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ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ

ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದು್ದ
1 ಯೆಹೋವನು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ೕಶೆ ಡನೆ
ಾ ಾಡಿದನು. ಆಗ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವು ಸೀ ಾಯಿ

ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ಎರಡನೆಯ
ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇದು
ನಡೆಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅವರವರ ಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿ, 3 ನೀನೂ ಆರೋನನೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅವರನು್ನ ಅವರವರವಿ ಾಗಗಳಿಗೆ
ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಪಟಿ್ಟ ಾಡು. 4 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದ ಕುಟುಂಬದ
ಾಯಕನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು 5 ನಿ ್ಮಡನಿದು್ದ ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವಪುರುಷರು ಾರೆಂದರೆ:

ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಶೆದೇಯೂರನಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರ್.
6 ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖಯ ಮಗ ಾದ
ಶೆಲುಮೀಯೇಲ್;

7ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನ್;
8ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಚೂ ಾರನಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲ್;
9ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಹೇಲೋನನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬ್;
10 ೕಸೇಫನ ಸಂ ಾನದಿಂದ:
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ
ಎಲೀ ಾ ಾ;

ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಪೆ ಾಚೂರನಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ್;
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11ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯಮಗ ಾದಅಬೀ ಾನ್;
12 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅ ಾ್ಮಷದೆ್ದ ೖಯಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರ್;
13ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಒ ಾ್ರನನಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲ್;
14 ಾದ್ ಕುಲದಿಂದ ರೆಗೂವೇಲನಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್;
15ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಏ ಾನನಮಗ ಾದ ಅಹೀರ.”

16 ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇವರು
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 17ಹೆಸರೆಸ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜನರನು್ನ
ೕಶೆ ಆರೋನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 18 ಎರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು. ಜನರು

ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಗೋತ್ರಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿಸಿದರು. ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ವಯ ಾ್ಸದ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು.

19 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ೕಶೆಯು
ಾಡಿದನು. ಜನರು ಸೀ ಾಯಿಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ೕಶೆಯು

ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.

20 ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನ್
ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ ಎ ಾ್ಲ
ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 21 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 46,500.

22 ಅವರು ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ
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ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 23 ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 59,300.

24 ಾದ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ
ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 25 ಾದ್
ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 45,650.

26 ಯೆಹೂದನ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು.
ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 27 ಯೆಹೂದನ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 74,600.

28 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ,
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 29 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 54,400.
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30 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ,
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 31 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 57,400.

32 ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ,
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 33ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 40,500.

34 ೕಸೇಫನಮಗ ಾದಮನಸೆ್ಸಯಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ,
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 35 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 32,200.

36 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ,
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ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 37 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 35,400.

38 ಾನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ
ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 39 ಾನನ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 62,700.

40ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ
ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 41 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 41,500.

42 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ
ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 43 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 53,400.

44 ೕಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಾಯಕರು ಈ ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. (ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಯಕನು ತನ್ನ
ಕುಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾಗಿದ್ದನು.) 45 ಅವರು ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ
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ಪುರುಷನನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 46ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 6,03,550.

47 ಆದರೆ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 48 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 49 “ಲೇವಿ ಕುಲದ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಡ.
ಅವರನು್ನ ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಗಣತಿ ಡನೆ ಸೇರಿಸ ಾರದು.
50 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸು. ಅವರು ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 51 ಪವಿತ್ರ
ಗು ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೇ
ಅದನು್ನ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು, ಇಳಿಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೇ ಅದನು್ನ
ಾಕಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರು ಅವರೇ.
ಲೇವಿ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರದ ಾವ ಾದರೂ ಅದರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. 52 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆ ಾ ದಂಡುಗಳು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಲದ ಧ ್ವಜ ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
53 ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಲೇವಿಯರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಯುವರು; ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ
ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಸಂರ ಸುವರು.”

54 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು.

2
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕ್ರಮ



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 2:1 vii ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 2:10

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
2“ಇಸೆ್ರೕಲರುದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಸುತ್ತಲೂಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನತನ್ನ ಗೋತ್ರಧ ್ವಜದ
ಹತಿ್ತರ ತನ್ನತನ್ನ ದಂಡಿನಲೆ್ಲೕ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

3 “ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಧ ್ವಜಗ ಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಅದರ
ಗೋತ್ರಗಳವರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು
ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನ. 4 ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 74,600ಮಂದಿ.

5 “ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ನಂತರ
ಾಳೆಯ ಾಕುವರು. ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು
ಚೂ ಾರನಮಗ ಾದನೆತನೇಲ್. 6ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು
54,400ಮಂದಿ.

7 “ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು ಸಹ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ
ನಂತರ ಾಳೆಯ ಾಕುವರು. ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಾಯಕನು
ಹೇಲೋನನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬ್. 8 ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 57,400ಮಂದಿ.

9 “ಯೆಹೂದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಗೋತ್ರಗಳವರ ಒಟು್ಟ ಸೈನಿಕರು 1,86,400
ಮಂದಿ. ಇವರೆಲ್ಲರು ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದು
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ, ಯೆಹೂದ
ಕುಲವು ಮತು್ತ ಅದರೊಂದಿಗಿರುವ ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು
ದಲು ಹೊರಡುವರು.
10 “ರೂಬೇನ್ ಕುಲ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ

ಕುಲಗಳು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
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ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಗ ಡನೆ ವಿ ಾಗಗಳಿನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು
ಶೆದೇಯೂರನಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು; 11ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 46,500ಮಂದಿ.

12 “ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರು
ಾಳೆಯ ಾಕುವರು. ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು
ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖನ ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲ. 13 ಇವರಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 59,300ಮಂದಿ.

14 “ ಾದ್ ಕುಲವು ಸಹ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾದನ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು ರೆಗೂವೇಲನ

ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್. 15 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು
45,650ಮಂದಿ.

16 “ರೂಬೇನ್ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ತಂಡಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಒಟು್ಟ ಸೈನಿಕರು 1,51,450 ಮಂದಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹೆಸರನು್ನ ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡು ಾಗ ರೂಬೇನ್ ಕುಲವು ಮತು್ತ ಅದರ ನಂತರದಲಿ್ಲರುವ

ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ ಹೊರಡುವರು.
17 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಅವರ ನಂತರ

ಹೊರಡುವ ತಂಡದವರೇ ಲೇವಿ ಕುಲದವರು. ಇತರ ಾಳೆಯಗಳ
ಮಧೆ್ಯ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವು ಅವರೊಡನೆ ಇರುವುದು. ಅವರು
ಾವು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಧ ್ವಜಗ ಡನೆಮುನ್ನಡೆಯುವರು.

18 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ ಅವರೊಡನೆ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕುಲಗಳವರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಗ ಡನೆ ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಳೆಯ ಾಡಬೇಕು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು
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ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮ. 19 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 40,500ಮಂದಿ.

20 “ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಕುವರು. ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು
ಪೆ ಾಚೂರನ ಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ. 21 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 32,200ಮಂದಿ.

22 “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲವು ಸಹಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಕುಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಕುವರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನನು. 23 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 35,400ಮಂದಿ.

24 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಸೈನಿಕರು 1,08,100
ಮಂದಿ. ಇವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹೆಸರನು್ನ
ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮರ
ಕುಲದವರುಮತು್ತ ಅವರ ನಂತರದಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು
ಮೂರನೆಯ ಗುಂ ಾಗಿ ಹೊರಡುವರು.

25 “ ಾನ್ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ ಅವರೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ
ಕುಲಗಳು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಧ ್ವಜದೊಡನೆ ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಳೆಯ ಾಡಬೇಕು.
ಾನ್ ಕುಲದ ಾಯಕನು ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖಯನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀಗೆಜೆರ್. 26ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 62,700ಮಂದಿ.

27 “ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ಾನ್ ಕುಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಕಬೇಕು. ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು ಒ ಾ್ರನನಮಗ ಾದ
ಪಗೀಯೇಲ. 28ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 41,500ಮಂದಿ.

29 “ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಸಹ ಾನ್ ಕುಲದಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಕಬೇಕು. ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ ಾಯಕನು ಏ ಾನನಮಗ ಾದ
ಅಹೀರ. 30ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 53,400ಮಂದಿ.
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31 “ ಾನ್ ಕುಲದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 1,57,600 ಮಂದಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಾನ್ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ
ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಧ ್ವಜಗ ಡನೆಮುನ್ನಡೆಯುವರು.”

32 ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹೆಸರನು್ನ
ನೊಂ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇವರೇ. ಅವರ
ವಿ ಾಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸೈನಿಕರಸಂಖೆ್ಯ 6,03,550ಮಂದಿ. 33ಯೆಹೋವನಆ ಯಪ್ರ ಾರ
ೕಶೆಯು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಿಲ್ಲ.
34 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕ್ರಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರು
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಲದೊಡನೆಯೂ

ಕುಟುಂಬದೊಡನೆಯೂ ಇದ್ದನು.

3
ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಕುಟುಂಬ

1ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಆರೋನ ಮತು್ತ ೕಶೆಯ ವಂಶದವರು
ಇವರೇ. 2 ಆರೋನನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಾ ಾ್ವನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ. ಅನಂತರ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಅಬೀಹೂ,
ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್. 3 ಈ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠೕತ ಾದವ ಾಗಿದ್ದರು.
4 ಆದರೆ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬಿಬ್ಬರು

ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಧೂಪವನು್ನ
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ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ
ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು. ಅವರಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರನು ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಆರೋನನ ಕೈಕೆಳಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.

ಾಜಕರ ಸ ಾಯಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು
5 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 6 “ಲೇವಿ

ಕುಲದವರನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ. ಅವರು ಆರೋನನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವರು. 7 ಲೇವಿಯರು
ಅವನಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಮೂಹ ಾ್ಕಗಿ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಮುಂದೆ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿರುವರು ಮತು್ತ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
8 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವು ಚಲಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಲೇವಿಯರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯಬೇಕು.
9 “ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ

ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಆರೋನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

10“ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನಪುತ್ರರನೂ್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸು.
ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಾಜಕರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು

ಬೇರೆ ಾವ ಾದರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.”
11ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 12 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ

ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈಗ ಾನು ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ನನ್ನವ ಾಗಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ
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ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ
ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದೆನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಎ ಾ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳು ನನ್ನ ಾಗಿದ್ದವು.
ಆದರೆಈಗನಿಮ್ಮಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮಗೇಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನನ್ನವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನೇಯೆಹೋವನು!”
14 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

15 “ಲೇವಿಯರನು್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿಯೂ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸನೂ್ನ
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗುವನೂ್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು.”
16 ೕಶೆಯೆಹೋವನಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.

17 ಲೇವಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು:
ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ.

18ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮಗನು ಅನೇಕ ಗೋತ್ರಗಳ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಗೇಷೋರ್ನನ ಗೋತ್ರಗಳು: ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ.
19ಕೆ ಾತನ ಗೋತ್ರಗಳು: ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್,ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ
ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.

20ಮೆ ಾರೀಯ ಗೋತ್ರಗಳು: ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ.

ಅವುಲೇವಿ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗ ಾಗಿವೆ.
21 ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗೇಷೋರ್ನನ

ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 22 ಈ ಎರಡು ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ 7,500
ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. 23 ಗೇಷೋರ್ನನ
ಕುಲದವರು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
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ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 24ಗೇಷೋರ್ನನಗೋತ್ರಗಳ ಾಯಕನು
ಾಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್. 25 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ, ಹೊರಡೇರೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳವುದು ಗೇಷೋರ್ನ ವಂಶದವರ
ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಂಗಳದ ಪರದೆಯನೂ್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಅವರು ಅಂಗಳದ ಪರದೆಗಳನೂ್ನ
ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಪರದೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ಅಂಗಳವು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಇತು್ತ. ಅವರು ಹಗ್ಗಗಳನೂ್ನ ಪರದೆಗ ಂದಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

27 ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್
ಗೋತ್ರಗಳವರು ಕೆ ಾತನ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. 28 ಈ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ 8,300*
ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 29 ಕೆ ಾತ್ಯರ
ಗೋತ್ರಗಳವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಾಳೆಯ
ಾಕಿಕೊಂಡರು. 30 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಾಯಕ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಎಲೀಚಾಫಾನ್. 31 ಅವರು ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆ, ಮೇಜು, ದೀಪಸ್ತಂಭ,
ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ, ಪರದೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ.

32 ಮ ಾ ಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು.

33-34 ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀಯ ಗೋತ್ರಗಳವರು ಮೆ ಾರೀಯ

* 3:28: 8,300 ಪು ಾತನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಂತರದ ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ “8,300”
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೀಬೂ್ರ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ “8,600” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
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ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಿ್ಲೕಯ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ 6,200 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು

ಮತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. 35ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರಗಳ ಾಯಕನು
ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗ ಾದ ಚೂರೀಯೇಲ್. ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರಗಳವರು
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
36 ಮೆ ಾರೀ ಕುಲದವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ,
ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 37 ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲಿನ
ಅಂಗಳದ ಎ ಾ್ಲ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಇದರಲಿ್ಲ
ಎ ಾ್ಲ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳೂಹಗ್ಗಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.

38 ೕಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮುಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಇದನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಇವರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾವ ಾದರೂ ಾಡಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.
39 ಆ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚು್ಚ

ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ
ಆರೋನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 22,000.

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುತ್ರರ ಾ್ಥನ
40ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು

ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಾಡು. 41 ಾನು ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವ ಾದ
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ಾನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಇತರ ಜನರ ಚೊಚ್ಚಲು ಾ್ರಣಿಗಳ ಬದಲು, ಲೇವಿಯರ ಎ ಾ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

42ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.
ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.

43 ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ ಎ ಾ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ೕಶೆ ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿದನು. ಆ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ 22,273 ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು.

44 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
45 “ದೇವ ಾದ ಾನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ: ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಇತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಬದಲು ಲೇವಿಯರನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಬದಲು ಲೇವಿಯರ ಪಶುಗಳನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಲೇವಿಯರು ನನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಾ್ದರೆ. 46 ಲೇವಿಯರ ಸಂಖೆ್ಯ 22,000.
ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುತ್ರರ ಸಂಖೆ್ಯ 22,273. ಹೀಗೆ
ಲೇವಿಯರಿಗಿಂತ 273 ಮಂದಿ ಹೆಚು್ಚ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುತ್ರರಿರು ಾ್ತರೆ.
47 ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಅಂದರೆ
273 ಮಂದಿಗೆ ಐದೈದು ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸು. (ಅಧಿಕೃತ
ಅಳತೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಶೆಕೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೆ ಾ.) ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ
ಈ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸು. 48 ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ
ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು. ಈ ಹಣವು ಇಸೆ್ರೕಲರ 273 ಮಂದಿಗೆ
ಈ ಾಗಿದೆ.’ ”

49 ಲೇವಿಯರಿಗಿಂತ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ 273 ಮಂದಿ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡಸರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದು್ದದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಆ 273 ಮಂದಿಗೆ
ಈಡು ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. 50 ೕಶೆಯು
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಗಂಡಸರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಅವನು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ 1,365 ಶೆಕಲ್
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ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. 51 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಆತನ ಆ ಯಂತೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.

4
ಕೆ ಾತ್ ಗೋತ್ರದವರ ಕೆಲಸಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
2 “ಕೆ ಾತ್ ಗೋತ್ರದ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. (ಕೆ ಾತ್ಯರು
ಲೇವಿ ವಂಶದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.) 3 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ
ಐವತ್ತರೊಳಗಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. 4 ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

5 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ ಆರೋನನೂ
ಅವನಪುತ್ರರೂದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,ಮ ಾಪವಿತ್ರ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವ ತೆರೆಯನು್ನ ಇಳಿಸಿ,ಅದನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 6 ಬಳಿಕ ಅವರು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಾಸಿ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.”

7 “ಬಳಿಕ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಾಸಬೇಕು. ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಿ ಾಗಿ ತಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಚಮಚಗಳನೂ್ನ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಹೂಜೆಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಮೇಜಿನ
ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. 8 ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಾಸಿ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಬೇಕು.
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9 “ಆಮೇಲೆ ದೀಪಸ್ತಂಭಕೂ್ಕ ಅದರ ದೀಪಗಳಿಗೂ ದೀಪಗಳ
ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಬೂದಿ ತೆಗೆಯುವ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಠಕೆಗೂ ಮತು್ತ
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೂ
ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 10 ಬಳಿಕ ದೀಪಸ್ತಂಭಕೂ್ಕ ಅದರ
ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಎ ಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

11 “ಅವರು ವನುರ್ ಹೊರುವ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬರುವ
ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕ್ ಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಠ
ಐವತ್ತರೊಳಗಿನಎ ಾ್ಲ ಪುರು,◌ು್ನ ವೇದಿಕೆಯಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

12 “ಬಳಿಕ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಶೇಷ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನು್ನ
ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

13 “ಅವರು ಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು,
ನೇರಳೆಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಸಬೇಕು. 14 ಬಳಿಕ
ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವ
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಗೆಗಳು, ಮುಳು್ಳಚಮಚಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು

ಮತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳು. ಅವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲಿನ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊದಿಸಿ, ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು
ಮತು್ತ ಅವನಪುತ್ರರು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ
ಹೊದಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆ ಾತ್ಯರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ
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ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಮುಟ್ಟ ಾರದು;ಅವರು ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಯು ಾ್ತರೆ.

16 “ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಇಡೀ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ದೀಪದ ಎಣೆ್ಣಗೂ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೂ್ಕ
ದೈನಂದಿನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗೂ ಅಭಿಷೇಕತೈಲಕೂ್ಕ ಅವನು
ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.”

17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 18 “ಕೆ ಾತ್ಯರು
ಲೇವಿಯರಮಧ್ಯದಿಂದಇಲ್ಲ ಾಗದಂತೆಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 19ಅವರು
ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ ಹತಿ್ತರ ಬಂ ಾಗ ಾಯದಂತೆ ನೀವು
ಅವರವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,ಆರೋನನೂಅವನ
ಪುತ್ರರೂ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಕೆ ಾತ್ಯನು ಾಡಬೇ ಾದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತೋರಿಸಲಿ.
20 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಕೆ ಾತ್ಯರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಮುಟು್ಟವರು. ಆ ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ
ಮುಟಿ್ಟದರೂ ಾಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಗೇಷೋರ್ನ್ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೆಲಸಗಳು
21 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 22-23 “ನೀನು

ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರನು್ನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಾಡು.
ಅವರ ವಯಸು್ಸ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರಬೇಕು.

24 “ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಗಿ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ವ ಾರ್ವಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸ
ಾವುದೆಂದರೆ: 25 ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ,

ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಮತು್ತ ಅದರ ಹೊದಿಕೆ, ಅದರ ಮೇಲಿರುವ
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ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ತೊಗಲಿನಹೊದಿಕೆಮತು್ತ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಪರದೆಯನು್ನ ವ ಾರ್ಯಿಸಬೇಕು. 26 ಅಂಗಳದ
ಪರದೆಗಳನು್ನ, ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಇರುವ ಅಂಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಪರದೆಯನು್ನ, ಅವುಗಳ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ವ ಾರ್ಯಿಸಬೇಕು.
27 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಗಿ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲಯೂ ವ ಾರ್ವಣೆ
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು
ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವರು. ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ವ ಾರ್ಯಿಸುವ

ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅವರೇ ಾಯಬೇಕೆಂಬ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. 28 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಾವಲಿನ ಕತರ್ವ್ಯದಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಾಡಬೇ ಾದ
ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಈ ಾ ಾರನು ಅವರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರಬೇಕು.”
ಮೆ ಾರೀ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೆಲಸಗಳು

29 “ನೀನು ಮೆ ಾರೀಯರನೂ್ನ ಅವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸು.
30 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಸೇವೆಯ ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅವರ ವಯಸು್ಸ ಮೂವತ್ತರಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡು ಐವತ್ತರೊಳಗಿರಬೇಕು. 31 ಈ ಕೆಳಕಂಡ

ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮೆ ಾರೀಯರು ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಗಿ ಕಟು್ಟವರು,
ವ ಾರ್ಯಿಸುವರು ಮತು್ತ ಾವಲು ಾಯುವರು: ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, ಅದರ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳು, ಅದರ ಸ್ತಂಭಗಳು, ಅದರ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, 32 ಅಂಗಳದ ಸ್ತಂಭಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು. ಅವರು ವ ಾರ್ಯಿಸಬೇ ಾದ
ಮತು್ತ ಾವಲು ಾಯಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀನು ಹೆಸರೆಸ ಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 33 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
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ಮೆ ಾರೀಯರು ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಅವರ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡುವುದು ಮ ಾ ಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ
ಈ ಾ ಾರನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಾಗಿದೆ.”

ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಗಳು
34-35 ೕಶೆ ಆರೋನರೂ, ಸಮು ಾಯದ ಪ್ರ ಾನರೂ

ಕುಲ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಕೆ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ದಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ
ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸೇವೆಯ
ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಗಂಡಸರನೆ್ನೕ ಅವರು
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.

36 ಅವರಲಿ್ಲ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲು ಅಹರ್ ಾಗಿ ಗೋತ್ರ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು 2,750 ಮಂದಿ.
37ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ೕಶೆ ಆರೋನರು
ಕೆ ಾತ್ಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡತಕ್ಕವರು ಇವರೇ.

38-39 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು
ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಮತು್ತ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಸೇವೆಯ ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಕುಲ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು.
40 ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ 2,630. 41 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ೕಶೆ ಆರೋನರು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ

ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡತಕ್ಕವರು ಇವರೇ.
42-43 ಮೆ ಾರೀಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದ

ಒಳಗಿರುವ ಮತು್ತ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸೇವೆಯ
ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕುಲ ಮತು್ತ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು. 44 ಅವರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ 3,200. 45 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ೕಶೆ
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ಆರೋನರು ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಮೆ ಾರೀಯರ ಕುಲಗಳಿಂದ ಈ
ಗಂಡಸರನು್ನ ಾಖ ಾತಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.

