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സംഖ്യാപുസ്തകം
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
യഹൂദ-ൈ്രകസ്തവ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച്
േമാെശയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ
എഴുത്തുകാരൻ. ഈ പുസ്തകത്തിൽ
ധാരാളം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള ം
ജനസംഖ്യ കണക്കുകള ം േഗാ്രതങ്ങള െടയും
പുേരാഹിതരുെടയും സംഖ്യയും
മറ്റ സഖ്യാപരമായ വസ്തുതകള ം
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുറപ്പാടിനു േശഷം
രണ്ടാം ആണ്ട് മുതൽ മരുഭൂ ്രപയാണത്തിെന്റ
അവസാനംവെര 38 വർഷെത്ത കാലയളവാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിന ്െറത് അതായത്
സീനായി മരുഭൂമിമുതൽ കനാൻ നാട്ടിേലക്ക്
്രപേവശിക്കുന്നത് വെര ഉള്ള കാലഘട്ടം എന്നാൽ
രണ്ടാം വർഷെത്തയും നാല്പതാം വർഷെത്തയും
സംഭവങ്ങെള മാ്രതമാണ് ്രപതിപാദിക്കുന്നത് 38
വർഷെത്തകാലെത്തപലസംഭവങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
പുസ്തകം നിശബ്ദമാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 1446 - 1405.
ഈജിപ്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടത് രണ്ടാം വർഷം
സീനായി പർവ്വതത്തിന് അടുത്തു ജനം പാളയം
ഇറങ്ങിയേപ്പാള ്.

സ്വീകര ്ത്താവ്
സംഖ്യാപുസ്തകം യി്രസാേയൽ ജനതയുെട
വാഗ്ദത്ത നാട്ടിേലക്കുള്ള ്രപയാണത്തിെന്റ



ii

ചരി്രതേരഖയാണ് അതുേപാെല ഭാവിയിെല
വായനക്കാെര തങ്ങള െട സ്വർഗീയ യാ്രതയിലും
ൈദവത്തിെന്റ സാന്നിധ്യം കൂെടയുണ്ടാവും
ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

ഉേദ്ദശം
യി്രസാേയലിെന്റ രണ്ടാം തലമുറ
വാഗ്ദത്ത നാട്ടിേലക്ക് ്രപേവശിക്കുവാൻ
തയ്യാെറടുക്കുേമ്പാഴാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം
എഴുതെപ്പട്ടത് ആ തലമുറെയ വിശ്വാസത്താൽ
വാഗ്ദത്ത നാടിെന ൈകവശമാക്കുവാൻ
്രപേചാദനം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു
ലക്ഷ്യം. സംഖ്യാപുസ്തകം തെന്റ
ജനതേയാടുള്ള ൈദവത്തിൻെറ അപരിമിതമായ
വിശ്വസ്തതേയാെട ്രപദർശനം കൂടിയാണ്.
ഒന്നാം തലമുറ ൈദവത്തിെന്റ ഉടമ്പടിയുെട
നന്മകെള നിേഷധിച്ചേപ്പാൾ ൈദവം വിശ്വസ്തത
കാണിച്ച . അവർ ൈദവേത്താട് പരാതി പറയും
മത്സരിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ തെന്റ ജനെത്ത
അനു്രഗഹിക്കുകയും രണ്ടാം തലമുറയുെട
കാലത്ത് തെന്ന തൻെറ വാഗ്ദത്തത്തിെന്റ
നിവൃത്തികാണിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു.

്രപേമയം
യാ്രതകൾ

സംേക്ഷപം
1. വാഗ്ദത്ത നാട്ടിേലക്കുള്ള ്രപയാണം:
തയ്യാെറടുപ്പ് — 1:1 - 10:10

2. ജനെത്തവിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ളകൽപ്പന
3. സീനായിൽ നിന്നും കാേദശിേലക്ക് — 10:11 -
12:16
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4. മത്സരം നിമിത്തമുള്ള കാലതാമസം — 13:1 -
20:13

5. കേദശില് നിന്നും േമാവാബിെലത്തുന്നു —
20:14 - 22:1

6. യാ്രത ഇ്രസാേയൽജനം വാഗ്ദത്ത നാട്
ൈകവശമാക്കുവാൻഉള്ളതയ്യാെറടുപ്പ്— 22:2
- 32:42

7. മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ — 33:1 - 36:13

1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ടതിെന്റ രണ്ടാം സംവത്സരം രണ്ടാം മാസം
ഒന്നാം തീയതി യേഹാവ സീനായിമരുഭൂമിയിൽ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽവച്ച് േമാെശേയാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽമക്കെളഎല്ലാംേഗാ്രതംേഗാ്രതമായും
കുടുംബംകുടുംബമായുംസകലപുരുഷന്മാരുേടയും
േപര് ആളാം്രപതി പട്ടികയിൽ േചർത്ത്
സംഘത്തിെന്റ കണെക്കടുക്കണം. 3 നീയും
അഹേരാനും യി്രസാേയലിൽ ഇരുപത്
വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക,് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ
്രപാപ്തിയുള്ള എല്ലാവെരയും ഗണംഗണമായി
എണ്ണണം. 4 ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
പിതൃഭവനത്തലവനായ ഒരാൾ നിങ്ങേളാടുകൂടി
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 5 നിങ്ങേളാടുകൂടി
നില്േക്കണ്ടുന്ന പുരുഷന്മാർ ഇവരാണ:് രൂേബൻ
േഗാ്രതത്തിൽ െശേദയൂരിെന്റ മകൻ എലീസൂർ;
6 ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ സൂരീശദ്ദായിയുെട
മകൻ െശലൂമീേയൽ; 7 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ നഹേശാൻ;
8 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽ സൂവാരിെന്റ മകൻ
െനഥനേയൽ; 9 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽ
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േഹാേലാെന്റ മകൻഎലീയാബ;് 10 േയാേസഫിെന്റ
മക്കളിൽ എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീഹൂദിെന്റ
മകൻ എലീശാമാ; മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ
െപദാസൂരിെന്റ മകൻ ഗമലീേയൽ;
11 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ ഗിെദേയാനിയുെട
മകൻ അബീദാൻ; 12 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ
അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ അഹീേയെസർ;
13 ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽ ഒ്രകാെന്റ മകൻ
പഗീേയൽ; 14 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽ െദയൂേവലിെന്റ
മകൻ എലീയാസാഫ;് 15 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽ
ഏനാെന്റ മകൻ അഹീര. 16 ഇവർ
സംഘത്തിൽനിന്ന് വിളിക്കെപ്പട്ടവരും തങ്ങള െട
പിതൃേഗാ്രതങ്ങളിൽ ്രപഭുക്കന്മാരും ആയിരുന്നു*.
17 നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട ഈ പുരുഷന്മാെര
േമാെശയും അഹേരാനും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.
18 രണ്ടാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അവർ
സർവ്വസഭെയയും വിളിച്ച കൂട്ടി; അവർ
േഗാ്രതംേഗാ്രതമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ആളാം്രപതി ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ
മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ള ഓേരാരുത്തരുേടയും
േപര് പട്ടികയിൽ േചർത്ത് താന്താങ്ങള െട
വംശവിവരം അറിയിക്കുകയും െചയ്തു.
19 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
അവൻ സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച് അവരുെട
എണ്ണെമടുത്തു.

20 യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ
മക്കള െട സന്തതികൾ കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ,

* 1. 16 പിതൃേഗാ്രതങ്ങളിൽ ്രപഭുക്കന്മാരും ആയിരുന്നു
യി്രസാേയലിൽസഹ്രസാധിപന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു
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മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും 21 േപരുേപരായി
എണ്ണെപ്പട്ടവർ നാല്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്
േപർ.

22 ശിെമേയാെന്റ മക്കള െട സന്തതികളിൽ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ
മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും 23 േപരുേപരായി
എണ്ണെപ്പട്ടവർ അമ്പെത്താമ്പതിനായിരത്തി
മുന്നൂറ് േപർ.

24 ഗാദ് േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ
മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി
25 എണ്ണെപ്പട്ടവർ നാല്പത്തയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി
അമ്പത് േപർ.

26 െയഹൂദാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ളസകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി
27 എണ്ണെപ്പട്ടവർ എഴുപത്തിനാലായിരത്തി
അറുനൂറ് േപർ.

28 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ളസകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി
29എണ്ണെപ്പട്ടവർ അമ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്
േപർ.

30 െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
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ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും
31 േപരുേപരായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ
അമ്പേത്തഴായിരത്തി നാനൂറ് േപർ.

32 േയാേസഫിെന്റ മക്കളിൽ എ്രഫയീം
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ
മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും 33 േപരുേപരായി
എണ്ണെപ്പട്ടവർനാല്പതിനായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് േപർ.

34 മനെശ്ശ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ
മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി
35എണ്ണെപ്പട്ടവർ മുപ്പത്തീരായിരത്തിരുനൂറ് േപർ.

36 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ളസകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി
37എണ്ണെപ്പട്ടവർ മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിനാനൂറ് േപർ.

38 ദാൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ
േമേലാട്ട് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി
39എണ്ണെപ്പട്ടവർ അറുപത്തീരായിരത്തി എഴുനൂറ്
േപർ.

40 ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ളസകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി
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41എണ്ണെപ്പട്ടവർ നാല്പേത്താരായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ്
േപർ.

42 നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ളസകലപുരുഷന്മാരും േപരുേപരായി
43 എണ്ണെപ്പട്ടവർ അമ്പത്തിമൂവായിരത്തിനാനൂറ്
േപർ.

44 േമാെശയും അഹേരാനും േഗാ്രതത്തിന്
ഒരാൾ വീതം യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാരായ
പ്രന്തണ്ട് പുരുഷന്മാരുംകൂടി എണ്ണെമടുത്തവർ
ഇവർ തേന്ന. 45 യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ
േമേലാട്ട് യുദ്ധത്തിന് ്രപാപ്തിയുള്ള
സകലപുരുഷന്മാരുമായി 46എണ്ണെപ്പട്ടവർആെക
ആറുലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്
േപർആയിരുന്നു.

47 ഇവരുെട കൂട്ടത്തിൽ േലവ്യെര
പിതൃേഗാ്രതമായിഎണ്ണിയില്ല. 48 “േലവിേഗാ്രതെത്ത
മാ്രതം എണ്ണരുത;് 49 യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ഇടയിൽ അവരുെട സംഖ്യ എടുക്കുകയും
അരുത”് എന്ന് യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചിരുന്നു. 50 ‘േലവ്യെരസാക്ഷ്യനിവാസത്തിനും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും
ഒെക്ക വിചാരകന്മാരായി നിയമിക്കണം;
അവർ തിരുനിവാസവും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും വഹിക്കണം;
അവർ അതിന് ശു്രശൂഷ െചയ്യ കയും
തിരുനിവാസത്തിെന്റ ചുറ്റ ം പാളയമടിച്ച്
പാർക്കുകയും േവണം. 51 തിരുനിവാസം
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പുറെപ്പടുേമ്പാൾ േലവ്യർ അത് അഴിെച്ചടുക്കണം;
തിരുനിവാസം അടിക്കുേമ്പാൾ േലവ്യർ അത്
നിവിർത്തണം; ഒരന്യൻ അടുത്തുവന്നാൽ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 52 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ ഗണംഗണമായി ഓേരാരുത്തൻ
അവരവരുെട പാളയത്തിലും സ്വന്തം
െകാടിക്കരിെകയും ഇങ്ങെന കൂടാരം
അടിക്കണം. 53 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സംഘത്തിേന്മൽ േ്രകാധം
ഉണ്ടാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് േലവ്യർ
സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന് ചുറ്റം പാളയമിറങ്ങണം;
േലവ്യർ സാക്ഷ്യനിവാസത്തിെന്റ കാര്യം
േനാക്കണം’ 54 എന്ന് യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല എല്ലാം യി്രസാേയൽ മക്കൾ
െചയ്തു;അതുേപാെലതെന്നഅവർെചയ്തു.

2
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:്
2 യി്രസാേയൽ മക്കൾ എല്ലാവരും
അവരവരുെട േഗാ്രതത്തിെന്റ ചിഹ്നമുള്ള
െകാടിക്കരികിൽ പാളയമിറങ്ങണം;
സമാഗമനകൂടാരത്തിെനതിരായി ചുറ്റ ം അവർ
പാളയമിറങ്ങണം. 3 െയഹൂദാപാളയത്തിെന്റ
െകാടിക്കീഴിലുള്ളവർ ഗണംഗണമായി
കിഴക്ക് സൂേര്യാദയത്തിന് അഭിമുഖമായി
പാളയമിറങ്ങണം; െയഹൂദയുെട മക്കൾക്ക്
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ നഹേശാൻ ്രപഭു
ആയിരിക്കണം. 4 അവെന്റ ഗണം ആെക
എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അറുനൂറ് േപർ.
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5 അവെന്റ അരിെക യിസ്സാഖാർേഗാ്രതം
പാളയമിറങ്ങണം; യിസ്സാഖാരിെന്റ മക്കൾക്ക്
സൂവാരിെന്റ മകൻ െനഥനേയൽ ്രപഭു
ആയിരിക്കണം. 6 അവെന്റ ഗണം ആെക
അമ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ് േപർ.
7 പിെന്ന െസബൂലൂൻ േഗാ്രതം; െസബൂലൂെന്റ
മക്കൾക്ക് േഹാേലാെന്റ മകൻ എലീയാബ്
്രപഭു ആയിരിക്കണം. 8 അവെന്റ ഗണം
ആെക അമ്പേത്തഴായിരത്തി നാനൂറ് േപർ.
9 െയഹൂദാപാളയത്തിെല ഗണങ്ങളിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക ഒരുലക്ഷത്തി
എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് േപർ. ഇവർ
ആദ്യം പുറെപ്പടണം.

10രൂേബൻപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴിലുള്ളവർ
ഗണംഗണമായി െതക്കുഭാഗത്ത്
പാളയമിറങ്ങണം; രൂേബെന്റ മക്കൾക്ക്
െശേദയൂരിെന്റ മകൻ എലീസൂർ ്രപഭു
ആയിരിക്കണം. 11 അവെന്റ ഗണം ആെക
നാല്പത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് േപർ.
12 അവെന്റ അരിെക ശിെമേയാൻേഗാ്രതം
പാളയമിറങ്ങണം; ശിെമേയാെന്റ മക്കൾക്ക്
സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ െശലൂമീേയൽ
്രപഭു ആയിരിക്കണം. 13 അവെന്റ ഗണം
ആെക അമ്പെത്താമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്
േപർ. 14 പിെന്ന ഗാദ്േഗാ്രതം; ഗാദിെന്റ
മക്കൾക്ക് െരയൂേവലിെന്റ മകൻ എലീയാസാഫ്
്രപഭു ആയിരിക്കണം. 15 അവെന്റ ഗണം
ആെക നാല്പത്തയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി
അമ്പത് േപർ. 16 രൂേബൻ പാളയത്തിെല
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ഗണങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർആെക ഒരുലക്ഷത്തി
അമ്പേത്താരായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് േപർ.
അവർരണ്ടാമതായി പുറെപ്പടണം.

17 പിെന്ന സമാഗമനകൂടാരം പാളയത്തിെന്റ
നടുവിൽ േലവ്യരുെട പാളയവുമായി യാ്രത
െചയ്യണം; അവർ പാളയമിറങ്ങുന്നതുേപാെല
തെന്നഅവരവരുെട െകാടിക്കരികിൽ യഥാ്രകമം
പുറെപ്പടണം.

18 എ്രഫയീംപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴുള്ളവർ
ഗണംഗണമായി പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്ത്
പാളയമിറങ്ങണം; എ്രഫയീമിെന്റ മക്കൾക്ക്
അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ എലീശാമാ ്രപഭു
ആയിരിക്കണം. 19 അവെന്റ ഗണം ആെക
നാല്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് േപർ. 20അവെന്റ
അരിെക മനെശ്ശേഗാ്രതം പാളയമിറങ്ങണം;
മനെശ്ശയുെട മക്കൾക്ക് െപദാസൂരിെന്റ മകൻ
ഗമലീേയൽ ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 21 അവെന്റ
ഗണം ആെക മുപ്പത്തീരായിരത്തി ഇരുനൂറ് േപർ.
22 പിെന്ന െബന്യാമീൻ േഗാ്രതം പാളയമിറങ്ങണം;
െബന്യാമീെന്റ മക്കൾക്ക് ഗിെദേയാനിയുെട
മകൻ അബീദാൻ ്രപഭു ആയിരിക്കണം.
23 അവെന്റ ഗണം ആെക മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി
നാനൂറ് േപർ. 24 എ്രഫയീംപാളയത്തിെല
ഗണങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർആെക ഒരുലക്ഷത്തി
എണ്ണായിരത്തി ഒരുനൂറ് േപർ. അവർ
മൂന്നാമതായി പുറെപ്പടണം.

25 ദാൻപാളയത്തിെന്റ െകാടിക്കീഴിലുള്ളവർ
ഗണംഗണമായി വടെക്കഭാഗത്ത്
പാളയമിറങ്ങണം; ദാെന്റ മക്കൾക്ക്
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അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ അഹീേയസർ ്രപഭു
ആയിരിക്കണം. 26 അവെന്റ ഗണം ആെക
അറുപത്തീരായിരത്തിഎഴുനൂറ് േപർ. 27അവെന്റ
അരികിൽ ആേശർേഗാ്രതം പാളയമിറങ്ങണം;
ആേശരിെന്റ മക്കൾക്ക് ഒ്രകാെന്റ മകൻ
പഗീേയൽ ്രപഭുആയിരിക്കണം. 28അവെന്റഗണം
ആെക നാല്പേത്താരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് േപർ.
29 പിെന്ന നഫ്താലിേഗാ്രതം പാളയമിറങ്ങണം;
നഫ്താലിയുെട മക്കൾക്ക് ഏനാെന്റ മകൻ
അഹീര ്രപഭു ആയിരിക്കണം. 30അവെന്റ ഗണം
ആെക അമ്പത്തിമൂവായിരത്തിനാനൂറ് േപർ.
31 ദാൻപാളയത്തിെല ഗണങ്ങളിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
ആെക ഒരുലക്ഷത്തി അമ്പേത്തഴായിരത്തി
അറുനൂറ് േപർ. അവർ അവരുെട
െകാടികേളാടുകൂടി ഒടുവിൽപുറെപ്പടണം.

32 യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
എണ്ണെപ്പട്ടവർ ഇവർ തെന്ന. പാളയങ്ങളിൽ
ഗണംഗണമായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക
ആറുലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞുറ്റി
അമ്പത് േപർ ആയിരുന്നു. 33 എന്നാൽ
യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
യി്രസാേയൽ മക്കള െട കൂട്ടത്തിൽ േലവ്യെര
എണ്ണിയില്ല. 34 യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല എല്ലാം യി്രസാേയൽ മക്കൾ
െചയ്തു; അങ്ങെന തെന്ന അവർ അവരവരുെട
െകാടിക്കരികിൽ പാളയമിറങ്ങി; അങ്ങെന
അവർ കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും
പുറെപ്പട്ട .
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3
1 യേഹാവ സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച്
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്ത കാലത്ത്
അഹേരാെന്റയും േമാെശയുെടയും
വംശപാരമ്പര്യം ഇ്രപകാരമാണ:് 2 അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാർ ഇവരാണ:് ആദ്യജാതൻ
നാദാബ്, അബീഹൂ, എെലയാസാർ,
ഈഥാമാർ. 3 പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട,് അഭിേഷകം ലഭിച്ച
പുേരാഹിതന്മാരായ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരുെട
േപരുകൾ ഇവ തെന്ന. 4 എന്നാൽ നാദാബും
അബീഹൂവും സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി
കത്തിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽവച്ച്
മരിച്ച േപായി; അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
എെലയാസാരും ഈഥാമാരും അപ്പനായ
അഹേരാെന്റ മുമ്പാെക പുേരാഹിതശു്രശൂഷ
െചയ്തുേപാന്നു.

5 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 6 “നീ േലവിേഗാ്രതെത്ത
അടുക്കൽവരുത്തി പുേരാഹിതനായഅഹേരാന്
ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് അവെന്റ മുമ്പാെക
നിർത്തുക. 7 അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ അവെന്റ കാര്യവും സർവ്വസഭയുെട
കാര്യവും േനാക്കി തിരുനിവാസത്തിെല േവല
െചയ്യണം. 8അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിനുള്ള
ഉപകരണങ്ങള ം എല്ലാ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
കാര്യവും േനാക്കി കൂടാരം സംബന്ധിച്ച േവല
െചയ്യണം. 9 നീ േലവ്യെര അഹേരാനും
അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും െകാടുക്കണം;
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യി്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്ന് അവർ അവന്
സാക്ഷാൽ ദാനമായുള്ളവർ ആകുന്നു.
10അഹേരാെനയുംപു്രതന്മാെരയുംപൗേരാഹിത്യം
നടത്തുവാൻ നിയമിക്കണം; അടുത്തുവരുന്ന
അന്യൻ മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം”.

11 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 12 “യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ഇടയിൽ പിറക്കുന്ന എല്ലാകടിഞ്ഞൂലിനും പകരം
ഞാൻ േലവ്യെര യി്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്ന്
എടുത്തിരിക്കുന്നു; േലവ്യർ എനിക്കുള്ളവർ
ആയിരിക്കണം. 13 കടിഞ്ഞൂെലല്ലാം
എനിക്കുള്ളത;് ഞാൻ മി്രസയീംേദശത്ത്
അവരുെട എല്ലാം കടിഞ്ഞൂലിെന െകാന്നനാളിൽ
യി്രസാേയലിൽ മനുഷ്യെന്റയും മൃഗത്തിെന്റയും
കടിഞ്ഞൂലിെനെയല്ലാം എനിക്കായിട്ട്
ശുദ്ധീകരിച്ച ; അത് എനിക്കുള്ളതായിരിക്കണം;
ഞാൻയേഹാവആകുന്നു”.

14യേഹാവപിെന്നയുംസീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച്
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 15 “േലവ്യെര
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
എണ്ണ ക; അവരിൽ ഒരു മാസംമുതൽ
മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ള എല്ലാ ആണിെനയും
നീ എണ്ണണം”. 16 തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
േമാെശ യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
അവെര എണ്ണി. 17 േലവിയുെട പു്രതന്മാരുെട
േപരുകൾ: േഗർേശാൻ, െകഹാത്ത,് െമരാരി.
18 കുടുംബംകുടുംബമായി േഗർേശാെന്റ
പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ: 19 ലിബ്നി, ശിെമയി.
കുടുംബംകുടുംബമായി െകഹാത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ: അ്രമാം, യിസ്ഹാർ, െഹേ്രബാൻ,
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ഉസ്സീേയൽ. 20 കുടുംബംകുടുംബമായി
െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി, മൂശി. ഇവർ
തെന്നകുലംകുലമായി േലവിയുെട കുടുംബങ്ങൾ.
21 േഗർേശാനിൽനിന്ന് ലിബ്നിയരുെട
കുടുംബവും ശിെമയ്യ രുെട കുടുംബവും
ഉത്ഭവിച്ച ; ഇവ േഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങൾ.
22 അവരിൽ ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക്
്രപായമുള്ള ആണുങ്ങള െട ഗണത്തിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക ഏഴായിരത്തഞ്ഞൂറ.്
23േഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങൾതിരുനിവാസത്തിെന്റ
പുറകിൽ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങണം.
24 േഗർേശാന്യരുെട പിതൃഭവനത്തിന് ലാേയലിെന്റ
മകൻ എലീയാസാഫ് ്രപഭു ആയിരിക്കണം.
25 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േഗർേശാന്യർ
േനാേക്കണ്ടത് തിരുനിവാസവും കൂടാരവും
അതിെന്റ പുറമൂടിയും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിലിനുള്ള മറശ്ശീലയും 26തിരുനിവാസത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും ചുറ്റ മുള്ള ്രപാകാരത്തിെന്റ
മറശ്ശീലയും ്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീലയും
അതിെന്റ എല്ലാ േവലയ്ക്കും ഉള്ള കയറുകള ം
ആകുന്നു.

27 െകഹാത്തിൽനിന്ന് അ്രമാമ്യരുെട
കുടുംബവും യിസ്ഹാര്യരുെട കുടുംബവും
െഹേ്രബാന്യരുെട കുടുംബവും ഉസ്സീേയല്യരുെട
കുടുംബവും ഉത്ഭവിച്ച . 28 ഇവ െകഹാത്യരുെട
കുടുംബങ്ങൾ. ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക്
്രപായമുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങള െടയും
സംഖ്യയിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ കാര്യം
േനാക്കുന്നവർ എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ് േപർ.
29 െകഹാത്യകുടുംബങ്ങൾ തിരുനിവാസത്തിെന്റ
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െതക്ക് ഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങണം.
30 െകഹാത്യകുടുംബങ്ങള െട പിതൃഭവനത്തിന്
ഉസ്സീേയലിെന്റ മകൻ എലീസാഫാൻ ്രപഭു
ആയിരിക്കണം. 31 അവർ േനാേക്കണ്ടത്
െപട്ടകം, േമശ, നിലവിളക്ക,് പീഠങ്ങൾ,
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾ, തിരശ്ശീല എന്നിവയും
അവയ്ക്കുള്ള േവല ഒെക്കയും ആകുന്നു.
32 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
എെലയാസാർ േലവ്യർക്ക് ്രപധാന്രപഭുവും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല കാര്യം േനാക്കുന്നവരുെട
േമൽവിചാരകനുംആയിരിക്കണം.

33 െമരാരിയിൽനിന്ന് മഹ്ലിയരുെട
കുടുംബവും മൂശ്യരുെട കുടുംബവും
ഉത്ഭവിച്ച ; െമരാര്യകുടുംബങ്ങൾ ഇവ തേന്ന.
34 അവരിൽ ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക്
്രപായമുള്ള ആണുങ്ങള െട ഗണത്തിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആറായിരത്തി ഇരുനൂറ് േപർ.
35 െമരാര്യകുടുംബങ്ങള െട പിതൃഭവനത്തിന്
അബീഹയിലിെന്റ മകൻ സൂരിേയൽ ്രപഭു
ആയിരിക്കണം; ഇവർ തിരുനിവാസത്തിെന്റ
വടക്കുഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങണം.
36 െമരാര്യർക്ക് നിയമിച്ചിട്ട ള്ള ഉത്തരവാദിത്വം
തിരുനിവാസത്തിെന്റ പലക, അന്താഴം, തൂൺ,
ചുവട,് അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും,
അത് സംബന്ധിച്ച ള്ള എല്ലാേവലയും,
37 ്രപാകാരത്തിെന്റ ചുറ്റ ം ഉള്ള തൂൺ,
അവയുെട ചുവട,് കുറ്റി, കയറ് എന്നിവയും
ആകുന്നു. 38 എന്നാൽ തിരുനിവാസത്തിെന്റ
മുൻവശത്ത് കിഴക്ക്, സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
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മുൻവശത്ത് തെന്ന, സൂേര്യാദയത്തിന്
അഭിമുഖമായി േമാെശയുംഅഹേരാനുംഅവെന്റ
പു്രതന്മാരും പാളയമിറങ്ങുകയും യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്കുേവണ്ടി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ ചുമതല
ഏെറ്റടുത്ത് ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും
േവണം; അന്യൻ അടുത്തുവന്നാൽ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 39 േമാെശയും
അഹേരാനും യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
കുടുംബംകുടുംബമായി എണ്ണിയ േലവ്യരിൽ
ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ള
ആണുങ്ങൾആെകഇരുപത്തീരായിരം േപര.്

40 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചത്: “യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ ഒരു
മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ള
ആദ്യജാതന്മാരായ ആണുങ്ങള െട
േപരുവിവര്രപകാരം എണ്ണി അവരുെട സംഖ്യ
എടുക്കുക. 41 യി്രസാേയൽമക്കളിെല
എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും പകരം േലവ്യരുെട
മൃഗങ്ങെളയും എനിക്കായി എടുക്കണം;
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു”. 42 യേഹാവ
തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകെളയും എണ്ണി.
43 ഒരു മാസംമുതൽ മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ള
ആദ്യജാതന്മാരായ എല്ലാ ആണുങ്ങെളയും
േപരുവിവര്രപകാരം എണ്ണിയ ആെക സംഖ്യ
ഇരുപത്തീരായിരത്തി ഇരുനൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന്
ആയിരുന്നു.

44 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 45 “യി്രസാേയൽ
മക്കളിൽ എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും പകരം
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േലവ്യെരയും അവരുെട മൃഗങ്ങൾക്ക് പകരം
േലവ്യരുെട മൃഗങ്ങെളയും എടുക്കുക; േലവ്യർ
എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 46 യി്രസാേയൽ മക്കള െട
കടിഞ്ഞൂലുകളിൽ േലവ്യരുെട എണ്ണത്തിൽ
കവിഞ്ഞുള്ള ഇരുനൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് േപരുെട
വീെണ്ടടുപ്പിനായി തലയ്ക്ക് അഞ്ച് േശെക്കൽ
വീതം വാങ്ങണം; 47 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം േശെക്കൽ ഒന്നിന് ഇരുപത്
േഗരാവച്ച് വാങ്ങണം. 48 അവരുെട
എണ്ണത്തിൽ കവിയുന്നവരുെട വീെണ്ടടുപ്പ വില
അഹേരാനുംഅവെന്റമക്കൾക്കുംെകാടുക്കണം.
49 േലവ്യെരെക്കാണ്ട് വീെണ്ടടുത്തവരുെട
എണ്ണത്തിൽകവിഞ്ഞുള്ളവരുെടവീെണ്ടടുപ്പ വില
േമാെശ വാങ്ങി. 50 യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ആദ്യജാതന്മാേരാട് അവൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം ആയിരത്തി
മൂന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് േശെക്കൽ പണം വാങ്ങി.
51 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
വീെണ്ടടുത്തവരുെട വില േമാെശ അഹേരാനും
അവെന്റ മക്കൾക്കും യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം െകാടുത്തു.

4
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:്
2 “േലവ്യേഗാ്രതത്തിൽ െകഹാത്യകുലത്തിൽ
മുപ്പത് വയസ്സ മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ വെര
്രപായമുള്ള, സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
3 േവലെചയ്യ വാൻ േസവയിൽ ്രപേവശിക്കുന്ന
എല്ലാവെരയും കുടുംബംകുടുംബമായും
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കുലംകുലമായും എണ്ണി സംഖ്യ
എടുക്കുവിൻ. 4 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
അതിവിശുദ്ധകാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ച്
െകഹാത്യരുെട േവല ഇ്രപകാരമാണ:് 5 പാളയം
യാ്രതപുറെപ്പടുേമ്പാൾ അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
വന്ന് തിരശ്ശീല ഇറക്കി അതുെകാണ്ട്
സാക്ഷ്യെപട്ടകം മൂടണം. 6 േകാലാട്ടിൻ
േതാൽെകാണ്ടുള്ള മൂടി*അതിേന്മൽ ഇട്ട് അതിന്
മീെത നീലശ്ശീല വിരിച്ച് തണ്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത്
ഇടുകയും േവണം. 7 കാഴ്ചയപ്പത്തിെന്റ
േമശേമലും ഒരു നീലശ്ശീല വിരിച്ച് അതിേന്മൽ
തളികകള ം കരണ്ടികള ം കിണ്ടികള ം
പകരുന്നതിനുള്ള കുടങ്ങള ം െവക്കണം;
നിരന്തരമായി അപ്പവും അതിേന്മൽ ഇരിക്കണം.
8 അവയുെടേമൽ ഒരു ചുവപ്പ ശീല വിരിച്ച്
േകാലാട്ടിൻ േതാൽെകാണ്ടുള്ള മൂടുവിരിയാൽ
അത് മൂടുകയും തണ്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത് ഇടുകയും
േവണം. 9ഒരു നീലശ്ശീലഎടുത്ത് െവളിച്ചത്തിനുള്ള
നിലവിളക്കും അതിെന്റ ദീപങ്ങള ം ചവണകള ം
കരിന്തിരി മുറിച്ചിടുന്ന പാ്രതങ്ങള ം അതിെന്റ
ഉപേയാഗത്തിനുള്ള എല്ലാ എണ്ണക്കുടങ്ങള ം
മൂടണം. 10അതുംഅതിെന്റപാ്രതങ്ങെളാെക്കയും
േകാലാട്ടിൻ േതാൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു വിരിയിൽ
െപാതിഞ്ഞ് ഒരു തണ്ടിേന്മൽ വച്ച െകട്ടണം.
11 സ്വർണ്ണ പീഠത്തിേന്മലും അവർ ഒരു
നീലശ്ശീല വിരിച്ച് തഹശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു
വിരിയാൽ മൂടുകയും തണ്ട് യഥാസ്ഥാനത്ത്
ഇടുകയും േവണം. 12 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല

* 4. 6 േകാലാട്ടിൻേതാൽെകാണ്ടുള്ളമൂടിപുറപ്പാട് 25:5 േനാക്കുക
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ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം അവർ
എടുത്ത് ഒരു നീലശ്ശീലയിൽ െപാതിഞ്ഞ്
േകാലാട്ടിൻ േതാൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു വിരിെകാണ്ട്
മൂടുകയും ഒരു തണ്ടിേന്മൽ െവച്ച െകട്ട കയും
േവണം. 13അവർ യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന് െവണ്ണീർ
നീക്കി അതിേന്മൽ ഒരു ധൂ്രമശീല വിരിക്കണം.
14അവർഅതിേന്മൽ ശു്രശൂഷെചേയ്യണ്ടതിനുള്ള
ഉപകരണങ്ങളായ കലശം, മുൾെക്കാളത്ത,്
ചട്ട കം, കലം എന്നിങ്ങെന യാഗപീഠത്തിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും അതിേന്മൽ
െവക്കണം; േകാലാട്ടിൻ േതാൽെകാണ്ടുള്ള
ഒരു വിരി അതിേന്മൽ വിരിക്കുകയും തണ്ട്
യഥാസ്ഥാനത്ത് ഇടുകയും േവണം. 15 പാളയം
യാ്രതപുറെപ്പടുേമ്പാൾ അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
വിശുദ്ധമന്ദിരവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
സകല ഉപകരണങ്ങള ം ആവരണം
െചയ്തു തീർന്നേശഷം െകഹാത്യർ
ചുമക്കുവാൻ വരണം; എന്നാൽ അവർ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് വിശുദ്ധമായെതാന്നും
െതാടരുത;് സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ െകഹാത്യർ
ചുമേക്കണ്ടത് ഇവ തേന്ന. 16 പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ മകൻ എെലയാസാർ
േനാേക്കണ്ടത്: െവളിച്ചത്തിനുള്ള എണ്ണ,
സുഗന്ധധൂപവർഗ്ഗം, നിരന്തരേഭാജനയാഗം,
അഭിേഷകൈതലം എന്നിവയും തിരുനിവാസം
മുഴുവനും അതിലുള്ളെതാെക്കയും
വിശുദ്ധമന്ദിരവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങള ം
തെന്ന.

17 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:് 18 “നിങ്ങൾ
െകഹാത്യകുടുംബങ്ങള െട േഗാ്രതെത്ത
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േലവ്യരിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയരുത.് 19 അവർ
അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കേളാട് അടുക്കുേമ്പാൾ
മരിക്കാെത ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന്
ഇങ്ങെന െചയ്യ വിൻ: അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും അകത്ത് കടന്ന് അവരിൽ
ഓേരാരുത്തെന അവനവെന്റ േവലയ്ക്കും
അവനവെന്റ ചുമടിനും നിേയാഗിക്കണം.
20 എന്നാൽ അവർ വിശുദ്ധമന്ദിരം
കണ്ടിട്ട് മരിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ക്ഷണേനരംേപാലുംഅകത്ത്കടക്കരുത”്.

21 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 22 “േഗർേശാന്യെരയും
കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും
എണ്ണി സംഖ്യ എടുക്കുക. 23 മുപ്പത്
വയസ്സ മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ വെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവലെചയ്യ വാൻ
്രപേവശിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും എണ്ണണം.
24ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നതിലും ചുമെടടുക്കുന്നതിലും
േഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള േവല
ഇ്രപകാരമാണ:് 25 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
തിരശ്ശീല, സമാഗമനകൂടാരം, അതിെന്റ
മൂടുവിരി, തഹശുേതാൽെകാണ്ട് അതിേന്മലുള്ള
പുറമൂടി, സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിനുള്ള
മറശ്ശീല, 26 ്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീല,
തിരുനിവാസത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും ചുറ്റ മുള്ള
്രപാകാരത്തിെന്റ വാതിലിനുമുള്ള മറശ്ശീല,
അവയുെട കയറ് എന്നിവയും അവയുെട
ഉപേയാഗത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം
അവർ ചുമക്കണം; അവെയ സംബന്ധിച്ച്
െചയ്യ വാനുള്ള േജാലികെളല്ലാം അവർ
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െചയ്യണം. 27 േഗർേശാന്യരുെട എല്ലാ ചുമടുകള ം
എല്ലാേജാലികള ം സംബന്ധിച്ച ള്ള സകലവും
അഹേരാെന്റയുംപു്രതന്മാരുെടയുംകല്പന്രപകാരം
ആയിരിക്കണം;അവരുെട എല്ലാ ചുമടും നിങ്ങൾ
അവരുെട വിചാരണയിൽ ഏല ്പിക്കണം.
28 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േഗർേശാന്യരുെട
കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളേവലഇത് തെന്ന;അവരുെട
േസവനം പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
ഈഥാമാരിെന്റനിർേദ്ദശ്രപകാരംആയിരിക്കണം.

29 െമരാര്യെരയും കുലംകുലമായും
കുടുംബംകുടുംബമായും എണ്ണണം. 30 മുപ്പത്
വയസ്സ മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ വെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിെല ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
്രപേവശിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും നീ എണ്ണണം.
31 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ അവർക്കുള്ള
എല്ലാേവലയുെടയും മുറയ്ക്ക്അവർഎടുേക്കണ്ട
ചുമട് ഇവയാണ:് തിരുനിവാസത്തിെന്റ
പലക, അന്താഴം, തൂണ,് ചുവട,് 32 ചുറ്റ മുള്ള
്രപാകാരത്തിെന്റ തൂണ,് ചുവട,് കുറ്റി, കയറ്
എന്നിവയും അവയുെട ഉപകരണങ്ങള ം
അവ സംബന്ധിച്ച ള്ള എല്ലാ േജാലിയും
തെന്ന; അവർ എടുേക്കണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ
നിങ്ങൾ േപരുവിവരമായി അവെര
ഏല്പിക്കണം. 33 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
മകൻ ഈഥാമാരിെന്റ നിർേദ്ദശ്രപകാരം
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ െമരാര്യരുെട
കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള സകലശു്രശൂഷയുെടയും
മുറയ്ക്ക്അവർ െചേയ്യണ്ടേവലഇതുതെന്ന.

