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ુન નયમ

ૂસાનો ઇસ્રાએલના લોકો સાથે વાતાર્લાપ
1 જયારે સવર્ ઇસ્રાએલી પ્રજા યદન નદ ને ૂવેર્ આવેલા

મોઆબના રણ પ્રદેશમાં હતી, ૂસાએ તે લોકોને જે વચનો ક ાં
હતાં તે આ પ્રમાંણે છે, તે વખતે તેઓ યદનકાંઠામાં ૂફની સામે
હતા. તેમની એક તરફ પારાન ું રણ આવે ું હ ું અને બીજી
તરફ તોફેલ, લાબાન, હસેરોથ અને દ ઝાહાબ આવેલાં હતા.ં

2 હોરેબ પવર્તથી સેઇર પવર્તે કાદેશ-બાનેઆર્ દ્વારા યાત્રાને
અ ગયાર દવસ થતા. 3 ઇસ્રાએલી લોકોએ મસર છોડયા પછ
ચાળ સમાં વષેના અ ગયારમાં મ હનાના પ્રથમ દવસે ૂસાએ,
યહોવાની આજ્ઞા ુજબ આ વચનો તે લોકોને કહ સંભળા ા.ં
4 યહોવાએ હેશ્બોનમાં અમોર ઓના રાજા સીહોનને અને એડઇે
પાસે આશ્તારોથમાં બાશાનના રાજા ઓગને હરા ા હતા ત્યાર
પછ ું આ હ ુ.ં 5 ૂસાએ લોકોને સંબોધ્યા અને દેવે ઇસ્રાએલ
માંટે બનાવેલા નયમો તેમને સમજા ા.ં તે સમયે ઇસાએલના
લોકો મોઆબના દેશમાં યદન નદ ની ૂવર્ દશા પર હતા.ં

6 “જયારે આપણે હોરેબમાં હતા ત્યારે આપણા દેવ યહોવાએ
આપણને આમ ક ું હ ું કે, ‘તમે આ પવર્ત આગળ ઘણું લાં ુ
ર ા.ં 7 હવે આ જગ્યા છોડો, આગળ વધો અને અમોર ઓનો
પવર્તીય પ્રદેશ, યદનની ખીણ, મધ્યનો પવર્તીય દેશ, દ ક્ષણનો રણ
પ્રદેશ, ૂમધ્ય સ ુદ્ર કનારો, કનાન અને લબાનોનની જમીનો,
છેક મહાનદ ફ્રાંત ુધી કબજે કરો. 8 જુઓ, એ સમગ્ર પ્રદેશ
હુ તમને સોંપી દઉ છુ; તમાંરા ૂવર્જો ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને
યાકૂબને તથા તેમના વંશજોને યહોવાએ જે દેશ આપવા ું વચન
આપ્ ું હ ુ,ં તે પ્રદેશમાં તમે જાઓ અને તેનો કબજો મેળવો.’

આગેવાનોની નમ ૂક
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9 “તે વખતે મેં તમને લોકોને જણા ું હ ું કે ‘હવે હુ એકલો
તમાંરા બધાનો બોજો ઉપાડ શકુ તેમ નથી. 10 કારણ કે
યહોવાએ તમાંરો વંશવેલો ઘણો વધાય છે, આજે તમે આકાશના
તારાઓ જટેલા થઈ ગયા છો. 11 તમાંરા ૂવર્જોના દેવ યહોવાએ
તમાંર સં ા 1,000 ગણી વધાર છે. તે તમને તેના વચન
પ્રમાંણે આશીવાર્દ આપ.ે 12 પણ હુ એકલો તમાંરા સૌના ઝઘડા
અને પ્ર નો ું નરાકરણ કેવી ર તે કર શકુ? 13 માંટે તમે પ્રત્યેક
કુળસ ૂહમાંથી શાણા, સમજુ અને અ ુભવી માંણસોને પસંદ કરો
અને હુ તેમને તમાંરા આગેવાન તર કે ન ુકત કર શ.’

14 “અને તમે સૌ સંમત થયા હતા અને ક ું કે ‘તમાંરો
અ ભપ્રાય સારો છે અમે તે કર ું.’

15 “તેથી પ્રત્યેક કુળમાંથી હો શયાર અને અ ુભવી માંણસોને મેં
પસંદ કયાર્ અને તેઓને તમાંરા આગેવાનો અને અમલદારો તર કે
નમ્યા; કેટલાકને 1,000ના, કેટલાકને 100ના, કેટલાકને 50ના
તો કેટલાકને 10ના આગેવાનો બના ા. અને મેં બીજાને પ્રત્યેક
કુળસ ૂહના અમલદારો નીમ્યા.ં

16 “મેં તમાંરા અ ધકાર ઓને તે વખતે આ પ્રમાંણે આજ્ઞા કરેલી:
‘તમાંરા જા તભાઈઓ વચ્ચે જે ઝઘડા થાય તે તમાંરે સાંભળવા,
કોઈને પોતાના જા તભાઈઓ સાથે કે તમાંર વચ્ચે રહેતા વદેશીઓ
સાથે ઝઘડો હોય તો તેનો નષ્પક્ષ રહ ને નાનામોટા સૌનો ઉ ચત
ન્યાય કરવો. 17 ન્યાય કરતી વખતે તમાંરા ઉપર કોઇનો પ્રભાવ
ન પડવા દેવો. નાનામોટા સૌની સાથે સમાંન વહાર કરવો. જે
ુકાદો તમે આપો છો તે દેવનો ુકાદો છે, તેથી કોઇનાથી ડર ું

ન હ. જો કોઈ ુકદમો તમને અઘરો લાગે તો તે તમાંરે માંર
પાસે લાવવો, હુ તેનો નકાલ કર શ.’ 18 તે જ વખતે મેં તેઓને
તેમને કરવાની બધી બાબતો વષે ૂચાનાઓ આપી હતી.

જા ૂસો કનાન દેશમાં જાય
19 “ત્યારબાદ આપણે દેવ યહોવાની આજ્ઞાને અ ુસર ને હોરેબ

પવર્ત છોડ ને પેલા વશાળ અને ભયંકર રણપ્રદેશમાં થઈને
અમોર ઓના પવર્તીય પ્રદેશ તરફ જવા નીકળ પડયા, અને
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કાદેશ-બાનેઆર્ પહોંચ્યા. 20 ત્યારે મેં તમને ક ું હ ુ:ં ‘હવે
તમે અમોર ઓના પ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યા છો, જે આપણા દેવ
યહોવાએ આપણને આપવા ું વચન આપ્ ું હ ુ.ં 21 જુઓ, તમાંરા
દેવ યહોવાએ તમને આ પ્રદેશ સોંપી દ ધો છે. તમાંરા પ ૃઓના
દેવ યહોવાની આજ્ઞાને અ ુસરો, જાઓ અને એનો કબજો લઈ
લો, ડરશો ન હ કે ના હમત પણ થશો ન હ.’

22 “પર ુ તમે બધાએ માંર પાસે આવીને મને જણા ું કે,
‘આપણે પહેલાં દેશની તપાસ કરવા જા ૂસો મોકલીએ, તેઓ
આવીને આપણને કહેશે કે આપણે ા માંગેર્ જ ું અને ત્યાંનાં
નગરો કેવાં છે?’

23 “મને આ ૂચના ઠ ક લાગી, તેથી મેં પ્રત્યેક વંશમાંથી એક
એમ બાર વંશમાંથી બાર માંણસો પસંદ કયાર્. 24 તે બધા પવર્તીય
દેશમાં એશ્કોલના કોતર ુધી ગયા અને જમીનને જોઇ, 25 ત્યાંથી
તેમણે કેટલાંક ફળ ભેગાં કયાર્ અને ત્યાંથી તેઓ પાછા આ ા
અને જણા ું કે, ‘આપણા દેવ યહોવાએ આપણને જે પ્રદેશ
આપ્યો છે તે સ ૃદ્ધ છે.’

26 “પણ તમે લોકોએ તે પ્રદેશમાં જવાની ના પાડ અને
યહોવાની આજ્ઞાનો અનાદર કય . 27 તમે લોકોએ તમાંરા તં ુમાં
બબડાટ શરૂ કય કે, ‘યહોવા આપણને ધ ારે છે, તેથી જ
તેમણે આપણને મસરમાંથી બહાર લાવીને અમોર ઓના હાથમાં
સોંપી દ ધાં જથેી તેઓ આપણા સૌનો વનાશ કરે. 28 આપણે
કયાં જઈ ર ા છ એ? આપણા જ જા તભાઈઓએ એમ કહ
આપણામાં ૂબ ભય ઉત્પન કય છે કે, “ત્યાંના લોકો આપણા
કરતાં કદમાં મોટાં અને શ કતશાળ છે, તેમનાં નગરો મોટાં છે
અને તેના કોટ આકાશે અડે તેવા ઊચા છે અને અમે ત્યાં કદાવરો
પણ જોયાં!’ ”

29 “ત્યારે મેં તમને ક ું, ‘તમે ગભરાશો ન હ, એમનાથી ડરશો
ન હ. 30 તમાંરા દેવ યહોવા તમાંર આગળ જશે, અને તમે
મસરમાં હતા ત્યારે તમાંરા માંટે જમે પરાક્રમી કૃત્યો કયાર્ તેમ
તમાંરા માંટે લડશે. 31 રણપ્રદેશની યાત્રા દરમ્યાન તમે જો ું છે કે
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કોઈ પતા પોતાના બાળકને ઉપાડ લે તેમ યહોવા તમને અહ
ુધી સતત તમાંર સંભાળ રાખીને લા ા છે.’
32 “છતાં માંરા કહેવાનો કોઈ પ્રભાવ તમાંરા પર પડયો ન હ,

તમે તમાંરા દેવ યહોવા ઉપર વ ાસ ન કય . 33 યહોવા આખા
રસ્તે તમાંરા ુકામ માંટે જગ્યા શોધવા તમાંર આગળ ચાલતા
હતા. રાત્રે અ સ્તંભ દ્વારા અને દવસે મેઘસ્તંભ દ્વારા તે આગળ
રહ તમને માંગર્ બતાવતા હતા.

અશ્રદ્ધાની સજા
34 “યહોવા તમાંરો બડબડાટ સાંભળ ને ૂબ કોપાયમાંન થયા

અને તેમણે પ્ર તજ્ઞા કર કે, 35 ‘તમાંરા પ ૃઓને મેં જે સ ૃદ્વ
પ્રદેશ આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું તે આ લોકોમાંના કોઈને-આ દુ
પેઢ માંના કોઈન,ે જોવા ન દેવો. 36 ફકત ય ેહના ુત્ર કાલેબને
તે પ્રદેશ જોવા મળશ.ે તે જે ૂ મમાંથી ફર આ ો છે તે હુ
તેને અને તેના વંશજોને આપીશ, કારણ, તે મને ૂરે ૂરો વ ા ુ
ર ો છે.’

37 “વળ તમાંરા કારણે યહોવાએ માંરા ઉપર રોષે ભરાઈને
ક ું, ‘ ું પણ એ પ્રદેશમાં પ્રવેશ કર શકશે ન હ. 38 પણ તારો
સેવક યહો ુઆ જે ૂનનો ુત્ર છે તે લોકોને દોર જશે, તેને
હમત આપજ,ે કારણ કે એ જ ઇસ્રાએલને એ પ્રદેશનો કબજો
અપાવનાર છે.’ 39 પણ તે તમાંરા બાળકો છે જે ત્યાં જશે તે
બાળકો કે જનેા વષે તમે કહે ું કે, ‘તેઓ રણમાં ૃત્ ુ પામશે
અને તે દવસોમાં જઓેને સારા અને દુ વચ્ચેના અંતરની ખબર
ન હતી. હુ જમીન તે બાળકોને આપી દઇશ અને તેઓ તેને
કબજે કરશે. 40 હવે તમાંરે સૌએ તો પાછા ફર ને રાતા સ ુદ્રનાં
રસ્તે પાછા રણમાં જ જવા ું છે.’

41 “ત્યારે તમે ક ૂલ થયા અને મને એવો જવાબ આપ્યો હતો
કે, ‘અમે યહોવાનો ુનો કર ને પાપ ક ુ છે, હવે અમે અમાંરા
દેવ યહોવાની આજ્ઞા ુજબ જઈ ું અને તે પ્રદેશ કબજે કરવા
ુદ્ધ કર ું.’
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“પછ તેઓ બધાએ હ થયાર ધારણ કયાર્ અને પવર્તીય પ્રદેશ
ઉપર હુમલો કરવા અધીરા થઇ નીકળ પડ્યા. 42 પર ુ યહોવાએ
મને ક ું, ‘ ું એ લોકોને જણાવી કે, તેઓ ુદ્ધ કરવા જાય ન હ,
હુ તેઓની સાથે નથી, તેઓ તેમના શ ુઓ સામે હાર પામશે.’

43 “મેં તે બધાને એ ુજબ ક ું, પણ તે લોકોએ સાંભ ું
ન હ, અને તેઓએ ફર થી યહોવાની આજ્ઞાનો અનાદર કય અને
આવેશમાં પવર્તીય પ્રદેશ ઉપર હુમલો કય . 44 પર ુ ત્યાં પવર્તોમાં
વસતા અમોર ઓ તમાંરો સામનો કરવા બહાર નીકળ આ ા
અને મધમાંખીઓ જમે તમાંરો પીછો પકડ સેઇરમાં આવેલા
હોમાહ આગળ તમાંર સેનાને ભયંકર ુકસાન પહોચા ું અને
હાર આપી. 45 એટલે તમે પાછા આ ા અને યહોવા સમક્ષ
આક્રદ કરવા લાગ્યા, છતાં પણ યહોવાએ તમાંરો પોકાર સાંભ ો
ન હ, 46 આથી તમાંરે કાદેશમાં લાંબા સમય ુધી રોકા ું પ ુ.ં

2
રઝળપાટ ું સંભારણું અને યહોવાની આજ્ઞા

1 “પછ યહોવાએ મને આપેલી આજ્ઞા ુજબ આપણે પાછા
ફયાર્ અને રાતા સ ુદ્રને રસ્તે રણપ્રદેશમાં આગળ વધ્યા. ઘણા
વષોર્ ુધી આપણે સેઇરના પવર્તીય પ્રદેશની આજુબાજુ ભટકયા.
2 પછ યહોવાએ મને ક ું, 3 ‘આ પવર્તીય પ્રદેશમાં તમે બહુ
સમય ભટકયા હવે ઉ રમાં જાઓ. 4 લોકોને આમ કહે: હવે તમે
સેઇરની ૂ મમાંથી પસાર થવાના છો, ાં એસાવના વંશજો,
તમાંરા સગાંઓ રહે છે. તેઓ તમાંરાથી ડર જશે. છતાં કાળજી
રાખજો. 5 તેઓની સાથે ુદ્ધ શરૂ કરશો ન હ. કારણ કે સેઇર
પવર્તનો એ સમગ્ર પવર્તીય પ્રદેશ મેં એસાવને કાયમી વારસા તર કે
સોંપી દ ધો છે. હુ તમને એમના પ્રદેશમાંથી એક વેંત જટેલી
જમીન પણ આપીશ ન હ. 6 તમે જે કઈ ખાઓ કે જળ પીઓ
તેની રકમ ૂકવી દેજો; પૈસા ૂક ા વના ક ું જ ખાશો-પીશો
ન હ, 7 કારણ કે અત્યાર ુધી તમાંરાં બધાં જ કાય માં યહોવા
તમાંરા દેવે તમને સફળતા આપી છે, અને આ વશાળ રણપ્રદેશમાં
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40 વષર્ યહોવા તમાંરા દેવે ુસાફર દરમ્યાન તમાંરુ રક્ષણ ક ુર્
છે, તે સદાય તમાંર સાથે ર ા છે અને તમને જોઇ ું બ ું તમને
મળ ગ ું હ ુ.ં’

8 “આથી આપણે સેઇરમાં વસતા આપણા સગાંઓ એસાવના
વંશજોમાંથી પસાર થયા અને એલાથ અને એશ્યોન-ગેબેરથી ૃત
સરોવર જતા માંગેર્ ુસાફર કર . પછ અમે વ ાં અને
મોઆબના રણ તરફ આગળ વધ્યા.ં

આર પ્રાંતમાં ઇસ્રાએલ
9 “ત્યાં યહોવાએ આપણને ચેતવણી આપતાં ક ું, ‘લોટના

વંશજો મોઆબીઓને પણ છેડશો ન હ કે તેમની સાથે ુદ્ધ પણ
કરશો ન હ, કારણ કે, તેઓના પ્રદેશમાંથી પણ હુ તમને જમીન
આપીશ ન હ. મેં આરનગર અને તે પ્રદેશ લોટના વંશજોને આપી
દ ધો છે.’ ”

10 (અગાઉ એમીઓ ત્યાં રહેતા હતા. તેઓની વસતી ઘણી
હતી અને તેઓ અનાક ઓ જવેા ઊચા તથા કદાવર હતા.
11 અનાક ઓની જમે તેઓ પણ રફાઇમીઓ ગણાતા હતા પણ
મોઆબીઓ તેમને એમીઓ કહેતા હતા. 12 હોર ઓ પહેલા
સેઇરમાં રહેતા હતા, પણ એસાવના વંશજો તેઓને હાંક કાઢ ને
તેમની ૂ મ પડાવી લીધી, અને તેમ ું નામ નશાન ૂંસી ના ુ.ં
અને તેમની જગ્યાએ પોતે વસવા લાગ્યા, જમે ઇસ્રાએલીઓએ
યહોવાએ, તેમને આપેલી ૂ મનાં ૂળ વતનીઓની સાથે ક ુર્ તેમ.)

13 પછ યહોવાએ આપણને ક ું, “ ‘હવે, ઝેરેદની ખીણ
ઓળંગો.’ આથી આપણે ઝેરેદની ખીણ ઓળંગી. 14 આપણી
ુસાફર કાદેશ બાનેઆર્થી નીકળ ને ઝેરેદ ું કોતર ઓળંગતા
ુધીમાં આપણને આડત્રીસ વષોર્ લાગ્યા.ં અને એ સમય દરમ્યાન

યહોવાના ક ા પ્રમાંણે યોદ્વાઓની એક આખી પેઢ સમાંપ્ત થઈ
ગઈ. 15 તેઓ બધા ૃત્ ુ પામે અને તેઓને ઇસ્રાએલી પડાવમાંથી
દૂર કરવામાં આવે તેમ યહોવાએ ક ુર્.

16 “જયારે એ લોકોમાંના બધા જ યોદ્વા મર ગયા 17 ત્યારે
યહોવાએ મને ક ું, 18 ‘આજે તારે મોઆબની સરહદે આવેલા
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આરને વટાવીને લોટના વંશજો 19 આમ્મોનીઓના પ્રદેશમાં પહોંચી
જવા ું છે. પર ુ તેમને છેડશો ન હ કે તેમની સાથે ુદ્ધ પણ
કરશો ન હ, કારણ કે, તેઓની ૂ મમાંથી હુ તમને એક વસ્ ુ
પણ આપવાનો નથી. મેં તે પ્રદેશ તો લોટના વંશજોને આપી દ ધો
છે.’ ”

20 એ પ્રદેશ પણ રફાઈઓનો ગણાતો કારણ કે, એક વખતે
તેઓ ત્યાં વસતા હતા, જો કે આમ્મોનીઓ તેમને “ઝામઝુમીઓ”
કહે છે. 21 તે પ્રજા પણ અનાક ઓની જમે કદમાં ઊચી
અને કદાવર હતી. તેઓની વસ્તી ઘણી વધારે હતી. પર ુ
આમ્મોનીઓનો ધસારો થતાં યહોવાએ તેઓનો નાશ કય અને
આમ્મોનીઓ તેઓની જગ્યાએ વસ્યા. 22 તેવી જ ર તે સેઇરમાં
વસતા એસાવના વંશજોને દેવે મદદ કર . ારે હોર ઓએ
એમના ઉપર હુમલો કય ત્યારે દેવે હોર ઓનો નાશ કરવામાં
તેમની મદદ કર . અને એસાવના વંશજોએ તે લોકોના પ્રદેશનો
કબજો લઈને ત્યાં વસવાટ કય અને આજે પણ તેઓ ત્યાં રહે
છે. 23 છેક ગાઝા ુધીના ગામોમાં રહેતા આવ્વીઓ ું પણ એમ
જ થ ું હ ુ.ં કાફતોરથી આવેલા કાફતોર ઓએ તેઓ ું નકદન
કાઢ ને તેઓની જગ્યાએ વસવા માં ુ.ં

અમોર ઓ સામે યદ્ધ કરવાનો આદેશ.
24 “પદ્ધ યહોવાએ આપણને ક ું, ‘હવે, ચાલો, નીકળ પડો

અને આનોનની ખીણ વટાવી જાઓ, કારણ, મેં હેશ્બોનના રાજા
અમોર સીહોનને તેમજ તેના પ્રદેશને તમાંરા હાથમાં સોંપી દ ધા છે.
તેના ઉપર હુમલો કરો અને પ્રદેશ કબજે લેવા માંડો. 25 આકાશ
નીચે વસતા બધા લોકોને આદ્વથી તમાંરાથી ગભરાતા અને બીતા
રહે એમ હુ કર શ; બધા ભયથી થથરશે ારે તેઓ તમાંરા વષે
સાંભળશ.ે’

26 “ત્યારબાદ મેં કદેમોથના વગડામાંથી હેશ્બોનના રાજા
સીહોનને આ ુજબ શાં તનો સંદેશો એલચીઓ માંરફતે મોકલા ો
કે, 27 ‘મહેરબાની કર ને અમને તમાંરા પ્રદેશમાંથી પસાર થવાદો.
ડાબી કે જમણી બાજુ ફટાયા વના અમે સધા ધોર માંગ ચાલ્યા
જઈ ું. 28 રસ્તામાં અમે જે કાંઈ ખાઈ ું કે જલપાન કર ું એના



ુન નયમ 2:29 viii ુન નયમ 2:37

પૈસા ૂકવી દઈ ુ;ં અમાંરે ફકત તમાંરા પ્રદેશમાંથી પસાર થઇ.
29 યદન નદ ઓળંગીને અમાંરા દેવ યહોવા અમને જે ૂ મ આપે
છે ત્યાં અમાંરે જ ું છે. અમને પસાર થવા દે જમે સેઇરમાં
વસતા એસાવના વંશજોએ તથા આરમાં વસતા મોઆબીઓએ
થવા દ ધા.ં’

30 “પર ુ હેશ્બોનના રાજા સીહોને આપણને માંગર્ આપવાની ના
પૅંડ , કારણ, તમાંરા દેવ યહોવાએ તેને હઠ લો અને બળવાખોર
બનાવી દ ધો, જથેી તે તમાંરા હાથે સીહોનનો વનાશ કરે અને
તેના પ્રદેશનો તમે કબજો કર શકો, જે હજી પણ અમાંર પાસે
છે.

31 “પદ્ધ યહોવાએ મને ક ું, ‘જો મેં સીહોનને અને તેના
પ્રદેશને તારા હાથમાં સોંપી દેવા માંડયા છે, એની ૂ મનો કબજો
લેવા ું ું શરૂ કર દે.’

32 “ત્યારબાદ સીહોન પોતા ું સમગ્ર સૈન્ય લઈને યાહાસ આગળ
આપણી સામે યદ્ધ કરવાને બહાર પડ્યો, 33 પર ુ આપણા દેવ
યહોવાએ તેને આપણા હાથમાં સોંપી દ ધા; અંતે આપણે તેને તેના
ુત્રોને તથા તેના સમગ્ર સૈન્યને હરા ા. 34 ત્યારબાદ આપણે

તેનાં બધાં શહેરો કબજે કયાર્, અને દરેક શહેરમાંના બધાં જ
ી, ુરુષો અને બાળકોની હત્યા કર , કોઈનેય જીવતા રહેવા ન

દ ધા; 35 પણ આપણે જીતેલાં નગરોમાંથી મળેલી ૂંટ તથા પશધન
આપણે રા ા.ં 36 અનોનર્ની ખીણની ધારે આવેલા અરોએરથી
માંડ ને ગલયાદ સધીના સપાટ પ્રદેશમાં એક પણ નગર આપણી
સામે ટક શક ું નહો ું, આપણા દેવ યહોવાએ બધાં જ નગરો
આપણા હાથમાં સોંપી દ ધા.ં 37 પર ુ આમ્મોનીઓના પ્રદેશમાં-
યબ્બોક ખીણની આસપાસના કે પવર્તીય પ્રદેશમાં આવેલાં ગામોમાં
જયાં જયાં જવાની આપણા દેવ યહોવાએ આપણને મનાઈ કર
હતી ત્યાં ત્યાં આપણે ગયા જ ન હ.

3
બાશાનના લોકો સૅંથે યદ્ધ
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1 “ત્યારબાદ આપણે વળ ને બાશાનને માંગેર્ આગળ વધ્યા.
બાશાનનો રાજા ઓગ પોતા ું આ ું સૈન્ય લઈને એડઇે ુકામે
આપણી સામે ુદ્ધ કરવા ધસી આ ો. 2 પર ુ યહોવાએ મને
ક ું, ‘એનાથી ું ડરતો ના, કારણ કે, મેં તેને એની આખી સેના
અને તેના પ્રદેશ સાથે તારા હાથમાં સોંપી દ ધો છે. મેં જે હાલ
હેશ્બોનના રહેતા આમ્મોનીઓના રાજા સીહોનના કયાર્ તેવા જ
હાલ ું એના કર.’

3 “આમ, આપણા દેવ યહોવાએ બાશાનના રાજા ઓગને પણ
તેના સમગ્ર સૈન્ય સાથે હરાવવામાં આપણને મદદ કર અને
આપણે તે તમાંમનો સંહાર કય , એકને ય જીવતો જવા દ ધો
ન હ, 4 તે વખતે આપણે ઓગના સવર્ એટલે કુલ સાઠ નગરોથી
સં ૂણર્ આગોબર્ પ્રદેશ એટલે કે રાજા ઓગ ું બાશાન રા કબજે
ક ુર્, તે ું એક પણ નગર ન હ ું જે અમે કબજે ન ક ુર્ હોય.
5 આ બધાં નગરો ઊચા કોટ અને દરવાજાં સાથે ૂંગળોવાળાં
હતા.ં ઉપરાંત, કોટ વગરનાં અનેક ગામો આપણે કબજે કયાર્.
6 હેશ્બોનના રાજા સીહોનની બાબતમાં પણ આપણે જે ક ુર્ હ ું
તેમ, આખાને આખા બાશાનનાં નગરો અને તેના ી, ુરુષ,
બાળકોનો નાશ કય . 7 પર ુ કબજે કરેલાં નગરોમાંથી પ્રાપ્ત
થયેલ ૂંટ અને પ ુધન આપણે માંટે રાખી લીધાં.

8 “એ વખતે આપણે યદન નદ ની ૂવર્ બાજુએ અમોર ઓના
એ બે રાજાઓનો સમગ્ર પ્રદેશ-આનોનર્ની ખીણથી હેમોનર્ પવર્ત
ુધીનો કબજે કય . 9 સદોનીઓ હેમોનર્ પવર્તને સીય નન કહે

છે અને અમોર ઓ તેને સનીર કહે છે. 10 આપણે ઓગના તાબા
હેઠળનાં સપાટ પ્રદેશમાંનાં તમાંમ નગરો, સમગ્ર ગલયાદ તેમ જ
છેક સાલખાહ અને એડઇે ુધીનો બાશાનનો સમગ્ર પ્રદેશ જીતી
લીધો હતો.”

11 જ્રરાક્ષસી રફાઈઓમાંથી ફકત બાશાનનો રાજા ઓગ એકલો
જ બાક ર ો હતો. આજે પણ આમ્મોનીઓના રાબ્બાહ નગરમાં
તેનો લોખંડનો સાડાતેર હાથ લાંબો અને છ હાથ પહોળો પલંગ
જોવા મળે છે.
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યદન નદ ની ૂવર્ની ૂ મ
12 “આપણે જે ૂ મ કબજે કર હતી, તે મેં રૂબેન અને

ગાદના વંશજોને આપી: અરોએરનો આનોનર્ નદ ના કાંઠા પરનો
પ્રદેશ તથા ગલયાદના પવર્તીય પ્રદેશનો અડધો ભાગ તેના નગરો
સ હત. 13 અને ગલયાદનો બાક નો પ્રદેશ, બાશાનનો સમગ્ર પ્રદેશ,
ઓગ ું રા , એટલે કે આગોબર્નો સમગ્ર પ્રદેશ મેં મનાશ્શાના
અડધા વંશને આપ્યો.”
(જ્રબાશાનનો સમગ્ર પ્રદેશ રફાઈઓનો દેશ કહેવાય છે.

14 મનાશ્શાના વંશજ યાઈરે ગ ૂર ઓ અને માંઅખાથીઓની સરહદ
ુધીનો સમગ્ર આગોબર્નો એટલે કે બાશાનનો પ્રદેશ કબજે કય ,

અને પોતાના નામ ઉપરથી ત્યાંનાં ગામડાઓ ું નામ “યાઈરના
ગામડાઓ” પાડ ુ.ં આજે પણ તે પ્રદેશ એ નામથી જ ઓળખાય
છે.)

15 “મે માંખીરના વંશજોને ગલયાદ આપ્ ું હ ુ.ં 16 અને
રૂબેનના અને ગાદના વંશજોને મેં ગલયાદથી માંડ ને આનોનર્ના
કોતર ુધીનો પ્રદેશ આપ્યો હતો. કોતરનો મધ્ય ભાગ તે તેની
દ ક્ષણ સરહદ હતી અને આમ્મોનીઓની સરહદે આવેલી યાબ્બોક
નદ એ એની ઉ ર સરહદ હતી. 17 પ મમાં તેમની જમીન યદન
નદ ુધી વસ્તરેલી હતી. ઉ રમાં ક ેરેથના સરોવરથી દ ક્ષણમાં
અરાબાનાહ સ ુદ્ર ુધી એટલે કે ખારા સ ુદ્ર ુધી, અને ૂવર્માં
પસ્ગાહ પવર્તની તળેટ ના ઢાળ ુધી તે પ્રદેશ વસ્તરેલો હતો,
જમીન ખેચાયેલી હતી.

18 “એ વખતે મેં રૂબેન અને ગાદના કુળસ ૂહોને અને મનાશ્શાના
અધર્કુળને આજ્ઞા કર હતી કે; ‘તમાંરા દેવ યહોવાએ આ ૂ મ
તમાંરા કબજામાં સોંપી છે. દેવે તમને તમાંરો ભાગ આપ્યો છે.
તમાંરા બધા યોદ્ધાઓએ હ થયાર ધારણ કર ને ઇસ્રાએલના બીજા
કુળસ ૂહોને દોરવીને યદન નદ ને પેલે પારના પ્રદેશ તરફ આગળ
વધ ું જે પ્રદેશ દેવે તેમને આપવા ું વચન આપ્ ું હ ુ.ં 19 મેં
તેઓને એ પણ ક ું હ ું કે, મેં તમને જે નગરો આપ્યા છે તેમાં
તમાંર ીઓ અને બાળકો તથા પ ુઓ પાછળ જ રહે. મને
ખબર છે તમાંર પાસે ઘણા ઢોર છે અને ીઓ તેની સંભાળ
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રાખે. 20 યદનને પેલે પાર તમાંરા દેવ યહોવાએ તેમને આપેલી
ૂ મનો કબજો તેઓ પ્રાપ્ત કરે અને જમે તેમને પણ યહોવા
ાયી થવા દે ત્યાં ુધી તમાંરે એમને સાથ આપવાનો છે. ત્યાર

પછ તમાંરે મેં તમને આપેલી ૂ મમાં પાછા ફરવા ું છે.’
21 “ત્યારબાદ મેં યહો ુઆને એવો આદેશ આપ્યો કે, ‘યહોવાએ

આ બે રાજાઓના જે હાલ કયાર્ તે, તેં તાર સગી આંખે જોયા
છે, અને ું જે પ્રદેશમાં જાય છે ત્યાંના રાજાઓના પણ એવા
જ હાલ કરશ.ે 22 ત્યાં રહેતી પ્રજાઓથી ું જરાય ગભરાઈશ
ન હ, કારણ કે તમાંરા દેવ યહોવા તમાંરા પક્ષે લડશે.’

ૂસાને કનાનમાં પ્રવેશની મનાઈ
23 “તે સમયે મેં દેવને આગ્રહ ૂવર્ક અરજ કર ; 24 ‘હે યહોવા

દેવ, તમે અમાંર મધ્યે તમાંર મહાનતા તથા સામર્થ્ય પ્રગટ કરો
છો તે ું પ રણામ જોવાની માંર ઇચ્છા છે; આકાશમાં કે ૃથ્વી પર
એવો કોઈ દેવ નથી જે તમે અમાંરા માંટે કરેલાં કાય ની સરસાઇ
કર શકે. 25 હે યહોવા, મને કૃપા કર ને યદન નદ ઓળંગીને
સામે કનારે આવેલી સ ૃદ્વ ૂ મ, પેલો રમણીય પવર્તીય પ્રદેશ
તથા લબાનોનમાં જવા દો.’

26 “પર ુ તમાંરા કારણે યહોવા માંરા પર રોષે ભરાયા હતા અને
માંર અરજ સાંભળ નહોતી; તેમણે મને ક ું, ‘બસ, હવે એ
વષે ફર વાત કર શ ન હ. 27 પર ુ પસ્ગાહ પવર્તની ટોચે જઈને
પ મમાં, ઉ રમા,ં દ ક્ષણમાં અને ૂવર્માં નજર કર, ધ્યાન ૂવર્ક
જોજ,ે કારણ કે, ું આ યદન નદ ઓળંગીને સામે પાર જવાનો
નથી. 28 ું તારુ ાન લેવા માંટે યહો ુઆને આદેશ આપજ,ે
તેને હમત આપજ,ે બળ આપજ,ે કારણ કે, પવર્તની ટોચ પરથી
ું જે દેશ જોશે તેને જીતવા માંટે, લોકોને માંટે તે પેલે પાર

આગળ લઈ જશે.’
29 “એ પ્રમાંણે આપણે બેથ-પેઓરની સામેની ખીણમાં ુકામ

કય .”
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4
દેવને આધીન રહેવા લોકોને ૂસાની ચેતવણી

1 ૂસાએ લોકોને જણા ું, “હે ઇસ્રાએલી પ્રજાજનો, હુ તમને
જે કાયદાઓ અને નયમો શીખ ું છુ તે ધ્યાનથી સાંભળો અને તે ું
પાલન કરો; તો તમે જીવતા રહ શકશો અને તમાંરા પ ૃઓના
દેવ યહોવા જે ૂ મ તમને આપી ર ા છે, તેમાં પ્રવેશ કર શકશો
અને તેનો કબજો પણ તમને મળશ.ે 2 હુ તમને જે આજ્ઞા કરુ
છુ તેમાં તમાંરે કશો વધારો કે ઘટાડો કરવો ન હ. હુ તમને તમાંરા
દેવ યહોવાની જે આજ્ઞાઓ જણા ું તે ું જ તમાંરે પાલન કર ુ.ં

3 “બઆલ-પેઓરમાં યહોવાએ જે કઈ ક ુર્ તે તમે પ્રત્યક્ષ જો ું
છે. તમાંરા દેવ યહોવાએ તમાંરામાંથી જે કોઈ બઆલ દેવની
ૂજા કરવા લાગ્યા હતા તે બધાનો સંહાર કય . 4 પર ુ તમે

કે જઓે તમાંરા દેવ યહોવાને દૃઢતાથી વફાદાર ર ા તે આજે
જીવતા ર ા છો.

5 “યહોવા માંરા દેવે મને આજ્ઞા કર તે ુજબ મેં તમને કા ૂનો
અને નયમો શીખ ા છે, જયારે તમે તે પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરો અને
તેનો કબજો લો, ત્યારે તમાંરે સૌએ એ કા ૂનો અને નયમો ું
પાલન કર ુ.ં 6 અને જો તમે તે ું કાળજી ૂવર્ક પાલન કરશો તો
તમે સચેત અને જ્ઞાની રા થશો, અને આજુબાજુના રા ો આ
કા ૂનો વષે સાંભળશે ત્યારે તેઓ કહેશે, ‘આ મહાન રા ને કેવી
દક્ષતા અને સમજદાર છે!’

