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ગણના

ૂસાની પ્રથમ વસ્તી ગણતર
1 ઇસ્રાએલીઓ મસર દેશમાંથી નીકળ ગયા ત્યાર પછ

બીજા વષર્ના બીજા મ હનાના પ્રથમ દવસે સનાઈના અરણ્યમાં
ુલાકાતમંડપમાં યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “સમગ્ર ઇસ્રાએલી

સમાંજની વસ્તી ગણતર કરો, દરેક ક્તની તેના કુટુબ તથા
કુળસ ૂહ સાથે યાદ તૈયાર કરો. 3 જઓે વીસ વષર્ અને તેનાથી
મોટ ઉમરના હોય અને જે બધા લશ્કરમાં જોડાવા લાયક હોય
તેમની ગણતર તેમનાં સ ૂહો પ્રમાંણે કર ને યાદ તૈયાર કરો.
4 પ્રત્યેક કુળસ ૂહના એક આગેવાન ુરુષને તમાંર મદદમાં રહેવા
કહો. 5 અને તમને મદદ કરનારાઓનાં નામ આ પ્રમાંણે છે:

રૂબેનના કુળસ ૂહમાંથી અલી ૂર જે શદેઉરનો ુત્ર છે.
6 શમયોનના કુળસ ૂહમાંથી શ ુમીએલ જે ૂર શાદાયનો ુત્ર
છે.

7 યહૂદાનાં કુળસ ૂહમાંથી આમ્મીનાદાબનો ુત્ર નાહશોન.
8 ઈસ્સાખારના કુળસ ૂહમાંથી ૂઆરનો ુત્ર નથા નયેલ.
9 ઝ ુલોનનાં કુળસ ૂહમાંથી હેલોનનો ુત્ર અલીઆબ.
10 ૂસફના કુટુબોમાંથી:
એફ્રાઈમના કુળસ ૂહમાંથી આમ્મીહૂદનો ુત્ર એલીશામાં.
અને મનાશ્શાના કુળસ ૂહમાંથી પદાહ ૂરનો ુત્ર ગમાંલ્યેલ.
11 બન્યામીનનાં કુળસ ૂહમાંથી ગ દયોનીનો ુત્ર અબીદાન.
12 દાનનાં કુળસ ૂહમાંથી આમ્મીશાદાયનો ુત્ર અહ એઝેર.
13 આશેરનાં કુળસ ૂહમાંથી ઓક્રાનનો ુત્ર પાગીએલ.
14 ગાદનાં કુળસ ૂહમાંથી દેઉએલનો ુત્ર એલ્યાસાફ.
15 નફતાલીના કુળસ ૂહમાંથી એનાનનો ુત્ર અહ રા.”
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16 તે બધા ુરુષો તેઓના કુટુબોના આગેવાનો હતા. લોકોએ
તેઓને તેમના કુળસ ૂહના આગેવાન તર કે પસંદ કયાર્. 17 ૂસાએ
અને હારુને ઉપર દશાર્વેલ આગેવાન ઇસ્રાએલીઓને સાથે લીધા.
18 બીજા મ હનાના પ્રથમ દવસે તેમણે સમગ્ર ઇસ્રાએલ સમાંજને
એકત્ર કર ને તેમના કુટુબો અને કુળસ ૂહો અ ુસાર નોંધણી કર ,
વીસ વષર્ અને તેથી વધારે ઉમર ના સવર્ ુરુષોનાં નામની નોંધણી
કરવામાં આવી. 19 યહોવાએ જે આજ્ઞા આપી હતી તે ુજબ
ૂસાએ સનાઈના રણમાં તેઓની ગણતર કર .

20 ઇસ્રાએલના જયે ુત્ર રૂબેનના કુળસ ૂહના 20 વષર્ના અને
તેની ઉપરના લશ્કરમાં જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તેવા બધા
ુરુષોની છેવટની સં ા નોંધવામાં આવી. 21 તો તેઓની

સં ાની ગણના રૂબેનના કુળસ ૂહમાં 46,500 થઈ.

22 શમયોનનાં કુળસ ૂહના 20 વષર્ના અને તેની ઉપરના
લશ્કરમાં જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તેવા બધા ુરુષોની ગણના
કુટુબવાર કરવામાં આવી. 23 શમયોનના કુળસ ૂહની કુલ
સં ા 59,300 થઈ.

24 ગાદનાં કુળસ ૂહના 20 વષર્ના અને તેની ઉપરના લશ્કરમાં
જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તેવા બધા ુરુષોની કુટુબવાર નોંધ
કરવામાં આવી 25 તો તેમની કુલ સં ા 45,650 થઈ.

26 યહૂદાનાં કુળસ ૂહના 20 વષર્ના અને તેની ઉપરના લશ્કરમાં
જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તેવા બધા ુરુષોની કુટુબવાર નોંધ
કરવામાં આવી, 27 તો તેમની કુલ સં ા 74,600 થઈ.

28 ઈસ્સાખારનાં ુત્રોના કુળસ ૂહમા,ં 20 વષર્ના અને તેની
ઉપરના લશ્કરમાં જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તેવા બધા ુરુષોની
કુટુબવાર નોંધ કરવામાં આવી. 29 તો તેમની કુલ સં ા
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54,400 થઈ.

30 ઝ ુલોનનાં ુત્રોના કુળસ ૂહમાં 20 વષર્ના અને તેની ઉપરના
લશ્કરમાં જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તેવા બધા ુરુષોની
કુટુબવાર નોંધ કરવામાં આવી, 31 તો તેમની એકદર સં ા
57,400 થઈ.

32 ૂસફના ુત્રોના, એટલે એફ્રાઈમના કુળસ ૂહમાં 20 વષર્ના
અને તેની ઉપરના બધા જે લશ્કરમાં જોડાવા શ ક્તમાંન હોય
તે ુરુષોની કુટુબવાર નોંધ કરવામાં આવી, 33 તો તેમની
કુલ સં ા 40,500 થઈ.

34 મનશ્શાનાં કુળસ ૂહમાં 20 વષર્ના અને તેની ઉપરના લશ્કરમાં
જોડાવા માંટે શ ક્તમાંન હોય તે બધા ુરુષોની કુટુબવાર
નોંધ કરવામાં આવી 35 તો તેમની કુલ સં ા 32,200 થઈ.

36 બન્યામીનનાં કુળસ ૂહના 20 વષર્ના અને તેમની ઉપરના
બધાં જ ુરુષો જે લશ્કરમાં જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તેમની
કુટુબવાર નોંધ કરવામાં આવી. 37 તેમની કુલ સં ા
35,400 થઈ.

38 દાનના કુળસ ૂહમાં 20 વષર્ના અને તેની ઉપરના લશ્કરમાં
જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તેવા બધા ુરુષોની કુટુબવાર નોંધ
કરવામાં આવી. 39 તો તેમની કુલ સં ા 62,700 થઈ.

40 આશેરનાં કુળસ ૂહમાં 20 વષર્ના અને તેની ઉપરના લશ્કરમાં
જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તે બધા ુરુષોની કુટુબવાર નોંધ
કરવામાં આવી. 41 તો તેમની કુલ સં ા 41,500 થઈ.

42 નફતાલીનાં કુળસ ૂહમાં 20 વષર્ના અને તેની ઉપરના
લશ્કરમાં જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તેવા બધા ુરુષોની
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કુટુબવાર નોંધ કરવામાં આવી, 43 તો તેમની કુલ સં ા
53,400 થઈ.

44 ૂસા અને હારુને તથા ઇસ્રાએલના પ્રત્યેક કુળસ ૂહના
અ ધપ ત તર કે આવેલા બાર કુળસ ૂહના આગેવાનોએ સાથે
મળ ને નોંધેલી સં ા આ પ્રમાંણે હતી: 45 વીસ વષર્ના અને તેની
ઉપરના લશ્કરમાં જોડાવા શ ક્તમાંન હોય તેવા ુરુષોની તેઓના
કુટુબો અ ુસાર ગણતર કરવામાં આવી. 46 તો તેઓની કુલ
સં ા 6,03,550 હતી.

47 પણ બાક ના કુળસ ૂહોની સાથે લેવીઓની કુટુબવાર નોંધણી
કરવામાં આવી નહોતી, કારણ, 48 યહોવાએ ૂસાને ક ું હ ું કે,
49 “લશ્કરમાં જોડાઈ શકે તેવા લાયક ુરુષોની તમે ગણતર કરો
ત્યારે લેવીના કુળસ ૂહની સં ા નોંધવાની નથી. 50 કારણ
કે લેવીઓને પ વત્રમંડપની સેવા ું તથા તેને ઊંચક લેવા ું
કામ સોંપવા ું છે, તેઓએ એકલાએ જ હાજરમાં રહેવા માંટે
પ વત્રમંડપની પાસે જ તેની ચારે બાજુ પોતાની છાવણી રાખવાની
છે. 51 ારે એ પ વત્રમંડપે બીજે લઈ જવાનો પ્રસંગ ઊભો
થાય, ત્યારે લેવીઓએ જ એ ઉઠાવવાનો એટલે કે છૂટો પાડવાનો
અને ફર થી ઊભો કરવાનો છે. લેવી કુળસ ૂહના સદસ્ય સવાય
જે કોઈ ક્ત પ વત્રમંડપની સંભાળ રાખવાનો પ્રયાસ કરે તો
તેને ૃત્ ુદડની સજા કરવી. 52 ઇસ્રાએલના દરેક કુળની છાવણી
અલગ રાખવી, અને પોતપોતાના કુળની પોતાની ટુકડ સાથે અને
ધ્વજ સાથે પડાવ નાખવો. 53 પણ લેવીઓએ પ વત્રમંડપની
આસપાસ જ પોતાની છાવણી નાખવી. તેઓ પ વત્ર ુલાકાત
મંડપની રક્ષા કરશે. જથેી ઇસ્રાએલી લોકો ું ક ું ખોટુ થશે ન હ.”

54 યહોવાએ ૂસાને ક ું હ ું તે પ્રમાંણે સવર્ આજ્ઞાઓનો અમલ
ઇસ્રાએલીઓએ બરાબર કય .

2
છાવણીવાર ગોઠવણી
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1 યહોવાએ ૂસાને અને હારુનને ક ું, 2 “પ્રત્યેક ઇસ્રાએલી
કુળને છાવણી માંટે પોતા ું અલગ ાન હોય તથા પોતાના કુળ ું
અલગ નશાન અને અલગ ધ્વજ હોય; કુળોની સવર્ છાવણીઓની
મધ્યમાં ુલાકાત મંડપ રહે અને બધા જ પ્રવેશદ્વાર ુલાકાત મંડપ
તરફ હોય.

3 “ ૂવર્ની બાજુએ, ૂય દય તરફ યહૂદાના કુળસ ૂહના ધ્વજ
નીચે આવતાં લોકોએ તેમની ટુકડ પ્રમાંણે પડાવ નાખવા.
આમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન યહૂદાના દ કરાઓનો આગેવાન
રહેશે. 4 તેના સૈન્યમાં તેઓમાંના જઓેની નોંધણી થઈ છે
તેવા 74,600 ુરુષો રહે.

5 “એના પછ ઈસ્સાખાર ું કુળસ ૂહ છાવણી કરે; ૂઆરનો
ુત્ર નથા નયલ ઈસ્સાખારના ુત્રોના અ ધપ ત થાય; 6 તેના

સૈન્યમાં તેમાંના જઓેની નોંધણી થઈ છે તેવા 54,400 ુરુષો
રહે.

7 “અને ઝ ુલોનના કુળસ ૂહો પણ યહૂદાના કુળસ ૂહોની
બાજુમાં જ છાવણી કરે અને હેલોનનો ુત્ર અલીઆબ તે
ઝ ુલોનના ુત્રોનો અ ધપ ત થાય; 8 અને તેના સૈન્યમાં
તેઓમાંના જઓેની ગણના થઈ છે તેવા 57,400 ુરુષો રહે.

9 “યહૂદાના કુળસ ૂહોની છાવણીના માંણસોની કુલ સં ા
1,86,400 છે એ લોકો કૂચ કરતી વખતે પહેલા ઊપડશે.

10 “દ ક્ષણ બાજુએ રૂબેનના કુળની સેનાના ધ્વજ હેઠળના
લોકોએ નીચેના આગેવાનો હેઠળ ટુકડ વાર છાવણી નાખવી;
શદેઉરનો ુત્ર એલી ૂર તે રૂબેનના ુત્રોનો અ ધપ ત થાય.
11 તેના સૈન્યમાં તેઓમાંના જઓેની નોંધણી થઈ છે તેવા
46,500 સૈ નકો તેની સાથે રહે.

12 “એ પછ શમયોનનો કુળસ ૂહ તેની પાસે છાવણીમાં
પડાવ નાખ;ે અને ૂર શાદાયનો ુત્ર શ ુમીએલ તે શમયોનના



ગણના 2:13 vi ગણના 2:24

ુત્રોનો અ ધપ ત થાય; 13 અને તેના સૈન્યમાં તેઓમાંના જઓેની
નોંધણી થઈ છે તેવા 59,300 સૈ નકો સાથે રહે.

14 “અને તે પછ ગાદ ું કુળસ ૂહ પડાવ નાખશે; અને
રેઉએલનો ુત્ર એલ્યાસાફ તે ગાદના ુત્રોનો અ ધપ ત થાય;
15 અને તેના સૈન્યમાં તેઓમાંના જઓેની નોંધણી થઈ છે તેવા
45,650 સૈ નકો રહે.

16 “રૂબેનના કુળોની છાવણીના માંણસોની કુલ સં ા
1,51,450 હતી, અને તેઓ કૂચ કરતી વખતે બીજુ ાન
લેશે. 17 એ પછ પ્રથમ બે ટુકડ ઓ અને પછ ની બે ટુકડ ઓ
વચ્ચે લેવીઓ ુલાકાત મંડપને ઉપાડ ને ચાલશ.ે પ્રત્યેક ટુકડ
છાવણી ના ાના ક્રમે જ ઊપડશે અને પ્રત્યેક ુરુષ પોતાના
ધ્વજ હેઠળ પોતા ું ાન જાળવશે.

18 “પ મ બાજુએ એફ્રાઇમના કુળસ ૂહની સેનાના ધ્વજ
હેઠળ તેમની ટુકડ ઓ આગેવાનો હેઠળ છાવણી નાખશે; અને
આમ્મીહૂદનો ુત્ર એલીશામાં તે એફ્રાઈમના ુત્રોનો અ ધપ ત
થાય. 19 અને તેના સૈન્યમાં તેઓમાંના જઓેની નોંધણી થઈ
છે તેવા 40,500 સૈ નકો રહે.

20 “અને તેની પાસે મનાશ્શા ું કુળસ ૂહ રહે; અને
પદાહ ૂરનો ુત્ર ગમાંલ્યેલ તે મનાશ્શાના ુત્રોનો અ ધપ ત
થાય. 21 અને તેના સૈન્યમાં તેઓમાંના જઓેની નોંધણી થઈ
છે તેવા 32,200 સૈ નકો રહે.

22 “તે પછ બન્યામીન ું કુળસ ૂહ પડાવ નાખશે આગેવાન
ગ દયોનીનો ુત્ર અબીદાન તે બન્યામીનના ુત્રોનો અ ધપ ત
થાય; 23 અને તેના સૈન્યમાં તેઓમાંના જઓેની નોંધણી થઈ
છે તેવા 35,400 સૈ નકો રહે.

24 “એફ્રાઈમની છાવણીમાં જે બધાની ગણના થઈ તેઓ છે,
પોતાનાં સૈન્યો પ્રમાંણ,ે 1,08,100 છે અને તેઓ કૂચ કરતી
વખતે ત્રીજા ક્રમે ચાલી નીકળે એમ ગોઠવણી કરવામાં આવ.ે
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25 “ઉ ર બાજુએ દાનના કુળસ ૂહોની સેનાના ધ્વજ હેઠળના
લોકોએ તેમના આગેવાનો હેઠળ ટુકડ વાર છાવણી તેમના
ભાગલા પ્રમાંણે નાખવી; આમ્મીશાદાયનો ુત્ર અહ એઝેર તે
દાનના ુત્રોનો આગેવાન છે. 26 અને તેના સૈન્યમાં નોંધણી
થઈ હોય તેવા 62,700 સૈ નકો છે.

27 “અને તેની પાસે આશેરના કુળસ ૂહો છાવણી કરે; અને
ઓક્રાનનો ુત્ર પાગીએલ તેનો અ ધપ ત થાય; 28 અને તેના
સૈન્યમાં નોંધણી થઈ છે તેવા 41,500 સૈ નકો છે.

29 “પછ તફતાલીના કુળસ ૂહો; અને એનાનનો ુત્ર અહ રા
તે નફતાલીના ુત્રોનો અ ધપ ત થાય. 30 અને તેના સૈન્યમાં
તેઓમાંના જઓેની નોંધણી થઈ છે તેવા 53,400 સૈ નકો રહે.

31 “દાનના કુળોની છાવણીના માંણસોની કુલ સં ા
1,57,600 હશ,ે તેઓ કૂચ કરતી વખતે છેલ્લા રહેશ.ે”

32 ઇસ્રાએલ પ્રજાની કુટુબવાર નોંધણી કરવામાં આવી ત્યારે
તેમની સં ા 6,03,550 હતી. 33 યહોવાએ ૂસાને આજ્ઞા કર
તે પ્રમાંણે આ ગણતર કરવામાં આવી ત્યારે લેવીઓને ગણવામાં
આ ા નહોતા.

34 યહોવાએ ૂસાને ક ું હ ું તે જ પ્રમાંણે બરાબર વ ા
થઈ. તેઓ પોતપોતાના સ ૂહના ધ્વજ હેઠળ છાવણી નાખતા.
અને કૂચ કરતી વખતે પ્રત્યેક ક્ત પોતાના કુળસ ૂહની ટુકડ માં
પોતાના ાને જ રહેતા.

3
હારુન પ રવારનો યાજકપદે

1 સનાઈ પવર્ત પર યહોવાએ ૂસા સાથે વાત કર ત્યારે હારુન
અને ૂસાના વંશાવળ આ પ્રમાંણે હતી:

2 હારુનના ે ુત્ર ું નામ નાદાબ, તે પછ અબીહૂ,
એલઆઝાર અને ઈથામાંર. 3 એમનો યાજકો તર કે અ ભષેક
કરવામાં આ ો હતો અને તેમને યાજકના અ ધકારો આપવામાં
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આ ા હતા. 4 પર ુ નાદાબ અને અબીહૂ એ અપ વત્ર અ ગ્ર
યહોવાને ધરા ો તેથી તેઓ સનાઈના રણમાં જ ૃત્ ુ પામ્યા.
તેઓને એક પણ ુત્ર ન હતો. અને તેથી એલઆઝાર અને
ઈથામાંર તેઓના પતાના જીવનકાળ દરમ્યાન યાજકપદમાં સેવાઓ
આપતા હતા.

લેવી વંશીઓ યાજકોના સહાયક
5 યહોવાએ ૂસાને ક ુ, 6 “લેવીના કુળસ ૂહોને બોલાવી લાવ

અને તેમને યાજક હારુનની સેવામાં ન ુક્ત કર. 7 તેમણે યાજકો
અને સમગ્ર સમાંજ તરફથી ુલાકાતમંડપની સેવામાં ઉપ ત રહ ને
ફરજો બજાવવાની છે; 8 અને તેઓએ ુલાકાત મંડપની સાધન
સામગ્રી સંભાળવાની છે અને તેમણે બધા ઇસ્રાએલી પ્રજાજનો
તરફથી થાનકની ફરજો બજાવવાની છે.

9 “અને તારે હારુનના તથા તેના ુત્રોના હવાલામાં લેવીઓને
સોંપી દેવા કારણ કે બધા ઇસ્રાએલીઓમાંથી તેમને સેવા કરવા
માંટે પસંદ કરવામાં આ ા છે.

10 “અને તારે હારુનને અને તેના કુળોને યાજકની ફરજો
બજાવવા ન ુક્ત કરવા. જો કોઈ બનઅ ધકૃત ક્ત એ ફરજ
બજાવવા જાય તો તેને મોતની સજા કરવી.”

11 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 12 “ઇસ્રાએલ પ્રજાના
પ્રથમજ નત ુત્રોની અવેજીમાં મેં લેવીઓનો સ્વીકાર કય છે,
તેથી ઇસ્રાએલના સવર્ પ્રથમ જન્મેલા ુત્રોના ાને લેવીઓ માંર
સેવામાં રહેશે. 13 એ લોકો માંરા ગણાશે, કારણ કે પ્રત્યેક પ્રથમ
ુત્ર ઉપર માંરો હક છે, ારે મેં મસરના બધા પ્રથમ ુત્રોને

માંર ના ા હતા ત્યારે મેં ઇસ્રાએલનાં બધાં જ પ્રથમ અવતરેલાંને
માંરે માંટે રાખી લીધાં હતા,ં પછ એ માંણસ હોય કે પ ુ હોય,
તેઓ માંરાં છે; હુ યહોવા છુ.”

14 સનાઈના અરણ્યમાં યહોવાએ ફર થી ૂસા સાથે વાત કર
અને ક ુ, 15 “લેવી કુળસ ૂહના બધા ુરુષોની નોંધણી કર;
એક મ હના અને તેથી વધારે ઉમરના સવર્ ુરુષોની કુટુબ પ્રમાંણે
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ગણતર કર.” 16 યહોવાની આજ્ઞા પ્રમાંણે ૂસાએ તેમની યાદ
તૈયાર કર .

17 લેવીના ુત્રોનાં નામ આ ુજબ છે: ગેશ ન, કહાથ, અને
મરાર ,

18 ત્રણેય એમના નામે ઓળખાતાં કુળસ ૂહોના ૂળ ુરુષો
હતા.

ગેશ નના કુળસ ૂહો લબ્ની અને શમઈ.
19 કહાથના કુળસ ૂહો; આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન અને
ઉઝઝ એલ.

20 મરાર ના કુળસ ૂહ; માંહલી અને ૂશી. આ સવર્નાં નામો
પરથી લેવીઓનાં ગોત્રોનાં નામ ગણાયા.

આ થઈ લેવીના કુળસ ૂહોની કુટુબવાર યાદ .
21 ગેશ નના કુળસ ૂહોમાં લબ્ની અને શમઈ એ બે કુટુબો

થયા હતા. 22 એક મ હનાના અને તેથી વધારે ઉમરના ુરુષોની
સં ા ગણતા તે 7,500 હતી. 23 તેઓની છાવણી ું ાન
પ વત્રમંડપની પાછળ પ મ દશામાં હ ુ.ં 24 લાએલનો ુત્ર
એલ્યાસાફ તેમનો આગેવાન હતો. 25 એ લોકોએ પ વત્રમંડપમાં
એની અંદર ું આવરણ, બહાર ું આવરણ, પ્રવેશદ્વારનો પડદો,
26 પ વત્રમંડપની અને વેદ ની આસપાસના ચોકના પડદાઓની,
ચોકના પ્રવેશદ્વારના પડદાની, એની દોર ઓની, તેમજ એ બધાંને
લગતાં કામકાજની સંભાળ રાખવાની હતી.

27 કહાથના કુળસ ૂહમાં આમ્રામી, ઈસ્હાર, હેબ્રોન અને
ઉઝઝ એલ એટલાં કુટુબો હતા.ં 28 એક મ હનાના અને તેથી વધારે
ઉમરના ુરુષોની સં ા 8,600 હતી. 29 તેમની છાવણી ું ાન
પ વત્રમંડપની દ ક્ષણમાં હ ુ.ં 30 ઉઝઝ એલનો ુત્ર અલીસાફાન
તેમનો આગેવાન હતો. 31 તે લોકોએ પ વત્રકોશની, બાજઠની,
દ વીની અને વેદ ઓની, ઉપાસનામાં વપરાતાં પ વત્ર વાસણોની,
ગભર્ ૃહ આગળના પડદાની તથા એ બધાને લગતાં સવર્ કામકાજની
અને ઉપયોગની સંભાળ રાખવાની હતી.
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32 લેવીઓના આગેવાનોનો ુખી, યાજક હારુનનો ુત્ર
એલઆઝાર હતો; પ વત્ર ાનની સેવામાં જે બધા હતા તે સૌનો
તે ઉપર હતો, તેમના કાયર્ ઉપર દેખરેખ રાખવાની જવાબદાર
તેની હતી.

33 મરાર ના કુળસ ૂહોમાં માંહલી અને ૂશી એ બે કુટુબો હતા.ં
34 એક મ હના અને તેથી વધારે ઉમરના ુરુષોની સં ા કુલ
6,200 હતી. 35 તેમની છાવણી ું ાન પ વત્રમંડપની ઉ રના
વસ્તારમાં હ ુ.ં અબીહાઈલનો ુત્ર ૂર એલ મરાર કુળસ ૂહનો
આગેવાન હતો. 36 એ લોકોએ થાનકના મંડપના પા ટયા,ં તેની
વળ ઓ, સ્તંભો, કૂભીઓ, ઓજારો તથા આ સવર્ને લગતાં
કામકાજની સંભાળ રાખવાની હતી. 37 તદપુરાંત આંગણાની
આસપાસના સ્તંભો, કૂભીઓ, ખીલીઓ, અને દોર ઓની સંભાળ
પણ તેમણે જ રાખવાની હતી.

38 ૂસા હારુન અને તેના ુત્રોનો ુકામ થાનકના પ વત્રમંડપની
સામે ઉગમણી દશામાં હતો. ઇસ્રાએલીઓ તરફથી
ુલાકાતમંડપની ૂર જવાબદાર તેઓને માંથે હતી. જો કોઈ
બનઅ ધકૃત ક્ત એ ફરજ બજાવવા જાય તો તેને ૃત્ ુદડની
સજા થતી.

39 યહોવાની આજ્ઞા અ ુસાર ૂસાએ અને હારુને કુટુબવાર
ગણેલા એક મ હનાના અને તેની ઉપરની ઉમરના લેવી ુરુષોની
સં ા કુલ 22,000 હતી.

પ્રથમજ નતો ું ાન લેતા લેવીઓ
40 યહોવાએ ૂસાને ક ુ, “એક મ હનાના અને તેની ઉપરની

ઉમરના બધા પ્રથમજ નત ઇસ્રાએલી ુરુષોની નોંધણી કર અને
તેમની સં ા ગણ. 41 અને ું એ પ્રથમજ નત ઇસ્રાએલના
ુરુષોની અવેજીમાં મને લેવીઓ સમપ દે. હુ યહોવા છુ, એ જ

ર તે ઇસ્રાએલીઓનાં ઢોરના પ્રથમ વેતરના વાછરડાના અવેજીમાં
લેવીઓનાં ઢોર મને સોંપી દે.”
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42 યહોવાના ક ાં ુજબ ૂસાએ ઇસ્રાએલીઓના પ્રથમજ નત
ુત્રોની યાદ તૈયાર કર . 43 એક મ હનાના અને તેની ઉપરના

પ્રથમજ નત ુત્રોની નામવાર યાદ કર તો તેમની કુલ સં ા
22,273 થઈ.

44 ત્યાર પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 45 “ ‘બધા પ્રથમજ નત
ઇસ્રાએલીઓના ુરુષોની અવેજીમાં મને લેવીઓ આપ; અને
ઇસ્રાએલીઓનાં ઢોરના પ્રથમ વેતરનાં વાછરડાંના બદલામાં
લેવીઓનાં ઢોર સોંપી દે. 46 લેવીઓની સં ા કરતાં
ઇસ્રાએલીઓના પ્રથમજ નત ુત્રોની સં ા 273 જટેલી વ ુ
છે. એટલે ું તેઓને એ વધારના ુત્રોને છોડાવી લેવા કહે.
47 અ ધકૃત માંપ પ્રમાંણે ખંડ લેવાના પ્રત્યેક ુરુષ દ ઠ 5 શેકેલ
ચાંદ આપવી. 48 અને તે નાણાં તારે હારુનને અને તેના ુત્રોને
આપવા.ં’ ”

49 ઇસ્રાએલના પ્રથમજ નત ુરુષો લેવીઓના ુરુષો કરતા
273 વધારે હતા: આ વધારના પ્રથમજ નતોને છોડાવવાં ૂસાએ
ઇસ્રાએલીઓ પાસેથી નાણાં એકઠા કયાર્. 50 અ ધકૃત માંપ
અ ુસાર એ રકમ 1,365 શેકેલ ચાંદ જટેલી હતી. 51 યહોવાએ
આજ્ઞા કર હતી તે ુજબ ૂસાએ તે રકમ હારુનને અને તેના
ુત્રોને આપી દ ધી.

4
કહાથના વંશજોની ગણતર અને કતર્ ો

1 યહોવાએ ૂસા અને હારુનને ક ું, 2-3 “લેવીના કુળસ ૂહમાં
કહાથના કુળસ ૂહના તેઓના કુટુબો પ્રમાંણે તથા તેઓના
પતાઓના ઘર પ્રમાંણે ત્રીસથી પચાસ વષર્ની ઉમરના ુલાકાત
મંડપમાં સેવા કરવા લાયક બધા ુરુષોની કુટુબવાર નૌંધણી કરો.
4 કહાથના કુળસ ૂહોએ ુલાકાત મંડપને લગતી નીચે ુજબની
સેવાએ કરવાની છે જે પરમપ વત્ર વસ્ ુઓને લગતી છે.

5 “જયારે છાવણીનો ુકામ ઉપાડવાનો સમય આવે ત્યારે હારુન
અને તેના ુત્રોએ પ વત્ર કરારકોશ આગળનો પડદો ઉતાર લઈ
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તેનાથી સા કોશને ઢાંક દેવો, 6 ત્યારબાદ તેઓ બકરાના કુમાંશદાર
ચામડા વડે પડદાને ઢાકે, બકરાના ચામડાને ૂરા જાં ુ ડયાં રગના
કપડાથી ઢાંકે અને પ વત્રકોશને ઉપાડવાના દાંડા તેની કડ ઓમાં
નાખ.ે

7 “પછ તેઓએ રોટલી ઘરાવવાના બાજઠ પર એક ુરા
જાં ુ ડયા રગ ું કાપડ પાથર દે ુ,ં અને થાળ ઓ, ચમચા, વાટકા,
ૂપદાની અને પેયાપર્ણ અને ખાસ રોટલો હમેશા તેની ઉપર હોવો

જોઈએ. 8 નૈવેધની રોટલી તેના ઉપર રાખવી, અને એ બધા
ઉપર કરમજી રગ ું કાપડ પાથર ું. કરમજી રગના આ કપડા
પર બકરા ું ચામડુ ઢાંક ુ,ં અને પછ ઊચકવા માંટેના દાંડા દાખલ
કરવા.

9 “ત્યારબાદ તેઓએ એક ૂરા જાં ુ ડયા રગ ું કપડુ લઈ તેના
વડે દ પ ૃક્ષ, દ વાઓ, ચી પયા, તાસકો અને દ વામાં વપરાતા
તેલપાત્રોને ઢાંકવા.ં 10 તે પછ આ બધી જ વસ્ ુઓ સ હત
એ દ વીને કુમાંશદાર ચામડામાં લપેટ ને તેમને લઈ જવા માંટેની
પાલખી ઉપર ૂક દેવી.

11 “પછ તેઓએ સોનાની વેદ ૂરા જાં ૂ ડયા રગના કપડાથી
ઢાંકવી, તેઓએ તેને બકરાના કુમાંશદાર ચામડાથી ઢાંક ું અને તેને
ઊચકવાના દાંડા દાખલ કર દેવા.

12 “પછ પ વત્રજગ્યામાં ઉપાસનામાં વપરાતાં બધાં વાસણોને
ૂરા રગ ું કાપડ ઢાંક ું અને તેના પર બકરા ું કુમાંશદાર ચામડુ

ઢાંક દે ું અને તેને પાલખી પર ૂકવા.ં
13 “ત્યારબાદ તેમણે વેદ પરથી રાખ સાફ કર નાખવી અને

તેના પર જાં ુ ડયા રગ ું કપડુ ઢાંક ુ.ં 14 અને વેદ ની ઉપાસનામાં
વપરાતાં સવર્ વાસણોને દેવતા ભરવાની તબકડ , ચી પયા, પાવડ
અને પાણી છાંટવાના ડોયા-વગેરે ઉપર બકરા ું કુમાંશદાર ચામડુ
ઢાંક ું અને પછ ઉપાડવાના દાંડા દાખલ કરવા.

15 “હારુન અને તેના ુત્રો ુકામ ઉપાડતી વખતે પ વત્ર ાનને
અને તેની બધી સાધનસામગ્રીને ઢાંકે અને તે પછ કહાથના કુળોએ
તે ઉપાડવા માંટે હાજર થઈ જ ુ,ં અને જયાં છાવણી કરવાની



ગણના 4:16 xiii ગણના 4:27

હોય ત્યાં બ ું લઈ જ ુ;ં પર ુ તેઓએ પ વત્ર વસ્ ુઓને અડ ું
ન હ, અડે તો રખેને તેઓ ૃત્ ુ પામ.ે કહાથના કુળોએ ુલાકાત
મંડપમાંથી વસ્ ુઓ ઉપાડવા ું પ વત્રકાયર્ કરવા ું છે.

16 “યાજક હારુનના ુત્ર એલઆઝારે દ વાના તેલની, ુવા સત
ુગંધીની, રોજના ખાધાપર્ણ તથા અ ભષેકના તેલની જવાબદાર

બજાવવાની છે, તથા સમગ્ર પ વત્રમંડપ અને તેમાંની સવર્ વસ્ ુઓની
સંભાળ રાખવાની જવાબદાર પણ તેમણે જ કરવાની છે.”

17 પછ યહોવાએ ૂસાને તથા હારુનને ક ું, 18 “તમાંરે
કહાથના કુળસ ૂહના કુટુબોના લેવીઓમાંથી ઉચ્છેદ થવા દેવો
ન હ. 19 પરમપ વત્ર વસ્ ુઓ ઊચક ને લઈ જતાં ૃત્ ુ ન પામે
તે માંટે તારે આ પ્રમાંણે કર ુ:ં હારુને અને તેના ુત્રોએ આવીને
પ્રત્યેકને તેમ ું કામ અને તેમને જે ઉપાડવા ું હોય તે ુપ્રત
કર ુ.ં 20 તથા તે પ વત્ર વસ્ ુઓ બંધાતી હોય ત્યારે કહાથના
કુળસ ૂહોએ પ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ કરવો ન હ, રખેને તેઓની નજર
પ વત્ર વસ્ ુઓ પર ત્યાં પડે અને તેઓ ૃત્ ુ પામ.ે”

ગેશ ન-કુટુબના સેવા કાય
21 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 22 “તમાંરે લેવી કુળના ગેશ નના

કુળસ ૂહોની પણ કુટુબવાર નોંધણી કરવી. 23 પ વત્રમંડપમાં સેવા
કરવાને લાયક હોય તેવા ત્રીસથી પચાસ વષર્ની ઉમરના જે ુરુષો
હોય તેમની નોંધણી કરવી.

24 “ગેશ નના કુળસ ૂહના ુરુષોએ નીચેની વસ્ ુઓ ઉપાડવાની
સેવા બજાવવાની છે: 25 તેમણે પ વત્ર મંડપના અંદરના પડદા,
પ વત્રમંડપ ું બહાર ું આવરણ, છત તર કે ું બકરાના ચામડા ું
આવરણ અને પ વત્રમંડપના પ્રવેશદ્વારનો પડદો. 26 તથા ચોકના
પડદા, પ વત્રમંડપ અને વેદ ની આસપાસના ચોકના પ્રવેશદ્વારનો
પડદો-દોરડાંઓ, અને એ સવર્ને લગતી બધી સાધન-સામગ્રી
ઉપાડવાની જવાબદાર તેઓની છે. 27 આ બધાં કામો તેમણે
હારુન અને તેના ુત્રોની આજ્ઞા ુજબ ગેશ નીઓએ કરવાનાં છે.
અને ભાર ઊચકવા ું પ વત્રમંડપની કે સેવા ું જે કામ સોંપે તે
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તેઓએ કરવા ું છે. 28 ગેશ નના કુળસ ૂહોએ પ વત્ર મંડપની
લગતી આ સેવાઓ કરવાની છે, અને યાજક હારુનના ુત્ર
ઈથામાંરે એમના ઉપર દેખરેખ રાખવાની છે.”

મરાર કુટુબના સેવાકાય
29 “પછ થી તમાંરે મરાર ના કુળસ ૂહોની કુટુબવાર નોંધણી

કરવાની છે. 30 પ વત્રમંડપના પ વત્ર કાયર્ માંટે લાયક હોય તેવા
30 વષર્થી 50 વષર્ની ઉમરના ુરુષોની ગણતર તારે કરવાની છે.
31 તેમણે પ વત્રમંડપમાંની નીચેની વસ્ ુઓ ઉપાડવાની છે: તં ુનાં
પા ટયા,ં તેની વળ ઓ, થાંભલીઓ અને કૂભીઓ, 32 આંગણાની
ચારે બાજુની દ વાલના સ્તંભો, કૂભીઓ, ુંટ ઓ, દોરડ ઓ અને
તેની સાધનસામગ્રી. 33 પ્રત્યેક ુરુષને તેણે ઉપાડવાની વસ્ ુઓ
સોંપવામાં આવે. મરાર ના કુળસ ૂહો પણ આટલી સેવા કરે.
પ વત્રમંડપના તેઓનાં બધાં કામો ઉપર યાજક હારુનના ુત્ર
ઈથામાંરે દેખરેખ રાખવાની ફરજ બજાવવાની છે.”

લેવી પ રવાર
34 યહોવાની આજ્ઞા ુજબ ૂસા તથા હારુને અને અન્ય

આગેવાનોએ કોહાથના કુળસ ૂહોની કુટુબવાર નોંધણી કર .
35 પ વત્રમંડપની સેવા માંટે યોગ્ય એવા 30 વષર્થી 50 વષર્ની
ઉમર ના સવર્ ુરુષોની નોંધણી કર .