46 ಹೀಗೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕುಲ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 47ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಮತು್ತ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಗಿ
ಕಟು್ಟವುದಕೂ್ಕ ವ ಾರ್ವಣೆಯ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಎ ಾ್ಲ
ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 48 ಅವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 8,580.
49 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವನಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಗಿ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಮತು್ತ ವ ಾರ್ವಣೆ ಕೆಲಸದ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಇದು
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

5
ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳು

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಭಯಂಕರ ಾದ
ಚಮರ್ರೋಗವುಳ್ಳವರನೂ್ನ ದೈಹಿಕ ಾ್ರವವುಳ್ಳವರನೂ್ನ ಹೆಣದ
ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವರನೂ್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ
ಹೊರಗಿಡಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಅಂಥವರು
ಗಂಡಸರೇ ಆಗಲಿ ಹೆಂಗಸರೇ ಆಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಾನೇ ಅವರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡ ಾರದು.”
4 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ

ಅಂಥವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗಿರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಾಡಿದರು.
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ತಪು ್ಪ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ವಿಧಿ
5 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 6 “ಇದನು್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಆಸಿ್ತಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೕಸಗೊಳಿಸಿದರೆ
ಅವನು ಸುಳು್ಳಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊಲ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವನು
ತನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ, ಅಪ ಾಧ
ಾಡಿದವನು ನಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಮೂಲದ್ರವ್ಯದ ಬೆಲೆ ಡನೆ

ಐದನೆಯ ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 8 ದಂಡವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕವನು ತೀರಿಹೋಗಿ, ಹತಿ್ತರ ಸಂಬಂಧಿಯೂ ಇಲ್ಲದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, ಆ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು
ಾಜಕನಿಗೆಪೂಣರ್ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನು
ಾಜಕನಿಗೆ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಟಗರನು್ನ

ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞ ಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ
ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾಜಕನು ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

9-10 “ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ,
ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವ ಾಜಕನು ತನ ಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಅವನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಈ ವಿಶೇಷ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಅವು ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.”

ಸಂಶಯಪಡುವ ಗಂಡಂದಿರು
11 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

12 “ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು: ಒಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ
ಸ ಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದು್ದ,
13 ಇನೊ್ನಬ್ಬನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿರಬಹುದು. ಅವಳ
ಈ ಾಯರ್ವು ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿರಬಹುದು; ಾವ ಾ ಯೂ
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ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಮತು್ತ ಅವಳುಈ ಾಯರ್ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಸ ಾ್ಯಂಶವನು್ನ ಆಕೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಡಬಹುದು. 14 ಆದರೆ

ಗಂಡನು ಈಷೆರ್ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ ಎಂದು ಸಂಶಯಪಡುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳು
ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿರಲಿ 15 ಅವನು ಅವಳನು್ನ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು

ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಾಜಕನಿಗೆ ತಂದು
ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ ಾಕ ಾರದು; ಅವನು
ಅದರಮೇಲೆ ಧೂಪ ಾಕ ಾರದು; ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈಷೆರ್ಯುಳ್ಳ
ಗಂಡನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ದೋಷವನು್ನ
ಹೊರಪಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಇ ಾಗಿದೆ.

16 “ ಾಜಕನು ಅವಳನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 17 ಬಳಿಕ ಅವನು ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಪವಿತ್ರ ಜಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ನೆಲದಿಂದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳನು್ನ ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. 18 ಾಜಕನು
ಅವಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವಳ ತಲೆಯ
ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಸಿ ಆಕೆಯ ದೋಷವನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಅವಳ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಅದು
ಈಷೆರ್ಯುಳ್ಳ ಗಂಡನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ನೀರಿನ ವಿಶೇಷ ಾತೆ್ರಯನು್ನ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
19 “ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಸು ಾ್ಳಡದೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ

ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸುವನು. ಾಜಕನು ಅವಳಿಗೆ
ಹೀಗೆನ್ನಬೇಕು: ‘ನೀನು ಪರಪುರುಷನ ಸಂಗ ಾಡದೆ ಗಂಡನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದು್ದ ಾತಿವ್ರತ್ಯವನು್ನ ಬಿಡದೆ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡದೆ
ಇರುವವ ಾದರೆ, ಾಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಕಹಿನೀರಿನಿಂದ
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ನಿನಗೆ ಾನಿ ಾಗ ಾರದು. 20 ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲದ
ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಸಂಗ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಶುದ್ಧಳಲ್ಲ. 21ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ ವಿಶೇಷ
ಜಲವನು್ನ ಕುಡಿಯು ಾಗ, ನಿನಗೆ ಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ನಿನಗೆ
ಮಕ್ಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬಸು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನಮಗು ಾಯುವುದು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು.’

“ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕು.
ಅವಳು, ‘ ಾನು ಸು ಾ್ಳಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 22 ಾಜಕನು, ‘ ಾನಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಈ ನೀರನು್ನ ನೀನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೀನು ಾಪ
ಾಡಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆಮಕ್ಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನೀನು ಪಡೆಯುವಮಗು

ಹುಟು್ಟವ ದಲೇ ಾಯುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, ‘ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

23 “ ಾಜಕನು ಈ ಾಪಗಳನು್ನ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಕಹಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆ ಸುರುಳಿಯ ಾಕ್ಯವನು್ನ
ತೊಳೆಯಬೇಕು. 24ಆಮೇಲೆ ಾಪವನು್ನ ಬರ ಾಡುವ ಆ ನೀರನು್ನ
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಈ ನೀರು ಅವ ಳಗೆ ಸೇರುವುದು.
ಅವಳು ದೋಷಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದು.

25 “ ಾಜಕನು ಈಷೆರ್ಯುಳ್ಳ ಗಂಡನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಆಕೆಯ ಕೈಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ, ಬಳಿಕ ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
26 ಾಜಕನು ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ
ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ತರು ಾಯ ಅವನು ಆ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯಲು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 27ಅವಳು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
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ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀರು ಅವಳಿಗೆ
ಾನಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು, ನೀರು ಅವ ಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವಳಿಗೆ ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು. ನೀರು
ಅವಳನು್ನ ಆ ಕೂಡಲೇ ಬಂಜೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು. ಅವಳು
ತನ್ನ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರುವಳು. 28ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ
ಗಂಡನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡದೆ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು
ಅವಳನು್ನ ದೋಷಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನು. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಾವ
ಾನಿ ಾಗದೆ, ಇನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವಳು.
29 “ಇದೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸಂಶಯವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ವಿಧಿ.

ಗಂಡನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಹೆಂಡತಿಯು 30 ಾತಿವ್ರತ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಜಾರತ್ವ ಾಡಿರು ಾಗಲೂ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಶಯಪಡು ಾಗಲೂ ಅವನು ಾಡಬೇ ಾದದು್ದ ಇದೇ.
ಾಜಕನು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಹೇಳಬೇಕು.

ಆಗ ಾಜಕನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡುವನು. ಇದು
ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. 31 ಗಂಡನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೆ,ಆಕೆಅದರಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.”

6
ಾಜೀರವ್ರತ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು: ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಾಜೀರವ್ರತವನು್ನ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ,
3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ
ಕುಡಿಯ ಾರದು; ಾ್ರ ಾರಸದ ಹುಳಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಮದ್ಯದ
ಹುಳಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯ ಾರದು; ಾ್ರ ಯ ಹಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡಿದ
ಾವ ಾನವನೂ್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದು;ಹಸಿಅಥ ಾಒಣ ಾ್ರ ಯನು್ನ
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ಸಹ ತಿನ್ನ ಾರದು; 4 ಅವನು ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಾಗುವ ಾವದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
ಅವನು ಾ್ರ ಯ ಬೀಜವ ಾ್ನಗಲಿ ಸಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದು.

5 “ಅವನ ವ್ರತದ ಾಲದಲಿ್ಲ ೌರದ ಕತಿ್ತಯು ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ
ಸೋಂಕ ಾರದು. ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದ ತನ್ನ
ಾಲವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವ ತನಕ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
ತನ್ನ ವ್ರತದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಅವನು ಕೂದಲನು್ನ
ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.*

6 “ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಾಲವೆ ಾ್ಲ, ಾವ ಶವದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಕೂಡದು. 7 ಅವನ
ತಂದೆ, ಾಯಿ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ ಸತ್ತರೂ ಅವನು ಅವರ
ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು. ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರಮೀಸ ಾಗಿರುವಅವನಕೂದಲುಅವನತಲೆಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
8 ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. 9 ಾವ ಾದರೂ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ ಾನು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ತಲೆಕೂದಲು ಅಪವಿತ್ರ ಾದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಲೆಯನು್ನ
ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10 ಬಳಿಕ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಎರಡು ಾಡು ಾರಿ ಾಳವ ಾ್ನಗಲಿ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ
ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ
ಬಳಿಯಿರುವ ಾಜಕನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. 11 ಆಗ ಾಜಕನು
ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಣವು
ಸೋಂಕಿ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾದದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು
ಅವನಿಗೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ

* 6:5: ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವ್ರತದ ದಿನಗಳುಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಾಜೀರನು ತನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
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ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಹರಕೆ
ಾಡುವನು. 12ಅವನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನನು್ನ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದರಥರ್. ಅವನು
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಶವವು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದಲಿನ ದಿನಗಳು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು

ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
13 “ ಾಜೀರನು ತನ್ನ ವ್ರತದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ,
ಾಡಬೇ ಾದ ಕ್ರಮ: ಅವನು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ

ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನ
ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದದು
ಾವುವೆಂದರೆ,

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಗಂಡು
ಕುರಿಮರಿ,

ದೋಷಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿ,

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಟಗರು
ಇವೇ.

15 ಶುದ್ಧ ಾದ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಾಡಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ ಾಕಿ ಾಡಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ತೆಳು ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟತುಂ ಾ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು;

ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಯಜ್ಞಗ ಡನೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ
ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

16 “ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
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ಾಡುವನು. 17 ಾಜಕನು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯಿರುವ
ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನು
ಅದನು್ನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಾನದ್ರವ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಂದಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುವನು.

18 “ ಾಜೀರವ್ರತವನು್ನ ಆಚರಿಸುತಿ್ತರುವವನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ್ದ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಕೂದಲನು್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು.

19 “ ಾಜೀರನು ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ
ನಂತರ, ಾಜಕನುಅವನಿಗೆಆಟಗರಿನಬೆಂದಮುಂದೊಡೆಯನೂ್ನ
ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಸಿಹಿರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಒಂದು
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ತೆಳು ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು.
20 ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದು್ದ
ಾಜಕರ ಾ ಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೀಸ ಾಗಿಟಿ್ಟರುವ ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಣಿಕೆಯ ಎದೆಯ ಾಗ ಮತು್ತ ತೊಡೆಯ ಾಗ ಸಹ ಾಜಕನ
ಾಗ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಾಜೀರನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯಬಹುದು.

21 “ಇದೇ ಾಜೀರರ ವ್ರತವಿಧಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ರತ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಇದೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಾವು ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಹರಕೆ
ಾಡಿದಷ್ಟನು್ನ ವ್ರತವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.”

ಾಜಕರು ಹೇಳಬೇ ಾದ ಆಶೀವರ್ಚನವು
22 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 23 “ನೀನು

ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು: ನೀವು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾಗ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಹೇಳಬೇಕು:
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24 ‘ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ ಾಡಲಿ.
25ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕನಿಕರದಿಂದ ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡಲಿ.
26ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ

ಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.’

27 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು, “ಹೀಗೆ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದರಿಂದ ಾನು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.

7
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

1 ೕಶೆ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಅದರ ವಸು್ತಗ ಡನೆ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಡನೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗ ಡನೆ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. ಇವು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಾತ್ರ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು ಹೀಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

2 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಾಯಕರು ಅಂದರೆ ಜನಗಣತಿಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ಸಹ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 3 ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರು ಆರು ಕ ಾನು
ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳನು್ನ ಎಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಆರು ತೆ
ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರ ಾನರು ಇವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

4ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 5 “ಪ್ರ ಾನರಿಂದಈ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸು. ಇವುದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದವ ಾರ್ವಣೆಗೆ
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ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಇವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಇದು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದು.”

6 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಆ ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಅವನು
ಗೇಷೋರ್ನ್ ಗೋತ್ರಪುರುಷರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದ್ದ
ಎರಡು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ತೆ ಎತು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 8 ಬಳಿಕ ಮೆ ಾರೀಯರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಾಲು ್ಕ
ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಾಲು ್ಕ ತೆ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಇವರೆಲ್ಲರು ಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ
ಈ ಾ ಾರನು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. 9 ೕಶೆಯು ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ
ಎತು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಬಂಡಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಈ
ಕೆಲಸವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

10 ವೇದಿಕೆಯು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಆರಂಭ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರ ಾನರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಮುಂದೆ ತಂದರು. 11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾನನು ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತರಬೇಕು”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

12-83 ಹನೆ್ನರಡು ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತಂದನು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನನು ಮೂರು ಾಲು ೌಂಡು ತೂಕವುಳ್ಳ

ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಒಂದುಮು ಾ್ಕಲು ೌಂಡು ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಬಟ್ಟಲನೂ್ನ ತಂದನು. ಇವೆರಡನೂ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯಿಂದ ತೂಕ
ಾಡ ಾಯಿತು. ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗ ಾಗುವ

ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಡ ಾಗಿತು್ತ.
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ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಾಲು ್ಕ ತೊಲೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಎಳೆಯ ಹೋರಿಯನೂ್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು
ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಐದು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಐದು ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಐದು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜಕನೂ
ತಂದನು. ಇವೆಲ್ಲವೂಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ
ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಚೂ ಾರನ

ಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಹೇಲೋನನ

ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಶೆದೇಯೂರನ

ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖಯ

ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾದ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ದೆಗೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ

ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ

ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಪೆ ಾಚೂರನ

ಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ

ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
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ಹತ್ತನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀಗೆಜರನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಒ ಾ್ರನನ

ಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಹನೆ್ನರಡನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ನಫಾ್ತಲಿ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಏ ಾನನಮಗ ಾದ

ಅಹೀರನು ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.
84 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರ ಾನರು ತಂದ ಾಣಿಕೆಗಳು.

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಾಗ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೋಸ ್ಕರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಅವರು ಹನೆ್ನರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಗಳನೂ್ನ ತಂದರು.
85 ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯ ತೂಕ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾಲು
ೌಂಡುಗಳು, ಪ್ರತಿ ಬಟ್ಟಲು ಸು ಾರು ಮೂರುಮು ಾ್ಕಲು ೌಂಡು
ತೂಕವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದವು. ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಗಳುಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯಬಟ್ಟಲುಗಳು
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಅರವತು್ತ ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ
ತೂಕ ಾಗಿದ್ದವು. 86 ಧೂಪವುಳ್ಳ ಹನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಧೂ ಾರತಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಹತು್ತ ತೊಲೆ
ತೂಕವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಹನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತೊಲೆಗಳಷು್ಟ ತೂಕವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದವು.

87 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟು್ಟ
ಪಶುಗಳು: ಹನೆ್ನರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಹನೆ್ನರಡು ಟಗರುಗಳು,
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳು. ಆ
ಸಮಪರ್ಣೆಗ ಂದಿಗೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳೂ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋತಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 88 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಪ್ರ ಾನರು ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ
ಹೋರಿಗಳು, ಅರವತು್ತ ಟಗರುಗಳು, ಅರವತು್ತ ಹೋತಗಳು, ಒಂದು
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ವಷರ್ದ ಅರವತು್ತ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಾಗ ಅದಕೋಸ ್ಕರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು
ಇವೇ.

89 ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಲು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ೕಶೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿದನು.

8
ದೀಪಸ್ತಂಭ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ದೀಪಗಳನು್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲು ಹೇಳು. ಆಗ
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3ಅಂತೆಯೇ ಆರೋನನು ಾಡಿದನು. ಆರೋನನು ದೀಪಗಳನು್ನ
ಸರಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅವುಗಳು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು. 4ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅದರ ಬುಡದಿಂದ

ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರಗಳವರೆಗೂ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯಂತೆ

ಅದು ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

ಲೇವಿಯರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
5 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 6 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ

ಲೇವಿಯರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು. 7 ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ
ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಜಲವನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಸ ಾರ್ಂಗ ೌರ
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ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

8 “ತರು ಾಯ ಲೇವಿಯರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋಧಿಯಹಿಟ್ಟನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು; ನೀನು ಅವರಿಂದ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
9 ಲೇವಿಯರನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸು. 10 ನೀನು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡುವರು. 11 ಆಗ
ಆರೋನನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಡುವನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರುಯೆಹೋವನ ಪರಿಚಯರ್
ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವರು.

12 “ಲೇವಿಯರು ಆ ಹೋರಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟ ನಂತರ, ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಇನೊ್ನಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಪರ್ಣೆಗ ಾಗಿವೆ. 13 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸುವೆ. 14 ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಇತರ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. ಲೇವಿಯರು ನನ್ನ ಆಸಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

15 “ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ವಿಶೇಷ
ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಬಂದು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬಹುದು. 16 ಾಕೆಂದರೆ
ಲೇವಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನನ ಾಗಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
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ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಾನು ಇವರನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಮನುಷ ್ಯರೂ ಪಶುಗಳೂ ನನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವರು.
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚ ಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚ ಾದದ್ದನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡೆನ ಾ್ಲ.
18 ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 19 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಾನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡಲೂ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಾನು
ಅವರನು್ನ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರು ಸ ಾಯ ಾಡುವರು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳ ಅತೀ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅ ಾಯವು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

20 ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ೕಶೆ ಆರೋನರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಡಿದರು.

21 ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿದನು. 22 ಆಗ
ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಪುತ್ರರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಅಹರ್ ಾದರು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಲೇವಿಯರ ಬಗೆ್ಗ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಅವರಿಗೆ ಾಡ ಾಯಿತು.

23ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 24 “ಲೇವಿಯರು
ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಪದ್ಧತಿ ಏನೆಂದರೆ: ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ
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ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸಗಿರುವ ಗಂಡಸರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಸೇವೆಯ ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 25ಅವರ ವಯಸು್ಸ ಐವತು್ತ ವಷರ್ ಾದ ನಂತರ

ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಾಗಬೇಕು; ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ವ ಾರ್ವಣೆ
ಾಡುವ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರೆಂದಿಗೂ ಾಡಕೂಡದು.

26 ಅವರು ಾವಲು ಾರ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಬಳಿ ಇತರ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಾರ ಾದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲೇಕೂಡದು. ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು.”

9
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ ನಂತರ ಎರಡನೆ
ವಷರ್ದ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 3ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದ ನಸುಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಅವರು ಇದನು್ನ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಎ ಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳಪ್ರ ಾರ ನೇಮಕ ಾದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕು.”
4 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ

ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಜನರು ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ನಸುಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಸೀ ಾಯಿ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಡಿದರು.

6ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ
ದಿನ ೕಶೆಆರೋನರಬಳಿಗೆಬಂದು, 7“ ಾವುಮನುಷ ್ಯ ಶವವನು್ನ
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ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ
ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

8 ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲೆ್ಲೕ ಇರಿ. ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ಆತನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 10 “ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು: ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಮನುಷ ್ಯಶವ ಸೋಂಕಿದ್ದರಿಂದ
ಅಶುದ್ಧ ಾದವರೂ ದೂರಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲರುವವರೂ ಸಹ
ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. 11 ಅಂಥವರು
ಎರಡನೆಯತಿಂಗಳಿನಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯದಿನದನಸುಸಂಜೆವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಪಸ್ಕದ
ಕುರಿಮರಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗ ಡನೆ
ಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ ಸೊಪು ್ಪಗ ಡನೆ ಊಟ ಾಡಬೇಕು.
12 ಅದರಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಇಡ ಾರದು.
ಅವರು ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಕುರಿಮರಿಯ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯ ಾರದು. ಅವರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೇಮಕ ಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಜನರಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ನೇಮಕ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸದೆ
ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ
ಶಿ ಾಗಬೇಕು.

14 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶಸ್ಥನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೆ, ಅದರ
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ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ಪರದೇಶದವನಿಗೂ ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧಿಯಿರಬೇಕು.”
ಮೇಘಸ್ತಂಭಮತು್ತ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭ

15ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗು ಾರ ಾದ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ
ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು
ಮತು್ತ ಅದು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
16 ಹೀಗೆ ಮೇಘವು ಾ ಾಗಲೂ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದು. ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಆಮೇಘವುಬೆಂಕಿಯಂತೆ
ಾಣಿಸುವುದು. 17 ಆ ಮೇಘವು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎ ಾ್ದಗಲೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು. ಆ
ಮೇಘವು ನಿಂತಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
18 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವರು. ಆ ೕಡವು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲಿರುವ
ತನಕ ಅವರು ಾವಿರುವಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವರು. 19 ಕೆಲವು ಾರಿ ಆ
ಮೇಘವು ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೂ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ
ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 20ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಕೆಲವು
ದಿವಸ ಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು. ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ
ಮೇಘವು ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಹೊ ಾ್ತರೆಯವರೆಗೂ ಇರುತಿ್ತತು್ತ;
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ದಗ ಜನರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ೕಡವು ಚಲಿಸಿ ಾಗ ಅದು ಹಗ ಾಗಿರಲಿ ಾತಿ್ರ ಾಗಿರಲಿ ಜನರು

ಅದನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವರು. 22ಆಮೇಘವುಪವಿತ್ರಗು ಾರದಮೇಲೆ
ಎರಡು ದಿನ ಾಗಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗ ಾಗಲಿ ಒಂದು ವಷರ್ ಾಗಲಿ
ನಿಂತರೆ ಅದು ನಿಂತಿರುವ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದೆ
ಇಳಿದುಕೊಂಡೇ ಇರುವರು. ಅದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ದಗ ಅವರು
ಹೊರಡುವರು. 23 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜನರು
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ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ಪ್ರ ಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುವರು.
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ

ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

10
ಬೆಳಿ್ಳಯ ತುತೂ್ತರಿಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಎರಡು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಜನಸಮೂಹದವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು
ಾ ಾಗ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಇವುಗಳನು್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 3 ನೀನು ಎರಡು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಲಬುಸ್ವರದಿಂದಊದಿಸು ಾಗಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರಬೇಕು.
4ಆದರೆನೀನು ಒಂದು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಾತ್ರಊದಿಸಿದರೆಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಕುಲಪ್ರ ಾನ ಾದಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಾತ್ರ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರಬೇಕು.

