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సంఖాయ్ కాండము
గంథకర
సరవ్జనీనంగా యూదు, ర్సత్వ సంపదాయాలు సంఖాయ్కాండం

గంథ కర తావ్నిన్ మోషేకు ఆపాదించాయి. ఈ పుసత్కంలో అనేక
గణాంకాలు, జనాభా లెకక్లు, గిరిజన, యాజక వివరాలు ఉనాన్యి.
ఈజిపుట్ నుంచి నిరగ్మనం తరువాత 2 వ సంవతస్రం నుండి 40 వ
సంవతస్రం వరకు 38సంవతస్రాలకాలానిన్ఈగంథం వివరిసుత్ నన్ది.
అంటే సీనాయి దగగ్ర విడిసి ఉనన్ సమయం మొదలుకొని, కొతత్
తరం వాగాద్ న భూమిలో పవేశించే దాకా. అంతే గాక నిరగ్మం
తరువాత రెoడవ, నలభయయ్వ సంవతస్రాలోల్ జరిగిన వాటికే ఈ
గంథం పాధానయ్తనిచిచ్ంది. మధయ్లో వారు అరణయ్ సంచారం చేసిన
38 సంవతస్రాల గురించి పెదద్గా సమాచారం లేదు.

రచనా కాలం, పదేశం
ఇంచుమించు కీ. పూ 1445 - 1400
ఇశాయేలీయులుఈజిపుట్ వదిలి వచిచ్న రెండవ సంవతస్రం అంటే

పజానీకం సీనాయికొండవదధ్ ఉనన్ సమయం (1:1).

సీవ్కర
వాగాద్ న దేశానికి ఇశాయేలీయుల పయాణానిన్ గంథసథ్ం

చేయడానికి ఆ పజల కోసం రాసిన గంథమిది. అంతే గాక దేవుని
పజల పరలోక పయాణంలో ఆయన వారిలో ఉంటాడని ఈ గంథం
తెలుపుతునన్ది.

పయోజనం
రెండవ తరం వాగాద్ న దేశంలోకి పవేశించటానికి సిదధ్ న

తరుణంలో మోషే సంఖాయ్కాండం రాశాడు. (సంఖాయ్ 33:2).
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దేవుని వాగాధ్ నానిన్ విశావ్సంతో సవ్ంతం చేసుకొమమ్ని ఆ తరానిన్
పోతస్హించడం ఈ గంథం ఉదేద్శం. దేవుని షరతులు లేని
నమమ్కతావ్నిన్ కూడా సంఖాయ్కాండం వెలల్డిసుత్ ంది. మొదటి తరం
నిబంధన ఆశీరావ్దాలను తిరసక్రించగా దేవుడు మాతం తన
నిబంధనకు కటుట్ బడే ఉనాన్డు. పజల ఫిరాయ్దులు, తిరుగుబాటులు
అలా ఉనన్పప్టికి ఆయన ఆ జాతిని దీవిసూత్ నే, రెండవ తరానికి ఆ
దేశానిన్ ఇసాత్ ననన్ వాగాధ్ నానికి కటుట్ బడే ఉనాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
పయాణాలు

విభాగాలు
1. వాగాద్ న దేశం పయాణ సనాన్హాలు— 1:1-10:10
2. సీనాయినుండి కాదేషుకు పయాణం— 10:11-12:16
3. తిరుగుబాటు మూలంగా ఆలసయ్ం— 13:1-20:13
4. కాదేషుకు నుండి మోయాబు దాన భూమికి పయాణం —
20:14-22:1

5.మోయాబులోఇశాయేల్వాగాద్ నభూమిఆకమణకుసనాన్హాలు
— 22:2-32:42

6. వివిధ అంశాల నిరవ్హణ— 33:1-36:13

జనాభా లెకక్లు
1యెహోవా సీనాయి అరణయ్ంలో ఉనన్ సనిన్ధి గుడారంలో నుండి

మోషేతోమాటాల్ డాడు. ఇది ఇశాయేలు పజలు ఐగుపు దేశం నుండి
బయటకు వచిచ్న రెండో సంవతస్రం రెండో నెల మొదటి తేదీన
జరిగింది. యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు. 2 “ఇశాయేలు పజల
జనాభా లెకక్లు వారి వారి వంశాల పకారం, పూరీవ్కుల కుటుంబాల
పకారం రాయించు. వారి పేరుల్ రాయించు. 3 ఇశాయేలు రాజయ్ం
కోసం నికులుగా యుదాధ్ నికి వెళళ్గలిగిన వారు, ఇర ఇంకా ఆ
వయసునన్ పురుషులందరినీ లెకక్పెటుట్ . ఒకోక్ దళంలో ఎంతమంది
పురుషులునాన్రో నువూవ్, అహరోనూ కలసి నమోదు చేయాలి.



సంఖాయ్కాండం 1:4 iii సంఖాయ్కాండం 1:20

4 మీతో కలసి సేవ చేయడానికి ఒకోక్ గోతం నుండి ఒక వయ్కి
గోత నాయకుడిగా ఉండాలి. అతడు తన తెగలో పముఖు
ఉండాలి. 5 మీతో కలసి పోరాటాలోల్ పాలొగ్ నే నాయకులు వీరు.
రూబేను గోతం నుండి షెదేయూరు కొడుకు ఏలీసూరు, 6 షిమోయ్ను
గోతం నుండి సూరీషదాద్ యి కొడుకు షెలుమీయేలు, 7యూదా గోతం
నుండిఅమీమ్నాదాబు కొడుకు నయసోస్ను, 8ఇశాశ్ఖారు గోతం నుండి
సూయారు కొడుకు నెతనేలు 9 జెబూలూను గోతం నుండి హేలోను
కొడుకు ఏలీయాబు.

10యోసేపు సంతాన న ఎఫాయిము గోతం నుండి అమీహ దు
కొడుకు ఎలీషామాయు, మనషేష్ గోతం నుండి పెదాసూరు కొడుకు
గమలీయేలు, 11బెనాయ్మీనుగోతంనుండి గిదోయ్నీకొడుకు అబీదాను,
12దాను గోతం నుండి అమీషదాద్ యికొడుకు అహీయెజెరు, 13ఆషేరు
గోతం నుండి ఒకాను కొడుకు పగీయేలు, 14 గాదు గోతం నుండి
దెయూవేలు కొడుకు ఎలాసాపు 15 నఫాత్ లి గోతం నుండి ఏనాను
కొడుకు అహీర.”

16 వీళళ్ంతా పజలోల్ నుండి నియమితులయాయ్రు. వీరు తమ
పూరీవ్కుల గోతాలకు నాయకులుగానూ, ఇశాయేలు పజల తెగలకు
*పెదద్లుగానూ ఉనాన్రు.

17 ఈ పేరల్తో ఉనన్ వయ్కులను మోషే అహరోనులు పిలిచారు.
18 వీళళ్తో పాటు ఇశాయేలు పజలోల్ పురుషులందరినీ రెండో నెల
మొదటి రోజున సమావేశపరాచ్రు. ఇర ఏళ ళ్ ఆ వయసునన్
వారు తమ తమ వంశాలనూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాలనూ తమ
తెగల పెదద్ల పేరల్నూ తెలియజేసారు. 19 అపుప్డు యెహోవా
తనకాజాఞ్ పించినటుట్ గా సీనాయి అరణయ్ంలో మోషే వారి సంఖయ్
నమోదు చేశాడు.

20 ఇశాయేలుమొదటి కొడుకు రూబేను సంతానం వివరాలు ఇవి.
వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి

* 1:16 1:16 వెయియ్మందికి నాయకులుగా ఉనాన్రు.
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వెళేళ్ సామరథ్ ం ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ, పూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 21అలా రూబేను
గోతం నుండి 46, 500మందిని లెకిక్ంచారు.

22 షిమోయ్ను సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్
అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారుతమతమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారంపేరుల్
నమోదు చేసుకునాన్రు. 23అలా షిమోయ్ను గోతం నుండి 59, 300
మందిని లెకిక్ంచారు.

24 గాదు సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్
అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం
పేరుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. 25అలా గాదు గోతం నుండి 45, 650
మందిని లెకిక్ంచారు.

26 యూదా సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్
అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారు తమ తమ వంశాల, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం పేరుల్
నమోదు చేసుకునాన్రు. 27 అలా యూదా గోతం నుండి 74, 600
మందిని లెకిక్ంచారు.

28 ఇశాశ్ఖారు సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్
అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారుతమతమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారంపేరుల్
నమోదు చేసుకునాన్రు. 29అలా ఇశాశ్ఖారు గోతం నుండి 54, 400
మందిని లెకిక్ంచారు.

30 జెబూలూను సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర
ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారుతమతమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారంపేరుల్
నమోదు చేసుకునాన్రు. 31అలాజెబూలూను గోతం నుండి 57, 400
మందిని లెకిక్ంచారు.
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32యోసేపు కొడుకులోల్ ఒక న ఎఫాయిము సంతానం వివరాలు
ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి,
యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం ఉనన్వారు తమ తమ వంశాలూ,
పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారంపేరుల్ నమోదుచేసుకునాన్రు. 33అలా
ఎఫాయిము గోతం నుండి 40, 500మందిని లెకిక్ంచారు.

34 మనషేష్ సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్
అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారుతమతమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారంపేరుల్
నమోదు చేసుకునాన్రు. 35 అలా మనషేష్ గోతం నుండి 32, 200
మందిని లెకిక్ంచారు.

36 బెనాయ్మీను సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర
ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారుతమతమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారంపేరుల్
నమోదు చేసుకునాన్రు. 37అలాబెనాయ్మీను గోతం నుండి 35, 400
మందిని లెకిక్ంచారు.

38 దాను సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్
అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారుతమతమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారంపేరుల్
నమోదు చేసుకునాన్రు. 39 అలా దాను గోతం నుండి 62, 700
మందిని లెకిక్ంచారు.

40 ఆషేరు సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్
అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
ఉనన్వారుతమతమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారంపేరుల్
నమోదు చేసుకునాన్రు. 41 అలా ఆషేరు గోతం నుండి 41, 500
మందిని లెకిక్ంచారు.

42 నఫాత్ లి సంతానం వివరాలు ఇవి. వారిలో ఇర ఏళ ళ్
అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్ండి, యుదాధ్ నికి వెళేళ్ సామరథ్ ం
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ఉనన్వారుతమతమవంశాలూ,పూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారంపేరుల్
నమోదు చేసుకునాన్రు. 43 అలా నఫాత్ లి గోతం నుండి 53, 400
మందిని లెకిక్ంచారు.

44 ఇశాయేలులోని పనెన్ండు గోతాలకు నాయకతవ్ం వహించిన
వారితో పాటు వీరందరీన్ మోషే అహరోనులు లెకిక్ంచారు. 45 ఆ
విధంగా ఇశాయేలు పజలోల్ ఇర ఏళ ళ్ అంతకంటే ఎకుక్వ
వయసుస్ండి,యుదాధ్ లకు వెళళ్గలిగేవారిందరీన్వారివారిపూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం లెకిక్ంచారు. 46 వారింతా కలసి 6,03,550
మంది అయాయ్రు.

47 కాని లేవీ వారసులను వారు లెకిక్ంచలేదు. 48 ఎందుకంటే
యెహోవా మోషేకి ఇంతకు ముందే ఆజాఞ్ పించాడు. 49 “లేవీ
గోతికులను ఇశాయేలు జనసంఖయ్లో చేరచ్కూడదు. వారిని నమోదు
చేయవదుద్ .

50వాళల్కు నిబంధన శాసనాల గుడారం బాధయ్తలు అపప్గించు.
శాసనాల గుడారం లోని అలంకరణలూ, వసుత్ వులనిన్టినీ వారు
చూసుకోవాలి. లేవీయులే గుడారానిన్ మోసుకుంటూ వెళాళ్లి.
దానిలో ఉనన్ వసుత్ వులను వారేమోయాలి. దాని చుటూట్ వారు తమ
గుడారాలు వేసుకోవాలి.

51 గుడారానిన్ మరో సథ్లానికి తరలించాలిస్ వసేత్ లేవీయులే దానిన్
ఊడదీయాలి. తిరిగి గుడారానిన్ నిలపాలనాన్ లేవీయులే దానిన్
నిలపాలి. ఎవరనాన్ పరాయివయ్కి గుడారానిన్ సమీపిసేత్ వాడికిమరణ
శికష్విధించాలి. 52ఇశాయేలుపజలువారివారి నికదళానికిచెందిన
జెండా ఎకక్డ నాటారో అకక్డే తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి.

53 నా కోపం ఇశాయేలు పజల కి రాకుండా ఉండాలంటే
లేవీయులు నిబంధన శాసనాల గుడారం చుటూట్ తమ నివాసాలు
ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. నిబంధన శాసనాల గుడారానిన్ వారే జాగతత్గా
చూసుకోవాలి.” 54 ఇశాయేలు పజలు ఈ ఆజఞ్ల పకారం అనీన్
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చేసారు. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన వాటనిన్టినీ ఇశాయేలు
పజలు నెరవేరాచ్రు.

2
పయాణాలు కోసం, గోతాలు మకాం చేసే ఏరాప్టు

1యెహోవామరోసారిమోషే,అహరోనులతోమాటాల్ డాడు. ఆయన
ఇలా అనాన్డు. 2 “ఇశాయేలు పజలోల్ పతి ఒకక్రూ నయ్ంలో
తమ దళానికి చెందిన పతాకం చుటూట్ , తన గోతానిన్ సూచించే
చినన్జెండా చుటూట్ తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి. సనిన్ధి గుడారానికి
అభిముఖంగావారి గుడారాలు ఉండాలి.

3యూదా శిబిరానికి చెందిన వారు తమ నిక దళంతో యూదా
పతాకంచుటూట్ తమగుడారాలువేసుకోవాలి. ఇవిసనిన్ధిగుడారానికి
తూరుప్ దికుక్న సూరుయ్డు ఉదయించే పున ఉండాలి. యూదా
నిక దళానికి అమీమ్నాదాబు కొడుకు నయసోస్ను నాయకతవ్ం
వహించాలి. 4యూదా దళంలో నమో న వారు 74, 600 మంది
పురుషులు.

5యూదా గోతం సమీపంలో ఇశాశ్ఖారు గోతం వారు తమ శిబిరం
ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. సూయారు కొడుకు నెతనేలు ఇశాశ్ఖారు గోతం
వారి నాయకుడు. 6 నెతనేలుతో ఉనన్ నయ్ంలో 54, 400 మంది
పురుషులు నమోదయాయ్రు.

7ఇశాశ్ఖారు గోతంవారితరువాతజెబూలూను గోతంవారుండాలి.
హేలోను కొడుకు ఏలీయాబు జెబూలూను గోతం వారి నాయకుడు.
8అతని దళంలో నమో నవారు 57, 400మందిపురుషులు.

9యూదావారితో కలసి శిబిరం ఏరాప్టు చేసుకునన్ వారుమొతత్ం
లెకిక్సేత్ 1, 86, 400 మంది పురుషులు ఉనాన్రు. వీరు మొదటగా
శిబిరం నుండి కదిలి వెళాళ్లి.

10ద ణ దికుక్న రూబేను దళం తమ పతాకం చుటూట్ గుడారాలు
వేసుకోవాలి. షెదేయూరు కొడుకు ఏలీసూరు రూబేను నిక దళాలకు
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నాయకుడు. 11 అతని నయ్ంలో నమో న వారు 46, 500 మంది
పురుషులు.

12 రూబేను గోతం వారి పకక్నే షిమోయ్ను గోతం వారు తమ
గుడారాలు వేసుకోవాలి. సూరీషదాద్ యి కొడుకు షెలుమీయేలు
షిమోయ్ను గోతం వాళల్కు నాయకుడు. 13 అతని దళంలో నమో న
వారు 59, 300మందిపురుషులు.

14 తరువాత గాదు గోతం ఉండాలి. రగూయేలు కుమారుడు
ఏలీయాసాపు గాదు గోతానికి నాయకతవ్ం వహించాలి. 15 అతని
నయ్ంలో నమో నవారు 45, 650మందిపురుషులు.
16కాబటిట్ రూబేను గోతంవారితో కలసి శిబిరం ఏరాప్టు చేసుకునన్

వారి మొతత్ం లెకిక్సేత్ 1, 51, 450 మంది పురుషులు ఉనాన్రు.
వీళళ్ంతా రెండో వరుసలోముందుకు నడవాలి.

17 సనిన్ధి గుడారం శిబిరం నుండి మిగిలిన గోతాలనిన్టి మధయ్లో
లేవీయులతోకలసిముందుకు కదలాలి. వారు శిబిరంలోకిఏ కమంలో
వచాచ్రో అదే కమంలో శిబిరం నుండి బయటకు వెళాళ్లి. పతి
ఒకక్డూ తనసాథ్ నంలో ఉండాలి. తన పతాకం దగగ్రే ఉండాలి.

18 ఎఫాయిము గోతం సనిన్ధి గుడారానికి పడమటి పున
ఉండాలి. అమీహ దు కొడుకు ఎలీషామా ఎఫాయిము నాయ్లకు
నాయకతవ్ం వహించాలి. 19 ఎఫాయిము నయ్ంగా నమో న వారు
40, 500మందిపురుషులు.

20మనషేష్ గోతం వారు ఎఫాయిము గోతం వారి పకక్నే ఉండాలి.
పెదాసూరు కొడుకు గమలీయేలు మనషేష్ నాయ్లకు నాయకుడుగా
ఉండాలి. 21 అతని నయ్ంగా నమో న వారు 32, 200 మంది
పురుషులు.

22మనషేష్ గోతం వాళల్కు దగగ్రోల్ నే బెనాయ్మీను గోతం వారుండాలి.
గిదోయ్నీ కొడుకు అబీదాను బెనాయ్మీను నాయ్లకు నాయకుడుగా
ఉండాలి. 23 అతని నయ్ంగా నమో న వారు 35, 400 మంది
పురుషులు.
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24 కాబటిట్ ఎఫాయిము గోతం వారితో కలసి శిబిరం ఏరాప్టు
చేసుకునన్ వారి మొతత్ం లెకిక్సేత్ 1,08,100 మంది పురుషులు
ఉనాన్రు. వారింతామూడో వరుసలో శిబిరం నుండి కదలాలి.

25 దాను శిబిరానికి చెందిన వారు తమ నిక దళంతో దాను
పతాకం చుటూట్ తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి. సనిన్ధి గుడారానికి
ఉతత్రం పున తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి. అమీషదాయి కొడుకు
అహీయెజెరు దాను గోతానికి నాయకతవ్ం వహించాలి. 26 దాను
గోతానికి చెందిన నయ్ంగా నమో న వారు 62, 700 మంది
పురుషులు.

27 అతనికి దగగ్రలోనే ఆషేరు గోతం వారు ఉండాలి. ఒకాను
కొడుకు పగీయేలు ఆషేరు నాయ్నికి నాయకుడుగా ఉండాలి.
28అతని నయ్ంగా 41, 500మందిపురుషులు నమోదయాయ్రు.

29 ఆషేరు గోతం వాళల్కు దగగ్రలోనే నఫాత్ లి గోతం వారుండాలి.
ఏనాను కొడుకు అహీర నఫాత్ లి గోతం వాళల్కు నాయకుడిగా ఉండాలి.
30 నఫాత్ లి గోతం వారి నయ్ంగా నమో న వారు 53, 400 మంది
పురుషులు.

31 కాబటిట్ దాను గోతం వారితో కలసి శిబిరం ఏరాప్టు చేసుకునన్
వారుమొతత్ం లెకిక్సేత్ 1, 57, 600మందిపురుషులు ఉనాన్రు. వీరు
తమ ధవ్జాల పకారం చివరి బృందంగా నడవాలి.”

32 ఇశాయేలు పజలోల్ తమ తమపూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం
మోషే, అహరోనులు వీళళ్ను లెకిక్ంచారు. వీరు మొతత్ం 6,03,550
మంది పురుషులు. 33 అయితే యెహోవా మోషేకి ఆజాఞ్ పించిన
పకారం లేవీయుల సంఖయ్ లెకక్పెటట్లేదు.

34 ఈ విధంగా ఇశాయేలు పజలు మోషేకి యెహోవా
ఆజాఞ్ పించినదంతా చేసారు. వారు తమ తమ ధవ్జాల దగగ్ర
గుడారాలు వేసుకునాన్రు. శిబిరం నుండి బయటకు వెళిళ్నపుప్డు
తమపూరీవ్కుల కుటుంబాల కమంలో వెళాళ్రు.
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3
లేవీ గోతం

1 యెహోవా సీనాయి కొండ న మోషేతో మాటాల్ డిన నాటికి
అహరోనుమోషేలసంతానం వివరాలు ఇవి. 2అహరోను పెదద్ కొడుకు
నాదాబు. ఆతరువాతఅబీహ , ఎలియాజరు,ఈతామారుపుటాట్ రు.

3 ఈ పేరుల్ కలిగిన అహరోను కొడుకులు యాజకులుగా
పనిచేయడానికి అభిషేకం పొందారు. వారిని యాజకులుగా
పతిషిట్ంచారు. 4కానినాదాబు,అబీహ సీనాయిఅరణయ్ంలోదేవునికి
అంగీకారం కాని అగిన్ని అరిప్ంచినపుప్డు యెహోవా సమకష్ంలో
పడి చనిపోయారు. నాదాబు, అబీహ లకు పిలల్లు లేరు. కాబటిట్
ఎలియాజరు,ఈతామారుమాతమేతమతండిఅయినఅహరోనుతో
కలసియాజక సేవ జరిగించారు.

5తరువాతయెహోవామోషేతోఇలాచెపాప్డు. “నువువ్ లేవీగోతం
వారిని తీసుకుని రా. 6వారిని అహరోను ఎదుట నిలబెటుట్ . వారు
అతనికి సహాయకులుగా ఉండాలి.

7 వారు సనిన్ధి గుడారం ఎదుట అహరోను తరపునా,
సమాజమంతటి తరపునా బాధయ్తలు నిరవ్రించాలి. వారు
దేవుని మందిరంలో పరిచరయ్ చేయాలి. 8 సనిన్ధి గుడారంలోని
అలంకరణలూ, వసుత్ వుల విషయ వారు జాగతత్ తీసుకోవాలి.
ఇశాయేలు గోతాల పజలు మందిరంలో సేవ చేసుత్ నన్పుప్డు వాళల్కి
సహాయం చేయాలి.

9 కాబటిట్ నువువ్ లేవీయులను అహరోనుకూ అతని కొడుకులకూ
అపప్గించు. ఇశాయేలు పజలకి సేవ చేయడంలో వారు అహరోనుకి
సాయంగా ఉండాలి. వారు సంపూరణ్ంగా అతనికి సావ్ధీనం
అయాయ్రు. 10 నువువ్ అహరోనునూ అతని కొడుకులను
యాజకులుగా నియమించు. ఆ పరిచరయ్ చేయడానికి పరాయి
వాడు ఎవడనాన్ సమీపిసేత్ వాడికి మరణ శికష్ విధించాలి.”

11యెహోవామోషేతోఇంకామాటాల్ డాడు. ఆయనఇలాచెపాప్డు.
12 “ఇశాయేలు పజలోల్ నుండి నేను లేవీయులను ఎనున్కునాన్ను.
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ఇశాయేలుపజలోల్ నుండిపతిమొదటిమగసంతానానిన్తీసుకోడానికి
బదులుగా నేను లేవీయులను తీసుకునాన్ను. వారు నా వారు.
13 మొదటి సంతానం నాకు చెందుతుంది. ఐగుపు దేశంలో
నేను వారి మొదటి సంతానానిన్ సంహరించినపుప్డు ఇశాయేలులో
మనుషులోల్ నూ, పశువులోల్ నూ మొదటి సంతానానిన్ నా కోసం నేను
పతేయ్క పరచుకునాన్ను. వారు నా వారు. అవి నావి. నేనే
యెహోవాను.”

14 సీనాయి అరణయ్ంలో యెహోవా మోషేకు ఇలా చెపాప్డు.
15“లేవీవంశానికిచెందినవాళల్ందరీన్లెకిక్ంచు. వారివారిపూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం, వారి వంశాల పకారం లెకిక్ంచు. లేవీ వంశానికి
చెందిన వాళల్ందరీన్ లెకిక్ంచు. వారి పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం,
వారి వంశాల పకారం లెకిక్ంచు. ఒక నెల వయసునన్ పిలల్ల నుండి
పురుషులందరినీ లెకక్పెటుట్ .” 16మోషేయెహోవాతనకు ఆదేశించిన
పకారం ఆయన చెపిప్నటేట్ వారిని లెకిక్ంచాడు.

17లేవీకి గెరోష్ ను, కహాతు,మెరారిఅనేకొడుకులునాన్రు. 18గెరోష్ ను
కొడుకుల పేరుల్ లిబీన్, షిమీ. ఈ పేరల్తో పిలిచే తెగలకు వీరే
వంశకరలు. 19 కహాతు కొడుకుల పేరుల్ అమాము, ఇసాహ్ రు, హెబోను,
ఉజీజ్యేలు. ఈ పేరల్తో పిలిచే తెగలకు వీరే వంశకరలు. 20మెరారి
కొడుకుల పేరుల్ మాహలి, మూషి. ఈ పేరల్తో పిలిచే తెగలకు వీరే
వంశకరలు. ఇవి లేవీ వంశానికి చెందిన తెగలు.

21 గెరోష్ ను వంశసుత్ లు లిబీన్యులు, షిమీయులు. గెరోష్ నీయుల
తెగలు అంటే వీరే. 22వీళళ్లోఒక నెల వయసునన్మగ పిలల్ల నుండి
లెకక్ పెడితేమొతత్ం 7, 500మందిఉనాన్రు. 23గెరోష్ నీయుల తెగలు
దేవుని మందిరానికి పడమటి దిశగా అంటే వెనుక పున గుడారాలు
వేసుకోవాలి.

24 గెరోష్ నీయుల తెగలకు లాయేలు కుమారుడు ఎలీయాసాపు
నాయకతవ్ం వహించాలి. 25 గెరోష్ ను వంశం వారు సనిన్ధి గుడారంలో
మందిరానికీ, కపుప్గా ఉనన్ తెరలకు బాధయ్త వహించాలి. ఇంకా
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గుడారానికీ, కపుప్కీ, సనిన్ధి గుడారం పవేశదావ్రం దగగ్ర ఉండే
తెరలకీ బాధయ్త వహించాలి. 26మందిరమూ, బలిపీఠమూ ఉండే
ఆవరణ అడడ్తెరలకూ, ఆవరణ దావ్రం దగగ్ర ఉండే తెరలకూ వారు
బాధయ్త వహించాలి. సనిన్ధి గుడారం లోని తాళల్కీ దానిలో ఉనన్
సమసాత్ నికీ వారు బాధయ్త వహించాలి.

27 కహాతు నుండి అమామీయులు, ఇసాహ్ రీయులు,
హెబోనీయులు, ఉజీజ్యేలీయులు అనే తెగలు కలిగాయి. ఇవి
కహాతీయుల తెగలు 28 వీళళ్లో ఒక నెల వయసునన్ మగ పిలల్ల
నుండి లెకక్ పెడితేమొతత్ం 8, 600మంది ఉనాన్రు. వీరు పరిశుదధ్
సథ్లం బాధయ్త తీసుకోవాలి. 29 కహాతు వంశసుత్ లు మందిరం ద ణం
పున తమ గుడారాలు వేసుకోవాలి.
30 కహాతీయుల తెగలకు ఉజీజ్యేలు కొడుకు ఎలీషాపాను

నాయకతవ్ం వహించాలి. 31 వీరు మందసం, బలల్, దీపసత్ంభం,
వేదికలు, పరిశుదధ్ సథ్లంలోని వసుత్ వులు, పరిశుదధ్సథ్లం తెర ఇంకా
పరిశుదధ్సథ్లంలో ఉనన్ వాటి విషయ బాధయ్త వహించాలి.
32 లేవీయులను నడిపించే వారందరికీ యాజకు న అహరోను
కొడుకు ఎలియాజరునాయకతవ్ం వహించాలి. అతడు పరిశుదధ్సథ్లం
బాధయ్త తీసుకునన్ వారిని పరయ్వే ంచాలి.

33మెరారి నుండి రెండు తెగలు కలిగాయి. అవి మహలీయులు,
మూషీయులు. ఇవి మెరారి తెగలు. 34వీళళ్లో ఒక నెల వయసునన్
మగ పిలల్ల నుండి లెకక్ పెడితే మొతత్ం 6, 200 మంది ఉనాన్రు.
35మెరారీ తెగలకు అబీహాయిలు కొడుకు సూరీయేలు నాయకతవ్ం
వహించాలి. వారు మందిరానికి ఉతత్రం పున తమ గుడారాలు
వేసుకోవాలి.

36మెరారి వంశసుత్ లు మందిరపు పలకలకూ, దాని అడడ్కరలకూ,
దాని సత్ంభాలకూ, దాని మూలాలకూ, దాని సిథ్ర సామగికీ, ఇంకా
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దానికి సంబంధిన వాటనిన్టికీ, 37అంటే దాని చుటూట్ ఉనన్ ఆవరణ
సత్ంభాలకీ,వాటి దిమమ్లకీ,మేకులకీ,తాళల్కీ బాధయ్త వహించాలి.

38 మోషే, అహరోనూ, అతని కొడుకులూ మందిరానికి తూరుప్
పున సూరోయ్దయ దిశగా సనిన్ధి గుడారానికి ఎదురుగా తమ
గుడారాలు వేసుకోవాలి. ఇశాయేలు పజలు చేయాలిస్న పనులకూ,
పరిశుదధ్ సథ్లంలోనెరవేరాచ్లిస్నవిధులకూవారుబాధయ్తవహించాలి.
పరాయివాడు ఎవ నా పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ సమీపిసేత్ వాడికిమరణ శికష్
విధించాలి. 39యెహోవా తమకు ఆదేశించినటుల్ మోషే అహరోనులు
లేవీ వంశంలో ఒక నెల వయసునన్ మగ బిడడ్ నుండి అందరీన్
లెకిక్ంచారు. వారు 22,000మంది అయాయ్రు.

40 తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు “ఇశాయేలు
పజలోల్ మొదటి సంతానం అయిన పురుషులను ఒక నెల, ఆ
వయసునన్ వారిందరీన్ లెకక్ పెటుట్ . వారి పేరుల్ రాయి. 41 నేనే
యెహోవాను. ఇశాయేలు పజలోల్ మొదటి సంతానానికి బదులుగా
నాకోసం లేవీ జాతి వారిని వేరు చెయియ్. అలాగే ఇశాయేలు పజలకు
చెందిన పశువులోల్ మొదటి సంతానానికి బదులుగా లేవీ జాతి వారి
పశువులను నాకోసం తీసుకోవాలి.”

42యెహోవాతనకు ఆదేశించిన విధంగామోషే ఇశాయేలు పజలోల్
మొదటి సంతానానిన్ లెకక్పెటాట్ డు. 43 ఒక నెల, ఆ వయసునన్
మొదటి మగ సంతానానిన్ లెకిక్ంచాడు. వారి సంఖయ్ 22, 273
అయింది.

44తరువాతయెహోవామోషేకిఇలాఆదేశించాడు. 45“ఇశాయేలు
పజలోల్ మొదటి సంతానం అయిన 22, 273 మందిలో పతివాడికి
బదులుగా నువువ్ లేవీ జాతి వారిని వారి పశువులకి బదులుగా
లేవీ జాతి వారి పశువులను తీసుకో. లేవీ జాతి వారు నా వారుగా
ఉంటారు. నేనేయెహోవాను.

46 ఇశాయేలు పజలోల్ మొదటి పుటిట్నవారు లేవీ జాతి వారి
కంటే 273 మంది ఎకుక్వ అయాయ్రు. వారిని విడిపించడం కోసం
ఒకొక్కక్రి దగగ్ర ఐదేసి తులాల వెండి తీసుకో. 47 పరిశుదధ్ సథ్లంలో
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పమాణ న తులం బరువులో అది ఉండాలి. ఒక తులం 20
చినాన్లు. 48ఎకుక్ నవారిని విడిపించడానికి సేకరించిన ఆ ధనానిన్
అహరోనుకూ అతని కొడుకులకూ ఇవావ్లి.”

49కాబటిట్ మోషేలేవీజాతివారి కంటే ఎకుక్వగాఉనన్వారి దగగ్ర ఆ
విడుదలసొముమ్ను సేకరించాడు. 50ఇశాయేలు పజలపెదద్ కొడుకుల
దగగ్ర ఆసొముమ్ను సేకరించాడు. పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీఅయేయ్
తులం పకారం 1, 365 తులాలు సేకరించాడు. 51 మోషే తనకు
యెహోవా ఆదేశించినటుల్ ఆ విడుదల సొముమ్ను అహరోనుకీ అతని
కొడుకులకీ ఇచాచ్డు.

4
కహాతు వంశసుత్ లు

1 యెహోవా మోషే అహరోనులతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా
చెపాప్డు. 2 “లేవీ గోతం పజలోల్ ని కహాతు వంశసుత్ లోల్ పురుషులను
వారి తెగల పకారం, వారి పూరీవ్కుల కుటుంబాల పకారం లెకక్
పెటాట్ లి. 3 వారిలో ము ఏళల్ వయసుస్ నుండి యా ఏళల్
వరకూ ఉనన్ వారిని లెకక్ పెటుట్ . వీరు సనిన్ధి గుడారంలో సేవలో
చేరాలి. 4సనిన్ధి గుడారంలోనాకోసం జరగాలిస్న అతి పరిశుదధ్ న
పరిచరయ్లకు కహాతు వంశసుత్ లు బాధయ్త తీసుకోవాలి.

5 పజలు పయాణానికి సిదధ్ నపుప్డు అహరోనూ, అతని
కుమారులూ గుడారంలోకి వెళాళ్లి. అకక్డ పరిశుదధ్ సథ్లానికీ
అతి పరిశుదధ్ సథ్లానికీ మధయ్లో ఉనన్ అడడ్ తెరలను దించాలి.
ఆ తెరలతో నిబంధన శాసనాలునన్ మందసం పెటెట్ను కపాప్లి.
6దాని న *డాలిఫ్న్ చరామ్నిన్ కపాప్లి. ఇంకా దాని న నీలం రంగు
బటట్ పరచాలి. దానిన్ మోసుకు వెళళ్డానికి పెటెట్కు ఉనన్ రింగులోల్
కరలు దూరాచ్లి.

* 4:6 4:6 నిరగ్మ 25:5
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7సనిన్ధి బలల్ న నీలం రంగు బటట్ను పరచి దాని న గినెన్లను,
గరిటెలను,పాతలను,నీళ ళ్పోయడానికి కలశాలనుఉంచాలి. దాని
న రొటెట్ పతినితయ్ం ఉండాలి. 8దాని న ఎరటి బటట్ను పరచాలి.
తిరిగి దాని నడాలిఫ్న్ చరామ్నిన్ కపాప్లి.

9 తరువాత వారు నీలం రంగు బటట్ను తీసుకుని దానితో ఏడు
దీపాలసత్ంభానీన్,దానిదీపాలను, కతెత్రనూ కతెత్ర పళాళ్లను,దీపాలోల్
పోసే నూనె పాతలనూ కపాప్లి. 10 ఏడు దీపాల సత్ంభానీన్, దానికి
సంబంధించిన పరికరాలనిన్టినీ గండుచేప చరమ్ంలో చుటిట్ మోసుకు
వెళళ్డానికి వీలుగా కరల న ఉంచాలి. 11 తరువాత బంగారు
బలిపీఠం న నీలం రంగు బటట్ పరచాలి. దానిన్ గండుచేప చరమ్ంలో
చుటిట్ దానికునన్ రింగులోల్ కరలు దూరాచ్లి.

12 తరువాత పరిశుదధ్ సథ్లంలో సేవకు ఉపయోగించే
పరికరాలనిన్టి నా నీలం రంగు బటట్ పరచాలి. దానిన్ గండుచేప
చరమ్ంలో చుటిట్ మోసుకు వెళళ్డానికి వీలుగా కరల న ఉంచాలి.
13 బలిపీఠం న బూడిదను తీసివేసి దాని ఊదా రంగు బటట్
పరచాలి. 14 బలిపీఠం దగగ్ర సేవ ఉపయోగించే పరికరాలనిన్టినీ
మోసుకు వెళళ్డానికి వీలుగా కరల న ఉంచాలి. ఈ పరికరాలేవంటే
నిపుప్ తెచేచ్ పాతలూ, ముళళ్ గరిటెలూ, పారలూ, గినెన్లూ.
బలిపీఠానిన్ గండుచేప చరమ్ంలో చుటిట్ మోసుకు వెళళ్డానికి వీలుగా
దానికునన్ రింగులోల్ కరలు దూరాచ్లి.

15 అహరోనూ అతని కొడుకులూ పరిశుదధ్ సథ్లానీన్, దానికి
సంబంధించిన పరికరాలనిన్టినీ సంపూరణ్ంగా కపిప్న తరువాత
పజలు పయాణం మొదలు పెటిట్నపుప్డు కహాతు వంశసుత్ లు
పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ మోయడానికి ముందుకు రావాలి. అయితే
వారు పరిశుదధ్ పరికరాలను ముటుట్ కుంటే చనిపోతారు. సనిన్ధి
గుడారంలోని పరికరాలను మోసుకు వెళళ్డం కహతు వంశసుత్ ల
బాధయ్త. 16 యాజకుడు అహరోను కొడుకు ఎలియాజరు దీపాలోల్
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నూనె ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. అలాగే అతడు పరయ్వే ంచాలిస్న
బాధయ్తలు, పరిమళ సాంబాణి, వేదయ్ం, అభిషేకానికి వాడే నూనె,
మొతత్ం మందిరం, దానిలోనివనీన్, పరిశుదధ్ పరికరాలు, వసుత్ వులు-
వీటనిన్టికీ అతడు బాధయ్త వహించాలి.”

17 తరువాత యెహోవా మోషే, అహరోనులతో మాటాల్ డాడు.
ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 18 “మీరు కహాతు తెగ వారిని లేవీ గోతం
నుండి వేరు కానీయవదుద్ . 19వారు పరిశుదధ్ న వాటిని సమీపించి
చావకుండా వారిని పరిర ంచండి. 20వారు పరిశుదధ్ సథ్లంలోకి ఒకక్
కష్ణం కూడా వెళళ్డానికి వీలేల్దు. అలా వెళేత్ వారు చనిపోతారు.
అహరోనూ, అతని కొడుకులూ లోపలికి వెళాళ్లి. ఆ తరువాత
కహాతు వారిలో ఒకొక్కక్రికీ వారు చేయాలిస్న పనినీ, వారి పతేయ్క
విధులను అపప్గించాలి.”

గెరోష్ ను వంశసుత్ లు
21 తరువాత యెహోవా మోషే, అహరోనులతో మాటాల్ డాడు.

ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 22 “గెరోష్ ను వంశసుత్ లను కూడా వారి తెగల
పకారం,వారిపూరీవ్కుల కుటుంబాలపకారం లెకిక్ంచండి. 23వారిలోల్
ము ఏళల్ నుండియా ఏళల్ వయసునన్వారినిలెకిక్ంచండి. సనిన్ధి
గుడారంలో సేవ చేయడానికి ఈ వయసుస్లో ఉనన్ వారినందరీన్
లెకక్పెటాట్ లి.