7 “આપણે જમે આપણા દેવ યહોવાને જયારે પોકાર એ છ એ
ત્યારે તે આપણી સાથે જ હોય છે. એવો દેવ સાથેનો નકટનો
સંબંધ બીજી કઈ મોટ કે નાની પ્રજાને છે? 8 બીજી કઈ પ્રજા
એવી મહાન છે કે જનેા કાયદા અને નયમો આજે હુ તમાંર
આગળ રજૂ કરુ છુ એ સમગ્ર આચારસં હતા જવેા ન્યાયી હોય?
9 પણ ધ્યાન રાખીને સાવધ રહેજો, તમે તમાંર સગી અ◌ાંખે
જે જો ું છે તે ૂલી જશો ન હ, અને ૃત્ ુ પામો ત્યાં ુધી
તેને તમાંરા મનમાંથી દૂર કરશો ન હ, પર ુ તમાંરા સંતાનોને અને
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તેમનાં સંતાનોને એ શીખવજો. 10 એ દવસને તમે કદા પ ૂલશો
ન હ, જે દવસે તમે હોરેબમાં તમાંરા દેવ યહોવા સં ુખ ઊભા
હતા, અને યહોવાએ મને ક ું હ ું કે, ‘લોકોને માંર સમક્ષતામાં
ભેગા કર. હુ તે બધાને માંરાં વચનો સંભળાવીશ અને તેઓ
ૃથ્વી પર જીવશે ત્યાં ુધી માંરાથી ડર ને ચાલતાં શીખશે અને

પોતાનાં સંતાનોને પણ તેમ કરતાં શીખવશ.ે’ 11 તેથી તમે નજીક
આવીને પવર્તની તળેટ આગળ ઊભા ર ા હતા. પવર્ત અ થી
ભડભડતો હતો અને જવાળાઓ આકાશ ુધી પહોંચતી હતી.
સવર્ત્ર અંધકાર, વાદળ અને ગાઢ ુમ્મસ છવાયેલાં હતા,ં 12 ત્યારે
યહોવા તમાંરા દેવ અ માંથી તમાંર સાથે બોલ્યો. તેણે જે
ક ું તમે સાંભ ુ,ં પણ તમે તેમની આકૃ ત જોઈ ન હ તમે ફકત
અવાજ સાંભ ો. 13 તેમણે તમને પોતાના કરારના દશ નયમો ું
પાલન કરવા ું ક ુ.ં અને તે તેમણે પથ્થરની બે તકતીઓ પર
લ ા. 14 તે જ સમયે યહોવાએ તમે જે ૂ મમાં પ્રવેશ કર ને
કબજો લેવાના છો તે ૂ મમાં તમાંરે એ જ કાયદાઓ અને નયમો
પાળવાના છે, તે તમને શખવવાની મને આજ્ઞા કર .

15 “સાવધાન રહેજો. જે દવસે તમે હોરેબમાં યહોવાને
અ માંથી તમાંર સાથે બોલતા સાંભ ા તે દવસે તમે દેવની કોઈ
આકૃ ત જોઈ નહોતી, 16 તેથી દેવની ૂ ત બનાવીને પાપ કરશો
ન હ, ુરુષ અથવા ી જવેી દેખાય તેવી ૂ ત બનાવશો ન હ.
17 ૃથ્વી પર ચાલનારા કોઈ પ્રાણીની કે આકાશમાં ઊડતા પંખીની,
18 ૃથ્વી તળેના પાણીમાંની માંછલીની ૂ ત કે આકૃ ત બનાવી
ભ્ર થશો ન હ. 19 તમે, આકાશ તરફ નજર કરો ત્યારે ૂયર્,
ચંદ્ર કે તારાઓની સેવા ૂજા કરશો ન હ. તમાંરા દેવ યહોવાએ
એમને તો ૃથ્વી પર વસતા બધાં લોકોના લાભ માંટે આપેલા છે.
20 પર ુ તમને તો યહોવા મસરની ભડભડતી ભઠ્ઠ માંથી બહાર
લઈ આ ો હતો, જથેી તમે એની પોતાની પ્રજા બની રહો અને
તેમનો પોતાનો વારસો બનો, જમે તમે આજે છો.

21 “પર ુ તમાંરે કારણે યહોવા માંરા પર રોષે ભરાયા હતા અને
તેમણે સમ ૂવર્ક જણા ું હ ું કે, “ ું યદન નદ ઓળંગી હુ જે
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સ ૃદ્વ ૂ મનો કબજો તમાંરા લોકોને સોંપી ર ો છુ તેમાં પ્રવેશ
પામશે ન હ. 22 હુ યદન નદ ઓળંગી શકવાનો નથી. માંરે નદ ની
આ બાજુના દેશમાં જ મરવા ું છે. પણ તમે યદન ઓળંગીને તે
સ ૃદ્વ ૂ મનો કબજો પ્રાપ્ત કરશો. 23 પણ સાવધાન! તમાંરા
દેવ યહોવાએ તમાંર સાથે જે કરાર કય છે, તેને ૂલશો ન હ,
તમાંરા દેવ યહોવાએ જનેી સ્પ મનાઈ કર છે એવી કોઈ પણ
ૂ ત બનાવશો ન હ. 24 દેવ તો ભસ્મ કર નાખનાર અ રૂપ છે.

એ તો સં ૂણર્ ન ા માંગનાર દેવ છે, તે ૂ ત ૂજા સહન ન હ
કરે.

25 “ભ વષ્યમાં તમને સંતાનો અને સંતાનોનાં પણ સંતાનો થાય
અને તમે બધાં તે દેશમાં ાયી થશો, તમે જો ૂ તઓ બનાવીને
પાપ કરશો તો તમાંરા દેવ યહોવા તમાંરા પાપને કારણે અ ત
ક્રો ધત થશે. 26 અને હુ આકાશ તથા ૃથ્વીની સાક્ષીએ તમને
કહુ છુ કે, તમે યદન ઓળંગ્યા પછ જે ૂ મનો કબજો લેવાના
છો તેમાંથી તમે થોડા જ સમયમાં સમાંપ્ત થઈ જશો. ત્યાં તમે
લાંબો સમય ન હ રહો અને તમાંરો નાશ થશે. 27 યહોવા તમને
અન્ય પ્રજાઓમાં વેર વખેર કર નાખશે અને તમને જે લોકોમાં તે
દોર જશે તેમની વચ્ચે તમે બહુ થોડા જ બાક રહેશો. 28 તમે
ત્યાં લાકડાની અને પથ્થરની બનાવેલી ૂ તઓ કે જે જોઈ શકતી
નથી કે સાંભળ શકતી નથી અને ખાતી નથી કે ૂંઘતી પણ નથી,
ને ાસ પણ નથી લેતી, તેની સેવા ૂજા કરશો. 29 જો તમે
યહોવા તમાંરા દેવ માંટે આ બીજી ૂ મઓમાં શોધખોળ કરશો
તો તમને તે મળ જશે. પણ તમાંરે શોધ ૂણર્ હૃદય ૂવર્ક કરવી
પડશે. 30 તો પાછલા દવસોમાં જયારે આફતમાં આવી પડશો
અને તમને આ બ ું વીતશે ત્યારે તમે ફર તમાંરા દેવ યહોવા તરફ
વળશો અને તેમની આજ્ઞા મસ્તક પર ઘારણ કરશો. 31 તમાંરા
દેવ યહોવા દયા ુ છે; તે તમાંરો ત્યાગ કરશે ન હ કે, તમાંરો નાશ
પણ કરશે ન હ કે, તમાંરા ૂવર્જોને આપેલાં વચનો પણ ૂલશે
ન હ.

દેવે કરેલાં મહાન કાય વષે વચારો
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32 “દેવે ૃથ્વી પર માંનવી ું સજન ક ુ ત્યારથી માંડ ને આજ
ુધીના ઇ તહાસના ૃ ો તપાસી જાઓ, આકાશના એક છેડાથી

બીજા છેડા ુધી ફર વળો અને ૂછો કે, પહેલાં કદ આ પ્રમાંણેની
અદૃ ૂત ઘટના બનેલી જોઈ છે કે સાંભળ છે? 33 તમે લોકોએ
જમે દેવને અ માંથી બોલતા સાંભ ા છે તેમ અન્ય કોઈ
પ્રજાએ સાંભ ા છે ખરા? અને છતાં પણ તે જીવતી રહ છે?
34 અથવા તમાંરા દેવ યહોવાની જમે કોઈએ એક પ્રજાને બીજી
પ્રજા પાસેથી પોતાને માંટે લઈ લેવાની હમત કર છે? તેમણે
તો મસરમાં તમાંરે માંટે તમાંરા દેખતા,ં પોતાના પ્રચંડ બાહુબળના
ચમત્કારો બતાવીને ભયંકર આફતોનો વરસાદ વરસા ો હતો.
ુદ્ધો, ચમત્કારો, પરાક્રમો અને ભયાનક કૃત્યો કયાર્ હતા.ં 35 આ

તમાંમ તેમણે એટલા માંટે ક ુર્ કે પોતે જ દેવ છે, બીજુ કોઈ નથી,
એની ખાતર તમને કરાવી શકાય. 36 તમને ઉપદેશ મળે એ માંટે
યહોવાએ આકાશમાંથી તેમની બોધ આપતી વાણી સંભળાવી.
અને તમને ૃથ્વી પર પોતાના મહાઅ નાં દશર્ન કરા ાં. અને
એ જ અ માંથી તમે તેમનાં વચનો સાંભ ાં

37 “યહોવા તમાંરા ૂવર્જો પર પ્રેમ રાખતા હતા. અને તેઓના
વંશજોને આશીવાર્દ આપવા માંટે તેમણે પસંદ કયાર્ હતા. એટલે
એ જાતે જ તમને પ્રચંડ બાહુબળથી મસરમાંથી બહાર લઈ
આ ા. 38 તમાંરા કરતા મોટા અને શ કતશાળ રા ોને તેમણે
હાંક કાઢ અને તેઓના દેશો તમને સોંપ્યા, જમે આજે છે તેમ.

39 “એટલે તમે ચો સ ર તે મનમાં રાખો કે યહોવા જ દેવ છે,
અને બીજા કોઇ દેવ નથી. તે આકાશમાં અને ૃથ્વી ઉપર દેવ
છે. 40 આજે હુ તમને જે કા ૂનો અને નયમો આ ું છુ તે ું તમે
પાલન કરજો, જથેી તમાંરુ અને તમાંરાં સંતાનો ું ભ ું થાય અને
તમાંરા યહોવા દેવ જે ૂ મ તમને આપે છે તેમાં તમે દ ધર્કાળ
વસો અને દ ધાર્ ુ ભોગવો.”

આશ્રય નગરો
41 ત્યાર બાદ ૂસાએ ઇસ્રાએલી લોકોને યદન નદ ની ૂવર્માં

ત્રણ નગરોમાં અલગ કાઢયાં. 42 જયાં કોઈ માંણસે અગાઉના
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કોઈ પણ વેરઝેર વગર અજાણતાં કોઈ કત ું ૂન ક ુર્ હોય,
તો તે ત્યાં આશ્રય લઈ શકે. એવો માંણસ જો આ નગરમાંના
કોઈ ું શરણું લે તો તેનો જીવનો બચાવ થાય. 43 એ ત્રણ
નગરો આ પ્રમાંણે હતા: રૂબેનીઓના વંશજોને માંટે રણના સપાટ
પ્રદેશમાં આવે ું “બેસેર” ગાદના વંશજો માંટે ગલયાદમાં આવે ું
રામોથ અને મનાશ્શાના વંશજો માંટે બાશાનમાં આવે ું ગોલાન.

નયમસં હતાનો આરભ
44 ઇસ્રાએલી પ્રજાને ૂસાએ દેવની નયમસં હતા આપી.

45 તેઓ મસરમાંથી નીક ા ત્યારે ૂસાએ તે લોકોને આ
નયમો આપ્યા હતા. 46 યદન નદ ની ૂવર્માં બેથ-પેઓર નગર
પાસે ૂસાએ આ વચનો કહ સંભળા ાં. અગાઉ આ દેશ
અમોર ઓના રાજા સીહોનના કબજામાં હતો, તેની રાજધાની
હેશ્બોન હતી. ૂસા તથા ઇસ્રાએલીઓએ મસરમાંથી આવતાં એ
રાજાને હરા ો હતો. 47 અને તેના પ્રદેશનો તેમ જ બાશાનના
રાજા ઓગના પ્રદેશનો એમ યદનના ૂવર્કાંઠે આવેલા બે અમોર
રાજાઓના પ્રદેશનો કબજો લીધો હતો. 48 આમ ઇસ્રાએલે
આનોનર્ની ખીણની સરહદે આવેલા અરોએરથી તે સયોન પવર્ત
જે હેમોનર્ પવર્ત તર કે પણ ઓળખાય છે. 49 અને યદન નદ ની
ૂવ આવેલો સમગ્ર અરાબાહનો પ્રદેશ તેમજ પસ્ગાહ પવર્તના

ઢોળાવ નીચે આવેલો ૃત સ ુદ્ર અરાબાહ ુધીનો પ્રદેશ કબજે
કર લીધો.

5
દશ આજ્ઞાઓ

1 બધા ઇસ્રાએલી લોકોને બોલાવીને ૂસાએ તેઓને ક ું, “હે
ઇસ્રાએલીઓ, આજે હુ તમને જે કાયદાઓ અને નયમો સંભળા ું
છુ તે ધ્યાનથી સાંભળો અને એ શીખી લો અને ચો સ એ ું
પાલન કરો. 2 આપણા દેવ યહોવાએ આપણી સાથે હોરેબમાં
કરાર કય હતો. 3 એ કરાર યહોવાએ આપણા પ ૃઓ સાથે
ન હ પણ આપણી સાથે કય હતો, જઓે આજે અહ જીવતા
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ર ા છે. 4 યહોવા તમાંર સાથે ત્યાં પવર્ત પર અ માંથી પ્રત્યક્ષ
બોલ્યા હતા, 5 તે સમયે યહોવાના શ ો તમને સંભળાવવા હુ
મધ્ય તર કે ઊભો હતો, કારણ કે, તમને અ નો ભય લાગતો
હતો અને તમે પવર્ત પર તેમની પાસે ગયા ન્હોતા. અને મેં તમને
તે કહ સંભળા ા હતા. તેમણે ક ું હ ુ:ં

6 ‘ ુલામીના દેશ મસરમાંથી તમને ુકત કર બહાર લાવનાર
હુ જ તમાંરો દેવ છુ.

7 ‘માંરા સવાય તમાંરે કોઈ પણ અન્ય દેવની ઉપાસના કરવી
જોઈએ ન હ.

8 ‘ઉપર આકાશમાં કે નીચે ૃથ્વી પર કે ૃથ્વી નીચેના
જળમાં વસનાર પ ,ુ પક્ષી કે જળચર પ્રાણીની ૂ ત તમાંરે
બનાવવી ન હ. 9 અને તમાંરે તેને નમસ્કાર કર ને તેમની ૂજા
કરવી ન હ. કારણ કે, હુ તમાંરો દેવ યહોવા અનન્ય ન ાની
અપેક્ષા રાખનાર દેવ છુ. જે માંરો તરસ્કાર કરે છે, તેમનાં
સંતાનોને હુ ત્રીજી તથા ચોથી પેઢ ુધી તેમનાં પાપોની શક્ષા
કરુ છુ. 10 પર ુ જે લોકો માંરા પર પ્રેમભાવ રાખે છે અને
માંર આજ્ઞાઓ ું પાલન કરે છે, તેઓની હજારો પેઢ ુધી હુ
તેમના પર કૃપા કરુ છુ.

11 ‘તમાંર ઇચ્છા તમે લીધેલી પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કરવાની ના હોય
તો તમાંરે તમાંરા દેવ ું યહોવા ું નામ નકા ું ના લે ું. જે કોઈ
યહોવા ું નામ નકા ું લે છે તેને તે શક્ષા કયાર્ વગર રહેતો
નથી.

12 ‘તમાંરા દેવ યહોવાની આજ્ઞા ુજબ વશ્રામવારને પ વત્ર
રાખજો. 13 બાક ના છ દવસો તમાંરે તમાંરા રોજના બધા
કામકાજ કરવા.ં 14 પર ુ સાતમો દવસ તો વશ્રામવાર છે,
તમાંરા દેવ યહોવાનો દવસ છે. તે દવસે તમાંરે કોઈ પણ
પ્રકાર ું કામ કર ું ન હ, તમાંરે કે તમાંરા ુત્રો કે તમાંર
ુત્રીઓએ, તમાંરા દાસ કે તમાંર દાસીએ, તમાંરા બળદોએ કે

ગધેડાઓએ કે પછ બીજા કોઈ પ ુએ, તેમજ તમાંરા ગામોમાં
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વસતા કોઈ પણ વદેશીએ પણ કામ ન કર ુ,ં જથેી તમાંરા
દાસ–દાસીઓ પણ તમાંર જમે આરામ કરે. 15 તમાંરે વશ્રામ
દવસ ું પાલન કરવા ું છે. યહોવા તમને આ આજ્ઞા આપે છે
કે જથેી તમે યાદ રાખો કે તમે મસરમાં ુલામો હતા,ં અને
યહોવા તમાંરા દેવે તેની મહાન હાથ વડે તમને ુલામીમાંથી
ુકત કયાર્ અને તમને મસરમાંથી બહાર લા ાં.
16 ‘યહોવાની આજ્ઞા પ્રમાંણે તમાંરે તમાંરા માંતા અને પતાનો

આદર કરવો, કે જથેી યહોવા તમાંરા દેવ તમને જે ૂ મ આપી
ર ાં છે તેમાં તમે લાંબા સમય માંટે સારુ જીવો.

17 ‘તારે હત્યા કરવી ન હ,
18 ‘તારે ભચાર કરવો ન હ.
19 ‘તારે ચોર કરવી ન હ.
20 ‘તારે બીજા લોકો વરુદ્ધ ખોટ સાક્ષી ૂરવી ન હ.
21 ‘તમાંરા પડોશીની પત્નીની કામના કરવી ન હ, તેમ તેના

ઘર કે ખેતર, દાસ કે દાસી, પ ,ુ ગધેડાં કે અન્ય કોઈ પણ
વસ્ ુનો કબજો કરવાની ઇચ્છા કરવી ન હ.’ ”
લોકો દેવથી ડર ગયાં

22 “આ દશ આજ્ઞાઓ તમાંરા સમગ્ર સ ુદાયને યહોવાએ તે
પવર્ત ઉપર અ તથા ગાઢ વાદળમાંથી મોટા સાદે સંભળાવી
હતી. એ પછ તે ક ું બોલ્યા ન્હોતા અને તેમણે એ આજ્ઞાઓ
મને પથ્થરની બે તકતીઓ ઉપર લખીને આપી હતી.

23 “પવર્ત જયારે અ થી ભડભડ બળતો હતો, ત્યારે તમે
અંધકારમાંથી એ અવાજ સાંભ ો, પછ તમાંરા કુળસ ૂહોના
બધાં આગેવાનો અને વડ લો માંર પાસે આ ાં અને વનંતી કર ,
24 ‘આપણા દેવ યહોવાએ અમને પોતાના ગૌરવ અને માંહાત્મ્ય
દશર્ન કરા ાં છે, અને અમે અ માંથી તેમનો અવાજ સાંભ ો
છે; આજે અમે જો ું અને જાણ્ ું છે કે દેવ માંણસ સાથે બોલે
છતાં માંણસ જીવતો રહે છે. 25 પર ુ અમાંરે મોત ું જોખમ ફર
શા માંટે લે ું? આ મહાભયંકર અ તો અમને સૌને ભસ્મી ૂત
કર નાખશે. જો અમે ફર વાર અમાંરા દેવ યહોવાનો અવાજ
સાંભળ ું તો અમે જરૂર ૃત્ ુ પામી ું. 26 ૃથ્વી પર એવી કોઈ
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કત નથી જણે,ે જીવતા દેવને અ માંથી બોલતા સાંભ ા
હોય આપણી જમે, અને હજી જીવ ું હોય. 27 તમે જ તેમની
પાસે જાઓ અને આપણાં દેવ યહોવા જે કહે તે સાંભળો, અને
તેણે તમને જે ક ું હોય તે અમને જણાવો. અમે તે સાંભળ ું
અને તે ું પાલન અવશ્ય કર ું.’

યહોવાનો ૂસા સાથે વાતાર્લાપ
28 “જયારે યહોવાએ તમાંર વનંતી માંન્ય રાખી અને મને ક ું,

‘આ લોકોએ તને જે જણા ું છે તે મેં સાંભ ું છે. હુ તેઓની
વાત માંન્ય રા ું છુ. 29 તે લોકોની ૃ હમેશા આવી રહે અને
તેઓ માંરાથી ડરતા રહે અને માંર આજ્ઞાઓ ું પાલન કરતા રહે
તો કે ું સારુ! તે લોકો અને તેમનાં સંતાનો પેઢ દર પેઢ ુખી
રહે.

30 “ ‘જા, ું જઈને તે લોકોને કહે કે, તમે તમાંરા તં ુઓમાં
પાછા જાઓ. 31 પણ ું પોતે અહ માંર પાસે ઊભો રહે, એટલે
હુ તને માંર બધી આજ્ઞાઓ, કાયદાઓ અને નયમો સંભળાવીશ;
અને પછ ું તે એ લોકોને કહેજ,ે જથેી હુ એમને જે ૂ મનો
કબજો આપનાર છુ તેમાં ત્યાં તેઓ તે બધી આજ્ઞાઓ ું પાલન
કરે.’

32 “પછ ૂસાએ લોકોને ક ું. “તમાંરા દેવ યહોવાએ તમને
જે આજ્ઞાઓ કર છે તે ું કાળજી રાખીને પાલન કરજો. અને
તમે જે માંગેર્ ચાલી ર ાં છો તેમાંથી વળતા ન હ. 33 અને
જો તમાંરે જીવતા રહે ું હોય, ુખી થ ું હોય અને જે ૂ મનો
કબજો તમે પ્રાપ્ત કરવાના છો તેમાં દ ધાર્ ુ ભોગવ ું હોય તો તમે
તમાંરા દેવ યહોવાએ આપેલા માંગર્ પર જીવન ુજારજો.

6
સવોપર્ર આજ્ઞા દેવને પ્રેમ કરો અને સંતાનોને તે શીખવો

1 “તમે જે દેશનો કબજો લેવાને જઈ ર ા છો, ત્યાં જે
આજ્ઞાઓ, કાયદાઓ અને નયમો પાળવા ું તમને શીખવવા માંટેની
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આજ્ઞા તમાંરા દેવ યહોવાએ મને કહ હતી તે આ છે. 2 તમને
આ નયમો શીખવવાનો હે ુ એ છે કે તમે યહોવાથી ડર ને ચાલો
અને હુ તમને જે કાયદાઓ અને આજ્ઞાઓ આ ું છુ તે ું તમે,
તમાંરા સંતાનો અને તમાંરા બધા વંશજો જીવનભર પાલન કરો
જથેી તમે સફળ દ ઘાર્ ુ ભોગવો. 3 હે ઇસ્રાએલી પ્રજાજનો, જો
તમે ધ્યાનથી સાંભળશો અને કાળજી ૂવર્ક એ ું પાલન કરશો, તો
તમાંરા પ ૃઓના દેવ યહોવાએ આપેલા વચન પ્રમાંણે જયાં દૂધ
અને મધની રેલછેલ છે એવા દેશમાં તમે ુખી થશો અને તમાંરો
વંશવેલો ૂબ વધશ.ે અને તમે એક મહાન પ્રજા બની રહેશો.

4 “હે ઇસ્રાએલી પ્રજાજનો; સાંભળો, યહોવા આપણા દેવ
છે. એક માંત્ર યહોવા. 5 અને તમાંરે તમાંરા દેવ યહોવા પર
ૂણર્ મનથી ૂણર્ અંત:કરણથી તથા ૂણર્ મનોબળથી પ્રેમ રાખવો.

6 આજે હુ તમને જે આજ્ઞાઓ આ ુ છુ તેને તમાંરા મનમાં સંધર
રાખજો. 7 અને તમાંરાં સંતાનોને તે શીખવો, તમે ઘરમાં હોય કે
રસ્તે ચાલતા હોય ુતાં હોય કે જાગતાં હોય, તે ું રટણ કરતા
રહો. 8 તમે એ આજ્ઞાઓને તમાંરા હાથે યાદ તર કે બાંધજો
અને તમાંરા લલાટ પર બલ્લા તર કે. 9 તમાંરા ઘરની બારસાખ
ઉપર તથા તમાંરા દરવાજા ઉપર તે લખજો.

દેવ ન ા રાખવા અ ુરોધ
10 “તમાંરા દેવ યહોવા કે જમેણે જે દેશ આપવા ું, તમાંરા

પ ૃઓ ઇબ્રા હમ, ઇસહાકને અને યાકૂબને વચન આપ્ ું હ ું તે
દેશમાં તમને લઈ જશે. ાં મોટાં ુંદર નગરો છે, જે તમે
બાંધ્યાં નથી. 11 ત્યાં સવર્ પ્રકારની સાર વસ્ ુઓથી ભરેલાં ઘર
છે, જે તમે વસા ાં નથી. પથ્થરમાં ખોદ કાઢેલા કૂવા છે, જે
તમે ખોઘ્યા નથી; તથા દ્રાક્ષની અને જૈ ૂનની વૅંડ ઓ છે, જે તમે
વાવેલી નથી, ત્યાં તમે ુષ્કળ પ્રમૅંણમાં ખાશો ને ૃપ્ત થશો.

12 “ખબરદાર રહેજો, રખેને મસર એટલે કે ુલામીના દેશમાંથી
તમને કાઢ લાવનાર યહોવાને તમે ૂલી જાવ. 13 તમાંરા દેવ
યહોવૅંથી ડરો, તેની સેવા કરવી અને તમાંરા બધા વચનોમાં ફકત
તેમ ું જ નામ વાપર ુ.ં 14 તમાંરે પડોશી પ્રજાઓના દેવોની ૂજા
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કરવી ન હ. 15 કારણ કે, તમાંર સૅંથે રહેનાર તમાંરા દેવ યહોવા
એક ન ા માંગતા દેવ છે. જો તમે અવજ્ઞા કરશો તો તમાંરા
પર રોષે ભરાશે અને તમને ૃથ્વીના પડ પરથી ૂંસી નાખશે અને
તમાંરુ નામ નશાન રહેશે ન હ.

16 “તમે માંસ્સાહમાં તેમની વરુદ્ધ ફ રયાદ કર ને તેમને ઉશ્કેયાર્
હતા અને તેમની ધીરજની પર ક્ષા કર હતી તેવી યહોવાની કસોટ
કરશો ન હ. 17 તમાંરા દેવ યહોવાના કા ૂનો, નયમો અને તેમની
આજ્ઞાઓ ું તમાંરે ૂબ જ કાળજી ૂવર્ક પાલન કર ું. 18 અને
યહોવાની નજરમાં જે યોગ્ય અને સારુ છે તે ારે તમે કરશો,
ત્યારે જ તમાંરુ ભ ું થશે અને યહોવાએ તમાંરા પ ૃઓને જે
સારો દેશ આપવા ું વચન આપ્ ું છે તેમાં દાખલ થઈને તેનો
કબજો તમે મેળવી શકશો. 19 વળ દેવના ક ા પ્રમૅંણે તેમની
મદદથી તમે તમાંરા દેશમાંથી તમાંર સામેના બધા દશુ્મનોને કાઢ
શકશો.

ઘ્ર્◌ેવના કાય ું સંતાનોને શક્ષણ
20 “ભ ષષ્યમાં તમાંરો ુત્ર તમને ૂછે કે; ‘આપણા દેવ યહોવાએ

તમને કાયદાઓ, નયમો અને આજ્ઞાઓ શા માંટે જણા ાં હતા?’
21 ત્યારે તમાંરે કહે ું, ‘અમે મસરમાં ફારુનના ુલામ હતા.
યહોવા તેમના મહાન પરાક્રમ વડે અમને મસરમાંથી ુકત કર ને
બહાર લા ા. 22 તેમણે ભારે પરચાઓ બતાવી મસરવાસીઓ,
ફારુન અને તેમના બધા અમલદારો પર ભયંકર આફતો ઉતાર
હતી, એ બ ું અમે પ્રત્યક્ષ નજરે નહા ું છે. 23 પર ુ આપણને
તો તે ત્યાંથી બહાર લઈ આ ાં, જથેી આપણા પ ૃઓને જે
ૂ મ આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું તેમાં આપણને લઈ આવે અને

તેનો કબજો આપણને સોંપે. 24 તે વખતે યહોવાએ આ બધા
નયમો ું પાલન કરવાની આજ્ઞા કર હતી, જથેી આપણે તેનો ભય
રાખીને ચાલીએ અને તેથી આજ સધી આપણે જમે ુખસ ુ દ્વમાં
રહેતા આ ા છ એ તેમ સદાને માંટે રહેવા પામીએ. 25 જો
આપણે કાળજી ૂવર્ક આ બધા નયમો ું પાલન કર એ જે યહોવા,
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આપણા દેવે આપણને આજ્ઞા કરેલી, તે આપણા માંટે સદાચાર
કૃત્ય થશે.’

7
અલગ તારવેલ અન્ય પ્રજા

1 “તમે જે ૂ મનો કબજો લેવા માંટે જઈ ર ા છો ત્યાં તમને
તમાંરા દેવ યહોવા લઈ જશે અને તમાંરા માંટે અનેક પ્રજાને તે
હાંક કાઢશે, એટલે હ ીઓ, ગગાર્શીઓ, અમોર ઓ, કનાનીઓ,
પ રઝઝ ઓ, હવ્વીઓ, અને ય ૂસીઓ, આ સાત રા ો તમાંરાં
કરતાં મોટા અને શ કતશાળ છે. પણ તે તેઓને હાંક કાઢશે.
2 તમાંરા દેવ યહોવા એ પ્રજાઓને તમાંરે હવાલે સોંપી દેશે. અને
તમે તેમનો પરાજય કરશો, તે વખતે તમાંરે તેમનો ૂણર્ વનાશ
કરવો. તમાંરે તેમની સાથે દયા રાખવી ન હ કે કરાર કરવો ન હ.
3 તમે તેઓની સાથે લ વહાર ન રાખો. તમાંરા ુત્રોને તેઓની
ુત્રીઓ સાથે કે તમાંર ુત્રીઓને તેઓના ુત્રો સાથે પરણાવશો

ન હ. 4 કારણ તે લોકો તમાંરા સંતાનોને યહોવાની ૂજા કરતાં
બીજે વાળશ,ે અને તેઓ બીજા દેવ દેવીઓને ૂજવા ું શરૂ કરશે,
પછ યહોવા તમાંરા પર રોષે ભરાશે અને સત્વરે તમાંરો નાશ
કરશે.

જૂઠા દેવોનો નાશ
5 “પર ુ તમાંરે તે લોકો સાથે આ પ્રમાંણે વતર્ ુ:ં તેમની વેદ ઓને

તોડ પાડવી, તેમના સ્તંભોને ભાંગી નાખવા, તેઓની ધ ારપાત્ર
પ્ર તમાંઓને તોડ નાખવી અને તેમની ૂ તઓને બાળ નાખવી.
6 તમે તમાંરા યહોવા દેવને અ પતર્ થયેલા પ વત્ર લોકો છો. તમાંરા
દેવ યહોવાએ ૃથ્વી પરની બીજી બધી પ્રજાઓમાંથી તમને જ
પોતાના ખાસ લોકો થવા માંટે પસંદ કરેલા છે. 7 તમે અન્ય કોઈ
પણ પ્રજા કરતાં સં ાંબળમાં વધારે હતા માંટે યહોવાએ તમને
પસંદ કયાર્ નથી, તમે બધાં રા ોમાંનાં સૌથી નાના હતા. 8 પર ુ
યહોવાને તમાંરા પર પ્રેમ હતો અને તમાંરા પ ૃઓન-ેવડવાઓને
આપેલા વચન ું પાલન કર ું હ ુ,ં માંટે તે તમને ુલામીના દેશમાંથી,
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મસરના રાજા ફારુનના હાથમાંથી પ્રચંડ ૂજબળથી છોડાવી
લા ો હતો.

9 “તેથી તમાંરે સમજી લે ું જોઈએ કે ફકત યહોવા જ તમાંરા
દેવ છે, એ જ માંત્ર સાચા વ ા ુ દેવ છે. તે પોતાનો કરાર
હજારો પેઢ ઓ ુધી રાખે છે, અને જઓે તેના પર પ્રેમ રાખે
છે અને તેની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરે છે, તેમના પર કરુણા રાખે
છે. 10 પર ુ જઓે તેમનો તરસ્કાર કરે છે તેઓ જાહેરમાં શક્ષા
ભોગવશે અને નાશ પામશે, જે કોઈ તેમનો તરસ્કાર કરે છે તેમનો
બદલો લેવામાં તે ઘડ નોય વલંબ ન હ કરે. 11 આથી આ બધી
આજ્ઞાઓ જે હુ આજે તમને જણા ું છુ. તે આ કાયદાઓ અને
નયમો ું તમાંરે પાલન કર ુ,ં
12 “જો તમે લોકો આ કાયદાઓ, નયમો અને આજ્ઞાઓ

ધ્યાનથી સાંભળશો અને ૂબ કાળજી ૂવર્ક તે ું પાલન કરશો, તો
તમાંરા દેવ યહોવા તમાંરા પ ૃઓ સાથે કરેલા કરાર પાળશે અને
તમાંરા પર કરુણા દશાર્વશ.ે 13 તે તમાંર સાથે પ્રેમ કરશે અને
ુભ આશીવાર્દ આપશે અને તમાંરો વંશવેલો વધારશ,ે જે ૂ મ

તમને આપવાની એમણે તમાંરા પ ૃઓ સમક્ષ સમ ખાધા હતા
તે ૂ મમાં તે તમને આશીવાર્દ આપશ;ે તે તમને ુષ્કળ સંત ત,
અને ૂ મની પેદાશ, અનાજ, દ્રાક્ષારસ અને તેલ, તથા ઢોર અને
ઘેટાંબકરાં આપશે.

14 “ ૃથ્વી પરની બધી પ્રજાઓ કરતાં તમે વશેષ આશીવાર્ દત
થશો, તમાંરા લોકોમાં તેમ જ તમાંરાં ઢોરમાં કોઈ ન:સંતાન ન હ
રહે. 15 યહોવા તમાંર બધી બમાંર ઓ લઈ લેશ,ે મસરમાં જે
ખરાબ રોગોનો તમને અ ુભવ થયો હતો, તેમાંનો કોઈ એ તમને
ન હ થવા દે, પણ તમાંરા દશુ્મનોને એ રોગોનો ભોગ બનાવશ.ે
16 યહોવા તમાંરા દેવ તમને જે બધી પ્રજાઓને સોંપવાના છે,
તેઓનો નાશ કરો. તેઓના પ્રત્યે સહા -ુ ૂ ત ન અ ુભવો અને
તેઓના દેવોને ન ૂજો, જો તમે તેમ કરશો તો તમે ફસાઇ જશો.