36 તેઓની કુલ સં ા 2,750 થઈ. 37 યહોવાની આજ્ઞા
અ ુસાર ૂસા અને હારુને નોંધણી ું આ કાયર્ ક .ુ

38 એ જ ર તે ગેશ નના કુળસ ૂહની કુટુબવાર નોંધણી
કર . 39 પ વત્રમંડપની સેવા માંટે યોગ્ય એવા 30 વષર્થી
50 વષર્ની ઉમરના બધા જ ુરુષોની નોંધણી કરવામાં આવી.
40 તેઓના કુળસ ૂહની કુટુબવાર નોંધણીની કુલ સં ા 2,630
થઈ. 41 યહોવાએ આપેલી આજ્ઞા ુજબ ૂસા અને હારુને
નોંધણી ું આ કાયર્ ક ુ.

42 મરાર કુળસ ૂહની કુટુબવાર નોંધણી કર . 43 પ વત્રમંડપની
સેવા માંટે યોગ્ય એવા 30 વષર્થી 50 વષર્ની ઉમરના સવર્ ુરુષોની
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નોંધણી કરવામાં આવી. 44 તેઓની કુટુબવાર નોંધણી અ ુસાર
કુલ સં ા 3,200 થઈ. 45 યહોવાની આજ્ઞા ુજબ ૂસાએ અને
હારુને આ નોંધણી ું કાયર્ ક ુર્.

46 આ ર તે ૂસાએ અને હારુને તથા ઇસ્રાએલના સવર્
આગેવાનોએ બધા જ લેવીઓની વંશા ુસાર તથા કુટુબવાર નોંધણી
કર . 47 ત્રીસ વષર્થી પચાસ વષર્ની ઉમરના જે લેવી ુરુષો
પ વત્રમંડપની સેવા કરવા તથા તેને ઉપાડ લઈ જવા ું કામ કરવા
આ ા 48 તેઓની કુલ સં ા 8,580 થઈ. 49 યહોવાએ ૂસાને
આપેલી આજ્ઞા અ ુસાર દરેકને સેવાની અને ભાર ઉપાડવાની
જવાબદાર સોંપવામાં આવી. આમ, યહોવાએ ૂસાને કરેલી
આજ્ઞા અ ુસાર તેઓની નોંધણી કરવામાં આવી.

5
અછૂતો માંટેના નયમો

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ઇસ્રાએલી પ્રજાને ું એ ું જણાવ
કે, તેઓ પોતાની છાવણીમાંથી બધા જરફત પ ના દદ ઓન,ે
જમેના શર રમાંથી ાવ થતો હોય તેઓન,ે તથા જઓે શબના
સ્પશર્થી અ ુદ્ધ થયા હોય તેઓને છાવણીમાંથી બહાર કાઢ
ૂકે. 3 ી હોય કે ુરુષ, બંનેને બહાર કાઢ ૂકવા,ં જથેી જે

છાવણીમાં હુ તમાંર વચ્ચે રહુ છુ તેને તેઓ અ ુદ્ધ કરે ન હ.”
4 યહોવાએ ૂસાને કરેલી આજ્ઞા અ ુસાર ઇસ્રાએલીઓએ

છાવણી બહાર એ લોકોને કાઢ ૂકયા.ં
પાપોની ભરપાઈ

5 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 6 “ ું ઇસ્રાએલીઓને કહે કે, જે ુરુષ
અથવા ી યહોવાની આજ્ઞાઓનો ભંગ કર ને અન્યને ુકસાન
કરે, તો તે દો ષત બને છે, તેથી તેણે તે બદલ પ્રાય ત કર ું
જ જોઈએ. 7 પોતે કરેલાં પાપની તેણે ક ૂલાત કરવી અને જે ું
તેણે જે કાંઈ ુકસાન ક ુર્ હોય તે ૂરે ૂરુ ભરપાઈ કર આપવા
ઉપરાંત વીસ ટકા જટે ું વધારે ૂકવ ું. 8 પણ જનેે ુકસાન
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ક ુ છે તે જો ૃત્ ુ પામ્યો હોય અને ક્ષ ત ૂત માંટે તે ું નજીક ું
કોઈ સ ું ના હોય, તો તે રકમ યહોવાને આપવી અને યાજકને
ૂકવવી અને જે ઘેટો પાપોના પ્રાય ત માંટે વધેરવા આપવાનો

હોય છે, તે ઉપરાંત આ રકમ આપવાની છે.
9 “ઇસ્રાએલીઓ દેવને જે કઈ ઉચ્છાલીયાપર્ણ ઘરાવે છે, તે

યાજકની ગણાય છે. 10 યાજકોને માંણસો જે કોઈ ભેટ આપે
છે તે યાજકો પોતાને માંટે રાખે.”

વહેમી પ ત અને તે ું નરાકરણ
11 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 12 “ઇસ્રાએલી પ્રજાને ું આ પ્રમાંણે

કહે: જો કોઈ ુરુષની પત્ની આડે રસ્તે જાય અને વ ાસઘાતી
નીવડ,ે કોઈ પર ુરુષ સાથે ૂઈને ભચાર કરે, 13 પર ુ તેની
સા બતી ના હોય અને સાક્ષી આપનાર કોઈ ના હોય, 14 અને
છતાં તેના પ તને તેના પર શંકા જાય; અથવા પત્નીએ ભચાર ું
પાપ ક ુર્ ના હોય તો પણ તેના પ તના મનમાં વહેમ જાગ્યો હોય
તો પ તએ તેને યાજક પાસે લઈ જવી. 15 તેણે 8 વાટકા જવનો
લોટ (એક દશાંશ એફાહ) લઈ યહોવાને અપર્ણ કરે. તેણે તેના
પર તેલ રેડ ું ન હ કે ૂપ પણ ૂકવો ન હ, કારણ કે એ વહેમને
કાઢવા ુના ું પાર ું કરવા માંટે ું સ્મરણદાયક ખાધાપર્ણ છે.

16 “યાજકે તે ીને યહોવા સમક્ષ રજૂ કરવી. 17 પછ
યાજકે માંટ ના પાત્રમાં પ વત્ર જળ લે ું, અને તેમાં પ વત્રમંડપની
પ વત્ર ૂ મ પરની ૂળ લઈને તેમાં નાખવી. 18 પછ તેણે તે

ીને યહોવા સમક્ષ ઊભી રાખી તેના વાળ છોડ નાખશ,ે અને
તેણીના હાથમાં ખાધાપર્ણ ૂકશ.ે પ તની ઈષ્યાર્ને કારણે આપવામાં
આવેલો આ જવનો લોટ છે. પછ યાજક ન કરે કે તેના
પ તનો વહેમ સાચો છે કે ન હ, યાજકે શ્રાપ આપવા માંટેના કડવા
જળ ું પાત્ર પોતાના હાથમાં રાખ ું.

19 “ત્યારબાદ યાજકે ી પાસે સોગન લેવડાવવા, તેને કહે ું
કે, ‘જો તેં કુમાંગ જઈને કોઈ માંણસ સાથે ભચાર કય ન
હોય, તો આ શ્રાપના કડવા જળથી તને ક ું જ ુકસાન ન હ
થાય. 20 પણ જો તેં કુમાંગ જઈને કોઈ માંણસ સાથે ભચાર
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કય હશે તો 21 યહોવા તારા નામને તારા લોકમાં શ્રાપરૂપ બનાવી
દો. તાર જાંધોમાં સડો પેદા કરો, અને તારા શર રને લાવી દો.’

22 “આ જળ તારા પેટમાં પ્રવેશીને તેને લાવી દો, અને તારા
ગભાર્શયને સંકોચાવી દો. પછ તે ીએ ‘આમીન’ ‘આમીન’
એમ જવાબ આપ.ે”

23 “પછ યાજકે તે શ્રાપ ૂ ચપત્રમાં લખવા અને તેને કડવા
જળમાં ધોઈ નાખવા, 24 ત્યારબાદ યાજક તે ીને તે પાણી
પીવડાવે, જથેી તે ુનેગાર હોય તો ૂબ હેરાન થાય.

25 “પણ જળ પીવડાવતાં પહેલાં યાજક પાપની કસોટ કરવા
ખાધાપર્ણને ીના હાથમાંથી લઈને યહોવા સમક્ષ ઘરાવીને વેદ
પર અપર્ણ કરશે. 26 એ પછ યાજકે તે ખાધાપર્ણમાંથી એક ૂઠ
ભર વેદ માં હોમ ુ.ં અને પછ ીને જળ પાઈ દે ુ.ં 27 જો તે

ીએ ભચાર કય હશે તો શ્રાપ ું પાણી પેટમાં જતાં જ તે ું
પેટ લી જશે અને તે ું ગભાર્શય સંકોચાઈ જશે, અને તે ું નામ
તેના લોકોમાં શ્રાપરૂપ થઈ પડશે. 28 પણ જો તે ી પ વત્ર હશે
અને પોતાની જાતને કલં કત ન હ કર હોય તો તેને કઈ પણ
હા ન થશે ન હ અને થોડા સમય પછ તે ગભર્ ધારણ કરશે.

29 “આ નયમો સ્વચ્છદ પત્ની માંટે અથવા જનેા પર પ તને
વહેમ હોય એવી પત્ની માંટે છે. 30 પછ એ ીએ ખરેખર

ભચાર કય હોય કે ખાલી વહેમ આ ો હોય પ તએ આવી
ીને યહોવા સમક્ષ લાવવી અને યાજકે ઉપર દશાર્વેલી ર ત

અ ુસાર ન કર ું. 31 પછ ી જો પોતાની સજા ભોગવે તો
તે માંટે પ ત જવાબદાર ઠરશે ન હ. ી પોતે જ તેના પાપોના
પ રણામ માંટે જવાબદાર છે.”

6
નાજીર વ્રત ધારણ કરવા અંગેના નયમો

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ ું ઇસ્રાએલી પ્રજાને આ પ્રમાંણે
કહે: જો કોઈ ી કે ુરુષ ‘નાજીર’ થઈને યહોવાની સેવા
કરવા ું ખાસ વ્રત લે, 3 તો યહોવાને કરેલા સમપર્ણના ૂણર્ સમય
દરમ્યાન તેણે દ્રાક્ષારસનો અને કેફ પીણાનો ત્યાગ કરવો, તદપુરાંત
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તેણે દ્રાક્ષામાંથી બનાવે ું કોઈ પણ પ્રકાર ું પીણું પી ું ન હ, કે
દ્રાક્ષ કે કસ મસ ખાવી ન હ. 4 જયાં ુધી તે ું વ્રત ચા ુ હોય
ત્યાં ુધી તેણે દ્રાક્ષમાંથી કોઈ પણ વસ્ ુ દ્રાક્ષના બી કે છાલ
પણ ખાવા ન હ!

5 “વળ એ સમય દરમ્યાન તેણે વાળ કપાવવા ન હ, કારણ
કે તે ું વ્રત ચા ુ હોય છે, અને જયાં ુધી વ્રત ૂરુ ૂણર્ ન થાય
ત્યાં ુધી તે દેવને સમ પત થયેલો છે તેથી તેણે પોતાના વાળ
વધારવા જોઈએ.

6 “તેણે લીધેલા વ્રતના સવર્ દવસો દરમ્યાન તેણે કદ ૃતદેહ
નજીક જ ું ન હ. 7 તેનાં માંતા- પતા કે ભાઈ બહેન મર જાય તો
પણ તેણે ૃતદેહ નજીક જઈ પોતાની જાતને અ ુદ્ધ કરવી નહ ,
કારણ તેના માંથા પરના વાળ તેના દેવના સમ પત થયાની નશાની
છે. 8 વ્રતના ૂરા સમય દરમ્યાન તે ‘નાજીર’ વ્રતી હોવાથી ત્યાં
ુધી તે યહોવાને સમ પત થયેલ છે. 9 પર ુ જો કોઈ ક્ત ું

અચાનક તેની પડખે જ અવસાન થાય અને તે અ ુદ્ધ બને,
તો સાત દવસ પછ તેણે પોતાના અ ુદ્ધ થયેલા માંથાના વાળ
કપાવવા. કારણ કે તે દવસે તેની ુ દ્ધ થાય છે. 10 અને આઠમાં
દવસે તેણે પ વત્ર મંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ યાજક સમક્ષ બે
હોલા અથવા ક ૂતરના બે બચ્ચાં લાવવા.ં 11 યાજકે એમાં ું
એક પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને બીજુ દહનાપર્ણ તર કે ચઢાવીને તે
માંણસના પાપનો પ્રાય ત વ ધ કરવો, કારણ કે તે ૃતદેહના
સ્પશર્થી અ ુદ્ધ થયો હતો. તે સમયે ક્ત ફર થી પોતાના વાળ
કપા ા વના દેવને સમ પત કરશે. 12 અને તે જ દવસે તેણે
‘નજીર ’ ના વ્રતની નવેસરથી શરૂઆત કર ને વાળ વધારવા. આ
અગાઉના તેના સમપર્ણના દવસો ગણવામાં આવશે ન હ, કારણ,
તેનો વ્રતભંગ થયો હતો જનેા દોષાથાર્પર્ણરૂપે તેણે એક વષર્ ું નર
હલવાન લાવ ુ.ં

13 “યહોવાની સેવા માંટેના ‘નાજીર ’ વ્રતની સમય ૂણર્ થતાં તે
દવસે તેણે નીચે પ્રમાંણે વ ધ કરવી; તેને પ વત્રમંડપના પ્રવેશદ્વાર
આગળ લઈ જવો. 14 અને ખોડ વનાના એક વષર્નાં નર ઘેટા ું
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દહનાપર્ણ, ખોડ વનાની એક વષર્ની ઘેટ ું પાપાથાર્પર્ણ અને ખોડ
વનાના નર ઘેટા ું શાંત્યાપર્ણ કર ું:

15 તથા એક ટોપલી ભર ને મોહેલા લોટની બેખમીર રોટલી
તથા તેલ ચોપડલેા બેખમીર ખાખરા,

અને ખાધાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ તે ચઢાવે.
16 “યાજકે આ બ ું યહોવાને ઘરાવ ું અને તે માંણસનાં પ્રથમ

પાપાથાર્પર્ણ અને દહનાપર્ણ ચઢાવવા.ં 17 પછ તેણે નર ઘેટાને
યહોવા સમક્ષ શાંત્યાપર્ણ તર કે સમ પત કર ુ.ં રોટલીની ટોપલી,
ખાધાપર્ણ અને પેયાપર્ણ સાથે તે યહોવાને અપર્ણ કરશે.

18 “નાઝાર વ્રત ધારણ કરનારે પ વત્રમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ
વાળ કપાવી નાખવા,ં અને એ સમ પત કર શાંત્યાપર્ણની નીચેના
અ માં હોમી દેવા.

19 “વ્રતધાર એ વાળ ઉતરા ા પછ યાજકે નર ઘેટાનો બાફેલો
ખભો તથા ટોપલીમાંથી એક બેખમીર રોટલી અને એક બેખમીર
ખાખરો લઈને તેના હાથમાં ૂકવાં. 20 ત્યારવાદ યાજક અપર્ણ
તર કે એ વસ્ ુઓ યહોવાની સમક્ષ ઝુલાવે. એ અપર્ણો યાજકને
માંટેનો પ વત્ર ભાગ ગણાય છે. એની ઉપરાંત, ઘેટાની છાતીનો
ભાગ અને જાંધ દેવને ઘરવા, આ અપર્ણો પણ યાજકના ગણાય,
હવે તે ક્ત નાજીર વ્રતમાંથી ુક્ત થઈને ફર દ્રાક્ષારસ પી
શકે છે.

21 “નાજીર માંટે અને બ લદાનો માંટેના આ નયમો છે. નાજીર
થવાની પ્ર તજ્ઞા લીધી હોય ત્યારે તેણે અન્ય અપર્ણો માંટે વચન
આપ્ ું હોય તો ન કરેલાં બ લદાનો સાથે તે અપર્ણો પણ
લાવીને ચઢાવવાં.”

યાજકોના આશીવાર્દો
22 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 23 “હારુન અને તેના ુત્રોને

કહે કે, તેઓ ઇસ્રાએલી પ્રજાને આ ખાસ આશીવાર્દ આપ:ે
24 ‘યહોવા તમને આશીવાર્દ આપો અને તમાંરુ રક્ષણ કરો;
25 યહોવાની તમાંરા પર કૃપાદૃ
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અને મહેરબાની થાવ.
26 યહોવા તમાંરા પર પ્રસ હો અને તમને શાં ત આપો.’ ”
27 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “આ ર તે હારુન અને તેના ુત્રો
માંરા આશીવાર્દ ઇસ્રાએલી લોકોને આપે અને હુ પોતે ક્તગત
માંરા આશીવાર્દ તેઓને આપીશ.”

7
પ વત્રમંડપની સમપર્ણ વ ધ

1 જે દવસે ૂસાએ પ વત્રમંડપ ઊભો કરવા ું કાયર્ સં ૂણર્ ક ુર્,
તે દવસે તેણે મંડપનો તેમજ તેમાંની બધી સાધન-સામગ્રી વેદ
તથા તેનાં બધાં સાધનોનો અ ભષેક કર તેમના બધાં પાત્રોનો
અ ભષેક કર ને પ વત્ર કયાર્.

2 ત્યારપછ ઇસ્રાએલનાં કુળસ ૂહોના આગેવાનોમાંથી પસંદ
કરેલા ુરુષો પોતાનાં અપર્ણો લા ા. તેઓ કુળોના ુ
આગેવાનો હતાં અને તેઓએ વસ્તી ગણતર ના કામમાં મદદ કર
હતી. 3 તેમણે યહોવાની સં ુખ બે બળદ જોડલેા છ રાવાળાં છ
ગાડાં તેઓ લા ા બે કુટુબના વડાઓ દ ઠ એક ગાડુ અને પ્રત્યેક
આગેવાન દ ઠ એક બળદ. આ બ ુ તેઓએ પ વત્ર મંડપમાં
પ્રવેશદ્વાર પાસે યહોવાની સમક્ષ રજૂ ક ુર્.

4 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 5 “તેઓની ભેટોનો સ્વીકાર કર,
ુલાકાતમંડપની સેવામાં આ ગાડાનો ઉપયોગ કરજ.ે લેવીઓને ું

એ તેમના કાયર્માં ઉપયોગ કરે, તે માંટે તેમણે બજાવવાની સેવા
અ ુસાર સોંપી દેજ.ે”

6 તેથી ુસાએએ ગાડાં અને બળદો સ્વીકાયાર્ અને લેવીઓને
સોંપી દ ધા.ં 7 તેણે ગેશ નના સ ૂહને તેઓને જે સેવાઓ કરવાની
હતી તે માંટે બે ગાડાં અને ચાર બળદો આપ્યા. 8 મરાર ના સ ૂહે
યાજક હારુનના ુત્ર ઈથામાંરની આગેવાની હેઠળ જે સેવાએ
કરવાની હતી તેને માંટે તેણે તેમને ચાર ગાડાં અને આઠ બળદો
આપ્યા. 9 પર ુ કહાથના વંશજોને કાંઈ જ આપ્ ું ન હ, કારણ કે
તેઓને જે પ વત્ર વસ્ ુઓ સોંપવામાં આવી હતી તેની જવાબદાર
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તેઓ પોતાના માંથે જ રાખતા અને પોતાના ખભા ઉપર ઊચક
લેતા હતા.

10 જે દવસે યજ્ઞવેદ ને અ ભ ષક્ત અને સમ પત કરવામાં આવી
તે દવસે આગેવાનો પોતાના અપર્ણો લા ા અને વેદ આગળ
રજૂ કયાર્. 11 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “વેદ ની પ્ર ત ા કરવા સારુ
અપર્ણ વારાફરતી એક દવસે એક જણેજ ધરાવવા.”

12-83 પ્રત્યેક વંશના આગેવાન એક સરખાં જ અપર્ણ લઈને
આ ાં.
પ્રથમ દવસે યહૂદાના કુળસ ૂહનો આગેવાન આમ્મીનાદાબનો
ુત્ર નાહશોન અપર્ણ લઈને આ ો.
બીજે દવસે ઈસ્સાખાર વંશનો ૂઆરનો ુત્ર નથા નયેલે અપર્ણ

લઈને આ ો.
ત્રીજે દવસે ઝ ુલોનના વંશનો વડો અને હેલોનનો ુત્ર

અલીઆબ અપર્ણ લા ો.
ચોથે દવસે રૂબેન વંશનો શદેઉરનો ુત્ર અલી ૂર અપર્ણ લા ો.
પાંચમે દવસે શમયોન વંશના વડા ૂર શાદાયના ુત્ર શ ુમીએલે

અપર્ણ લાવીને ઘરા ું.
છઠે્ઠ દવસે ગાદના વંશના વડા દેઉએલના ુત્ર એલ્યાસાફે અપર્ણ

લાવીને ઘરા ું.
સાતમે દવસે એફ્રાઈમના વંશના વડા આમ્મીહૂદના ુત્ર

અલીશામાંએ અપર્ણ લાવીને ધરા ુ.ં
આઠમાં દવસે મનાશ્શા વંશના વડા પદાહ ૂરના ુત્ર ગમાંલ્યેલ

અપર્ણ લાવીને ધરા ુ.ં
નવમાં દવસે બન્યામીન વંશના વડા ગ દયોનીના ુત્ર અબીદાને

અપર્ણ લાવીને ધરા ુ.ં
દશમે દવસે દાનના વંશના વડા આમ્મીશાદાયના ુત્ર અહ એઝેર

અપર્ણ ધરા ુ.ં
અ ગયારમે દવસે આશેરના વંશના વડા ઓક્રાનના ુત્ર પાગીએલે

અપર્ણ લાવીને ધરા ુ.ં
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બારમે દવસે નફતાલીના વંશના વડા એનાનના ુત્ર અહ રાએ
અપર્ણ લાવીને ધરા ુ.ં
પ્રત્યેકના ઉપહારમાં અ ધકૃત માંપ પ્રમાંણે 130 શેકેલ વજનની

ચાંદ ની કથરોટ તથા 70 શેકેલ વજનનો એક ચાંદ નો પ્યાલો
હતો. આ બંનેમાં ખાધાપર્ણ તર કે તેલથી મોયેલો લોટ ભરેલો
હતો. તદપુરાંત દશ શેકેલ વજનની સોનાની ૂપદાની ૂપથી ભરેલી
હતી, તથા દહનાપર્ણ માંટે એક વષર્ ું વાછરડુ, તથા પ્રાય તના
બ લ માંટે એક ઘેટુ તથા એક વષર્નો એક હલવાન; શાંત્યપર્ણ
માંટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ લવારા અને એક વષર્ની ઉપરના
પાંચ હલવાન હતા.ં ઉપરના ક્રમાં ુસાર આગેવાનો ઉપર પ્રમાંણેનાં
અપર્ણો લા ાં હતા.ં

84 આ ર તે વેદ ના અ ભષેકના પ્રસંગે ઇસ્રાએલના વંશના
આગેવાનો સમપર્ણ વ ધમાં પોતપોતાનાં અપર્ણો લા ા;ં ચાંદ ની
12 કથરોટ, ચાંદ ના 12 પ્યાલા, તથા સોનાની 12 ૂપદાનીઓ,
85 ચાંદ ની પ્રત્યેક કથરોટ ું વજન અ ધકૃત માંપ અ ુસારે 130
શેકેલ હ ુ,ં અને ચાંદ ના પ્રત્યેક પ્યાલા ું વજન 70 શેકેલ હ ું.
ચાંદ ની કથરોટો અને ચાંદ ના પ્યાલાઓ ું કુલ વજન 2,400
શેકેલ હ ુ.ં 86 તદપુરાંત ૂપથી ભરેલાં 12 સોનાનાં પાત્રો હતા,ં
તે પ્રત્યેક ું વજન અ ધકૃત માંપ પ્રમાંણે દશ શેકેલ હ ુ.ં એ
પાત્રોના સોના ું કુલ વજન મં દરના માંપ પ્રમાંણે 120 શેકેલ હ ુ,ં

87 દહનાપર્ણો માંટે કુલ 12 બળદો, 12 ઘેટાઓ એક વષર્ની
ઉમરના 12 હલવાન હતા. પાપાથાર્પણ માંટે 12 નર બકરાં પણ
હતા.ં 88 તથા શાંત્યપર્ણ માંટે કુલ 24 બળદો, 60 ઘેટા, 60
બકરાં, અને એક વષર્ની ઉમરના 60 હલવાન હતા, આ અપર્ણો
વેદ નો અ ભષેક કર તેના સમપર્ણના પ્રસંગે અપર્ણ થયા હતા.
89 જે સમયે ૂસા યહોવા સાથે વાત કરવા માંટે પ વત્રમંડપમાં
પ્રવેશ્યો તે સમયે તેણે કરારકોશના ઢાંકણા ઉપરના બે કરૂબ
દેવદૂતોની વચ્ચેનો અવાજ સાંભ ો. યહોવા આ ર તે તેની સાથે
બોલતા હતા.
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8
દ પ ૃક્ષની વ ા

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ ું હારુનને જણાવ કે તે દ પ ૃક્ષની
સાત દ વીઓને પ્રગટાવે ત્યારે તેનો પ્રકાશ દ પ ૃક્ષના આગળના
ભાગમાં પડે તે ધ્યાનમાં રાખજ.ે”

3 હારુને યહોવાની ૂચના પ્રમાંણે ક ુર્. તેણે દ વીઓને ઉ ચત
ાને રાખી અને તેમ ું મોઢુ એવી ર તે રા ું અને દ પ ૃક્ષનો

આગળનો ભાગ પ્રકાશીત કય . આ તેણે દેવે ૂસાને કરેલ આજ્ઞા
પ્રમાંણે ક ુર્. 4 દ પ ૃક્ષ તથા લોથી ુશો ભત તેની બેઠક તથા
ડાળ ઓ, સં ૂણર્ સોનાના ધડલેા હતા.ં ૂસાને યહોવાએ દશાર્વેલા
ન ૂના પ્રમાંણે ૂબ કાળજી ૂવર્ક તે બનાવવામાં આવી હતી.

લેવીવંશીઓ ું ુ દ્ધકરણ
5 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 6 “હવે બાક ના

ઇસ્રાએલીઓમાંથી લેવીઓને અલગ કર ને તારે તેઓની વ ધ ૂવર્ક
ુ દ્ધ કરવી. 7 એમની ુ દ્ધ આ ુજબ કરવી: પ્રથમ તેના

પર પ વત્ર ુ દ્ધકરણનાં જળનો છટકાવ કરવો. ત્યારબાદ તેમણે
આખા શર રે ૂડન કરાવ ુ,ં કપડા ધોઈ નાખવાં તથા શીરને ધોઈને
સ્વચ્છ કર ું ત્યારે તેમની ુ દ્ધ થઈ ગણાશે.

8 “ત્યારબાદ તેમણે એક વાછરડુ તથા મોયેલા લોટનો ખાધાપર્ણ
લાવવો, અને સાથે તારે એક બીજો વાછરડો પાપાથાર્પર્ણ માંટે પણ
લેવો, પછ લેવીઓને ુલાકાત મંડપ પાસે લાવવા. 9 પછ બધા
ુલાકાતમંડપ આગળ ઇસ્રાએલીઓના સમગ્ર સમાંજને ભેગો કરવો.

10 અને ું લેવીઓને યહોવા સમક્ષ લાવે ત્યારે ઇસ્રાએલીઓએ
પોતાના હાથ લેવીઓના મસ્તક પર ૂકવા, 11 પછ હારુને
લેવીઓને ઇસ્રાએલીઓ તરફથી ખાસ ઉપહાર તર કે મને ધરાવવા
અને માંર સેવા માંટે સમ પત કરવા. ઇસ્રાએલી પ્રજાના પ્ર ત ન ધ
તર કે લેવીઓ યહોવાની સેવા કરશે.

12 “ત્યારબાદ લેવીએ બંને બળદોના માંથા પર હાથ ૂકવા
અને એક બળદ પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને બીજો દહનાપર્ણ તર કે
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યહોવાને ધરાવવા, લેવીઓને ુદ્ધ કરવા માંટે પ્રાય ત કરવાની
આ વ ધ છે. 13 પછ સવર્ લેવીઓને હારુન અને તેના ુત્રો
સમક્ષ ઉભા કરવા અને યહોવાને ઉપાસના તર કે ધરાવવા.ં 14 આ
ર તે તારે લેવીઓને બીજા ઇસ્રાએલીઓથી અલગ કર ને વ ધસર
મને અપર્ણ કરવા, જથેી લેવીઓ માંરા પોતાના થશે.

15 “આ પ્રમાંણે લેવીઓ ું ુ દ્ધકરણ અને અરત્યપર્ણ થયા
પછ જ તેઓ ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરવા ું શરૂ કર શકે.
તારે લેવીઓની ુદ્ધ કર ને મને સમ પત કરવા. 16 કારણ કે
બધાં જ ઇસ્રાએલીઓ તરફથી તેઓ મને ઈનામરૂપે અપાયેલા
છે. તેથી તેઓ માંરા પોતાના છે. ઇસ્રાએલી કુળના સવર્
પ્રથમજ નતોના બદલામાં મેં લેવીઓનો સ્વીકાર કય છે. 17 કારણ
કે ઇસ્રાએલીઓ ું પ્રથમજ નત બાળક પછ તે મ ુષ્ય ું હોય કે
પ ુ ું હોય, માંરુ છે, જે દવસે મેં મસરના એકેએક પ્રથમજ નત
બાળક, પછ તે મ ુષ્ય ું હોય કે પ ુ ું હોય, સવર્ને માંર ના ા,ં
તે દવસે મેં ઇસ્રાએલનાં પ્રથમજ નત ુત્રોને મેં માંરા માંટે રાખી
લીધા હતા.ં 18 હવે મેં ઇસ્રાએલ સમાંજના સવર્ ે ુત્રોની
અવેજીમાં લેવીઓને સ્વીકાય છે, 19 હુ તેમને હારુનને તથા
તેના ુત્રોને ઇસ્રાએલીઓ તરફથી સેવા કરવા અને તેમના બદલે
પ્રાય ત વ ધ કરવા ુલાકાત મંડપમાં ભેટો તર કે આપીશ. જથેી

ારે ઇસ્રાએલીઓ પ વત્ર ાનની પાસે આવે ત્યારે મરક કે કોઈ
ુશ્કેલી તેમના પર ન પડ.ે”
20 પછ યહોવાએ ૂસાને લેવીઓની દ ક્ષા વધી વષે જે
ૂચનાઓ આપી હતી તેનો ૂસાએ, હારુને તથા સમગ્ર ઇસ્રાએલી

સમાંજે અમલ કય . 21 લેવીઓએ પોતાની જાતને ુદ્ધ કર અને
વ ો પણ ધોયા.ં હારુને તે સૌને અપર્ણ તર કે યહોવાને ધરાવી
દ ધા, અને તેમને ુદ્ધ કરવા માંટે પ્રાય ત વ ધ કર ને સૌને ુદ્ધ
કયાર્. 22 ત્યારવાદ લેવીઓને ુલાકાતમંડપમાં હારુન અને તેના
ુત્રોના હાથ નીચે સેવા કરવાની છૂટ મળ . આમ યહોવાએ

લેવીઓ અંગે જે આજ્ઞાઓ ૂસાને જણાવી હતી તે ું અક્ષરસ:
પાલન કરવામાં આ ું.
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23 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 24 “પચ્ચીસ વષર્ની ઉમરે લેવીઓ
ૂલાકાતમંડપની સેવા શરૂ કર શકે. 25 પચાસ વષર્ની ઉમરે તેઓ

સેવામાંથી ન ૃ થાય અને સેવા કરવા ું બંધ કરે. 26 તેઓ
ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરતા પોતાના સાથીને ભલે મદદ કરે, પણ

પોતે નયમસરની સેવા ન કરે, લેવીઓની સેવા માંટે આ વ ા ું
આયોજન કર ું.”

9
પાસ્ખાપવર્

1 મસરમાંથી પ્ર ાન કયાર્ પછ બીજા વષર્ના પ્રથમ મ હનામાં
ઇસ્રાએલી પ્રજા અને ૂસા સનાઈના અરણ્યમાં હતા ત્યારે
યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ઇસ્રાએલી પ્રજાએ નયત સમયે
પાસ્ખાપવર્ પાળવા ું છે. 3 પાસ્ખાપવર્ પ્રથમ મ હનામાં ચૌદમાં
દવસની સંધ્યાઓ શરૂ થાય છે. તમાંરે એને લગતા બધા નયમો
અને વ ધઓ ું ુસ્તપણે પાલન કરવા ું છે.”

4 તેથી ૂસાએ ઇસ્રાએલી પ્રજાને પાસ્ખાપવર્ ઉજવવાની આજ્ઞા
કર . 5 ઇસ્રાએલી પ્રજાએ પાસ્ખા પવર્ની ઉજવણી સનાઈના
અરણ્યમાં પ્રથમ મ હનાના ચૌદમાં દવસે સંધ્યાકાળે શરૂ કર
હતી. યહોવાએ ૂસાને ૂચ ું હ ું તે ુજબ ઇસ્રાએલીઓએ
ક ુ.

6 પર ુ એ ું બન્ ું કે કેટલાક માંણસો ૃતદેહના સ્પશર્થી અ ુદ્ધ
થયા હતા, તેઓ દફન ક્રયામાં હતા તેથી તે દવસે પાસ્ખાપવર્ પાળ
શકે એમ નહો ું. તેમણે તે જ દવસે ૂસા અને હારુનની પાસે
જઈને પોતાની હક કત દશાર્વી. 7 તેઓએ ૂસાને ક ું, “અમે ૃત
દેહના સ્પશર્થી અ ુદ્ધ થયેલા છ એ. સવર્ ઇસ્રાએલીઓ નયત
સમયે યહોવાને બ લદાન અપર્ણ કરે છે. તે અમને શા માંટે તેમ
કરવાની મનાઈ કરવામાં આવે છે?”

8 ૂસાએ તેમને ક ું, “તમાંર બાબતમાં યહોવાની આજ્ઞા શી
છે તે હુ જાણી લઉ ત્યાં ુધી તમે ધીરજ ધરો.”
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9 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 10 “તારે ઇસ્રાએલીઓને આ પ્રમાંણે
કહે ું કે: તમાંરામાંથી અથવા તમાંરા વંશજોમાંથી કોઈ ૃતદેહના
સ્પશર્ને કારણે અ ુદ્ધ થયો હોય અથવા દૂર પ્રવાસમાં હોય, તો
પણ માંરા માંનમાં પાસ્ખા નીચે પ્રમાંણે પાળ શકે છે. 11 આવા
લોકો બીજા મ હનાના ચૌદમાં દવસે સંધ્યાકાળે ઉજવણી શરૂ કર
શકે છે. તેઓએ અપર્ણ કરે ુ હલવાન બેખમીર રોટલી તથા કડવી
ભાજી સાથે ખા ું; 12 એમાં ું ક ું સવાર ુધી રહેવા દે ું ન હ,
તેમજ એ બ લના પ ુ ું કોઈ હાડકુ ભાંગ ું પણ ન હ. તેમણે
એ પાસ્ખાને લગતા બધા નયમો અને વ ધઓ ું પાલન કર ુ.ં
13 પર ુ જો કોઈ ક્ત અ ુદ્ધ ના હોય તે લાંબા પ્રવાસમાં હોય
અને પાસ્ખા ું પાલન ન કરે, તો તેને તેના લોકોથી જુદો કરવો.
કારણ, એણે નયત સમયે યહોવાને બ લદાન અપર્ણ નથી ક ુર્,
તેથી તે દો ષત ગણાય અને એ ું પાપ એણે ભોગવ ું જ જોઈએ.

14 “પર ુ તમાંર વચ્ચે કોઈ વદેશી રહેતો હોય અને તે પાસ્ખા
ઊજવવા ઈચ્છતો હોય તો તેણે પણ એના બધા નયમો અને
વ ધઓ પ્રમાંણે એ ઊજવ ું જોઈએ. દેશના વતનીઓ તથા
વદેશીઓ સૌને માંટે એક જ નયમ છે.”

વાદળ અને અ
15 જે દવસે કરારનો પ વત્રમંડપ એટલે કરારમંડપ ઊભો

કરવામાં આ ો તે જ દવસે તેના પર વાદળે આચ્છાદન ક ુર્. અને
સાંજે વાદળ ું ાન અ એ લી ું અને આખી રાત તે ઝળહળતો
ર ો. 16 આ પ્રમાંણે હમેશા થ ું ર ું. દવસે વાદળ આચ્છાદન
કરતો અને રાત્રે અ ની જમે ઝળહળ ું. 17 ારે ારે પ વત્ર
મંડપ ઉપરથી વાદળ હઠ જ ુ,ં ત્યારે ત્યારે ઇસ્રાએલી પ્રજા ુકામ
ઉઠાવતી, અને આગળ ુસાફર કરતી અને જયાં જયાં વાદળ
થોભે ત્યાં ત્યાં ુકામ કરતી. 18 આમ યહોવાની આજ્ઞા પ્રમાંણે
તેઓ ુકામ ઉઠાવતા ુસાફર કરતા અને ુકામ કરતા. જયાં
ુધી વાદળ ું આચ્છાદન લાંબા સમય ુધી રહે તો ત્યાં ુધી

તેઓ ુકામ ચા ુ રાખતા. 19 જો વાદળ લાંબા સમય ુધી
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પ વત્રમંડપ પર રહે ું તો ઇસ્રાએલી પ્રજા યહોવાની આજ્ઞા માંથે
ચઢાવીને આગળ પ્રવાસ કરતી ન હ અને લાંબા સમય ુધી ત્યાં જ
રોકાતી. 20 પર ુ કેટલીક વખત વાદળ થોડા દવસ જ ુલાકાત
મંડપ પર રહે ું ત્યારે પણ તેઓ યહોવાની આજ્ઞા થતાં ુકામ
કરતા અને યહોવાની આજ્ઞા થતા ુકામ ઉઠાવતા. 21 કેટલીક
વખત વાદળ સાંજથી સવાર ુધી રહે ુ,ં સવારે વાદળ હઠતાં જ
તેઓ ુકામ ઉઠાવતા, અને તેને અ ુસરતાં. જો તે રાતના હઠતાં
તો તેને અ ુસરતા. 22 જયાં ુધી વાદળ પ વત્રમંડપ પર ભલે
રહે પછ એ બે દવસ માંટે હોય, એક મ હના માંટે હોય કે
એક વષર્ માંટે હોય ત્યાં ુધી ઇસ્રાએલીઓ ુકામ ઉઠાવતા ન હ;
જયારે વાદળ હઠ ું ત્યારે જ તેઓ ુકામ ઉઠાવી પ્રવાસ કરતા.
23 આમ તેઓ યહોવાની આજ્ઞા અ ુસાર છાવણી કરતાં અથવા
પ્રવાસ કરતા, યહોવા ૂસા દ્વારા તેઓને જે આજ્ઞા કરે તે પ્રમાંણે
તેઓ કરતા.