5 “ಜನರ ಕುಲಗಳು ಾಳೆಯದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆ ಾಗಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಆಭರ್ಟದಿಂದ

ಊದಿಸಬೇಕು. ನೀವು ದಲನೆ ಸಲ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಆಭರ್ಟದಿಂದ ಊದಿಸು ಾಗ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಲಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು.
6 ನೀವು ಎರಡನೆಯ ಸಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಆಭರ್ಟ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ
ಊದಿಸು ಾಗ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಲಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು. 7 ಆದರೆ
ಜನಸಮು ಾಯವು ಕೂಡಿಬರಬೇ ಾ ಾಗ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಲಬುಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಊದಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆಭರ್ಟ ಸ್ವರದಲ್ಲಲ್ಲ.
8 ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಾತ್ರವೇ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ
ನಿಯಮ.
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9 “ನೀವು ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಎದುರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡು ಾಗ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಆಭರ್ಟ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಊದಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಉತ್ಸವ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ತುತೂ್ತರಿ ಧ ್ವನಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪನು್ನಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಾನೇ.”

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರ ಾಣ
11 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರದ ಎರಡನೆಯ

ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೇಘವು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗು ಾರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದಿ್ದತು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ,
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೀ ಾಯಿ
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಘವು ಾ ಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲು್ಲವವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 13ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಟ್ಟ ದಲನೆಯ
ಸಲ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

14 ದಲು ಯೆಹೂದ ಾಳೆಯದ ಮೂರು ದಂಡುಗಳು
ಹೊರಟವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲನು
ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. 16 ಹೇಲೋನನ ಮಗ ಾದ
ಎಲೀ ಾಬನು ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ.
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17ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ ಾಯಿತು. ಗೇಷೋರ್ನ್
ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ ಕುಲಗಳ ಗಂಡಸರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟರು.

18 ಅವರ ತರು ಾಯ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಟವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜದೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಟರು. ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು
ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 19 ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖನ
ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ.
20 ದೆಗೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ಾದ್ ಕುಲದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. 21 ಬಳಿಕ ಕೆ ಾತನ ಕುಲದವರು ಹೊರಟರು.
ಅವರು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕೆ ಾತ್ಯರು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗ ಡನೆಬರುವಷ್ಟರೊಳಗೆಇತರಲೇವಿಯರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

22 ಬಳಿಕ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಳೆಯದಿಂದ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು
ಹೊರಟವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. 23 ಪೆ ಾಚೂರನ ಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. 24 ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನನು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ.

25 ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ
ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಟವು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಧ ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖನ
ಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರನು ಾನ್ ಕುಲದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ.
26 ಆಶೇರನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒ ಾ್ರನನ ಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲನು
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 27 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲಕೆ್ಕ ಏ ಾನನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀರನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 28ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮ ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು.



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 10:29 xlii ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 10:35

29 ಹೋ ಾಬನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗನು.
ರೆಗೂವೇಲನು ೕಶೆಯ ಾವ. ೕಶೆಯು ಹೋ ಾಬನಿಗೆ,
“ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಾವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ. ನೀನು
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಉ ಾ್ದರ ಾಗುವೆ; ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.”

30ಆದರೆಹೋ ಾಬನು, “ಇಲ್ಲ. ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕೂ್ಕ ನನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

31 ಆಗ ೕಶೆ, “ದಯ ಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇಡ. ಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ
ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗಿರಬಹುದು. 32 ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ,

ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಾಲು ಕೊಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಮೂರು ದಿನ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಲೇವಿಯರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಮತೆ್ತ ಾಳೆಯ ಾಕಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಎದುರು ನೋಡು ಾ್ತ ಜನರಮುಂದೆಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಹೋಯಿತು. 34ಅವರು ಾಳೆಯದೊಡನೆ ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಯೆಹೋವನ ೕಡವುಅವರಮೇಲಿರುತಿ್ತತು್ತ.

35 ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೊರಡು ಾಗ,
ೕಶೆಯು,

“ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗಲಿ,
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಲಿ”
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ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

36ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ೕಶೆಯು,

“ಯೆಹೋವನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಲ ಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ”

ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

11
ಜನರು ಮತೆ್ತ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು

1 ಜನರು ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು. ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಬೆಂಕಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೊತಿ್ತಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಾಳೆಯದ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದವರು
ಸುಟು್ಟಹೋದರು. 2 ಆಗ ಜನರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ೕಶೆಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಯಿತು. 3 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
“ತಬೇರ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು

4 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಿರುಕುಳಕೊಡುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಬೇರೆ
ರೀತಿಯಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹಮತೆ್ತ
ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿ, “ನಮಗೆ ಾರು ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ?
5 ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಿಟಿ್ಟ ಾಗಿ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಮೀನು, ೌತೆ ಾಯಿ,
ಕಬೂರ್ಜು, ಈರುಳಿ್ಳಸೊಪು ್ಪ, ಈರುಳಿ್ಳ, ಬೆಳು್ಳಳಿ್ಳ ಇವುಗಳನು್ನ ಾವು
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 6 ಆದರೆ ಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಲವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಮನ್ನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲು
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ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ”ಎಂದರು. 7ಈಮನ್ನವು ಕೊತು್ತಂಬರಿ ಾಳಿನಂತಿತು್ತ
ಮತು್ತ ಅಂಟು ಪ ಾಥರ್ದಂತೆ ಾಣಿಸಿತು. 8 ಜನರು ಮನ್ನವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡುಬೀಸುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಬೀಸಿಅಥ ಾಒರಳಲಿ್ಲ ಕುಟಿ್ಟ,
ಮಡಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಳು ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅದರ ರುಚಿ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಾಡಿದ ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳಂತಿತು್ತ. 9 ಾತಿ್ರ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಂಜು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಮನ್ನವೂಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ.

10 ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಗುಣಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಶಬ್ದವು ೕಶೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ೕಶೆಗೆ
ಬಹಳ ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 11 ಆಗ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಾಕೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆ?
ಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಸರವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆನೇ? ಈ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಾರವನು್ನ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಕೆ
ಾಕಿದೆ? 12 ಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೆತ್ತ ಾಯಿ ೕ? ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಜನ್ಮ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾದಿಯು ಮಗುವನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ, ಈ ಜನರನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟ, ನೀನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ನನಗೇಕೆ ಹೇಳುವೆ? 13 ಇವರು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ ಾಂಸವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಕೊಡು’ ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರ ಾ್ಲ! ಇಷು್ಟ ಜನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾಂಸವು ನನಗೆ
ಎಲಿ್ಲಂದ ದೊರಕೀತು? 14 ಇಷು್ಟ ಜನರ ಾರವನು್ನ ಾನೊಬ್ಬನೇ
ಹೊರುವುದು ನನಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ. ಅದು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಗೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ.
15 ನೀನು ಹೀಗೆಯೇ ನನಗೆ ಾಡುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಾನು ಈ
ದುರವಸೆ್ಥಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತ ಾಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಹಿರಿಯರೆಂದೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಂದೂ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ
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ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಕರೆದುತಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿನೊ್ನಡನೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊ. 17 ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಇಳಿದುಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡುವೆನು. ಅದಲ್ಲದೆ ಾನು
ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು. ಆಗ
ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಈ ಜನರ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಆ ಾರವನು್ನ ಹೊರಲು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವರು.
18 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾಳೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾಳೆ ನೀವು ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. ‘ನಮಗೆ
ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡುವವರು ಾರು? ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ

ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಚೆ ಾ್ನಗಿದೆ್ದವ ಾ್ಲ’ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ದೂರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಾಂಸವನು್ನ
ಕೊಡುವನು ಮತು್ತ ನೀವು ತಿನು್ನವಿರಿ. 19 ನೀವು ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ,
ಎರಡು ದಿನವಲ್ಲ, ಐದು ದಿನವಲ್ಲ, ಹತು್ತ ದಿನವಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನವಲ್ಲ,
20 ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂತಿರ್ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಓಕರಿಕೆ ಾಗಿ ಹೊರಬರುವ ತನಕ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಅಸಹ್ಯ ಾಗುವವರೆಗೆಅದನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. ನೀವುನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಮತು್ತ ‘ ಾವೇಕೆಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬಂದೆವು?’ ಎಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದು
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು.”

21 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಇಲಿ್ಲ ಆರು ಲಕ್ಷ
ಗಂಡಸರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದರೆ. ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀನು ಇವರಿಗೆ
ಾಂಸ ಕೊಡುವು ಾಗಿಯೂ ಇವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳೆ ಾ್ಲ ಅದನು್ನ

ತಿನು್ನವು ಾಗಿಯೂನೀನುಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. 22 ಾವುಎ ಾ್ಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ,
ದನಕರುಗಳನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಇಷು್ಟ ಜನರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗದು. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ
ಹಿಡಿದರೂ ಅದು ಇಷು್ಟ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಗೆ
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ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವುದನು್ನ
ನೀನು ನೋಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ೕಶೆಯು ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವರು ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಲು್ಲವಂತೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 25 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬಂದು
ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ*ಆಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿ

ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮತೆ್ತ ಅವರು ಾಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸಲಿಲ್ಲ.

26 ಎ ಾ್ದದ್ ಮತು್ತ ಮೇ ಾದ್ ಎಂಬ ಹಿರಿಯರಿಬ್ಬರು ಗು ಾರದ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರು ಗು ಾರದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿಸತೊಡಗಿದರು. 27 ಒಬ್ಬ
ೌವನಸ್ಥನು ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಎ ಾ್ದದ್

ಮತು್ತ ಮೇ ಾದ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಂತೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ,
ನೀನು ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದನು. (ಯೆಹೋಶುವನು
ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದಗಿನಿಂದಲೂ ೕಶೆಯ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.)
29 ಆದರೆ ೕಶೆಯು, “ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಚಿಂತೆಪಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಯೆಹೋವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನನು್ನ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ”

* 11:25: ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ದೇವರು ೕಶೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದನು.”
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ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 30 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಯಕರು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
ಾವಕಿ್ಕಗಳು

31 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲ ಾದ
ಾಳಿಯು ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಾಳಿಯು ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂತು. ಾವಕಿ್ಕಗಳು ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ
ಾರಿಬಂದವು. ಒಬ್ಬನು ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ
ನಡೆಯಬಹು ಾದಷು್ಟ ದೂರದವರೆಗೂ ಾವಕಿ್ಕಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 32 ಜನರು ಎದು್ದ ಆ
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಮರುದಿನವೆ ಾ್ಲ ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅರವತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ಜನರು ಾವಕಿ್ಕಗಳ ಾಂಸವನು್ನ
ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
33 ಜನರು ಾಂಸವನು್ನ ಇನೂ್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಮತು್ತ
ಾವಕಿ್ಕಗಳ ಸರಬ ಾಜು ನಿಂತುಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಜನರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. 34 ಈ
ಾರಣದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ, “ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾ ಾ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಾಂಸ ಾ್ಕಗಿ ಅ ಾ್ಯಶೆಪಟ್ಟವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ

ಈ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟ್ಟರು.
35 ಜನರು ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾ ಾದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ

ಹಚೇರೋತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

12
ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಮತು್ತ ಆರೋನನು ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಗುಣಗುಟಿ್ಟದು್ದ
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1 ೕಶೆಯು ಇಥಿ ೕಪ್ಯದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಾರಣ ಮಿ ಾರ್ಮಳೂ ಆರೋನನೂ ೕಶೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಿದರು. 2ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾತ್ರ
ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೋ? ಆತನು ನ ್ಮಡನೆಯೂ ಾ ಾಡಿದನಲ್ಲವೇ?”

ಅಂದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 3 ( ೕಶೆಯು

ಬಹಳ ದೀನ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ದೀನ ಾಗಿದ್ದನು.) 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ
ಯೆಹೋವನು, ೕಶೆ, ಆರೋನರ ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮಳ ಸಂಗಡ
ಾ ಾಡಿ, “ನೀವುಮೂವರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ, ಆರೋನರು ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮಳು

ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರ ಾದ
ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ
ಬಳಿ ನಿಂತನು. ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನನೂ್ನ ಮಿ ಾರ್ಮಳನೂ್ನ
ಕರೆದನು. ಆರೋನನೂ ಮಿ ಾರ್ಮಳೂ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
6ದೇವರು, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಯಿದ್ದರೆ, ಾನು
ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು ಅಥ ಾ
ಸ್ವಪ್ನದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡುವೆನು. 7ಆದರೆ ೕಶೆ ಡನೆ
ಾನು ಆ ರೀತಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯು ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಸೇವಕನು. ಅವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆಯಿದೆ. 8 ಾನು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಗೂ ಾಥರ್ದಿಂದ ಾ ಾಡದೆ ನೇರ ಾಗಿಯೂ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನೆ್ನೕ
ನೋಡಬಲ್ಲನು. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಲು ನೀವು ಾಕೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು

ಹೊರಟುಹೋದನು. 10ಮೇಘವು ಗು ಾರದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದಿ್ದತು.
ಆರೋನನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮಿ ಾರ್ಮಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆಕೆಯ
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ಚಮರ್ವು ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಚಮರ್ರೋಗ ಹಿಡಿದಿತು್ತ.

11 ಆಗ ಆರೋನನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಾವು
ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸಬೇಡ. 12 ಗಭರ್ದಲೆ್ಲೕ ಅಧರ್ ಾಂಸ ಕೊಳೆತುಹೋಗಿ,
ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ ಸತ್ತ ಮಗುವಿನಂತೆ ಈಕೆಗೆ ಆಗದಂತೆ ದಯವಿಟು್ಟ
ಾ ಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ದೇವರೇ,

ದಯ ಾಡಿಈಕೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾಡು” ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟನು.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ

ಉಗುಳಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ಏಳು ದಿವಸ ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?
ಾ ಾದರೆ ಆಕೆ ಏಳು ದಿವಸ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.
ತರು ಾಯ ಆಕೆ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15 ಆದ ಾರಣ ಅವರು ಮಿ ಾರ್ಮಳನು್ನ ಏಳು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಆಕೆ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ಇ ಾದನಂತರ, ಜನರು
ಹಚೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಾ ಾನ್ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.

13
ಗೂಢಚಾರರು ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2“ ಾ ಾನ್ದೇಶದಬಗೆ್ಗ ವಿಷಯವನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸು. ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶ ಇ ಾಗಿದೆ. ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಂದ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಜನರು ಾ ಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಈ ಾಯಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4ಆ ಾಯಕರು ಾರೆಂದರೆ:
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ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಜಕೂ್ಕರನಮಗ ಾದ ಶಮೂ್ಮವ,
5ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಹೋರಿಯಮಗ ಾದ ಾಫಾಟ್,
6ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್,
7ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ೕಸೇಫನಮಗ ಾದ ಇ ಾಲ್,
8ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ನೂನನಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯ,
9ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಾಫೂವನಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕ,
10ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಸೋದೀಯಮಗ ಾದ ಗದಿ್ದೕಯೇಲ್,
11 ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಸೂಸೀಯ
ಮಗ ಾದ ಗದಿ್ದೕ.

12 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗೆಮಲಿ್ಲೕಯಮಗ ಾದ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲ್.
13ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದಮೀ ಾಯೇಲನಮಗ ಾದ ಸೆತೂರ್,
14ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಾಪೆಸೀಯನಮಗ ಾದ ನಹಬೀ,
15 ಾದ್ ಕುಲದಿಂದ ಾಕೀಯನಮಗ ಾದ ಗೆಯೂವೇಲ್.
16 ದೇಶದ ವಿಷಯವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ೕಶೆ

ಕಳುಹಿಸಿದ ಗೂಢಚಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೇ. ( ೕಶೆಯು ನೂನನ
ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನಿಗೆಯೆಹೋಶುವನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.)

17 ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ವಿಷಯವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು
ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ

ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ಹತಿ್ತ ಹೋಗಿ 18 ಆ ದೇಶದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅಲಿ್ಲನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರೋ ಅಥ ಾ
ಬಲಹೀನರೋ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ೕ ಅಥ ಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ೕ,
19 ಅವರ ದೇಶ ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ, ಅವರ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ ೕ ಅಥ ಾ ಇಲ್ಲ ೕ,
20 ಭೂಮಿಯು ಾರ ಾದದೊ್ದೕ ಅಥ ಾ ನಿ ಾ್ಸರ ಾದದೊ್ದೕ,
ಮರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ ೕ ಅಥ ಾ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತರಲು
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಆಗ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳ ಪ್ರಥಮ
ಫಲದ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ.)
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21 ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ, ಚಿನ್
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದಿಡಿದು ಲೆಬೊಹ ಾತಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ರೆಹೋಬಿನವರೆಗೂ ದೇಶದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
22 ಅವರು ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
ಹೋದರು. ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಚೋವನ್ ಪಟ್ಟಣಕಿ್ಕಂತ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ
ಅಹೀಮನ್, ಶೇಫೈ ಮತು್ತ ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬವರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು
ಅ ಾಕನ ಸಂತತಿಯವರು. 23 ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಕಣಿವೆಗೆ
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯನು್ನ
ಕಡಿದರು. ಆ ಕೊಂಬೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲಿತು್ತ. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಕೆಲವು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತ ತಂದರು. 24 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

25 ಜನರು ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 26 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಾ ಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ತಂಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ನೋಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲವನು್ನ ೕಶೆಗೂ ಆರೋನನಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ತಂದ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 27 ಜನರು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು
ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾವು ಹೋಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದೆವು. ಅದು
ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶ ಾಗಿದೆ. ಇಗೋ, ಹಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಇಲಿ್ಲವೆ. 28 ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಬಲಿಷ್ಠರು. ಪಟ್ಟಣಗಳೂ
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಾಗಿವೆ.
ಾವು ಕೆಲವು ಅ ಾಕ್ಯರನು್ನ ಸಹ ನೋಡಿದೆವು. 29 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು
ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ. ಹಿತಿ್ತಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಮತು್ತ
ಅ ೕರಿಯರು ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ. ಾ ಾನ್ಯರು



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 13:30 lii ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 14:4

ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ೕದರ್ನ್ ನದಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ಾಸಿಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
30 ಾಲೇಬನು ೕಶೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಣುಗುಟು್ಟವ ಜನರನು್ನ

ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ, “ ಾವು ಹೋಗಿ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಾವು ಸುಲಭ ಾಗಿ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

31ಆದರೆ ಅವನೊಡನೆ ಹೋದ ಜನರು, “ ಾವು ಆ ಜನರೊಡನೆ
ಹೋ ಾಡ ಾರೆವು, ಅವರು ನಮಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 32 “ ಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ವಿಷಯಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ
ದೇಶವುಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವ ದೇಶ ಾಗಿದೆ. ಾವು
ಅಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾಕ್ಷಸರಂತಿ ಾ್ದರೆ. 33 ಷಸ ಾದ
ನೆಫೀಲಿಯರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಾವು ನೋಡಿದೆವು.
(ಅ ಾಕ್ಯರು ನೆಫೀಲಿಯ ಜನರ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.) ಅವರ
ಮುಂದೆ ಾವು ಮಿಡತೆಗ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಾವು
ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಕಂಡುಬಂದೆವು” ಎಂದರು.

14
ಜನರು ಮತೆ್ತ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದು್ದ

1 ಆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಶೆ ಆರೋನರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಶೆ ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಗಲೀ ಅಥ ಾ ಈ ಮರುಭೂಮಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಿತು್ತ. 3ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾವುಸತು್ತಹೋಗುವಂತೆಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಹೊಸ ದೇಶಕೆ್ಕ ತರುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಾವುಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಮರಳಿಹೋಗುವುದೇಉತ್ತಮ”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ಬಳಿಕ ಜನರು, “ ಾವು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು

ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಮರಳಿಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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5 ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ ಸಮೂಹದವರ
ಮುಂದೆ ಬೋರಲಬಿದ್ದರು. 6 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ
ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನೂ ದೇಶದ ವಿಷಯವನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಬೇಸರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡರು. 7 ಇವರಿಬ್ಬರು
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ ಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶವು
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದದು್ದ, 8 ಅದು ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ
ದೇಶ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು.
9 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಏಳಬೇಡಿರಿ.
ಆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಾವು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಾವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ”
ಅಂದರು.