34 േമാെശയും അഹേരാനും സഭയിെല
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്രപഭുക്കന്മാരും െകഹാത്യരിൽ മുപ്പത്
വയസ്സ മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ വെര
35 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷ
െചയ്യ വാൻ ്രപേവശിക്കുന്ന എല്ലാവെരയും
കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും
എണ്ണി. 36 അവരിൽ കുടുംബംകുടുംബമായി
എണ്ണെപ്പട്ടവർ രണ്ടായിരത്തി എഴുനൂറ്റി
അമ്പത് േപർ. 37 േമാെശമുഖാന്തരം യേഹാവ
കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശയും അഹേരാനും
െകഹാത്യകുടുംബങ്ങളിൽ എണ്ണിയവരായി
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവല െചയ്യ വാനുള്ളവർ
എല്ലാം ഇവർതെന്ന.

38 േഗർേശാന്യരിൽ കുടുംബംകുടുംബമായും
കുലംകുലമായും എണ്ണെപ്പട്ടവർ 39 മുപ്പത്
വയസ്സ മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ വെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
്രപേവശിക്കുന്നവരായി 40കുടുംബംകുടുംബമായും
കുലംകുലമായും എണ്ണെപ്പട്ടവർ രണ്ടായിരത്തി
അറുനൂറ്റി മുപ്പത് േപർ. 41 യേഹാവ
കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശയും അഹേരാനും
േഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങളിൽ എണ്ണിയവരായി
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േവല െചയ്യ വാനുള്ളവർ
എല്ലാം ഇവർ തെന്ന. 42 െമരാര്യകുടുംബങ്ങളിൽ
കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും
എണ്ണെപ്പട്ടവർ 43 മുപ്പത് വയസ്സ മുതൽ അമ്പത്
വയസ്സ വെര സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷ
െചയ്യ വാൻ ്രപേവശിക്കുന്നവരായി 44 അവരിൽ
കുടുംബംകുടുംബമായി എണ്ണെപ്പട്ടവർ ആെക
മൂവായിരത്തിയിരുനൂറ് േപർ. 45 യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശയും
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അഹേരാനും െമരാര്യകുടുംബങ്ങളിൽ
എണ്ണിയവർഇവർതെന്ന.

46 േമാെശയും അഹേരാനും
യി്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യരിൽ
കുടുംബംകുടുംബമായും കുലംകുലമായും
എണ്ണിയവരായി മുപ്പത് വയസ്സ മുതൽ അമ്പത്
വയസ്സ വെര 47 സമാഗമനകൂടാരത്തിെല
ശു്രശൂഷയും ചുമട്ട േവലയും െചയ്യ വാൻ
്രപേവശിച്ചവർ ആെക 48 എണ്ണായിരത്തി
അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് േപർ ആയിരുന്നു.
49 യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം അവർ
േമാെശമുഖാന്തരം ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
േവലയ്ക്കും താന്താെന്റ ചുമടിനും തക്കവണ്ണം
എണ്ണെപ്പട്ട ; യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെലഅവൻഅവെരഎണ്ണി.

5
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “സകലകുഷ്ഠേരാഗികെളയും,
്രസവക്കാെരയുംശവത്താൽഅശുദ്ധരായവെരയും
പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് കല്പിക്കുക.
3 ആണായാലും െപണ്ണായാലും അവെര
പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കണം; ഞാൻ
അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ
അവർ അവരുെട പാളയം അശുദ്ധമാക്കരുത”്.
4 യി്രസാേയൽ മക്കൾ അങ്ങെന െചയ്തു;
അവെര പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി;
യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന
യി്രസാേയൽമക്കൾെചയ്തു.
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5 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 6 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് ഇ്രപകാരം പറയുക: ഒരു
പുരുഷേനാ സ്്രതീേയാ യേഹാവേയാട്
േ്രദാഹിച്ച് മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നടപ്പ ള്ള വല്ല
പാപവും െചയ്തിട്ട് കുറ്റക്കാരായാൽ, െചയ്ത
പാപം 7 അവർ ഏറ്റ പറയുകയും തങ്ങള െട
അകൃത്യത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തമായി മുതലും
അതിെന്റ അഞ്ചിെലാന്നും കൂട്ടി, അകൃത്യം
െചയ്തവന് പകരം െകാടുക്കുകയും േവണം.
8 എന്നാൽ അകൃത്യത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തം
വാങ്ങുവാൻ അവന് ചാർച്ചക്കാരൻ ഇെല്ലങ്കിൽ
അകൃത്യത്തിനുള്ള ്രപായശ്ചിത്തം യേഹാവയ്ക്ക്
െകാടുക്കുന്നത,് പുേരാഹിതന് ആയിരിക്കണം;
അതുകൂടാെത അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുവാനുള്ള ്രപായശ്ചിത്തത്തിെന്റ
ആട്ട െകാറ്റെനയുംഅർപ്പിക്കണം. 9യി്രസാേയൽ
മക്കൾ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുന്ന സകല വിശുദ്ധവസ്തുക്കളിലും
േമന്മയായെതാെക്കയും അവന് ആയിരിക്കണം.
10 ആെരങ്കിലും ശുദ്ധീകരിച്ചർപ്പിക്കുന്ന
വസ്തുക്കള ം പുേരാഹിതന് െകാടുക്കുന്നെതല്ലാം
അവനുള്ളതായിരിക്കണം”.

11 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത.് 12 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
ഏെതങ്കിലും ഒരു പുരുഷെന്റ ഭാര്യ വഞ്ചിച്ച്
അവെന േ്രദാഹിച്ച,് 13 അവേളാടുകൂടി
ഒരാൾ ശയിക്കുകയും അത് അവള െട
ഭർത്താവിന് മറവായിരിക്കുകയും അവൾ
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അശുദ്ധയാകുകയും അവൾക്ക് വിേരാധമായി
സാക്ഷിയില്ലാതിരിക്കുകയും 14അവൾ ്രകിയയിൽ
പിടിക്കെപ്പടാതിരിക്കുകയും, ജാരശങ്ക അവെന
ബാധിച്ച് അവൻ ഭാര്യെയ സംശയിക്കുകയും
അവൾ അശുദ്ധയായിരിക്കുകയും െചയ്യ കേയാ,
ജാരശങ്ക അവെന ബാധിച്ച് അവൻ
ഭാര്യെയ സംശയിക്കുകയും അവൾ
അശുദ്ധയല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
15 ആ പുരുഷൻ ഭാര്യെയ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചല്ലണം; അവൾക്കുേവണ്ടി
വഴിപാടായിട്ട് ഒരിടങ്ങഴി യവെപ്പാടിയും
െകാണ്ടുെചല്ലണം; അതിേന്മൽ എണ്ണ
ഒഴിക്കരുത;് കുന്തുരുക്കം ഇടുകയും അരുത;്
അത് സംശയത്തിെന്റ േഭാജനയാഗമേല്ലാ;
അപരാധസ്മാരകമായ േഭാജനയാഗം തേന്ന.
16 പുേരാഹിതൻ അവെള അടുക്കൽ വരുത്തി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിർത്തണം.
17 പുേരാഹിതൻ ഒരു മൺപാ്രതത്തിൽ
വിശുദ്ധജലം എടുക്കണം; പുേരാഹിതൻ
തിരുനിവാസത്തിെന്റ നിലെത്ത െപാടി
കുെറ എടുത്ത് ആ െവള്ളത്തിൽ ഇടണം.
18 പുേരാഹിതൻ സ്്രതീെയ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിർത്തി അവള െട തലമുടി
അഴിച്ച് അപരാധസ്മാരകത്തിെന്റ േഭാജനയാഗം
അവള െട കയ്യിൽ െവക്കണം; പുേരാഹിതെന്റ
കയ്യിൽ ശാപകരമായ കയ്പുെവള്ളവും
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 19 പുേരാഹിതൻ
അവെളെക്കാണ്ട് സത്യം െചയ്യിച്ച് അവേളാട്
പറേയണ്ടത്: ‘ആരും നിേന്നാടുകൂെട
ശയിക്കുകയും നിനക്ക് ഭർത്താവുണ്ടായിരിെക്ക



സംഖ്യാപുസ്തകം 5:20 xxvi സംഖ്യാപുസ്തകം 5:26

നീ അശുദ്ധിയിേലക്ക് തിരിയുകയും െചയ്തിട്ടില്ല
എങ്കിൽശാപകരമായഈൈകപ്പ െവള്ളത്തിെന്റ
േദാഷം നിനക്ക് വരാതിരിക്കെട്ട. 20 എന്നാൽ
നിനക്ക് ഭർത്താവുണ്ടായിരിെക്ക നീ പിഴച്ച്
അശുദ്ധയാകുകയും നിെന്റ ഭർത്താവല്ലാെത
മെറ്റാരു പുരുഷൻ നിേന്നാടുകൂെട ശയിക്കുകയും
െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ’ - 21അേപ്പാൾ പുേരാഹിതൻ
സ്്രതീെയെക്കാണ്ട് ശാപസത്യം െചയ്യിച്ച്
അവേളാട:് ‘യേഹാവ നിെന്റ നിതംബം
ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും ഒരു കുഞ്ഞിനു ജന്മം
െകാടുക്കുവാന ് സാധിക്കാതിരിക്കുകയും*
െചയ്ത് നിെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ നിെന്ന
ശാപവും ആേക്ഷപവും ആക്കി തീർക്കെട്ട.
22 ശാപകരമായ ഈ െവള്ളം നിെന്റ കുടലിൽ
െചന്ന് നിെന്റ ഉദരം വീർപ്പിക്കുകയും നിെന്റ
നിതംബം ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം’ എന്ന്
പറേയണം. അതിന് സ്്രതീ: ‘ആേമൻ,
ആേമൻ’ എന്ന് പറയണം. 23 പുേരാഹിതൻ
ഈ ശാപങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി
ൈകപ്പ െവള്ളത്തിൽ കഴുകി കലക്കണം.
24 അവൻ ശാപകരമായ ൈകപ്പ െവള്ളം
സ്്രതീെയ കുടിപ്പിക്കണം; ശാപകരമായ െവള്ളം
അവള െട ഉള്ളിൽ െചന്ന് ൈകപ്പായ്തീരും;
25 പുേരാഹിതൻ സ്്രതീയുെട കയ്യിൽനിന്ന്
സംശയത്തിെന്റ േഭാജനയാഗം വാങ്ങി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം െചയ്ത്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിക്കണം. 26 പിെന്ന
പുേരാഹിതൻ േഭാജനയാഗത്തിൽ ഒരു പിടി

* 5. 21 ഒരു കുഞ്ഞിനു ജന്മം െകാടുക്കുവാന ്
സാധിക്കാതിരിക്കുകയും
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എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിേവദ്യമായി
ദഹിപ്പിക്കണം; അതിന് െറേശഷം സ്്രതീെയ
ആ െവള്ളം കുടിപ്പിക്കണം. 27 അവൾ
അശുദ്ധയായി തെന്റ ഭർത്താവിേനാട്
േ്രദാഹം െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ അവെള െവള്ളം
കുടിപ്പിച്ച േശഷം ശാപകരമായ െവള്ളം
അവള െട ഉള്ളിൽ െചന്ന് ൈകപ്പായ്തീരും;
അവള െട ഉദരം വീർക്കുകയും നിതംബം
ക്ഷയിക്കുകയും സ്്രതീ തെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ ശാപ്രഗസ്തയായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
28 എന്നാൽ സ്്രതീ അശുദ്ധയാകാെത നിർമ്മല
ആകുന്നുഎങ്കിൽഅവൾക്ക് േദാഷം വരുകയില്ല;
അവൾ ഗർഭം ധരിക്കും. 29 ഇതാകുന്നു
പാതി്രവത്യസംശയം സംബന്ധിച്ച ള്ള ്രപമാണം;
30 ഒരു സ്്രതീ ഭർത്താവുണ്ടായിരിെക്ക പിഴച്ച്
അശുദ്ധയാകുകേയാ ജാരശങ്ക അവെന
ബാധിച്ച,് അവൻ† ഭാര്യെയ സംശയിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ട് അവെള യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിർത്തുേമ്പാൾപുേരാഹിതൻഈ ്രപമാണെമല്ലാം
അവളിൽ നടത്തണം. 31 എന്നാൽ പുരുഷൻ
അകൃത്യത്തിൽ ഓഹരിക്കാരനാകുകയില്ല;
സ്്രതീേയാതെന്റഅകൃത്യം വഹിക്കും”.

6
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ഒരു
പുരുഷേനാ സ്്രതീേയാ യേഹാവയ്ക്ക്

† 5. 30 അവൻഭര ്ത്താവ്അെല്ലങ്കില ്പുേരാഹിതന് 
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സ്വയം സമർപ്പിേക്കണ്ടതിന് നാസീർ്രവതം*
എന്ന വിേശഷ വിധിയായുള്ള ്രവതം
അനുഷ്ഠിക്കുേമ്പാൾ 3 വീഞ്ഞും മദ്യവും
വർജ്ജിച്ചിരിക്കണം: വീഞ്ഞിെന്റേയാ
മദ്യത്തിെന്റേയാ കാടി കുടിക്കരുത;്
മുന്തിരിപ്പഴത്തിെന്റ യാെതാരു രസവും
കുടിക്കരുത;് പഴുത്തേതാ ഉണങ്ങിയേതാ
ആയ മുന്തിരിങ്ങ തിന്നുകയുമരുത.്
4 തെന്റ നാസീർ്രവതകാലത്ത് ആദ്യവസാനം
കുരുെതാട്ട് െതാലിവെര മുന്തിരിങ്ങാെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നും അവൻ തിന്നരുത.്
5 നാസീർ്രവതകാലെത്താെക്കയും ക്ഷൗരക്കത്തി
അവെന്റ തലയിൽ െതാടരുത;് യേഹാവയ്ക്ക്
തെന്നത്താൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം
തികയുേവാളം അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കണം:
തലമുടി വളർത്തണം. 6 അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് തെന്നത്താൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലെത്താെക്കയും ശവത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ലരുത;് 7 അപ്പൻ, അമ്മ, സേഹാദരൻ,
സേഹാദരി എന്നിവരിൽ ആെരങ്കിലും
മരിക്കുേമ്പാൾ അവരാൽ അവൻ തെന്നത്താൻ
അശുദ്ധനാകരുത;് അവെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
നാസീർ്രവതം അവെന്റ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നു;
8 നാസീർ്രവതകാലത്ത് ആദ്യവസാനം അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. 9അവെന്റ
അടുക്കൽവച്ച് ആെരങ്കിലും െപെട്ടന്ന്
മരിക്കുകയുംഅവെന്റനാസീർ്രവതമുള്ളതലെയ
അശുദ്ധമാക്കുകയും െചയ്താൽ അവൻ തെന്റ

* 6. 2 നാസീർ്രവതം - യാേഹാവക്ക് േസവ െചയ്യാനായി
േവര ്തിരിക്കെപ്പട്ടത്
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ശുദ്ധീകരണദിവസത്തിൽതലക്ഷൗരം െചയ്യണം;
ഏഴാം ദിവസം അവൻ ക്ഷൗരം െചയ്യണം.
10എട്ടാം ദിവസംഅവൻ രണ്ട് കുറു്രപാവിെനേയാ
രണ്ട് ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുവരണം. 11 പുേരാഹിതൻ
ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ട ം മെറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായിട്ട ം അർപ്പിച്ച് ശവത്താൽ
അവൻ അശുദ്ധനായതുെകാണ്ട് അവന്
േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച് അവെന്റ തല
അന്നുതെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കണം. 12 അവൻ
വീണ്ടും തെന്റ നാസീർ ്രവതത്തിെന്റ കാലം
യേഹാവയ്ക്ക് േവർതിരിച്ച് ഒരുവയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അകൃത്യയാഗമായി
െകാണ്ടുവരണം. അവെന്റ നാസീർ്രവതം
അശുദ്ധമായിേപ്പായതുെകാണ്ട് മുമ്പിലെത്ത
കാലംകണക്കിെലടുക്കരുത.്

13 ്രവതസ്ഥെന്റ ്രപമാണം ഇതാണ:് അവെന്റ
നാസീർ ്രവതത്തിെന്റ കാലം തികയുേമ്പാൾ
അവെന സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. 14 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
വഴിപാടായി േഹാമയാഗത്തിന് ഒരു വയസ്സ്
്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആണാട്ടിൻകുട്ടി,
പാപയാഗത്തിന് ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടി, സമാധാനയാഗത്തിന്
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, 15 ഒരു
െകാട്ടയിൽ, എണ്ണേചർത്ത് േനരിയ മാവു
െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശ,
എണ്ണപുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വട എന്നിവയും
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അവയുെട േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കണം. 16 പുേരാഹിതൻ അവെയ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്ന്
അവെന്റ പാപയാഗവും േഹാമയാഗവും
അർപ്പിക്കണം. 17 അവൻ ആട്ട െകാറ്റെന
െകാട്ടയിെല പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പേത്താടുകൂടി
യേഹാവയ്ക്ക് സമാധാനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം; പുേരാഹിതൻ അതിെന്റ
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും കൂെട
അർപ്പിക്കണം. 18 പിെന്ന ്രവതസ്ഥൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റവാതില ്ക്കൽവച്ച്തെന്റ
്രവതമുള്ള തലക്ഷൗരം െചയ്ത് തെന്റ ്രവതമുള്ള
തലമുടി എടുത്ത് സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
കീഴിലുള്ള തീയിൽ ഇടണം; 19 ്രവതസ്ഥൻ
തെന്റ ്രവതമുള്ള തല ക്ഷൗരം െചയ്തേശഷം
പുേരാഹിതൻ ആട്ട െകാറ്റെന്റ േവവിച്ച
ൈകക്കുറകും െകാട്ടയിൽനിന്ന് പുളിപ്പില്ലാത്ത
ഒരു േദാശയും പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു വടയും
എടുത്ത് അവെയ ്രവതസ്ഥെന്റ കയ്യിൽ
െവക്കണം. 20 പുേരാഹിതൻ അവെയ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം
െചയ്യണം; ഇത് നീരാജനം െചയ്ത െനേഞ്ചാടും
ഉദർച്ച† െചയ്ത ൈകക്കുറേകാടും കൂടി
പുേരാഹിതനുേവണ്ടി വിശുദ്ധമാകുന്നു;
അതിന് െറേശഷം ്രവതസ്ഥന് വീഞ്ഞ് കുടിക്കാം.
21നാസീർ്രവതംഅനുഷ്ഠിക്കുന്ന ്രവതസ്ഥെന്റയും
അവൻ തെന്റ ്രപാപ്തിേപാെല െകാടുക്കുന്നത്
കൂടാെത തെന്റ നാസീർ്രവതം േഹതുവായി

† 6. 20 ഉദർച്ച ഉയർപ്പിക്കുന്നത്
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യേഹാവയ്ക്ക് കഴിേക്കണ്ടുന്ന വഴിപാടിെന്റയും
്രപമാണം ഇതു തേന്ന. അവൻഅനുഷ്ഠിച്ച ്രവതം
േപാെലതെന്റനാസീർ ്രവതത്തിെന്റ ്രപമാണത്തിന്
അനുസരണമായി തേന്നഅവൻെചെയ്യണം”.

22 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 23 “നീ അഹേരാേനാടും
പു്രതന്മാേരാടും പറേയണ്ടത:് നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽമക്കെളഅനു്രഗഹിച്ച് െചാേല്ലണ്ടത:്
24 യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ച്

കാക്കുമാറാകെട്ട;
25 യേഹാവ തിരുമുഖം നിെന്റേമൽ ്രപകാശിപ്പിച്ച്

നിേന്നാട് കൃപയുള്ളവനാകെട്ട;
26 യേഹാവ തിരുമുഖം നിെന്റേമൽ ഉയർത്തി

നിനക്ക്സമാധാനം നല്കുമാറാകെട്ട.
27ഇങ്ങെനഅവർയി്രസാേയൽമക്കള െടേമൽ
എെന്റ നാമം െവക്കണം; ഞാൻ അവെര
അനു്രഗഹിക്കും”.

7
1 േമാെശ തിരുനിവാസം നിവിർത്തിയേശഷം
അതും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും,
യാഗപീഠവും അതിെന്റ സകലപാ്രതങ്ങള ം
അഭിേഷകം െചയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച . 2 അന്ന്
തങ്ങള െട പിതൃഭവനങ്ങളിൽ ്രപധാനികള ം
േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാരും എണ്ണെപ്പട്ടവരുെട
േമൽവിചാരകന്മാരും ആയ യി്രസാേയൽ
്രപഭുക്കന്മാർ വഴിപാട് കഴിച്ച . 3 അവർ
വഴിപാടായിട്ട് ഈ രണ്ടു ്രപഭുക്കന്മാർ ഓേരാ
വണ്ടിയും ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ കാളയും
ഇങ്ങെന മൂടിയുള്ള ആറ് വണ്ടികള ം പ്രന്തണ്ട്
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കാളകള ം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
തിരുനിവാസത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
4അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്: 5 “അവരുെട
പക്കൽനിന്ന് അവെയ വാങ്ങുക. അവ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ ഉപേയാഗത്തിന്
ഇരിക്കെട്ട; അവെയ േലവ്യരിൽ ഓേരാരുത്തന്
അവനവെന്റ ശു്രശൂഷക്ക് തക്കവണ്ണം
െകാടുക്കണം” എന്ന് കല്പിച്ച . 6 േമാെശ
വണ്ടികെളയും കാളകെളയും വാങ്ങി േലവ്യർക്ക്
െകാടുത്തു. 7 രണ്ട് വണ്ടികള ം നാല്
കാളകെളയും അവൻ േഗർേശാന്യർക്ക്
അവരുെട ശു്രശൂഷയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം െകാടുത്തു.
8 നാല് വണ്ടികള ം എട്ട് കാളകെളയും അവൻ
െമരാര്യർക്ക് പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
പു്രതൻ ഈഥാമാരിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
അവർക്കുള്ള ശു്രശൂഷക്ക് തക്കവണ്ണം
െകാടുത്തു. 9 െകഹാത്യർക്ക് അവൻ ഒന്നും
െകാടുത്തില്ല; അവരുെട ശു്രശൂഷ വിശുദ്ധമന്ദിരം
സംബന്ധിച്ച ള്ളതും വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ
േതാളിൽചുമക്കുന്നതുംആയിരുന്നു. 10യാഗപീഠം
അഭിേഷകം െചയ്ത ദിവസം ്രപഭുക്കന്മാർ
്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള വഴിപാട് യാഗപീഠത്തിെന്റ
മുമ്പാെക െകാണ്ടുവന്നു. 11 അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമാെശേയാട്: “യാഗപീഠത്തിെന്റ
്രപതിഷ്ഠയ്ക്കായി ഓേരാ ദിവസം ഓേരാ ്രപഭു
അവരവരുെട വഴിപാട് െകാണ്ടുവരണം” എന്ന്
കല്പിച്ച . 12 ഒന്നാം ദിവസം െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകനായ നഹേശാൻ വഴിപാട്
കഴിച്ച . 13അവെന്റവഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
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തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള
ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - അവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
14 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കം ഉള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
15 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള ഒരു
ആൺകുഞ്ഞാട്, 16 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, 17അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ളഅഞ്ച്
െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടി; ഇത് അമ്മീനാദാബിെന്റ
മകനായനഹേശാെന്റവഴിപാട്.

18 രണ്ടാംദിവസം യിസ്സാഖാരിെന്റ മക്കള െട
്രപഭുവായ സൂവാരിെന്റ മകൻ െനഥനേയൽ
വഴിപാട് കഴിച്ച . 19 അവൻ വഴിപാട്
കഴിച്ചത്: വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
20 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
21 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 22 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
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േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 23 സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
അഞ്ച് കുഞ്ഞാട;് ഇത് സൂവാരിെന്റ മകനായ
െനഥനേയലിെന്റവഴിപാട.്

24 മൂന്നാംദിവസം െസബൂലൂെന്റ മക്കള െട
്രപഭുവായേഹാേലാെന്റമകൻഎലീയാബ്വഴിപാട്
കഴിച്ച . 25അവെന്റവഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള
ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
26 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കം ഉള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
27 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ; ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 28 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 29 സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
അഞ്ച് കുഞ്ഞാട്; ഇത് േഹാേലാെന്റ മകൻ
എലീയാബിെന്റവഴിപാട.്

30നാലാംദിവസംരൂേബെന്റമക്കള െട ്രപഭുവായ
െശേദയൂരിെന്റ മകൻ എലീസൂർ വഴിപാട് കഴിച്ച .
31 അവെന്റ വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള
ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
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രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
32 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
33 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 34 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 35 സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
അഞ്ച് കുഞ്ഞാട;് ഇത് െശേദയൂരിെന്റ മകൻ
എലീസൂരിെന്റവഴിപാട.്

36 അഞ്ചാം ദിവസം ശിെമേയാെന്റ
മക്കള െട ്രപഭുവായ സൂരീശദ്ദായിയുെട
മകൻ െശലൂമീേയൽ വഴിപാട് കഴിച്ച .
37 അവെന്റ വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള
ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
38 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
39 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 40 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, 41അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
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അഞ്ച് കുഞ്ഞാട.് ഇത് സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ
െശലൂമീേയലിെന്റവഴിപാട.്

42ആറാം ദിവസം ഗാദിെന്റ മക്കള െട ്രപഭുവായ
െദയൂേവലിെന്റ മകൻ എലീയാസാഫ് വഴിപാട്
കഴിച്ച . 43അവെന്റവഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള
ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
44 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
45 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 46 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 47 സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
അഞ്ച് കുഞ്ഞാട്. ഇത് െദയൂേവലിെന്റ മകൻ
എലീയാസാഫിെന്റവഴിപാട്.

48 ഏഴാം ദിവസം എ്രഫയീമിെന്റ മക്കള െട
്രപഭുവായ അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ എലീശാമാ
വഴിപാട് കഴിച്ച . 49 അവെന്റ വഴിപാട്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
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50 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കം ഉള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
51 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 52 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 53 സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
അഞ്ച് കുഞ്ഞാട്. ഇത് അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ
എലീശാമായുെട വഴിപാട.്

54 എട്ടാം ദിവസം മനെശ്ശയുെട മക്കള െട
്രപഭുവായ െപദാസൂരിെന്റ മകൻ ഗമലീേയൽ
വഴിപാട് കഴിച്ച . 55 അവെന്റ വഴിപാട്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
56 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
57 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 58 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 59 സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
അഞ്ച് കുഞ്ഞാട്; ഇത് െപദാസൂരിെന്റ മകൻ
ഗമലീേയലിെന്റവഴിപാട്.
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60 ഒമ്പതാം ദിവസം െബന്യാമീെന്റ
മക്കള െട ്രപഭുവായ ഗിെദേയാനിയുെട മകൻ
അബീദാൻ വഴിപാട് കഴിച്ച . 61 അവെന്റ
വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
62 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
63 േഹാമയാഗത്തിനായി, ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 64 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 65 സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
അഞ്ച് കുഞ്ഞാട്. ഇത് ഗിെദേയാനിയുെട മകൻ
അബീദാെന്റവഴിപാട്.

66 പത്താം ദിവസം ദാെന്റ മക്കള െട
്രപഭുവായ അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ
അഹീേയെസർ വഴിപാട് കഴിച്ച . 67 അവെന്റ
വഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
68 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
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തൂക്കം ഉള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
69 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 70 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 71 സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ളഅഞ്ച്
കുഞ്ഞാട്. ഇത് അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ
അഹീേയെസരിെന്റവഴിപാട.്

72പതിെനാന്നാം ദിവസംആേശരിെന്റമക്കള െട
്രപഭുവായ ഒ്രകാെന്റ മകൻ പഗീേയൽ വഴിപാട്
കഴിച്ച . 73അവെന്റവഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള
ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
74 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
75 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 76 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 77 സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ളഅഞ്ച്
കുഞ്ഞാട്. ഇത് ഒ്രകാെന്റ മകനായ പഗീേയലിെന്റ
വഴിപാട്.

78പ്രന്തണ്ടാം ദിവസം നഫ്താലിയുെട മക്കള െട
്രപഭുവായ ഏനാെന്റ മകൻ അഹീര വഴിപാട്
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കഴിച്ച . 79അവെന്റവഴിപാട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള
ഒരു െവള്ളിത്തളിക, എഴുപത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം - ഇവ
രണ്ടും േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു -
80 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞതും പത്ത് േശെക്കൽ
തൂക്കമുള്ളതുമായ ഒരു െപാൻകലശം,
81 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഒരു കുഞ്ഞാട,് 82 പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, 83 സമാധാനയാഗത്തിനായി
രണ്ട് കാളകൾ, അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ച്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ളഅഞ്ച്
കുഞ്ഞാട്. ഇത് ഏനാെന്റ മകൻ അഹീരയുെട
വഴിപാട്.

84 യാഗപീഠം അഭിേഷകം െചയ്ത ദിവസം
്രപതിഷ്ഠയ്ക്കായി യി്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാർ
െകാണ്ടുവന്ന വഴിപാട് ഇത് ആയിരുന്നു;
െവള്ളിത്തളിക പ്രന്തണ്ട,് െവള്ളിക്കിണ്ണം പ്രന്തണ്ട്,
85 െപാൻകലശം പ്രന്തണ്ട്, െവള്ളിത്തളിക
ഒന്നിന് തൂക്കം നൂറ്റിമുപ്പത് േശെക്കൽ; കിണ്ണം
ഒന്നിന് എഴുപത് േശെക്കൽ; ഇങ്ങെന
െവള്ളിപ്പാ്രതങ്ങൾ ആെക വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം രണ്ടായിരത്തിനാനൂറ് േശെക്കൽ.
86 ധൂപവർഗ്ഗം നിറഞ്ഞ െപാൻകലശം പ്രന്തണ്ട്;
ഓേരാന്ന് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
പത്ത് േശെക്കൽ വീതം കലശങ്ങള െട
െപാന്ന് ആെക നൂറ്റിരുപത് േശെക്കൽ.
87 േഹാമയാഗത്തിനുള്ള നാൽക്കാലികൾ
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എല്ലാംകൂടി കാളക്കിടാവ് പ്രന്തണ്ട്, ആട്ട െകാറ്റൻ
പ്രന്തണ്ട്, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള കുഞ്ഞാട്
പ്രന്തണ്ട്, അവയുെട േഭാജനയാഗം,
പാപയാഗത്തിനായി േകാലാട്ട െകാറ്റൻ
പ്രന്തണ്ട്; 88 സമാധാനയാഗത്തിനായി
നാൽക്കാലികൾ എല്ലാംകൂടി കാളകൾ
ഇരുപത്തിനാല,് ആട്ട െകാറ്റൻ അറുപത,്
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ അറുപത,് ഒരു വയസ്സ്
്രപായമുള്ള കുഞ്ഞാട് അറുപത;് യാഗപീഠെത്ത
അഭിേഷകം െചയ്തേശഷം അതിെന്റ
്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള വഴിപാട് ഇത് തെന്ന.
89 േമാെശ തിരുമുമ്പിൽ സംസാരിക്കുവാൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ അവൻ
സാക്ഷ്യെപട്ടകത്തിേന്മലുള്ള കൃപാസനത്തിങ്കൽ
നിന്ന് രണ്ട് െകരൂബുകള െട നടുവിൽനിന്ന്
തേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന തിരുശബ്ദം േകട്ട ;
അങ്ങെനഅവിടുന്ന്അവേനാട് സംസാരിച്ച .

8
1 യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്

2 “ദീപം െകാളത്തുേമ്പാൾ അവ ഏഴും
നിലവിളക്കിെന്റ മുൻഭാഗേത്തക്ക് െവളിച്ചം
െകാടുക്കണം എന്ന് അഹേരാേനാട് പറയുക”.
3 അഹേരാൻ അങ്ങെന െചയ്തു; യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന അവൻ
നിലവിളക്കിെന്റ ദീപം മുൻഭാഗേത്തക്ക്
തിരിച്ച െകാളത്തി. 4 നിലവിളക്ക് പണിതത്
അടിച്ച പരത്തിയ െപാന്നുെകാണ്ട് ആയിരുന്നു;
അതിെന്റ ചുവടുമുതൽ പുഷ്പംവെര
അടിപ്പ പണി തെന്ന; യേഹാവ േമാെശെയ
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കാണിച്ച മാതൃകേപാെല തെന്ന അവൻ
നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കി.

5 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: 6 “േലവ്യെര
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽനിന്ന് എടുത്ത്
ശുദ്ധീകരിക്കുക. 7അവെര ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടത്
ഇ്രപകാരമാണ:് പാപപരിഹാരജലം അവരുെട
േമൽ തളിക്കണം; അവർ സർവാംഗം ക്ഷൗരം
െചയ്ത് വസ്്രതം അലക്കി തങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കണം. 8 അതിന് െറേശഷം
അവർ ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗമായി എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവും
എടുക്കണം; പാപയാഗത്തിനായി നീ േവെറ
ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും എടുക്കണം.
9 േലവ്യെര സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പാെക
വരുത്തണം; യി്രസാേയൽ മക്കള െട സഭെയ
മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം. 10 പിെന്ന
േലവ്യെര യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിർത്തണം; യി്രസാേയൽ മക്കൾ േലവ്യരുെട
േമൽ ൈക െവക്കണം. 11 യേഹാവയുെട
േവല െചേയ്യണ്ടതിന് അഹേരാൻ േലവ്യെര
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട നീരാജനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം.
12 േലവ്യർ കാളക്കിടാക്കള െട തലയിൽ
ൈക െവക്കണം; പിെന്ന േലവ്യർക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന് നീ യേഹാവയ്ക്ക്
ഒന്നിെന പാപയാഗമായും മേറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായും അർപ്പിക്കണം. 13 നീ േലവ്യെര
അഹേരാെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും മുമ്പിൽ
നിർത്തി യേഹാവയ്ക്ക് നീരാജനയാഗമായി
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അർപ്പിക്കണം. 14ഇങ്ങെന േലവ്യെര യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ഇടയിൽനിന്ന് േവർതിരിക്കുകയും
േലവ്യർ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കുകയും േവണം.
15 അതിന് െറേശഷം സമാഗമനകൂടാരം
സംബന്ധിച്ച ള്ള േവല െചേയ്യണ്ടതിന് േലവ്യർക്ക്
അടുത്തുെചല്ലാം; നീ അവെര ശുദ്ധീകരിച്ച്
നീരാജനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 16 അവർ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽനിന്ന്
എനിക്ക് സാക്ഷാൽ ദാനമായുള്ളവർ;
എല്ലായി്രസാേയൽമക്കളിലുമുള്ള
ആദ്യജാതന്മാർക്ക് പകരം ഞാൻ
അവെര എനിക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്നു.
17 മനുഷ്യരിലാകെട്ട മൃഗങ്ങളിലാകെട്ട
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ള കടിഞ്ഞൂൽ എല്ലാം
എനിക്കുള്ളത;് ഞാൻ മി്രസയീംേദശത്തുള്ള
കടിഞ്ഞൂലുകെള എല്ലാം സംഹരിച്ച നാളിൽ
അവെയ എനിക്കായി ശുദ്ധീകരിച്ച .
18 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
ഉള്ള എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും പകരം
ഞാൻ േലവ്യെര എടുത്തിരിക്കുന്നു.
19 യി്രസാേയൽ മക്കൾ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്
അടുത്തുവരുേമ്പാൾ അവരുെട ഇടയിൽ
ബാധയുണ്ടാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
േവലെചയ്യ വാനും യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാനും േലവ്യെര
ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽനിന്ന്
അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും ദാനം
െചയ്തിരിക്കുന്നു”. 20 അങ്ങെന േമാെശയും
അഹേരാനും യി്രസാേയൽ മക്കള െട
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സഭമുഴുവനും േലവ്യെരക്കുറിച്ച് യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെലെയാെക്കയും
േലവ്യർക്ക് െചയ്തു; അങ്ങെന തെന്ന
യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവർക്ക് െചയ്തു.
21 േലവ്യർ അവർക്ക് തെന്ന പാപശുദ്ധിവരുത്തി
വസ്്രതം അലക്കി; അഹേരാൻ അവെര
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനയാഗമായി
അർപ്പിച്ച ; അവെര ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്
അഹേരാൻ അവർക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിച്ച . 22 അതിന് െറേശഷം േലവ്യർ
അഹേരാെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും
മുമ്പിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ അവരുെട
േവലെചയ്യ വാൻ അടുത്തുെചന്നു; യേഹാവ
േലവ്യെരക്കുറിച്ച് േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
തെന്നഅവർഅവർക്ക് െചയ്തു.

23 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 24 േലവ്യർക്കുള്ള ്രപമാണം
ഇതാകുന്നു: ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ മുതൽ
അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിെല േവലെചയ്യന്ന
േസവയിൽ ്രപേവശിക്കണം. 25 അമ്പതാം
വയസ്സിൽ അവർ പതിവായ േവലയിൽനിന്ന്
വിരമിക്കണം; പിെന്ന ശു്രശൂഷയിൽ തുടരണ്ട;
26എങ്കിലും സമാഗമനകൂടാരത്തിെല കർത്തവ്യം
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ, അവർ അവരുെട
സേഹാദരന്മാെര സഹായിക്കണം; േവല ഒന്നും
െചയ്യണ്ടാ. േലവ്യരുെട കാര്യം സംബന്ധിച്ച് നീ
ഇങ്ങെനഅവർക്ക് െചയ്യണം.

9
1 അവർ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
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പുറെപ്പട്ട േപാന്നതിെന്റ രണ്ടാം സംവത്സരം ഒന്നാം
മാസം യേഹാവ സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച്
േമാെശേയാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “യി്രസാേയൽ മക്കൾ െപസഹ അതിന്
നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ആചരിക്കണം. 3അതിന്
നിശ്ചയിച്ച സമയമായ ഈ മാസം പതിനാലാം
തീയതി ൈവകുേന്നരം അത് ആചരിക്കണം;
അതിെന്റ എല്ലാചട്ടങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും
വിേധയമായി നിങ്ങൾ അത് ആചരിക്കണം”.
4 ‘െപസഹ ആചരിക്കണെമന്ന്’ േമാെശ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന
അവർ ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി
സന്ധ്യാസമയത്ത് സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച്
െപസഹ ആചരിച്ച ; യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കൾ
െചയ്തു. 6 എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യെന്റ
ശവത്താൽ അശുദ്ധരായിത്തീർന്നിട്ട് ആ
നാളിൽ െപസഹ ആചരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത
ചിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ അന്ന് തെന്ന
േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും മുമ്പാെക
വന്ന്അവേനാട:് 7 “ഞങ്ങൾഒരുവെന്റശവത്താൽ
അശുദ്ധരായിരിക്കുന്നു; നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട
സമയത്ത് യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ
യേഹാവയുെട വഴിപാട് കഴിക്കാതിരിക്കുവാൻ
ഞങ്ങെള ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച .
8 േമാെശ അവേരാട്: “നില്പിൻ; യേഹാവ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് കല്പിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന്ഞാൻ
േകൾക്കെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു.