10
ચાંદ નાં રણ શગડા

1 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 2 “બે ચાંદ નાં ધડલેાં રણ શગડાં
બનાવડાવ અને લોકોને ભેગા થવા કહેવા માંટે તથા પડાવને
આગળ વધવા કહેવા માંટે તેનો ઉપયોગ કરજ.ે 3 જે સમયે બંને
રણ શગડા વગાડવામાં આવે, ત્યારે સમગ્ર સમાંજે ુલાકાતમંડપના
પ્રવેશદ્વાર આગળ તાર સમક્ષ એકત્ર થવા ું છે. 4 પર ુ જો
એક જ રણ શગડુ વગાડવામાં આવ,ે તો ફકત ઇસ્રાએલ પ્રજાના
કુળોના ુ આગેવાનોએ તાર સમક્ષ આવવા ું છે.

5 “ ારે પહેલીવાર ૂટક ૂટક રણ શગડાં વગાડવામાં આવે,
ત્યારે ૂવર્ દશામાં નાખેલી છાવણીઓએ કૂચ કરવી. 6 બીજી
વખતે રણ શગડાં ૂટક ૂટક વાગે, ત્યારે દ ક્ષણ દશામાંની
છાવણીએ કૂચ કરવી. આમ ુકામ ઉઠાવવાના સંકેત તર કે
ૂટક ૂટક રણ શગડુ વગાડ ુ.ં 7 પણ ઇસ્રાએલ સમાંજને સભા

માંટે એકત્ર થવા જણાવ ું હોય તો એકધારુ રણ શગડુ વગાડ ુ.ં
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8 હારુનના વંશજોએ એટલે કે યાજકોએ જ રણ શગડાં વગાડવાનાં
છે. આ કાયમી કા ૂનનો અમલ તમાંરે પેઢ દરપેઢ કરવાનો છે.

9 “તમાંર ૂ મમાં દશુ્મનો સાથે લડતા પહેલાં જોરથી રણ શગડા
કો, ત્યારે યહોવા રણ શગડાંનો અવાજ સાંભળશે અને તમને
યાદ કરશે અને તમને તમાંરા દશુ્મનોથી બચાવશ.ે 10 વળ ઉત્સવો
વખત,ે દર અમાંસના દવસે તેમજ તમે દહનાપર્ણે અને શાંત્યપર્ણો
ધરાવો તે દવસે પણ રણ શગડાં વગાડવાં, યહોવા તમને સંભારે
તે માંટે આમ કરો. હુ તમાંરો દેવ યહોવા, તમને સંભાર શ.”

કૂચનો ક્રમ
11 ઇસ્રાએલીઓ મસરમાંથી પ્ર ાન કર આ ા તેના બીજા

વષર્ના બીજા મ હનાના વીસમાં દવસે કરારના પ વત્રમંડપ ઉપરથી
વાદળ હઠ ગ ું અને 12 ઇસ્રાએલી પ્રજાએ સનાઈના અરણ્યમાંથી
કૂચ શરૂ કર ત્યાં તો પારાનના અરણ્યમાં વાદળ પાછુ ર થ ુ.ં
13 યહોવા તરફથી ૂસાને યાત્રા સંબંધી ૂચનાઓ મ ા પછ ની
તેઓની આ પ્રથમ યાત્રા હતી.

14 કૂચ વખતે યહૂદાના વંશના ધ્વજ નીચે ું સૈન્ય પ્રથમ
ચાલ ું: આમ્મીનાદાબનો ુત્ર નાહશોન તેમનો આગેવાન હતો.
15 તેઓની પાછળ ઈસ્સાખારના કુળસ ૂહ ું સૈન્ય હ ું, જનેો
આગેવાન ૂઆરનો ુત્ર નથા નયેલ હતો. 16 અને હેલોનના ુત્ર
અલીઆબની સરદાર હેઠળ ઝ ુલોનના કુળસ ૂહ ું સૈન્ય હ ું.

17 ત્યાર પછ પ વત્ર મંડપ ઉઠાવી લેવામાં આવતો અને તેને
ઉપાડનાર ગેશ ન તથા મરાર ના વંશજો કૂચ કરતા. પ વત્રમંડપને
ઉતાર ને તેઓ પોતાના ખભા ઉપર ઊચક ને ચાલતા હતા.

18 એ પછ રૂબેનના કુળસ ૂહના ધ્વજ હેઠળની સેના કુટુબવાર
કૂચ કરતી: શદેઊરનાં ુત્ર અલી ૂરની સરદાર હેઠળ રૂબેનના
કુળસ ૂહો ું સૈન્ય હ ુ.ં 19 તેમની પાછળ ૂર શાદાઈના ુત્ર
શ ુમીએલની સરદાર હેઠળ શમયોનના કુળસ ૂહોની સેના હતી.
20 અને તે પછ દેઊએલના ુત્ર એલ્યાસાફની સરદાર હેઠળ
ગાદના કુળસ ૂહો ું સૈન્ય હ ુ.ં 21 તેઓની પાછળ કહાથના
વંશજો પ વત્ર ાનમાંની વ વધ સાધનસામગ્રી ઊચક ને ચાલતા
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હતા. તેઓ બીજે ુકામે પહોંચે તે પહેલાં ત્યાં પ વત્રમંડપ ઊભો
કર દેવામાં આવતો.

22 તેમની પાછળ એફ્રાઈમના વંશના ધ્વજ હેઠળ ું સૈન્ય કૂચ
કર ું. આમ્મીહૂદના ુત્ર અલીશામાંની સરદાર હેઠળ એફ્રાઈમના
વંશજો ું સૈન્ય હ ુ.ં 23 તે લોકોની પાછળ પદાહ ૂર ના ુત્ર
ગમાંલ્યેલની ગણતર હેઠળ મનાશ્શાના કુળસ ૂહો ું સૈન્ય હ ું.
24 ગ દયોનીના ુત્ર અબીદાનની સરદાર હેઠળ બન્યામીનના
કુળસ ૂહો ું સૈન્ય હ ુ.ં

25 છેક છેવટે રક્ષક તર કે દાનના વંશના ધ્વજ હેઠળ બધી
સેનાઓના રક્ષક તર કે ટુકડ વાર કૂચ કરતી. આમ્મીશાદાયનો ુત્ર
અહ એઝેર તે ટુકડ નો આગેવાન હતો. તેની સરદાર હેઠળ દાનના
કુળસ ૂહોની ટુકડ હતી. 26 ઓફ્રાનના ુત્ર પાગીએલની સરદાર
હેઠળ આશેરના કુળસ ૂહોની ટુકડ હતી. 27 અને એનાનના ુત્ર
અહ રાની સરદાર હેઠળ નફતાલીના કુળસ ૂહોની ટુકડ હતી.
28 હમેશા આ ક્રમમાં જ ઇસ્રાએલના કુળ ટુકડ વાર કૂચ કરતા.

29 એક દવસ ૂસાના સસરા મધાની રેઉએલના ુત્ર હોબાબને
ૂસાએ ક ું, “છેવટે દેવે અમને જે દેશ આપવા ું વચન આપ્ ું

હ ું ત્યાં જવા માંટે અમે પ્ર ાન કર એ છ એ. તમે પણ અમાંર
સાથે ચાલો. અમે તમાંરા ુભ ચતક બની ું; કારણ કે યહોવાએ
ઇસ્રાએલને અદ ુત ુરક્ષા અને જનસ ૂહ માંટે વચનો આપ્યાં
છે.”

30 હોબાબે પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “ના, હુ તમાંર સાથે ન હ આ ુ.ં
હુ તો માંરા પોતાના દેશમાં માંરાં સંગાઓ પાસે પાછો જઈશ.”

31 ૂસાએ વનંતી કર ક ું, “અમને છોડ ને ન જશો, કારણ
કે અરણ્યમાં કેવા રસ્તાઓ છે તે ું જાણે છે, ાં ુકામ કરવો
તે પણ તમે જાણો છો એટલે તમે તો અમાંર આંખ બની રહેશો.
32 અને જો તમે અમાંર સાથે આવશો, તો યહોવા અમને જે
ુખસંપ આપશે તેમાં અમે તમને ભાગીદાર બનાવી ું.”

આગેકૂચ
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33 અને હોબાબ સંમત થયો, ત્યારબાદ તેમણે યહોવાના સનાઈ
પવર્તથી નીકળ ત્રણ દવસ યાત્રા કર . તે ત્રણે દવસ દરમ્યાન
યહોવાના પ વત્ર કોશ તેમને માંટે ુકામ કરવાની જગ્યા શોધવા
સૌથી આગળ રહેતો. 34 જયારે તેઓ ુકામ ઉઠાવતા ત્યારે તે
દવસે યહોવા ું વાદળ તેમના ઉપર રહે ુ.ં
35 જયારે જયારે કરારકોશ ચાલી નીકળતો, ત્યારે ૂસા પોકાર

કરતો: “હે યહોવા, તમે ઊઠો અને તમાંરા દશુ્મનોને વેર વખેર
કર નાખો, અને તમાંરો તરસ્કાર કરનારને હાંક કાઢો.”

36 અને જયારે કરારકોશને નીચે ૂકવામાં આવતો ત્યારે તે
કહેતો; “લાખો ઇસ્રાએલીઓ વચ્ચ,ે હે યહોવા, પાછા પધારજો.”

11
લોકોની ફ રયાદો

1 લોકો પોતાની હાડમાંર ઓની ફ રયાદો યહોવા સમક્ષ કરવા
લાગ્યા. યહોવા તે સાંભળ ને તેઓના પર ુસ્સે થયો. યહોવાનો
અ છાવણીના છેવાડનેા લોકો વચ્ચે ભડભડ ઊઠયો અને તેનો
છેડો બળ ગયો. 2 લોકોએ ૂસાને સહાય માંટે પોકાર કર , તેથી
તેણે લોકો માંટે યહોવાને પ્રાથર્ના કર તેથી અ શાંત થઈ ગયો.
3 ત્યારબાદ તે જગ્યાનો વસ્તાર તાબએરાહ નામે પ્રચ લત થયો.
કારણ, ત્યાં યહોવાનો અ તે લોકોની વચ્ચે ભડભડ ઊઠયો
હતો.

સ ેર વડ લો
4 ઇસ્રાએલીઓ સાથેના કેટલાક લોકો સારુ સારુ ખાવાના

લાલ ુ હતા; તેઓને મસરનો ખોરાક યાદ આ ો.
ઇસ્રાએલીઓમાં પણ અસંતોષ વધતાં તેઓએ રોદણાં રડવા
લાગ્યા. “અરે! અમને ખાવા માંટે માંસ કોણ આપશે? 5 મસરમાં
તો અમે મફતમાં મજાથી માંછલીઓ ખાતા હતા, ત્યાં તો કાકડ ,
તડ ૂચ, ડુગળ , પ્યાજ અને લસણ પણ મળતાં હતા! 6 અહ
તો અમાંરા શર ર દવસે દવસે નબળા પડ ગયા છે. દરરોજ
ફકત આ માં ા જ અમને મળે છે.” 7 માં ા ું કદ ધણાના દાણા
જટે ું હ ુ.ં તેનો રગ પીળાશ પડતો ધોળો હતો. 8 લોકો ખેતરમાં
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ફર ને માં ા વીણીને એકત્ર કર લાવતા અને ઘંટ માં દળતા અથવા
ખાંડ ણયામાં ખાંડ લેતા અને લોટ બનાવીને તેને તપેલીમાં બાફ ને
તેની ભાખર બનાવતા. 9 એનો સ્વાદ મોવણ નાખેલી ભાખર
જવેો લાગતો. રાતના સમયે છાવણી ઉપર ઝાકળ પડ ું ત્યારે
તેની સાથે માં ા પણ પડ ુ.ં

10 ૂસાએ બધા લોકોને પોતપોતાના તં ુના બારણા આગળ
ઊભા રહ ને રોદણાં રડતા સાંભ ા. યહોવાનો ક્રોધ ભ ૂક
ઊઠતા ૂસા પણ ભારે ચતામાં પડયો. 11 ૂસાએ યહોવાને ક ું,
“તમે માંર આવી ૂંડ દશા શા માંટે કર ? તમને દ્વધા થાય
એ ું મે ું ક ુર્ છે? સમગ્ર ઇસ્રાએલી લોકોની જવાબદાર લેવા
તમે મને કેમ પસંદ કય ? 12 ું હુ તેઓનો પતા છુ? ું તે
બધાં માંરાં બાળકો છે? તમે તેઓના પ ૃઓને જે દેશ આપવા ું
વચન આપ્ ું હ ું તે દેશમાં તમે, કોઈ ધાવણા બાળકને છાતીએ
વળગાડ ને લઈ જાય તેમ તેઓની સંભાળ રાખવા ું કાયર્ મને શા
માંટે સૌપ્ ું છે? 13 આ બધા લોકોને માંટે મને માંસ કયાંથી મળ
શકે? તેઓ રૂદન કર ને મને કહે છે, ‘અમને માંસ આપો.’ પણ
માંરે આ લોકો માંટે માંસ લાવ ું કયાંથી? 14 હવે હુ એકલો
આ સમગ્ર પ્રજાનો ભાર સહન કરવા અસમથર્ છુ. 15 જો માંર
પાસેથી તમે આ બ ું કામ કરાવવા માંગતા હો, તો કૃપા કર ને
હમણા જ મને માંર નાખો; તમે માંરા ઉપર ભલાઈ કરતા હો,
તો મને આગળ પણ દઃુખ ન જોવા દેતા.”

16 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ઇસ્રાએલના સ ેર વડ લોને
માંર સમક્ષ ુલાકાત મંડપ આગળ લઈ આવ જઓેને વષે તને
ખાતર હોય, અને ત્યાં તાર સાથે ઊભા રહેવા ું તેઓને કહે.
17 હુ નીચે ઊતર ને ત્યાં આવીશ અને તાર સાથે વાત કર શ, મેં
તને જે આત્માં આપ્યો છે તેમાંથી લઈને હુ એ લોકોને આપીશ
તેથી તેઓ પણ તાર સાથે લોકોનો ભાર ઊચકશ,ે પછ તારે
એકલાએ તે ભાર સહન કરવો પડશે ન હ.”

18 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ ું લોકોને આ પ્રમાંણે કહે; દેહ ુદ્ધ
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કર આવતીકાલને માંટે તૈયાર થાઓ, તમને માંસ ખાવા મળશ,ે
તેઓને એ પણ કહે કે, યહોવાએ તમને રડતાં અને ફ રયાદ કરતાં
સાભ ાં છે કે, ‘અમને માંસ કોણ આપશે? અમે મસરમાં જ
સારા હતા!ં’ તે તમને માંસ આપશે, ને તમે તે જમશો. 19 એક
દવસ કે બે દવસ ન હ, પાંચ, દશ કે વીસ દવસ ન હ, 20 પર ુ
એક મ હના ુધી, તમે એનાથી કટાળ જાઓ, તમને ચીતર ચડે
ત્યાં ુધી તમાંરે તે જમ ું પડશ.ે કારણ કે તમે તમાંર વચ્ચે
વસતા યહોવાનો અનાદર કય છે, અને તેમની આગળ એમ કહ ને
રોદણાં રડયા છો કે, ‘અમે મસર છોડ ને ન આ ા હોત તો
સારુ થાત.’ ”

21 ૂસાએ ક ું, “અત્યારે અહ માંર સાથે 6,00,000 ુરુષો
કૂચ કર ર ા છે, ‘અને તમે એમને એક આખા મ હના ુધી
માંસ આપવા ું વચન આપો છો?’ 22 અરે! અમે અમાંરાં બધાં
જ ઘેટાં બકરાં તથા ઢોરઢાંખર કાપીએ, તો પણ તેમાંથી આટ ું
બ ું માંસ મળ શકે ન હ. દ રયાની બધી માંછલીઓ પકડ એ
તો પણ તે ૂર પડે ન હ.” 23 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “માંર
શ ક્ત તો અમયાર્ દત છે, ૂં હમણાં જ જોશે કે, માંરુ વચન
સા ું સા બત થાય છે કે ન હ.”

24 પછ ૂસાએ બહાર આવીને યહોવાએ જે ક ું હ ું તે
લોકોને કહ સંભળા ું. તેણે લોકોમાંથી સ ેર વડ લો પસંદ
કર ને ભેગા કયાર્. અને તેઓને તં ુની આજુબાજુ ઊભા રા ા.
25 ત્યારબાદ યહોવા વાદળમાંથી ઊતર આ ા અને ૂસા સાથે
વાત કર , પછ તેમણે ૂસાને જે આત્માં આપ્યો હતો તે લઈ
અને તે સ ેર વડ લોને આપ્યો એટલે તેઓનામાં આત્માંનો સંચાર
થયો. એટલે થોડા સમય ુધી પ્રબોધકના જવેા ભાવાવેશમાં
પ્રબોધ કય , પણ ત્યાર પછ તેઓએ એમ ક ુર્ ન હ.

26 પર ુ સ ેર પસંદગી પામેલા વડ લોમાંથી બે એલ્દાદ અને
મેદાદ હજુ છાવણીમાં જ હતા, તેઓ તં ુ આગળ ગયા નહોતા
તેમ છતાં તેઓનામાં પણ આત્માંનો સંચાર થયો જણેે તેમને પ્રબોધ
કરા ો. 27 એક ુવાને દોડ જઈને ૂસાને ક ું કે, “એલ્દાદ
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અને મેદાદ છાવણીમાં પ્રબોધકના જવેા ભાવાવેશમાં પ્રબોધ કર
ર ા છે.”

28 ૂનના ુત્ર યહો ુઆ, જે નાનો હતો ત્યારથી ૂસાની
સેવામાં ર ો હતો, તેણે વરોધ દશાર્વતાં ક ું, “માંરા ધણી,
ૂસા, મહેરબાની કર તેમને રોકો.”
29 પણ ૂસાએ પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “ ું તને માંર પ્ર ત ાની ચતા

છે? હુ તો ઈચ્છુ છુ કે યહોવાના બધા લોકો પ્રબોધકો થાય
યહોવા સૌને આત્માં આપ.ે” 30 ત્યારબાદ ૂસા તથા સ ેર
આગેવાનો છાવણીમાં પાછા ગયા.

લાવર ઓની વષાર્
31 એના પછ તરત યહોવાએ પવનને મોકલ્યો, અને તે

દ રયામાંથી તેની સાથે લાવર ઓને ઉપાડ લા ો. લાવર ઓ
છાવણીમાં તથા તેની આસપાસ ઘસડાઈને પડવા લાગી. તેઓએ
જમીનને ત્રણ ટ ઉડ ઢાંક દ ધી. માંણસ એક દવસમાં જટે ું
અંતર કાપી શકે તેટલાં અંતરમાં દરેક દશામાં લાવર ઓ ફેલાયલી
હતી. 32 તેથી લોકોએ તે આખો દવસ અને આખી રાત અને
પછ નો આખો દવસ લાવર ઓ ભેગી કર . કોઈ પણ ક્તએ
દશ હોમેરથી ઓછ લાવર ઓ ભેગી કર ન્હોતી. તેઓએ તેને
છાવણીની ફરતા ુકાવા માંટે ફેલાવી દ ધી.

33 પણ હજુ માંસ તેમના દાંત વચ્ચે જ હ ુ.ં તેમણે ચા ું
પણ નહો ું ત્યાં તો તેમના ઉપર યહોવાનો રોષ ભ ૂક ઊઠયો;
છાવણીમાં ભયંકર રોગનો ઉપદ્રવ ફાટ નીક ો. મરક માં અસં
લોકો ૃત્ ુ પામ્યા. 34 તેથી તેમણે એ જગ્યા ું નામ “ કબ્રોથ-
હા ાવાહ” એટલે કે લાલ ુઓની કબરો પાડ ુ.ં કારણ કે ત્યાં
લોકોએ માંસની અને મસરની લાલસા કરનારાઓને દફના ા હતા.

35 ત્યારબાદ તે લોકોએ તે ળનો ત્યાગ કય અને યાત્રા
કર ને હસેરોથ આ ા, અને ત્યાં તેઓએ થોડા સમય માંટે ુકામ
કય .

12
મ રયમ અને હારુનની ઈષ્યાર્
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1 ૂસા એક કૂશી ીને પરણ્યો હતો. એકવાર મ રયમ અને
હારુને ૂસાની ટ કા કર , કેમકે તે તેને પરણ્યો. 2 તેઓએ ક ું,
“ ું ફકત ૂસા સાથે જ યહોવાએ વાત કર છે? તેમણે ું
આપણી સાથે પણ વાત નથી કર ?”
યહોવાએ તેમના આ શ ો સાંભ ા. 3 ૂસા તો ૂબ નમ્ર

માંણસ હતો એના જવેો નમ્ર માંણસ વ માં પણ મળે ન હ.
4 યહોવાએ તાત્કા લક ૂસા, હારુન અને મ રયમને ુલાકાત
મંડપમાં હાજર થવા આજ્ઞા કર ; “તમે ત્રણે જણ અહ આવો.”
તેથી તેઓ યહોવા સમક્ષ ઊભા ર ા. 5 પછ તં ુના પ્રવેશદ્વાર

પાસે યહોવા મેખસ્તંભમાં નીચે ઊતયાર્, અને તં ુના પ્રવેશદ્વાર
આગળ ઊભા રહ તેમણે “હારુનને અને મ રયમને” બોલા ા,ં
6 “ ારે તે બંને જણ આગળ ગયાં એટલે દેવે ક ું, હુ કહુ તે
ધ્યાનથી સાંભળો. પ્રબોધકોની સાથે હુ સ્વપ્નમાં દશર્ન આપીને
વાત કરુ છુ. 7 પર ુ માંરા સેવક ૂસાની વાત તો ન્યાર છે.
માંરુ આ ું ઘર મેં એના વ ાસે છોડ ું છે. 8 હુ એની સાથે તો
મોઢામોઢ વાત કરુ છુ, હુ ચોખ્ખી વાત કહુ છુ, મમ માં બોલતો
નથી, તેણે માંરુ સ્વરૂપ નહા ું છે. તે પછ માંરા સેવક ૂસાની
ટ કા કરતાં તમને ડર કેમ લાગતો નથી?”

9 પછ યહોવાનો કોપ તેમના પર ઉતય અને તેઓ ત્યાંથી
ચાલ્યા ગયા. 10 તં ુ પરથી વાદળ હઠ જતાંની સાથે જ
મ રયમને કોઢ ટ નીક ો અને તેની ચામડ કોઢથી ધોળ થઈ
ગઈ. હારુને તે જો ું.

11 ત્યારે તેણે ૂસાને પોકાર કય , “માંરા ધણી, દયા કર ને
ૂખાર્ઈમાં અમે જે પાપ કર બેઠાં છ એ તેને માંટે અમને શક્ષા

કરશો ન હ. 12 જન્મ વખતે જ જે ું અડ ું માંસ ખવાઈ ગ ું
હોય એવા મરેલા જન્મેલા બાળક જવેી એને થવા ન દેશો.”

13 એટલે ૂસાએ યહોવાને પોકાર કય , “ઓ દેવ, તેને સાજી
કરો, હુ તમને વનંતી કરુ છુ.”
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14 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “જો તેનો પતા તેના ુખ પર ૂંકયો
હોત, તો સાત દવસ તે લજજીત ગણાત. તેથી તેને સાત દવસ
છાવણી બહાર એકાંતમાં મોકલો, ત્યારબાદ તેને પાછ છાવણીમાં
લઈ આવજો.”

15 આથી મ રયમને સાત દવસ ુધી છાવણીની બહાર
જુદ રાખવામાં આવી, અને લોકોએ તે છાવણીમાં પાછ ન
આવી ત્યાં ુધી ુકામ ઉપાડ ને આગળ ૂસાફર કર ન હ.
16 ત્યારવાદ તેમણે હસેરોથથી આગળ પ્રવાસ કય અને પારાનના
અરણ્યપ્રદેશમાં ુકામ કય .

13
ૂસાએ કનાન દેશમાં મોકલેલા જા ૂસો

1 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “હુ જે કનાની ૂ મ
ઇસ્રાએલીઓને આપવાનો છુ. તેની ફર ને જા ૂસી કરવા માંટે
માંણસો મોકલ. દરેક કુળસ ૂહમાંથી એક એક માંણસ જે
આગેવાન હોય તેને પસંદ કર ને મોકલ.”

3 યહોવાની આજ્ઞા અ ુસાર પારાનના અરણ્યમાંથી ૂસાએ
ઇસ્રાએલીઓના નીચે પ્રમાંણેના આગેવાનોને મોકલી આપ્યા:ં

4 રૂબેન કુળસ ૂહમાંથી ઝા ૂરનો ુત્ર શામ્ ૂઆ;
5 શમયોનના કુળસ ૂહમાંથી હોર નો ુત્ર શાફાટ;
6 યહૂદાના કુળસ ૂહમાંથી ય ેહનો ુત્ર કાલેબ;
7 ઈસ્સાખારના કુળસ ૂહમાંથી ૂસફનો ુત્ર ઈગાલ;
8 એફ્રાઈમના કુળસ ૂહમાંથી ૂનનો ુત્ર હો શયા;
9 બન્યામીનના કુળસ ૂહમાંથી રા નો ુત્ર પાલ્ટ ;
10 ઝ ૂલોનના કુળસ ૂહમાંથી સોદ નો ુત્ર ગાદ એલ;
11 ૂસફના મનાશ્શા કુળસ ૂહમાંથી ૂસીનો ુત્ર ગાદ ;
12 દાન કુળસ ૂહમાંથી ગમાંલ્લીનો ુત્ર આમ્મીએલ;
13 આશેરના કુળસ ૂહ તરફથી મખાયેલનો ુત્ર સ ૂર;
14 નફતાલીના કુળસ ૂહ તરફથી વોફસીનો ુત્ર નાહબી;
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15 ગાદના કુળસ ૂહમાંથી માંખીનો ુત્ર ગેઉએલ.
16 જે ુરુષોને ૂસાએ દેશની જા ૂસી કરવા મોકલ્યા તેઓનાં

નામ એ હતા. ૂસાએ ૂનના ુત્ર હો શયા ું નામ બદલીને
યહો ુઆ પાડ ુ.ં

17 ૂસાએ તેઓને કનાન ૂ મની ફર ને તપાસ કરવા મોકલતી
વખતે ૂચનાઓ આપી: “તમે નેગેબની દ ક્ષણમાં થઈને ઉચ્ચ
પ્રદેશમાં જાઓ. 18 અને ત્યાં જઈને જુઓ કે તે પ્રદેશ કેવો છે;
ત્યાં રહેનારા લોકો કેવા છે-બળવાન છે કે નબળા, વસ્તી વધારે
છે કે ઓછ ; 19 તે દેશની જમીન ઉપજાઉ છે કે ન હ; તેઓ
જે શહેરોમાં રહે છે તે અર ક્ષત છે કે કલ્લેબંદ વાળા નગરો;
20 ત્યાંની જમીન ફળદ્રપ છે કે ઉજજડ, ત્યાં જગલો છે કે ન હ,
નભર્ય થઈને જાઓ અને ત્યાંના કેટલાંક ફળોના ન ૂના લઈને
આવો.” એ સમય દ્રાક્ષની ઋ ુનો પ્રથમ પાકનો હતો.

21 તેઓએ સમગ્ર દેશમાં જઈને સીનના અરણ્યથી માંડ ને
હમાંથની ઘાટ પાસે આવેલા રહોબ ુધીનો પ્રદેશ તપાસ્યો.
22 ઉ ર તરફ જતાં તેઓ નેગેબમાંથી પસાર થયા અને હેબ્રોન
પહોંચ્યા. ત્યાં તેઓએ રાક્ષસ અનાકના વંશજોના અહ માંન,
શેશાય અને તાલ્માંય કુટુબોને વસેલાં જોયાં. ( મસરમાં સોઆન

પા ું તેના સાત વષર્ પહેલાં હેબ્રોન પા ું હ ુ.ં) 23 તેઓ પછ
હાલમાં જે એશ્કોલની ખીણ તર કે ઓળખાય છે ત્યાં આ ા.
તેઓએ ત્યાં દ્રાક્ષના એક ઝૂમખા સાથેની દ્રાક્ષની વેલની એક ડાળ
કાપી લીધી. બે માંણસોએ તેને એક વાંસ ઉપર ઉપાડવી પડ ,
પછ તેમણે દાડમ અને અંજીરના પણ કેલટાક ન ૂના ભેગા કયાર્.
24 ઇસ્રાએલીઓએ ત્યાંથી દ્રાક્ષનો એક ઝૂમખો કાપી લીધો હોવાથી
એ જગ્યા ું નામ એશ્કોલ ુ*ં કોતર પાડવામાં આ ુ.ં 25 તે દેશમાં
ફર ને તે લોકોએ 40 દવસ ુધી તપાસ કર . પછ પાછા એ
લોકો પારાનના અરણ્યમાં કાદેશ ુકામે ૂસા અને હારુનની તેમજ
સમગ્ર ઇસ્રાએલી સમાંજની પાસે પાછા આ ા. 26 ત્યાં પારાનના

* 13:24: એશ્કોલ આ હ ુ શ નો અથર્ છે, “દ્રાક્ષનો એક ઝુમકો.”
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અરણ્યમાં કાદેશ ુકામે તેમણે તેમની આગળ અહેવાલ રજૂ કય
અને તે દેશનાં ફળોનાં ન ૂના બતા ાં. 27 તેઓએ ૂસાને આ
ુજબ ક ું, “તમે અમને જે દેશમાં તપાસ કરવા મોકલ્યા હતા

ત્યાં અમે ગયા, ત્યાં ખરેખર દૂધ અને મધની રેલછેલ છે. આ
ર ાં ત્યાંનાં ફળ. 28 પણ ત્યાંના લોકો શ ક્તશાળ છે, તેઓનાં
નગરો વશાળ અને કલ્લેબંધીવાળા છે. વળ અમે ત્યાં અનાકના
રાક્ષસીઓને પણ જોયા. 29 અમાંલેક ઓ દ ક્ષણમાં રહે છે,
હ ીઓ, ય ૂસીઓ અને અમોર ઓ પહાડ પ્રદેશોમાં રહે છે,
અને કનાનીઓ દ રયાકાંઠે અને યદનને કાંઠે રહે છે.”

30 પછ કાલેબે ૂસાની આગળ ઊભા રહેલા લોકોને શાંત
પાડ્યા અને ક ું, “આપણ,ે તરત એ દેશનો કબજો લઈએ,
આપણે એને જીતી શકવા માંટે સાચે જ સમથર્ છ એ.”

31 પણ તેમની સાથે ગયેલા બીજા જા ૂસોએ ક ું, “આપણે
એ લોકોને જીતી શક એ તેમ છે જ ન હ, તેઓ આપણા
કરતાં વ ુ બળવાન છે.” 32 તેમણે તપાસેલી ૂ મ વરુદ્ધ
ઇસ્રાએલીઓને કહેવા ું તેઓએ શરુ ક ુર્; “અમે જે ૂ મ તપાસી
તે શ ક્તશાળ લોકોથી ભરેલી છે કે જઓે ત્યાં જતી કોઈ પણ

ક્તને સરળતાથી હરાવવા સક્ષમ છે. ત્યાં અમે જોયેલા બધા
માંણસો કદાવર અને બળવાન હતા. 33 તદપુરાંત અમે ત્યાં
અનાકના વંશજો ુરાતન સમયના રાક્ષસોના વંશજોને પણ જોયા,
તેઓ ૂબ ઊચા અને કદાવર છે, અને અમે તો તેમની આગળ
તીતીધોડા જવેા છ એ. એમ અમને લાગ ું હ ુ.ં અને તે લોકોને
પણ અમે તીતીધોડા જવેા જ લાગ્યા હોઈ ું.”

14
બંડખોર લોકોની ફ રયાદો

1 એ સાંભળ ને સમગ્ર ઇસ્રાએલી સમાંજ મોટે સાદે આખી
રાત રુદન કરતો ર ો. 2 તેઓ બધા ૂસા અને હારુનની વરુદ્ધ
બડબડાટ કરવા લાગ્યા. “આના કરતાં તો અમે મસરમાં કે અહ
અરણ્યમાં જ ૃત્ ુ પામ્યાં હોત તો વધારે સારુ થાત. 3 યહોવા
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અમને એ દેશમાં શા માંટે લઈ જાય છે? ત્યાં અમે ુદ્ધમાં માંયાર્
જઈ ું અને અમાંર ીઓ તથા બાળકોને તેઓ બાનમાં પકડ
લેશે. આના કરતાં તો મસર પાછા જ ું સારુ!”

4 આમ તેઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, “ચાલો, આપણે
કોઈને આગેવાન તર કે પસંદ કર એ અને પાછા મસર જઈએ.”

5 આ સાંભળ ને ૂસા તથા હારુન ઇસ્રાએલીઓના ભેગા મળેલા
સમગ્ર સમાંજ સમક્ષ ઊધે મસ્તકે ૂ મ પર પડયા. 6 અને દેશમાં
ફર ને તપાસ કરવા ગયેલામાંના બે જણે, ૂનના ુત્ર યહો ુઆએ
તથા ય ેહના ુત્ર કાલેબે દઃુખના માંયાર્ પોતાનાં કપડાં ફાડ
ના ાં, 7 અને ઇસ્રાએલીઓના સમગ્ર સમાંજને ઉદેશીને ક ું,
“અમે જે દેશની તપાસ કરવા ગયા હતા તે અદ ૂત ૂબ સારો
દેશ છે. 8 જો યહોવા આપણા પર પ્રસ હશ,ે તો તે આપણને
એ દેશમાં લઈ જશે અને ાં દૂધ અને મધની રેલછેલ છે તેવી
ૂ મ તે આપણને આપશે. 9 યહોવાની વરુદ્ધ બંડ ન કરશો, એ

લોકોથી ડરશો ન હ, તે બધાને હરાવવા આપણે શ ક્તમાંન છ એ.
હવે તેમ ું રક્ષણ કરનાર કોઈ ર ો નથી અને યહોવા આપણી
સાથે છે, તેથી તેમનાથી જરાય ડરશો ન હ.”

10 તેમ છતાં લોકો યહો ુઆ અને કાલેબને પથ્થરે માંરવાની
ધમક આપતા હતા, પર ુ તે જ સમયે યહોવા ું ગૌરવ
ુલાકાતમંડપ પર બધા ઇસ્રાએલીઓ સમક્ષ પ્રગટ થ ુ.ં

11 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં “એ લોકો કયાં ુધી માંર વ ુખ
રહેશ?ે એમની વચ્ચે મેં આટલા બધા ચમત્કારો કયાર્ છતાં
પણ તેઓ માંરામાં વ ાસ રાખતા નથી કયા,ં ુધી તેઓ માંરા
પર વ ાસ રાખવાની ના પાડયા કરશે? હુ મરક નો રોગચાળો
ફેલાવીને તેમનો નાશ કર શ અને તારામાંથી હુ એક નવી વધારે
મહાન અને બળવાન પ્રજા ઉત્પ કર શ.”

12-13 પણ ૂસાએ યહોવાને ક ું, “પર ુ મસરના લોકો જાણે
છે કે, તમે તમાંરા બાહુબળથી તેઓને મસરમાંથી લઈ આ ા
છો. 14 તેમણે આ દેશની પ્રજાને પણ તે જણા ું છે. એ
લોકો જાણે છે કે, યહોવા અમાંર વચ્ચે વસે છે અને તે અમને
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મોઢામોઢ દશર્ન આપે છે, અમને તેમના વાદળની ઓથે મળે છે,
એ લોકો જાણે છે કે, તમે દવસે વાદળના સ્તંભરૂપે અને રાત્રે
અ ના સ્તંભરૂપે અમાંર આગળ ચાલો છો. 15 હવે, જો તમે
તમાંર પ્રજાનો સંહાર કરશો, તો જે પ્રજાઓએ તમાંર એ બધી
વાતો સાંભળ છે તેઓ કહેશ,ે 16 ‘યહોવાએ આ લોકોને જે દેશ
આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું તેમાં તે એમને લઈ જઈ શ ા ન હ;
એટલે તેમણે તે બધાને અરણ્યમાં એકસામટા મોતને ઘાટ ઉતાર
દ ધા.’

17 “એટલે માંર તમને વનંતી છે કે, જમે તમે ક ું હ ું તેમ
તમાંરુ સામર્થ્ય બતાવો. 18 તમે ક ું હ ું કે, ‘હુ યહોવા એકદમ
ુસ્સે થતો નથી, હુ મહાન પ્રેમ અને વ ાસ દશાર્ ું છુ, અને પાપ

તથા અપરાધોની માંફ આ ું છુ તેમ છતાં પાપીઓના પાપની સજા
ત્રીજી અને ચોથી પેઢ નાં બાળકો ુધી કરવા ું હુ ુકતો નથી.’
એ હવે સા ું ુરવાર કરો. 19 અમે મસરમાંથી બહાર નીક ા
ત્યારથી આજપયત દરેક સમયે તમે તેઓને માંફ આપી છે, તેમજ
આજે પણ તમાંર મહાનતા અને તમાંરા અટલ પ્રેમને કારણે તમે
આ લોકોનાં પાપોને માંફ કરો એવી હુ તમને આગ્રહ ૂવર્ક વનં ત
કરુ છુ.”