24 గెరోష్ ను తెగల వారు చేయాలిస్న సేవలూ, వారు మోయాలిస్న
బరువులూ ఇవి. 25వారు సనిన్ధి గుడారానీన్, మందిరం తెరలను,
దాని కపుప్నూ దాని న కపిప్ ఉనన్ గండుచేప చరామ్నీన్,
సనిన్ధి గుడారం పవేశం దగగ్ర ఉనన్ తెరలనూ మోసుకు వెళాళ్లి.
26 మందిరానికీ, బలిపీఠానికీ సమీపంగా ఉండే ఆవరణలోని
తెరలను, ఆవరణ దావ్రం దగగ్ర ఉండే తెరలను వాటి తాళల్నూ,
వాటి సేవకి సంబంధించిన పరికరాలనిన్టినీ వారుమోసుకు వెళాళ్లి.
వీటితో చేయాలిస్న పనులనీన్ వారు చేయాలి.
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27 గెరోష్ ను తెగల పజలు చేయాలిస్న సేవల విషయంలో, వారు
మోయాలిస్న బరువుల విషయంలో వారిని అహరోనూ అతడి
కొడుకులూ నిరేద్శించాలి. వారి బాధయ్తలను వాళల్కు మీరు
అపప్గించాలి. 28 సనిన్ధి గుడారం దగగ్ర గెరోష్ ను తెగల పజలు
జరిగించాలిస్న సేవ ఇది. యాజకుడు అహరోను కొడుకు ఈతామారు
చేతి కింద వారు తమ సేవ జరిగించాలి.

మెరారి వంశసుత్ లు
29 మెరారి వంశసుత్ లను వారి తెగల పకారం, వారి పూరీవ్కుల

కుటుంబాల పకారం లెకిక్ంచండి. 30 వారిలోల్ ము ఏళల్ నుండి
యా ఏళల్ వయసునన్ వారిని లెకిక్ంచండి. సనిన్ధి గుడారంలో సేవ
చేయడానికి ఈ వయసుస్లో ఉనన్ వారినందరీన్ లెకక్పెటాట్ లి.

31 సనిన్ధి గుడారంలో వారు తమ బాధయ్తగా జరిగించాలిస్న
సేవలు ఇవి. వారు మందిరం చటానీన్, దాని అడడ్ కరలను,
సత్ంభాలను, దాని దిమమ్లను చూసుకోవాలి. 32 వీటితో పాటు
మందిరం చుటూట్ ఉనన్ ఆవరణలోని సత్ంభాలను, వాటి దిమమ్లను,
మేకులను,వాటితాళల్నూ,వాటికి సంబంధించిన సామగినీజాగతత్గా
చూసుకోవాలి. వారుమోసుకు వెళాళ్లిస్న బరువులను పేరల్ వరుసలో
రాసి ఉంచాలి.

33మెరారితెగలపజలు సనిన్ధి గుడారంలోయాజకుడు అహరోను
కొడుకు ఈతామారు చేతికింద చేయాలిస్న సేవ ఇది.”

లేవీ గోతంలోనిమూడుతెగల వారిని లెకిక్ంచుట
34 అపుప్డు మోషే, అహరోనూ, సమాజంలోని నాయకులూ

కహాతు తెగల పజలను వారి తెగల పకారం, వారి పూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం లెకక్ పెటాట్ రు. 35వారిలోల్ ము ఏళ ళ్ నుండి
యా ఏళల్ వయసునన్ వారిని సనిన్ధి గుడారంలో సేవ చేయడానికి
చేరే వారిందరీన్ లెకక్ పెటాట్ రు. 36వారి తెగల పకారం 2 750మంది
మగవారిని లెకక్ పెటాట్ రు.
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37 కహాతు తెగల పజలోల్ నుండి సనిన్ధి గుడారంలో సేవ
చేయడానికి మోషే, అహరోనులు వీరిని లెకిక్ంచారు. మోషే దావ్రా
యెహోవాపలికిన ఆజఞ్కు లోబడివారు ఈ పని చేశారు.

38 గెరోష్ ను తెగల పజలను వారి తెగల పకారం, వారి పూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం లెకక్ పెటాట్ రు. 39వారిలోల్ ము ఏళ ళ్ నుండి
యా ఏళల్ వయసునన్ వారిని, సనిన్ధి గుడారంలో సేవ చేయడానికి
చేరేవారందరీన్ లెకక్ పెటాట్ రు. 40వారితెగల పకారం,వారిపూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం 2, 630మందిపురుషులను లెకక్పెటాట్ రు.

41గెరోష్ ను తెగల పజలోల్ నుండి సనిన్ధి గుడారంలోసేవచేయడానికి
మోషే, అహరోనులు వీళళ్ను లెకిక్ంచారు. మోషే దావ్రా యెహోవా
పలికిన ఆజఞ్కు లోబడివారు ఈ పని చేశారు.

42మెరారి తెగల పజలను వారి తెగల పకారం, వారి పూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం లెకక్ పెటాట్ రు. 43వారిలోల్ ము ఏళ ళ్ నుండి
యా ఏళల్ వయసునన్ వారిని, సనిన్ధి గుడారంలో సేవ చేయడానికి
చేరేవారిందరీన్ లెకక్ పెటాట్ రు. 44వారితెగల పకారం,వారిపూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం 3 200మందిపురుషులను లెకక్పెటాట్ రు.

45మెరారితెగలపజలోల్ నుండిసనిన్ధి గుడారంలోసేవచేయడానికి
మోషే, అహరోనులు వీరిని లెకిక్ంచారు. మోషే దావ్రా యెహోవా
పలికిన ఆజఞ్కు లోబడివారు ఈ పని చేశారు.

46ఈ విధంగామోషే, అహరోనూ, ఇశాయేలు పజల నాయకులూ
లేవీ గోతం వారిందరీన్ వారి తెగల పకారం, వారి పూరీవ్కుల
కుటుంబాల పకారం లెకక్ పెటాట్ రు. 47వారిలోల్ ము ఏళ ళ్ నుండి
యా ఏళల్ వయసునన్ వారిని, మందిరంలో సేవ చేయడానికి చేరే
వారిందరీన్, సనిన్ధి గుడారంలో బరువులు మోసే వారిని లెకిక్ంచారు.
48అలామొతత్ం 8, 580మందిమగవారిని లెకక్ పెటాట్ రు.

49 యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం మోషే వారిని లెకిక్ంచాడు.
వారిలో పతి ఒకక్డూ తాను చేసే సేవల పకారం, మోసే బరువుల
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పకారం నమోదయాయ్రు. ఈవిధంగామోషేదావ్రాయెహోవాపలికిన
ఆజఞ్కు విధేయత చూపారు.

5
శిబిరంలో ఆదేశాలు

1 తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. 2 “ఇశాయేలు
పజలకి ఇలా ఆజాఞ్ పించు. చరమ్ంలో అంటువాయ్ధి కలిగిన వాణీణ్ ,
శరీరంలో నుండి సావం అవుతునన్ వాణీణ్ , శవానిన్ ముటుట్ కుని
అపవితు నవాణిణ్ శిబిరంలోనుండిబయటికిపంపివేయాలి. 3వారు
ఆడవా నామగవా నా శిబిరం నుండి బయటకు పంపించి వేయాలి.
వారు శిబిరానిన్ కలుషితం చేయడానికి వీలేల్దు. ఎందుకంటే నేను
శిబిరంలో వారి మధయ్ నివసిసుత్ నాన్ను.” 4 ఇశాయేలు పజలు అలాగే
చేశారు. యెహోవామోషేకి ఆజాఞ్ పించినటుల్ అలాంటి వారిని శిబిరం
బయటకు వెళళ్గొటాట్ రు. ఇశాయేలు పజలు యెహోవాకు విధేయత
చూపారు.

పాపాలకు పరిహారం
5 యెహోవా మరోసారి మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా

చెపాప్డు. “ఇశాయేలు పజలకి ఇలా చెపుప్. 6 పురుషుడు గానీ
సీ గానీ ఏదనాన్ పాపం చేసి నాకు దోహం చేసేత్ ఆ వయ్కి అపరాధి
అవుతాడు. 7అపుప్డు అతడు తాను చేసిన పాపానిన్ ఒపుప్కోవాలి.
తాను చేసిన పాపం వలల్ కలిగిన నషాట్ నిన్ అతడు చెలిల్ంచాలి. ఆ
రుసుముకి అదనంగా దానిలో ఐదో వంతు కలిపి చెలిల్ంచాలి. తాను
ఎవరికి విరోధంగాపాపం చేసాడోవారికి దానిన్ చెలిల్ంచాలి.

8 ఆ అపరాధ చెలిల్ంపుని తీసుకోడానికి ఆ వయ్కికి దగగ్ర
బంధువు ఎవరూ లేకుంటే అతడు ఆ సొముమ్ను యాజకుడి
దావ్రా నాకు చెలిల్ంచాలి. దాంతోపాటు ఒక పొటేట్లును తన
పరిహారం కోసం అరిప్ంచాలి. ఆ సొముమ్తో పాటు పొటేట్లు
కూడా యాజకునిదవుతుంది. 9 ఇశాయేలు పజలు యాజకునికి
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సమరిప్ంచేదీ, నా కోసం పతిషిట్ంచినదీ ఏ నా యాజకునికే
చెందుతుంది. 10 పతిషిట్త వసుత్ వులు ఎవరి దగగ్ర ఉనాన్ అవి
యాజకునికే చెందుతాయి. యాజకునికి ఇచిచ్ంది యాజకునికే
చెందుతుంది.”

దోహం చేసినభారయ్కు పరీకష్
11 యెహోవా మళీళ్ మోషేతో మాటాల్ డాడు. 12 “ఇశాయేలు

పజలతోమాటాల్ డివారికి ఇలాచెపుప్. ఎవ నాఒకడిభారయ్దారితపిప్
అతడికి దోహం చేసినపుప్డు, 13అంటే వేరే వయ్కి ఆమెతో సంబంధం
పెటుట్ కునాన్డనుకోండి. అపుప్డు ఆమె అపవితం అయినటేట్ .
ఆ విషయానిన్ ఆమె భర చూడకపోయినా, అతనికి తెలియక
పోయినా, ఆ కారయ్ం చేసుత్ ండగా ఎవరూ పటుట్ కోకపోయినా, ఆమెకు
వయ్తిరేకంగా సాకష్ ం చెపప్డానికి ఎవరూ ముందుకు రాకపోయినా
ఆమె పటుట్ బడదు. 14 కానీ ఆ భర మనసుస్లో రోషం పుటిట్
తన భారయ్ అపవిత న సంగతి గహిసేత్, లేదా ఆమె అపవితం
కాకపోయినా అలాంటిదే అనుమానం అతని మనసుస్లో కలిగితే
అతడు చేయాలిస్ంది ఇది.”

15అలాంటి విషయంలో ఆ వయ్కి తన భారయ్నుయాజకుడి దగగ్రికి
తీసుకురావాలి. ఆమెతో పాటు తూమెడు యవల పిండిలో పదో
వంతు కూడా తీసుకు రావాలి. దానిమీద నూనె పోయకూడదు.
సాంబాణి వేయకూడదు. ఎందుకంటే అది రోషానిన్ సూచించే
వేదయ్ం. పాపానిన్ సూచించడానికి చేసుత్ నన్ వేదయ్ం.
16 యాజకుడు ఆమెను యెహోవా సమ నికి తీసుకురావాలి.

17 తరువాత యాజకుడు మటిట్కుండలో పవితజలం తీసుకోవాలి.
మందిరం నేల నుండి కొంత ధూళి తీసుకుని ఆ నీళళ్లో కలపాలి.

18తరువాతయాజకుడుయెహోవాసమకష్ంలోఆసీనినిలబెటాట్ లి.
ఆ సీ తల ముసుగుని తీసి ఆమె జుటుట్ జడలు విపాప్లి. రోషం
కారణంగా చేసిన వేదాయ్నిన్ అంటే పాపానికి సూచనగా ఉనన్
వేదాయ్నిన్యాజకుడు ఆమెచేతులోల్ ఉంచాలి. ఇదిరోషంకారణంగా



సంఖాయ్కాండం 5:19 xxi సంఖాయ్కాండం 5:27

చేసిన వేదయ్ం. ఆ సమయంలో శాపానిన్ కలిగించే చేదు నీళ ళ్
యాజకుడి చేతిలో ఉండాలి. 19అపుప్డుయాజకుడు ఆ సీతో ఒటుట్
పెటిట్ంచిఇలాచెపాప్లి. “ఏపురుషుడూనీతో ంగికంగాకలవకపొతే,
నువువ్ దారి తపిప్ అపవిత కారయ్ం చేయకపోతే శాపానిన్ కలిగించే ఈ
చేదు నీళ ళ్ నీ పభావం చూపించవు.

20 కానీ భర ఆధీనంలో ఉనన్ నువువ్ దారి తపిప్ ఉంటే,
అపవితురాలి తే, వేరే వయ్కి నీతో సంబంధం పెటుట్ కుంటే” 21 ఇకక్డ
యాజకుడు ఆమె కి శాపం వచేచ్టుల్ ఆమెతో ఒటుట్ పెటిట్ంచాలి.
తరువాత తన మాటలు కొనసాగించాలి. “యెహోవా నీ పజలోల్
అందరికీ తెలిసేలా నినున్ శాపానికి గురిచేసాత్ డు గాక. నీ తొడలు
బలహీన నీ కడుపుఉబిబ్పోతుంది. 22శాపానిన్ కలిగించేఈనీళ ళ్
నీ కడుపులోకి వెళిల్ *నీ పొతిత్కడుపు ఉబిబ్పోయేలా చేసి నీ తొడలను
బలహీనంచేసాత్ యి.” యాజకుడు ఇలాచెపిప్నతరువాతఆసీ “నేను
దోషి తే అలాగే జరగాలి” అని చెపాప్లి.

23యాజకుడు అపుప్డు ఆ శాపాలను ఒక పతం న రాయాలి.
రాసిన ఆ శాపాలను చేదు నీళళ్తో తుడిచి వేయాలి.

24 తరువాత యాజకుడు శాపానిన్ కలిగించే ఆ చేదు నీళళ్ని
ఆమెతో తాగించాలి. శాపానిన్ కలిగించే ఆ నీళ ళ్ ఆమెలో చేదును
పుటిట్సాత్ యి. 25 తరువాత యాజకుడు రోషం కారణంగా అరిప్ంచిన
వేదాయ్నిన్ ఆమె చేతిలోనుండి తీసుకుని యెహోవా సమకష్ంలో కి
ఎతిత్, ఊపి దానిన్ బలిపీఠం దగగ్రకి తీసుకురావాలి. 26 తరువాత
యాజకుడు ఆ వేదయ్ంలో నుండి ఓ గుపెప్డు తీసి బలిపీఠం న
దానిన్ దహించాలి. ఆ తరువాత ఆ నీళళ్ను ఆమెకు తాగించాలి.

27 యాజకుడు ఆమెకు ఆ నీళల్ తాగించినపుప్డు ఒకవేళ ఆమె
అపవితురా తన భరకి దోహం చేసి ఉంటే శాపం కలుగజేసే ఆ
నీళ ళ్ ఆమె కడుపులోకి వెళిళ్ చేదు అవుతాయి. ఆమె పొతిత్ కడుపు

* 5:22 5:22 నీవు ఎనన్టికీ పిలల్లను కనలేవు.
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వాచి ఉబుబ్తుంది. ఆమె తొడలు బలహీనం అవుతాయి. ఆమె
తన పజలోల్ శాపగసుత్ రాలవుతుంది. 28 ఒకవేళ ఆ సీ అపవితం
కాకుండా పవితంగా ఉంటే విడుదల పొందుతుంది. ఆమె సంతానం
పొందడానికియోగుయ్రాలవుతుంది.

29 అనుమానం గురించిన చటట్ం ఇది. భర ఆధీనంలో ఉనన్ ఏ
సీ అయినా దారి తపిప్ అపవితురా నపుప్డు పాటించాలిస్న చటట్ం
ఇది. 30 ఒకవేళ భరకు తన భారయ్ అనుమానం కలిగినా ఇదే
చటట్ం పాటించాలి. †అతడు ఆమెను యెహోవా సమకష్ంలోకి తీసుకు
రావాలి. ఈ అనుమానం గురించిన చటట్ం వివరించిన వాటనిన్టినీ
యాజకుడు ఆమె విషయంలో జరిగించాలి.

31 అపుప్డు ఆ వయ్కి తన భారయ్ను యాజకుడి దగగ్రకి తీసుకు
వచిచ్ననేరంనుండివిముకుడవుతాడు. ఆసీఏదనాన్అపరాధంచేసేత్
ఆ శికష్ భరించాలి.

6
నాజీరు వారు

1 తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా
చెపాప్డు. 2 “ఇశాయేలు పజలతో మాటాల్ డి ఇలా చెపుప్. ఎవరనాన్
సీ గానీ పురుషుడు గానీ తనను యెహోవా కోసం పతేయ్కపరచుకుని
*నాజీరు కావడానికి మొకుక్కుంటే ఆ వయ్కి దా రసానిన్ గానీ మతుత్
కలిగించే పానీయాలు గానీ తీసుకోకూడదు. పులిసిన దా రసం
గానీ మదాయ్నిన్ గానీ తీసుకోకూడదు. 3 ఎలాంటి దా రసానీన్
తాగకూడదు. దా పళ ళ్ పండిన నా, ఎండిన నా తినకూడదు.
4నాకోసం అతడు పతేయ్కంగా ఉనన్ రోజులోల్ దాకష్ తీగల నుండి తీసిన
దేనినీ తినకూడదు. అవి పచిచ్ కాయ నా, నఉండేతోలు అయినా
తినకూడదు.
† 5:30 5:30 యాజకుడు కూడా కావచుచ్. * 6:2 6:2 యెహోవా పని కోసం
పతేయ్కించబడిన.
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5 అతడు పతేయ్కంగా ఉండాలని మొకుక్కునన్ రోజులోల్ మంగలి
కతిత్ అతడి తలని తాకకూడదు. యెహోవాకు పతేయ్కంగా ఉండాలని
మొకుక్కునన్ రోజులు పూరయే వరకూ జుటుట్ పెరగనియాయ్లి. దేవుని
కోసం అతడు పతేయ్కంగా ఉండాలి. తల జుటుట్ పొడుగాగ్
పెరగనియాయ్లి.

6 అతడు తనను యెహోవాకు పతేయ్కించుకునన్ రోజులోల్
మృతదేహానిన్ సమీపించకూడదు. 7 తన తండి, తలిల్, సోదరుడు,
సోదరి, వీరిలో ఎవరు మరణించినా అతడు వారిని తాకి తనను
అపవితం చేసుకోకూడదు. 8 అతడు పతేయ్కంగా ఉనన్ రోజులోల్
పవితంగా ఉంటాడు. యెహోవాకోసం పతేయ్కంగా ఉంటాడు.

9 ఎవ నా అతని పకక్నే అకసామ్తుత్ గా పడి చనిపోతే, దానివలల్
పతేయ్కంగాఉండే వయ్కి అపవితు తే అతడుతాను పవితం అయాయ్క
అంటే ఏడు రోజుల తరువాత తన తల జుటుట్ ని కతిత్రించుకోవాలి.
అంటే ఏడో రోజున కతిత్రించుకోవాలనన్మాట.

10 ఎనిమిదో రోజున అతడు రెండు గువవ్లను గానీ లేదా రెండు
పావురం పిలల్లను గానీ పటుట్ కుని వాటిని సనిన్ధి గుడారం దావ్రం
దగగ్ర ఉనన్ యాజకుడి దగగ్రికి తీసుకురావాలి. 11 అపుప్డు
యాజకుడు ఒకదానిన్ పాపం కోసం చేసే బలిగా. రెండో దానిన్
దహనబలిగాఅరిప్ంచాలి. ఆ వయ్కిమృతదేహానిన్తాకిపాపం చేసాడు
కాబటిట్ ఇవి అతని కోసం పరిహారం అవుతాయి. ఆ రోజునే అతడు
తనను తను పవితం చేసుకోవాలి.

12తరువాతఅతడు తిరిగినాజీరుగాఉండేకాలానిన్ పతిషిట్ంచాలి.
అతడు అపరాధ బలిగా ఒక ఏడాది వయసునన్ మగ గొరె పిలల్ని
తీసుకురావాలి. అతడు అపవితుడు కాకముందు మొకుక్కునన్
రోజులు లెకక్లోకి రాకూడదు. ఎందుకంటే అతడు యెహోవా కోసం
పతేయ్కంగా ఉండి అపవితం అయాయ్డు.

13 నాజీరుగా ఉండటానికి మొకుక్కుని ఆ నాజీరుగా ఉండే
సమయం ముగిసిన తరువాత అతడు చేయాలిస్న దాని గురించిన
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చటట్ం ఇది. అతణిణ్ సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్రకి తీసుకురావాలి.
14 అతడు తన అరప్ణ యెహోవాకు అరిప్ంచాలి. ఒక ఏడాది
వయసునన్ లోపరహిత న ఒక మగ గొరెపిలల్ని దహనబలిగా
అరిప్ంచాలి. అలాగే ఒక ఏడాది వయసునన్ లోపరహిత న ఆడ
గొరెపిలల్ను పాపం కోసం చేసే అరప్ణగా తీసుకురావాలి. అతడింకా
లోపరహిత న ఒక పొటేట్లును శాంతి బలిగా తీసుకురావాలి.
15 అలాగే అతడు తన వేదయ్ అరప్ణ, పానారప్ణలతో పాటు
పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా చేసిన గంపెడు రొటెట్లూ, సనన్ని గోదుమ
పిండితో నూనె రాసి చేసిన వంటకాలూ, పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా
నూనె రాసి చేసిన అపప్డాలూయెహోవాదగగ్రకి తీసుకురావాలి.

16 అపుప్డు యాజకుడు యెహోవా సమకష్ంలోకి వాటిని తెచిచ్
అతడి కోసం దహనబలినీ, పాపం కోసం చేసే బలినీ అరిప్ంచాలి.
17 పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా చేసిన రొటెట్ల గంపతో పాటు ఆ
పొటేట్లునుయెహోవాకు శాంతి బలిగాఅరిప్ంచాలి. అతని వేదాయ్నిన్
పానారప్ణతో కలిపి అరిప్ంచాలి.

18అపుప్డానాజీరుసనిన్ధిగుడారందావ్రందగగ్రతనపతేయ్కతను
సూచించేతలజుటుట్ కతిత్రించుకోవాలి. ఆజుటుట్ ను శాంతిబలిఅరప్ణ
సామగి కింద ఉనన్ మంటలో పడవేయాలి.

19 అపుప్డు యాజకుడు ఉడికిన పొటేట్లు జబబ్నీ గంపలోనుండి
పొంగని పదారధ్ంతో చేసిన ఒక రొటెట్నూ పొంగని పదారధ్ంతో చేసిన ఒక
అపప్డానీన్ తీసుకోవాలి. యాజకుడు వాటిని పతేయ్కతను సూచించే
తన తల వెండుకలు కతిత్రించుకునన్ నాజీరు చేతులోల్ ఉంచాలి.
20తరువాతయాజకుడు యెహోవా సమకష్ంలో కెతిత్ కదిలేచ్ అరప్ణ
గావాటిని కదిలించాలి. వాటినియెహోవాకు అరిప్ంచాలి. అది పవిత
ఆహారం. కెతిత్ కదిలించిన రొముమ్ భాగం, తొడ భాగంతో కలిపి ఇది
యాజకునికి చెందుతుంది. దాని తరువాత ఆ నాజీరు దా రసం
తాగవచుచ్.
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21 మొకుక్కునన్ నాజీరును గురించిన ఉపదేశం ఇది. తనను
యెహోవా కోసం పతేయ్కించుకోడానికి అతడు అరిప్ంచాలిస్న వాటిని
గురించిన ఉపదేశం ఇది. తాను నాజీరు కావడానికి మొకుక్కునన్
దంతా అతడు నెరవేరాచ్లి.”

యాజకుడు పజలను దీవించే విధానం
22 యెహోవా మళీళ్ మోషేతో మాటాల్ డాడు. 23 “అహరోనుకూ

అతని కొడుకులకూ ఇలా చెపుప్. మీరు ఇశాయేలు పజలను ఈ
విధంగా దీవించాలి. మీరు వారితో ఇలా చెపాప్లి.

24యెహోవామిమమ్లిన్ దీవించి సంర సాత్ డు గాక!
25యెహోవామీ తన వెలుగు పకాశింప చేసాత్ డు గాక! మిమమ్లిన్

కరుణిసాత్ డు గాక!
26యెహోవామిమమ్లిన్ కనున్లారా చూసి మీకు శాంతి పసాదించు

గాక!
27ఈ విధంగా వారు ఇశాయేలు పజలకి నా నామానిన్ ఉచచ్రిసూత్

ఉండాలి. నేను అపుప్డు వారిని దీవిసాత్ ను.”

7
దేవునిమందిరంలోకి తీసుకు వచిచ్న అరప్ణలు

1 మోషే దేవుని మందిర నిరామ్ణం ముగించిన రోజునే దానిన్
దానిలోని అలంకరణలతో సహా యెహోవా సేవ కోసం అభిషేకించి
పవిత పరిచాడు. బలిపీఠానిన్, అకక్డ పాతలను అభిషేకించి పవిత
పరిచాడు. వాటనిన్టినీ అభిషేకించి పవిత పరిచాడు. 2 ఆ
రోజునే ఇశాయేలు పజల నాయకులు, తమ పూరీవ్కుల కుటుంబాల
పెదద్లు బలులు అరిప్ంచారు. వీరు తమ తమ గోతాల పజలను
నడిపిసుత్ నన్వారు. జనాభా లెకక్లను పరయ్వే ంచింది వీరే. 3 వీరు
తమ అరప్ణలను యెహోవా సమకష్ంలోకి తీసుకు వచాచ్రు. వీరు
ఆరు గూడు బళ ళ్, పనెన్ండు ఎదుద్ లను తీసుకు వచాచ్రు. ఇదద్రు
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నాయకులకు ఒక బండినీ, ఒకొక్కక్రికీ ఒక ఎదుద్ నీ తీసుకు వచాచ్రు.
వీటినిమందిరం ఎదుటికి వారు తీసుకు వచాచ్రు.

4 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా
అనాన్డు. 5 “వారి దగగ్ర నుండి ఈ కానుకలు సీవ్కరించు. వాటిని
సనిన్ధి గుడారంలో సేవ ఉపయోగించు. ఈ కానుకలను లేవీ
వారికపప్గించు. వారిలో పతి వాడి సేవకు తగినటుట్ గా వాటిని
వాళల్కివువ్.”

6 మోషే ఆ బళల్నూ ఎదుద్ లను తీసుకుని వాటిని లేవీ వారికి
ఇచాచ్డు. 7వాటిలో గెరోష్ ను వంశం వారికి వారు చేసే సేవ పకారం
రెండు బళల్నూనాలుగు ఎదుద్ లను ఇచాచ్డు. 8యాజకుడు అహరోను
కొడుకు ఈతామారు పరయ్వేకష్ణలో పనిచేసేమెరారి వంశసుత్ లకి వారు
చేసే సేవను బటిట్ నాలుగు బళల్నూ ఎనిమిది ఎదుద్ లనూ ఇచాచ్డు.

9 అయితే కహాతు వాళల్కి ఏమీ ఇవవ్లేదు. ఎందుకంటే వారి సేవ
అంతా మందిరంలోని సామగికీ వసుత్ వులకీ సంబంధించింది. వాటిని
వారు తమ భుజాల మోసుకు వెళాళ్లి. కాబటిట్ వారికి బళ ళ్
ఇవవ్లేదు.

10 మోషే బలిపీఠానిన్ అభిషేకించిన రోజున ఆ నాయకులు
బలిపీఠానిన్ పతిషిట్ంచడానికి సామగిని తీసుకు వచాచ్రు. బలిపీఠం
ఎదుట తాము తెచిచ్న అరప్ణలను సమరిప్ంచారు. 11 యెహోవా
మోషేకి “బలిపీఠంఅభిషేకం కోసంఅరప్ణలు తీసుకు రావడానికి పతి
నాయకుడికీ ఒకోక్ రోజు కేటాయించు” అని ఆదేశించాడు.

12 మొదటి రోజు అరప్ణం తెచిచ్ంది యూదా గోతం వాడూ,
అమీమ్నాదాబు కొడుకు నయసోస్ను. 13 అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో
చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల బరువునన్
వెండి గినెన్నూ, 70తులాలబరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు.
ఈ రెంటి నిండా నూనెతో కలిపిన మెతత్ని పిండిని వేదయ్ అరప్ణగా
ఉంచాడు. 14 వీటితో పాటు పది తులాల బరువునన్ పాతను
సాంబాణితో నింపి అరిప్ంచాడు.
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15 ఇంకా అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒక పొటేట్లునూ
ఒక ఏడాదివయసునన్ గొరె పిలల్నూ ఇచాచ్డు. 16పాపం కోసం బలిగా
ఒక మేక పోతును ఇచాచ్డు. 17 రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ
ఐదు మేకపోతులను, ఒక ఏడాది వయసునన్ ఐదు గొరె పిలల్లను
శాంతిబలిగాసమరిప్ంచాడు. ఇవిఅమీమ్నాదాబుకొడుకు నయసోస్ను
తెచిచ్న అరప్ణం.

18 రెండో రోజు అరప్ణం తెచిచ్ంది ఇశాశ్ఖారు వంశంలో
నాయకుడూ, సూయారు కొడుకూ అయిన నెతనేలు. 19 అతడు
పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130
తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్ వెండి
పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండా నూనెతో కలిపిన సనన్ని
పిండిని వేదయ్ అరప్ణగా ఉంచాడు.

20 అతడింకా సాంబాణి తో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు
పాతను ఇచాచ్డు. 21 దహన బలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒక
పొటేట్లునూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ గొరె పిలల్నూ ఇచాచ్డు.
22పాపం కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును ఇచాచ్డు. 23 అలాగే
అతడు శాంతిబలిగా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పోటేట్ళళ్నూ ఐదు
మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఐదు గొరె పిలల్లను
తీసుకు వచాచ్డు. ఇదిసూయారు కొడుకు నెతనేలు తెచిచ్నఅరప్ణం.

24మూడో రోజు జెబూలూను వంశసుత్ లకు నాయకుడూ హేలోను
కొడుకూ అయిన ఏలీయాబు తన అరప్ణ తీసుకు వచాచ్డు.
25అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలోచెలామణీఅయేయ్తులం బరువుపకారం
130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్ వెండి
పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం
నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు. 26ఇంకా సాంబాణి
తో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకువచాచ్డు.

27 ఇంకా దహనబలిగా ఒక కోడెనూ ఒక పొటేట్లునూ ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఒక మగ గొరెపిలల్నూ ఇచాచ్డు. 28పాపం
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కోసంచేసేబలిగాఒకమేకపోతును ఇచాచ్డు. 29శాంతిబలిగారెండు
ఎదుద్ లను, ఐదు పోటేట్ళళ్నూ ఐదు మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను తీసుకు వచాచ్డు. ఇది హేలోను
కొడుకు ఏలీయాబు తెచిచ్న అరప్ణం.

30 నాలుగో రోజు రూబేను వంశసుత్ ల నాయకుడూ, షెదేయూరు
కొడుకూఅయినఏలీసూరుతనఅరప్ణతీసుకు వచాచ్డు. 31అతడు
పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130
తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్ వెండి
పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండా నూనెతో కలిపిన మెతత్ని
పిండిని వేదయ్ అరప్ణగా ఉంచాడు. 32 ఇంకా సాంబాణితో నిండి
ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకువచాచ్డు.

33 అతడు దహనబలిగా ఒక ఎదుద్ నూ ఒక పొటేట్లునూ ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఒక మగ గొరెపిలల్నూ తీసుకువచాచ్డు.
34 పాపం కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తీసుకువచాచ్డు.
35 ఇంకా రెండు ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళళ్నూ ఐదు మేకపోతులను,
ఐదు మగ గొరెపిలల్లను శాంతిబలి అరప్ణగా తీసుకువచాచ్డు. ఇది
షెదేయూరు కొడుకు ఏలీసూరు అరప్ణం.

36 ఐదో రోజు షిమోయ్ను వంశసుత్ ల నాయకుడూ, సూరీషదాయి
కొడుకూ అయిన షెలుమీయేలు తన అరప్ణం తీసుకు వచాచ్డు.
37అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలోచెలామణీఅయేయ్తులం బరువుపకారం
130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్ను, 70 తులాల బరువునన్
వెండి పాతను, సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ
కోసం నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు. 38 ఇంకా
సాంబాణితో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకు
వచాచ్డు.

39 ఇతడు దహనబలిగా ఒక కోడెనూ ఒక పొటేట్లునూ ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరె పిలల్నూ తీసుకువచాచ్డు. 40 ఒక
మేకపోతును పాపం కోసం చేసే బలిగా ఇచాచ్డు. 41 ఇంకా రెండు
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ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది
సూరీషదాయికొడుకు షెలుమీయేలు అరప్ణం.

42ఆరోరోజుగాదు వంశసుత్ లకునాయకుడూ, దెయూవేలు కొడుకు
ఎలీయాసాపా తన అరప్ణ తీసుకువచాచ్డు. 43 అతడు పరిశుదధ్
సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల
బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్
సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె
కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు. 44 ఇంకా సాంబాణితో
నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకు వచాచ్డు.

45 అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను, ఒక పొటేట్లును, ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్ను తీసుకు వచాచ్డు. 46పాపం
కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 47 ఇంకా రెండు
ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది
దెయూవేలు కొడుకు ఎలీయాసాపాఅరప్ణం.

48ఏడోరోజుఎఫాయిము వంశసుత్ లకు నాయకుడూ,అమీహ దు
కొడుకూఅయినఎలీషామాతనఅరప్ణతీసుకువచాచ్డు. 49అతడు
పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130
తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్ వెండి
పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం
నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు. 50ఇంకా సాంబాణి
తో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకువచాచ్డు.

51 అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను, ఒక పొటేట్లును, ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్ను తీసుకు వచాచ్డు. 52పాపం
కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 53 ఇంకా రెండు
ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం
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వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది
అమీహ దు కొడుకు ఎలీషామాఅరప్ణం.

54 ఎనిమిదో రోజు మనషేశ్ వంశసుత్ ల నాయకుడూ, పెదాసూరు
కొడుకూ అయిన గమలీయేలు తన అరప్ణ తీసుకువచాచ్డు.
55అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలోచెలామణీఅయేయ్తులం బరువుపకారం
130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్ వెండి
పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం
నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు. 56ఇంకా సాంబాణి
తోనిండిఉనన్ పదితులాలబంగారుపాతఒకదానిన్తీసుకువచాచ్డు.

57 అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒక పొటేట్లునూ ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్నూ తీసుకు వచాచ్డు. 58పాపం
కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 59 ఇంకా రెండు
ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది
పెదాసూరు కొడుకు గమలీయేలు అరప్ణం.

60 తొమిమ్దో రోజు బెనాయ్మీను వంశసుత్ లకి నాయకుడూ, గిదోయ్నీ
కొడుకూఅయినఅబీదాను తనఅరప్ణతీసుకు వచాచ్డు. 61అతడు
పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130
తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్ వెండి
పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం
నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు. 62ఇంకా సాంబాణి
తో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకువచాచ్డు.

63 అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒక పొటేట్లునూ ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్నూ తీసుకు వచాచ్డు. 64పాపం
కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 65 ఇంకా రెండు
ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది
గిదోయ్నీ కొడుకు అబీదాను అరప్ణం.
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66 పదో రోజు దాను వంశసుత్ లకి నాయకుడూ, అమీషదాయి
కొడుకూ అయిన అహీయెజెరు తన అరప్ణ తీసుకు వచాచ్డు.
67అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలోచెలామణీఅయేయ్తులం బరువుపకారం
130 తులాల బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్ వెండి
పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం
నూనె కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు. 68ఇంకా సాంబాణి
తో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకు వచాచ్డు.

69 అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒక పొటేట్లునూ ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్నూ తీసుకు వచాచ్డు. 70పాపం
కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 71 ఇంకా రెండు
ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్ను, ఐదు మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది
అమీషదాయికొడుకు అహీయెజెరు అరప్ణం.

72పదకొండోరోజుఆషేరు వంశసుత్ లనాయకుడూ, ఒకాను కొడుకూ
అయినపగీయేలుతనఅరప్ణతీసుకు వచాచ్డు. 73అతడు పరిశుదధ్
సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం 130 తులాల
బరువునన్ వెండి గినెన్నూ 70 తులాల బరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్
సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె
కలిపిన మెతత్ని గోదుమ పిండిని తెచాచ్డు. 74 ఇంకా సాంబాణి తో
నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు పాతను తీసుకు వచాచ్డు.

75 అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒక పొటేట్లునూ ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్నూ తీసుకు వచాచ్డు. 76పాపం
కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 77 ఇంకా రెండు
ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది
ఒకాను కొడుకు పగీయేలు అరప్ణం.

78 పనెన్ండో రోజు నఫాత్ లీ వంశసుత్ లకి నాయకుడూ, ఏనాను
కొడుకూ అయిన అహీరా. 79 అతడు పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ
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అయేయ్తులంబరువుపకారం 130తులాలబరువునన్ వెండి గినెన్నూ
70 తులాల బరువునన్ వెండి పళేళ్నీన్ సమరిప్ంచాడు. ఈ రెంటి
నిండుగా వేదయ్ అరప్ణ కోసం నూనె కలిపినమెతత్ని గోదుమపిండిని
తెచాచ్డు. 80 ఇంకా సాంబాణి తో నిండి ఉనన్ పది తులాల బంగారు
పాతను తీసుకువచాచ్డు.

81 అతడు దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెనూ ఒక పొటేట్లునూ ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ ఒక గొరెపిలల్నూ తీసుకు వచాచ్డు. 82పాపం
కోసం చేసే బలిగా ఒక మేకపోతును తెచాచ్డు. 83 ఇంకా రెండు
ఎదుద్ లను, ఐదు పొటేట్ళల్నూ ఐదు మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ ఐదు మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా ఇచాచ్డు. ఇది
ఏనాను కొడుకు అహీరా అరప్ణం. బలిపీఠానిన్ అభిషేకించిన
రోజున ఇశాయేలీయుల పధానులు అరిప్ంచిన పతిషాఠ్ రప్ణలు ఇవి.
వెండి గినెన్లు పనెన్ండు, వెండి పోకష్ణపాతలు పనెన్ండు, బంగారు
ధూపారులు పనెన్ండు,పతివెండి గినెన్ నూటము తులాలబరువు
ఉంది.