યહોવા ું પોતાના લોકોને મદદ ું વચન
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17 “કદાચ તમને એવો વચાર આવે કે, ‘આ પ્રજાઓ તો
અમાંરા કરતાં ઘણી તાકતવર છે; અમે તેમને શી ર તે કાઢ
શક એ?’ 18 પર ુ તમે તેમનાથી ગભરાશો ન હ, તમાંરા યહોવા
દેવે ફારુન તથા મસર દેશના જે હાલ કયાર્ હતા તે ું સ્મરણ
કર ુ.ં 19 યહોવા તેમના પર જે ભયાનક આફતો લા ા તે યાદ
કરો. તમે તમાંર જાતે તે બનતા જો ું હ ુ.ં મસરમાંથી તમને
ુકત કરાવવા માંટે દેવે પોતાના પ્રચંડ બળ અને સામર્થ્યનો ઉપયોગ

કર ને જે પરચો બતા ો હતો અને અદૃ ૂત કૃત્યો કયાર્ હતા તે
યાદ કરો. તમે જે લોકોથી ડરો છો તેઓની સામે યહોવા દેવ
એ ું જ બળ વાપરશ.ે

20 “જે લોકો તમાંરાથી સંતાઈ ગયા હશે અને ભાગી ગયા હશે
તેઓ વરુદ્ધ યહોવા તમાંરા દેવ ભમરાં મોકલશ.ે* 21 એ પ્રજાથી
તમે જરાય ડરશો ન હ. કારણ કે, તમાંરા દેવ યહોવા તમાંર
વચ્ચે છે; અને તે તો મહાન અને ભયંકર દેવ છે. 22 તે ધીમે
ધીમે તમાંર આગળથી એ પ્રજાઓને હાંક કાઢશે; એક સામટો
તેઓનો ઉચ્છેદ ન હ કરે. કારણ કે, કદાચ જગલી પ ુઓ વધી
જાય અને તમને હેરાન કરે. 23 તમાંરા દેવ યહોવા એ લોકોને
તમાંરા હવાલે કરશે, ાં ુધી તેઓ નાશ ન પામે ત્યાં ુધી
તે તેઓને ુદ્ધમાં ગભરાતા કરશ.ે 24 યહોવા તેઓના રાજાઓને
તમાંરા હાથમાં ુપ્રત કરશે અને તમે લોકો ૃથ્વી પરથી તેમ ું
નામો નશાન સમાંપ્ત કર દેશો. તેમનો નાશ કરતાં ુધી કોઈ
તમાંરો સામનો કર શકશે ન હ.

25 “તમે લોકો તેઓની ૂ તઓને બાળ ૂકો. એ ૂ તઓ
ઉપરના સોનાચાંદ ના મોહમાં પડ ને તે ધા ુઓને અડકશો ન હ.
જો તમે તે ધા ુઓને લેશો તો તે તમાંરા માંટે ફાંદારૂપ બનશ,ે કારણ,
તમાંરા દેવ ૂ ત ૂજાને ધ ારે છે. 26 માંટે તમાંરે ધ ારપાત્ર
કોઈ પણ ૂ તને તમાંરા ઘરમાં લાવવી ન હ, અને તેની ૂજા કરવી
ન હ, જો તમે એમ કરશો તો ૂ તની જમે તમાંરો પણ નાશ થશ.ે

* 7:20: જે લોકો � મોકલશે કડાઓ, મોટાં ભમરાં કે મધમાખી જવેા.ં અહ યા
તે દેવદૂત કે તેની મહાન શ કત હોઇ શકે.
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માંટે તમે તેને ધ ારો, તે શ્રા પત વસ્ ુ છે.

8
યહોવાને આધીન થાઓ

1 “આજે હુ તમને જે બધી આજ્ઞાઓ જણા ું છુ એ ું તમાંરે
બધાએ કાળજીથી પાલન કર ુ,ં જથેી તમે જીવતા રહો, તમાંર
વંશ ૃ દ્વ થાય અને તમાંરા પ ૃઓને યહોવાએ જે ૂ મ આપવા ું
વચન આપ્ ું છે, તેમાં પ્રવેશ કર ને તમે તેનો કબજો લઈ શકો.
2 યાદ રાખો કે તમને નમ્ર બનાવવા, તમાંર કસોટ કરવા અને
તમે તેમની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરવા માંગો છો કે કેમ, એ જાણવા
માંટે તમાંરા દેવ યહોવાએ આ ચાળ સ વષર્ ુધી તમને રણમાં ઠેર
ઠેર ફેર ા. 3 અને હા, તેણે તમને દ:ુખી કયાર્ અને તમને ૂ ા
જવા દ ધા, અને તમને નમ્ર બના ા. ત્યા તેણે તમને માં ા ખાવા
આપ્ ું જનેે તમે કે તમાંરા પ ૃઓએ પહેલાં જો ું નહ ું, તેણે
તમને ફકત માં ાથી પોષ્યા.ં તે ર તે તે તમને અ ુભવ કરાવવા
માંગતા હતા કે માંણસ ફકત રોટલીથી જીવીત રહેતો નથી. લોકો ુ
જીવન યહોવાએ તેમને આપેલ વચનો પર આધા રત છે. 4 આ
ચાળ સ વષર્ દરમ્યાન તમાંરા શર ર પરનાં વસ્રો ઘસાઈ ગયાં નથી
કે નથી તમાંરા પગ લી ગયા. 5 એટલે આ વાત તમે હૃદયમાં
કોતર રાખજો કે જે ર તે પતા પોતાના ુત્રને શસ્તમાં રાખવા
શક્ષા કર ને કેળવે છે તેમ તમાંરા દેવ યહોવા તમને શસ્તમાં રાખી
કેળવતા હતા.

6 “તેથી તમે લોકો તમાંરા યહોવા દેવના નયમો ું પાલન કરો.
તેમને ચીંધેલા માંગ ચાલો અને તેમની બીક રાખો. 7 કારણ કે
તમાંરા દેવ યહોવા તમને એક સ ૃદ્વ ૂ મમાં લઈ જઈ ર ા છે,
જયાં ુષ્કળ નદ ઓ અને અનેક ઝરણાં ટ નીકળ ને પવર્તોમાં
અને ખીણમાં વહે છે. 8 જયાં ઘઉ, અને જવ પાકે છે, દ્રાક્ષ,
અંજીર દાડમ પણ થાય છે, તથા જે જૈ ૂન તેલ અને મધનો પ્રદેશ
છે. 9 એ એવો પ્રદેશ છે જયાં ખાવાની કોઈ ખોટ નથી, વળ
કોઈ વસ્ ુની ખોટ પણ નથી, તેમ જ પથ્થરની જમે ત્યાં ખડકોમાં
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ુષ્કળ લોખંડ છે અને ટેકર ઓમાં તાંબાની ખાણો પથરાયેલી છે.
10 ત્યાં તમે ખાઈને ૃપ્ત થશો ત્યારે તમાંરા યહોવા દેવે જે સ ૃદ્વ
ૂ મ તમને આપી છે તે માંટે તમે તમાંરા દેવ યહોવાનો આભાર

માંનશો.
દેવનાં કાય ૂલો ન હ

11 “પર ુ ખબરદાર! આ વખતે તમાંરા દેવ યહોવાને ૂલી ન
જશો. ુષ્કળ સ ૃ દ્વને કારણે યહોવા દેવને ૂલી ન જતા. અને
હુ તમને એમના જે કાયદાઓ, નયમો અને આજ્ઞાઓ સંભળા ું
છુ તે ું પાલન કરવા ું રખેને ૂકતા, 12 જયારે તમે ભરપેટ ખાઈને
ૃપ્ત થાઓ અને સારા બાંધેલાં મકાનોમાં રહેતા થાઓ, 13 અને
ારે તમાંરા ઘેટાં અને ઢોરઢાંખરની સં ામાં વધારો થાય અને
ારે તમાંર પાસે સો ું અને ચાંદ થાય, અને ારે તમાંર પાસે

બધી વસ્ ુઓ ઘણી માંત્રામાં થાય. 14 ત્યારે અ ભમાંનમાં છક ન
જશો અને ુલામીના દેશ મસરમાંથી તમને બહાર લાવનાર તમાંરા
દેવ યહોવાને ૂલી ન જશો. 15 રખે તમે એ દેવ યહોવાને ૂલી
જતા જે તમને ઝેર સાપ તથા વીંછ ઓથી ભરેલા વશાળ અને
ભયંકર રણમાં જઈને, ૂકાભટ નપા ણયા પ્રદેશમાં જઈને તમને
દોર લા ા, કઠણ ખડકમાંથી એમણે તમાંરા માંટે પાણી વહે ું
ક ુ, 16 અને તમાંરા પ ૃઓએ કદ ય જો ું ન્હો ું એ ું માં ા
તમને અરણ્યમાં ખાવા આપ્ ુ;ં આમ તમાંર કસોટ કર ને તમાંરુ
અ ભમાંન ઉતાર ને અંતે તો તમાંરુ ભ ું જ ક .ુ 17 તમાંરે તમાંરા
મનમાં એ ું કદ યે વચાર ું ન હ કે ‘આ સ ૃ દ્ધ મેં માંરા ૂજબળ
અને ઉધમથી જ મેળવી છે.’ 18 હમેશા સતત સ્મરણમાં રાખો
કે તમને સ ૃ દ્ધ પ્રાપ્ત કરવા માંટે ું બળ આપનાર તો એ જ છે;
અને એ ર તે તમાંરા પ ૃઓને આપે ું વચન એ ૂણર્ કરે છે.

19 “જો તમે તમાંરા દેવ યહોવાને ૂલી જશો અને અન્ય દેવો
તરફ વળશો અને પગે પડ ને તેમની ૂજા કરશો તો હુ તમને આજે
સખત ચેતવણી આપી સાવધાન કરુ છુ કે તમે અ ૂક વનાશ
પામશો. 20 કારણ જો તમે યહોવા તમાંરા દેવને અ ુસરવા ું બંધ
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કરો, તો તે તમાંરો નાશ તે લોકોની જમે કરશે જે તમાંરા શ ુઓ
છે.

9
યહોવા ઇસ્રાએલ સાથે રહેશે

1 “હે ઇસ્રાએલી પ્રજાજનો સાંભળો! આજે તમે યદન નદ
ઓળંગીને તમાંરા કરતાં મહાન અને શ કતશાળ પ્રજાઓનો દેશ
કબજે કરવાના છો. તેમનાં શહેરો મોટાં છે અને તેમને ગગન ુંબી
કોટ છે. 2 એ લોકો પોતે મહાકાય અને બળવાન છે. તેઓ
રાક્ષસ જવેા છે, એ તમે જાણો છો. અને તમે પેલી કહેવત
સાંભળ છે કે, ‘રાક્ષસો સામે કોણ ટ ર ઝ લી શકે?’ 3 તેથી
તમે સમજી લેજો કે આજે તમાંરા દેવ યહોવા સ્વયં સવર્ભક્ષી
અ રૂપે તમાંરા સૌની આગળ રહ ને જશે. અને તે એ લોકોનો
વનાશ કરશે. અને યહોવાના વચન અ ુસાર તમે તેઓને હાંક
કાઢવા તેમજ તરત હરાવવા સમથર્ બનશો.

4 “તમાંરા દેવ યહોવા તેમને તમાંર આગળથી હાંક કાંઢે ત્યારે
તમે એમ ન માંની લેશો કે, ‘અમે સારા છ એ તેથી યહોવાએ
અમને આ પ્રદેશનો કબજો અપા ો છે.’ એ લોકો દુ છે તેથી
યહોવા તેઓને હાંક કાઢે છે.” 5 તમે નષ્પક્ષ અને પ્રામાં ણક છો
એટલા માંટે યહોવા તમને આ પ્રદેશ નથી આપતા. એ લોકો દુ
છે એટલા માંટે યહોવા તેમને હાંક કાઢે છે. અને તેણે તમાંરા
પ ૃઓ ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબને આપે ું વચન પા ુ છુ
એ સારૂ. 6 તમે સમજી લેજો કે તમાંરા કોઈ ુણ્યને લીધે યહોવા
તમને આ સ ૃદ્ધ ૂ મનો કબજો આપતો નથી, કારણ, તમે તો
હઠ લી પ્રજા છો.

યહોવાના કોપથી ડરો
7 “યાદ રાખજો, એ વાત કદ ૂલશો ન હ કે તમે તમાંરા

દેવ યહોવાના રોષ રણમાં વહોર લીધો હતો. તમે મસરમાંથી
બહાર નીક ા તે દવસથી તે અહ આ ા ત્યાં ુધી યહોવાની
આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરતા આ ા છો. 8 હોરેબ પવર્ત આગળ તમે
યહોવાનો કોપ વહોર લીધો હતો અને તે એટલા બધા કોપાયમાંન
થયા હતા કે તમાંરો વનાશ કરવા તૈયાર થયા હતા. 9 હુ ત્યાં
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પવર્ત પર હતો, યહોવાએ તમાંર સાથે કરેલા કરારની તકતીઓ
લેવા હુ ત્યાં ગયો હતો. હુ ત્યાં ખાધાપીધા વના ચાળ સ દવસ
અને રાત ર ો હતો. 10 જે દવસે તમે બધા પવર્ત પાસે ભેગા
થયા હતા અને અ માંથી યહોવાએ તમને જે આજ્ઞાઓ કહ
હતી તે આ બે તકતીઓ પર તેમણે પોતાના હસ્તાક્ષરમાં લખીને
મને આપી હતી.

11 “ત્યારે 40 દવસ અને રાત પછ યહોવાએ મને તે કરાર
લખેલી તકતીઓ આપી, 12 અને યહોવાએ મને ક ું, ‘ઝડપથી
પવર્ત ઉતર જા, કારણ તારા લોકો જનેે ું મસરમાંથી બહાર
લા ો હતો, માંર આજ્ઞાઓથી બહુ ઝડપથી ફર ગયા છે અને
ઢાળેલી ૂ તઓ બનાવી ભ્ર તાથી વર્ત્યા છે.’

13 “વળ યહોવાએ મને ક ું, ‘એ લોકો કેવા હઠ લા છે એ મેં
જોઈ લી ું છે. 14 ું મને રોક શ ન હ, હુ એમનો નાશ કરનાર છુ.
ૃથ્વી પરથી હુ એમ ું નામો નશાન ૂંસી નાખીશ, અને તારામાંથી

એમના કરતાં વધારે સશકત અને મહાન પ્રજા ઉત્પ કર શ.’
સોના ું વાછરડુ

15 “તેથી હુ તરત પાછો ફર ને પવર્ત પરથી નીચે આ ો.
ત્યારે પવર્ત અ થી ભડભડ સળગતો હતો અને માંરા બે હાથમાં
કરારની બે તકતીઓ હતી. 16 મેં જો ું તો તમે તમાંરા દેવ
યહોવાની વરુદ્ધ ભયંકર પાપ ક ુર્ હ ુ.ં તમે એક વાછરડાંની
ૂ ત બનાવી હતી અને યહોવાએ તમને જે માંગેર્ ચાલવા ું ક ું

હ ું તે માંગર્થી તમે એટલી જ વારમાં ચ લત થઈ ગયા હતા.
17 એટલે મેં તમાંર નજર સામે જ પેલી તકતીઓ જમીન પર
પછાડ ને તોડ નાખી. 18 પછ પાછો બીજા ચાળ સ દવસ
અને ચાળ સ રાત હુ યહોવાની હાજર માં જમીન ઉપર ચહેરો
નમાંવી કઇ ખાધા-પીધા વીના ર ો. કારણ તમે પાપ ક ુ હ ું
જે યહોવાની દ્ર એ દુ હ ું અને તેને ૂબ ુસ્સે કયાર્ હતા.
19 તમાંરુ ું થશે તેની મને ૂબ બીક હતી, તે તમાંરા પર એટલા
બધા રોષે ભરાયા હતા કે તમાંરો નાશ કરવા તૈયાર થયા હતા,
તેથી ફર એક વાર યહોવાએ માંર પ્રાથર્ના સાંભળ . 20 યહોવા
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હારુન પર પણ રોષે ભરાયા હતા અને તેનો નાશ કરવા પણ
તૈયાર થયા હતા, તેથી મેં હારુન માંટે પણ તે જ વખતે પ્રાથર્ના
કર . 21 પછ તમે જે પાપમય વસ્ ુ બનાવી હતી, પે ું વાછરડુ
પોઠ યો-તે લઈને મેં બાળ ના ુ,ં તેના ટુકડે ટુકડા કર ના ા,
અને તેનો દળ ને ઝ ણો ૂકો બના ો અને તે ૂકાને પવર્ત પરથી
વહેતાં ઝરણામાં ફેંક દ ધો.

ઇસ્રાએલીઓ માંટે દેવથી ક્ષમાં માંગતો ૂસા
22 “ફર થી તમે તાબએરાહમા,ં માંસ્સાહમાં અને કબ્રોથ-

હા ાવાહમાં પણ યહોવાનો કોપ વ્હોર લીધો હતો. 23 અને પછ
યહોવાએ તમને કાદેશ-બાનેઆર્થી જયારે એમ કહ ને મોકલ્યા કે,
‘જાઓ, મેં તમને જે પ્રદેશ આપ્યો છે તેનો કબજો લો.’ ત્યારે
પણ તમાંરા દેવ યહોવાની સામે બંડ ક .ુ અને તે તમને મદદ
કરશે એવો તમે વ ાસ રા ો ન હ. અને તેમની આજ્ઞા ું પાલન
ક ુર્ ન હ. 24 હુ જયારથી તમને ઓળખતો થયો ત્યારથી તમે
તેની સામે બળવો પોકારતા ર ા છો.

25 “તેથી જ હુ ચાળ સ દવસ અને ચાળ સ રાત ુધી યહોવા
સમક્ષ ૂંટણીએ પડ ને પડ ર ો, કારણ કે, યહોવાએ તમાંરો
નાશ કરવાનો ન ય કય હતો. 26 એટલે મેં તેમને પ્રાથર્ના
કર , ‘હે યહોવા માંરા પ્ર ,ુ કૃપા કર ને તમાંરા લોકોનો, જમેને
તમે અપનાવેલા છે, જમેને તમે તમાંર મહાન શ કતથી છોડા ા
છે, જમેને તમે તમાંરા પ્રચંડ બાહુબળથી મસરમાંથી બહાર લઈ
આ ા છો, તેમનો નાશ ન કરશો. 27 તમાંરા સેવકો, ઇબ્રા હમ,
ઇસહાક અને યાકૂબને આપેલાં વચનોને યાદ કર ને આ લોકોની હઠ
અને દુ તા તથા એમનાં પાપને ધ્યાનમાં લેશો ન હ. 28 ન હતર
ું અમને જે દેશમાંથી લઈ આ ો છે ત્યાંના લોકો કહેશે કે,

“યહોવાએ એ લોકોને જે દેશમાં લઈ જવા ું વચન આપ્ ું હ ું
તેમાં તે લઈ જઈ શકયા ન હ, તે તેમને ધ ારતા હતા માંટે તેમને
અહ થી બહાર રણમાં માંરવા માંટે લઈ ગયા.” 29 આખરે તો,
તેઓ તમાંરા લોકો છે, તેઓ તમાંર મલકત છે, તેઓ તમાંર
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વ શ માં લક ની છે અને તમે તમાંર મહાન શ કત વાપર તમે
તેમને મસરમાંથી બહાર લા ા છો.’

10
દ શલાલેખોની ૂસાને ુન:પ્રા પ્ત

1 “એ પછ યહોવાએ મને ક ું, ‘પહેલાં હતી તેવી જ બે
પથ્થરની તકતીઓ તૈયાર કર અને તેને ૂકવા માંટે લાકડાની એક
પેટ બનાવ. પછ માંર પાસે તકતીઓ લઈને પવર્ત પર આવ.
2 તેથી હુ તેં જે પહેલાની તકતીઓ તોડ નાખી છે, તેના પર જે
લખાણ હ ું તે જ હુ આ તકતીઓ ઉપર લખી આપીશ, અને
પછ ું એ તકતીઓને પેટ માં ૂક દેજ.ે’

3 “માંટે મેં બાવળના લાકડાની એક પેટ બનાવી અને પહેલાના
જવેી જ પથ્થરની બે તકતીઓ બનાવી અને તે લઈને હુ પવર્ત
પર ગયો. 4 પછ , યહોવાએ ારે તમે પવર્ત પર સભામાં ભેગા
થયા હતાં તે દવસે અ માંથી જે તમને ક ું હ ું તે સમાંન દશ
આજ્ઞાઓ લખી અને તે મને આપી. 5 પછ મેં પવર્ત પરથી પાછા
નીચે આવીને તે તકતીઓ યહોવાની આજ્ઞા ુસાર કોશમાં ૂક ,
અને હજી પણ તે ત્યાં જ છે.”

6 (ઇસ્રાએલી પ્રજા બએરોથ બેની-યાઅકાનથી યાત્રાનો આરભ
કર મોસેરાહ આવી; ત્યાં હારુન ું ૃત્ ુ થ ું અને તેને ત્યાં જ
દફનાવવામાં આ ો. તેના પછ તેનો ુત્ર એલઆઝાર યાજક
થયો. 7 ત્યાંથી ઇસ્રાએલીઓ ુદગોદાહ ગયા અને ુદગોદાહથી
યોટબાથાહ ગયા. ત્યાં પાણીના ઝરણાં ુષ્કળ હતા.ં 8 અહ
યહોવાએ લેવીના કુળને જુદુ પાડ ને ખાસ સેવા સોંપી: યહોવાએ
આપેલી દશ આજ્ઞાઓ જમેાં હતી તે પેટ તેઓ ઊચકે, યહોવાની
સેવામાં ઊભા રહ તેમની સેવા કરે અને યહોવાના નામે આશીવાર્દ
આપ.ે આજપયત લેવીના કુળ ું કામ એ જ ર ું છે. 9 તેથી
લેવીના વંશજોને જમીનનો કોઇ ભાગ આપવામાં આ ો ન હ;
જમે બીજા કુળસ ૂહોને આપવામાં આવતો. તમાંરા દેવ યહોવાએ
તેમને ક ું હ ું તે ુજબ, યહોવા પોતે જ તેઓનો ભાગ છે.)
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10 “પહેલાંની જમે હુ 40 દવસ અને 40 રાત પવર્ત પર ર ો
અને યહોવાએ ફર થી માંર યાચના સાંભળ અને તમાંરો નાશ
ન હ કરવા તે સંમત થયા. 11 પછ યહોવાએ મને ક ું, ‘ચાલ,
આ લોકોની આગેવાની લેવા તૈયાર થા, જથેી મેં એમના પ ૃઓને
જે પ્રદેશ આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું તેનો એ લોકો ત્યાં જઈને
કબજો મેળવી શકે.’

દેવની સં ૂણર્ શરણાગ તની માંગણી
12 “હે ઇસ્રાએલીઓ, કાળજી ૂવર્ક સાંભળો. યહોવા તમાંરા

દેવ તમાંર પાસેથી ું ઈચ્છે છે? તે ફકત તમને તેનાથી ડરવા,
તેના દ્વારા બતાવાયેલા માંગેર્ ચાલવા, તેને પ્રેમ કરવા, અને તેની
હૃદય અને આત્માંમાં ઊડથેી સેવા કરવા કહે છે. 13 અને આજે
હુ તમને યહોવાની જે આજ્ઞાઓ અને નયમો આ ું છુ તે ું પાલન
તમાંરા પોતાના ફાયદા માંટે કરો.

14 “ ૃથ્વી પર ું સવર્સ્વ અને ઊચામાં ઉચા આકાશો પણ
તમાંરા યહોવા દેવનાં છે. 15 તેમ છતાં યહોવાનો તમાંરા પ ૃઓ
પરનો પ્રેમ એટલો તો દ્રઢ હતો કે, તેણે બધી પ્રજાઓમાંથી તેમના
વંશજોને-તમને પસંદ કયાર્ અને આજે પણ તમે એની પસંદ કરેલી
પ્રજા છો.

16 “તેથી તમાંરાં પાપી હૃદયોને ુદ્વ કરો, ને હઠ છોડ દો,
17 કારણ કે, તમાંરા દેવ યહોવા દેવા ધદેવ છે, તે મહાન, પરાક્રમી
અને ભીષણ છે, તે નષ્પક્ષ અને ન્યાયી છે, તે કદ લાંચ
લેતા નથી. 18 તે વધવાઓને તથા અનાથોને ન્યાય આપે છે,
પરદેશીઓ પર પ્રેમ રાખે છે અને તેઓને ખોરાક તથા વ ો આપે
છે. 19 તેથી તમાંરે પણ પરદેશીઓ પર પ્રેમ રાખવો. કારણ કે
તમે પણ મસરમાં વદેશી હતા.

20 “તમાંરા દેવ યહોવાથી ડરો અને તેની ઉપાસના કરો. તેને
કદ ન છોડો અને તેના નામ માંત્રથી સોગન ખાવ. 21 તમાંરે
એમની જ સ્ ુ ત કરવી, તે જ તમાંરા દેવ છે. તેમણે તમાંરા માંટે
જે મહાન અને અદ ૂત કાય કયાર્ છે તે તમે પ્રત્યક્ષ નહા ા
છે. 22 જયારે તમાંરા પ ૃઓ મસર ગયા હતા ત્યારે તેઓ
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ફકત સ ેર જ હતા. પણ અત્યારે તમાંરા દેવ યહોવાએ તમને
આકાશના તારાની જમે અસં અને અગ ણત બના ા છે.

11
યહોવા ું અપ્ર તમ સામર્થ્ય

1 “તમાંરે તમાંરા દેવ યહોવા પર વ ાસ રાખવો. અને
તેમના આદેશ, કાયદા, નયમો અને આજ્ઞાઓ ું સદા પાલન કર ુ.ં
2 સાંભળો, આ હુ તમાંરા સંતાનો વષે વાત નથી કરતો, હુ તમાંર
વાત કરુ છુ. તમે યહોવાની મહાનતા, તે ું સામર્થ્ય, તેની શ કત
અને તેણે તમાંરા માંટે કરેલી અદ ૂત વસ્ ુઓ તમે જોઇ છે. તેથી
આજે તમાંરે યહોવા તમાંરા દેવ દ્વારા અપાયેલ પાઠ ભણાવવો
જ પડશે. 3 મસરના રાજા ફારુન તથા તેના દેશ વરુદ્ધ તેમણે
જે અદ ુત પરાક્રમો કયાર્ હતા એ તમાંરાં સંતાનોએ જોયાં નથી.
4 અને મસર ું લશ્કર તેના ઘોડા અને રથો તમાંરો પીછો કરતાં
હતા,ં ત્યારે રાતા સ ુદ્રના પાણી તેમના પર ફર વળે એ ર તે
તેમણે તેમનો કેવી ર તે સદતર વનાશ કય હતો તે તમે કયાં
નથી જાણતા? 5 અત્યારે તમે આ ળે આવી પહોંચ્યા છો,
તે પહેલા વષોર્ પયત રણ પ્રદેશમાં ભટકયા ત્યારે દેવે સતત
તમાંર સંભાળ રાખી હતી તે તેઓએ જો ું નથી. 6 અને રૂબેનના
વંશજોમાંથી, અલીઆબના ુત્રો, દાથાન અને અબીરામને દેવે ું
ક ુ તે તમે જાણો છો. બધા ઇસ્રાએલીઓના દેખતા ૃથ્વી પોતા ું
મોં ઉઘાડ ને તેઓને, તેઓના કુટુબોન,ે તેઓના તં ુઓને અને
તેમની સાથેના નોકરચાકર તથા તેમના સૌ પ્રાણીઓને ગળ ગઈ
હતી. 7 આ બ ું તમાંરાં સંતાનોએ જો ું કે અ ુભ ું નથી, પણ
તમે તો યહોવાનાં અદ ૂત પરાક્રમો નજરોનજર નહા ાં છે.

8 “તેથી હવે, હુ આજે તમને જે કઈ જણા ું છુ તે સવર્ ું તમાંરે
પાલન કર ુ,ં જથેી તમે લોકો સામે પાર જે દેશમાં જઈ ર ા
છો તેમાં પ્રવેશ કરવા ું અને તેને કબજે કરવા ું તમને બળ પ્રાપ્ત
થાય. 9 અને યહોવાએ દૂધ અને મધની જયાં રેલછેલ હોય એવી
જે ૂ મ તમાંરા પ ૃઓને અને તેમનાં સંતાનોને આપવા ું વચન
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આપ્ ું હ ુ,ં તેમાં તમે ુખી દ ધાર્ ુ પામો. 10 તમે જે ૂ મનો
કબજો લેવા જઈ ર ા છો તે મસરની ૂ મ જવેી નથી, જયાંથી
તમે આવો છો, અને જયાં બી વા ા પછ તમાંરે શાકભાજીની
વાડ ની જમે પાણી પા ું પડ ું હ ુ.ં 11 પર ુ આ દેશ તો પવર્તો
અને ખીણોનો દેશ છે. ત્યાં ુષ્કળ વરસાદ પડે છે. 12 એ એવો
દેશ છે, જનેી સારસંભાળ તમાંરા દેવ યહોવા લે છે. અને વષર્ના
આરભથી તે અંત ુધી તેમની નજર સતત તેના પર રહે છે.

13 “ ‘આજે હુ તમને જે આજ્ઞાઓ જણા ું છુ તે ું જો તમે
કાળજી ૂવર્ક પાલન કરશો. અને તમાંરા દેવ યહોવા પર પ્રી ત
રાખી તમાંરા મન અને આત્માંથી તેની સેવા કરશો તો, 14 તે તમાંરા
ખેતરો માંટે ઋ ુ અ ુસાર આવશ્યક વરસાદ મોકલશ.ે આગોતરો
અને પાછોતરો બંને પ્રકારનો, જથેી તમને ધાન્ય અને દ્રાક્ષારસ
માંટેની દ્રાક્ષો તથા જતૈતેલ પેદા કરશે. 15 તમાંરાં ઢોરઢાંખર માંટે
તે લીલાંછમ ગૌચરો આપશે. તમાંર પાસે ુષ્કળ ખોરાક હશે
અને તમને ધરાઈને જોઈએ તેટ ું ખાવા મળશ.ે’

16 “પણ જોજો, સાવધ રહેજો, તમાંરુ હૃદય ભોળવાઈ જઈને
આડે રસ્તે ચઢ ને બીજા દેવોની સેવામાં લાગી ન જાય. 17 ન હ
તો તમાંરા પર યહોવાનો કોપ ઊતરશે અને તે આકાશમાંથી
વરસાદ પડતો બંધ કર દેશે, તમાંર જમીનમાં કાંઈ પાકશે ન હ,
અને યહોવા જે ફળદ્રપ જમીન-દેશ આપી ર ા છે તેમાં તમાંરુ
નામ નશાન થોડા સમયમાં ૂંસાઈ જશે.

18 “તેથી માંર આ આજ્ઞાઓ સદાય યાદ રાખો, તમાંરા
હાથમાં ચન્હની જમે બાંધો, અથવા તેમને તમાંરા કપાળ પર
તેને સ્ ૃ તપત્રની જમે પહેરો. 19 તમાંરાં સંતાનોને તે શીખવો.
તેમ ું રટણ કરતા રહો; ભલે તમે ઘરમાં હોય કે બહાર ચાલતા
હોય, ભલે ૂતા હોય હો કે ઉઠતા હોય. 20 તમાંરાં ઘરની
બારસાખ અને દરવાજા પર દેવની આજ્ઞા લખી રાખજો. 21 જથેી
યહોવાએ જે દેશ આપવા ું વચન તમાંરા પ ૃઓને આપ્ ું હ ું
તેમાં તમે અને તમાંરાં વંશજો ાં ુધી આકાશ ૃથ્વી પર રહે
તેટ ું લાં ું જીવો.
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22 “હુ જે બધી આજ્ઞાઓ ું પાલન કરવાનો આદેશ આ ું છુ
તે ું જો તમે કાળજી ૂવર્ક પાલન કરશો, તમાંરા યહોવા દેવ પર
પ્રી ત રાખશો અને તેમને વળગી રહેશો, અને તેમના દોરેલા માંગેર્
આગળ વધશો, 23 તો યહોવા તમાંરા કરતાં મોટ અને વ ુ
બળવાન પ્રજાઓને પણ એ ૂ મ પરથી હાંક કાઢશ.ે જનેો તમે
કબજો કરવાના છો. 24 અને તમે જયાં જયાં પગ ૂકશો તે
બધી ૂ મ પણ તમાંર થશ.ે તમાંર સરહદ દ ક્ષણમાં રણથી
તે ઉ રમાં લબાનોન ુધી અને ૂવર્માં ફ્રાત નદ થી તે પ મમાં
સ ુદ્ર ુધી વસ્તરશ.ે 25 વળ તમાંર સામે કોઈ ટક શકશે ન હ,
તમાંરા દેવ યહોવાના વચન ુજબ તમે જયાં જયાં જશો ત્યાંના
લોકોમાં તે તમાંર બીક અને ધાક બેસાડવા તમાંર સાથે રહેશે.

ઇસ્રાએલની પસંદગી શ્રાપ કે આશીવાર્દ?
26 “ધ્યાન રાખો. આજે હુ તમાંર સમક્ષ દેવના આશીવાર્દ

અને દેવના શ્રાપની પસંદગી રજૂ કરુ છુ. 27 આજે હુ તમને
યહોવા દેવની આજ્ઞાઓ આ ું છુ. જો તમે તે ું પાલન કરશો તો
આશીવાર્દ પામશો. 28 જો તમે યહોવા, તમાંરા દેવની આજ્ઞાઓ ું
પાલાન ન હ કરો, અને આજે હુ તમને જે માંગર્ વષે આજ્ઞા કરુ
છુ તે ન અ ુસરો અને બીજા લોકોના દેવોને ૂજો તો. તે તમાંરા
પર શ્રાપ મોકલશ.ે

29 “જે સમયે તમાંરા યહોવા દેવ તમને વચન ુજબના દેશનો
કબજો લેવા લઈ આવે ત્યારે તમે ગર ઝ મ પવર્ત પરથી આશીવાર્દ
અને એબાલ પવર્ત પરથી શ્રાપ પોકારશો! 30 એ પવર્તો યદનની
સામે પાર પ મે કાંઠાના પ્રદેશમાં વસતા કનાનીઓની ૂ મમાં
રસ્તા ઉપર, મોરેહનાં પ વત્ર એલોન ૃક્ષો નજીક ગલ્ગાલની પાસે
આવેલા છે. 31 ટૂકમાં જ તમે યદન નદ ઓળંગી જશો અને
યહોવા તમાંરા દેવ તમને જે ૂ મ આપી ર ા છે તે ધારણ કરશો
અને ત્યાં ાયી થશો. 32 માંટે હુ આજે તમાંર સમક્ષ જે
બધા કાયદાઓ અને નયમો રજૂ કરુ છુ તે ું કાળજી ૂવર્ક પાલન
કરજો.
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12
દેવની આરાધના ું ાન

1 “તમાંરા પ ૃઓના દેવ યહોવાએ તમને સદાને માંટે વતન તર કે
જે ૂ મ આપી છે, તેમાં તમાંરે નીચેના નયમો તથા કાયદાઓ
આજીવન પાળવાના છે. 2 તમે જયાં જયાં ઊચા પવર્તો પર તથા
ડુગરાઓ પર અથવા ૃક્ષોની નીચે તમે જે પ્રજાઓની ૂ મ કબજે
કરો છો તેમની રચેલી વેદ ઓ અને ાનકો જુઓ-તે સવર્નો તમાંરે
નાશ કરવો. 3 તેમની અ વેદ ઓ વખેર નાખો, તેમના સ્માંરક
સ્તંભોને ભાંગી નાખો. અશેર મના થાંભલાને બાળ નાખવા અને
તેમના દેવોની ૂ તઓ તોડ નાખો. યાદ રાખો- તમાંરે તેમ ું નામ
તે જગ્યાએથી ૂંસી નાખવા ું છે.