20 યહોવાએ ક ુ,ં “તમાંર વનંતી ુજબ હુ તેઓને માંફ
આપીશ, 21 માંરા જીવ જટેલી ચોકસાઈથી હુ માંરા પોતાના
ગૌરવ કે જે આખી ૃથ્વીમાં ાપે ું છે તેનાથી સમ ખાઈને કહુ
છુ કે, 22 જે લોકોએ માંરુ ગૌરવ અને મસરમાં તથા અરણ્યમાં
માંરાં પરાક્રમો જોયાં છતાં દશદશ વખત માંરુ પાર ું ક ુર્ છે અને
માંરુ ક ું માંન્ ું નથી, 23 મેં એમના પ ૃઓને જે દેશ આપવા ું
વચન આપ્ ું હ ું તેમાં તેઓમાંનો એક પણ દાખલ થવા પામશો
ન હ, માંર વરુદ્ધ ફર જનાર કોઈ પણ તે દેશને જોવા પામશે
ન હ. 24 પર ુ માંરો સેવક કાલેબ અલગ પ્રકૃ તનો માંણસ છે,
તે મને સં ૂણર્પણે વફાદાર ર ો છે, તેથી જે દેશમાં એ જઈને
આ ો છે તે દેશમાં હુ એને લઈ જઈશ અને તેના સંતાન એના
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ધણી થશે. 25 એ દેશના સપાટ ભાગોમાં અત્યારે અમાંલેક ઓ
અને કનાનીઓ વસે છે. તેથી કાલે જ તમાંરે આ જગ્યા છોડ
દેવાની છે અને રાતા સ ુદ્રને રસ્તે પાછા રણમાં જજો.”

યહોવાની લોકોને શક્ષા
26 ત્યારબાદ યહોવાએ ૂસાને અને હારુનને ક ું, 27 “આ દુ

લોકો કયાં ુધી માંર વરુદ્ધ ફ રયાદો કયાર્ કરશ?ે તેઓએ જે
ક ું છે તે સવર્ મેં સાંભ ું છે. 28 ું એ લોકોને જણાવ કે,
‘આ યહોવાનાં વચન છે: હુ માંરા સમ ખાઈને કહુ છુ કે, તમે
માંરા સાંભળતા જે બોલ્યા હતા તે જ પ્રમાંણે હુ કર શ. 29 તમે
લોકોએ માંરા વરુદ્ધ ફ રયાદ કર છે તેથી તમાંરાં સૌના ૃતદેહ
આ અરણ્યમાં રઝળશ.ે 30 મેં તમને જે દેશમાં વસાવવા ું વચન
આપ્ ું હ ું તેમાં વીસ વષર્ના અને તેની ઉપરના તમાંરામાંના કોઈ
પ્રવેશવા પામશે ન હ. ફકત ય ેહનો ુત્ર કાલેબ અને ૂનનો
ુત્ર યહો ુઆ તેમાં પ્રવેશ કરશ.ે 31 તમે એમ પણ ક ું હ ું

કે, દશુ્મનો તમાંરા બાળકો બાનમાં પકડશે પણ હુ તે બાળકોને તે
ૂ મમાં પાછા લઈ આવીશ અને તમે અસ્વીકાર કરેલી ૂ મનો

તેઓ આનંદ માંણશે. 32 પણ તમાંરાં ૃતદેહો તો આ અરણ્યમાં
રઝળશે.

33 “ ‘અને તમાંરામાંનો છેલ્લો માંણસ અરણ્યમાં ૃત્ ુ પામશે
ન હ ત્યાં ુધી તમાંરાં બાળકો અરણ્યમાં 40 વષર્ ુધી ભરવાડ
તર કે રઝળશે; તેઓ દઃુખી થશે કેમકે તમે મને વફાદાર ન હતા.
34 ચાળ સ દબસ ુધી તમે દેશમાં ફર ને તપાસ કર હતી; તેમ
તમે 40 વષર્ ુધી અરણ્યમાં એક દવસને બદલે એક વષર્ ુધી
તમાંરાં પાપોનો બોજ માંથે ઊચક ને ભટકશો ત્યારે તમને સમજાશે
કે માંર નારાજગી ું પ રણામ કે ું આવે છે?’

35 “હુ યહોવા આ બો ું છુ. માંરો વરોધ કરવા એકત્ર થયેલા
આ દુ લોકોના હુ ૂડાં હાલ કર શ. તેઓ એકે એક આ
અરણ્યમાં ૃત્ ુ પામશે.”
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36 જે દશ માંણસોને ૂસાએ દેશમાં ફર ને તપાસ કરવા મોકલ્યા
હતા તેમણે ખોટો હેવાલ આપ્યો, જનેે કારણે લોકોએ યહોવા
વરુદ્ધ બંડ ક ુ. 37 તેઓ બધા યહોવા સમક્ષ રોગનો ભોગ
બન્યા અને મર ગયા, કારણ, તેમણે એ દેશને વખોડ કાઢયો
હતો. 38 જઓે દેશમાં તપાસ કરવા ગયા હતા, તે જા ૂસોમાંથી
ફકત ૂનનો દ કરો યહો ુઆ અને ય ેહનો દ કરો કાલેબ જ
જીવતા ર ા.

લોકોનો કનાન જવાનો પ્રયત્ન
39 જયારે ૂસાએ સમગ્ર ઇસ્રાએલી પ્રજાને યહોવાના વચન

કહ સંભળા ાં ત્યારે છાવણીમાં ભારે શોક છવાઈ ગયો અને
તેઓ ૂબ પસ્તાવા લાગ્યા. 40 બીજે દવસે વહેલી સવારે તેઓ
ઊઠયા અને બોલ્યા, “જુઓ, યહોવાએ જે ૂ મની વાત કર હતી
ત્યાં જવા અમે તૈયાર છ એ, અમે કરેલાં પાપ ું અમને ભાન થ ું
છે. હવે અમે યહોવાએ જે દેશ ું વચન આપ્ ું હ ું ત્યાં જવા
તૈયાર છ એ, એમ કહેતાં તેઓ પહાડ પ્રદેશ ઉપર ચઢાઈ કરવા
નીકળ પડયા.”

41 પછ ૂસાએ ક ું, “હવે તે માંટે ઘણું મોડુ થ ું કહેવાય.
યહોવાએ તમને અરણ્યમાં પાછા જવાની આજ્ઞા કરેલ છે, તમે
હવે યહોવાની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન શા માંટે કરો છો? એમાં તમને
કોઈ લાભ થશે ન હ. 42 હવે તમે જરાય આગળ વધશો ન હ,
ન હ તો તમાંરા દશુ્મનો તમને પરાસ્ત કરશે. કારણ કે યહોવા
હવે તમાંર સાથે નથી. 43 અમાંલેક ઓ અને કનાનીઓ તમાંરો
સામનો કરવા ઊભા છે અને તમે તેમના શકારનો ભોગ બનશો.
કારણ તમે યહોવાને અ ુસરવા ું ત્યજી દ ું છે, અને તેથી હવે
યહોવા તમાંર સાથે નથી.”

44 કરારકોશ અને ૂસા છાવણીમાંથી બહાર ગયા નથી એ
હક કત જાણવા છતાં તેમણે હઠ ૂવર્ક પહાડ પ્રદેશ તરફની કૂચ
ચા ુ રાખી. 45 પછ પહાડ પ્રદેશમાં વસતા અમાંલેક ઓ અને
કનાનીઓ તેમના પર ૂટ પડયા અને તેઓને હરા ા, અને છેક
હોમાહ ુધી તેઓને માંર નસાડ્યા.
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15
યજ્ઞો અંગેના નયમો

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ઇસ્રાએલી પ્રજાને ું આ ુજબ
કહે: જે દેશની ૂ મ હુ તમને વસવાટ માંટે આપવાનો છુ ત્યાં
પ્રવેશો ત્યારે આ નયમો ું પાલન કર ું જ. 3 નીચેનામાંથી કોઈ
પણ અપર્ણ માંટે બ લદાન કરવા યહોવા સમક્ષ તમે બળદ, ઘેટુ કે
બકરુ લાવી શકો: દહનાપર્ણ, પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કરવા માંટે ું અપર્ણ,
કે પ્ર તજ્ઞાની ભેટ, કે ઉજાણી દરમ્યાન થતાં અપર્ણો એ અપર્ણોની
ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે, તેથી તમાંરે નીચેના નયમો ું

પાલન કર ુ:ં
4 “બ લ અપર્ણ કરતી વખતે અપર્ણ ચઢાવનારે એની સાથે

આઠ વાટકા જીણા દળેલા લોટમાં ગેલનના ચોથા ભાગ ું જૈ ૂન
તેલ ભેળવીને ખાદ્યાપર્ણ તર કે અપર્ણ કર ુ.ં 5 અને હલવાનને
દહનાપર્ણ તર કે અપર્ણ કરતી વખતે એક લીટર દ્રાક્ષારસ પણ
પેયાપર્ણ તર કે અપર્ણ કરવો.

6 “જો ઘેટા ું અપર્ણ ચઢાવ ું હોય તો, 7 તમાંરે 16 વાટકા
ઝ ણા દળેલા લોટમાં ગેલનના ચોથા ભાગ ું તેલ ભેળવીને
ખાદ્યાપર્ણ તર કે અને દોઢ લીટર દ્રાક્ષારસ પેયાપર્ણ તર કે ચઢાવવો,
આ બ લદાનની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે.

8 “દહનાપર્ણ કે પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કરવા માંટે રજૂ કરવા ું અપર્ણ
કે શાંત્યપર્ણ માંટે વાછરડા ું અપર્ણ લાવ.ે 9 અને તે વાછરડા
સાથે ખાદ્યાપર્ણ પણ લાવ;ે અડધા ગેલન જૈ ૂન તેલ સાથે 24
વાટકા ઝ ણો દળેલો લોટ ભેળવી અપ. 10 અને અડધો ગેલન
દ્રાક્ષારસ પણ પેયાપર્ણ તર કે ચઢાવવાં. એ અપર્ણની સૌરભથી
યહોવા પ્રસ થાય છે. 11 પ્રત્યેક બ લદાન બળદ, ઘેટુ કે બકરુ
ચઢાવતી વખતે આ પ્રમાંણે કર ું. 12 જો એક કરતાં વધારે
પ્રાણીઓનાં બ લદાન હોય તો પ્રત્યેક પ્રાણી દ ઠ ઉપર જણા ા
પ્રમાંણે ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણમાં વધારો કરવો.
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13 “યહોવાને અપર્ણ ચઢાવનાર ઇસ્રાએલનો વતની હોય તો
તેણે ઉપરના નયમો પાળવા, આવા અપર્ણની ુવાસથી યહોવા
પ્રસ થાય છે. 14 યહોવાને અપર્ણ ચઢાવનાર તમાંર સાથે કાયમી
ધોરણે કે થોડા સમય માંટે વસતો વદેશી હોય તો પણ તેણે એ
જ નયમ ું પાલન કર ુ,ં અપર્ણની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય
છે. 15 આ કા ૂનો તમાંરે માંટે તથા તમાંર સાથે રહેતા વદેશીઓ
માંટે સમાંન છે, અને તે કાયમ માંટે તમે અને તમાંરા વંશજોને
બંધનકતાર્ છે. યહોવા સમક્ષ સ્વદેશી અને વદેશી સરખા જ છે.
16 તમને અને તમાંર વચ્ચે વસતા વદેશીઓને આ જ કા ૂનો
અને નયમો લા ુ પડશ.ે”

17 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 18 “ ું ઇસ્રાએલી પ્રજાને કહે કે, હુ
તમને જે દેશમાં લઈ જવાનો છુ ત્યાં ગયા પછ 19 તમે એ ૂ મ ું
અનાજ ખાઓ ત્યારે તમાંરે યહોવાને ધરાવવા થોડો ભાગ અલગ
રાખવો. 20 પહેલી કાપણીના દાણામાંથી બાંધેલા લોટને તમાંરે
એક તરફ રાખવો તે પ્રથમ બાંધેલા લોટને ભેટ તર કે યહોવાને
આપો. તે ખળામાંથી આવતા ખાદ્યાપર્ણ જે ું ગણાશ.ે 21 તમે
બાંધેલી પ્રથમ કણકનો અ ુક ભાગ તમાંરે યહોવાને માંટે અલગ
રાખવો, આ ઉચ્છાલીયાપર્ણ તમાંરે લાવવા ું છે.

22 “આ નયમ તમાંરા વંશજોને પણ લા ુ પડે છે. 23 યહોવાએ
ૂસા માંરફતે તમને આપેલી આ આજ્ઞાઓમાંથી કોઈનો તમાંરામાંથી

આજે કે ભ વષ્યમાં ૂલથી ભંગ થઈ જાય તો તમાંરે આ પ્રમાંણે
કર ુ.ં 24 અને જો આખા સમાંજે અજ્ઞાનતાને કારણે ૂલ કર
હોય, તો તેઓ દહનાપર્ણ તર કે વાછરડુ બ લદાનમાં આપ.ે અને
તેની સાથે નયમ પ્રમાંણે ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ રજૂ કરે. તેની
ુવાસથી યહોવા પ્રસ થશ.ે આ સાથે પાપાથાર્પર્ણ માંટે એક

બકરા ું પણ બ લદાન કર ુ.ં
25 “યાજકે સમગ્ર ઇસ્રાએલી સમાંજ માંટે પ્રાય તની વ ધ

કરવી, તેથી તેમને પણ માંફ કરવામાં આવશ.ે કારણ, એ શરત ૂક
હતી અને એ શરત ૂક માંટે તેઓએ યહોવાને આહુ ત પણ ચઢા ાં
છે. 26 તેથી સમગ્ર ઇસ્રાએલી સમાંજને અને તેમની ભેગા વસતા
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વદેશીઓને માંફ કરવામાં આવશ,ે કારણ કે શરત ૂકથી એ સૌની
થયેલી ૂલ હતી.

27 “જો કોઈ ક્ત અજાણતા પાપ કર બેસે તો તેણે એક
વષર્ની બકર પાપાથાર્પર્ણને માંટે બ લ તર કે ચઢાવવી. 28 અને
યાજક યહોવા સમક્ષ તેને માંટે પ્રાય ત વ ધ કરે તો તેને માંફ
કરવામાં આવશે. 29 અજાણતા ૂલથી પાપ કરનાર પ્રત્યેક માંટે
આ કા ૂન છે. પછ તે દેશનો વતની ઇસ્રાએલી હોય કે તેમની
સાથે રહેતો વદેશી હોય.

30 “પણ જો કોઈ ક્ત પછ તે ઇસ્રાએલી વતની હોય કે
વદેશી હોય, જાણી જોઈને ઈરાદા ૂવર્ક પાપ કરે તો તે યહોવા ું
અપમાંન કરે છે. એવા માંણસનો બ હષ્કાર કરવો અને સમાંજથી
અલગ રાખવો, 31 કારણ કે, તેણે યહોવાની આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન
ઈરાદા ૂવર્ક ક ુ છે. તેણે યહોવાની અવજ્ઞા કર છે. તેથી એ
માંણસનો સં ૂણર્ બ હષ્કાર કરવો. એના પાપની જવાબદાર એના
એકલાના જ માંથે છે.”

વશ્રામવારે કામ કરવા ું પ રણામ
32 ઇસ્રાએલી પ્રજા અરણ્યમાં હતી ત્યારે એક ક્ત

વશ્રામવારે લાકડાં વીણતાં પકડાઈ ગયો. 33 જે લોકોએ તેને
લાકડા વીણતો જોયો હતો તેઓએ એની ધરપકડ કર અને તેને
ૂસા, હારુન અને સમગ્ર સમાંજ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આ ો.

34 તેને બંદ ખાનામાં રાખવામાં આ ો, કારણ, એને શો દડ
આપવો તે હજી ન થ ું નહો ુ.ં

35 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “આ માંણસને ૃત્ ુદડની શક્ષા
કરવી જોઈએ. સમગ્ર સમાંજે એને છાવણી બહાર ઈટાળ કર ને
મોતને ઘાટ ઉતારવો જોઈએ.” 36 તેથી યહોવાએ ૂસાને આજ્ઞા
કર હતી તે ુજબ તેઓ તેને છાવણીની બહાર લઈ ગયા અને
ઈટાળ કર ને માંર ના ો.

નયમો યાદ રાખવા યહોવાની મદદ
37 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 38 “ઇસ્રાએલી પ્રજાને ું કહે કે,

તમાંરાં વંશજોએ અને તમાંરે તમાંરાં વ ને ૂણે મતાં ૂકવા



ગણના 15:39-40 xlv ગણના 16:7

અને એ મતામાં ૂરા રગનો દોરો ૂંથવો. 39-40 તમને એ મ ું
જોઈને માંર બધી આજ્ઞાઓ ું સ્મરણ થશે, તમે એ ું પાલન કરશો
તથા આ ર તે માંર સેવામાં સમ પત રહેશો. તમે માંરાથી દૂર
ભટક જશો ન હ અને તમાંરા શર રની ઈચ્છાઓ અને તમાંર
નજર જે જુએ છે તેની પાછળ ખેંચાશો ન હ, જથેી તમે એ
મતાઓને જોશો ત્યારે માંર બધી આજ્ઞાઓને યાદ કર તે ું
પાલન કરશો પછ તમે દેવના ખાસ લોકો બનશો. 41 તમાંરો દેવ
બનવા તમને મસરમાંથી બહાર લાવનાર હુ તમાંરો દેવ યહોવા
છુ. હા, હુ યહોવા તમાંરો દેવ છુ.”

16
કોરાહ, દાથાન, અબીરામ, અને ઓન ું બંડ

1 લેવી કુળના વંશજ કોરાહ, જે કહાથના ુત્ર યસ્હારનો ુત્ર
હતો, રૂબેનના વંશજો દાથાન તથા અબીરામ જે અલીઆબના
ુત્રો હતા તથા રૂબેન કુળ સ ૂહનો હજુ એક વંશજ ઓન જે

પેલેથનો ુત્ર હતો એ ચારે જણ ભેગા થયા અને ૂસા સામે
ઉભા થયા. 2 તેમની સાથે 250 ઇસ્રાએલી તેમની ઉશ્કેરણીથી
ૂસા વરુદ્ધ બંડમાં જોડાયા. તેઓ બધા સમાંજના આગેવાનો,

પંચના ૂંટાયેલા અગ્રણી તથા પ્ર ત ત માંણસો હતા. 3 તેઓ
બધા ૂસા અને હારુનની વરુદ્ધ થયા અને તેમને ક ું, “તમે
હવે હદ વટાવો છો, તમાંર આગેવાનીથી અમે થાક ગયા છ એ.
ઇસ્રાએલના સવર્ લોકો પ વત્ર છે? તેઓની વચ્ચે યહોવાનો વાસ
નથી? તમે તમાંર જાતને યહોવાની મંડળ કરતાં ઊંચી શા માંટે
ગણાવો છો?”

4 આ શ ો કાને પડતાં જ ૂસા જમીન પર પછાડ ખાઈને
પડયો. 5 પછ તેણે કોરાહને અને તેના બધા સાથી મત્રોને ક ું,
“આવતી કાલે સવારે યહોવા જાહેર કરશે કે, કોણ યહોવાના છે,
અને કોણ ખરેખર પ વત્ર છે, યહોવા એ ક્તને પસંદ કર અને
તેને પોતાની નજીક બોલાવશ.ે 6 કોરાહ, ું અને તારા સાથીઓ
આ ુજબ કરો: 7 આવતીકાલે તમાંરે ૂપદાની લઈને તેમાં અ
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અને ૂપ ૂકવો અને યહોવાને ધરાવવી. યહોવા પસંદ કરશે તે
જ ખરેખરો પ વત્ર બનશ.ે લેવીના ુત્રો તમે જ છો. જે મયાર્દા
વટાવો છો.”

8 વળ ૂસાએ વ ુમાં કોરાહને ક ું, “ઓ લેવીઓ, માંર વાત
સાંભળો. 9 સમગ્ર ઇસ્રાએલી સમાંજમાંથી દેવે તમને પસંદ કયાર્,
અને અલગ કયાર્, મં દરમાં સેવા ઉપાસના અને ઇસ્રાએલી લોકોને
દેવની ઉપાસના કરવામાં મદદ કરવા માંટે. એટ ું તમાંરા માંટે ું
ૂર ું નથી? 10 ફકત તને કોરાહન,ે તથા તારા અન્ય લેવીબં ુઓને

પોતાની આટલી સેવા કરવાનો અ ધકાર આપ્યો છે અને હવે તમે
યાજકપદની અ ભલાષા કરો છો? 11 હારુને કઈ ખોટુ ક ુર્ છે
કે તમે એની સામે ફ રયાદ કરો છો? ું અને તારા સાથીઓ
યહોવાની વરુદ્ધ બળવો કરો છો?”

12 ત્યારબાદ ૂસાએ અલીઆવના ુત્ર દાથાનને અને અબીરામને
તેડા ા, પણ તેમણે કહેવડા ું, “અમે નથી આવતા, 13 ું અમને
દૂધ અને મધની રેલછેલ હતી એવા દેશમાંથી આ અરણ્યમાં મરવા
માંટે લઈ આ ો એટ ું ઓછુ છે કે ું અમાંરા પર પાછો દોર
ચલાવવા માંગે છે? 14 તદપુરાંત જે અદ ૂત દેશ ું તેં વચન આપ્ ું
હ ું તેમાં ું અમને લા ો નથી, તેં અમને ખેતરો કે દ્રાક્ષાવાડ ઓ
પણ આપી નથી, તને ું લોકોની આંખો કાઢ નાખીશ જથેી તેઓ
ઉપર કરે ું ુકશાન જુએ ન હ? ના, અમે તાર પાસે આવવાના
નથી.”

15 પછ ૂસાએ ુસ્સે થઈને યહોવાને ક ું, “એમના અપર્ણ
કરેલાં બ લદાનોનો સ્વીકાર કરશો ન હ, મેં તે લોકો પાસેથી એક
ગધેડુ પણ લી ું નથી કે તેઓમાંના કોઈ ું ક ું ુકસાન પણ ક ુર્
નથી.”

16 એટલે ૂસાએ કોરાહને ક ું, “ ું અને તારા સવર્ સાથીઓ
આવતીકાલે યહોવા સમક્ષ અહ હાજર થજો. હારુન પણ
આવશ.ે 17 તમાંરામાંનો પ્રત્યેક ક્ત પોતાની ૂપદાની સાથે
લઈને યહોવા સમક્ષ આવે. ત્યાં આગેવાનો માંટે 250 ૂપદાનીઓ
અને તારા અને હારુન માંટે એક-એક ૂપદાની હશ.ે”
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18 તેથી તે બધા પોતાની ૂપદાનીઓ સાથે લા ા અને તેમાં
દેવતા ૂક ૂપ ના ો; અને ૂસા અને હારુનની સાથે ુલાકાત
મંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ આવીને ઊભા ર ા. 19 તે દરમ્યાન
કોરાહે સમગ્ર સમાંજને ૂસા અને હારુન વરુદ્ધ ઉશ્કેર ને એ બે
જણની સામે ભેગા કયાર્ હતા. ત્યાં તો યહોવાના ગૌરવે સમગ્ર
સમાંજને દશર્ન દ ધા.ં

20 યહોવાએ ૂસાને અને હારુનને ક ું, 21 “તમે આ લોકોના
સમાંજમાંથી બહાર નીકળ જાઓ, એટલે હુ તત્કાળ એ સવર્નો
નાશ કરુ.”

22 પર ુ ૂસાએ અને હારુને યહોવા સમક્ષ સા ાંગ નમસ્કાર
કયાર્ અને ક ું, “હે દેવ, તમે જ બધા જીવોના જીવનદાતા છો,
એક જ ક્તના પાપને કારણે ું તમે સમગ્ર સમાંજ પ્રત્યે
ક્રોધાયમાંન થશો?” 23 એટલે યહોવાએ ૂસાને ક ું, 24 “ ું
એ લોકોને કહે કે તેઓ કોરાહ, દાથાન અને અબીરામના તં ુ
આગળથી દૂર ખસી જાય.”

25 ત્યારપછ ૂસાએ ઇસ્રાએલીઓના વડ લો સાથે દાથાન અને
અબીરામની પાસે જઈને આખા સમાંજને ઉદેશીને ક ું, 26 “તમે
આ દુ માંણસોના તં ુઓથી આધા ખસી જાઓ. એમની કોઈ
વસ્ ુને અડશો ન હ. ન હ તો તેમનાં બધાં પાપોને કારણે તમે
પણ તેમની સાથે નાશ પામશો.”

27 તેથી કોરાહ, દાથાન અને અબીરામના તં ુઓ આગળથી
બધા લોકો દૂર ચાલ્યા ગયા, દાથાન અને અબીરામ પોતાની
પત્નીઓ, ુત્રો અને બાળકો સાથે પોતાના તં ુમાંથી બહાર આવીને
પ્રવેશદ્વાર આગળ આવીને ઊભા ર ા.

28 ૂસાએ ક ું, “આ દ્વારા તમને ખાતર થશે કે મેં જે કઈ
ક ુ છે તે કરવા માંટે મને યહોવાએ મોકલ્યો છે; કારણ કે હુ કાંઈ
માંર મરજી ુજબ આ બધાં કાય કરતો નથી. 29 જો આ લોકો
બીજા બધા માંણસોની જમે કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામે તો માંન ું કે
યહોવાએ મને મોકલ્યો નથી, 30 પણ જો યહોવા ચમત્કાર કરે
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અને ધરતી પોતા ું ુખ ઉધાડે અને તેઓને તથા તેઓની બધી
જ વસ્ ુઓને ગળ જાય અને તેઓ જીવતા ૃત્ ુલોકોમાં પહોંચી
જાય તો તમાંરે જાણ ું કે, એ લોકોએ યહોવા ું અપમાંન ક ુ
છે.”

31 ૂસા બોલી ર ો કે તરત જ તે લોકોના પગ નીચેની ધરતી
ફાટ ; 32 ધરતીએ ખોલેલા ુખમાં તેમનાં કુટુબો, તેમનાં તં ુઓ,
તેઓ અને તેઓના સાથીઓ અને તેઓ ું સવર્સ્વ જ ુ ર ું.
33 તેઓ પોતાના સવર્સ્વ સાથે જીવતા ૃત્ ુલોકમાં પહોંચી ગયા;
ધરતી પાછ સંધાઈ ગઈ. આમાં તેઓનો સવર્નાશ થઈ ગયો,
તેઓ સ ુદાયમાંથી જતાં ર ા.ં

34 તેમની ચીસો સાંભળ ને ત્યાં આસપાસ ઊભેલા બધાં
ઇસ્રાએલીઓ ભયભીત થઈને ભાગવા માંડયા. રખેને તેઓને
પણ “ધરતી હડપ કર જાય.”

35 પછ યહોવાનો અ આ ો અને ૂપ ચઢાવવા આવેલા
250 માંણસોને ભશ્મ કર ગયો.

36 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 37 “ ું યાજક હારુનના
ુત્ર એલઆઝારને કહે કે, અ માંથી ૂપદાનીઓ ઉપાડ લે;

કેમકે તેમાંનો ૂપ પ વત્ર છે કારણ એ યહોવાને અ પત થયેલ
છે. અને એમને કહો કે તેમાંનો કોલસો અને રાખ આમતેમ
વેર દે. 38 યહોવાની વેદ સમક્ષ તે રજૂ થઈ હતી તેથી
તે ૂપદાનીઓ પ વત્ર છે, તેથી પાપ કર ને ૃત્ ુને ભેટનાર એ
લોકોની ૂપદાનીઓમાંથી પતરાં બનાવડાવી તેના વડે વેદ ના ઢાંકણને
મઢાવજ,ે એ ઇસ્રાએલી લોકો માંટે ચેતવણીરૂપ થઈ પડશે.”

39 યહોવાએ ૂસા માંરફતે કરેલી આજ્ઞા ુજબ યાજક
એલઆઝારે ૂપ ઘરાવતી વખતે અ નો ભોગ લોકોની ૂપદાનીઓ
લઈને તેની વેદ ને ઢાંકવા માંટે પતરાં બનાવડા ાં. 40 જનેે જોઈને
ઇસ્રાએલીઓને યાદ રહે કે જે હારુનના કુટુબમાંથી ના હોય અને
બનઅ ધકૃત હોય તેણે યહોવા સમક્ષ ૂપ ધરાવવા આવ ું ન હ.
ન હ તો તેની હાલત કોરાહ અને તેના સાથીઓ જવેી થશ.ે આમ
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ૂસા દ્વારા યહોવાએ એલઆઝારને આપેલી આજ્ઞા અ ુસાર બ ું
કરવામાં આ ુ.ં

હારુન દ્વારા લોકોનો બચાવ
41 પર ુ બીજે દવસે સમગ્ર ઇસ્રાએલી સમાંજ ૂસાની અને

હારુનની વરૂદ્ધ એમ કહેતા કચવાટ કરવા લાગ્યો, “તમે જ
યહોવાના માંણસોના મોત નપજા ા છે.”

42 થોડા સમયમાં જ ફ રયાદ કરતા લોકો ું મોટુ ટો ું ભે ું થ ુ.ં
તેઓએ ુલાકાત મંડપ તરફ જો ું તો એકાએક તેના પર એક
વાદળો આચ્છાદન ક ુ હ ુ.ં અને યહોવાના ગૌરવે ત્યાં દશર્ન
દ થાં હતાં. 43 ૂસા અને હારુન ુલાકાત મંડપના પ્રવેશદ્વાર
આગળ જઈને ઊભા ર ા.ં

44 એટલે યહોવાએ ૂસાને ક ું, 45 “આ લોકોથી દૂર ખસી
જા, જથેી હુ એ લોકોનો એક પળમાં નાશ કરુ.” એટલે ૂસા
અને હારુને જમીન પર લાંબા થઈને તેમને સાં ાંગ નમસ્કાર કયાર્.
46 અને ૂસાએ હારુનને ક ું, “જલદ થી ૂપદાની લઈને તેમાં
વેદ માંથી દેવતા ભર અને તેમાં ૂપ નાખ, અને તે લઈને દોડતો
દોડતો લોકો પાસે જા અને તેમના પાપ ું પ્રાય ત કર, કારણ
કે યહોવાનો કોપ તેઓના પર ઊતય છે અને રોગચાળો ફાટ
નીક ો છે. લોકોમાં મરક શરૂ થઈ ગઈ છે.”

47 આથી ૂસાએ ક ું તે ુજબ હારુને ક ુર્. અને ઝડપથી
ૂપદાની લઈને ભેગા મળેલા લોકો વચ્ચે દોડ ગયો, તો ખબર

પડ કે તેઓમાં રોગચાળો શરૂ થઈ ગયો હતો. તેણે ૂપદાનીમાં
ૂપ નાખી મરેલાં 48 અને જીવતા વચ્ચે ઊભા રહ લોકોના પાપ ું

પ્રાય ત ક .ુ રોગચાળો બંધ થઈ ગયો. 49 પર ુ તેટલા સમયમાં
14,700 લોકો ૃત્ ુ પામ્યાં હતાં અને કોરાહના બંડ વખતે ૃત્ ુ
પામેલા તે તો જુદા. 50 આમ રોગચાળો બંધ થઈ ગયો એટલે
હારુન ુલાકાત મંડપના પ્રવેશ દ્વાર આગળ ૂસા પાસે પાછો
ચાલ્યો ગયો.
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17
હારુનની લાકડ એ લ

1 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ ું ઇસ્રાએલી લોકોને કહે
કે તેમના કુળસ ૂહના આગેવાનો તને કુળદ ઠ એક એટલે એકદરે
બાર લાકડ ઓ આપ.ે દરેકની લાકડ પર તેમ ું નામ કોતરાવ ુ.ં
3 લેવીના કુળસ ૂહની લાકડ પર હારુન ું નામ કોતરાવ ુ;ં કારણ
કે લેવીના વંશની પણ એક જ લાકડ હોય. 4 પછ હુ તેને
ુલાકાત મંડપમાં કરારકોશ સમક્ષ મ ું છુ ત્યાં તારે આ લાકડ ઓ
ૂકવી. 5 મેં જે માંણસને પસંદ કય છે તેની લાકડ ને કળ ઓ
ટશ.ે આ ર તે હુ ઇસ્રાએલી પ્રજાની તાર સામેની ફ રયાદોનો
અંત લાવીશ.”

6 ૂસાએ ઇસ્રાએલીઓને વાત કર , તેથી કુળસ ૂહોના
આગેવાનો તેની પાસે પોતપોતાની લાકડ લા ા. અને હારુનની
લાકડ પણ તે લાકડ ઓ સાથે ૂક . 7 ૂસાએ એ લાકડ ઓ
ુલાકાત મંડપની અંદરની સા યમંડપમાં યહોવા સમક્ષ ૂક .
8 બીજે દવસે જયારે ૂસા અંદર ગયો ત્યારે લેવીના કુળ ું

પ્ર ત ન ધત્વ કરતી હારુનની લાકડ ને કળ ઓ બેઠ હતી. લ
ખીલ્યાં હતા,ં અને પાક બદામો પણ લાગી હતી. 9 ૂસાએ યહોવા
આગળથી એ લાકડ ઓ બહાર લાવીને બધા ઇસ્રાએલીઓને
બતાવી. તેમણે લાકડ સામે જો ,ુ પ્રત્યેક આગેવાન તેની લાકડ
પાછ લઈ લીધી.

10 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “હારુનની લાકડ પાછ કરાર સમક્ષ
ૂક દે. એ બંડખોર ઇસ્રાએલીઓ માંટે ચેતવણીરૂપ છે, જથેી

માંર વરુદ્ધના તેમના આ કચવાટનો અંત આવે અને એમને મર ું
પડે ન હ.” 11 યહોવાએ જણા ું હ ું તે ુજબ ૂસાએ ક ુર્.

12 છતાં ઇસ્રાએલી પ્રજાએ ૂસા સમક્ષ ફ રયાદ કરવા ું ચા ુ
રા ુ:ં “આપણે જાણીએ છ એ કે આપણું ૃત્ ુ ન ત છે,
આપણે ુમાંવેલાં છ એ! આપણો બધાનો વનાશ થશે. 13 જે
કોઈ યહોવાનાં પ વત્ર ાનની નજીક જાય છે, તે ું ૃત્ ુ થાય
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છે. તો ું અમે બધા આમ જ મર જવાના? ું અમાંરા સવર્નો
નાશ થશે?”

18
યાજકો અને લેવીઓનાં કતર્ ો

1 યહોવાએ હારુનને ક ું, “પ વત્ર ાનની સેવાની જવાબદાર
તાર , તારા ુત્રોની તેમજ લેવી વંશના બીજા બધા માંણસોની છે.
સેવામાં દોષ ન આવે તથા યાજક તર કેના કાયર્માં કોઈ પણ દોષ
ન રહે તે તારે તથા તારા ુત્રોને જોવા ું છે. તે જવાબદાર પણ
તમાંર જ છે. 2 ું અને તારા ુત્રો કરારનાં મંડપમાં સેવા કરો,
ત્યારે તારા પતાએ લેવીના કુળસ ૂહના તારા બીજા જાતભાઈઓને
પણ સાથે મદદમાં રાખવા. 3 તેઓ તારા હાથ નીચે રહ ને તં ુને
લગતી બધી જવાબદાર ુર કર શકે, માંત્ર તેમણે પ વત્ર ાનનાં
પાત્રો કે વેદ ની નજીક જ ું ન હ. જો તેઓ જશે તો તેઓ
બધાજ ૃત્ ુ પામશે. 4 લેવી વંશ સવાયના કોઈ પણ ક્તને
તે કામમાં સાથે રાખવો ન હ.

5 “પ વત્ર ાનમાં અને વેદ સમક્ષ ફકત યાજકોએ જ પ વત્ર
ફરજો બજાવવાની છે, જથેી ઇસ્રાએલી પ્રજા ઉપર ફર કદ માંરો
કોપ ઊતરશે ન હ. 6 હુ તને ફર થી કહુ છુ, મેં પોતે બધા
ઇસ્રાએલીઓમાંથી તારા કુટુબી લેવીઓને ુલાકાતમંડપમાં સેવા
બજાવવા માંટે પસંદ કય છે. તેઓ મને સમ પત થયેલા છે.
જે મેં તમને ભેટ આપ્યા છે. 7 પર ુ વેદ ને લગતી અને પડદાની
અંદર પરમપ વત્ર ાનમાં લગતી યાજક તર કેની બધી જ ફરજો
તારે અને તારા ુત્રોએ જ ુર કરવાની છે. કારણ કે, તમાંર
યાજક તર કેની સેવા મેં તમને ભેટો તર કે આપી છે. બીજુ કોઈ
જે માંરા પ વત્ર ાનની નજીક આવે તો તેને ૃત્ ુદડની જ શક્ષા
કરવી.”

8 વળ યહોવાએ હારુનને ક ું, “મને અપર્ણ કરવામાં આવેલ
બધી વસ્ ુઓ મેં યાજકોને આપી છે. ઇસ્રાએલી પ્રજા મને જે
કઈ ધરાવશે તે હુ તારા ભાગ તર કે તને અને તારા વંશજોને
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કાયમ માંટે આ ું છુ. 9 અ માં હોમવામાં ન આવેલા અપર્ણનાં
ભાગો સવાય આ બધા અ ત પ વત્ર અપર્ણો તારા ગણાશો;
બધા ખાદ્યાપર્ણો, પાપાથાર્પર્ણો અને દોષાથાર્પર્ણો એ બધા પ વત્ર
અપર્ણો તારા અને તારા વંશજોના ગણાશ.ે 10 તારે આ અપર્ણો
ફકત પ વત્ર ાનમાં જ જમવા. અને તે પણ ફકત ુરુષોએ જ
જમવા; અને તારે પ વત્ર ગણવા.

11 “ઇસ્રાએલીઓ મને બીજા જે ઉચ્છાલીયાપર્ણો ધરાવે તે પણ
તારા જ ગણાશે. તે પણ હુ તને અને તારાં ુત્ર ુત્રીઓને કાયમ
માંટે આ ું છુ. માંત્ર તે સમયે જે અ ુદ્ધ હોય તે સવાયના તમાંરાં
કુટુબના સવર્ સભ્યો આ જમી શકે.