84మోషేబలిపీఠానిన్ అభిషేకించిన రోజున ఇశాయేలు నాయకులు
వీటనిన్టినీ పతిషిట్ంచారు. వారు పనెన్ండు వెండి గినెన్లను, పనెన్ండు
వెండి పాతలను, పనెన్ండు బంగారు పాతలను పతిషిట్ంచారు. పతి
పోకష్ణపాతడె తులాలబరువునన్ది. ఆఉపకరణాలవెండిఅంతా
పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్ తులం బరువు పకారం రెండు
వేల నాలుగువందల తులాల బరువు. 85 పతి వెండి గినేన్ 130
తులాలు, పతి పాతా 70 తులాల బరు నవి. పరిశుదధ్ సథ్లంలో
చెలామణీఅయేయ్ తులం బరువు పకారంమొతత్ం వెండిపాతలనీన్ 2,
400 తులాల బరువు ఉనాన్యి. 86సాంబాణితో నిండిన బంగారు
పాతలు పనెన్ండు ఉనాన్యి. పరిశుదధ్ సథ్లంలో చెలామణీ అయేయ్
తులం బరువు పకారం ఒకొక్కక్టి పది తులాల బరువుంది. మొతత్ం
బంగారం 120 తులాలుంది.

87 దహనబలి కింద వారు పనెన్ండు ఎదుద్ లను, పనెన్ండు
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పొటేట్ళల్నూ ఒక సంవతస్రం వయసునన్ పనెన్ండు మగ గొరెలను
పతిషిట్ంచారు. తమ వేదయ్ అరప్ణఅరిప్ంచారు. పాపం కోసం బలిగా
పనెన్ండుమేకపోతులనుఅరిప్ంచారు. పశువులనీన్ పనెన్ండు కోడెలు,
పొటేట్ళల్ పనెన్ండు, ఏడాది గొరెపిలల్లు పనెన్ండు, వాటి వేదాయ్లు
పాపపరిహారం కోసం మగ మేక పిలల్లు పనెన్ండు, సమాధానబలి
పశువులు ఇర నాలుగు కోడెలు, 88వారి పశువులనిన్టిలో నుండి
24 ఎదుద్ లను, 60 పొటేట్ళల్నూ 60 మేకపోతులను, ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ 60మగ గొరె పిలల్లను శాంతిబలిగా అరిప్ంచారు.

89 యెహోవాతో మాటాల్ డడానికి మోషే సనిన్ధి గుడారంలోకి
వెళిళ్నపుప్డు అతడు దేవుని సవ్రం తనతో మాటాల్ డడం వినాన్డు.
నిబంధన మందసం శాసనాల పెటెట్ న ఉనన్ పరిహార సాథ్ నం నుండి
ఇదద్రు కెరూబుల మధయ్లోనుండి దేవుడు అతనితో మాటాల్ డాడు.
యెహోవాఅతనితోమాటాల్ డాడు.

8
దీపాల సత్ంభాని అహరోను వెలిగించుట

1 తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా
చెపాప్డు. 2 “నువువ్ అహరోనుతో మాటాల్ డి ఇలా చెపుప్. దీపాలను
వెలిగించినపుప్డు ఆ ఏడు దీపాల వెలుగు ఏడు దీపాల సత్ంభానికి
ఎదురుగా పడేలా చూడు.”

3 అహరోను అలాగే చేశాడు. మోషేకి యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటేట్
దీపాల కాంతి ఆ ఏడు దీపాల సత్ంభానికి ఎదురుగా పడేలా వాటిని
వెలిగించాడు. 4దాని అడుగు నుండి న పువువ్ల వరకూ ఆ దీప
సత్ంభానిన్ సాగగొటిట్న బంగారంతో చేశారు. దానిన్ ఎలా చేయాలో
యెహోవామోషేకి చూపించాడు.

లేవీ గోతం వారిని వేరు చేయుట



సంఖాయ్కాండం 8:5 xxxiv సంఖాయ్కాండం 8:16

5యెహోవామళీళ్మోషేతోమాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా చెపాప్డు.
6 “ఇశాయేలు పజలోల్ నుండి లేవీ వారిని వేరు చెయియ్. తరువాత
వారిని పవితం చెయియ్.

7వారినిపవితం చేయడానికి ఇలాచెయియ్. పరిహారం కోసంవారి
పవితజలానిన్ చిలకరించు. వారిలోల్ పతిఒకక్డూమంగలి కతిత్తోతన
శరీరం ఉనన్ జుటుట్ అంతటినీ నునన్గా కతిత్రించుకుని, తన బటట్లు
ఉతుకుక్ని, తనను పవితం చేసుకోవాలి. 8 తరువాత వారు ఒక
కోడెదూడను, దాని వేదయ్ అరప్ణగా నూనె కలిపిన సనన్ని గోదుమ
పిండినీ తీసుకు రావాలి. పాపాల కోసం చేసే బలిగా మరో కోడెని
తీసుకు రావాలి.

9 తరువాత నువువ్ వారిని సనిన్ధి గుడారం ఎదుటకి తీసుకు
రావాలి. ఇశాయేలు సమాజానన్ంతా సమావేశ పరచాలి. 10 లేవీ
వారిని యెహోవా న నా ఎదుట నిలబెటుట్ . అపుప్డు ఇశాయేలు
పజలు లేవీ వారి న తమ చేతులుంచాలి. 11లేవీ వారిని అహరోను
నా ఎదుట సమరిప్ంచాలి. ఇశాయేలు పజల తరపున వారిని కదలిక
అరప్ణగా నా ఎదుట కదిలించాలి. లేవీ వారు నాకు సేవ చేయడానికి
అతడు ఈ విధంగా చేయాలి.

12 లేవీ వారు ఆ కోడెదూడల తలల తమ చేతులుంచాలి. లేవీ
వారికోసంపరిహారంచేయడానికిపాపంకోసంఅరప్ణగాఒకఎదుద్ నూ
దహనబలిగా మరొక ఎదుద్ నూ నువువ్ నాకు అరిప్ంచాలి. 13వారిని
అహరోను ఎదుటా, అతని కొడుకుల ఎదుటా హాజరు పరచి నాకు
కదలిక అరప్ణగానా ఎదుట నిలబెటాట్ లి.

14ఈ విధంగా నువువ్ ఇశాయేలు పజల నుండి లేవీ వారిని వేరు
చేయాలి. లేవీ వంశం వారు నాకు చెందిన వారుగా ఉంటారు.
15ఇదంతాఅయాయ్కలేవీవారు సేవచేయడానికిసనిన్ధి గుడారంలోకి
వెళాళ్లి. నువువ్వారిని పవిత పరచాలి. వారినినాకు కదలిక అరప్ణ
గానా ఎదుట వారిని ఎతిత్ పటుట్ కోవాలి.

16ఇలా తపప్కుండా చెయియ్. ఎందుకంటే ఇశాయేలు పజలోల్ నుండి
వీరు సంపూరణ్ంగా నా వారు. ఇశాయేలు సంతానంలో గరభ్ం
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నుండి బయటకు వచేచ్ పతి మొదటి మగ పసికందు సాథ్ నానిన్ వీరు
తీసుకుంటారు. లేవీ వారిని నేను తీసుకునాన్ను. 17 ఎందుకంటే
ఇశాయేలు పజలోల్ పతి మొదటి సంతానం నాదే. ఇది మనుషులకీ,
పశువులకీ వరిసుత్ ంది. ఈజిపుట్ లో మొదటి సంతానానిన్ నేను
సంహరించినపుప్డు వీరిని నాకోసం పతేయ్కించుకునాన్ను.

18 మొదటి సంతానానికి బదులుగా నేను ఇశాయేలు పజలోల్
నుండి లేవీ వారిని తీసుకునాన్ను. 19 వారిని అహరోనుకీ అతని
కొడుకులకీ ఒక బహ మానంగా ఇచాచ్ను. సనిన్ధి గుడారంలో
ఇశాయేలు పజల కోసం పనిచేయడానికి వారిని ఇశాయేలు పజలోల్
నుండి తీసుకునాన్ను. ఇశాయేలు పజలు పరిశుదధ్ సథ్లానిన్
సమీపించినపుప్డు వాళల్కి ఎలాంటి తెగులు హాని చేయకుండా వారి
కోసం పరిహారం చేయడానికి నేను వీరిని నియమించాను.”

20అపుప్డుమోషే,అహరోనూ, ఇశాయేలు సమాజమంతాఅలాగే
చేశారు. లేవీవారివిషయంలోయెహోవామోషేకిఆదేశించిందిఅంతా
అమలు చేశారు. ఇశాయేలు పజలు లేవీ వాళల్కి ఇదంతా చేశారు.
21 లేవీ వారు తమ బటట్లు ఉతుకుక్ని పవితం అయాయ్రు. వారిని
పవితం చేయడానికి అహరోను వారిని యెహోవా ఎదుట సమరిప్ంచి
వారి కోసం పరిహారం చేశాడు.

22 తరువాత లేవీ వారు అహరోను ఎదుటా, అతని కొడుకుల
ఎదుటా సనిన్ధి గుడారంలో తమ సేవ చేయడానికి వెళాళ్రు. లేవీ
వారిని గురించి యెహోవా మోషేకి ఆదేశించిన దాని పకారం ఇది
జరిగింది. లేవీవాళల్కందరికీ ఇలాగే జరిగించారు.

23 యెహోవా తిరిగి మోషేతో మాటాల్ డాడు. 24 “ఇర ఐదు
సంవతస్రాలు,అంతకంటేఎకుక్వవయసునన్ లేవీవాళల్ందరికీ ఇలాగే
చేయాలి. వారు సనిన్ధి గుడారంలో సేవ చేయడం కోసం చేరాలి.

25 అయితే వాళల్కి యా ఏళ ళ్ వచాచ్క ఈ విధంగా చేసే సేవ
నుండి విరమించాలి. వారు అకక్డితో ఆగిపోవాలి. 26 సనిన్ధి
గుడారంలో పని చేసే తమ సోదరులకు వారు సహాయం చేయవచుచ్
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గానీ సేవ నుండి మానుకోవాలి. ఈ విషయాలనిన్టిలో నువువ్ వాళల్కి
మారగ్ దరశ్నం చేయాలి.”

9
పసాక్ పండుగ

1 యెహోవా సీనాయి అరణయ్ంలో మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఇది
వారు ఐగుపు దేశం నుండి బయటకు వచిచ్న రెండో సంవతస్రం
మొదటి నెలలో జరిగింది. ఆయన ఇలా చెపాప్డు. 2 “పతి
సంవతస్రం ఇశాయేలు పజలు పసాక్ పండగను దానికి నిరాధ్ రించిన
తేదీలోల్ ఆచరించాలి. 3దానిన్ నిరాధ్ రించిన కాలం ఈ నెల పదాన్లుగో
రోజు. ఆ రోజు సాయంతం మీరు పసాక్ జరుపుకోవాలి. దానిన్
ఆచరించాలి. దానికి సంబంధించిన నియమాలను, ఆదేశాలను
తపప్క పాటించాలి.”

4కాబటిట్ మోషేపసాక్పండగను ఆచరించాలనిఇశాయేలు పజలకి
చెపాప్డు. 5 దాంతో సీనాయి అరణయ్ంలో ఆ మొదటి నెలలో
పదాన్లుగో రోజు సాయంతం వారు పసాక్ ఆచరించారు. యెహోవా
మోషేకి ఆజాఞ్ పించిన వాటికి ఇశాయేలు పజలు విధేయులయాయ్రు.

6కొంతమందిచనిపోయినవయ్కి శరీరానిన్తాకిఅపవితులయాయ్రు.
కాబటిట్ ఆ రోజు వారు పసాక్ ఆచరించలేక పోయారు. 7 ఆ వయ్కులు
మోషే దగగ్రకి వచిచ్ “మేము చనిపోయిన వయ్కి కారణంగానే కదా
అపవితులమయాయ్ం. ఈ సంవతస్రంలో నిరాధ్ రించిన రోజున
యెహోవాకు బలి అరిప్ంచకుండా మమమ్లిన్ ఎందుకు దూరం
చేసుత్ నాన్రు?” అని అడిగారు. 8 దానికి మోషే “కాసత్ ఆగండి.
మీ గురించియెహోవాఏం చెబుతాడో విందాం.” అని జవాబిచాచ్డు.

9 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా
చెపాప్డు. 10 “నువువ్ ఇశాయేలు పజలకి ఇలా చెపుప్. ‘మీలో
ఎవ నా లేదామీ సంతానంలో ఎవ నా శవానిన్ తాకి అపవితు నా,
లేదా దూర పయాణంలోఉనాన్ ఆ వయ్కి పసాక్ను ఆచరించ వచుచ్.’
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11 వారు రెండో నెల పదాన్లుగో రోజున సాయంతం పసాక్
ఆచరించాలి. పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా చేసిన రొటెట్లు, చేదు
ఆకు కూరలతో తినాలి. 12 మరాన్టి ఉదయానికి దానిలో దేనీన్
మిగలచ్కూడదు. దాని ఎముకలోల్ దేనీన్ విరగొగ్ టట్కూడదు. పసాక్కి
సంబంధించిన నియమాలనిన్టినీ వారు పాటించాలి.

13అయితేపవితంగాఉండీ, పయాణమేదీచేయనివాడు ఒకవేళ
పసాక్ను ఆచరించకపోతే ఆ వయ్కిని సమాజంలో లేకుండా చేయాలి.
ఎందుకంటే ఆ వయ్కి సంవతస్రంలో నిరాధ్ రించిన రోజున యెహోవాకు
అవసర న బలి అరప్ణ అరిప్ంచలేదు. ఆ వయ్కి తన పాపానిన్
భరించాలిస్ందే. 14 మీ మధయ్ నివసించే విదేశీయుడు ఎవ నా
యెహోవా గౌరవం కోసం పసాక్ని ఆచరించాలనుకుంటే అతడు
ఆయన ఆదేశాలను అనుసరించాలి. నియమాలను అనుసరించే
పసాక్ ఆచరించాలి. పసాక్ అనుసరించే విషయంలో మీ దేశంలో
పుటిట్న వాడికీ మీ మధయ్ నివసించే విదేశీయుడికీ ఒకే విధానం
ఉండాలి.”

మందిరం గామేఘం కనిపించుట
15 మందిరానిన్ నిలబెటిట్న రోజున మేఘం నిబంధన శాసనాల

గుడారానిన్ కముమ్కుంది. సాయంతానికి మేఘం మందిరం గా
కనిపించింది. అది మరాన్టి ఉదయం వరకూ అగిన్లా కనిపించింది.
16అది ఎలల్పుప్డూ అలాగే కనిపించింది. మేఘం మందిరానిన్ కమిమ్
రాతిలో అగిన్లా కనిపించింది. 17 గుడారం నుండి ఆ మేఘం
కి వెళిళ్పోయినపుప్డు ఇశాయేలు పజలు పయాణంసాగించేవారు.
ఆ మేఘం ఆగినపుప్డు ఇశాయేలు పజలు నిలిచి గుడారాలు
వేసుకునేవారు.

18 యెహోవా ఆదేశాల పకారం ఇశాయేలు పజలు పయాణం
సాగించారు. ఆయన ఆదేశాల పకారం గుడారాలు వేసుకుని నిలిచి
పోయారు. మందిరం న మేఘం నిలిచినపుప్డు తమ శిబిరంలో
ఉండే వారు. 19 ఆ మేఘం ఒకవేళ ఎకుక్వ రోజులు మందిరం న
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ఉండిపోతేయెహోవా ఆదేశాలను బటిట్ ఇశాయేలు పజలు పయాణం
చేసేవారు కాదు.

20కొనిన్సారుల్ మేఘం కొనిన్ రోజులుమాతమేమందిరం న నిలిచి
ఉంటే వారు కూడా నిలిచిపోయే వారు. యెహోవా ఆదేశాల మేరకు
గుడారాలు వేసుకుని తిరిగిఆయనఆదేశాలపకారం పయాణమయేయ్
వారు. 21 కొనిన్సారుల్ మేఘం సాయంతం నుండి మరాన్టి ఉదయం
వరకూ ఉండేది. అపుప్డు ఉదయం మేఘం వెళళ్గానే పయాణం
మొదలు పెటేట్వారు. ఒకవేళ మేఘం ఒక పగలూ ఒక రాతీ ఉంటే ఆ
మేఘం వెళిళ్న తరువాతమాతమే పయాణం చేసేవారు.

22 ఆ మేఘం రెండు రోజులు గానీ, ఒక నెల గానీ, లేదా ఒక
సంవతస్రం గానీ మందిరం న నిలిచి పొతే ఇశాయేలు పజలు
పయాణం చేయకుండా తమ గుడారాలోల్ ఉండిపోయారు. ఆమేఘం
వెళిల్ పోయిన తరువాత మాతమే పయాణం చేశారు. 23యెహోవా
ఆదేశాలకు విధేయు వారు తమ గుడారాలు వేసుకునాన్రు.
యెహోవా ఆదేశాలకు విధేయు పయాణం చేశారు. యెహోవా
మోషేదావ్రా తమకిచిచ్న ఆదేశాలకు వారు విధేయులయాయ్రు.

10
వెండి బాకాలు

1 యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా అనాన్డు.
2 “రెండు వెండి బాకాలు చేయించు. వెండిని సాగగొటిట్ వాటిని
చేయించాలి. సమాజానిన్ సమావేశం కోసం పిలవడానికీ, సేనలను
తరలించడానికీ ఆబాకాలను ఉపయోగించాలి.

3 సనిన్ధి గుడారం ఎదుట నీ దగగ్రికి సమాజమంతా సమావేశం
కావడానికియాజకులు ఆ బాకాలు ఊదాలి. 4యాజకులు ఒకే బాకా
ఊదితే ఇశాయేలు సమాజంలోనాయకులూ, తెగల పెదద్లు నీ దగగ్రకి
రావాలి. 5మీరుపెదద్ శబద్ంతోవాటినిఊదితేఅదిసంకేతంగాభావించి
తూరుప్ పున ఉనన్ సేనలు పయాణంపారంభించాలి.
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6మీరు రెండో సారి పెదద్ శబద్ంతో వాటిని ఊదితే అది సంకేతంగా
భావించి ద ణం పున నాయ్లు పయాణంమొదలు పెటాట్ లి. వారి
పయాణం పారంభించినపుప్డు పెదద్ శబద్ంతో ఊదాలి. 7 సమాజం
సమావేశంగా కూడినపుప్డు బాకాలు ఊదాలి గానీ పెదద్ శబద్ం
చేయకూడదు. 8 యాజకు న అహరోను కొడుకులు ఆ బాకాలు
ఊదాలి. మీతరతరాలోల్ మీసంతానానికిఅదినితయ్ ననియమంగా
ఉండాలి.

9మిమమ్లిన్ బాధించే శతువుకి వయ్తిరేకంగామీదేశంలోయుదాధ్ నికి
బయలు దేరే సమయంలో ఆబాకాలు పదేపదే పెదద్ శబద్ంతోఊదాలి.
అపుప్డు మీ దేవు న యెహోవా అనే నేను మిమమ్లిన్ జాఞ్ పకం
చేసుకుని శతువుల నుండిమిమమ్లిన్ ర సాత్ ను.

10 మీ పండగల సమయంలోనూ, నెల పారంభంలోనూ మీరు
వేడుకలు చేసుకునేటపుప్డుమీరుఅరిప్ంచేదహనబలులగౌరవారధ్ం,
మీ శాంతి బలుల గౌరవారధ్ం మీరు బాకాలు ఊదాలి. ఇవి మీకు మీ
దేవుడి న ననున్ జాఞ్ పకం చేసాత్ యి. నేనేయెహోవాను. మీదేవుణిణ్ .”

ఇశాయేలు పజలు సీనాయిని వదిలిపెటట్డం
11 రెండో సంవతస్రం రెండో నెల ఇరవయోయ్ రోజున శాసనాల

గుడారం నుండి మేఘం వెళిల్ పోయింది. 12 కాబటిట్ ఇశాయేలు
పజలు సీనాయి అరణయ్ంలో తమ పయాణం సాగించారు. మేఘం
తిరిగి పారాను అరణయ్ంలో నిలిచింది. 13యెహోవామోషేకి ఇచిచ్న
ఆదేశాలను బటిట్ వారు తమమొదటి పయాణం చేశారు.

14యూదా గోతం వారి ధవ్జం కింద ఉనన్ నయ్ం మొదట శిబిరం
బయటికి కదిలింది. అమీమ్నాదాబు కొడుకు నయసోస్ను ఆ నాయ్నికి
నాయకుడు. 15 ఇశాశ్ఖారు గోతం నాయ్నిన్ సూయారు కొడుకు
నెతనేలు నడిపించాడు. 16 జెబూలూను గోతం నాయ్నికి హేలోను
కొడుకు ఏలీయాబు నాయకుడు.
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17 గెరోష్ ను, మెరారి తెగలవారు తమ బాధయ్త పకారం మందిరానిన్
విపిప్ దానిన్ మోసూత్ ముందుకు సాగారు. 18 తరువాత రూబేను
గోతం ధవ్జం కింద ఉనన్ నయ్ం ముందుకు కదిలింది. ఆ నాయ్నికి
నాయకుడు షెదేయూరు కొడుకు ఏలీసూరు. 19 షిమోయ్ను గోతం
నాయ్నికి సూరీషదాయికొడుకు షెలుమీయేలునాయకుడు. 20గాదు
గోతం నాయ్నికి దెయూవేలు కొడుకు ఎలీయాసాపునాయకుడు.

21 కహాతు తెగవారు పయాణమయాయ్రు. వారు పరిశుదధ్
సథ్లంలోని పరిశుదధ్ పరికరాలను మోసూత్ వెళాళ్రు. తరువాతి
శిబిరంలో కహాతు తెగవారు వచేచ్లోగా ఇతరులు మందిరానిన్
నిలబెడుతూ ఉనాన్రు. 22 ఎఫాయీము గోతం వారి ధవ్జం కింద
వారి సేనలు కదిలాయి. ఈ నాయ్నికి అమీహ దు కొడుకు
ఎలీషామా నాయకుడు. 23 మనషేశ్ గోతం నాయ్నికి పెదాసూరు
కొడుకు గమలీయేలు నాయకుడు. 24 బెనాయ్మీను గోతం నాయ్నికి
గిదోయ్నీ కొడుకు అబీదాను నాయకుడు.

25చివరోల్ దాను గోతపు నాయ్లు తమ ధవ్జం కింద కదిలాయి. ఈ
నాయ్నికినాయకుడు అమీషదాయికొడుకు అహీయెజెరు. 26ఆషేరు
గోతం నాయ్నికి ఒకాను కొడుకు పగీయేలు నాయకుడు. 27 నఫాత్ లి
గోతం సేనలకి ఏనాను కొడుకు అహీరా నాయకుడు. 28ఈ విధంగా
ఇశాయేలు నాయ్లు ముందుకు పయాణం చేసాయి.

29మోషేహోబాబుతో మాటాల్ డాడు. ఈహోబాబు మోషే భారయ్కు
తండి అయిన రెవూయేలు కొడుకు. ఇతడు మిదాయ్ను పాంతం
వాడు. మోషే హోబాబుతో “యెహోవా మాకు చూపించిన దేశానికి
మేము వెళత్ నాన్ం. దానిన్ మీకు ఇసాత్ నని యెహోవామాకు చెపాప్డు.
నువువ్ మాతో రా. మా వలల్ మీకు మేలు కలుగుతుంది. ఇశాయేలు
పజలకిమేలు చేసాత్ ననియెహోవాపమాణం చేశాడు”అనిచెపాప్డు.
30దానికిఅతడు “నేనురాను. నేనునాసవ్దేశానికీ,నాసొంతపజల
దగగ్రకీ వెళాత్ ను” అనాన్డు.
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31 అపుప్డు మోషే ఇలా జవాబిచాచ్డు. “నువువ్ మమమ్లిన్
దయచేసివిడిచిపెటట్వదుద్ . అరణయ్ంలోఎలానివసించాలోనీకుబాగా
తెలుసు. నువువ్మా కోసం కనిపెటుట్ కుని ఉండాలి. 32నువువ్మాతో
వసేత్ యెహోవామాకు చేసినమేలుని మేము నీకు చేసాత్ ం.”

33వారు యెహోవా కొండ దగగ్ర నుండి మూడు రోజులు పయాణం
చేశారు. వారివిశాంతిసథ్లంకోసంచేసినమూడురోజులపయాణంలో
యెహోవా నిబంధన శాసనాల పెటెట్ వాళల్కి ముందుగా కదిలింది.
34వారు తాము మజిలీ చేసిన సథ్లం నుండి పయాణం చేసినపుప్డు
యెహోవామేఘం పగటివేళ వారిమీద ఉంది.

35 నిబంధన పెటెట్ పయాణం కోసం లేచినపుప్డలాల్ మోషే
“యెహోవా, లే, నీ శతువులను చెదరగొటుట్ . నినున్ దేవ్షించే వారిని
నీ ఎదుటనుండి తరిమి కొటుట్ ” అనేవాడు. 36 నిబంధన పెటెట్
ఆగినపుప్డు మోషే “యెహోవా లకష్లాది మంది ఇశాయేలు పజల
దగగ్రికి తిరిగి రా” అనేవాడు.

11
యెహోవాదగగ్ర నుండి అగిన్

1పజలుయెహోవావింటుండగాతమసమసయ్ల గురించి ఫిరాయ్దు
చేయడం మొదలు పెటాట్ రు. వారి మాటలు విని యెహోవా
ఆగహించాడు. దాంతో వారి మధయ్లో మంటలు రేగి శిబిరం ఒక
పున అంచులోల్ కాలిపోవడం మొదలయింది. 2 అపుప్డు పజలు
గటిట్గా కేకలు పెటిట్ మోషేను బతిమాలారు. కాబటిట్ మోషేయెహోవాకు
పారిధ్ంచాడు. అపుప్డు ఆ మంటలు చలాల్ రాయి. 3యెహోవా అగిన్
వారి మధయ్లో రగిలింది కాబటిట్ ఆ సథ్లానికి “*తబేరా” అనే పేరు
వచిచ్ంది.

యెహోవాదగగ్ర నుండిపూరేడు పిటట్లు

* 11:3 11:3 తగలబడిపోవడం.
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4 కొంతమంది విదేశీయులు ఇశాయేలు పజల మధయ్ వారితో
కలసి నివసిసుత్ నాన్రు. వారు తినడానికి ఇంకా మంచి ఆహారం
కోరుకునాన్రు. దాంతో ఇశాయేలు పజలు ఫిరాయ్దు చేసూత్ “తినడానికి
మాకుమాంసంఎవరిసాత్ రు? 5ఐగుపులోమేముసేవ్చఛ్గాఆరగించిన
చేపలూ, కీర దోస కాయలూ, కరూబ్జాలూ, ఆకు కూరలూ, ఉలిల్
పాయలూ, వెలుల్ లీల్ మాకు గురుకు వసుత్ నాన్యి. 6 ఇపుప్డు మేము
బలహీనులమయాయ్ం. తినడానికి ఈ మనాన్ తపిప్ంచి మాకేం
కనిప్ంచడం లేదు” అని చెపుప్కునాన్రు.

7 ఆ మనాన్ కొతిత్మీర గింజలాల్ ఉంటుంది. చూడాడ్ నికి గుగిగ్లంలా
ఉంటుంది. 8 పజలు శిబిరం దానంలో నడుసూత్ మనాన్ని
సేకరించేవారు. తిరగలిలో విసిరి గానీ రోటోల్ దంచి గానీ దానిన్ పిండి
చేసి పెనం న కాలిచ్ రొటెట్లు చేసే వారు. దాని రుచి తాజా ఒలీవ
నూనె రుచిలా ఉండేది.

9 రాతి వేళలోల్ శిబిరం న మంచు కురిసినపుప్డు దాంతో పాటే
మనాన్ కూడా ఆ మంచు న పడేది. 10 పజలు వారి కుటుంబాలతో
కలసి ఎవరి గుమమ్ం ఎదుట వారు కూరుచ్ని ఏడుసుత్ ండగా మోషే
వినాన్డు. యెహోవా భీకర కోపం రగిలి పోయింది. వారు ఏడవడం,
ఫిరాయ్దు చేయడంమోషే దృషిట్లో తపుప్గా ఉంది.

11అపుప్డుమోషేయెహోవాతోఇలాఅనాన్డు. “నేనునీసేవకుణిణ్ .
నా ఇంత నిరద్యగా వయ్వహరించావెందుకు? నా ఇంత కోపంగా
ఉనాన్వెందుకు? ఈపజలభారానిన్నా మోపావు. 12ఈజనానన్ంతా
నేను కనాన్నా? ‘తండి తన బిడడ్ని గుండెకి హతుత్ కునన్టుట్ గా వీరిని
హతుత్ కో’అనినువువ్నాతోచెపప్డానికి నేనేమనాన్వారినినాగరభ్ంలో
మోసానా? వారి పూరీవ్కులకి నువువ్ ఇసాత్ నని పమాణం చేసిన
దేశానికి నేను వారినిమోసుకు వెళాళ్లా?

13ఇంతమందిపజలకిమాంసంనేనుఎకక్డనుండితేవాలి? వారు
ననున్ చూసి ఏడుసుత్ నాన్రు. ‘మేము తినడానికి మాంసం ఇవువ్’
అంటునాన్రు. 14ఈ పజలందరి భారం మోయడం నా ఒకక్డి వలల్
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కాదు. వీళళ్ భారం నా శకికి మించింది. 15 నువువ్ నాతో ఇలా
వయ్వహరించదలిసేత్ ననున్ ఇపుప్డే చంపెయియ్. నా మీద నీకు దయ
కలిగితే ననున్ చంపి నాబాధ తీసెయియ్.”

16 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇలా అనాన్డు. “ఇశాయేలు
పజలోల్ పెదద్లు 70 మందిని నాదగగ్రికి తీసుకురా. వారు పజలోల్
పెదద్లనీ అధిపతులనీ సప్షట్ంగా గురించి తీసుకురా. వారిని సనిన్ధి
గుడారం దగగ్రికి తీసుకుని రా. వారిని నీతో కూడా నిలబెటుట్ .
17 అకక్డ నేను దిగి నీతో మాటాల్ డతాను. తరువాత నీ మీద ఉనన్
ఆతమ్లోకొంతవారి నఉంచుతాను. వారునీతోకలసిపజలభారానిన్
మోసాత్ రు. నువువ్ ఒంటరిగాఈభారంమోయాలిస్న అవసరం లేదు.

18 నువువ్ పజలకుఇలా చెపుప్. రేపటికి మిమమ్లిన్ మీరు పవితం
చేసుకోండి. యెహోవా రాక సిదధ్పడండి. యెహోవా వింటుండగా
మీరు ఏడాచ్రు కాబటిట్ మీరు కచిచ్తంగామాంసం తింటారు. ‘మాకు
మాంసం ఎవరు పెడతారు? మాకు ఐగుపులోనే బాగుంది’ అనాన్రు
గదా. అందుకని యెహోవా మీకు మాంసం ఇసాత్ డు. మీరు దానిన్
తింటారు. 19 ఒకక్ రోజు కాదు, రెండు రోజులు కాదు, ఐదు రోజులు
కాదు, పది రోజులు కాదు, ఇర రోజులు కాదు. 20ఒక నెల రోజులు
మీరు మాంసం తింటారు. అది మీ ముకుక్ పుటాలోల్ ంచి బయటకు
వచిచ్ మీకు అసహయ్ం పుటేట్ వరకూ తింటారు. మీరు మీమధయ్ ఉనన్
యెహోవాను తిరసక్రించారు కాబటిట్ అది మీకు వెగటు పుటిట్సుత్ ంది.
ఆయనముందు మీరు ఏడాచ్రు. ‘ఐగుపు నుండి ఎందుకు వచాచ్ం?’
అనాన్రు.”

21 దానికి మోషే “నేను ఆరు లకష్లమంది జనంతో ఉనాన్ను.
నువేవ్మో ‘ఒక నెల అంతా వాళల్కి మాంసం ఇసాత్ ను’ అంటునాన్వు.
22 ఇపుప్డు వారిని తృపిత్ పరచడానికి గొరెలను, పశువులను
చంపాలా? సముదంలో ఉనన్ చేపలనిన్టినీ వారి కోసం పటాట్ లా?”
అనాన్డు. 23 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “నా బాహ బలానికి
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శకి తగిగ్ందా? నా మాట నిజమో కాదో నువువ్ ఇపుప్డే చూసాత్ వు”
అనాన్డు.

24మోషే బయటికి వచిచ్ యెహోవా మాటలు పజలకు చెపాప్డు.
పజలోల్ నుండి 70 మంది పెదద్లను గుడారం చుటూట్ నిలబెటాట్ డు.
25 అపుప్డు యెహోవా మేఘంలో దిగాడు. అతనితో మాటాల్ డాడు.
అతని న ఉనన్ ఆతమ్లో ఒక భాగానిన్ పెదద్ల న ఉంచాడు.
ఆతమ్ వారి ఉనన్పుప్డు వారు పవచనం చెపాప్రు. వారంతా
ఆ సందరభ్ంలోనే పవచించారు, ఆ తరువాత ఎపుప్డూ పవచనం
చెపప్లేదు.

26 ఆ మనుషులోల్ ఇదద్రు శిబిరంలో ఉండిపోయారు. వారి పేరుల్
ఎలాద్ దు, మేదాదు. ఆతమ్ వారి కూడా నిలిచాడు. వారి పేరుల్
పెదద్ల జాబితాలో ఉనాన్యి కానీ వారు గుడారం దగగ్రకి వెళళ్లేదు.
అయినావారిశిబిరంలోనేవారు పవచించారు. 27అపుప్డు శిబిరంలో
ఒక యువకుడు మోషే దగగ్రికి పరుగెతుత్ కుంటూ వచిచ్ “ఎలాద్ దు,
మేదాదులు శిబిరంలో పవచిసుత్ నాన్రు” అని చెపాప్డు.

28మోషేసహాయకుడూ,తాను ఎనున్కునన్వారిలోఒకడూ, నూను
కొడుకూ అయినయెహోషువ “మోషే, నాయజమానీ, వారిని ఆపు”
అనాన్డు. 29దానికిమోషే “నా కోసం నీకు రోషం వచిచ్ందా? అసలు
యెహోవా పజలందరూ పవకలు కావాలని కోరుకుంటునాన్ను. దాని
కోసం యెహోవా తన ఆతమ్ని అందరి నా ఉంచుతాడు గాక” అని
అతనితో చెపాప్డు. 30 అపుప్డు మోషే, ఇశాయేలు పెదద్లంతా
శిబిరంలోకి వెళాళ్రు.

31అపుప్డు యెహోవా దగగ్రనుండి వాయువు బయలేద్రింది. అది
సముదం నుండిపూరేడు పిటట్లను తీసుకు వచిచ్ శిబిరంలో అంతటా
పడవేసింది. ఈ పునుండి ఆ పుకీ, ఆ పునుండి ఈ పుకీ
ఒక రోజు పయాణమంత దూరం వరకూ అవి వచిచ్ పడాడ్ యి. అవి
భూమికి రెండు మూరల ఎతుత్ న పడాడ్ యి. 32 కాబటిట్ పజలు
ఉదయానేన్ లేచి ఆ రోజంతావాటిని సేకరించారు. ఆ రాతీమరుసటి
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రోజు అంతా వాటిని సేకరించారు. నూరు తూముల పిటట్ల కంటే
తకుక్వ సేకరించినవాడు లేడు. తరువాత వారు వాటిని శిబిరం
చుటూట్ తమ కోసం పరచి ఉంచారు.

33 ఆ మాంసం వారి పళళ్ మధయ్ ఉండగానే, వారు దానిన్
నములుతూ ఉనన్పుప్డే యెహోవా వారి ఆగహించాడు. పెదద్
రోగంతో ఆయన వారిని బాధించాడు. 34మాంసం కోసం అతిగా ఆశ
పడిన వారిని పజలు ఒక సథ్లంలో పాతిపెటాట్ రు. అందుకే ఆ సథ్లానికి
“†కిబోతు హతాత్ వా” అనే పేరు కలిగింది. 35పజలు కిబోతు హతాత్ వా
నుండి హజేరోతుకి పయాణ వెళాళ్రు. అకక్డ నివసించారు.

12
మోషేకి వయ్తిరేకంగామిరాయ్ము, అహరోను

1 మోషే కూషు దేశానికి చెందిన ఒక సీని పెళిళ్ చేసుకునాన్డు.
అందుకని మిరాయ్ము, అహరోనులు మోషేకి వయ్తిరేకంగా
మాటాల్ డారు. 2 “యెహోవా కేవలం మోషేతోనే మాటాల్ డాడా? మాతో
ఆయన మాటాల్ డలేదా?” అని చెపుప్కునాన్రు. వాళల్ మాటలు
యెహోవా వినాన్డు. 3 మోషే ఎంతో సాధుగుణం గలవాడు.
భూమి న ఉనన్వారందరిలో ఎంతోసాతివ్కుడు.

4 వెంటనే యెహోవా మోషే, అహరోను, మిరాయ్ములతో
మాటాల్ డాడు. “మీరు ముగుగ్ రూ ఉనన్ పళంగా సనిన్ధి గుడారం
దగగ్రకి రండి”అనాన్డు. ఆముగుగ్ రూ అకక్డికి వెళాళ్రు. 5అపుప్డు
యెహోవా మేఘసత్ంభంలో దిగి వచాచ్డు. గుడారం దావ్రం దగగ్ర
నుండి అహరోను, మిరాయ్ములను పిలిచాడు. వారిదద్రూ అకక్డికి
వెళాళ్రు.

6యెహోవాఇలాఅనాన్డు.
“మీరు ఇపుప్డు నామాటలు వినండి.

† 11:34 11:34 అతాయ్శ సమ్శానం.
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మీమధయ్నాపవకఎవరనాన్ఉంటే,నేనుఅతనికిసవ్పాన్లదావ్రా
దరశ్నం ఇసాత్ ను.
కలల దావ్రా అతనితోమాటాల్ డతాను.
7నా సేవకుడుమోషే అలాంటివాడు కాదు.
అతడు నా ఇలల్ంతటిలో నమమ్క నవాడు.
8నేను అతనితో సవ్పాన్లోల్ నో, నిగూఢ న రీతిలోనోమాటాల్ డను.
ముఖాముఖీగామాటాల్ డతాను.
అతడు నా సవ్రూపానిన్ చూసాత్ డు.
అలాంటపుప్డు నా సేవకు నమోషేకి వయ్తిరేకంగామాటాల్ డడానికి

మీరెందుకు భయపడలేదు?”
9 యెహోవా వారి తీవంగా ఆగహించి అకక్డనుండి

వెళిళ్పోయాడు. 10 గుడారం నుండి మేఘం కి వెళిళ్పోయింది.
అపుప్డు అకసామ్తుత్ గా మిరాయ్ముకు కుషుట్ వాయ్ధి సోకింది. ఆమె
మంచులా తెలల్గా కనిప్ంచింది. అహరోను ఆమెని చూశాడు. ఆమెకి
కుషుట్ వాయ్ధి ఉండడం చూశాడు.

11 అపుప్డు అహరోను మోషేతో ఇలా అనాన్డు. “అయోయ్ నా
పభూ, మేము చేసిన పాపానికి శికష్ మాకు వేయవదుద్ . మేము తెలివి
తకుక్వగామాటాల్ డిపాపం చేశాం. 12తన తలిల్ గరభ్ంలోంచి బయటకి
వచేచ్టపప్టికే సగం మాంసం పోగొటుట్ కునన్ మృతశిశువులా ఆమెని
ఉండనీయకు.”