9 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് 10 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
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പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങളിേലാ
നിങ്ങള െട സന്തതികളിേലാ ആെരങ്കിലും
ശവത്താൽ അശുദ്ധനാകുകേയാ ദൂരയാ്രതയിൽ
ആയിരിക്കുകേയാ െചയ്താലും അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹആചരിക്കണം. 11 രണ്ടാം
മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത്
അവർ അത് ആചരിച്ച് പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പേത്താടും ൈകപ്പ ചീരേയാടും കൂടി അത്
ഭക്ഷിക്കണം. 12 രാവിലേത്തക്ക് അതിൽ ഒന്നും
േശഷിപ്പിക്കരുത;് അതിെന്റ അസ്ഥിെയാന്നും
ഒടിക്കുകയും അരുത;് െപസഹയുെട ചട്ട്രപകാരം
അവർ അത് ആചരിക്കണം. 13 എന്നാൽ
ശുദ്ധിയുള്ളവനും യാ്രതയിൽ അല്ലാത്തവനുമായ
ഒരുത്തൻ െപസഹ ആചരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച
വരുത്തിയാൽഅവെനഅവെന്റജനത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയണം; നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത്
യേഹാവയുെട വഴിപാട് കഴിക്കായ്കെകാണ്ട്
അവൻ തെന്റ പാപം വഹിക്കണം. 14 നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന ഒരു പരേദശിക്ക്
യേഹാവയുെട െപസഹ ആചരിക്കണെമങ്കിൽ
െപസഹയുെട ചട്ടത്തിനും നിയമത്തിനും
വിേധയമായി അവൻ ആചരിക്കണം;
പരേദശിക്കാകെട്ട സ്വേദശിക്കാകെട്ട നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു ചട്ടം തെന്നആയിരിക്കണം.

15 തിരുനിവാസം ഉയർത്തി നിർത്തിയ നാളിൽ
േമഘം സാക്ഷ്യകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസെത്ത
മൂടി; സന്ധ്യാസമയംെതാട്ട് രാവിെലവെര അത്
തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ അഗ്നി്രപകാശംേപാെല
ആയിരുന്നു. 16 അത് എല്ലായ്േപാഴും
അങ്ങെന തെന്ന ആയിരുന്നു; പകൽ
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േമഘമായും രാ്രതിഅഗ്നി്രപകാശമായുംഅതിെന
മൂടിയിരുന്നു. 17 േമഘം കൂടാരത്തിേന്മൽനിന്ന്
െപാങ്ങുേമ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത
പുറെപ്പടും; േമഘം നില ്ക്കുന്നയിടത്ത്
അവർ പാളയമിറങ്ങും. 18 യേഹാവയുെട
കല്പനേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത
പുറെപ്പടുകയും, പാളയമിറങ്ങുകയും െചയ്തു;
േമഘം തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ
എല്ലാം അവർ പാളയമടിച്ച് താമസിക്കും.
19 േമഘം തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ ഏെറനാൾ
നിലെകാണ്ടേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത
പുറെപ്പടാെത യേഹാവയുെട കല്പനയ്ക്കായി
കാത്തിരുന്നു. 20 ചിലേപ്പാൾ േമഘം
തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ കുെറനാൾ ഇരിക്കും;
അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവയുെട കല്പനേപാെല
പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കും; പിെന്ന യേഹാവയുെട
കല്പനേപാെല യാ്രത പുറെപ്പടും. 21 ചിലേപ്പാൾ
േമഘം സന്ധ്യമുതൽ ഉഷസ്സ വെര ഇരിക്കും;
്രപഭാതകാലത്ത് േമഘം െപാങ്ങി എങ്കിൽ അവർ
യാ്രത പുറെപ്പടും. ചിലേപ്പാൾ പകലും രാവും
ഇരിക്കും; പിെന്ന േമഘം െപാങ്ങിെയങ്കിൽ
അവർ യാ്രത പുറെപ്പടും. 22 രണ്ടു ദിവസേമാ
ഒരു മാസേമാ ഒരു സംവത്സരേമാ േമഘം
തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ നിലയുറപ്പിച്ചാൽ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ പുറെപ്പടാെത പാളയമടിച്ച്
താമസിക്കും; അത് െപാങ്ങുേമ്പാേഴാ അവർ
പുറെപ്പടും. 23യേഹാവയുെടകല്പനേപാെലഅവർ
പാളയമിറങ്ങുകയും, യാ്രത പുറെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം; േമാെശമുഖാന്തരം യേഹാവ
കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ യേഹാവയുെട ആജ്ഞ
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്രപമാണിച്ച .

10
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:
2 “െവള്ളിെകാണ്ട് രണ്ട് കാഹളം ഉണ്ടാക്കുക;
അടിപ്പ പണിയായി അവെയ ഉണ്ടാക്കണം;
സഭെയ വിളിച്ച കൂട്ട വാനും പാളയെത്ത
പുറെപ്പടുവിക്കുവാനും നീഅവഉപേയാഗിക്കണം.
3 അവ ഊതുേമ്പാൾ സഭമുഴുവനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
നിെന്റ അടുക്കൽ കൂടണം. 4 ഒരു
കാഹളം മാ്രതം ഊതിയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ
സഹ്രസാധിപന്മാരായ ്രപഭുക്കന്മാർ നിെന്റ
അടുക്കൽ കൂടണം. 5 ഗംഭീരധ്വനി
ഊതുേമ്പാൾ കിഴെക്ക പാളയങ്ങൾ യാ്രത
പുറെപ്പടണം. 6 രണ്ടാം ്രപാവശ്യം ഗംഭീരധ്വനി
ഊതുേമ്പാൾ െതെക്ക പാളയങ്ങൾ യാ്രത
പുറെപ്പടണം; ഇങ്ങെന ഇവരുെട പുറപ്പാടിനുള്ള
അടയാളമായി ഗംഭീരധ്വനി ഊതണം: 7 സഭെയ
ഒന്നിച്ച കൂേട്ടണ്ടതിന് ഊതുേമ്പാൾ ഗംഭീരധ്വനി
ഊതരുത.് 8 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാരാണ് കാഹളം ഊേതണ്ടത്;
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി
എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടംആയിരിക്കണം. 9നിങ്ങള െട
േദശത്ത് നിങ്ങെള െഞരുക്കുന്ന ശ്രതുവിെന്റ
േനെര നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് േപാകുേമ്പാൾ
ഗംഭീരധ്വനിയായി കാഹളം ഊതണം; എന്നാൽ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള
ഓർത്ത്ശ്രതുക്കള െടൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കും.
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10 നിങ്ങള െട സേന്താഷദിവസങ്ങളിലും
ഉത്സവങ്ങളിലും മാസാരംഭങ്ങളിലും നിങ്ങൾ
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
കഴിക്കുേമ്പാൾ കാഹളം ഊതണം; അവ
നിങ്ങൾക്ക് ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
സ്മാരകമായിരിക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ
നിങ്ങള െടൈദവംആകുന്നു.

11 അനന്തരം രണ്ടാം സംവത്സരം
രണ്ടാം മാസം ഇരുപതാം തീയതി േമഘം
സാക്ഷ്യനിവാസത്തിേന്മൽനിന്ന് െപാങ്ങി.
12 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ
സീനായിമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പട്ട ;
േമഘം പാരൻമരുഭൂമിയിൽ വന്നുനിന്നു.
13 യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതുേപാെല
അവർ ഇങ്ങെന ആദ്യമായി യാ്രത പുറെപ്പട്ട .
14 െയഹൂദാമക്കള െട െകാടിക്കീഴുള്ള പാളയം
ഗണംഗണമായി ആദ്യം പുറെപ്പട്ട ; അവരുെട
േസനാപതിഅമ്മീനാദാബിെന്റമകൻനഹേശാൻ.
15 യിസ്സാഖാർമക്കള െട േഗാ്രതത്തിെന്റ
േസനാപതി സൂവാരിെന്റ മകൻ െനഥനേയൽ.
16 െസബൂലൂൻ മക്കള െട േഗാ്രതത്തിെന്റ
േസനാപതി േഹാേലാെന്റ മകൻ എലീയാബ്.
17 അേപ്പാൾ തിരുനിവാസം അഴിച്ച് താഴ്ത്തി;
േഗർേശാന്യരും െമരാര്യരും തിരുനിവാസം
ചുമന്നുെകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട . 18 പിെന്ന രൂേബെന്റ
െകാടിക്കീഴുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി
പുറെപ്പട്ട ; അവരുെട േസനാപതി െശേദയൂരിെന്റ
മകൻ എലീസൂർ. 19 ശിെമേയാൻമക്കള െട
േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി സൂരീശദ്ദായിയുെട
മകൻ െശലൂമീേയൽ. 20 ഗാദ് മക്കള െട
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േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി െദയൂേവലിെന്റ
മകൻ എലീയാസാഫ.് 21അേപ്പാൾ െകഹാത്യർ
വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ ചുമന്നുെകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട ;
ഇവർ എത്തുേമ്പാേഴക്ക് തിരുനിവാസം
നിവർത്തിക്കഴിയും. 22പിെന്ന എ്രഫയീംമക്കള െട
െകാടിക്കീഴിലുള്ള പാളയം ഗണംഗണമായി
പുറെപ്പട്ട ; അവരുെട േസനാപതി അമ്മീഹൂദിെന്റ
മകൻ എലീശാമാ. 23 മനെശ്ശമക്കള െട
േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി െപദാസൂരിെന്റ
മകൻ ഗമലീേയൽ. 24 െബന്യാമീൻ
മക്കള െട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി
ഗിെദേയാനിയുെട മകൻ അബീദാൻ. 25 പിെന്ന
അവരുെട എല്ലാ പാളയങ്ങളിലും ഒടുവിലായി
ദാൻമക്കള െട െകാടിക്കീഴുള്ള പാളയം
ഗണംഗണമായി പുറെപ്പട്ട ;അവരുെട േസനാപതി
അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകനായ അഹീേയേസർ.
26ആേശർമക്കള െട േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി
ഒ്രകാെന്റ മകൻപഗീേയൽ. 27നഫ്താലിമക്കള െട
േഗാ്രതത്തിെന്റ േസനാപതി ഏനാെന്റ മകൻ
അഹീര. 28 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത
പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഗണംഗണമായുള്ള അവരുെട
യാ്രതഇങ്ങെനആയിരുന്നു.

29 പിെന്ന േമാെശ തെന്റ അമ്മായപ്പനായ
െരയൂേവൽ എന്ന മിദ്യാന്യെന്റ മകനായ
േഹാബാബിേനാട:് “നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുെമന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത േദശേത്തക്ക് ഞങ്ങൾ
യാ്രതെചയ്യന്നു; യേഹാവ യി്രസാേയലിന്
നന്മ വാഗ്ദാനം െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട് നീ
ഞങ്ങേളാടുകൂടി വരുക; ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്മ
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െചയ്യ ം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 30അവൻ അവേനാട്:
“ഞാൻ വരുന്നില്ല; എെന്റ സ്വേദശേത്തക്കും
ചാർച്ചക്കാരുെട അടുക്കേലക്കും ഞാൻ
േപാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 31അതിന് അവൻ:
“ഞങ്ങെള വിട്ട േപാകരുേത; മരുഭൂമിയിൽ
ഞങ്ങൾ പാളയമിറേങ്ങണ്ടത് എങ്ങെന എന്ന്
നീ അറിയുന്നു; നീ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണായിരിക്കും.
32 ഞങ്ങേളാടുകൂടി േപാന്നാൽ യേഹാവ
ഞങ്ങൾക്ക് െചയ്യന്നനന്മേപാെലതെന്നഞങ്ങൾ
നിനക്കും െചയ്യ ം”എന്ന് പറഞ്ഞു.

33 അനന്തരം അവർ യേഹാവയുെട പർവ്വതം
വിട്ട് മൂന്ന് ദിവസെത്തവഴി േപായി;യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം അവർക്ക് വി്രശാമസ്ഥലം
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന് മൂന്ന് ദിവസെത്ത വഴി
മുേമ്പാട്ട് േപായി. 34 പാളയം പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട േമഘം പകൽസമയം അവർക്ക്
മീെത ഉണ്ടായിരുന്നു.

35 െപട്ടകം പുറെപ്പടുേമ്പാൾ േമാെശ:
“യേഹാേവ, എഴുേന്നല്ക്കണേമ; അവിടുെത്ത
ശ്രതുക്കൾ ചിതറുകയും അങ്ങെയ
പകക്കുന്നവർ അവിടുെത്ത മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പാകുകയും െചയ്യെട്ട” എന്ന് പറയും.
36 അത് വി്രശമിക്കുേമ്പാൾ അവൻ:
“യേഹാേവ, അേനകായിരമായ യി്രസാേയലിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിവരണേമ”എന്ന് പറയും.

11
1 അനന്തരം യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടം
േതാന്നത്തക്കവിധം ജനം പിറുപിറുത്തു;
യേഹാവ അത് േകട്ട് അവിടുെത്ത േകാപം
ജ്വലിച്ച ; യേഹാവയുെട തീ അവരുെട ഇടയിൽ
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കത്തി പാളയത്തിെന്റ അറ്റങ്ങളിലുള്ളവെര
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 2 ജനം േമാെശേയാടു
നിലവിളിച്ച ; േമാെശ യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച :
അേപ്പാൾ തീ െകട്ട േപായി. 3 യേഹാവയുെട
തീ അവരുെട ഇടയിൽ കത്തുകയാൽ ആ
സ്ഥലത്തിന് തേബരാ*എന്ന് േപരായി.

4 പിെന്ന അവരുെട ഇടയിലുള്ള സമ്മി്രശജാതി
ദുരാ്രഗഹികളായി; യി്രസാേയൽമക്കള ം വീണ്ടും
കരഞ്ഞുെകാണ്ട:് “ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നുവാൻ
ഇറച്ചി ആര് തരും? 5ഞങ്ങൾഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച്
വിലകൂടാെത തിന്നിട്ട ള്ള മത്സ്യം, െവള്ളരിക്കാ,
മത്തങ്ങാ, ഉള്ളി, ചുവന്നുള്ളി, ചിറ്റ ള്ളി എന്നിവ
ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. 6 ഇേപ്പാേഴാ ഞങ്ങള െട
്രപാണൻ ഉണങ്ങിവരണ്ടിരിക്കുന്നു; ഈ
മന്നാ അല്ലാെത ഒന്നും കാണുവാനില്ല എന്ന്
പറഞ്ഞു. 7 മന്നേയാ െകാത്തമല്ലി േപാെലയും
അതിെന്റ നിറം ഗുല്ഗുലുവിേന്റതുേപാെലയും
ആയിരുന്നു. 8 ജനം നടന്ന് െപറുക്കി തിരികല്ലിൽ
െപാടിേച്ചാ ഉരലിൽ ഇടിേച്ചാ കലത്തിൽ
പുഴുങ്ങി അപ്പം ഉണ്ടാക്കും. അതിെന്റ
രുചി എണ്ണേചർത്തുണ്ടാക്കിയ േദാശേപാെല
ആയിരുന്നു. 9 രാ്രതി പാളയത്തിൽ മഞ്ഞ്
െപാഴിയുേമ്പാൾ മന്നയും െപാഴിയും. 10 ജനം
കുടുംബംകുടുംബമായി ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്തം
കൂടാരവാതില്ക്കൽവച്ച് കരയുന്നത് േമാെശ
േകട്ട ; യേഹാവയുെട േകാപം ഏറ്റവും ജ്വലിച്ച ;
േമാെശക്കുംഅനിഷ്ടമായി. 11അേപ്പാൾ േമാെശ
യേഹാവേയാട് പറഞ്ഞത:് “അങ്ങ് അടിയെന
* 11. 3 തേബരാകത്തുന്നത്
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വലച്ചത് എന്ത?് എേന്നാട് കൃപ േതാന്നാെത ഈ
സർവജനത്തിെന്റയും ഭാരം അങ്ങ് എെന്റ േമൽ
വച്ചെതന്ത?് 12 മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിെന ഒരു
ധാ്രതി എടുക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ അവെര
അങ്ങ്അവരുെടപിതാക്കന്മാേരാട്സത്യംെചയ്ത
േദശേത്തക്ക് എെന്റ മാറെത്തടുത്തുെകാണ്ട്
േപാകണെമന്ന് എേന്നാട് കല്പിക്കുവാൻ ഈ
ജനെത്ത മുഴുവനും ഞാൻ ഗർഭംധരിച്ച േവാ?
ഞാൻ അവെര ്രപസവിച്ച േവാ? 13 ഈ
ജനത്തിന്എല്ലാവർക്കുംെകാടുക്കുവാൻഎനിക്ക്
എവിെടനിന്ന് ഇറച്ചി കിട്ട ം? അവർ ഇതാ:
‘ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നുവാൻ ഇറച്ചി തരുക’ എന്ന്
എേന്നാട് പറഞ്ഞ് കരയുന്നു. 14 ഏകനായി
ഈ സർവജനെത്തയും വഹിക്കുവാൻ
എെന്നെക്കാണ്ട് കഴിയുന്നതല്ല; അത് എനിക്ക്
അതിഭാരം ആകുന്നു. 15 ഇങ്ങെന എേന്നാട്
െചയ്യന്ന പക്ഷം ദയവിചാരിച്ച് എെന്ന
െകാന്നുകളയണേമ. എെന്റ അരിഷ്ടത ഞാൻ
കാണരുേത”.

16 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചത്: “യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽവച്ച്
ജനത്തിന് ്രപമാണികള ം േമൽവിചാരകന്മാരും
ആയി നീ അറിയുന്ന എഴുപത് പുരുഷന്മാെര
സമാഗമനകൂടാരത്തിനരിെക നിേന്നാടുകൂെട
നില്േക്കണ്ടതിന് എെന്റഅടുക്കൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
വരുക. 17 അവിെട ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്ന്
നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്യ ം; ഞാൻ നിെന്റേമലുള്ള
ആത്മാവിൽ കുെറ എടുത്ത് അവരുെട േമൽ
പകരും. നീ ഏകനായി വഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവർ നിേന്നാടുകൂെട ജനത്തിെന്റ ഭാരം
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വഹിക്കും. 18 എന്നാൽ ജനേത്താട് നീ
പറേയണ്ടത്: ‘നാളേത്തക്ക് നിങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇറച്ചി
തിന്നും; ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നുവാൻ ഇറച്ചി ആര്
തരും? ഈജിപ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിരുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യേഹാവ േകൾെക്ക
കരഞ്ഞുവേല്ലാ;ആകയാൽയേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്
ഇറച്ചി തരുകയും നിങ്ങൾ തിന്നുകയും
െചയ്യ ം. 19 ഒരു ദിവസമല്ല, രണ്ട് ദിവസമല്ല,
അഞ്ച് ദിവസമല്ല, പത്ത് ദിവസമല്ല, ഇരുപത്
ദിവസവുമല്ല, ഒരു മാസം മുഴുവനും തെന്ന;
20 അത് നിങ്ങള െട മൂക്കിൽകൂടി പുറെപ്പട്ട്
നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കാനം വരുേവാളം നിങ്ങൾ
തിന്നും; നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉള്ള യേഹാവെയ
നിങ്ങൾ നിരസിക്കുകയും, ‘ഞങ്ങൾഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് എന്തിന് പുറെപ്പട്ട േപാന്നു’ എന്ന്
പറഞ്ഞ് അവിടുെത്ത മുമ്പാെക കരയുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”. 21അേപ്പാൾ േമാെശ:
“എേന്നാടുകൂടി ജനം ആറുലക്ഷം കാലാൾ ഉണ്ട്;
ഒരു മാസം മുഴുവൻ തിന്നുവാൻഞാൻഅവർക്ക്
ഇറച്ചി െകാടുക്കുെമന്ന് അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
22 അവർക്ക് മതിയാകുംവണ്ണം ആടുകെളയും
മാടുകെളയും അവർക്കുേവണ്ടി അറുക്കുേമാ?
അവർക്ക് മതിയാകുംവണ്ണംസമു്രദത്തിെല മത്സ്യം
ഒെക്കയും അവർക്കുേവണ്ടി പിടിച്ച കൂട്ട േമാ”
എന്ന് േചാദിച്ച .

23 യേഹാവ േമാെശേയാട:് “യേഹാവയുെട
ൈക കുറുതായിേപ്പാേയാ? എെന്റ വചനം
നിവൃത്തിയാകുേമാ ഇല്ലേയാ എന്ന് നീ ഇേപ്പാൾ
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കാണും” എന്ന് കല്പിച്ച . 24 അങ്ങെന േമാെശ
െചന്ന് യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾ ജനേത്താട്
പറഞ്ഞ്, ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപത്
പുരുഷന്മാെര കൂട്ടി കൂടാരത്തിെന്റ ചുറ്റിലും
നിർത്തി. 25 അനന്തരം യേഹാവ ഒരു
േമഘത്തിൽ ഇറങ്ങി അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു,
അവേന്മലുള്ള ആത്മാവിൽ കുെറ എടുത്ത്
മൂപ്പന്മാരായ ആ എഴുപത് പുരുഷന്മാർക്കു
െകാടുത്തു; ആത്മാവ് അവരുെട േമൽ
ആവസിച്ചേപ്പാൾ അവർ ്രപവചിച്ച ; പിന്നീട്
അങ്ങെന െചയ്തില്ല. 26 എന്നാൽ ആ
പുരുഷന്മാരിൽ രണ്ടുേപർ പാളയത്തിൽ തെന്ന
താമസിച്ചിരുന്നു; ഒരുവന് എൽദാദ് എന്നും മറ്റവന്
േമദാദ് എന്നും േപര.് ആത്മാവ് അവരുെടേമലും
ആവസിച്ച ; അവരും േപെരഴുതിയവരിൽ
ഉള്ളവർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും കൂടാരത്തിേലക്ക്
െചന്നിരുന്നില്ല; അവർ പാളയത്തിൽവച്ച്
്രപവചിച്ച . 27അേപ്പാൾ ഒരു യുവാവ് േമാെശയുെട
അടുക്കൽ ഓടിെച്ചന്നു: “എൽദാദും േമദാദും
പാളയത്തിൽവച്ച് ്രപവചിക്കുന്നു” എന്ന്
അറിയിച്ച . 28 അേപ്പാൾ നൂെന്റ മകനും
ബാല്യംമുതൽ േമാെശയുെട ശു്രശൂഷക്കാരനും
ആയിരുന്ന േയാശുവ: “എെന്റ യജമാനനായ
േമാെശേയ, അവെര വിേരാധിക്കണേമ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 29േമാെശഅവേനാട:് “എെന്നവിചാരിച്ച്
നീ അസൂയെപ്പടുന്നുേവാ? യേഹാവയുെട ജനം
എല്ലാവരും ്രപവാചകന്മാരാകുകയും യേഹാവ
തെന്റആത്മാവിെനഅവരുെട േമൽപകരുകയും
െചയ്െതങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 30 പിെന്ന േമാെശയും യി്രസാേയൽ
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മൂപ്പന്മാരും പാളയത്തിൽവന്നുേചർന്നു.
31 അനന്തരം യേഹാവ അയച്ച ഒരു കാറ്റ്
ഊതി കടലിൽനിന്ന് കാടെയ െകാണ്ടുവന്ന്
പാളയത്തിെന്റ സമീപത്ത് ഒരു ദിവസെത്ത
വഴി ഇേങ്ങാട്ട ം ഒരു ദിവസെത്ത വഴി
അേങ്ങാട്ട ം ഇങ്ങെന പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റിലും
നിലേത്താട് ഏകേദശം രണ്ടു മുഴം ഉയരത്തിൽ
പറന്നുനില്ക്കുമാറാക്കി. 32ജനം എഴുേന്നറ്റ് അന്ന്
പകൽ മുഴുവനും രാ്രതിമുഴുവനും പിറ്റന്നാൾ
മുഴുവനും കാടെയ പിടിച്ച കൂട്ടി; നന്നാ കുറച്ച്
പിടിച്ചവൻപത്ത്പറപിടിച്ച കൂട്ടി;അവർഅവെയ
പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റിലും നിരത്തി. 33 എന്നാൽ
ഇറച്ചി അവരുെട പല്ലിനിടയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ,
അത് ചവച്ചിറക്കും മുമ്പ് തെന്ന യേഹാവയുെട
േകാപം ജനത്തിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ച , യേഹാവ
ജനെത്ത ഒരു മഹാബാധെകാണ്ടു സംഹരിച്ച .
34 ദുരാ്രഗഹികള െട കൂട്ടെത്ത അവിെട
കുഴിച്ചിട്ടതുെകാണ്ട്ആസ്ഥലത്തിന് കിേ്രബാത്ത-്
ഹത്താവ† എന്ന് േപരായി. 35 കിേ്രബാത്ത-്
ഹത്താവവിട്ട് ജനംഹേസേരാത്തിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട്
ഹേസേരാത്തിൽപാർത്തു.

12
1 േമാെശ ഒരു കൂശ്യസ്്രതീെയ വിവാഹം
െചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട് കൂശ്യസ്്രതീ നിമിത്തം
മിര്യാമും അഹേരാനും അവനു വിേരാധമായി
സംസാരിച്ച : 2 “യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം
മാ്രതേമ അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ള്ള േവാ? ഞങ്ങൾ

† 11. 34 കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവഅത്യാ്രഗഹത്തിെന്റശ്മശാനം
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മുഖാന്തരവും അരുളിെച്ചയ്തിട്ടില്ലേയാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു; യേഹാവ അത് േകട്ട . 3 േമാെശ എന്ന
പുരുഷേനാ ഭൂതലത്തിൽഉള്ളസകലമനുഷ്യരിലും
അതിസൗമ്യനായിരുന്നു. 4 െപെട്ടന്ന് യേഹാവ
േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും മിര്യാമിേനാടും:
“നിങ്ങൾ മൂവരും സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
വരുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച ; അവർ മൂവരും
െചന്നു. 5 യേഹാവ േമഘസ്തംഭത്തിൽ ഇറങ്ങി
കൂടാരവാതില്ക്കൽ നിന്ന് അഹേരാെനയും
മിര്യാമിെനയും വിളിച്ച ; അവർ ഇരുവരും
അേങ്ങാട്ട് െചന്നു. 6 പിെന്ന അവൻ
അരുളിെച്ചയ്തത:് “എെന്റ വചനങ്ങൾ
േകൾക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു
്രപവാചകൻ ഉെണ്ടങ്കിൽ യേഹാവയായ
ഞാൻ അവന് ദർശനത്തിൽ എെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തുകയും സ്വപ്നത്തിൽ അവേനാട്
അരുളിെച്ചയ്യ കയും െചയ്യ ം. 7 എെന്റ
ദാസനായ േമാെശേയാ അങ്ങെനയല്ല;
അവൻ എെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ഒെക്കയും
വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു. 8 അവേനാട്
ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നത് അവ്യക്തമായിട്ടല്ല
അഭിമുഖമായിട്ട ം സ്പഷ്ടമായിട്ട ം ആകുന്നു;
അവൻ യേഹാവയുെട രൂപം കാണുകയും
െചയ്യ ം. അങ്ങെനയിരിെക്ക നിങ്ങൾ
എെന്റ ദാസനായ േമാെശക്ക് വിേരാധമായി
സംസാരിക്കുവാൻ ഭയെപ്പടാതിരുന്നത് എന്ത?്
9യേഹാവയുെട േകാപം അവരുെട േനെര ജ്വലിച്ച്
അവിടുന്ന് അവെര വിട്ട േപായി. 10 േമഘവും
കൂടാരത്തിെന്റ മീെത നിന്ന് നീങ്ങിേപ്പായി. മിര്യാം
ഹിമംേപാെല െവളത്ത് കുഷ്ഠേരാഗിണിയായി;



സംഖ്യാപുസ്തകം 12:11 lviii സംഖ്യാപുസ്തകം 13:3

അഹേരാൻ മിര്യാമിെന േനാക്കിയേപ്പാൾ അവൾ
കുഷ്ഠേരാഗിണി എന്ന് കണ്ടു. 11 അഹേരാൻ
േമാെശേയാട്: “അേയ്യാ യജമാനേന, ഞങ്ങൾ
േഭാഷത്തമായി െചയ്തുേപായ ഈ പാപം
ഞങ്ങള െടേമൽ െവക്കരുേത. 12 അമ്മയുെട
ഗർഭത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുേമ്പാൾ മാംസം പകുതി
അഴുകിയിരിക്കുന്ന ചാപിള്ളെയേപ്പാെല ഇവൾ
ആകരുേത” എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 അേപ്പാൾ
േമാെശ യേഹാവേയാട:് “ൈദവേമ, അവെള
സൗഖ്യമാക്കണേമ”എന്ന്നിലവിളിച്ച . 14യേഹാവ
േമാെശേയാട്: “അവള െട അപ്പൻ അവള െട
മുഖത്ത് തുപ്പിെയങ്കിൽ അവൾ ഏഴു ദിവസം
ലജ്ജിച്ചിരിക്കുകയില്ലേയാ? അവെള ഏഴ്
ദിവസേത്തക്ക് പാളയത്തിന് പുറത്ത്അടച്ചിടണം;
അതിനുേശഷം അവെള േചർത്തുെകാള്ളാം”
എന്ന് കല്പിച്ച . 15 ഇങ്ങെന മിര്യാമിെന ഏഴ്
ദിവസം പാളയത്തിന് പുറത്ത് ആക്കി അടച്ചിട്ട ;
അവെള വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുന്നതുവെര ജനം
യാ്രത െചയ്തില്ല. 16 അതിന് െറേശഷം
ജനം ഹേസേരാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
പാരാൻമരുഭൂമിയിൽപാളയമിറങ്ങി.

13
1 യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്

2 “യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് ഞാൻ
െകാടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന കനാൻേദശം
ഒറ്റ േനാേക്കണ്ടതിന,് ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
്രപഭുക്കന്മാരായ ഓേരാ ആളിെന വീതം
അയയ്ക്കണം”. 3അങ്ങെന േമാെശ യേഹാവ
കല്പിച്ച്രപകാരം പാരാൻമരുഭൂമിയിൽനിന്ന്
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അവെര അയച്ച ; ആ പുരുഷന്മാർ
യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ തലവന്മാർ ആയിരുന്നു.
4 അവരുെട േപരുകൾ ഇവയാണ:് രൂേബൻ
േഗാ്രതത്തിൽ സക്കൂറിെന്റ മകൻ ശമ്മൂവ.
5 ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ േഹാരിയുെട
മകൻ ശാഫാത്ത്. 6 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബ്. 7 യിസ്സാഖാർ
േഗാ്രതത്തിൽ േയാേസഫിെന്റ മകൻ ഈഗാൽ.
8എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ നൂെന്റ മകൻ േഹാേശയ.
9 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ രാഫൂവിെന്റ
മകൻ പൽതി. 10 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽ
േസാദിയുെട മകൻ ഗദ്ദീേയൽ 11 േയാേസഫിെന്റ
േഗാ്രതമായ മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ സൂസിയുെട
മകൻ ഗദ്ദി. 12 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ
െഗമല്ലിയുെട മകൻ അമ്മീേയൽ. 13 ആേശർ
േഗാ്രതത്തിൽ മിഖാേയലിെന്റ മകൻ െസഥൂർ.
14 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽ െവാപ്സിയുെട മകൻ
നഹ്ബി. 15 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽ മാഖിയുെട
മകൻ ഗയൂേവൽ. 16 േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ
േമാെശ അയച്ച പുരുഷന്മാരുെട േപരുകൾ
ഇവ ആകുന്നു. എന്നാൽ േമാെശ നൂെന്റ
മകനായ േഹാേശെയക്ക് േയാശുവ എന്ന്
േപരിട്ട . 17 കനാൻേദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ
അയച്ചേപ്പാൾ േമാെശ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ
ഈ വഴി െതെക്ക േദശത്ത് െചന്ന് മലയിൽ
കയറുക; 18 േദശം ഏതുവിധമുള്ളത്
എന്നും, അതിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന ജനം
ബലവാന്മാേരാ ബലഹീനേരാ, ചുരുക്കേമാ
അധികേമാ; 19 അവർ പാർക്കുന്ന േദശം
നല്ലേതാ ആകാത്തേതാ, അവർ വസിക്കുന്ന
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പട്ടണങ്ങൾ പാളയങ്ങേളാ േകാട്ടകേളാ,
20പുഷ്ടിയുള്ളേതാപുഷ്ടിയില്ലാത്തേതാ;അതിൽ
വൃക്ഷം ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നിങ്ങെന േനാക്കി
അറിയുവിൻ; നിങ്ങൾ ൈധര്യെപ്പട്ട് േദശത്തിെല
ഫലങ്ങള ം െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അത് മുന്തിരിങ്ങ പഴുത്തുതുടങ്ങുന്ന കാലം
ആയിരുന്നു. 21അങ്ങെന അവർ കയറിേപ്പായി,
സീൻമരുഭൂമിമുതൽ ഹമാത്തിനുേപാകുന്ന
വഴിയായി രേഹാബ് വെര േദശെത്ത
ഒറ്റ േനാക്കി. 22 അവർ െതെക്കേദശത്തുകൂടി
െചന്ന് െഹേ്രബാനിൽ എത്തി; അവിെട
അനാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരായ അഹീമാനും
േശശായിയും തൽമായിയും ഉണ്ടായിരുന്നു;
െഹേ്രബാൻ ഈജിപ്റ്റിെല േസാവാരിന്
ഏഴ് സംവത്സരം മുമ്പ് പണിതതായിരുന്നു.
23 അവർ എസ്േകാൽതാഴ്വരേയാളം െചന്ന്
അവിെടനിന്ന് ഒരു മുന്തിരിവള്ളി കുലേയാടുകൂടി
പറിെച്ചടുത്ത് ഒരു തണ്ടിേന്മൽ െകട്ടി
രണ്ടുേപർകൂടി ചുമന്നു; അവർ മാതളപ്പഴവും
അത്തിപ്പഴവും കൂെട െകാണ്ടുേപാന്നു.
24 യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവിെടനിന്ന്
മുറിെച്ചടുത്ത മുന്തിരിക്കുലനിമിത്തം ആ
സ്ഥലത്തിന് എസ്േകാൽ*താഴ്വര എന്ന് േപരായി.
25 അവർ നാല്പത് ദിവസംെകാണ്ട് േദശം
ഒറ്റ േനാക്കിക്കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവന്നു. 26 അവർ
യാ്രതെചയ്ത് പാരാൻ മരുഭൂമിയിെല കാേദശിൽ
േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സർവ്വസഭയുെടയും അടുക്കൽവന്ന്
അവേരാടും സർവ്വസഭേയാടും വർത്തമാനം

* 13. 24 എസ്േകാൽകൂട്ടം
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അറിയിച്ച ; േദശത്തിെല ഫലങ്ങള ം അവെര
കാണിച്ച . 27 അവർ അവേനാട് വിവരിച്ച
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “നീ ഞങ്ങെള അയച്ച
േദശേത്തക്ക് ഞങ്ങൾ േപായി; അത് പാലും
േതനും† ഒഴുകുന്ന േദശം തെന്ന; ഇതാ അതിെല
ഫലങ്ങൾ. 28 എങ്കിലും േദശത്ത് പാർക്കുന്ന
ജനങ്ങൾ ബലവാന്മാരും പട്ടണങ്ങൾ ഏറ്റവും
ഉറപ്പ ം വലുപ്പവും ഉള്ളവയും ആകുന്നു.
ഞങ്ങൾ അനാക്കിെന്റ പു്രതന്മാെരയും അവിെട
കണ്ടു. 29 അമാേലക്യർ െതെക്ക േദശത്ത്
വസിക്കുന്നു;ഹിത്യരും െയബൂസ്യരും അേമാര്യരും
പർവ്വതങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു; കനാന്യർ
കടൽക്കരയിലും േയാർദ്ദാൻനദീതീരത്തും
പാർക്കുന്നു”. 30എന്നാൽ കാേലബ് േമാെശയുെട
മുമ്പാെക ജനെത്ത നിശ്ശബ്ദരാക്കി: “നാം െചന്ന്
അത് ൈകവശമാക്കുക; അത് ജയിക്കുവാൻ
നമുക്കു കഴിയും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 31 എങ്കിലും
അവേനാടുകൂടി േപായ പുരുഷന്മാർ: “ആ
ജനത്തിെന്റ േനെര െചല്ല വാൻ നമുക്ക്
കഴിയുകയില്ല; അവർ നമ്മിലും ബലവാന്മാർ
ആകുന്നു”എന്ന്പറഞ്ഞു. 32അവർഒറ്റ േനാക്കിയ
േദശെത്തക്കുറിച്ച് അവർ യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് െതറ്റായ വിവരണം നൽകി: “ഞങ്ങൾ
സഞ്ചരിച്ച് ഒറ്റ േനാക്കിയ േദശം നിവാസികെള
തിന്നുകളയുന്ന േദശം ആകുന്നു; ഞങ്ങൾ
അവിെട കണ്ട സകലജനവും അതികായന്മാർ;
33അവിെട ഞങ്ങൾ മല്ലന്മാരുെട സന്തതികളായ
അനാക്യമല്ലന്മാെരയും കണ്ടു;ഞങ്ങൾക്ക് തെന്ന
ഞങ്ങൾ െവട്ട ക്കിളികെളേപ്പാെല േതാന്നി;
† 13. 27 പാലും േതനുംഫലഭൂയിഷ്ടമായ
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അവരുെട കാഴ്ചയ്ക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങെന
തെന്നആയിരുന്നു.