10 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲೇಬನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದದು್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ
ಾ ಾಡಿ, 11 “ಈ ಜನರು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲದವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ

ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವರು? ಾನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ನೋಡಿ ಾಗೂ್ಯ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಾಲದವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬದೆ ಇರುವರು? 12 ಸರಿ, ಾನು ಇವರಿಗೆ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿ ಇವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ ಈ ಜನಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮೂಲಕವೇ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಈ
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ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ ಾನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವರು.
14 ಅದಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇಶದವರು ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮೇಘವು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮೇಲಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹಗಲಲಿ್ಲ
ಮೇಘಸ್ತಂಭದ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭದ
ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಮುನ್ನಡೆಸುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
15ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,ನೀನುಒಂದೇಪೆಟಿ್ಟನಿಂದಈಜನರನು್ನ ಾಯಿಸಿದರೆ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
16 ‘ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತ ಾಲದೆ ಅವರನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದನು’ ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

17“ಆದ್ದರಿಂದಒಡೆಯನೇ,ನೀನುಹೇಳಿದಂತೆಯೇನಿನ್ನ ಾಳೆ್ಮಯು
ದೀಘರ್ ಾಗಿರಲಿ. 18 ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ‘ಯೆಹೋವನು
ದೀಘರ್ ಾಂತನು, ಬಹುಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವನು, ಅಪ ಾಧ, ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಎ ಾ್ಲ ದಂಡನೆಯನು್ನ ರದು್ದಪಡಿಸದವನು,
ತಂದೆಗಳ ಾಪಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಾಲು ್ಕ
ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಾಡುವವನು’ಎಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿರುವಿಯ ಾ್ಲ!
19 ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದದು್ದ ದಲುಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ
ನೀನು ಈ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಈಗಲೂ
ಮ ಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಾನು
ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. 21 ಆ ಾಗೂ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯುಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬುವ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಕ್ಯದ ಆಣೆ, 22ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಾನು ನಡಿಸಿರುವ ಮ ಾ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
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ನೋಡಿದ ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪದೇಪದೇ ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ್ದರಿಂದ
ಮತು್ತ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದ ಾರಣ, 23 ಾನು ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ
ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಅದನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಲೇಬನು ಅವರ ಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವನನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 25 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಾ ಾನ್ಯರೂ
ಆ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವ ಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಿದು್ದ

26-27 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ಈ
ದುಷ್ಟ ಸಮೂಹದವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ
ಗುಣುಗುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರು ಾ್ತರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ. 28 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ. ನೀವು ಏನನು್ನ
ಹೇಳಿದಿರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; 29 ನಿಮ್ಮ ಶವಗಳು ಈ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬೀಳುವವು. ನೀವು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ
ಮರುಭೂಮಿಯಲೆ್ಲೕ ಾಯುವರು. 30 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ
ಾಲೇಬ್ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ ಇವರಿಬ್ಬರೇ
ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಾರೂ ಾನು ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 31 ಪರರ
ಾ ಾಗುವರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
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ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದೇಶವನು್ನ
ಅವರು ಅನುಭೋಗಿಸುವರು. 32ನೀವಂತೂ ಈಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಾಯುವಿರಿ. ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಶವಗಳು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ್ಲ
ಪಯರ್ಂತರ ಬೀಳುವವು.

33 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಫಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿ ನೀವು ಾಯುವತನಕ ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುವರು. 34 ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿ, ದಿನ ಒಂದಕೆ್ಕ
ಒಂದುಸಂವತ್ಸರದಮೇರೆಗೆನಲವತು್ತ ವಷರ್ನಿಮ್ಮ ಾಪದಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುತ್ತದೆ.’

35 “ಇದು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತು. ನನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಈ ಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

36-37 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಆ ದೇಶದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಹೇಳಿ ಸವರ್ಸಮೂಹದರವರನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದ ಹತು್ತ ಜನರು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾ್ಯಧಿಗೊಳ ಾಗಿ ಸತ್ತರು. 38 ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನುಮತು್ತಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಹೊರತು
ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸತ್ತರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ
ಉಳಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಧಿಯು ತಗಲಲಿಲ್ಲ.

ಜನರು ಾ ಾನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ
39 ೕಶೆಯುಈಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾ್ಲ ಹೇಳ ಾಗಿ

ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. 40ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಜನರು ಎದು್ದ,
“ ಾವು ಾಪ ಾಡಿರುವುದು ನಿಜ. ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ
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ಾಡಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಾವು ಈಗ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

41 ಆದರೆ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಕೆ ಹೀಗೆ
ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರುತಿ್ತೕರಿ? ನೀವು

ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 42 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 43 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಾ ಾನ್ಯರೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಅಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಾಯುವಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದ
ಾರಣ ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
44 ಆದರೆ ಜನರು ೕಶೆಯ ಾತನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಅವರು

ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ೕಶೆಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೂ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 45 ಆಗ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಾ ಾನ್ಯರೂ ಇಳಿದುಬಂದು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಹೊ ಾರ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡುಬಂದು ಸಂಹರಿಸಿದರು.

15
ಯಜ್ಞಗಳ ನಿಯಮಗಳು

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು: ಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ನಂತರ 3 ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಯಿಂ ಾಗಲಿ ಹಿಂಡಿನಿಂ ಾಗಲಿ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿದರೂ ಅಥ ಾ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೂ ಹರಕೆಯ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೂ
ಅಥ ಾ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೂ ನಿಯಮಿತ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ
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ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೂ 4ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಒಂದೂವರೆ
ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ
5 ಾನದ್ರವ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತರಬೇಕು.
ನೀವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ ಂದಿಗೆ ಇದನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

6 “ನೀವು ಟಗರನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ
ಎರಡುಸೇರುಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದಆರುಸೇರುಒಳೆ್ಳಯಗೋಧಿಯಹಿಟ್ಟನೂ್ನ
7 ಾನದ್ರವ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎರಡು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಹರಕೆಯ ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಲಿ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸುವವನು 9 ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಒಂಭತು್ತ
ಸೇರು ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ 10 ಾನದ್ರವ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. 11 ಕುರಿ, ಆಡು,ಟಗರು,ಹೋರಿ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೂ ಇದನು್ನ ಾಡಲೇಬೇಕು.
12 ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಒಂದೊಂದು
ಪಶುವಿನ ಸಂಗಡಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು.

13 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸ್ವದೇಶಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಾಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ವಿದೇಶಿಯರಲಿ್ಲ
ಾವನೇ ಆಗಲಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ
ಾಡಬೇ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವನು ಾಡಬೇಕು. 15 ನಿಮಗೂ
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ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶದವರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧಿಯಿರಬೇಕು. ಇದು
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ. ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೂಪರದೇಶಿಯರೂಒಂದೇಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 16ನಿಮಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ
ಪ್ರ ಾಣ ವಿಧಿಗಳಿರಬೇಕು.”

17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 18 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 ನೀವು ಆ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸು ಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 20 ನೀವು ಕಣದಲಿ್ಲರುವ ಗೋಧಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವಂತೆಯೇ
ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಾಗಿ ಾದಿದ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 21 ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೂಕಣಕದಿಂದ ಾಡುವ ದಲನೆಯರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.

22-23 “ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ
ಆ ಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ
ದಿನದಿಂದಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು:
24 ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಮತು್ತ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇದನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯನು್ನ

ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಾ ಾಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

25 “ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಸಮು ಾಯದವರ
ಕ್ಷಮೆ ಾಗಿ ಾಜಕನು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. ಾಕೆಂದರೆ
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ಅದು ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ ತ ಾ್ಪಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಅಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತಂದರು
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮು ಾಯದವರಿಗೆ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು; ಾಕೆಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾಡಿದ ಆ ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದರು.

27 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿಯದೆ ಾಪ ಾಡಿದರೆ, ಅವನು
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಆಡನು್ನ ದೋಷ ಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28 ಆಗ ಾಜಕನು ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. 29 ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೂ ಪರದೇಶದವರಿಗೂ ಒಂದೇ
ವಿಧಿಯಿರಬೇಕು.

30 “ಆದರೆ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುವವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಾಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು.
31 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ಆತನ
ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು.
ಅವನು ತನ್ನ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ.”

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವಮನುಷ ್ಯನು
32 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಜನರು ಕಂಡರು.
33 ಕಂಡವರು ಅವನನು್ನ ೕಶೆ ಆರೋನರ ಮತು್ತ
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ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
34 ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇ ಾದ ವಿಧಿಯನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಾವಲಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

35ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಯಬೇಕು.
ಅವನನು್ನ ಾಳೆಯದಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಆಗ ಜನರು
ಅವನನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಂದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಅವರು ಇದನು್ನ
ಾಡಿದರು.

ಜನರು ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಸ ಾಯ
ಾಡಿದ್ದ
37 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 38 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಗೆಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ
ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೊಂಡೆಯೂ
ಒಂದೊಂದು ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ
ಇಂದಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 39ಈ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ
ನೀವು ನೋಡು ಾಗ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಮತು್ತ ಕಣಿ್ಣಗೆ ತೋರಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯದೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು. 40 ನೀವು ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಜನ ಾಗಿರುವಿರಿ. 41 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾನೇ.”
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16
ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದದು್ದ

1 ಕೋರಹ, ಾ ಾನ್, ಅಬೀ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಓನ್ ಎಂಬವರು
ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದರು. (ಕೋರಹನು ಇಚಾ್ಹರನ ಮಗನು,

ಇಚಾ್ಹರನು ಕೆ ಾತನ ಮಗನು. ಕೆ ಾತನು ಲೇವಿಯ ಮಗನು.
ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮ್ ಇವರು ಎಲೀ ಾಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಮತು್ತ ಓನನು ಪೆಲೆತನ ಮಗನು. ಾ ಾನ್, ಅಬೀ ಾಮ್
ಮತು್ತ ಓನ್ ಇವರು ರೂಬೇನನ ಸಂತತಿಯವರು.) 2 ಈ ಾಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇನಿ್ನತರ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಗಂಡಸರೊಂದಿಗೆ
ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಅವರು ಜನರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರು.

3 ಅವರು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ವಿರುದ್ಧ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು,
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಘನತೆಯನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ
ಅಪೇ ಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಈ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನೇ. ಯೆಹೋವನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀವೇ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ೕಶೆಇದನು್ನ ಕೇಳಿನೆಲದವರೆಗೆ ಾಗಿ 5ಕೋರಹಮತು್ತ ಅವನ
ಹಿಂ ಾಲಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ ಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಾವನು
ಯೆಹೋವನವನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸುವನು. ಾವನು
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸುವನು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 6ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋರಹನೇ,
ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು:
7 ಾಳೆ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಠಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಮೇಲೆಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಾಕಿರಿ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಿರಿ. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಾರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನೊ ಅವನೇ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಾದವನು.
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ಲೇವಿಯ ಾದನೀವುಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಘನತೆಯನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ
ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರಿ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು

8 ೕಶೆಯು ಕೋರಹನಿಗೆ, “ಲೇವಿಯರೇ, ಕೇಳಿರಿ! 9 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸವರ್ಸಮೂಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರಗೊಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 10ಈರೀತಿ ಆತನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲ
ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಈಗ
ನೀವು ಾಜಕ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಹ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 11 ನೀವೂ
ನಿಮ್ಮ ಹಿಂ ಾಲಕರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದಿ್ದೕರಿ. ಆರೋನನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೋ? ಇಲ್ಲ! ಹೀಗಿರಲು
ಆರೋನನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಎಲೀ ಾಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಾ ಾನನನೂ್ನ
ಅಬೀ ಾಮನನೂ್ನ ಕರೇಕಳುಹಿಸ ಾಗಿ, ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನೀನು ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ
ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಾಯಿಸುವುದು ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದೊರೆತನ ಾಡಲು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತರುವೆ ೕ? 14 ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಕೆ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು? ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಲೂ ಜೇನೂ

ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ
ಹೊಲಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾ್ರ ೕತೋಟಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ! ನೀನು ಈ
ಜನರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ೕಸ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ೕ? ಾವು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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15 ಇದರಿಂದ ೕಶೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಎಂದೂ ತೊಂದರೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಂದ ಾನು ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಡ” ಎಂದು
ಮನವಿ ಾಡಿದನು.

16 ಆಗ ೕಶೆಯು ಕೋರಹನಿಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಹಿಂ ಾಲಕರೆಲ್ಲರು ಾಳೆಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಆರೋನನೊಡನೆ
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 17 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನತನ್ನ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ
ಅಂದರೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಧೂಪ ಾಕಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಾಗೆಯೇ ನೀನೂ
ಆರೋನನೂ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಂಡಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಧೂಪದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಕಿ ೕಶೆ ಆರೋನರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
19 ಕೋರಹನು ತಮಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಸಿದನು.
ಆಗಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು.

20 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 21 “ಈ ಜನರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಈಗ ಾಶ
ಾಡಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.
22 ಆದರೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು ನೆಲದವರೆಗೆ ಾಗಿ, “ದೇವರೇ,

ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಆಲೋಚನೆ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದಯ ಾಡಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿಜ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವನು ಕೇವಲ
ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟರು.

23 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 24 “ಜನರಿಗೆ ಕೋರಹ,
ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಂದ
ದೂರಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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25 ೕಶೆಯು ಎದು್ದ ಕೋರಹ, ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 26 ೕಶೆಯುಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, “ಈಕೆಟ್ಟಜನರ
ಗು ಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ. ಇವರ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ
ಮುಟ್ಟ ಾರದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನೀವೂ
ಾಶ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಕೋರಹ, ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ

ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರಹೋದರು. ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀ ಾಮ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ
ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೊಡನೆ,ಮಕ್ಕ ಡನೆಮತು್ತ ಕೂಸುಗ ಡನೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

28 ಆಗ ೕಶೆ ಜನರಿಗೆ, “ಈ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ
ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಯೆಹೋವನೇ ಈ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ಾ ಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
29 ಇಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಾಯುವರು. ಆದರೆ ಇವರ ಅಂತ್ಯವು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಂತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 30 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಪೂವರ್ ಶಿ ಯನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿದರೆ ಅಂದರೆ
ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಇವರನೂ್ನ ಇವರ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ
ನುಂಗುವುದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಜೀವಿಗ ಾಗಿ ಸ ಾಧಿ ಾದರೆ,
ಇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದವರೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದನು.

31ಕೂಡಲೇ,ಆ ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದ ನೆಲವು ಸೀಳಿತು. 32ಭೂಮಿಯೇ
ಾಯಿತೆರೆದು ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತೊ ಎಂಬಂತೆ, ಅವರ
ಕುಟುಂಬಗಳವರನು್ನ ಕೋರಹನ ಎ ಾ್ಲ ಹಿಂ ಾಲಕರನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವರ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು. 33 ಆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸಜೀವ
ಸ ಾಧಿ ಾದರು. ಅವರ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯೆ ಾ್ಲ ಅವರೊಡನೆ
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ಭೂಸ ಾಧಿ ಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿ ಅವರ ಸಮೇತ ಾಗಿ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಾಯಿತು. ಅವರು
ಸಮು ಾಯದಿಂದ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಾದರು!

34 ಾಶ ಾಗುತಿ್ತರುವ ಜನರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರು, “ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ!” ಎಂದುಕೊಂಡು
ಾ ಾ ದಿಕು ್ಕಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.
35 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟುಬಂದು

ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

36 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 37 “ ಾಜಕ ಾದ
ಆರೋನನ ಮಗ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಸುಟು್ಟಹೋದವರ ನಡುವೆಯಿಂದ
ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಎತ್ತಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು ಮತು್ತ ನೀನು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ದೂರಕೆ್ಕ ಚೆಲು್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಆ ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗಳು. 38 ಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ದೋಷಿಗಳ ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಾರಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ತಗಡುಗ ಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
39 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಸುಟು್ಟಹೋದವರಿಂದ ತರಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಆ
ಾಮ್ರದ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಗಡುಗ ಾಗಿ ಹೊಡಿಸಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 40 ಆರೋನನ
ಕುಟುಂಬದವನು ಾತ್ರ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ
ಾಕತಕ್ಕದು್ದ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಾ ಾದರೂ ಾಕಿದರೆ ಅವರು ಕೋರಹ
ಮತು್ತಅವನಹಿಂ ಾಲಕರಂತೆ ಾಯುವರುಎಂಬುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಆಮುಚ್ಚಳವು ನೆನಪು ಾಡುವ ಗುರು ಾಯಿತು.
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ಆರೋನನು ಜನರನು್ನ ರ ಸಿದು್ದ
41 ಮರುದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆ ಆರೋನರ ವಿರುದ್ಧ

ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ, “ನೀವೇ ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ಾಯಿಸಿದಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

42 ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದಗ,ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಕಡೆಗೆತಿರುಗಿ ನೋಡ ಾಗಿ,
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ೕಡ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿರುವುದನೂ್ನ ಅವರು
ಕಂಡರು. 43 ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

44 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 45 “ಆ ಜನರಿಂದ ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ದೂರಹೋಗಿರಿ. ಾನು ಈಗ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

46 ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವುಂಟಾಗಿ
ಈ ಜನರೊಳಗೆ ೕರ ಾ್ಯಧಿ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿದೆ. ನೀನು
ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಧೂಪ ಾಕಿ ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ
ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

47 ೕಶೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆರೋನನು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮೂಹದವರ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋ ಾಗ,
ೕರ ಾ್ಯಧಿಆಜನರಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇತು್ತ. ಅವನುಧೂಪ ಾಕಿ

ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದನು. 48 ಅವನು
ಸತ್ತವರಿಗೂ ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಾಯಿಲೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 49 ಕೋರಹನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ
ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ಮಂದಿ. 50 ಾಯಿಲೆಯು ನಿಂತುಹೋ ಾಗ, ಆರೋನನು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ
ತಿರುಗಿ ಬಂದನು.
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17
ಆರೋನನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೇವರು

ಾ ೕಕರಿಸಿದು್ದ
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿ ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು: ಅವರ ಕುಲಗಳ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾನನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕೋಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹನೆ್ನರಡು
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನವನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ
ಆ ಾ ಕುಲಪ್ರ ಾನನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. 3 ಲೇವಿ ಕುಲದ
ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಆರೋನನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. 4 ನೀನು
ಆ ಕುಲಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂಧಿಸುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. 5 ಾನು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಅವನ ಕೋಲು
ಚಿಗುರುವುದು, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ದೂರುಗಳನು್ನ ಾನು ಹೀಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.”

6 ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಗಡ
ಾ ಾಡ ಾಗಿ ಅವರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ

ಕುಲಪ್ರ ಾನನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಲಿನಂತೆ, ಹನೆ್ನರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗ ಡನೆ ಆರೋನನ ಕೋಲೂ ಇತು್ತ. 7 ೕಶೆ ಆ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಇಟ್ಟನು. ಆರೋನನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ದೇವರು
ಾ ೕಕರಿಸಿದು್ದ
8 ಮರುದಿನ ೕಶೆ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ ಾಗಿ

ಲೇವಿಕುಲದ ಆರೋನನ ಕೋಲು ಚಿಗುರಿ ಗು್ಗಬಿಟು್ಟ ಹೂವರಳಿ
ಾ ಾಮಿ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿತು್ತ. 9 ೕಶೆ ಎ ಾ್ಲ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಪ್ರ ಾನರು ಆ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
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10 ತರು ಾಯಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆರೋನನ ಕೋಲನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದಿಡು. ದಂಗೆಕೋರರಿಗೆ
ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು, ಇವರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ,ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ

ಅಪ್ಪಣೆಯಪ್ರ ಾರವೇ ೕಶೆ ಾಡಿದನು.
12 ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಶೆಗೆ, “ ಾವೆಲ್ಲರು ಾ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಾಶ ಾಗುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

13 ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಯು ಾ್ತರ ಾ್ಲ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಗೆಯೇ ಾಯುತೆ್ತೕ ೕ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

18
ಾಜಕರಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಾಯರ್ಗಳು

1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಹೊಲಸುತನ ನಡೆದರೆ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂನಿನ್ನ ತಂದೆಯಕುಟುಂಬದವರೂಅದರಅಪ ಾಧದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಾಜಕತ್ವದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ
ಹೊಲಸುತನ ನಡೆದರೆ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಾತ್ರ ಅದರ ಅಪ ಾಧದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 2 ನಿನ್ನ

ತಂದೆಯ ಕುಲದವರೂ ನಿನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ
ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ; ನೀನು ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಇರು ಾಗ
ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವರು. 3 ಆ
ಲೇವಿಯರು ನಿನಗೆ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ
ಗು ಾರವನು್ನ ಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಾತೆ್ರಯ ಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಮುಟ್ಟ ಾರದು;
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವರೂ ಾಯುವರು ಮತು್ತ ನೀವೂ ಾಯುವಿರಿ.
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4ಅವರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ಾಯಬೇಕು ಮತು್ತ ಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಾರೂ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಗಿಗ ಾಗಿರ ಾರದು.

5“ ಾನುಮತೆ್ತ ಕೋಪಗೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ದಂಡಿಸದಂತೆನೀವು
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಯಬೇಕು. 6 ಎ ಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಾನೇ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು
ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಹು ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲು ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ದರೆ ಆರೋನನೇ, ನೀನೂ
ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರೂ ನಿಮ್ಮ ಾಜಕತ್ವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ ಾವನೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಕೆಲಸ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲೀ ತೆರೆಯ ಆಚೆಯಿರುವ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನೀವು ಬಿಡಕೂಡದು. ಾನು ನಿಮಗೆ
ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ಾಜಕತ್ವವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ಅ ೕಗ್ಯ ಾದ ಾವ ಾದರೂ ಾಜಕತ್ವದ ಈ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು.”
8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನನಗೆ

ಬರಬೇ ಾಗಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಯುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಾನೇ ನಿನಗೆ
ವಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾ ಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮವೇ. 9 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡದೆ ಉಳಿಸಿರುವ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ
ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇ ಾದವುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ಯಜ್ಞಗಳು, ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳು,
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು ಮತು್ತ
ಅಂತಹ ಪ್ರತಿ ಂದು ಅಪರ್ಣೆಗಳುನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾಗಿವೆ. 10 ನೀವು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 18:11 lxxi ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 18:18

ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅವು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗಳೆಂದು
ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

11 “ಅದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠ ಾ ಾಣಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ಾನು
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಾ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು.
12 “ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ

ಪ್ರಥಮಫಲದ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಾದ ಎಣೆ್ಣ,
ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ, ಾನ್ಯ ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
13 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ತರುವ ಪ್ರಥಮಫಲವು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನು್ನಊಟ ಾಡಬಹುದು.

14 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಕೊಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಾಗಿದೆ.