13 కాబటిట్ మోషే యెహోవాకు మొర పెటాట్ డు. “దేవా, దయచేసి
ఈమెను బాగు చెయియ్” అని పారిధ్ంచాడు. 14 అపుప్డు యెహోవా
మోషేతో “ఆమె తండి ఆమె ముఖం ఉమిమ్ వేసేత్ ఆ అవమానం
ఆమె ఏడు రోజులు భరిసుత్ ంది కదా. ఆ ఏడు రోజులూ ఆమెని
శిబిరం బయట పతేయ్కంగా ఉంచు. ఆ తరువాత ఆమెని తిరిగి
శిబిరంలోకితీసుకురా”అనాన్డు. 15కాబటిట్ మిరాయ్ముఏడురోజులు
శిబిరం బయటే గడిపింది. మిరాయ్ము తిరిగి శిబిరంలోకి వచేచ్ వరకూ
పయాణం చేయకుండా పజలు నిలిచిపోయారు.
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16ఆ తరువాత పజలు హజేరోతు నుండి పయాణం చేసి పారాను
అరణయ్ంలో ఆగారు.

13
కనాను దేశానిన్ పరీ ంచడానికి

1 ఆ తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. ఆయన ఇలా
చెపాప్డు. 2 నేను ఇశాయేలు పజలకి ఇసుత్ నన్ కనాను దేశానిన్
పరీ ంచడానికి కొంతమందిని పంపించు. తమ పూరీవ్కుల గోతాల
పకారం ఒకోక్ గోతం నుండి ఒకోక్ వయ్కిని మీరు పంపించాలి. వారిలోల్
పతి వాడూ తమ పజలోల్ నాయకు ఉండాలి.

3 మోషే యెహోవా ఆజఞ్కు విధేయులయేయ్లా వారిని పారాను
అరణయ్ం నుండి పంపించాడు. వెళిళ్న వారంతా ఇశాయేలు పజలోల్
నాయకులు. 4 వారి పేరుల్ ఇవి. రూబేను గోతం నుండి జకూక్రు
కొడుకు షమూమ్య, 5షిమోయ్ను గోతం నుండిహోరీ కొడుకు షాపాతు,
6యూదాగోతం నుండియెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు, 7ఇశాశ్ఖారు గోతం
నుండియోసేపు కొడుకు ఇగాలు. 8ఎఫాయిము గోతం నుండి నూను
కుమారుడుహోషేయ.

9 బెనాయ్మీను గోతం నుండి రాఫు కొడుకు పలీత్, 10 జెబూలూను
గోతం నుండిసోరీకొడుకు గదీయేలు, 11యోసేపుగోతం నుండిఅంటే
మనషేష్ గోతం నుండి సూసీ కొడుకు గదీ, 12దాను గోతం నుండి గెమలి
కొడుకు అమీమ్యేలు, 13 ఆషేరు గోతం నుండి మిఖాయేలు కొడుకు
సెతూరు, 14 నఫాత్ లి గోతం నుండి వాపెసీ కొడుకు నహబీ, 15 గాదు
గోతం నుండిమాకీ కొడుకు గెయువేలు. 16ఆ దేశానిన్ పరీ ంచడానికి
మోషే పంపిన వయ్కుల పేరుల్ ఇవి. నూను కొడుకు హోషేయకి మోషే
యెహోషువ అనే పేరు పెటాట్ డు.

17 వారిని కనాను దేశానిన్ చూసి పరీ ంచడానికి మోషే
పంపించాడు. అపుప్డు వాళల్తో ఇలా చెపాప్డు. “మీరు ద ణం
పు నుండి పవేశించి పరవ్తపాంతంలోకి ఎకిక్ వెళళ్ండి. 18ఆ దేశం
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ఎలాంటిదో పరీ ంచండి. అకక్డ నివసించే పజలను పరిశీలించండి.
ఆ పజలు బలవంతులా లేక బలహీనులా అనన్ది చూడండి.
అకక్డి పజల జనాభా కొదిద్మందే ఉనాన్రా లేక అధికంగా ఉనాన్రా
అనేది చూడండి. 19 వారు నివసించే నేల ఎలాంటిదో చూడండి.
అది మంచిదా, చెడడ్దా? ఎలాంటి పటట్ణాలు అకక్డ ఉనాన్యి?
వారి నివాసాలు శిబిరాలాల్ ఉనాన్యా లేక పాకారాలునన్ కోటలోల్
నివసిసుత్ నాన్రా? 20 అకక్డి భూమి లకష్ణం ఎలాంటిదో చూడండి.
అదిసారవంత నదా లేక నిసాస్ర నదా? అకక్డ చెటుల్ ఉనాన్యో
లేవో చూడండి. రయ్ంగా ఉండండి. అకక్డి భూమి మీద పండే
ఉతప్తుత్ లోల్ ఏ నా రకాలు తీసుకు రండి.” అదిదాకష్ పళ ళ్ పకావ్నికి
వచేచ్ కాలం.

21 కాబటిట్ ఆ వయ్కులు బయలేద్రి వెళాళ్రు. వారు లెబో హమాతు
అనే పాంతానికి దగగ్రగా సీను అరణయ్ం నుండి రెహోబు వరకూ
వెళిల్ సంచారం చేశారు. 22 వారు ద ణం పు నుండి పయాణం
చేసి హెబోనుకి వచాచ్రు. అకక్డ అనాకు వంశం వారు అయిన
అహీమాను, షేషయి, తలమ్యి అనే తెగల పజలు ఉనాన్రు. ఆ
హెబోను పటట్ణానిన్ ఐగుపులో ఉనన్ సోయను పటట్ణం కంటే ఏడేళ ళ్
ముందుగా కటాట్ రు.

23 వారు ఎషోక్లు లోయ చేరుకునాన్రు. అకక్డ దాకష్ గుతుత్ లు
ఉనన్ ఒక కొమమ్ను కోశారు. దానిన్ ఒక కరకి కటిట్ ఇదద్రు వయ్కులు
మోశారు. అకక్డనుంచే కొనిన్ దానిమమ్ పళళ్నూ కొనిన్ అంజూరు
పళళ్నూతీసుకు వచాచ్రు. 24ఇశాయేలు పజలు ఆపాంతంలోకోసిన
దాకష్గెలనుబటిట్ ఆపాంతానికి “*ఎషోక్లులోయ”అనేపేరుపెటాట్ రు.

పరీ ంచిన కనాను దేశం నుంచి సమాచారం
25 వారు ఆ దేశంలో నల రోజుల పాటు సంచరించి, పరీ ంచి

తిరిగి వచాచ్రు. 26 పారాను అరణయ్ంలో కాదేషులో ఉనన్ మోషే
అహరోనులదగగ్రికీ, ఇశాయేలు పజలందరి దగగ్రికీ వచాచ్రు. ఆదేశం
* 13:24 13:24 గుతిత్, గెల
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గురించిన సమాచారం తెలియజేశారు. అలాగే తాము తెచిచ్న ఆ
పాంతం పళ ళ్ చూపించారు.

27వారు మోషేకి ఇలా చెపాప్రు. “నువువ్ మమమ్లిన్ పంపించిన
దేశానికి మేము వెళాల్ ం. అకక్డ పాలు తేనెలు పవహిసుత్ నాన్యి
అనన్ది నిజమే. ఆ దేశం పళ ళ్ ఇవి. 28 కానీ అకక్డ నివసిసుత్ నన్
పజలు చాలా బలవంతులు. అకక్డి పటట్ణాలు పెదద్వి. అవనీన్
బమాహ్ ండ న పాకారాలు ఉనన్ పటట్ణాలు. అకక్డ మేము అనాకు
వంశం వారిని చూశాం. 29 ద ణ పాంతంలో అమాలేకు పజలు
నివసిసుత్ నాన్రు. కొండ పాంతంలో హితీత్, యెబూసీ, అమోరీ తెగల
వారు నివసిసుత్ నాన్రు. ఇక సముదం సమీపంలోనూ, యొరాద్ ను నదీ
పాంతంలోనూ కనాను పజలు నివసిసుత్ నాన్రు.”

30 అపుప్డు కాలేబు మోషే చుటూట్ చేరిన జనానిన్
ఉతాస్హపరచడానికి పయతన్ం చేశాడు. “మనం దాని దాడి
చేసి సావ్ధీనం చేసుకుందాం. దానిన్ జయించడానికి మనకునన్ బలం
సరిపోతుంది” అనాన్డు. 31 కాని అతనితో వెళిళ్న మిగతా వారు
“అకక్డి పజల మనందాడిచేయలేం. ఎందుకంటేవారుమనకనాన్
బలవంతులు.” అనాన్రు.

32ఈ విధంగా వారు తాము వెళిల్ చూసి వచిచ్న పాంతం గురించి
ఇశాయేలు పజలకు నిరుతాస్హ పరిచే నివేదిక ఇచాచ్రు. “మేము
చూసి వచిచ్న ఆ దేశం తన నివాసులేన్ మింగివేసే దేశం. మేము
చూసిన పజలంతా ఆజానుబాహ లు. 33 అకక్డ మేము నెఫీలీ
పజలను చూశాం. వారు అనాకు వంశం వా న నెఫీలీ తెగ వారు.
వారి ఎదుట మా దృషిట్కి మేము మిడతలాల్ గా ఉనాన్ం. వారి దృషిట్కీ
అలాగే ఉనాన్ం” అనాన్రు.

14
ఇశాయేలు పజల తిరుగుబాటు
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1 ఆ రాతి పజలందరూ పెదద్గా కేకలు పెటిట్ ఏడాచ్రు.
2 ఇశాయేలీయులందరూ మోషే అహరోనులకు వయ్తిరేకంగా గొడవ
చేశారు. 3 ఆ సమాజమంతా వారితో “ఈ అరణయ్ంలో చనిపోవడం
కనాన్ మేము ఐగుపులో చనిపోతే బాగుండేది! మేము కతిత్వాత
చావాలని యెహోవా మమమ్లిన్ ఈ పదేశానికి తీసుకొచాచ్డా? మా
భారయ్లు, మాచినన్ పిలల్లు బాధల పాలౌతారు. మళీళ్ ఐగుపు తిరిగి
వెళళ్డంమాకు మేలు కాదా?” అనాన్రు.

4 వారు “మనం ఇంకొక నాయకుణిణ్ ఎంపిక చేసుకుని ఐగుపుకు
తిరిగి వెళాద్ ం పదండి”అనిఒకరితోఒకరు చెపుప్కునాన్రు. 5అపుప్డు
మోషే,అహరోను ఇశాయేలుపజలసమావేశంఎదుటసాగిలపడాడ్ రు.

6 అపుప్డు, ఆ పదేశానిన్ పరిశీలించి చూసిన వారిలో నూను
కొడుకు యెహోషువ, యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు బటట్లు చింపుకుని,
7 ఇశాయేలీయుల సరవ్జన సమూహంతో మాటాల్ డుతూ “మేము
సంచారం చేసి పరిశీలించి చూసిన పదేశం ఎంతో మంచి పదేశం.
8యెహోవామనలను బటిట్ ఆనందిసేత్, ఆ పదేశంలో మనలను చేరిచ్,
దానిన్ మనకు ఇసాత్ డు. అదిపాలు తేనెలు పవహించే పదేశం.

9కాబటిట్ , మీరు యెహోవా మీద తిరగబడవదుద్ . ఆ దేశ పజలకు
భయపడవదుద్ . వారు మనకు అనన్ం తినన్ంత తేలిక. యెహోవా
మనతోఉనాన్డు గనకవారిభదతఇకవారి నుండితొలిగిపోతుంది.
వాళల్కు భయపడవదుద్ ”అనాన్రు. కాని,ఆసమూహం,వారినిరాళల్తో
కొటిట్ చంపాలనాన్రు. 10 అపుప్డు సనిన్ధి గుడారంలో యెహోవా
మహిమఇశాయేలీయులందరికీ కనబడింది.

11 యెహోవా మోషేతో “ఎంతకాలం ఈ పజలు ననున్
కించపరుసాత్ రు? నా శకిని చూపించే సూచనలనీన్ నేను వారి మధయ్
జరిగించినా, ననున్ ఇంకెంతకాలం నమమ్కుండా ఉంటారు? 12 నేను
వారి మీద తెగులుపంపిసాత్ ను. వారికి వారసతవ్ హకుక్ లేకుండా
చేసాత్ ను. ఈ జనం కంటే మరింత గొపప్ బల న జనాంగానిన్ నీ
వంశం దావ్రాపుటిట్సాత్ ను” అనాన్డు.
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13 మోషే యెహోవాతో “అలా చేసేత్ ఐగుపీత్యులు దాని గురించి
వింటారు. ఎందుకంటే నీ బలంతో నువువ్ ఈ జనానిన్ ఐగుపీత్యులోల్
నుంచి రపిప్ంచావు. వారు ఈ దేశ వాసులతో ఈ విషయం చెపాత్ రు.
14 యెహోవా అనే నువువ్ ఈ పజల మధయ్ ఉనాన్వనీ, యెహోవా
అనే నువువ్ ముఖాముఖిగా కనిపించినవాడివనీ, నీ మేఘం వారి
మీద నిలిచి ఉనన్దనీ, నువువ్ పగలు మేఘసత్ంభంలోనూ, రాతి
అగిన్సత్ంభంలోనూవారిముందు నడుసుత్ నాన్వనీ,వారు వినిఉనాన్రు
గదా.

15 కాబటిట్ నువువ్ ఒకక్ దెబబ్తో ఈ పజలను చంపితే నీ కీరిని
గురించి వినన్ పజలు 16 ‘పమాణపూరవ్కంగాతాను ఈ పజలకిచిచ్న
దేశంలో వారినిచేరచ్డానికి శకిలేక, యెహోవా వారిని అరణయ్ంలో
చంపేశాడు’ అని చెపుప్కుంటారు. 17 ‘యెహోవా దీరఘ్శాంతుడు,
నిబంధన నమమ్కతవ్ం సమృదిధ్గా కలిగినవాడు. 18దోషం, అతికమం
పరిహరించేవాడు. అపరాధిని నిరపరాధిగా ఎంచకుండా, మూడు
నాలుగు తరాల వరకూ తండుల దోషానిన్ కొడుకుల మీదికి తెచేచ్
వాడిగా ఉనాన్డు’ అని నువువ్ చెపిప్న మాట పకారం నా పభువు
బలానికి ఘనత కలుగు గాక. 19ఐగుపులోనుంచి వచిచ్ందిమొదలు
ఇంతవరకూ నువువ్ ఈ పజల పాపం పరిహరించినటుట్ నీ గొపప్
నిబంధన నమమ్కతావ్నిన్బటిట్ ఈ పజలపాపానిన్ దయచేసి కష్మించు”
అనాన్డు. 20యెహోవా “నీ కోరిక పకారం నేను కష్మించాను. 21కాని,
నా జీవంతో తోడు, భూమి అంతా నిండి ఉనన్ యెహోవా మహిమ
తోడు, 22 ఐగుపులో, అరణయ్ంలో నేను చేసిన సూచనలనూ, నా
మహిమను చూసిన ఈ మనుషులందరూ, ఈ పదిసారుల్ నా మాట
వినకుండా ననున్ పరీకష్కు గురి చేశారు. 23 కాబటిట్ వారి పితరులకు
పమాణపూరవ్కంగా నేనిచిచ్న దేశానిన్వారు చూడనే చూడరు. ననున్
పటిట్ంచుకోని వారిలో ఎవరూ దానిన్ చూడరు. 24 నా సేవకు న
కాలేబు వీళళ్ లాంటి వాడు కాదు. అతడు పూరణ్మనసుస్తో ననున్
అనుసరించిన కారణంగా అతడు పరిశీలించడానికి వెళిళ్న దేశంలో
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అతనిన్ పవేశపెడతాను. 25 అతని సంతానం దానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకుంటుంది. అమాలేకీయులు, కనానీయులు ఆ లోయలో
నివాసం ఉంటునాన్రు. రేపు మీరు తిరిగి ఎరసముదం మారగ్ంలో
అరణయ్ంలోకి పయాణ వెళళ్ండి” అనాన్డు.

26ఇంకాయెహోవామోషేఅహరోనులతోమాటాల్ డుతూ, 27 “నాకు
విరోధంగా ననున్ విమరిశ్ంచే ఈ చెడడ్ సమాజానిన్ నేనెంత వరకూ
సహించాలి? ఇశాయేలీయులు నాకు విరోధంగా చేసుత్ నన్ విమరశ్లు
నేను వినాన్ను.

28 నువువ్ వారితో, యెహోవా చెపేప్దేమంటే, నేను జీవంతో
ఉనన్టుట్ , మీరు నాతో చెపిప్నటుట్ నేను కచిచ్తంగా మీపటల్ చేసాత్ ను.
29 మీ శవాలు ఈ అరణయ్ంలోనే రాలిపోతాయి. మీ పూరి లెకక్
పకారంమీలోలెకక్కు వచిచ్నవారందరూ,అంటే,ఇర సంవతస్రాలు
మొదలు ఆ వయసుస్ కలిగి, నాకు విరోధంగా విమరిశ్ంచిన
వారిందరూ రాలిపోతారు. 30 యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు, నూను
కొడుకు యెహోషువ తపప్ మీకు నివాసంగా ఇసాత్ నని నేను పమాణం
చేసిన దేశంలో కచిచ్తంగామీలో ఎవరూ పవేశించరు.

31 కాని, బందీలౌతారని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ
దేశం లోపలికి రపిప్సాత్ ను. మీరు తృణీకరించిన దేశానిన్ వారు
అనుభవిసాత్ రు. 32 మీ విషయంలో మాతం, మీ శవాలు ఈ
అరణయ్ంలో రాలిపోతాయి. 33 మీ పిలల్లు ఈ అరణయ్ంలో నల
సంవతస్రాలు తిరుగులాడతారు. ఈ అరణయ్ం మీ శరీరాలను
చంపే వరకూ మీ తిరుగుబాటు వలల్ వచిచ్న పరయ్వసానాలను వారు
భరించాలి.

34మీరు ఆ పదేశానిన్ సంచారం చేసి చూసిన నల రోజుల లెకక్
పకారం రోజుకు ఒక సంవతస్రం పకారం నల సంవతస్రాలు మీ
పాపశికష్ను భరించి, నేను మీకు శతు తే ఎలా ఉంటుందో మీరు
తెలుసుకోవాలి. 35నేను,యెహోవానుమాటాల్ డాను. నాకు విరోధంగా
సమకూడిన ఈ దురామ్రగ్పు సమాజం పటల్ నేను దీనిన్ కచిచ్తంగా
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జరిగిసాత్ ను. ఈ అరణయ్ంలో వారు నాశనం అయిపోతారు. ఇకక్డే
చనిపోతారు” అనాన్డు.

36 మోషే పంపినపుప్డు ఆ దేశంలో సంచారం చేసి చూడడానికి
వెళిల్ తిరిగి వచిచ్ ఆ దేశం గురించి చెడడ్ సమాచారం చెపప్డం వలల్
సమాజం అంతా అతని మీద తిరుగుబాటు చేసిన మనుషులు,
37 అంటే ఆ దేశం గురించి చెడడ్ సమాచారం చెపిప్న మనుషులు
యెహోవా సనిన్ధిలో తెగులు వలల్ చనిపోయారు. 38 అయితే ఆ
దేశం సంచారం చేసి చూసినమనుషులోల్ నూను కొడుకుయెహోషువ,
యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు బతికారు.

39 మోషే ఇశాయేలీయులందరితో ఆ మాటలు చెపిప్నపుప్డు ఆ
పజలు చాలా దుఃఖపడాడ్ రు. 40 వారు ఉదయాన లేచి ఆ కొండ
శిఖరం ఎకిక్ “మనం నిజంగాపాపం చేశాం. చూడండి,మనం ఇకక్డ
ఉనాన్ం. యెహోవామనకువాగాద్ నంచేసినసథ్లానికివెళాద్ ం”అనాన్రు.
41కానిమోషే “మీరుయెహోవాఆజఞ్ను ఎందుకు అతికమిసుత్ నాన్రు?
42 దానిన్ మీరు సాధించ లేరు. యెహోవా మీ మధయ్ లేడు కాబటిట్
మీ శతువుల ఎదుట మీరు హతం అవుతారు. మీరు వెళళ్వదుద్ .
43 ఎందుకంటే, అమాలేకీయులు, కనానీయులు మీకంటే ముందుగా
అకక్డికి చేరారు. మీరు ఖడగ్ ం చేత చనిపోతారు. మీరుయెహోవాను
అనుసరించలేదు గనక ఇంకయెహోవామీకుతోడుగాఉండడు”అని
చెపాప్డు.

44 కాని వారు మూరఖ్ంగా ఆ కొండ కొన మీదకు ఎకిక్ వెళాళ్రు.
కాని, యెహోవా నిబంధన మందసం గానీ, మోషేగానీ శిబిరం నుంచి
బయటకు వెళళ్లేదు. 45 అపుప్డు ఆ కొండ మీద నివాసం ఉనన్
అమాలేకీయులు, కనానీయులు దిగి వచిచ్ వారి దాడి చేసి, హోరామ్
వరకూ వారిని తరిమిహతం చేశారు.

15
వివిధ అరప్ణలకు నియామాలు
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1 తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డుతూ, 2 “నువువ్
ఇశాయేలీయులతోచెపుప్, ‘యెహోవామీకిసుత్ నన్ ఆ పదేశంలోకిమీరు
వెళిళ్నపుప్డు, 3యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన కలిగేలామందలోని
పశువులోల్ , దహనబలిగా నా, బలిగా నా తెచిచ్, మొకుక్బడి
చెలిల్ంచడానికి గాని, సేవ్చాఛ్రప్ణగా గాని, నియామక కాలంలో
అరిప్ంచేదిగా గాని, దేని నామీరు అరిప్ంచాలనుకునాన్రనుకోండి.

4 యెహోవాకు ఆ అరప్ణ అరిప్ంచే వాడు ముపాప్వు నూనెతో
కలిపిన రెండునన్ర కిలోల పిండిని వేదయ్ంగా తేవాలి. 5 ఒకొక్కక్
గొరెపిలల్తోపాటు దహనబలిమీదగాని,బలిమీదగానిపొయయ్డానికి
ముపాప్వు లీటరల్ దా రసం పానారప్ణగా సిదధ్ం చెయాయ్లి.
6పొటేట్లుతో పాటు ఒక పడి నూనెతో కలిపిన నాలుగు లీటరల్ పిండిని
వేదయ్ంగా సిదధ్ం చెయాయ్లి 7 ఒక లీటరు దా రసం పానారప్ణగా
తేవాలి. అదియెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన.

8 మొకుక్బడి చెలిల్ంచడాని నా, యెహోవాకు సమాధానబలి
అరిప్ంచడాని నా, నువువ్ దహనబలిగా నా, బలిగా నా లేత
దునన్పోతును సిదధ్ం చేసేత్, 9 దానితో పాటు, లీటరునన్ర నూనె
కలిపిన ఏడునన్ర కిలోల గోదుమపిండిని వేదయ్ంగా అరిప్ంచాలి.
10 ఇంకా, యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన కలిగిన దహన బలిగా
మీరు తేవలసినవి.

11 లీటరునన్ర దా రసం పానీయారప్ణగా తేవాలి. ఒకొక్కక్
కోడెతోపాటు, ఒకొక్కక్ పొటేట్లుతోపాటు, గొరెలోల్ నా, మేకలోల్ నా
ఒకొక్కక్ పిలల్తో పాటు ఆ విధంగా చెయాయ్లి. 12 మీరు సిదధ్పరిచే
వాటి లెకక్ను బటిట్ వాటి లెకక్లో పతి దానికీ ఆ విధంగా చెయాయ్లి.
13 దేశంలో పుటిట్న వారందరూ యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన
కలిగిన దహనబలి అరప్ణ తెచేచ్టపుప్డు ఆ విధంగానే చెయాయ్లి.

14మీదగగ్ర నివాసం ఉనన్ పరదేశిగాని,మీతరతరాలోల్ మీమధయ్
ఉనన్వాడు ఎవ నా గాని యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన కలిగిన
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దహనబలి అరిప్ంచాలని అనుకునన్పుప్డు, మీరు చేసినటేట్ అతడు
కూడా చెయాయ్లి. 15 సమాజానికి, అంటే మీకూ, మీలో నివాసం
ఉనన్ పరదేశికీ ఒకే కటట్డ. అది మీ తరతరాలకు ఉండే శాశవ్త న
కటుట్ బాటు. యెహోవా సనిన్ధిలో మీరునన్టేట్ పరదేశి కూడా ఉండాలి.
16 మీకూ, మీ దగగ్ర నివాసం ఉండే పరదేశికీ ఒకే ఏరాప్టు, ఒకే
నాయ్యవిధి ఉండాలి’ ” అనాన్డు.

17 యెహోవా మోషేతో మళీళ్ మాటాల్ డుతూ “ఇశాయేలీయులతో
ఇలాచెపుప్, 18నేనుమిమమ్లిన్ తీసుకెళత్ నన్ దేశంలోమీరు పవేశించిన
తరువాత 19మీరు ఆ దేశపుఆహారం తినన్పుప్డుయెహోవాకు పతిషట్
అరప్ణ అరిప్ంచాలి.

20 మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పతిషాట్ రప్ణగా
అరిప్ంచాలి. కళల్పు అరప్ణలాదానిన్ అరిప్ంచాలి. 21మీతరతరాలకు
మీ మొదటి పిండిముదద్లోనుంచి పతిషాఠ్ రప్ణను యెహోవాకు
అరిప్ంచాలి” అనాన్డు.

పొరపాటున చేసినపాపాలకు అరప్ణలు
22“యెహోవామోషేతోచెపిప్నఈఆజఞ్లనిన్టోల్ ,అంటే 23యెహోవా

ఆజాఞ్ పించిన రోజు మొదలుకుని ఆ తరువాత మీ తరతరాలకు
యెహోవా మోషే దావ్రా మీకు ఆజాఞ్ పించిన వాటిలో పొరపాటున
దేని నా మీరు చెయయ్నపుప్డు, అది సమాజానికి తెలియజేసేత్,
24 సమాజమంతా యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసనగా ఉండడానికి
దహనబలిగా ఒక లేత దునన్పోతును ఆజఞ్పకారం దాని వేదాయ్నిన్,
దాని పానీయారప్ణను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సిదధ్ం
చెయాయ్లి.

25యాజకుడు ఇశాయేలీయుల సరవ్సమాజం కోసం పాయశిచ్తత్ం
చెయాయ్లి. తెలియక దానిన్ చేశారు గనక కష్మాపణ దొరుకుతుంది.
వారు పొరపాటున చేసిన పాపాలను బటిట్ తమ అరప్ణ, అంటే
యెహోవాకు చెందవలసిన దహనబలి, పాపపరిహారారథ్బలి
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యెహోవా సనిన్ధికి తీసుకు రావాలి. 26 అపుప్డు ఇశాయేలీయుల
సరవ్సమాజానికి గాని,వారిమధయ్ నివాసం ఉంటునన్ పరదేశికి గాని,
కష్మాపణ దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే, పజలందరూ తెలియక దానిన్
చెయయ్డం జరిగింది.

27ఒకడుపొరపాటునపాపంచేసేత్,అతడుపాపపరిహారారథ్ బలిగా
ఒక సంవతస్రం వయసుస్ ఉనన్ ఆడమేక పిలల్ను తీసుకురావాలి.
28పొరపాటుగా యెహోవా సనిన్ధిలో దానిన్ చేశాడు గనక తెలియక
పాపం చేసిన అతని కోసంయాజకుడు పాయశిచ్తత్ం చేసాత్ డు. అతని
కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయడం వలల్ అతడు కష్మాపణ పొందుతాడు.
29ఇశాయేలీయులోల్ పుటిట్నవాడు గానివారిమధయ్ నివాసంఉంటునన్
పరదేశి గాని పొరపాటున ఎవ నా పాపం చేసేత్, అతనికీ, మీకూ
ఒకక్టే చటట్ం ఉండాలి.

30కాని, దేశంలోపుటిట్నవాడు గాని పరదేశిగానిఎవ నాకావాలని
పాపం చేసేత్, 31 అతడు యెహోవాను తృణీకరించిన వాడు గనక
అలాంటివాడు కచిచ్తంగా పజలోల్ ఉండకుండాా కొటిట్వేయాలి. అతని
పాపం అతని మీద ఉంటుంది. అతడు యెహోవామాటను అలకష్ ం
చేసి ఆయన ఆజఞ్ను అతికమించిన కారణంగా అతడు తన పజలోల్
లేకుండాపోతాడు” అనాన్డు.

విశాంతి దినాన పని చేసినవారికి శికష్
32 ఇశాయేలీయులు అరణయ్ంలో ఉనన్పుప్డు ఒకడు విశాంతి

దినాన కటెట్లు ఏరడం గమనించారు. 33 అతడు కటెట్లు ఏరడం
చూసిన వారు మోషే అహారోనుల దగగ్రికి, సమాజం ఎదుటికి అతనిన్
తీసుకొచాచ్రు. 34 అతని పటల్ ఏం చెయాయ్లో అది వాళల్కు తెలియ
లేదు గనక అతనిన్ అదుపులోకి తీసుకుని ఉంచారు.

35తరువాతయెహోవామోషేతో “ఆ వయ్కికిమరణ శికష్ విధించాలి.
36 సరవ్సమాజం శిబిరం బయట అతనిన్ రాళల్తో కొటిట్ చంపాలి”
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అనాన్డు. కాబటిట్ యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ సరవ్ సమాజం
శిబిరం బయటకు అతనిన్ తీసుకెళిళ్,రాళల్తో కొటిట్ చంపారు.

బటట్లు కుచుచ్లు
37 ఇంకా యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డుతూ, 38 “నువువ్

ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్, వారు తమ తరతరాలకు తమ
బటట్ల అంచులకు కుచుచ్లు చేసుకుని, అంచుల కుచుచ్ల మీద
నీలిరంగు దారం తగిలించాలి. 39మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టినీ జాఞ్ పకం
చేసుకుని, మీ దేవునికి పతిషిఠ్తు ఉండేలా ఇదివరకు కోరిన వాటిని
బటిట్ , చూసిన వాటిని బటిట్ ఆధాయ్తిమ్క వయ్భిచారం చెయయ్కుండా
ఉండాలి.

40మీరు నా కోసం పతేయ్కపరచిన వారు గనక, మీరు పవితులుగా
ఉండేందుకు యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టినీ జాఞ్ పకం చేసుకుని వాటిని
అనుసరించడానికి జాగతత్ తీసుకోండి. 41 నేను మీకు దేవుడుగా
ఉండాలనిఐగుపుదేశంలోనుంచిమిమమ్లిన్ రపిప్ంచినమీదేవుడ న
యెహోవాను. మీదేవుడ నయెహోవాను నేనే.”

16
కోరహ ,దాతాను, అబీరాము

1 లేవీ మునిమనవడు, కహాతు మనవడు, ఇసాహ్ రు కొడుకు
కోరహ , రూబేనీయులోల్ ఏలీయాబు కొడుకులు దాతాను, అబీరాము,
పేలెతు కొడుకు ఓనుతో కలిసి 2ఇశాయేలీయులోల్ పేరు పొందిన 250
మంది నాయకులతో సహామోషే మీద తిరుగుబాటుగా లేచి 3మోషే
అహరోనులకు విరోధంగా సమకూడారు. “మీరు చాలా ఎకుక్వ
అధికారం చలాయిసుత్ నాన్రు. ఈ సమాజంలో ఉనన్ వారిందరూ
పవితులే. అందరూ యెహోవా కోసం పతేయ్కించిన వారే. యెహోవా
వారి మధయ్ ఉనాన్డు. యెహోవా సమాజం మీద మిమమ్లిన్ మీరు
ఎందుకు గొపప్ చేసుకుంటునాన్రు?” అనాన్రు.
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4మోషేఆమాటవినన్పుప్డు,సాగిలపడాడ్ డు. ఆతరువాతఅతడు
కోరహ తో, అతని గుంపుతో, 5 “ఆయన వారు ఎవరో యెహోవా
కోసం పతేయ్కించిన వారెవరో రేపుయెహోవా తెలియజేసి అతనిన్ తన
సనిన్ధికి రానిసాత్ డు. ఆయన తాను ఏరప్రచుకునన్వాణిణ్ తన దగగ్రికి
చేరుచ్కుంటాడు.

6కోరహ , నువూవ్ నీ గుంపూ ఇలా చెయయ్ండి, మీరు ధూపారులు
తీసుకుని వాటిలో నిపుప్ ఉంచి రేపుయెహోవా సనిన్ధిలో వాటి మీద
ధూపసాంబాణి వెయయ్ండి. 7 అపుప్డు యెహోవా ఎవరిని ఏరాప్టు
చేసుకుంటాడో అతనే పవితుడు. లేవీ కొడుకులారా, మీరు చాలా
దూరం వెళాళ్రు” అనాన్డు.

8 ఇంకా మోషే కోరహ తో “లేవీ కొడుకులారా వినండి, 9 తన
మందిరసేవ చెయయ్డానికి యెహోవా మిమమ్లిన్ తన దగగ్రికి
చేరుచ్కోవడం చినన్ విషయమా? మీరు సమాజం ఎదుట నిలబడి
వారు చెయయ్వలసిన సేవ చేసేలా ఇశాయేలీయుల దేవుడు
ఇశాయేలీయుల సమాజంలోనుంచి మిమమ్లిన్ పతేయ్క పరచుకోవడం
మీకు తకుక్వగా కనిపిసుత్ నన్దా? 10 ఆయన నినూన్, నీతో
లేవీయు న నీగోతంవారిందరీన్ చేరుచ్కునాన్డు గదా. ఇపుప్డుమీరు
యాజకతవ్ం కూడా కోరుతునాన్రు. 11దీని కోసం నువూవ్, నీ గుంపూ
యెహోవాకు విరోధంగా పోగయాయ్రు. మీరు అహరోనును ఎందుకు
విమరిశ్సుత్ నాన్రు? అతడు కేవలం యెహోవాకు లోబడినవాడు”
అనాన్డు.

12మోషేఅపుప్డు ఏలీయాబుకొడుకులుదాతానుఅబీరాములను
పిలిపించాడు. 13 కాని వారు “మేము రాము, ఈ అరణయ్ంలో
మమమ్లిన్ చంపాలని *పాలు తేనెలు పవహించే దేశంలో నుంచి
మమమ్లిన్ తీసుకు రావడం చాలదనటుట్ , మామీద పభుతవ్ం
చెయయ్డానికి నీకు అధికారం కావాలా? 14 అంతేకాదు, నువువ్
పాలు తేనెలు పవహించే దేశం లోకి మమమ్లిన్ తీసుకు రాలేదు.
* 16:13 16:13సారవంత న
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పొలాలు, దాకష్తోటలు ఉనన్ సావ్సథ్ ం మాకివవ్లేదు. మమమ్లిన్ శుషక్
పియాలతో గుడిడ్వారుగా చేసాత్ వా? మేము రాము” అనాన్రు.

15అందుకు మోషే పటట్రాని కోపంతో, యెహోవాకు చెపూ “నువువ్
వారి వేదాయ్నిన్ గురించ వదుద్ . ఒకక్ గాడిద నా నేను వారి దగగ్ర
తీసుకోలేదు. వారిలో ఎవరికీ నేను హాని చెయయ్లేదు” అనాన్డు.
16 అపుప్డు మోషే కోరహ తో “నువూవ్, నీ గుంపూ, అంటే నువూవ్,
నీవారూ,అహరోను, రేపుయెహోవాసనిన్ధిలో నిలబడాలి. 17మీలో
పతివాడూతనధూపారినితీసుకునివాటిమీదధూపసాంబాణివేసి,
ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిని పటుట్ కుని 250 ధూపారులను యెహోవా
సనిన్ధికి తేవాలి. నువూవ్, అహరోను ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిని
తేవాలి” అని చెపాప్డు.

18 కాబటిట్ వారిలోల్ పతివాడూ తన ధూపారిని తీసుకుని వాటిలో
నిపుప్ ఉంచి వాటి మీద ధూప సాంబాణి వేసినపుప్డు, వారూ,
మోషే అహరోనులూ సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్ర నిలబడాడ్ రు.
19 కోరహ సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్రికి తన సమాజానిన్ వాళల్కు
విరోధంగా పోగు చేసినపుప్డు, యెహోవామహిమ సమాజమంతటికీ
కనిపించింది.

20 అపుప్డు యెహోవా “మీరు ఈ సమాజంలోనుంచి అవతలికి
వెళళ్ండి. 21 తకష్ణమే నేను వారిని కాలేచ్సాత్ ను” అని మోషే
అహరోనులతో చెపిప్నపుప్డు, 22 వారు సాగిలపడి “దేవా, సమసత్
మానవాళి ఆతమ్లకు దేవా, ఈ ఒకక్డు పాపం చేసినందుకు ఈ
సమాజంఅంతటిమీదనువువ్కోపంచూపిసాత్ వా?” అనియెహోవాను
వేడుకునాన్రు.

23 అపుప్డు యెహోవా మోషేకు జవాబిసూత్ ,
24 “సమాజమంతటితో చెపుప్, కోరహ , దాతాను, అబీరాముల
గుడారాల చుటుట్ పటల్ నుంచి వెళిళ్ పొండి” అనాన్డు. 25 అపుప్డు
మోషే లేచి, దాతాను అబీరాముల దగగ్రికి వెళిళ్నపుప్డు
ఇశాయేలీయుల పెదద్లు అతని వెంట వెళాళ్రు. 26 అతడు
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“ఈ దుషుట్ ల గుడారాల దగగ్ర నుంచి వెళిళ్ పొండి. మీరు వారి
పాపాలనిన్టోల్ పాలివా నాశనం కాకుండా ఉండేలా వాళల్కు కలిగినది
ఏదీ ముటుట్ కోకండి” అని ఆ సమాజంతో అనాన్డు. 27 కాబటిట్
వారు కోరహ , దాతాను, అబీరాముల గుడారాల దగగ్ర నుంచి ఇటు
అటు లేచి వెళిళ్పోయారు. దాతాను, అబీరాము, వారి భారయ్లు,
వారి కొడుకులు, వారి పసిపిలల్లు తమ గుడారాల దావ్రం దగగ్ర
నిలబడాడ్ రు.

28అపుప్డు మోషే “ఈ కారాయ్లనీన్ చెయయ్డానికియెహోవా ననున్
పంపాడనీ, నా అంతట నేనే వాటిని చెయయ్లేదనీ దీనివలల్ మీరు
తెలుసుకుంటారు. 29 మనుషులందరికీ వచేచ్ చావు లాంటి చావు
వీళళ్కు వసేత్ పతి మనిషికీ కలిగేదే వీళళ్కూ కలిగితే, యెహోవా ననున్
పంపలేదు. 30కాని,యెహోవాఒకఅదుభ్తం చేసి,వారుపాణాలతోనే
పాతాళంలోకి కుంగిపోయేలాభూమి తన నోరు తెరచి వారిని,వాళల్కు
కలిగిన సమసాత్ నీన్ మింగేసేత్, వారు యెహోవాను అలకష్ ం చేశారని
మీకు తెలుసుత్ ంది” అనాన్డు.

31 మోషే ఆ మాటలనీన్ చెపిప్న వెంటనే వారి కింద ఉనన్
నేల తెరుచుకుంది. 32 భూమి తన నోరు తెరిచి వారిని, వారి
కుటుంబాలను, కోరహ సంబంధులందరీన్, వాళల్కు చెందిన
వాటనిన్టినీమింగేసింది.