14
1അേപ്പാൾ സഭ ആസകലം തീ്രവ ദു:ഖത്താൽ
ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച ; ജനം ആ രാ്രതിമുഴുവനും
കരഞ്ഞു. 2 യി്രസാേയൽ മക്കൾ എല്ലാവരും
േമാെശക്കും അഹേരാനും വിേരാധമായി
പിറുപിറുത്തു; സഭ ആസകലം അവേരാട:്
“ഈജിപ്റ്റിൽവേച്ചാ ഈ മരുഭൂമിയിൽവേച്ചാ
ഞങ്ങൾ മരിച്ച േപായിരുന്നു എങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു. 3 വാളാൽ വീേഴണ്ടതിന്
യേഹാവ ഞങ്ങെള ആ േദശത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപാകുന്നത് എന്തിന?് ഞങ്ങള െട
ഭാര്യമാരും മക്കള ം െകാള്ളയായിേപ്പാകുമേല്ലാ;
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുകയല്ലേയാ
ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത?്” എന്ന് പറഞ്ഞു.
4 നാം ഒരു നായകെന തിരെഞ്ഞടുത്ത്
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുക” എന്നും
അവർ തമ്മിൽതമ്മിൽ പറഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ
േമാെശയും അഹേരാനും യി്രസാേയൽസഭയുെട
സർവ്വസംഘത്തിെന്റയും മുമ്പിൽ കവിണ്ണ വീണു.
6 േദശെത്ത ഒറ്റ േനാക്കിയവരിൽ നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവയും െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബും
വസ്്രതം കീറി, 7 യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സർവ്വസഭേയാടും പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് ഒറ്റ േനാക്കിയ േദശം
എ്രതയും നല്ലേദശംആകുന്നു. 8യേഹാവനമ്മിൽ
്രപസാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നെമ്മ പാലും
േതനും ഒഴുകുന്നആേദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുെചന്ന്
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അത് നമുക്ക് തരും. 9 യേഹാവേയാട്
നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുകമാ്രതം അരുത;് ആ
േദശത്തിെല ജനെത്ത ഭയെപ്പടരുത;് അവർ
നമുക്ക് ഇരയാകുന്നു; അവരുെട ശരണം
െപായ്േപായിരിക്കുന്നു; നേമ്മാടുകൂെട
യേഹാവ ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവെര ഭയെപ്പടരുത.്
10 എന്നാൽ ‘അവെര കെല്ലറിയണം’ എന്ന്
സഭെയല്ലാം പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
േതജസ്സ് സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ എല്ലാ
യി്രസാേയൽമക്കള ം കാൺെക ്രപത്യക്ഷമായി.
11 യേഹാവ േമാെശേയാട്: “ഈ ജനം
എ്രതേത്താളം എെന്ന നിരസിക്കും? ഞാൻ
അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ െചയ്തിട്ട ള്ള
സകല അടയാളങ്ങള ം കണ്ടിട്ട ം അവർ
എ്രതേത്താളം എെന്ന വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും?
12 ഞാൻ അവെര മഹാമാരിയാൽ ദണ്ഡിപ്പിച്ച്
സംഹരിച്ച കളയുകയും നിെന്ന അവെരക്കാൾ
വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതിയാക്കുകയും
െചയ്യ ം” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 13 േമാെശ
യേഹാവേയാട് പറഞ്ഞത:് “എന്നാൽ
ഈജിപ്റ്റ കാർ അത് േകൾക്കും; അങ്ങ് ഈ
ജനെത്ത അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് അങ്ങയുെട
ശക്തിയാൽ പുറെപ്പടുവിച്ച് െകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ.
14 അവർ അത് ഈ േദശനിവാസികേളാടും
പറയും; യേഹാവയായ അങ്ങ് ഈ ജനത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ ഉെണ്ടന്നും അവർ അങ്ങെയ
അഭിമുഖമായി കണ്ടു എന്നും ഈജിപ്റ്റ കാർ
േകട്ടിരിക്കുന്നു; അവിടുെത്ത േമഘം ഇവർക്ക്
മീെത നില ്ക്കുകയും പകൽ േമഘസ്തംഭത്തിലും
രാ്രതി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും അങ്ങ് ഇവർക്ക്
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മുമ്പായി നടക്കുകയും െചയ്യന്നുവേല്ലാ.
15 അങ്ങ് ഇേപ്പാൾ ഈ ജനെത്ത മുഴുവനും
ഒരു ഒറ്റമനുഷ്യെനേപ്പാെല െകാന്നുകളഞ്ഞാൽ
അവിടുെത്ത കീർത്തി േകട്ടിരിക്കുന്ന
ജാതികൾ: 16 ‘ഈ ജനേത്താട് സത്യംെചയ്ത
േദശേത്തക്ക് അവെര െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് കഴിയായ്കെകാണ്ട് അവൻ
അവെര മരുഭൂമിയിൽവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു’
എന്ന് പറയും. 17 യേഹാവ ദീർഘക്ഷമയും
മഹാദയയും ഉള്ളവൻ; അകൃത്യവും ലംഘനവും
ക്ഷമിക്കുന്നവൻ; കുറ്റക്കാരെന െവറുെത
വിടാെത പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യം
മൂന്നാമെത്തയും നാലാമെത്തയും തലമുറേയാളം
മക്കള െടേമൽ സന്ദർശിക്കുന്നവൻ;
18എന്നിങ്ങെന അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
കർത്താേവ, ഇേപ്പാൾ അങ്ങയുെട ശക്തി
വലുതായിരിക്കണേമ. 19 അങ്ങയുെട
മഹാദയയ്ക്കു തക്കവണ്ണം ഈജിപ്റ്റ്
മുതൽ ഇവിടംവെര ഈ ജനേത്താട് അങ്ങ്
ക്ഷമിച്ച വന്നതുേപാെല ഈ ജനത്തിെന്റ
അകൃത്യം ക്ഷമിക്കണേമ”. 20അതിന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തത:് “നിെന്റ അേപക്ഷ ്രപകാരം
ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. 21എങ്കിലും എന്നാണ,
ഭൂമിെയല്ലാം യേഹാവയുെട േതജസ്സ െകാണ്ട്
നിറഞ്ഞിരിക്കും. 22എെന്റേതജസ്സ ംമി്രസയീമിലും
മരുഭൂമിയിലുംവച്ച്ഞാൻെചയ്തഅടയാളങ്ങള ം
കണ്ടിട്ട ള്ള പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും ഇേപ്പാൾ
പത്ത് ്രപാവശ്യം എെന്ന പരീക്ഷിക്കുകയും
എെന്റ വാക്ക് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് 23അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട്
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ഞാൻ സത്യം െചയ്തിട്ട ള്ള േദശം അവർ
കാണുകയില്ല; എെന്ന നിരസിച്ചവർ ആരും അത്
കാണുകയില്ല. 24എെന്റ ദാസനായ കാേലേബാ,
അവന് േവെറാരു സ്വഭാവമുള്ളതുെകാണ്ടും
എെന്ന പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചതുെകാണ്ടും
അവൻ േപായിരുന്ന േദശേത്തക്ക് ഞാൻ
അവെന എത്തിക്കും; അവെന്റ സന്തതി അത്
ൈകവശമാക്കും. 25 എന്നാൽ അമാേലക്യരും
കനാന്യരും താഴ്വരയിൽ പാർക്കുന്നതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ നാെള െചങ്കടലിേലക്കുള്ള വഴിയായി
മരുഭൂമിയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ”.

26 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:് 27 “ഈ
ദുഷ്ടജനം എ്രതേത്താളം എനിക്ക് വിേരാധമായി
പിറുപിറുക്കും? യി്രസാേയൽ മക്കൾ
എനിക്ക് വിേരാധമായി പിറുപിറുക്കുന്നത്
ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 28 ഞാൻ േകൾെക്ക
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്ന, എന്നാണ,
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് െചയ്യ െമന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് അവേരാട് പറയുവിൻ.
29 ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങള െട ശവം
വീഴും; െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബും
നൂെന്റ മകൻ േയാശുവയും ഒഴിെക ഇരുപത്
വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് എണ്ണെപ്പട്ടവരായി
30 എെന്റ േനെര പിറുപിറുത്ത നിങ്ങളിൽ
ആരും ഞാൻ നിങ്ങെള പാർപ്പിക്കുെമന്ന്
സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് കടക്കുകയില്ല.
31 എന്നാൽ െകാള്ളയായിേപ്പാകുെമന്ന് നിങ്ങൾ
പറഞ്ഞിട്ട ള്ള നിങ്ങള െട കുഞ്ഞുകുട്ടികെള
ഞാൻ അതിൽ കടക്കുമാറാക്കും; നിങ്ങൾ
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നിരസിച്ചിരിക്കുന്ന േദശം അവർ അറിയും.
32 എന്നാൽ നിങ്ങേളാ, നിങ്ങള െട ശവം ഈ
മരുഭൂമിയിൽവീഴും. 33നിങ്ങളിൽഅവസാനെത്ത
ആൾ ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ച വീഴുന്നതുവെര
നിങ്ങള െട അവിശ്വസ്തതക്ക് ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്തുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട മക്കൾ നാല്പത്
സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ ഇടയരായി
സഞ്ചരിക്കും; 34 േദശം ഒറ്റ േനാക്കിയ നാല്പത്
ദിവസത്തിെന്റ എണ്ണത്തിെനാത്തവണ്ണം, ഒരു
ദിവസത്തിന് ഒരു സംവത്സരം വീതം, നാല്പത്
സംവത്സരം നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങൾ
വഹിച്ച് എെന്റ അകൽച്ച അറിയും. 35 എനിക്ക്
വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടിയ ഈ ദുഷ്ടസഭേയാട്
ഞാൻ ഇങ്ങെന െചയ്യ ം: ഈ മരുഭൂമിയിൽ
അവർ ഒടുങ്ങും; ഇവിെട അവർ മരിക്കും
എന്ന് യേഹാവയായ ഞാൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”.
36 േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ േമാെശ അയച്ചവരും,
മടങ്ങിവന്ന് േദശെത്തക്കുറിച്ച് ദുർവർത്തമാനം
പറഞ്ഞ് സഭമുഴുവനും അവന് വിേരാധമായി
പിറുപിറുക്കുവാൻ കാരണം ആയവരും,
37 േദശെത്തക്കുറിച്ച് ദുർവർത്തമാനം
പറഞ്ഞവരുമായ പുരുഷന്മാർ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക ഒരു ബാധെകാണ്ട് മരിച്ച . 38എന്നാൽ
േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ േപായ പുരുഷന്മാരിൽ
നൂെന്റ മകൻ േയാശുവയും െയഫുെന്നയുെട
പു്രതൻകാേലബും മരിച്ചില്ല. 39പിെന്ന േമാെശഈ
വാക്കുകൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ എല്ലാവേരാടും
പറഞ്ഞു;ജനംഏറ്റവും ദുഃഖിച്ച .

40 പിേറ്റന്ന് അവർ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ:്
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“ഇതാ, യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു വാഗ്ദാനം
െചയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക് ഞങ്ങൾ
കയറിേപ്പാകുന്നു:ഞങ്ങൾപാപംെചയ്തുേപായി”
എന്ന് പറഞ്ഞ് മലമുകളിൽ കയറി. 41അേപ്പാൾ
േമാെശ: “നിങ്ങൾ എന്തിന് യേഹാവയുെട
കല്പന ലംഘിക്കുന്നു? അത് സാദ്ധ്യമാകുകയില്ല.
42 ശ്രതുക്കളാൽ േതാൽക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ കയറരുത;് യേഹാവ നിങ്ങള െട
മേദ്ധ്യ ഇല്ല. 43 അമാേലക്യരും കനാന്യരും
അവിെട നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ ഉണ്ട;് നിങ്ങൾ
വാളാൽ വീഴും; നിങ്ങൾ യേഹാവെയ വിട്ട്
പിന്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് യേഹാവ
നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 44 എന്നിട്ട ം അവർ ധാർഷ്ട്യം
പൂണ്ട് മലമുകളിൽ കയറി; യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകവും േമാെശയും പാളയത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടതും ഇല്ല. 45 അനന്തരം മലയിൽ
അധിവസിച്ചിരുന്ന അമാേലക്യരും കനാന്യരും
ഇറങ്ങിവന്ന് അവെര േതാല്പിച്ച് േഹാർമ്മാവെര
അവെരഛിന്നിച്ച്ഓടിച്ച കളഞ്ഞു.

15
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറേയണ്ടത:് ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
തരുന്ന നിങ്ങള െട നിവാസേദശത്ത്
നിങ്ങൾ ്രപേവശിച്ചേശഷം 3 ഒരു േനർച്ച
നിവർത്തിക്കുവാേനാ, സ്വേമധാദാനമാേയാ,
നിങ്ങള െട ഉത്സവങ്ങളിേലാ, മാടിെനേയാ
ആടിെനേയാ േഹാമയാഗമായിേട്ടാ
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ഹനനയാഗമായിേട്ടാ യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായി ഒരു ദഹനയാഗം
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ, 4 യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാട്
കഴിക്കുന്നവൻ കാൽ ഗീൻ എണ്ണേചർത്ത
ഒരിടങ്ങഴി മാവ് േഭാജനയാഗമായി
െകാണ്ടുവരണം. 5 േഹാമയാഗത്തിനും
ഹനനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗമായി
നീ ആെടാന്നിന് കാൽഹീൻ വീഞ്ഞ്
െകാണ്ടുവരണം. 6ആട്ട െകാറ്റനായാൽ ഹീനിൽ
മൂന്നിെലാന്ന് എണ്ണേചർത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി മാവ്
േഭാജനയാഗമായി െകാണ്ടുവരണം. 7അതിെന്റ
പാനീയയാഗത്തിന് ഹീനിൽ മൂന്നിെലാന്ന്
വീഞ്ഞും യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായി
അർപ്പിക്കണം. 8 േനർച്ച നിവർത്തിക്കുവാേനാ
യേഹാവയ്ക്ക് സമാധാനയാഗം കഴിക്കുവാേനാ
േഹാമയാഗത്തിേനാ ഹനനയാഗത്തിേനാ
ഒരു കാളക്കിടാവിെന െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ
9 അതിേനാടുകൂടി അര ഗീൻ എണ്ണേചർത്ത
മൂന്നിടങ്ങഴി മാവ് േഭാജനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 10 അതിെന്റ പാനീയയാഗമായി
അര ഹീൻ വീഞ്ഞ് യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 11 കാളക്കിടാവ,് ആട്ട െകാറ്റൻ,
കുഞ്ഞാട്, േകാലാട്ടിൻകുട്ടി എന്നിവയിൽ
ഓേരാന്നിനും ഇങ്ങെനതെന്ന േവണം. 12നിങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്ന യാഗമൃഗങ്ങള െട എണ്ണത്തിന്
ഒത്തവണ്ണം ഓേരാന്നിനും ഇങ്ങെനതെന്ന
േവണം. 13 സ്വേദശവാസിയായവെരല്ലാം
യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഇെതല്ലാം ഇങ്ങെനതെന്ന
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അനുഷ്ഠിക്കണം. 14 നിങ്ങേളാടുകൂടി
പാർക്കുന്ന പരേദശിേയാ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ സ്ഥിരവാസം െചയ്യന്ന ഒരുവേനാ
യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗം കഴിക്കുന്നുെവങ്കിൽ നിങ്ങൾ
അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന അവനും
അനുഷ്ഠിക്കണം. 15 നിങ്ങൾക്കും
വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശിയ്ക്കും
സർവ്വസഭയ്ക്കും തലമുറതലമുറയായി
എേന്നക്കും ഒരു ചട്ടം തെന്ന ആയിരിക്കണം;
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ പരേദശി
നിങ്ങെളേപ്പാെല തെന്ന ആയിരിക്കണം.
16 നിങ്ങൾക്കും വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശിയ്ക്കും
്രപമാണവും നിയമവും ഒന്നുതെന്ന
ആയിരിക്കണം”.

17 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 18 “യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
പറേയണ്ടത്: ഞാൻ നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുന്ന
േദശത്ത് നിങ്ങൾ ്രപേവശിച്ചേശഷം,
19 േദശത്തിെല ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണം*
കഴിക്കണം. 20ആദ്യെത്ത തരിമാവുെകാണ്ടുള്ള
ഒരു വട ഉദർച്ചാർപ്പണമായി കഴിക്കണം;
െമതിക്കളത്തിെന്റ ഉദർച്ചാർപ്പണംേപാെല
തെന്ന അത് ഉദർച്ച െചയ്യണം. 21 ഇങ്ങെന
നിങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി ആദ്യെത്ത
തരിമാവുെകാണ്ട് യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണം
കഴിക്കണം.

22 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ച

* 15. 19 ഉദർച്ചാർപ്പണം ഉയർത്തിഅർപ്പിക്കുക
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ഈ സകലകല്പനകളിൽ 23 ഏെതങ്കിലും
്രപമാണിക്കാെത വീഴ്ച വരുത്തുകേയാ,
കല്പിച്ച നാൾമുതൽ തലമുറതലമുറയായി
േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ച സകലത്തിലും
ഏെതങ്കിലും നിങ്ങൾ ്രപമാണിക്കാെത െതറ്റ്
െചയ്യ കേയാ െചയ്താൽ, 24 അറിവില്ലാെത
അബദ്ധത്തിൽ സഭ വല്ലതും െചയ്തുേപായാൽ
സഭെയല്ലാം കൂടി േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു
കാളക്കിടാവിെനയും പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും ചട്ട്രപകാരം
അതിനുള്ള േഭാജനയാഗേത്താടും
പാനീയയാഗേത്താടുംകൂടി യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായി അർപ്പിക്കണം. 25ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സർവ്വസഭയ്ക്കുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം;എന്നാൽഅത്അവേരാട്ക്ഷമിക്കും;
അത് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുകയും
അവർ അവരുെട അബദ്ധത്തിനായി
യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായി അവരുെട
വഴിപാടും പാപയാഗവും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തുവേല്ലാ.
26 എന്നാൽ അത് യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സർവ്വസഭേയാടും അവരുെട ഇടയിൽ
വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശിേയാടും ക്ഷമിക്കും;
െതറ്റ് സർവ്വജനത്തിനുമുള്ളതായിരുന്നുവേല്ലാ.
27 ഒരാൾ അബദ്ധത്തിൽ പാപം െചയ്താൽ
അവൻ തനിക്കുേവണ്ടി പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഒരു െപൺേകാലാടിെന
അർപ്പിക്കണം. 28 അബദ്ധത്തിൽ പാപം
െചയ്തവന് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ
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പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തകർമ്മം
അനുഷ്ഠിക്കണം; എന്നാൽ അത് അവേനാട്
ക്ഷമിക്കും. 29 യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ
അബദ്ധത്തിൽ പാപം െചയ്യന്നവൻസ്വേദശിേയാ
വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശിേയാ ആയാലും
്രപമാണം ഒന്നുതെന്നആയിരിക്കണം. 30എന്നാൽ
സ്വേദശികളിേലാ പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും
കരുതിക്കൂട്ടി െചയ്താൽ അവൻ യേഹാവെയ
ദുഷിക്കുന്നു; അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയണം. 31 അവൻ യേഹാവയുെട
വചനം ധിക്കരിച്ച് അവിടുെത്ത കല്പന ലംഘിച്ച ;
അവെന നിർമ്മൂലമാക്കിക്കളയണം; അവെന്റ
അകൃത്യംഅവെന്റേമൽഇരിക്കും”.

32 യി്രസാേയൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഒരുത്തൻ
വിറക് െപറുക്കുന്നത് കണ്ടു. 33 അവൻ
വിറക് െപറുക്കുന്നത് കണ്ടവർ അവെന
േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
സർവ്വസഭയുെടയും അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
34 അവേനാട് െചേയ്യണ്ടത് എെന്തന്ന്
വിധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ അവെന
തടവിൽവച്ച . 35 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട്:
“ആ മനുഷ്യൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം;
സർവ്വസഭയും പാളയത്തിന് പുറത്തുവച്ച്അവെന
കെല്ലറിയണം” എന്ന് കല്പിച്ച . 36 യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല സർവ്വസഭയും
അവെന പാളയത്തിന് പുറത്ത് െകാണ്ടുേപായി
കെല്ലറിഞ്ഞ് െകാന്നു.

37 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
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അരുളിെച്ചയ്തത:് 38 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
പറേയണ്ടത്: അവർ തലമുറതലമുറയായി
വസ്്രതത്തിെന്റ േകാണുകളിൽ െതാങ്ങലുകൾ
ഉണ്ടാക്കുകയും ഓേരാ െതാങ്ങലിലും
നീലച്ചരട് െകട്ട കയും േവണം. 39 നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട സകല കല്പനകള ം ഓർത്ത്
അനുസരിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങള െട
സ്വന്തഹൃദയെത്തയും കണ്ണിെനയും അനുസരിച്ച്
പരസംഗമായി നടക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും
ആ െതാങ്ങൽ സ്മാരകം ആയിരിക്കണം.
40 നിങ്ങൾ എെന്റ സകല കല്പനകള ം
ഓർത്ത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങള െട ൈദവത്തിന്
വിശുദ്ധരായിരിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന. 41നിങ്ങള െട
ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് െകാണ്ടുവന്നഞാൻ നിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവആകുന്നു;ഞാൻനിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവതെന്ന.

16
1എന്നാൽേലവിയുെട മകനായ െകഹാത്തിെന്റ
മകനായയിസ്ഹാരിെന്റ മകൻ േകാരഹ്, രൂേബൻ
േഗാ്രതത്തിൽ എലീയാബിെന്റ പു്രതന്മാരായ
ദാഥാൻ, അബീരാം, േപെലത്തിെന്റ മകനായ
ഓൻ എന്നിവർ 2 യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
സഭാ്രപധാനികള ം തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
്രപതിനിധികള ം ്രപമാണികള മായ ഇരുനൂറ്റമ്പത്
പുരുഷന്മാെര കൂട്ടി േമാെശേയാട് മത്സരിച്ച .
3അവർ േമാെശക്കും അഹേരാനും വിേരാധമായി
കൂട്ടംകൂടി അവേരാട:് “മതി, മതി; സഭയിൽ
എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാകുന്നു; യേഹാവഅവരുെട
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മേദ്ധ്യ ഉണ്ട;് പിെന്ന നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
സഭയ്ക്ക് മീെത നിങ്ങെളത്തെന്ന ഉയർത്തുന്നത്
എന്ത?്” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ
േമാെശകമിഴ്ന്നുവീണു. 5അവൻേകാരഹിേനാടും
എല്ലാ കൂട്ടേരാടും പറഞ്ഞത:് “നാെള രാവിെല
യേഹാവ അവിടുേത്തക്കുള്ളവർ ആെരന്നും
തിരുസന്നിധിേയാട് അടുക്കുവാൻ േയാഗ്യതയുള്ള
വിശുദ്ധൻ ആെരന്നും കാണിക്കും; അവിടുന്ന്
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവെന അവിടുേത്താട്
അടുക്കുമാറാക്കും. 6 േകാരഹും അവെന്റ എല്ലാ
കൂട്ടരുമായുള്ളവേര, ഇതു െചയ്യ വിൻ: 7 നാെള
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽധൂപകലശംഎടുത്ത്
അതിൽ തീയിട്ട് ധൂപവർഗ്ഗം ഇടുവിൻ; യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവൻ തെന്ന വിശുദ്ധൻ;
േലവിപു്രതന്മാേര, മതി, മതി!” 8 പിെന്ന േമാെശ
േകാരഹിേനാട് പറഞ്ഞത:് “േലവിപു്രതന്മാേര,
േകൾക്കുവിൻ. 9 യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസത്തിെല േവലെചയ്യ വാനും സഭയുെട
ശു്രശൂഷയ്ക്കായി അവരുെട മുമ്പാെക
നില്ക്കുവാനും യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവം
നിങ്ങെള തെന്റ അടുക്കൽ വരുേത്തണ്ടതിന്
യി്രസാേയൽസഭയിൽനിന്ന് നിങ്ങെള
േവറുതിരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് േപാരാേയാ?
10 അവിടുന്ന് നിെന്നയും േലവിപു്രതന്മാരായ
നിെന്റ സകലസേഹാദരന്മാെരയും
തേന്നാട് അടുക്കുമാറാക്കിയേല്ലാ; നിങ്ങൾ
പൗേരാഹിത്യംകൂെട കാംക്ഷിക്കുന്നുേവാ?
11 ഇത് കാരണം നീയും നിെന്റ
കൂട്ടെരല്ലാവരും യേഹാവയ്ക്ക് വിേരാധമായി
കൂട്ടംകൂടിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ അഹേരാെന്റ
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േനെര പിറുപിറുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ
എന്തുള്ള ?”.

12 പിെന്ന േമാെശ എലീയാബിെന്റ
പു്രതന്മാരായ ദാഥാെനയും അബീരാമിെനയും
വിളിക്കുവാൻ ആളയച്ച;് അതിന് അവർ:
13 “ഞങ്ങൾ വരുകയില്ല; മരുഭൂമിയിൽ
ഞങ്ങെള െകാല്ല വാൻ നീ ഞങ്ങെള
പാലും േതനും* ഒഴുകുന്ന േദശത്തുനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നത് കൂടാെത നിെന്നത്തെന്ന
ഞങ്ങൾക്ക് അധിപതിയും ആക്കുന്നുേവാ?
14 അ്രതയുമല്ല, നീ ഞങ്ങെള പാലും േതനും†
ഒഴുകുന്ന േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുവരുകേയാ
നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ംഅവകാശമായി
തരുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല; നീ ഇവരുെട കണ്ണ്
ചുഴെന്നടുക്കുേമാ‡? ഞങ്ങൾ വരുകയില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 15അേപ്പാൾ േമാെശഏറ്റവും േകാപിച്ച .
അവൻ യേഹാവേയാട:് “അവരുെട വഴിപാട്
കടാക്ഷിക്കരുേത;ഞാൻഅവരുെട പക്കൽനിന്ന്
ഒരു കഴുതെയേപ്പാലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല; അവരിൽ
ഒരുത്തേനാടും ഒരു േദാഷവും െചയ്തിട്ട മില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 േമാെശ േകാരഹിേനാട:് “നീയും
നിെന്റ അനുയായികളായ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതുേപരും
(250)നാെളയേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽവരണം;
അഹേരാനുംഅവിെട ഉണ്ടായിരിക്കും. 17നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻഅവനവെന്റധൂപകലശംഎടുത്ത്
അവയിൽ ധൂപവർഗ്ഗം ഇട്ട് ഒേരാരുത്തനും
ഓേരാ ധൂപകലശമായി ഇരുനൂറ്റമ്പത് കലശവും

* 16. 13 പാലും േതനും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ † 16. 14 പാലും
േതനും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ‡ 16. 14 കണ്ണ് ചുഴെന്നടുക്കുേമാഈ
ജനങ്ങെളകബളിപ്പിക്കുേമാ
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യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ;
നീയും അഹേരാനും കൂടി അവനവെന്റ
ധൂപകലശവുമായി വരണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
18അങ്ങെന അവർ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
ധൂപകലശം എടുത്ത് തീയിട്ട് അതിൽ
ധൂപവർഗ്ഗവും ഇട്ട് േമാെശയും അഹേരാനുമായി
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
നിന്നു. 19 േകാരഹ് അവർക്ക് വിേരാധമായി
സർവ്വസഭെയയും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തി; അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട േതജസ്സ് സർവ്വസഭയ്ക്കും
്രപത്യക്ഷമായി.

20 യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും:
21 “ഈ സഭയുെട മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന്
മാറിേപ്പാകുവിൻ; ഞാൻ അവെര ക്ഷണത്തിൽ
സംഹരിക്കും” എന്ന് കല്പിച്ച . 22 അേപ്പാൾ
അവർ കമിഴ്ന്നുവീണു: “സകലജനത്തിെന്റയും
ആത്മാക്കൾക്ക് ഉടയവനാകുന്ന ൈദവേമ,
ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം െചയ്തതിന് അങ്ങ്
സർവ്വസഭേയാടും േകാപിക്കുേമാ”എന്ന് പറഞ്ഞു.
23അതിന് യേഹാവ േമാെശേയാട്: 24 “േകാരഹ്,
ദാഥാൻ, അബീരാം എന്നിവരുെട കൂടാരങ്ങള െട
സമീപത്തുനിന്ന് മാറിെക്കാള്ള വിൻ എന്ന്
സഭേയാട് പറയുക” എന്ന് കല്പിച്ച . 25 േമാെശ
എഴുേന്നറ്റ് ദാഥാെന്റയും അബീരാമിെന്റയും
അടുക്കൽ െചന്നു; യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാരും
അവെന്റപിന്നാെല െചന്നു.

26 അവൻ സഭേയാട:് “ഈ
ദുഷ്ടമനുഷ്യരുെട സകലപാപങ്ങളാലും നിങ്ങൾ
സംഹരിക്കെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട
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കൂടാരങ്ങള െട അടുക്കൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകുവിൻ;
അവർക്കുള്ള യാെതാന്നിെനയും െതാടരുത”്
എന്ന് പറഞ്ഞു. 27അങ്ങെന അവർ േകാരഹ്,
ദാഥാൻ, അബീരാം എന്നിവരുെട കൂടാരങ്ങള െട
സമീപത്തുനിന്ന് മാറിേപ്പായി. എന്നാൽ
ദാഥാനും അബീരാമും പുറത്ത് വന്നു: അവരും
അവരുെട ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങള ം
അവരവരുെട കൂടാരവാതില്ക്കൽനിന്നു.
28 അേപ്പാൾ േമാെശ പറഞ്ഞത:് “ഈ
സകല്രപവൃത്തികള ം െചേയ്യണ്ടതിന് യേഹാവ
എെന്ന അയച്ച ; ഞാൻ സ്വേമധയായി ഒന്നും
െചയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ അറിയും:
29 സകലമനുഷ്യരും മരിക്കുന്നതുേപാെല
ഇവർ മരിക്കുകേയാ സകലമനുഷ്യർക്കും
ഭവിക്കുന്നതുേപാെല ഇവർക്ക് ഭവിക്കുകേയാ
െചയ്താൽ യേഹാവ എെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല.
30 എന്നാൽ യേഹാവ ഒരു അപൂർവ്വകാര്യം
്രപവർത്തിക്കുകയും ഭൂമി വായ് പിളർന്ന്
അവെരയും അവർക്കുള്ള സകലെത്തയും
വിഴുങ്ങിക്കളയുകയും അവർ ജീവേനാെട
പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങുകയും െചയ്താൽ
അവർ യേഹാവെയ നിരസിച്ച എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും”. 31 അവൻ ഈ വാക്കുകെളല്ലാം
പറഞ്ഞു തീർന്നേപ്പാൾ അവരുെട കീെഴ ഭൂമി
പിളർന്നു. 32 ഭൂമി വായ് തുറന്ന് അവെരയും
അവരുെട കുടുംബങ്ങെളയും േകാരഹിേനാട്
േചർന്നിട്ട ള്ള എല്ലാവെരയും അവരുെട
സർവ്വസമ്പത്തിെനയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു.
33 അവരും അവേരാട് േചർന്ന എല്ലാവരും
ജീവേനാെട പാതാളത്തിേലക്ക് ഇറങ്ങി;
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ഭൂമി അവരുെട േമൽ അടയുകയും അവർ
സഭയുെട ഇടയിൽനിന്ന് നശിക്കുകയും െചയ്തു.
34 അവരുെട ചുറ്റ ം ഇരുന്ന യി്രസാേയല്യർ
എല്ലാവരും അവരുെട നിലവിളി േകട്ട : “ഭൂമി
നെമ്മയും വിഴുങ്ങിക്കളയരുേത” എന്ന് പറഞ്ഞ്
ഓടിേപ്പായി. 35അേപ്പാൾ യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന്
തീ പുറെപ്പട്ട് ധൂപംകാട്ടിയഇരുനൂറ്റമ്പതുേപെരയും
ദഹിപ്പിച്ച .

36 യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
37 “എരിതീയുെട ഇടയിൽനിന്ന് ധൂപകലശങ്ങൾ
എടുക്കുവാൻ പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
മകൻ എെലയാസാരിേനാട് പറയുക; അവ
വിശുദ്ധമാകുന്നു; തീ തട്ടിക്കളയുകയും
െചയ്യ ക; 38 പാപംെചയ്ത് അവർക്ക് ജീവനാശം
വരുത്തിയ ഇവരുെട ധൂപകലശങ്ങൾ യാഗപീഠം
െപാതിയുവാൻ അടിച്ച് തകിടാക്കണം;
അത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവന്നതിനാൽ വിശുദ്ധമാകുന്നു;
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് അത് ഒരു
അടയാളമായിരിക്കെട്ട”. 39 െവന്തുേപായവർ
ധൂപം കാട്ടിയ താ്രമകലശങ്ങൾ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാർ എടുത്ത,്
40 അഹേരാെന്റ സന്തതിയിൽെപട്ടവരല്ലാത്ത
ആരും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ധൂപം കാണിക്കുവാൻ അടുത്തുവന്ന,്
േകാരഹിെനയും അവെന്റ കൂട്ട കാെരയുംേപാെല
ആകാതിരിക്കുവാൻ, യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
സ്മാരകമായി അവ യാഗപീഠം െപാതിയുവാൻ
തകിടായിഅടിപ്പിച്ച ;യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം
കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന.
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41 പിെറ്റന്നാൾ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സഭെയല്ലാം േമാെശക്കും അഹേരാനും
വിേരാധമായി പിറുപിറുത്തു: “നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട ജനെത്ത െകാന്നുകളഞ്ഞു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 42 ഇങ്ങെന േമാെശക്കും
അഹേരാനും വിേരാധമായി സഭ
കൂടിവന്ന് സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
േനെര േനാക്കിയേപ്പാൾ, േമഘം അതിെന
മൂടിയതായും യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
്രപത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതും കണ്ടു.
43 അേപ്പാൾ േമാെശയും അഹേരാനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െചന്നു.
44 യേഹാവ േമാെശേയാട്: “ഈ സഭയുെട
മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് മാറിേപ്പാകുവിൻ; 45 ഞാൻ
അവെര ക്ഷണത്തിൽ സംഹരിക്കും”
എന്നരുളിെച്ചയ്തു. അേപ്പാൾ അവർ
കമിഴ്ന്നുവീണു. 46 േമാെശ അഹേരാേനാട:് “നീ
ധൂപകലശം എടുത്ത് അതിൽ യാഗപീഠത്തിെല
തീയും ധൂപവർഗ്ഗവും ഇട്ട് േവഗത്തിൽ
സഭയുെട മേദ്ധ്യ െചന്ന് അവർക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുക; യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന് േ്രകാധം പുറെപ്പട്ട് ബാധ
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 47 േമാെശ
കല്പിച്ചതുേപാെല അഹേരാൻ കലശം
എടുത്ത് സഭയുെട നടുവിേലക്ക് ഓടി, ബാധ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്
കണ്ടു, ധൂപം കാട്ടി ജനത്തിനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച,് 48 മരിച്ചവർക്കും
ജീവനുള്ളവർക്കും നടുവിൽ നിന്നേപ്പാൾ
ബാധ അടങ്ങി. 49 േകാരഹിെന്റ നിമിത്തം
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മരിച്ചവെര കൂടാെത ബാധയാൽ മരിച്ചവർ
പതിനാലായിരത്തിഎഴുനൂറുേപർ ആയിരുന്നു
50 പിെന്ന അഹേരാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ േമാെശയുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു;അങ്ങെനബാധനിന്നുേപായി.

17
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
സംസാരിച്ച്, ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള
േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഓേരാരുത്തനിൽ
നിന്ന് ഓേരാ വടിവീതം പ്രന്തണ്ട് വടി വാങ്ങി
ഓേരാരുത്തെന്റ വടിയിൽ അവനവെന്റ
േപെരഴുതുക. 3 േലവിയുെട വടിയിൽ
അഹേരാെന്റ േപെരഴുതണം; ഓേരാ
േഗാ്രതത്തലവന് ഓേരാ വടി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
4 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
െവളിെപ്പടുന്ന സ്ഥാനമായ നിയമെപട്ടകത്തിനു
മുമ്പാെക* അവ െവക്കണം. 5 ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവെന്റ വടി തളിർക്കും;
ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി പിറുപിറുക്കുന്നത് ഞാൻ
നിർത്തലാക്കും”. 6 േമാെശ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് സംസാരിച്ച ; അവരുെട
സകല്രപഭുക്കന്മാരും േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
ഓേരാരുത്തനും ഓേരാ വടിവീതം പ്രന്തണ്ട്
വടി അവെന്റ പക്കൽ െകാടുത്തു; വടികള െട
കൂട്ടത്തിൽ അഹേരാെന്റ വടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

* 17. 4 നിയമെപട്ടകത്തിനു മുമ്പാെകസാക്ഷ്യത്തിെന്റ മുമ്പാെക,
പുറപ്പാട് 25:22, 31:18 േനാക്കുക
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7 േമാെശ വടികൾ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽവച്ച . 8 പിെറ്റന്നാൾ
േമാെശ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ കടന്നേപ്പാൾ
േലവിഗൃഹത്തിനുള്ള അഹേരാെന്റ വടി
തളിർത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു; അത് തളിർത്ത്
പൂത്ത് ബദാം ഫലം കായിച്ചിരുന്നു. 9 േമാെശ
വടികെളല്ലാം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന്
എടുത്ത് യി്രസാേയൽ മക്കള െട അടുക്കൽ
പുറത്ത് െകാണ്ടുവന്നു; അവർ ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ വടി േനാക്കിെയടുത്തു. 10യേഹാവ
േമാെശേയാട്: “അഹേരാെന്റ വടി മത്സരികൾക്ക്
ഒരു അടയാളമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
സാക്ഷ്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽതിരിെക െകാണ്ടുവരുക;
അവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് എനിക്ക്
വിേരാധമായുള്ള അവരുെട പിറുപിറുപ്പ് നീ
ഇങ്ങെന നിർത്തലാക്കും” എന്ന് കല്പിച്ച .
11 േമാെശ അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു: യേഹാവ
തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെലഅവൻെചയ്തു.

12അേപ്പാൾയി്രസാേയൽ മക്കൾ േമാെശേയാട്:
“ഇതാ, ഞങ്ങൾ ചെത്താടുങ്ങുന്നു; ഞങ്ങൾ
നശിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നശിക്കുന്നു.
13 യേഹാവയുെട തിരുനിവാസേത്താട്
അടുക്കുന്നവെനല്ലാം ചാകുന്നു; ഞങ്ങൾ
സകലരും ചെത്താടുങ്ങണേമാ”എന്ന് പറഞ്ഞു.

18
1 പിെന്ന യേഹാവ അഹേരാേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: “നീയും
നിെന്റ പു്രതന്മാരും നിെന്റ പിതൃഭവനവും
വിശുദ്ധമന്ദിരം സംബന്ധിച്ച ണ്ടാകുന്ന
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അകൃത്യവും, നിങ്ങള െട പൗേരാഹിത്യം
സംബന്ധിച്ച ണ്ടാകുന്ന അകൃത്യവും വഹിക്കണം.
2 നിെന്റ പിതൃേഗാ്രതമായ േലവിേഗാ്രതത്തിെല
നിെന്റ സേഹാദരന്മാരും നിേന്നാടുകൂെട
അടുത്തുവരണം. അവർ നിേന്നാട് േചർന്ന്
നിനക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യണം; നീയും നിെന്റ
പു്രതന്മാരും സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷ
െചയ്യണം. 3 അവർ നിനക്കും കൂടാരത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ള ചുമതലകൾ
നിർവഹിക്കണം; എന്നാൽ അവരും
നിങ്ങള ം മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ഉപകരണങ്ങേളാടും
യാഗപീഠേത്താടും അടുക്കരുത.് 4 അവർ
നിേന്നാട് േചർന്ന് സമാഗമനകൂടാരം സംബന്ധിച്ച
സകലേവലയ്ക്കുമായി കൂടാരത്തിെന്റ കാര്യം
േനാക്കണം; ഒരു അന്യനും നിങ്ങേളാട്
അടുക്കരുത.് 5 യി്രസാേയൽ മക്കള െടേമൽ
ഇനി േ്രകാധം വരാതിരിേക്കണ്ടതിന്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റയും യാഗപീഠത്തിെന്റയും
ചുമതലകൾ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം.
6 േലവ്യരായ നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെരേയാ
ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽനിന്ന്
എടുത്തിരിക്കുന്നു; യേഹാവയ്ക്ക്
ദാനമായിരിക്കുന്ന അവെര സമാഗമനകൂടാരം
സംബന്ധിച്ച േവല െചേയ്യണ്ടതിന് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
7 ആകയാൽ നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും
യാഗപീഠത്തിലും തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തും ഉള്ള
സകലകാര്യത്തിലും നിങ്ങള െട പൗേരാഹിത്യം
അനുഷ്ഠിച്ച് ശു്രശൂഷ െചയ്യണം; പൗേരാഹിത്യം
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ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അന്യൻ അടുത്ത് വന്നാൽ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം”.