12 “અને યહોવાને અપર્ણ કરવા માંટે લોકો પાકના પ્રથમ ફળ
લાવ.ે ઉ મ જતૈતેલ, બધો ઉ મ નવો દ્રાક્ષારસ અને ઘઉ. તે
બધા તારે લેવા.ં 13 લોકો પોતાની ૂ મના પ્રથમ પાક તર કે જે
કઈ મને ધરાવવા લાવે તે બ ુ તારુ થશે. તમાંરાં કુટુબના બધાં
સભ્યો તે જમી શકે. સવાય કે તે સમયે જે અ ુદ્ધ હોય.

14 “ઇસ્રાએલમાં મને સમ પત પ્રત્યેક વસ્ ુઓ તાર છે.
15 “તેઓ મને પ્રથમજ નત બાળકો અને પ ુઓ અપર્ણ કરે

તે પણ તારાં છે. છતાં પ્રત્યેક પ્રથમજ નત બાળકની તથા
અ ુદ્ધ પ્રાણીની કમત લઈને તારે તેમને ુકત કરવાં. 16 પ્રત્યેક
પ્રથમજ નત બાળકને ુકત કરવાની કમતરૂપે અ ધકાર ુક્ત
અ ધકૃત માંપ પાંચ શેકેલ ચાંદ લેવી. અને બાળક એક મ હના ું
થાય ત્યારે તેને ુક્ત કર ુ.ં

17 “પર ુ ગાય, ઘેટા, અને બકરાના પ્રથમજ નતોને બદલામાં
નાણાં લઈને ુકત ન કરવાં, કારણ કે, તેઓ સં ૂણર્પણે યહોવાને
સમ પત છે. તારે તેમ ું લોહ વેદ પર છાંટ ું અને તેમની ચરબી
અપર્ણ તર કે હોમવી. તેની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે.
18 પર ુ આરત્યપર્ણ તર કે ધરાવવામાં આવેલા પ્રાણીની છાતી
અને જમણી જાંઘની જમે એ ું માંસ તારુ ગણાશ.ે 19 વેદ
આગળ યહોવાને અપર્ણ માંટે ઇસ્રાએલીઓ જે કોઈ પ વત્ર ભેટો
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ધરાવે તે બધી કાયમ માંટે તને, અને તારાં ુત્ર અને ુત્રીઓને
આપેલ છે. તાર અને તારા વંશજોની સાથે મેં કરેલો આ કાયમી
કરાર છે, જનેો કદ ભંગ થઈ શકે ન હ.”

20 યહોવાએ હારુનને ક ું, “તમને યાજકોને બીજા
ઇસ્રાએલીઓની જમે તમાંર પોતાની ૂ મ કે ૂ મમાં ભાગ હોય
ન હ. કારણ કે હુ જ ઇસ્રાએલીઓ મધ્યે તમાંરો હસ્સો અને
તમાંરો વારસો છુ.

21 “લેવીઓ ુલાકાત મંડપની જે સેવા બજાવે છે તેના બદલામાં
હુ તેમને ઇસ્રાએલમાંથી ઉઘરાવાતી બધી વસ્ ુઓનો દશમો ભાગ
આ ું છુ. 22 હવે પછ યાજકો અને લેવીઓ સવાય અન્ય
કોઈ પણ ઇસ્રાએલી ુલાકાત મંડપમાં પ્રવેશ કરશે ન હ. જો
પ્રવેશ કરશે તો મોતની સજા વહોર લેશ.ે 23 ુલાકાત મંડપની
સેવા ફકત લેવીઓએ જ કરવી અને તેની બધી જ જવાબદાર
ઉઠાવવી. આ કાયમી કા ૂન છે અને જ તમાંરા વંશજોને પણ
બંધનકતાર્ છે. 24 લોકોએ તેમની પાસે જે કાઈ હોય તેનો દશમો
ભાગ યહોવાને અપર્ણ કરવા. તે અપર્ણો લેવીઓના છે. તે
હુ તેમને તેમના વારસા તર કે આ ુ છુ; તેથી જ મેં આ શ ો
લેવીઓ વષે ક ાં હતાં, તેઓને બીજા ઇસ્રાએલીઓની જમે
જમીન જાગીર મળે ન હ.”

25 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 26 “ ું લેવીઓને જણાવ કે, મેં
તમાંરે માંટે ઠરાવેલો ઇસ્રાએલીઓ તરફથી મળવો જોઈતો દશમો
ભાગ મને વશેષ ભેટ તર કે ધરાવવો. 27 આમ યહોવાને અપર્ણ
કરવામાં આવે ું અનાજ અને દ્રાક્ષારસ જાણે કે તમાંર પ્રથમ પાક ું
અપર્ણ છે અને તમાંર પોતાની જ સંપ તમાંથી અપર્ણ કરે ું છે
તેમ યહોવા તેનો સ્વીકાર કરશે. 28 આ ર તે ઇસ્રાએલીઓ
તરફથી તમને મળેલા દશમાં ભાગમાંથી માંરે માંટે એક ભાગ જુદો
કાઢ ુકશો, તો તે તમાંર કમાંણીનો દશમો ભાગ મને અપર્ણ
તર કે ગણાશે. તમે માંરે માંટે જુદો રાખેલો ભાગ યાજક હારુનને
આપજો. 29 તમને જે મળે તેમાંથી જે શ્રે છે તે યહોવાનો
ભાગ બને છે.
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30 “ ૂસા, લેવીઓને કહો! તે જાણો તમાંર જ જમીનની તથા
દ્રાક્ષાકુડની ઊપજનો દશમો ભાગ હોય તેમ ગણવામાં આવશ.ે
31 હારુન અને તેના ુત્રો તથા તેઓનાં કુટુબો પોતપોતાનાં ઘરોમાં
અથવા પોતાને ગમે તે જગ્યાએ તેઓ તેને જમી શકશ,ે કારણ
કે ુલાકાત મંડપમાંની તેઓની સેવા ું તે વેતન ગણાશે, બદલો
ગણાશે. 32 તમે એ પ્રમાંણે યાજકોને તમાંરો દશાંશ શ્રે ભાગ
આપશો, તો પછ ઇસ્રાએલીઓએ ધરાવેલી પ વત્ર ભેટો ભ્ર
કરવાનો દોષ તમાંરે માંથે આવશે ન હ, અને તમાંરે ૃત્ ુ પામ ું
પડશે ન હ.”

19
લાલ ગાયનાં દેહાવશેષે

1 યહોવાએ ૂસાને અને હારુનને ક ું, 2 “ઇસ્રાએલના લોકોને
આ કા ૂનો જણાવ: તેઓ ખોડખાંપણ વગરની અને કદ જોતરાઈ
ના હોય તેવી એક લાલ ગાય ૂસા અને હારુન પાસે લાવ.ે 3 તારે
એ ગાય યાજક એલઆઝારને આપવી. અને તેણે તેને છાવણી
બહાર લઈ જવી અને ત્યાં તેને માંર નાખવી. 4 એલઆઝાર
તે ું થોડુ લોહ પોતાની આંગળ પર લે અને ુલાકાતમંડપની
આગળ તેનાં સાત વખત છટકાવ કરે. 5 ત્યારબાદ યાજકની
સમક્ષ બીજી કોઈ પ વત્ર ક્ત ગાય ું ચામડુ, માંસ, રક્ત તથા
છાણ ું દહન કરે. 6 ત્યારબાદ યાજકે ગંધતરુ ું લાકડુ, ઝુફો અને
કરમજી રગની દોર લઈને ગાય ું દહન થ ું હોય ત્યારે તે અ માં
નાખ ુ.ં 7 ત્યારબાદ તેણે પોતાનાં કપડાં ધોઈ નાખવાં અને આખા
શર રે સ્નાન કર ું અને છાવણીમાં પાછા ફર ું. સાંજ ુધી વ ધ
અ ુસાર તે અ ુદ્ધ ગણાય. 8 જણેે ગાય ું દહન ક ુર્ હોય તેણે
પોતાનાં કપડાં ધોઈ નાખવાં અને આખા શર રે સ્નાન કર ુ,ં છતાં
તે પણ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

9 “તે પછ વ ધ ુજબ જે ુદ્ધ ન હોય તેવી ક્તએ ગાયની
રાખ ભેગી કરવી, અને છાવણી બહાર ુદ્ધ કરેલી જગ્યાએ તેની
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ઢગલી કરવી. અને તે રાખ ક્તના પાપ દૂર કરવાની વ ધ
માંટે ું પાવકજળ બનાવવા રાખી ૂકવી.

10 “જે માંણસે ગાયની રાખ ભેગી કર હોય તેણે પોતાનાં
કપડાં ધોઈ નાખવા,ં પણ તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાશ.ે

“ઇસ્રાએલી પ્રજા માંટે અને તમાંર ભેગા રહેતા વદેશીઓ માંટે
આ કાયમી નયમ છે. 11 જે કોઈ મ ુષ્યના ૃતદેહને સ્પશર્
કરે તેને સાત દવસ ૂતક પાળ ુ.ં 12 પછ તેણે ત્રીજે અને
સાતમે દવસે પાવકજળ વડે પોતાની ુ દ્ધ કરાવવી. ત્યારબાદ
તે ુદ્ધ થયો ગણાશ.ે પણ જો તે આ પ્રમાંણે ત્રીજા દવસે
અને સાતમે દવસે પોતાની ુ દ્ધ ન હ કરાવે તો તે ુદ્ધ ન હ
ગણાય. 13 જે કોઈ મ ુષ્ય ૃતદેહને સ્પશર્ કયાર્ પછ જણાવેલી
ર ત ુજબ પોતાને ુદ્ધ ન હ કરે તો તે યહોવાના ુલાકાતમંડપને
અ ુદ્ધ કરે છે. તેના પર ુ દ્ધજળ છાંટવામાં આ ું નથી તેથી
તેવા માંણસનો બ હષ્કાર કરવો, કારણ કે તે યહોવાના મં દરને
અપ વત્ર કરે છે.

14 “જો કોઈ માંણસ તં ુમાં ૃત્ ુ પામે તો તે માંટે આ નયમો
છે: તં ુમાં તે વખતે પ્રવેશ કરનારા અને ૃત્ ુ સમયે હાજર
રહેનારા સૌને સાત દવસ ું ૂતક લાગે. 15 મંડપમાં ું ઢાકણ
વગર ું પ્રત્યેક માંત્ર અ ુદ્ધ ગણાય. 16 જો કોઈ મંડપની બહાર
હ થયારથી અથવા કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામેલા માંણસને સ્પશર્ કરે
અથવા હાડકાંને કે કબરને સ્પશર્ કરે તો તે સાત દવસ ૂતક
ગણાય.

17 “આવા ૂતક માંટે પાપાથાર્પર્ણની લાલ ગાયની રાખને
વાસણમાં લઈ ઝરાના પાણી સાથે મશ્ર કરવી. 18 ત્યારબાદ
જે ક્ત ુદ્ધ ના હોય તેણે ઝુફો લઈને એ પાણીમાં બોળ ને
તેના વડે મંડપ ઉપર અને તેમાંનાં બધાં પાત્રો ઉપર તથા તેમાંના
બધા માંણસો ઉપર છાંટ ુ,ં જણેે ક્તના હાડકાને કે મરેલા કે
માંર નાખવામાં આવેલા ક્તના ૃતદેહને કે કબરને સ્પશર્ કય
હોય તો તે ક્ત ઉપર પણ છાટ ુ.ં
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19 “ ૂતક વગરના માંણસે ૂતકવાળા માંણસ ઉપર ત્રીજે અને
સાતમે દવસે પાણી છાંટ ુ.ં અને સાતમે દવસે તેણે તે માંણસની
ુ દ્ધ કરવી. ૂતક માંણસે એ દવસે પોતાના કપડા ધોઈ નાખવા,ં

પોતે આખા શર રે સ્નાન કર ુ,ં એટલે સાંજે તે ુદ્ધ થયો ગણાશ.ે
20 “પર ુ જો કોઈ ૂતક પોતાની ુ દ્ધ ન કરાવે તો તેનો

સમાંજમાંથી બ હષ્કાર કરવો, કારણ, તેણે પ વત્ર મંડપને ભ્ર
ક ુર્ છે, તેના પર ુ દ્ધજળ છાંટવામાં આ ું નથી, તેથી તે ૂતક
છે. 21 આ તમાંરે માંટે કાયમી નયમ છે. પાણીનો છટકાવ
કરનાર ક્ત ત્યારબાદ પોતાનાં કપડાં ધોઈ નાખ.ે વળ જે
કોઈ તે પાણીને સ્પશર્ કરે તે પણ સાંજ ુધી ૂતક ગણાય.
22 ૂતક ક્ત જે કોઈ વસ્ ુને સ્પશર્ કરે તે પણ સાંજ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય; અને તે વસ્ ુને સ્પશર્ કરનાર ક્ત પણ સાંજ
ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.”

20
મ રયમ ું અવસાન

1 પહેલા મ હનામાં બધાં ઇસ્રાએલીઓ સીનના અરણ્યમાં આ ાં
અને કાદેશમાં પડાવ ના ો. ત્યાં મ રયમ ું અવસાન થતાં તેને
દફનાવવામાં આવી.

ૂસાની ૂલ
2 તે ળે સમાંજ માંટે ૂર ું પાણી નહો ું તેથી બધા લોકો
ૂસાની અને હારુનની વરુદ્ધ ટોળે વળ ને કચકચ કરવા લાગ્યા.

3 એ લોકો ૂસા સાથે ઝઘડવા લાગ્યા, “યહોવાની સામે જ
અમાંરા ભાઈઓ ૃત્ ુ પામ્યા ત્યારે જ અમે પણ મર ગયા હોત
તો સારૂ થાત. 4 ું યહોવાના સમાંજને ઈરાદા ૂવર્ક આ અરણ્યમાં
લા ો છે, અમે અને અમાંરા ઘેટાંબકરાં તથા ઢોરઢાંખર અહ
મર જઈએ એટલા માંટે ું લઈ આ ો છે? 5 ું શા માંટે અમને
મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો? શા માંટે ું અમને આ ખરાબ



ગણના 20:6 lvii ગણના 20:13

જગ્યાએ લઈ આ ો? આ જગ્યાએ નથી અનાજ કે અંજીર કે
દ્રાક્ષ કે દાડમ. અહ તો પીવા ું પાણી પણ નથી.”

6 ૂસા અને હારુન તેઓ પાસેથી ુલાકાત મંડપના પ્રવેશદ્વાર
આગળ ગયા. તેમણે ૂ મ પર પડ ને સા ાંગ નમસ્કાર કયાર્.
અને યહોવાના ગૌરવે તેમને દશર્ન દ ધા.ં

7 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 8 “ ું કરારકોશ પાસે પડલેી લાકડ
લે, અને પછ તારા ભાઈ હારુન સાથે સમગ્ર સમાંજને ભેગો કર
અને સૌના દેખતા ખડકને કહે કે તે પોતા ું પાણી આપ!ે આમ ું
કહ શ એટલે એમાંથી તેઓને અને તેઓનાં પ ુઓને પીવા માંટે
પાણી ુષ્કળ પ્રમાંણમાં નીકળશે.”

9 યહોવાએ આજ્ઞા કર તે પ્રમાંણે ૂસાએ યહોવા સમક્ષ ૂકેલી
લાકડ લીધી. 10 પછ ૂસાએ અને હારુને સમગ્ર સમાંજને
ખડક આગળ ભેગો કય અને તેણે તેઓને ક ું, “ઓ બંડખોરો,
સાંભળો, અમે ું આ ખડકમાંથી તમાંરા માંટે પાણી કાઢ એ?”

11 પછ ૂસાએ હાથ ઊચો કર ને લાકડ બે વખત ખડક
પર પછાડ એટલે ખડકમાંથી ુષ્કળ પાણી ધસારા સાથે બહાર
નીક ુ.ં તે સૌએ તથા પ ુઓએ ધરાઈને પી ું.

12 પણ યહોવાએ ૂસાને અને હારુનને ક ું, “બધા
ઇસ્રાએલીઓ સમક્ષ તમે તમાંરુ માંરા પ્રત્યે સન્માંન બતા ું ન હ.
તમે તેઓને બતા ું ન હ કે પાણી કાઢવાની શ ક્ત માંરામાંથી
આવી હતી તેઓને તમે બતા ું ન હ કે તમે માંરામાં વ ાસ કય
હતો તેથી મેં તેઓને જે ૂ મ આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું ત્યાં
તમે તે લોકોને લઈ જશો ન હ.”

13 આ ળ ું નામ “મર બાહ” ું પાણી એટલે “તકરાર ું
પાણી” પાડવામાં આ ું કારણ કે, “મર બાહ” ના ઝરા આગળ
આ બન્ ું હ ુ.ં જયાં ઇસ્રાએલીઓએ યહોવા વરુદ્ધ ઝઘડો કય
હતો અને જયાં યહોવાએ તેમને પરચો બતા ો હતો.

અદોમ ઇસ્રાએલને રોકે છે
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14 કાદેશથી ૂસાએ આ સંદેશા સાથે સંદેશવાહકો એદોમના
રાજાને મોકલ્યા,

“આ સંદેશો તમાંરા ઇસ્રાએલી ભાઈઓ તરફથી છે. અમાંરે
કેવી હાડમાંર સહન કરવી પડ છે એ તમે જાણો છો.
15 અમાંરા પ ૃઓ મસર ગયા હતા અને ત્યાં અમે લાંબો
સમય ર ાં હતાં પ રણામે તેઓ મસરવાસીઓના ુલામો
બન્યા. 16 પર ુ અમે યહોવાને પોકાર ને ક ું ત્યારે તેમએ
અમાંરો પોકાર સાંભળ ને એક દેવદૂતને મોકલી આપ્યો, જે
અમને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો.

“અત્યારે અમે તમાંર સરહદે આવેલા કાદેશમાં છાવણી કર
છે. 17 કૃપા કર ને અમને તમાંરા દેશમાં થઈને જવાની રજા
આપો. અમે તમાંરા ખેતરમાંથી કે દ્રાક્ષનીવાડ ઓમાંથી પસાર
થઈ ું ન હ, કે તમાંરા કૂવા ું પાણી પણ પી ું ન હ, અમે
આમ કે તેમ વાંકા ૂકા ગયા વના રાજમાંગ તમાંરો દેશ વટાવી
જઈ ું.”

18 પર ુ અદોમના રાજાઓ ક ું, “તમાંરે અમાંરા દેશમાં થઈને
જવા ું નથી. જો તમે ગયા તો અમે તરવાર લઈને સામાં થઈ ું.”

19 ઇસ્રાએલીઓએ ક ુ,ં “અમે રાજમાંગર્ થઈને ચાલ્યા જઈ ુ.ં
જો અમે અને અમાંરાં પ ુઓ તમાંરુ પાણી પી ું તો અમે તેની
રકમ ૂકવી ું. અમે ફકત તમાંરા દેશમાં થઈને પગપાળા જવાની
રજા માંગીએ છ એ.”

20 છતાં અદોમના રાજાએ ચેતવણી આપીને ક ું, “ન હ, તમાંરે
જવા ું નથી. માંરા દેશની બહાર રહો.”
પછ પોતા ું સૈન્ય એકત્ર કર ને ૂર તાકાતથી તેમની સામે લડવા

માંટે ઘસી આ ો. 21 અદોમીઓએ ઇસ્રાએલીઓને પોતાના દેશમાં
થઈને જવા દેવાની ના પાડ એટલે ઇસ્રાએલીઓ ફર ને બીજે રસ્તે
ગયો.

હારુન ું ૃત્ ુ



ગણના 20:22 lix ગણના 21:3

22 ઇસ્રાએલીઓનો આખો સમાંજ કાદેશથી નીકળ ને અદોમની
સરહદે આવેલા હોર પવર્ત પાસે આ ો. 23 ત્યાં યહોવાએ
ૂસાને અને હારુનને ક ુ, 24 “હારુન પ ૃલોક ભેગો થનાર છે.

મેં ઇસ્રાએલીઓને જે ૂ મ આપવા ું વચન આપ્ ું છે તેમાં એ
દાખલ થઈ શકશે ન હ, કારણ કે, મર બાહના ઝરણા આગળ
તમે માંર આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન ક ુર્ હ ુ.ં

25 “હારુન અને તેના ુત્ર એલઆઝારને લઈને ું હોર પવર્ત
ઉપર જા. 26 ત્યાં ું હારુનના યાજક તર કેનાં વ ો ઉતાર
લઈને તેના ુત્ર એલઆજારને એ પહેરાવજ.ે હારુન ત્યાં અવસાન
પામશે.”

27 ૂસાએ યહોવાના ક ા પ્રમાંણે ક .ુ સમગ્ર સમાંજના દેખતાં
જ તે લોકો હોર પવર્ત પર ગયા. 28 જયારે પવર્તના શખર પર
પહોંચ્યા ત્યારે ૂસાએ હારુનના યાજક તર કેના વ ો ઉતાર
લઈને તેના ુત્ર એલઆઝારને પહેરા ાં. ત્યાં પવર્તના શખર
પર હારુન ું ૃત્ ુ થ ું, પછ ૂસા અને એલઆઝાર પાછા ફયાર્.
29 સમગ્ર સમાંજને ખબર પડ કે હારુ ું ૃત્ ુ થઈ ગ ું છે, ત્યારે
બધા ઇસ્રાએલીઓએ ત્રીસ દવસ ુધી તેને માંટે શોક પા ો.

21
કનાનીઓ પર વજય

1 જયારે નેગેબમા*ં રહેતા અરાદના કનાની રાજાએ સાંભ ું કે
ઇસ્રાએલી પ્રજા અથાર મ તરફ જઈ રહ છે ત્યારે તેણે પોતાના
સૈન્યને એકત્ર કર ને તેમના ઉપર હુમલો કર ને તેમાંના કેટલાકને
બંદ વાન તર કે પકડ લીધાં. 2 તેથી ઇસ્રાએલીઓએ યહોવાને
વચન આપ્ ું કે, “ ું જો આ લોકોને અમાંરા હાથમાં સોંપી દે તો
અમે એમનાં ગામો યહોવાને અપર્ણ કર ું અને તેઓનો સં ૂણર્
નાશ કર ું.”

3 યહોવાએ ઇસ્રાએલીઓની વનંતી માંન્ય રાખી કનાનીઓને
હરા ા અને ઇસ્રાએલીઓના હાથમાં સોંપી દ ધા. ઇસ્રાએલીઓએ

* 21:1: નેગેબ યહૂદાનો દ ક્ષણ તરફનો રણ પ્રદેશ.
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તેઓનો તથા તેમના નગરોનો સં ૂણર્ નાશ કય . અને તે જગ્યા ું
નામ હોમાહ પાડ ું.

પ ળનો સાપ
4 ઇસ્રાએલીઓ હોર પવર્ત પાછા ફયાર્, ત્યાંથી તેઓ દ ક્ષણ

તરફ રાતા સ ુદ્રને રસ્તે થઈને અદોમ દેશ ફરતાં આગળ ગયા; હવે
લોકોની ધીરજ ૂટ ગઈ હતી. 5 તેઓ દેવની અને ૂસાની વરુદ્ધ
બોલવા લાગ્યા, “તમે શા માંટે અમને મસરમાંથી લઈ આ ા.
અહ મરવા માંટે? અહ ખાવા અનાજ નથી, પીવાને પાણી નથી.
આ સ્વાદર હત માં ાથી તો અમે કટાળ ગયા છ એ.”

6 ત્યારે યહોવાએ તેમની વચ્ચે તેઓને શક્ષા કરવા ઝેર સાપ
મોકલ્યા અને ઘણા ઇસ્રાએલી લોકો સાપ કરડવાથી ૃત્ ુ પામ્યા.
7 તેથી લોકો ૂસા પાસે આ ા અને કહેવા લાગ્યા, “અમે
યહોવાની અને તાર વરુદ્ધ બોલીને પાપ ક ુર્ છે, ું અમને આ
સપ થી છોડાવવા માંટે યહોવાને પ્રાથર્ના કર.” તેથી ૂસાએ લોકો
માંટે પ્રાથર્ના કર .

8 અને યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ઝેર સાપના આકાર વાળો એક
પ ળનો સાપ બનાવ અને તેને લાકડ ની ટોચ પર ૂક, જથેી
જનેે સાપ કરડયા હોય તે તેને જોઈને સાજાં થઈ જાય.” 9 તેથી
ૂસાએ પ ળનો સાપ બનાવીને સ્તંભ પર ૂકયો, અને જનેે જનેે

સાપ કરડયો હોય તે તેના તરફ જોતાં જ સાજા થઈ જતા.ં

મોઆબનો પ્રવાસ
10 ઇસ્રાએલી પ્રજાએ આગળ ુસાફર કર ને ઓબોથમાં ુકામ

કય . 11 અને ઓબોથથી નીકળ તેમણે મોઆબની ૂવર્ સરહદે
આવેલા અરણ્યમાં ઈયેઅબાર મમાં ુકામ કય . 12 અને ત્યાંથી
નીકળ ને તેમણે ઝેરેદના ઝરાની ખીણ આગળ ુકામ કય .
13 ત્યારબાદ તેમણે ઝેરેદથી નીકળ આન ન નદ ની ઉ ર બાજુએ
અમોર ઓ વચ્ચેની સરહદ ુધી જતા અરણ્યમાં ુકામ કય .
આન ન મોઆબીઓ અને અમોર ઓ વચ્ચેની સરહદ છે. 14 આથી
યહોવાના ુદ્ધોના ગ્રંથમાં લ ું છે,
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“આન ન નદ અને ૂફામાં વાહેબની ખીણો, 15 અને આર
શહેરને મળતા ખીણો પવર્તો. આ જગ્યાઓ મોઆબની સરહદ
પર આવેલી છે.”
16 ત્યારબાદ ઇસ્રાએલી પ્રજા ુસાફર કર ને બએર (કૂવો)

આવી. અહ ના કૂવા આગળ યહોવાએ ૂસાને ક ું હ ું કે, “ ું
લોકોને એકઠા કર અને હુ તેઓને પાણી આપીશ.” 17 અને તે
સમયે ઇસ્રાએલી લોકોએ આ ગીત ગા ું હ ુ:ં

“હે કૂવા, તારુ પાણી ઉપર આવો,
તમને ગીતથી વધાવી ું અમ.ે

18 પ્રજાના આગેવાનોએ આ કૂવો ખોદ્યો છે
અને, રાજદડને લાકડ ઓથી તેઓએ ખોદ્યો છે,

આ તો અરણ્યમાં ભેટ છે.”

19 ત્યાંથી તેઓ અરણ્યમાં થઈને માં ાનાહ ગયા અને
માં ાનાહથી નાહલીએલ, અને નાહલીએલથી બામોથ, 20 અને
બામોથથી મોઆબીઓના પ્રદેશમાં પસ્ગાહના શખરની તળેટ માં
રણ તરફ આવેલી ખીણ તરફ ગયા.

સીહોન અને ઓગ
21 ત્યાર પછ ઇસ્રાએલે પોતાના કાસદો માંરફતે અમોર ઓના

રાજા સીહોનને સંદેશો મોકલ્યો કે,
22 “કૃપા કર ને અમને તમાંરા દેશમાં થઈને જવા માંટે રજા

આપો, અમે તમાંરા ખેતરો કે દ્રાક્ષની વાડ ઓમાં થઈને જઈ ું
ન હ, અમે તમાંરા કૂવાઓમાંથી પાણી પણ પી ું ન હ. અમે
તમાંર સરદહને પેલે પાર ન હ જઈએ ત્યાં ુધી અમે ફકત
ુ રસ્તાઓ ઉપર જ ચાલી ુ.ં”

23 પર ુ સીહોને ઇસ્રાએલીઓને પોતાના દેશમાં થઈને જવા દ ધા
ન હ. તેણે પોતાના સૈન્યને એકત્ર ક ુર્ અને રણમાં ઇસ્રાએલીઓ
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ઉપર હુમલો કય અને યાહાસ પાસે પહોંચી ગયો. ત્યાં તેઓની
સાથે ુદ્ધ ક ુર્.

24 પણ ઇસ્રાએલીઓએ તેમનો સંહાર કય અને આન નથી
યાબ્બોક, આમ્મોનીઓની સરહદ ુધીનો તેમનો પ્રદેશ કબજે કર
લીધો. અહ તેઓ અટક ગયા; કારણ કે આમ્મોનની સરહદે
રક્ષણ મજ ૂત હ ુ.ં 25 ઇસ્રાએલીઓએ હેશ્બોન અને તેની
આસપાસનાં ગામો સ હત અમોર ઓનાં બધાં શહેરો જીતી લીધાં
અને તેમાં તેમણે રહેવા ું શરૂ ક ુ. 26 હેશ્બોન અમોર ઓના રાજા
સીહોનની રાજધાની ું નગર હ ુ.ં અગાઉના મોઆબના રાજા સામે
સીહોને ુદ્ધ કર ને આન ન ુધીનો તેનો બધો પ્રદેશ લઈ લીધો
હતો. 27 તેથી ગાયકોએ આ ગીત ગા ું છે:

“જાઓ અને હેશ્બોન ફર થી બાંધો,
હાં, ચાલો આપણે સીહોનના શહેરને;
મજ ૂત બનાવી અને તેને ફર વસાવીએ.

28 એક વખત હેશ્બોનમાંથી નીક ાં હતાં આગ,
જમે સીહોનનાં લશ્કર;

આન નના પવર્તને ગળ જઈ,
ભસ્મ ક ુર્ મોઆબ ું આર નગર.

29 આ શી તમાંર દશા! મોઆબ તને દલગીર !
કમોશના ભજ નકોનો નાશ!

નરા શ્રત બના ો તને તારા દેવે,
દલગીર ! અને તમાંર ીઓ બની, અમોર ઓના રાજા
સીહોનની કેદ , દલગીર !

30 અને હવે કય છે એના ઉપર આપણે હલ્લો,
હેશ્બોન, દ બોન, નોફાહ, ને મેદબાનો થયો વનાશ!”

31 આ ર તે ઇસ્રાએલીઓ અમોર ઓના પ્રદેશમાં વસવા લાગ્યા.
32 ૂસાએ યાઝેર નગર પર કેવી ર તે હુમલો કરવો તેની જા ૂસી

કરવા માંટે માંણસો મોકલ્યા. અને ઇસ્રાએલીઓએ આસપાસનાં
ગામો સ હત યાઝેરનો કબજો લીધો અને ત્યાં વસતા અમોર ઓને
હાંક કાઢયા.
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33 પછ તેઓએ બાશાન તરફના રસ્તા પર ુસાફર કર ,
બાશાનનો રાજા ઓગ ુદ્ધ માંટે પોતાના સૈન્ય સાથે એડ્રઈે આ ો.

34 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “એનાથી ડરતો ન હ, કારણ કે મેં
તેને, એની પ્રજાને અને તેના દેશને તમાંરા હાથમાં સોંપી દ ધાં છે.
હેશ્બોનમાં રહેતાં અમોર ઓના રાજા સીહોનની જવેી હાલત કર ,
તેવી જ હાલત તમે તેની કરજો.”

35 અને એ પ્રમાંણે જ થ ું. ઇસ્રાએલનો વજય થયો.
ઇસ્રાએલીઓએ રાજા ઓગ, તેના ુત્રો અને તેના સવર્ લોકોનો
સંહાર કય જીવતો પાછો જવા પામ્યો ન હ. અને ઇસ્રાએલીઓએ
તેનો પ્રદેશ કબજે કર લીધો.

22
બલામ અને મોઆબનો રાજા

1 પછ ઇસ્રાએલી લોકો આગળ યાત્રા કર ને મોઆબના મેદાનમાં
યદન નદ ને ૂવર્કાંઠે યર ખોની સામે આ ા અને ત્યાં પડાવ ના ો.

2-3 અમોર ઓના જે હાલ ઇસ્રાએલીઓએ કયાર્ હતા તે
મોઆબના રાજા સ પોરના ુત્ર બાલાકે જોયા, ત્યારે તે અને
તેના લોકો ઇસ્રાએલીઓથી થથર ગયા. એમની બહુ મોટ સં ા
જોઈને મોઆવીઓ ભયભીત થઈ ગયા. 4 અને એમણે મદ્યાનના
આગેવાનોને ક ું, “જમે કોઈ બળદ ચરામાં ું ઘાસ ખાઈ જાય છે,
તેમ આ ધાડા આપણને ખાઈ જશે.” અને તે સમયે સ પોરનો
દ કરો બાલક મોઆબનો રાજા હતો.

5 તેથી રાજા બાલાકે, બયોરના ુત્ર બલામને બોલાવી લાવવા
માંટે તેણે તેના માંણસોને મોકલ્યા. તે વખતે બલામ તેના વતનમાં
ુફે્ર તસ નદ ને કનારે પથોરમાં રહેતો હતો; તે તેને આ સંદેશો

આપવાના હતા, “ મસરમાંથી સમગ્ર પ્રજા આવી ગઈ છે, તેઓ
એટલા બધા છે કે તેઓ સમગ્ર ૂ મ ઢાંક દે. તેઓએ માંર
પાસે જ પડાવ નાં ો છે. માંટે તમે આવીને મને મદદ કરો.
6 એ લોકો અમાંરા કરતાં વધારે મજ ૂત છે, તેથી કૃપા કર ને
તરત આવો અને એ લોકોને શ્રાપ આપો, તો કદાચ હુ એ લોકોને
હરાવીને દેશમાંથી હાંક કાઢ શકુ, મને ખબર છે કે, તમે જનેે
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આશીવાર્દ આપો છો તેઓની સાથે સારુ થાય છે અને તમે જનેે
શ્રાપ આપો છો તેઓની સાથે ખોટુ થાય છે.”

7 તેણે મોઆબના અને મદ્યાનના ઉચ્ચકક્ષાના આગેવાનોને
સંદેશવાહકો તર કે મોકલ્યા હતા. જદમુંતરની દ ક્ષણા સાથે
તેઓએ બલામ પાસે આવીને તેને બાલાકનો સંદેશો કહ
સંભળા ો.

8 બલામે તેઓને ક ું, “આજની રાત તમે અહ રહો, હુ તમને
યહોવા કહેશે તે જવાબ આપીશ.” તેથી મોઆબના આગેવાનો
બલામ સાથે રાત ર ા.

9 તે રાત્રે દેવે બલામ પાસે આવીને ૂછ ું, “તાર સાથે આ
માંણસો કોણ છે?”

10 બલામે જવાબ આપ્યો, “મોઆબના રાજા સ પોરના ુત્ર
બાલાક પાસેથી તેઓ આ ા છે. 11 તેમણે કહેવડા ું છે કે
મસરમાંથી એક પ્રજા માંર સરહદે આવી પહોંચી છે, તેઓ
સં ામાં એટલા બધા છે કે તેઓ સમગ્ર ૂ મ ઢાંક દે. કૃપા
કર ને આવો અને એ લોકોને શ્રાપ આપો, તો હુ એ લોકોને
હરાવીને દેશમાંથી હાંક કાઢ શકુ.” 12 દેવે બલામને ક ું, “તારે
એમની સાથે જવા ું નથી કે તે લોકોને શ્રાપ આપવાનો નથી,
કારણ કે મેં તેઓને આશીવાર્દ આપેલા છે.”

13 તેથી બલામે બીજી સવારે વહેલા ઊઠ ને બાલાકના
કમર્ચાર ઓને ક ું, “તમે તમાંરા દેશમાં પાછા જાઓ, કારણ
કે, યહોવાએ મને તમાંર સાથે આવવાની ના પાડ છે.”

14 તેથી મોઆબના આગેવાનોએ ત્યાંથી નીકળ ને પાછા બાલાક
પાસે જઈને તેને ક ું, “બલામે અમાંર સાથે આવવાની ના પાડ
છે.”

15 બાલાકે ફર થી પ્રયત્ન કય , અને પહેલાં કરતાં સં ામાં
વધારે અને વધારે પ્ર ત ત આગેવાનોને મોકલ્યા. 16 એટલે
તેમણે બલામ પાસે આવીને જણા ુ,ં “ સ પોરના ુત્ર બાલાકે
આ ુજબ સેદેશો મોકલ્યો છે. કૃપા કર ને તમે માંર પાસે જલદ
આવી પહોંચવામાં કોઈ અવરોધ ઊભો થવા દેશો ન હ. 17 હુ
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તમને ભારે મોટો બદલો આપીશ અને તમે જે કહેશો તે હુ કર શ,
માંટે જરૂર આવશો અને આ લોકોને શ્રાપ આપશો.”

18 બલામે બાલાકના માંણસોને જવાબ આપ્યો, “જો તે મને
તેના મહેલમાં ું તમાંમ સો ું અને ચાંદ આપે તોયે હુ નાની કે
મોટ કોઈ પણ બાબતમાં માંરા દેવ યહોવાની આજ્ઞા વરુદ્ધ કઈ
કર શકુ તેમ નથી. 19 એટલે આજની રાત પેલા લોકોની જમે
તમે પણ રોકાઈ જાઓ એટલે યહોવાએ પહેલાં જે ક ું હ ું તે
કરતાં કઈક વશેષ કહે ું હોય તો તે હુ જાણી શકુ.”

20 રાત્રી દરમ્યાન દેવે આવીને બલામને ક ું, “જો આ લોકો
તને બોલાવવા આ ા હોય, તો ું ઝટ ઊઠ ને તેમની સાથે જા,
પણ હુ તને કહુ એટ ું જ ું કરજ,ે અને તે ું ધ્યાન રાખજ.ે”

બલામ અને તેની ગધેડ
21 આથી બલામ બીજી સવારે પોતાની ગધેડ ઉપર જીન બાંધીને

મોઆબના આગેવાનો સાથે ગયો. 22 પર ુ બલામ તેઓની સાથે
ગયો તેથી દેવને તેના પર રોષ ચઢયો, ારે બલામ પોતાના બે
નોકરો સાથે ગધેડ પર સવાર થઈને જતો હતો ત્યારે તેને રોકવા
માંટે તેના રસ્તામાં યહોવાનો દૂત ઊભો ર ો.