33 వారూ, వారి సంబంధులందరూ పాణాలతో పాతాళంలోకి
కుంగిపోయారు. భూమి వారిని మింగేసింది. వారు సమాజంలో
ఉండకుండాా నాశనం అయాయ్రు. 34 వారి చుటూట్ ఉనన్
ఇశాయేలీయులందరూ వారి కేకలు విని “భూమి మనలను కూడా
మింగేసుత్ ందేమో” అనుకుంటూ పారిపోయారు. 35 అపుప్డు
యెహోవా దగగ్ర నుంచి అగిన్ బయలుదేరి, ధూపారప్ణ తెచిచ్న
ఆ 250మందిని కాలేచ్సింది.

36 అపుప్డు యెహోవామోషేతో “నువువ్ యాజకు న అహరోను
కొడుకు ఎలియాజరుతో చెపుప్, ఆ అగిన్ మధయ్లోనుంచి ఆ
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ధూపారులను ఎతుత్ , అవి పతిషిఠ్త నవి. 37 ఆ నిపుప్ని దూరంగా
చలుల్ . 38 పాపం చేసి తమ పాణాలకు ముపుప్ తెచుచ్కునన్ వీళళ్
ధూపారులను తీసుకుని బలిపీఠానికి కపుప్గా వెడ న రేకులు
చెయాయ్లి. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తెచిచ్న కారణంగా అవి
పతిషిఠ్తం అయాయ్యి. అవి ఇశాయేలీయులకు గురుగా ఉంటాయి.”

39అహరోను సంతాన సంబంధి కాని అనుయ్డు ఎవరూ యెహోవా
సనిన్ధిలో ధూపం అరిప్ంచడానికి వచిచ్, 40 కోరహ లా, అతని
గుంపులా అయపోకుండా ఇశాయేలీయులకు జాఞ్ పికగా ఉండడానికి
కాలిపోయినవారు అరిప్ంచిన ఇతత్డి ధూపారులను యాజకు న
ఎలియాజరు తీసి యెహోవామోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుట్ వాటితో
బలిపీఠానికి కపుప్గా వెడ న రేకులు చెయియ్ంచాడు.

41 తరువాత రోజు ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా మోషే
అహరోనులను విమరిశ్సూత్ “మీరు యెహోవా పజలను చంపారు”
అని చెపిప్, 42 సమాజమంతా మోషే అహరోనులకు విరోధంగా
సమకూడారు. వారు సనిన్ధి గుడారం పు తిరిగి చూసినపుప్డు,
ఆ మేఘం దానిన్ కమిమ్ంది. యెహోవా మహిమ కూడా కనిపించింది.
43 మోషే అహరోనులు సనిన్ధి గుడారం ఎదుటికి వచిచ్నపుప్డు,
44యెహోవామోషేతో “మీరుఈసమాజంమధయ్ నుంచివెళిళ్పొండి,
45 తకష్ణమే నేను వారిని నాశనం చేసాత్ ను” అని చెపిప్నపుప్డు,
వారు సాగిలపడాడ్ రు. 46 అపుప్డు మోషే “నువువ్ ధూపారిని
తీసుకుని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి ధూపం వేసి తవ్రగా సమాజం
దగగ్రికి వెళిల్ వారి కోసం పాయశిచ్తత్ం చెయియ్, ఎందుకంటే, యెహోవా
సనిన్ధిలోనుంచి కోపం బయలుదేరింది. తెగులు మొదలయియ్ంది”
అని అహరోనుతో చెపాప్డు.

47 మోషే చెపిప్నటుట్ అహరోను వాటిని తీసుకుని సమాజం
మధయ్కు పరుగెతిత్ వెళిళ్నపుప్డు పజలోల్ తెగులు మొద పాకిపోతూ
ఉంది. కాబటిట్ అతడు ధూపం వేసి ఆ పజల కోసం పాయశిచ్తత్ం



సంఖాయ్కాండం 16:48 lxii సంఖాయ్కాండం 17:7

చేశాడు. 48 అతడు చనిపోయిన వారికీ, బతికునన్ వారికీ మధయ్
నిలబడినపుప్డు తెగులు ఆగింది.

49కోరహ తిరుగుబాటులోచనిపోయినవారు కాకుండా 14, 700
మంది ఆ తెగులు వలల్ చనిపోయారు. 50 ఆ తెగులు ఆగినపుప్డు
అహరోను సనిన్ధి గుడారపు దావ్రం దగగ్ర ఉనన్ మోషే దగగ్రికి తిరిగి
వచాచ్డు.

17
అహరోను చేతికర చిగిరచ్డం

1యెహోవామోషేతోమాటాల్ డుతూ, 2 “నువువ్ ఇశాయేలీయులతో
మాటాల్ డు, వారి దగగ్ర ఒకొక్కక్ పితరుల వంశానికి ఒకొక్కక్ చేతికర
చొపుప్న, అంటే పతి వంశానికి చెందిన వారి నాయకుని దగగ్రనుంచి
తమ తమ వంశాల పకారం 12 చేతికరలు తీసుకుని ఎవరి చేతికర
మీదవారి పేరు రాయి.

3 లేవీ చేతికర మీద అహరోను పేరు రాయాలి. ఎందుకంటే
ఒకొక్కక్ పితరుల వంశాల నాయకునికి ఒకక్ చేతికరే ఉండాలి.
4 నేను మిమమ్లిన్ కలుసుకునే సనిన్ధి గుడారంలోని *నిబంధన
శాసనాల ముందు వాటిని ఉంచాలి. 5 అపుప్డు నేను ఎవరిని
ఏరప్రచుకుంటానో, అతని కర చిగురిసుత్ ంది. ఇశాయేలీయులు మీకు
విరోధంగా చేసుత్ నన్ ఫిరాయ్దులు నాకు వినిపించకుండా ఆపేసాత్ ను”
అనాన్డు.

6 కాబటిట్ మోషే ఇశాయేలీయులతో చెపిప్నపుప్డు వారి
నాయకులందరూ తమతమపితరుల వంశాలోల్ ఒకొక్కక్ నాయకునికి
ఒకొక్కక్ కర పకారం 12 కరలు అతనికిచాచ్రు. అహరోను కర కూడా
వారి కరలమధయ్లోఉంది. 7మోషే,వారి కరలను నిబంధనశాసనాల
గుడారంలోయెహోవాసనిన్ధిలో పెటాట్ డు.

* 17:4 17:4 నిబంధన మందసం. సంఖాయ్ 17:4 చూడండి. నిరగ్మ అధాయ్. 31మొ.
చూడండి.
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8 తరువాత రోజు మోషే నిబంధన శాసనాల గుడారంలోకి వెళిల్
చూసినపుప్డు లేవీ వంశానికి చెందిన అహరోను కర మొగగ్ తొడిగి
ఉంది. అది మొగగ్లు తొడిగి, పూలు పూసి, పండిన బాదం
కాయలు కాసింది. 9 మోషే యెహోవా సనిన్ధిలోనుంచి ఆ కరలనీన్
ఇశాయేలీయులందరి ఎదుటకు తెచిచ్నపుప్డు వారు వాటిని చూసి
ఒకొక్కక్రూ ఎవరి కర వారు తీసుకునాన్రు.

10 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “అహరోను కరను నిబంధన
శాసనాల ఎదుట శాశవ్తంగా ఉంచు. అలా చేసేత్, అది తిరుగుబాటు
చేసినవారిఅపరాధానికి గురుగానూ,నాకు విరోధంగాసణిగిఎవవ్రూ
చనిపోకుండా ఉండడానికీ వీలౌతుంది” అనాన్డు. 11 అపుప్డు
యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ , అతడు కచిచ్తంగా అలాగే
చేశాడు.

12అయితేఇశాయేలీయులుమోషేతో “మేముఇకక్డచనిపోతాం.
మేమందరం నశించిపోతాం! 13యెహోవా మందిరానిన్ సమీపించిన
పతిఒకక్రూ చనిపోతారు. మేమందరం చావాలిస్ందేనా?” అనాన్రు.

18
లేవీవారి,యాజకుల భాధయ్తలు

1యెహోవాఅహరోనుతో “పవిత సథ్లంలో సేవలో జరిగేపాపాలకు
నువూవ్, నీ కొడుకులూ, నీ వంశం జవాబుదారులు. నువూవ్, నీ
కొడుకులూ మీయాజకతవ్పు పాపాలకు జవాబుదారులు. 2 ఇంకా,
నీ తండి గోతం, అంటే లేవీ వంశసుత్ న నీ సహోదరులను నువువ్
దగగ్రికి తీసుకు రావాలి. నువూవ్ నీ కొడుకులూ నిబంధన శాసనాల
గుడారం ఎదుట పరిచరయ్ చేసుత్ నన్పుప్డు వారు నీతో కలిసి నీకు
సాయం చేసాత్ రు.

3వారు నీకూ, గుడారం అంతటికీ సేవ చెయాయ్లి. కాని వారూ,
మీరూ చనిపోకుండా ఉండాలంటే వారు పవిత సథ్లపు ఉపకరణాల
దగగ్ర నా, బలిపీఠం దగగ్ర నారాకూడదు. 4వారు నీతో కలిసి సనిన్ధి



సంఖాయ్కాండం 18:5 lxiv సంఖాయ్కాండం 18:11

గుడారంలోని సేవంతటి విషయంలో శదధ్ వహించాలి. 5 ఒక బయటి
వాడుమీ దగగ్రికి రాకూడదు. ఇకముందు ఇశాయేలీయులమీదకినా
కోపం రాకుండా ఉండాలంటే మీరు పవితసథ్లం పటల్ , బలిపీఠం పటల్
బాధయ్త వహించాలి.

6 చూడండి, ఇశాయేలీయుల మధయ్ నుంచి లేవీయు న మీ
సహోదరులను నేనే ఎంపిక చేసుకునాన్ను. సనిన్ధి గుడారపు సేవ
చెయయ్డానికి వారిని యెహోవా కోసం మీకు ఒక బహ మానంగా
ఇచాచ్ను. 7 కాని నువూవ్, నీ కొడుకులు మాతమే బలిపీఠానికీ,
అడడ్తెర లోపల ఉనన్ వాటికీ సంబంధించిన పనులనిన్టి విషయంలో
యాజకతవ్ం జరుపుతూ సేవ చెయయ్గలరు. కేవలం మీరు మాతమే
ఈ బాధయ్తలు చేపటట్గలరు. ఈ యాజకతావ్నిన్ మీకు ఒక
బహ మానంగా ఇసుత్ నాన్ను. వేరే ఎవ నా దానిన్ సమీపిసేత్ అతనికి
మరణ శికష్ విధించాలి” అనాన్డు.

లేవీయులు,యాజకుల కోసం అరప్ణలు
8 ఇంకా యెహోవా అహరోనుతో “చూడు, ఇశాయేలీయులు నాకు

తెచేచ్ కానుకలు, పవిత అరప్ణల బాధయ్త నీకిచాచ్ను. ఈ అరప్ణలోల్
నీకూ, నీ కొడుకులకూ శాశవ్తంగా భాగం దకుక్తుంది. 9 అతి
పవిత న వాటిలో అగిన్లో పూరిగా కాలనివి నీకు చెందుతాయి.
వారి వేదాయ్లనిన్టోల్ , వారి పాప పరిహారారథ్ బలులనిన్టోల్ , వారి
అపరాధ పరిహారారథ్ బలులనిన్టోల్ , వారు నాకు చెలిల్ంచే పవిత
అరప్ణలనీన్ నీకు, నీ కొడుకులకూ చెందుతాయి. మీరు వాటిని అతి
పవిత నవిగా ఎంచి తినాలి.

10 మీలో పతి మగవాడు ఈ అరప్ణలు తినాలి. అవి నాకు
*పతేయ్కించిన అరప్ణలుగా మీరు పరిగణించాలి. 11 ఇంకా వారి
దానాలోల్ పతిషిట్ంచిందీ,ఇశాయేలీయులుఅలాల్ డించేఅరప్ణలనీన్నీకు
చెందుతాయి. నీకూ, నీ కొడుకులకూ, నీ కూతుళళ్కూ శాశవ్త న

* 18:10 18:10 పరిశుదధ్ నదిగా ఎంచి తినాలి. దానిన్ పరిశుదధ్ సథ్లంలో ఆరగించాలి.
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భాగంగా నేనుమీకిచాచ్ను. నీ ఇంటోల్ ఆచారరీతిగా శుచిగాఉనన్వారు
ఈ అరప్ణలోల్ దేని నా తినొచుచ్.

12వారు యెహోవాకు అరిప్ంచే మొదటి ఫలాలు, అంటే, నూనెలో
పశసత్ నది, దా రసం, ధానాయ్లోల్ పశసత్ నవనీన్ నీకిచాచ్ను.
13 వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టోల్ యెహోవాకు తెచేచ్ మొదటి
ఫలాలు నీకు చెందుతాయి. నీఇంటోల్ ఆచారరీతిగాశుచిగాఉనన్వారు
ఈ అరప్ణలోల్ దేని నా తినొచుచ్.

14 ఇశాయేలీయులు పతిషట్ చేసిన పతిదీ నీకు చెందుతుంది.
15 మనుషుయ్లోల్ గాని, పశువులోల్ గాని, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచే
పాణులనిన్టోల్ పతి తొలిచూలు నీకు చెందుతుంది. అయితే, పజలు
తొలిచూలు మగబిడడ్ను వెల చెలిల్ంచి తిరిగి సంపాదించుకోవాలి.
16 అపవిత పశువుల తొలిచూలు మగపిలల్ను వెల చెలిల్ంచి మళీళ్
కొనుకోక్వాలి. వెల చెలిల్ంచి మళీళ్ కొనుకోక్వాలిస్న వాటిని పుటిట్న
నెల రోజులకు నువువ్ నియమించిన వెల పకారం పవిత మందిరపు
తూకంతోఐదుతులాలవెండిఇచిచ్వాటినితిరిగికొనుకోక్వాలి. అంటే
†55గాములు.

17 కాని ఆవు తొలి చూలుని, గొరె తొలి చూలుని, మేక తొలి
చూలుని విడిపించకూడదు. అవి పతిషిఠ్త నవి. వాటి రకం
నువువ్ బలిపీఠంమీదపోసి,యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన కలిగేలా
వాటి కొవువ్ను కాలాచ్లి. కాని వాటి మాంసం నీకు చెందుతుంది.
18అలాల్ డించే అరప్ణగా ఉనన్ బోర, కుడి జబబ్, నీ నటుట్ అది కూడా
నీకు చెందుతుంది.

19 ఇశాయేలీయులు యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచే పవిత న
పతిషాఠ్ రప్ణలనీన్ నేను నీకూ, నీ కొడుకులకూ, నీ కూతుళళ్కూ
శాశవ్త న భాగంగా ఇచాచ్ను. అది నీకూ, నీతో పాటు నీ
సంతానానికీ యెహోవా సనిన్ధిలో సిథ్ర న శాశవ్త నిబంధన”
అనాన్డు. 20 ఇంకా యెహోవా అహరోనుతో “పజల భూమిలో నీకు
† 18:16 18:16 20 గేరాలు.
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సావ్సథ్ ం ఉండకూడదు. వారి మధయ్ నీకు ఆసిత్గాని భాగం గాని
ఉండకూడదు. ఇశాయేలీయులమధయ్ నీ భాగం, నీసావ్సథ్ ం నేనే.

21 చూడు, లేవీయులు చేసే సేవకు, అంటే, సనిన్ధి గుడారపు
సేవకు పతిగా నేను ఇశాయేలీయుల పదోవంతును వాళల్కు
వారసతవ్ంగా ఇచాచ్ను. 22 ఇశాయేలీయులు ఇకముందు సనిన్ధి
గుడారం దగగ్రికి రాకూడదు. అలా చేసేత్ ఆ పాపం కారణంగా
చనిపోతారు.

23 అయితే లేవీయులు సనిన్ధి గుడారం సేవ చేసి, వారి సేవలో
పాపాలకువారేజవాబుదారులుగాఉంటారు. మీపజలతరతరాలకు
ఇది శాశవ్త న శాసనం. ఇశాయేలీయుల మధయ్ వాళల్కు ఏ
సావ్సథ్ ం ఉండకూడదు. 24 అయితే ఇశాయేలీయులు యెహోవాకు
పతిషాఠ్ రప్ణగా అరిప్ంచే పదోవంతు భాగాలు నేను లేవీయులకు
సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్ను. అందుచేత వారు ఇశాయేలీయుల మధయ్
సావ్సథ్ ం సంపాదించకూడదని వారితో చెపాప్ను” అనాన్డు.

25 ఇంకా యెహోవా మోషేతో, 26 “నువువ్ లేవీయులతో ఇలా
చెపుప్, ‘నేను ఇశాయేలీయుల దావ్రా మీకు సావ్సథ్ ంగా ఇపిప్ంచిన
పదోవంతు భాగాలు మీరు వారి దగగ్ర తీసుకునన్పుప్డు మీరు
దానిలో,అంటే ఆ పదోవంతుభాగంలో పదోవంతుభాగంయెహోవాకు
పతిషాఠ్ రప్ణగా చెలిల్ంచాలి. 27 మీకు వచేచ్ పతిషాఠ్ రప్ణను కళల్పు
పంటలా,దాకష్ల తొటిట్ ఫలంలా ఎంచాలి.

28ఆవిధంగామీరు ఇశాయేలీయులదగగ్రపొందినమీపదోవంతు
భాగాలు అనిన్టోల్ నుంచి మీరు పతిషాఠ్ రప్ణ యెహోవాకు చెలిల్ంచాలి.
దానిలోనుంచి మీరు యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచే అరప్ణ యాజకు న
అహరోనుకు ఇవావ్లి. 29మీరు పొందిన బహ మానాలోల్ పశసత్ న
వాటిలోనుంచియెహోవాకు శేషఠ్ న అరప్ణ ఇవావ్లి.’

30ఇంకానువువ్వారితో,మీరుపొందినవాటిలోనుంచిపశసత్భాగం
అరిప్ంచినపుప్డు,లేవీయులుదానిన్ కళళ్ం నుంచీ,దాకష్గానుగ నుంచీ
వచిచ్న ఫలంలా పరిగణించాలి. 31 మీరూ, మీ కుటుంబాలూ ఏ
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సథ్లంలో నా వాటిని తినొచుచ్. ఎందుకంటే సనిన్ధి గుడారంలో మీరు
చేసే సేవకు అది మీకు జీతం. 32 మీరు పొందిన వాటిలోనుంచి
పశసత్ నవి యెహోవాకు అరిప్ంచి ఉంటే, దానిన్ తిని, తాగినందుకు
మీకు ఏ పాపశికష్ ఉండదు. మీరు చనిపోకుండా ఉండాలంటే
ఇశాయేలీయుల పతిషిఠ్త న వాటిని అపవితం చెయయ్కూడదని
చెపుప్” అనాన్డు.

19
అశుదధ్తను తొలగించే నీళ ళ్

1 యెహోవా మోషే అహరోనులతో, 2 “యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన
ధరమ్శాసవిధిఏదంటే, ఇశాయేలీయులు కళంకం లేనిదీ,మచచ్ లేనిదీ,
ఎపుప్డూ కాడి మోయయ్ని ఎర ఆవును నీ దగగ్రికి తీసుకురావాలని
వారితో చెపుప్.

3మీరుయాజకు న ఎలియాజరుకు దానిన్ అపప్గించాలి. ఒకడు
పాళెం బయటికి దానిన్ తోలుకెళిళ్ అతని ఎదుట దానిన్ వధించాలి.
4యాజకు న ఎలియాజరు దాని రకం కొంచెం వేలితో తీసి, సనిన్ధి
గుడారం ఎదుట ఆ రకానిన్ ఏడుసారుల్ చిమామ్లి. 5అతని కళళ్ ఎదుట
ఒకడు ఆ ఆవును కాలాచ్లి. దాని చరమ్ం, మాంసం, రకం, పేడతో
సహా కాలెచ్యాయ్లి. 6 ఇంకా ఆయాజకుడు దేవదారు కర, హిసోస్పు,
ఎరరంగు నూలు తీసుకుని, ఆ ఆవును కాలుసుత్ నన్ మంటలోల్ వాటిని
వెయాయ్లి.

7 అపుప్డు ఆ యాజకుడు తన బటట్లు ఉతుకుకుని, నీళల్తో
తలసాన్నం చేసిన తరువాత పాలెంలో పవేశించి సాయంకాలం
వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 8దానిన్ కాలిచ్నవాడు నీళల్తో తన
బటట్లు ఉతుకుకుని నీళల్తో తలసాన్నం చేసి సాయంకాలం వరకూ
అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.

9 ఇంకా శుదుధ్ నవాడు ఒకడు ఆ ఆవు బూడిదను పోగు చేసి
పాలెం బయట ఒక శుదధ్ న సథ్లంలో పెటాట్ లి. ఆ బూడిదను
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ఇశాయేలీయుల సమాజం కోసం భదం చెయాయ్లి. ఆ బూడిద
పాపపరిహారారధ్ అరప్ణ నుంచి వచిచ్ంది గనక, పాపం నుంచి
శుదీధ్కరణకోసంవారుఆబూడిదనునీళళ్తో కలుపుతారు. 10ఆఆవు
బూడిదనుపోగు చేసినవాడు తన బటట్లు ఉతుకుక్ని,సాయంకాలం
వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. ఇది ఇశాయేలీయులకూ, వారిలోల్
నివాసం ఉంటునన్ పరదేశులకూ శాశవ్త న శాసనం.

11మానవ శవానిన్ ముటుట్ కునన్వాడు ఏడు రోజులు అశుదుధ్ డుగా
ఉంటాడు. 12 అతడు మూడో రోజు ఆ నీళళ్తో పాపశుదిధ్
చేసుకుని, ఏడో రోజు శుదుధ్ డౌతాడు. అయితే అతడు మూడో రోజు
పాపశుదిధ్ చేసుకోకపోతే ఏడో రోజు శుదుధ్ డు కాడు. 13 మనిషి
శవానిన్ముటుట్ కునన్వాడు ఆ విధంగాపాపశుదిధ్ చేసుకోకపోతేఅతడు
యెహోవా మందిరానిన్ అపవితం చేసినవాడౌతాడు. పాపపరిహార
జలం అతని మీద చలల్ లేదు గనక ఆ వయ్కిని ఇశాయేలీయులోల్
లేకుండా చెయాయ్లి. అతడు అశుదుధ్ డుగానే ఉండిపోతాడు. అతని
అశుదధ్త అతనిమీద ఉంటుంది.

14 ఎవ నా ఒక గుడారంలో చనిపోతే, దాని గురించిన చటట్ం
ఇది. ఆ గుడారంలో పవేశించే పతివాడూ, ఆ గుడారంలో ఉనన్వారూ
ఏడు రోజులు అశుదధ్ంగా ఉంటారు. 15మూత వేయకుండా తెరచి
ఉనన్ పాతలనీన్ అశుదధ్ం ఔతాయి. 16 గుడారం బయట కతిత్తో
నరికిన వాడి నా, శవా నా, మనిషి ఎముక నా, సమాధి నా
ముటుట్ కునన్వాడు ఏడు రోజులు అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.

17 అశుదుధ్ న వయ్కి కోసం, పాప పరిహారారథ్ న కాలిన బూడిద
కొంచెం తీసుకుని ఒక కూజాలో ఉనన్ మంచినీళళ్తో కలపాలి.
18 తరువాత ఒక శుదుధ్ డు హిసోస్పు తీసుకుని ఆ నీళళ్లోల్ ముంచి,
ఆ గుడారం మీద,దానిలోని ఉపకరణాలు అనిన్టిమీదా, అకక్డునన్
మనుషుల మీదా చలాల్ లి. ఎముకనుగాని, కతిత్తో నరికిన వాణిణ్ గాని,
శవానిన్గాని, సమాధినిగాని ముటుట్ కునన్ వాడి మీద కూడా దానిన్
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చలాల్ లి. 19 మూడో రోజు, ఏడో రోజూ, శుదుధ్ డు అశుదుధ్ ని మీద
దానిన్ చలాల్ లి. ఏడో రోజు అతడు పాపశుదిధ్ చేసుకుని, తన బటట్లు
ఉతుకుక్ని నీళల్తో సాన్నం చేసి,సాయంకాలానికి శుదుధ్ డౌతాడు.

20 ఎవ నా అశుదుధ్ డుగానే ఉండి పాపశుదిధ్ చేసుకోడానికి
నిరాకరిసేత్, అతడు యెహోవా పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ అశుదధ్ం చేశాడు
గనక అలాంటి వాణిణ్ సమాజంలో లేకుండా చేయాలి. పాపపరిహార
జలం అతని మీద చలల్ లేదు గనక అతడు అశుదుధ్ డుగానే
ఉంటాడు. 21ఈ పరిసిథ్తులకు సంబంధించిన శాశవ్త న శాసనం
ఏదంటే-పాపపరిహార జలం చలేల్వాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి.
పాపపరిహార జలం ముటుట్ కునన్వాడు సాయంకాలం వరకూ
అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. అశుదుధ్ డు ముటుట్ కునన్దంతా అశుదధ్ం
22దానిన్ ముటుట్ కునన్ వారిందరూసాయంకాలం వరకూ అశుదుధ్ లుగా
ఉంటారు.”

20
బండలోనుంచి నీళ ళ్

1మొదటినెలలోఇశాయేలీయుల సమాజమంతాసీను అనే నిరజ్న
బీడు పాంతానికి వెళాళ్రు. వారు కాదేషులో శిబిరం వేసుకునాన్రు.
అకక్డమిరాయ్ము చనిపోయింది. ఆమెను అకక్డ పాతిపెటాట్ రు.

2 ఆ సమాజానికి నీళల్ లేనందువలల్ వారు మోషే అహరోనులకు
విరోధంగా పోగయాయ్రు. 3 పజలు మోషేను విమరిశ్సూత్ “మా
తోటి ఇశాయేలీయులు యెహోవా ముంగిటోల్ చనిపోయినపుప్డు
మేము కూడా చనిపోతే బాగుండేది! 4 మేమూ మా పశువులూ
చనిపోడానికి యెహోవా సమాజానిన్ ఈ నిరజ్న బీడు పాంతంలోకి
ఎందుకు తీసుకొచాచ్వు? 5ఈ భయంకర న పాంతానికి మమమ్లిన్
తీసుకు రావడానికి ఐగుపులోనుంచి మమమ్లిన్ ఎందుకు రపిప్ంచావు?
ఈ పాంతంలో గింజలు లేవు, అంజూరాలు లేవు, దాకష్లు లేవు,
దానిమమ్లు లేవు,తాగడానికి నీళేళ్ లేవు” అనాన్రు.
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6 అపుప్డు మోషే అహరోనులు సమాజం ఎదుట నుంచి సనిన్ధి
గుడారపు దావ్రం లోకి వెళిల్ సాగిలపడినపుప్డు, యెహోవా మహిమ
వాళల్కు కనిపించింది.

7 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో, 8 “నువువ్ నీ కర తీసుకుని,
నువూవ్, నీ సహోదరుడు అహరోను,ఈసమాజంఅంతటీన్టిని చేరిచ్,
వారి కళళ్ఎదుట ఆ బండతోమాటాల్ డి, నీళ ళ్ పవహించమని దానికి
ఆజాఞ్ పించు. నువువ్ వారి కోసం బండలోనుంచి నీళ ళ్ రపిప్ంచి,
ఈ సమాజం, వారి పశువులూ తాగడానికి ఇవావ్లి” అనాన్డు.
9యెహోవాఅతనికి ఆజాఞ్ పించినటుట్ , మోషే ఆయన సనిన్ధిలోనుంచి
ఆ కర తీసుకెళాళ్డు.

10 తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండ ఎదుట సమాజానిన్
సమకూరిచ్నపుప్డు అతడు వారితో “తిరుగుబాటు జనాంగమా,
వినండి. మేము ఈ బండలోనుంచి మీకోసం నీళ ళ్ రపిప్ంచాలా?”
అనాన్రు. 11అపుప్డుమోషేతన చెయెయ్తిత్ రెండుసారుల్ తన కరతోఆ
బండను కొటిట్నపుప్డు నీళల్ సమృదిధ్గా పవహించాయి. ఆ సమాజం,
పశువులూతాగాయి.

12 అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో “మీరు
ఇశాయేలీయుల దృషిట్లో ననున్ నమమ్లేదు,నాపవితత నిలబెటట్లేదు
గనక, నేను ఈ సమాజానికి ఇచిచ్న దేశంలోకి మీరు వారిని
తీసుకెళల్లేరు” అనాన్డు. 13 ఈ నీళళ్ పాంతానికి *మెరీబా అని
పేరు. ఎందుకంటే ఇశాయేలీయులు యెహోవాతో వాదించినపుప్డు
ఆయనవారిమధయ్ తన పవితత చూపించుకునాన్డు.

ఎదోము రాజు ఇశాయేలు వారిని తన సరిహదుద్ లోల్ గుండా
వెళళ్డానికి అనుమతించక పోవటం

14మోషే కాదేషు నుంచి ఎదోము రాజు దగగ్రికి రాయబారులను
పంపించి “నీ సహోదరుడు ఇశాయేలు అడుగుతునన్ది ఏమంటే,
మాకొచిచ్న కషట్మంతా నీకు తెలుసు. 15మా పితరులు ఐగుపుకు

* 20:13 20:13 జగడం.
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వెళాళ్రు. మేము చాలా రోజులు ఐగుపులో ఉనాన్ం. ఐగుపీత్యులు
మమమ్లిన్, మా పితరులను బాధల పాలు చేశారు. 16 మేము
యెహోవాకుమొరపెటిట్నపుప్డు ఆయనమామొరవిని, ఒక దూతను
పంపించి ఐగుపులోనుంచి మమమ్లిన్ రపిప్ంచాడు. చూడు, మేము నీ
సరిహదుద్ ల చివర ఉనన్ కాదేషు పటట్ణంలో ఉనాన్ం.

17మమమ్లిన్ నీ దేశం గుండా దాటి వెళల్నివువ్. పొలాలోల్ నుం నా,
దాకష్తోటలోల్ నుం నా మేము వెళళ్ం. బావులోల్ నీళల్ తాగం. రాజ
మారగ్ంలో నడిచి వెళిళ్పోతాం. నీ సరిహదుద్ లు దాటే వరకూ
కుడి పు నా. ఎడమ పు నా తిరుగకుండా వెళిళ్పోతాం” అని
చెపిప్ంచాడు.

18 కాని ఎదోము రాజు “నువువ్ నా దేశంలోగుండా వెళల్కూడదు.
అలావెళేత్, నేను ఖడగ్ ంతో నీమీదదాడి చేసాత్ ను” అని జవాబిచాచ్డు.
19 అపుప్డు ఇశాయేలీయులు అతనితో “మేము రాజమారగ్ంలోనే
వెళాత్ ం. మేము గాని, మాపశువులుగాని నీ నీళల్ తాగితే, దాని ఖరుచ్
చెలిల్సాత్ ం. కేవలం మమమ్లిన్ కాలినడకతో వెళల్నివువ్ అంతే” అనాన్రు.
అపుప్డు అతడు “నువువ్ రాకూడదు” అనాన్డు.

20అపుప్డు ఎదోము రాజు అనేకమంది నయ్ంతో, మహా బలంతో
బయలుదేరి,వారిమీదకు వచాచ్డు. 21ఎదోము రాజు ఇశాయేలును
తన సరిహదుద్ లోల్ గుండా దాటి వెళళ్డానికి అనుమతించలేదు గనక
ఇశాయేలీయులు అతని దగగ్రనుంచి తిరిగి వెళిళ్పోయారు.

అహరోను మరణం
22 అపుప్డు ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా కాదేషులోనుంచి

పయాణం చేసి హోరు కొండకు వచాచ్రు. 23 యెహోవా ఎదోము
పొలిమేరల దగగ్రునన్ హోరు కొండ దగగ్ర మోషే అహరోనులతో
మాటాల్ డుతూ, 24 “మీరిదద్రూ మెరీబా నీళళ్ దగగ్ర నా మాటలకు
ఎదురు తిరిగారు గనక నేను ఇశాయేలు పజలకు ఇచిచ్న దేశంలో
అహరోను పవేశించకుండా, తన పితరులతో చేరిపోతాడు.
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25 నువువ్ అహరోను, అతని కొడుకు ఎలియాజరును తీసుకుని
హోరు కొండెకిక్, 26 అహరోను వసాలు తీసి అతని కొడుకు
ఎలియాజరుకు తొడిగించు. అహరోను తన పితరులతో చేరి అకక్డ
చనిపోతాడు” అనాన్డు.

27 యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటుట్ మోషే చేశాడు. సమాజమంతా
చూసూత్ ఉనన్పుప్డు వారుహోరు కొండ ఎకాక్రు. 28మోషేఅహరోను
వసాలు తీసి, అతని కొడుకు ఎలియాజరుకు తొడిగించాడు.
అహరోను కొండశిఖరం మీద చనిపోయాడు. తరువాత మోషే,
ఎలియాజరు ఆ కొండ దిగి వచాచ్రు. 29 అహరోను చనిపోయాడని
సమాజమంతా గహించినపుప్డు, ఇశాయేలీయుల కుటుంబాలనీన్
అహరోను కోసం ము రోజులు శోకించారు.

21
అరాదు నాశనం

1 ఇశాయేలీయులు అతారీం మారగ్ంలో వసుత్ నాన్రని ద ణం
పు నివాసం ఉనన్ కనానీయు న అరాదు రాజు విని, అతడు
ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేసి వారిలోల్ కొంతమందిని బందీలుగా
పటుట్ కునాన్డు. 2ఇశాయేలీయులుయెహోవాకుమొకుక్కుని “నువువ్
మాకు ఈ జనం మీద జయం ఇసేత్, మేము నీ పేరట వారి పటట్ణాలు
పూరిగా నాశనం చేసాత్ ం” అనాన్రు. 3 యెహోవా ఇశాయేలీయుల
సవ్రం విని,ఆ కనానీయులమీదవాళల్కు జయం ఇచాచ్డు. అపుప్డు
వారు ఆ కనానీయులను, వారి పటట్ణాలనుపూరిగానాశనం చేశారు.
ఆ చోటికి “*హోరామ్” అని పేరు.

ఇతత్డి పాము
4 ఆ తరువాత వారు ఎదోము చుటూట్ తిరిగి వెళాల్ లని, హోరు

కొండనుంచిఎరసముదందారిలోపయాణంచేశారు. ఆపయాణంలో
అలసటతో పజలు సహనం కోలోప్యారు. 5 అపుప్డు పజలు

* 21:3 21:3 వినాశనం
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దేవునికి,మోషేకివిరోధంగామాటాల్ డుతూ “ఈనిరజ్న బీడుపాంతంలో
చావడానికి ఐగుపులోనుంచి మీరు మమమ్లిన్ ఎందుకు రపిప్ంచారు?
ఇకక్డ ఆహారం లేదు, నీళల్ లేవు, ఈ నికృషట్ న భోజనం మాకు
అసహయ్ం” అనాన్రు.

6 అపుప్డు యెహోవా పజలోల్ కి విషసరాప్లు పంపించాడు.
అవి పజలను కాటువేసినపుప్డు ఇశాయేలీయులోల్ చాలామంది
చనిపోయారు. 7 కాబటిట్ పజలు మోషే దగగ్రికి వచిచ్ “మేము
యెహోవాకు, నీకు విరోధంగా మాటాల్ డి పాపం చేశాం. యెహోవా
మా మధయ్నుంచి ఈ సరాప్లు తొలగించేలా ఆయనకు పారిధ్ంచండి”
అనాన్రు.

8 మోషే పజల కోసం పారథ్న చేసినపుప్డు యెహోవా “పాము
ఆకారం చేయించి సథ్ంభం మీద పెటుట్ . అపుప్డు పాము కాటేసిన
పతి వాడు దాని పు చూసి బతుకుతాడు” అని మోషేకు చెపాప్డు.
9 కాబటిట్ మోషే, ఇతత్డి పాము ఒకటి చేయించి, సథ్ంభం మీద దానిన్
పెటాట్ డు. అపుప్డు పాము కాటు తినన్ పతివాడూ ఆ ఇతత్డి పాము
పు చూసినపుప్డు అతడు బతికాడు.

మోయాబుకు పయాణం
10 తరువాత ఇశాయేలీయులు పయాణం చేసి ఓబోతులో శిబిరం

వేసుకునాన్రు. 11 ఓబోతులోనుంచి వారు పయాణం చేసి తూరుప్
పు, అంటే మోయాబుకు ఎదురుగా ఉనన్ బంజరు భూమి ఈయెయ్
అబారీము దగగ్ర శిబిరం వేసుకునాన్రు.

12 అకక్డనుంచి వారు పయాణం చేసి, జెరెదు లోయలో శిబిరం
వేసుకునాన్రు. 13 అకక్డనుంచి వారు పయాణం చేసి బంజరు
భూమిలో అరోన్ను నది అవతల శిబిరం వేసుకునాన్రు. ఆ నది
అమోరీయుల దేశ సరిహదుద్ లనుంచి పవహిసుత్ ంది. అరోన్ను నది
మోయాబుకు, అమోరీయులకు మధయ్ ఉనన్మోయాబు సరిహదుద్ .
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14 ఆ కారణంగా యెహోవా యుదాధ్ ల గంథంలో “సుఫాలో ఉనన్
వాహేబు, అరోన్ను లోయలు, ఆరు అనే సథ్లం వరకూ ఉనన్ అరోన్ను
లోయలు, 15మోయాబుసరిహదుద్ కు దగగ్రగాఉనన్ పలల్పులోయలు”
అని రాసి ఉంది.

16 అకక్డనుంచి వారు బెయేరుకు వెళాళ్రు. అకక్డ ఉనన్ బావి
దగగ్రయెహోవామోషేతో “పజలను సమకూరుచ్. నేను వాళల్కు నీళ ళ్
ఇసాత్ ను” అనాన్డు.

17 అపుప్డు ఇశాయేలీయులు ఈ పాట పాడారు. “బావీ, కి
ఉబుకు! ఆ బావిని కీరించండి. నాయకులు దానిన్ తవావ్రు.
18 వారు తమ అధికార దండంతో, చేతికరలతో పజల నాయకులు
దానిన్ తవావ్రు.”

19 వారు ఆ ఎడారిలోనుంచి మతాత్ నుకూ, మతాత్ ను నుంచి
నహలీయేలుకూ, నహలీయేలు నుంచి బామోతుకూ, 20మోయాబు
దేశంలోని లోయలో ఉనన్ బామోతు నుంచి ఎడారికి ఎదురుగా ఉనన్
పిసాగ్ కొండ దగగ్రికి వచాచ్రు.

సీహోను, ఓగుల పరాజయం
21 ఇశాయేలీయులు అమోరీయుల రా న సీహోను దగగ్రికి

రాయబారులను పంపించి “మమమ్లిన్ నీ దేశం గుండా వెళల్నివువ్,
22 మేము పొలాలోల్ నా, దాకష్తోటలోల్ నా వెళళ్ం. బావులోల్ నీళల్
తాగం. మేము నీ సరిహదుద్ లు దాటే వరకూ రాజమారగ్ంలోనే
నడిచి వెళాత్ ం” అని అతనితో చెపిప్ంచారు. 23 కాని, సీహోను
ఇశాయేలీయులను తన సరిహదుద్ ల గుండా వెళళ్నివవ్ లేదు. ఇంకా
సీహోనుతనజనమంతాసమకూరుచ్కుని ఇశాయేలీయులమీదదాడి
చెయయ్డానికి ఎడారిలోకి వెళిల్, యాహజుకు వచిచ్ ఇశాయేలీయులతో
యుదధ్ం చేశాడు.