15 “ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ಲಗಲಿ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಚೊಚ್ಚ ಾದದು್ದ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರ
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಪವಿತ್ರ ಾದ ಪಶುಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೂ
ಬದ ಾಗಿ ನೀನು ಈಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16 ಒಂದು
ತಿಂಗಳಿನ ಾ್ರಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ
ಐದು ಶೆಕೆಲ್ ಗಳನು್ನ ಈ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

17 “ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಆಕಳಿ ಾಗಲಿ ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಆಡಿ ಾಗಲಿ
ಈಡನು್ನ ಕೊಡಕೂಡದು. ಆ ಪಶುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಚೆಲಿ್ಲ ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರ ಾದ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ
ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನಗಿ ಹೋಮ ಾಡಿರಿ. 18 ಆದರೆ ಅವುಗಳ
ಾಂಸದಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಡುವ ಾಣಿಕೆಯಂತೆ ಎದೆಯ ಾಗ ಮತು್ತ
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ಬಲತೊಡೆ ನಿಮ್ಮ ಾಗಿವೆ. 19 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ಾ ಾಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದುಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆಯೂ
ನಿನ್ನ ನಂತರದ ಸಂತತಿಯವರೊಡನೆಯೂ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಾಶ್ವತ ಾದಉಪಿ್ಪನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.”
20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಅವರ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ನಿನಗೆ ಾವ ಾಲೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಭೂಮಿಯ ಾವ ಾಗವನೂ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿನ್ನ ಾಲೂ ಾಗವೂಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

21 “ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಡುವ
ಾರ ಾದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನ
ದ ಾಂಶವನು್ನ ಾನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಾ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
22 ಈಗಿನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ
ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಬರಕೂಡದು; ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾಯುವರು. 23ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಡೆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಅವರೇ ಪಡೆಯುವರು. ಈಗಿನಿಂದ ಇದೇ ಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಳೆ. ಇತರ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಾವ ಾಲೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಹತ್ತನೆಯ ಾಲನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಲು
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಲೇವಿಯರಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಾತಿಗೆ
ಇದೇ ಾರಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 26 “ನೀನು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು: ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಆ ಾಯದಲಿ್ಲ
ಕೊಡುವ ದ ಾಂಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಲೆಂದು ಾನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಇಸೆ್ರೕಲರು ದ ಾಂಶ ಕೊಟಾ್ಟಗ ನೀವು ಆ ದ ಾಂಶದಲಿ್ಲ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
27 ನೀವು ಹೀಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಹತ್ತನೆಯ ಾಲು ಕಣದಲಿ್ಲನ
ದವಸವನು್ನ, ಾ್ರ ಆಲೆಯಿಂದ ರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 28 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಲು್ಲವ ಹತ್ತನೆಯ
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹತ್ತನೆಯ ಾಗವನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 29 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸಕಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವ ಾಲನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಉತ್ತಮ
ಾಗವನು್ನ ನೀವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಡಬೇಕು.
30 “ ೕಶೆಯೇ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಆ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ

ಉತ್ತಮ ಾದ ಾಗವನು್ನ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡು ಾಗ,
ಲೇವಿಯ ಾದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಣದ ಉ ಾ್ಪದನೆಯಂತೆಯೂ
ಾ್ರ ಆಲೆಯ ಉ ಾ್ಪದನೆಯಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

31 ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲಿ್ಲ
ಬೇ ಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿದೆ. 32 ನೀವು
ಾ ಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ,

ಸಂಕಟದ ದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೊಟ್ಟ
ಪವಿತ್ರ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪ ಾನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ನೀವು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.”

19
ಕೆಂಪು ಹಸುವಿನ ಬೂದಿ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ
ಹೀಗೆಂದನು: 2 “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಸಂಪ್ರ ಾಯದ
ನಿಯಮವಿದು. ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಕೆಂಪು ಹಸುವನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು. ಆ ಹಸುವಿನಲಿ್ಲ
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ಾವ ಾಯಗಳಿರ ಾರದು ಮತು್ತ ಆ ಹಸುವು ಎಂದಿಗೂ
ನೊಗವನು್ನ ಹೊತಿ್ತರ ಾರದು. 3 ಅದನು್ನ ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನಗೆದು ಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಿಂದ
ವಧೆ ಾಡಿಸಬೇಕು. 4 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಏಳು
ಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ ಅವನು ಆ ಹಸುವನು್ನ ಚಮರ್,
ಾಂಸ, ರಕ್ತ ಮತು್ತ ಕಲ್ಮಶಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ

ಸುಡಿಸಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು ದೇವ ಾರು ಮರದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ
ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಎಳೆಕೊಂಬೆಯನೂ್ನ ಕೆಂಪು ಾರವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಆಹಸುವಿನಮೇಲೆಎಸೆಯಬೇಕು.
7 ಆ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ
ಾಡಿದ ನಂತರ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ

ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 8 ಆ
ಹಸುವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

9 “ಆಗ ಶುದ್ಧ ಾದವನೊಬ್ಬನು ಹಸುವಿನ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಾದದು್ದ.

10 “ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

“ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ
ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ. 11 ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯ
ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
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12ಅವನು ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ತಿರುಗಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ
ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 13 ಒಬ್ಬನು ಮನುಷ ್ಯ ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ತನ್ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಗು ಾರವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ವಿಶೇಷ ನೀರು
ಅವನ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಲ್ಪಡದ ಾರಣ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ
ಇರುವನು. ಅವನ ಅಶುದ್ಧತ್ವ ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವುದು. ಅವನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.

14 “ ಾವ ಾದರೂ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ
ನಿಯಮವಿದು: ಒಬ್ಬನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಆ ಗು ಾರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಮತು್ತ ಆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು. 15 ಮತು್ತ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತೆ್ರಯೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 16 ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿರುವವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವನ ಶವವ ಾ್ನಗಲಿ ಸಹಜ ಾಗಿ
ಸತ್ತವನ ಶವವ ಾ್ನಗಲಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೂಳೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಸ ಾಧಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರವನು.

17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಯಜ್ಞದ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನೀರನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಬೇಕು.
18ಆಗ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನು ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಎಳೆಕೊಂಬೆಯನು್ನ
ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಾತೆ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಸತ್ತವನ
ದೇಹವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ದೇಹವನು್ನ
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ಮುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ ಸತ್ತವನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ ನೀವು
ಹೀಗೆ ಾಡಲೇಬೇಕು.

19 “ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಅಶುದ್ಧ ಾದವನ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಅವನು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಬಳಿಕ
ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

20 “ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು
ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು.
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದರಿಂದ
ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೇ. 21 ಇದು ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತನಿಯಮ.
ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು;ಮತು್ತ ಆ ನೀರನು್ನ ಾವ ಾದರೂಮುಟಿ್ಟದರೆ,
ಅವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
22 ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಮುಟು್ಟವುದೆ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ಅವನನು್ನ ಮಟು್ಟವವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.”

20
ಮಿ ಾರ್ಮಳಮರಣ

1 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮು ಾಯವು ಚಿನ್
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವರು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಅಲಿ್ಲ ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಸತ್ತಳು. ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡ ಾಯಿತು.

ೕಶೆಯ ತಪು ್ಪ
2 ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಾರಣ ಅವರು ೕಶೆ ಆರೋನರ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು. 3 ಜನರು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
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ಾದ ಾಡಿ, “ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾ್ತಗ ಾವೂ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇ ಾಗಿತು್ತ.
4ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ಈ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆ? ಾವುಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಿಗಳು ಇಲಿ್ಲ ಾಯಬೇಕೆಂದು ನೀನು
ಇಚಿ್ಛಸುತಿ್ತೕ ೕ? 5ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾಕೆ ಕರೆತಂದೆ?
ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ಇಲಿ್ಲ
ಾನ್ಯ ಾಗಲಿ ಅಂಜೂರ ಾಗಲಿ ಾ್ರ ಾಗಲಿ ಾಳಿಂಬೆ ಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ೕಶೆ ಆರೋನರು ಜನಸಮೂಹದ ಎದುರಿನಿಂದ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು.

7 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿ, 8 “ಬಳಿಕ ನೀನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಆರೋನನು ಜನರನು್ನ ಬಂಡೆಯ
ಮುಂದೆ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಾ ಾಡು. ಆಗ
ನೀರುಬಂಡೆಯಿಂದಹರಿಯುವುದುಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಜನರಿಗೂಅವರ
ಪಶುಗಳಿಗೂ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಕೋಲು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲತು್ತ.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ೕಶೆ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
10 ಜನರು ಬಂಡೆಯ ಮುಂದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಬೇಕೆಂದು ೕಶೆ
ಆರೋನರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ೕಶೆ, “ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ಈಗ
ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಈ ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು
ಹರಿಯುವಂತೆ ಾವು ಾಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 11 ತನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ಎರಡು ಾರಿ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದನು.
ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯತೊಡಗಿತು. ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ದೊರೆಯಿತು.

12 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದವ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮು ಾಯದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ
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ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಾದ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಆ ಸ್ಥಳವು “ಮೆರೀ ಾ ಬುಗೆ್ಗ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ
ಸ್ಥಳವು ಇದೇ.

ಎದೋಮ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
14 ೕಶೆಯು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಎದೋಮಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ

ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,

“ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ: ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 15 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಇಳಿದುಹೋದದೂ್ದ ಾವು ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದದೂ್ದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಕೂ್ರರ ಾಗಿದ್ದದೂ್ದ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. 16 ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡ ಾಗಿ
ಆತನು ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿನಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ.

“ಈಗ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾದೇಶೆಂಬ
ಊರಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 17 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾವಿಗಳ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳನು್ನ
ಾಟುವ ತನಕ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದನು.
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18 ಆದರೆ ಎದೋಮಿನ ಅರಸನು, “ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಾಟಿಹೋಗಕೂಡದು. ಾಟುವು ಾದರೆ, ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ ಾವು ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ಹೋಗುವೆವು. ಾವೂ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವೆವು. ನಮಗೆ ಕೇವಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಆದರೆ ಮತೆ್ತ ಎದೋಮ್ಯರು, “ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ

ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೊರಟನು.
21 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಾದು ಹೋಗಲು ಎದೋಮ್ಯರ
ಅರಸನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇರೊಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಹೋದರು.

ಆರೋನನಮರಣ
22 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾದೇಶಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ

ಹೋದರು. 23 ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವು ಎದೋಮ್ಯರ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 24 “ಆರೋನನು ಸತು್ತ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಆರೋನನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮೆರೀ ಾ ಬುಗೆ್ಗಯ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾನು

ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದು್ದದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

25 “ಈಗ ನೀನು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋರ್ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಾ. 26ಆರೋನನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವನ ಮಗ ಾದ
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ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮೇಲೆ ಾಕು. ಆರೋನನು ಅಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಸತು್ತ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದನು.
ೕಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲಜಾರ ಇವರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ

ಹತಿ್ತದರು. ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡಿದರು. 28 ೕಶೆಯು ಆರೋನನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠ ಾ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಅವನಿಂದತೆಗೆದುಅವನಮಗ ಾದಎ ಾ್ಲಜಾರನಮೇಲೆ ಾಕಿದನು.
ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನು. ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದರು. 29 ಆರೋನನು
ಸತ್ತನೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಆರೋನನಿ ಾಗಿ ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಶೋಕಿಸಿದನು.

21
ಾ ಾನ್ಯರೊಡನೆಯುದ್ಧ

1 ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಅ ಾದಿನ ಾಜನು ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ಾರೀಮಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಬರು ಾ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಅವನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. 2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು, “ ಾವು ಈ ಜನರನು್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ ನೀನು

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಾವು ಅವರ ಾ್ರಮಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಳು ಾಡಿಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದರು.
3 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ

ಜಯಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ
ಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊ ಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
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ಾಮ್ರದ ಸಪರ್
4 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಎದೋಮ್ ದೇಶವನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಂಡುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. ಜನರು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಾಳೆ್ಮ ತಪಿ್ಪದರು. 5ಆಗಅವರುದೇವರಿಗೂ ೕಶೆಗೂವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾ ಾಡು ಾ್ತ “ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಲೆಂದು ನಮ್ಮನು್ನ

ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಾಕೆ ಬರ ಾಡಿದೆ? ಇಲಿ್ಲ ಆ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ,
ನೀರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿ ಾ್ಸರ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದು ನಮಗೆ
ಬೇಸರ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿಷಕರ ಾದ
ಾವುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವುಗಳು ಅವರನು್ನ ಕಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ
ಅನೇಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸತ್ತರು. 7ಆಗ ಜನರು ೕಶೆಯಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ ಾವು ನಿನಗೂ ಯೆಹೋವನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ ಾಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಸಪರ್ಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡು”ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ೕಶೆ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
8 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಾಮ್ರದಿಂದ ವಿಷಸಪರ್ದ

ಆ ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಧ ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು,
ಸಪರ್ಗಳಿಂದ ಕಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದರೆ
ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ
ಾಮ್ರದಿಂದ ಸಪರ್ದ ಆ ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಧ ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ
ಇಡಿಸಿದನು. ಸಪರ್ಗಳಿಂದ ಕಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಆ ಾಮ್ರದ
ಸಪರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ ಬದುಕಿಕೊಂಡನು.
ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ೕ ಾಬಿಗೆ

10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಓಬೋತ್ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 11ಬಳಿಕಅವರುಓಬೋತಿನಿಂದಇಯೆ್ಯೕ
ಅ ಾರೀಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಇದು ೕ ಾಬಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 12 ಬಳಿಕ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಂದ
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ಹೊರಟು ಜೆರೆದ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
13 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅನೋರ್ನ್
ನದಿಯು ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೂ ಅ ೕರಿಯರಿಗೂ ಗಡಿ ಾಗಿದೆ.
14 ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ “ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧಗಳು” ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ,

“ಸೂಫದಲಿ್ಲರುವ ಾಹೇಬನು್ನ, ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಗೆ ಕೂಡುವ
ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ 15 ಆರ್ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ
ೕ ಾಬಿನ ಗಡಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಇರುವ ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ
ಾಟಿ ಾ್ದಯಿತು” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

16 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಬೇರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. “ಜನರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊ, ಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಈ ಾವಿಯ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. 17 ಆಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದರು:

“ ಾವಿಯೇ,ಉಕು ್ಕ ಾ್ತ ಾ!
ಜನರೇ,ಅದರ ಕುರಿತು ಾಡಿ!

18ಪ್ರ ಾನರು ಈ ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರು ಈ ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ದೊಣೆ್ಣಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಈ ಾವಿಯನು್ನ
ಅಗೆದರು.”

ಆಮೇಲೆ ಜನರು “ಮ ಾ್ತನ” ಎಂಬ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ
ಹೊರಟರು. 19 ಬಳಿಕ ಅವರು ಮ ಾ್ತನದಿಂದ ನಹಲೀಯೇಲಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ನಹಲೀಯೇಲಿನಿಂದ
ಾ ೕತಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 20 ಜನರು ಾ ೕತಿನಿಂದ
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ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಣಿವೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಪಿ ಾ್ಗ
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರೆ ಮರುಭೂಮಿಯು
ಾಣುವುದು.
ಸೀಹೋನ್ಮತು್ತ ಓಗ್

21 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ,

22 “ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಾದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿ ಾಗಲಿ ಾ್ರ ತೋಟಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಾವು ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಾವ ಾವಿಗಳಿಂದಲೂ ಾವು
ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವ
ತನಕ ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
23 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ

ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅರಸನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡುಇಸೆ್ರೕಲರವಿರುದ್ಧಯುದ್ಧ ಾಡಲುಮರುಭೂಮಿಯ
ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಯಹಜ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು; ಅಲಿ್ಲ
ಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಿತು.
24 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಸನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

ಬಳಿಕ ಅವರು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಬೊ್ಬೕಕ್
ನದಿಯವರೆಗಿರುವ ಅವನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇರೆಯವರೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಡಿಯನು್ನ
ಭದ್ರ ಾಗಿ ರ ಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 25 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ೕರಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಹ
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ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 26ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೀಹೋನನು ದಲಿನ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದನು. ಸೀಹೋನನು

ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗಿರುವ ಆ ಾಜನ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 27 ಆದ ಾರಣ ಾಡುವವರು ಈ
ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ:

“ಹೆಷೊ್ಬೕನಿಗೆ, ಾ! ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು!
ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾ್ಥಪಿಸಿರಿ.

28ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯುಂಟಾಯಿತು.
ಆ ಬೆಂಕಿ ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಆ ಬೆಂಕಿಯು ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲರುವ ‘ಆರ್’ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿತು.

ಅದು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿತು.

29 ೕ ಾಬೇ, ಇದು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಕೆ ೕಷಿನ ಜನರೇ, ನೀವು ಾಶ ಾದಿರಿ.

ಅವನಪುತ್ರರು ಓಡಿಹೋದರು.
ಅ ೕರಿಯ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನು ಅವನ ಪುತಿ್ರಯರನು್ನ
ಸೆರೆ ಒಯ್ದನು.

30ಆದರೆ ಾವು ಆ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆವು.
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದದೀಬೋನಿನವರೆಗಿರುವಅವರಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಾಶೀಮಿನಿಂದ ನೋಫಹದ (ಮೇದೆ ಾದ ಹತಿ್ತರ) ವರೆಗಿರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಾವು ಾಶ ಾಡಿದೆವು.”

31 ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ೕರಿಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯ
ಾಕಿದರು.
32 ೕಶೆಯು ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಟ್ಟನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು

ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಸೆ್ರೕಲರು
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ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು.

33ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇರೆ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿ ಾ ಾನಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಆಗ ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನು ಎದೆ್ರ ೖ
ಎಂಬಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಾಗಿ
ಬಂದನು.

34 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಅರಸನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ.
ನೀನು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನೀನು
ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ
ಅರಸ ಾದಸೀಹೋನನಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಇವನಿಗೂಸಹ ಾಡುವಿರಿ”
ಅಂದನು.

35 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಓಗನನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ಅವನ
ಸೈನ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಾರನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

22
ಬಿ ಾಮನುಮತು್ತ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು

1 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಟು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಎದು ಾಗಿದ್ದ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ೕ ಾಬ್ಯರ

ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
2 ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ೕ ಾಬ್ಯರ

ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ೕರಿಯರಿಗೆ ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಅವನು ಕಂಡಿದ್ದನು. 3 ೕ ಾಬ್ಯರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬಹುಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದರು.
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4 ೕ ಾಬ್ಯರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ಈ ಜನಸಮೂಹವು
ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೋರಿಯಂತೆ
ಾಶ ಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗನೂ ಆದ ಾ ಾಕನು,
5 ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಬಿ ಾಮನು ಯೂಫೆ್ರಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಬಳಿ “ಪೆತೋರ್” ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಬಿ ಾಮನ ಜನರು
ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಾ ಾಕನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಬಿ ಾಮನಿಗೆ,

“ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು
ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದಯ ಾಡಿ
ಬಂದು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಈ ಜನಕೆ್ಕ ಾಪಕೊಡಬೇಕು, ಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಶಪಿಸಿದರೆ ಆಗ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ನನಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಾವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿ ೕ
ಅವನು ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವನೆಂದೂ ನೀನು ಾವನನು್ನ
ಶಪಿಸುವೆ ೕ ಅವನಿಗೆ ಸೋ ಾಗುವುದೆಂದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ೕ ಾಬ್ಯರ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿರಿಯರು

ಬಿ ಾಮನ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ಹಣ ಕೊಡಲು ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೊರಟು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾ ಾಕನ ಾತುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು.

8 ಬಿ ಾಮನು, “ಈ ಾತಿ್ರ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಹೇಳುವ ಾತನು್ನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬ್ಯರ ಹಿರಿಯರು ಆ ಾತಿ್ರ
ಬಿ ಾಮನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
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9 ದೇವರು ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಈ
ಮನುಷ ್ಯರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಬಿ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, “ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಅಂದರೆ
ಚಿ ್ಪೕರನಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
11 ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ ಮತು್ತ
ಅವರು ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀನು ಬಂದು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸು. ನೀನು ಶಪಿಸಿದರೆ, ಾನು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಮತು್ತ ಓಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗ ಾರದು, ಆ ಜನರಿಗೆ ಾಪಕೊಡ ಾರದು. ಾನು ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಿ ಾಮನು ಎದು್ದ ಾ ಾಕನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರಲು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ೕ ಾಬ್ಯರ ಾಯಕರು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ,
“ಬಿ ಾಮನು ನ ್ಮಡನೆ ಬರಲು ಒಪು ್ಪತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾಕನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಅನೇಕ
ಾಯಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16 ಇವರು ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಚಿ ್ಪೕರನಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅಡಿ್ಡ ಾಡುವ ಾವುದಕೂ್ಕ ಅವ ಾಶ
ಕೊಡಬೇಡ. 17 ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ಾಡಿದರೆ, ಾನು
ನಿನಗೆ ಹಣವನು್ನ ಮತು್ತ ೌರವವನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನುಮತು್ತ
ನೀನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಬಂದು, ನನ ಾಗಿ ಈ ಜನರನು್ನ
ಶಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.

18 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ ಾ ಾಕನು ನನಗೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾನೇನೂ
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ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದ ಹೊರತು
ಾನು ಚಿಕ್ಕ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡ ಾರೆ.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ ಸಹ ಇತರ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೇಳಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಈ ಾತಿ್ರ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಜನರು
ನಿನ್ನನು್ನ ತ ್ಮಡನೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾ್ವನಿಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಿ ಾಮನುಮತು್ತ ಅವನ ಕತೆ್ತ
21 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಿ ಾಮನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು. 22 ಬಿ ಾಮನು

ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ತೆ ಇಬ್ಬರು
ಆಳುಗಳಿದ್ದರು. ಬಿ ಾಮನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಬಿ ಾಮನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.