23 અચાનક રસ્તાની વચ્ચે તરવાર ખેચીને ઊભેલા યહોવાના
દૂતને ગધેડ એ જોયો, તેથી ગધેડ એ પોતાનો રસ્તો બદલ્યો અને
ખેતરમાં વળ ગઈ. બલામ તેને માંર ને ફર રસ્તા પર લઈ આ ો.

24 પછ યહોવાનો દૂત એક ના ળયા આગળ જઈને ઊભો ર ો,
જનેી બંને બાજુએ પથ્થરોની વાડ કરેલી દ્રાક્ષની વાડ ઓ આવેલી
હતી. 25 યહોવાના દૂતને જોતા ગધેડ એક તરફ પથ્થરની વાડની
નજીક ચાલવા લાગી અને બલામનો પગ દવાલમાં ચગદાયો, તેથી
તેણે ગધેડ ને ફર માંર .

26 ત્યાંથી આગળ જઈને યહોવાનો દૂત એક એવી સાંકડ
જગ્યાએ ઊભો ર ો કે, જયાંથી ગધેડ આમતેમ ડાબીજમણી
બાજુએ ફટાઈ શકે ન હ. 27 યહોવાના દૂતને જોઈ તે બલામ
સાથે જમીન પર બેસી પડ , તેથી બલામ એકદમ ુસ્સે થઈ ગયો
અને તેણે ગધેડ ને ફર થી લાકડ એ લાકડ એ માંર .
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28 પછ યહોવાએ ગધેડ ને વાચા આપી. તેણે બલામને ક ું,
“મેં તારુ ું બગાડ ું છે? તેં મને ત્રણ વખત શા માંટે માંર ?”

29 બલામે મોટા સાદે જવાબ આપ્યો, “કારણ કે ું માંર ફજતેી
કરે છે, અત્યારે જો માંર પાસે તરવાર હોત તો મેં તને અત્યારે
જ કાપી નાખી હોત.”

30 ગધેડ એ બલામને ૂછ ું, “જો હુ કઈ તારાથી અજાણી
છુ? તેં આ ુ જીવન તો માંરા પર સવાર કર છે. માંરા સમગ્ર
જીવનમાં મેં પહેલા કદ આ ું ક ુર્ છે ખરુ?”
બલામે ક ું, “ના, કદાપી ન હ.”
31 પછ યહોવાએ બલામની આંખો ખોલી, અને તેણે યહોવાના

દૂતને રસ્તાની વચ્ચે ઉઘાડ તરવાર લઈને ઊભેલો જોયો અને તેને
સા ાંગ પ્રણામ કયાર્.

32 યહોવાના દૂતે તેને ક ુ,ં “તેં આ ગધેડ ને ત્રણ વખત શા
માંટે માંર ! તને અટકાવવા માંટે હુ જાતે રસ્તામાં આવીને ઊભો
હતો. કારણ કે મને ું જાય એ ગમ ું નહો ું. 33 ગધેડ એ મને
જોયો એટલે એ ત્રણ વાર બાજુએ ખસી ગઈ. જો એ ખસી
ગઈ ના હોત તો મેં તને માંર ના ો હોત, અને ગધેડ નો બચાવ
કય હોત.”

34 પછ બલામે યહોવાના દૂતને ક ું, “મેં પાપ ક ુર્ છે. માંર
ૂલ થઈ ગઈ છે, મને ખબર નહોતી કે, તમે માંરા માંગર્માં આડા

ઊભા છો, તમાંર ઈચ્છા હુ ત્યાં ન જાઉં તેવી હોય તો હુ પાછો
ઘેર જઈશ.” 35 યહોવાના દૂતે બલામને જણા ુ,ં “ ું આ લોકો
સાથે જા, પણ હુ જટે ું કહુ તેટલાં શ ો જ કહેજ.ે” આથી
બલામ બાલાકના માંણસો સાથે ગયો.

36 રાજા બાલાકે જયારે સાંભ ું કે બલામ આવી ર ો છે,
ત્યારે તે પાટનગર છોડ ને તેને મળવા માંટે મોઆબની સરહદ પર
આન ન પાસે આવેલા આર ુધી ગયો, 37 તેણે બલામને ૂછ ું,
“મે તમને બોલાવવા માંણસો ન્હોતા મોકલ્યા? તમે આટલો બધો
વલંબ શા માંટે કય ? તમને ું એમ લાગ્ ું હ ું કે હુ તમને
બદલો ન હ આપી શકુ?”
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38 એટલે બલામે બાલાકને ક ું, “હુ અહ આ ો છુ તે ું
જુએ છે, ું ું એમ માંને છે કે હુ ધારુ તે કર શકુ છુ? હુ તો
દેવ મને જે બોલાવે છે તે જ બો ું છુ.”

39 પછ બલામ બાલાક સાથે કયાર્થ-હુસોથ ગયો. 40 બાલાકે
તે જગ્યાએ બળદો અને ઘેટાનો યજ્ઞ ચઢા ો તથા બલામ અને
તેની સાથેના આગેવાનોને તેઓનાં બ લદાનો માંટે પ્રાણીઓ આપ્યા.ં

41 બીજે દવસે સવારે બાલાક બલામને બામોથ-બાલ ઉપર
લઈ ગયો. ત્યાંથી તેઓ ઇસ્રાએલી પડાવનો એક ભાગ જોઈ
શકતા હતા.

23
બલામની પ્રથમ ભ વષ્યવાણી

1 બલામે બાલાકને ક ું, “અહ માંરે માંટે સાત વેદ ઓ બાંધો
અને સાદ બળદ તથા સાત નર ઘેટા મને લાવી આપો.” 2 બાલાકે
બલામની ૂચનાઓ પ્રમાંણે ક ુર્, અને તેણે અને બલામે દરેક વેદ
પર એક વળદ અને એક નર ઘેટાની આહુ ત ચઢાવી.

3 બલામે પછ રાજાને ક ું, “ ું તાર વેદ પાસે ઊભો રહે.
હુ એકલો જાઉ છુ. કદાચ યહોવા મને મળે પણ ખરા. એ મને
જે કહેશે તે હુ તને જણાવીશ.” અને પછ તે એક ુલ્લી ટેકર
પર ગયો.

4 ત્યાં તેને દેવનો મેળાપ થયો. બલામે યહોવાને ક ું, “મેં સાત
વેદ ઓ તૈયાર કર છે અને દરેક પર એક બળદ અને એક નર
ઘેટાની આહુ ત ચઢાવી છે.”

5 પછ યહોવાએ બલામને ું કહે ું તે જણા ું, અને ક ું,
“ ું પાછો બાલાક પાસે જા અને માંરા ક ાં પ્રમાંણે તેને કહેજ.ે”

6 બાલાક ારે બલામ પાસે પાછો ફય ત્યારે તે હજી આહુ ત
પાસે મોઆબના આગેવાનો સાથે જ ઊભો હતો. 7 બલામે યહોવા
તરફથી પોતાને મળેલો સંદેશો પ્રગટ કય તેણે ક ું:

“મોઆબનો રાજા બાલાક મને અરામમાંથી,
ૂવર્ના પવર્તોમાંથી લઈ આ ો છે,
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અને મને ક ું છે,
‘આવ, માંરે માંટે યાકૂબને શ્રાપ દે!
આવ અને ઇસ્રાએલને શ્રાપ દે.’

8 જનેે દેવ શ્રાપ ન આપતો હોય
તેને હુ શી ર તે શ્રાપ આ ું?

દેવ જે ું ૂડુ ઈચ્છતો નથી તે ું ૂંડુ હુ શી ર તે ઈચ્છુ?
9 હુ ઊચા ખડકની ટોચ પરથી તે લોકોને નહા ું છુ,

એ પ્રજા એકલી રહે છે,
તે અન્ય પ્રજાઓથી પોતાને ભ ગણે છે.

10 ઇસ્રાએલની પ્રજા અસં છે!
ગણ્યા ગણાય ન હ તેટલા છે.

માંરુ ૃત્ ુ સજ્જન જે ું થાઓ.
ભલે માંરુ જીવન ઇસ્રાએલીઓની જમે ૂરુ થાય.”

11 રાજા બાલાકે આ સાંભળ ને બલામને ક ું, “આ તે ું
ક ુ? મેં તમને માંરા દુ નોને શ્રાપ આપવા તેડા ો અને તમે તો
તેમને આશીવાર્દ આપ્યા.”

12 પર ુ બલામે પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “માંરે તો યહોવા બોલાવે તે
જ બોલવા ું હોય છે.”

13 ત્યાર પછ બાલાકે તેમને ક ું, “માંર સાથે બીજી જગ્યાએ
આવો, ત્યાંથી તમે ઇસ્રાએલી પ્રજાને જોઈ શકો. તમે ફકત એક
ભાગને જ જોઈ શકશો, કદાચ તે જગ્યાએથી તમે તેઓને માંરા
માંટે શ્રા પત કર શકો.” 14 એમ કહ ને રાજા બાલાક બલામને
પસ્ગાહ પવર્તની ટોચે આવેલા ચોક ના મેદાનમાં લઈ ગયો, ત્યાં
તેણે સાત વેદ ઓ બાંધી અને પ્રત્યેક વેદ ઉપર એક બળદ અને
એક ઘેટા ું બ લદાન આપ્ ુ.ં

15 બલામે રાજા બાલાકને ક ું, “હુ યહોવાનો મેળાપ કરવા
જાઉ છુ. ું તાર વેદ પાસે ઊભો રહે.”

16 યહોવા બલામને મળવા આ ા અને બલામે ું કહે ું તે
યહોવાએ તેને જણા ુ.ં 17 આથી રાજા અને મોઆબના સવર્
સરદારો તેઓની આહુ ત પાસે ઊભા હતા ત્યાં બલામ બાલાક
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પાસે પાછો ગયો. રાજા બાલાકે આ ુરતાથી ૂછ ું: “યહોવાએ
તને ું ક ું છે?”

બલામની બીજી ભ વષ્યવાણી
18 એટલે બલામે જવાબ આપ્યો:

“બાલાક ઊઠ, ઊભો થા અને ધ્યાનથી સાંભળ.
હે સ પોરના ુત્ર, હુ જે કહુ તે કાને ધર.

19 દેવ તે કાંઈ મ ુષ્ય નથી
કે જૂઠુ બોલ,ે

વળ તે કઈ માંણસ નથી
કે પોતાના વચાર બદલ.ે

તે તો જે બોલે તે પાળે,
ને જે કહે તે પ્રમાંણે કરે.

20 હુ તેઓને આશીવાર્દ આ ું તેવી મને આજ્ઞા મળ છે.
દેવ તેઓને આશીવાર્દ આપે તે હુ ફેરવી શકુ ન હ.

21 દેવે યાકૂબના લોકોમાં કઈ જ ખોટુ ન જો ુ.ં
દેવે ઇસ્રાએલના લોકોમાં કોઈ પાપ જો ું ન હ ુ.ં

તેઓના દેવ યહોવા તેમની સાથે છે;
તેઓની વચ્ચે તેનો જયજયકાર રાજાની જમે થાય છે.

22 એ જ તેમને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ા છે,
અને તે જ એમને ઇસ્રાએલીઓને જગલી આખલા જવેી
તાકાત આપે છે.

23 ઇસ્રાએલી પ્રજા વરુદ્ધ કોઈ જતરમંતર ચાલે તેમ નથી.
કોઈ પણ કામણટૂમણ સફળ થાય તેમ નથી.

ઇસ્રાએલ વષે લોકો કહેશે;
‘જુઓ તો ખરા દેવે તેઓને માંટે કેવાં અદ ૂત કાય કયાર્
છે!’

24 એ પ્રજા તો સહની જમે છલાંગ
માંરવાને તાક રહ છે;

એ શકારને ફાડ ખાધા વના અને
તે ું લોહ પીધા વના જપીને બેસનાર નથી.”
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25 પછ બાલાકે બલામને ક ું, “ભલે, ું તેમને શ્રાપ ન આપે તો
કઈ ન હ, પણ ઓછામાં ઓછુ ું એમને આશીવાર્દ ન આપતો.”

26 બલામે જવાબ આપ્યો, “મેં તમને ક ું નહ ું કે માંરે તો
યહોવા મને જે કહે તે જ બોલવા ું છે.”

27 પછ રાજા બાલાકે બલામને ક ું, “ચાલ, હુ તને બીજી
કોઈ એક જગ્યાએ લી જાઉ, કદાચ દેવ પ્રસ થાય અને ત્યાંથી
તને માંરા તરફથી તેમને શ્રાપ આપવા દે.” 28 તેથી રાજા બાલાક,
બલામને રણને કાંઠે આવેલા પેઓર પવર્તના શખર પર લઈ ગયો,
જયાંથી રણ જોઈ શકા ું હ ુ.ં

29 પછ બલામે બાલાકને ક ું, “ ું મને સાત વેદ બાંધી આપ
અને સાત બળદ અને સાત ઘેટાં બ લદાન માંટે લઈ આવ.”
30 બલામે જે ક ું તે જ પ્રમાંણે બાલાકે ક ુ અને પ્રત્યેક વેદ
પર એક બળદ અને એક ઘેટા ું બ લદાન આપવામાં આ ું.

24
બલામની ત્રીજી ભ વષ્યવાણી

1 બલામને ખબર પડ કે યહોવા ઇસ્રાએલને આશીવાર્દ આપવા
ઈચ્છે છે, તેથી તેણે જાદૂઈ ખેલો કર ને તેને બદલવા પ્રયત્ન કય
ન હ. તેને બદલે તે રણ તરફ ઇસ્રાએલી છાવણી તરફ ફર ને
ઊભો ર ો. 2 તેણે જો ું તો ઇસ્રાએલીઓએ કુળસ ૂહો પ્રમાંણે
છાવણી નાંખી હતી. પછ દેવના આત્માંએ તેનામાં પ્રવેશ કય .
3 અને તેણે ભ વષ્યવાણી ઉચ્ચારતા ક ું,

“બયોરનો ુત્ર બલામ કહે છે,
જે સ્પ નહાળે છે તે દ દૃ ધરાવનારની વાણી છે.
4 દેવના શ ો સાંભળનારની વાણી છે.

સમાં ધમ છતાં ુલ્લાં અંતઃચ ુથી સવર્સમથર્ દેવે બતાવેલાં
દ દશર્નો જોનારની વાણી છે.

5 “હે યાકૂબના લોકો, તમાંરા મંડપ કેવા ુંદર છે!
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હે ઇસ્રાએલીઓ તમાંરા ઘરો કેવા ર ઢયાળ છે!
6 જાણે નદ કાંઠે વસ્તરેલા બાગબગીચા,

જાણે યહોવાએ રોપેલા કુવારના છોડ,
7 અને પાણી પાસેના એરેજ ૃક્ષના જવેા છે,

તેઓને ભર ૂર પાણીથી આશીવાર્ દત કરવામાં આવશ.ે
ઘણું જળસીંચન કરેલા ખેતરોમાં તે બી વાવશ.ે

તેઓનો રાજા અગાગ રાજા કરતાં મહાન થશે; તેઓ ું રા
પ્રતાપી રા બનશ.ે

8 “દેવ તેઓને મસરમાંથી લઈ આ ા
તે જ રાની બળદના શીંગડાની જમે તેમ ું રક્ષણ કરે છે.

તેઓ સહ જવેા છે;
પોતાની વરુદ્ધ થનાર પ્રજાઓને તે ખાઈ જશે;

તે તેઓનાં હાડકાં ભાંગીને ૂરા કરશે,
અને તે અસં તીરોથી તેઓને વીંધી નાખશે.

9 પછ તે આડો પડ ને ઊઘે છે,
તેને ઉઠાડવાની હમત કોણ કરે?

હે ઇસ્રાએલીઓ, તમને જે આશીવાર્દ
આપે તેના પર આશીવાર્દ ઊતરો,

તમને જે શ્રાપ આપે
તેના પર શ્રાપ ઊતરો.”

10 આ સાંભળ ને રાજા બાલાક બલામ પર ૂબ ુસ્સે થયો.
ક્રોધાવેશમાં ુ પછાડ ને તેણે અણગમો ક્ત કરતાં ઊંચા
સાદે ક ું, “હુ માંરા દશુ્મનોને શ્રાપ આપવા માંટે તને લઈ આ ો
અને તેં ત્રણ ત્રણ વાર તેમને આશીવાર્દ આપ્યા! 11 ચાલ, ભાગ,
અહ થી ચાલ્યો જા. ઘર ભેગો થઈ જા! મેં તને ભારે સન્માંન
આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું, પણ યહોવાએ તને તેનાથી વં ચત
રા ો છે.”

12 બલામે પ્રત્ ુ ર આપ્યો, “મેં તો તેં મોકલેલા માંણસોને ક ું
હ ું કે, 13 ‘બાલાક મને તેના ઘર ું બ ું સો ું અને ચાંદ આપ,ે
તોયે હુ યહોવાની આજ્ઞાની વરુદ્ધ જઈને માંર મરજી ુજબ
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સારુ કે ખરાબ કઈ જ ન કર શકુ. હુ તો યહોવા જે કહેવા ું
મને કહેશે તે જ કહ શ.’ 14 હવે હુ માંરા લોકો પાસે જાઉ છુ
પણ તે પહેલા તને સાવધાન કરતો જાઉ છુ કે આ ઇસ્રાએલીઓ
ભ વષ્યમાં તમાંરા મોઆબીઓના શા હાલ કરશે.”

બલામની છેલ્લી ભ વષ્યવાણી
15 એમ કહ ને તેણે નીચે પ્રમાંણે ભ વષ્યવાણી પ્રગટ કર :

“બયોરના ુત્ર બલામની,
દ દ્ર ધરાવનારની આ વાણી છે.

16 દેવના શ ો સાંભળનારની,
જનેે પરાત્પર દેવ પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત ક ુર્ છે તેની આ વાણી
છે.

સમાં ધમ છતાં ુલ્લાં અંતઃચ ુથી સવર્સમથર્ દેવે બતાવેલા
દ દશર્નો જોનારની આ વાણી છે.

17 “હુ જે જોઉ છુ તે દૃશ્ય આજ ું નથી,
પણ ભ વષ્ય ું છે.

યાકૂબના વંશમાંથી એક તારો ઊગશે,
ઇસ્રાએલના લોકોમાંથી એક નવો શાસક આવશ,ે

તે પોતાના રાજદડથી મોઆબીઓનાં પ્રાણ હરશે.
અને શેથના ુત્રોનો તે નાશ કરશે.

18 ઇસ્રાએલ મજ ૂત બનશ!ે
તેને અદોમની ૂ મ પ્રાપ્ત થશ.ે
તેને તેના દશુ્મન સેઈરની ૂ મ પ્રાપ્ત થશ.ે

19 “યાકૂબના કુટુબમાંથી એક નવો શાસક આવશ.ે તે શાસક
શહેરમાં બાક રહેલા લોકોનો વનાશ કરશ.ે”

20 પછ બલામે અમાંલેક ઓને જોયા અને ભ વષ્યવાણી પ્રગટ
કર :
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“અમાંલેક ઓ સવર્ પ્રજાઓમાં આગળ હતા; પણ તેનો અંત સં ૂણર્
વનાશમાં આવશે.”

21 પછ કેનીઓને જોયા પછ બલામે ભ વષ્યવાણી કર :

“તમાંરુ આશ્રય ાન લાગે છે તો ુર ક્ષત,
તે ખડકોમાં બાંધેલા માંળા સમાંન છે.

22 પણ એ બળ જવા નમાંયો છે.
કેનીઓનો વનાશ થશે.

તમે કયાં ુધી આશ્ ૂરના કેદ બની રહેશો?”

23 અંતમાં તેણે ભ વષ્યવાણી પ્રગટ કરતાં ક ું:

“દેવ આ પ્રમાંણે કરે ત્યારે કોણ જીવી શકે?
24 ક ીમમાંથી (સાયપ્રસ) કનારા પરથી વહાણો આવશ.ે
તેઓ આશ્ ૂરને અને એબેરને કચડ નાખશે,

પછ છેવટે વજતેા પણ વનાશ પામશ.ે”

25 પછ બલામ ઊઠ ને પોતાને ઘેર ફય અને બાલાક પણ
પોતાના રસ્તે પડયો.

25
ૂ ત ૂજાના પાપમાં ઇસ્રાએલ

1 જયારે ઇસ્રાએલીઓએ શટ્ટ મમાં ુકામ કય હતો, ત્યારે
એ લોકો મોઆબી ીઓ સાથે ભચાર કરવા લાગ્યા.
2 આ ીઓ તે લોકોને પોતાના દેવોને બ લદાન અપર્ણ કરવાના
પ્રસંગોએ નમંત્રણ પાઠવતી, એ લોકો યજ્ઞનો જમણ લેતા અને
મોઆબીઓના દેવોની ૂજા કરતા. 3 આમ ઇસ્રાએલીઓ પેઓરના
બઆલને ૂજતા થઈ ગયા; એટલે યહોવા તેમના પર કોપાયમાંન
થયા.
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4 યહોવાએ ૂસાને આજ્ઞા કર કે, “ ું ઇસ્રાએલી લોકોના બધા
આગેવાનોને લઈને તેમનો ધોળે દવસે માંર સમક્ષ વધ કર, જથેી
ઇસ્રાએલ પરથી માંરો ક્રોધ શમી જાય.”

5 તેથી ૂસાએ ઇસ્રાએલના ન્યાયાધીશોને હુકમ કય ,
“તમાંરામાંની પ્રત્યેક ક્ત પોતપોતાના અ ધકાર નીચેના
માંણસોમાંથી જણેે જણેે પેઓરના બઆલની ૂજા કર હોય
તે સૌનો વધ કરે.”

6 પર ુ ૂસા અને સમગ્ર ઇસ્રાએલી સંઘ ુલાકાત મંડપના
પ્રવેશદ્વાર આગળ રૂદન કરતા હતા તે સમયે તેમના દેખતાં જ
એક ઇસ્રાએલી એક મદ્યાની ીને પોતાની છાવણીમાં ખેંચી
લા ો. 7 તેથી યાજક હારુનના ુત્ર એલઆઝારનો ુત્ર ફ નહાસ
આ જોઈને સભામાંથી ઊભો થઈ ગયો અને પોતાના હાથમાં
ભાલો લીધો. 8 તે પેલા ઇસ્રાએલી ક્તની પાછળ છાવણીમાં
ઝડપથી દોડ ગયો અને ભાલાનો એક ઘા કર ને તે ઇસ્રાએલી

ક્તના દેહને અને ીના પેટને વીંધી ના ો, અને પ રણામે
ઇસ્રાએલીઓમાં મરક નો રોગચાળો ફાટ નીક ો હતો તે બંધ
થઈ ગયો. 9 પર ુ ત્યાં ુધીમાં તો 24,000 ઇસ્રાએલીઓ તે
માંદગીથી મોતનો ભોગ બની ૂ ા હતા.

10 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 11 “હારુન યાજકના ુત્ર
એલઆઝારના ુત્ર ફ નહાસે ઇસ્રાએલીઓ પરનો માંરો ક્રોધ શાંત
કય , એ લોકોમાં માંરા પ્રત્યેની ન ાનો અભાવ જોઈ એણે એટલો
બધો રોષ ક્ત કય , માંરો ક્રોધ શમી ગયો, જથેી મેં એમનો
નાશ ન કય . 12 તેથી ું તેને હવે કહે કે; હુ એની સાથે હમેશ
માંટે શાં તનો કરાર કર ને એને અને એના વંશજોને યાજકપદનો
હ આ ું છુ. જે હ તેઓ સદાને માંટે ભોગવશે. 13 કારણ
કે, તેણે પોતાના દેવ માંટેની શ્રદ્ધા ું ઉલ્લંઘન સહન ન્હો ું ક ુર્
અને તેણે ઇસ્રાએલી પ્રજાના પાપો ું પ્રાય ત ક ુર્ હ ુ.ં”

14 પછ મદ્યાની ીની સાથે માંર નાખવામાં આવેલા ઇસ્રાએલી
ુરુષ ું નામ ઝમ્રી હ ુ,ં તે શમયોન કુળસ ૂહના પ રવારના

આગેવાન સા ૂનો ુત્ર હતો. 15 એ મદ્યાની ી ું નામ કોઝબી
હ ુ,ં તે મદ્યાનીઓના એક કુટુબના વડા ૂરની ુત્રી હતી.
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16 પછ યહોવાએ ૂસાને આજ્ઞા કર , 17 “જા, મદ્યાનીઓ પર
હુમલો કર અને તેઓનો સંહાર કર. 18 પેઓરમાં તેમણે મદ્યાની

ીઓ દ્વારા તને ખેલ કરાવી, તમને મથ્યા દેવ બઆલની ૂજા
કરતા કયાર્, મદ્યાની આગેવાનની ુત્રી કોઝબી નામની ી દ્વારા
તેઓએ તમને ફસા ાં. પછ ૂ ત ૂજાને કારણે ઇસ્રાએલીઓ
એક રોગથી ૃત્ ુ પામ્યા. તેથી તેઓ તમાંરા દશુ્મનો છે.”

26
બીજી વસ્તી ગણતર

1 રોગચાળો બંધ થઈ ગયા પછ યહોવાએ ૂસાને તથા યાજક
હારુનના ુત્ર એલઆઝારને ક ું, 2 “ઇસ્રાએલમાં જઓે વીસ વષર્
કે તેનાથી મોટ વચના છે, તેઓની વસ્તી ગણતર કર, તથા પ્રત્યેક
કુળ અને ગોત્રમાંથી જે લોકો લશ્કરમાં નોકર કરવા લાયક હોય
તે સવર્ની કુટુબવાર ગણતર કર.”

3 તેથી યદન નદ ને કનારે યર ખો સામે, મોઆબના મેદાનમાં
ૂસાએ અને યાજક એલઆઝારે ઇસ્રાએલના આગેવાનોને

જણા ું, 4 “યહોવાએ ૂસાને આજ્ઞા આપી છે તે પ્રમાંણે વીસ
વષર્ અને તેનાથી વધારે ઉમરના ુરુષોની વસ્તી ગણતર કરો.”
મસરમાંથી આવેલા જે ઇસ્રાએલીઓ છે તે નીચે ુજબ છે:
5 ઇસ્રાએલના જયે ુત્ર રૂબેનના વંશનાં કુટુબો:
હનોખ ું કુટુબ. પાલ્ ૂ ું કુટુબ.
6 હેસ્રોન ું કુટુબ. અને કામ ું કુટુબ.
7 રૂબેનના કુળસ ૂહના આટલાં કુટુબો હતા,ં તેમની કુળ સં ા

43,730ની હતી.
8 પાલ્ ૂના વંશજો: અલીઆબ, 9 અને તેના ુત્રો: ન ુએલ,

દાથાન, અને અબીરામ. દાથાન અને અબીરામ એટલે ૂસાની
અને હારુનની સામે બંડ પોકારનાર પંચાચતના સભ્યો, કોરાહે અને
તેની ટોળક એ યહોવા સામે બળવો કય ત્યારે એમણે તેઓને
સાથ આપ્યો હતો. 10 પર ુ ૃથ્વીએ પોતા ું ુખ ખોલ્ ું અને
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તેઓને ગળ ગઈ; તથા સમગ્ર પ્રજાને ચેતવણી મળે તે માંટે તે જ
દવસે યહોવાના અ એ 250 માંણસોને ભસ્મી ૂત કયાર્ હતા.
11 તેમ છતાં કોરાહના વંશજો ૃત્ ુ પામ્યા નહોતા.

12 શમયોનના કુળસ ૂહો:
ન ુએલ ું કુટુબ. યામીન ું કુટુબ.
યાખીન ું કુટુબ,
13 ઝેરાહ ું કુટુબ. શાઉલ ું કુટુબ.
14 શમયોનના કુળસ ૂહના આટલાં કુટુબો હતાં જમેની કુલ

સં ા 22,200ની હતી.
15 ગાદના કુળસ ૂહમાં તેના ુત્રોનાં નામ ઉપરથી ગોત્રો હતા.
સફોનથી સફોનીઓ ું કુટુબ.
હાગ્ગીથી હાગ્ગીઓ ું કુટુબ.
ૂનીથી ૂનીઓ ું કુટુબ.

16 ઓઝનીથી ઓઝનીઓ ું કુટુબ.
એર થી એર ઓ ું કુટુબ.
17 અરોદથી અરોદ ઓ ું કુટુબ.
આરએલીથી આરએલીઓ ું કુટુબ.
18 આ ગાદના કુળસ ૂહનાં આટલાં કુટુબો હતા જમેની કુલ

સં ા 40,500ની હતી. 19 યહૂદાના કુળસ ૂહનાં કુટુબો:
એર અને ઓનાન યહૂદાના ુત્રો હતા.
પણ તેઓ કનાન દેશમાં ૃત્ ુ પામ્યા હતા.
20 યહૂદાના વંશ માંત્રના ુત્રોના નામ ઉપરથી ગોત્રો હતા:
શેલાથી શેલાનીઓ ું કુટુબ.
પેરેસથી પેરેસીઓ ું કુટુબ.
ઝેરાહથી ઝેરાહ ઓ ું કુટુબ.
પેરેસના કુટુબોનો પણ આ વસ્તી ગણતર માં સમાંવેશ થાય છે.
21 પેરેસના ુત્રોનાં નામ ઉપરથી પણ કુટુબોના નામ આ ા:
હેસ્રોનથી હેસ્રોનીઓ ું કુટુબ.
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તેઓના ૂવર્જ હેસ્રોનના નામ ઉપરથી જ આ નામ હ ું.
હા ૂલથી હા ૂલીઓ ું કુટુબ.

22 આ યહૂદાના કુળસ ૂહનાં કુટુબો છે; તેઓની કુળ સં ા
76,500 હતી.

23 ઈસ્સાખારના કુળસ ૂહમાં તેના દ કરાઓનાં નામ ઉપરથી
કુટુબો હતા:
તોલાથી તોલાઈઓ ું કુટુબ.
ૂઆહથી ૂઆહથીઓ ું કુટુબ.

24 યા ૂબથી યા ૂબીઓ ું કુટુબ.
શમ્રોનથી શમ્રોનીઓ ું કુટુબ.
25 આ ઈસ્સાખારના કુળસ ૂહોનાં કુટુબો છે; તેઓની કુળસં ા

64,300ની છે.
26 ઝ ુલોનના કુળસ ૂહમાં તેના ુત્રોનાં નામ ઉપરથી કુટુબો

હતા:
સેરેદથી સેરેદ ઓ ું કુટુબ.
એલોનથી એલોનીઓ ું કુટુબ.
યાહલએલથી યાહલએલીઓ ું કુટુબ.
27 ઝ ુલોનના કુળસ ૂહના આટલાં કુટુબો હતા. એમની કુલ

સં ા 60,500ની હતી.
28 ૂસફના કુળસ ૂહમાં તેના ુત્ર મનાશ્શા અને એફ્રાઈમના
ુત્રોના નામ ઉપરથી કુટુબો હતા. 29 મનાશ્શાનાં વંશનાં કુટુબો:
માંખીરથી માંખીર ઓ ું કુટુબ.
30 માંખીરના ુત્ર ગલયાદમાંથી આટલાં કુટુબો ઊતર આવે

છે:
ઈએઝેરથી ઈએઝેર ઓ ું કુટુબ.
હેલેકથી હેલેક ઓ ું કુટુબ, અને
31 આસ્રીએલથી આસ્રીએલીઓ ું કુટુબ.
અને શખેમથી શખેમીઓ ું કુટુબ.
32 શમીદાથી શમીદાઈઓ ું કુટુબ.
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હેફેરથી હેફેર ઓ ું કુટુબ.
33 હેફેરના ુત્ર સલોફહાદને ુત્ર નહોતા, તેની ુત્રીઓનાં નામ

આ પ્રમાંણે છે:
માંહલાહ, નોઆહ, હોગ્લાહ, મલ્કાહ અને તસાર્હ.
34 મનાશ્શાના કુળસ ૂહના આટલાં કુટુબો હતા:
તેમની કુલ સં ા 52,700ની હતી.
35 એફ્રાઈમના કુળસ ૂહના કુટુબો તેના ુત્રોનાં નામ ઉપરથી

હતા.
ૂથેલાહથી ૂથેલાહ ઓ ું કુટુબ.

બેખેરથી બેખેર ઓ ું કુટુબ.
તાહાનથી તાહાનીઓ ું કુટુબ.
36 ૂથેલાહના વંશજો.
એરાનથી એરાનીઓ ું કુટુબ.
37 એફ્રાઈમના કુળસ ૂહનાં આટલાં કુટુબો હતા.ં એમની સં ા

32,500ની હતી. આ બધાં ૂસફના કુળસ ૂહોનાં કુટુબો છે.
38 બન્યામીનના કુળસ ૂહનાં તેમના ુત્રોનાં નામ ઉપરથી કુટુબો

હતા:ં
બેલાથી બેલાઈઓ ું કુટુબ.
આશ્બેલથી આશ્બેલીઓ ું કુટુબ.
અહ રામથી અહ રામીઓ ું કુટુબ.
39 શ ફામથી ુફામીઓ ું કુટુબ.
હુફામથી હૂફામીઓ ું કુટુબ.
40 બેલાના વંશાનાં કુટુબો:
આદથી આદ ઓ ું કુટુબ.
નામાંનથી નામાંનીઓ ું કુટુબ.
41 આ બન્યામીનના કુળસ ૂહનાં આટલાં કુટુબો હતા, જમેની

કુલ સં ા 45,600ની હતી.
42 દાનના કુળસ ૂહમાં તેઓના ુત્રનાં નામ ઉપરથી કુટુબ હ ું:
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ૂહામથી ૂહામીઓ ું કુટુબ. આમ દાનના કુળસ ૂહ ું માંત્ર
એક જ કુટુબ હ ુ.ં

43 ૂહામના કુળસ ૂહના સભ્યોની કુલ સં ા 64,400ની હતી.
44 આશેરના કુળસ ૂહમાં તેના ુત્રોનાં નામ ઉપરથી કુટુબો હતા.
યમ્નાહથી યમ્નીઓ ું કુટુબ.
ય ીથી ય ીઓ ું કુટુબ. તેઓનાં ૂવર્જ ય ીના નામ

ઉપરથી હ ુ.ં
બર આહ બહ આહ ઓ ું કુટુબ.
45 બહ આહના વંશનાં કુટુબો. તેના ુત્રોનાં નામ ઉપરથી હતા.
હેબેરથી હેબેર ઓ ું કુટુબ.
માંલ્ક એલથી માંલ્ક એલીઓ ું કુટુબ.
46 આશેરને એક ુત્રી હતી, જે ું નામ સેરાહ હ ુ.ં 47 આ

આશેરના કુળસ ૂહનાં આટલાં કુટુબો હતા, જમેની કુલ સં ા
53, 400ની હતી.

48 નફતાલીના કુળસ ૂહમાં તેના ુત્રોનાં નામ ઉપરથી કુટુબો
હતા:
યાહસએલથી યાહસએલીઓ ું કુટુબ.
ૂનીથી ુનીઓ ું કુટુબ.

49 યેસેરથી યેસેર ઓ ું કુટુબ.
શલ્લેમથી શલ્લેમીઓ ું કુટુબ.
50 નફતાલીના કુળસ ૂહના આટલાં કુટુબો હતા. જમેની કુલ

સં ા 45,400ની હતી.
51 ઇસ્રાએલના કુલ વંશજો 6,01,730 હતા, જે ુદ્ધમાં જઈ

શકે તેવા હતા.
52 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 53 “વસ્તી ગણતર ના આધારે

કુળસ ુહોને આ જમીન તેમની સં ાના પ્રમાંણમાં વહેંચી આપવાની
છે. 54 જમેની સં ા મોટ છે તેમને વ ુ જમીન આપવાની
છે, જમેની સં ા નાની છે તેમને ઓછ જમીન આપવાની છે.
55 પ્રત્યેક કુળસ ૂહે નોંધાવેલી સં ા પ્રમાંણે જમીન આપવાની છે.
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પર ુ જમીનની વહેંચણી ચઠ્ઠ નાખીને કરવાની છે. દરેકને તેમના
કુળસ ૂહના ક્તઓની સં ાના પ્રમાંણમાં જમીન આપવાની છે.
56 પ્રત્યેક વંશને ચઠ્ઠ ના આધારે જમીન મળશ.ે તેથી જમીન દરેક
કુટુબને મળશે ભલે તે ના ું હોય કે મોટુ.”

57 લેવીઓના નોંધયેલા કુળસ ૂહો અને કુટુબો નીચે ુજબ
હતા:
ગેશ ન ું કુટુબ. કહાથ ું કુટુબ.
મરાર ું કુટુબ,
58 લેવીઓનાં કુળસ ુહોમાંથી બીજાં કુટુબો નીચે ુજબ છે:
લીબ્ની ું કુટુબ. હેબ્રોન ું કુટુબ.
માંહલી ું કુટુબ. ૂશી ું કુટુબ.
તથા કોરાહ ું કુટુબ.
59 કહાથનો ુત્ર આમ્રામ હતો. આમ્રાનની પત્ની ું નામ યોખેબેદ

હ ુ.ં તે લેવીની ુત્રી હતી. અને મસરમાં જન્મી હતી, તેનાથી
આમ્રાનને હારુન, ૂસા અને તેમની બહેન મ રયમ જન્મ્યાં હતા.

60 હારુનના ુત્ર નાદાબ અબીહુ, એલઆઝાર અને ઈથામાંર
હતા. 61 નાદાબ અને અબીહૂ ન ષદ્ધ અ યહોવા સમક્ષ અપર્ણ
કરવાથી ૃત્ ુ પામ્યા હતા.

62 લેવી કુળસ ૂહની વસ્તી ગણતર માં એક મ હનો અને તેનાથી
વધારે ઉમરના ુરુષોની કુળ સં ા 23,000 થઈ. એમની નોંધણી
બીજા ઇસ્રાએલીઓ ભેગી કરવામાં ન્યોતી અવી, કારણ કે એમને
જમીન મળ ન્હોતી.