24 ఇశాయేలీయులు అతనిన్ కతిత్తో హతం చేసి, అతని దేశం
అరోన్ను మొదలు యబోబ్కు వరకూ, అంటే అమోమ్నీయుల
దేశం వరకూ సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. ఇపుప్డు అమోమ్నీయుల
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సరిహదుద్ బలోపేతం అయియ్ంది. 25 ఇశాయేలీయులు ఆ
పటాట్ ణాలనీన్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. ఇశాయేలీయులు
అమోరీయుల పటాట్ ణాలనిన్టోల్ , హెషోబ్నులో, దాని పలెల్లనిన్టోల్
శిబిరం వేసుకునాన్రు. 26హెషోబ్ను, అమోరీయుల రా న సీహోను
పటట్ణం. అతడు అంతకు మునుపు మోయాబు రాజుతో యుదధ్ం
చేసి అరోన్ను వరకూ అతని దేశమంతాసావ్ధీనం చేసుకునాన్డు.

27 కాబటిట్ సామెతలు పలికే వారు “హెషోబ్నుకు రండి.
సీహోను పటట్ణం కటాట్ లి, దానిన్ సాథ్ పించాలి, 28 హెషోబ్ను
నుంచి అగిన్ బయలువెళిళ్ంది, సీహోను పటట్ణంనుంచి జావ్లలు
బయలువెళాళ్యి, అది మోయాబుకు ఆనుకునన్ ఆర్ దేశానిన్
కాలేచ్సింది, అరోన్ను †కొండ పదేశాలను కాలేచ్సింది. 29మోయాబూ,
నీకు బాధ, కెమోషు పజలారా, మీరు నశించారు. తన కొడుకులను
పలాయనం అయేయ్లా, తన కూతుళళ్ను అమోరీయులరా న
సీహోనుకు బందీలుగా చేశాడు. 30 కాని మేము సీహోనును
జయించాం. ‡హెషోబ్ను దీబోను వరకూ నాశనం అయియ్ంది. నోఫహ
వరకూ దానిన్ పాడు చేశాం. అగిన్తో మేదెబా వరకూ తగల బెటాట్ ం”
అంటారు.

31 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులు అమోరీయుల దేశంలో నివాసం
ఉండడం ఆరంభించారు. 32 అపుప్డు, యాజెరు దేశానిన్ సంచారం
చేసి చూడడానికి మోషే మనుషులను పంపినపుప్డు వారు
దాని గామాలు సావ్ధీనం చేసుకుని అకక్డునన్ అమోరీయులను
తోలివేశారు.

33 వారు తిరిగి బాషాను మారగ్ంలో ముందుకు వెళిల్నపుప్డు
బాషాను రా న ఓగు, అతని జనమంతా ఎదెయీలో యుదధ్ం
చెయయ్డానికి బయలుదేరారు. 34 యెహోవా మోషేతో “అతనికి
భయపడొదుద్ . నేను అతని మీద, అతని జనం మీద, అతని దేశం
మీద నీకు విజయం ఇచాచ్ను. నువువ్ హెషోబ్నులో నివాసం ఉనన్
† 21:28 21:28 అధిపతులను. ‡ 21:30 21:30హెషోబ్నునుండి దీబోను వరకు
రాళళ్తో కొటిట్ ధవ్ంసం చేసాము.
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అమోరీయుల రా న సీహోనుకు చేసినటుట్ ఇతనికి కూడా చేసాత్ వు”
అనాన్డు. 35 కాబటిట్ వారు అతనిన్, అతని కొడుకులను, ఒకక్డు
కూడా మిగలకుండా అతని జనం అంతటినీ హతం చేసి అతని
దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు.

22
బాలాకు, బిలాము కోసం కబురంపటం

1 తరువాత ఇశాయేలీయులు పయాణం చేసి యెరికోకు
ఎదురుగా యొరాద్ ను తీరంలో ఉనన్ మోయాబు దానాలోల్ శిబిరం
వేసుకునాన్రు.

2 సిపోప్రు కొడుకు బాలాకు ఇశాయేలీయులు అమోరీయు
పటల్ చేసిందంతా చూశాడు. 3 పజలు ఎకుక్వగా ఉనన్
కారణంగా మోయాబీయులు వారిని చూసి చాలా కంగారుపడాడ్ రు.
మోయాబీయులు ఇశాయేలీయులను చూసి భయభాంతులకు
లోనయాయ్రు. 4 మోయాబీయులు మిదాయ్ను పెదద్లతో “ఒక ఎదుద్
పొలంలో ఉనన్ పచిచ్గడిడ్ తినేసినటుట్ ఈ జనసమూహహం ఇపుప్డు
మన చుటూట్ ఉనన్దంతా తినేసాత్ రు” అనాన్రు. ఆ కాలంలో సిపోప్రు
కొడుకు బాలాకుమోయాబీయులకు రాజు.

5కాబటిట్ అతడు బెయోరు కొడుకు బిలామును పిలవడానికి అతని
పజల దేశంలో ఉనన్ నది దగగ్ర ఉనన్ పెతోరుకు ఇలా కబురంపారు.
“చూడు, ఒకజాతిఐగుపులోనుంచి వచిచ్ంది. వారుఈపదేశమంతా
కమిమ్, ఇపుప్డు నాకు ఎదురు గుండా శిబిరం వేసుకునాన్రు. 6కాబటిట్
నువువ్ దయచేసి వచిచ్ నా కోసం ఈ జనానిన్ శపించు. వారు
నాకంటే చాలా బలవంతులు. ఒకవేళ నేను వారి మీద దాడి చేసి
వారిని ఈ పదేశం నుంచి తరమగలుగుతానేమో. ఎందుకంటే నువువ్
దీవించినవాడికి దీవెన, శపించిన వాడికి శాపం కలుగుతాయని నాకు
తెలుసు” అని అనాన్డు.

7 కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లు, మిదాయ్ను పెదద్లు భవిషయ్వాణి
చెపప్డానికి ఇచేచ్ చెలిల్ంపు తీసుకుని బిలాము దగగ్రికి వచిచ్ బాలాకు
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మాటలు అతనితో చెపాప్రు. 8 అతడు వారితో “ఈ రాతి ఇకక్డే
ఉండండి. యెహోవా నాకు చెపిప్న మాటలు నేను మళీళ్ వచిచ్
మీతో చెపాత్ ను” అనాన్డు. అపుప్డుమోయాబు నాయకులు ఆ రాతి
బిలాము దగగ్ర ఉనాన్రు.

9 దేవుడు బిలాము దగగ్రికి వచిచ్ “నీ దగగ్రునన్ ఈ మనుషులు
ఎవరు?” అనాన్డు. 10 బిలాము దేవునితో “సిపోప్రు కొడుకు
బాలాకు అనే మోయాబు రాజు వార పంపించి, 11 ‘చూడు, ఒక
జాతి ఐగుపునుంచి బయలుదేరి వచిచ్ంది. వారు ఈ పదేశమంతా
కమిమ్ ఉనాన్రు. నువువ్ వెంటనే వచిచ్ నా కోసం వారిని శపించు.
ఒకవేళ నేను వారి మీద దాడి చేసి వారిని ఈ పదేశం నుంచి
తరమగలుగుతానేమో’ అని వీళళ్తో నాకు వార పంపించాడు”
అనాన్డు.

12 దేవుడు బిలాముకు జవాబిసూత్ “నువువ్ వారితో వెళల్కూడదు.
ఆ పజలను శపించకూడదు. వారు ఆశీరావ్దం పొందిన వారు”
అనాన్డు. 13కాబటిట్ బిలాము ఉదయానలేచి,బాలాకు నాయకులతో
“మీరు మీ సవ్దేశానికి వెళిళ్ పొండి. మీతో వెళళ్డానికి యెహోవా
నాకు అనుమతి ఇవవ్లేదు” అనాన్డు. 14 కాబటిట్ మోయాబు
నాయకులు లేచి బాలాకు దగగ్రికి వెళిల్ “బిలాము మాతో రావడానికి
నిరాకరించాడు” అని చెపాప్రు.

15 బాలాకు వారికంటే ఘనత కలిగిన ఇంకా ఎకుక్వ మంది
నాయకులను మళీళ్ పంపించాడు. 16వారు బిలాము దగగ్రికి వచిచ్
అతనితో “సిపోప్రు కొడుకు బాలాకు, ‘నువువ్ నా దగగ్రికి రావడానికి
దయచేసి ఏదీ నినున్ ఆపనివవ్కు, 17 ఎందుకంటే, నేను నినున్ చాలా
గొపప్వాణిణ్ చేసాత్ ను. నువువ్నాతోఏంచెపిప్నాచేసాత్ ను. కాబటిట్ నువువ్
దయచేసి వచిచ్,నాకోసం ఈ జనానిన్ శపించు’ అని చెపప్మనాన్డు”
అనాన్రు.

18 బిలాము జవాబిసూత్ “బాలాకు తన రాజమందిరమంత వెండి
బంగారాలు నాకిచిచ్నా, నేను చెయాయ్లిస్న పని చినన్ నా పెదద్ నా,
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నేను నా దేవు నయెహోవా నోటిమాటమీరలేను. 19కాబటిట్ మీరు
దయచేసి ఈ రాతి కూడా ఇకక్డ ఉండండి. యెహోవా నాతో ఇంకేం
చెపాత్ డో నేను తెలుసుకుంటాను” అనాన్డు. 20 ఆ రాతి దేవుడు
బిలాము దగగ్రికి వచిచ్ “ఆ మనుషులు నినున్ పిలిపించారు గనక
నువువ్ లేచి వారితో వెళ ళ్. కాని కేవలం నేను నీతో చెపిప్నటేట్ నువువ్
చెయాయ్లి” అని చెపాప్డు.

బిలాము గాడిద
21ఉదయాన బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంత కటిట్ మోయాబు

నాయకులతోపాటు వెళాళ్డు. 22 అతడు వెళత్ ఉనన్పుప్డు,
దేవుని కోపం రగులుకుంది. యెహోవా దూత అతనికి విరోధంగా
దారిలో అడడ్ంగా నిలిచి ఉనాన్డు. అతడు తన గాడిద ఎకిక్
వెళత్ ఉనన్పుప్డు, అతని పనివారు ఇదద్రు అతనితోపాటు ఉనాన్రు.
23యెహోవా దూత కతిత్ దూసి, దారిలో నిలిచి ఉండడం ఆ గాడిద
చూసింది గనక అది దారి మళిళ్ పొలంలోకి వెళిళ్ంది. బిలాము
గాడిదను దారిలోకిమళిళ్ంచాలనిదానిన్ కొటాట్ డు.

24యెహోవా దూత అటూ ఇటూ గోడలునన్ దాకష్తోటల సందులో
నిలిచాడు. 25 గాడిద యెహోవా దూతను చూసి గోడ మీద పడి
బిలాము కాలును గోడకు అదిమింది గనక అతడు మళీళ్ దానిన్
కొటాట్ డు.

26 యెహోవా దూత ముందుకు వెళిల్, కుడి నా ఎడమ నా
తిరగడానికిదారిలేని ఇరుకు పాంతంలో నిలిచినపుప్డు, 27ఆగాడిద
యెహోవాదూతను చూసి బిలాముతోబాటు కింద పడిపోయింది గనక
బిలాము మండిపడాడ్ డు. తన చేతి కరతో గాడిదను కొటాట్ డు.

28 అపుప్డు యెహోవా ఆ గాడిద నోరు తెరిచాడు. అది “నువువ్
ననున్ మూడుసారుల్ కొటాట్ వు. నేను ఏమి చేశాను?” అని బిలాముతో
అంది. 29బిలాము “నువువ్ ననున్ ఒక వెరివాణిణ్ చేశావు. నా చేతిలో
కతిత్ ఉంటే నినున్ చంపేసే వాణిణ్” అనాన్డు. 30 ఆ గాడిద “ఈ రోజు
వరకూ నీ జీవితమంతా నువువ్ సావ్రీ చేసిన నేను నీదానిన్ కాదా?
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నేనెపుప్ నా నీ పటల్ ఈవిధంగా చేశానా?” అని బిలాముతో అంది.
బిలాము “లేదు” అనాన్డు.

31అపుప్డుయెహోవాబిలాము కళ ళ్ తెరిచాడు గనక దూసిన కతిత్
చేతోత్ పటుట్ కునిదారిలోనిలిచిఉనన్యెహోవాదూతను అతడు చూసి
తల వంచి సాషాట్ ంగ నమసాక్రం చేశాడు. 32యెహోవా దూత “నీ
గాడిదనుమూడుసారుల్ ఎందుకు కొటాట్ వు? చూడు,నాదృషిట్లోనువువ్
దురామ్రగ్ న పనులు చేశావు గనక నేను నీకు విరోధిగా వచాచ్ను.
33ఆ గాడిద ననున్ చూసి ఈమూడుసారుల్ నా ఎదుట నుంచి పకక్కు
వెళిళ్ంది. అది నా ఎదుట నుంచి పకక్కు వెళళ్కపోతే కచిచ్తంగా
అపుప్డే నేను నినున్ చంపి దాని పాణం ర ంచి ఉండేవాణిణ్” అని
అతనితో అనాన్డు.

34 అందుకు బిలాము “నేను పాపం చేశాను. నువువ్ నాకు
ఎదురుగా దారిలో నిలుచుని ఉనాన్వని నాకు తెలియలేదు. కాబటిట్
ఈ పని నీ దృషిట్కి చెడడ్ తే నేను ఎకక్డనుంచి వచాచ్నో అకక్డికి
వెళిళ్పోతాను” అని యెహోవా దూతతో చెపాప్డు. 35 యెహోవా
దూత “నువువ్ ఆ మనుషులతోపాటు వెళ ళ్. కాని, నేను నీతో చెపేప్
మాటలేగాని,ఇంకేమీపలకొదుద్ ”అనిబిలాముతోచెపాప్డు. అపుప్డు
బిలాము బాలాకు అధికారులతోపాటు వెళాళ్డు.

36 బిలాము వచాచ్డని బాలాకు విని, ఆ సరిహదుద్ చివర ఉనన్
అరోన్ను తీరంలో అతనిన్ కలుసుకోడానికిమోయాబు పటట్ణం వరకూ
వెళిళ్నపుప్డు, 37బాలాకు బిలాముతో “నినున్ పిలవడానికి నేను నీ
దగగ్రికి రాయబారులను పంపాను గదా! నువెవ్ందుకు నా దగగ్రికి
రాలేదు? నినున్ గొపప్వాణిణ్ చేసే సామరథ్ ం నాకు లేదా?” అనాన్డు.

38 అపుప్డు బిలాము “చూడు, నేను నీ దగగ్రికి వచాచ్ను.
నాకిషట్మొచిచ్ంది చెపప్డానికి నాకు శకి ఉందా? దేవుడు నా నోట
పలికించే మాటే పలకగలను గదా” అని బాలాకుతో చెపాప్డు.
39 అపుప్డు బిలాము బాలాకుతో పాటు వెళాళ్డు. వారు కిరయ్త్ 
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హ జోతుకు వచిచ్నపుప్డు 40బాలాకు ఎడుల్ , గొరెలు బలిగాఅరిప్ంచి,
కొంతభాగం బిలాముకు, అతని దగగ్రునన్ నాయకులకు పంపించాడు.

41బాలాకు ఆ తరువాత రోజు బిలామును *బయలుకు చెందిన
ఎతెన సథ్లాల దగగ్రికి తీసుకు వెళాళ్డు. అకక్డనుంచి బిలాము
ఇశాయేలీయుల శిబిరంలో కొంతభాగమే చూడగలిగాడు.

23
బిలాముమొదటి సందేశం

1 అపుప్డు బిలాము బాలాకుతో “ఇకక్డ నా కోసం ఏడు
బలిపీఠాలు కటిట్ంచి, ఏడు దునన్పోతులను, ఏడు పొటేట్ళల్ను సిదధ్ం
చెయియ్” అనాన్డు. 2 బిలాము చెపిప్నటుట్ బాలాకు చేసినపుప్డు,
బాలాకు, బిలాము పతి బలిపీఠం మీద ఒక దునన్పోతునూ ఒక
పొటేట్లునూ దహనబలిగా అరిప్ంచారు. 3 ఇంకా బిలాము బాలాకుతో
“బలిపీఠం మీద నీ దహనబలి దగగ్ర నిలిచి ఉండు. ఒకవేళ ననున్
కలవడానికి యెహోవా వసాత్ డేమో. ఆయన నాకు ఏమి చూపిసాత్ డో
అది నీకు తెలియజేసాత్ ను”అనిచెపిప్ చెటుల్ లేని కొండ ఎకిక్ వెళాళ్డు.

4 దేవుడు బిలామును కలుసుకునన్పుప్డు, బిలాము ఆయనతో
“నేను ఏడు బలిపీఠాలు కటిట్ , పతి దాని మీద ఒక దునన్పోతు, ఒక
పొటేట్లును అరిప్ంచాను” అని చెపాప్డు. 5 యెహోవా ఒక వార
బిలాము నోట ఉంచి “నువువ్ బాలాకు దగగ్రికి తిరిగి వెళిల్ అతనితో
మాటాల్ డు” అనాన్డు. 6అతడు బాలాకు దగగ్రికి తిరిగి వెళిల్నపుప్డు
అతడుమోయాబునాయకులందరితో తన దహనబలి దగగ్ర నిలబడి
ఉనాన్డు.

7అపుప్డు బిలాము పవచనరీతిగా,
“అరాము నుంచిబాలాకు,తూరుప్ పరవ్తాలనుంచిమోయాబురాజు

ననున్ రపిప్ంచి,
‘వచిచ్,నాకోసంయాకోబును శపించు’ అనాన్డు,

* 22:41 22:41బామోతు బయలు.
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‘వచిచ్ ఇశాయేలును వయ్తిరేకించు’ అనాన్డు.
8దేవుడు శపించనివారిని నేనెలా శపించను?
దేవుడు వయ్తిరేకించని వారిని నేనెలా వయ్తిరేకించను?
9రాతిబండలమీద నుంచి ఆయనిన్ చూసుత్ నాన్ను.
కొండల నుండి ఆయనిన్ కనుగొనాన్ను.
చూడు, ఒంటిగా నివసించే జనం ఒకటి ఉంది.
వారు ఒక సాధారణ జనంగా తమను తాము ఎంచుకోరు.
10యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచ గలరు?
ఇశాయేలులోనాలోగ్ వంతు నా ఎవరు లేకిక్ంచ గలరు?
నీతిమంతుల మరణం లాంటిమరణం నాకు రానివవ్ండి.
నాజీవిత అంతం ఆయన జనంలా ఉండనివవ్ండి” అనాన్డు.
11 బాలాకు బిలాముతో “నువువ్ నాకు ఏం చేశావు? నా

శతువులను శపించడానికి నినున్ రపిప్ంచాను. కాని నువువ్ వారిని
దీవించావు” అనాన్డు. 12 బిలాము జవాబిసూత్ “యెహోవానా నోట
ఉంచినదే నేను జాగతత్గా పలకాలి కదా?” అనాన్డు.

బిలాము రెండవ సందేశం
13 అపుప్డు బాలాకు అతనితో “దయచేసి నాతోపాటు ఇంకొక

చోటికి రా. అకక్డనుంచి వారిని చూడొచుచ్. చివర ఉనన్ వారిని
మాతమే నువువ్ చూడ గలుగుతావు. వారందరూ నీకు కనిపించరు.
అకక్డ నుంచి నా కోసం వారిని శపించాలి” అని చెపిప్ 14 పిసాగ్
కొండ న ఉనన్ కాపలావారి పొలానికి అతనిన్ తీసుకెళిళ్, ఏడు
బలిపీఠాలు కటిట్ంచి, పతి బలిపీఠం మీద ఒక దునన్పోతును, ఒక
పొటేట్లును అరిప్ంచాడు. 15 అపుప్డు బిలాము బాలాకుతో “నువువ్
ఇకక్డ నీ దహనబలి దగగ్ర నిలిచి ఉండు. నేను అకక్డయెహోవాను
కలుసుకుంటాను” అనాన్డు.

16యెహోవాబిలామును కలుసుకుని ఒక వార అతని నోట ఉంచి
“నువువ్ బాలాకు దగగ్రికి తిరిగి వెళిల్ నా వార అతనికి అందించు”
అనాన్డు. 17 అతడు బాలాకు దగగ్రికి వెళిల్నపుప్డు అతడు తన
దహనబలి దగగ్ర నిలిచి ఉనాన్డు. మోయాబు నాయకులు కూడా
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అతని దగగ్ర ఉనాన్రు. బాలాకు “యెహోవా ఏం చెపాప్డు?” అని
అడిగాడు.

18 బిలాము పవచనంగా “బాలాకూ, లేచి విను. సిపోప్రు
కుమారుడా, ఆలకించు.

19అబదధ్మాడడానికి దేవుడు మనిషి కాదు.
మనసుస్మారుచ్కోడానికి ఆయనమానవుడు కాదు.
ఆయనవాగాద్ నం చేసి కారయ్ం చెయయ్కుండా ఉంటాడా?
ఆయనమాట ఇచిచ్ నెరవేరచ్కుండా ఉంటాడా?
20చూడు, దీవించమనినాకు ఆజఞ్ వచిచ్ంది.
దేవుడు దీవెన ఇచాచ్డు. నేను దానిన్మారచ్లేను.
21ఆయనయాకోబులో కషట్ం గాని, దోషం గాని కనుగొనలేదు.
వారి దేవు నయెహోవావాళల్కు తోడుగా ఉనాన్డు.
22 అడవిదునన్ బలం లాంటి బలంతో దేవుడు వారిని

ఐగుపులోనుంచి తీసుకొచాచ్డు.
23యాకోబుకు వయ్తిరేకంగా ఏమంతం పనిచెయయ్దు.
ఏ శకునం హాని చెయయ్దు.
దానికి బదులుగాయాకోబు గురించీ, ఇశాయేలు గురించీ ‘దేవుడు

ఏం చేశాడో చూడు’ అని చెపుప్కోవాలి.
24చూడు, ఆ పజలు ఆడసింహంలా లేసాత్ రు,
ఆజాతి సింహంలా బయటకు వచిచ్ వేటాడుతుంది.
చంపిన దానిన్ తిని, దాని రకం తాగే వరకూ అది పండుకోదు” అని

పలికాడు.
25 అపుప్డు బాలాకు బిలాముతో “వారిని శపించడం గాని,

ఆశీరవ్దించడం గాని ఏదీ చెయొయ్దుద్ ” అనాన్డు. 26 కాని
బిలాము “యెహోవానాకు చెపిప్ందంతా నేను చెయాయ్లని నేను నీతో
చెపప్లేదా?” అనిబాలాకుకు జవాబిచాచ్డు.

బిలాము మూడవ సందేశం
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27బాలాకు బిలాముతో “నువువ్ దయచేసిరా, నేను ఇంకొక చోటికి
నినున్ తీసుకెళాత్ ను. అకక్డ నుంచినాకోసం నువువ్వారిని శపించడం
దేవుని దృషిట్కి అనుకూలంగా ఉంటుందేమో” అనాన్డు.

28 బాలాకు ఎడారికి ఎదురుగా ఉనన్ పెయోరు శిఖరానికి
బిలామును తీసుకు పోయాడు. 29 బిలాము “ఇకక్డ నాకు ఏడు
బలిపీఠాలు కటిట్ంచి, ఏడు దునన్పోతులను, ఏడు పొటేట్ళల్ను సిదధ్ం
చెయియ్” అని బాలాకుతో చెపాప్డు. 30 బిలాము చెపిప్నటుట్ బాలాకు
చేసి, పతి బలిపీఠం మీద ఒక దునన్పోతును, ఒక పొటేట్లును
అరిప్ంచాడు.

24
1 ఇశాయేలీయులను దీవించడం యెహోవా దృషిట్కి మంచిదని

బిలాము తెలుసుకునన్పుప్డు అతడు ఇంతకు ముందు లాగా శకునం
చూడడానికి వెళళ్కుండా ఎడారి పు తనముఖానిన్ తిపుప్కునాన్డు.

2 బిలాము కళెళ్తిత్ ఇశాయేలీయులు తమ తమ గోతాల పకారం
శిబిరంలో ఉండడం చూసినపుప్డు, దేవుని ఆతమ్ అతని మీదికి దిగి
వచాచ్డు. 3అతడు ఇలా పవచించాడు.

“బెయోరు కొడుకు బిలాముకు పలుకబోతునాన్డు.
కళ ళ్ బాగా తెరుచుకునన్వాడు పలకబోతునాన్డు.

4అతడు దేవునిమాటలుమాటాల్ డతాడు,
దేవుని మాటలు వింటాడు. అతడు సరవ్శకుని దగగ్ర నుంచి వచేచ్

దరశ్నం చూసాత్ డు,
ఆయన ఎదుట అతడు తన కళ ళ్ తెరిచి వంగి నమసక్రిసాత్ డు.

5యాకోబూ, నీ గుడారాలు ఎంతో అందంగా ఉనాన్యి.
ఇశాయేలూ, నీ నివాససథ్లాలు ఎంత రమయ్ంగా ఉనాన్యి!
6 అవి లోయలు వాయ్పించినటుట్ , నదీతీరంలో తోటలాల్ , యెహోవా

నాటిన అగరు చెటల్లా నీళళ్ దగగ్రునన్ దేవదారు వృ లాల్ ఉనాన్యి.
7అతడు నీరు తోడుకునే చేదల నుండి నీళ ళ్ కారుతాయి.
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అతడు నాటిన వితత్నానికి సమృదిధ్గా నీళ ళ్ అందుతాయి.
వారి రాజుఅగగు కంటే గొపప్వాడౌతాడు.
వారి రాజయ్ం ఘనతపొందుతుంది.
8దేవుడు ఐగుపులోనుంచి అతనిన్ రపిప్ంచాడు.
అతనికి అడవిదునన్కు ఉనన్ంత బలం ఉంది.
అతడు తనకు విరోధంగాపోరాడేవారినిమింగేసాత్ డు.
వారి ఎముకలు విరిచేసాత్ డు. తనబాణాలతోవారిని చంపేసాత్ డు.
9అతడు సింహంలా, ఆడ సింహంలాపొంచి ఉంటాడు.
అతని విశాంతికి భంగం కలిగించేవాడెవడు?
అతనిన్ దీవించే పతివాడికీ దీవెన వసుత్ ంది గాక, అతనిన్ శపించే

పతివాడికీ శాపం వసుత్ ంది గాక” అనాన్డు.
10అపుప్డు బాలాకు కోపం బిలాము మీద రగిలింది గనక అతడు

తనచేతులు చరిచిబిలాముతో “నాశతువులను శపించడానికి నినున్
పిలిపించాను కాని నీవు ఈమూడుసారుల్ వారిని దీవించావు. కాబటిట్
నువువ్ ఇపుప్డు నీ సథ్లానికి తొందరగా వెళల్ . 11 నేను నినున్ ఎంతో
గొపప్వాణిణ్ చేసాత్ నని చెపాప్ను గాని, నీకు అది దకక్కుండా యెహోవా
నినున్ ఆటంకపరిచాడు” అనాన్డు.

12 అందుకు బిలాము బాలాకుతో “బాలాకు తన
రాజమందిరమంత వెండి బంగారాలు నాకిచిచ్నా నా ఇషట్పకారం
మే నా కీ నా చెయయ్డానికి యెహోవా చెపిప్న మాట మీరలేను,
13 యెహోవా ఏం చెపాత్ డో అదే పలుకుతానని నువువ్ నా దగగ్రికి
పంపించిన నీ వరమానికులతో నేను చెపప్లేదా? 14కాబటిట్ , చూడు,
నేనునాపజల దగగ్రికి వెళత్ నాన్ను. కాని,ముందు రోజులోల్ ఈ పజలు
నీ పజలకు ఏం చేసాత్ రో, ఆహెచచ్రిక నీకు నేనివావ్లి” అనాన్డు.

బిలాము నాలుగో సందేశం
15 బిలాము పవచనం చెపాప్డు. “బెయోరు కొడుకు బిలాము

మాటాల్ డుతునాన్డు, కనువిపుప్ కలిగినవాడుమాటాల్ డుతునాన్డు.
16ఇది దేవునివాకుక్లను వినన్వాడి పవచనం.
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మహానన్తుని జాఞ్ నం తెలిసినవాడి పవచనం.
సరవ్శకుని దరశ్నాలు చూసినవాడి పవచనం.
ఆయన ఎదుట తెరిచిన కళళ్తో అతడు వంగి నమసాక్రం

చేసుత్ నాన్డు.
17 నేను ఆయనిన్ చూసుత్ నాన్ను, కాని ఇపుప్డు ఆయన ఇకక్డ

లేడు.
నేను ఆయనిన్ గమనిసుత్ నాన్ను కాని ఆయన ఇపుప్డు సమీపంగా

లేడు.
ఒక నకష్తంయాకోబులో ఉదయిసుత్ ంది.
రాజదండం ఇశాయేలులోనుంచి వసుత్ ంది.
అతడుమోయాబు *నాయకులను పడగొడతాడు.
అతడు †షేతు వంశసుత్ లందరినీ నాశనం చేసాత్ డు.
18ఎదోము, శేయీరు, ఇశాయేలు శతువులుసావ్ధీనం అవుతారు.
వారిని ఇశాయేలీయులు తమ బలం చేత జయిసాత్ రు.
బిలాము చివరి సందేశం

19యాకోబు సంతానంలోనుంచి రాజాయ్ధికారం వసుత్ ంది.
అతడు వారి పటట్ణాలోల్ మిగిలిన వారిని నాశనం చేసాత్ రు”

అనాన్డు.
20 ఇంకా బిలాము అమాలేకీయుల పు చూసి పవచనం చెపూ,

“ఒకపుప్డు అమాలేకు దేశాలోల్ గొపప్ దేశం. కాని దాని అంతం
నాశనమే” అనాన్డు.

21 తరువాత బిలాము కేనీయుల పు చూసి పవచనం చెపూ,
“నువువ్ నివాసం ఉనన్ సథ్లం బల నది.
నీ గూడు బండరాళళ్లోల్ ఉంది.
22 కాని అషూష్ రు నినున్ బందీగా పటుట్ కునన్పుప్డు కయీను

నాశనమౌతుంది” అనాన్డు.

* 24:17 24:17 సరిహదుద్ లు. † 24:17 24:17అలల్రి రేకెతిత్ంచేవారిని, సమసయ్లు
తెచేచ్ వారిని.
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23 అపుప్డు అతడు పవచనంగా చెపూ “అయోయ్! దేవుడు ఇలా
చేసినపుప్డు ఎవరు బతుకుతారు?

24 కితీత్ము తీరం నుంచి ఓడలు వసాత్ యి.
అవి అషూష్ రు, ఏబెరుల మీదదాడి చేసాత్ యి.
కితీత్యులు కూడానాశనమౌతారు” అనాన్డు.
25 అపుప్డు బిలాము లేచి తన ఇంటికి తిరిగి వెళిళ్పోయాడు.

బాలాకు కూడా వెళిళ్పోయాడు.

25
మోయాబులు దగగ్ర ఇశాయేలీయులపాపం

1 ఇశాయేలీయులు షితీత్ములో ఉనన్పుప్డు పజలు మోయాబు
సీలతో వయ్భిచారం చెయయ్డం మొదలు పెటాట్ రు. 2 ఆ సీలు
తమ దేవుళళ్ బలులకు పజలను ఆహావ్నించినపుప్డు వీరు భోజనం
చేసి వారి దేవుళళ్కు నమసాక్రం చేశారు. 3 ఇశాయేలీయులు
బయలెప్యోరును ఆరాధించినకారణంగాయెహోవాకోపంవారిమీద
రగులుకుంది.

4 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “నువువ్ పజల నాయకులందరీన్
చంపి, నా ఎదుట, *పటట్పగలు వారిని వేలాడదియియ్. అపుప్డు
నా కోపాగిన్ ఇశాయేలీయుల మీద నుంచి తొలిగి పోతుంది” అని
చెపాప్డు. 5 కాబటిట్ మోషే ఇశాయేలీయుల నాయకులతో “మీలో
పతివాడూ, బయలెప్యోరును ఆరాధించే వారితో కలిసిన వారిని
చంపాలి” అనాన్డు.

6 అపుప్డు మోషే కళళ్ ఎదుట, సనిన్ధి గుడారం దావ్రం
దగగ్ర, ఏడుసూత్ ఉనన్ ఇశాయేలీయుల సమాజం అంతటి కళళ్
ఎదుట, ఇశాయేలీయులోల్ ఒకడు తన కుటుంబికుల మధయ్కు ఒక
మిదాయ్ను సీని తీసుకొచాచ్డు. 7యాజకు న అహరోను మనవడు,
ఎలియాజరు కొడుకు ఫీనెహాసు అది చూసి, 8 సమాజం నుంచి లేచి,
* 25:4 25:4యెహోవాఎదుట, అందరూ చూసేలా.
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ఈటె చేతోత్ పటుట్ కుని ఆ ఇశాయేలీయుడి వెంట ఆ గుడారంలోకి వెళిల్
ఆ ఇదద్రినీ, అంటే ఆ ఇశాయేలీయుణీణ్ , ఆ సీనీ, కడుపులో గుండా
దూసుకు పోయేలాపొడిచాడు. అపుప్డు ఇశాయేలీయులోల్ కి దేవుడు
పంపించిన తెగులు ఆగిపోయింది. 9ఆ తెగులు వలల్ 24 వేల మంది
చనిపోయారు.

10 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “యాజకు న అహరోను
మనవడూ, ఎలియాజరు కొడుకూ అయిన ఫీనెహాసు, 11 వారి
మధయ్ నేను సహించలేనిదానిన్ తానూ సహించకపోవడం వలల్
ఇశాయేలీయుల మీద నుంచి నా కోపం మళిళ్ంచాడు గనక నేను
సహించలేకపోయినా ఇశాయేలీయులను నాశనం చెయయ్లేదు.

12కాబటిట్ నువువ్ అతనితో ఇలా అను, చూడు, నేను ఫినెహాసుకు
నా సమాధాన నిబంధన చేసుత్ నాన్ను. 13 అది శాశవ్త న
యాజక నిబంధనగా అతనికీ, అతని సంతానానికీ ఉంటుంది.
ఎందుకంటే అతడు తన దేవుని విషయంలో ఆసకి కలిగిన వాడుగా
ఇశాయేలీయుల కోసం పాయశిచ్తత్ం చేశాడు” అనాన్డు.

14 ఫినెహాసు చంపినవాడి పేరు జిమీ. అతడు షిమోయ్నీయులోల్
తన పితరుల వంశానికి నాయకు న సాలూ కొడుకు. 15 ఫినెహాసు
చంపినసీపేరుకొజీబ్,ఆమెసూరు కూతురు. అతడుమిదాయ్నీయులోల్
ఒక గోతానికీ, కుటుంబానికీ నాయకుడు.

16 ఇంకా యెహోవా మోషేతో “మిదాయ్నీయులను శతువులుగా
భావించి వారిమీదదాడి చెయయ్ండి. 17వారు మిమమ్లిన్మోసం చేసి
మిమమ్లిన్ శతువులుగా ఎంచారు. 18 పెయోరు విషయంలో, తెగులు
రోజున చంపిన తమ సహోదరి, మిదాయ్ను నాయకుని కూతురు కొజీబ్
విషయంలో,మిమమ్లిన్ దురామ్రగ్ంలోకి నడిపించారు.”

26
రెండోసారి జనాభా లెకక్లు
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1ఆ తెగులు పోయిన తరువాతయెహోవామోషేతో, యాజకు న
అహరోను కొడుకు ఎలియాజరుతో మాటాల్ డుతూ, 2 “మీరు
ఇశాయేలీయుల సమాజమంతటోల్ 20 సంవతస్రాలు మొదలుకుని
ఆ వయసుస్ ఉనన్ ఇశాయేలీయులోల్ యుదధ్ం చెయయ్గల సామరథ్ ం
ఉనన్ వారిని, తమ పితరుల కుటుంబాల పకారం లెకక్పెటట్ండి”
అనాన్డు.

3కాబటిట్ మోషే,యాజకు నఎలియాజరుయెరికోదగగ్రయోరాద్ ను
తీరంలో మోయాబు దానాలోల్ సమాజమంతటితో మాటాల్ డుతూ,
4 “20 సంవతస్రాలు, ఆ వయసుస్ కలిగి, ఐగుపులోనుంచి
బయటకు వచిచ్న వారిని లెకక్పెటట్మని యెహోవా ఆజఞ్ ఇచాచ్డు”
అనాన్రు.

5ఇశాయేలుపెదద్కొడుకు రూబేను. రూబేను కొడుకుహనోకు నుంచి
హనోకీయులు హనోకు వంశసుథ్ లు, 6పలుల్ వీయులు పలుల్ వంశసుథ్ లు.
హెసోనీయులు హెసోను వంశసుథ్ లు, కరీమ్యులు కరీమ్ వంశసుథ్ లు.
7 వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్ లు. వారిలోల్ లెకక్కు వచిచ్నవారు 43,
730మందిపురుషులు.

8పలుల్ కొడుకు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కొడుకులు నెమూయేలు,
దాతాను, అబీరాము. 9 కోరహ , అతని సమాజం యెహోవాకు
విరోధంగా వాదించినపుప్డు సమాజంలో మోషే అహరోనులకు
విరోధంగావాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరే.

10 ఆ సమాజం వారు చనిపోయినపుప్డు అగిన్ 250 మందిని
కాలేచ్సినందువలల్, భూమి తన నోరు తెరచి వారిని, కోరహ ను
మింగేసినందువలల్, వారు ఒక హెచచ్రికగా అయాయ్రు. 11 అయితే
కోరహ కొడుకులు చనిపోలేదు.

12షిమోయ్నుకొడుకులవంశంలోనెమూయేలీయులు నెమూయేలు
వంశసుథ్ లు, యామీనీయులుయామీను వంశసుథ్ లు, యాకీనీయులు
యాకీను వంశసుథ్ లు, 13 జెరహీయులు జెరహ వంశసుథ్ లు,
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షావూలీయులు షావూలు వంశసుథ్ లు. 14 ఇవి షిమోయ్నీయుల
వంశాలు. వారు 22, 200మందిపురుషులు.

15 గాదు కొడుకుల వంశాలోల్ సెపోనీయులు సెపోను వంశసుథ్ లు,
హగీగ్యులు హగీగ్ వంశసుథ్ లు, షూనీయులు షూనీ వంశసుథ్ లు,
16 ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్ లు, ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్ లు,
17ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్ లు,అరేలీయులు అరేలీవంశసుథ్ లు.
18 వీరు గాదీయుల వంశసుథ్ లు. రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 40,
500మందిపురుషులు.

19 యూదా కొడుకులు ఏరు, ఓనాను. ఏరు, ఓనాను, కనాను
పదేశంలో చనిపోయారు. 20యూదావారి వంశాలోల్ షేలాహీయులు
షేలా వంశసుథ్ లు, పెరెసీయులు పెరెసు వంశసుథ్ లు, జెరహీయులు
జెరహ వంశసుథ్ లు, 21 పెరెసీయులోల్ హెసోనీయులు హెసోను
వంశసుథ్ లు,హామూలీయులుహామూలువంశసుథ్ లు. 22వీరుయూదా
వంశసుథ్ లు. రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 76, 500 మంది
పురుషులు.