23 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಚು್ಚಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಆ ಕತೆ್ತ ನೋಡಿ ಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬಯಲಿನ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು. ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವದಕೆ್ಕ
ಬಿ ಾಮನು ಅದನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಅವನಿಗೆ ದೂತನು ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.

24 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎರಡು ಾ್ರ ತೋಟಗಳ
ನಡುವಿನ ಕಿರಿ ಾದ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎರಡು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ದವು. 25 ತಿರುಗಿ ಕತೆ್ತಯು ಯೆಹೋವನ
ದೂತನನು್ನ ನೋಡಿ ಗೋಡೆಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ
ಬಿ ಾಮನ ಾದವು ಗೋಡೆಗೆ ಒತ್ತರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಾಮನು
ತಿರುಗಿ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದನು.
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26ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮತೆ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕತೆ್ತಯು
ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಹೊರಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಇನೂ್ನ ಕಿರಿ ಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 27 ಕತೆ್ತಯು ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ
ನೋಡಿ ಬಿ ಾಮನ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಮಲಗಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಬಿ ಾಮನು
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದನು.

28ಆಗಯೆಹೋವನುಆಕತೆ್ತಗೆ ಾ ಾಡುವಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅದು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ?
ಾನು ನಿನಗೇನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿತು.
29 ಬಿ ಾಮನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೂಖರ್ನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ.

ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಈಗಲೇ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದ”
ಅಂದನು.

30 ಅದಕೆ್ಕ ಕತೆ್ತಯು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕತೆ್ತ. ಅನೇ ಾನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ
ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ

ತಿಳಿದದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು, “ಅದು ನಿಜ”ಅಂದನು.
31 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು

ಬಿಚು್ಚಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಅವನನು್ನ
ಕಂ ಾಗಬಿ ಾಮನು ಣ ಾಲೂರಿತನ್ನಮುಖವನು್ನ ನೆಲದವರೆಗೂ
ಾಗಿಸಿದನು.
32 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂರು

ಸಲವೂ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾನೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
33ಆ ಕತೆ್ತ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸಲ ನನೆ್ನದುರಿನಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಾಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾನು ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಉಳಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಗಲೇ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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34 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ

ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವು ನಿನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಾನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು. ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಾತನೆ್ನೕ

ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದನೂ್ನ ಹೇಳ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ಾಯಕರೊಡನೆ ಹೋದನು.

36 ಬಿ ಾಮನು ಬರುತಿ್ತರುವ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಾ ಾಕನು ಕೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ಸರಹದಿ್ದನಲಿ್ಲ
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ೕ ಾ್ಯಬರ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಅವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೋದನು. 37 ಾ ಾಕನು
ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕಂ ಾಗ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಅವಸರದಿಂದ ಕರೆಸುವುದಕೆ್ಕ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ. ನೀನು ಆಗಲೇ ಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?
ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಸಮಥರ್ನಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
38 ಬಿ ಾಮನು, “ ಾನು ಈಗ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ, ನಿನಗೆ

ಇಷ್ಟ ಾಗುವಂಥದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದನೆ್ನೕ ಾನು ಹೇಳಬೇಕು”ಅಂದನು.

39 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನೊಡನೆ ಕಿಯರ್ತ್ ಹುಚೋತಿಗೆ
ಹೋದನು. 40 ಾ ಾಕನು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಾಡಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ಬಿ ಾಮನಿಗೂ ಅವನ
ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಪ್ರ ಾನರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.

41ಮರದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಾ ೕತ್ ಾಳ್
ಎಂಬಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಳೆಯ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ.
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23
ಬಿ ಾಮನ ದಲನೆಯಸಂದೇಶ

1 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ನೀನು ಏಳು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು” ಅಂದನು. 2 ಾ ಾಕನು
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. ಾ ಾಕನೂ ಬಿ ಾಮನೂ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು
ಟಗರನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಾಗ, 3 ಬಿ ಾಮನು
ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರು.
ಾನು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರಬಹುದು. ಆತನು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮರವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ದಿಣೆ್ಣಗೆ
ಹೋದನು.

4ದೇವರು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ ಬಿ ಾಮನು ಆತನಿಗೆ,
“ ಾನು ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಒಂದೊಂದು ಪೀಠದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಬೇ ಾದ
ಾತನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಹೋಗಿ

ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
6 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಂ ಾಗ ಾ ಾಕನು

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ೕ ಾಬ್ಯರ
ಪ್ರ ಾನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನೊಡನೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. 7 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾಕನು

ನನ್ನನು್ನ ಅ ಾಮಿನ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆಸಿದನು.

‘ನೀನು ಬಂದು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಶಪಿಸು;
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ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡು’ ಎಂದು ಾ ಾಕನು
ಹೇಳಿದನು.

8ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರು ಾಗ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರಮೇಲೆ ಾಶನವನು್ನ ಬರ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾಶನವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬರುವಂತೆ

ಾಡಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
9ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು;

ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ

ಬೇರೆ ಾದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
10 ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ

ಾರಿಂ ಾದೀತು;
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಲು ಾಗವ ಾ್ನದರೂ ಾರೂ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾರರು.

ಸಜ್ಜನ ಾದ ಅವರು ಾಯುವ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಾನೂ ಾಯಲು
ಬಯಸುವೆ.

ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವ ಅಂತ್ಯ ನನಗೂಉಂಟಾಗಲಿ.”

11 ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ಇದೇನು ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿದು್ದ!
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಸಿದೆನು. ನೀನುಅವರನು್ನ
ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಾಡಿಬಿಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನು್ನ
ಾನು ಹೇಳ ಾರದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
13ಆಗ ಾ ಾಕನು, “ದಯ ಾಡಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಾ; ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರನು್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಣಿಸದೆ ಕಡೇ ಾಗವು ಾತ್ರ ಾಣಿಸುವುದು. ಅಲಿ್ಲಂದ
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಅವರನೆ್ನೕ ಶಪಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14ಹೀಗೆ
ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ “ ಾವಲು ಾರರ ಬೆಟ್ಟಗಳು” ಎಂಬ
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ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಇದು ಪಿ ಾ್ಗ ಪವರ್ತಶೆ್ರೕಣಿಯ
ತುದಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ಪ್ರತಿ ಂದು ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು
ಟಗರನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

15 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು. ಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸಂಧಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು
ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಅಂದನು. 17 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಯಜ್ಞಪೀಠದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಾ ಾಕನು,

“ಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಬಿ ಾಮನ ಎರಡನೆಯಸಂದೇಶ

18ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು,

“ ಾ ಾಕನೇ, ಎದು್ದನಿಂತು ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು.
ಚಿ ್ಪೕರನಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನೇ, ಕೇಳು:

19ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ;
ಆತನು ಸು ಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಾನವನಲ್ಲ;
ಆತನಉದೆ್ದೕಶಗಳು ಬದ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಅದನು್ನ ಾಡಿಯೇ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ,
ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ.

20 ಆ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು;
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ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅದನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

21 ಾಕೋಬನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂಇಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾವ ಆಪತು್ತ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನೇ ಅವರ ದೇವರು.
ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.

22ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅವರು ಾಡು ಕೋಣದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

23 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾಕೋಬನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಕುನ
ನೋಡುವವರು ಇಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಕಣಿ ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ.
ಜನರು, ಾಕೋಬನಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು:

‘ದೇವರು ಾಡಿದಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ!’
24ಆ ಜನರು ಾ್ರಯಸಿಂಹದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠರು.

ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ ಹೋ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಆ ಸಿಂಹ ತನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವತನಕ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆ ಸಿಂಹವು ತನಗೆ ಬಲಿ ಾದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಹೀರುವವರೆಗೆ
ಎಂದಿಗೂ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

25 ಆಗ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಲೂ
ಬೇಡ, ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೂ ಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು, “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನೆ್ನೕ ಾನು
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ದಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆ?”

ಅಂದನು.
27 ಆಮೇಲೆ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ಸರಿ, ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಾ. ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ಅಪೇ ಪಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಾ ಾಕನು
ಬಿ ಾಮನನು್ನ “ಪೆಗೋರ್” ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
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ಹೋದನು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ಮರುಭೂಮಿಯು
ಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
29 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು
ಟಗರುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಾ ಾಕನು
ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪೀಠದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.

24
ಬಿ ಾಮನಮೂರನೆಯಸಂದೇಶ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದೇ ಯೆಹೋವನ ಆಸೆಯೆಂದು
ಬಿ ಾಮನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಾಮನು
ದಲಿನಂತೆ ಶಕುನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಮರುಭೂಮಿಯ

ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಬಿ ಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಿ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಅವನು ದೇವ ಾತ್ಮ
ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು:

“ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನ ಸಂದೇಶವಿದು.
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಾನು ನೋಡುವುದನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

4 ಾನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿದೆನು.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.
ಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುವುದನು್ನ ದೀನತೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

5 “ ಾಕೋಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಾಗಿವೆ!
ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನೀವು ಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಬಹಳ ರಮ್ಯ ಾಗಿವೆ!

6ನಿಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳು ಕಣಿವೆಗಳಂತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
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ನಿಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳು ನದಿಯಬಳಿಯಿರುವ ತೋಟಗಳಂತಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳು ಯೆಹೋವನು ನೆಟ್ಟ ಸು ಾಸನೆಯ

ದೆಗಳಂತೆಯೂ
ನೀರಿನ ಬಳಿಯಿರುವ ದೇವ ಾರಿನಮರಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ.

7ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇರುವುದು;
ನೀವುಬಿತಿ್ತದಬೀಜಗಳುಬೆಳೆಯಲು ಾಕಷು್ಟ ನೀರು ಇರುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು ಆ ಾಗ್ ಎಂಬವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಾಜ್ಯವು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರುವುದು.

8 “ದೇವರು ಆ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅವರು ಾಡುಕೋಣದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತಮೆ್ಮ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವರು.
ಅವರ ಾಣಗಳುಅವರ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವು.

9ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವರು;
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ

ಹೆಣು್ಣ ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ ವಿಶ್ರಮಿಸುವರು.
ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಾರಿಗೆ ಧೈಯರ್ವಿದೆ?

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಡುವನು.”

10 ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಚ ಾ್ಪಳೆ
ಹೊಡೆದು, “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಮೂರು ಾರಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೀಗ ನೇರ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡು. ನಿನಗೆ
ಹೆಚು್ಚ ಹಣ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಬಹು ಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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12-13 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ ಾ ಾಕನು,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಾನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ
ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನಗಲಿ ಾನು ಾಡ ಾರೆನು; ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದನೆ್ನೕ ಾ ಾಡುವೆನೆಂದು ನೀನು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೂತರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? 14 ಆಗಲಿ, ಾನು ನನ್ನ
ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಏನು ಾಡುವರೋ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೇಳು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಿ ಾಮನ ಕೊನೆಯಸಂದೇಶ

15ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಹೀಗೆಂದನು:

“ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನ ಸಂದೇಶವಿದು:
ಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

16 ಾನು ದೇವರಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳುಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ.

ಾನು ದೇವರ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಿಂದ ಾನವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ತೋರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

17 “ಬರುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ಈಗಲ್ಲ. ಬರುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ
ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲ.

ಾಕೋಬನ ವಂಶದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ ಂದು ಬರುವುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಅರಸನೊಬ್ಬನು ಬರುವನು.
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ಅವನು ೕ ಾಬ್ಯರ ತಲೆಯನು್ನ ಜಜು್ಜವನು.
ಆಅರಸನು ಶೇತನಪುತ್ರರೆಲ್ಲರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜು್ಜವನು.

18ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವರು.
ಅವರು ಎದೋಮ್ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈರಿ ಾದ ಸೇಯೀರನ ದೇಶವನು್ನ
ಪಡೆಯುವರು.

19 “ ಾಕೋಬನ ವಂಶದಿಂದ ಹೊಸ ಅರಸನೊಬ್ಬನು ಬರುವನು.
ಆ ಅರಸನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ

ಾಶ ಾಡುವನು.”
20 “ತರು ಾಯ ಬಿ ಾಮನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ

ಹೀಗೆಂದನು:
“ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠರು; ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು

ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ದಲನೆಯವರು;
ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು.”

21ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಕೇನ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೀಗೆಂದನು:

“ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ ಯ ಗೂಡಿನಂತೆ*
ಸುರ ತ ಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರಿ.

22ಆದರೆ ಕೇನ್ಯರೇ,ಅಶೂ್ಶಯರ್ವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯ ಾಗ
ಅದು ಾಶ ಾಗುವುದು.”

23ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ದೇವರು ಇದನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಾರೂಉಳಿಯರು.

* 24:21: ಗೂಡು ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಪದವು “ಕೇನ್ಯರು” ಎಂಬ ಉಚಾ್ಛರಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ.
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24ಸೈಪ್ರಸ್ ನ ತೀರಗಳಿಂದ ಹಡಗುಗಳು ಬರುವವು.
ಅವರು ಅಶೂ್ಶಯರ್ವನೂ್ನ ಏಬೆರವನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವರು;

ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ಾಶ ಾಗುವರು.”
25 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.
ಾ ಾಕನೂ ಸಹ ಹೊರಟುಹೋದನು.

25
ಪೆ ೕರಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ಾಸಿಯದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡತೊಡಗಿದರು. 2-3 ೕ ಾಬ್ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಔತಣಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ಯಜ್ಞಗಳ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದರು ಮತು್ತ ಅವರ
ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ
ಪೆಗೋರ್ ಾಳನ ಭಕ್ತ ಾದರು. ಹೀ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

4ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಜನರ ಾಯಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ನೇಣುಗಂಬಕೆ್ಕ
ಏರಿಸು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ
ತೊಲಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆದ ಾರಣ ೕಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು, ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಪೆಗೋರದ ಾಳನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ಜನರನೂ್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು
ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

6 ಆಗ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮು ಾಯವು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳನು್ನ
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ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ೕಶೆಯ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಅವನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.
7 ಕೂಡಲೇ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಆರೋನನ ಮ್ಮಗನೂ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಮಗನೂಆದಫೀನೆ ಾಸನು ಸಭೆಯನಡುವೆಯಿಂದೆದು್ದ ಈಟಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 8 ಆ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಮಲಗುವ
ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನೂ್ನ ಆ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನೂ್ನ
ಒಂದೇ ಏಟಿನಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿವಿದು ಕೊಂದನು. ಆಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗುಂಟಾದ ಾ್ಯಧಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 9 ಆ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ
ಒಟು್ಟ 24,000 ಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು.

10-11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನೇ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಮೇರೆಗೆ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಆರೋನನ
ಮ್ಮಗನೂ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಫೀನೆ ಾಸನು

ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೊಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 12 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಸ ಾ ಾನದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸು; 13ಆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ತರು ಾಯ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಜಕತ್ವವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೆಂದು
ಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿ

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸಿಮೆ ೕನ್
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದ ಜಿಮಿ್ರೕ. ಇವನು ಾಲೂ
ಎಂಬವನ ಮಗ. 15 ಹತ ಾದ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಹೆಸರು ಕೊಜಿ್ಬೕ.
ಅವಳು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಜೂರ್ ಎಂಬವನ
ಮಗಳು.
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16 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
17 “ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ವೈರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. 18 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವೈರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೆಗೋರನ ಘಟನೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಿ ಾ್ಯನಿನ ಾಯಕನೊಬ್ಬನ ಮಗಳೂ

ತಮ್ಮ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಕೊಜಿ್ಬೕಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಪೆಗೋರಿನ ಘಟನೆಯಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಯಿಲೆಉಂಟಾ ಾಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಸತ್ತಳು.”

26
ಜನರು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

1 ಆ ೕರ ಾ್ಯಧಿ ನಿಂತಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೂ
ಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೂ, 2 “ನೀವು

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸುಳ್ಳವರನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

3 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ೕ ಾಬಿನ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ
ತಂಗಿದ್ದರು. ಇದು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ೕಶೆಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಜನರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 4 “ ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೀವು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚು್ಚ
ವಯ ಾ್ಸದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು.”

5 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಜನರು: (ರೂಬೇನನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನು.)
ಹನೋಕನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹನೋಕ್ಯರು;
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ಪಲೂ್ಲವಿನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಪಲೂ್ಲವಿನವರು;
6ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಯರು;
ಕಮೀರ್ಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಕಮೀರ್ಯರು.

7 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
43,730.

8 ಪಲೂ್ಲವಿನ ಮಗನು ಎಲೀ ಾಬ್. 9 ಎಲೀ ಾಬನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ನೆಮೂವೇಲ್, ಾ ಾನ್, ಅಬೀ ಾಮ್ ಎಂಬವರೆ.
ಕೋರಹನ ಗುಂಪಿನವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ೕಶೆ
ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದವರೇ ಾ ಾನ್
ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮ್. 10 ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ
ಕೋರಹನನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯು ಆ ಗುಂಪಿನವರಲಿ್ಲ
ಇತರ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ದಹಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಂಟಾಗುವ ಾಗೆ ಾಡಿತು. 11 ಆ ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲರು
ಸತ್ತರೂ ಕೋರಹನಮಕ್ಕಳು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಯಲಿಲ್ಲ.

12ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ನೆಮೂವೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ನೆಮೂವೇಲ್ಯರು;
ಾಮೀನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾಮೀನ್ಯರು;
ಾಕೀನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾಕೀನ್ಯರು;

13ಜೆರಹನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಜೆರಹಿಯರು;
ೌಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ೌಲ್ಯರು.

14 ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
22,200.

15 ಾದ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಚೆ ೕನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಚೆ ೕನ್ಯರು;
ಹಗಿ್ಗೕಯನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹಗಿ್ಗೕಯರು;
ಶೂನೀಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೂನೀಯರು;
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16ಒಜಿ್ನೕಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಒಜಿ್ನೕಯರು;
ಏರೀಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಏರೀಯರು;
17ಅರೋದನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಆರೋದ್ಯರು;
ಅರೇಲೀಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಅರೇಲೀಯರು.

18 ಾದ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 40,500.

19-20ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಶೇಲಹನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೇ ಾನ್ಯರು;
ಪೆರೆಚನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಪೆರೆಚ್ಯರು;
ಜೆರಹನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಜೆರಹಿಯರು.
(ಯೆಹೂದನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಏರ್ ಮತು್ತ ಓ ಾನನು
ಾ ಾನ್ ನಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.)

21ಪೆರೆಚನ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಯರು,
ಾಮೂಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾಮೂಲ್ಯರು;

22 ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
76,500.

23ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ತೋಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ತೋ ಾಯರು;
ಪುವ್ವನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಪೂನ್ಯರು;
24 ಾಶೂಬನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾಶೂಬ್ಯರು;
ಶಿ ್ರೕನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶಿ ್ರೕನ್ಯರು.

25 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
64,300ಮಂದಿ.
26ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಸೆರೆದನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಸೆರೆದ್ಯರು;
ಏಲೋನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಏಲೋನ್ಯರು;
ಯಹಲೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಯಹಲೇಲ್ಯರು.
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27 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
60,500

28 ೕಸೇಫನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್. 29ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಾಕೀರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಾಕೀಯರ್ರು;
ಾಕೀರನಮಗ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯದನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯರು.

30ಗಿ ಾ್ಯದನ ಕುಟುಂಬದವರು:
ಈಯೆಜೆರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಈಯೆಜೆಯರ್ರು;
ಹೇಲೆಕನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೇಲೆಕ್ಯರು;
31ಅಸಿ್ರೕಯೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಅಸಿ್ರೕಯೇಲ್ಯರು;
ಶೆಕೆಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೆಕೆಮ್ಯರು;
32ಶೆಮೀ ಾಯನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೆಮೀ ಾಯರು;
ಹೇಫೆರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೇಫೆಯರ್ರು.
33 ಹೇಫೆರನ ಮಗ ಾದ ಚಲ್ಫ ಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ
ಹುಟಿ್ಟದರು. ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರು: ಮ ಾ್ಲ, ನೋ ಾ, ಹೊ ಾ್ಲ,ಮಿ ಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್.

34ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 52,700.

35ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಶೂತೆಲಹನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೂತೆಲಹ್ಯರು;
ಬೆಕೆರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಬೆಕೆಯರ್ರು;
ತಹನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ತಹನಿಯರು.
36ಏ ಾನನು ಶೂತೆಲಹನ ಕುಟುಂಬದವನು;
ಏ ಾನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಏ ಾನ್ಯರು.

37 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
32,500.

ಇದೇ ೕಸೇಫನ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವರ.
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38ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಬೆಲಗನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಬೆಲಗ್ಯರು;
ಅಷೆ್ಬೕಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಅಷೆ್ಬೕಲ್ಯರು;
ಅಹೀ ಾಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್ಯರು;
39ಶೂಫಾಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೂಫಾಮ್ಯರು;
ಹೂಫಾಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೂಫಾಮ್ಯರು.
40 ಬೆಲಗನಿಗೆ ಅದ್ರ್ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಬೆಲಗನ ಕುಟುಂಬಗಳು: ಅದರ್ನ
ಕುಟುಂಬದವ ಾದಅದ್ಯರ್ರು; ಾ ಾನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ
ಾ ಾನ್ಯರು.

41ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 45,600.

42 ಾನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಶೂ ಾಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶೂ ಾಮ್ಯರು.

43 ಾನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 64,400.

44ಆಶೇರ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಇ ಾ್ನಹನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಇ ಾ್ನಹ್ಯರು;
ಇಷಿ್ವೕಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಇಷಿ್ವೕಯರು;
ಬೆರೀಯನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಬೆರೀಯರು;

45ಬೆರೀಯನಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೇಬೆರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಹೇಬೆಯರ್ರು;
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್ಯರು.