4 “એ લોકો તેમના પોતાના દેવો ું જે ર તે ૂજન કરે છે તે
ર તે તમાંરે તમાંરા દેવ યહોવાની આરાધના કરવી ન હ. 5 યહોવા
તમાંરા દેવ તમાંરા કુળસ ૂહો વચ્ચે એક ખાસ જગ્યા પસંદ
કરશે. યહોવા તેમ ું નામ ત્યાં ૂકશ.ે તે તેમ ું ખાસ ઘર રહેશે.
તમાંરે તેની ભ કત કરવા તે જગ્યાએ જ જવા ું છે. 6 ત્યાં જ
તમાંરે તમાંરાં બધાં દહનાપર્ણો અને અન્ય અપર્ણો જે વેદ પર
અ પત કરવામાં આવશ,ે કૃ ષ ઉપજનો દશમો ભાગ, કૃ ષ ઉપજના
અન્ય અપર્ણો, તમાંર પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કરવા માંટેનાં ખાસ અપર્ણો,
તમાંર ખાસ ભેટો અને તમાંરાં ઘેટા, બકરાંના તથા ઢોરઢાંખરના
પ્રથમજ નતો લાવવા.ં 7 યહોવા તમાંરા દેવની હાજર માં તમે અને
તમાંરા પ રવારોએ સાથે આનંદ માંણવો તમાંરા પ રશ્રમનાં ફળોથી
ુખી રહો અને દેવે તમને જે બધાંથી આશીવાર્દ ત કયાર્ છે તેનાથી

આનંદ માંણવો.
8 “ ારે તમે ૂ મમાં પ્રવેશો ત્યારે તમાંરે અત્યારે જમે ૂજા

કર એ છ એ તેમ ન કરવી. આજે પ્રત્યેક કત પોતાને મન ફાવે
ત્યાં ૂજા કરે છે. 9 કારણ કે, યહોવા તમને જે વશ્રામ ાન,
જે ૂ મ આપનાર છે, 10 તમે યદન નદ પાર કર ને તમાંરા
દેવ-યહોવાએ તમને જે ૂ મ આપી છે તેમાં જયારે તમે વસવાટ
કરશો, ત્યારે યહોવા તમને તમાંરા ચારે દશાના દશુ્મનોથી રક્ષણ
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આપશે અને તમે બધા ુર ક્ષત ર તે ુખે રહ શકશો. 11 તે
સમયે તમાંરા દેવ યહોવા તેમની પોતાની સેવા માંટે એક જગ્યાની
પસંદગી કરશે ત્યાં હુ આજ્ઞા કરુ છુ તે બ ું તમાંરે લાવ ુ;ં તમાંર
ઊપજનો દશમો ભાગ, યજ્ઞો તેમજ તમાંરાં બધાં દહનાપર્ણ તથા
અન્ય અપર્ણો તે જ જગ્યાએ ચડાવવાં. બાધા તર કે ચઢાવવાની
ખાસ ભેટો તમાંરે સાથે લાવવી. 12 ત્યાં તમાંરા દેવ યહોવાની
સમક્ષ તમાંરાં સંતાનો, દાસદાસીઓ તેમ જ તમાંરાં ગામોમાં વસતા
લેવીઓ સાથે આનંદ માંણવો; કારણ કે; એ લેવીઓને ૂ મનો
કોઈ ભાગ પોતાના માંટે પ્રાપ્ત થયેલ નથી. 13 ધ્યાન રાખજો,
તમાંરે દહનાપર્ણો ગમે તે જગ્યાએ અપર્ણ કરવાના નથી. 14 તમાંરા
બધા વંશોના પ્રદેશમાંથી યહોવા જે એક જગ્યા પસંદ કરશ;ે ત્યાં
જ તમાંરે તમાંરાં બ લદાનો અપર્વા અને તમાંર ભેટો લાવવી અને
હુ તમને જે ચઢાવવાની આજ્ઞા કરુ તે બ ું ચઢાવ ું.

15 “તમાંરા વસવાટોમાં તમાંરા દેવ યહોવા આપે તેટલાં
પ્રાણીઓનો તમે ખાવા માંટે ઉપયોગ કર શકો છો. હરણ
અથવા સાબર જવેા પ્રાણીઓ તમે છૂટથી ખાઇ શકો છો. તમે
ુદ્વ કે અ ુદ્વ હો તેનો કોઇ વાંધો નથી. 16 એ ું લોહ તમાંરે

ખા ું ન હ, એ તમાંરે પાણીની જમે જમીન પર રેડ દે .ુ
17 “પર ુ અપર્ણોમાં ું ક ું જ ઘરે ખા ું ન હ, અનાજનો,

દ્રાક્ષારસનો કે તેલનો દશમો ભાગ, અથવા તમાંરાં ઢોરનાં કે
ઘેટાંબકરાંનાં પ્રથમજ નત અથવા બાધાબ લઓ, સ્વૈ ચ્છક બ લઓ
કે દાનબ લઓ તમાંરે તમાંરા વસવાટોમાં ખાવાના નથી. 18 આ
બ ું તમાંરે એક જ જગ્યાએ લાવ ું, જે યહોવા તમાંરા દેવ
પસંદ કરશે જયાં તમે, તમાંરાં બાળકો અને લેવીઓ યહોવા
તમાંરા દેવની સમક્ષ તે તમાંરા નર અને નાર સેવકો, અને તમાંરા
શહેરોમાં વસતા સાથે ખાઇ શકો. તમાંરાં પ રશ્રમનાં ફળોનો આનંદ
યહોવા સમક્ષ સાથે માંણો. 19 પણ તમે એ ૂ મ પર વસો ત્યાં
ુધી લેવીઓની જીવનભર કાળજી ૂવર્ક સારસંભાળ લેવા ું ૂકશો

ન હ. તમે લેવીઓને ૂલી ન જતા. તેઓને તમાંરા ભાગીદાર
બનાવજો.

20 “જયારે તમાંરા દેવ યહોવા પોતે વચન આપ્યા ુજબ તમાંરો
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વસ્તાર વધારે ત્યારે તમને જો માંસ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો ખા ું
હોય એટ ું ખાવાની છૂટ છે. 21 તમાંરા દેવ યહોવાએ પોતાના
નામ માંટે પસંદ કરે ું ાન જો બહુ દૂર હોય તો મેં તમને ક ું
તેમ, તમે યહોવાએ આપેલાં તમાંરાં ઢોર કે ઘેટાં બકરાંમાંથી કોઈને
માંર નાખીને તે ું માંસ તમાંરા ગામમાં છૂટથી તમાંરે ઘરે ખાઈ
શકો છો. 22 ુદ્વ કે અ ુદ્વ ગમે તે તમાં તેમ એ પ્રાણી,
હરણ કે સાબર ખાઓ છો તેમ ખાઈ શકો છો; 23 પર ુ તમાંરે
તે ું લોહ કદ પણ ખા ું ન હ, કારણ કે, લોહ માં જ જીવ છે,
અને તમાંરે તે માંસ નથી જ ખાવા ું જમેાં જીવ છે. 24 તમાંરે
લોહ ખા ું ન હ, પણ જળની જમે જમીન પર ઢોળ દે ુ.ં 25 જો
તમે એ ન હ ખાઓ તો તમને અને તમાંરા સંતાનો માંટે બ ું જ
સારુ રહેશે, કારણ કે, યહોવાની દૃ એ તમે સા ું કામ ક ુર્ છે.

26 “દેવ સમક્ષ લીધેલી પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કરવા માંટેનાં અપર્ણો તથા
દાન યહોવાએ પસંદ કરેલા ાનમાં જ લઈ જવા.ં 27 તમે
દહનાપર્ણ કરો તો તે ું માંસ અને લોહ બંને તમાંરા દેવ યહોવાની
વેદ પર ધરાવવાં જોઈએ, જો તે ખાદ્યાપર્ણ હોય તો તે ું માંસ
તમે ખાઈ શકો છો, પણ તે ું લોહ તમાંરે દેવ યહોવાની વેદ પર
રેડ ું. 28 હુ જે આ સવર્ આજ્ઞાઓ તમને કહુ છુ તે ું પાલન
કરવામાં કાળજી રાખવી, યાદ રાખો, યહોવા તમાંરા દેવની દૃ માં
જે સારુ અને યોગ્ય છે તે તમે કરશો તો તમને અને તમાંરાં
સંતાનોને સદાસવર્દા બ ુ સારુ થાય.

29 “તમાંરા દેવ યહોવા તમાંરે માંટે તમે જમેના પ્રદેશનો કબજો
લો છો તે પ્રજાઓનો નાશ કરશે અને તમે તે પ્રદેશમાં વસવાટ
કરશો, 30 ત્યારે જોજો, તમે ફસાઈ ન જતા અને ત્યાંની પ્રજાઓના
પગલે ચાલીને તેઓના દેવો ું ૂજન કરવામાં તેઓ ું અ ુસરણ ન
કરશો. એમની જમે ૂજા કરવાના હે ુથી એ લોકો પોતાના
દેવની ૂજા કઈ ર તે કરે છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન પણ કરશો
ન હે, 31 તેઓ જે ર તે પોતાના દેવોની ૂજા કરે છે તે ર તે
તમાંરે તમાંરા દેવ યહોવાની ઉપાસના કરવી નહ◌ી, કારણ કે,
તેઓ પોતાના દેવો માંટે જે કઈ કરે છે તે યહોવાની દૃ ેએ
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ધ ારજનક અને ૃણાને પાત્ર છે. તેઓ પોતાના દેવોની સમક્ષ
પોતાના ુત્રો તથા ુત્રીઓને ુદ્ધાં બ લઓ તર કે હોમી દે છે.

32 “મેં તમને જે કઈ આજ્ઞાઓ કર છે તે સવર્ ું પાલન કરજો.
તેમાં કશો ઉમેરો કે ઘટાડો ન કરશો.

13
જૂઠા દેવો અને પ્રબોધકો

1 “તમાંરા કોઈ પ્રબોધક કે સ્વપ્નદૃ ા તમાંર પાસે આવશે
અને કોઈ અદૃ ુત ઘટના કે ચમત્કારની આગાહ કર ને તમે કદ યે
ૂજયા ના હોય એવા પારકા દેવોની ૂજા કરવા ું કહેવાનો દાવો

કરનાર છે. 2 કદાચ તેણે કરેલી આગાહ સાચી પણ પડ,ે અને
જો તમને તે કહે ‘આવો, આપણે અન્ય પ્રજાના દેવો ું ૂજન
કર એ.’ 3 તો પ્રબોધક કે સ્વપ્નદૃ ા ું સાંભળશો ન હ, તમાંરા
દેવ યહોવા તમાંર કસોટ કર ને એ જાણવા ઈચ્છે છે કે, તમે
તેમના પર મન અને શ્રદ્ધાથી પ્રેમભાવ રાખો છો કે કેમ, 4 તમાંરે
તમાંરા દેવ યહોવા સવાય અન્ય કોઈ દેવ ું ૂજન કદ કર ું
ન હ. તેનાથી ડર ું, ફકત તેમની જ આજ્ઞાઓને અ ુસર ું, અને
તેમને જ વળગી રહે ું અને તેમની જ ઉપાસના કરવી. 5 જે
પ્રબોધક અથવા સ્વપ્નદૃ ા તમને લોકોને તમાંરા દેવ યહોવાથી દૂર
લઈ જવા પ્રયત્ન કરે તેને ૃત્ ુ તરફ ધકેલો, તેના પર સહા ુ ૂ ત
અ ુભવવી ન હ. કારણ કે, તે જણેે તમને ુલામીમાંથી ુકત
કયાર્ અને મસરમાંથી આઝાદ કયાર્. તમાંરા દેવ યહોવાની સામે
બળવો કરવા ું કહે છે. એ તમને તમાંરા દેવ યહોવાએ જે માંગેર્
જવા ું જણા ું છે તે માંગેથ ચ લત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
તમાંર વચ્ચેથી તમાંરે એ અ ન દૂર કર ું જ જોઈએ.

6 “જો તમાંરા ૂબ જ નજીકના સગામાં ું કોઇ, અથવા તમાંરા
ખાસ મત્રોમાં ું કોઇ, તમાંરો ુત્ર અથવા ુત્રી અથવા તમાંર પ્રય
પત્ની તમને ખાનગીમાં ઉશ્કેરે અને અન્ય દેવો કે જઓેને તમે કે
તમાંરા પ ૃઓએ કદ ૂ ા નથી, તેઓ ું ૂજન કરવા લલચાવ.ે
7 તથા જે પ્રજા તમાંર નજદ ક આસપાસમાં કે દુ નયાનાં કોઇ
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પણ છેડે વસે છે તેના દેવો ું અથવા જે પ્રજા તમાંરાથી દૂર રહે
છે તેના દેવો ું ભજન કરવા તેઓમાંથી કોઈ કહે, 8 તો તમાંરે તેની
વાત સાંભળવી કે માંનવી ન હ, તે ું ઉપરાણું લે ું ન હ ને તેની દયા
પણ ખાવી ન હ. 9 પર ુ તેને માંર નાખવો, તેની હત્યા કરવા
માંટે તમાંરે પોતાનો હાથ સૌથી પહેલો ઉગામવો જોઈએ અને
ત્યાર બાદ બીજા લોકો પણ તેમ કરશ.ે 10 તમે સૌ તેને પથ્થર
વડે માંર નાખો, કારણ કે, તમને મસર દેશમાંથી ુલામીમાંથી
ુ કત અપાવીને બહાર લઈ આવનાર તમાંરા યહોવા દેવથી તમને

દૂર લઈ જવાનો પ્રયત્ન તેણે કય છે. 11 સમગ્ર ઇસ્રાએલને એની
જાણ થશે અને બધા ગભરાઇ જશે પછ તમાંરામાંથી કોઈ એ ું
દષુ્કૃત્ય ન હ કરે.

12 “ ારે તમે તમાંરા યહોવા દેવે તમને આપેલાં નગરોમાં રહો.
અને એક અહેવાલ સાંભળો, 13 કે તમાંરા રા નાં અ ુક દુ
લોકોએ તેમના શહેરના લોકોને ગેરમાંગેર્ દોર ને તમે કદ ૂજયા
ન હોય તેવા પારકા દેવોની ૂજા કરવા ું તેમને ક ું છે, 14 તેથી
તમાંરે તેની ૂરે ૂર તપાસ કરવી, જો તમને લાગે કે તે સા ું
છે અને આવી ભયંકર બાબત દેવે તમને જે નગરો આપ્યાં છે
તેમાંના એક નગરમાં બની રહ છે, 15 તો તમાંરે નગરના બધા
રહેવાસીઓ તથા નગરનો અને તેમાં રહેતાં સૌ ઢોરઢાંખરની હત્યા
કરવી; ને તે માંટે કોઈ પણ જાતનો વલંબ કયાર્ વના નગર
વરુદ્ધ ુદ્ધ જાહેર કર ુ.ં 16 પછ તમાંરે તે નગરમાંથી પ્રાપ્ત
થયેલી બધી વસ્ ુઓને રસ્તા વચ્ચે ઢગલો કર ને બાળ નાખવી.
પછ સમગ્ર નગરને બાળ નાખ ુ.ં શહેર અને તેની ૂંટને યહોવા
તમાંરા દેવને દહનાપર્ણ તર કે હોમી દે ું તે નગર સદાને માંટે
ખંડરે નજન ટેકર જે ું જ રહે અને તેને ફર થી કદ બાંધવામાં
આવે ન હ. 17 ૂંટમાંથી ક ું જ તમાંરા માંટે રાખશો ન હ, જનેો
વનાશ કરવાનો છે જથેી દેવ તમાંરા પર ુસ્સે થતા બંધ થાય
અને બદલામાં તેઓ તમાંરા પ્રત્યે કૃપા ુ બનશે. તેઓ તમાંર
પર કરુણા દશાર્વશે અને જમે તમાંરા પ ૃઓને વચન આપે ું તે
પ્રમાંણે તમને એક મહાન પ્રજા બનાવશે. 18 આ ું બનશે જો
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તમે દેવની આજ્ઞાઓને અ ુસરશો અને આજે હુ જે નયમો તમને
આ ું છુ તે ું પાલન કરશો, તથા તમાંરા દેવ યહોવાની દૃ માં જે
યોગ્ય છે તે જ કરશો તો.

14
ઇસ્રાએલ-યહોવાને સં ૂર્ણ સમ પતર્ પ્રજા

1 “તમે તમાંરા દેવ યહોવાનાં સંતાન છો તેથી ૃત મ ુષ્યનો શોક
પાળવા માંટે તમાંરા પોતાના પર કાપા ન કરવા, વળ દફન ક્રયા
માંટે તમાંરા માંથાના આગળના ભાગ ું ૂંડન ન કરા .ુ 2 તમે
દેવ યહોવાને સં ૂર્ણ સમ પતર્ થયેલ પ્રજા છો અને યહોવાએ
બધી પ્રજાઓમાંથી તમને પસંદ કર ને પોતાની ખાસ પ્રજા તર કે
અપના ા છે.

શદ્ધ અશદ્ધ ભોજન
3 “યહોવાએ નયમપ્રમૅંણે જનેો નષેધ કય છે એ ું ક ું અ ુદ્વ

તમાંરે ખા ું ન હ. 4 તમે આટલાં પ્રૅંણીઓનો આહાર તર કે
ઉપયોગ કર શકો: બળદ, ઘેટા,ં બકરા,ં 5 પણ હરણ, સાબર,
કા ળયાર, રાની બકરાં, પવર્તીય બકર ઓ તથા રાની ઘેટા,ં 6 જે
કોઈ પ્રૅંણીની ખર ફાટેલી હોય અને તે વાગોળ ું હોય તે તમે ખાઈ
શકો. 7 પર ુ જો આ બંને લક્ષણ ના હોય તો તેવાં પ્રૅંણીઓ
તમે ખાઈ શકો ન હ તેથી ઊટ, સસ ું કે ઘોરખો દ ુ (શાફાન)
ખાવા માંટે નષેધ છે. તેઓ વાગોળે છે ખરાં પણ તેઓની ખર
ફાટેલી નથી હોતી. 8 વળ ડુ રની ખર ફાટેલી હોય છે પણ
તે વાગોળ ું નથી એટલે તે ખાવા માંટે ન ષદ્વ છે. તમાંરે આવાં
પ્રૅંણીઓનાં માંસ ખાવાં ન હ. તમાંરે તેમના ૃતદેહનો સ્પશર્ પણ
કરવો ન હ.

9 “જળચર પ્રૅંણીઓમાં જમેને પર અને ભગડાં હોય તે ખાઈ
શકાય. 10 પર ુ જમેને પર કે ભગડાં ના હોય એ પ્રૅંણીઓ
તમાંરે માંટે ન ષદ્ધ છે.

11 “તમે બધાં જ ુદ્વ પક્ષીઓ ખાઈ શકો. 12 તમાંરાથી ખાઈ
ન શકાય તેવાં પક્ષીઓની યાદ નીચે ુજબ છે. ગરૂડ, દાઢ વા ુ
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ગીધ, કા ું ગીધ, 13 સમડ તથા પ્રત્યેક જાતના બાજ; 14 પ્રત્યેક
જાતના કાગડા;ં 15 શાહ ૃગ, ચીબર , લાંબા કાનવા ું ુવડ: તથા
જુદ જુદ જાતના શકરા; 16 બદામી ુવડ, હસ, 17 ઢ ચ, ગીધ,
કરઢોક; 18 કોઇ પણ જાતના સારસ, છછૂદર તથા ચામાંચી ડ ુ.ં

19 “બધા પાંખવાળાં જ ુઓ તમાંરા માંટે ન ષદ્ધ છે. તમાંરે તે
ખાવાં જોઈએ ન હ. 20 પર ુ તમે બધાં ુદ્વ જ ુઓ ખાઈ શકો.

21 “કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામેલ કોઈ પણ પ ુપંખી ું માંસ તમાંરે
ખા ું ન હ. તમાંરા ગામમાં રહેતા વદેશીઓને ખાવા માંટે આપ ું
હોય તો આપ ુ.ં ભલે તે લોકો તેનો આહાર કરતાં અથવા
કોઈ વદેશીને તે વેચી શકો છો. કારણ કે તમે તો તમાંરા દેવ
યહોવાની પસંદગી પામેલ છો, તમે તેમની પ વત્ર પ્રજા છો અને
વળ લવારાને તમાંરે તેની માંતાના દૂધમાં ઉઢાળ ું અથવા રૌંધ ું
ન હ.

શમો ભાગ
22 “પ્ર તવષર્ તમાંરે તમાંરાં ખેતરની બધી જ ઊપજમાંથી દશમો

ભાગ જુદો રાખવો, 23 અને દેવે જે જગ્યા પોતાના પ વત્ર ાન
માંટે નણી કર હોય ત્યાં તેમની સમક્ષ આ દશાંશ ખાવા માંટે
લાવવો. તમે અનાજનો, દ્રાક્ષારસનો, તથા તેલનો દશમો ભાગ તેમ
જ તમાંરાં ઢોરો તથા ઘેટાં બકરાંના પ્રથમજ નતને પણ ખાઈ શકો,
તેથી તમે તમાંરા દેવ યહોવૅંથી હમેશા ડર ને જીવતાં શીખશો.
24 જો તમાંરા દેવ યહોવાએ તમને ુષ્કળ પાકના આશીવાર્દ
આપ્યા હોય, અને યહોવાએ પોતાની ઉપાસના માંટે પસંદ કરે ું

ાન એટ ું દૂર હોય કે તમાંર ઉપજ દશમો ભાગ ત્યાં લઈ
જઈ ન શકો, 25 તો તમાંરે તે વેચીને પૈસા લઈને ઉપાસના ાને
જ ુ.ં 26 ત્યાં તમાંરે એ પૈસા વડે બળદ, ઘેટા,ં દ્રાક્ષારસ અને
ુરા તમાંર જે ઈચ્દ્ધા હોય તે ખર દ ું અને તમાંરા દેવ યહોવા

સમક્ષ તમાંરે અને તમાંરા કુટુબે પ્રસ તાથી સૅંથે બેસીને ખા ું.
27 તમાંરા વસ્તારમાં વસતા લેવીઓને તમાંરે કદ ૂલવા જોઈએ
ન હ. કારણ કે, તેમને ૂ મનો કોઈ પણ ભાગ મળેલો નથી.
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28 “દર ત્રીજે વષેર્ તે વષર્ની ઊપજનો દશમો ભાગ તમાંરા
ગામના ચોરામાં લાવીને તમાંરે રાખવો જથેી જે લોકોને ભાગમાં
ૂ મનો કોઈ ભાગ મ ો નથી. 29 લેવીઓ, જઓેને પોતાની કોઇ

જમીન નથી તેમજ તમાંરા ગામમાં રહેતા વદેશીઓ, વધવાઓ
અને અનૅંથો આવીને ખાઈને સંતોષ પ્રાપ્ત કરે, આમ કરશો તો
તમાંરો દેવ યહોવા તમે જે કાંઈ કામ હાથમાં લેશો તેમાં તમને
લાભ આપશે. અને તેમના આશીવાર્દ તમાંરા પર ઉતરશ.ે

15
વશ્રામવષર્-ઋણ ુ કત ું પવર્

1 “દર સાતમે વષેર્ તમાંરે તમાંરા દેણદારો ું સવર્ પ્રકાર ું દે ું
માંફ કર દે ુ.ં દેવામાંફ નો નયમ આ પ્રમાંણે છે: 2 દરેક મહાજને
દેવાદાર કે જઓે તેના ઋણી છે તેઓને દેણાંથી ુકત કરવા.ં
તેણે પોતાના જાતભાઈ પાસે દે ું વ ૂલ કરવા દબાણ કર ું ન હ.
કારણ કે એ યહોવાએ ઠરાવે ું દેવામાંફ ું વષર્ છે. 3 આથી તમે
વદેશી પાસે દે ું ભરપાઈ કરાવી શકો પર ુ દેણદાર જો તમાંરો
ઇસ્રાએલી ભાઈ હોય તો તમાંરે તે દે ું રદ કર ુ.ં 4 તમાંરા દેવ
યહોવા તમને જે પ્રદેશ આપે છે, તેમાં તે તમને ૂબ વ ુલતા
આપશે તમાંરામાં ું કોઇ ગર બ હશે ન હ. 5 પર ુ શરત એટલી
કે તમે દેવની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરશો. અને આજે તમને હુ જે
આજ્ઞાઓ જણા ું છુ, તે ું પાલન બરાબર કરશો. 6 તમાંરા દેવ
યહોવા વચન ુજબ તમને આશીવાર્દ આપશે અને તમે અનેક
પ્રજાઓના લેણદાર બનશો, તમે કોઈના દેવાદાર ન હ બનો, અને
તમે અનેક પ્રજાઓ ઉપર શાસન કરશો, પણ કોઈ તમાંરા ઉપર
રાજ કરશે ન હ.

7 “પર ુ તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે પ્રદેશ આપે છે, તેના કોઈ
પણ ગામમાં તમાંરો કોઈ જા તભાઈ આ થક ુશ્કેલીમાં આવી
પડ,ે તો કઠોર હૃદયના ના બનશો. કે મદદનાં હાથને રોકશો ન હ.
8 પર ુ ઉદાર હાથે તમે તેઓને જરૂ રયાત પ્રમાંણે ધીરજો.
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9 “પણ સાવધાન! જોજો, એ ું ના બને કે, “જયારે સાત ું
ઋણ ુ કત ું વષર્ નજીક આ ું છે ત્યારે હલકા વચારથી ભરાઇને
તમે તમાંરા આ થક ુશ્કેલીમાં આવી પડલેા જાતભાઈ પ્રત્યે
લાગણીહ ન બની તેને કઈ ન આપો, ન હતર તે તમાંર વરુદ્ધ
યહોવાને પોકાર કરશે અને તમે દો ષત ઠરશો.

10 “વળ તેને જનેી જરૂર હોય તે તમાંરે તેને ઉછ ું આપ ું
અને તે માંટે દ:ુખી થ ું ન હ! કારણ કે, આના લીધે તમે જે કરશો
તેમાં યહોવા તમને તમાંરાં બધાં કાય માં લાભ આપશે. 11 તમાંરા
દેશમાં હમેશા તમાંર વચ્ચે કોઇ ગર બ તો હોવાના જ. તેથી હુ
તમને આજ્ઞા કરુ છુ કે, તમાંરા જે કોઈ જાતભાઈ ગર બ હોય
અને આ થક ભીંસમાં હોય તો તેમને ઉદારતાથી મદદ કરજો.

ુલામો વષેના નયમો
12 “તમે જો કોઈ હ ૂ ી કે ુરૂષને ુલામ તર કે ખર દો,

તે તમાંર છ વષર્ સેવા કરે અને તમાંરે તેને સાતમે વષેર્ ુ કત
આપવી. 13 પર ુ ુકત કરતી વખતે તેને ખાલી હાથે જવા દેવો
ન હ. 14 તમાંરાં ઘેટા-ંબકરા,ં જતૈવાડ ઓ અને દ્રાક્ષાવાડ ઓમાંથી
વદાય ટાણે તેઓને ભેટ આપો. કારણ કે, તમાંરા દેવ યહોવાએ
તમને ુખસ ૃ દ્વ આપી છે, તેથી તેના પ્રમાંણમાં તેમને આપો.
15 અને તમાંરે સ્મરણ કર ું કે, તમે પોતે પણ મસરમાં ુલામ
હતા અને તમાંરા દેવ યહોવાએ તમને છોડા ા હતા. તેથી જ
હુ આજે તમને આ આજ્ઞા કરુ છુ.

16 “પણ જો તમાંરો હ ૂ ુલામ તેને તમાંરે ત્યાં સંતોષ હોય
એમ કહેતો હોય કે, ‘માંરે તમાંરે ત્યાંથી જ ું નથી’ કારણ કે
મને તમાંરા પર અને તમાંરા પ રવાર પર પ્રેમ છે. 17 તો તમાંરે
એક સોયો લઈને તેના કાનની આરપાર વીંધીને બારણામાં ખોસી
દેવો, તેથી તે જીવનભર તમાંરો ુલામ બનીને રહેશે. ી ુલામની
બાબતમાં પણ તમાંરે આ પ્રમાંણે જ વતર્ ું,

18 “ ુલામને ુકત કરતી વખતે તમાંરે ખોટુ લગાડ ને મન ઊ ું
ન કર ુ.ં કારણ કે, રોજે રાખેલા મજૂર કરતાં અધેર્ ખરચે એણે
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તમાંર નોકર કર છે, વળ તેને તમે ુકત કય માંટે યહોવા
તમાંરા દેવ તમે જે કરશો તે સવર્માં તમને આશીવાર્દ આપશે.

પ્રાણીના પ્રથમજ નત ું અપર્ણ
19 “તમાંરાં ઘેટાં અને ઢોરઢાંખરના પ્રથમજ નત નર બચ્ચાંને

તમાંરે તમાંરા દેવ યહોવાને સમપર્ણ કર દેવા.ં પ્રથમજ નતોને
એટલે કે પ્રાણીઓને ખેતરમાં કામે લગાડવાં ન હ, કે પ્રથમજ નત
ઘેટાંબકરાં ું ઊન તમાંરે ઉતાર ું ન હ. 20 પ્ર તવષર્ તમાંરે અને
તમાંરા પ રવારે યહોવાએ પસંદ કરેલા ાને તમાંરા દેવ યહોવાને
ધરાવીને પછ જ તે પ્રાણીઓ ખાવાં.

21 “પર ુ જો તેમનાંમાં કોઈ ખોડખાંપણ હોય, તે ુ ,ૂલંગડુ કે
આંધ ુ હોય અથવા તેને બીજી કોઇ મોટ ખોડ હોય, તો તમાંરે
તેને તમાંરા દેવ યહોવાને ધરાવ ું ન હ. 22 અને તેનો ઉપયોગ
તમાંરે ઘેર તમાંરા કુટુબના ખોરાક તર કે કરવો. ુદ્વ કે અ ુદ્વ
ગમે તે તમાં હોય તો તમે, હરણ કે કા ળયારની જમે એ
પ્રાણીઓને ખાઈ શકો છો. 23 પર ુ તમાંરે તે ું લોહ ખા ું ન હ,
તેને જળની જમે જમીન પર ઢોળ દે ુ.ં

16
પાસ્ખાપવર્ની સમીક્ષા

1 “આબીબ* ના મ હનામાં યહોવા તમાંરા દેવના માંનમાં
પાસ્ખાપવર્ને ઊજવવા ું હમેશા યાદ રાખશો. કારણ કે, એ
મ હનામાં તમાંરા દેવ યહોવા તમને રાતોરાત મસરમાંથી બહાર
લઈ આ ા હતા. 2 યહોવાએ પસંદ કરેલા પ વત્ર ાને તમાંરે
તમાંરા દેવ યહોવાને બ લદાન તર કે એક નર ગાડરુ, લવારુ કે
વાછરડુ ધરાવ ુ.ં 3 તમાંરે એના પ્રસાદ સાથે બેખમીર રોટલી
ખાવી. મસરમાંથી તમે નાસી છૂટયા ત્યારે જે રોટલી ખાધી
હતી તેની સ્ ૃ તમાં તમે સાત દવસ ુધી બેખમીર રોટલી ખાઓ.
કારણ કે, તમાંરે મસરમાંથી બહુ ઉતાવળમાં નીકળ ું પડ ું હ ું

* 16:1: આબીબ આ નામનો અથર્ છે “દાણાના નાના માથા.” યહૂદ પંચાગનો
આ પહેલો મહ નો છે, જનેે નીસન પણ કહેવાય છે. તે માચર્ અને એ પ્રલ બરાબરનો
સમય હતો.
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અને આ ર તે તમે મસરમાંથી જે ર તે જે દવસે બહાર આ ા
તેની સ્ ૃ ત જીવનભર તાજી રાખશો. 4 સાત દવસ પયત તમાંરા
ઘરમાં ખમીરનો છાંટો પણ ન હોવો જોઈએ. તેમજ પહેલે દવસે
સાંજે વધેરેલા પ ુ ું થોડુ પણ માંસ સવાર ુધી વાસી રહે ું
જોઈએ ન હ.

5 “પાસ્ખાના બ લદાન ું પ ુ તમાંરે તમાંરા દેવ યહોવાએ
તમને આપેલા કોઈ પણ ગામમાં વધેર ું ન હ. 6 પર ુ તમાંરે
યહોવાએ પોતાની ઉપાસના માંટે પસંદ કરેલા ાને જ વધેર ુ.ં
તમાંરે એ પ ુને પાસ્ખાના બલીને સંધ્યાકાળે જે સ્દ્માંમયે તમે
મસરમાંથી બહાર આ ા હતા ત્યારે માંર ું. 7 અને યહોવાએ
પસંદ કરેલ પ વત્ર ાને જ તમાંરે તે રૌંધીને ખા ું અને સવારમાં
પાછા પોતપોતાને ઘેર જવા નીકળ ુ.ં 8 છ દવસ સધી તમાંરે
બેખમીર રોટલી જ ખાવી. સાતમાં દવસે પ્રત્યેક નગરમાં લોકો
યહોવા તમાંરા દેવ સમક્ષ તેમના માંનમાં ઉત્સવની ૂણાર્હૂ ત કરે,
તે દવસે કોઈ કામ કર ું ન હ.

કાપણીનો ઉત્સવ
9 “ઊભા પાકને લણવાની શરૂઆત કરો ત્યારથી તમાંરે

સાત અઠવા ડયાં ગણવાં, 10 ત્યાર બાદ તમાંરા દેવ યહોવાના
માંનમાં કાપણીનો ઉત્સવ ઊજવવો, અને યહોવાના તમાંરા પરના
આશીવાર્દોના કારણે થયેલી ઊપજના પ્રમૅંણમાં તમાંરે ઐ ચ્છકાપણ
લાવ ુ.ં 11 યહોવાએ પોતાની ઉપાસના માંટે પસંદ કરેલા ાને
તમાંરે અને તમાંરાં સંતાનોએ, તમાંરાં દાસદાસીઓએ, તમાંરા
ગામમાં વસતા લેવીઓએ, અને તમાંરા ભેગા વસતા વદેશીઓ,
અનૅંથો તથા વધવાઓએ મળ ને આ આનંદોત્સવ મૅંણવો. 12 તમે
મસરમાં ુલામ હતા, તેથી આ આજ્ઞા ું પાલન કર ને કાળજી ૂવર્ક
નયમો ું પાલન કરવા ું યાદ રાખજો.

માંડવાપવર્
13 “તમે તમાંરાં ખળામાં અનાજ ઉપણવા ું અને દ્રાક્ષા પીલવા ું

કામ ૂંરુ કરો તે પદ્ધ કાપણીની ઋ ુના અંત ભાગમાં સાત દવસ
સધી માંડવાપવર્ ઊજવ ુ.ં 14 તમાંરે, તમાંરાં સંતાનો, દાસદાસીઓ,
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લેવીઓ તથા તમાંરા ગામમાં વસતા વદેશીઓ, અનાથો અને
વધવાઓ સાથે એ ઉત્સવનો આનંદ મૅંણવો. 15 તમાંરા દેવ
યહોવાના માંનમાં તમાંરે યહોવાએ પસંદ કરેલા ાને સાત દવસ
સધી ઉત્સવ ઊજવવો. તમાંરા દેવ યહોવાના આશીવાર્દથી તમને
તમાંરા પાકમાં તેમ જ તમાંરાં બધાં કાય માં થયેલ લાભ માંટે
તમાંરે આનૈંદથી ઉત્સવ ઊજવવો, તેથી આનંદ કરો, ને ુશ રહો.

16 “તમાંરામાંના બધાં ુરુષોએ યહોવાએ પસંદ કરેલા ાને
તમાંરા દેવ યહોવાને વષર્માં ત્રણ વાર મળવા આવ ું જ. બેખમીર
રોટલીના પવર્ના પ્રસંગે અઠવાડ યા પવર્ના પ્રસંગે અને માંડવાયપવર્ના
પ્રસંગે કોઈ પણ કત યહોવા સમક્ષ ખાલી હાથે આવે ન હ.
17 પ્રત્યેકે યહોવાએ આપેલા આશીવાર્દના પ્રમાણમાં પોતપોતાની
શ કત ુજબ અપણો લાવવા.

લોકોના ન્યાયૅંધીશો અને ઉપર ઓ
18 “તમાંરા યહોવા દેવ તમને જે બધાં નગરો આપે તેમાં તમાંરે

વંશવાર ન્યાયાધીશો તથા બીજા વહ વટ અ ધકાર ઓની નમ ૂક
કરવી, અને તેઓએ સમગ્ર દેશમાં ઉ ચત ન્યાય કરવો. 19 તેમણે
ન્યાયના કામમાં ઘાલમેલ કરવી ન હ. કોઈની શરમમાં ખેંચા ું ન હ,
લાંચ લેવી ન હ, કારણ લાંચ શૅંણા મૅંણસને પણ અંધ બનાવી
દે છે. અને ન્યાયી મૅંણસ પાસે પણ ખોટા ુકાદા અપાવે છે.
20 સારાપણું અને નષ્પક્ષપણું મહત્વનાં છે, હમેશા સારા અને
નષ્પક્ષ રહેવા ઇચ્દ્ધો. તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે ૂ મ આપે
છે જમેાં તમે કાયમ માંટે વસવાટ કરવાના છો તેના પર જીવતા
રહેવાનો આ એક જ માંગર્ છે.