63 ૂસાએ અને યાજક એલઆઝારે યદન નદ ને કાંઠે યર ખો
સામે મોઆબના મેદાનમાં ઇસ્રાએલીઓની વસ્તી ગણતર કર ત્યારે
આટલાં માંણસો નોંધાયાં હતા. 64 ૂસાએ અને યાજક હારુને
સનાઈના રણમાં વસ્તી ગણતર કર હતી, ત્યારે નોંધાયેલાઓમાંથી
એક પણ માંણસ હયાત ન્હોતો. 65 કારણ, યહોવાએ તેમને ક ું
હ ું કે ય ેહનો ુત્ર કાલેબ, અને ૂનના ુત્ર યહો ુઆ સવાય
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બધા જ લોકો રણમાં મરણ પામશે. અને ખરેખર બધાજ મરણ
પામ્યા. સવાય કાલેબ અને યહો ુઆ.

27
સલોફહાદની ુત્રીઓ

1 અને ૂસફના ુત્ર મનાશ્શાના કુટુબોમાંથી મનાશ્શાના ુત્ર
માંખીરના ુત્ર ગલયાદના ુત્ર હેફેરના ુત્ર સલોફહાદની ુત્રીઓનાં
નામ માંહલાહ, નોઆહ, હોગ્લાહ, મલ્કાહ અને તસાર્હ હતા.
2 તેમણે ૂસાની તથા એલઆઝારની અને સમગ્ર સમાંજના
આગેવાનોની સમક્ષ ુલાકાત મંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ હાજર
થઈને દાવો રજૂ કય કે,

3 “અમાંરા પતા રણમાં ૃત્ ુ પામ્યા હતા. યહોવા સામે
બળવો કરનાર કોરાહની ટોળ માં તે ન્હોતા. તે તેમના પોતાના
પાપે જ ૃત્ ુ પામ્યા હતા અને તેમને કોઈ ુત્ર ન્હોતો. 4 અમાંરા
પતા અ ુત્ર હતા એટલા જ કારણસર તેમ ું નામ કુટુબમાંથી શા
માંટે ૂંસાઈ જાય? અમાંરા પતાના ભાઈઓની સાથે અમે પણ
વારસો આપવામાં આવ.ે”

5 એટલે ૂસાએ આ બાબત યહોવા સમક્ષ લાવી. 6 અને
યહોવાએ તેને ક ું, 7 “સલોફહાદની ુત્રીઓની વાત બરાબર છે.
એ લોકોને પણ એમના પતાના ભાઈઓની સાથે ું તેમને ભાગ
આપ; તેમના પતા જીવતાં હોત તો જે વારસો તેમને આપવામાં
આ ો હોત તે ું તેઓને આપ.

8 “તે ઉપરાંત તમાંરા સૌ માંટે આ સામાંન્ય કા ૂન છે: ‘ ું
ઇસ્રાએલીઓને આ પ્રમાંણે કહે; જો કોઈ ક્ત અ ુત્ર ૃત્ ુ
પામે તો તેની મલકત તેની ુત્રીને મળે. 9 જો તેને ુત્રી પણ
ના હોય, તો તેની મલકત તેના ભાઈઓને મળે. 10 જો તેને
ભાઈઓ પણ ના હોય, તો તેની મલકત તેના કાકાઓને મળે.
11 અને જો તેને કાકાઓ ન હોય, તો તેની મલકત તેના સૌથી
નજીકનાં સગાને મળે, અને તે તેનો માં લક બને. મેં યહોવાએ
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ૂસાને આજ્ઞા કર છે તે ુજબ આ કાયદો સૌ ઇસ્રાએલી પ્રજાએ
પાળવાનો છે.’ ”

નવો આગેવાન યહો ુઆ
12 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ ું આ અબાર મના પવર્ત પર ચઢ

જા અને ઇસ્રાએલી પ્રજાને મેં જે ૂ મ આપી છે તે જોઈ લે.
13 તારો ભાઈ હારુન ૃત્ ુ પામ્યો તેમ ું પણ તે ૂ મને જોયા
પછ ૃત્ ુ પામશે. 14 કારણ કે સીનના રણમાં જયારે સમગ્ર
સમાંજે ઝરણા આગળ માંર સામે ઝઘડો કય હતો, ત્યારે તમે
માંર આજ્ઞાનો ભંગ કય હતો: તમે તેમની આગળ માંર શ ક્ત
વષે અ વ ાસ પ્રગટ કય અને લોકોને બતા ુ ન હ કે હુ
પ વત્ર છુ.” સીનના રણમાં આવેલા કાદેશ નજીકના “મર બાહ”ના
ઝરણાની આ વાત છે.

15 ત્યારબાદ ૂસાએ યહોવાને ક ું, 16 “હે યહોવા, સવર્
માંનવજાતના આત્માંઓના દેવ, આ તમને માંર અરજ છે કે હવે
આ સમાંજનો કોઈ આગેવાન પસંદ કરો. 17 જે એમની આગળ
રહે અને બધી જ બાબતોમાં માંગર્દશર્ન આપ,ે જથેી તમાંરા લોકો
ભરવાડ વગરનાં ઘેટાં જવેા ન રહે.”

18 યહોવાએ ૂસાને જવાબ આપ્યો, “ ૂનનો ુત્ર યહો ુઆ
શ ક્તશાળ માંણસ છે. 19 ું તેને યાજક એલઆઝાર તથા
સમગ્ર સમાંજ સમક્ષ ઊભો કર, પછ તેના માંથા પર હાથ ૂક
તેમના દેખતાં જ તેને તારો ઉ રા ધકાર ન ુક્ત કર.

20 “અને પછ તાર કેટલીક સ ા તેને સોંપ, જથેી
ઇસ્રાએલીઓનો સમગ્ર સમાંજ તેની આજ્ઞામાં રહે. 21 તેણે
માંર ઈચ્છા જાણવા માંટે યાજક એલઆજાર પાસે જ ું પડશ.ે
પછ એલઆઝાર યહોવા સમક્ષ ઉર મ પાસો નાખીને યહોવાને
જવાબ મેળવશ.ે આ ર તે એલઆઝાર યહો ુઆને અને સમગ્ર
ઇસ્રાએલી સમાંજને તેમની બધી બાબતમાં માંગર્દશર્ન આપશે.”

22 એટલે ૂસાએ યહોવાના ક ા પ્રમાંણે ક ુ. તેણે યહો ુઆને
લઈ જઈને યાજક એલઆઝાર તથા સમગ્ર ઇસ્રાએલી સમાંજ
સમક્ષ રજૂ કય . 23 અને સૌ લોકોની હાજર માં ૂસાએ તેને
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માંથે હાથ ૂક ને તેને યહોવાએ જણા ા ુજબ ઉ રા ધકાર
ન ુક્ત કય .

28
અપર્ણોના નયમો

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ઇસ્રાએલી પ્રજાને આ પ્રમાંણે આજ્ઞા
કર: 3 તમાંરે નયત સમયે મને આગમાં બનાવે ું ખાદ્યાપર્ણ ધર ુ,ં
તેની ુગંધ મને પ્રસ કરે છે. તેથી તમાંરે નીચે ુજબ અપર્ણ
ચઢાવ ું. પ્ર ત દન તમાંરે એક વષર્ના ખોડખાંપણ વગરના બે નર
હલવાનો ું દહનાપર્ણ કર ું જ. 4 એક હલવાનની આહુ ત સવારે
અને બીજાની સંધ્યાકાળે અને રા ત્રની વચ્ચે આહુ ત આપવી.
5 ઝ ણા દળેલા આઠ વાટકા મેંદાના લોટમાં એક કવાટ* જૈ ૂન
તેલ ભેળવીને તે પણ ખાદ્યાપર્ણ તર કે અપર્ણ કરો.” 6 તેઓએ
સનાઈ પવર્ત પર દૈ નક અપર્ણો આપવા ું શરૂ ક ,ુ આ અપર્ણો
આગથી બનાવેલા હતા, તેની ુગંધ યહોવાને પ્રસ કરે છે.
7 પેયાપર્ણ તર કે પા ગેલન દ્રાક્ષારસ દરેક હલવાન સાથે અપર્ણ
કરવો. તમાંરે તેને દેવને પેયાપર્ણ તર કે પ વત્ર જગ્યામાંની વેદ
પર રેડ દેવો. 8 બીજા હલવાનની આહુ ત પણ તમાંરે સંધ્યા અને
રા ત્ર વચ્ચે આપવી, અને તેની સાથે સવારના જવેા જ ખાદ્યાપર્ણ
તથા પેયાપર્ણ ધરાવવાં. આ હોમયજ્ઞની ુવાસથી યહોવા પ્રસ
થાય છે.

વશ્રામવારના અપર્ણો
9 “ વશ્રામવારને દવસે તમાંરે ખોડખાંપણ વનાના એક વષર્ની

ઉમરના બે હલવાન, ખાદ્યાપર્ણ તર કે તેલે મોયેલા 16 વાટકા મેંદાનો
લોટ અને ન કરાયેલી માંત્રામાં દ્રાક્ષારસ ધરાવવો. 10 પ્રત્યેક
વશ્રામવારે આ અપર્ણ નય મત દહનાપર્ણ અને પેયાપર્ણ ઉપરાંત
લાવવા ું છે.”

માં સક પ વત્ર મેળાવડો

* 28:5: એક કવાટ એક દશાંશ એફાહ.
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11 “પ્રત્યેક મ હનાના પ્રથમ દવસે તમાંરે યહોવાને દહનાપર્ણમાં
2 વાછરડા, એક ઘેટો અને 1 વષર્ની ઉમર ના 7 નર હલવાનો
ખોડખાંપણ વગરના ચઢાવવાં. 12 પ્રત્યેક બળદ સાથે તમાંરે 24
વાટકા ઝ ણો દળેલો લોટ જૈ ૂન તેલ સાથે ભેળવી અપર્ણ કરવો.
અને નર ઘેટા સાથે 16 વાટકા ઝ ણો દળેલો લોટ જૈ ૂન તેલ સાથે
ભેળવી અપર્ણ કરવો. 13 અને પ્રત્યેક હલવાન માંટે તેલે મોયેલા
8 વાટકા ઝ ણા દળેલા લોટમાં જૈ ૂન તેલ ભેળવી અ માં બનાવી
તારે અપર્ણ કર ું તેની ુંગધથી યહોવા પ્રસ થાય છે. 14 તમાંરે
પેયાપર્ણમાં વાછરડા દ ઠ અડધો ગેલન દ્રાક્ષારસ, ઘેટા દ ઠ સવા
ગેલન દ્રાક્ષારસ અને હલવાન દ ઠ પા ગેલન દ્રાક્ષારસ ચઢાવવો,
વષર્ના પ્રત્યેક મ હનામાં બારે માંસ અપર્ણ કરવા ું આ દહનાપર્ણ
છે. 15 પ્રત્યેક માંસના પ્રથમ દવસે એક બકરો પાપાથાર્પર્ણ તર કે
તમાંરે યહોવાને ચઢાવવો. અને દૈ નક દહનાપર્ણ અને તે સાથેના
પેયાપર્ણ ઉપરાંત ુ આ અપર્ણ છે.

પાસ્ખાપવર્
16 “પહેલા મ હનાનો ચૌદમો દવસ તે યહોવાનો પાસ્ખાનો દવસ

છે, દર વષ પહેલા મ હનાની 14મી તાર ખ તેની ઉજવણી કરવી.
17 આ માંસને પંદરમે દવસે બેખમીર રોટલીનો પવર્ શરૂ થશે અને
સાત દવસ ુધી તે ચા ુ રહેશે જે દરમ્યાન તમાંરે બેખમીર રોટલી
ખાવી. 18 પ્રથમ દવસે યહોવાની સમક્ષ સવર્ લોકોની ધમર્સભા
રાખવી. તે દવસે રોજ ું પ રશ્રમ ું કામ કર ું ન હ. 19 તમાંરે
યહોવાને દહનાપર્ણમાં 2 વાછરડા, 1 ઘેટો અને 1 વષર્ની ઉમરનાં
ખોડખાંપણ વનાનાં 7 હલવાનો ચઢાવવાં. 20 પ્રત્યેક વાછરડા દ ઠ
24 વાટકા ઝ ણા દળેલા લોટમાં જૈ ૂન તેલ ભેળવી તથા નર ઘેટા
સાથે 16 વાટકા ઝ ણા દળેલા લોટમાં જૈ ૂન તેલ ભેળવી અપર્ણ
કરવાં. 21 અને પ્રત્યેક હલવાન સાથે 8 વાટકા તેલથી મોયેલો
લોટ. 22 અને તમાંરા પોતાના માંટે પ્રાય ત કરવા પાપાથાર્પર્ણ
તર કે તમાંરે એક બકરા ું અપર્ણ કર ુ.ં 23 દરરોજના દહનાપર્ણો
ઉપરાંત આ અપર્ણો તમાંરે સાત દવસ ુધી લાવવાનાં છે.
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24 “ઉત્સવના સાતે દવસ દરરોજ યહોવાને માંટે ુવા સત
હોમયજ્ઞ ું અ ; જા ુના દહનાપર્ણ સાથેના પેયાપર્ણ ઉપરાંત
ચઢાવવાનાં છે.

25 “સાતમાં દવસે ફર થી પ વત્ર ધમર્સભા માંટે સવર્ લોકોએ
ભેગા થ ું અને તે દવસે રોજ ું પ રશ્રમ ું કામ કર ું ન હ.

સપ્તાહો ું પવર્
26 “કાપણીના પવર્ના પ્રથમ દવસ,ે નવા પાકની ઉજવણી કરવા

યહોવા સમક્ષ સવર્ લોકોએ ધમર્સભામાં ભેગા થ ુ,ં તે દવસે તમાંરે
તમાંરા નવા પાક ું પ્રથમ ફળ યહોવાને ખાદ્યાપર્ણ તર કે અપર્ણ
કર ુ.ં અને રોજ ું કામ કર ું ન હ. 27 તે દવસે એક ખાસ
દહનાપર્ણ યહોવા સમક્ષ ચઢાવ ું. તેની ુવાસથી યહોવા પ્રસ
થાય છે, તે માંટે તમાંરે 2 વાછરડા, 1 ઘેટો અને એક વષર્ના 7
નર હલવાનો લાવવા. 28 એની સાથે બળદ દ ઠ 24 વાટકા, ઘેટા
દ ઠ 16 વાટકા 29 અને હલવાન દ ઠ 8 વાટકા તેલથી મોયેલો
લોટ ચઢાવવો. 30 તદપુરાંત તમાંરા પોતાના પ્રાય તને માંટે એક
બકરો અપર્ણ કરવો. 31 પ્ર ત દન નય મત ચઢાવવામાં આવતાં
દહનાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણ ઉપરાંત આ અપર્ણો તમાંરે
લાવવાનાં છે. બ લદાન માંટેનાં પ્રાણીઓ ખોડખાંપણ વનાના હોય
તેની કાળજી રાખવી.

29
રણ શગડાનાં ઉત્સવો

1 “પ્ર તવષર્ સાતમાં મ હનાના પ્રથમ દવસે તમાંરે ધમર્સંમેલન
રાખ ું. એ દવસે રણ શગડાં વગાડવાનો ઉત્સવ ઉજવવો. રોજ ું
કામ તે દવસે કર ું ન હ. તે દવસે તમાંરે સૌએ આનંદના પોકારો
કરવા. 2 તે દવસે તમાંરે યહોવાને દહનાપર્ણમાં એક વાછરડો,
એક ઘેટો અને એક વષર્ની વયનાં ખોડખાંપણ વનાના 7 હલવાન
અપર્ણ કરવા.ં તેની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે. 3 તેની સાથે
વાછરડા દ ઠ 24 વાટકા, 4 ઘેટા દ ઠ 16 વાટકા લોટ અને હલવાન
દ ઠ 8 વાટકા લોટ તેલમાં મોયીને ખાદ્યાપર્ણ માંટે લાવીને ચઢાવવો.
5 આ ઉપરાંત તમાંરા પોતાના માંટે પ્રાય ત કરવા પાપાથાર્પર્ણ
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તર કે એક બકરો ચઢાવવો. 6 અમાંવાસ્યાના દહનાપર્ણ તથા
દૈ નક યજ્ઞો અને તે સાથેના ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણ ઉપરાંત આ
વ શ અપર્ણો છે. એ યહોવાની ુવા સત આહુ ત છે.

પ્રાય ત દવસ
7 “આ સાતમાં મ હનાના દશમે દવસે ધમર્ સંમેલન રાખ ું, તે

દવસે તમાંરે ઉપવાસ કરવો અને રોજ ું કોઈ કામ ન કર ુ.ં 8 તે
દવસે તમાંરે યહોવા સમક્ષ દહનાપર્ણમાં એક વાછરડો, એક ઘેટો
અને એક વષર્ની વયના સાત નર હલવાનો ખોડખાંપણ વનાના
અપર્ણ કરવાં. આની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે. 9 તમાંરે
વાછરડા સાથે 24 વાટકા તેલમાં ભેળવેલો લોટ અપર્ણ કરવો,
10 પ્રત્યેક ઘેટા દ ઠ 16 વાટકા, અને હલવાન દ ઠ 8 વાટકા,
તેલથી મોયેલો લોટ ચઢાવવો. 11 વળ પાપાથાર્પર્ણ માંટે તમાંરે
એક બકરા ું બ લદાન આપ ુ.ં પ્રાય તના દવસ ું પાપાથાર્પર્ણ
વષર્માં એક વખત તે પ્રાય તના દવસે અપર્ણ કરવામાં આવ ું
અને પ્ર ત દન થતાં દહનાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો અને પેયાપર્ણો ઉપરાંત ું
આ અપર્ણ છે.

સંગ્રહ ું પવર્
12 “પછ સાતમાં મ હનાના પંદરમે દવસે તમાંરે ધમર્સંમેલન

રાખ ું. રોજ ું કામ કર ું ન હ, અને સાત દવસ ુધી તમાંરે
યહોવાનો ઉત્સવ ઊજવવો. 13 તે દવસે યહોવા જનેાથી પ્રસ
થાય છે તે અપર્ણ કર ુ.ં તમાંરા આ વ શ દહનાપર્ણમાં 13
વાછરડા. 2 ઘેટા અને એક વષર્ની ઉમરનાં ખોડખાંપણ વનાનાં 14
નર હલવાન ચઢાવવાં. 14 એની સાથે ખાદ્યાપર્ણમાં વાછરડા દ ઠ
24 વાટકા, 15 ઘેટા દ ઠ 16 વાટકા અને હલવાન દ ઠ 8 વાટકા
તેલથી મોયેલો લોટ ધરાવવો. 16 તદપુરાંત પ્રાય ાપર્ણ તર કે
એક બકરો ચઢાવવો. પ્ર ત દન નય મત થતા યજ્ઞો, ખાદ્યાપર્ણો
અને પેયાપર્ણ ઉપરાંત આ અપર્ણ કરવા ું છે.

17 “બીજે દવસે 12 વાછરડા, 2 ઘેટા અને એક વષર્ની ઉમરના
ખોડખાંપણ વગરના 14 નર હલવાનો ચઢાવવા. 18 તેની સાથે
નયમ પ્રમાંણે ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ચઢાવવા. 19 તદપુરાંત
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નય મત પ્ર ત દન થતા યજ્ઞ ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ માંટે એક બકરા ું
બ લદાન અને તે સાથેનાં ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ચઢાવવા.ં

20 “ત્રીજે દવસે 11 વાછરડા, 2 ઘેટા અને એક વષર્ની ઉમરના
ખોડખાંપણ વનાના 14 હલવાનો, 21 તથા તેની સાથે પ્રાણીઓની
સં ા અ ુસાર નકક કરેલા ધોરણ ુજબ ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ
ચઢાવવા. 22 ઉપરાંત, પ્રાય ાપર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો.
આ પ્ર ત દન થતાં દહનાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો અને પેયાપર્ણ ઉપરાંત
ચઢાવ ું.

23 “ચોથે દવસે 10 વાછરડા, 2 ઘેટા અને એક વષર્ની ઉમરના
ખોડખાંપણ વગરના 14 હલવાનો, 24 તથા તેની સાથે પ્રાણીઓની
સં ા ુજબ ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ચઢાવવા. 25 તદપુરાંત
પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો. આ પ્ર ત દન અપાતાં
દહનાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ઉપરાંત ચઢાવ ું.

26 “પાંચમે દવસે 9 વાછરડા, 2 ઘેટા અને એક વષર્ની ઉમરના
ખોડખાંપણ વગરના 14 હલવાન. 27 તથા તેની સાથે પ્રાણીઓની
સં ા ુજબ યોગ્ય ૂરતા ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ચઢાવવા.
28 પ્ર ત દન થતાં યજ્ઞ અને તે સાથે નયમ પ્રમાંણે ખાદ્યાપર્ણ અને
પેયાપર્ણ ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ માંટે એક બકરા ું બ લદાન આપ ુ.ં

29 “છઠે્ઠ દવસે 8 વાછરડા, 2 ઘેટા અને એક વષર્ની ઉમરના
ખોડખાંપણ વગરના 14 હલવાન 30 તથા તેની સાથે પ્રાણીઓની
સં ા અ ુસાર જરૂર ૂરતાં ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ચઢાવવા.
31 આ બ ું પ્ર ત દન નય મત થતાં યજ્ઞ અને તે સાથે નયમ
પ્રમાંણે ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણને માંટે એક
બકરા ું બ લદાન અપર્ણ કર ુ.ં

32 “સાતમે દવસે 7 વાછરડા, 2 ઘેટા અને એક વષર્ની ઉમરના
ખોડખાંપણ વગરના 14 હલવાન. 33 તથા તેની સાથે પ્રાણીઓની
સં ા અ ુસાર નયમ ુજબ ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ચઢાવવાં.
34 ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો. આ અપર્ણ
પ્ર ત દન થતાં ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણ ઉપરાંતના હશે.



ગણના 29:35 lxxxviii ગણના 30:5

35 “આઠમાં દવસે તમાંરા માંટે ૂબજ વ શ સભાનો દવસ
હશ,ે 36 તે દવસે તમાંરે રોજના કામ ન કરવા. તમાંરે યહોવાને
દહનાપર્ણો અપર્વા. તેની ુવાસ યહોવાને પ્રસ કરે છે. આ
તમાંરા ખાસ દહનાપર્ણમાં એક બળદ, એક ઘેટો અને એક
વષર્ની ઉમરના ખોડખાંપણ વગરના 7 હલવાન હોવા જોઈએ.
37 તથા તેની સાતે સં ા અ ુસાર નયમ ુજબ ખાદ્યાપર્ણ તથા
પેયાપર્ણ ચઢાવવા. 38 ઉપરાંત તમાંરે પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક
બકરો ચઢાવવો. આ અપર્ણ પ્ર ત દન દહનાપર્ણ અને ખાદ્યાપર્ણ
તથા પેયાપર્ણ ઉપરાંત ચઢાવ ું.

39 “તમાંરા ઠરાવેલા વા ષક ઉસ્તવો દરમ્યાન આ અપર્ણો
ફર જયાત છે. આ અપર્ણો તમાંર બાધાના ૂણર્ કરવાના અપર્ણો,
અથવા ખાસ ભેટના અપર્ણો અથવા દહનાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો,
પેયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણોની ઉપરાંત અપર્ણ કરવાના છે.”

40 ૂસાએ આ સવર્ ૂચનાઓ યહોવાની આજ્ઞા પ્રમાંણે
ઇસ્રાએલી પ્રજાને કહ સંભળાવી.

30
પ્ર તજ્ઞા વષેના વશેષ નયમો

1 ૂસાએ ઇસ્રાએલીઓના કુળસ ૂહોના વડાઓને ક ું, યહોવાની
આજ્ઞા આ પ્રમાંણે છે:

2 “જો કોઈ ક્ત કોઈ બાબત માંટે અથવા કોઈ વસ્ ુનો
ત્યાગ કરવા માંટે દેવ સમક્ષ વચન આપે તો તેણે તેનો ભંગ કરવો
ન હ. વચન ું પાલન અ ૂક કર ુ.ં

3 “જો કોઈ કુવાર ી પોતાના પતાને ઘેર હોય ત્યારે યહોવાને
ક ું ચઢાવવા ું વચન આપે અગર અન્ય કોઈ વસ્ ુનો ત્યાગ કરવા ું
વ્રત લ.ે 4 અને તેના પતાને તે વચન વષે જાણ થાય છતાં તે
કશો વાંધો ઉઠાવે ન હ, તો તે વચન તે ીને બંધનકતાર્ બને છે.
5 પર ુ જો તેના પતાને જે દવસે જાણ થાય તે જ દવસે તેણીને
વચન ુરુ કરવાની મનાઈ કરે તો તે તેને ુરુ કરવા બંધનકતાર્
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ન રહે, તેના પતાએ તેને રોક હોવાથી યહોવા તેને વચન તોડવા
માંટે દો ષત ગણે ન હ.

6 “પર ુ જો કોઈ ી કઈ કરવાની પ્ર તજ્ઞા લે, અને પછ
લ કરે, 7 અને તેના પ તને તેના વચન વષેની ખબર પડે અને
જે દવસે ખબર પડે તે દવસે તે વષે ક ું ન કરે તો તે ું વચન
બંધનકતાર્ બને છે. 8 જો તેનો પ ત તેની પ્ર તજ્ઞા અથવા વચન
ુરુ કરવા ન દે તો તે પ્ર તજ્ઞા અથવા વચન ુક્ત થઈ જાય છે.

તેથી યહોવા તેને માંફ કરશ.ે
9 “જો કોઈ વધવા કે છૂટાછેડા આપેલી ી ું વચન હોય તો

તે તેને બંધનકતાર્ ગણાય, તે અ ૂક ૂણર્ કરવા.ં
10 “જો કોઈ પરણેલી ીએ સાસરે આ ા પછ યહોવાને

કોઈ વચન આપ્ ું હોય, 11 અને તેની જાણ થવા છતાં તેનો
પ ત તેને કાંઈ જ કહે ન હ કે ના પાડે ન હ, તો તે ું વચન તેને
બંધનકતાર્ ગણાય. 12 પણ જો પ તને જાણ થતાં તેને રદ કરે તો
તેણે જે વચન આપ્ ું હોય તે બંધનકતાર્ રહે ન હ. તેના પ તએ
તેને રદ કયાર્ હોવાથી યહોવા તેને માંફ કર દેશે. 13 પત્નીના કોઈ
પણ વચનને પ ત મંજૂર કે રદ કર શકે છે. 14 પર ુ જો જાણ
થયા પછ બીજા દવસ ુધીમાં પ તએ તેને કઈજ ક ું ના હોય
તો એનો અથર્ એ કે તે એના વચન સાથે સંમત છે, અને પ તએ
જાણ થઈ તે જ દવસે તેણે ક ું જ ક ું ન હ, એટલે એ મંજૂર
રા ું ગણાય. 15 પણ જો જાણ્યા પછ થોડા સમય બાદ પ ત
ના કરે તો તેણીના વચનોનાં ભંગનો જવાબદાર તેનો પ ત છે.”

16 પ ત અને પત્નીને વષે તેમજ પતા અને તેના ઘરમાં રહેતી
કુવાર કન્યા વષે યહોવાએ ૂસાને આ પ્રમાંણે નયમો જણા ા
હતા.

31
ઇસ્રાએલ અને મદ્યાન વચ્ચે ુદ્ધ
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1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ ૂ ત ૂજામાં ઇસ્રાએલને લઈ જનાર
મદ્યાનીઓ ઉપર ું ૂરે ૂરુ વેર વ ૂલ કરજ.ે તે પછ ું પ ૃઓ
ભેગો પોઢ જશે.”

3 પછ ૂસાએ લોકોને ક ું, “તમાંરામાંથી કેટલાકે શ સજજ
થઈને મદ્યાનીઓ ઉપર હુમલો કરો, અને યહોવા તમાંરા દ્વારા
મદ્યાનીઓ ઉપર બદલો લેશે. 4 તમાંરે ઇસ્રાએલના પ્રત્યેક
કુળસ ૂહમાંથી 1,000 માંણસોને ુદ્ધમાં મોકલવા. 5 આથી
પ્રત્યેક કુળસ ૂહમાંથી હજાર માંણસો ુજબ ૂસાએ 12,000
માંણસો ભેગા કર ને તેમને શ સજજ કર ને ુદ્ધમાં મોકલ્યા.”

6 અને યાજક એલઆઝારનો ુત્ર ફ નહાસ પ વત્ર સામગ્રી અને
ુદ્ધનાદ કરવાનાં રણ શગડાં લઈને સાથે ગયો. 7 ુદ્ધમાં મદ્યાનના

સવર્ ુરુષોનો સંહાર કરવામાં આ ો. કારણ કે ૂસાએ યહોવાની
આજ્ઞા ુજબ મદ્યાનીઓ પર હુમલો કય હતો. 8 ુદ્ધમાં માંયાર્
ગયેલા માંણસોમાં મદ્યાની રાજાઓ અવી, રેકેમ, ૂર, હૂર અને
રેબા હતા. ઉપરાંત બયોરના ુત્ર બલામને પણ માંર ના ો હતો.

9 ઇસ્રાએલીઓએ મદ્યાનીઓની સવર્ ીઓને અને બાળકોને
કેદ પકડયા,ં તેમના બધાં ઢોર, ઘેટાં બકરાં અને સરસામાંન ૂંટ
લીધાં. 10 તેમણે તેમના બધાં શહેરોને અને છાવણીઓને ૂટયા.ં
11 ત્યાર પછ તેઓ બધી ૂટ અને કબજે કરેલાં પ ુઓ અને
માંણસોને 12 મોઆબના મેદાનમાં યર ખોની સામે યદન નદ ને
કાંઠે આવેલી છાવણીમાં ૂસા, યાજક એલઆઝાર અને સમગ્ર
ઇસ્રાએલી સમાંજ સમક્ષ લા ા. 13 ૂસા, એલઆઝાર યાજક
અને લોકોના આગેવાનો વજયી સૈન્યને મળવા માંટે બહાર આ ા.

14 ૂસા ુદ્ધમાંથી પાછા ફરતા લશ્કરના સેનાપ તઓ, અને
લશ્કરના નાનામોટા અ ધકાર ઓ ઉપર ક્રોધે ભરાયો હતો. 15 તેણે
તેઓને ૂછ ું, “તમે આ બધી ીઓને શા માંટે જીવતી રહેવા
દ ધી? 16 આ એ જ ીઓ છે જઓેએ બલામની શખામણ
ુજબ પેઓરના પવર્ત પર ઇસ્રાએલીઓને યહોવાનો ત્યાગ કરવા

તથા ૂ ત ૂજામાં લલચાવી ગઈ હતી, અને તેને કારણે જ
ઇસ્રાએલી સમાંજમાં મરક નો રોગચાળો ફાટ નીક ો હતો.
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17 આથી બધાં ુરુષ સંતાનોને માંર નાખો, અને જમેણે શાર રક
સંબંધ કય હોય એવી બધી ીઓને પણ માંર નાખો. 18 પર ુ
જે ીઓએ શાર રક સંબંધ ન કય હોય તેઓને તમાંરે માંટે
જીવતી રાખો. 19 અને જઓેએ કોઈનો સંહાર કય છે અથવા
ૃતદેહનો સ્પશર્ કય છે તેઓ બધાએ સાત દવસ ુધી છાવણીની

બહાર રહે ું. તમાંરે અને તમાંરા કેદ ઓએ ત્રીજે અને સાતમે
દવસે દેહ ુ દ્ધ કરવી, 20 વળ તમાંરાં બધા કપડાં તથા જે કાંઈ
ચામડા ું કે બકરાના વાળ ું કે લાકડા ું બનાવે ુ હોય તે બ ું ય
ુદ્ધ કરવા ું યાદ રાખો.”
21 પછ યાજક એલઆઝારે ુદ્ધમાંથી પાછા ફરેલા યોદ્ધાઓને

ક ું, “યહોવાએ ૂસા માંરફતે જણાવેલા આ શા નો નયમ
છે. 22 જે કાંઈ અ માં ૂક શકાય જમેકે સો ું, ચાંદ , કાંસા,
લોખંડ, કલાઈ અને સીસાને 23 ુદ્ધ કરવા માંટે અ માંથી પસાર
કર ું પડશ;ે પછ ુ દ્ધના પાણી વડે તેને ુદ્ધ કરવામાં આવશ,ે
જો કાંઈ અ માં ૂક ન શકાય તે બધાને પાણીથી ુદ્ધ કર ુ.ં
24 સાતમે દવસે તમાંરે કપડાં ધોઈ નાખવાં, ત્યાર પછ તમે ુદ્ધ
થશો, અને પાછા છાવણીમાં દાખલ થઈ શકશો.”

25 અને યહોવાએ ૂસાને ક ું, 26 “ ું તથા એલઆઝાર યાજક
અને કુળના વડાલો સાથે મળ ને કબજે કરાયેલાં માંણસો અને
પ ુઓ સ હત બધાની ગણતર કર, 27 અને એ ુદ્ધમાં ગલેયા
યોદ્ધાઓ અને બાક ના સમાંજ વચ્ચે સરખે ભાગે વહેંચી આપ.
28 ુદ્ધમાં ગયેલા યોદ્ધાઓના ભાગમાંથી તારે દર 500 કેદ ઓ,
બળદો, ગધેડાં કે ઘેટાં દ ઠ એક યહોવાને માંટે કાઢ લે ુ.ં 29 પેલી
વસ્ ુઓ સૈ નકોએ ુદ્ધમાં લીધેલી વસ્ ુઓના અડધા ભાગમાંથી
લેવી અને તેને યાજક એલઆઝારને આપવી તે ભાગ યહોવાનો
છે. 30 લોકોના અડધા ભાગમાંથી, દર 50 માંણસ દ ઠ, બળદો,
ગધેડા,ં ઘેટાં અને બીજાં બધાં પ ુઓમાંથી એક લઈને યહોવાના
પ વત્રમંડપની સંભાળ લેતા લેવીઓને તે આપ. તે દેવનો ભાગ
છે.” 31 તેથી યહોવાએ આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાંણે ૂસાએ અને
યાજક એલઆઝારે ક ુ. 32 યોદ્ધાઓએ જે ૂંટ એકત્ર કર હતી
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તેની યાદ : 6,75,000 ઘેટાં, 33 બોંતેર હજારઢોર, 34 એકસઠ
હજાર ગધેડા, 35 બત્રીસ હજાર કુવાર કન્યાઓ. 36 ુદ્ધમાં ગયેલા
સૈ નકોને ૂંટમાંથી જે અડધો ભાગ તેની વગતો: 3,37,500 ઘેટા;
37 તેમાંથી 675 કર તર કે યહોવાને આપવામાં આ ાં. 38 છત્રીસ
હજાર ઢોર, તેમાંથી 72 કર તર કે યહોવાને આપવામાં આ ાં.
39 ત્રીસ હજારને પાંચસૌ ઘેડાં; તેમાંથી 61 કર તર કે યહોવાને
આપવામાં આ ા. 40 સોળ હજાર માંણસો, તેમાંથી 32 કર
તર કે યહોવાને આપવામાં આ ા. 41 યહોવાએ ૂસાને ક ું હ ું
તે પ્રમાંણે યહોવાને સવર્ ભાગ યાજક એલઆઝારને આપવામાં
આ ો.

42 ૂંટનો અડધો ભાગ ઇસ્રાએલી લોકો માંટે હતો, ૂસાએ
ુદ્ધમાં ગયેલા યોદ્ધાઓના ભાગથી તેને જુદો રા ો હતો, તેની
વગતો; 43 અડધા ભાગમાં 3,37,500 ઘેટાં 44 છત્રીસ હજાર
ગાયો. 45 ત્રીસ હજારને પાંચસૌ ગધેડા,ં 46 ને સોળ હજાર
ુરુષોઓ હતા. 47 યહોવાની આજ્ઞા અ ુસાર ૂસાએ લોકોને

મળેલા અડધા ભાગમાંથી દર 50 માંણસોમાંથી એક માંણસ અને
દર 50 પ ુઓમાંથી એક પ ુ લઈને યહોવાના પ વત્ર મંડપની
સંભાળ રાખનાર લેવીઓને તે આપ્યા.ં

48 પછ સેનાપ તઓ અને લશ્કરના નાનામોટા અ ધકાર ઓએ
આવીને 49 ૂસાને જણા ુ,ં “અમે આપના સેવકોએ તેમના
હાથ નીચેને માંણસોની ગણતર કર છે અને એક પણ માંણસ
ઓછો થયો નથી. 50 આથી ૂંટના અમાંરા ભાગમાંથી ખાસ
સ્ ુત્યાપર્ણો યહોવાને અપર્ણ કરવા લા ા છ એ: સોનાનાં ધરેણાં,
સાંકળા, કડા,ં વીટ ઓ, કુડળો અને હારો-અમાંરા પ્રાણ બચાવવા
બદલ યહોવાને ધરાવવા આ ા છ એ. યહોવા સમક્ષ અમાંરા
આત્માંઓના પ્રાય તને માંટે આ સવર્ અપર્ણો છે.”

51 ૂસાએ અને યાજક એલઆઝારે તેમની પાસેથી દાગીનાઓ
સ્વીકાર લીધા. તે વધા શોભાયમાંન અલંકારના રૂપમાં હતા.
52 તેમણે યહોવાને ધરાવેલી આ સોનાની ભેટ ું કુલ વજન બસો
કલો હ ુ.ં તેની કમત 420 પાઉંડ હતી. એ 1,000 માંણસોના
અને 100 માંણસોના આગેવાનોએ આપેલ હ ું. 53 અ ધકાર
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નહોતા તેવા યોદ્ધાઓએ પોતપોતાની ૂંટ પોતાની પાસે રાખી
હતી. 54 ૂસા અને યાજક એલઆઝાર “હજાર-હજાર” ના અને
સોસોના સેનાનાયકો પાસેથી સો ું સ્વીકાર ને ુલાકાત મંડપમાં લઈ
આ ા, ઇસ્રાએલ પ્રજાના સ્મરણાથ યહોવા સમક્ષ તે રાખવામાં
આ ું, જથેી યહોવા ઇસ્રાએલ ું રક્ષણ કરે.