8 യേഹാവ പിെന്നയും അഹേരാേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഇതാ, എെന്റ
ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങള െട കാര്യം ഞാൻ
നിെന്ന ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സകലവസ്തുക്കളിലും അവെയ
ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും
ഓഹരിയായും ശാശ്വതാവകാശമായും
തന്നിരിക്കുന്നു. 9 തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കാത്തതായി
അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കളിൽവച്ച് ഇത്
നിനക്കുള്ളതായിരിക്കണം; അവർ
എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന അവരുെട
എല്ലാവഴിപാടും, േഭാജനയാഗവും, പാപയാഗവും,
അകൃത്യയാഗവും* അതിവിശുദ്ധമായി നിനക്കും
നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും ആയിരിക്കണം.
10 അതിവിശുദ്ധവസ്തുവായിട്ട†് അത്
ഭക്ഷിക്കണം; ആണുങ്ങെളല്ലാം അത്
ഭക്ഷിക്കണം. അത് നിനക്കുേവണ്ടി
വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 11 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ ദാനമായി നൽകുന്ന ഉദർച്ചാർപ്പണമായ
ഇതും, അവരുെട സകലനീരാജനയാഗങ്ങള ം
നിനക്കുള്ളതാകുന്നു; ഇവെയ ഞാൻ നിനക്കും
നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും
ശാശ്വതാവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
വീട്ടിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവെനല്ലാം അത് ഭക്ഷിക്കാം.

* 18. 9 അകൃത്യയാഗവും ്രപായശ്ചിത്ത യാഗവും † 18. 10
അതിവിശുദ്ധവസ്തുവായിട്ട് വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ച
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12 എണ്ണയിലും പുതുവീഞ്ഞിലും ധാന്യത്തിലും
വിേശഷമായ സകലവും ഇങ്ങെന അവർ
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ആദ്യഫലവും
ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. 13 അവർ
അവരുെട േദശെത്ത എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും
യേഹാവയ്ക്ക് െകാണ്ടുവരുന്ന ആദ്യഫലങ്ങൾ
നിനക്ക് ആയിരിക്കണം; നിെന്റ വീട്ടിൽ
ശുദ്ധിയുള്ളവെനല്ലാം അത് ഭക്ഷിക്കാം.
14 യി്രസാേയലിൽ ശപഥാർപ്പിതമായെതല്ലാം
നിനക്ക് ആയിരിക്കണം. 15 മനുഷ്യരിൽനിേന്നാ
മൃഗങ്ങളിൽ നിേന്നാ അവർ യേഹാവയ്ക്ക്
െകാണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലും നിനക്ക്
ആയിരിക്കണം; മനുഷ്യെന്റ കടിഞ്ഞൂലിെനേയാ
വീെണ്ടടുക്കണം; അശുദ്ധമൃഗങ്ങള െട
കടിഞ്ഞൂലിെനയും വീെണ്ടടുക്കണം.
16 വീെണ്ടടുപ്പ വിലേയാ: ഒരു മാസംമുതൽ
മുകളിേലക്ക് ്രപായമുള്ളതിെന നിെന്റ
മതിപ്പ ്രപകാരംഅഞ്ച് േശെക്കൽ്രദവ്യംെകാടുത്ത്
വീെണ്ടടുക്കണം. േശക്കൽ ഒന്നിന്
ഇരുപത് േഗര‡്രപകാരം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്കം തെന്ന. 17 എന്നാൽ പശു, ആട്,
േകാലാട് എന്നിവയുെട കടിഞ്ഞൂലിെന
വീെണ്ടടുക്കരുത;് അവ വിശുദ്ധമാകുന്നു;
അവയുെട രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച്
േമദസ്സ് യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം. 18 നീരാജനം
െചയ്ത െനഞ്ചും വലെത്ത ൈകക്കുറകും
നിനക്കുള്ളതായിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന

‡ 18. 16 ഇരുപത് േഗര 55 ്രഗാം െവള്ളി
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അവയുെട മാംസവും നിനക്ക് ആയിരിക്കണം.
19 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധവസ്തുക്കളിൽ
ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ നിനക്കും
നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും
ശാശ്വതാവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിനക്കും
നിെന്റ സന്തതിക്കും ഇത് എേന്നക്കും ഒരു
അലംഘ്യനിയമം ആകുന്നു”. 20 യേഹാവ
പിെന്നയും അഹേരാേനാട:് “നിനക്ക് അവരുെട
ഭൂമിയിൽ ഒരു അവകാശവും ഉണ്ടാകരുത്;
അവരുെട ഇടയിൽ നിനക്ക് ഒരു ഓഹരിയും
അരുത;് യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ
ഞാൻ തെന്ന നിെന്റ ഓഹരിയും അവകാശവും
ആകുന്നു”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

21 േലവ്യർേക്കാ ഞാൻ സമാഗമനകൂടാരം
സംബന്ധിച്ച് അവർ െചയ്യന്ന േവലയ്ക്ക്
യി്രസാേയലിൽ ഉള്ള ദശാംശം എല്ലാം
അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
22 യി്രസാേയൽ മക്കൾ പാപം വഹിച്ച
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് േമലാൽ
സമാഗമനകൂടാരേത്താട് അടുക്കരുത.് 23 േലവ്യർ
സമാഗമനകൂടാരംസംബന്ധിച്ച േവല െചയ്യ കയും
അവരുെട അകൃത്യം വഹിക്കുകയും േവണം;
അത് തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടമായിരിക്കണം; അവർക്ക് യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ഇടയിൽ അവകാശം ഉണ്ടാകരുത.്
24 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവയ്ക്ക്
ഉദർച്ചാർപ്പണമായിഅർപ്പിക്കുന്നദശാംശംഞാൻ
േലവ്യർക്ക് അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
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അതുെകാണ്ട് അവർക്ക് യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ഇടയിൽ അവകാശം അരുത”് എന്ന് ഞാൻ
അവേരാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

25 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 26 “നീ േലവ്യേരാട്
ഇ്രപകാരം പറയണം: യി്രസാേയൽ മക്കള െട
പക്കൽനിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങള െട അവകാശമായി
നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദശാംശം അവേരാട്
വാങ്ങുേമ്പാൾ ദശാംശത്തിെന്റ പത്തിെലാന്ന്
നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണമായി
അർപ്പിക്കണം. 27 നിങ്ങള െട ഈ ഉദർച്ചാർപ്പണം
കളത്തിെല ധാന്യംേപാെലയും മുന്തിരിച്ചക്കിെല
നിറവുേപാെലയും നിങ്ങള െട േപർക്ക്
കണക്കിടും. 28ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സകലദശാംശത്തിൽനിന്നും
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ഉദർച്ചാർപ്പണം
അർപ്പിക്കുകയും അത് പുേരാഹിതനായ
അഹേരാന് െകാടുക്കുകയും േവണം.
29 നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സകലദാനങ്ങളിലും
ഉത്തമമായ എല്ലാറ്റിെന്റയും വിശുദ്ധഭാഗം
നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണമായി
അർപ്പിക്കണം. 30 ആകയാൽ നീ
അവേരാട് പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങൾ
അതിെന്റ ഉത്തമഭാഗം ഉദർച്ചാർപ്പണമായി
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ അത് കളത്തിെലയും
മുന്തിരിച്ചക്കിെലയുംഅനുഭവംേപാെലേലവ്യർക്ക്
കണക്കിടും. 31 അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
കുടുംബാഗങ്ങൾക്കും എവിെടവച്ച ം ഭക്ഷിക്കാം;
അത് സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ
െചയ്യന്ന േവലയ്ക്കുള്ള ്രപതിഫലംആകുന്നു.
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32 അതിെന്റ ഉത്തമഭാഗം ഉദർച്ചെചയ്താൽ
പിെന്ന നിങ്ങൾ അതുനിമിത്തം പാപം
വഹിക്കുകയില്ല; നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമാക്കുകയും
അതിനാൽമരിച്ച േപാകുവാൻഇടവരുകയുമില്ല”.

19
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യേഹാവ
കല്പിച്ച ന്യായ്രപമാണം ഇതാണ്: കളങ്കവും
ഊനവും ഇല്ലാത്തതും നുകം െവക്കാത്തതുമായ
ഒരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിെന നിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറയുക. 3 നിങ്ങൾ അതിെന
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ പക്കൽ
ഏല്പിക്കണം; അവൻ അതിെന പാളയത്തിന്
പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകുകയും ഒരുവൻ
അതിെന അവെന്റ മുമ്പിൽവച്ച് അറുക്കുകയും
േവണം. 4 പുേരാഹിതനായ എെലയാസാർ
വിരൽെകാണ്ട് അതിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്ത്
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുൻഭാഗത്തിന് േനെര
ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിക്കണം. 5അതിന് െറേശഷം
പശുക്കിടാവിെന അവെന്റ മുമ്പിൽവച്ച് ചുട്ട്
ഭസ്മീകരിക്കണം; അതിെന്റ േതാലും മാംസവും
രക്തവും ചാണകവും കൂടി ചുടണം. 6 പിെന്ന
പുേരാഹിതൻ േദവദാരു,ഈേസാപ്പ,് ചുവപ്പ നൂൽ
എന്നിവ എടുത്ത് പശുക്കിടാവിെന ചുടുന്ന
തീയുെട നടുവിൽ ഇടണം. 7 അനന്തരം
പുേരാഹിതൻ വസ്്രതം അലക്കി േദഹം
െവള്ളത്തിൽ കഴുകിയേശഷം പാളയത്തിേലക്ക്
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വരുകയും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും
േവണം. 8 അതിെന ചുട്ടവനും വസ്്രതം
അലക്കി േദഹം െവള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും
േവണം. 9 പിെന്ന ശുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ
പശുക്കിടാവിെന്റ ഭസ്മം വാരി പാളയത്തിനു
പുറത്ത് െവടിപ്പ ള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് െവക്കണം;
അത് യി്രസാേയൽ മക്കള െട സഭയ്ക്കുേവണ്ടി
ശുദ്ധീകരണജലത്തിനായി സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കണം;
അത് ഒരു പാപയാഗം. 10 പശുക്കിടാവിെന്റ
ഭസ്മം വാരിയവനും വസ്്രതം അലക്കി
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കണം;
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും അവരുെട ഇടയിൽ
വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശിക്കും ഇത്
എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടംആയിരിക്കണം. 11ഏെതാരു
മനുഷ്യെന്റയും ശവം െതാടുന്നവൻ ഏഴ്
ദിവസം അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കണം. 12അവൻ
മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ആ
െവള്ളംെകാണ്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കണം;
അങ്ങെന അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും;
എന്നാൽ മൂന്നാംദിവസം അവൻ സ്വയം
ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ ഏഴാം ദിവസം അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവനാകുകയില്ല. 13 മരിച്ച േപായ ഒരു
മനുഷ്യെന്റ ശവം ആെരങ്കിലും െതാട്ടിട്ട് സ്വയം
ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസെത്ത അശുദ്ധമാക്കുന്നു; അവെന
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം;
എെന്തന്നാൽ ശുദ്ധീകരണജലം അവെന്റേമൽ
തളിച്ചില്ല;അവൻഅശുദ്ധൻ. അവെന്റഅശുദ്ധി
അവെന്റേമൽ നില്ക്കുന്നു. 14 കൂടാരത്തിൽവച്ച്
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ഒരുത്തൻ മരിച്ചാലുള്ള ന്യായ്രപമാണം
ഇതാണ്: ആ കൂടാരത്തിൽ കടക്കുന്നവനും
കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും ഏഴ് ദിവസം
അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കണം. 15 മൂടിെക്കട്ടാെത
തുറന്നിരിക്കുന്ന പാ്രതെമല്ലാം അശുദ്ധമാകും.
16 െവളിയിൽവച്ച് വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവെനേയാ,
മരിച്ച േപായവെനേയാ, മനുഷ്യെന്റ അസ്ഥിേയാ,
ഒരു ശവക്കുഴിേയാ െതാടുന്നവൻ എല്ലാം
ഏഴ് ദിവസം അശുദ്ധനായിരിക്കണം.
17അശുദ്ധനായിത്തീരുന്നവനുേവണ്ടി പാപയാഗം
ചുട്ട ഭസ്മംഎടുത്ത് ഒരു പാ്രതത്തിൽഇട്ട്അതിൽ
ഉറവ െവള്ളം ഒഴിക്കണം. 18 പിെന്ന ശുദ്ധിയുള്ള
ഒരുവൻഈേസാപ്പ് എടുത്ത് െവള്ളത്തിൽ മുക്കി
കൂടാരെത്തയും അതിെല സകലപാ്രതങ്ങെളയും
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന ആള കെളയും,
അസ്ഥിയാേലാ ഒരു ശവക്കുഴിയാേലാ
െകാല്ലെപ്പട്ടവനാേലാ മരിച്ച േപായവനാേലാ
അശുദ്ധനായവെനയും തളിക്കണം.
19 ശുദ്ധിയുള്ളവൻ അശുദ്ധനായിത്തീർന്നവെന
മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും തളിക്കണം;
ഏഴാം ദിവസം അവൻ സ്വയം ശുദ്ധീകരിച്ച്
വസ്്രതംഅലക്കി െവള്ളത്തിൽസ്വയംകഴുകണം;
സന്ധ്യയ്ക്ക് അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും.
20എന്നാൽആെരങ്കിലുംഅശുദ്ധനായിത്തീർന്നിട്ട്
സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ അവെന
സഭയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം; എെന്തന്നാൽ
അവൻ യേഹാവയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരം
അശുദ്ധമാക്കി; ശുദ്ധീകരണജലംെകാണ്ട്
അവെന തളിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അവൻ
അശുദ്ധൻ. 21ഇത്അവർക്ക്എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടം
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ആയിരിക്കണം;ശുദ്ധീകരണജലം തളിക്കുന്നവൻ
വസ്്രതം അലക്കണം; ശുദ്ധീകരണജലം
െതാടുന്നവനും സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ
ആയിരിക്കണം. 22അശുദ്ധൻ െതാടുന്നത് എല്ലാം
അശുദ്ധമാകും;അത് െതാടുന്നവനും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കണം.

20
1 അനന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സർവ്വസഭയും ഒന്നാം മാസം സീൻ മരുഭൂമിയിൽ
എത്തി. ജനം കാേദശിൽ പാർത്തു. അവിെടവച്ച്
മിര്യാം മരിച്ച ; അവിെട അവെള അടക്കം
െചയ്തു. 2 ജനത്തിന് കുടിക്കുവാൻ െവള്ളം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അേപ്പാൾ അവർ േമാെശക്കും
അഹേരാനും വിേരാധമായി കൂട്ടംകൂടി.
3 ജനം േമാെശേയാട് കലഹിച്ച : “ഞങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
മരിച്ചേപ്പാൾ അവേരാെടാപ്പം ഞങ്ങള ം
മരിച്ച േപായിരുന്നുെവങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു.
4ഞങ്ങള ംഞങ്ങള െട മൃഗങ്ങള ം ഇവിെട കിടന്ന്
ചാേകണ്ടതിന് നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട സഭെയ
ഈ മരുഭൂമിയിൽ െകാണ്ടുവന്നത് എന്ത?് 5ഈ
ദുഷിച്ചസ്ഥലേത്തക്ക് െകാണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങെള പുറെപ്പടുവിച്ചത്
എന്തിന?് ഇവിെട വിത്തും അത്തിപ്പഴവും
മുന്തിരിപ്പഴവും മാതളപ്പഴവും ഇല്ല; കുടിക്കുവാൻ
െവള്ളവുമില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 അനന്തരം
േമാെശയും അഹേരാനും സഭയുെടമുമ്പിൽനിന്ന്
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ െചന്ന്
കമിഴ്ന്നുവീണു; യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
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അവർക്ക് ്രപത്യക്ഷമായി. 7 യേഹാവ
േമാെശേയാട്: “നിെന്റ വടി എടുത്ത് നീയും നിെന്റ
സേഹാദരൻ അഹേരാനും സഭെയ വിളിച്ച കൂട്ടി
അവർ കാൺെക പാറേയാട് കല്പിക്കുക.
8 എന്നാൽ അത് െവള്ളം തരും; പാറയിൽനിന്ന്
അവർക്ക് െവള്ളം പുറെപ്പടുവിച്ച് ജനത്തിനും
അവരുെട കന്നുകാലികൾക്കും കുടിക്കുവാൻ
െകാടുക്കണം”എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 9തേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന് വടി എടുത്തു. 10 േമാെശയും
അഹേരാനും പാറയുെട അടുക്കൽ സഭെയ
വിളിച്ച കൂട്ടി അവേരാട:് “മത്സരികേള,
േകൾക്കുവിൻ; ഈ പാറയിൽനിന്ന് ഞങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െവള്ളം പുറെപ്പടുവിക്കുേമാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 േമാെശ ൈക ഉയർത്തി
വടിെകാണ്ട് പാറെയ രണ്ട് ്രപാവശ്യം അടിച്ച ;
വളെര െവള്ളം പുറെപ്പട്ട ; ജനവും അവരുെട
കന്നുകാലികള ം കുടിച്ച . 12 പിെന്ന യേഹാവ
േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും: “നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ കാൺെക എെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എെന്ന
വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ
സഭെയ ഞാൻ അവർക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന
േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപാകുകയില്ല” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 13 ഇത് യി്രസാേയൽ മക്കൾ
യേഹാവേയാട് കലഹിച്ചതും അവർ അവരിൽ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടതുമായകലഹജലം.

14 അനന്തരം േമാെശ കാേദശിൽനിന്ന്
ഏേദാം രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ച് പറയിച്ചത്: നിെന്റ സേഹാദരനായ



സംഖ്യാപുസ്തകം 20:15 xci സംഖ്യാപുസ്തകം 20:20

യി്രസാേയൽ ഇ്രപകാരം പറയിച്ച :
15 “ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടതെയാെക്കയും
നീ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്റ്റിൽ േപായി ഏറിയകാലം
പാർത്തു: ഈജിപ്റ്റിലുള്ളവർ ഞങ്ങെളയും
ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരയും പീഡിപ്പിച്ച .
16 ഞങ്ങൾ യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ
അവിടുന്ന് ഞങ്ങള െട നിലവിളിേകട്ട് ഒരു
ദൂതെന അയച്ച് ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച ; ഞങ്ങൾ നിെന്റ അതിർത്തി
പട്ടണമായ കാേദശിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
17 ഞങ്ങൾ നിെന്റ േദശത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവദിക്കണേമ. ഞങ്ങൾ
വയലിേലാ, മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലാ കയറുകയില്ല;
കിണറ്റിെല െവള്ളം കുടിക്കുകയുമില്ല. ഞങ്ങൾ
രാജപാതയിൽ കൂടി തെന്ന നടക്കും; 18 നിെന്റ
അതിർത്തി കഴിയുന്നതുവെര ഇടേത്താേട്ടാ
വലേത്താേട്ടാ തിരിയുകയുമില്ല”. ഏേദാം
അവേനാട്: “നീ എെന്റ നാട്ടിൽ കൂടി കടക്കരുത:്
കടന്നാൽ ഞാൻ വാള മായി നിെന്റേനെര
പുറെപ്പടും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 19 അതിന്
യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവേനാട്: “ഞങ്ങൾ
്രപധാനനിരത്തിൽക്കൂടി െപായ്െക്കാള്ളാം;
ഞാനും എെന്റ കന്നുകാലിയും നിെന്റ െവള്ളം
കുടിച്ചാൽ അതിെന്റ വില തരാം; കാൽനടയായി
കടന്ന് േപാകണെമന്നല്ലാെത മെറ്റാന്നും
എനിക്ക് േവണ്ടാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 അതിന്
അവൻ “നീ കടന്നുേപാകരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഏേദാം ബഹുൈസന്യേത്താടും ബലമുള്ള
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ൈകേയാടുംകൂടി അവെന്റേനെര പുറെപ്പട്ട .
21 ഇങ്ങെന ഏേദാം തെന്റ അതിർത്തിയിൽകൂടി
കടന്നുേപാകുവാൻ യി്രസാേയലിെന സമ്മതിച്ചില്ല.
യി്രസാേയൽഅവിെടനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു.

22 പിെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സർവ്വസഭയും കാേദശിൽനിന്ന് യാ്രത
പുറെപ്പട്ട് േഹാർപർവ്വതത്തിൽ എത്തി.
23 ഏേദാമിെന്റ അതിർത്തിയിലുള്ള േഹാർ
പർവ്വതത്തിൽവച്ച് യേഹാവ േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:്
24 “അഹേരാൻ തെന്റ ജനേത്താട് േചരും;
കലഹജലത്തിൽ നിങ്ങൾ എെന്റ കല്പന
മറുത്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േദശേത്തക്ക്
അവൻ കടക്കുകയില്ല. 25 അഹേരാെനയും
അവെന്റ മകനായ എെലയാസാരിെനയും കൂട്ടി
അവെര േഹാർപർവ്വതത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്ന്
26 അഹേരാെന്റ വസ്്രതം ഊരി അവെന്റ
മകനായ എെലയാസാരിെന ധരിപ്പിക്കണം;
അഹേരാൻഅവിെടവച്ച് മരിച്ച്തെന്റജനേത്താടു
േചരും”. 27 യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല
േമാെശ െചയ്തു; സർവ്വസഭയുെടയും മുമ്പിൽ
അവർ േഹാർപർവ്വത്തിൽ കയറി. 28 േമാെശ
അഹേരാെന്റ വസ്്രതം ഊരി അവെന്റ മകനായ
എെലയാസാരിെന ധരിപ്പിച്ച ; അഹേരാൻ
അവിെട പർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിൽവച്ച് മരിച്ച ;
േമാെശയും എെലയാസാരും പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്നു. 29 ‘അഹേരാൻ മരിച്ച േപായി’എന്ന്
സഭെയല്ലാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ യി്രസാേയൽഗൃഹം
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ഒെക്കയും അഹേരാെനക്കുറിച്ച് മുപ്പത് ദിവസം
വിലപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

21
1 യി്രസാേയൽ അഥാരീംവഴിയായി വരുന്നു
എന്ന് െതെക്ക േദശത്ത് വസിച്ചിരുന്ന
കനാന്യനായ അരാദ് രാജാവ് േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ
യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം തുടങ്ങി ചിലെര
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 2അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േനർച്ചേനർന്നു: “ഈജനെത്ത
അവിടുന്ന് എെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച തരുെമങ്കിൽ
ഞാൻ അവരുെട പട്ടണങ്ങൾ ശപഥാർപ്പിതമായി
നശിപ്പിക്കും” എന്ന് യേഹാവേയാട് ശപഥം
െചയ്തു. 3യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ട് കനാന്യെര ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു; അവർ
അവെരയും അവരുെട പട്ടണങ്ങെളയും
ശപഥാർപ്പിതമായി നശിപ്പിച്ച ; ആ സ്ഥലത്തിന്
േഹാർമ്മാ*എന്ന് േപരായി.

4 പിെന്ന അവർ ഏേദാംേദശെത്ത
ചുറ്റിേപ്പാകുവാൻ േഹാർ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
െചങ്കടൽവഴിയായി യാ്രത പുറെപ്പട്ട ; വഴിമേദ്ധ്യ
ജനത്തിെന്റ മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ച.് 5 ജനം
ൈദവത്തിനും േമാെശക്കും വിേരാധമായി
സംസാരിച്ച : “മരുഭൂമിയിൽ മരിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ ഞങ്ങെള മി്രസയീംേദശത്തുനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നത് എന്തിന?് ഇവിെട അപ്പവുമില്ല,
െവള്ളവുമില്ല; ഈ നിസ്സാരമായ ആഹാരം
ഞങ്ങൾക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
6 അേപ്പാൾ യേഹാവ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ

* 21. 3 േഹാർമ്മാനാശം
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അഗ്നിസർപ്പങ്ങെള അയച്ച ; അവ ജനെത്ത
കടിച്ച ; യി്രസാേയലിൽ വളെര ജനം മരിച്ച .
7 ആകയാൽ ജനം േമാെശയുെട അടുക്കൽ
വന്നു; “ഞങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കും നിനക്കും
വിേരാധമായി സംസാരിച്ചതിനാൽ പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. സർപ്പങ്ങെള ഞങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുവാൻ യേഹാവേയാട്
്രപാർത്ഥിക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു; േമാെശ
ജനത്തിനുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിച്ച . 8 യേഹാവ
േമാെശേയാട്: “ഒരു അഗ്നിസർപ്പെത്ത ഉണ്ടാക്കി
െകാടിമരത്തിേന്മൽ തൂക്കുക; കടിേയല്ക്കുന്ന
വ്യക്തി അതിെന േനാക്കിയാൽ ജീവിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന േമാെശ
താ്രമംെകാണ്ട് ഒരു സർപ്പെത്ത ഉണ്ടാക്കി
െകാടിമരത്തിേന്മൽതൂക്കി; പിെന്നസർപ്പത്തിെന്റ
കടിേയറ്റ ആെരങ്കിലും താ്രമസർപ്പെത്ത
േനാക്കിയാൽ അവൻ ജീവിക്കും. 10അനന്തരം
യി്രസാേയൽ മക്കൾ പുറെപ്പട്ട് ഓേബാത്തിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 11 ഓേബാത്തിൽനിന്ന് യാ്രത
പുറെപ്പട്ട് സൂേര്യാദയത്തിന് േനെര േമാവാബിെന്റ
കിഴക്കുള്ള മരുഭൂമിയിൽ ഇെയ്യ-അബാരീമിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 12അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട േസേരദ്
താഴ്വരയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 13 അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് അേമാര്യരുെട േദശത്തുനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ച് മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി ഒഴുകുന്ന
അർേന്നാൻേതാട്ടിനക്കെര പാളയമിറങ്ങി;
അർേന്നാൻ േമാവാബിനും അേമാര്യർക്കും
മദ്ധ്യത്തിൽ േമാവാബിെന്റ അതിരായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ട:്
14 “സൂഫയിെല വാേഹബും അർേന്നാൻ
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താഴ്വരകള ം
ആരിെന്റനിവാസേത്താളം നീണ്ടു.
15 േമാവാബിെന്റ അതിരിേനാട് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന

താഴ്വരച്ചരിവ”്.
എന്നിങ്ങെന യേഹാവയുെട
യുദ്ധപുസ്തകത്തിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
16 അവിെടനിന്ന് അവർ േബരിേലക്ക് േപായി;

യേഹാവ േമാെശേയാട്: “ജനെത്ത
ഒന്നിച്ച കൂട്ട ക: ഞാൻ അവർക്ക് െവള്ളം
െകാടുക്കുെമന്നു കല്പിച്ച കിണർ അത്
തെന്ന”. 17ആസമയത്ത്യി്രസാേയൽ:

“കിണേറ, െപാങ്ങിവാ;അതിന് പാടുവിൻ.
18 ്രപഭുക്കന്മാർ കുഴിച്ച കിണർ; ജനേ്രശഷ്ഠന്മാർ

െചേങ്കാൽെകാണ്ടും
അവരുെട ദണ്ഡുകൾെകാണ്ടും കുത്തിയകിണർ”
എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി. 19 പിെന്ന അവർ

മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് മത്ഥാനയ്ക്കും
മത്ഥാനയിൽനിന്ന് നഹലീേയലിനും
നഹലീേയലിൽനിന്ന് 20 ബാേമാത്തിനും
ബാേമാത്തിൽനിന്ന് േമാവാബിെല
താഴ്വരയിേലക്കും മരുഭൂമിെക്കതിെരയുള്ള
പിസ്ഗാമുകളിേലക്കും യാ്രതെചയ്തു.

21 അവിെടനിന്ന് യി്രസാേയൽ അേമാര്യരുെട
രാജാവായ സീേഹാെന്റ അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ച : 22 “ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവദിക്കണേമ; ഞങ്ങൾ
വയലിേലാ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലാ കയറുകയില്ല,
കിണറ്റിെല െവള്ളം കുടിക്കുകയുമില്ല;
ഞങ്ങൾ നിെന്റ അതിർത്തി കഴിയുന്നതുവെര
രാജപാതയിൽ കൂടി തെന്ന െപായ്െക്കാള്ളാം”
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എന്ന് പറയിച്ച . 23 എന്നാൽ സീേഹാൻ തെന്റ
േദശത്തുകൂടി യി്രസാേയൽ കടന്നുേപാകുവാൻ
സമ്മതിക്കാെത തെന്റ ജനെത്തെയല്ലാം
ഒന്നിച്ച കൂട്ടി യി്രസാേയലിെന്റ േനെര
മരുഭൂമിയിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട ; അവൻ
യാഹാസിൽ വന്ന് യി്രസാേയലിേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു. 24 യി്രസാേയൽ അവെന
വാളിെന്റ വായ്ത്തലെകാണ്ട് െവട്ടി, അർേന്നാൻ
മുതൽ യാേബ്ബാക്ക് വെരയും അേമ്മാന്യരുെട
അതിർത്തിവെരയും ഉള്ള അവെന്റ േദശെത്ത
ൈകവശമാക്കി; അേമ്മാന്യരുെട അതിര്
ഉറപ്പ ള്ളത്ആയിരുന്നു. 25ഈപട്ടണങ്ങൾഎല്ലാം
യി്രസാേയൽ പിടിച്ച ; അങ്ങെന യി്രസാേയൽ
അേമാര്യരുെട എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും താമസിച്ച ;
െഹശ്േബാനിലും അതിെന്റ സകല ്രഗാമങ്ങളിലും
അ്രപകാരംതെന്ന. 26െഹശ്േബാൻഅേമാര്യരുെട
രാജാവായ സീേഹാെന്റ നഗരം ആയിരുന്നു;
അവൻ മുമ്പിലെത്ത േമാവാബ് രാജാവിേനാട്
യുദ്ധം െചയ്ത് അർേന്നാൻ വെരയുള്ള
അവെന്റ േദശെമാെക്കയും പിടിെച്ചടുത്തിരുന്നു.
27അതുെകാണ്ട് കവിവരന്മാർ പറയുന്നത:്
“െഹശ്േബാനിൽ വരുവിൻ; സീേഹാെന്റ നഗരം

പണിതുറപ്പിക്കെട്ട.
28െഹശ്േബാനിൽനിന്ന് തീയും
സീേഹാെന്റനഗരത്തിൽനിന്ന് ജ്വാലയും പുറെപ്പട്ട,്
േമാവാബിെലആരിെനയും
അർേന്നാൻ തീരെത്ത ഗിരിനിവാസികെളയും

†ദഹിപ്പിച്ച .
† 21. 28 ഗിരിനിവാസികെളയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും അെല്ലങ്കില ്
കുന്നുകേളയും
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29 േമാവാേബ,നിനക്ക്ഹാകഷ്ടം!
െകേമാശിെന്റജനേമ,നീ മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അവൻതെന്റപു്രതന്മാെര പലായനത്തിനും
പു്രതിമാെര അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാന്

അടിമയായും െകാടുത്തു.
30ഞങ്ങൾ അവെര അെമ്പയ്തു; ദീേബാൻവെര

െഹശ്േബാൻനശിച്ച ‡;
െമേദവെരയുള്ള േനാഫേയാളം അവെര

ശൂന്യമാക്കി”.
31 ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ അേമാര്യരുെട േദശത്ത്

താമസിച്ച .
32 അനന്തരം േമാെശ യേസരിെന
ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ ആളയച്ച;് അവർ അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങെള പിടിച്ച് അവിെടയുള്ള അേമാര്യെര
ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 33 പിെന്ന അവർ തിരിഞ്ഞ്
ബാശാൻ വഴിയായി േപായി; ബാശാൻരാജാവായ
ഓഗ് തെന്റ സകലജനവുമായി അവരുെട േനെര
പുറെപ്പട്ട് എെ്രദയിൽ വച്ച് യുദ്ധംെചയ്തു.
34 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്:
“അവെന ഭയെപ്പടണ്ടാ; അവെനയും അവെന്റ
സകലജനെത്തയും അവെന്റ േദശെത്തയും
ഞാൻ നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ െഹശ്േബാനിൽ വസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യ
രാജാവായ സീേഹാേനാട് െചയ്തതുേപാെല
അവേനാടും െചയ്യ ം” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
35 അങ്ങെന അവർ അവെനയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും അവെന്റ സകലജനെത്തയും

‡ 21. 30 ഞങ്ങൾ അവെര അെമ്പയ്തു; ദീേബാൻവെര
െഹശ്േബാൻ നശിച്ച െഹശ്േബാൻ മുതല ് ദീേബാൻവെര
ഞങ്ങൾഅവെരകെല്ലറിഞ്ഞുനശിപ്പിച്ച
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നിേശ്ശഷം െകാെന്നാടുക്കി, അവെന്റ േദശം
ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്തു.

22
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത പുറെപ്പട്ട്
െയരിേഹാവിെന്റ സമീപത്ത് േയാർദ്ദാനക്കെര
േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
2 യി്രസാേയൽ അേമാര്യേരാട് െചയ്തെതല്ലാം
സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ ബാലാക്ക് അറിഞ്ഞ.്
3 ജനം വളെരയധികം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
േമാവാബ് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട ;യി്രസാേയൽ മക്കൾ
നിമിത്തം േമാവാബ് പരി്രഭമിച്ച . 4 േമാവാബ്
മിദ്യാന്യമൂപ്പന്മാേരാട്: “കാള വയലിെല പുല്ല്
നക്കിക്കളയുന്നതുേപാെല ഈ കൂട്ടം നമ്മുെട
ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവെരയും നക്കിക്കളയും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. അക്കാലത്ത് േമാവാബ് രാജാവ്
സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ ബാലാക്ക് ആയിരുന്നു.
5അവൻെബേയാരിെന്റ മകനായബിെലയാമിെന
വിളിക്കുവാൻ, നദീതീരത്തുള്ള അവെന്റ
സ്വന്തജാതിക്കാരുെട േദശമായ െപേഥാരിേലക്ക്
ദൂതന്മാെര അയച്ച : “ഒരു ജനം ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്ന് ഭൂതലെത്ത മൂടിയിരിക്കുന്നു;
അവർ എനിെക്കതിെര വസിക്കുന്നു. 6 നീ വന്ന്
എനിക്കുേവണ്ടി ഈ ജനെത്ത ശപിക്കണേമ;
അവർ എെന്നക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവാന്മാർ
ആയിരിക്കുകയാൽ ഒരുപേക്ഷ അവെര
േതാല്പിച്ച് േദശത്തുനിന്ന് ഓടിച്ച കളയുവാൻ
എനിക്ക് കഴിവുണ്ടാകുമായിരിക്കും; ‘നീ
അനു്രഗഹിക്കുന്നവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ,
നീ ശപിക്കുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ’എന്ന് ഞാൻ



സംഖ്യാപുസ്തകം 22:7 xcix സംഖ്യാപുസ്തകം 22:14

അറിയുന്നു” എന്ന് പറയിച്ച . 7 േമാവാബിേലയും
മിദ്യാനിേലയും മൂപ്പന്മാർ ഒന്നിച്ച് കയ്യിൽ
്രപശ്നദക്ഷിണയുമായി ബിെലയാമിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് ബാലാക്കിെന്റ വാക്കുകൾ
അവേനാട് പറഞ്ഞു. 8 അവൻ അവേരാട:്
“ഇന്ന് രാ്രതി ഇവിെട പാർക്കുവിൻ; യേഹാവ
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്യന്നതുേപാെല ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ഉത്തരം പറയാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ ബിെലയാമിേനാടുകൂടി
താമസിച്ച . 9 ൈദവം ബിെലയാമിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: “നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
ഈ മനുഷ്യർ ആരാകുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച .
10 ബിെലയാം ൈദവേത്താട:് “ഒരു ജനം
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട വന്ന് ഭൂതലെത്ത
മൂടിയിരിക്കുന്നു;നീവന്ന്എനിക്കുേവണ്ടിഅവെര
ശപിക്കണം. 11പേക്ഷഅവേരാട് യുദ്ധം െചയ്ത്
അവെര ഓടിച്ച കളയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും
എന്നിങ്ങെന േമാവാബ ്രാജാവ്, സിേപ്പാരിെന്റ
മകനായ ബാലാക്ക്, എെന്റ അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 12ൈദവം
ബിെലയാമിേനാട്: “നീഅവേരാടുകൂടി േപാകരുത;്
ആ ജനെത്ത ശപിക്കുകയും അരുത;് അവർ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവർ ആകുന്നു” എന്ന് കല്പിച്ച .
13ബിെലയാം രാവിെല എഴുേന്നറ്റ് ബാലാക്കിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാേരാട:് “നിങ്ങള െട േദശേത്തക്ക്
േപാകുവിൻ; നിങ്ങേളാടുകൂടി േപാരുവാൻ
യേഹാവ എനിക്ക് അനുവാദം തരുന്നില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 14 േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ പുറെപ്പട്ട്
ബാലാക്കിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്; “ബിെലയാമിന്
ഞങ്ങേളാടുകൂടി വരുവാൻ മനസ്സില്ല” എന്ന്
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പറഞ്ഞു. 15 ബാലാക്ക് വീണ്ടും അവെരക്കാൾ
മാന്യരായ അധികം ്രപഭുക്കന്മാെര അയച്ച .
16 അവർ ബിെലയാമിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
അവേനാട്: “എെന്റഅടുക്കൽവരുന്നതിന്തടസ്സം
ഒന്നും പറയരുേത. 17 ഞാൻ നിെന്ന ഏറ്റവും
ബഹുമാനിക്കും; നീ എേന്നാട് പറയുന്നെതല്ലാം
ഞാൻ െചയ്യാം; എനിക്കുേവണ്ടി വന്ന് ഈ
ജനെത്ത ശപിക്കണേമ എന്ന് സിേപ്പാരിെന്റ
മകനായ ബാലാക്ക് പറയുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
18 ബിെലയാം ബാലാക്കിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:്
“ബാലാക്ക് തെന്റ െകാട്ടാരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ
െവള്ളിയും െപാന്നും എനിക്ക് തന്നാലും എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പന ലംഘിച്ച്
കൂടുതേലാ കുറേവാ െചയ്യ വാൻ എനിക്ക്
കഴിയുന്നതല്ല. 19 ആകയാൽ യേഹാവ
ഇനിയും എേന്നാട് എന്ത് അരുളിെച്ചയ്യ ം
എന്ന് ഞാൻ അറിയെട്ട; നിങ്ങള ം ഈ
രാ്രതി ഇവിെട പാർക്കുവിൻ” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 20 രാ്രതിയിൽ ൈദവം ബിെലയാമിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന:് “ഇവർ നിെന്ന വിളിക്കുവാൻ
വന്നിരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവേരാടുകൂടി
േപാകുക; എന്നാൽ ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന
കാര്യം മാ്രതം െചയ്യ ക” എന്ന് കല്പിച്ച .
21 ബിെലയാം രാവിെല എഴുേന്നറ്റ് കഴുതയ്ക്ക്
േകാപ്പിട്ട് േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂടി
േപായി. 22 അവൻ േപാകുന്നതുെകാണ്ട്
ൈദവത്തിെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച ; യേഹാവയുെട
ദൂതൻ വഴിയിൽ അവന് എതിരാളിയായി
നിന്നു; അവൻ കഴുതപ്പ റത്ത് കയറി യാ്രത
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െചയ്യ കയായിരുന്നു;അവെന്റരണ്ട്ബാല്യക്കാരും
കൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 യേഹാവയുെട ദൂതൻ
വാൾഊരിപ്പിടിച്ച െകാണ്ട് വഴിയിൽ നില്ക്കുന്നത്
കഴുത കണ്ട് വഴിയിൽനിന്ന് മാറി വയലിേലക്ക്
േപായി; കഴുതെയ വഴിയിേലക്ക് തിരിക്കുന്നതിന്
ബിെലയാം അതിെന അടിച്ച . 24 പിെന്ന
യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഇരുവശവും മതിലുള്ള
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള െട ഇടയിെല ഒരു ഇടുങ്ങിയ
വഴിയിൽനിന്നു. 25 കഴുത യേഹാവയുെട
ദൂതെന കണ്ടേപ്പാൾ മതിലിനരികിൽ ഒതുങ്ങി
ബിെലയാമിെന്റ കാൽ മതിലിേനാട് േചർത്ത്
െഞരുക്കി; അവൻ അതിെന വീണ്ടും അടിച്ച .
26 പിെന്ന യേഹാവയുെട ദൂതൻ മുേമ്പാട്ട
െചന്ന് ഇടേത്താട്ട ം വലേത്താട്ട ം മാറുവാൻ
വഴിയില്ലാത്ത ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നു.
27 യേഹാവയുെട ദൂതെന കണ്ടേപ്പാൾ കഴുത
ബിെലയാമിെന്റ കീഴിൽ കിടന്നു; ബിെലയാമിെന്റ
േകാപം ജ്വലിച്ച ; അവൻ കഴുതെയ വടിെകാണ്ട്
അടിച്ച . 28 അേപ്പാൾ യേഹാവ കഴുതയുെട
വായ് തുറന്നു; അത് ബിെലയാമിേനാട:് “നീ
എെന്ന ഈ മൂന്ന് ്രപാവശ്യം അടിക്കുവാൻ
ഞാൻ നിേന്നാട് എന്ത് െചയ്തു” എന്ന് േചാദിച്ച .
29 ബിെലയാം കഴുതേയാട:് “നീ എെന്ന
കളിയാക്കിയതുെകാണ്ടേ്രത; എെന്റ കയ്യിൽ
ഒരു വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഞാൻ
ഇേപ്പാൾതെന്ന നിെന്ന െകാന്നുകളയുമായിരുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 30 കഴുത ബിെലയാമിേനാട്:
“ഞാൻ നിെന്റ കഴുതയല്ലേയാ? ഇ്രതയും കാലം
എെന്റ പുറത്തല്ലേയാ നീ കയറി നടന്നത?്
ഞാൻ എേപ്പാെഴങ്കിലും ഇങ്ങെന നിേന്നാട്
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െപരുമാറിയിട്ട േണ്ടാ?” എന്ന് േചാദിച്ച ; “ഇല്ല”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 31അേപ്പാൾ യേഹാവ
ബിെലയാമിെന്റ കണ്ണ് തുറന്നു; യേഹാവയുെട
ദൂതൻ വാള രിപ്പിടിച്ച െകാണ്ട് നില്ക്കുന്നത്
അവൻ കണ്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച .
യേഹാവയുെട ദൂതൻ അവേനാട്: 32 “ഈ
മൂന്ന് ്രപാവശ്യം നീ കഴുതെയ അടിച്ചത്
എന്ത?് ഇതാ, ഞാൻ നിനക്ക് എതിരാളിയായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു: ‘നിെന്റ വഴി നാശകരം’ എന്ന്
ഞാൻ കാണുന്നു. 33 കഴുത എെന്ന കണ്ട് ഈ
മൂന്ന് ്രപാവശ്യം എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് മാറിേപ്പായി;
അത് മാറിേപ്പായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
ഇേപ്പാൾതെന്ന നിെന്ന െകാന്നുകളയുകയും
അതിെന ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യ മായിരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 34ബിെലയാം
യേഹാവയുെട ദൂതേനാട:് “ഞാൻ പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു: അങ്ങ് എനിക്ക് എതിരായി
വഴിയിൽനിന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല;
ഇത് അേങ്ങക്ക് അനിഷ്ടമാെണങ്കിൽ ഞാൻ
മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാള്ളാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
35 യേഹാവയുെട ദൂതൻ ബിെലയാമിേനാട്:
“ഇവേരാടുകൂെട േപാകുക; എങ്കിലും ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന വചനം മാ്രതം പറയുക”
എന്ന് പറഞ്ഞു; ബിെലയാം ബാലാക്കിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂടി േപാകുകയും െചയ്തു.
36 ബിെലയാം വരുന്നു എന്ന് ബാലാക്ക്
േകട്ടേപ്പാൾ അർേന്നാൻതീരത്ത് േദശത്തിെന്റ
അതിർത്തിയിലുള്ള ഈർേമാവാബ് വെര
അവെന എതിേരറ്റ െചന്നു. 37 ബാലാക്ക്
ബിെലയാമിേനാട്: “ഞാൻ നിെന്ന വിളിക്കുവാൻ
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ആളയച്ചില്ലേയാ? നീ വരാതിരുന്നത്
എന്ത?് നിെന്ന ബഹുമാനിക്കുവാൻ എനിക്ക്
കഴിയുകയില്ലേയാ” എന്ന് പറഞ്ഞതിന്
ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട:് 38 “ഞാൻ
വന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; എന്നാൽ എെന്തങ്കിലും
പറയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുേമാ? ൈദവം
എെന്റ നാവിേന്മൽ ആക്കിത്തരുന്ന വചനേമ
ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുകയുള്ള ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
39 അങ്ങെന ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാടുകൂടി
േപായി; അവർ കിര്യത്ത് - ഹൂേസാത്തിൽ
എത്തി. 40 ബാലാക്ക് കാളകെളയും
ആടുകെളയും അറുത്ത് ബിെലയാമിനും
അവേനാടുകൂടിയുള്ള ്രപഭുക്കന്മാർക്കും
െകാടുത്തയച്ച . 41 പിെറ്റന്നാൾ ബാലാക്ക്
ബിെലയാമിെന ബാേമാത്ത്-ബാലിേലക്ക്*
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി; അവിെടനിന്ന് അവൻ
ജനത്തിെന്റഒരുഅറ്റംകണ്ടു.