દેવ યહોવા ૂ તઓને ધ ારે છે
21 “તમે તમાંરા દેવ યહોવા માંટે વેદ બાંધો તો તેની પાસે

કોઈ પણ સંજોગોમાં શરમજનક ૂ તઓ કે અશેરાદેવીઓ ું કોઈ
પણ લાકડા ું પ્રતીક રોપ ું ન હ. 22 તેમજ કોઈ ૂજાસ્તંભ ઊભો
કરવો ન હ. કારણ કે; તમાંરા દેવ યહોવા તેઓને ધ ારે છે.

17
ફકત સારા પ્રૅંણીઓ ું બ લદાન
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1 “તમાંરા દેવ યહોવાને તમાંરે ખોડખાંપણવાળાં બળદ કે ઘેટુ
અપર્ણ કરવાં ન હ. કારણ કે આવાં બ લદાનો યહોવાને ૃણાપાત્ર
છે.

ૂ ત ૂજાની સજા
2 “તમાંરા દેવ યહોવાએ આપેલા કોઈ ગામમાં કોઈ ી કે
ુરૂષ યહોવાના કરારનો ભંગ કર ને તેની દૃ એ પાપ કરે, 3 અને

મેં જે વષે સખત ના જણાવી છે તેવા અન્ય દેવો એટલે ૂયર્, ચંદ્ર
અથવા તારાઓ ું-નક્ષત્રો ું ૂજન કરે છે. 4 અને તમને એ વાતની
ખબર પડે તો તમાંરે તેની કાળજી ૂવર્ક તપાસ કરવી. અને જો
એ વાત સાચી ઠરે અને એ ું સા બત થાય કે, એવી ૃણાપાત્ર
ઘટના ઇસ્રાએલમાં બનવા પામી છે, 5 તો એ ું દુ કૃત્ય કરનાર

ી કે ુરૂષને શહેરના દરવાજા આગળ લાવી, ઇટાળ કર તેને
માંર નાખવો. 6 પર ુ એકાદ સાક્ષીના આધારે કોઈ કતને માંર
નાખવી ન હ; તે માંટે ઓછામાં ઓછા બે અથવા ત્રણ સાક્ષી
હોવા જ જોઈએ. 7 ઇટાળ કરતી વખતે સાક્ષીઓએ પ્રથમ
પથ્થર માંરવો અને ત્યારબાદ બીજાઓએ માંરવા; આ ર તે તમાંરે
એ અ ન દૂર કર ુ.ં

ુશ્કેલ ન્યાય ૂકાદાઓ
8 “કોઈ વાર કોઈ ખટલાનો ુકાદો આપવો તમને બહુ ુશ્કેલ

લાગે-જમે કે ૂનનો, મલકતના હકનો કે માંરામાંર નો કે તમાંરા
શહેરોમાંના કોઇ વવાદનો જો કોઈ આવો ખટલો તમાંર સમક્ષ
આવે તે બાબત તમાંરે જે જગ્યા તમાંરા દેવ યહોવા પસંદ કરશે
ત્યાં લઇ જવી. 9 લેવી કુળસ ૂહના યાજકોની કે તે વખતના
ન્યાયાધીશની પાસે જઈ તેમને ૂછ ું, તેઓ તમને સાચો નણર્ય
કહેશે. 10 ત્યાં યહોવાની પસંદ કરેલી જગ્યા પર તેઓ તેમનો
ુકાદો તમને કહેશે. તમાંરે તે ુકાદાને સ્વીકારવો અને યથાથર્

તે ું અ ુસરણ કર ુ,ં તેઓ તમને જે કઇ કરવા કહે તે કરવા
ન ત બનો. 11 તેઓ જે ુકાદો આપે તેને સ્વીકારવો, અને
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તેમની તમાંમ ૂચનાઓનો અમલ કરવો. તેઓ કહે તેમાં કઇ પણ
બદલશો ન હ.

12 “જો કોઈ તે વખતે દેવ યહોવાની સેવા કરનાર યાજકના
કે ન્યાયાધીશના ૂકાદાઓ અસ્વીકાર કરવાની દૃ તા કરે, તો તેને
દેહાતદડ આપવો. આમ, તમાંરે એ પાપીઓને ઇસ્રાએલમાંથી દૂર
કરવા. 13 પછ બીજા બધા લોકોને એની જાણ થશે ત્યારે તેઓ
ગભરાઇ જશે અને એવી દુ તા કદ કરશે ન હ.

રાજાઓનો રાજધમર્
14 “તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે દેશ આપે છે ત્યાં પહોંચી

જાઓ અને તેનો કબજો લઈ ત્યાં વસવાટ કરો, પછ તમને
એમ લાગે કે, ‘અમાંર આસપાસની અન્ય પ્રજાઓની જમે અમાંરે
પણ રાજા હોવો જોઈએ.’ 15 તો તમાંરે તમાંરા યહોવા દેવ જે

કતને પસંદ કરે તેને જ તમાંરે રાજા તર કે ન ુકત કરવો. પર ુ
તે ઇસ્રાએલી હોવો જોઈએ, વદેશી ન હ. 16 તે રાજા પાસે મોટ
સં ામાં ઘોડાઓ ન હોવા જોઇએ. અને તેણે ઘોડાઓ લાવવા
માંટે પોતાના માંણસોને મસર મોકલવા ન હ. યહોવાએ આદેશ
કય છે કે, ‘તમાંરે ફર કદ મસર પાછા જ ું ન હ.’ 17 વળ
તેણે વધારે પત્નીઓ પણ કરવી ન હ. ન હ તો તે ું હૃદય યહોવા
તરફથી વ ુખ થઈ જવાનો ભય છે. વળ તેણે વધારે સો ું;
ચાંદ પણ સંઘર ુ ન હ. તે અ ત શ્રીમંત ન હોવો જોઈએ.

18 “તેના રા ા ભષેક પછ તેણે લેવી યાજકો પાસે રહેલ
નયમની એક નકલ પોતાને માંટે કરાવી લેવી. 19 અને તેણે એ
જીવનપયર્ત પોતાની પાસે રાખવી અને દરરોજ એનો પાઠ કરવો,
જથેી તે પોતાના દેવ યહોવાથી ગભરાઇને ચાલતાં શીખે અને આ
નયમના પ્રત્યેક નયમો ું પાલન કરે. 20 એમ કરવાથી તે પોતાના
દેશબં ુઓને ઉતરતી કો ટના ગણશે ન હ, તથા આ આજ્ઞાઓથી
વ ુખ થશે ન હ અને આમ કરવાથી તેઓ લાંબો સમય શાસન
કરશે, અને તેના વંશજો ઇસ્રાએલ પર પેઢ ઓ ુધી રા કરશે.

18
યાજકો તથા લેવીવંશીઓને સહાય
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1 “યાદ રાખજો, યાજકો તથા લેવી કુળસ ૂહના અન્ય સવર્
સભ્યોને ઇસ્રાએલમાં કોઈ પ્રદેશ ફાળવવામાં ન હ આવે, તેઓ
યહોવાને ચઢાવેલાં યજ્ઞ અને બીજા બ લદાન ઉપર ુજરાન ચલાવ.ે
2 તેઓને તેમના બીજા કુળસ ૂહોની જમે પ્રદેશનો કોઈ ભાગ મળે
ન હ, યહોવાએ આપેલા વચન પ્રમાંણે યહોવા જ તેમનો ભાગ
છે.

3 “બ લદાન માંટે લાવવામાં આવતાં પ્રત્યેક ઘેટાના અથવા
બળદના ખભાનો ભાગ, મોં તથા પેટનો ભાગ યાજકોને જ
આપવામાં આવે. 4 તદપુરાંત આભારસ્ ુ ત અથેર્ કાપણીનો જે
ભાગ યહોવા સમક્ષ લાવવામાં આવે તે યાજકોને મળે-અનાજનો,
નવા દ્રાક્ષારસનો જતૈતેલનો અને ઘેટા ું ઊન ઉતારે ત્યારે તેનો
પ્રથમ ફાલ. 5 કારણ કે યહોવાએ તમાંરા બધા વંશોમાંથી તેના
હતમાં રહ સેવા કરવા લેવીના વંશજોને કાયમને માંટે પસંદ કરેલા
છે.

6 “ઇસ્રાએલમાં કોઈ પણ જગ્યાએ રહેતા લેવીને કોઇ પણ
સમયે દેવના ખાસ ાનમાં આવવાનો હ છે. 7 ત્યાં નય મત
સેવા કરતા તેના સાથી લેવીઓની જમે તે યહોવાના નામમાં સેવા
કર શકે છે. 8 યજ્ઞમાંથી તેમનો જટેલો જ ભાગ છે તેટલાનો જ
એ હ દાર છે. એના કુટુબને સામાંન્ય ર તે જે ભાગ મળે છે,
આ તેની ઉપરાંત ું હશ.ે

ઇસ્રાએલ, અન્ય દેશોના અ ુકરણથી સાવધાન!
9 “જયારે તમે તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે ૂ મ આપી

ર ા છે ત્યાં પહોંચો, ત્યારે ત્યાંની અન્ય પ્રજાઓના ધ ારપાત્ર
દુ રવાજો ું અ ુકરણ કર ને ભ્ર થશો ન હ. 10 કોઈ પણ
ઇસ્રાએલીએ પોતાના ુત્ર કે ુત્રીને અ માં બલી તર કે હોમવાં
ન હ, કોઇ પણ ઇસ્રાએલી ો તષ, જાદગુર, ડાકણ, કે માંયાવી
જાદગુર બને ન હ. 11 મદાર ું કામ કર ું ન હ, ૂવા ું કે
જતરમંતરની જાદુ ક્રયા કર ને પ્રેતાત્માંઓને બોલાવવા ન હ, 12 જે
લોકો આવાં કામો કરે છે તેઓને યહોવા ધ ારે છે, અને આવા
ધ ારપાત્ર રવાજોને કારણે જ તમાંરા દેવ યહોવા એ પ્રજાઓને
તમાંરા માંગર્માંથી દૂર કરે છે. 13 તેથી તમાંરે તમાંરા યહોવા દેવ
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સમક્ષ દોષર હત જીવન જીવ ું અને યહોવાને અનન્ય ન ાથી
વળગી રહે ું.

યહોવાનો વ શ યાજક
14 “જે પ્રજાઓ ું ાન તમે લઈ ર ા છો તે પ્રજાઓ જોષીઓ

તથા ુકન અપ ુકન જોનારાઓની વાત કાને ધરે છે, પણ તમને
તો તમાંરા દેવ યહોવા એવી છૂટ આપતા નથી. 15 પર ુ દેવ
તમાંરામાંથી જ માંરા જવેો એક પ્રબોધક ઇસ્રાએલમાંથી પેદા કરશે.
અને તેમની વાત જ તમાંરે સાંભળવી. 16 કારણ કે તમે આ જ
માંગણી હોરેબ પવર્ત આગળ દેવ પાસે કર હતી. ત્યાં પવર્તની
તળેટ આગળ તમે માંગ્ ું હ ું કે, ‘તમાંરે દેવનો આવો ભયજનક
અવાજ ફર ન સાંભળવો પડે અથવા પવર્ત પર ભયજનક અ
જોવો ન પડ,ે રખેને તમે ૃત્ ુ પામો.’

17 “યહોવાએ મને ક ું, ‘તેઓ માંગે છે તે સારંૂ છે. તેઓએ
જે વનંતી કર છે તે પ્રમાંણે હુ કર શ. 18 હુ તેઓમાંથી તારા
જવેા એક ઇસ્રાએલી પ્રબોધકને પેદા કર શ. ું બોલ ું તે હુ તેને
જણાવીશ અને તે માંરા વતી લોકોની સાથે વાત કરશે; 19 અને
જો કોઈ માંરા નામે એ જે વચનો ઉચ્ચારશે તેનો અનાદર કરશે,
તો હુ તેનો જવાબ માંગીશ.’

જૂઠા પ્રબોધકની ઓળખ
20 “પણ જો કોઈ પ્રબોધક ખોટો દાવો કરશે કે મેં તેને કઇ

સંદેશો આપ્યો છે, તો તેને માંર નાખવો અને અન્ય દેવો તરફથી
તેને સંદેશો મ ો છે એમ કોઇ પ્રબોધક કહે તેને માંર જ
નાખવો. 21 છતાં તમાંરા મનમાં જો એમ થ ું હોય કે, ‘અ ુક
વચનો યહોવાના નથી, એ અમાંરે કેવી ર તે જાણ ું?’ 22 તો
એનો ઉ ર છે, જયારે કોઈ પ્રબોધક યહોવાના નામે કઈ કહે અને
તે જો સા ું ન પડે તો સમજ ું કે, એ યહોવા ું વચન નથી. એ
પ્રબોધકની ખોટ વાણી છે, પોતે ઉપજાવી કાઢેલી છે, તેથી તમાંરે
તેનાથી ગભરા ું ન હ.
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19
આશ્રયનગરો

1 “જે પ્રજાઓની ૂ મ તમાંરા દેવ યહોવા તમને આપ,ે અને
તમાંરા દ્વારા ત્યાં રહેતી પ્રજાઓને હાંક કાઢ તેમનો નાશ કરે,
ત્યારબાદ તમે તેનો કબજો મેળવી તેઓનાં નગરોમાં અને ઘરોમાં
વસવાટ કરો. 2 ત્યારે તમાંરે તેમાંનાં ત્રણ નગરોને આશ્રયનગરો
તર કે અલગ રાખવા.ં 3 તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે ૂ મ આપે
છે તેને ત્રણ વભાગોમાં વહેંચી નાખજો અને તે દરેકમાં એક નગર
પસંદ કરો. કોઈ કત જણેે અજાણતાં બીજી કત ું ૂન
ક ુર્ હોય તો તે ુરક્ષા માંટે તે શહેરમાં દોડ્યો જાય. અને આ
નગરમાં લઈ જતા બધા રસ્તાઓ સાર તમાં રાખવા.

4 “જો કોઈ કત બીજી કતને અજાણતા અથવા,
પહેલાંના કોઈ વેર વગર, માંર નાખે અને પછ આમાંના કોઇ
એક શહેરમાં આશ્રય લે તો તેનો જીવ બચી રહે, 5 કોઈ કત
પોતાના પડોશી સાથે જગલમાં લાકડાં કાપવા જાય, અને ત્યાં
લાકડાં કાપતાં કાપતાં કુહાડો હાથમાંથી છટક ને અન્ય કતને
વાગે અને એ ું ૃત્ ુ થાય, અને એવો ૂની આ ત્રણ શહેરમાંથી
કોઈમાં આશ્રય લે, તો તેનો જીવ બચી રહે. 6 એમ બને કે
બદલો લેવા માંટે મરનારનો નજીકનો સગો ુસ્સાથી તેની પાછળ
દોડ,ે તે આ ખાસ શહેર પહોચે તે પહેલા પકડ લે અને માંર
નાખે કારણ કે તે ઘણુ દરુ છે. આમ નદ ષ કત ું લોહ
વહેવડાવાય કારણ કે એ ૂની દેહાંતદડને પાત્ર ન હતો. તેણે જે
માંણસને માંર ના ો તે તેને ૃણા કરતો ન હતો. 7 તેથી હુ
જણા ું છુ તે ુજબ તમાંરે એ ત્રણે નગરો એકબીજાથી અ ુક
અંતરે રાખવા.ં

8 “અને જયારે તમાંરા દેવ યહોવા, તમાંરા પ ૃઓને આપેલા
વચન પ્રમાંણ,ે તમાંર સરહદો વધારે અને વચન ુજબ સમગ્ર
દેશ તમને ુપ્રત કરે. 9 યારે તમાંરે આ ત્રણ શહેરમાં બીજા
ત્રણ શહેરોનો ઉમેરો કરવો. (જો તમે આજે હુ તમને લોકોને
જે આજ્ઞાઓ કરુ છુ તે બધા ું તમે પાલન કરશો અને તમાંરા
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દેવ યહોવા પર પ્રેમભાવ રાખીને હમેશા તેને માંગેર્ ચાલશો તો
તે તમને એ દેશ આપશ.ે) 10 આ ર તે તમે યહોવાએ તમને જે
ૂ મ આપી છે તેમાં નદોષર્ લોકોના લોહ વહેતાં અટકાવી શકશો

અને એ અન્યાયી રકતપાત માંટે તમે દો ષત ગણાશો ન હ.
11 “પર ુ જો કોઈ કત પોતાના પડોશીની ઇષ્યાર્ કરે કે દ્વષે

રાખે અને લાગ તાક ને છુપાઈ રહે અને તેને તક મળતાં તેના
પડોશીની હત્યા કર નાખે અને પછ આ ત્રણ નગરોમાંથી કોઈ
એકમાં આશ્રય લે, 12 તો તેના પોતાના નગરના આગેવાનોએ તેને
પકડાવી મંગાવવો અને તેને મરનારના નજીકના સગાંને ુપ્રત કરવો
પછ તે તેની હત્યા કરે. 13 તેવા ુનેગાર પ્રત્યે લેશ માંત્ર દયા
બતાવવી ન હ. અને ઇસ્રાએલમાંથી તમાંમ ૂનીઓ ું કાસળ કાઢ
નાખશો તો જ શાં ત અને ુખથી રહ શકશો.

સરહદ હઠાવશો ન હ
14 “તમાંરા દેવ યહોવાએ તમને સોંપેલા પ્રદેશમાં, પહેલાંના

સમયમાં ૂવર્જોએ ન કરેલી તમાંરા પડોશીઓની સરહદ
હઠાવશો ન હ.

સાક્ષી અંગેના નયમો
15 “કોઈ એક જ કતની સાક્ષીને આધારે કોઈને દો ષત ન

ઠરાવી શકાય. ુનેગાર સા બત કરવા માંટે બે કે ત્રણ સાક્ષીઓની
જુબાની આવશ્યક છે.

16 “જો કોઈ વેર ૃ વાળો સાક્ષી કોઈ માંણસને ઇજા કરવા
પ્રયત્ન કરે અને તેણે ન જો ું હોય છતાં તેવી સાક્ષી આપે કે તેણે
માંણસને કઇ ખોટુ કરતા જોયો છેં, 17 તો એ બંને પક્ષકારોને
યહોવાના મં દરમાં યાજકો અને તે સમયના ન્યાયાધીશો સમક્ષ
ન્યાય માંટે ઊભા કરવા. 18 ન્યાયાધીશોએ કાળજી ૂવર્ક નષ્પક્ષ
તપાસ કરવી, અને જો આરોપ ૂકનાર સાક્ષી ખોટો છે એમ
ુરવાર થાય, 19 તો એણે જે શક્ષા સામી કતને કરવા ધાર

હતી તે શક્ષા તેને કરવામાં આવ,ે આ ર તે તમાંરે એ અ ન ું
કાસળ કાઢ નાખ ુ.ં 20 એટલે બાક ના જમે જમે આ જાણશે
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તેમ તેમ ગભરાઇને ચાલશ;ે અને ભ વષ્યમાં તમાંરા લોકોમાં કોઈ
આ ું અધમ કાયર્ કર ને ખોટ સાક્ષી આપતા બીશે.

21 “ખોટ સાક્ષી આપનાર કતના પ્ર ત તમાંરે જરાય દયા
દશાર્વવી ન હ. જીવને બદલે જીવ, આંખને બદલે આંખ, દાંતને
બદલે દાત, હાથને બદલે હાથ અને પગને બદલે પગ લેવો. આવા
કસ્સાઓમાં તમાંરા લોકો માંટે આ નયમ છે.

20
ુદ્ધ વષેના સૈ નકોને ૂચનો

1 “જયારે તમે ુદ્ધમાં જાઓ અને તમાંરા દશુ્મનો સામે ુદ્ધે
ચઢો અને તમાંરા કરતાં મોટ સં ામાં રથો, ઘોડાઓ અને સેના
જુઓ તો ગભરાઇ જશો ન હ, કારણ કે, તમને મસરમાંથી બહાર
લાવનાર તમાંરા દેવ યહોવા તમાંર સાથે રહેશે.

2 “તમે ુદ્ધ શરૂ કરો તે પહેલાં યાજકે ઇસ્રાએલી સેના આગળ
આવીને આ ર તે સંબોધન કર ુ,ં 3 ‘હે ઇસ્રાએલના પ્રજાજનો,
સાંભળો; આજે તમે દશુ્મન સામે ુદ્ધે ચઢો છો, જયારે તેમનો
સામનો કરો ત્યારે હમત હારશો ન હ; કે ગભરાશો ન હ, કે
ભયભીત થશો ન હ: 4 કારણ કે તમાંરા દેવ યહોવા તમાંર સાથે
આવનાર છે, તે તમાંરા પક્ષે રહ ને દશુ્મનો સામે લડશે. અને
તમને વજય અપાવશ.ે’

5 “ત્યારબાદ સેનાના અ ધકાર ઓએ પણ સેનાને આ પ્રમાંણે
સંબોધન કર ું; ‘ ું અહ તમાંરામાં કોઈ એવો છે કે જણેે ન ું
ઘર બંધા ું હોય અને અપર્ણ વ ધ કર ના હોય? જો તેવો કોઇ
હોય તો તે પાછો ઘેર જાય, ન હ તો ુદ્ધમાં તે કદાચ માંય જાય
અને તેના ઘર ું અપર્ણ બીજા કોઈએ કર ું પડ.ે 6 ું અહ કોઈ
એવી કત છે જણેે દ્રાક્ષની વાડ રોપી હોય અને હજી તેનાં
ફળ ન ચા ાં હોય? જો હોય તો તે ઘેર પાછો જાય! કારણ
કે, જો તમે લડાઈમાં કદાચ માંયાર્ જાઓ તો તેનાં ફળ બીજા
કોઈ ખાશે! 7 ું અહ કોઈ એવી કત છે જણેે કોઈ ી
સાથે સગાઇ કર હોય પણ તેની સાથે હજી લ ન કયાર્ હોય?
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અને જો હોય તો તે પાછો ઘેર જાય, ન હ તો કદાચ તે ુદ્ધમાં
માંય જાય અને બીજો કોઈ ુરુષ તેની ી સાથે લ કરે.’

8 “વળ અ ધકાર ઓએ વ ુમાં કહે ું કે, ‘હવ,ે ું અહ કોઈ
એવો ુરૂષ છે જે ગભરાઈ ગયો હોય કે હમત હાર ગયો હોય?
અને જો હોય તો તે પાછો જાય; ન હ તો તે કદાચ અન્ય
સાથીદારોને પણ ના હમત બનાવી દેશે.’ 9 અને અ ધકાર ઓ
સેનાને સંબોધન કયાર્ બાદ સેનાની ટુકડ ઓના સેનાનાયકો ન ુકત
કર ને તેઓ તેમનાં નામ જાહેર કરે.

10 “જયારે તમે કોઈ નગર સામે ુદ્ધ કરવા જાઓ ત્યારે
પહેલાં તેને સં ધ ું કહેણ મોકલ ુ.ં 11 જો તે સં ધનો સ્વીકાર કરે
અને તમાંરા માંટે નગરના દરવાજા ઉઘાડ,ે તો તે નગરના તમાંમ
લોકો તમાંરા ુલામ બની જાય. 12 પર ુ જો તેઓ સં ધનો
અસ્વીકાર કરે અને ુદ્ધે ચઢાવા માંગે તો તમાંરે તે નગરને ઘેરો
ઘાલવો. 13 અને જયારે તમાંરા યહોવા દેવ તે નગરને તમાંરે હવાલે
કરશે, તમાંરે તે નગરના તમાંમ ુરૂષોનો સંહાર કરવો. 14 પર ુ

ીઓ, બાળકો, ઢોરઢાંખર અને બીજુ બ ું ૂંટ લે ું. તમાંરા
દેવ યહોવાએ દશુ્મનો પાસેથી અપાવેલી ૂંટ તમે ભોગવી શકો
છો. 15 જે પ્રજાઓની ૂ મમાં તમે વસવાના છો તે પ્રજાઓનાં
ના હોય એવાં દૂરના નગરો સાથે તમાંરે એ ર તે વતર્ ું.

16 “પર ુ દેવ યહોવા જે ૂ મ તમને તમાંરા કબજામાં આપે
છે, તેમાં તમાંરા દ્વારા કોઇ પણ જીવ ું છોડાઇ જ ું ન જોઇએ.
તમાંરે તમાંમ મ ુષ્ય અને પ્રાણીઓનો નાશ કરવો. 17 હ ીઓ,
અમોર ઓ, કનાનીઓ, હવ્વીઓ પ રઝઝ ઓ અને ય ૂસીઓનો
તમાંરે સં ૂણર્ નાશ કરવો. તમાંરા યહોવા દેવની આ આજ્ઞા છે.
18 જથેી તેઓ પોતે પોતાના દેવોની ૂજામાં જે ૃણાજનક વ ધઓ
કરે છે એ ું અ ુકરણ કરવા તમને લલચાવે ન હ અને શીખવે
ન હ, તેથી તમે તમાંરા દેવ યહોવાના ુનેગાર ન બનો.

19 “કોઈ નગરને જીતી લેવા માંટે લાંબા સમય ુધી ઘેરો ઘાલવો
પડે તો, તમાંરે આજુબાજુનાં ૃક્ષોના નાશ ન કરવા, ફળાઉ ૃક્ષોનાં
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ફળ ખાવાં, પર ુ તે ૃક્ષોનો નાશ ન કરો. ૃક્ષો તમાંરાં દશુ્મનો
નથી કે તેમને કાપી નાખવા પડ.ે 20 ફળો ના આપે તેવાં ૃક્ષોને
તમે કાપી શકો. કલ્લામાં અંદર અથવા બહાર જવાના રસ્તાને
રોકવામાં તેને વાપરો અને ુદ્ધમાં વપરાતા ઓજારો માંટે વાપરો,
તમે શહેરને કબજે કરવા સમથર્ થાવ ત્યાં ુધી.

21
જો કોઈ કતની લાશ મળે તો

1 “વચન અ ુસાર તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે દેશનો કબજો
સોંપી ર ા છે ત્યાં કોઈ ું ૂન થ ું હોય અને તેની લાશ ુલ્લા
ખેતરમાં મળ આવે અને એનો માંરનાર કોણ છે એની ખબર
ના હોય, 2 તો તમાંરા આગેવાનો અને ન્યાયાધીશો તે લાશથી
આસપાસના નગરો ું અંતર માંપે 3 અને ક ું નજીક છે તે ન
કરે. ત્યારબાદ તે નગરના વડ લો એ એવી ગાય લાવવી કે જણેે
ખેતરમાં કામ ક ુ નથી અને કદ ઝંૂસર એ જોડાઇ ના હોય.
4 અને તેઓએ તેને જયાં કદ વાવણી કે ખેડાણ ના થ ું હોય
તેવી ખીણમાં લઇ જવી, વહેતા જળના વહેળામાં તેને લઈ જાય
અને તેની ડોક ત્યાં ભાંગી નાખવી. 5 પછ લેવીવંશી યાજકોએ
આગળ આવ ું; કારણ, તમાંરા દેવ યહોવાએ તેમને પોતાની સેવા
કરવા માંટે તથા યહોવાના નામે આશીવાર્દ આપવા પસંદ કરેલા
છે, તથા બધા જ ઝઘડાઓ તથા માંરામાંર ના બનાવોનો તેમની
આજ્ઞા પ્રમાંણે ુકાદો આપવાનો છે. 6 ત્યારબાદ લાશની સૌથી
નજીકના ગામના વડ લો તે ગાય પર પોતાના હાથ ધોઈ નાખ,ેકે
જનેી ડોક ખીણમાં તેમણે ભાંગી છે. 7 અને પ્ર તજ્ઞા ૂવર્ક જાહેર
કરે કે, ‘અમાંરે હાથે આ લોહ રેડા ું નહો ું તેમ અમે એના
સાક્ષી પણ નહોતા. 8 હે યહોવા, તમે જમેને ુલામીમાંથી ુ કત
અપાવી છે તમાંરા પોતાના ઇસ્રાએલી બં ુઓને માંફ કરો, અને
આ નદોષર્ના ૂનના દોષમાંથી તેમને ુકત કરો.’ 9 આ ર તે
યહોવાએ જે નયમ ઠરા ો છે તેને અ ુસર ને યહોવાની નજરમાં
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જે ન્યાય છે તે કરશો તો તમે નદોષર્ના ૂનના દોષમાંથી ુકત
થશો.

ુદ્ધની ી કેદ ઓ
10 “જયારે તમે ુદ્ધમાં જાઓ અને તમાંરા યહોવા દેવ તમાંરા

દશુ્મનોને તમાંરા કબ્જે કરાવે. 11 તેઓમાંના કેટલાકને તમે કેદ કર
અને એ કેદ ઓની કોઈ રૂપાળ ી તમાંર નજરે પડે અને તમને
ગમી જાય અને તમાંરે તેની સાથે પરણ ું હોય તો, 12 તમાંરે તેને
તમાંરે ઘેર લઈ આવવી, ત્યાં તે પોતા ું માં ું ુંડાવે અને પોતાના
નખ લેવડાવે 13 અને બંદ વાન થઈ ત્યારે જે વ ો પહેયા હોય
તે બદલી નાખ;ે ત્યારબાદ તે તમાંરા ઘરમાં રહે અને એક માંસ
ુધી તેના માંતા પતા માંટે શોક કરે. પછ તમે તેની સાથે પરણી

શકો, તેને પત્ની માંની તેની પાસે જ ુ.ં 14 પછ જયારે તે તમને
ન ગમે તો તમાંરે તેને ુકત કર દેવી. પર ુ તમાંરે તેને વેચવી કે
ુલામ તર કે રાખવી ન હ, કારણ કે તમે તેની આબરૂ લીધી છે.
વારસા હ

15 “જો કોઈ ુરૂષને બે પત્નીઓ હોય, એક માંનીતી અને
બીજી અણમાંનીતી, અને તે બંનેને ુત્ર જન્મ,ે અને અણમાંનીતી
પત્નીનો ુત્ર મોટો હોય, 16 અને પછ જયારે ુત્રો વચ્ચે મલકત
વહેંચવાનો વખત આવે ત્યારે તેણે અણમાંનીતી પત્નીનો ુત્ર જે
એનો સાચો મોટો ુત્ર છે તેની અવગણના કર ને માંનીતી પત્નીના
ુત્રને મોટો ુત્ર ગણવો ન હ. 17 તેણે અણમાંનીતી ીના ુત્રના

મોટા ુત્ર તર કેના અ ધકારો માંન્ય રાખવા તથા પોતાની બધી
મલકતમાંથી તેને બમણો ભાગ આપવો, કારણ, તે તેના પ્રથમ
ખોળાનો ુત્ર છે, અને જયે ુત્ર તર કેનો અ ધકાર તેનો છે.

આજ્ઞાભંગ કરનાર સંતાનો
18 “જો કોઈ કતનો ુત્ર જીદ્દ અને બંડખોર હોય, અને

માંતા પતાની અવજ્ઞા કરતો હોય, અને શક્ષા કરવા છતાં ગણકારતો
ના હોય, 19 તો તેનાં માંતા પતાએ તેને પકડ ને ગામના ચોરામાં
ગામના વડ લો આગળ રજૂ કરવો. 20 અને તેમને કહે ું કે,
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‘અમાંરો ુત્ર અમાંરા ક ામાં નથી, જીદ્દ અને બળવાખોર છે,
તે લાલ ુ અને પય ડ છે, તે કા ૂ બહાર ચાલ્યો ગયો છે.’
21 પછ તે ગામના બધા લોકોએ તેને ઇટાળ કર ને માંર નાખવો.
અને આ ર તે તમાંરે તમાંર વચ્ચેથી એ અ ન દૂર કર ુ.ં પછ
સવર્ ઇસ્રાએલીઓ આ જાણશે અને ગભરાઇને ચાલશ.ે

અપરાધીને માંર ને ઝાડ પર લટકાવાય છે
22 “જો કોઈ કત અપરાધ કરે જે તેના પર ૃત્ ુ દડ લાવે

અને તે મર જાય ત્યારે તમાંરે તેના શર રને કોઈ ૃક્ષની ડાળ એ
લટકાવ ુ.ં 23 પર ુ તેના ૃતદેહને રા ત્ર સમયે લટકતો ન રાખવો,
તે જ દવસે તેને દાટ દેવો, કારણ કે ૃક્ષ પર લટકાવેલા માંણસ
દેવથી શ્રા પત થાય છે, જે ૂ મ તમાંરા દેવ યહોવા તમને આપી
ર ા છે તેને તમાંરે અ ુદ્વ કરવી ન હ.

22
અન્ય નયમો

1 “જો તમે તમાંરા કોઈ ઇસ્રાએલીભાઈના ૂલા પડ ગયેલા
રખડતા બળદને કે ઘેટાને જુઓ તો જો ું ના જો ું કર ું ન હ,
પર ુ તેને સાથે લઈ જઈને તેના માં લકને પાછુ સોંપ ું. 2 અને
જો તેનો માં લક નજીકમાં ન રહેતો હોય અને તમે તેને ઓળખતા
ન હોય, તો એ પ ુને તમાંરે પોતાને ઘેર લઈ જ ું અને તે ખોળતો
આવે ત્યાં ુધી તમાંર પાસે રાખ ું. જયારે એ આવી પહ◌ોચે
ત્યારે તે તેને પાછુ સોંપી દો. 3 કોઈના ગધેડા,ં વ ો અથવા
બીજુ જે કાંઈ તમને મળ આવે તો તેના માંટે પણ આ જ નયમ
છે, તેથી તેના માં લક માંટે તે સાચવી રાખ ું; જો ું ના જો ું કર ું
ન હ.

4 “તમે તમાંરા ઇસ્રાએલીભાઈના ગધેડાને કે બળદને ભારને
કારણે રસ્તામાં પડ ગયે ું કે બેસી પડે ું જુઓ તો તમાંરે તેને
ફર ઊભો કરવામાં સહાય કરવી; જો ું ના જો ું કર ું ન હ.
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5 “કોઈ પણ ીએ ુરુષનાં વ ો પહેરવા ન હ, તેમજ કોઈ
પણ ુરુષે ીના વ ો પહેરવા ન હ; કારણ કે, જે કોઈ એમ
કરે છે તે તમાંરા દેવ યહોવાની દૃ એ અમંગળ લાગે છે.

6 “રસ્તે જતાં આવતાં કોઈ પક્ષીનો માંળો જમીન પર અથવા
ૃક્ષ પર બાંધેલો તમાંરા જોવામાં આવે અને માંળામાં બચ્ચાં હોય

અથવા ઇડા પર બેઠેલી માંદા હોય, તો બચ્ચાં સાથે તમાંરે એ
માંદાને લેવી ન હ, 7 ફકત બચ્ચાંને જ લો અને માંદાને જવા દો.
આમ કરશો તો યહોવા તમને આશીવાર્દ આપશે અને ુખી થશો
અને દ ઘાર્ ુ પામશો.

8 “જયારે તમે ન ું મકાન બંધાવો ત્યારે ધાબા પર ભીંત બાંધો,
જથેી કોઈ પડ ન જાય અને મકાનમાં લકને માંથે હત્યાનો દોષ
ન આવે.

બે જાતની વસ્ ુઓ ું મશ્રણ રોકો
9 “તમાંર દ્રાક્ષની વાડ ઓમાં બે જુદ -જુદ જાત ું બયારણ

વાવ ું ન હ; ન હ તો બધોજ દ્રાક્ષનો પાક તેમજ જે કઈ વા ું
હશે તે તમાંરા ઉપયોગ માંટે ન ષદ્ધ થશ.ે તેને જુદુ રાખ ું પડશ.ે

10 “બળદ તથા ગધેડાને એક સાથે જોતર ને તમાંરે હળ વડે
ખેડ ું ન હ.

11 “બે જાતના દોરામાંથી તૈયાર થયેલાં કપડાં જમે કે ઊન
અને શણના દોરા ું જમેાં મશ્રણ હોય તે પહેરવાં ન હ.