32
યદન નદ ને ૂવર્કાંઠે વસેલા કુળસ ૂહ

1 ઇસ્રાએલી પ્રજા યાઝેર અને ગલયાદના પ્રદેશમાં આવી, રૂબેન
અને ગાદના કુળસ ૂહો પાસે ઘેટાનાં મોટાં મોટાં ઘણ હતા. તેમણે
જો ું કે આ પ્રદેશ ઢોરઢાંખરના ઉછેર માંટે ઉ મ અને અ ુકુળ
છે. 2 તેથી તેઓએ ૂસા; યાજક એલઆઝાર અને સમાંજના
આગેવાનો સમક્ષ આવીને ક ુ,ં 3 “ઇસ્રાએલી સમાંજને યહોવાએ
જીતી આપેલો પ્રદેશ, અટારોથ, દ બોન, યાઝેર, નમ્રાહ, હેશ્બોન,
એલઆલેહ, સબામ, નબો અને બેઓન. 4 આ સમગ્ર પ્રદેશ
ઢોરઢાંખરના ઉછેર માંટે ૂબ અ ુકૂળ છે, અને આપના સેવકો
પાસે ુષ્કળ ઢોરો છે. 5 અમાંરા પર કૃપા હોય તો યદન નદ
ઓળંગીને તે તરફના વસ્તારને બદલે આ પ્રદેશ અમાંરા ભાગમાં
આપો.”

6 ૂસાએ ગાદ અને રૂબેનના કુળસ ૂહોને ક ું, “તમાંરા બીજા
ઇસ્રાએલી ભાઈઓ તો ુદ્ધમાં જાય છે ત્યારે ું તમે અહ રહેવા
માંગો છો? 7 ઇસ્રાએલીઓ યદન નદ ઓળંગીને યહોવાએ તેમને
આપેલી ૂ મમાં દાખલ થવા જાય છે, ત્યારે તમે શા માંટે તેમને
નરૂત્સાહ કરો છો? 8-9 ારે મેં તમાંરા પ ૃઓને કાદેશ
બાનઆથી દેશની જા ૂસી કરવા મોકલ્યા હતા, ત્યારે તેઓએ
આ ુ જ વતર્ન ક ુર્ હ ું, તે લોકો એશ્કોલ ખીણ ુધી ગયા.
પ્રદેશ જોયો અને જે પ્રદેશ યહોવાએ ઇસ્રાએલીઓને આપ્યો હતો
ત્યાં જવાનો તેમનો ઉત્સાહ તોડ પાડયો. 10 આથી તે દવસે
યહોવાનો ક્રોધ ભ ૂક ઊઠયો હતો અને તેણે વચન આપ્ ું કે,
11 ‘તે લોકો મને વ ા ુ ર ા નથી તેથી મસરમાંથી આવેલા
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એમાંના 20 વષર્ અને તેથી વધારે ઉમરના ઇસ્રાએલીઓ ઈબ્રા હમ,
ઈસહાક અને યાકૂબને જે ૂ મ આપવા ું વચન આપ્ ુ હ ું તેમાં
તે પ્રવેશ કરશે ન હ. 12 અપવાદરૂપે ફકત માંરામાં સં ૂણર્ વ ાસ
રાખનાર ક નઝઝ ય ેહનો ુત્ર કાલેબ અને ૂનનો ુત્ર યહો ુઆ
જઓેએ વચનના દેશમાં જવા માંટે લોકોને અ ુરોધ કય હતો.’

13 “ઇસ્રાએલીઓ ઉપર યહોવાનો કોપ ભ ૂક ઊઠયો, અને
તેણે તેમને 40 વષર્ ુધી રણમાં રઝળા ા, અને આખેર યહોવાને
દઃુખ આપનાર આખી પેઢ સમાંપ્ત થઈ ગઈ 14 અને હવે તમે,
પાપી લોકો, પણ તમાંરા પતાઓએ ક ુર્ તેમ કરો છો. ું
તમાંરે યહોવાને તેના લોકો વરુદ્ધ હજુ વધારે ુસ્સે કરવા છે?
15 કારણ, જો તમે અત્યારે આ પ્રમાંણે દેવથી વ ુખ થશો તો
તે આ બધા લોકોને રણમાં રઝળતાં છોડ દેશે અને તમે તેમના
વનાશ ું ન મ બનશો.”
16 તેથી તેમણે ૂસાની પાસે જઈને ક ું, “અમે અહ અમાંરાં

ઘેટાંબકરાં માંટે વાડા બાંધી ું અને અમાંરાં ી બાળકો માંટે
કલ્લેબંધી નગરો બાંધી ું; 17 ત્યાર બાદ અમે જાતે શ સજજ
થઈને ઇસ્રાએલી પ્રજાની આગળ રહ તેમને તેમની ૂ મમાં
પહોંચાડતા ુધી લડ ુ,ં એ સમય દરમ્યાન અમાંરાં ી બાળકો
એ ગામોમાં દેશના ૂળ વતનીઓના હુમલાથી ુર ક્ષત રહ શકશ.ે
18 અને બધા ઇસ્રાએલીઓને તેઓનો વારસો-પોતાના ભાગની
જમીનનો પાછો ન હ મળે ત્યાં ુધી અમે પાછા ન હ ફર એ.
19 વળ અમે યદન નદ ને પેલે પારના પ્રદેશમાં તેમની સાથે
જમીનમાં ભાગ માંગી ું ન હ, કારણ કે, તેના બદલે અમને યદન
નદ ને ૂવર્કાંઠે અમાંરા ભાગની જમીન મળેલી છે ત્યાં રહેવા ું
અમે પસંદ કર ું.”

20 એટલે ૂસાએ ક ું, “ઠ ક, તો તમે જે ક ું છે તે પ્રમાંણે
કરો અને યહોવાના ુદ્ધ માંટે પોતાને સજજ કરો. 21 અને યહોવા
પોતાના શ ુઓને તે દેશમાંથી હાંક કાઢે ત્યાં ુધી તમાંર સેનાની
ટુકડ ઓને યદન નદ ને પાર રાખો અને ત્યાં રહો. 22 પછ તે
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ૂ મ યહોવાના તાબામાં આવી જાય ત્યાર બાદ જ તમે પાછા
ફરો તો, તમે યહોવા અને ઇસ્રાએલ પ્રત્યેના કતર્ થી ુકત થશો
અને આ ૂ મ યહોવાની દ્ર એ તમાંર માં લક ની થશ.ે 23 પર ુ
જો તમે જે ક ું, તે પ્રમાંણે ન હ કરો તો, તે યહોવાની વરુદ્ધ ું
તમાંરુ પાપ ગણાશે, અને તમાંરે તમાંરુ પાપ અ ૂક ભોગવ ું
પડશે. 24 ભલે, જાઓ અને તમાંરાં કુટુબો, ી બાળકો માંટે
નગરો તથા તમાંરાં ઢોરઢાંખર માંટે વાડા બાંધો, અને તમે ક ું છે
તે બ ું તમે કરો. તમાંરુ વચન પાળજો.”

25 ગાદ અને રૂબેનના કુળસ ૂહોએ ૂસાને ક ું, “ધણી, અમે
આપના સેવકો આપ કહેશો તેમ કર ું, અને તમાંર ૂચનાઓ
અક્ષઃરશ પાળ ું. 26 અમાંરાં બાળકો અને ીઓ, અમાંરાં
ઘેટાબકરાં અને બીજાં બધાં પ્રાણીઓ અહ ગલયાદનાં ગામોમાં
રહેશ,ે 27 પણ અમે આપના સેવકો બધા હ થયાર ધારણ કર ું
અને યદન પાર જઈ ું યહોવાની સમક્ષ લડવા માંટે અમાંરા ધણીએ
ક ા ુજબ.”

28 તેથી ૂસાએ યાજક એલઆઝાર, યહો ુઆ અને
ઇસ્રાએલના કુળસ ૂહના આગેવાનોને ક ું, 29 “જો ગાદના અને
રૂબેનના વંશજો હ થયાર ધારણ કર ને તમાંર સાથે યહોવા સમક્ષ
લડવાને યદન ઓળંગીને આવ,ે અને જો તે પ્રદેશ તમાંરા તાબામાં
આવી જાય તો તમાંરે તેમને ગલયાદનો પ્રદેશ તેમાં ભાગ તર કે
આપવો. 30 પણ જો તેઓ હ થયાર ધારણ કર ને તમાંર સાથે
યદન ઓળંગીને ન આવે તો તેમને તેમનો ભાગ કનાનમાં જ તમાંર
સાથે મળશ.ે”

31 ગાદના અને રૂબેનના લોકોએ ક ું, “ધણી, અમે યહોવાએ
જણા ા ુજબ કર ું. 32 અમે હ થયાર ધારણ કર ને યહોવા
સમક્ષ યદન પાર કર ને કનાનના પ્રદેશમાં જઈ ુ.ં પણ અમને યદન
નદ ના આ ૂવર્કાંઠે અમાંરા ભાગની જમીન મળવી જોઈએ.”

33 આથી ૂસાએ ગાદના અને રૂબેનના વંશજોને તથા ૂસફના
ુત્ર મનાશ્શાના અધર્કુળસ ૂહને અમોર ઓના રાજા સીહોન ું રા

અને બાશાનના રાજા ઓગ ું રા , એ સમગ્ર પ્રદેશ અને તેમાંના
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શહેરો તથા આજુબાજુની જમીન બ ું આપી દ ુ.ં 34 પછ
ગાદના વંશજોએ કોટવાળાં નગરો બાંધ્યા;ં દ બોન, અટારાથ,
અરોએર, 35 આટ્રોથ-શોફાન, યાઝેર, યોગ્બહાહ, 36 બેથ- નમ્રાહ
અને બેન-હારાન, તથા ઘેટાબકરાંઓ માંટે વાડાઓ બાંધ્યા.

37 રૂબેનના વંશજોએ હેશ્બોન, 38 એલઆલેહ, કયાર્થાઈમ,
નબો, બઆલ-મેઓન અને સબ્માંહ આ ર તે નબો અને બઆલ-
મેઓનને નવા નામ આપ્યા.

39 ત્યારબાદ મનાશ્શાના વંશજોમાંથી માંખીરના કુળસ ૂહના
લોકોએ ગલયાદ પર ચઢાઈ કર ને તે જીત લી ું અને ત્યાંથી
અમોર ઓને હાંક કાઢયા. 40 આથી ૂસાએ મનાશ્શાના
કુળસ ૂહના માંખીરને ગલયાદ આપ્ ું અને તે ત્યાં ર
થયો. 41 મનાશ્શાના કુળસ ૂહમાંથી યાઈરના ગોત્રના માંણસોએ
ગલયાદના અનેક નગરો પર ચઢાઈ કર તેમનાં ગામડાં કબજે
કર લીધાં અને તેઓના પ્રદેશ ું નામ બદલીને હાવ્વોથ-યાઈર નામ
આપ્ ુ.ં 42 વળ નોબાહ નામનો ક્ત લશ્કર લઈને કનાથ અને
તેની આસપાસના ગામડાં પર ચઢ આ ો અને તે કબજે કર
લીધાં અને તે ું નામ પોતાના નામ ઉપરથી “નોબાહ” રા ું.

33
ઇસ્રાએલની યાત્રાનો માંગર્

1 ૂસા અને હારુનની આગેવાની હેઠળ ઇસ્રાએલ પ્રજા
મસરમાંથી બહાર આ ા પછ તે લોકોએ જે જે ઠેકાણે ુસાફર
કર હતી. 2 તે તે ળોનાં નામ યહોવાની આજ્ઞા અ ુસાર
ૂસાએ નોંધી લીધાં હતા. તે આ પ્રમાંણે છે:
3 પાસ્ખા પવર્ની રા ત્ર પછ ના દવસે એટલે પહેલા મ હનાના

15 માં દવસે તેઓ મસરના રામસેસ નગરથી નીક ા.
મસરવાસીઓના દેખતાં તેઓ યહોવાના રક્ષણ હેઠળ ઉઘાડે છોગે
નીક ા હતા. 4 તે વખતે મસર ઓ યહોવાએ માંર નાખેલાં
તેમનાં પહેલાં સંતાનોને દફનાવતા હતા. આમ યહોવા મસરના
બધા જ દેવો પર પરાક્રમી દેવ ૂરવાર થયા.
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5 ત્યારબાદ ઇસ્રાએલીઓએ રામસેસથી નીકળ ને ુ ોથમાં
ુકામ કય . 6 તે પછ તેમણે ુ ોથથી નીકળ ને રણને કનારે

આવેલા એથામમાં ુકામ કય . 7 ત્યાંથી નીકળ ને તેઓ બઆલ-
સફોનની પાસે આવેલ પી-હાહ રોથ તરફ જઈને મગ્દોલ પવર્તની
તળેટ માં ુકામ કય .

8 પછ પી-હાહ રોથથી નીકળ રાતા સ ુદ્રમાં થઈને તેઓ
રણમાં પહોંચ્યા. પછ એથામના રણમાં ત્રણ દવસનો રસ્તો
કાપીને તેઓએ માંરાહમાં ુકામ કય ,

9 અને પછ માંરાહથી નીકળ તેઓ એલીમ આ ા, ત્યાં
પાણીના 12 ઝરા અને તાડનાં 70 ખજૂર નાં ૃક્ષો હતા,ં ત્યાં
તેમણે ુકામ કય .

10 પછ એલીમથી નીકળ ને તેમણે રાતા સ ુદ્ર પાસે ુકામ
કય .

11 તેઓએ રાતાં સ ુદ્ર છોડ ને સીનના રણમાં ુકામ કય ,
12 તે પછ સીનના રણમાંથી નીકળ ને દોફકાહમાં છાવણી કર .
13 દોફકાહથી નીકળ ને પછ આ ૂશમાં ુકામ કય .
14 આ ૂશથી નીકળ ને તેમણે રફ દ મમાં ુકામ કય . પણ ત્યાં

પીવા ું પાણી નહો ુ.ં
15 પછ રફ દ મથી નીકળ ને તેઓએ સનાઈના રણમાં ુકામ

કય .
16 સનાઈના રણમાંથી નીકળ ને તેમણે કબ્રોથ-હ ાવાહમાં
ુકામ કય .
17 કબ્રોથ-હ ાવાહથી નીકળ તેમણે હસેરોથમાં ુકામ કય .
18 હસેરોથથી તેમણે રથ્માંહમાંથી ુકામ કય .
19 રથ્માંહમાંથી નીકળ ને તેઓએ રમ્મોન-પેરેસમાં છાવણી કર .
20 રમ્મોન-પેરેસથી નીકળ ને તેઓએ લબ્નાહમાં ુકામ કય .
21 પછ લબ્નાહથી નીકળ ને તેમણે રસ્સાહમાં ુકામ કય .
22 રસ્સાહથી નીકળ તેમણે કહેલાથાહમાં ુકામ કય .
23 કહેલાથાહથી નીકળ ને તેઓએ શેફેર પવર્ત આગળ ુકામ

કય .
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24 શેફેર પવર્તથી નીકળ ને તેઓએ હરાદાહમાં ુકામ કય .
25 હરાદાહથી નીકળ ને તેમણે માંકેહેલોથમાં ુકામ કય .

26 માંકેહેલોથથી નીકળ તેમણે તાહાથમાં ુકામ કય .
27 તાહાથથી નીકળ તેમણે તેરાહમાં ુકામ કય .
28 તેરાહથી નીકળ તેમણે મથ્કાહમાં ુકામ કય .
29 મથ્કાહમાંથી નીકળ તેમણે હાશ્મોનાહમાં ુકામ કય .
30 હાશ્મોનાહથી નીકળ તેઓએ મોસેરોથમાં ુકામ કય .
31 મોસેરોથથી નીકળ ને તેમણે બની-યાઅકાનમાં ુકામ કય .
32 બની-યાઅકાનથી નીકળ ને તેઓએ હોર-હા ગદગાદમાં ુકામ

કય .
33 હોર-હા ગદગાદથી નીકળ ને તેમણે યોટબાથાહમાં ુકામ કય .
34 ચોટબાથાહથી નીકળ ને તેમણે આબ્રોનાહમાં ુકામ કય .
35 આબ્રોનાહથી નીકળ ને તેઓએ એસ્યોન-ગેબેરમાં ુકામ કય .
36 એસ્યોન-ગેબેરથી નીકળ ને તેમણે સીનના રણમાં એટલે કે

કાદેશમાં ુકામ કય .
37 કાદેશથી નીકળ તેમણે અદોમની સરહદે આવેલા હોર

પવર્ત આગળ ુકામ કય . 38 યહોવાએ આજ્ઞા આપી તે
પ્રમાંણે યાજક હારુન હોર પવર્ત ઉપર ગયો અને ત્યાં જ તે
ઇસ્રાએલીઓએ મસરમાંથી મહાપ્ર ાન કયાર્ પછ ચાળ સમાં
વષ, પાંચમાં મ હનાના પ્રથમ દવસે તે ૃત્ ુ પામ્યો. 39 તે ૃત્ ુ
પામ્યો ત્યારે તેની ઉમર 123 વષર્ની હતી.

40 કનાની ૂ મમાં નેગેબમાં આવેલા શહેર અરાદના કનાની
રાજાઓ સાંભ ુ કે ઇસ્રાએલી લોકો તેના દેશ તરફ આવી ર ા
છે. 41 પછ ઇસ્રાએલી પ્રજાએ હોર પવર્તથી યાત્રા કર અને
સાલ્મોનાહમાં ુકામ કય .

42 સાલ્મોનાહથી નીકળ ને તેઓએ ૂનોનમાં ુકામ કય .
43 ૂનોનથી નીકળ ને તેઓએ ઓબોથમાં ુકામ કય .
44 ઓબોથથી નીકળ ને તેઓએ મોઆબીઓના પ્રદેશમાં

અબાર મનાં ખંડરેોમાં ુકામ કય .
45 ત્યાંથી નીકળ ને તેઓએ હ બોન-ગાદમાં ુકામ કય .
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46 હ બોન-ગાદથી નીકળ ને તેઓએ આલ્મોન દબ્લાથાઈમમાં
ુકામ કય .
47 આલ્મોન દબ્લાથાઈમમાંથી નીકળ ને તેમણે નબોની સામે

આવેલા અબાર મ પવર્ત આગળ ુકામ કય .
48 અબાર મ પવર્તથી નીકળ ને અંતે તેઓએ યર ખોની સામે

યદન નદ ના કાંઠે મોઆબના મેદાનોમાં ુકામ કય . 49 પછ
તેઓએ યદનને કાંઠે બેથ-યશીમોથથી આબેલ- શટ્ટ મ ુધી
મોઆબના મેદાનમાં ુકામ કય .

50 ત્યાં મોઆબના મેદાનોમાં યદનને કનારે યર ખોની સામે
યહોવાએ ૂસાને ક ું, 51 “ ું ઇસ્રાએલી પ્રજાને કહે કે, તમે
યદન નદ પાર કર ને કનાન દેશમાં પ્રવેશ કરો; 52 ત્યારે તમાંરે
દેશના બધા વતનીઓને હાંક કાઢવા, તમાંરે તેમની બધી પથ્થરની
કે ધા ુની ૂ તઓનો નાશ કરવો, તેમનાં બધાં કોતરેલા પથ્થરો,
ધા ુની ગાળેલી પ્ર તમાંઓ તથા પવર્તોમાં આવેલાં ૂ તઓની ૂજા
કરવાનાં દેવ ાનોનો તમાંરે ૂરો નાશ કરવો. 53 તમાંરે તે
પ્રદેશનો કબજો લેવો અને તેમાં વસવાટ કરવો, કારણ કે, મે
એ પ્રદેશ તમને જ આપી દ ધો છે, તમાંરે ચઠ્ઠ નાખીને એ પ્રદેશ
તમાંરા વંશો અને કુળો વચ્ચે વહેંચી આપવો. 54 વધારે સં ા
ધરાવતા કુળસ ૂહોને વધારે વસ્તાર ધરાવતા પ્રદેશો અને ઓછ
વસ્તી ધરાવતા કુળસ ૂહોને ઓછો વસ્તાર ધરાવતા પ્રદેશો વહેંચી
આપવામાં આવશ.ે

55 “તમે તે દેશમાં વસતા લોકોને ત્યાંથી હાંક ન હ કાઢશો,
અને ત્યાં રહેવા દ ધા હશે તો તેઓ તમાંર આંખમાં કણાની જમે
અને તમાંરા પડખામાં ૂળની જમે ૂંચ્યા કરશ,ે દેશની માં લક
બાબત તેઓ સતત તમાંર સાથે ઝધડયા કરશે, 56 અને મેં તેમની
જે દશા કરવા ધા ુર્ હ ું તેવી દશા હુ તમાંર કર શ અને તમાંરો
વનાશ કર શ.”

34
ઇસ્રાએલીઓમાં કનાન પ્રદેશની વહેંચણી
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1 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 2 “ઇસ્રાએલીઓને ું આ પ્રમાંણે
આજ્ઞા કર: હવે તમે કનાનના પ્રદેશમાં દાખલ થશો, તમાંરા
તાબામાં આવનાર એ પ્રદેશની સરહદ આ પ્રમાંણે છે: 3 એનો
દ ક્ષણ છેડો અદોમની સરહદે આવેલા સીનના રણ આગળ ૂરો
થાય છે. 4 એની દ ક્ષણની સરહદ ૂવર્માં ૃત સ ુદ્રના છેડાથી શરૂ
થઈ દ ક્ષણમાં આક્રાબ્બીમ ઘાટ ુધી જઈ સીનમાં થઈને દ ક્ષણમાં
કાદેશ-બાનઆ ુધી જાય છે. 5 ત્યાંથી તે હસાર આદાર થઈને
છેક આસ્મોન ુધી જશે. ત્યાંથી મસરના કોતર તરફ વળ
ૂમધ્ય સ ુદ્ર આગળ ૂર થાય છે. 6 ૂમધ્ય સ ુદ્ર એ તમાંર

પ મ સરહદ હશ.ે 7 તમાંર ઉ રની સરહદ ૂમધ્ય સ ુદ્રથી
શરૂ થઈ હોર પવર્ત ુધી જશે. 8 ત્યાંથી લબોહમાંથ થઈને સદાદ
ુધી જશ.ે 9 ત્યાંથી એ ઝફ્રોન થઈને હસાર-એનાન આગળ ૂર

થશે. આ તમાંર ઉ રની સરહદ થશ.ે 10 તમાંર ૂવર્ની સરહદ
હસાર એનાનથી શરૂ થઈ શક્રામ જશે. 11 શક્રામથી એ આ યનની
ૂવ આવેલ રબ્લાહ થઈ નીચે ઊતર ક ેરેથના સરોવરના ૂવર્
કનારે પહોંચશે. 12 ત્યાંથી એ સરહદ યદનને કનારે આગળ
વધી ૃત સ ુદ્ર આગળ ૂર થશે. આ થઈ તમાંરા દેશની ચારે
દશાની સરહદો.”
13 ૂસાએ ઇસ્રાએલીઓને આ પ્રમાંણે આજ્ઞા આપી, “આ

પ્રદેશ તમાંરે ચઠ્ઠ નાખીને વહેંચી લેવાનો છે, યહોવાએ એ પ્રદેશ
નવ આખા અને એક અડધા કુળસ ૂહોને સોંપી દેવા જણા ું
છે. 14 રૂબેન અને ગાદના કુળસ ૂહોને અને મનાશ્શાના અધર્કુળને
વારસો વહેંચી આપવામાં આ ો છે. 15 યર ખોની સામે યદન
નદ ની ૂવર્ તરફનો પ્રદેશ તેઓને આપ્યો છે.”

16 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 17 “નીચેના માંણસો તને જમીનની
વહેંચણીમાં મદદ કરશ;ે યાજક એલઆઝાર અને ૂનનો ુત્ર
યહો ુઆ. 18 ઉપરાત જમીન વહેંચણી માંટે તેઓને મદદ કરવા
તારે દરેક કુળસ ૂહમાંથી એક આગેવાન લેવો. 19 એમનાં નામ
આ પ્રમાંણે છે:
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યહૂદાના કુળસ ૂહમાંથી ય ેહનો ુત્ર કાલેબ,
20 શમયોનના કુળસ ૂહમાંથી આમ્મીહુદનો ુત્ર શમયોન.
21 બન્યામીનના કુળસ ૂહમાંથી કસ્લોનનો ુત્ર અલીદાદ.
22 દાનના કુળસ ૂહમાંથી યોગ્લીનો ુત્ર ુ ,
23 ૂસફના વંશજ મનાશ્શાના કુળસ ૂહમાંથી એફોદનો ુત્ર
હા ીએલ

24 એફ્રાઈમના કુળસ ૂહમાંથી શફાટાનનો ુત્ર ક ુએલ,
25 ઝ ુલોનના કુળસ ૂહમાંથી પાનાર્ખનો ુત્ર અલીસાફાન.
26 ઈસ્સાખારના કુળસ ૂહમાંથી અઝઝાનનો ુત્ર પાલ્ટ એલ.
27 આશેરના કુલસ ૂહમાંથી શલોમીનો ુત્ર આહ હૂદ,
28 નફતાલીના કુળસ ૂહમાંથી આમ્મીહૂદનો ુત્ર પદાહએલ.”

29 કનાન પ્રદેશમાં કુળો મધ્યે ઇસ્રાએલીઓને જમીન વહેંચવા
માંટે આ માંણસોની નમ ૂક મેં કર છે.

35
લેવી વંશીઓના નગરો

1 મોઆબના મેદાનમાં યર ખો નજીક યદનને કાંઠે યહોવાએ
ૂસાને ક ું, 2 “ ું ઇસ્રાએલીઓને આજ્ઞા કર કે, તેઓ લેવીઓને

તેઓના વારસા તર કે કેટલાંક નગરો અને આસપાસની ગૌચર
જમીન આપ.ે 3 તે નગરોમાં તેઓ વસવાટ કરશે અને ગૌચરની
જમીનમાં તેઓ પોતાનાં ઢોરો, ઘેટાંબકરાં અને અન્ય પ ુઓ રાખશ.ે
4 તમે લેવીઓને જે નગરો આપો તેની ગૌચરની જમીન ગામાંના
કોટની ચારે બાજુએ 1,000 હાથ હોય. 5 નગરથી 2,000 હાથ
ૂવર્ ુધીનો, 2,000 હાથ દ ક્ષણ ુધીનો, 2,000 હાથ પ મ
ુધીનો અને 2,000 હાથ ઉ ર ુધીની બધી ૂ મ લેવીઓની

થશે. નગર તે સમગ્ર ૂ મની મધ્યમાં આવે ું હશે. 6 તમાંરે
લેવીઓને એકદરે 48 ગામો ગૌચર જમીન સાથે સોંપવાના છે,
તેમાંથી 6 આશ્રયનગરો તર કે આપવાના છે. અજાણતા જનેાથી
માંનવહત્યા થઈ ગઈ હોય તેમાંના એક આશ્રયનગરમાં નાસી જઈને
ત્યા આશ્રય મેળવી શકે. 7 આમ, કુલ ઉડતાળ સ નગરો અને તેની
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આસપાસની ગૌચરની જમીન લેવીઓને સોંપવામાં આવે. 8 આ
નગરો દેશના વ વધ ભાગોમાં આવેલા હોય, મોટાં કુળસ ૂહો પાસે
વ ુ નગરો છે, તેથી તેઓ વ ુ નગરો આપે અને નાનાં કુળસ ૂહો
પાસે ઓછાં નગરો છે તેથી તેઓ લેવીઓને થોડાં નગરો આપ.ે”

9 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 10 “ ું ઇસ્રાએલી લોકોને આ પ્રમાંણે
કહે: જયારે તમે યદન નદ ઓળંગીને કનાનના પ્રદેશમાં પ્રવેશ
કરો. 11 ત્યારે તમાંરે અ ુક નગરોને આશ્રયનાં નગરો તર કે પસંદ
કરવાં જમેાં જે માંણસે અકસ્માંતે હત્યા કર હોય તે આશ્રય
લઈ શકે. 12 એ નગરમાં તે મરનાર ું વેર લેવા ઈચ્છતા સગાથી
તે ુર ક્ષત રહ શકે. સમાંજ સમક્ષ ન્યાય ચલા ા વના તેને
માંર શકાય ન હ. 13 તેથી તમાંરે આશ્રયનાં નગરો તર કે છ
શહેરો પસંદ કરવાં, 14 ત્રણ યદન નદ ની ૂવર્ બાજુએ અને ત્રણ
કનાનમાં. 15 એ છ શહેરો આશ્રયનગરો ગણાશે અને તેમાં જણેે
અકસ્માંતે ૂન ક ુર્ હોય તેવો ઇસ્રાએલી કે વદેશી કે તમાંર સાથે
વસતો હોય તેવો કોઈ પણ ક્ત આશ્રય લઈ શકશે.

16 “જો કોઈએ લોખંડના સાધનથી કોઈને માંર ના ો હોય,
તો તે ૂન ગણાશે, તે ૂનીને દેહાતદડની સજા આપવામાં આવ.ે
17 અથવા મોટો પથ્થર માંર ને કોઈની હત્યા કર હોય, તો પણ તે
ૂન ગણાશે. તે ૂનીને દેહાતદડની સજા થશ.ે 18 એ જ પ્રમાંણે

લાકડાથી ઈજા પહોંચાડ કોઈને માંર ના ો હોય, તો તે પણ
ૂન ગણાશે અને તે ૂનીને દેહાતદડની સજા થશ.ે 19 મોતનો

બદલો લેનાર, ૂનીને મળે ત્યારે તે પોતે જ તેને માંર નાખ.ે
20 “તેથી જો કોઈ દ્વશેને કારણે બીજી ક્ત પર કોઈ વસ્ ુનો

ઘા કર ને માંર નાખે અથવા છુપાઈને લાગ જોઈને માંર નાખ.ે
21 અથવા ુસ્સે થઈને ુ ા માંર બીજી ક્તને માંર નાખે તો
તે ૂની છે. મોતનો બદલો લેનાર ક્ત ારે તે ૂનીને મળે
ત્યારે તેને માંર નાખ.ે

22 “પણ જો કોઈ ક્ત દશુ્મનાવટ વગર કોઈને અકસ્માંતે
ગબડાવી ૂકે અથવા તેને માંર નાખવામના ઈરાદા વગત તેના
ઉપર કોઈ હ થયાર ફેંકે, 23 અથવા જોયા વગર પથ્થર ફેંકે અને
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તે કોઈને વાગે અને તે મર જાય, અને જો મરનાર માંણસ
માંરનારનો દશુ્મન ના હોય અને તેને ઈજા કરવાના ઈરાદાથી માંય
ના હોય, 24 તો સમાંજે એ માંરનાર અને મરનારના સૌથી નજીકના
સગા વચ્ચેનો ન્યાય આ નયમો પ્રમાંણે કરવો; 25 સમાંજે એ
માંરનાર ું મરનારના બદલો લેવા ઈચ્છતા સોથી નજીકના સગાના
હાથથી રક્ષણ કર ું અને તેને એણે જે શહેરમાં આશ્રય લીધો
હોય ત્યાં પાછો લાવવો, પ્ર ુખ યાજક ું ૃત્ ુ થાય ત્યાં ુધી તેણે
એ નગરમાં રહે ું.

26-27 “જો મોત નીપજાવનાર આશ્રયનગર છોડ ને બહાર જાય,
અને મોતનો બદલો લેનાર તેને મળે અને તેને માંર નાખે તો તે ૂન
ગણાય ન હ. 28 કારણ કે ુ યાજક ું ૃત્ ુ થાય ત્યાં ુધી
મોત નીપજાવનારે આશ્રયનગરમાં જ રહે ું જોઈ ું હ ુ.ં ુ
યાજકના ૃત્ ુ પછ તે ક્ત પોતાના પ્રદેશમાં અને પોતાને ઘરે
પાછો ફર શકે છે. 29 તમને અને તમાંરા વંશજોને આ નયમો
સવર્ત્ર અને સવર્દા બંધનકતાર્ છે.

30 “મ ુષ્યવધ કરનારને એકથી વ ુ સાક્ષીઓના ુરાવાને આધારે
જ ૂની ઠરાવીને દેહાતદડની સજા કર શકાય. ફકત એક જ
સાક્ષીનો ુરાવો દેહાંતદડ આપવા માંટે ૂરતો ગણાય ન હ.

31 “દેહાતદડની સજા થઈ હોય તેવા ૂનીને પૈસા લઈને છોડ
શકાય ન હ. તેનો વધ થવો જ જોઈએ. તેના માંટે કોઈ પણ
ખંડાણીનો સ્વીકાર કરવામાં આવે ન હ.

32 “ ુ યાજક ું મરણ થાય તે પહેલાં આશ્રયનગરમાં રક્ષણ
લેનાર હત્યારા પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની રકમ સ્વીકાર ને તેને ઘરે
પાછા ફરવા માંટેની રજા આપી શકાય ન હ.

33 “તમે જે ૂ મમાં વસો છો તેને ભ્ર ન કરશો. ૂનથી
ૂ મ ભ્ર થાય છે. જે ૂ મ પર ૂન થ ું છે તે ું પ્રાય ત

બીજી કોઈ ર તે થઈ શકે ન હ, ૂનીને દેહાતદડની સજા થવી જ
જોઈએ. પ્રાય ત કરવા માંટે ૂનીના લોહ સવાય બીજો કોઈ
રસ્તો નથી. 34 તમે જે દેશમાં વસવા માંટે જાઓ છો, તેને તમે
અપ વત્ર ન કરો, કારણ કે હુ યહોવા તમાંર મધ્યે નવાસ કરનાર
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છુ. તમે જે ૂ મમાં વસો છો, જમેાં હુ વ ુ છુ તેને તમાંરે ભ્ર
ન કરવી, કારણ હુ યહોવા ઇસ્રાએલીઓ વચ્ચે વ ુ છુ.”

36
સલોફદાહની ુત્રીઓનો વારસા હ

1 પછ ૂસફના ુત્રોના-ંકુટુબોમાંના મનાશ્શાના ુત્ર-માંખીરના ુત્ર
ગલયાદના ુત્રોના કુટુબના પ ૃઓનાં ઘરના વડ લોએ પાસે આવીને
ૂસાની આગળ; તથા ઇસ્રાએલ ુત્રોના કૂળસ ૂહોના વડ લો એટલે

અ ધપ તઓની આગળ જઈને નમ્ર વનંતી કર ક ું, 2 “યહોવાએ
તમને ચઠ્ઠ ઉપાડ ને ઇસ્રાએલી પ્રજા વચ્ચે જમીન વહેંચી આપવા
આદેશ કય છે, અને તેમણે અમાંરા ભાઈ સલોફદાહની જમીન તેની
ુત્રીઓને આપવા ું પણ આદેશ કય છે. 3 પર ુ હવે જો તેઓ

ઇસ્રાએલીઓના કોઈ બીજા કુળસ ૂહમાં પરણે, તો તેમની જમીન
તે કૂળસ ૂહને જશે, અને અમાંરા કુળસ ૂહના ભાગની જમીનમાં
એટલો ઘટાડો થશે. 4 અને ારે ઇસ્રાએલીઓ ું જુ બલી ું વષર્
આવે, ત્યારે પણ તેમની જમીન તેઓ જે કૂળસ ૂહમાં પરણી હશે
તે કુળસ ૂહની જમીનમાં જ કાયમ રહેશે, અને અમાંરો કૂળસ ૂહ
એ કાયમને માંટે ુમાંવશ.ે”

5 આથી ૂસાએ જાહેરમાં યહોવા તરફથી મળેલી આજ્ઞા
અ ુસાર ઇસ્રાએલીઓને આ નણર્ય કહ સંભળા ો: “ ૂસફના
કૂળસ ૂહની ફ રયાદ સાચી છે, 6 સલોફદાહની ુત્રીઓ સંબંધી
યહોવાએ વધારમાં આ આજ્ઞાઓ આપી છે: પોતાની પસંદગીની

ક્ત સાથે તેઓ લ કર શકે છે; પણ તે પોતાના જ
કૂળસ ૂહનો હોવો જોઈએ. 7 ઇસ્રાએલીઓની જમીન એક
કૂળસ ૂહમાંથી બીજા કૂળસ ૂહમાં જઈ શકે ન હ. પર ુ દરેક
ઇસ્રાએલી પોતાના ૂવર્જોની જમીન રાખશે. 8 જે તે કૂળસ ૂહની
જમીન જે તે કૂળસ ૂહમાં જ વારસામાં સદાને માંટે જળવાઈ
રહેવી જોઈએ, કોઈ પણ ઇસ્રાએલી ીને પતાની જમીનનો
વારસો મ ો હોય તો તેણે પોતાના કૂળસ ૂહના જ કોઈ કુટુબમાં
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પરણ ું, 9 જથેી દરેક ઇસ્રાએલીની વંશપરપરાગત જમીન સચવાઈ
રહે, આ ર તે વારસાનો કોઈ ભાગ એક કૂળસ ૂહમાંથી બીજા
કૂળસ ૂહમાં જશે ન હ.”

10 યહોવાએ ૂસાને જણા ું હ ું તે પ્રમાંણે જ સલોફદાહની
ુત્રીઓએ ક ુર્, 11 તેથી માંહલાહ, નસાર્હ, હોગ્લાહ, મલ્કાહ અને

નોઆહએ તેઓના પતરાઈ ભાઈઓ એટલે કે પોતાના કાકાઓના
ુત્રો સાથે લ કયાર્. 12 તેઓએ ૂસફના ુત્ર મનાશ્શાના

કુળસ ૂહમાં તેમના કુટુબમાં જ લ કયાર્, એટલે તેમની જમીન
તેમના કૂળસ ૂહમાં જ રહ અને તેમનો વારસો ુર ક્ષત ર ો.

13 યદન નદ ને કાંઠે મોઆબના મેદાનમાં યર ખો સામે યહોવાએ
ૂસા માંરફતે ઇસ્રાએલીઓ માંટે જણાવેલા કા ૂનો અને નયમો

ઉપર પ્રમાંણે હતા.
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