46 (ಆಶೇರನಿಗೆ ಸೆರಹ ಎಂಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದಳು.) 47 ಆಶೇರನ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 53,400.

48ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಯಹಚೇಲನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಯಹಚೇಲ್ಯರು;
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ಗೂನೀಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಗೂನೀಯರು;
49ಯೇಚೆರನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಯೇಚೆಯರ್ರು;
ಶಿಲೆ್ಲೕಮನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್ಯರು.

50ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 45,400.

51ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 6,01,730.

52 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 53 “ನೀವು
ಈ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರ ಾರ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 54 ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ
ಕಡಿಮೆ ಾದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೆಕಿ್ಕಸಿದ
ಸಂಖೆ್ಯಯಪ್ರ ಾರವೇಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ವಸ ಾ ್ಕಗಿ
ಕೊಡಬೇಕು. 55 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದ ಪಿತೃವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆದು
ಚೀಟು ಾಕಿ ಆ ಾ ಕುಲಕೆ್ಕ ಾ್ವಸವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು.
56 ಕುಲವು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿರಲಿ ಚೀಟುಬಂದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾ್ವಸವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಬೇಕು.”

57 ಲೇವಿಯರೊಳಗಿನ ಕುಲಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ, ಅವರಲಿ್ಲನ
ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಗೇಷೋರ್ನನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು;
ಕೆ ಾತನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಕೆ ಾತ್ಯರು;
ಮೆ ಾರೀಯ ಕುಟುಂಬದವ ಾದಮೆ ಾರೀಯರು.

58ಲೇವಿ ಕುಲದವರ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಲಿಬಿ್ನೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮಹಿ್ಲೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮೂಷೀಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಕೋರಹಿಯರ ಕುಟುಂಬ.
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59 ಅ ಾ್ರಮನು ಕೆ ಾತನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಅ ಾ್ರಮನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ೕಕೆಬೆದಳು. ಅವಳು ಲೇವಿ
ಕುಟುಂಬದವಳು. ಅವಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದಳು. ಅ ಾ್ರಮ್
ಮತು್ತ ೕಕೆಬೆದಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ ಆರೋನ ಮತು್ತ ೕಶೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳೂ

ಇದ್ದಳು. ಅವಳ ಹೆಸರು ಮಿ ಾರ್ಮಳು.
60 ಆರೋನನು ಾದ್ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಈ ಾ ಾರ್

ಇವರ ತಂದೆ. 61 ಆದರೆ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಸತ್ತರು.
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸದ ಹೊಸ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸತ್ತರು.

62 ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 23,000. ಆದರೆ ಈ
ಜನರು ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಬೇರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾ್ವಸದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಾಲು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

63 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಈ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಇವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 64 ೕಶೆಯೂ ಾಜಕ ಾದ
ಆರೋನನೂ ಸೀ ಾಯಿಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇವರಲಿ್ಲ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 65ಯೆಹೋವನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಾಯುವರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ
ಾಲೇಬ್ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ ಇವರಿಬ್ಬರ
ಹೊರ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

27
ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
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1ಚಲ್ಪ ಾದನು ಹೇಫೆರನಮಗನು. ಹೇಫೆರನು ಗಿ ಾ್ಯದನಮಗನು.
ಗಿ ಾ್ಯದನು ಾಕೀರನ ಮಗನು. ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನು.
ಮನಸೆ್ಸಯು ೕಸೇಫನ ಮಗನು. ಚಲ್ಪ ಾದನಿಗೆ ಐದುಮಂದಿ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಮ ಾ್ಲ, ನೋ ಾ,
ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ತಿಚಾರ್. 2 ಈ ಐದುಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ೕಶೆಯ,
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದಎ ಾ್ಲಜಾರನ, ಾಯಕರಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮುಂದೆ ನಿಂತರು.

3 ಈ ಐದು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು, “ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನು ಕೋರಹನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ತನ್ನ ಾಪದ ಫಲ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
4 ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗಂಡುಮಗನಿಲ್ಲದ ಾತ್ರದಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಅವನ ಕುಲದವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಾ್ಯಯ ೕ? ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ ನಮಗೂ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

5 ೕಶೆಯು ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ ಾಗಿ, 6ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 7 “ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವುದು
ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ ಅವರಿಗೂ
ನೀನು ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಾ್ವಸವನು್ನ ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ವ ಾರ್ವಣೆ ಾಡಬೇಕು.

8 “ಮತು್ತ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು: ‘ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ನೀವು ಅವನ ಾ್ವಸವನು್ನ ಅವನ
ಮಗಳಿಗೆವ ಾರ್ವಣೆ ಾಡಬೇಕು. 9-10ಮಗಳುಇಲ್ಲದಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನ
ಾ್ವಸವನು್ನ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು
ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನ ಾ್ವಸವನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 11ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಸಹೋದರರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,ಅವನ ಸ್ವಂತ
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ಕುಲದ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧಿಕನಿಗೆ ಅದನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.
ಆಗ ಅವನು ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಈ ನಿ ಾರ್ರವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾನೂನು

ಬದ್ಧ ಾದ ವಿಧಿ ಾಗಿದೆ.’ ”

ಯೆಹೋಶುವನು ನೂತನ ಾಯಕ
12 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಅ ಾರೀಮ್ ಪವರ್ತ ಶೆ್ರೕಣಿಯಲಿ್ಲರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತು್ತ.
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕಿ್ಕರುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ನೋಡು. 13 ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಆರೋನನಂತೆ ನೀನೂ ಾಯುವೆ. 14 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹದವರು
ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಡನೆ ವಿ ಾದಿಸಿ ಾಗ ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸದೆ ನನ್ನ ಆ ಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಾರಣ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಸೇರ ಾರದು.” ಚಿನ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾದೇಶಿನ ಬಳಿ ಮೆರೀ ಾ ಬುಗೆ್ಗಯ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, 16 “ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ
ೕಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ

ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಲಿ. 17 ಅವನು ಅವರನು್ನ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸುವವನೂ ಸೈನ್ಯದ ೕಜನೆಗಳನು್ನ
ರೂಪಿಸುವವನೂ ಆಗಿರಲಿ. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಸಮೂಹವು
ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಯಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

18ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೂನನ ಮಗ ಾದಯೆಹೋಶುವನು
ಹೊಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಧೈಯರ್ವಂತನು. ಅವನನು್ನ
ಹೊಸ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಅವನಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಡು.
19 ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮುಂದೆಯೂ ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮುಂದೆಯೂ ಅವನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವನಿಗೆ
ಆದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಡು.
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20 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಸಮು ಾಯವು ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು. 21 ಯೆಹೋಶುವನು
ತೀ ಾರ್ನವೇ ಾದರೂ ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಅವನು ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಊರೀಮಿನಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವರು.
ಆತನು, ‘ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವರು. ಆತನು, ‘ಮನೆಗೆಹೋಗಿರಿ’ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆಅವರು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಿಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಂದೆಯೂ ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಮುಂದೆಯೂ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 23 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಅವನ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಹೊಸ ಾಯಕನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಆದೇಶಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಇದನು್ನ
ಾಡಿದನು.

28
ದಿನನಿತ್ಯ ಸಲಿ್ಲಸತಕ್ಕ ಅಪರ್ಣೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಈಆ ಯನು್ನ ಕೊಡು. ನೀವುಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿದು್ದ ನೇಮಿತ
ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಸುಗಂಧ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 3 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳು
ಇವುಗಳೇ: ದಿನನಿತ್ಯದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್
ವಯಸಿ್ಸನಎರಡು ಗಂಡುಕುರಿಗಳು. 4ನೀವುಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ನಸುಸಂಜೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 5 ಹೊ ಾ್ತರೆಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಂದಿಗೆ ನೀವು
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
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ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.”
6 (ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ ಸುಗಂಧ
ಾಸನೆ ಾಗಿಯೂಕ್ರಮ ಾಗಿಅಪಿರ್ಸ ಾಯಿತು.) 7“ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕುರಿಮರಿ ಂದಿಗೆಒಂದೂವರೆಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾನದ್ರವ್ಯದ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನದ್ರವ್ಯ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಿರಿ. 8 ನೀವು
ಎರಡನೆ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ನಸುಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ,
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಿದಂತೆಯೇ ಅದರೊಡನೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾದ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಅಪರ್ಣೆ ಾಗಿದು್ದ ಸುಗಂಧ
ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳು

9-10 “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡುಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಗಂಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಾನ್ಯದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದಆರು ಸೇರು
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾನದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ
ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ತಿಂಗಳಯಜ್ಞಗಳು

11 “ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು: ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು,
ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳು.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಇವುಗ ಡನೆ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಟಗರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಉತ್ತಮ ಾದ ಆರು ಸೇರು
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ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಉತ್ತಮ ಾದ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧ ಾಸನೆ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ
ಇದೆ. 14 ಇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ: ಒಂದು ಹೋರಿ ಡನೆ ಮೂರು ಸೇರು
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಟಗರಿನೊಡನೆ ಎರಡು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
ಕುರಿಮರಿ ಡನೆ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ವಷರ್ದ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳುಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ
ಾಸಿಕ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು ಇವುಗಳೇ. 15 ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ,
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

16 “ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
17ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವು ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ
ದಿನದಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದು. ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 18 ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ
ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. 19 ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಒಂದು
ಟಗರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಗಂಡುಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ಪಶುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
20 ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು; ಹೇಗೆಂದರೆ, ಒಂದು ಹೋರಿಗೆ
ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ, ಒಂದು ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು
ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ, 21 ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ
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ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ. 22 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲು ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 23 ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

24 “ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಆ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು
ದಿನವೂ ಆ ಾರ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆ ಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ
ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
25 “ಇದಲ್ಲದೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆ

ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಕೂಡದು.

ಾರಗಳ ಹಬ್ಬ (ಪಂಚಾಶತ್ತಮ)
26 “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾರಗಳ

ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಸ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ, ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು.
ನೀವು ಾವ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 27 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ
ಾಸನೆ ಾಗಿರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

28 ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, 29ಟಗರಿಗೆ
ಆರು ಸೇರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಈ
ಮೇರೆಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲು
ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
31 ಈ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗ ಡನೆ
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ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಥ ಾ ಾನದ್ರವ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾವ
ದೋಷವೂಇರ ಾರದು.

29
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಹಬ್ಬ

1 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ
ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾವ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡ ಾರದು. ಅದು ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಾಗುವ

ದಿನ ಾಗಿದೆ. 2 ಅದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ ಾದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಇವುಗ ಡನೆ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು
ಸೇರು ಮತು್ತ 4 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು,
ಈ ಮೇರೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
5 ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
6 ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ
ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಕ್ರಮ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ
ಈ ಅಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಯಮಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ
ಾಸನೆ ಾಗಿಯೂ ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿಯೂ ಇವೆ.

ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ
7 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ

ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು;
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ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 8 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಕರ ಾಗಿರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 9 ಇವುಗ ಡನೆ,
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಒಂದು ಹೋರಿಗೆ
ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು 10ಮತು್ತ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ
ಮೂರು ಸೇರು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 11 ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ದಿನಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ, ಕ್ರಮ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಇವುಗ ಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಕರ ಾಗಿವೆ.

ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
12 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ

ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಇದು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ ಾಗಿದೆ. ಆ
ದಿವಸ ನೀವು ಾವ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ “ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ”
ವನು್ನ ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರ ಾಗಿದೆ.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು
ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14 ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೋರಿಗೆ
ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು 15ಮತು್ತ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ
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ಮೂರು ಸೇರು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

17 “ಆ ಉತ್ಸವದ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 18 ಅಲ್ಲದೆ ಈ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 19 ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

20 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಹನೊ್ನಂದು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
21 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ನೇಮಕ ಾಗಿರುವ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿ ಾದ
ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 22 ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾದ ದೈನಂದಿನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆಮೇಲ್ಕಂಡವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

23 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹತು್ತ
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ
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ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 24 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

26 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಂಭತು್ತ
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 27 ಈ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾದ ದೈನಂದಿನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ
ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
29 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಎಂಟು

ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 30 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ
ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕು.

31 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
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ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

32 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏಳು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 33 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 34 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

35 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯ ಸ ಾಕೂಟವಿರುವುದು.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಪ್ರ ಾಸದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು.
36 ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ ಾದ
ಾ್ಯಗಮಯ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ
ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
37 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾದ
ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 38 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಅದರ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

39 “ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಾವರ್ಜನಿಕ
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ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಇಡೀ ಸಮು ಾಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ವೈಯಕಿ್ತಕ ಹರಕೆಯ ಅಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಸ್ವಯಿಚಾ್ಛಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.”

40 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

30
ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳು

1 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ:

2 “ ಾವ ಾದರೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಹರಕೆ ಾಡಿದರೆ ಅಥ ಾ ಾನು ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ಮೀರದೆ ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

3 “ಇನೂ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಯುವತಿಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಅಥ ಾ ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ,
4 ಅವಳ ತಂದೆಯು ಅವಳ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಕೇಳಿಯೂ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯು
ಅಂ ಾ ಹರಕೆಯನೂ್ನ ಆಣೆಯನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು. 5 ಆದರೆ
ತಂದೆಯು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದ ದಿನವೇ ಅದನು್ನ ಆ ೕಪಿಸಿದರೆ,
ಆಕೆಯು ಾಡಿದ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಆಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ಆ ೕಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಅವಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
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6 “ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ನೆರವೇರಿಸಿಲ್ಲದಿರು ಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಾದರೆ, 7 ಗಂಡನು ಅದರ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದ ದಿನದಂದು ಆಕೆಗೆ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ
ಾನು ಾಡಿದ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

8 ಆದರೆ ಗಂಡನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಿನವೇ ಆ ೕಪಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯು
ಾಡಿದ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
9 “ವಿಧವೆ ಾಗಲಿ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕಧನ ಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ
ಾನು ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹರಕೆಯನೂ್ನ ಆಣೆಯನೂ್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು.

10 “ವಿ ಾಹಿತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅಂ ಾ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಪ್ರ ಾಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿ ಾಗ, 11 ಅವಳ ಗಂಡನು ತಿಳಿದು
ಅಡಿ್ಡ ಾಡದೆ ಏನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಆ ಹರಕೆಗಳನೂ್ನ
ಆಣೆಗಳನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 12 ಆದರೆ ಗಂಡನು ಅವುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿ ಾಗಲೇ ರದು್ದಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಹರಕೆಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಆಣೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಗಂಡನು
ಅವುಗಳನು್ನ ರದು್ದಪಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ. 13 ಹೆಂಡತಿ ಾಡಿದ ಹರಕೆಯನೂ್ನ
ಆಣೆಯನೂ್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ರದು್ದಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದು. 14 ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡನು
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಆ ೕಪಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಅವಳ ಎ ಾ್ಲ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಣೆಗಳನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ದಿನದಂದು ಅವಳಿಗೆ

ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 15 ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಹರಕೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾ ಾ್ದನಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ರದು್ದಪಡಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯ ಹರಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವನು
ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.”

16 ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ತಂದೆ ಡನೆ ಇನೂ್ನ
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ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

31
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು:
2 “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ
ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊ. ಇ ಾದ ನಂತರ ನೀನು ಾಯುವಿ.”

3 ಆಗ ೕಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಾಡಿ ದಂಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ

ದಂಡೆ ಾತೆ್ರಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಂದು ಾವಿರ ಗಂಡಸರನು್ನ
ದಂಡೆ ಾತೆ್ರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 5ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಂದು ಾವಿರ ಗಂಡಸರ ಪ್ರ ಾರ ಹನೆ್ನರಡು
ಾವಿರ ಗಂಡಸರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು”ಅಂದನು.
6 ೕಶೆಯು ಅವರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರ

ಸಂಗಡ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಫೀನೆ ಾಸನು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಮತು್ತ
ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
7 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಅವರುಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದರು.
8 ಅವರು ಕೊಂದವರಲಿ್ಲ ಎವೀ, ರೆಕೆಮ್, ಜೂರ್, ಹೂರ್ ಮತು್ತ
ರೆ ಾ ಎಂಬ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಐದು ಮಂದಿ ಾಜರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನೂ್ನ ಕೊಂದರು.

9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಅವರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
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ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 10ಅವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದ
ಊರುಗಳನೂ್ನ ಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. 11 ಎ ಾ್ಲ
ಜನರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದು, 12 ಾವು ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನೂ್ನ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆ
ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ೕಶೆ, ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. 13 ೕಶೆಯೂ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ಸಮೂಹದ ಪ್ರ ಾನರೂ ಾಳೆಯದ

ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡರು.
14 ೕಶೆಯು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ

ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ
ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 15 ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? 16 ಬಿ ಾಮನ
ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿ ಪೆಗೋರದ ಾಳನ
ಸಂಗತಿಗೆ ಾರಣ ಾದವರು ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದರ ಫಲ ಾಗಿ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಯು ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 17ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪುರುಷಸಂಗಮ ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 18 ಪುರುಷಸಂಗಮ
ಾಡದಿರುವ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿರಿ. 19 ನೀ ಾದರೋ

ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದವರೂ ಶವಸೋಂಕಿದವರೂ ನಿಮ್ಮವ ಾಗಿರಲಿ
ಸೆರೆಯವ ಾಗಿರಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮತು್ತ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಅದಲ್ಲದೆ ಎ ಾ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ
ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಮೇಕೆ ಕೂದಲಿನ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಮರದ
ಾ ಾನನೂ್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು.”
21 ಆಗ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ
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ಾ ಾಡಿ ಇಂತೆಂದೆನು: “ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಮರಳಿಬರುವ ಸೈನಿಕರ ಬಗೆ್ಗ ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು:
22-23 ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸಹಿಸಬಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ತವರ,
ಸೀಸ ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು.
ಬಳಿಕ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು.
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಾತ್ರ
ತೊಳೆಯಬೇಕು. 24 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು
ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು.”
25 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 26 “ನೀನೂ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ಸಮು ಾಯದಎ ಾ್ಲ ಕುಲಪ್ರ ಾನರೂ

ಸೆರೆಸಿಕಿ್ಕದಮನುಷ ್ಯರನು್ನಮತು್ತ ಪಶುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಪಟಿ್ಟ ಾಡಬೇಕು.
27 ಅವುಗಳನು್ನ ಎರಡು ಾಗ ಾಡಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಅಧರ್ವನು್ನ ಮಿಕ್ಕ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಅಧರ್ವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು.
28ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬರುವ ಾಗದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ,
ದನಕರುಗಳನು್ನ, ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ 29ನೀನು ಐನೂರರಲಿ್ಲ
ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 30 ಮಿಕ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬರುವ ಾಗದಿಂದ
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ, ದನಕರುಗಳನು್ನ, ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಕುರಿಗಳನು್ನ ಐವತ್ತರಲಿ್ಲ
ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

31 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಾಡಿದರು. 32 ಸೈನಿಕರು ಆರು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತೆದು
ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನು್ನ, 33 ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ದನಕರುಗಳನು್ನ,

34 ಅರವತೊ್ತಂದು ಾವಿರ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, 35 ಮೂವತೆ್ತರಡು
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ಾವಿರ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 36 ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋದ ಸೈನಿಕರು ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ
ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಾವಿರದ ಐನೂರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
37 ಅವರು ಆರುನೂರ ಐವತೆ್ತೕಳು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. 38 ಸೈನಿಕರು ಮೂವ ಾ್ತರು ಾವಿರ ದನಕರುಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ದನಕರುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 39 ಸೈನಿಕರು ಮೂವತು್ತ ಾವಿರದ
ಐನೂರು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅರವತೊ್ತಂದು
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 40ಸೈನಿಕರು ಹದಿ ಾರು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮೂವತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 41 ೕಶೆಯು
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಕಪ್ಪವನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

42-43 ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಎಣಿಸಿದನು.
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಿಂದ ೕಶೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ಅಧರ್ ಾಗ: ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಕುರಿಗಳು, 44 ಮೂವ ಾ್ತರು ಾವಿರ ದನಕರುಗಳು, 45 ಮೂವತು್ತ
ಾವಿರದ ಐನೂರು ಕತೆ್ತಗಳು 46ಮತು್ತ ಹದಿ ಾರು ಾವಿರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು.

47ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ದೊರಕಿದಅಧರ್ ಾಗದಿಂದಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ೕಶೆಐವತ್ತನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

48 ಆಗ ದಂಡಿನ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 49 “ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾವು ನಮ್ಮ

ಅಧಿ ಾರದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 50 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು
ಾ ಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಈ ಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
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ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ತೋಳ್ಬಳೆ, ಕಡಗ, ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರ, ಮುರುವು, ಕಂಠ ಾಲೆ
ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ”ಅಂದರು.