12 “જે ઝભ્ભો તમે પહેરો છો તેને ચાર ૂણે ુુશો ભત મતાં
ૂકવાં.
લ વષયક કા ૂનો

13 “કોઈ ુરુષ ી સાથે લ કરે અને તેની સાથે શાર રક
સંબંધ કયાર્ પછ તેના પ્રત્યે અણગમો પેદા થાય, 14 અને તેને
બદનામ કર તેના પર ખોટો આરોપ ૂકે, ‘લ સમયે તે કુવાર
ન હતી.’ 15 તો તે ીનાં માંતા પતાએ તે ી અક્ષત હોવાનો
ુરાવો ચોરામાં ગામના આગેવાનો સમક્ષ રજૂ કરવો. 16 ત્યાર

બાદ ુત્રીના માંબાપે ગામના વડ લોને કહે ું; ‘મે માંર ુત્રી આ
ુરુષને પરણાવી, ને હવે તે તેને ધ ારે છે; 17 અને તે એના
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પર ખોટુ આળ ૂક ું એમ કહ ને કે, “મને તમાંર ુત્રી અક્ષત
માં ૂમ પડ નથી.” પર ુ આ ર ો અમાંર ુત્રીના અક્ષતપણાનો
ુરાવો.’ પછ તેમણે ગામના વ ડલો સમક્ષ લોહ થી ખરડાયેલી

ચાદર પાથરવી. 18 ત્યારબાદ શહેરનાં વડ લો તે ુરુષને સજા
કરે, 19 તથા ઇસ્રાએલની એક કન્યાની બદનામી કરવા બદલ તેનો
100 તોલા ચાંદ નો દડ કરે. અને તેણે તે રકમ કન્યાના પતાને
આપવી. અને તે ી પેલા ુરુષની પત્ની તર કે ચા ુ રહે. અને
તે ુરુષ તે ીને કદ છૂટાછેડા આપી શકે ન હ.

20 “પર ુ જો એ માંણસના આરોપો સાચા હોય અને તે કન્યા
કુવાર ના હોય તો; 21 ગામના વડ લો તે ીને તેના બાપના
ઘરના બારણા આગળ લઈ જાય અને ત્યાં ગામના લોકોએ તે

ીને ઇટાળ કર ને માંર નાખવી, કારણ કે, તેણે પોતાના પતાના
ઘરમાં જ ભચાર કર ને ઇસ્રાએલમાં ુનો કય છે. તમાંરે
તમાંર વચ્ચેથી એ અ ન દૂર કર ું જ જોઈએ.

જા તય પાપો
22 “જો કોઈ ુરુષ અન્ય પ ર ણત ી સાથે ભચાર કરતાં

પકડાય, તો તે બંનેને-તે ીને તથા ભચાર કરનાર ુરુષને
દેહાતદડની શક્ષા કરવી. આ ર તે ઇસ્રાએલમાંથી દુ તા દૂર થશ.ે

23 “જો કોઈ ુરુષ કોઈ શહેરમાં એક કુમાં રકાને મળે જનેી
સગાઇ કોઇ બીજા માંણસ સાથે થઇ હોય, અને તેની સાથે

ભચાર કરે, 24 તો તમાંરે તે બંનેને ગામના ચોરા આગળ
લાવીને જાહેરમાં ઇટાળ કર ને માંર નાખવા.ં છોકર ને એટલા
માંટે માંર નાખવી કે ગામમાં હોવા છતાં તેણે સહાય માંટે ૂમ
પાડ ન હ. અને પેલા માંણસને એટલા માંટે માંર નાખવો કે તેણે
એ ી સાથે ભચાર કય જનેી તેના જાતભાઇ સાથે સગાઇ
થઇ હતી. તમાંરે તમાંર વચ્ચેથી એ દુ ને દૂર કર ું જ જોઈએ.

25 “પર ુ જો આ બનાવ નગર બહાર વગડામાં બન્યો હોય,
તો ફકત તે ુરુષને જ ઇટાળ કર ને માંર નાખવો. 26 છોકર ને
છોડ ૂકવી કારણ કે તેણે દેહાંતદડને યોગ્ય કૃત્ય ક ુ નથી. આ
તો કોઈ માંણસ બીજા માંણસ પર હુમલો કર તેને માંર નાખે
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તે ું છે. 27 તેણે અન્ય ુરુષ સાથે સગાઇ થયેલી કન્યા પર
શહેરથી બહાર નજન ળ પર ભચાર કય અને તેણે મદદ
માંટે ૂમો પાડ પણ તેણીને સાંભળવા અને બચાવવાં ત્યાં કોઇ
નહો ું.

28 “વળ જો કોઈ માંણસ કુવાર કુમાં રકાને મળે અને તેની
સાથે ભચાર કરતાં પકડાઈ જાય. 29 તો તે ુરુષે તે કન્યા
સાથે લ કરવાં અને દડ તર કે કન્યાના પતાને 50 તોલા ચાંદ
આપ.ે તે છોકર તેની પત્ની થશે. વળ તેણે બળજબર થી તે
કન્યા જોડે ભચાર કય છે માંટે તે કદ તેને છૂટાછેડા આપે
ન હ.

30 “કોઈ પણ ુરુષે પોતાના પતાની કોઈ પણ પત્ની સાથે
ભચાર કરવો ન હ, કારણ કે તે તેના પતા ું અપમાંન છે.

23
નયમો અને પ્ર તબંધો

1 “જો કોઈ કતના ૃષણ ઘાયલ થયા હોય અથવા જનેી
જને ન્દ્રય કાપી નાખવામાં આવી હોય, તેને યહોવાની સભામાં
દાખલ થવા દેવો ન હ. 2 ભચારથી જન્મેલ પોતે તથા તેની
દશ પેઢ ુધી તેના કોઈ પણ વંશજને પણ યહોવાની સભામાં
દાખલ ન કરવો.

3 “કોઇ આમ્મોનીને કે મોઆબીને અથવા દશ પેઢ ના તેમના
કોઈ પણ વંશજને યહોવાની ઉપાસના માંટેની સભામાં દાખલ ન
કરવાં; 4 આ નયમ ું કારણ છે કે જયારે તમે મસરમાંથી બહાર
આ ા, ત્યારે આ પ્રજાએ પાણી અને રોટલી લઈને માંગર્માં તમને
આવકાર પણ આપ્યો ન હ. વળ તમને શ્રાપ આપવા તેઓએ
અરામનાહરાઈમના પથોરથી બયોરના ુત્ર બલામને પૈસાની લાલચ
આપી બો લા ો. 5 પર ુ તમાંરા દેવ યહોવાએ બલામની વાત
સાંભળ ન હ અને તેના શાપને પણ આશીવાર્દમાં ફેરવી ના ો
કારણકે તમાંરા દેવ યહોવાને તમાંરા પર પ્રેમ હતો. 6 તમે
જીવનભર આમ્મોનીઓ અને મોઆબીઓની સાથે શાં ત જાળવશો
ન હ.
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ઇસ્રાએલીઓએ સ્વીકારવાની બાબતો
7 “પર ુ અદોમીઓ અને મસરવાસીઓ પ્રત્યે એવો વહાર

રાખશો ન હ; અદોમીઓ તમાંરા ભાઈઓ છે અને મસરવાસીઓ
વચ્ચે તમે ર ા છો. 8 તેઓના વંશજોની ત્રીજી પેઢ એટલે કે
અદોમીઓ અને મસરવાસીઓના પૌત્રો-પ્રપૌત્રો યહોવાની ઉપાસના
કરવા એકઠ થયેલી સભામાં જોડાઇ શકે.

સેનાની છાવણીમાં સ્વચ્છતા જાળવો
9 “જયારે તમે કોઈ દશુ્મન સાથે ુદ્ધના સમયે છાવણીમાં રહેતા

હોય ત્યારે દરેક પ્રકારની દુ તાથી દૂર રહો. 10 જો તમાંરામાંથી
કોઈ કત રાત્રે વીયર્પાત થવાથી અ ુદ્વ થયો હોય તો તેણે
છાવણીમાંથી બહાર ચાલ્યા જ ું અને સાંજ ુધી અંદર પાછા
ન ફર ું. 11 સાંજે ૂયાર્સ્ત પછ તેણે સ્નાન કર ું અને તે પછ
છાવણીમાં પાછા આવ ું.

12 “કુદરતી હાજત માંટેનો વસ્તાર છાવણીની બહાર હોવો
જોઈએ. 13 કુદરતી હાજતે જતી વખતે સાથે પાવડો રાખવો,
અને દર વખતે તમાંરે ખાડો ખોદ ને મળને માંટ વડે ઢાંક દેવો.
14 “તમાંરા દેવ યહોવા તમાંરુ રક્ષણ કરવા તથા દશુ્મનોથી તમને
ઉગારવા છાવણીમાં ફરે છે. માંટે તમાંરે છાવણીને ુદ્વ રાખવી.
તમાંર છાવણીમાં કોઈ અ ુદ્વ વસ્ ુ એમની નજરે ચડવી જોઈએ
ન હ, ન હ તો તે તમાંરો ત્યાગ કરશ.ે

અન્ય કા ૂનો
15 “કોઈ ુલામ તેના માં લકને છોડ ને રક્ષણ માંટે તમાંર પાસે

ભાગીને આવે તો તેને પાછો ન મોકલો. 16 તમાંરા નગરોમાંથી
એને જયાં ગમે ત્યાં રહેવા દેવો, અને તમાંરે તેને રજાડવો ન હ.

17 “મં દરમાં કામ કરતી કોઈ પણ ઇસ્રાએલી કત
વારાંગના ૃ ત આચરશે ન હ. 18 દેવદાસ કે દેવદાસીના
વારાંગના ૃ તથી થતી કમાંણીના પૈસા કોઇપણ કારણે દેવ યહોવાના
પ વત્ર ાનમાં લાવવા ન હ; કારણ કે, વારાંગના ૃ તને તમાંરા દેવ
યહોવા ધ ારે છે. તે પૈસાને યહોવાને કરેલા કોઇ પણ સમની
કમત ભરવા ન વાપરવા.
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19 “તમે તમાંરા ઇસ્રાએલી જા તબં ુને નાણાં, અનાજ કે બીજુ
કાંઈ ધીરો ત્યારે તેના પર ાજ લે ું ન હ. 20 પર ુ તમે જો
કોઈ વદેશીને કઈ ધીરો તો તેના પર ાજ લઈ શકો છો, પણ
તમાંરા ઇસ્રાએલી જા તબં ુ પાસે ાજ લે ું ન હ, તેથી તમાંરા
દેવ યહોવા તમન,ે તમે જે ૂ મમાં પ્રવેશ કરનાર છો તેમાં બધાં
કાય માં લાભ આપશે.

21 “જો તમે તમાંરા દેવ યહોવાની કોઈ બાબત માંટે બાધા
રાખી હોય તો તે ૂણર્ કરાવામાં વલંબ ન કરો, કારણ કે બાધા
કે પ્ર તજ્ઞા માંટે યહોવા તમને જ જવાબદાર ગણશ.ે 22 પ્ર તજ્ઞા
કે બાધા ન લેવી એ કોઈ પાપ નથી. 23 પર ુ જો તમે સ્વેચ્છાએ
તમાંરે માંથે તમાંરા દેવ યહોવાની બાધા રાખો તો પછ તમાંરે તે
ૂણર્ કરવી જ રહ .
24 “જયારે તમે બીજાની દ્રાક્ષની વાડ માંથી પસાર થતાં હોય

ત્યારે જોઈએ તેટલી દ્રાક્ષ ધરાઈને ખાઈ શકો છો, પર ુ કોઈ
પાત્રમાં ભર ને તમે લઈ જાઓ ન હ, 25 તે ું જ બીજાના ખેતરમાંના
અનાજ સંબંધી છે. કોઈના ઊભા પાકમાં થઈને પસાર થતાં તમે
હાથ વડે કણસલાં તોડ ને એકાદ ુઠ્ઠ અનાજ ખાઈ શકો પણ
તેના પાકને દાંતરડા વડે કાપી શકો ન હ.

24
1 “જો કોઈ ુરુષ ીને પરણ્યો હોય, અને તેની સાથે થોડા

સમય સંસાર માંડયા બાદ તેનામાં કઈં શરમજનક હોવાને કારણે
તેને તે પસંદ ના હોય તો તેને છૂટાછેડા લખી આપી ઘરમાંથી કાઢ
ૂક શકે. 2 અને તે તે ું ઘર છોડ ને અન્ય ુરુષ સાથે લ કરે.

3 અને તેનો બીજો પ ત પણ તેને ન ચાહે. અને છૂટાછેડા લખી
આપી તેને ઘરમાંથી કાઢ ૂકે, અથવા જો તે અવસાન પામ,ે 4 એ

ીને છૂટાછેડા આપનાર એનો પ્રથમ પ ત એને પોતાની પત્ની
તર કે ફર થી લ કર ને રાખી શકે ન હ, કારણ કે, તે તેના માંટે
અ ુદ્ધ થયેલી છે. યહોવાની દૃ એ એ પાપ છે. તમાંરા દેવ
યહોવા તમને જે દેશ આપનાર છે તેને તમાંરે બગાડવો જોઈએ
ન હ.
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5 “કોઈ પણ નવપ રણીત ુરુષની લશ્કરમાં કે અન્ય કોઈ
જાહેર નોકર માં નમ ૂક કરવી ન હ; કારણ કે એક વષર્ ુધી તે
ઘેર પોતાની પત્ની સાથે રહ ને આનંદ કરવા માંટે ુકત છે.”

6 “કોઈ પણ કતએ ઘંટ ું પડ કે ઉપ ું પડ પણ ગીરવે
રાખ ું ન હ; એ મ ુષ્ય ું જીવન ગીરવે રા ા બરાબર છે.”

7 “કોઈ કતએ તેના જા તબં ુ ઇસ્રાએલી ું અપહરણ કર
તેને ુલામ બનાવે અને પછ તેને ુલામ તર કે વેચી દે, તો તેને
ૃત્ ુદડની શક્ષા કરવી. તમાંરામાંથી આ અ ન દૂર કર ુ.ં
8 “કોઈ કતને રકત પ કોઢનો રોગ થયો હોય તો લેવી

યાજકો જે ૂચનાઓ આપે તે ું અત્યંત કાળજી ૂવર્ક પાલન કરો,
કારણ કે, મેં તેઓેને સ્પ માંગર્દશર્ન આપ્ ું છે અને તે તમાંરે
બહુ જ કાળજી ૂવર્ક પાળ ું 9 તમે લોકો મસરમાંથી આવતા હતા
ત્યારે તમાંરા દેવ યહોવાએ મ રયમની શી દશા કર હતી તે યાદ
રાખ ું.

10 “તમે કોઈ કતને ક ું ધારો, તો ગીરવે વસ્ ુ લેવા માંટે
તમાંરે તેના ઘરમાં પ્રવેશ કરવો ન હ. 11 બહાર ઊભા રહે ું, જે

કતએ ઉછ ું લી ું હશે તે તમને બહાર આવીને વસ્ ુ ગીરવે
ુકવા આપશે. 12 અને જો કોઈ માંણસ ગર બ હોય તો ગીરવે
ૂકેલો ઝભ્ભો પેહર ને તમે ૂઈ જાઓ ન હ. 13 સાંજ પહેલાં

તમાંરે તે ઝભ્ભો એને પાછો આપી દેવો, જથેી તે એ પેહર ને
ૂએ અને તમને આશીવાર્દ આપ,ે તમાંરા દેવ યહોવાની દૃ એ

તે ન્યાયી અને સા ું કાયર્ ગણાશે.
14 “તમે કોઈ ગર બ માંણસને દૈ નક વેતને મજૂર એ રાખો તો

તેને પજવશો ન હ, પછ તે તમાંરો જા તબં ુ હોય કે તમાંરા
નગરમાં વસતો વદેશી હોય, પણ તેની રોજી અટકાવશો ન હ.
15 ૂયાર્સ્ત પહેલાં તે માંણસને તમાંરે તેની મજૂર રોજની રોજ
ૂકવી દેવી, કારણ કે એ ગર બ હોવાથી એ નાણાં પર જ તેના

જીવનનો આધાર છે. તમે જો એમ કરશો તો એને તમાંર વરુદ્ધ
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યહોવાને ફ રયાદ કરવી પડશે ન હ અને તમને પાપ પણ લાગશે
ન હ.

16 “ ુત્રોનાં પાપને કારણે તેમના પતાઓને ૃત્ ુદડની શક્ષા
થશે ન હ, અને પતાઓનાં પાપને કારણે ુત્રોને ૃત્ ુદડની શક્ષા
થશે ન હ. પોતપોતાના પાપને કારણે પ્રત્યેકને ૃત્ ુદડની શક્ષા
થશે.

17 “ વદેશીઓ કે અનાથો ન્યાયથી વં ચત રહ ન જાય તે ું
ધ્યાન રાખ ું. વધવાનાં વસ્રો તેના દેવા પેટે કદ ગીરવે લેવાં ન હ.
18 તમે મસરમાં ુલામ હતા અને તમાંરા યહોવા દેવે તમને ુકત
કરા ાં હતાં એ હમેશા યાદ રાખ ુ.ં તેથી જ હુ તમને આમ
કરવાની આજ્ઞા જણા ું છુ.

19 “જયારે પાકની કાપણી કરો ત્યારે એકાદ ૂળો ખેતરમાં રહ
જાય, તો તે લેવા પાછા ખેતરે જ ું ન હ; વદેશીઓ, અનાથો
તથા વધવાઓ માંટે તેને ત્યાં જ પડયો રહેવા દેવો, જથેી તમાંરા
યહોવા દેવ તમને આશીવાર્દ આપશે અને તમાંરા કામમાં લાભ
આપશે. 20 જયારે તમે ફળ લેવાં જૈ ૂનના ૃક્ષને ઝૂડો ત્યારે
કોઈ ડાળને બીજી વાર ઝૂડવી ન હ, કઈ રહ ગ ું હોય તો તે
વદેશીઓ, વધવાઓ અને અનાથો માંટે રહેવા દે ુ.ં 21 એ જ
ર તે જયારે તમે દ્રાક્ષની વાડ માંથી પાક ઉતારો ત્યારે દ્રાક્ષ બીજી
વાર વીણો ન હ. જે કઈ રહ જાય તે વદેશીઓ, વધવાઓ
અને અનાથો માંટે રહેવા દો. 22 યાદ રાખો કે તમે મસરમાં
ુલામ હતા, તેથી હુ તમને આમ કરવાની આજ્ઞા કરુ છુ.

25
1 “જો કોઈ બે માંણસો વચ્ચે ઝઘડો હોય કે તકરાર હોય તો

તેઓએ ન્યાય માંટે અદાલતમાં જ ું જોઇએ. અને ન્યાયાધીશો
કોણ નદોષર્ છે અને કોણ ુનેગાર છે તેનો ફેસલો કરશે. 2 ુના
અ ુસાર જો ુનેગાર ફટકા માંરવા યોગ્ય હોય તો એ ન કરાશે
કે તેને કેટલા ફટકા માંરવા. ુનેગારે પોતા ું મોઢુ નીચે તરફ રાખી
ુ ુ અને તેને ઉચીત માંત્રામાં ફટકા માંરવા. 3 ચા ુકના ચાળ સ

ફટકાથી વધારે ફટકાની સજા કર શકાય ન હ; જો ચાળ સથી



ુન નયમ 25:4 lxv ુન નયમ 25:15

વધારે ફટકા માંરવામાં આવે તો તે બતાવે છે કે તમે તેના જીવન ું
મહત્વ જટે ું અ◌ાંક ું જોઇએ તેટ ું આંકતા નથી.

4 “કોઈ પણ કતએ બળદ ડૂડાં ૂંદતો હોય ત્યારે તેને મોર
પહેરાવવી ન હ.

દયરવટુ
5 “બે ભાઈઓ સાથે રહેતા હોય અને તેમાંનો એક ન:સંતાન
ૃત્ ુ પામ,ે તો મરનારની પત્નીએ કુટુબની બહાર કોઈ પારકા
ુરુષને પરણ ું ન હ. તેના પ તના ભાઈએ તેની સાથે લ

કર ને દયર તર કેની ફરજ બજાવવી. 6 તેનાથી તે ીને જે
પ્રથમ ુત્ર જન્મે તે મરનાર ભાઈનો ુત્ર ગણાય, જથેી તે ું નામ
ઇસ્રાએલમાંથી ૂસાઈ ન જાય. 7 પર ુ જો તે પોતાના ૃત
ભાઈની પત્ની સાથે લ કરવા ઇચ્છતો ના હોય તો તે ીએ
ચોરામાં નગરના આગેવાનો સમક્ષ જઈને કહે ું કે, ‘માંરો દયર
તેના ભાઈના કુળ ું નામ ઇસ્રાએલમાં જીવંત રાખવા માંગતો નથી,
વળ તે માંરા પ્રત્યેની પ ત તર કેની જવાબદાર લેવા ઇચ્છતો
નથી.’ 8 ત્યારબાદ ગામના આગેવાન વડ લો તેને બોલાવી તેને
સમજાવ,ે અને તેમ છતાં તે હઠ પકડ ને જણાવે કે, ‘હુ તેને
પરણવા માંગતો નથી.’ 9 તો પછ તે વધવા વડ લોની હાજર માં
તેની પાસે જાય, તેના પગમાંથી તેનાં ચંપલ કાઢ નાખે અને તેના
ુખ પર ૂંકે, પછ કહે, ‘જે માંણસ પોતાના ભાઈનો વંશ ચા ુ

રાખવા ઇચ્છતો નથી તેના આવા જ હાલ થાય છે.’ 10 અને
ત્યારબાદ હમેશા તે ું ઘર ઇસ્રાએલમાં આ પ્રમાંણે ઓળખાશે જે

કતનાં ‘ચંપલ કાઢ નંખાયા હતા તે ું કુટુબ.’
11 “જો બે કતઓ વચ્ચે ઝઘડો થાય અને પોતાના પ તને

બચાવવા તેમાંનાં એકની વહુ વચમાં પડે અને બીજા માંણસના
ૃષણને પકડ ને ખેંચે અને ઇજા પહોંચાડ,ે 12 તો દયા બતા ા
વના તમાંરે તે ીનો હાથ કાપી નાખવો.
13 “તમાંર થેલીમાં ૂબ હલકાં કે ૂબ ભારે કાટલાં ન હોવા

જોઇએ. 14 વળ તમાંરા ઘરમાં તમાંરે ૂબ નાનાં અને ૂબ
મોટા માંપ રાખવાં ન હ. 15 તમાંરે સાચા અને પ્રમાં ણત વજન
અને માંપનો ઉપયોગ કરવો, જથેી યહોવાએ આપેલી ૂ મમાં તમે
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લાં ુ આ ુષ્ય ભોગવો. 16 જે કોઈ કત ખોટાં વજન અને
ખોટા માંપથી છેતર પડ કરે છે, તે તમાંરા યહોવા દેવની નજરમાં
ૃણાજનક છે.

અમાંલેક ઓનો વનાશ ન ત
17 “તમે જયારે મસરથી આવતા હતા ત્યારે અમાંલેક પ્રજાએ

તમાંર સાથે કેવો વતાર્વ રા ો હતો તે યાદ રાખજો. 18 તે
લોકો તમાંર વરુદ્ધ લડ્યાં અને તમાંરા લોકો જે થાક ગયા હતા
અને નબળા હતા અને જઓે બધાની પાછળ ધીમે ચાલી ર ાં
હતાં તેમના પર આક્રમણ ક ુર્, અમાંલેક ઓને દેવનો ડર ન હતો.
19 તેથી તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે દેશ આપી ર ા છે તેમાં
તે તમાંર આસપાસના શ ુઓથી તમને રાહત આપે ત્યારે તમાંરે
અમાંલેક ઓ ું નામ નશાન ધરતીના પટ ઉપરથી ૂંસી નાખવા ું
છે, તે બાબત કદ ૂલશો ન હ.

26
પ્રથમ પેદાશ અને યહોવાનો ભાગ

1 “તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે દેશ આપી ર ા છે તેમાં તમે
પહોંચો અને તેનો કબજો લઈને તેમાં વસવાટ કરો, 2 ત્યારે તમાંરે
તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે ૂ મ આપી ર ાં છે તેમાં થતા
પ્રત્યેક પાકનો પ્રથમ ભાગ તમાંરે લઇ, અને તેને યહોવા તમાંરા
દેવ તેની ઉપાસના કરવા જે જગ્યા પસંદ કરે ત્યાં લઇ જવો.
3 અને તે દવસે ત્યાં જે કોઈ યાજક સેવા કરતો હોય તેની પાસે
જઈને કહે ું કે, ‘હુ તમાંરા દેવ યહોવા સમક્ષ જાહેર કરુ છુ કે,
જે દેશ અમને આપવા ું યહોવાએ અમાંરા પ ૃઓને વચન આપ્ ું
હ ું તેમાં અમે પ્રવેશ કય છે.’

4 “પછ યાજકે તમાંરા હાથમાંથી ટોપલો લઈને તમાંરા દેવ
યહોવાની વેદ સમક્ષ ુકવો. 5 પછ તમાંરે તમાંરા યહોવા દેવ
સમક્ષ કહે ું, ‘માંરા પ ૃઓ ળાંતર કર ને આવેલા અરામીઓ
હતા અને આશ્રય માંટે મસરમાં ગયા હતા. તેઓ ઘણી ઓછ
સં ામાં હતા, પર ુ તેઓ ત્યાં એક મોટ , શ કતશાળ અને
અસં પ્રજા બન્યા હતા, 6 પર ુ મસર ઓએ અમાંર સાથે
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દુ ર્વહાર કય , અમને ુલામ બનાવી, અમાંરા પર ત્રાસ ુજાર
અને અત્યાચાર કર , અમાંર પાસે મજુર કરાવી. 7 ત્યારે અમે
અમાંરા યહોવા દેવને પોકાર કય . તેમણે અમાંરો સાદ સાંભ ો
અને અમાંરાં દ:ુખો, ુશ્કેલીઓ અને સતામણી જોયા; 8 અને તેણે
પરચાઓ તથા અદ્ભત કૃત્યો કયાર્, કે જે મસરવાસીઓના મનમાં
ૂબ ભય લા ા,ંઅને તેના પ્રચંડ બાહુબળથી તે આપણને મસર

માંથી બહાર લા ા. 9 અને અમને આ જગ્યાએ લાવીને દૂધ
અને મધથી રેલછેલ થતો આ પ્રદેશ આપ્યો. 10 અને હવે, હે
યહોવા જુઓ જે પ્રદેશ તમે મને આપ્યો છે તેની ઊપજ ું પ્રથમ
ફળ, હુ લા ો છુ.’

“પછ ત્યાં તમાંરા યહોવા દેવ સમક્ષ તે ભાગ ૂક ને દડવત
પ્રણામ કર તેમની ઉપાસના કરવી. 11 અને પછ તમાંરા દેવ
યહોવાએ તમાંરુ અને તમાંરા કુટુબ ું જે ભ ું ક ુર્ છે તેને માંટે
તમાંરે લેવીઓએ અને તમાંર વચ્ચે રહેતા વદેશીઓએ ભેગા
મળ ને આનંદોત્સવ કરવો.

12 “પ્રત્યેક ત્રીજુ વષર્ ખાસ દશાંશ ું વષર્ ગણ ુ.ં તે વષેર્
તમાંરે તમાંરો સવર્ દશાંશ લેવીઓન,ે વદેશીઓને, વધવાઓને
અને અનાથોને આપવો જથેી તેઓ તમાંરાં ગામોમાં ધરાઈને ખાવા
પામ.ે 13 પછ તમાંરે તમાંરા દેવ યહોવા સમક્ષ કહે ું કે, ‘મેં
માંરા ઘરેથી બધી વસ્ ુઓનો દશાંશ ભાગ કાઢ લીધો છે અને તે
લેવીઓન,ે વદેશીઓને, વધવાઓને અને અનાથોને તમાંર આજ્ઞા
ુજબ આપી દ ધો છે. તમાંર એકપણ આજ્ઞાનો મેં ભંગ કય

નથી તેમજ હુ ૂલ્યો પણ નથી. 14 હુ અ ુદ્વ હતો ત્યારે હુ
દશાંશને અડકયો પણ ન હતો. શોકના સમયમાં મેં કાંઈ ખા ું
નથી, કે ૃતાત્માંઓને ધરા ું પણ નથી, હે માંરા યહોવા, મેં
તમાંરુ ક ું જ ક ુર્ છે. તમે જે આજ્ઞાઓ જણાવી હતી તે બધી
જ મેં પાળ છે. 15 તમાંરા પ વત્રધામ સ્વગર્માંથી નીચે જુઓ,
અને તમાંર ઇસ્રાએલી પ્રજા ઉપર, તેમ જ અમાંરા પ ૃઓને
વચન આપ્યા પ્રમાંણે તમે અમને દૂધ અને મધથી છલકાતો જે
દેશ આપ્યો છે તેના ઉપર આશીવાર્દ વરસાવો.’
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યહોવાની આજ્ઞાઓ ું પાલન
16 “આજે તમાંરા દેવ યહોવા તમને આ નયમો અને કા ૂનો

પાળવાની આજ્ઞા કરે છે; તમાંરે પ્રામાં ણકતાથી હૃદય ુવર્ક તેમને
પાળવાના છે. 17 તમે આજે યહોવાને તમાંરા દેવ તર કે સ્વીકાયાર્
છે. તમે તેણે ચીંધેલા માંગેર્ ચાલવાનો કરાર કય છે. તેનાં
કાયદાઓ, આજ્ઞાઓ અને નયમો પાળવાનાં છે અને એ જે કહે
તે પ્રમાંણે કરવા ું વચન તમે આપ્ ું છે. 18 યહોવાએ તમને જે
વચન આપ્ ું હ ું તે પ્રમાંણે આજે તમને પોતાના ખાસ લોકો તર કે
પસંદ કયાર્ છે, તેથી તમાંરે તેની સવર્ આજ્ઞાઓ ું પાલન કરવા ું
છે. 19 તેથી જો તમે તે પ્રમાંણે કરશો તો યહોવા તમને અન્ય
પ્રજાઓ કરતા મહાન પ્રજા બનાવશ,ે અને તમને માંન-પ્ર ત ા અને
ગૌરવ પ્રાપ્ત થશે. અને યહોવાએ આપેલા વચન પ્રમાંણે તમે એક
પ વત્ર દેશ બનશો કે જે યહોવાને વ શ ર તે સમ પતર્ છે.”

27
દ શલાલેખો

1 ત્યારબાદ ૂસાએ અને ઇસ્રાએલના આગેવાનોએ આ પ્રમાંણે
જણા ું, “આજે હુ તમને બધાને જે આજ્ઞાઓ કરુ છુ તે સવર્ ું
પાલન કરજો. 2 જયારે તમે યદન નદ ઓળંગીને તમાંરા દેવ
યહોવાએ તમને જે દેશ આપ્યો છે તેમાં પ્રવેશ કરો તે દવસે
તમાંરે ત્યાં મોટા પથ્થરો ઊભા કર ને તેના પર ૂના ું પ્લા ટર
કર ુ.ં 3 અને તેના ઉપર નયમના સવર્ શ ો લખી નાખવા, પછ
તમે તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે ૂ મ આપી ર ાં છે તેમાં ાઇ
થઇ શકશો. તમાંરા પ ૃઓના યહોવા દેવે તમને જે વચન આપ્ ું
હ ું તેમ આ ૂ મમાં દૂધ અને મધની રેલછેલ થશ.ે

4 “અને યદનને સામે કનારે તમે પહોંચો ત્યારે એબાલ પવર્ત પર
વહેલામાં વહેલી તકે સ્ ૃ ત ચન્હરૂપે પથ્થરોનો એક સ્તંભ ઊભો
કર તેના પર ૂના ું પ્લા ટર કરો. 5 પછ ત્યાં તમાંરે તમાંરા દેવ
યહોવાના નામે એક પથ્થરની વેદ બાંધવી. 6 તમાંરા દેવ યહોવા
માંટે વેદ બાંધવા માંટે વણઘડયા પથ્થરોનો ઉપયોગ કરવો. અને
તેના ઉપર તમાંરા દેવ યહોવાને આહુ ત ચઢાવવી. 7 યજ્ઞો અને
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શાંત્યપર્ણો કરો અને તમાંરા દેવ યહોવા સમક્ષ આનંદથી ખા ુ.
8 આ પથ્થરો ઉપર તમાંરે નયમનાં શ ો સ્પ વાંચી શકાય તે
ર તે કાળજી ૂવર્ક કોતરવા.”

શ્રા પત બાબતોના કા ૂનને લોકોની સહમ ત
9 પછ ૂસાએ તથા લેવી યાજકોએ તમાંમ ઇસ્રાએલીઓને

ક ું, “હે ઇસ્રાએલી બં ુઓ, શાંત થાઓ, અને સાંભળો. આજે
તમે તમાંરા દેવ યહોવાની પોતાની પ્રજા માંટે બની ગયા છો.
10 માંટે તમાંરા દેવ યહોવાની આજ્ઞા સાંભળો. આજે હુ તમને
જે આજ્ઞાઓ અને કા ૂનો જણા ું છુ તે ું પાલન તમાંરે આજથી
જ શરૂ કરવા ું છે.”

11 તે જ દવસે ૂસાએ તે લોકોને આ ુજબ આજ્ઞા કર :
12 “યદન નદ પાર કયાર્ પછ લોકો ઉપર આશીવાર્દ ઉચ્ચારાય, તે
વખતે નીચેનાં કુળો ગર ઝ મ પવર્ત પર ઊભા રહે: શમયોન, લેવી,
યહૂદા, ઇસ્સાખાર, ૂસફ અને બન્યામીન, 13 શ્રાપ ઉચ્ચારાય
ત્યારે એબાલ પવર્ત ઉપર રૂબેન, ગાદ, આશેર, ઝ ુલોન, દાન
અને નફતાલીના કૂળો ઊભા રહે.

14 “તે પછ લેવીઓ મોટે સાદે તમાંમ ઇસ્રાએલીઓને કહે:
15 “ ‘શ્રા પત છે તે કત જે ખોટા દેવ બનાવે છે, પછ તે

કોતરેલી પ્ર તમાં હોય અથવા ધા ુની ૂ ત હોય અને તેની ુપ્ત
ર તે ૂજા કરે, કારણ કે મ ુષ્યસ જતર્ દેવોનો યહોવા ધ ાર
કરે છે.’

“અને બધા લોકો ‘આમીન’ કહ ને સ્વીકૃ ત આપશે.
16 “ ‘જો કોઈ કત પોતાના પતા કે માંતા ું અપમાંન કરે

તો તેના પર શ્રાપ ઊતરો.’
“અને બધા લોકો ‘આમીન’ કહ ને સ્વીકૃ ત આપશે.
17 “ ‘જે કોઈ કત પોતાના પડોશીની સીમાં ું નશાન

હઠાવે તો તેના પર શ્રાપ ઉતરો.’
“અને બધા લોકો ‘આમીન’ કહ ને સ્વીકૃ ત આપશે.
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18 “ ‘જો કોઈ કત અંધ કતનો ફાયદો ઊઠાવે તો
તેના પર શ્રાપ ઊતરો.’

“અને બધા લોકો કહેશે ‘આમીન’.
19 “ ‘જો કોઈ કત વદેશી, અનાથ અને વધવાને અન્યાય

કરે તો તેના ઉપર શ્રાપ ઊતરો.’
“અને બધા લોકો કહેશે ‘આમીન’
20 “ ‘જે કત પોતાના પતાની પત્ની સાથે ભચાર કરે

છે શ્રા પત છે, કારણ કે, તે તેના પતાની બદનામી કરે છે;’
“અને બધા લોકો કહેશે ‘આમીન.’
21 “ ‘જો કોઈ કત પ્રાણીની સાથે અઘ ટત કમર્ કરે તો

તે શ્રા પત થાઓ.’
“બધા લોકો કહેશે ‘આમીન.’
22 “ ‘જો કોઈ કત પોતાની બહેન સાથ,ે પછ તે સગી

બહેન હોય કે ઓરમાંન, જો તેની સાથે કુકમર્ કરે તો તે શ્રા પત
થાઓ!’