23
1 അനന്തരം ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട്:

“ഇവിെട ഏഴ് യാഗപീഠം പണിത,് ഏഴ്
കാളെയയും ഏഴ് ആട്ട െകാറ്റെനയും
എനിക്കായി ഒരുക്കിനിർത്തുക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
2 ബിെലയാം പറഞ്ഞതുേപാെല ബാലാക്ക്
െചയ്തു; ബാലാക്കും ബിെലയാമും ഓേരാ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഒേരാ കാളെയയും ഒേരാ
ആട്ട െകാറ്റെനയും വീതം യാഗം കഴിച്ച ;
3 പിെന്ന ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട്: “നിെന്റ
േഹാമയാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ നില്ക്കുക;

* 22. 41 ബാേമാത്ത്-ബാലിേലക്ക് ബാല ് വി്രഗഹങ്ങള െട
കുന്നിേലക്ക്
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ഞാൻ അേങ്ങാട്ട് െചല്ലെട്ട; പേക്ഷ യേഹാവ
എനിക്ക് ്രപത്യക്ഷനാകും; അവിടുന്ന് എനിക്ക്
എന്ത് െവളിെപ്പടുത്തുന്നുേവാ അത് ഞാൻ
നിേന്നാട് അറിയിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞ്
കുന്നിേന്മൽ കയറി. 4 ൈദവം ബിെലയാമിന്
്രപത്യക്ഷനായി; ബിെലയാം അവേനാട:് “ഞാൻ
ഏഴ് യാഗപീഠം ഒരുക്കി ഓേരാന്നിലും ഓേരാ
കാളെയയും ഓേരാ ആട്ട െകാറ്റെനയും യാഗം
കഴിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ
യേഹാവ ഒരു വചനം ബിെലയാമിെന്റ നാവിൽ
െകാടുത്തു: “നീ ബാലാക്കിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് ഇ്രപകാരം പറയണം” എന്ന്
കല്പിച്ച . 6 അവൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്നു; അവനും േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ
എല്ലാവരും േഹാമയാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ
നില്ക്കുകയായിരുന്നു. 7 അേപ്പാൾ ബിെലയാം
സുഭാഷിതം െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയത:്
“ബാലാക്ക്എെന്നഅരാമിൽനിന്നും
േമാവാബ ്രാജാവ് പൂർവ്വപർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നും

വരുത്തി:
‘െചന്ന് യാേക്കാബിെനശപിക്കുക;
െചന്ന് യി്രസാേയലിെന ്രപാകുക’എന്ന് പറഞ്ഞു.
8 ൈദവം ശപിക്കാത്തവെന ഞാൻ എങ്ങെന

ശപിക്കും?
യേഹാവ ്രപാകാത്തവെന ഞാൻ എങ്ങെന

്രപാകും? 9 ശിലാ്രഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ
അവെനകാണുന്നു;

ഗിരികളിൽനിന്ന്ഞാൻഅവെന ദർശിക്കുന്നു;
ഇതാതനിച്ച പാർക്കുേന്നാരു ജനം;
ജാതികള െടകൂട്ടത്തിൽഎണ്ണെപ്പടുന്നതുമില്ല.
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10യാേക്കാബിെന്റ െപാടിെയആർക്ക്എണ്ണാം?
യി്രസാേയലിൽ കാൽ അംശെത്ത ആർക്ക്

ഗണിക്കാം?
ഭക്തന്മാർ മരിക്കും േപാെലഞാൻമരിക്കെട്ട;
എെന്റഅവസാനംഅവേന്റതുേപാെലആകെട്ട.

11 ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാട്: “നീ എേന്നാട്
ഈ െചയ്തത് എന്ത?് എെന്റ ശ്രതുക്കെള
ശപിക്കുവാനല്ലേയാ ഞാൻ നിെന്ന വരുത്തിയത?്
നീേയാ അവെര അനു്രഗഹിക്കുകയേ്രത
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 അതിന്
അവൻ: “യേഹാവ എെന്റ നാവിേന്മൽ തന്നത്
പറയുവാൻ ഞാൻ ബദ്ധ്രശദ്ധനാേകണ്ടേയാ?”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 13 ബാലാക്ക്
അവേനാട്: “നീ അവെര മെറ്റാരു സ്ഥലത്തുനിന്ന്
കാേണണ്ടതിന് എേന്നാടുകൂെട വരിക;
എന്നാൽ അവരുെട ഒരംശം മാ്രതമല്ലാെത
എല്ലാവെരയും കാണുകയില്ല; അവിെടനിന്ന്
അവെര ശപിക്കണം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14ഇങ്ങെന
അവൻ പിസ്ഗെകാടുമുടിയിൽ േസാഫീം എന്ന
മുകൾപ്പരപ്പിേലക്ക് അവെന െകാണ്ടുേപായി
ഏഴ് യാഗപീഠം പണിത് ഓേരാന്നിലും ഓേരാ
കാളെയയും ഓേരാ ആട്ട െകാറ്റെനയും യാഗം
കഴിച്ച . 15 പിെന്ന അവൻ ബാലാക്കിേനാട്:
“ഇവിെട നിെന്റ േഹാമയാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ
നില്ക്കുക; ഞാൻ അേങ്ങാട്ട് െചന്ന് കാണെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 യേഹാവ ബിെലയാമിന്
്രപത്യക്ഷനായി അവെന്റ നാവിേന്മൽ ഒരു
വചനം െകാടുത്തു: “ബാലാക്കിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് ഇ്രപകാരം പറയുക” എന്ന് കല്പിച്ച .
17 അവൻ അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
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ബാലാക്ക് േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെടതെന്റ
േഹാമയാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്നു.
അേപ്പാൾ ബാലാക്ക് അവേനാട്: “യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തത് എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച .
18അവൻസുഭാഷിതം െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയത:്
“ബാലാേക്ക,എഴുേന്നറ്റ് േകൾക്കുക;
സിേപ്പാരിെന്റപു്രതാ,എനിക്ക് െചവിതരുക.
19വ്യാജം പറയുവാൻൈദവം മനുഷ്യനല്ല;
അനുതപിക്കുവാൻഅവിടുന്ന് മനുഷ്യപു്രതനുമല്ല;
അവിടുന്ന് കല്പിച്ചത് െചയ്യാതിരിക്കുേമാ?
അവിടുന്ന്അരുളിെച്ചയ്തത്നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുേമാ?
20 അനു്രഗഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് കല്പന

ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവിടുന്ന് അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു;എനിക്ക് അത്

മറിച്ച കൂടാ.
21യാേക്കാബിൽതിന്മകാണുവാനില്ല;
യി്രസാേയലിൽകഷ്ടത ദർശിക്കുവാനുമില്ല;
അവെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവേനാടുകൂെട

ഇരിക്കുന്നു;
രാജേകാലാഹലംഅവരുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ട്.
22 ൈദവം അവെര ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്

െകാണ്ടുവരുന്നു;
കാട്ട േപാത്തിനു തുല്യമായബലംഅവനുണ്ട.്
23 യി്രസാേയലിെനതിെര ്രപേയാഗിക്കുവാൻ

ആഭിചാരേമാകൺെകട്ട് വിദ്യേയാ ഇല്ല;
ലക്ഷണവിദ്യ യി്രസാേയലിേനാട്

ഫലിക്കുകയുമില്ല;
ഇേപ്പാൾ യാേക്കാബിെനക്കുറിച്ച ം

യി്രസാേയലിെനക്കുറിച്ച ം:
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ൈദവം എെന്തല്ലാം ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എേന്ന
പറയാവു.

24 ഇതാ, ജനം സിംഹിെയേപ്പാെല
എഴുേന്നല്ക്കുന്നു;

ബാലസിംഹെത്തേപ്പാെല സട കുടഞ്ഞ്
എഴുേന്നറ്റ നില്ക്കുന്നു;

അവൻഇരപിടിച്ച് തിന്നാെതയും

നിഹതന്മാരുെട രക്തം കുടിക്കാെതയും
കിടക്കുകയില്ല.

25 അേപ്പാൾ ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാട്:
“അവെര ശപിക്കുകയും േവണ്ടാ
അനു്രഗഹിക്കുകയും േവണ്ടാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
26 ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട്: “യേഹാവ
കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ െചയ്യ ം എന്ന്
നിേന്നാട് പറഞ്ഞില്ലേയാ” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
27 ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാട്: “വരുക, ഞാൻ
നിെന്ന മെറ്റാരു സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുേപാകും;
അവിെടനിന്ന് നീ എനിക്കുേവണ്ടി അവെര
ശപിക്കുവാൻൈദവത്തിന് പേക്ഷസമ്മതമാകും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 28 അങ്ങെന ബാലാക്ക്
ബിെലയാമിെന മരുഭൂമിക്ക് എതിെരയുള്ള
െപേയാർമലയുെട മുകളിൽ െകാണ്ടുേപായി.
29ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട:് “ഇവിെട എനിക്ക്
ഏഴ് യാഗപീഠം പണിത് ഏഴു കാളെയയും ഏഴു
ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരുക്കിനിർത്തുക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 30 ബിെലയാം പറഞ്ഞതുേപാെല
ബാലാക്ക് െചയ്തു; ഓേരാ യാഗപീഠത്തിേന്മലും
ഒരു കാളെയയും ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും യാഗം
കഴിച്ച .
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24
1 യി്രസാേയലിെന അനു്രഗഹിക്കുന്നത്
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദെമന്ന് ബിെലയാം
കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
ലക്ഷണം േനാക്കുവാൻ േപാകാെത
മരുഭൂമിക്കുേനെര മുഖം തിരിച്ച . 2 ബിെലയാം
തല ഉയർത്തി യി്രസാേയൽ േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
പാർക്കുന്നത് കണ്ടു; ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
അവെന്റേമൽ വന്നു; 3 അവൻ സുഭാഷിതം
െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയത:്
“െബേയാരിെന്റ മകനായബിെലയാം പറയുന്നു.
4കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നപുരുഷൻപറയുന്നു;
ൈദവത്തിെന്റഅരുളപ്പാട് േകൾക്കുന്നവൻ,
സർവ്വശക്തെന്റദർശനം ദർശിക്കുന്നവൻ,
വീഴുേമ്പാൾ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നവൻ

പറയുന്നത:്
5യാേക്കാേബ,നിെന്റകൂടാരങ്ങൾ,
യി്രസാേയേല, നിെന്റ നിവാസങ്ങൾ എ്രത

മേനാഹരം!
6താഴ്വരേപാെലഅവപരന്നിരിക്കുന്നു;
നദീതീരെത്തഉദ്യാനങ്ങൾേപാെല,
യേഹാവനട്ടിരിക്കുന്നചന്ദനവൃക്ഷങ്ങൾേപാെല,
ജലാന്തിേകയുള്ളേദവദാരുക്കൾേപാെലതെന്ന.
7അവെന്റെതാട്ടികളിൽനിന്ന് െവള്ളം ഒഴുകുന്നു;
അവെന്റവിത്തിന് െവള്ളംധാരാളം;
അവെന്റരാജാവ്ആഗാഗിലും േ്രശഷ്ഠൻ;
അവെന്റരാജത്വം ഉന്നതംതെന്ന.
8 ൈദവം അവെന ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്

െകാണ്ടുവരുന്നു;
കാട്ട േപാത്തിന് തുല്യമായബലംഅവനുണ്ട;്
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ശ്രതുജാതികെള അവൻ തിന്നുകളയുന്നു;
അവരുെട അസ്ഥികെള അവൻ
തകർക്കുന്നു;

അസ്്രതംഎയ്ത്അവെരതുളയ്ക്കുന്നു.
9അവൻസിംഹംേപാെലപതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;
ഒരു സിംഹിേപാെല തെന്ന; ആരവെന

ഉണർത്തും?
നിെന്നഅനു്രഗഹിക്കുന്നവൻഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ;
നിെന്നശപിക്കുന്നവൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻ.
10 അേപ്പാൾ ബാലാക്കിെന്റ േകാപം

ബിെലയാമിെന്റ േനെര ജ്വലിച്ച ; അവൻ
ൈകെഞരിച്ച് ബിെലയാമിേനാട്: “എെന്റ
ശ്രതുക്കെള ശപിക്കുവാൻ ഞാൻ നിെന്ന
വിളിപ്പിച്ച ;നീ ഇവെരഈമൂന്ന്

്രപാവശ്യവുംആശീർവ്വദിക്കുകയാണ് െചയ്തത്.
11 ഇേപ്പാൾ നിെന്റ സ്ഥലേത്തക്ക് ഓടിേപ്പാകുക;
നിെന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുവാൻ ഞാൻ
വിചാരിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ യേഹാവ നിനക്ക്
ബഹുമാനം മുടക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
12അതിന് ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട് പറഞ്ഞത:്
“ബാലാക്ക് തെന്റ ഗൃഹം നിറച്ച് െവള്ളിയും
െപാന്നും തന്നാലും യേഹാവയുെട കല്പന
ലംഘിച്ച് ഗുണെമങ്കിലും േദാഷെമങ്കിലും
സ്വേമധയായി െചയ്യ വാൻഎനിക്ക്കഴിയുന്നതല്ല;
13 ‘യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നത് മാ്രതേമ ഞാൻ
പറയുകയുള്ള ’ എന്ന് എെന്റ അടുക്കൽ നീ
അയച്ച ദൂതന്മാേരാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേയാ?
14 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, ഞാൻ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് േപാകുന്നു; വരുക, ഭാവികാലത്ത്
ഈ ജനം നിെന്റ ജനേത്താട് എന്ത് െചയ്യ െമന്ന്
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ഞാൻ നിെന്ന അറിയിക്കാം. 15 പിെന്ന അവൻ
സുഭാഷിതം െചാല്ലിത്തുടങ്ങിയെതെന്തന്നാൽ:
െബേയാരിെന്റ മകൻബിെലയാം പറയുന്നു;
കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നപുരുഷൻപറയുന്നു;
16ൈദവത്തിെന്റഅരുളപ്പാട് േകൾക്കുന്നവൻ,
അത്യ ന്നതെന്റപരിജ്ഞാനം ്രപാപിച്ചവൻ,
സർവ്വശക്തെന്റദർശനം ദർശിക്കുന്നവൻ,
വീഴുേമ്പാൾ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നവൻ

പറയുന്നത:്
17 ഞാൻ അവിടുെത്ത കാണും, ഇേപ്പാൾ

അല്ലതാനും;
ഞാൻഅവിടുെത്തദർശിക്കും,അടുത്തല്ലതാനും.
യാേക്കാബിൽനിന്ന് ഒരു നക്ഷ്രതം ഉദിക്കും;
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് ഒരു െചേങ്കാൽഉയരും.
അത് േമാവാബിെന്റ പാർശ്വങ്ങെളെയല്ലാം*

തകർക്കുകയും
േശത്തിെന്റ എല്ലാ പു്രതന്മാെര ഒെക്കയും†

സംഹരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
18ഏേദാം ഒരുഅധീനേദശമാകും;
ശ്രതുവായ െസയീരുംഅധീനേദശമാകും;
യി്രസാേയേലാ വീര്യം ്രപവർത്തിക്കും.
19യാേക്കാബിൽനിന്ന് ഒരുത്തൻഭരിക്കും;
േശഷിച്ചവെര അവൻ നഗരത്തിൽനിന്ന്

നശിപ്പിക്കും”.
20അവൻ അമാേലക്കിെന േനാക്കി സുഭാഷിതം

െചാല്ലിയത:്
“അമാേലക്ക് ജാതികളിൽ മുമ്പൻ;
* 24. 17 േമാവാബിെന്റ പാർശ്വങ്ങെളെയല്ലാം േമാവാബിെന്റ
െനറ്റിത്തടങ്ങെളെയല്ലാം † 24. 17 േശത്തിെന്റഎല്ലാപു്രതന്മാെര
ഒെക്കയും ്രപതിേഷധിച്ചവര ്എല്ലവാെരയും
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അവെന്റഅവസാനേമാ നാശംഅേ്രത”.
21 അവൻ േകന്യെര േനാക്കി സുഭാഷിതം

െചാല്ലിയത:്
“നിെന്റനിവാസം ഉറപ്പ ള്ളത:്
നിെന്റകൂട് പാറയിൽവച്ചിരിക്കുന്നു.
22എങ്കിലും േകന്യന് നിർമ്മൂലനാശം ഭവിക്കും;
അശ്ശ ർ നിെന്ന പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുവാൻ

ഇനിെയ്രത?”
23പിെന്നഅവൻഈസുഭാഷിതം െചാല്ലിയത:്
“ഹാ, ൈദവം ഇത് നിവർത്തിക്കുേമ്പാൾ ആര്

ജീവിച്ചിരിക്കും?
24കിത്തീംതീരത്തുനിന്ന് കപ്പലുകൾവരും;
അവ അശ്ശ രിെന താഴ്ത്തും, ഏെബരിെനയും

താഴ്ത്തും.
അവനും നിർമ്മൂലനാശം ഭവിക്കും.
25അതിന് െറേശഷം ബിെലയാം പുറെപ്പട്ട് തെന്റ

സ്ഥലേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി; ബാലാക്കും
തെന്റവഴിക്ക് േപായി.

25
1 യി്രസാേയൽ ശിത്തീമിൽ പാർക്കുേമ്പാൾ
ജനം േമാവാബ്യസ്്രതീകള മായി പരസംഗം
തുടങ്ങി. 2 അവർ ജനെത്ത തങ്ങള െട
േദവന്മാരുെട ബലികൾക്ക് ക്ഷണിച്ച ; ജനം
ഭക്ഷിക്കുകയും അവരുെട േദവന്മാെര
നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്തു. 3 യി്രസാേയൽ
ബാൽ-െപേയാരിേനാടു േചർന്നു; അതിനാൽ
യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ േനെര
ജ്വലിച്ച . 4യേഹാവേമാെശേയാട്: “യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം യി്രസാേയലിെന വിട്ട മാേറണ്ടതിന്
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ജനത്തിെന്റ തലവന്മാെരെയല്ലാം കൂട്ടി
അവെര യേഹാവയുെട മുമ്പാെക പരസ്യമായി
തൂക്കിക്കളയുക*” എന്ന് കല്പിച്ച . 5 േമാെശ
യി്രസാേയൽ ന്യായാധിപന്മാേരാട:് “നിങ്ങള െട
ആള കളിൽബാൽ-െപേയാരിേനാട് േചർന്നവെര
നിങ്ങൾതെന്ന െകാല്ല വിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
6 എന്നാൽ േമാെശയും യി്രസാേയൽസഭ
മുഴുവനുംസമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റവാതില്ക്കൽ
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾഅവർ കാൺെക,
ഒരു യി്രസാേയല്യൻ തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
മദ്ധ്യത്തിേലക്ക് ഒരു മിദ്യാന്യസ്്രതീെയ
െകാണ്ടുവന്നു. 7 അഹേരാൻപുേരാഹിതെന്റ
മകനായ എെലയാസാരിെന്റ മകൻ
ഫീെനഹാസ് അത് കണ്ടേപ്പാൾ സഭയുെട
മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ് ഒരു കുന്തം
എടുത്ത,് 8 ആ യി്രസാേയല്യെന്റ പിന്നാെല
അന്തഃപുരത്തിേലക്ക് െചന്ന് ഇരുവെരയും,
ആ യി്രസാേയല്യെനയും ആ സ്്രതീെയയും
തെന്ന, അവള െട ഉദരം തുളയുംവണ്ണം കുത്തി;
അേപ്പാൾ ജനെത്ത നശിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
പകർച്ചവ്യാധി യി്രസാേയൽ മക്കെള വിട്ട മാറി.
9 ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ ബാധെകാണ്ട്
മരിച്ച േപായി.

10 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 11 “ഞാൻ
എെന്റ തീക്ഷ്ണതയിൽ യി്രസാേയൽ
മക്കെള സംഹരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അഹേരാൻപുേരാഹിതെന്റ മകനായ

* 25. 4 പരസ്യമായി തൂക്കിക്കളയുക പകല ് െവളിച്ചത്തില ്
തൂക്കിക്കളയുക
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എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസ്
അവരുെട ഇടയിൽ എനിക്കുേവണ്ടി
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി ്രപവർത്തിച്ച്
എെന്റ േ്രകാധം അവെര വിട്ട േപാകുവാൻ
ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു. 12 ആകയാൽ ഇതാ,
ഞാൻ അവന് എെന്റ സമാധാനനിയമം
െകാടുക്കുന്നു. 13 ‘അവൻ തെന്റ
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിച്ചതുെകാണ്ട് അത് അവനും അവെന്റ
സന്തതിക്കും നിത്യപൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ
നിയമമാകും’ എന്ന് നീ പറയുക”.
14മിദ്യാന്യസ്്രതീേയാെടാപ്പം െകാന്നയി്രസാേയല്യന്
സി്രമി എന്ന് േപര;് അവൻ ശിെമേയാൻ
േഗാ്രതത്തിൽ ഒരു ്രപഭുവായ സാലൂവിെന്റ മകൻ
ആയിരുന്നു. 15 െകാല്ലെപ്പട്ട മിദ്യാന്യസ്്രതീക്ക്
െകാസ്ബി എന്ന് േപർ; അവൾ ഒരു
മിദ്യാന്യേഗാ്രതത്തിൽ ജനാധിപനായിരുന്ന
സൂരിെന്റ മകളായിരുന്നു.

16 െപേയാരിെന്റ കാര്യത്തിലും െപേയാർ
നിമിത്തം ഉണ്ടായ ബാധയുെട നാളിൽ
െകാല്ലെപ്പട്ട അവരുെട സേഹാദരിയായി
മിദ്യാന്യ്രപഭുവിെന്റ മകൾ െകാസ്ബിയുെട
കാര്യത്തിലും മിദ്യാന്യർ നിങ്ങെള ചതിച്ച്
ഉപായങ്ങളാൽ ബുദ്ധുമുട്ടിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട,്
17നിങ്ങൾഅവെരബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് സംഹരിക്കുവിൻ
18എന്ന്യേഹാവ േമാെശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തു.

26
1 ബാധകഴിഞ്ഞ് യേഹാവ േമാെശേയാടും



സംഖ്യാപുസ്തകം 26:2 cxiv സംഖ്യാപുസ്തകം 26:10

പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
എെലയാസാരിേനാടും: 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സർവ്വസഭെയയും ഇരുപത്
വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന്
്രപാപ്തിയുള്ളഎല്ലാവെരയും േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
എണ്ണി സംഖ്യ എടുക്കുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച .
3 അങ്ങെന േമാെശയും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരും െയരിേഹാവിെന്റ
സമീപത്ത് േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള േമാവാബ്
സമഭൂമിയിൽവച്ച് അവേരാട:് 4 “യേഹാവ
േമാെശേയാടും ഈജിപ്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
യി്രസാേയൽമക്കേളാടും കല്പിച്ചതുേപാെല
ഇരുപത് വയസ്സ മുതൽ മുകളിേലക്ക് ഉള്ളവരുെട
സംഖ്യഎടുക്കുവിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു.

5 യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതൻ രൂേബൻ;
രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ: ഹേനാക്കിൽനിന്ന്
ഹേനാക്ക്യകുടുംബം; പല്ല വിൽനിന്ന്
പല്ല വ്യകുടുംബം; 6 െഹേ്രസാനിൽനിന്ന്
െഹേ്രസാന്യകുടുംബം; കർമ്മിയിൽനിന്ന്
കർമ്മ്യകുടുംബം. 7 ഇവയാകുന്നു
രൂേബന്യകുടുംബങ്ങൾ; അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
നാല്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുനൂറ്റിമുപ്പത്
േപർ. 8 പല്ല വിെന്റ പു്രതന്മാർ: എലീയാബ്.
9 എലീയാബിെന്റ പു്രതന്മാർ: െനമൂേവൽ,
ദാഥാൻ,അബീരാം. യേഹാവയ്ക്ക് വിേരാധമായി
കലഹിച്ചേപ്പാൾ േകാരഹിെന്റ കൂട്ടത്തിൽ
േമാെശക്കുംഅഹേരാനുംവിേരാധമായികലഹിച്ച
സംഘ്രപമാണിമാരായ ദാഥാനും അബീരാമും
ഇവർ തെന്ന; 10 ഭൂമി വായ് തുറന്ന് അവെരയും
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േകാരഹിെനയും വിഴുങ്ങിക്കളയുകയും തീ
ഇരുനൂറ്റമ്പത് േപെര ദഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്ത
സമയം ആ കൂട്ടം മരിച്ച ; അവർ ഒരു
അടയാളമായിത്തീർന്നു. 11എന്നാൽ േകാരഹിെന്റ
പു്രതന്മാർ മരിച്ചില്ല.

12 ശിെമേയാെന്റ പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
െനമൂേവലിൽനിന്ന് െനമൂേവല്യകുടുംബം;
യാമീനിൽനിന്ന് യാമീന്യകുടുംബം;
യാഖീനിൽനിന്ന് യാഖീന്യകുടുംബം;
13 േസരഹിൽനിന്ന് േസരഹ്യകുടുംബം;
െശൗവൂലിൽനിന്ന് െശൗവൂല്യകുടുംബം.
14ശിെമേയാന്യകുടുംബങ്ങളായ ഇവർ ഇരുപത്തി
രണ്ടായിരത്തിഇരുനൂറ് േപർ.

15 ഗാദിെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി
ഇവരാണ:് െസേഫാനിൽനിന്ന്
െസേഫാന്യകുടുംബം; ഹഗ്ഗിയിൽനിന്ന്
ഹഗ്ഗീയകുടുംബം; ശൂനിയിൽനിന്ന്
ശൂനീയകുടുംബം; 16 ഒസ്നിയിൽനിന്ന്
ഒസ്നീയകുടുംബം; ഏരിയിൽനിന്ന്
ഏര്യകുടുംബം; 17 അേരാദിൽനിന്ന്
അേരാദ്യകുടുംബം; അേരലിയിൽനിന്ന്
അേരല്യകുടുംബം. 18അവരിൽഎണ്ണെപ്പട്ടവരായി
ഗാദ് പു്രതന്മാരുെട കുടുംബങ്ങളായ ഇവർ
നാല്പതിനായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് േപർ.

19 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ ഏരും ഓനാനും
ആയിരുന്നു; ഏരും ഒനാനും കനാൻേദശത്തുവച്ച്
മരിച്ച േപായി. 20 െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
േശലയിൽനിന്ന് േശലാന്യകുടുംബം;
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േപെരസിൽനിന്ന് േപെരസ്യകുടുംബം;
േസെരഹിൽനിന്ന് േസെരഹ്യകുടുംബം.
21 േപെരസിെന്റ പു്രതന്മാർ: െഹേ്രസാനിൽനിന്ന്
െഹേ്രസാന്യകുടുംബം; ഹാമൂലിൽനിന്ന്
ഹാമൂല്യകുടുംബം. 22അവരിൽഎണ്ണെപ്പട്ടവരായി
െയഹൂദാകുടുംബങ്ങളായ ഇവർ എഴുപത്തി
ആറായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് േപർ.

23 യിസ്സാഖാരിെന്റ പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:് േതാലാവിൽ
നിന്ന് േതാലാവ്യകുടുംബം; പൂവയിൽനിന്ന്
പൂവ്യകുടുംബം; 24 യാശൂബിൽനിന്ന്
യാശൂബ്യകുടുംബം; ശിേ്രമാനിൽനിന്ന്
ശിേ്രമാന്യകുടുംബം. 25 അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവരായി യിസ്സാഖാർകുടുംബങ്ങളായ
ഇവർഅറുപത്തിനാലായിരത്തിമുന്നൂറ് േപർ.

26െസബൂലൂെന്റപു്രതന്മാർകുടുംബംകുടുംബമായി
ഇവരാണ:് േസെരദിൽനിന്ന് േസെരദ്യകുടുംബം;
ഏേലാനിൽനിന്ന് ഏേലാന്യകുടുംബം;
യേഹ്ലലിൽനിന്ന് യേഹ്ലല്യകുടുംബം. 27അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവരായി െസബൂലൂന്യകുടുംബങ്ങളായ
ഇവർഅറുപതിനായിരത്തിഅഞ്ഞൂറ് േപർ.

28 േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:് മനെശ്ശയും
എ്രഫയീമും. 29 മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാർ:
മാഖീരിൽനിന്ന് മാഖീര്യകുടുംബം; മാഖീരിെന്റ
പു്രതൻ ഗിെലയാദ;് ഗിെലയാദിൽനിന്ന്
ഗിെലയാദ്യകുടുംബം. 30 ഗിെലയാദിെന്റ
പു്രതന്മാർ ഇവരാണ:് ഈേയെസരിൽ നിന്ന്
ഈേയെസര്യകുടുംബം; േഹെലക്കിൽനിന്ന്
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േഹെലക്ക്യകുടുംബം. 31 അ്രസീേയലിൽനിന്ന്
അ്രസീേയല്യകുടുംബം; േശെഖമിൽനിന്ന്
േശെഖമ്യകുടുംബം; 32 െശമീദാവിൽനിന്ന്
െശമീദാവ്യകുടുംബം; േഹെഫരിൽനിന്ന്
േഹെഫര്യകുടുംബം. 33 േഹെഫരിെന്റ മകനായ
െശേലാെഫഹാദിന് പു്രതിമാർ അല്ലാെത
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; െസേലാഫഹാദിെന്റ
പു്രതിമാർ മഹ്ലാ, േനാവാ, േഹാഗ്ല, മിൽക്കാ,
തിർസാ എന്നിവരായിരുന്നു. 34 അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവരായി മനെശ്ശകുടുംബങ്ങളായ
ഇവർ അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുനൂറ്
േപർ. 35 എ്രഫയീമിെന്റ പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
ശൂേഥലഹിൽനിന്ന് ശൂേഥലഹ്യകുടുംബം;
േബെഖരിൽനിന്ന് േബെഖര്യകുടുംബം;
തഹനിൽനിന്ന്തഹന്യകുടുംബം, 36ശൂേഥലഹിെന്റ
പു്രതന്മാർ ഇവരാണ:് ഏരാനിൽനിന്ന്
ഏരാന്യകടുംബം. 37അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരായി
എ്രഫയീമ്യകുടുംബങ്ങളായ ഇവർ
മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് േപർ.
ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി േയാേസഫിെന്റ
പു്രതന്മാർ.

38െബന്യാമീെന്റപു്രതന്മാർകുടുംബംകുടുംബമായി
ഇവരാണ:് േബലയിൽനിന്ന് േബലാവ്യകുടുംബം;
അശ്േബലിൽനിന്ന് അസ്േബല്യകുടുംബം;
അഹീരാമിൽനിന്ന് അഹീരാമ്യകുടുംബം;
39 െശഫൂമിൽനിന്ന് െശഫൂമ്യകുടുംബം;
ഹൂഫാമിൽനിന്ന് ഹൂഫാമ്യകുടുംബം.
40 േബലിയുെട പു്രതന്മാർ അർദ്ദ ം നാമാനും
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ആയിരുന്നു; അർദ്ദിൽനിന്ന് അർദ്ദ കുടുംബം;
നാമാനിൽനിന്ന് നാമാന്യകുടുംബം. 41 ഇവർ
കുടുംബംകുടുംബമായി െബന്യാമീെന്റ പു്രതന്മാർ;
അവരിൽഎണ്ണെപ്പട്ടവർ നാല്പത്തിഅയ്യായിരത്തി
അറുനൂറ് േപർ.

42 ദാെന്റ പു്രതന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി
ഇവരാണ:് ശൂഹാമിൽനിന്ന് ശൂഹാമ്യ കുടുംബം;
ഇവർ കുടുംബംകുടുംബമായി ദാന്യകുടുംബങ്ങൾ
ആകുന്നു. 43 ശൂഹാമ്യകുടുംബങ്ങളിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർഎല്ലാംകൂടിഅറുപത്തിനാലായിരത്തിനാനൂറ്
േപർ.

44ആേശരിെന്റപു്രതന്മാർകുടുംബംകുടുംബമായി
ഇവരാണ:് യിമ്നയിൽനിന്ന് യിമ്നീയകുടുംബം;
യിശ്വയിൽനിന്ന് യിശ്വീയ കുടുംബം;
െബരീയാവിൽനിന്ന് െബരീയാവ്യകുടുംബം.
45 െബരീയാവിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
കുടുംബംങ്ങൾ ആെരന്നാൽ: േഹെബരിൽനിന്ന്
േഹെബര്യകുടുംബം; മല്ക്കീേയലിൽനിന്ന്
മൽക്കീേയല്യകുടുംബം. 46ആേശരിെന്റ പു്രതിക്ക്
സാറാഎന്ന് േപർ. 47ഇവർആേശർപു്രതന്മാരുെട
കുടുംബങ്ങൾ. അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
അമ്പത്തിമൂവായിരത്തിനാനൂറ് േപർ.

48 നഫ്താലിയുെട പു്രതന്മാർ
കുടുംബംകുടുംബമായി ഇവരാണ:്
യഹ്േസലിൽനിന്ന് യഹ്േസല്യകുടുംബം;
ഗൂനിയിൽനിന്ന് ഗൂന്യകുടുംബം;
49 േയെസരിൽനിന്ന് േയെസര്യകുടുംബം.
ശിേല്ലമിൽനിന്ന് ശിേല്ലാമ്യകുടുംബം. 50 ഇവർ
കുടുംബംകുടുംബമായി നഫ്താലികുടുംബങ്ങൾ
ആകുന്നു; അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
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നാല്പത്തയ്യായിരത്തിനാനൂറ് േപർ. 51യി്രസാേയൽ
മക്കളിൽ എണ്ണെപ്പട്ട ഇവർ ആറുലക്ഷത്തി
ഓരായിരത്തിഎഴുനൂറ്റിമുപ്പത് േപർ.