23 ఇశాశ్ఖారు కొడుకుల వంశసుథ్ లోల్ తోలాహీయులు తోలా
వంశసుథ్ లు, పువీవ్యులు పువావ్ వంశసుథ్ లు, యాషూబీయులు
యాషూబు వంశసుథ్ లు, షిమోనీయులు షిమోను వంశసుథ్ లు. వీరు
ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్ లు. 24రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 64,
300మందిపురుషులు.

25 జెబూలూను కొడుకుల వంశసుథ్ లోల్ సెరెదీయులు సెరెదు
వంశసుథ్ లు, 26ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్ లు, యహలేలీయులు
యహలేలు వంశసుథ్ లు. 27రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 60, 500
మందిపురుషులు.

28యోసేపు వంశసుథ్ లు అతని కొడుకులు మనషేష్ , ఎఫాయిము.
29 మనషేష్ కొడుకులోల్ మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్ లు. మాకీరు
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గిలాదుకు తండి. గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్ లు. వీరు గిలాదు
కొడుకులు.

30 ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్ లు, హెలకీయులు హెలకు
వంశసుథ్ లు, 31 అశీయేలీయులు అశీయేలు వంశసుథ్ లు,
షెకెమీయులు షెకెము వంశసుథ్ లు, 32 షెమీదాయీయులు షెమీదా
వంశసుథ్ లు,హెపెరీయులు హెపెరు వంశసుథ్ లు.

33 హెపెరు కొడుకు సెలోపెహాదుకు కూతుళేళ్గాని కొడుకులు
పుటట్లేదు. సెలోపెహాదు కూతుళళ్ పేరుల్ మహలా, నోయా, హొగాల్ ,
మిలాక్, తిరాస్. 34వీరు మనషీష్యుల వంశసుథ్ లు. రాసిన వారి లెకక్
పకారం వీరు 52, 700మందిపురుషులు.

35 ఇవి ఎఫాయిము కొడుకుల వంశాలు-షూతలహీయులు
షూతలహ వంశసుథ్ లు, బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్ లు,
తహనీయులు తహను వంశసుథ్ లు. 36 షూతలహ వంశసుథ్ డు
ఏరాను. అతని వంశం ఏరాను వంశం. 37 వీరు ఎఫాయిమీయుల
వంశసుథ్ లు. రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 32, 500 మంది
పురుషులు. వీరుయోసేపు కొడుకుల వంశసుథ్ లు.

38 బెనాయ్మీను కొడుకుల వంశాలోల్ బెలీయులు బెల వంశసుథ్ లు,
అషేబ్లీయులు అషేబ్ల వంశసుథ్ లు, 39 అహీరామీయులు
అహీరాము వంశసుథ్ లు, 40 షూఫామీయులు షూపఫాము
వంశసుథ్ లు. బెల కొడుకులు ఆరుద్ , నయమాను. ఆరీద్యులు ఆరుద్
వంశసుథ్ లు, నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్ లు. 41 వీరు
బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్ లు. రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 45,
600మందిపురుషులు.

42 దాను కొడుకుల వంశాలోల్ షూహామీయులు షూహాము
వంశసుథ్ లు. 43 రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 64, 400 మంది
పురుషులు.
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44 ఆషేరు కొడుకుల వంశాలోల్ యిమీన్యులు యిమాన్
వంశసుథ్ లు, ఇషీవ్యులు ఇషీవ్ వంశసుథ్ లు, బెరీయులు బెరీయా
వంశసుథ్ లు. 45 బెరీయానీయులోల్ హెబెరీయులు హెబెరు వంశసుథ్ లు,
మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు వంశసుథ్ లు. 46 ఆషేరు కూతురు
పేరు శెరహ . 47 రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 53, 400 మంది
పురుషులు.

48నఫాత్ లీ కొడుకుల వంశాలోల్ యహసయేలీయులుయహసయేలు
వంశసుథ్ లు, గూనీయులు గూనీ వంశసుథ్ లు, 49 యేసెరీయులు
యేసెరు వంశసుథ్ లు, షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్ లు. 50 వీరు
నఫాత్ లీయుల వంశసుథ్ లు. రాసిన వారి లెకక్ పకారం వీరు 45, 400
మందిపురుషులు.

51 ఇశాయేలీయులోల్ లెకక్కు వచిచ్నవారు 6,01,730 మంది
పురుషులు. 52యెహోవామోషేతో “వీళళ్పేరల్ లెకక్ పకారంఆదేశానిన్
వీళళ్కు సావ్సథ్ ంగా పంచిపెటాట్ లి. 53 తమ తమ లెకక్ పకారం ఆ
సావ్సథ్ ం వాళల్కు ఇవావ్లి.

54ఎకుక్వమందిఉనన్ వంశాలకు ఎకుక్వసావ్సథ్ ం,తకుక్వమంది
ఉనన్వారికి తకుక్వసావ్సథ్ ం ఇవావ్లి. తమతమలెకక్ను బటిట్ వివిధ
గోతాలకుసావ్సథ్ ం ఇవావ్లి. 55చీటీలువేసిఆభూమినిపంచిపెటాట్ లి.
వారు తమ తమ పితరుల గోతాల జనాభా లెకక్ పకారం సావ్సథ్ ం
పొందాలి. 56 ఎకుక్వ మంది నా తకుక్వ మంది నా చీటీలు వేసి,
ఎవరి సావ్సథ్ ం వారికి పంచిపెటాట్ లి.”

57 వీరు తమ తమ వంశాలోల్ లెకక్కు వచిచ్న లేవీయులు.
గెరోష్ నీయులు గెరోష్ ను వంశసుథ్ లు, కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్ లు,
మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్ లు. 58 లేవీయుల వంశాలు ఏవంటే,
లిబీన్యుల వంశం, హెబోనీయుల వంశం, మహలీయుల వంశం,
మూషీయుల వంశం, కోరహీయుల వంశం. 59 కహాతు అమాము
తండి. అమాము భారయ్ పేరుయోకెబెదు. ఆమె లేవీ కూతురు. ఆమె
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ఐగుపులో లేవీకి పుటిట్ంది. ఆమె అమామువలల్ అహరోను, మోషే,
వీళళ్ సహోదరిమిరాయ్ములను కనన్ది.

60 అహరోనుకు నాదాబు, అబీహ , ఎలియాజరు, ఈతామారు
పుటాట్ రు. 61 నాదాబు అబీహ లు యెహోవా సనిన్ధిలో అంగీకారం
కాని అగిన్ అరప్ణ చేసినపుప్డు చనిపోయారు. 62 వారిలోల్ నెల
మొదలుకొని వయసుస్ కలిగి లెకక్కు వచిచ్న వాళల్ందరూ 23,000
మంది పురుషులు. వారు ఇశాయేలీయులోల్ లెకక్కు రాని వారు గనక
ఇశాయేలీయులోల్ వాళల్కు సావ్సథ్ ం దకక్లేదు.

63యెరికో పాంతాలోల్ యొరాద్ ను దగగ్రునన్ మోయాబు దానాలోల్
మోషే, యాజకు న ఎలియాజరు, ఇశాయేలీయుల జనాభా
లెకక్పెటిట్నపుప్డు లెకక్కు వచిచ్న వారు వీరు. 64మోషేఅహరోనులు
సీనాయిఎడారిలోఇశాయేలీయులజనాభాలెకక్పెటిట్నపుప్డు లెకక్కు
వచిచ్న వారిలో ఒకక్ నా వీళళ్లోల్ లేడు.

65ఎందుకంటేవారు కచిచ్తంగా ఎడారిలోచనిపోతారనియెహోవా
వారి గురించి చెపాప్డు. యెపునెన్ కొడుకు కాలేబు, నూను కొడుకు
యెహోషువ తపప్ వారిలోల్ ఒకక్ నామిగలేల్దు.

27
సెలోపెహాదు కూతుళ ళ్

1 అపుప్డు యోసేపు కొడుకు మనషేష్ వంశసుథ్ లోల్ సెలోపెహాదు
కూతుళ ళ్ వచాచ్రు. సెలోపెహాదు హెసెరుకు కొడుకు, గిలాదుకు
మనవడు, మాకీరుకు మునిమనవడు. అతని కూతుళళ్ పేరుల్
మహలా, నోయా,హొగాల్ ,మిలాక్, తిరాస్.

2వారు సనిన్ధి గుడారందావ్రం దగగ్ర,మోషేఎదుట,యాజకు న
ఎలియాజరు ఎదుట, నాయకుల ఎదుట, సమాజమంతటి ఎదుట
నిలిచి “మా తండి ఎడారిలో చనిపోయాడు. 3 అతడు కోరహ
గుంపులో,అంటేయెహోవాకు విరోధంగా కూడినవారి గుంపులోలేడు.
తనపాపానిన్బటిట్ , తనసొంతపాపానిన్బటిట్ చనిపోయాడు.
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4 అతనికి కొడుకులు పుటట్లేదు. అతనికి కొడుకులు లేనంత
మాతాన మా తండి పేరు అతని వంశంలోనుంచి తీసెయాయ్లా?
మా తండి సహోదరులతో పాటు మాకు కూడా సావ్సథ్ ం ఇవవ్ండి”
అనాన్రు. 5 అపుప్డు మోషే వారి కోసం యెహోవా సనిన్ధిలో
అడిగాడు, 6యెహోవా మోషేతో “సెలోపెహాదు కూతుళ ళ్ చెపిప్ంది
నిజమే. 7 కచిచ్తంగా వారి తండి సహోదరులతో పాటు వారసతవ్ం
వారి ఆధీనం చేసి, వారి తండి సావ్సథ్ ం వాళల్కు వచేచ్లా చూడు.
8 ఇంకా నువువ్ ఇశాయేలీయులతో, ఇలా చెపుప్. ఒకడు కొడుకు
పుటట్కుండా చనిపోతే మీరు అతని భూసావ్సథ్ ం అతని కూతుళళ్కు
వచేచ్లా చూడాలి.

9 అతనికి కూతుళ ళ్ లేకపోతే అతని అనన్దముమ్లకు అతని
సావ్సథ్ ం ఇవావ్లి. 10 అతనికి అనన్దముమ్లు లేకపోతే అతని
భూసావ్సథ్ ం అతని తండి అనన్దముమ్లకు ఇవావ్లి. 11 అతని
తండికి అనన్దముమ్లు లేకపోతే అతని కుటుంబంలో అతని
సమీప బంధువుకు అతని సావ్సథ్ ం ఇవావ్లి. వాడు దానిన్
సావ్ధీనం చేసుకుంటాడు. యెహోవా నాకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ ఇది
ఇశాయేలీయులకు విధించిన శాసనం” అనాన్డు.

మోషేతరువాతయెహోషువ నాయకుడు
12 ఇంకా యెహోవా మోషేతో “నువువ్ ఈ అబారీము కొండెకిక్

నేను ఇశాయేలీయులకు ఇచిచ్న దేశానిన్ చూడు. 13 నువువ్ దానిన్
చూసిన తరువాత, నీ సహోదరుడు అహరోను చేరినటుట్ నువువ్ కూడా
నీ సొంతవారితో చేరిపోతావు. 14 ఎందుకంటే, సీను ఎడారిలో
సమాజం వాదించినపుప్డు ఆ నీళల్ దగగ్ర వారి కళళ్ ఎదుట ననున్
ఘనపరచకుండా, నామీదమీరు తిరగబడాడ్ రు” అనాన్డు. ఆ నీళల్
సీను ఎడారిలో కాదేషులో ఉనన్ మెరీబా నీళ ళ్.

15 అపుప్డు మోషే యెహోవాతో “యెహోవా, సమసత్ మానవుల
ఆతమ్లకు దేవా, సమాజం కాపరి లేని గొరెలాల్ ఉండకుండాా ఈ
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సమాజం మీద యెహోవా ఒకణిణ్ నియమించు గాక. 16 అతడు
వారి ముందు వసూత్ , పోతూ, 17వాళల్కు నాయకుడుగా ఉండడానికి
సమరుథ్ డుగా ఉండాలి” అనాన్డు.

18 అందుకు యెహోవా మోషేతో “నూను కొడుకు యెహోషువలో
నా ఆతమ్ నివసిసూత్ ఉంది. నువువ్ అతనిన్ తీసుకుని అతని మీద నీ
చెయియ్ పెటిట్ 19యాజకు న ఎలియాజరు ఎదుట, సమాజమంతటి
ఎదుట, అతని నిలబెటిట్ ,వారి కళళ్ ఎదుట అతనికి ఆజఞ్ ఇవువ్.

20 ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా అతని మాట వినేలా నీ
అధికారంలో కొంత అతని మీద పెటుట్ . 21యాజకు న ఎలియాజరు
ఎదుటఅతడునిలిచినపుప్డుఅతడుయెహోవాసనిన్ధిలో *ఊరీము
నిరణ్యం దావ్రా అతని కోసం అడగాలి. అతడు, అతనితోపాటు
ఇశాయేలీయులందరూ, అంటే, సమాజమంతా పతి పని అతని
మాట పకారం చెయాయ్లి” అనాన్డు.

22యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ అతడు చేశాడు. అతడు
యెహోషువను తీసుకుని యాజకు న ఎలియాజరు ఎదుట,
సమాజమంతటి ఎదుట అతనిన్ నిలబెటిట్ , 23 అతని మీద తన
చేతులు పెటిట్ , యెహోవామోషే దావ్రా ఆజాఞ్ పించినటుట్ అతనికి ఆజఞ్
ఇచాచ్డు.

28
పతి రోజు అరప్ణలు

1యెహోవామోషేతోమాటాల్ డుతూ, 2 “నువువ్ ఇశాయేలీయులకు
ఆజాఞ్ పించి వారితో చెపుప్. నాకు ఇషట్ న సువాసనగా మీరు
దహనబలి అరప్ణగానాకు అరిప్ంచే ఆహారం నియామక కాలంలోనా
దగగ్రికి తేవడానికి జాగతత్ పడాలి.

* 27:21 27:21 యెహోవా నిరణ్యం తెలుసుకోవడానికి యాజకుడు ఉపయోగించే
వెలగల రాళల్ అయిఉండవచుచ్.
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3ఇంకానువువ్వాళల్కుఈవిధంగాఆజాఞ్ పించు. మీరుయెహోవాకు
నితయ్ం జరిగే దహనబలిగా పతి రోజూ ఏ దోషం లేని ఒక సంవతస్రం
వయసుస్ ఉనన్ రెండు మగ గొరెపిలల్లను అరిప్ంచాలి. 4 వాటిలో
ఒక గొరెపిలల్ను ఉదయాన, రెండోదానిన్ సాయంకాలం అరిప్ంచాలి.
5 మెతత్గా దంచిన ఒక కిలో పిండిని ఒక లీటరు నూనెతో కలిపి
పదోవంతు వేదయ్ంగా అరిప్ంచాలి.

6 అది యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన ఇచేచ్ అగిన్ అరప్ణగా
సీనాయి కొండ మీద నియమించిన నితయ్ం జరిగే దహనబలి.
7 ఆ మొదటి గొరెపిలల్తో అరిప్ంచాలిస్న పానారప్ణ ముపాప్వు
లీటరు. పవితసథ్లంలోయెహోవాకుమదయ్ంపానారప్ణగాపొయాయ్లి.
8 ఉదయ వేదయ్ం, దాని పానారప్ణ అరిప్ంచినటేట్ యెహోవాకు
ఇషట్ న సువాసన ఇచేచ్ అగిన్ అరప్ణగా ఆ రెండో గొరెపిలల్ను
సాయంకాలం అరిప్ంచాలి.

విశాంతి రోజు అరప్ణలు
9 విశాంతి రోజున ఒక సంవతస్రం వయసుస్ ఉండి, ఏ దోషం లేని

రెండుగొరెపిలల్లను వేదయ్ంగాను,దానితోపాటుపానారప్ణ,నూనెతో
కలిపిననాలుగునన్రలీటరల్ పిండిలోరెండుపదోవంతులుఅరిప్ంచాలి.
10 నితయ్ం జరిగే దహనబలీ, దాని పానారప్ణ కాకుండా, ఇది పతి
విశాంతి రోజు చెయాయ్లిస్న దహనబలి.

పతినెల అరప్ణలు
11 పతినెల మొదటి రోజు యెహోవాకు దహన బలి అరిప్ంచాలి.

రెండు లేగదూడలు, ఒక పొటేట్లు, ఏ దోషం లేని ఒక సంవతస్రం
వయసుస్ ఉనన్ ఏడు గొరెపిలల్లు అరిప్ంచాలి. వాటిలో పతి లేగ
దూడతో 12 నూనెతో కలిపిన నాలుగునన్ర లీటరల్ పిండిలో మూడు
పదోవంతులు వేదయ్ంగా అరిప్ంచాలి. ఒకొక్కక్ పొటేట్లుతో, నూనెతో
కలిపిననాలుగునన్ర లీటరల్ పిండిలో రెండు పదోవంతులు వేదయ్ంగా
అరిప్ంచాలి. ఒకొక్కక్ గొరెపిలల్తో నూనెతో కలిపిన నాలుగునన్ర
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లీటరల్ పిండిలో ఒకక్ పదో వంతు వేదయ్ంగా అరిప్ంచాలి. 13 అది
యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన ఇచేచ్ దహనబలి.

14 వాటి పానారప్ణలు ఒకొక్కక్ దునన్పోతుతో ఒక లీటరు
దా రసం, పొటేట్లుతో ఒక లీటరు, గొరెపిలల్తో ముపాప్వు లీటరు
ఉండాలి. ఇది సంవతస్రంలో పతినెలా జరగాలిస్న దహనబలి.
15 నితయ్ం జరిగే దహనబలీ, దాని పానారప్ణ కాకుండా ఒక మేక
పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగాయెహోవాకు అరిప్ంచాలి.

పసాక్పండగ
16 మొదటి నెల 14 వ రోజు యెహోవా పసాక్పండగ వసుత్ ంది.

17ఆ నెల 15 వ రోజు పండగ జరుగుతుంది. ఏడు రోజులు పొంగని
రొటెట్లే తినాలి. 18మొదటి రోజు పవిత సంఘం సమకూడాలి. ఆ
రోజుమీరు జీవనోపాధికి సంబంధించిన పనులేమీ చెయయ్కూడదు.

19అయితే, యెహోవాకు దహనబలిగామీరు రెండు లేగదూడలు,
ఒక పొటేట్లు, ఒక సంవతస్రం వయసుస్ ఉనన్ ఏడు మగ గొరెపిలల్లు
అరిప్ంచాలి. అవిమీమందలోల్ ఏ దోషం లేనివిగా ఉండాలి. 20వాటి
వేదయ్ం నూనెతో కలిపిన గోదుమపిండి. 21 ఒకొక్కక్ దునన్పోతుతో
నూనెతో కలిపిన ఆరు లీటరల్ మెతత్ని పిండి, పొటేట్లుతో నూనెతో
కలిపిన నాలుగు లీటరల్ మెతత్ని పిండి, ఆ ఏడు గొరెపిలల్లోల్ ఒకొక్కక్
గొరెపిలల్తో నూనెతో కలిపిన రెండు లీటరల్ మెతత్ని పిండి అరిప్ంచాలి.
22మీకు పాయశిచ్తత్ం కలగడానికి పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకను
అరిప్ంచాలి.

23ఉదయాన మీరు నితయ్ం అరిప్ంచే దహనబలి కాకుండా వీటిని
మీరు అరిప్ంచాలి. 24 ఆ విధంగానే, ఆ ఏడు రోజులోల్ పతిరోజూ
యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసనఇచేచ్పదారథ్ం ఆహారంగాఅరిప్ంచాలి.
నితయ్ం జరిగే దహనబలి, దాని పానారప్ణ కాకుండా దానిన్ కూడా
అరిప్ంచాలి. 25 ఏడో రోజు పవిత సంఘం సమకూడాలి. ఆ రోజు
మీరు జీవనోపాధికి సంబంధించిన పనులేమీ చెయయ్కూడదు.
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వారాల పండగ
26 ఇంకా, పథమ ఫలాలు అరిప్ంచే రోజు, అంటే, వారాల

పండగరోజుమీరుయెహోవాకు కొతత్ పంటలో వేదయ్ం తెచిచ్నపుప్డు
మీరు పవిత సంఘంగా సమకూడాలి. ఆ రోజు మీరు జీవనోపాధికి
సంబంధించిన పనులేమీ చెయయ్కూడదు.

27 యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసన ఇచేచ్ దహనబలిగా మీరు
రెండు దునన్పోతు దూడలు, ఒక పొటేట్లు, ఒక సంవతస్రం వయసుస్
ఉనన్ ఏడు మగ గొరెపిలల్లను, వాటికి వేదయ్ంగా పతి దునన్పోతు
దూడతో 28 నూనెతో కలిపిన ఆరు కిలోల మెతత్ని పిండిలో మూడు
పదో వంతులు, పతి పొటేట్లుతో రెండు పదో వంతులు, 29 ఆ ఏడు
గొరెపిలల్లోల్ ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదో వంతు, 30 మీ కోసం
పాయశిచ్తత్ం చెయయ్డానికి ఒక మేకపిలల్, అరిప్ంచాలి. 31 నితయ్ం
జరిగేదహనబలి,దాని వేదయ్ంకాకుండావాటినీ,వాటిపానారప్ణను
అరిప్ంచాలి. అవి ఏ దోషం లేనివిగా ఉండాలి.”

29
బూరలూదే పండగ

1 ఏడో నెల మొదటి రోజు మీరు పరిశుదధ్ సమాజంగా సమావేశం
కావాలి. 2ఆ రోజుమీ జీవనోపాధి కోసం ఏ పనీ చేయకూడదు. అది
మీరు బాకానాదం చేసే రోజు. 3ఏ లోపం లేని ఒక కోడె, ఒక పొటేట్లు,
ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఏడు మగ గొరె పిలల్లను యెహోవాకు
ఇషట్ న సువాసన గల దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. 4 వాటి వాటి
పదధ్తి పకారం దహనబలిని, దాని వేదాయ్నిన్, వాటి పానారప్ణలు
అరిప్ంచాలి.

5 వాటి వేదయ్ం నూనెతో కలిపిన గోదుమపిండి, పతి కోడెతో
ఆరునన్ర కిలోలు,పొటేట్లుతోనాలుగునన్ర కిలోలు,ఏడుగొరెపిలల్లతో
ఒకొక్కక్ దానికి రెండుంబావు కిలోలు అరిప్ంచాలి. 6 అలాగే మీ
కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి పాపపరిహార బలిగా ఒక మేకపిలల్ను
అరిప్ంచాలి.
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పాయశిచ్తత్ం (పాపపరిహార బలి)
7ఈఏడోనెల పదోరోజుమీరు పరిశుదధ్ సమాజంగాసమకూడాలి.

అపుప్డు మిమమ్లిన్ మీరు *అదుపులో పెటుట్ కోవాలి, ఆహారం
తీసుకోకూడదు. పనులేమీ చేయకూడదు.

8 పాయశిచ్తత్ం కోసం పాపపరిహార బలి, నితయ్ న దహనబలి,
దాని వేదయ్ం, వాటి వాటి పానారప్ణలు కాక, ఒక కోడెదూడ, ఒక
పొటేట్లు, ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఏడు మగ గొరెపిలల్లను
యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసనగల దహనబలిగా అరిప్ంచాలి.
వాటిలో ఏలోపమూ ఉండకూడదు.

9 వాటి వేదయ్ం నూనెతో కలిపిన గోదుమపిండి, పతి కోడెతో
ఆరునన్ర కిలోలు, పొటేట్లుతో నాలుగునన్ర కిలోలు, 10 ఏడు గొరె
పిలల్లతో ఒకొక్కక్ దానికి రెండుంబావు కిలోలు అరిప్ంచాలి. 11అలాగే
మీ కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి పాపపరిహార బలిగా ఒక
మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి.

గుడారాల పండగ
12 ఆ తరవాత ఏడో నెల 15 వ రోజున మీరు పరిశుదధ్

సమాజంగా సమావేశం కావాలి. అపుప్డు మీరు జీవనోపాధి కోసం
పనులేమీ చేయకూడదు. ఏడు రోజులు యెహోవాకు పండగ
జరపాలి. 13 దహనబలి, దాని వేదయ్ం, దాని పానారప్ణ, కాకుండా,
యెహోవాకు ఇషట్ న సువాసనగల దహనబలిగా 13 కోడెలూ రెండు
పొటేట్ళ ళ్, ఒక సంవతస్రం వయసునన్ 14 గొరె పిలల్లను అరిప్ంచాలి.
వాటిలో ఏ లోపమూ ఉండకూడదు. 14 వేదయ్ంగా పతి కోడెతో
ఆరునన్ర కిలోలు, పతి పొటేట్లుతో నాలుగునన్ర కిలోలు 15 పతి గొరె
పిలల్తో రెండుంబావు కిలోలు నూనెతో కలిపిన గోదుమ పిండి తేవాలి.
16అలాగేపాపపరిహార బలిగా ఒక మేక పిలల్ను అరిప్ంచాలి.

17 రెండో రోజు దహనబలి దాని వేదయ్ం, వాటి పానారప్ణలు కాక
ఏ లోపం లేని 12 కోడెలను, రెండు పొటేట్ళళ్ను, ఒక సంవతస్రం
* 29:7 29:7 ఉపవాసం.
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వయసునన్ 14 గొరెపిలల్లను 18 వాటి వాటి లెకక్ పకారం వాటి
వాటి వేదయ్ం, 19 పానారప్ణలతోబాటు పాపపరిహార బలిగా ఒక
మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి. 20మూడో రోజు నితయ్ న దహనబలి దాని
వేదయ్ం,దానిపానారప్ణలు కాక ఏ లోపం లేని 11 కోడెలను, రెండు
పొటేట్ళల్ను,ఒకసంవతస్రంవయసునన్ 14గొరెపిలల్లను 21వాటివాటి
లెకక్ పకారం వాటి వేదయ్ం, పానారప్ణలను 22పాపపరిహార బలిగా
ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి.

23నాలుగో రోజు నితయ్ న దహనబలి దాని వేదయ్ం, పానారప్ణ
కాక ఏ లోపం లేని 10 కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ 14 గొరెపిలల్లను వాటి వాటి లెకక్ పకారం 24 వాటి
వేదయ్ం, పానారప్ణలను, 25పాప పరిహార బలిగా ఒక మేకపిలల్ను
అరిప్ంచాలి. 26అయిదో రోజు నితయ్ న దహనబలి, దాని వేదయ్ం,
పానారప్ణకాక ఏలోపం లేనితొమిమ్ది కోడెలను, రెండుపొటేట్ళల్ను ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ 14 గొరెపిలల్లను 27వాటివాటి లెకక్ పకారం,
వాటి వేదయ్ం, పానారప్ణను, 28 అలాగే పాపపరిహార బలిగా ఒక
మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి.

29ఆరోరోజునితయ్ న దహనబలి,దాని వేదయ్ం,పానారప్ణకాక
ఏ లోపం లేని ఎనిమిది కోడెలను, రెండు పొటేట్ళల్ను ఒక సంవతస్రం
వయసునన్ 14 గొరెపిలల్లను, వాటి వాటి లెకక్ పకారం, 30 వాటి
వేదయ్ం, పానారప్ణను 31 పాపపరిహార బలిగా ఒక మేక పిలల్ను
అరిప్ంచాలి. 32 ఏడో రోజు నితయ్ న దహనబలి, దాని వేదయ్ం,
పానారప్ణ కాక ఏ లోపం లేని ఏడు కోడెలను, రెండు పొటేట్ళల్ను ఒక
సంవతస్రం వయసునన్ 14 గొరె పిలల్లను వాటి వాటి లెకక్ పకారం,
33వాటివాటి వేదయ్ం, పానారప్ణలను, 34పాపపరిహార బలిగా ఒక
మేక పిలల్ను అరిప్ంచాలి.

35 ఎనిమిదో రోజు మీకు పతేయ్క న రోజు. ఆ రోజు మీరు
జీవనోపాధి కోసం ఏ పనీ చేయకూడదు. 36 ఆ రోజు నితయ్ న
దహనబలి, దాని వేదయ్ం, పానారప్ణ కాక మీరు యెహోవాకు



సంఖాయ్కాండం 29:37 c సంఖాయ్కాండం 30:8

ఇషట్ న సువాసనగల దహనబలిగా ఏ లోపం లేని నిరోద్ ష న
ఒక కోడెను ఒక పొటేట్లును ఒక సంవతస్రం వయసునన్ ఏడు
గొరెపిలల్లనువాటివాటిలెకక్ పకారం 37వాటితోవాటివాటి వేదయ్ం,
పానారప్ణను 38 పాపపరిహార బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంచాలి.
39 మీ మొకుక్బళ ళ్, మీ సేవ్చాఛ్రప్ణలు మీ దహనబలులు, మీ
వేదాయ్లు, మీ పానారప్ణలు, మీ సమాధాన బలులు కాక వీటిని
నియమిత సమయాలోల్ యెహోవాకు అరిప్ంచాలి. 40 యెహోవా
తనకు ఆజాఞ్ పించిన దానన్ంతా మోషే ఇశాయేలీయులతో పూరిగా
వివరించాడు.

30
మొకుక్బడి

1మోషే ఇశాయేలు గోతాల నాయకులతో ఇలా అనాన్డు, 2 “ఇది
యెహోవా ఆజఞ్. ఒకడు యెహోవాకు మొకుక్కుంటే లేక పమాణం
చేసి ఉంటే, అతడు మాట తపప్కూడదు. తన నోటినుండి వచిచ్న
దానంతటినీ అతడు నెరవేరాచ్లి. 3 తన తండి ఇంటోల్ ఉనన్ ఒక
సీ యెహోవాకు చేసిన మొకుక్బడి గురించి ఆమె తండి ఎరిగి,
ఏమీ మాటాల్ డకపోతే ఆమె మొకుక్బడి నిలిచి ఉంటుంది. 4 ఆమె
పమాణాలు అనీన్ నిలిచి ఉంటాయి. 5 అయితే ఆమె చేసిన
పమాణాలను ఆమె తండి విని వాటి విషయంలో ఆ పణ తెలిపి
ఉంటే, ఆమెమొకుక్బడులు, పమాణాలు, ఏవీ నిలబడవు. 6ఆమె
తండిదానికిఆ పణతెలిపాడుకాబటిట్ యెహోవాఆమెను కష్మిసాత్ డు.

7ఆమెవివాహితఅయితే, ఆమెమొకుక్బడులు,తొందరపాటులో
చేసిన పమాణాలు ఆమె భర ఎరిగి ఏమీ మాటాల్ డకపోతే, ఆమె
మొకుక్బడులు, పమాణాలు ఆమె నిలిచి ఉంటాయి. 8 అయితే
ఆమె మొకుక్బడులు, తొందరపాటులో చేసిన పమాణాలు ఆమె
భర విని వాటి విషయంలో ఆ పణ తెలిపి ఉంటే, అతడు ఆమె
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మొకుక్బడులను, తొందరపాటుగా చేసిన పమాణాలను రదుద్ చేసిన
వాడవుతాడు. యెహోవాఆమెను కష్మిసాత్ డు.

9వితంతువుగానివిడాకులు ఇచిచ్నసీగానిచేసినమొకుక్బడులు
అనీన్ ఆమె మీద నిలిచి ఉంటాయి. 10 ఆమె తన భర ఇంటోల్
ఉనన్పుప్డు మొకుక్బడులు, పమాణాలు చేసి ఉంటే, 11 వాటిని
గురించి ఆమె భర విని ఏ ఆ పణా చేయకుండా ఉంటే, ఆమె
మొకుక్బడులు, పమాణాలు, అనీన్ నిలిచి ఉంటాయి. 12 ఆమె
భర వాటి గురించి వినన్ రోజునే వాటిని పూరిగా రదుద్ చేసి ఉంటే,
ఆమె మొకుక్బడులు, పమాణాలు గురించిన ఆమె మాటలు ఏవీ
నిలబడవు. ఆమె భరవాటిని రదుద్ చేశాడు కాబటిట్ యెహోవాఆమెను
కష్మిసాత్ డు. 13ఒక సీ చేసిన పతిమొకుక్బడిని, పమాణపూరవ్కంగా
తనమీదమోపుకొనన్పతిబాధయ్తనుఆమెభరసిథ్రపరచవచుచ్, రదుద్
చేయవచుచ్. 14అలా కాక ఆమె భర ఎపప్టికపుప్డు దాని విషయం
మౌనంగా ఉంటూ వసేత్, అతడు ఆమె చేసిన మొకుక్బడులనూ
పమాణాలనూ సిథ్రపరచిన వాడవుతాడు. అతడు వాటిని వినన్ రోజు
మౌనంగా ఉండడం దావ్రా వాటిని సిథ్రపరిచాడు. 15అతడు వాటిని
గురించి వినన్ చాలా కాలం తరువాత వాటిని రదుద్ చేసేత్, అతడు ఆమె
దోషశికష్ను తానే భరిసాత్ డు.” 16 ఇవి భరను గూరీచ్ భారయ్ను గూరీచ్,
తండిని గూరీచ్ బాలయ్ంలో తన తండి ఇంటోల్ ఉనన్ కుమారెను గూరీచ్
యెహోవామోషేకిచిచ్న ఆజఞ్లు.

31
మిదాయ్నీయులు మీద పతీకారం

1 యెహోవా “మిదాయ్నీయులు ఇశాయేలీయులకు చేసిన దానికి
పతీకారం తీరుచ్కోండి. 2 ఆ తరవాత నీవు చనిపోయి నీ పూరీవ్కుల
దగగ్రికి చేరుకుంటావు” అని మోషేకు చెపాప్డు. 3 అపుప్డు మోషే
“మీలో కొందరు యుదాధ్ నికి సిదధ్పడి మిదాయ్నీయుల మీదికి పోయి



సంఖాయ్కాండం 31:4 cii సంఖాయ్కాండం 31:17

వారికియెహోవా విధించిన పతిదండన చేయండి. 4 ఇశాయేలీయుల
పతి గోతం నుండి వెయియ్మంది చొపుప్న యుదాధ్ నికి పంపండి” అని
పజలతో అనాన్డు. 5 ఆ విధంగా గోతానికి వెయియ్ మంది చొపుప్న,
ఇశాయేలీయులమొతత్ం నయ్ంలోనుండిపనెన్ండు వేలమందియుదధ్
వీరులను సిదధ్ం చేశారు. 6మోషేవారిని, యాజకు న ఎలియాజరు
కుమారుడు ఫీనెహాసుతో పంపించాడు. అతనికి పరిశుదధ్ న కొనిన్
వసుత్ వులు,యుదధ్ంలోఊదటానికి బాకాలు పంపాడు.

7 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటేట్ ఇశాయేలీయులు
మిదాయ్నీయులతోయుదధ్ం చేసి మగవారందరినీ చంపేశారు. 8వారు
కాక మిదాయ్ను రాజులు, ఎవీ, రేకెము, సూరు, హ రు, రేబ అనే
ఐదుగురిన్ చంపారు. బెయోరుకొడుకు బిలామును కతిత్తోచంపేశారు.
9 వారు మిదాయ్ను సీలను, వారి చినన్పిలల్లను చెరపటుట్ కుని, వారి
పశువులు,గొరెలు,మేకలుఅనిన్టిని,వారిసమసాత్ నిన్ దోచుకునాన్రు.
10 వారి పటట్ణాలు, కోటలు అనిన్టిని తగలబెటాట్ రు. 11 వారు
మనుషులను గాని పశువులను గాని మిదాయ్నీయుల ఆసిత్ అంతటినీ
కొలల్గొటాట్ రు. 12 తరువాత వారు దానంతటినీ, చెరపటిట్న వారిని
మోయాబు దానాలోల్ యెరికో దగగ్ర యొరాద్ ను పకక్న విడిది చేసి
ఉనన్ మోషే, యాజకుడు ఎలియాజరు దగగ్రికి, ఇశాయేలీయుల
సమాజం దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. 13అపుప్డు మోషే, యాజకుడు
ఎలియాజరు, సమాజనాయకులంతావిడిది బయటికివారికి ఎదురు
వెళాళ్రు.

14 అపుప్డు మోషే యుదధ్ం నుండి వచిచ్న సహసాధిపతులు,
శతాధిపతుల న కోపపడాడ్ డు. 15 అతడు వారితో “మీరు
మిదాయ్ను సీలను ఎందుకు బతకనిచాచ్రు? 16 బిలాము సలహా
పకారం పెయోరు విషయంలోఇశాయేలు పజలుయెహోవాకు ఎదురు
తిరిగేలా చేసింది వారే కదా! అందుచేత యెహోవామన సమాజంలో
తెగులు పుటిట్ంచాడు కదా. 17 కాబటిట్ మీరు మగ పిలల్లందరినీ
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మగవారితో సంబంధం ఉనన్ పతి సీనీ చంపండి. 18 మగవారితో
సంబంధం లేని పతి ఆడపిలల్ను మీ కోసం బతకనీయండి. 19మీరు
ఏడు రోజులు విడిది బయట ఉండాలి. మీలో మనిషిని చంపిన
పతివాడూ, చనిపోయిన వారిని తాకిన పతివాడూ, మీరు, మీరు
చెరగా పటుట్ కొచిచ్న వారు, మూడో రోజున, ఏడో రోజున మిమమ్లిన్
మీరు శుదిధ్ చేసుకోవాలి. 20 మీరు మీ వసాలను, చరమ్ంతో,
మేక వెండుకలతో చేసిన వసుత్ వులను, చెకక్తో చేసిన వసుత్ వులను
అనిన్టినీ శుదిధ్ చేయాలి.”

21 అపుప్డు యాజకుడు ఎలియాజరు యుదాధ్ నికి వెళిళ్న
నికులతో “యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, 22 ‘అగిన్తో
చెడిపోని బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, ఇనుము, తగరం, సీసం, వీటితో
చేసిన వసుత్ వులనిన్టినీ 23 మంటలోల్ వేసి తీయడం దావ్రా శుదిధ్
చేయాలి. వాటిని పాపపరిహార జలంతో కూడా శుదిధ్ చేయాలి.
అగిన్తో చెడిపోయే పతి వసుత్ వును నీళల్లో వేసి తీయాలి. 24 ఏడో
రోజుమీరు మీ బటట్లు ఉతుకొక్ని శుదిధ్ అయిన తరవాత విడిదిలోకి
రావచుచ్.’ ” అనాన్డు.

చెరగా పటుట్ కునన్వి రెండు భాగాలు
25 యెహోవా మోషేకు ఇంకా ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, 26 “నువూవ్

యాజకుడు ఎలియాజరు సమాజంలోని పూరీవ్కుల వంశాల
నాయకులు మీరు చెరగా పటుట్ కునన్ మనుషులను, పశువులను
లెకక్బెటిట్ రెండు భాగాలు చేయండి. 27 నయ్ంగా యుదాధ్ నికి
వెళిళ్న వారికి సగం, మిగిలిన సరవ్సమాజానికి సగం పంచిపెటట్ండి.
28 యుదాధ్ నికి వెళిళ్న నికుల యెహోవా కోసం పనున్ వేసి, ఆ
మనుషులోల్ , పశువులోల్ , గాడిదలోల్ , గొరె మేకలోల్ ఐదు వందలకు
ఒకటి చొపుప్న వారి సగభాగంలో నుండి తీసుకుని 29 యెహోవాకు
అరప్ణగా యాజకుడు ఎలియాజరుకు ఇవావ్లి. 30 అదే విధంగా
మిగిలిన ఇశాయేలీయుల సగంలో నుండి మనుషులోల్ , పశువులోల్ ,
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గాడిదలోల్ , గొరె మేకలోల్ , అనిన్ రకాల జంతువులోల్ నుండి 50 కి ఒకటి
చొపుప్న తీసుకుని యెహోవా మందిరానిన్ కాపాడే లేవీయులకు
ఇవావ్లి.” 31 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా మోషే,
యాజకుడు ఎలియాజరు చేశారు.