“અને બધા લોકો કહેશે, ‘આમીન.’
23 “ ‘જો કોઈ કત તેની સા ુ સાથે કુકમર્ કરે તો તે

શ્રા પત થાઓ.’
“અને બધા લોકો કહેશે, ‘આમીન.’
24 “ ‘જો કોઈ કત ખાનગીમાં કોઈની હત્યા કરે તો તે

શા પત થાઓ;’
“અને બધા લોકો કહેશે, ‘આમીન.’
25 “ ‘જે કત નદોષર્ માંણસની હત્યા કરવા માંટે પૈસા

લે છે તે શ્રા પત છે;’
“અને બધા લોકો કહેશે, ‘આમીન.’
26 “ ‘જો કોઈ કત આ આજ્ઞાઓ ું પાલન ન કરે તો તે

પણ શ્રા પત થાઓ.’
“અને બધા લોકો કહેશે, ‘આમીન.’

28
આજ્ઞા પાલન માંટેના આશીવાર્દો

1 “આજે હુ તમને તમાંરા યહોવા દેવની આ બધી આજ્ઞાઓ કરુ
છુ તે સવર્ ું પાલન કર ને તમાંરા દેવ યહોવા ું ક ું, ન ા ૂવર્ક
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અ ુસરશો તો તે તમને ૃથ્વીની બધી પ્રજાઓમાં ઉચ્ચ ાને
ાપશે, 2 તેથી જો તમે તમાંરા દેવ યહોવાને અ ુસરશો, તો

નીચેના આશીવાર્દો તમાંરા પર ઊતરશે:
3 “નગરમાં અને ખેતરમાં પણ

તમે આશીવાર્ દત થશો.
4 ઘણાં સંતાનો,

ુષ્કળ ધનધાન્ય,
અસં ઘેટાંબકરાં અને ઢોરઢાંખર

દેવનાં આશીવાર્દથી પ્રાપ્ત થશ.ે
5 તમાંરાં ટોપલાઓ અને ભોજનના થાળો

ૂબ ખોરાકથી આશીવાર્ દત થશે.
6 વળ તમાંર અંદરની અને બહારની પ્ર ૃ ઓમાં તમને આશીવાર્દ

પ્રાપ્ત થશ.ે
7 “યહોવા તમાંરા ઉપર હુમલો કરવા આવનાર દશુ્મનોને પરાજીત

કરશે; તેઓ ભેગા મળ ને તમાંર સામે એક દશામાંથી આવશે તો
પણ તમાંર આગળથી સાત દશાઓમાં ભાગી જશે.

8 “તમાંરા યહોવા દેવ તમને જે દેશ આપે તેમાં જયારે
તમે પહોંચશો ત્યારે તે તમાંરા અનાજના કોઠારો ભર ને તમને
આશીવાર્ દત કરશે. અને તમે જે કાંઈ કામ કરશો તેમાં સફળતાનો
આશીવાર્દ આપશ.ે 9 અને તમે જો તમાંરા દેવ યહોવાની
આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ને તેમના માંગેર્ ચાલશો, તો તેણે આપેલા
વચન પ્રમાંણે તે તમને પ વત્ર દેશ તર કે ા પત કરશે. 10 તેથી
ૃથ્વી પરના બધા લોકો તમે યહોવાની પ્રજા છો એ જાણીને

તમાંરાથી ગભરાતા રહેશે.
11 “યહોવાએ તમને જે દેશ આપવા ું તમાંરા પ ૃઓને વચન

આપ્ ું હ ું તે દેશમાં યહોવા તમને ઘણાં સંતાનો, ઢોરઢાંખર તથા
ુષ્કળ ઊપજ આપીને સવર્ સારાં વાનાં સાથે સ ૃ દ્વ આપશે.

12 યહોવા તમાંરા દેશમાં તમાંર ૂ મ પર તમને પ્રત્યેક ઋ ુમાં
ુષ્કળ પાક આપવા માંટે આકાશના પોતાના સ ૃદ્વ ભંડારને ખોલીને

યથાઋ ુ ૃ કરશે, અને ખેતીના પ્રત્યેક કામમાં લાભ આપશે,
જથેી તમે બીજી ઘણી પ્રજાઓને ઉછ ું આપશો પણ તેઓથી
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કઇ પણ ઉછ ું લેશો ન હ. 13 આજે હુ તમને તમાંરા દેવ
યહોવાની જે આજ્ઞાઓ જણા ું છુ તે ું તમે ન ા ૂવર્ક પાલન
કરશો તો યહોવા તમને આગળ રાખશે, પાછળ રાખશે ન હ, અને
તમે હમેશા ઉપર રહેશો નીચે ન હ. 14 આજે મેં તમને જે નયમો
દશાર્ ા છે તેમાંથી તમે આમ કે તેમ જરાય ચ લત થશો ન હ,
અને અન્ય દેવોની કદાપી સેવા ૂજા કરશો ન હ, તેના ઉપર આ
સવર્ આશીવાર્દોનો આધાર છે.

આજ્ઞાભંગ માંટેના શ્રાપો
15 “પર ુ જો તમે તમાંરા દેવ યહોવાની આજ્ઞા ન હ પાળો

અને આજે હુ જે એમની આજ્ઞાઓ અને નયમો જણા ું છુ
તે ું ન ા ૂવર્ક પાલન ન હ કરો તો આ સવર્ શ્રાપો તમાંરા પર
ઊતરશ.ે
16 “તમાંરાં શહેર અને ખેતરમાં

તમે શ્રા પત થશો.
17 તમાંરા ટોપલાઓ અને ભોજનના થાળ ઉપર ખોરાકની

દલુર્ભતાનો શ્રાપ ઊતરશ.ે
18 તમાંર સંત ત ઉપર,

ખેતીની ઉપજ ઉપર,
તમાંરાં ઢોરઢાંખર ઉપર
તથા ઘેટાંબકરાં ઉપર શ્રાપ ઊતરશે.

19 તમાંર તમાંમ પ્ર ૃ તઓમાં
તમાંરા ઉપર શ્રાપ ઊતરશ.ે

20 “કારણ કે યહોવા પોતે તેમનો શ્રાપ તમાંરા પર મોકલશ,ે
યહોવા તમને શ્રાપ આપશે અને તમને ાકુળ બનાવી દેશે. તમે
જે કાંઇ કરશો તેમાં નષ્ફળતા તથા આફતો આવશે. અંતે તમે
થોડાજ સમયમાં નાશ પામશો. કારણ કે તમે દુ કમ કર ને
યહોવાને છોડ દ ધા છે. 21 અને તમે જે દેશનો કબજો લેવા
જઈ ર ા છો ત્યાં યહોવા તમાંરામાં રોગચાળો મોકલશ,ે જમેાં
તમે બધા સમાંપ્ત થઈ જશો, 22 યહોવા તમને ઘાસણી, જવર,
સોજા, દકુાળ, ૂ અને ગેરુના ભોગ બનાવશ.ે એ આફતો તમાંરો
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પીછો છોડશે ન હ અને અંતે તમાંરો નાશ થશે. 23 તમાંરા માંથા
ઉપર ું આકાશ તાંબાના તવા જે ું અને નીચેની ધરતી લોખંડ જવેી
બની જશે. 24 યહોવા તમાંર ધરતી પર પાણીની જગ્યાએ ૂળ
અને રેતીનો વરસાદ વરસાવશ,ે વરસાદની અછતને કારણે તમાંરો
નાશ થશે.

25 “યહોવા તમાંરા દશુ્મનોથી તમાંરો પરાજય કરાવડાવશ.ે તમે
એક દશામાંથી તેમના ઉપર હુમલો કરશો પર ુ તમે તેમનાથી સાત
જુદ દશાઓમાં ભારે ુંચવાઇને ભાગી જશો. સમગ્ર ૃથ્વીનાં
રાજયો તમાંર દશા જોઈને ભયભીત થઇ જશે. 26 આકાશમાં
ઊડતાં પંખીઓ અને જગલનાં પ્રાણીઓ તમાંરાં ૃતદેહને ખાવા
આવશ;ે અને તેમને હાંકનાર કોઈ ન હ હોય.

27 “યહોવા તમાંરા ઉપર મસરમાં થતાં ૂમડાં, ગાંઠો, પરુ
અને ૂજલીનો રોગ મોકલશ,ે કોઈ દવાની અસર તેના પર થશે
ન હ. અને કોઈ તેને મટાડ શકશે ન હ. 28 યહોવા તમને ગાંડા,
આંધળા બનાવશે અને બીજા માંન સક રોગો આપશે; 29 જથેી
તમે કોઈ આંધળો ધોળે દહાડે અંધારામાં ફાંફાં માંરે તેમ તમે ફાંફાં
માંરશો છતાં તમને રસ્તો જડશે ન હ, સતત તમાંરુ શોષણ થશે,
તમે ૂંટાશો છતાં કોઈ તમને આવીને બચાવશે ન હ.

30 “તમાંરા વવાહ કોઈ ી સાથે થશે, પર ુ તેનો ઉપભોગ
બીજો ુરુષ કરશે; તમે તમાંરા માંટે ઘર બાંધશો છતાં પણ તમે
તેમાં રહેવા પામશો ન હ. દ્રાક્ષની વાડ ઓ તમે કરશો પર ુ તેનાં
ફળ તમે ચાખી શકશો ન હ. 31 તમાંરાં ઢોરને તમાંર આંખો સામે
કાપવામાં આવશ,ે પણ તે ું માંસ તમે ખાવા પામશો ન હ, તમાંર
નજર સામે તમાંરો ગધેડો ચોરાઈ જશે પર ુ તે તમને પાછો મળશે
ન હ. વળ તમાંરા ઘેટા બકરાં તમાંરા શ ુઓ ઉઠાવી જશે છતાં
કોઈ તમાંર મદદે આવશે ન હ.

32 “તમાંરા ુત્ર- ુત્રીઓને તમાંરાં દેખતાં પરદેશીઓ ઉપાડ જશે,
અને રોજ તમે તેમને શોધશો પણ તેઓ તમને મળશે ન હ, પણ
તમે કાંઈ મદદ કર શકશો ન હ.

33 “કોઈ અજ્ઞાત પ્રજા જ તમાંરા દેશ અને તમાંર મહેનતનાં
ફળ ભોગવશ,ે અને તમાંરે ભાગે તો હમેશા શોષણ અને પીડા જ
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રહેશ.ે 34 તમાંર આજુબાજુ આ બધી દ:ુખદ ઘટનાઓ બનતી
જોઇને તમાંરુ માં ું ફટક જશે. 35 યહોવા, તમને પગે અને
ૂંટણે ૂમડાંના ભોગ બનાવશે અને તેનો કોઈ ઉપાય હશે ન હ;

અને એ ૂમડાં પગથી માંથા ુધી પ્રસર જશે.
36 “યહોવા તમને અને તમાંરા ન ુકત કરેલા રાજાને વદેશી

પ્રજા વચ્ચે દેશવટે લઈ જશે કે જનેો તમે અને તમાંરા પ ૃઓએ
કદ ય વચાર કય ન હ હોય અને ત્યાં તમે લાકડાના અને પથ્થરના
બનાવેલા બીજા જ દેવોની ૂજા કરશો. 37 યહોવા તમને જે
દેશોમાં મોકલશે ત્યાં તમને થતી ખરાબ ચીજોથી લોકોને આઘાત
લાગશ.ે તેઓ તમાંરા પર હસશે અને તમાંરા વષે ખરાબ બોલશ.ે

નષ્ફળતાનો શ્રાપ
38 “તમે ુષ્કળ બી વાવશો પણ લણશો ઓછુ. કારણ કે,

તમાંરો બધો પાક તીડો ખાઈ જશ.ે 39 તમે દ્રાક્ષાવાડ ઓ રોપશો,
કાળજી ૂવર્ક કેળવશો, છતાં તમે તેની દ્રાક્ષ ખાવા કે દ્રાક્ષારસ પીવા
પામશો ન હ, કારણ કે જ ુઓ દ્રાક્ષોને ખાઈ જશ.ે 40 તમાંર
જમીનમાં જૈ ૂનનાં ૃક્ષો ઠેર ઠેર ઊગશે પણ તમે તમાંરે શર રે
તે ું તેલ ચોળવા ન હ પામો. કારણ કે, ફળો પાકે તે પહેલાં જ
ૃક્ષો પરથી નીચે ખર પડશે. 41 તમને ુત્ર- ુત્રીઓ પ્રાપ્ત થશે

પણ તે તમાંરાં ન હ રહે, કારણ કે તમાંર પાસેથી લઈ લેવાશે
અને તેઓ ુલામો બનશે. 42 તમાંરા દ્રાક્ષાવેલાઓનો, ૃક્ષોનો
તથા ખેતીની બધી પેદાશનો તીડો નાશ કરશે. 43 તમાંર વચ્ચે
રહેતા વદેશીઓની ઉ રો ર પ્રગ ત થશ.ે તેઓ ધનવાન બનશે
અને તમે ઉ રો ર પડતી થવાથી ગર બ બનશો. 44 તેઓ તમાંરા
લેણદાર બનશ.ે તમે તે લોકોના લેણદાર ન હ બનો, તેઓ ઉપર
રહેશે અને તમે નીચે રહેશો.

45 “આ બધાં શ્રાપો તમાંરા પર ઊતરશ;ે તમાંરો પીછો પકડશે
અને અંતે તમે નાશ પામશો-કારણ કે તમે તમાંરા દેવ યહોવાની
વાણી સાંભળવા ના પાડો છો, તેમણે જણાવેલી આજ્ઞાઓ ું પાલન
તમે ક ુર્ નથી, 46 વળ એ ચેતવણીરૂપ શ્રાપો તમાંરા પાપના ુરાવા
રૂપ બનશે અને તમાંરા તથા તમાંરા વંશજો પર કાયમ રહેશે.
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47 “જયારે તમાંર પાસે યહોવાએ આપેલી વસ્ ુઓ જોઈએ
તેટલી હતી ત્યારે તમે પ્રસ ચ ે આનંદ ૂવર્ક તમાંરા દેવ યહોવાની
સેવા કર ન્હોતી, 48 તેથી તમે તમાંરા દશુ્મનોના ુલામ બની જશો.
યહોવા તમાંરા દશુ્મનોને તમાંર વરુદ્ધ લાવશે અને તમે ૂ ા,
તરસ્યા અને ન રહેશો અને પ્રત્યેક વસ્ ુની અછત અ ુભવશો.
તેઓ તમાંર ડોક પર લોખંડ ઝંૂસર લાદશે અને છેવટે તમે મોતને
ભેટશો.

દશુ્મનોથી શ્રા પત ઇસ્રાએલ
49 “યહોવા, તમે જનેી ભાષા સમજતા નથી એવી દૂર દેશની

પ્રજાને તમાંર ઉપર ચઢાઈ કર ને ગરૂડની જમે તરાપ માંરવા
મોકલશ.ે 50 એ પ્રજાના માંણસો ુવાન કે ૃદ્વ પર જરાય
દયા દાખવશે ન હ, કારણ કે તેઓ અ ત હસક અને ક્રોધી છે.
51 ાં ુધી તમાંરો નાશ ન થઇ જાય ત્યાં ુધી તેઓ તમાંરા
ઢોરઢાંખર અને પાક લઇ જશે. તમાંરુ અનાજ, નવો દ્રાક્ષારસ,
જતૈતેલ, વાછરડાં, ઘેટાં બચશે ન હ, પ રણામે તમે મોત ભેગા
થઈ જશો.

52 “તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે ૂ મ આપે છે તેમાંના બધાં
નગરોને તેઓ ઘેરો ઘાલશે અને અંતે જે કોટો પર તમે ુરક્ષા
માંટે આધાર રાખો છો, તે ઊંચા અને અભેધ કોટોને ભોંયભેંગા
કર નાખશે. 53 તે આફતના દવસોમાં ારે તમાંરા શહેરો પર
દશુ્મનો ઘેરો ઘાલશ,ે કોઇ પણ ખાદ્ય સામગીર્ શહેરોની અંદર
આવવા ન હ દે ત્યારે તમે યહોવા તમાંરા દેવે આપેલા તમાંરા
પોતાના દ કરા ું અને દ કર ઓ ું માંસ ખાશો.

54 “તમાંરામાંનો અ ત કોમળ હૃદયનો નમ્ર કત પણ તેના
ભાઈ પ્રત્ય,ે વહાલી પત્ની પ્રત્યે અને હજીયે જીવતાં રહેલાં તેનાં
સંતાનો પ્રત્યે ન ુર બનશ.ે 55 તે પોતાના જ સંતાન ું માંસ ખાશે
પણ કુટુબના અન્ય સભ્યને તેમાંથી ભાગ આપવાની ના પાડ દેશે.
તમાંરા દશુ્મનો તમાંરા શહેરોને ઘેર લેશે અને તમને ખોરાક વના
તરફડાવશે ત્યારે તે આમ કરશે.
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56 “તમાંરામાંની અ ત કોમળ, અને નમ્ર ી, કે જણેે ધરતી
પર પગ ૂ ો નથી, તે પણ પોતાના પ ત જનેે તે પ્રેમ કરે છે
અને તેના ુત્ર અને ુત્રી સાથે કૂ્રર બનશ.ે 57 તે પોતાના તાજા
જન્મેલા બાળકને તેઓથી છુપાવશે અને બાળકના જન્મ વખતે
તેના શર રમાંથી નીકળતા દ્ર ો અને તે બાળક તે પોતે ખાઈ
જશે. તમાંરા દશુ્મનો તમાંરા શહેરોને ધેરે, અને તમે ખોરાક વના
તરફડો ત્યારે તેણી આમ કરશે.

58 “આ ુસ્તકમાં નયમના લખેલ એકેએક શ ો તમે ન હ
પાળો અને તમાંરા દેવ યહોવાના મ હમાંવંત અને ભયજનક નામનો
નકાર કરશો, 59 તો યહોવા તમને અને તમાંરા વંશજોને ભયંકર
આફતો અને ખતરનાક અને અસાધ્ય રોગો આપશ.ે 60 યહોવા
તમાંરા ઉપર મસરમાં પ્રચ લત અસાધ્ય રોગો મોકલશે જનેાથી
તમે ગભરાતા હતા અને તમને આ રોગો લા ુ પડશે. 61 ઉપરાંત,
તે તમને આ સં હતામાં ન ગણાવેલા બીજા બધા રોગો અને
મરક ઓનો ભોગ બનાવશે અને અંતે તમે હતા ન હતા થઈ
જશો. 62 તમે સં ામાં આકાશના તારાની જમે ગણ્યા ગણાય
ન હ એટલા બધા હોવા છતાં દેવ યહોવાની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન
કરવાને કારણે તમાંરામાંના બહુ જ થોડા બચી જશે.

63 “જે ર તે યહોવાએ તમાંરા પર પ્રસ થઈને તમાંરા માંટે
અદ ૂત કાય કયાર્ અને તમાંર વંશ ૃ દ્ધ પણ કર તેટલી જ
પ્રસ તા તેમને તમાંરો નાશ કરવામાં તેમ જ તમાંરુ નકદન કાઢવામાં
થશે. તમે જે પ્રદેશમાં દાખલ થાઓ છો તે પ્રદેશમાંથી તમને ઉખેડ
નાખવામાં આવશ.ે 64 યહોવા તમને ૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા
છેડા ુધીના બધા રા ોમાં વેર વખેર કર નાખશે. અને ન કે તમે
અથવા તમાંરા પ ૃઓ જનેે જાણતા ન હતા તેવા, લાકડાં તથા
પથ્થરમાંથી બનાવેલા દેવો ું ૂજન કરશો.

65 “ત્યાં તે રા ોમાં તમને ન હ મળે શાં ત કે ન હ મળે આરામ
કરવાની કોઇ જગ્યા. ત્યાં યહોવા તમને ચતા, નરાશા અને
વષાદથી ભર દેશે. તમે સતત ભયને કારણે અધ્ધર રહેશો.
66 તમાંરુ જીવન ભયભીત જ રહેશે. રાત દવસ તમે ભયમાં જ
જીવશો. સવારનો પ્રકાશ તમે જોવા પામશો કે ન હ તેનો પણ
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વ ાસ તમને ન હ હોય. 67 તમાંરા હૃદયમાં એવો ભય ાપી
જશે અને તમે એવાં દૃશ્યો જોશો કે દરરોજ સવારે તમે ઇચ્છશો
કે ‘સાંજ પડે તો કે ું સારુ!’ અને પ્રત્યેક સાંજે ઈચ્છશો કે
‘સવાર થાય તો કે ું સારુ!’ 68 યહોવાએ તમને વચન આપ્ ું
હ ું કે તમાંરે મસર પાછા જવાની જરૂર ન હ પડ,ે પર ુ હવે
યહોવા જાતે જ તમને વહાણોમાં બેસાડ મસર પાછા મોકલી
આપશે. ત્યાં તમે તમાંર જાતને તમાંરા દશુ્મનોને ુલામ તર કે
વેચવા તૈયાર થશો, છતાંય ત્યાં તમને ખર દનાર કોઈ ન હ હોય.”

29
યહોવા સાથે ુન:કરાર

1 યહોવાએ હોરેબમાં ઇસ્રાએલી લોકો સાથે જે કરાર કય .
તેની ઉપરાંત યહોવાએ ૂસાને તેમની સાથે મોઆબમાં કરાર કરવા
આજ્ઞા કર તે કરાર આ છે.

2 તેણે ઇસ્રાએલ પ્રજાના સવર્ લોકોને બોલા ા અને ક ું,
“તમાંર નજર આગળ મસર દેશમાં ફારુનને તથા તેના
અ ધકાર ઓને તથા સમગ્ર દેશને યહોવાએ જે ક ુર્ તે બ ું
તમે નહા ું છે; 3 તમે જો ું કે યહોવાએ ફારુનને તેના તેના
અમલદારોને અને સમગ્ર મસર દેશને ું ક ુર્. યહોવાએ કરેલી
ભયંકર મરક ઓ ચમત્કારો તથા અદ ૂત પરાક્રમો તમે જોયા.
4 પણ યહોવાએ આજ ુધી તમને એ સમજવાની ુ દ્વ કે એ
જોવાની આંખ કે એ સાંભળવાને કાન આપ્યા ન હતા.ં 5 ચાળ સ
વષર્ ુધી તેમણે તમને રણમાં ચલા ા, તેમ છતાં ન તો તમાંરાં
શર ર પરનાં કપડાં ઘસાઈ ગયાં કે ન તો તમાંરાં પગરખાં ઘસાઈ
ગયા.ં 6 જોકે તમાંર પાસે ખોરાક કે દ્રાક્ષારસ અથવા મધ ન
હતા છતાં પણ તેમણે તમાંર જરુ રયાતો ૂર પાડ જથેી તમને
સમજણમાં આવે કે તે યહોવા છે તમાંરા દેવ.

7 “જયારે આપણે આ જગ્યાએ આ ા ત્યારે હેશ્બોનનો રાજા
સીહોન તથા બાશાનનો રાજા ઓગ આપણી સામે લડવા આ ા
અને આપણે તેમનો પરાજય કય . 8 અને આપણે તેમનો દેશ
કબજે કર લીધો, અને રૂબેન વંશના, ગાદના વંશના તથા મનાશ્શાના
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અડધા વંશને તેણે વહેંચી આપ્યો. 9 તેથી આ કરારની તમાંમ
કલમો ું તમાંરે પાલન કરવા ું છે. જો તમે તેમ કરશો તો તમે જે
કોઈ કાયર્ હાથમાં લેશો તેમાં સફળ થશો,

10 “આજે તમે બધા વંશોના વડાઓ, આગેવાનો, ઇસ્રાએલના
લોકો, તમાંરા ન્યાયાધીશો, તથા વહ વટ અ ધકાર ઓ-અહ તમાંરા
યહોવા દેવના સા ધ્યમાં ઊભા છો. 11 વળ તમાંર સાથે
તમાંરાં સંતાનો, પત્નીઓ, તમાંર સાથેના વદેશીઓ, ક ઠયારા
તથા પખાલીઓ પણ છે. 12 તમે બધા તમાંરા દેવ યહોવા આજે
તમાંર સાથે જે કરાર કરે છે તે સ્વીકારવાને તથા એના ભંગ બદલ
થતી શક્ષા માંથે ચઢાવવાને તૈયાર થયા છો. 13 તમને અને તમાંરા
પ ૃઓ ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબને વચન આપ્યા પ્રમાંણે
એ કરારથી યહોવા તમને આજે પોતાની પ્રજા બનાવે છે અને
પોતે તમાંરા દેવ થાય છે. 14 આ કરાર અને તેની શરતો દેવ માંત્ર
તમાંર સાથ,ે 15 આજે તેમની સમક્ષ ઉભેલા આપણે સૌની સાથે
અને આપણા વંશજો જે આજે અહ હાજર નથી તેમની સાથે
પણ તેઓ આ કરાર કરે છે. 16 તમે મસરમાં કેવી ર તે રહેતા
હતા અને તે છોડ ને કેવી ર તે દશુ્મનોના દેશોના શહેરમાં થઈને
ુરક્ષા ૂવર્ક આપણે યાત્રા કર , તે બ ું તમને યાદ છે. 17 તમે

તે લોકોના દેશની લાકડાની, પથ્થરની, ચાંદ ની તેમ જ સોનાની
ૃણાજનક ૂ તઓ જોઈ છે. 18 તેથી ખાતર કરો કે તમાંરામાંથી

કોઈ પણ કત- ુરુષ, ી, કુટુબ કે ઇસ્રાએલ ું કોઈ કુળ-
તમાંરા યહોવા દેવ તરફથી ભટક જઈને બીજી પ્રજાઓના આ
દેવોની ૂજા કરવા ન ઇચ્છે. ખાતર કરો કે તમાંરામાં કોઇ કડ ું
અને ઝેર છોડ જે ું તો નથી ને.

19 “તમાંરામાં એવી કોઈ કત ના હોવી જોઈએ, જે
આજ્ઞાભંગની સજાનાં વચનો સાંભ ા છતાં તેને ગંભીરતાથી ન
સ્વીકારે અને એ ું વચારે કે મન ફાવે તે ર તે ચાલીશ છતાં માંરુ
ક ું અ હત ન હ થાય! કારણ, ૂકા ભે ું લી ું પણ બળ જશે.
20 તો યહોવા તેને માંફ ન હ કરે, તેની સામે યહોવાનો ઉગ્ર રોષ
ભ ૂક ઊઠશે અને આ ગ્રંથમાં લખેલી એકેએક સજા તેના પર
ઊતરશ,ે અને યહોવા ૃથ્વી પરથી તે ું નામ નશાન ૂસી દેશે.
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21 યહોવા ઇસ્રાએલના તમાંમ કુળસ ૂહોમાંથી તેને જુદો પાડ ને
નયમના ગ્રંથમાં લખેલા કરારમાંના બધા શ્રાપો અ ુસાર તેના ઉપર
વનાશ ઉતારશ.ે
22 “ભ વષ્યમાં તમાંરા વંશજો, તેમજ દૂર દેશથી આવનાર

વદેશીઓ પણ યહોવાએ તમાંરા અને તમાંરા દેશને આપેલા રોગો
અને આફતો જોશે. 23 સમગ્ર પ્રદેશમાં સવર્ત્ર ગંધક અને મીઠાથી
બધી ધરતી બળ ગઈ હશે, ક ુંય વાવી શકાય કે ઊગાડ શકાય
એ ું ર ું ન હ હોય, યહોવાએ જયારે રોષે ભરાઈને સદોમ અને
ગમોરાહને, આદમાંહને અને સબોઈમને ખેદાન-મેદાન કર ના ાં
હતાં તેના જવેા હાલ તમાંરા થશે.

24 “આ જોઈને બધી પ્રજાઓ ૂછશ,ે ‘યહોવાએ પોતાના આ
પ્રદેશના આવા હાલ શા માંટે કયાર્? એના ઉપર આવો ભારે
રોષ શા માંટે ઉતાય ?’ 25 તેઓને પ્રત્ ુ ર મળશ,ે ‘તેઓના
પ ૃઓના દેવ યહોવા તેઓને મસરમાંથી બહાર લા ા પછ
તેમની સાથે કરેલા કરારને એ લોકોએ ફગાવી દ ધો, 26 અને એ
લોકોએ અગાઉ કદ ૂ ા ન્હોતા તથા યહોવાએ જનેી ૂજા
કરવાની મનાઈ કર હતી એવા બીજા જ દેવોની તેમણે સેવા ૂજા
કરવા માંડ . 27 તેથી યહોવાએ ૂ મનાં લોકો પર રોષે ભરાયા
અને આ ગ્રંથમાં લખેલા બધા શ્રાપો તેમના પર ઉતાયાર્, 28 અને
તેમણે અ ત કોપાયમાંન થઈને તે લોકોને તેમની પોતાની ૂ મમાંથી
ઉખેડ ને બીજા પ્રદેશમાં ફેક દ ધા, જયાં તેઓ આજે પણ વસે
છે.’

29 “તમાંરા યહોવા દેવે તેમના તમાંમ રહસ્યો આપણી સમક્ષ
પ્રગટ કયાર્ નથી. પર ુ તેણે આ નયમ હમેશાને માંટે આપણી અને
આપણા વંશજોની સમક્ષ પ્રગટ કર છે, જથેી આપણે નયમના
એકેએક વચનો ું પાલન કર એ.

30
ઇસ્રાએલીઓ તેમની ૂ મમાં પાછા ફરશે

1 “મે તમાંર પસંદગી માંટે દશાર્વેલા આ બધાં આશીવાર્દો
તેમજ શ્રાપો તમે અ ુભવો પછ , યહોવા તમાંરા દેવ તમને બીજા
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દેશોમાં દેશવટે જવા દબાણ કરશે. ત્યાં તમે આ બધી બાબતો
વષે વચારશો અને પસ્તાશો. 2 અને તમે તથા તમાંરા બાળકો
ફર વાર આ ધન બનશો અને આજે હુ જે આજ્ઞા તમને કરુ છુ
તે ું પાલન ૂણર્ હદય ૂવર્ક કરશો. 3 તમાંરા દેવ યહોવા તમાંરા
પર દયાદૃ કર ને તમાંરુ ભાગ્ય ફેરવી નાખશે, અને તમને જે
બધા દેશોમાં વેર વખેર કર ના ા હશે ત્યાંથી ફર પાછા ભેગા
કરશે. 4 તમે ધરતીના છેડા ુધી વેર વખેર થઈને ગમે ત્યાં વસ્યા
છો ત્યાંથી તમને તે શોધી કાઢશે અને તમને તમાંરા દેશમાં પાછા
લાવશે. 5 તમાંરા દેવ યહોવા તમને જે દેશ એક વખત તમાંરા
પ ૃઓના કબજામાં હતો, ત્યાં ફર થી લાવશે, અને તમે તેનો
કબજો પાછો મેળવશો, પછ યહોવા તમાંરા પ ૃઓ કરતાં પણ
તમાંર આબાદ અને વસ્તીમાં ૃ દ્વ કરશે. 6 તમાંરા દેવ યહોવા
તમાંરાં તથા તમાંરાં સંતાનોનાં હદય પ રવતર્ન કરશ,ે જથેી તમે
તેને ૂણર્ હૃદય અને આત્માંથી પ્રેમ કરો અને જથેી તમે જીવતા
રહેશો.

7 “ત્યારબાદ તમાંરા દેવ યહોવા આ બધા શ્રાપ તમાંરા શ ુઓ
તથા તમને રજાડનાર પર મોકલી આપશ.ે 8 અને તમે ફર થી તેને
આ ધન થશો અને આજે હુ તમને તેની જે આજ્ઞાઓ જણા ું છુ
તે ું ફર થી પાલન કરશો, 9 તેથી તમાંરા યહોવા દેવ તમે જે કોઈ
કામ કરશો તેમાં તમને સફળતા આપશે, અને તમને ઘણાં સંતાનો,
ુષ્કળ ઢોરઢાંખર તથા ઉ મ પાકની ઉપજ આપશે. યહોવા

તમાંરા પ ૃઓ પર પ્રસ હતા તેમ તમાંરા પર પણ ફર પ્રસ
થશે અને તમાંરુ કલ્યાણ કરશે; 10 પણ તમાંરે તેને કાળજી ૂવર્ક
સાંભળવો જ. આ નયમના ગ્રંથમાં તમાંરા દેવે લખેલી આજ્ઞાઓ
અને નયમો પાળો. અને તેની તરફ ૂણર્ હદય અને આત્માંથી
પાછા ફરો ત્યારે તે બહુ પ્રસ થશ.ે

ઇસ્રાએલ સામેના બે વકલ્પો
11 “હુ આજે તમને જે આજ્ઞાઓ જણા ું છુ તે તમાંર શ કત

બહારની નથી, તેમ તમાંરાથી છેક દૂરની પણ નથી. 12 આ નયમો
આકાશમાં ઉંચે નથી કે તમે કહો કે, ‘કોણ એટ ું ઉપર જશે અને
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આપણા માંટે તે લાવશે, કે જથેી આપણે તે સાંભળ તે ું પાલન
કર એ.’ 13 તેમ એ દ રયાપાર પણ નથી કે તમને એ ું થાય કે,
‘દ રયાપાર જઈને કોણ અમાંરે માંટે એ લઈ આવે? અને અમને
જણાવે, જથેી અમે તે ું પાલન કર શક એ?’ 14 પર ુ તે તો
છેક તમાંર નજીક છે, તમાંરે હોઠે અને હૈયે છે, તેથી તમે તેમને
આ ધન થાઓ.

15 “જુઓ, આજે હુ તમને જીવન અને ૃત્ ુ વચ્ચ;ે સારા
અને દુ વચ્ચે પસંદગી આ ું છુ. 16 આજે હુ તમને તમાંરા
દેવ યહોવાની જે આજ્ઞાઓ જણા ું છુ તેનો અમલ કરશો, તમાંરા
દેવ યહોવા પર પ્રેમ રાખશો અને તેમની આજ્ઞાઓ, નયમો અને
કાયદાઓ ું પાલન કર ને તેને માંગેર્ ચાલશો, તો તમાંરા દેવ યહોવા
તમાંરા પર આશીવાર્દ વરસાવશ,ે તમે જે દેશનો કબજો લેવા માંટે
તેમાં પ્રવેશ કર ર ા છો ત્યાં સદાને માંટે રહ શકશો, તથા ૃ દ્ધ
અને સ ૃ દ્ધ પામશો. 17 પર ુ જો તમાંરા હૃદય યહોવાથી વ ુખ
થઈ જાય અને તમે તેની અવજ્ઞા કરો અને તે ું ન સાંભળો, અને
અન્ય દેવોની તમે સેવા ૂજા કરવા માંટે દોરવાઈ જાઓ, 18 તો
આજે હુ તમને જણાવી દઉ છુ કે તમે નાશ પામશો, અને યદન
ઓળંગીને તમે જે દેશમાં કબજો લેવા જઈ ર ા છો ત્યાં વધારે
આ ુષ્ય ભોગવી ન હ શકો.”

19 “આજે હુ આકાશ અને ૃથ્વીની સાક્ષીએ તમાંર આગળ
જીવન અને મરણ, આશીવાર્દ અને શ્રાપ પસંદગી માંટે રજૂ કરુ
છુ. તમે જીવન પસંદ કરો જથેી તમે અને તમાંરાં સંતાનો એ
દેશમાં સદાય રહો. 20 તમાંરા દેવ યહોવા પર પ્રેમભાવ રાખજો;
તેમને આ ધન રહો, અને તેમને કદ છોડ દેશો ન હ, કારણ
કે યહોવા તમાંરુ જીવન છે. અને તે તમને તમાંરા પ ૃઓ
ઇબ્રા હમ, ઇસહાક, અને યાકૂબને આપેલા વચન પ્રમાંણે આપેલા
દેશમાં દ ધાર્ ુ પ્રદાન કરશે.”