51 ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು
ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದ ಒಡವೆಗ ಾಗಿದ್ದವು.
52 ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಚಿನ್ನವು ಾನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ೌಂಡು ತೂಕವಿತು್ತ. 53 ಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ಸೈನಿಕರು ತಮ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. 54 ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ
ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕೊಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನು್ನ ೕಶೆಯೂ ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

32
ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳು

1 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಬಹಳ
ದನಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಅವು ಅವರ ಪಶುಗಳ ಮೇವಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 2ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಬೇನ್ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲದವರು
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡದಲೂ್ಲ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂಗಡದಲೂ್ಲ ಜನರ ಾಯಕರ

ಸಂಗಡದಲೂ್ಲ ಾ ಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: 3-4 “ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅಂದರೆ, ಅಟಾರೋತ್,
ದೀಬೋನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್, ನಿ ಾ್ರ, ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಎಲೆ ಾಲೆ, ಸೆ ಾಮ್,
ನೆಬೋ, ಬೆ ೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶುಗಳಮೇವಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾದ ನಮಗೆಬಹಳಪಶುಗಳುಇವೆ.
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5ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನೕ ನಮಗೆ ಾ್ವಸವ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ
ಉಪ ಾರ ಾಡಿದಂ ಾಗುವುದು. ಾವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಬೇಡ.”
6 ೕಶೆಯು ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ,

“ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತಿರಬೇಕೇ? 7 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವರು ಹೋಗದಂತೆ ನೀವು ಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧೈಯರ್ವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತೕರಿ? 8ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಗೂಢಚಾರರ ಾ್ನಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಅವರೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರ ಾ್ಲ. 9 ಅವರು
ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಅಧೈಯರ್ವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಕೋಪಗೊಂಡು, 11-12 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದ
ನಿಮ್ಮವರೆ ಾ್ಲ ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯ ಾದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾಲೇಬನ ಮತು್ತ
ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಹೊರತು ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ, ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ್,
ಇ ಾಕ್, ಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ
ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರೂ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

13 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
ತನ್ನನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಇಡೀ ತಲೆ ಾರು ಾಯುವತನಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಅಲೆ ಾಡಿಸಿದನು. 14 ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯವರೇ, ಈಗ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಭಯಂಕರ ಾದಕೋಪವನು್ನ ಇನೂ್ನಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಡಲು
ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಾ್ಥನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 15ನೀವುಆತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
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ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು. ಈ ಜನರೆಲ್ಲರ ಾಶನಕೆ್ಕ ನೀವೇ
ಾರಣ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16ಆಗ ಅವರು ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ
ಾವು ಬೇಲಿಯನು್ನ ಾಕೋಣ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಊರುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು. 17 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಅವರವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವವರೆಗೆ ಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುವ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡುವೆವುಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರುಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಇತರ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳ ಾಗದೆ
ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವರು. 18 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಇಸೆ್ರೕಲನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಾ್ವಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ
ತನಕ ಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನಮಗೆ
ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾ್ವಸವು

ದೊರಕಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾ್ವಸವನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದರು.
20-22 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾತಿನಂತೆ ಯೆಹೋವನ

ಮುಂದೆ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವು ಾದರೆ,
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸುವ ತನಕ ಮತು್ತ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪ್ರವೀಣ ಸೈನಿಕನು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವು ಾದರೆ,
ಆ ಬಳಿಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು ಮತು್ತ
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ
ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ಾಡಿದವ ಾಗಿರುವಿರಿ. 23 ಆದರೆ ನೀವು
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿದವ ಾಗಿರುವಿರಿ. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಾಪವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವ ತನಕ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ಬರುವುದು ಎಂದು ಖಚಿತ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 24 ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿ ಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿಯೂ
ಊರುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ದೊಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ.
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ಬಳಿಕ ನೀವು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು.
25 ಆಗ ಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ಯರು ೕಶೆಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಾವು

ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾವು
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 26 ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಪಶುಗಳು ಮತು್ತ

ಇತರ ಾ್ರಣಿಗಳು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. 27 ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಮತು್ತ ದಂಡೆ ಾತೆ್ರ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
ನಿನ್ನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ
ಾಟಿಹೋಗಿ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
28ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು,ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಾಜಕ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೂ

ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳ
ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರಿಗೂ ಆದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 29 ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ,
“ ಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಾಟಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ

ಗೆದು್ದಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಾ್ವಸ ಾಗಿ
ಕೊಡಬೇಕು. 30 ಆದರೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟದಿದ್ದರೆ,ಅವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅದಕೆ್ಕ ಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳವರು ಒಪಿ್ಪ, “ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆಯೇ ಾಡುವೆವು.
32 ಾವೇ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋಗುವೆವು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಾ್ವಸ ಾದ ಭೂಮಿಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಈಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದು” ಎಂದರು.

33 ಆಗ ೕಶೆಯು ಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ
ಮತು್ತ ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ
ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಾ ಾನಿನ
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ಾಜ ಾದ ಓಗನ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಆ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

34 ಾದ್ ಕುಲದವರು ದೀಬೋನ್,ಅಟಾರೋತ್,ಅರೋಯೇರ್,
35 ಅಟೊ್ರೕತೊ್ಷೕಫಾನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್, ಗೆ್ಬ ಾ, ಬೇತಿ್ನ ಾ್ರ,
36 ಬೇತ್ ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ದೊಡಿ್ಡಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು.

37-38 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಎಲೆ ಾಲೆ,
ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್, ನೆಬೋ, ಾಳೆ್ಮ ೕನ್ ಮತು್ತ ಸಿ ಾ್ಮ ಎಂಬ
ಊರುಗಳನು್ನ ಕೋಟೆ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು; ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ
ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ದೊಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ಾವು ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟದ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ದಲಿನ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು; ಆದರೆ
ನೆಬೋಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮ ೕನ್ ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದರು.

39 ಾಕೀರನ ವಂಶದವರು ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದರು. ( ಾಕೀರನು
ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ.) ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
40 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಗಿ ಾ್ಯದನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ
ಾಕೀರನ ತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಾಕೀರನ ವಂಶದವರು

ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. 41 ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವ ಾದ ಾಯೀರನು
ಅ ೕರಿಯರ ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಹಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಿಗೆ, “ ಾಯೀರನ ಹಳಿ್ಳಗಳು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
42 ನೋಬಹ ಎಂಬವನು ಕೆ ಾತ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ
ಊರುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ “ನೋಬಹ” ಎಂಬ
ತನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟನು.

33
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟಿ್ಟ
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1 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ನೇತೃತ್ವದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರ ಾಣಗಳ ವಿವರ: 2 ೕಶೆಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡ
ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದನು.

3 ದಲನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು
ರಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂಇದನು್ನ ನೋಡಿದರು. 4ಈಜಿಪಿ್ಟನವರುಯೆಹೋವನು
ಕೊಂದು ಾಕಿದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೂಳಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು.

5 ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಮೆ್ಸೕಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
6 ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಿಂದ ಅವರು ಏ ಾಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯ
ಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 7 ಅವರು ಏ ಾಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಪೀಹಹೀರೋತಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಾಳೆ್ಚ ೕನಿನ ಹತಿ್ತರವಿತು್ತ. ಜನರು

ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನ ಬಳಿ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
8 ಜನರು ಪೀಹಹೀರೋತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ

ನಡೆದು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಏ ಾಮ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

9ಜನರು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏಲೀಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳೂ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಖಜೂರ್ರದಮರಗಳೂಇದ್ದವು.

10ಜನರುಏಲೀಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಹತಿ್ತರ ಾಳೆಯ
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ಾಡಿಕೊಂಡರು.
11ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀನ್ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.
12 ಸೀನ್ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ದೊಫ್ಕದಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
13ದೊಫ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಆಲೂಷಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
14 ಆಲೂಷಿನಿಂದ ಹೊರಟು ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ.
15 ರೆಫೀದೀಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
16 ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕಿಬೊ್ರೕತ್

ಹ ಾವದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
17 ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾವದಿಂದ ಹೊರಟು ಹಚೇರೋತಿನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
18ಹಚೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ರಿತ್ಮದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
19 ರಿತ್ಮದಿಂದ ಹೊರಟು ರಿ ್ಮೕನ್ ಪೆರೆಚಿನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
20 ರಿ ್ಮೕನ್ ಪೆರೆಚಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಲಿಬ್ನದಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
21ಲಿಬ್ನದಿಂದ ಹೊರಟು ರಿಸ್ಸದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
22ರಿಸ್ಸದಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಹೇ ಾತದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
23 ಕೆಹೇ ಾತದಿಂದ ಹೊರಟು ಶೆಫೆರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
24ಶೆಫೆರ್ಬೆಟ್ಟದಿಂದಹೊರಟುಹ ಾದದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
25 ಹ ಾದದಿಂದ ಹೊರಟು ಮಖೇಲೋತಿನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
26 ಮಖೇಲೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ತಹತಿನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
27ತಹತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ತೆರಹದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
28ತೆರಹದಿಂದ ಹೊರಟುಮಿತ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
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29ಮಿತ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಹಷೊ್ಮೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
30 ಹಷೊ್ಮೕನದಿಂದ ಹೊರಟು ೕಸೇರೋತಿನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
31 ೕಸೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆನೇ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
32 ಬೆನೇ ಾ ಾನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಹರ್ಗಿ ಾ್ಗದ್ ನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
33 ಹೋಹರ್ಗಿ ಾ್ಗದ್ ನಿಂದ ಹೊರಟು ಟಾ್ಬತದಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
34 ಟಾ್ಬತದಿಂದ ಹೊರಟು ಅಬೊ್ರೕನದಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
35 ಅಬೊ್ರೕನದಿಂದ ಹೊರಟು ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
36 ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅದು ಾದೇಶ್.
37 ಾದೇಶಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದ

ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
38 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಆ ಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ನಂತರ ನಲವತ್ತನೆ ವಷರ್ದ
ಐದನೆ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು ಅಲಿ್ಲ
ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು. 39 ಆರೋನನು “ಹೋರ್” ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸ ಾ್ತಗ
ಅವನಿಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತೂ್ಮರು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.

40 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬರು ಾ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು ಕೇಳಿದನು.

41 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಚಲೊ್ಮೕನದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

42 ಚಲೊ್ಮೕನದಿಂದ ಹೊರಟು ಪೂನೋನಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
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43 ಪೂನೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಓಬೋತಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

44 ಓಬೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ೕ ಾಬ್ಯರ ಸರಹದಿ್ದನಲಿ್ಲರುವ
ೕಡರ್ನ್ ಆಚೆ ಇರುವ ಇಯಿ್ಯಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
45 ಇಯಿ್ಯಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ದೀಬೋನ್ ಾದಿನಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
46 ದೀಬೋನ್ ಾದಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅಲೊ್ಮೕನ್

ದಿ ಾ್ಲತಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
47 ಅಲೊ್ಮೕನ್ ದಿ ಾ್ಲತಯಿಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅ ಾರೀಮ್

ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ನೆಬೋವಿನಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
48 ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಟು, ಜೆರಿಕೊ

ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 49 ಅವರು
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಬೇತ್ ಯೆಷೀ ೕತಿನಿಂದ

ಅಬೇಲ್ ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನವರೆಗೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

50 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 51 “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು:
ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ ಾಗ
52 ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಕೆತಿ್ತದ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಅವರ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಕು. 53 ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು. 54 ನೀವು
ಚೀಟು ಾಕಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಾ್ವಸವು ದೊರೆಯಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು
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ಕುಲಕೆ್ಕ ಾವ ಾವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
ಆ ಕುಲದ ಾ್ವಸವಿರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರಬೇಕು.

55 “ನೀವು ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ,
ಅವರುಉಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲಮರದಚೂರಿನಂತೆಯೂ
ನಿಮ್ಮ ಪಕೆ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವರು. ನೀವು ಾಸಿಸುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡುವರು. 56 ಅದಲ್ಲದೆ, ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಏನನು್ನ ಾಡಲು ೕಚಿಸಿದೆನೋ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಾಡುವೆನು.”

34
ಾ ಾನಿನಮೇರೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು: ನೀವು ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ, ಇಡೀ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಅದರ ಗಡಿಗ ಡನೆ
ನಿಮಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾಗುವುದು. 3ದ ಣ ಾಗವುಎದೋಮಿನ
ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂವರ್ದ
ಕಡೆಯಿರುವ ದ ಣ ಗಡಿಯು ಉಪು ್ಪಸಮುದ್ರದ ದ ಣ ಾಗದಿಂದ
ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. 4 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಅಕ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಚಿನಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಅದರ ಪರಿಮಿತಿ
ದ ಣ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ ಾ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಹಚರ ಾ್ದರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಚೊ್ಮೕನಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 5 ಗಡಿಯು ಅಚೊ್ಮೕನಿನಿಂದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವುದು.
6ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೆಡಿಟೆರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ
ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು. 7 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಮೆಡಿಟೆರೇನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರದಿಂದಹಿಡಿದುಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವಹೋರ್ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೂ
ಇರುವುದು. 8 ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಅದು ಲೆಬೊಹ ಾತಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಚೆ ಾದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. 9 ಬಳಿಕ ಆ ಮೇರೆಯು
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ಜಿ ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಚರೇ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯುವುದು. ಹೀಗೆ ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು. 10 ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ಮೇರೆಯು
ಹಚರೇ ಾನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಶೆಫಾಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದು.
11 ಶೆಫಾಮಿನಿಂದ ಆ ಮೇರೆಯು ಆಯಿನಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ರಿಬ್ಲಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ಗಲಿಲೇಯ ಸರೋವರದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ
ಮುಟು್ಟವುದು. 12 ಬಳಿಕ ಈ ಮೇರೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು. ಅದು ಉಪು ್ಪ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. ಇವುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುತ್ತಲಿನಮೇರೆಗಳು.”

13 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು: “ನೀವು
ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಗ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶವೇ ಇದು. ಒಂಭತು್ತವರೆ
ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 14-15 ಬೇರೆ ಎರಡೂವರೆ ಕುಲಗಳವರು
ಅಂದರೆ ರೂಬೇನ್ ಕುಲ ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲವು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ ಈ ಾಗಲೇ ಾ್ವಸವನು್ನ ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.”

16 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
17 “ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವ ಕುಲಪ್ರ ಾನರು
ಾರೆಂದರೆ: ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ನೂನನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೋಶುವ 18ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದಒಬ್ಬ ಕುಲಪ್ರ ಾನ.
19ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ನೀವು ನೇಮಿಸಬೇ ಾದವರು ಇವರೇ:

ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್.
20 ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ
ಶೆಮೂವೇಲ್.

21ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಕಿಸೊ್ಲೕನನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾದ್.
22 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗಿ್ಲೕಯಮಗ ಾದ ಬುಕಿ್ಕೕ ಕು ಾಧಿಪತಿ.
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23 ೕಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದಏ ೕದನ
ಮಗ ಾದ ಹನಿ್ನೕಯೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ.

24 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಶಿಫಾ್ಟನನ ಮಗ ಾದ ಕೆಮೂವೇಲ್
ಕು ಾಧಿಪತಿ.

25ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಪ ಾರ್ಕನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚಾಫಾನ್
ಕು ಾಧಿಪತಿ.

26 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಜಾ್ಜನನ ಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲ್
ಕು ಾಧಿಪತಿ.

27 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಶೆಲೋಮಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಹೂದ್
ಕು ಾಧಿಪತಿ.

28 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಪೆದಹೇಲ್
ಕು ಾಧಿಪತಿ.”

29 ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅವರವರ ಾ್ವಸ ಗಳನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೇಮಿಸಿದನು.

35
ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳು

1 ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ತೀರದ ಬಳಿಯಿಂದ ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವು

ಹೊಂದುವ ಾ್ವಸದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಊರುಗಳನೂ್ನ ಆ ಊರುಗಳ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. ಆ
ಊರುಗಳು ಲೇವಿಯರ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ, ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿಗಳು
ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಇತರ ಾ್ರಣಿಗಳಿ ಾಗಿ ಇರುವವು.
4 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಅಂದರೆ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಪಟ್ಟಣದ
ಗೋಡೆಯ ಹೊರಗೆ ಎ ಾ್ಲ ದಿಕಿ್ಕನಲೂ್ಲ ಒಂದು ಾವಿರ ಳ
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ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. 5 ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಾವಿರ ಳಗಳನು್ನ ಅಳೆದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಗಡಿಯನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಬೇಕು; ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಳಗಳು;
ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಳಗಳು; ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು
ಾವಿರ ಳಗಳುಮತು್ತಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಳಗಳು.
ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣವಿರಬೇಕು. ಅದು ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗ ಾಗಿರುವುದು. 6 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ
ಕೊಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವವರು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಬಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ನಲವತೆ್ತರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 7 ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಒಟು್ಟ ನಲವತೆ್ತಂಟು
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನ ಸಮೇತ ಾಗಿ
ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. 8 ನೀವು ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾಗ, ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲವು ಹೊಂದಿರುವ
ಭೂಮಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡಕುಲಗಳಿಂದ
ಹೆಚು್ಚ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕಕುಲಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ.”

9 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
10 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ನೀವು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದ ನಂತರ 11 ಆಶ್ರಯ
ಸ್ಥಳಗ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈತಪಿ್ಪ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಸುರ ತ ಾಗಿರಬಹುದು. 12ಕೊಂದವನು ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣಾಸಭೆಯ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ
ಸಂಬಂಧಿಕನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದೆ ಸುರ ತ ಾಗಿರಲು ಆ ಆಶ್ರಯ
ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು. 13-14 ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಯ
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ಸ್ಥಳಗ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಈಚೆ ಮೂರು
ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂರು, ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಬೇಕು. 15ಕೈತಪಿ್ಪಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನುಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಲಿ
ಪರದೇಶದವ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ, ಆ ಆರು
ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗೆ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಬಹುದು.

16 “ ಾವ ಾದರೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧದಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲೆ ಾರನೆಂದು ನೀವು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
17 ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ, ಅವನು
ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
18 ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮರದ
ವಸು್ತವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ,
ಅವನು ಕೊಲೆ ಾರ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಲೇವಿಯರ
ಪಟ್ಟಣಗಳು 19 ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ಕೊಲೆ ಾರನನು್ನ
ಮರಣಕಿ್ಕೕಡು ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಕೊಲೆ ಾರನನು್ನ ಾ ಾಗ
ಕಂಡರೂ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

20 “ ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ
ನೂಕುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಏ ಾದರೂ ಎಸೆಯುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ 21 ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಕೈ ಾರೆ
ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಕೊಂದರೆ, ಅವನು ನರಹತ್ಯ
ಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಹತ ಾದವನ

ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ ಕೊಲ್ಲಲಿ.
22 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಾವ ದೆ್ವೕಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ

ಎಸೆದ ಾವುದೋ ವಸು್ತವಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, 23ಅಥ ಾ
ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತಿಳಿಯದೆಬೀಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಸತ್ತರೆ,ಅವನು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ವೈರಿ ಾಗಿರದೆಯೂ ಾನಿಯನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ
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ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ 24 ಸಭೆಯವರು ಕೊಂದವನಿಗೂ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ನೀಡಬೇಕು. 25 ಕೊಂದವನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ಆಶ್ರಯ ನಗರಕೆ್ಕ
ಸಭೆಯವರು ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ
ಸಮೀಪಬಂಧುವಿನಿಂದ ರ ಸಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ
ಮ ಾ ಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ
ಾಸಿಸಬೇಕು.
26-27 “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯನಗರದ ಮೇರೆಯನು್ನ

ಎಂದಿಗೂ ಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಾರದು. ಆ ಮೇರೆಗಳನು್ನ
ಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಕೊಂದು ಾಕಿದರೆ, ಆಗ ಆ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು
ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದ ದೋಷಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಮ ಾ ಾಜಕನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಅವನು ಆಶ್ರಯನಗರದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಮ ಾ ಾಜಕನು ತೀರಿಹೋದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ವಸವಿರುವ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು. 29 ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲಈ ಕಟ್ಟಳೆಗೆಅನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು.

30 “ ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಾ ಾ್ಯ ಾರಗಳು
ಇದ್ದರೆ ಾತ್ರ ಕೊಂದವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.

31 “ಮರಣಶಿ ಗೆ ಒಳ ಾಗಿರುವ ಕೊಲೆ ಾತಕನನು್ನ ಉಳಿಸಲು
ನೀವು ಾವ ಈಡನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಯೇ ಆಗಬೇಕು.

32 “ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದವನಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಈ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ ಾ ಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಸಿಸಲು ನೀವು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಕೂಡದು.

33 “ನೀವು ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಕೆಡಿಸ ಾರದು. ಕೊಲೆಯು
ದೇಶವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಯು ನಡೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕೊಲೆ ಾರನ ರಕ್ತವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ಈಡೂ ಇಲ್ಲ. 34 ಾನು
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ಾಸಿಸುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಅಶುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು, ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

36
ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಭೂಮಿ

1 ಒಂದು ದಿನ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರು
ೕಶೆ ಡನೆಯೂ ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಾಯಕರೊಡನೆಯೂ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. (ಗಿ ಾ್ಯದನು
ಾಕೀರನ ಮಗ; ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ; ಮನಸೆ್ಸಯು
ೕಸೇಫನ ಮಗ.) 2 ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ, ಚೀಟು ಾಕಿ

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಚಲ್ಪ ಾದನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವನಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಹೀಗಿರಲು ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬೇರೆ ಾವ
ಕುಲದವರ ಾ್ನದರೂ ಮದುವೆ ಾದರೆ ಅವರ ಾ್ವಸವು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, ಅವರು ಮದುವೆಯ
ಮೂಲಕ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವು
ಬಂ ಾಗ ಅವರ ಾ್ವಸವು ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಕುಲದ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ
ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ ೕಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರು ಹೇಳುವುದು ಾ್ಯಯ.
6ಆದ ಾರಣ ಚಲ್ಫ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಾಗುವು ಾದರೆ
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾರನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ
ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
7 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾವ ಾ್ವಸವೂ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೊಂದು
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ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ
ಾ್ವಧೀನದಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಮಗಳು, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಗೋತ್ರದವನನೆ್ನೕ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು.
9 ಹೀಗೆ ಾವ ಾ್ವಸವೂ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲವೂ ತನ್ನ ಾ್ವಸವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗೆ ಚಲ್ಪ ಾದನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ವಿಧೇಯ ಾದರು. 11 ದ್ದರಿಂದ ಚಲ್ಪ ಾದನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾದ ಮ ಾ್ಲ, ತಿಚಾರ್, ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ, ನೋ ಾ
ಎಂಬವರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದು
ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರು.
12 ಅವರು ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರನೆ್ನೕ
ಮದುವೆ ಾದದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಾ್ವಸವು ತಂದೆಯ ಕುಲದಲಿ್ಲಯೇ
ನಿಂತಿತು.

13 ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಎದು ಾಗಿರುವ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ೕ ಾಬಿನಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳೂವಿಧಿಗಳೂಇವೇ.
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