32ఆ నికులు దోచుకునన్దిగాకమిగిలింది 336, 75,000గొరెలు
లేకమేకలు, 3472,000పశువులు, 61,000గాడిదలు, 3532,000
మంది మగవారితో సంబంధం లేని సీలు ఉనాన్రు. 36 అందులో
సగం యుదాధ్ నికి వెళిళ్న వారి వంతు, గొరె మేకలు 3, 37, 500.
వాటిలోయెహోవాకు చెందిన పనున్ 675. పశువులోల్ సగం 36,000.
37 వాటిలో యెహోవా పనున్ 72. 38 గాడిదలోల్ సగం 30, 500.
39 వాటిలో యెహోవా పనున్ 61. 40 మనుషులోల్ సగం 16,000
మంది. వారిలో యెహోవా పనున్ 32 మంది. 41యెహోవామోషేకు
ఆజాఞ్ పించిన విధంగా అతడు యెహోవాకు చెందాలిస్న అరప్ణను
యాజకుడు ఎలియాజరుకు ఇచాచ్డు.

42 మోషే నికుల నుండి తీసుకుని ఇశాయేలీయులకు ఇచిచ్న
సగంలో నుండి లేవీయులకు ఇచాచ్డు. 43 3, 37, 500 గొరె
మేకలు, 44 36,000 పశువులు, 30, 500 గాడిదలు, 45 16,000
మంది మనుషులు సమాజానికి రావలసిన సగం. 46మోషే ఆ సగం
నుండి మనుషులోల్ , జంతువులోల్ , 47 50 కి ఒకటి చొపుప్న తీసి,
యెహోవాతనకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగాయెహోవామందిరానిన్ కాపాడే
లేవీయులకు ఇచాచ్డు.

48 అపుప్డు నయ్ంలో వేలమందికి, వందల మందికి అధిపతులు
మోషే దగగ్రికి వచిచ్ 49 “నీ సేవకు న మేము మా కింద ఉనన్
నికులందరినీ లెకక్పెటాట్ ం. మొతాత్ నికి ఒకక్డు కూడా తగగ్లేదు.

50కాబటిట్ యెహోవాసనిన్ధిలోమాకోసంపాయశిచ్తత్ం కలిగేలామాలో
పతి ఒకక్డికి దొరికిన బంగారు నగలు, గొలుసులు, కడియాలు,
ఉంగరాలు, పోగులు, పతకాలు యెహోవాకు అరప్ణ తెచాచ్ం”
అని చెపాప్రు. 51 మోషే, యాజకుడు ఎలియాజరు ఆ బంగారు
నగలను వారి నుండి తీసుకునాన్రు. 52 వేలమందికి, వందల
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మందికి అధిపతు న నాయకులు యెహోవాకు అరిప్ంచిన బంగారం
మొతత్ం 16, 750 తులాలు. 53 ఆ నికులోల్ పతివాడూ తన
మటుట్ కు తాను దోపుడు సొముమ్ తెచుచ్కునాన్డు. 54అపుప్డుమోషే,
యాజకుడు ఎలియాజరు వేలమందికి, వందల మందికి అధిపతుల
దగగ్ర తీసుకునన్ బంగారానిన్ ఇశాయేలీయులకు జాఞ్ పకారథ్ంగా పతయ్కష్
గుడారంలో ఉంచారు.

32
యొరాద్ ను నది తూరుప్ పాంతం

1 రూబేనీయులకు, గాదీయులకు, పశువులు అతి విసాత్ రంగా
ఉండడం వలన యాజెరు, గిలాదు పాంతాలు మందలకు తగిన
సథ్లమని వారు గహించారు. 2 వారు మోషేతో, యాజకుడు
ఎలియాజరుతో సమాజ నాయకులతో 3 “అతారోతు, దీబోను,
యాజెరు, నిమా, హెషోబ్ను, ఏలాలే, షెబాము, నెబో, బెయోను
అనే పాంతాలు, 4 అంటే ఇశాయేలు పజలందరి ఎదుట యెహోవా
జయించిన దేశం పశువుల మందలకు అను ంది. మీ సేవకు న
మాకు మందలు ఉనాన్యి. 5 కాబటిట్ మా మీద మీకు దయ
కలిగితే, మమమ్లిన్ యొరాద్ ను నది దాటించవదుద్ . మాకు ఈ దేశానిన్
వారసతవ్ంగా ఇవవ్ండి” అనాన్రు.

6 అపుప్డు మోషే గాదీయులకు, రూబేనీయులకు ఇలా
జవాబిచాచ్డు. “మీ సోదరులు యుదాధ్ లు చేసూత్ ఉంటే మీరు
ఇకక్డే ఉండిపోవచాచ్? 7 యెహోవా ఇశాయేలు పజలకు ఇచిచ్న
దేశానికి వెళళ్కుండామీరు వారి హృదయాలను ఎందుకు నిరుతాస్హ
పరుసుత్ నాన్రు? 8 ఆ దేశానిన్ చూసి రావడానికి కాదేషు బరేన్యలో
నేను మీ తండులను పంపినపుప్డు వారు కూడా ఇలాగే చేశారు
కదా. 9వారు ఎషోక్లు లోయలోకి వెళిల్ ఆ దేశానిన్ చూసి ఇశాయేలు
పజలను అ రయ్పరిచారు కాబటిట్ యెహోవా తమకిచిచ్న దేశంలో
పవేశించలేకపోయారు.
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10 ఆ రోజు యెహోవా కోపం తెచుచ్కునాన్డు. 11 ఇర
సంవతస్రాలకు మించి, ఐగుపుదేశం నుండి వచిచ్న మనుషులోల్
యెహోవానుపూరణ్మనసుస్తోఅనుసరించిన కెనెజీయుడు,యెఫునెన్
కొడుకు కాలేబు, నూను కొడుకు యెహోషువ తపప్ 12మరి ఎవవ్డూ
పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరించలేదు కాబటిట్ నేను అబాహాము,
ఇసాస్కు, యాకోబులకు ఇసాత్ నని పమాణం చేసిన దేశానిన్ మరి
ఎవరూ చూడనే చూడరు, అని శపథం చేశాడు. 13 అపుప్డు
ఇశాయేలు పజల మీదయెహోవా కోపం రగులుకోవడం వలల్ ఆయన
దృషిఠ్ కి చెడుతనం చూపిన ఆ తరం వారంతా నాశనం అయేయ్ వరకూ
వారిని అరణయ్ంలో తిరిగేలా చేశాడు.

14 ఇపుప్డు ఇశాయేలు పజల మీద యెహోవాకు మరింత కోపం
పుటిట్ంచేలా ఆపాపుల పిలల్ న మీరు వారిసాథ్ నంలో బయలుదేరారు.
15మీరు ఆయనిన్ అనుసరించకుండా వెనకిక్ తగిగ్పోతే ఆయన ఈ
పజలందరినీ ఈ అడవిలోనే నిలిపివేసాత్ డు. ఆ విధంగా మీరు ఈ
పజలందరి నాశనానికి కారకులౌతారు.” 16అందుకు వారు అతనితో
“మేము ఇకక్డ మా పశువుల కోసం దొడూల్ , మా పిలల్ల కోసం
ఊరులూ కటుట్ కుంటాం. 17 ఇశాయేలు పజలను వారివారి సథ్లాలకు
చేరేచ్ వరకూ మేము యుదాధ్ నికి సిదధ్పడి వారి ముందు సాగిపోతాం.
అయితే మా పిలల్లు ఈ పాంత పజల భయం వలన పాకారాలునన్
ఊరల్లో నివసించాలి. 18 ఇశాయేలీయులోల్ పతివాడూ తన తన
వారసతావ్నిన్ పొందేవరకూ మా ఇళళ్కు తిరిగి రాము. 19 తూరుప్న
యొరాద్ ను ఇవతలమాకు వారసతవ్ం దొరికింది కాబటిట్ ఇకయొరాద్ ను
అవతలవారితోవారసతవ్ం అడగం” అనాన్రు.

20 అపుప్డు మోషే వారితో “మీరు మీ మాట మీద నిలబడి
యెహోవాసనిన్ధిలోయుదాధ్ నికి సిదధ్పడియెహోవాతన ఎదుటనుండి
తన శతువులను వెళల్గొటేట్ వరకూ 21యెహోవా సనిన్ధిలో మీరంతా
యొరాద్ ను అవతలికి వెళిళ్ 22 ఆ దేశానిన్ జయించిన తరవాత మీరు
తిరిగి రావచుచ్. మీరు యెహోవా దృషిట్కీ ఇశాయేలీయుల దృషిట్కీ



సంఖాయ్కాండం 32:23 cvii సంఖాయ్కాండం 32:33

నిరోద్ షులుగా ఉంటారు. అపుప్డు ఈ దేశం యెహోవా సనిన్ధిలో
మీకు వారసతవ్ం అవుతుంది. 23మీరు అలా చేయకపోతేయెహోవా
దృషిట్కి పాపం చేసిన వారవుతారు కాబటిట్ మీ పాపం మిమమ్లిన్
పటుట్ కొంటుందని తెలుసుకోండి. 24మీరు మీ పిలల్ల కోసం ఊరల్ను,
మీ పశువుల కోసం దొడల్ను కటుట్ కుని మీరు చెపిప్న పకారం చేయండి
అనాన్డు.”

25 అందుకు గాదీయులు, రూబేనీయులు మోషేతో “మా
యజమానివి నువువ్ ఆజాఞ్ పించినటుట్ నీ సేవకు న మేము చేసాత్ ం.
26 మా పిలల్లు, భారయ్లు, మా ఆవుల మందలు గిలాదు ఊళళ్లో
ఉంటారు. 27 నీ సేవకు న మేము, అంటే మా నయ్ంలో పతి
యోధుడు మా యజమానివి నువువ్ చెపిప్నటుట్ యెహోవా సనిన్ధిలో
యుదధ్ం చేయడానికియొరాద్ ను అవతలికి వసాత్ ము” అనాన్రు.

28 కాబటిట్ మోషే వారిని గురించి యాజకు న ఎలియాజరుకు,
నూను కుమారుడు యెహోషువకు, ఇశాయేలు గోతాలోల్ పూరీవ్కుల
వంశాల నాయకులకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, 29 “గాదీయులు,
రూబేనీయులు అందరూ యెహోవా సనిన్ధిలో యుదాధ్ నికి సిదద్పడి
మీతో కూడాయొరాద్ ను అవతలికి వసేత్, ఆ దేశానిన్ మీరు జయించిన
తరవాతమీరు గిలాదు దేశానిన్వారికివారసతవ్ంగా ఇవావ్లి. 30కాని
వారు యుదాధ్ నికి సిదధ్పడి మీతో కలిసి అవతలకి రాకపోతే వారు
కనాను దేశంలో మీ మధయ్నే వారసతవ్ం పొందుతారు” 31 దానికి
గాదీయులు, రూబేనీయులు “యెహోవా నీ సేవకు న మాతో
చెపిప్నటేట్ చేసాత్ ం. 32మేముయెహోవా సనిన్ధిలోయుదాధ్ నికి సిదధ్పడి
నది దాటి కనాను దేశంలోకి వెళాత్ ం. అపుప్డు యొరాద్ ను ఇవతల
మేము వారసతవ్ం పొందుతాం” అని జవాబిచాచ్రు.

33అపుప్డు మోషే వారికి, అంటే గాదీయులకు, రూబేనీయులకు,
యోసేపు కుమారుడు మనషేష్ అరథ్గోతం వారికి, అమోరీయుల
రా న సీహోను రాజాయ్నిన్, బాషాను రా న ఓగు రాజాయ్నిన్, వాటి
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ఊళళ్నిన్టినీ ఆ దేశాల చుటూట్ ఉనన్ గామాలనూ ఇచాచ్డు.
34గాదీయులు దీబోను,అతారోతు,అరోయేరు,అతోతు,షోపాను,

35 యాజెరు, యొగెబ్హ, బేతిన్మా, బేతాహ్ రాను 36 అనే ఊళళ్లో
పాకారాలు, పశువుల దొడుల్ కటుట్ కునాన్రు.

37 రూబేనీయులు హెషోబ్ను, ఏలాలే, కిరయ్తాయిము, నెబో,
బయలెమ్యోను, 38షిబామ్ అనేఊళల్ కటిట్ ,వాటికి కొతత్ పేరుల్ పెటాట్ రు.

39 మనషేష్ సంతానం అయిన మాకీరీయులు గిలాదు దండెతిత్
దానిన్ ఆకమించి దానిలోని అమోరీయులను వెళల్గొటాట్ రు. 40మోషే
మనషేష్ కొడుకు మాకీరుకు గిలాదును ఇచాచ్డు. 41అతని సంతానం
అకక్డ నివసించింది. మనషేష్ కొడుకు యాయీరు వెళిల్ అకక్డి
గామాలను ఆకమించి వాటికి *యాయీరు గామాలు అని పేరు
పెటాట్ డు. 42 నోబహ వెళిల్ కెనాతును దాని గామాలను ఆకమించి
దానికి నోబహ అని తన పేరు పెటాట్ డు.

33
ఐగుపుదేశం నుండి మోయాబు వరకు ఇశాయేలీయులు చేసిన

పయాణాలు
1 మోషే అహరోనుల నాయకతవ్ంలో తమ తమ సేనల పకారం

ఐగుపుదేశం నుండి ఇశాయేలీయులు చేసిన పయాణాలు.
2 యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన పకారం, మోషే వారు పయాణించిన
మారాగ్ ల వివరాలను రాశాడు. ఇవివారి పయాణమారాగ్ ల వివరాలు.
3మొదటి నెల 15 వ రోజున వారు రామెసేసు నుండి పసాక్ పండగ
మరునాడు ఇశాయేలీయులు జయోతాస్హంతో బయలుదేరారు.
అపుప్డు ఐగుపీత్యులు తమమధయ్యెహోవాహతం చేసినమొదటి
సంతానాలను పాతిపెటుట్ కుంటూ వారిని చూసూత్ ఉనాన్రు. 4 ఆ
విధంగా ఐగుపీత్యుల దేవుళళ్కు యెహోవాతీరుప్ తీరాచ్డు.

* 32:41 32:41హవోవ్తుయాయిరు.
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5 ఇశాయేలీయులు రామెసేసు నుండి సుకోక్తుకు వచాచ్రు.
6 సుకోక్తు నుండి అడవి చివరిలో ఉనన్ ఏతాముకు వచాచ్రు.
7 ఏతాము నుండి బయలెస్ఫోను ఎదుట ఉనన్ పీహహీరోతు పు
తిరిగి మిగోద్ లు దగగ్ర ఆగారు. 8 పీహహీరోతు నుండి సముదం
మధయ్నుండిఅరణయ్ంలోకివెళిళ్ ఏతాముఅరణయ్ంలోమూడురోజుల
పయాణంచేసిమారాకు వచాచ్రు. మారానుండిఏలీముకు వచాచ్రు.
9 ఏలీములో 12 నీటిబుగగ్లు, 70 ఈతచెటుల్ ఉనాన్యి. వారకక్డ
ఆగారు. 10 ఏలీము నుండి వారు ఎర సముదం దగగ్రికి వచాచ్రు.
11 అకక్డినుండి సీను అరణయ్ంలో ఆగారు. 12 సీను అరణయ్ం
నుండి దోపకాకు వచాచ్రు. 13 దోపకా నుండి ఆలూషుకు వచాచ్రు.
14ఆలూషు నుండి రెఫీదీముకు వచాచ్రు. అకక్డ వారికి తాగడానికి
నీళల్ లేవు.

15 రెఫీదీము నుండి సీనాయి అరణయ్ంలో ఆగారు. 16 అకక్డి
నుండి కిబోతు హతాత్ వాకు వచాచ్రు. 17 కిబోతు హతాత్ వా నుండి
హజేరోతు వచాచ్రు. 18హజేరోతు నుండి రితామ్ వచాచ్రు. 19 రితామ్
నుండి రిమోమ్ను పారెసుకు వచాచ్రు. 20 రిమోమ్ను పారెసు నుండి
లిబాన్కు వచాచ్రు. 21 లిబాన్లో నుండి రీసాకు వచాచ్రు. 22 రీసా
నుండి కెహేలాతాకు వచాచ్రు. 23 కెహేలాతా నుండి బయలుదేరి
షాపెరు కొండ దగగ్ర ఆగారు. 24షాపెరు కొండ దగగ్ర నుండిహరాదాకు
వచాచ్రు. 25హరాదా నుండి మకెలోతుకు వచాచ్రు. 26మకెలోతు
నుండి తాహతుకు వచాచ్రు. 27 తాహతు నుండి తారహ కు
వచాచ్రు. 28తారహ నుండి మితాక్కు వచాచ్రు. 29మితాక్ నుండి
హషోమ్నాకు వచాచ్రు. 30హషోమ్నా నుండి మొసేరోతుకు వచాచ్రు.
31 మొసేరోతు నుండి బెనేయాకానుకు వచాచ్రు. 32 బెనేయాకాను
నుండి హోర్ హగిగ్దాగ్ దుకు వచాచ్రు. 33 హోర్ హగిగ్దాగ్ దు నుండి
యొతాబ్తాకు వచాచ్రు. 34యొతాబ్తా నుండి ఎబోనాకు వచాచ్రు.
35 ఎబోనా నుండి ఎసోనెగ్బెరుకు వచాచ్రు. 36 ఎసోనెగ్బెరు నుండి
కాదేషు అని పిలిచే సీను అరణాయ్నికి వచాచ్రు. 37 కాదేషు నుండి
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ఎదోము దేశం అంచులో ఉనన్హోరు కొండ దగగ్ర ఆగారు.
38యెహోవాఆజఞ్ పకారంయాజకుడు అహరోనుహోరు కొండ ఎకిక్

అకక్డ చనిపోయాడు. అది ఇశాయేలీయులు ఐగుపు దేశం నుండి
వచిచ్న 40 వ సంవతస్రం అయిదో నెలమొదటి రోజు. 39అహరోను
123 సంవతస్రాల వయసులో హోరు కొండమీద చనిపోయాడు.
40 అపుప్డు కనాను దేశపు ద ణాన నివసించే అరాదు రా న
కనానీయుడు ఇశాయేలీయులు వచిచ్న సంగతి వినాన్డు.

41వారు హోరు కొండ నుండి సలామ్నాకు వచాచ్రు. 42 సలామ్నాలో
నుండి పూనోనుకు వచాచ్రు. 43 పూనోనులో నుండి ఓబోతుకు
వచాచ్రు. 44 ఓబోతు నుండి మోయాబు పొలిమేర దగగ్ర ఉనన్
ఈయెయ్ అబారీముకు వచాచ్రు. 45ఈయెయ్అబారీము నుండి దీబోను
గాదుకు వచాచ్రు. 46దీబోనుగాదు నుండిఅలోమ్ను దిబాల్ తాయిముకు
వచాచ్రు. 47 అలోమ్ను దిబాల్ తాయిము నుండి నెబో ఎదురుగా ఉనన్
అబారీము కొండలకు వచాచ్రు. 48అబారీము కొండల నుండియెరికో
దగగ్ర యొరాద్ నుకు దగగ్రగా ఉనన్ మోయాబు దానాలకు వచాచ్రు.
49 వారు మోయాబు దానాలోల్ బెతేయ్షీమోతు మొదలు ఆబేలు
షితీత్ము వరకూయొరాద్ ను దగగ్ర విడిది చేశారు.

50 యెరికో దగగ్ర, అంటే యొరాద్ నుకు పకక్నే ఉనన్ మోయాబు
దానాలోల్ యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, 51 “నువువ్

ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపుప్, ‘మీరు యొరాద్ నును దాటి కనాను
దేశానిన్ చేరిన తరువాత 52 ఆ దేశ పజలందరినీ మీ ఎదుట
నుండి వెళల్గొటిట్ , వారి పతిమలనిన్టినీ ధవ్ంసం చేసి వారి పోత
విగహాలనిన్టిని పగలగొటిట్ వారి ఉనన్త పదేశాలోల్ ఉనన్ వారి పూజా
సథ్లాలను పాడుచేయాలి. 53ఆ దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని దానిలో
నివసించాలి. ఎందుకంటే ఆ దేశానిన్ మీకు వారసతవ్ంగా నేను మీ
సావ్ధీనం చేశాను.
54 మీరు మీ వంశాల పకారం చీటుల్ వేసి ఆ దేశానిన్ వారసతవ్ంగా
పంచుకోవాలి. ఎకుక్వ మందికి ఎకుక్వ, తకుక్వ మందికి తకుక్వ
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వారసతవ్ం ఇవావ్లి. చీటీ పకారం ఎవరికి ఏ సథ్లం వసుత్ ందో ఆ
సథ్లమే అతడు తీసుకోవాలి. మీ తండుల గోతాల పకారం మీరు
వారసతవ్ం పొందాలి. 55 అయితే మీరు మీ ఎదుట నుండి ఆ
దేశ పజలను వెళల్గొటట్కపోతే, మీరు ఎవరిని ఉండనిచాచ్రో వారు మీ
కళళ్లో ముళ ళ్గా, మీ పకక్లో శూలాలుగా ఉండి, మీరు నివసించే
ఆ దేశంలోవారుమిమమ్లిన్బాధలకు గురిచేసాత్ రు. 56అంతేగాక నేను
వారికి ఏం చేయాలనుకునాన్నో దానినేమీకు కూడా చేసాత్ ను.’ ”

34
కనాను దేశంలో ఇశాయేలీయుల సరిహదుద్ లు

1యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ ఇశాయేలీయులతో
చెపుప్, 2 ‘కనాను దేశంలో, అంటే ఏ దేశానిన్ మీరు చీటుల్ వేసి
వారసతవ్ంగా పంచుకోబోతునాన్రో ఆ దేశంలో మీరు పవేశిసుత్ నాన్రు.
3మీ ద ణపు సరిహదుద్ సీను అరణయ్ం మొదలు ఎదోము సరిహదుద్
వరకూ, అంటే, ఉపుప్ సముదం తూరుప్ తీరం వరకూ ఉంటుంది.
4మీసరిహదుద్ ద ణంమొదలు అకబీబ్ము కనుమ దగగ్ర తిరిగి సీను
వరకూ వాయ్పిసుత్ ంది. అది ద ణం నుండి కాదేషు బరేన్య వరకూ
వాయ్పించి, అకక్డ నుండి హసరదాద్ రు వరకూ పోయి, అకక్డ నుండి
అసోమ్ను వరకూ కొనసాగుతుంది. 5 అసోమ్ను నుండి ఐగుపు నది
వరకూ సరిహదుద్ తిరిగి సముదం వరకూ వాయ్పిసుత్ ంది.

6మీకు పడమటి సరిహదుద్ గా మహాసముదం ఉంటుంది. 7మీ
ఉతత్రపు సరిహదుద్ ను మహాసముదం నుండి హోరు కొండ దాకా,
8 హోరు కొండ నుండి హమాతుకు వెళేళ్ దారి వరకూ ఏరాప్టు
చేసుకోవాలి. ఆ సరిహదుద్ సెదాదు వరకూ, 9అకక్డ నుండి జిపోను
వరకూవాయ్పిసుత్ ంది. దానిఅంచుహసరేనాను దగగ్ర ఉంటుంది. అది
మీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్ .

10 తూరుప్ సరిహదుద్ హసరేనాను నుండి షెపాము వరకూ మీరు
లెకిక్ంచుకోవాలి. 11 అది షెపాము నుండి అయీనుకు తూరుప్న



సంఖాయ్కాండం 34:12 cxii సంఖాయ్కాండం 34:29

రిబాల్ వరకూ ఉంటుంది. ఆ సరిహదుద్ దిగి తూరుప్న కినెన్రెతు
సముదపు ఒడుడ్ ను తాకుతూ ఉంటుంది. 12 అది యొరాద్ ను నది
వరకూ దిగి ఉపుప్ సముదం వరకూ వాయ్పిసుత్ ంది. ఆ దేశం చుటూట్
ఉనన్ సరిహదుద్ ల మధయ్ ఉనన్ పాంతమంతా మీ దేశం’ అని వారితో
చెపుప్.”

13మోషే ఇశాయేలీయులతో “ఇది మీరు చీటుల్ వేసుకుని పొందే
దేశం. తొమిమ్ది గోతాలకు, ఒక అరథ్ గోతానికి ఇవవ్మని యెహోవా
ఆజాఞ్ పించాడు. 14 ఎందుకంటే తమ పూరీవ్కుల కుటుంబాల
పకారం రూబేనీయులు,గాదీయులు తమవారసతావ్లనుపొందారు.
15అలాగే మనషేష్ అరథ్గోతం కూడా వారసతవ్ం పొందింది. ఆ రెండు
గోతాలు, అరథ్ గోతం, సూరోయ్దయం దికుక్న, అంటే తూరుప్న యెరికో
దగగ్రయొరాద్ ను అవతల తమతమవారసతావ్లను పొందారు”అని
చెపాప్డు. 16 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు, 17 “ఆ
దేశానిన్మీకు వారసతవ్ంగా పంచి పెటాట్ లిస్న వయ్కులు ఎవరంటే,
యాజకుడు ఎలియాజరు, నూను కొడుకు యెహోషువ. 18వారు కాక
ఆ దేశానిన్ మీకు పంచిపెటట్డానికి పతి గోతం నుండి ఒకక్ నాయకుణిణ్
ఎనున్కోవాలి.

19 వారెవరంటే, యూదా గోతంలో యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు,
20 షిమోయ్ను గోతంలో అమీహ దు కొడుకు షెమూయేలు,
21 బెనాయ్మీను గోతంలో కిసోల్ ను కొడుకు ఎలీదాదు. 22 దాను
గోతంలో యొగిల్ కొడుకు బుకీక్ నాయకుడు. 23 యోసేపు
కొడుకులోల్ ఏఫోదు కొడుకు హనీన్యేలు, మనషేష్ గోత నాయకుడు,
24 ఎఫాయిము గోతంలో షిపాత్ ను కొడుకు కెమూయేలు నాయకుడు,
25 జెబూలూను గోతంలో పరాన్కు కొడుకు ఎలీషాపాను నాయకుడు,
26ఇశాశ్ఖారీయుల గోతంలోఅజాను కొడుకు పలీత్యేలు నాయకుడు,
27 ఆషేరీయుల గోతంలో షెలోమి కొడుకు అహీహ దు నాయకుడు.
28 నఫాత్ లీయుల గోతంలో అమీహ దు కొడుకు పెదహేలు
నాయకుడు.” 29 వీరంతా కనాను దేశంలో ఇశాయేలీయులకు వారి
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వారివారసతావ్లను పంచిపెటట్డానికియెహోవాఆజాఞ్ పించినవారు.

35
లేవీయులు నివసించడానికి పటట్ణాలు

1యెరికో దగగ్రయొరాద్ నుకు సమీపంలోనిమోయాబు దానాలోల్
యెహోవా మోషేకు ఈ విధంగా చెపాప్డు. 2 “తాము పొందే
వారసతావ్లోల్ లేవీయులు నివసించడానికి వారికి పటట్ణాలను
ఇవావ్లని ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించు. ఆ పటట్ణాల చుటూట్ ఉనన్
పలెల్లను కూడా లేవీయులకు ఇవావ్లి. 3అవి వారి నివాసానికి వారి
పటట్ణాలవుతాయి. వాటి పొలాలు వారి పశువులకు, మందలకు,
వారి ఆలమందలకు ఉండాలి. 4మీరు లేవీయులకిచేచ్ పటట్ణాల గోడ
మొదలుకుని చుటూట్ వెయియ్మూరలు, 5ఆ పటట్ణాల బయట నుండి
తూరుప్న రెండు వేల మూరలు, ద ణాన రెండు వేల మూరలు,
పడమర రెండు వేల మూరలు, ఉతత్రాన రెండు వేల మూరలు
కొలవాలి. ఆ మధయ్లో పటట్ణాలుండాలి. అవి వారి పటట్ణాలకు
పలెల్లుగా ఉంటాయి.

శరణు పటట్ణాలు
6మీరు లేవీయులకు ఇచేచ్ పటట్ణాలోల్ ఆరు ఆశయపురాలుండాలి.

హతయ్ చేసినవాడు వాటిలోకి పారిపోగలిగేందుకు వీలుగా వాటిని
నియమించాలి. అవి గాక 42 పటట్ణాలను కూడా ఇవావ్లి. 7వాటి
పలెల్లతో కలిపి మీరు లేవీయులకు ఇవావ్లిస్న పటట్ణాలనీన్ నల
ఎనిమిది. 8మీరిచేచ్పటట్ణాలు ఇశాయేలీయులవారసతవ్ంలోనుండే
ఇవావ్లి. ఎకుక్వ భూమి ఉనన్వారు ఎకుక్వగా, తకుక్వ భూమి
ఉనన్వారు తకుక్వగా ఇవావ్లి. పతి గోతం తాను పొందే వారసతవ్ం
పకారం తన తన పటట్ణాలోల్ కొనిన్టిని లేవీయులకు ఇవావ్లి.”

9 యెహోవా ఇంకా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. “నువువ్
ఇశాయేలీయులతో చెపుప్, 10మీరుయొరాద్ ను దాటి కనాను దేశంలోకి
వెళిల్న తరవాత 11ఆశయపురాలుగాఉండటానికి పటట్ణాలను ఎనిన్క



సంఖాయ్కాండం 35:12 cxiv సంఖాయ్కాండం 35:24

చేయాలి. 12 పొరబాటున ఎవరి నా చంపినవాడు వాటిలోకి
పారిపోవచుచ్. తీరుప్ కోసం నరహంతకుడు సమాజం ఎదుట
నిలిచే వరకూ వాడు మరణశికష్ పొందకూడదు కాబటిట్ పతికారం
తీరుచ్కునేవాడి నుండి అవి మీకు ఆశయం కలిప్సాత్ యి. 13 మీరు
ఆరు పటట్ణాలను ఆశయపురాలుగా ఇవావ్లి. 14వాటిలోయొరాద్ ను
ఇవతల మూడు పటట్ణాలు, కనాను దేశంలో మూడు పటట్ణాలు
ఇవావ్లి. అవిమీకు ఆశయపురాలుగా ఉంటాయి.

15ఎవరి నా పొరబాటున చంపిన వాడు వాటిలోకి పారిపోయేలా
ఆ ఆరు పటట్ణాలు ఇశాయేలీయులకు, పరదేశులకు, మీ మధయ్
నివసించే ఎవరి నా ఆశయంగా ఉంటాయి. 16ఒకడు చనిపోయేలా
ఇనుప ఆయుధంతో కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు. వాడికి తపప్కుండా
మరణశికష్ విధించాలి. 17 ఒకడు చనిపోయేలా రాతితో కొటిట్నపుప్డు
ఆ కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు. వాడికి తపప్కుండా మరణశికష్
విధించాలి. 18 అలాగే ఒకడు చనిపోయేలా మరొకడు చేతి కరతో
కొడితే కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు. వాడు తపప్కుండా మరణశికష్
పొందాలి.

19హతయ్ విషయంలో పతికారం తీరుచ్కునే వాడు తానే సవ్యంగా
ఆ నరహంతకుణిణ్ చంపాలి. వాణిణ్ కలిసినపుప్డు చంపవచుచ్.
20ఎవ నా చనిపోయేలా పగపటిట్ పొడిచినా, లేక పొంచి ఉండి వాడి
మీద దేని నా విసిరినా, లేక రంతో చేతితో కొటిట్నా, కొటిట్నవాడు
నరహంతకుడు. అతణిణ్ తపప్కుండా చంపాలి. 21 పతికారం
తీరుచ్కునేవాడు ఆ నరహంతకుణిణ్ కలిసినపుప్డువాడినిచంపవచుచ్.

22 అయితే పగ ఏమీ లేకుండా వాడిని పొడిచినా, పొంచి
ఉండకుండాా వాడిమీద ఏ ఆయుధ నా విసిరినా ఒకడు
చనిపోయేలా వాడిమీద రాయి విసిరినా, 23 దెబబ్తినన్ వాడు
చనిపోతే ఆ కొటిట్నవాడు వాడి మీద పగపటట్ లేదు, వాడికి హాని
చేసే ఉదేద్శం లేదు. 24 కాబటిట్ సమాజం ఈ నియమాల పకారం
కొటిట్న వాడికీ పతికారం తీరుచ్కునే వాడికీ మధయ్ తీరుప్తీరాచ్లి.
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25 ఆ విధంగా చేసి సమాజం నరహతయ్ విషయంలో పతికారం
తీరుచ్కునే వాడి చేతి నుండి ఆ నరహంతకుణిణ్ కాపాడాలి. సమాజం
మొదట పారిపోయిన ఆశయపురానికి వాణిణ్ మళీళ్ పంపించాలి.
వాడు పవిత లంతో అభిషేకం పొందిన పధాన యాజకుడు
చనిపోయే వరకూ అకక్డే నివసించాలి. 26 అయితే అతడు
ఎపుప్ నా తన ఆశయపురం సరిహదుద్ దాటి వెళితే 27 నరహతయ్
విషయంలో పతికారం తీరుచ్కునేవాడు ఆశయపురం సరిహదుద్
బయట అతణిణ్ చూసి చంపినపప్టికీ వాడి మీద హతాయ్దోషం
ఉండదు. 28 ఎందుకంటే, పధాన యాజకుడు చనిపోయే వరకూ
అతడు ఆశయపురంలోనే నివసించాలి. ఆ పధాన యాజకుడు
చనిపోయిన తరువాత ఆ నరహంతకుడు తన వారసతవ్ం ఉనన్
దేశానికి తిరిగి వెళల్వచుచ్.

29 ఇవి మీరు నివాసముండే సథ్లాలనిన్టిలో అనిన్ తరాలకు
మీకు విధించిన కటట్డ. 30 ఎవ నా ఒకణిణ్ చంపితే సాకష్ుల నోటి
మాట వలన ఆ నరహంతకుడికి మరణశికష్ విధించాలి. ఒకక్
సా మాట మీద ఎవరికీ మరణశికష్ విధించకూడదు. 31 హతాయ్
దోషంతోచావుకు తగిన నరహంతకుని పాణం కోసం మీరు విమోచన
ధనానిన్ అంగీకరించక తపప్కుండా వాడికి మరణశికష్ విధించాలి.
32 ఆశయపురానికి పారిపోయిన వాడు యాజకుడు చనిపోక
ముందుగా తన సవ్ంత ఊరిలో నివసించేలా చేయడానికి వాడి దగగ్ర
విమోచన ధనానిన్ అంగీకరించకూడదు. 33మీరు జీవించే దేశానిన్
అపవితం చేయకూడదు. నరహతయ్ దేశానిన్ అపవితపరుసుత్ ంది.
దేశంలో చిందిన రకం కోసం పాయశిచ్తత్ం ఆ చిందించిన వాడి రకం
వలల్నే కలుగుతుంది గాని మరి దేనివలాల్ జరగదు. 34 కాబటిట్ మీరు
జీవించే దేశానిన్ అపవితం చేయవదుద్ . ఎందుకంటే నేను దానిలో
నివసిసుత్ నాన్ను. నిజంగా యెహోవా అనే నేను ఇశాయేలీయుల
మధయ్ నివసిసుత్ నాన్ను.”
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36

సెలోపెహాదు కూతుళళ్ వారసతవ్ం
1యోసేపుకొడుకుల వంశాలోల్ మాకీరు కొడుకు,మనషేష్ మనమడు

అయిన గిలాదు వంశం పెదద్లు వచిచ్ మోషేతో, ఇశాయేలీయుల
పూరీవ్కుల కుటుంబాల నాయకులతో ఇలా అనాన్రు, 2 “ఈ దేశానిన్
చీటీల పకారం ఇశాయేలీయులకు వారసతవ్ంగా ఇవావ్లనియెహోవా
మా ఏలిక న నీకు ఆజాఞ్ పించాడు. మా సోదరుడు సెలోపెహాదు
వారసతావ్నిన్ అతని కూతుళళ్కు ఇవావ్లని కూడా యెహోవా నీకు
ఆజాఞ్ పించాడు. 3 అయితే వారు ఇశాయేలీయులోల్ ఇతర గోతాల
వారిని ఎవరిని పెళిల్ చేసుకునాన్ వారి వారసతవ్ం మా పూరీవ్కుల
వారసతవ్ం నుండి తీసి, వారు చేసుకునన్ గోతపు వారసతవ్ంతో
కలిసిపోయి, మా గోతానికి వచిచ్న చీటీల పకారం లభించిన
వారసతవ్ం నుండి వే పోతుంది. 4కాబటిట్ ఇశాయేలీయులకు సునాద
సంవతస్రం వచిచ్నపుప్డు వారి వంతు వారు పెళిల్ చేసుకునన్ గోతపు
వారసతవ్ంతో కలిసిపోతుంది కాబటిట్ ఆ మేరకు మా పూరీవ్కుల గోత
వారసతవ్ం తగిగ్పోతుంది.”

5అపుప్డుమోషేయెహోవామాటపకారంఇశాయేలీయులకు ఇలా
ఆజాఞ్ పించాడు. “యోసేపుకొడుకులగోతికులు చెపిప్ందినాయ్యంగానే
ఉంది. 6 యెహోవా సెలోపెహాదు కూతుళళ్ గురించి చెపిప్ంది
ఏమిటంటే, వారు తమకు ఇషట్ న వారిని వివాహం చేసుకోవచుచ్
గాని, తమ తండి గోత వంశాలోల్ నే చేసుకోవాలి. 7 ఇశాయేలీయుల
వారసతవ్ం ఒక గోతం నుండి వేరొక గోతంలోకి వెళళ్కూడదు.
ఇశాయేలీయులోల్ పతి ఒకక్డూ తన పూరీవ్కుల గోత వారసతావ్నికి
కటుట్ బడి ఉండాలి. 8 ఇశాయేలీయులకు వారిపూరీవ్కుల వారసతవ్ం
కలిగేలాఇశాయేలీయులగోతాలోల్ వారసతవ్ంఉనన్ పతియువతీతన
తండి గోతంలోనే వివాహం చేసుకోవాలి. 9 వారసతవ్ం ఒక గోతం
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నుండి మరొక గోతానికి వెళళ్కూడదు. ఇశాయేలీయుల గోతాలు వారి
వారివారసతావ్లోల్ నే నిలిచి ఉండాలి.”

10 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా సెలోపెహాదు
కూతుళ ళ్ చేశారు. 11మహలా, తిరాస్, హొగాల్ , మిలాక్, నోయాఅనే
సెలోపెహాదు కూతుళ ళ్ తమ తండి సోదరుని కొడుకులను వివాహం
చేసుకునాన్రు. 12 అంటే యోసేపు కొడుకు న మనషీష్యులను
వివాహం చేసుకోవడం వలన వారి వారసతవ్ం వారి తండి గోతంలోనే
ఉండిపోయింది. 13 ఇవియెరికో దగగ్రయొరాద్ నుకు సమీపంగా ఉనన్
మోయాబు దానాలోల్ యెహోవా మోషే దావ్రా ఇశాయేలీయులకు
ఆజాఞ్ పించిన విధులు, ఆజఞ్లు.
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