31
ૂસાના અ ુગામી યહો ુઆ
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1 ઇસ્રાએલી પ્રજાને ઉદેશીને ૂસાએ આ બધી બાબતો અંગે
વ ુમાં ક ું, 2 “હુ હવે 120 વષર્નો થયો છુ, તેથી તમને સૌને
દોરવા માંટે હુ શ કતમાંન નથી. યહોવાએ મને ક ું છે કે, ‘હુ
યદન નદ પાર કર શક શ ન હ.’ 3 પર ુ તમાંરા દેવ યહોવા
તમાંર આગળ રહ ને યદન નદ ઓળંગશે અને તમાંર સામેની
પ્રજાઓનો નાશ કરશે અને તમે તેમનો પ્રદેશ કબજે કરશો. અને
યહોવાની આજ્ઞા પ્રમાંણે યહો ુઆ તમાંર આગેવાની લેશ.ે

4 “યહોવાએ અમોર ઓના રાજાઓ સીહોન અને ઓગ અને
તેમના દેશોનો નાશ કય તે ર તે તે આ દેશમાં રહેતા લોકોનો
નાશ કરશે. 5 અને યહોવા તે લોકોને તમાંરા હાથમાં ુપ્રત કરશે
અને તમાંરે તેમની સાથે મેં તમને આજ્ઞા કર છે તે ુજબ વતર્ .ુ
6 તમાંરે બળવાન અને હમતવાન થ ુ,ં તેઓથી ગભરા ું ન હ,
કારણ કે, તમાંરા યહોવા દેવ તમાંર સાથે છે. તે તમને છોડ
દેશે ન હ કે તમને તજી દેશે પણ ન હ.”

7 ત્યારબાદ ૂસાએ યહો ુઆને બોલાવડાવીને બધા
ઇસ્રાએલીઓ સમક્ષ તેને ક ું, “બળવાન તથા હમતવાન થજ,ે
દૃઢ રહેજ,ે કારણ, તારે આ લોકોને યહોવાએ એમના પ ૃઓને જે
દેશ આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું તે દેશમાં લઈ જવાના છે. અને
તારે એ લોકોને તે દેશની ૂ મ વહેંચી આપવાની છે, 8 યહોવા
જાતે તાર આગેવાની લેશ,ે તે તાર સાથે રહેશ,ે તે તારા પ્રત્યે
અ વ ા ુ બનશે ન હ; કે તને એકલેો પણ ૂકશે ન હ, માંટે ું
જરાય ગભરાઈશ ન હ કે ના હમત થઈશ ન હ.”

નયમ ું પારાયણ
9 ૂસાએ આ નયમ લખીને યહોવાના નયમના ગ્રંથમાં ઉપાડનાર

લેવી યાજકોને અને બધા આગેવાનોને પણ તે નયમની એક એક
નકલ આપી. 10 અને તેઓને એવી આજ્ઞા કર કે, “દર સાતમે
વષેર્, એટલે કે ુ કત માંટે ન કરેલા વષેર્ માંડવાન ઉત્સવ
વખત,ે 11 જયારે બધા ઇસ્રાએલીઓ યહોવા તમાંરા દેવે પસંદ
કરેલા ાને દેવને મળવા આવે ત્યારે તમાંરે આ નયમો જાહેરમાં
વાંચી સંભળાવવો, કે જથેી ઇસ્રાએલના લોકો તેઓને સાંભળ
શકે. 12 તમાંરે સૌ ુરુષો, ીઓ અને બાળકો તેમ જ તમાંરા
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ભેગા વસતા વદેશીઓને આ સાંભળવા માંટે સભામાં એકત્ર કરવા,ં
જથેી તેઓ યહોવાથી ગભરાઇને જીવતાં શીખે અને આ નયમો ું
કાળજી ૂવર્ક પાલન કરે. 13 અને આ નયમથી જાણીતા ન હ
એવા તેમના વંશજો પણ એ સાંભળશ,ે યદન નદ ની સામેની ૂ મ
કે જે તમે કબજે કરવા જઇ ર ાં છો તેમાં યહોવા તમાંરા દેવથી
ગભરાતા શીખ.ે”

યહોવાની છેલ્લી ૂચનાઓ
14 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “તારા ૃત્ ુનો સમય નજીક

આવી ર ો છે. યહો ુઆને બોલાવ અને તમે બંને ુલાકાત
મંડપમાં માંર પાસે આવો, જથેી હુ તને માંરો આદેશ આપી
શકુ.” તેથી ૂસા અને યહો ુઆ ગયા અને ુલાકાત મંડપમાં
ઉભા ર ા.ં

15 ુલાકાત મંડપના પ્રવેશદ્વાર પાસે યહોવાએ મેઘસ્તંભમાં દશર્ન
આપ્યા. 16 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “તારા પ ૃઓની જમે ું પણ
હવે મરવાની અણી પર છે. આ લોકો જે દેશમાં જઈ ર ા છે
તેમાં જઈ વદેશીઓ ભેગા રહેશે એટલે માંરા પ્રત્યેની ભ કતથી
ચ લત થઈને તેઓ તે લોકોના દેવોની ૂજા કરવા માંડશ,ે મને છોડ
દેશે અને મેં તેમની સાથે કરેલા કરારનો તેઓ ભંગ કરશે. 17 ત્યારે
માંરો કોપ તે લોકો પર ભ ૂક ઊઠશે અને હુ તેઓને તજી દઈશ.
અને તેમનાથી વ ુખ થઈ જઈશ. તેમના પર અનેક આફતો અને
સંકટો ઊતરશે અને તેઓને ભરખી જશે, ત્યારે તેઓ કહેશે કે,
‘આપણા દેવ આપણી વચ્ચે નથી તેથી આ બધા સંકટો આપણા
પર આવે છે.’ 18 પણ અન્ય દેવોની ૂજા કર ને તેઓએ કરેલાં
પાપને કારણે હુ તેમનાથી તે દવસે માંરુ ુખ તેઓથી સંતાડ શ.

19 “હવે આ ગીત ું લખી લે, અને પછ ું તે ઇસ્રાએલીઓને
શીખવજ,ે તેમનો તે શીખવા અને રટણ કરવા કહે કે જથેી આ
ગીત માંરા માંટે તેમની વરુદ્ધ સાક્ષી તર કે ઉ ુ રહેશે. 20 જે
દેશ મેં એમના પ ૃઓને આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું ત્યાં હુ તેમને
લઈ જઈશ ત્યારે તે દૂધ અને મધથી ઉભરાતો હશ,ે તેઓને જટે ું
ખા ું હોય તેટ ું ખાશે, કે ાં ુધી સં ૂણર્ ૃપ્ત ન થાય. અને
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તેઓ અન્ય દેવો તરફ વળ જઈને તેમની ૂજા કરશે, એમ તેઓ
માંર અવજ્ઞા કર ને માંરા કરારનો ભંગ કરશ.ે 21 અને તેઓના
પર ભયંકર વનાશ આવી પડે ત્યારે આ ગીત તે લોકોને તેમના
દ:ુખ ું કારણ યાદ કરાવશ.ે (કારણ કે આ ગીત પેઢ દર પેઢ
ગવાશે.) તેઓ તે દેશમાં પ્રવેશે તે અગાઉ હુ જાણું છુ કે, આ
લોકો કેવા મન ૂબા ઘડે છે.”

22 તેથી તે જ દવસે ૂસાએ એ ગીતના શ ો લખી લીધા
અને તે ઇસ્રાએલીઓને શીખ ું.

23 પછ યહોવાએ ૂનના ુત્ર યહો ુઆને ક ું, “બળવાન થજે
અને દૃઢ રહેજ,ે કારણ કે, ઇસ્રાએલીઓને મેં જે દેશ આપવા ક ું
હ ું ત્યાં તારે એમને લઈ જવાના છે, અને હુ તાર સાથે રહ શ.”

ૂસા ઇસ્રાએલીઓને ચેતવણી સાથે છે
24 જયારે ૂસાએ આ નયમોના શ ો અથથી ઇ ત ૂધી એક
ુસ્તકમાં લખવા ું ૂણર્ ક ુ. 25 ત્યાર પછ આમ કહ તેણે

યહોવાના કરારકોશને ઉપાડવાની લેવીઓને આજ્ઞા કર , 26 “આ
નયમના ગ્રંથમાં લો અને તેને તમાંરા દેવ યહોવાની કરારકોશની
જોડે રાખો, જથેી એ ઇસ્રાએલી પ્રજાને ગંભીર ચેતવણી તર કે તે
ત્યાં જ રહે. 27 ૂસાએ તેઓને ક ું, તમે કેવા બળવાખોર અને
હઠ લા છો તે હુ જાણું છુ. હુ હજી તમાંર વચ્ચે જીવતો છુ છતાં
આજે તમે યહોવાની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કરો છો, તો માંરા ૃત્ ુ
પછ તો તમે ું ન હ કરો! 28 હવે તમાંરા બધા કુળસ ૂહોના
આગેવાનો, વડ લો અને અમલદારોને માંર આગળ ભેગા કરો,
જથેી હુ તેઓ સાથે વાત કરુ. અને આકાશ તથા ૃથ્વીને તેઓની
વરુદ્ધ સાક્ષી તર કે રા ુ.ં 29 મને ખબર છે કે માંરા ૃત્ ુ પછ
તમે દુ થશો, મેં તમને જે માંગર્ અપનાવવાની આજ્ઞા કર હતી
તે માંગર્ છોડ દઈને તમે યહોવાથી તથા તેમની આજ્ઞાઓથી ભટક
જશો, તેથી ભ વષ્યમાં તમાંરા પર આફત ઊતરવાની છે, કારણ
કે યહોવાની નજરમાં જે ૂંડુ છે તે તમે કરશો અને તમે યહોવાને
ૂબ ુસ્સે કરશો.”
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ૂસા ું વદાયગીત
30 પછ ૂસાએ ઇસ્રાએલીઓના સમગ્ર સમાંજના સાંભળતાં

એ આખા ગીતનો પાઠ કય :

32
1 “અરે! હે આકાશો, હુ કહુ તે કાને ધરો,

અને હે ૃથ્વી, ુ માંરા શ ો સાંભળ.
2 માંરા ઉપદેશો વષાર્ની જમે વરસશ,ે

માંરાં શ ો ઝાકળની જમે પડશે
ઘાસ પર પડતા વષાર્ના ટ પાની જમે,
લ પર પડતા છાંટાની જમે ખરશે.

3 હુ યહોવાની મહાનતા પ્રગટ કર શ આવો, આવો, અને તેની
મહાનતા ગાઓ.

4 “યહોવા અચળ ખડક છે, તેમનાં કાય પણ સં ૂણર્ છે;
કારણ તેઓ હમેશા ન્યાયની સાથે છે,
તે જે કઇ કરે તે ન્યાયી અને ઉ મ છે.

તે સવર્દા વ ાસપાત્ર છે!
તેનામાં કઇ પણ દુ તા નથી.

5 તમે ઇસ્રાએલીઓ ભ્ર થયા અને પાપથી ખરડાયા.
તમે એના,ં કેવાં કુ ટલ-કપટ દુ સંતાન નીવડયા!ં

6 ઓ ૂખર્ લોકો!
જરા તો વચારો, ું તમે યહોવાને આ બદબો આપો છો?

એ ું તે તમાંરા પતા નથી, જણેે તમને જન્મ દ ધો?
અરે! એણે જ તમને સજયાર્, ાપ્યા અને દૃડ કયા.

7 “ ૂતકાળ ું તમે જરા સ્મરણ તો કરો;
કેવા હતા તમાંરા ૂવર્જો!

ૂછો તમાંરા પતાને, તે તમને કહેશ;ે
ૂછો તમાંરા વડ લોન,ે તે પણ જણાવશે.

8 પરાત્પર યહોવાએ ૃથ્વી પર,
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પ્રજાઓને વભાજીત કયાર્,
પ્રત્યેકને ૂ મ વહેંચીને બાંધી આપી,

સરહદ દેવદૂતોની સં ા સમ પ્રજાઓને ાપી.
9 પર ુ તેમણે કોઇને ઇસ્રાએલ માંટે ન નીમ્યા,

કારણ, ઇસ્રાએલ દેવની પોતાની પ્રજા છે.
10 “વેરાન-રણમાં એમ ું રક્ષણ ક ુ હ ુ,ં

અને આંખની ક ક ની જમે સંભાળ કર હતી.
11 જમે કોઈ ગરૂડ પોતાના માંળાની ચોક કરે

અને પોતાના બચ્ચાં ઉપર ચ ર માંયાર્ કરે
અને તેમને પોતાની પાંખો ઉપર ઉપાડ લે

તેમ તેમણે સંભાળ લીધી અને ઇસ્રાએલ પર કૃપા કર .
12 એકલા યહોવાએ જ તેમને દોયાર્ હતા.

કોઈ વદેશી દેવોનો તેને સાથ ન્હોતો.
13 દેવે તેઓને ફળવંત પ્રદેશ આપ્યા,

ખેતરોનો મોલ ખવડા ો,
ને કરાડોમાંના મધ અને જૈ ૂનના તેલ;

આપ્યા અને ઉચ્ચ પ્રદેશમાં લઇ જઇ ાપ્યા.
14 યહોવાએ તેમને ગાયો ું

અને બકર ઓ ું દૂધ,
શ્રે ઘેટાં અને સારામાં સારા ઘઉ આપ્યાં.

તેઓએ દ્રાક્ષોમાંથી શ્રે પીણું દ્રાક્ષારસ પીધો.

15 “પર ુ ય ુરૂને પસંદ કરેલા લોકોએ ચરબી વધાર અને રાજદ્રોહ
કય .

ઇસ્રાએલના લોકો જાડાં અને ખાધે ુખી હતાં અને બગડ
ગયા હતા.ં

તેમના સજનહાર દેવને છોડ દ ધા.
તેમને બચાવનારા તેમના બળવાન તારણહારની ૃણા કરવા ું
શરુ ક ુ.

16 અન્ય દેવોની કર ૂજા, યહોવામાં ઇષ્યાર્ જગાડ ;
આચારો પાળ દેવનો રોષ વહોય .

17 જે દેવ ન હતાં એવા દૈત્યોને તેઓ બ લ ચઢાવવા લાગ્યા.ં
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જઓે આસપાસની અજ્ઞાત પ્રજાઓમાંથી આ ા હતાં અને
જમેની ૂતકાળમાં પ ૃઓએ ૂજા કર નહોતી

એવા દેવોની ભ કત કર ને સૌએ તેમને અપર્ણો ચઢા ા.ં
18 તેઓ તેમના સજનહાર, તેમના બળવાન તારણહાર દેવને ૂલી

ગયા
અને તેઓ તેમને જન્મઆપનાર દેવને ૂલી ગયા.

19 “આ જોઇને યહોવા રોષે ભરાયા,
તેનાં ુત્રો અને ુત્રીઓએ તેને ુસ્સે કયાર્.

20 તેમણે વચા ુર્,
‘હુ વ ુખ થઈ જાઉં એ લોકોથી,

ને જોંઉ તો ખરો,
શા હાલ થાય છે એ લોકોના, એ પેઢ દગાબાજ અને વ ાસઘાતી

છોકરાં છે,
જોઉ તો ખરો, કેવી એ લોક પોક ૂકે છે?
21 કહેવાતા દેવોની ૂજા કર ને એ લોકોએ માંરામાં ઇષ્યાર્ જગાડ

છે.
અને ૂ તઓની કર ૂજા, વહોય છે એમણે માંરો રોષ;

હવે તો હુ પણ કહેવાતી પ્રજા વડે એમનામાં ઇષ્યાર્ જગાડ શ;
અપી ુર્જ પ્રેમ વદેશી પ્રજાઓન,ે હુ એમનો જગાડ શ રોષ.

22 એ ુજ ક્રોઘા ભ ૂક ઉઠયો છે,
પાતાળના ત ળયા ુધી બ ુ ભસ્મ થશે.
અને ૂળમાંથી આખા પવર્તને અને ૃથ્વીને
અને પાકને ભરખી જશે.

23 “ ‘પછ હુ તે લોકો પર એક પછ એક આફતો ઉતાર શ;
તરકશનાં માંરાં તી ણ તીરોથી હુ તેઓને વીંધી નાખીશ.

24 કર દકુાળ, રોગચાળો અને મરક ;
જશે તેમનો કો ળયો.

અને છૂટા ૂક શ હુ તેમના પર,
ઝેર નાગો અને જનાવરો જગલી.
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25 ઘર બહાર તરવાર તેમને ૂરા કરશે,
ને ઘરમાં ભયથી ફફડ મરશ;ે

જુવાન ી- ુરુષ કે ૃદ્વો,
વળ ધાવણાં બાળક પણ ન હ બચ.ે

26 “ ‘દૂરના દેશોમાં તેઓને વખેર નાખવાનો મે નણર્ય કય હતો,
તેમ ું સ્મરણ ુદ્ધાં ન રહે, તેવો મેં સંકલ્પ કય હતો.

27 પર ુ મને ભય છે એવો કે
તેમનાં શ ુઓ ખોટુ સમજશ;ે

અમાંરા બાહુબળથી ઇસ્રાએલનો
કય વનાશ-બડાશ હાંકશે.
“યહોવાએ તેમનો વનાશ નથી કય .” ’

28 “ઇસ્રાએલ સમજણ વગરની
ૂખર્ પ્રજા છે.

29 તેઓમાં હો શયાર -સમજણ
હોત તો કે ું સારંૂ?
કયાં જઈ ર ા છે એટ ું પણ જાણતા હોત તો કે ું સારુ?

30 એક માંણસ કહો શી ર તે હજારને હરાવે?
10,000 ને બે માંણસ કહો શી ર તે નસાડ?ે

સવાય કે ખડક સમાં યહોવાએ
તેમને તજયા હોય;

કે પછ તે સૌને દશુ્મનોના
હાથમાં સોંપ્યા હોય.

31 અન્ય પ્રજાઓ પાસે આપણા ખડક સમ ખડક નથી, આપણા
શ ુઓ પણ તે જાણે છે.

32 તેઓની દ્રાક્ષ લતાઓ અને ખેતરો અદોમ
અને ગમોરાહની જમે કડવાશ અને ઝેરથી ભરેલા છે.

33 વષવેલ જવેા કડવા વખ, ને સપર્ના જીવલેણ વષ જવેા.
દ્રાક્ષારસ તેઓ પીએ છે.

34 “યહોવા કહે છે:
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‘સજા માંર પાસે ર ક્ષત છે,
મેં તેને માંરા સંગ્રહખાનામાં તા ું માંર રા ાં છે.

35 હુ બદલો લઇશ,
હુ તેમના દશુ્મનોને સજા કર શ;

તેનાં દશુ્મનો લપસી પડશે,
તેમના વનાશનો દવસ નજીક છે.’

36 “યહોવાનો ન્યાય તેના લોકોના પક્ષમાં હશ,ે
તેઓ દયા દશાર્વી સૌને બચાવી લેશ;ે

ુલામ અને ુકત બંનેની શ કત
ક્ષીણ થતાં જોઈ તે દ:ુખી થશ.ે

37 યહોવા તે સમયે લોકોન,ે ૂછશે કે
‘તેઓના દેવો કયાં છે?
જમેને બળવાન તારણહાર “ખડક” માંન્યા હતા, તે તમાંરા
દેવો કયાં છે?

38 કહેવાતા દેવ, જમે ું શરણું તમે લી ું હ ુ,ં
જે તમાંરા બ લની ચરબી ખાતાં હતા;

જે પેયાપર્ણનો દ્રાક્ષારસ પીતા હતા,
તે તમાંર મદદમાં કેમ આવતા નથી?

39 “ ‘હુ જ એકલો દેવ છુ.
બીજો કોઇ દેવ નથી,

ું તમે નથી જોતા?
હુ જ માંરુ છુ, ને હુ જ જીવાડુ છુ,

હુ જ કરુ છુ ઘાયલ,
ને હુ જ કરંૂ છુ સાજા;

તમને ુજ હાથમાંથી કોઇ છોડાવી શકે?
40 હુ માંરો હાથ આકાશ તરફ ઊંચો કરુ છુ.
અને સમ ખાઉ છુ કે

હુ સદાય જીવંત છુ.
41 કે હુ જ માંર ચળકતી તરવારની ધાર કાઢ શ,
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અને ન્યાય કર શ;
દશુ્મનો પર હુ વેર વાળ શ
અને જે મને ધ ારે છે તેને હુ સજા કર શ.

42 માંરા બાણો માંરા દશુ્મનો ું લોહ પીશે,
અને માંર તરવાર જઓેને માંર નાખવામાં આ ાં છે,

તે તથા કેદ ઓના માંસની મજબાની કરશે.
તે તેઓના આગેવાનોના માંથા કાપી નાખશે.’
43 “ઓ દેશજા તઓ, દેવના લોકોનો જયનાદ કરો;

તે પોતાના સેવકોના ૂનનો બદલો લેશે,
કરશે સજા તે પોતાના દશુ્મનોન,ે
ને કરશે પાવન પોતાના લોકોના દેશન.ે”

ૂસા તે ું ગીત લોકોને શીખવે છે
44 ૂસાએ અને યહો ુઆએ આ ગીતના શ ો લોકોના સમક્ષ

ગાઈ સંભળા ા. 45 ૂસાએ તમાંમ ઇસ્રાએલીઓને આ વચનો
આપવા ું ૂરંૂ કયાર્ પછ . 46 તેણે ક ું, “આજે મેં તમાંર સમક્ષ
જે વચનો ઉચ્ચાયાર્ છે તે હૈયે કોતર રાખજો, તમાંરા વંશજોને આ
નયમનાં વચનો ું પાલન કરવા ું જણાવજો. 47 આ નયમો ફકત
શ ો જ નથી, તે તમાંરુ જીવન છે! તેને આ ધન થઈને પાલન
કરશો તો યદન નદ ઓળંગીને જે દેશનો, તમે કબજો મેળવશો
તેમાં તમે દ ઘર્કાળ ુખી અને સ ુદ્વ આ ુષ્ય ભોગવશો.”

ૂસા નબો પવર્ત પર
48 તે જ દવસે યહોવાએ ૂસાને ક ું, 49 “મોઆબના પ્રદેશમાં

યર ખોની સામે અબાર મના પવર્તોમાં નબો પવર્ત પર જા, તેની
ટોચ પર ચઢ ને ઇસ્રાએલી લોકોને હુ જે કનાનનો પ્રદેશ આપવાનો
છુ તે ું જોઈ લે. 50 તારો ભાઈ હારુન હોર પવર્ત પર ૃત્ ુ
પામીને તારા ૂવર્જો સાથે જોડાઈ ગયો, તેમ તે દેશ જોયા પછ
તારે પણ એ જ પવર્ત પર ૃત્ ુ પામીને પ ૃલોકમાં જવા ું છે,
51 કારણ કે તમે સીનના રણમાં કાદેશ આગળ આવેલા મર બાહનાં
ઝરણા નજીક માંરા પર અ વ ાસ કર ને ઇસ્રાએલીઓ આગળ
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માંરુ અપમાંન ક ુર્ હ ુ.ં 52 તેથી સવર્ ઇસ્રાએલીઓને જે દેશ
આપનાર છુ. તેને ૂ દૂરથી જોઈ શક શ. પણ તેમાં પ્રવેશ કર
શક શ ન હ.”

33
સવર્ વંશોને ૂસાના અં તમ આશીવાર્દ

1 દેવના વ ા ુ સેવક ૂસાએ પોતાના ૃત્ ુ પહેલાં
ઇસ્રાએલીઓને આ પ્રમાંણે આશીવાર્દ આપ્યા હતા.
2 “ ૂસાએ ક ું, યહોવા આપણી પાસે સનાઈ પવર્ત પરથી

આ ા.
તે સેઈર પવર્ત પરથી પોતાના લોકો સામે ૂયર્ની જમે પ્રગ્રટ
થયા.

પારાન પવર્ત પરથી તે પ્રકાશ્યા.
તેમની સાથે 10,000 દૂતો હતા.

અને તેમને જમણે હાથે ઝળહળતી જવાળા હતી.
3 હા, યહોવા પોતાનાના લોકોને ચાહે છે,

તેના બધા પ વત્ર લોકો તેના હાથમાં છે.
તેઓ તેના પગ આગળ બેસે છે, અને તેનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરે

છે.
4 ૂસાએ અમને જે નયમ ું પાલન કરવા ું ક ું હ ું

તે જ અમાંરો યાકૂબના વંશજોના ૂલ્યવાન વારસો છે.
5 યહોવા ઇસ્રાએલી લોકોના રાજા છે,

જયારે ઇસ્રાએલીઓના બધા વંશો પોતાના આગેવાનો સ હત
ભેગા

મ ા ત્યારે તેમને પોતાના રાજા તર કે પસંદ કયાર્ હતા.”
રૂબેનને આશીવાર્દ

6 ૂસાએ રૂબેન વંશ વષે ક ું,

“રૂબેન સદા જીવંત રહો,
પર ુ તે ું કુળસ ૂહ હમેશા ના ું રહે.”
યહૂદાને આશીવાર્દ
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7 યહૂદા માંટે ૂસાએ ક ું,

“હે યહોવા, યહૂદાનો પોકાર સાંભળજ,ે
અને તેને તેના લોકો પાસે લાવ,

તેને બળ આપજો અને એમના દશુ્મનોનો સામનો કરવામાં એમને
સહાય કરજો.”

લેવીઓને આશીવાર્દ
8 ત્યારબાદ ૂસાએ લેવી વંશ વષે ક ું,

“હે યહોવા, લેવી વંશજો તમાંરા સાચા સેવકો છે,
તેઓ ઉર મ અને ુમ્મીમ રાખે છે.

માંસ્સાહ ુકામે તેં લેવીની પરખ કર હતી,
અને મર બાહના ઝરણાં આગળ તેં એમની કસોટ કર હતી.
9 અને તેઓએ તમાંર આજ્ઞા માંથે ચઢાવી હતી.
તેઓ તમાંર સાથેના કરારને વળગી ર ા હતા.
પોતાના માંતા પતાને તેમણે ક ું હ ુ;ં
અમે તમને જરા પણ ઓળખતા નથી.
અને તેઓએ પોતાના ભાઈઓ

અને સંતાનોને પણ ઓળખવાનો ઇન્કાર કય હતો.
10 તારો નયમ લેવીઓ ઇસ્રાએલને શીખવશે
અને તેઓ તમાંર ૂપવેદ

તથા દહનાપર્ણની વેદ સમક્ષ સેવાઓ આપશે.
11 “હે યહોવા, તારા આશીવાર્દથી એમની સંપ ની ૃ દ્વ કરજ,ે

તેઓની પર પ્રસ રહેજ,ે
તેમના દશુ્મનોની કમર તોડ નાખજ,ે

જથેી તેઓ ફર વાર બેઠા જ ન થઈ શકે.”
બન્યામીનને આશીવાર્દ

12 પછ બન્યામીન વષે ૂસાએ ક ું,

“તે યહોવાનો પ્રય છે,
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દેવના રક્ષણમાં તે ુર ક્ષત છે.
પરાત્પર દેવ સદાય તે ું રક્ષણ કરે છે.

અને એ તેના ખોળામાં વસે છે.”
ૂસફના આશીવાંદ

13 પછ તેણે ૂસફ વંશ વષે ક ું,

“યહોવા, તેના પ્રદેશને ૂબ લાભ આપો,
ઉપરથી આકાશની ૃ
અને નીચેથી પાતાળના જળથી દેવ તેની ૂ મને આશીવાર્ દત
કરો.

14 ૂયર્ તેમને શ્રે પાક મેળવવા
તથા ચંદ્ર તેમને શ્રે ફળો મેળવવા મદદ કરે.

15 એના પ્રાચીન પવર્તો અને જૂના પવર્તો
ઉ મ ફળોથી લચી રહો.

16 ૃથ્વીની સમગ્ર સ ૃ દ્વ એને મળો.
બળતાં ઝાંખરામાં પ્રગટ થયેલ યહોવાની તેના આશીવાર્દોથી તેને

આશીવાર્ દત કરે એમના ઉપર કૃપા ૃ થાઓ,
કારણ કે, બધા ભાઈઓથી તેને જુદો કરવામાં આ ો હતો,
તેમના પર સવર્ આશીવાર્દ ઊતરો.

17 એ મહાન પ્રતાપી બળદના જવેો છે,
એનાં શગડાં રાની સાંઢના જવેાં છે,

જે ભોંક ભોંક ને તે પ્રજાઓને ૃથ્વીને છેડે હાંક કાઢશે.
એફાઈમના અસં યોદ્વાઓ

અને મનાશ્શાના હજારો યોદ્વાઓ
એના શગડાં છે.”
ઝ ુલોન અને ઇસ્સાખારને આશીવાર્દ

18 પછ ૂસાએ ઝ ુલોન અને ઇસ્સાખાર વંશો વષે ક ું,

“ઝ ુલોન, તેની ુસાફર ઓમાં આશીવાર્ દત થાઓ
અને ઇસ્સાખાર તેના તં ુઓમાં આશીવાર્ દત થાઓ.
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19 તેઓ બીજા લોકોને તેમની સાથે જોડાવા બોલાવશે,
તેઓ બ લઓ બરાબર ર તે અપર્શે,

તેઓ સ ુદ્રની સ ૃ દ્ધ માંણશે,
અને રેતીમાં છુપાયેલ ભંડારોને ભોગવશે.”

ગાદને આશીવાર્દ
20 ગાદના આશીવાર્દો:

“ગાદના પ્રદેશને વસ્તારનાર આશીવાર્દ ત હો!
ગાદ સહ જવેો છે, તેના શકારને ઝડપવા તૈયાર છે,

અને પછ તે તેઓના હાથોને કાઢ અને તેમની ખોપર ઓ
ભાંગી નાખે છે.

21 તેણે પોતાના માંટે ઉ મમાં ઉ મ પ્રદેશ કય હતો.
કારણ કે, તેને આગેવાન તર કેનો ભાગ ફાળવવામાં આ ો
હતો.

તેણે લોકોને ને ૃત્વ ૂરંૂ પાડ ુ,ં કારણ કે,
ઇસ્રાએલ માંટેની યહોવાની આજ્ઞાઓ
અને ન્યાય ુકાદાનો તેણે અમલ કય .”

દાનને આશીવાર્દ
22 ૂસાએ દાન વષે ક ું,

“દાન તો સહ ું બચ્ ું છે-તે બાશાનમાંથી ઢોળાવો પરથી ફાળ
ભર ું આવે છે.”

નફતાલીને આશીવાર્દ
23 ત્યારબાદ નફતાલી વષે તેણે ક ું,

“નફતાલી પર તો યહોવાની કૃપા અપરપાર છે,
તેના પર યહોવાના અસીમ આશીવાર્દ છે.

તેનો પ્રદેશ ગાલીલના સરોવરથી છેક દ ક્ષણ ુધી વસ્તરે છે.”

આશેરને આશીવાર્દ
24 આગળ જતાં તેણે આશેર વષે ક ું,
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“બધા ુત્રોમાં આશેર સૌથી વધારે વહાલો હોવાથી વ ુ માંનીતો
હતો તેથી વ ુ લાભ પામ્યો છે.

તે પોતાના પગ જતૈતેલમાં બોળે છે,
તેના પ્રદેશમાં મબલખ તેલ પેદા થાય છે.

25 તેની ૂંગળો લોખંડ અથવા પ ળની થશે,
તે સદા માંટે બળવાન રહે.”
દેવનો મ હમાં ગાતો ૂસા

26 “હે ઇસ્રાએલ, તમાંરા દેવ જવેો બીજો કોઈ દેવ નથી,
તે આકાશમાંથી વાદળ પર સવાર થઇને

તેના ગૌરવમાં તમને મદદ કરવા આવે છે.
27 સનાતન દેવ તમાંરો રક્ષક છે,

તેના અનંત બાહુ તને ઝ લી લે છે.
તેણે દશુ્મનોને તાર આગળથી હાક કાઢયા છે,

અને તને એમનો વનાશ કરવાની આજ્ઞા કર છે.
28 ઇસ્રાએલીઓ ન ત થઈને ુરક્ષામાં વાસ કરે છે.

યાકૂબના વંશજો મબલખ અનાજ
અને દ્રાક્ષારસના ભંડાર સમી ધરતી પર,

અકળ વરસાવતા આકાશ નીચે ુર ક્ષત રહે છે.
29 હે ઇસ્રાએલ, ું આશીવાર્ દત છે!

તમાંરા આશીવાર્દો કેવા મહાન છે!
યહોવાના હાથે ઉદ્વાર થનાર તારા જવેી બીજી કોઈ પ્રજા નથી.

યહોવા ઢાલની જમે તારંૂ રક્ષણ કરે છે.
તે તને વજય અપાવનાર તરવાર જવેા છે.

તમાંરા દશુ્મનો તમાંરા પગમાં પડશે,
તમે તમાંરા પગ વડે તેઓને છૂદ નાખશો
અને તેઓની પ વત્ર જગ્યાઓને કચર નાખશો.”

34
ૂસા ું ૃત્ ુ

1 ત્યારબાદ ૂસા મોઆબના મેદાનમાંથી યર ખોની ૂવેર્ આવેલા
નબો પવર્ત પર, પસ્ગાહના શખર પર ચઢયો, અને યહોવાએ તેને
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સમગ્ર પ્રદેશ બતા ો: ગલયાદથી દાન ુધીનો પ્રદેશ, 2 આખો
નફતાલીનો પ્રદેશ, એફાઈમ અને મનાશ્શાનો પ્રદેશ, પ મ સ ુદ્ર
ુધીનો યહૂદાનો સમગ્ર પ્રદેશ, 3 નેગેબનો પ્રદેશ અને ખજૂર ઓના

નગર યર ખોથી સોઆર ુધીનો સપાટ પ્રદેશ. 4 પછ યહોવાએ
ૂસાને ક ું, “આ ર ો તે પ્રદેશ જે તેમના વંશજોને આપવા ું

મેં ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબને વચન આપ્ ું હ ું. ‘મેં તને
તાર સગી આંખે એ જોવા દ ધો છે, પણ ું તેમાં આગળ જઈને
પ્રવેશ કરવા ન હ પામ.ે’ ”

5 આમ, યહોવાનો સેવક ૂસા તેમના ક ા પ્રમાંણે મોઆબની
ૂ મમાં ૃત્ ુ પામ્યો. 6 તેને એ જ મોઆબની ૂ મમાં બેથપેઓરની

સામેની કોઈ ખીણમાં દફનાવવામાં આ ો, પર ુ આજ ુધી કોઈને
તેની કબરની ખબર નથી. 7 ૂસા ૃત્ ુ પામ્યો ત્યારે તેની ઉમર
120 વષર્ની હતી. તેના શર રે શ કત ુમાંવી ન હતી કે તેની
આંખોની શ કત ઓછ થઈ નહોતી. 8 મોઆબના મેદાનમાં
ઇસ્રાએલીઓએ ત્રીસ દવસ ુધી ૂસાના ૃત્ ુનો શોક પા ો.
અને ત્યાર બાદ શોકના દવસો ૂરા થયા.

નવો આગેવાન યહો ુઆ
9 ૂનનો ુત્ર યહો ુઆ જ્ઞાનના આત્માંથી ભર ૂર હતો, કારણ

કે ૂસાએ તેના મસ્તક પર પોતાનો હાથ ૂકયો હતો, તેથી
ઇસ્રાએલી લોકો યહો ુઆને આ ધન રહેતા અને યહોવાએ ૂસા
દ્વારા આપેલી આજ્ઞાઓ પાળતા હતા.

10 ત્યાર બાદ ઇસ્રાએલમાં ૂસા જવેો કોઈ બીજો પ્રબોધક
થયો નથી; યહોવાએ તેને પ્રત્યક્ષ દશર્ન આપી તેની સાથે વાતો
કર હતી. 11 મસરના દેશમાં ફારુન અને તેના અમલદારો તથા
સમગ્ર દેશ વરુદ્ધ યહોવાએ તેની પાસે જે ચમત્કારો અને પરચાઓ
કરા ા તેવા બીજા કોઈ પ્રબોધકે કયાર્ નથી. 12 સમગ્ર ઇસ્રાએલી
પ્રજાના દેખતાં તેમણે જે મહાન અને આ યર્જનક કૃત્યો કયાર્,
તેવાં કૃત્યો અન્ય કોઈ પ્રબોધક કર શકયો નથી.
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