52 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 53 ഇവർക്ക് അംഗസംഖ്യ
അനുസരിച്ച് േദശെത്ത അവകാശമായി
വിഭാഗിച്ച് െകാടുക്കണം. 54 അംഗങ്ങൾ
ഏെറയുള്ളവർക്ക് അവകാശം ഏെറയും
കുറവുള്ളവർക്ക് അവകാശം കുറച്ച ം
െകാടുക്കണം; ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ
അംഗസംഖ്യ അനുസരിച്ച് അവകാശം
െകാടുക്കണം. 55 േദശെത്തചീട്ടിട്ട് വിഭാഗിക്കണം;
അതത് പിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ േപരിെനാത്തവണ്ണം
അവർക്ക് അവകാശം ലഭിക്കണം. 56അംഗങ്ങൾ
ഏെറയുള്ളവർക്കും കുറവുള്ളവർക്കും
അവകാശം ചീട്ടിട്ട് വിഭാഗിക്കണം.

57േലവ്യരിൽഎണ്ണെപ്പട്ടവർകുടുംബംകുടുംബമായി
ഇവരാണ:് േഗർേശാനിൽനിന്ന്
േഗർേശാന്യകുടുംബം; െകഹാത്തിൽനിന്ന്
െകഹാത്യകുടുംബം; െമരാരിയിൽനിന്ന്
െമരാര്യകുടുംബം. 58േലവ്യകുടുംബങ്ങൾഇതാണ:്
ലിബ്നീയകുടുംബം; െഹേ്രബാന്യകുടുംബം;
മഹ്ലിയകുടുംബം; മൂശ്യകുടുംബം;
േകാരഹ്യകുടുംബം. െകഹാത്തിെന്റ പു്രതൻ
അ്രമാം. 59അ്രമാമിെന്റ ഭാര്യയ്ക്ക് േയാേഖെബദ്
എന്ന് േപർ; അവൾ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് േലവിക്ക്
ജനിച്ച മകൾ;അവൾഅ്രമാമിന്അഹേരാെനയും
േമാെശെയയും അവരുെട സേഹാദരിയായ
മിര്യാമിെനയും ്രപസവിച്ച . 60അഹേരാന് നാദാബ്,
അബീഹൂ, എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ എന്നിവർ
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ജനിച്ച . 61 എന്നാൽ നാദാബും അബീഹൂവും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി
കത്തിച്ചതിനാൽ മരിച്ച േപായി. 62 ഒരു മാസം
്രപായംമുതൽ മുകളിേലക്ക് അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ട
പുരുഷന്മാർ ആെക ഇരുപത്തിമൂവായിരംേപർ;
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ അവർക്ക്
അവകാശം െകാടുക്കായ്കെകാണ്ട് അവെര
യി്രസാേയൽമക്കള െടകൂട്ടത്തിൽഎണ്ണിയില്ല.

63 െയരിേഹാവിെന്റ സമീപത്ത് േയാർദ്ദാനരിെക
േമാവാബ്സമഭൂമിയിൽവച്ച് യി്രസാേയൽമക്കെള
എണ്ണിയേപ്പാൾ േമാെശയും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരും എണ്ണിയവർ ഇവർ തെന്ന.
64 എന്നാൽ േമാെശയും അഹേരാൻ
പുേരാഹിതനും സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച്
യി്രസാേയൽമക്കെളഎണ്ണിയേപ്പാൾഎണ്ണത്തിൽ
ഉൾെപ്പട്ട ആരും ഇവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 65 ‘അവർ മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
മരിച്ച േപാകും’ എന്ന് യേഹാവ അവെരക്കുറിച്ച്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു. െയഫുെന്നയുെട മകൻ
കാേലബും നൂെന്റ മകൻ േയാശുവയും ഒഴിെക
അവരിൽഒരുത്തനും േശഷിച്ചില്ല.

27
1 അനന്തരം േയാേസഫിെന്റ മകനായ
മനെശ്ശയുെട കുടുംബങ്ങളിൽ മനെശ്ശയുെട
മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ ഗിെലയാദിെന്റ
മകനായ േഹെഫരിെന്റ മകനായ
െശേലാെഫഹാദിNTE പു്രതിമാർ അടുത്തുവന്നു.
അവെന്റ പു്രതിമാർ മഹ്ലാ, േനാവ, േഹാഗ്ല,
മിൽക്കാ, തിർസാ എന്നിവരായിരുന്നു.



സംഖ്യാപുസ്തകം 27:2 cxxi സംഖ്യാപുസ്തകം 27:10

2 അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ േമാെശയുെടയും
എെലയാസാർപുേരാഹിതെന്റയും
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും സർവ്വസഭയുെടയും
മുമ്പാെക നിന്ന് പറഞ്ഞത:് 3 “ഞങ്ങള െട
അപ്പൻ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മരിച്ച േപായി;
എന്നാൽ അേദ്ദഹം യേഹാവയ്ക്ക് വിേരാധമായി
േകാരഹിേനാട് കൂടിയവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
േചർന്നിരുന്നില്ല; അേദ്ദഹം സ്വന്തപാപത്താൽ
അേ്രത മരിച്ചത;് അപ്പന് പു്രതന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 4 ഞങ്ങള െട അപ്പന്
പു്രതന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട് അപ്പെന്റ
േപർ കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ഇല്ലാെതയാകുന്നത്
എന്തിന?് അപ്പെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശം തരണം”. 5 േമാെശ
അവരുെട കാര്യം യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
െകാണ്ടുവന്നു. 6 യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 7 “െശേലാെഫഹാദിNTE
പു്രതിമാർ പറയുന്നത് ശരിതെന്ന; അവരുെട
അപ്പെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ അവർക്ക്
ഒരു അവകാശം െകാടുക്കണം; അവരുെട
അപ്പെന്റ അവകാശം അവർക്ക് െകാടുക്കണം.
8 നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘ഒരുത്തൻ മകനില്ലാെത
മരിച്ചാൽ അവെന്റ അവകാശം അവെന്റ
മകൾക്ക് െകാടുക്കണം. 9 അവന് മകൾ
ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അവെന്റ അവകാശം
അവെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക് െകാടുക്കണം.
10 അവന് സേഹാദരന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ
അവെന്റ അവകാശം അവെന്റ അപ്പെന്റ
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സേഹാദരന്മാർക്ക് െകാടുക്കണം. 11 അവെന്റ
അപ്പന് സേഹാദരന്മാർ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ
നിങ്ങൾ അവെന്റ കുടുംബത്തിൽ അവെന്റ
അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരന് അവെന്റ അവകാശം
െകാടുക്കണം;അവൻഅത് ൈകവശമാക്കണം;’
ഇത് യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് ന്യായ്രപമാണം
ആയിരിക്കണം”.

12 അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചത്: “ഈഅബാരീംമലയിൽ കയറി ഞാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് െകാടുത്തിരിക്കുന്ന
േദശം േനാക്കുക. 13 അത് കണ്ടതിനുേശഷം
നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാെനേപ്പാെല
നീയും നിെന്റ ജനേത്താട് േചരും. 14 സഭയുെട
കലഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സീൻമരുഭൂമിയിൽവച്ച്
അവർ കാൺെക െവള്ളത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ
എെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കാെത എെന്റ കല്പനെയ
മറുത്തതുെകാണ്ട് തെന്ന. സീൻ മരുഭൂമിയിൽ
കാേദശിെല കലഹജലം അത് തെന്ന”.
15 അേപ്പാൾ േമാെശ യേഹാവേയാട:്
16 “യേഹാവയുെട സഭ ഇടയനില്ലാത്ത
ആടുകെളേപ്പാെല ആകാതിരിക്കുവാൻ
അവർക്ക് മുമ്പായി േപാകുവാനും വരുവാനും
അവെര പുറത്ത് െകാണ്ടുേപാകുവാനും
17 അകത്ത് െകാണ്ടുവരുവാനും
സകലജഡത്തിെന്റയും ആത്മാക്കള െട
ൈദവമായ യേഹാവ സഭയുെടേമൽ ഒരാളിെന
നിയമിക്കുമാറാകെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു. 18യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “നൂെന്റ മകനും എെന്റ
ആത്മാവുള്ള പുരുഷനുമായ േയാശുവെയ
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വിളിച്ച് അവെന്റേമൽ ൈകവച്ച് 19 അവെന
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും
സർവ്വസഭയുെടയും മുമ്പാെക നിർത്തി
അവർ കാൺെക അവന് ആജ്ഞ
െകാടുക്കുക. 20 യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സഭെയല്ലാം അനുസരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ
ആജ്ഞാശക്തിയിൽ ഒരംശം അവെന്റേമൽ
െവക്കണം. 21 അവൻ പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിെന്റ മുമ്പാെക നില് ക്കണം;
അവൻ അവനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഊരീംമുഖാന്തരം *അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കണം; അവനും യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സർവ്വസഭയും അവെന്റ വാക്കനുസരിച്ച്
േപാകുകയും വരുകയും േവണം”. 22 യേഹാവ
തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ െചയ്തു;
അവൻ േയാശുവെയ വിളിച്ച് പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിെന്റയും സർവ്വസഭയുെടയും
മുമ്പാെക നിർത്തി. 23അവെന്റേമൽ ൈകവച്ച്
യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതുേപാെല
അവന്ആജ്ഞെകാടുത്തു.

28
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “എനിക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള
എെന്റേഭാജനമായവഴിപാട്യഥാസമയംഎനിക്ക്
അർപ്പിേക്കണ്ടതിന് ജാ്രഗതയായിരിക്കുവാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് കല്പിക്കണം. 3 നീ

* 27. 21 ഊരീംമുഖാന്തരം ൈദവഹിതം അറിയുവാന ് േവണ്ടി
പുേരാഹിതന്മാര് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ഉപാധി



സംഖ്യാപുസ്തകം 28:4 cxxiv സംഖ്യാപുസ്തകം 28:10

അവേരാട് പറേയണ്ടത:് ‘നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിേക്കണ്ട ദഹനയാഗം ഇതാണ:്
നാൾേതാറും നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനായി
ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത
രണ്ട് കുഞ്ഞാട്. 4 ഒരു കുഞ്ഞാടിെന
രാവിെലയും മറ്റതിെന ൈവകുേന്നരത്തും
യാഗം കഴിക്കണം. 5 ഇടിെച്ചടുത്ത
എണ്ണ കാൽഹീൻ* േചർത്ത ഒരിടങ്ങഴി†
മാവ് േഭാജനയാഗമായും അർപ്പിക്കണം.
6 ഇത് യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗമായി സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച്
നിയമിക്കെപ്പട്ട നിരന്തരേഹാമയാഗം. 7അതിെന്റ
പാനീയയാഗം കുഞ്ഞാെടാന്നിന് കാൽഹീൻ
വീഞ്ഞ് ആയിരിക്കണം; അത് യേഹാവയ്ക്ക്
പാനീയയാഗമായി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
ഒഴിക്കണം. 8 രണ്ടാമെത്ത കുഞ്ഞാടിെന
ൈവകുേന്നരം യാഗം കഴിക്കണം; അതിെന
രാവിലെത്ത േഭാജനയാഗവും അതിെന്റ
പാനീയയാഗവും േപാെല യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം.

9 ശബ്ബത്ത് നാളിൽ ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട് കുഞ്ഞാടിെനയും
േഭാജനയാഗത്തിനായി എണ്ണേചർത്ത
രണ്ടിടങ്ങഴി മാവും അതിെന്റ പാനീയയാഗവും
അർപ്പിക്കണം. 10 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും
അതിെന്റ പാനീയയാഗത്തിനും പുറെമ ഇത്
ശബ്ബത്തുേതാറുമുള്ള േഹാമയാഗം.
* 28. 5 കാൽഹീൻ ഒരു കിേലാ്രഗാം ഒലിെവണ്ണ † 28. 5
ഒരിടങ്ങഴിഏകേദശം ഒരുകിേലാ്രഗം
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11 നിങ്ങള െട മാസാരംഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ
യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗത്തിനായി രണ്ട്
കാളക്കിടാവിെനയും ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും
ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത
ഏഴ് കുഞ്ഞാടിെനയും 12 കാള ഒന്നിന്
േഭാജനയാഗമായി എണ്ണേചർത്ത മൂന്നിടങ്ങഴി
മാവും ആട്ട െകാറ്റന് േഭാജനയാഗമായി
എണ്ണേചർത്ത രണ്ടിടങ്ങഴി മാവും
13 കുഞ്ഞാെടാന്നിന് േഭാജനയാഗമായി
എണ്ണേചർത്ത ഒരിടങ്ങഴി മാവും അർപ്പിക്കണം.
അത് േഹാമയാഗം; യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം തെന്ന.
14 അവയുെട പാനീയയാഗം കാളെയാന്നിന്
അര ഹീൻ വീഞ്ഞും ആട്ട െകാറ്റന് ഹീനിെന്റ
മൂന്നിൽ ഒന്നും കുഞ്ഞാെടാന്നിന് കാൽ
ഹീനും ആയിരിക്കണം; ഇത് മാസംേതാറും
എല്ലാ ‡അമാവാസിയിലുമുള്ള േഹാമയാഗം.
15 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
പാനീയയാഗത്തിനും പുറെമ പാപയാഗമായി
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും
അർപ്പിക്കണം.

16 ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി
യേഹാവയുെട െപസഹആകുന്നു. 17ആ മാസം
പതിനഞ്ചാം തീയതി െപരുന്നാൾ ആയിരിക്കണം.
ഏഴ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം.
18 ഒന്നാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം;
അന്ന് യാെതാരുേവലയും െചയ്യരുത.് 19എന്നാൽ
നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗത്തിനായി
ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട് കാളക്കിടാവിെനയും ഒരു

‡ 28. 14 അമാവാസിഎന്നാൽകറുത്തവാവ്
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ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഏഴ് കുഞ്ഞാടിെനയും ദഹനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 20 അവയുെട േഭാജനയാഗം
എണ്ണേചർത്ത മാവ് ആയിരിക്കണം; കാള ഒന്നിന്
മൂന്നിടങ്ങഴിയും ആട്ട െകാറ്റന് രണ്ടിടങ്ങഴിയും
21 ഏഴ് കുഞ്ഞാടുകളിൽ ഓേരാന്നിന് ഓേരാ
ഇടങ്ങഴിയുംഅർപ്പിക്കണം. 22നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാൻ പാപയാഗത്തിനായി
ഒരു േകാലാടിെനയും അർപ്പിക്കണം.
23 നിരന്തരേഹാമയാഗമായ രാവിലെത്ത
േഹാമയാഗത്തിന് പുറെമ ഇവ അർപ്പിക്കണം.
24 ഇങ്ങെന ഏഴു നാള ം യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായി ദഹനയാഗത്തിെന്റ
േഭാജനം ദിവസം്രപതി അർപ്പിക്കണം.
നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
പാനീയയാഗത്തിനും പുറെമ ഇത് അർപ്പിക്കണം.
25 ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം;
അന്ന്യാെതാരുേവലയും െചയ്യരുത.്

26 വാേരാത്സവമായ ആദ്യഫലദിവസത്തിൽ
പുതിയ ധാന്യംെകാണ്ട് ഒരു േഭാജനയാഗം
െകാണ്ടുവരുേമ്പാഴും വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
കൂടണം. അന്ന് ഒരു േവലയും െചയ്യരുത.്
27 എന്നാൽ നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക്
സൗരഭ്യവാസനയായ േഹാമയാഗത്തിനായി രണ്ട്
കാളക്കിടാവിെനയും ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും
ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഏഴ് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 28അവയുെട േഭാജനയാഗമായി
എണ്ണേചർത്ത മാവ,് കാള ഒന്നിന്
മൂന്ന് ഇടങ്ങഴിയും ആട്ട െകാറ്റന് രണ്ട്
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ഇടങ്ങഴിയും 29 ഏഴ് കുഞ്ഞാടുകളിൽ
ഓേരാന്നിന് ഓേരാ ഇടങ്ങഴി വീതവും
30 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുവാൻ ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും
േവണം. 31 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനും അവയുെട
പാനീയയാഗത്തിനും പുറെമ നിങ്ങൾ ഇവ
അർപ്പിക്കണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ
ആയിരിക്കണം.

29
1 “ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തീയതി
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം; അന്ന്
േവലെയാന്നും െചയ്യരുത;് അത് നിങ്ങൾക്ക്
കാഹളനാേദാത്സവം ആകുന്നു. 2 അന്ന്
നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായി
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഏഴ്
കുഞ്ഞാട് എന്നിവെയ േഹാമയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 3 അവയുെട േഭാജനയാഗം
എണ്ണേചർത്ത മാവ് കാളയ്ക്ക് മൂന്നിടങ്ങഴിയും
ആട്ട െകാറ്റന് രണ്ടിടങ്ങഴിയും, 4 ഏഴ്
കുഞ്ഞാടുകളിൽ ഓേരാന്നിന് ഒരു
ഇടങ്ങഴി വീതവും ആയിരിക്കണം.
5 നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാൻ
പാപയാഗത്തിനായി ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും
േവണം. 6അമാവാസിയിെല േഹാമയാഗത്തിനും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനും
ദിനംേതാറുമുള്ള േഹാമയാഗത്തിനും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനും അവയുെട
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നിയമ്രപകാരമുള്ള പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗമായി ഇവഅർപ്പിക്കണം.

7 ഏഴാം മാസം പത്താം തീയതി
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം; അന്ന് നിങ്ങൾ
നിങ്ങെള തെന്ന താഴ്ത്തണം*; േവലെയാന്നും
െചയ്യരുത.് 8 എന്നാൽ യേഹാവയ്ക്ക്
സുഗന്ധവാസനയായ േഹാമയാഗമായി
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കിടാവ,് ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള
ഏഴ് കുഞ്ഞാട് എന്നിവ അർപ്പിക്കണം.
9 അവയുെട േഭാജനയാഗം എണ്ണേചർത്ത
മാവ് കാളയ്ക്ക് മൂന്നിടങ്ങഴിയും ആട്ട െകാറ്റന്
രണ്ടിടങ്ങഴിയും 10 ഏഴ് കുഞ്ഞാടുകളിൽ
ഓേരാന്നിന് ഒരു ഇടങ്ങഴി വീതവും
ആയിരിക്കണം. 11 ്രപായശ്ചിത്തയാഗത്തിനും
നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

12 ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം; അന്ന്
േവലെയാന്നും െചയ്യരുത;് ഏഴ് ദിവസം
യേഹാവയ്ക്ക് ഉത്സവം ആചരിക്കണം.
13 നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത പതിമൂന്ന്
കാളക്കിടാവിെനയും രണ്ട്ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും

* 29. 7 നിങ്ങൾ നിങ്ങെള തെന്ന താഴ്ത്തണം ഉപവാസം
അനുഷ്ഠിക്കണം
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േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 14 അവയുെട
േഭാജനയാഗം പതിമൂന്ന് കാളകളിൽ ഓേരാന്നിന്
എണ്ണേചർത്ത മാവ് മൂന്നിടങ്ങഴി വീതവും രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റനിൽ ഓേരാന്നിന് രണ്ടിടങ്ങഴി
വീതവും 15 പതിനാല് കുഞ്ഞാടുകളിൽ
ഓേരാന്നിനും ഓേരാ ഇടങ്ങഴി വീതവും
ആയിരിക്കണം. 16 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനും അതിെന്റ
പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറെമ
പാപയാഗത്തിനായി ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റനും
േവണം.

17 രണ്ടാംദിവസം നിങ്ങൾ പ്രന്തണ്ട്
കാളക്കിടാവിെനയും രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റെനയും
ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത പതിനാല്
കുഞ്ഞാടിെനയും അർപ്പിക്കണം. 18അവയുെട
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള,
ആട്ട െകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം
േപാെലയും നിയമം േപാെലയും ആയിരിക്കണം.
19 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

20 മൂന്നാംദിവസം ഊനമില്ലാത്ത പതിെനാന്ന്
കാളെയയും രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 21 അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള, ആട്ട െകാറ്റൻ,
കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും
നിയമം േപാെലയും ആയിരിക്കണം.
22 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ



സംഖ്യാപുസ്തകം 29:23 cxxx സംഖ്യാപുസ്തകം 29:30

േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

23 നാലാം ദിവസം ഊനമില്ലാത്ത പത്ത്
കാളെയയും രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 24 അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള, ആട്ട െകാറ്റൻ,
കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും
നിയമം േപാെലയും ആയിരിക്കണം.
25 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

26 അഞ്ചാം ദിവസം ഊനമില്ലാത്ത ഒമ്പത്
കാളെയയും രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 27 അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള, ആട്ട െകാറ്റൻ,
കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും
നിയമം േപാെലയും ആയിരിക്കണം.
28 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

29 ആറാം ദിവസം ഊനമില്ലാത്ത എട്ട്
കാളെയയും രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 30 അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള, ആട്ട െകാറ്റൻ,
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കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും
നിയമം േപാെലയും ആയിരിക്കണം.
31 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

32 ഏഴാം ദിവസം ഊനമില്ലാത്ത ഏഴ്
കാളെയയും രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പതിനാല് കുഞ്ഞാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം. 33 അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള, ആട്ട െകാറ്റൻ,
കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം േപാെലയും
നിയമം േപാെലയും ആയിരിക്കണം.
34 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.

35എട്ടാം ദിവസം നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
കൂടണം; അന്ന് േവലെയാന്നും െചയ്യരുത.്
36 എന്നാൽ യേഹാവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗമായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
കാളെയയും ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒരു
വയസ്സ ്രപായമുള്ള ഏഴ് കുഞ്ഞാടിെനയും
േഹാമയാഗം കഴിക്കണം. 37 അവയുെട
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗങ്ങള ം കാള,
ആട്ട െകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാട് എന്നിവയുെട എണ്ണം
േപാെലയും നിയമം േപാെലയും ആയിരിക്കണം.
38 നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ പാപയാഗത്തിനായി ഒരു
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േകാലാട്ട െകാറ്റനും േവണം.
39 ഇവെയ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട േനർച്ചകള ം
സ്വേമധാദാനങ്ങള മായ േഹാമയാഗങ്ങൾക്കും
േഭാജനയാഗങ്ങൾക്കും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും
പുറെമ നിങ്ങള െട ഉത്സവങ്ങളിൽ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കണം”. 40 യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചത് സകലവും േമാെശ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറഞ്ഞു.

30
1 േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
േഗാ്രത്രപധാനികേളാട് പറഞ്ഞത:്” യേഹാവ
ഇ്രപകാരം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു: 2 ‘ആെരങ്കിലും
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േനർച്ച േനരുകേയാ ഒരു
പരിവർജ്ജന്രവതം* അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ
ശപഥം െചയ്യ കേയാ െചയ്താൽ അവൻ
വാക്കിന് ഭംഗം വരുത്താെത തെന്റ
വായിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടതുേപാെല എല്ലാം അവൻ
നിവർത്തിക്കണം. 3ഒരു സ്്രതീ ബാല്യ്രപായത്തിൽ
അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു േനർച്ചേനർന്ന് ഒരു പരിവർജ്ജന്രവതം
നിശ്ചയിക്കുകയും 4 അവള െട അപ്പൻ
അവള െട േനർച്ചെയയും അവൾ നിശ്ചയിച്ച
പരിവർജ്ജന്രവതെത്തയും കുറിച്ച് േകട്ടിട്ട്
മിണ്ടാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ അവള െട
എല്ലാ േനർച്ചകള ം അവൾ നിശ്ചയിച്ച
പരിവർജ്ജന്രവതവും സ്ഥിരമായിരിക്കും.
5 എന്നാൽ അവള െട അപ്പൻ അവള െട
എല്ലാ േനർച്ചെയയും അവൾ നിശ്ചയിച്ച

* 30. 2 ഒരു ്രപേത്യകകാര്യം െചയ്യാതിരിക്കാെമന്ന േനർച്ച
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പരിവർജ്ജന്രവതെത്തയും കുറിച്ച് േകൾക്കുന്ന
നാളിൽ അവെള വിലക്കിയാൽ അവ
സ്ഥിരമായിരിക്കുകയില്ല; അവള െട അപ്പൻ
അവെള വിലക്കുകെകാണ്ട് യേഹാവ അവേളാട്
ക്ഷമിക്കും. 6 അവൾക്ക് ഒരു േനർച്ചേയാ
വിചാരിക്കാെത നിശ്ചയിച്ച പരിവർജ്ജന്രവതേമാ
ഉള്ളേപ്പാൾ 7 അവൾ ഒരുവന് ഭാര്യയാകുകയും
ഭർത്താവ് അതിെനക്കുറിച്ച് േകൾക്കുന്ന
നാളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
അവള െട േനർച്ചകള ം അവൾ നിശ്ചയിച്ച
പരിവർജ്ജന്രവതവും സ്ഥിരമായിരിക്കും.
8എന്നാൽ ഭർത്താവ് അത് േകട്ട നാളിൽഅവെള
വിലക്കിയാൽ അവള െട േനർച്ചയും അവൾ
വിചാരിക്കാെത നിശ്ചയിച്ച പരിവർജ്ജന്രവതവും
അവൻ ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തുന്നു; യേഹാവ
അവേളാട് ക്ഷമിക്കും. 9 വിധവേയാ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവേളാ െചയ്യന്ന േനർച്ചയും
പരിവർജ്ജന്രവതവും എല്ലാം അവള െടേമൽ
സ്ഥിരമായിരിക്കും. 10 അവൾ ഭർത്താവിെന്റ
വീട്ടിൽവച്ച് േനരുകേയാ ഒരു പരിവർജ്ജനശപഥം
െചയ്യ കേയാ െചയ്തിട്ട് 11 ഭർത്താവ്
അതിെനക്കുറിച്ച് േകൾക്കുേമ്പാൾ മിണ്ടാെതയും
അവെള വിലക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ
അവള െട േനർച്ചകള ം അവൾ നിശ്ചയിച്ച
പരിവർജ്ജന്രവതവും എല്ലാം സ്ഥിരമായിരിക്കും.
12 എന്നാൽ ഭർത്താവ് േകട്ട നാളിൽ
അവെയ ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തിെയങ്കിൽ
േനർച്ചകേളാ പരിവർജ്ജന്രവതേമാ സംബന്ധിച്ച്
അവള െട നാവിൽനിന്ന് വീണെതാന്നും
സ്ഥിരമായിരിക്കുകയില്ല; അവള െട ഭർത്താവ്
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അതിെനദുർബ്ബലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;യേഹാവ
അവേളാട് ക്ഷമിക്കും. 13 ആത്മതപനം
െചയ്യ വാനുള്ള ഏത് േനർച്ചയും
പരിവർജ്ജനശപഥവും സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാേനാ
ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തുവാേനാ ഭർത്താവിന്
അധികാരം ഉണ്ട.് 14 എന്നാൽ ഭർത്താവ്
ഒരിക്കലും ഒന്നും മിണ്ടിയിെല്ലങ്കിൽ അവൻ
അവള െട എല്ലാേനർച്ചയും അവൾ നിശ്ചയിച്ച
സകലപരിവർജ്ജന്രവതവും സ്ഥിരെപ്പടുത്തുന്നു.
േകട്ട നാളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകെകാണ്ട് അവൻ
അവെയസ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 15എന്നാൽ
േകട്ടിട്ട് കുെറ കഴിഞ്ഞേശഷം അവെയ
ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തിയാൽ അവൻ അവള െട കുറ്റം
വഹിക്കും”. 16 ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലും
അപ്പെന്റ വീട്ടിൽ കന്യകയായി പാർക്കുന്ന മകള ം
അപ്പനും തമ്മിലും ്രപമാണിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചചട്ടങ്ങൾഇവതെന്ന.

31
1 അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് േവണ്ടി മിദ്യാന്യേരാട് ്രപതികാരം
നടത്തുക; അതിന ്െറേശഷം നീ നിെന്റ
ജനേത്താട് േചരും”. 3 അേപ്പാൾ േമാെശ
ജനേത്താട് സംസാരിച്ച : “മിദ്യാന്യരുെട
േനെര പുറെപ്പട്ട്, യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടി
അവേരാട് ്രപതികാരം നടേത്തണ്ടതിന്
നിങ്ങളിൽനിന്ന് ആള കെള യുദ്ധത്തിന്
ഒരുക്കുവിൻ. 4 നിങ്ങൾ യി്രസാേയലിെന്റ ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ആയിരംേപെര വീതം
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യുദ്ധത്തിന് അയയ്ക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
5 അങ്ങെന യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽ ആയിരംേപർ
വീതം പന്തീരായിരംേപെര യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
േവർതിരിച്ച . 6 േമാെശ,ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
ആയിരംേപർ വീതം േവർതിരിച്ചവെരയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ മകൻ
ഫീെനഹാസിെനയും യുദ്ധത്തിന് അയച്ച ;
അവെന്റ ൈകവശം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ഉപകരണങ്ങള ം ഗംഭീരനാദകാഹളങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ മിദ്യാന്യേരാട്
യുദ്ധം െചയ്ത് ആണുങ്ങെള ഒെക്കയും
െകാന്നു. 8 നിഹതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
അവർ മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാരായ ഏവി,
േരെക്കം, സൂർ, ഹൂർ, േരബ എന്നീ അഞ്ച്
രാജാക്കന്മാെരയും െകാന്നു; െബേയാരിെന്റ
മകനായ ബിെലയാമിെനയും അവർ
വാള െകാണ്ട് െകാന്നു. 9 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ മിദ്യാന്യസ്്രതീകെളയും അവരുെട
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും ബദ്ധരാക്കി; അവരുെട
സകലവാഹനമൃഗങ്ങെളയും ആടുമാടുകെളയും
അവരുെട സകലസമ്പത്തും െകാള്ളയിട്ട .
10 അവർ വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം
എല്ലാ പാളയങ്ങള ം തീയിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു.
11 അവർ എല്ലാെകാള്ളയും മനുഷ്യരും
മൃഗങ്ങള മായ കവർച്ചവസ്തുക്കെളാെക്കയും
എടുത്തു; 12 ബദ്ധന്മാെര കവർച്ചേയാടും
െകാള്ളേയാടുംകൂെട െയരിേഹാവിെന്റ
സമീപത്ത് േയാർദ്ദാനരിെകയുള്ള േമാവാബ്
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സമഭൂമിയിൽ പാളയത്തിേലക്ക്, േമാെശയുെടയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും
യി്രസാേയൽസഭയുെടയും അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു.

13 േമാെശയും പുേരാഹിതൻ എെലയാസാരും
സഭയുെട സകല്രപഭുക്കന്മാരും പാളയത്തിന്
പുറത്ത് അവെര എതിേരറ്റ െചന്നു. 14എന്നാൽ
േമാെശ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവന്ന
സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരുമായ
ൈസന്യനായകന്മാേരാട് േകാപിച്ച്
സംസാരിച്ച : 15 “നിങ്ങൾ സ്്രതീകെളെയല്ലാം
ജീവേനാെട വച്ചിരിക്കുന്നു. 16 െപേയാരിെന്റ
സംഗതിയിൽ ബിെലയാമിെന്റ ഉപേദശത്താൽ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവേയാട് േ്രദാഹം
െചയ്യ വാനും യേഹാവയുെട സഭയിൽ ബാധ
ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയാക്കിയത് ഇവരാണ.്
17 ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള
ആണിെനെയാെക്കയും പുരുഷേനാടുകൂടി
ശയിച്ചിട്ട ള്ള സകലസ്്രതീകെളയും
െകാന്നുകളയുവിൻ. 18 പുരുഷേനാടുകൂടി
ശയിക്കാത്ത െപൺകുഞ്ഞുങ്ങെള ജീവേനാെട
രക്ഷിക്കുവിൻ. 19 നിങ്ങൾ ഏഴ് ദിവസം
പാളയത്തിന് പുറത്ത് വസിക്കണം; ഒരുവെന
െകാന്നവനും െകാല്ലെപ്പട്ടവെന െതാട്ടവനുെമല്ലാം
മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും അവെരയും
അവരുെട ബദ്ധന്മാെരയും ശുദ്ധീകരിക്കണം.
20 സകലവസ്്രതവും േതാൽെകാണ്ടും
േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയതും
മരംെകാണ്ടുള്ള സകലസാധനവും
ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ”. 21 പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാർ യുദ്ധത്തിന് േപായിരുന്ന
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േയാദ്ധാക്കേളാട് പറഞ്ഞത:് “യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള ന്യായ്രപമാണം
ഇതാണ്: 22 ‘െപാന്ന്, െവള്ളി, െചമ്പ്,
ഇരിമ്പ,് 23 െവള്ളീയം, കാരീയം, മുതലായ
തീയിൽ നശിച്ച േപാകാത്ത സാധനങ്ങെളല്ലാം
തീയിൽ ഇെട്ടടുക്കണം; എന്നാൽ അത്
ശുദ്ധമാകും; എങ്കിലും ശുദ്ധീകരണജലത്താലും
അത് ശുദ്ധീകരിക്കണം. തീയിൽ
നശിച്ച േപാകുന്നെതല്ലാം നിങ്ങൾ െവള്ളത്തിൽ
മുക്കിെയടുക്കണം. 24 ഏഴാം ദിവസം വസ്്രതം
അലക്കി ശുദ്ധിയുള്ളവരായേശഷം നിങ്ങൾക്ക്
പാളയത്തിേലക്ക് വരാം”.

25 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 26 നീയും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരും സഭയിെല േഗാ്രത്രപധാനികള ം
െകാള്ളയായി പിടിക്കെപ്പട്ട മനുഷ്യരുെടയും
മൃഗങ്ങള െടയും എണ്ണം േനാക്കി 27 പടക്കുേപായ
േയാദ്ധാക്കൾക്കും സഭയ്ക്കും ഇങ്ങെന
രണ്ട് ഓഹരിയായി െകാള്ള വിഭാഗിക്കുവിൻ.
28 യുദ്ധത്തിന് േപായ േയാദ്ധാക്കേളാട്
മനുഷ്യരിലും മാട്, കഴുത, ആട് എന്നിവയിലും
അഞ്ഞൂറിൽ ഒന്ന് യേഹാവയുെട ഓഹരിയായി
വാങ്ങണം. 29 അവർക്കുള്ള പകുതിയിൽനിന്ന്
അത് എടുത്ത് യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണമായി
പുേരാഹിതനായഎെലയാസാരിന് െകാടുക്കണം.
30 എന്നാൽ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ള
പകുതിയിൽനിന്ന് മനുഷ്യരിലും മാട്, കഴുത,
ആട് മുതലായ സകലവിധമൃഗങ്ങളിലും
അമ്പതിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസത്തിൽ േവലെചയ്യന്ന േലവ്യർക്ക്
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െകാടുക്കണം”. 31 യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശയും എെലയാസാരും
െചയ്തു. 32 േയാദ്ധാക്കൾൈകവശമാക്കിയതിന്
പുറെമയുള്ള െകാള്ളആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി
അയ്യായിരം ആടുകള ം 33എഴുപത്തി രണ്ടായിരം
മാടും 34 അറുപത്തിഒന്ന് ആയിരം കഴുതകള ം
35 പുരുഷേനാടുകൂടി ശയിക്കാത്ത സ്്രതീകൾ
എല്ലാവരുംകൂടി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരംേപരും
ആയിരുന്നു. 36 യുദ്ധത്തിന് േപായവരുെട
ഓഹരിക്കുള്ള പകുതിയിൽ ആടുകൾ
മൂന്നുലക്ഷത്തിമുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ.്
37 ആടുകളിൽ യേഹാവയ്ക്കുള്ള ഓഹരി
അറുനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച;് 38 കന്നുകാലികൾ
മുപ്പത്താറായിരം; അതിൽ യേഹാവയ്ക്കുള്ള
ഓഹരി എഴുപത്തിരണ്ട;് 39 കഴുതകൾ
മുപ്പതിനായിരത്തഞ്ഞൂറ;് അതിൽ
യേഹാെവക്കുള്ള ഓഹരി അറുപെത്താന്ന;്
40 ആള കൾ പതിനാറായിരം; അവരിൽ
യേഹാവയ്ക്കുള്ള ഓഹരി മുപ്പത്തിരണ്ട.്
41യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണമായിരുന്നഓഹരി
യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിന് െകാടുത്തു.
42 േമാെശ പടയാളികള െട പക്കൽനിന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് വിഭാഗിച്ച െകാടുത്ത
പകുതിയിൽനിന്ന് - 43 സഭയ്ക്കുള്ള പകുതി
മൂന്നുലക്ഷത്തിമുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി
അഞ്ഞൂറ് ആടുകള ം 44 മുപ്പത്താറായിരം
മാടുകള ം 45 മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്
കഴുതകള ം 46 പതിനാറായിരം ആള കള ം
ആയിരുന്നു - 47 യി്രസാേയൽ മക്കള െട
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പകുതിയിൽനിന്ന് േമാെശ മനുഷ്യരിലും
മൃഗങ്ങളിലും അമ്പതിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസത്തിെല േവലെചയ്യന്ന േലവ്യർക്ക്
െകാടുത്തു. 48 പിെന്ന ൈസന്യസഹ്രസങ്ങൾക്ക്
നായകന്മാരായ സഹ്രസാധിപന്മാരും
ശതാധിപന്മാരും േമാെശയുെട അടുക്കൽവന്ന്
േമാെശേയാട്: 49 “അടിയങ്ങൾ അടിയങ്ങള െട
കീഴിലുള്ള േയാദ്ധാക്കള െട എണ്ണം േനാക്കി,
ഒരുത്തനും കുറഞ്ഞുേപായിട്ടില്ല. 50അതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങൾക്ക് ഓേരാരുത്തന് കിട്ടിയ
െപാന്നാഭരണങ്ങളായ മാല, ൈകവള, േമാതിരം,
കുണുക്ക,് കടകം എന്നിവ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക്
വഴിപാടായി െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 51 േമാെശയും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരും വിചി്രതപ്പണിയുള്ള
ആഭരണങ്ങളായ െപാന്ന് അവേരാട് വാങ്ങി.
52 സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും
യേഹാവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണം െചയ്ത
െപാന്ന് എല്ലാംകൂടി പതിനാറായിരത്തി
എഴുനൂറ്റമ്പത് േശെക്കൽ ആയിരുന്നു.
53 േയാദ്ധാക്കളിൽഒേരാരുത്തനും തനിക്കുേവണ്ടി
െകാള്ളമുതൽ എടുത്തിട്ട ണ്ടായിരുന്നു.
54 േമാെശയും പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും
സഹ്രസാധിപന്മാേരാടും ശതാധിപന്മാേരാടും ആ
െപാന്ന് വാങ്ങി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഓർമ്മയ്ക്കായി
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽെകാണ്ടുേപായി.
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32
1 എന്നാൽ രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും
വളെരയധികം ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർ യേസർേദശവും ഗിെലയാദ ്േദശവും
ആടുമാടുകൾക്ക് അനുേയാജ്യമായ
സ്ഥലം എന്നു കണ്ട് 2 േമാെശേയാടും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിേനാടും
സഭയിെല ്രപഭുക്കന്മാേരാടും സംസാരിച്ച :
3 “അതാേരാത്ത,് ദീേബാൻ, യേസർ, നി്രമാ,
െഹശ്േബാൻ, എെലയാേല, െസബാം,
െനേബാ, െബേയാൻ 4 എന്നിങ്ങെന യേഹാവ
യി്രസാേയൽസഭയുെട മുമ്പിൽ ജയിച്ചടക്കിയ
േദശം ആടുമാടുകൾക്ക് അനുേയാജ്യമായ
്രപേദശം; അടിയങ്ങൾേക്കാ ആടുമാടുകൾ ഉണ്ട്.
5 അതുെകാണ്ട് അങ്ങയ്ക്ക് അടിയങ്ങേളാട്
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ ഈ േദശം അടിയങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി നൽകണം; ഞങ്ങെള
േയാർദ്ദാനക്കെര െകാണ്ടുേപാകരുേത” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 6 േമാെശ ഗാദ്യേരാടും രൂേബന്യേരാടും
പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ
യുദ്ധത്തിനു േപാകുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിെട
ഇരിക്കണെമേന്നാ? 7 യേഹാവ യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് െകാടുത്തിട്ട ള്ള േദശേത്തക്ക് അവർ
കടക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ
അവെര അൈധര്യെപ്പടുത്തുന്നത് എന്തിന?്
8 ഒറ്റ േനാേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെര കാേദശ്ബർേന്നയയിൽനിന്ന്
അയച്ചേപ്പാൾ അവർ ഇങ്ങെനതെന്ന
െചയ്തു. 9 അവർ എസ്േകാൽതാഴ്വര
വെര െചന്ന് േദശം കണ്ടേശഷം യേഹാവ
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് െകാടുത്തിട്ട ള്ള
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േദശേത്തക്ക് േപാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവെര അൈധര്യെപ്പടുത്തി. 10 അന്ന്
യേഹാവയുെട േകാപം ജ്വലിച്ച ; അവിടുന്ന്
സത്യംെചയ്ത് കല്പിച്ചത്: 11 “െകനിസ്യനായ
െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബും നൂെന്റ
മകൻ േയാശുവയും യേഹാവേയാട് പൂർണ്ണമായി
പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ട് 12 അവരല്ലാെത
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട വന്നവരിൽ
ഇരുപതും അതിനുമുകളിലും ്രപായമുള്ള ആരും,
ഞാൻ അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും സത്യംെചയ്ത േദശം
കാണുകയില്ല; അവർ എേന്നാട് പൂർണ്ണമായി
പറ്റിനില് ക്കായ്കെകാണ്ട് തെന്ന”. 13 അങ്ങെന
യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയലിെന്റ േനെര
ജ്വലിച്ച ; യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്ത
തലമുറ എല്ലാം നശിച്ച േപാകുേവാളം അവൻ
നാല്പത് സംവത്സരം അവെര മരുഭൂമിയിൽ
അലയുമാറാക്കി. 14 എന്നാൽ യി്രസാേയലിെന്റ
േനെര യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം ഇനിയും
വർദ്ധിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്ക്
പകരം നിങ്ങൾ പാപികള െട ഒരു കൂട്ടമായി
എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ അവിടുെത്ത
വിട്ട് മാറിേപ്പായാൽ അവിടുന്ന് ഇനിയും
അവെര മരുഭൂമിയിൽ വിട്ട കളയും; അങ്ങെന
നിങ്ങൾ ഈ ജനെത്തെയല്ലാം നശിപ്പിക്കും”.
16 അേപ്പാൾ അവർ അടുത്തുെചന്ന് പറഞ്ഞത:്
“ഞങ്ങൾ ഇവിെട ഞങ്ങള െട ആടുമാടുകൾക്ക്
െതാഴുത്തുകള ംഞങ്ങള െടകുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക്
പട്ടണങ്ങള ം പണിയെട്ട. 17എങ്കിലും യി്രസാേയൽ
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മക്കെള അവരുെട സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുേപായി
ആക്കുന്നതുവെര ഞങ്ങൾ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
അവർക്ക് മുമ്പായി നടക്കും; ഞങ്ങള െട
കുഞ്ഞുകുട്ടികേളാ േദശത്തിെല നിവാസികൾ
നിമിത്തം ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ പാർക്കെട്ട.
18യി്രസാേയൽമക്കൾഓേരാരുത്തൻതാന്താെന്റ
അവകാശം ൈകവശമാക്കുംവെര ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട വീടുകളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാരുകയില്ല.
19 േയാർദ്ദാനക്കെരയും അതിനപ്പ റവും ഞങ്ങൾ
അവേരാടുകൂടി അവകാശം വാങ്ങുകയില്ല;
കിഴക്ക് േയാർദ്ദാനിക്കെരഞങ്ങൾക്ക്അവകാശം
ഉണ്ടേല്ലാ”. 20അതിന് േമാെശഅവേരാട,് “നിങ്ങൾ
പറയുന്നത് എെന്തന്ന് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി
്രഗഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ ഇതാ ഇവിെട
ൈദവത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്
േപാകുവാൻ തയ്യാറാവുക. 21 നിങ്ങള െട
ഭടന്മാെരല്ലാം േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് യേഹാവയുെട
ആജ്ഞ്രപകാരം, നമ്മുെട ശ്രതുക്കെള
ൈദവം േതാൽപ്പിക്കുന്നതുവെര അവെര
ആ്രകമിക്കണം. 22േദശംയേഹാവയുെട മുമ്പാെക
അധീനമായേശഷം നിങ്ങൾ മടങ്ങിേപ്പാരുകയും
യേഹാവയുെടയും യി്രസാേയലിെന്റയും മുമ്പാെക
കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം;
അേപ്പാൾ ഈ േദശം യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നിങ്ങള െട അവകാശമാകും. 23 എന്നാൽ
നിങ്ങൾ അങ്ങെന െചയ്യ കയില്ല എങ്കിൽ
നിങ്ങൾ യേഹാവേയാട് പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട പാപഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും.
24 നിങ്ങള െട കുട്ടികൾക്കായി പട്ടണങ്ങള ം
നിങ്ങള െട ആടുകൾക്കായി െതാഴുത്തുകള ം
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പണിത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല
െചയ്തുെകാള്ള വിൻ”. 25 ഗാദ്യരും രൂേബന്യരും
േമാെശേയാട്: “യജമാനൻ കല്പിക്കുന്നതുേപാെല
അടിയങ്ങൾ െചയ്തുെകാള്ളാം. 26ഞങ്ങള െട
കുഞ്ഞുങ്ങള ം ഭാര്യമാരും ഞങ്ങള െട
കന്നുകാലികള ം മൃഗങ്ങള ം എല്ലാം
ഗിെലയാദിെല പട്ടണങ്ങളിൽ ഇരിക്കെട്ട.
27 അടിയങ്ങേളാ യജമാനൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
എല്ലാവരും യുദ്ധസന്നദ്ധരായി യേഹാവയുെട
ആജ്ഞ്രപകാരം േയാർദ്ദാൻ കടന്നുേപാകാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു.

28 ആകയാൽ േമാെശ അവെരക്കുറിച്ച്
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിേനാടും നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവേയാടും യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േഗാ്രത്രപധാനികേളാടും ഇ്രപകാരം
കല്പിച്ച : 29 “ഗാദ്യരും രൂേബന്യരും
ഓേരാരുത്തൻയുദ്ധസന്നദ്ധനായി യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക നിങ്ങേളാടുകൂടി േയാർദ്ദാനക്കെര
കടന്നുേപാരുകയും േദശം നിങ്ങള െട
മുമ്പാെക കീഴടങ്ങുകയും െചയ്താൽ നിങ്ങൾ
അവർക്ക് ഗിെലയാദ ്േദശം അവകാശമായി
െകാടുക്കണം. 30 എന്നാൽ അവർ
നിങ്ങേളാടുകൂടി യുദ്ധസന്നദ്ധരായി അക്കരയ്ക്ക്
കടക്കാതിരുന്നാൽ അവരുെട അവകാശം
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ കനാൻേദശത്തുതെന്ന
ആയിരിക്കണം”. 31 ഗാദ്യരും രൂേബന്യരും
അതിന്: “യേഹാവ അടിയങ്ങേളാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല െചയ്തുെകാള്ളാം.
32 ഞങ്ങള െട അവകാശം ലഭിേക്കണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി കനാൻേദശേത്തക്ക്
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കടന്നുേപാകാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 33 അേപ്പാൾ
േമാെശ ഗാദ്യർക്കും രൂേബന്യർക്കും
േയാേസഫിെന്റ മകനായ മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിനും അേമാര്യ രാജാവായ
സീേഹാെന്റയുംബാശാൻരാജാവായഓഗിെന്റയും
രാജ്യവും അതിെന്റ അതിരുകളിൽ ഉള്ള
േദശത്തിെല പട്ടണങ്ങള ം െകാടുത്തു.
34 അങ്ങെന ഗാദ്യർ ദീേബാൻ, അതാേരാത്ത്,
35 അേരാേയർ, അേ്രതാത്ത,് േശാഫാൻ,
യേസർ, െയാഗ്െബഹാ, 36 േബത്ത-്നി്രമാ,
േബത്ത-്ഹാരാൻ എന്നിവെയ ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണങ്ങളായുംആടുകൾക്ക് െതാഴുത്തുകളായും
പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി. 37 രൂേബന്യർ
െഹശ്േബാനും എെലയാേലയും കിര്യത്തയീമും,
പിന്നീട് േപരുമാറ്റിയ െനേബാ, 38ബാൽ-െമേയാൻ
എന്നിവയും സിബ്മയും പണിതു; അവർ പണിത
പട്ടണങ്ങൾക്ക് പുതിയ േപരിട്ട . 39 മനെശ്ശയുെട
മകനായ മാഖീരിെന്റ പു്രതന്മാർ ഗിെലയാദിൽ
െചന്ന് അതിെന പിടിച്ചടക്കി, അവിെട
പാർത്തിരുന്ന അേമാര്യെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞു.
40 േമാെശ ഗിെലയാദ ്േദശം മനെശ്ശയുെട മകനായ
മാഖീരിനു െകാടുത്തു; അവൻ അവിെട വസിച്ച .
41 മനെശ്ശയുെട പു്രതനായ യായീർ െചന്ന്
അതിെല െചറുപട്ടണങ്ങൾ കീഴടക്കി, അവയ്ക്ക്
ഹവേവാത്ത്-യായീർ*എന്ന് േപരിട്ട . 42 േനാബഹ്
െചന്ന് െകനാത്ത്പട്ടണവുംഅതിെന്റ ്രഗാമങ്ങള ം
കീഴടക്കി; അതിന് തെന്റ േപരുേപാെല േനാബഹ്
എന്ന് േപരിട്ട .

* 32. 41 ഹവേവാത്ത-്യായീർയായീരിെന്റ ്രഗാമങ്ങള് 
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33
1 േമാെശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
േനതൃത്വത്തിൽ ഗണംഗണമായി ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട യി്രസാേയൽ മക്കള െട
്രപയാണ ഘട്ടങ്ങൾ ഇ്രപകാ രമാണ:് 2 േമാെശ
യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം ്രപയാണ്രകമത്തിൽ
അവരുെട താവളങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തി; താവളം
താവളമായി അവർ െചയ്ത ്രപയാണങ്ങൾ
ഇ്രപകാരമാണ:് 3 ഒന്നാം മാസം പതിനഞ്ചാം
തീയതി അവർ രെമേസസിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ;
െപസഹ കഴിഞ്ഞ പിെറ്റന്നാൾ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ എല്ലാ ഈജിപ്റ്റ കാരും കാൺെക
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറെപ്പട്ട . 4ഈജിപ്റ്റ കാർ,
യേഹാവ അവരുെട ഇടയിൽ സംഹരിച്ച
കടിഞ്ഞൂലുകെള എല്ലാം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു;
അവരുെട േദവന്മാരുെടേമലും യേഹാവ
ന്യായവിധി നടത്തിയിരുന്നു. 5യി്രസാേയൽമക്കൾ
രെമേസസിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് സുേക്കാത്തിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 6 സുേക്കാത്തിൽനിന്ന് അവർ
പുറെപ്പട്ട് മരുഭൂമിയുെട അറ്റത്തുള്ള ഏഥാമിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 7ഏഥാമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ബാൽ-
െസേഫാെനതിെരയുള്ള പീഹഹീേരാത്തിന്
തിരിഞ്ഞുവന്നു; അവർ മിഗ്േദാലിന്
കിഴക്ക് പാളയമിറങ്ങി. 8 പീഹഹീേരാത്തിന്
കിഴക്കുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് കടലിെന്റ നടുവിൽകൂടി
മരുഭൂമിയിൽ കടന്ന് ഏഥാമരുഭൂമിയിൽ മൂന്ന്
ദിവസെത്ത വഴിനടന്ന് മാറായിൽ പാളയമിറങ്ങി.
9 മാറായിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ഏലീമിൽ എത്തി;
ഏലീമിൽ പ്രന്തണ്ട് നീരുറവും എഴുപത്
ഈത്തപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ
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അവിെട പാളയമിറങ്ങി. 10 ഏലീമിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് െചങ്കടലിനരിെക പാളയമിറങ്ങി.
11 െചങ്കടലിനരിെകനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
സീൻ മരുഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
12സീൻമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് െദാഫ്കയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 13 െദാഫ്കയിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് ആലൂശിൽ പാളയമിറങ്ങി.
14 ആലൂശിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട് െരഫീദീമിൽ
പാളയമിറങ്ങി; അവിെട ജനത്തിന് കുടിക്കുവാൻ
െവള്ളമില്ലായിരുന്നു. 15 െരഫീദീമിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് സീനായിമരുഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
16 സീനായിമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
17 കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് ഹേസേരാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
18 ഹേസേരാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് രിത്ത്മയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 19 രിത്ത്മയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
രിേമ്മാൻ-േപെരസിൽ പാളയമിറങ്ങി.
20 രിേമ്മാൻ-േപെരസിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ലിബ്നയിൽ പാളയമിറങ്ങി. 21 ലിബ്നയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് രിസ്സയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
22 രിസ്സയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് െകേഹലാഥയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 23 െകേഹലാഥയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് ശാേഫർമലയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
24 ശാേഫർമലയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ഹരാദയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 25 ഹരാദയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് മക്േഹേലാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
26 മക്േഹേലാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് തഹത്തിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 27 തഹത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
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താരഹിൽ പാളയമിറങ്ങി. 28 താരഹിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് മിത്ത്ക്കയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
29 മിത്ത്ക്കയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ഹശ്േമാനയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 30 ഹശ്േമാനയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് േമാേസേരാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
31 േമാേസേരാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െബേനയാക്കാനിൽ പാളയമിറങ്ങി.
32 െബേനയാക്കാനിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് േഹാർ-
ഹഗ്ഗിദ്ഗാദിൽ പാളയമിറങ്ങി. 33 േഹാർ-
ഹഗ്ഗിദ്ഗാദിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് െയാത്ബാഥയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 34 െയാത്ബാഥയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് അേ്രബാനയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
35 അേ്രബാനയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് എേസ്യാൻ-
േഗെബരിൽ പാളയമിറങ്ങി. 36 എേസ്യാൻ-
േഗെബരിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് സീൻ മരുഭൂമിയിൽ
പാളയമിറങ്ങി. അതാകുന്നു കാേദശ്. 37അവർ
കാേദശിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ഏേദാംേദശത്തിെന്റ
അതിരിൽ േഹാർപർവ്വതത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
38 പുേരാഹിതനായ അഹേരാൻ യേഹാവയുെട
കല്പന്രപകാരം േഹാർപർവ്വതത്തിൽ കയറി,
യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ട േപാന്നതിെന്റ നാല്പതാം സംവത്സരം
അഞ്ചാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അവിെടവച്ച്
മരിച്ച . 39അഹേരാൻ േഹാർ പർവ്വതത്തിൽവച്ച്
മരിച്ചേപ്പാൾ അവന് നൂറ്റിയിരുപത്തിമൂന്ന്
വയസ്സായിരുന്നു. 40എന്നാൽ കനാൻേദശത്തിനു
െതക്ക് പാർത്തിരുന്ന കനാന്യനായ അരാദ്
രാജാവ് യി്രസാേയൽ മക്കള െട വരവിെനക്കുറിച്ച്
േകട്ട . 41 േഹാർപർവ്വതത്തിൽനിന്ന് അവർ
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പുറെപ്പട്ട് സല്േമാനയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
42 സല്േമാനയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് പൂേനാനിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 43 പൂേനാനിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് ഓേബാത്തിൽ പാളയമിറങ്ങി.
44 ഓേബാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് േമാവാബിെന്റ
അതിർത്തിയിലുള്ള ഇെയ്യ-അബാരീമിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 45 ഈയീമിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് ദീേബാൻഗാദിൽ പാളയമിറങ്ങി.
46 ദീേബാൻഗാദിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
അല്േമാദിബ്ളാഥയീമിൽ പാളയമിറങ്ങി.
47 അല്േമാദിബ്ളാഥയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െനേബാവിന് കിഴക്ക് അബാരീംപർവ്വതത്തിൽ
പാളയമിറങ്ങി. 48അബാരീംപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് െയരിേഹാവിെനതിെര േയാർദ്ദാനരിെക
േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽ പാളയമിറങ്ങി.
49 േയാർദ്ദാനരിെക േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽ
േബത്ത-്െയശീേമാത്ത് മുതൽ ആേബൽ-
ശിത്തീംവെരപാളയമിറങ്ങി.

50 െയരിേഹാവിെനതിെര േയാർദ്ദാനരിെക
േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽവച്ച് യേഹാവ
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 51 “നീ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് ഇ്രപകാരം പറയണം:
‘നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാനക്കെര കനാൻേദശേത്തക്ക്
്രപേവശിച്ചേശഷം 52 േദശത്തിെല
സകലനിവാസികെളയും നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അവരുെട വി്രഗഹങ്ങള ം
ബിംബങ്ങള ം എല്ലാം തകർത്ത് അവരുെട
സകലപൂജാഗിരികള ം നശിപ്പിച്ച കളയണം.
53 നിങ്ങൾ േദശം ൈകവശമാക്കി അതിൽ
വസിക്കണം; നിങ്ങൾ ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്
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ഞാൻ ആ േദശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു.
54 നിങ്ങൾ കുടുംബംകുടുംബമായി േദശം ചീട്ടിട്ട്
അവകാശമാക്കണം; ആേളെറയുള്ളവർക്ക്
ഏെറയും കുെറയുള്ളവർക്ക് കുറവുംഅവകാശം
െകാടുക്കണം; അവനവന് ചീട്ട് എവിെട
വീഴുന്നുേവാ അവിെട അവെന്റ അവകാശം
ആയിരിക്കണം; പിതൃേഗാ്രതം പിതൃേഗാ്രതമായി
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം ലഭിക്കണം. 55എന്നാൽ
േദശെത്തനിവാസികെള നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ
േശഷിപ്പിക്കുന്നവർ, നിങ്ങള െട കണ്ണ കളിൽ
മുള്ള കള ം പാർശ്വങ്ങളിൽ മുൾെച്ചടികള മായി
നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന േദശത്ത് നിങ്ങെള
ഉപ്രദവിക്കും. 56അ്രതയുമല്ല, ഞാൻ അവേരാട്
െചയ്യ വാൻ നിരൂപിച്ചതുേപാെല നിങ്ങേളാട്
െചയ്യ ം.

34
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
നീ കല്പിേക്കണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങൾ
കനാൻേദശത്ത് എത്തുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി നൽകുവാനിരിക്കുന്ന
േദശത്തിെന്റ അതിരുകൾ ഇങ്ങെന
ആയിരിക്കണം. 3 െതെക്കഭാഗം
സീൻമരുഭൂമി തുടങ്ങി ഏേദാമിെന്റ
വശത്തുകൂടിയായിരിക്കണം; നിങ്ങള െട െതെക്ക
അതിർത്തി കിഴക്ക് ഉപ്പ കടലിെന്റ അറ്റം തുടങ്ങി
ആയിരിക്കണം. 4 പിെന്ന നിങ്ങള െട അതിര്
അ്രകബ്ബീംകയറ്റത്തിന് െതേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞ്
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സീനിേലക്ക് കടന്ന് കാേദശ്ബർേന്നയയുെട
െതക്ക് അവസാനിക്കണം. അവിെടനിന്ന്
ഹസർ-അദ്ദാർവെര െചന്ന് അസ്േമാനിേലക്ക്
കടക്കണം. 5 പിെന്ന അസ്േമാൻതുടങ്ങി
ഈജിപ്റ്റ് നദിയിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കണം. 6 പടിഞ്ഞാറ്
മഹാസമു്രദം അതിരായിരിക്കണം. അത്
നിങ്ങള െട പടിഞ്ഞാെറ അതിര.് 7 വടക്ക്
മഹാസമു്രദംതുടങ്ങി േഹാർപർവ്വതം വെരയും
8 അവിെടനിന്ന് ഹമാത്ത് വെരയും നിങ്ങള െട
അതിരായിരിക്കണം. െസദാദിൽ ആ
അതിര് അവസാനിക്കണം; 9 പിെന്ന അതിര്
സിേ്രഫാൻവെര െചന്ന് ഹസർ-ഏനാനിൽ
അവസാനിക്കണം; ഇത് നിങ്ങള െട വടെക്ക
അതിര.് 10 കിഴക്ക് ഹസർ-ഏനാൻതുടങ്ങി
െശഫാംവെര നിങ്ങള െട അതിരാക്കണം.
11 െശഫാംതുടങ്ങി ആഅതിര് അയീെന്റ കിഴക്ക്
ഭാഗത്ത് രിബ്ളാവെര ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് കിേന്നെരത്ത്
കടലിന് െറ കിഴെക്ക കരേയാട് േചർന്നിരിക്കണം.
12 അവിെടനിന്ന് േയാർദ്ദാൻവഴിയായി
ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് ഉപ്പ കടലിൽ അവസാനിക്കണം.
ഇത് നിങ്ങള െട േദശത്തിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
അതിരായിരിക്കണം”. 13 േമാെശ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് കല്പിച്ചത്: “നിങ്ങൾക്ക് ചീട്ടിട്ട്
അവകാശമായി ലഭിക്കുവാനുള്ളതും യേഹാവ
ഒമ്പതര േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് െകാടുക്കുവാൻ
കല്പിച്ചിട്ട ള്ളതുമായ േദശം ഇതുതെന്ന.
14 രൂേബൻേഗാ്രതക്കാരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കും
ഗാദ്േഗാ്രതക്കാരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിനും അവരവരുെട
അവകാശം ലഭിച്ച വേല്ലാ”. 15 ഈ



സംഖ്യാപുസ്തകം 34:16 cli സംഖ്യാപുസ്തകം 34:29

രണ്ടര േഗാ്രതത്തിന് അവകാശം ലഭിച്ചത്
കിഴക്കൻ്രപേദശത്ത് െയരിേഹാവിന് കിഴക്ക്
േയാർദ്ദാനക്കെരആയിരുന്നു.

16 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 17 “േദശം നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി ഭാഗിച്ച തേരണ്ടവരുെട
േപരുകൾ ഇതാ: പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരും നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയും.
18 േദശെത്തഅവകാശമായി വിഭാഗിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഓേരാ
്രപഭുവിെനയും കൂട്ടിെക്കാള്ളണം. 19 അവർ
ആെരന്നാൽ: െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
െയഫുെന്നയുെട മകൻ കാേലബ.് 20ശിെമേയാൻ
േഗാ്രതത്തിൽഅമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ െശമൂേവൽ.
21 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിൽ കിസ്േളാെന്റ
മകൻ എലീദാദ.് 22 ദാൻേഗാ്രതത്തിനുള്ള
്രപഭു െയാഗ്ലിയുെട മകൻ ബുക്കി.
23 േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ മനെശ്ശയുെട
േഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു എേഫാദിെന്റ മകൻ
ഹാന്നീേയൽ. 24 എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിനുള്ള
്രപഭു ശിഫ്താെന്റ മകൻ െകമൂേവൽ.
25 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു
പർന്നാക്കിെന്റ മകൻ എലീസാഫാൻ.
26 യിസ്സാഖാർേഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു
അസ്സാെന്റ മകൻ പൽത്തീേയൽ.
27ആേശർേഗാ്രതത്തിനുള്ള ്രപഭു െശേലാമിയുെട
പു്രതൻഅഹീഹൂദ.് 28നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിനുള്ള
്രപഭു അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ െപദേഹൽ.
29 യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് കനാൻേദശത്ത്
അവകാശം വിഭാഗിച്ച െകാടുേക്കണ്ടതിന്
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യേഹാവനിയമിച്ചവർഇവർതേന്ന.

35
1 യേഹാവ പിെന്നയും െയരിേഹാവിെനതിെര
േയാർദ്ദാനരിെക േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽവച്ച്
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കൾ അവരുെട അവകാശത്തിൽനിന്ന്
േലവ്യർക്ക് വസിക്കുവാൻ പട്ടണങ്ങൾ
െകാടുക്കണെമന്ന് അവേരാട് കല്പിക്കുക;
പട്ടണങ്ങേളാടുകൂടി അവയുെട പുല്പ റവും
നിങ്ങൾ േലവ്യർക്ക് െകാടുക്കണം. 3 പട്ടണങ്ങൾ
അവർക്ക് പാർപ്പിടവും, അവയുെട പുല്പ റങ്ങൾ
ആടുമാടുകൾക്കും സകല മൃഗസമ്പത്തിനും
ആയിരിക്കണം. 4 നിങ്ങൾ േലവ്യർക്ക്
നൽേകണ്ട പുല്പ റങ്ങൾ: പട്ടണത്തിെന്റ
മതിലിൽതുടങ്ങി പുറേത്തക്ക് ചുറ്റ ം ആയിരം
മുഴം വിസ്താരം ആയിരിക്കണം. 5 പട്ടണം
മദ്ധ്യത്തിലാക്കി അതിന് പുറെമ കിഴേക്കാട്ട്
രണ്ടായിരം മുഴവും െതേക്കാട്ട് രണ്ടായിരം
മുഴവും പടിഞ്ഞാേറാട്ട് രണ്ടായിരം മുഴവും
വടേക്കാട്ട് രണ്ടായിരം മുഴവും അളക്കണം; ഇത്
അവർക്ക് പട്ടണങ്ങള െട പുല്പ റംആയിരിക്കണം.
6 നിങ്ങൾ േലവ്യർക്ക് െകാടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ
ആറ് സേങ്കതനഗരങ്ങളായിരിക്കണം;
െകാലെചയ്തവൻ അവിേടക്ക്
ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന് നിങ്ങൾ അവെയ
അവനുേവണ്ടി േവർതിരിക്കണം; ഇവ
കൂടാെത നിങ്ങൾ േവെറയും നാല്പത്തിരണ്ട്
പട്ടണങ്ങൾ െകാടുക്കണം. 7 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ േലവ്യർക്ക് െകാടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ
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എല്ലാംകൂടി നാല്പത്തിെയട്ട് ആയിരിക്കണം;
അവയും അവയുെട പുല്പ റങ്ങള ം െകാടുക്കണം.
8 യി്രസാേയൽ മക്കള െട അവകാശത്തിൽനിന്ന്
ജനം ഏെറയുള്ളവർക്ക് ഏെറയും ജനം
കുറഞ്ഞവർക്ക് കുറവും പട്ടണങ്ങൾ
െകാടുക്കണം;ഓേരാ േഗാ്രതം തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന
അവകാശത്തിന് ഒത്തവണ്ണം േലവ്യർക്ക്
പട്ടണങ്ങൾെകാടുക്കണം”.

9 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 10 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് പറേയണ്ടത്: ‘നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ
കടന്ന് കനാൻേദശത്ത് എത്തിയേശഷം
11 ചില പട്ടണങ്ങൾ സേങ്കതനഗരങ്ങളായി
േവർതിരിക്കണം; അബദ്ധവശാൽ ഒരുവെന
െകാന്നുേപായവൻ അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാകണം.
12 െകാലെചയ്തവൻ സഭയുെട മുമ്പാെക
വിസ്താരത്തിന് നില് ക്കുംവെര അവൻ
്രപതികാരകെന്റകയ്യാൽമരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവ സേങ്കതനഗരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം.
13 നിങ്ങൾ െകാടുക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളിൽ
ആെറണ്ണം സേങ്കതനഗരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം.
14 േയാർദ്ദാന് അക്കെര മൂന്ന് പട്ടണവും
കനാൻേദശത്ത് മൂന്ന് പട്ടണവും െകാടുക്കണം;
അവ സേങ്കതനഗരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം.
15 അബദ്ധവശാൽ ഒരുവെന െകാല്ല ന്നവൻ
അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന് ഈ
ആറ് പട്ടണം യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും
പരേദശിക്കും വന്നു പാർക്കുന്നവനും സേങ്കതം
ആയിരിക്കണം. 16 എന്നാൽ ആെരങ്കിലും
ഇരുമ്പായുധംെകാണ്ട് ഒരുവെന അടിച്ചിട്ട് അവൻ
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മരിച്ച േപായാൽ അവൻ െകാലപാതകൻ;
െകാലപാതകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
17മരിക്കുവാൻതക്കവണ്ണംആെരങ്കിലുംഒരുവെന
കെല്ലറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ മരിച്ച േപായാൽ അവൻ
െകാലപാതകൻ; െകാലപാതകൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. 18 അെല്ലങ്കിൽ മരിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം ആെരങ്കിലും കയ്യിലിരുന്ന
മരയായുധംെകാണ്ട് ഒരുവെന അടിച്ചിട്ട് അവൻ
മരിച്ച േപായാൽ അവൻ െകാലപാതകൻ;
െകാലപാതകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
19 രക്ത്രപതികാരകൻ തെന്ന െകാലപാതകെന
െകാല്ലണം; അവെന കണ്ടുമുട്ട േമ്പാൾ
അവെന െകാല്ലണം. 20ആെരങ്കിലും വിേദ്വഷം
നിമിത്തം ഒരുവെന കുത്തുകേയാ കരുതിക്കൂട്ടി
അവെന്റേമൽ വല്ലതും എറിയുകേയാ െചയ്തിട്ട്
അവൻ മരിച്ച േപായാൽ, 21 അെല്ലങ്കിൽ
ശ്രതുതയാൽ ൈകെകാണ്ട് അവെന
അടിച്ചിട്ട് അവൻ മരിച്ച േപായാൽ അവെന
െകാന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
അവൻ െകാലപാതകൻ; രക്ത്രപതികാരകൻ
െകാലപാതകെന കണ്ടുമുട്ട േമ്പാൾ
െകാന്നുകളയണം. 22 എന്നാൽ ആെരങ്കിലും
ശ്രതുതകൂടാെത െപെട്ടന്ന് ഒരുവെന
കുത്തുകേയാ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാെത വല്ലതും
അവെന്റേമൽ എറിയുകേയാ, 23 അവന്
ശ്രതുവായിരിക്കാെതയും അവന് േദാഷം
വിചാരിക്കാെതയും അവൻ മരിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം അവെന കാണാെത കല്ല്
എറിയുകേയാ െചയ്തിട്ട് അവൻ മരിച്ച േപായാൽ
24 െകാലെചയ്തവനും രക്ത്രപതികാരകനും
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മദ്ധ്യത്തിൽ ഈ ന്യായങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
സഭ വിധിക്കണം. 25 െകാല െചയ്തവെന
സഭ രക്ത്രപതികാരകെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
രക്ഷിക്കണം; അവൻ ഓടിേപ്പായിരുന്ന
സേങ്കതനഗരത്തിേലക്ക് അവെന മടക്കി
അയയ്ക്കണം; വിശുദ്ധൈതലത്താൽ
അഭിഷിക്തനായ മഹാപുേരാഹിതെന്റ
മരണംവെര അവൻ അവിെട പാർക്കണം.
26 എന്നാൽ െകാലെചയ്തവൻ ഓടിേപ്പായിരുന്ന
സേങ്കതനഗരത്തിെന്റ അതിരു വിട്ട്
പുറത്തുവരികയും 27 അവെന അവെന്റ
സേങ്കതനഗരത്തിെന്റ അതിരിനു പുറത്തുവച്ച്
കണ്ട് രക്ത്രപതികാരകൻ െകാല െചയ്തവെന
െകാല്ല കയും െചയ്താൽ അവന് രക്തപാതകം
ഇല്ല. 28 അവൻ മഹാപുേരാഹിതെന്റ
മരണംവെര തെന്റ സേങ്കതനഗരത്തിൽ
പാർേക്കണ്ടിയിരുന്നു; എന്നാൽ െകാല
െചയ്തവന് മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണേശഷം
തെന്റ അവകാശഭൂമിയിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകാം.
29 ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി
നിങ്ങള െട സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും
ന്യായവിധിക്കുള്ള ്രപമാണം ആയിരിക്കണം.
30 ആെരങ്കിലും ഒരുവെന െകാന്നാൽ
െകാലപാതകൻസാക്ഷികള െടവാെമാഴി്രപകാരം
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം; എന്നാൽ
ഒരു മനുഷ്യെന്റ േനെര മരണശിക്ഷയ്ക്ക്
ഏകസാക്ഷിയുെട െമാഴി മതിയാകുന്നതല്ല.
31 മരണേയാഗ്യനായ െകാലപാതകെന്റ
ജീവനുേവണ്ടി നിങ്ങൾ വീെണ്ടടുപ്പ വില
വാങ്ങരുത;് അവൻ മരണശിക്ഷ തെന്ന
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അനുഭവിക്കണം. 32 സേങ്കതനഗരത്തിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായവൻ പുേരാഹിതെന്റ മരണത്തിനു
മുെമ്പ നാട്ടിൽ മടങ്ങിവന്ന് പാർേക്കണ്ടതിനും
നിങ്ങൾ വീെണ്ടടുപ്പ വില വാങ്ങരുത.്
33 നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന േദശം അങ്ങെന
അശുദ്ധമാക്കരുത;് രക്തം േദശെത്ത
അശുദ്ധമാക്കുന്നു; േദശത്ത് െചാരിഞ്ഞ
രക്തത്തിനുേവണ്ടി രക്തം െചാരിയിച്ചവെന്റ
രക്തത്താൽഅല്ലാെത േദശത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തം
സാദ്ധ്യമല്ല. 34 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
അധിവസിക്കുന്ന നിങ്ങള െട പാർപ്പിടമായ േദശം
അശുദ്ധമാക്കരുത;്യി്രസാേയൽമക്കള െട മേദ്ധ്യ
യേഹാവയായഞാൻഅധിവസിക്കുന്നു”.

36
1 േയാേസഫിെന്റ മക്കള െട കുടുംബങ്ങളിൽ
മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ
മകനായ ഗിെലയാദിെന്റ മക്കള െട
കുടുംബത്തലവന്മാർ അടുത്തുവന്ന്
േമാെശയുെടയും യി്രസാേയൽ മക്കള െട
േഗാ്രത്രപധാനികളായ ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
മുമ്പാെക പറഞ്ഞത:് 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് േദശം ചീട്ടിട്ട് അവകാശമായി
െകാടുക്കുവാൻ യേഹാവ യജമാനേനാട്
കല്പിച്ച ; ഞങ്ങള െട സേഹാദരനായ
െശേലാെഫഹാദിNTE അവകാശം അവെന്റ
പു്രതിമാർക്ക് െകാടുക്കുവാൻ യജമാനന്
യേഹാവയുെട കല്പന ഉണ്ടായി. 3എന്നാൽഅവർ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മറ്റ േഗാ്രതങ്ങളിെല
പുരുഷന്മാരിൽ ആർെക്കങ്കിലും ഭാര്യമാരായാൽ
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അവരുെട അവകാശം ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട അവകാശത്തിൽനിന്നു വിട്ട
േപാകുകയും അവർ േചരുന്ന േഗാ്രതത്തിെന്റ
അവകാശേത്താട് കൂടുകയും െചയ്യ ം;
ഇങ്ങെന അത് ഞങ്ങള െട അവകാശത്തിെന്റ
ഓഹരിയിൽനിന്ന് െപായ്േപാകും. 4യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േയാേബൽസംവത്സരം വരുേമ്പാൾ
അവരുെട അവകാശം അവർ േചരുന്ന
േഗാ്രതത്തിെന്റ അവകാശേത്താട് േചരുകയും
അങ്ങെന അവരുെട അവകാശം ഞങ്ങള െട
പിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ അവകാശത്തിൽനിന്ന്
വിട്ട േപാകുകയും െചയ്യ ം”. 5 അേപ്പാൾ
േമാെശ യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം
യി്രസാേയൽമക്കേളാട് കല്പിച്ചത്: “േയാേസഫിെന്റ
പു്രതന്മാരുെട േഗാ്രതം പറഞ്ഞത് ശരി
തേന്ന. 6 യേഹാവ െശേലാെഫഹാദിNTE
പു്രതിമാെരക്കുറിച്ച് കല്പിക്കുന്ന കാര്യം
എെന്തന്നാൽ: ‘അവർഅവർക്ക് േബാധിച്ചവർക്ക്
ഭാര്യമാരായിരിക്കെട്ട; എങ്കിലും അവരുെട
പിതൃേഗാ്രതത്തിെല കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക്
മാ്രതേമ ആകാവൂ.’ 7 യി്രസാേയൽ മക്കള െട
അവകാശം ഒരു േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മെറ്റാരു
േഗാ്രതത്തിേലക്ക് മാറരുത;് യി്രസാേയൽ
മക്കളിൽ ഓേരാ വ്യക്തിയും അവനവെന്റ
പിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ അവകാശേത്താട്
േചർന്നിരിക്കണം; 8 യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
ഓേരാ വ്യക്തിയും അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അവകാശം ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്
യി്രസാേയൽമക്കളിെല ഏെതാരു േഗാ്രതത്തിലും
അവകാശം ലഭിക്കുന്ന ഏതുകന്യകയും തെന്റ
പിതൃേഗാ്രതത്തിെല ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരുവന്
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ഭാര്യയാകണം. 9 അങ്ങെന അവകാശം ഒരു
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മെറ്റാരു േഗാ്രതത്തിേലക്ക്
മാറാെത യി്രസാേയൽ മക്കള െട േഗാ്രതങ്ങളിൽ
ഓേരാ വ്യക്തിയും അവെന്റ അവകാശേത്താട്
േചർന്നിരിക്കണം”. 10 യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല െശേലാെഫഹാദിNTE
പു്രതിമാർ െചയ്തു. 11 െശേലാെഫഹാദിNTE
പു്രതിമാരായ മഹ്ലാ, തിർസാ, േഹാഗ്ല,
മിൽക്കാ, േനാവാ എന്നിവർ അവരുെട
അപ്പെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട പു്രതന്മാർക്ക്
ഭാര്യമാരായി. 12 േയാേസഫിെന്റ മകനായ
മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാരുെട കുടുംബങ്ങളിൽ
അവർ ഭാര്യമാരാകുകയും അവരുെട
അവകാശം അവരുെട പിതൃകുടുംബത്തിെന്റ
േഗാ്രതത്തിൽതെന്നഇരിക്കുകയും െചയ്തു.

13 െയരിേഹാവിെനതിെര േയാർദ്ദാനരിെക
േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽവച്ച് യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് കല്പിച്ച
കല്പനകള ം വിധികള ം ഇവതെന്ന.
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