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ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಾವರ್ತಿ್ರಕ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತು್ತ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳು

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವವು ೕಶೆಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದನು್ನತ್ತವೆ.
ಪುಸ್ತಕವು ಅನೇಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಜನಸಂ ಾ್ಯ ಎಣಿಕೆಗಳನು್ನ,
ಕುಲಗಳ ಮತು್ತ ಾಜಕತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ಸಂ ಾ್ಯತ್ಮಕ ದ ಾ್ತಂಶಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ
ಪುಸ್ತಕವು ವಿ ೕಚನೆ ಾದ ನಂತರದ 2 ನೇ ವಷರ್ದಿಂದ
ಅಂದರೆ ಆ ಜ ಾಂಗವು ಇನೂ್ನ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಯ ದಲುಗೊಂಡು ವಿ ೕಚನೆ ಾದ
ನಂತರದ 40 ನೇ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸಂತತಿಯವರೆಗಿರುವ 38
ವಷರ್ಗಳ ಾ ಾವಧಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ
ಪುಸ್ತಕವು ವಿ ೕಚನೆ ಾದ ನಂತರದ 2 ನೆಯ ಮತು್ತ 40 ನೆಯ
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲನ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, 38 ವಷರ್ಗಳ
ಅಲೆ ಾಡುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ೌನ ಾಗಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 1,446 - 1,405 ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಬಂದ ಎರಡನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆಪುಸ್ತಕದಘಟನೆಗಳು ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತವೆ (1:1).

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಾ ಾ್ದನ ದೇಶದ ಕಡೆಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಖಲಿಸಲು

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡವನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ



ii

ಭವಿಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೇದವನು್ನ ಓದುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾವು ಪರಲೋಕದ
ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣಿಸು ಾಗ ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಇದು
ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಎರಡನೆಯತಲೆ ಾರಿನವರು ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ (ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ

33:2) ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ಆ ಸಂ ಾನದವರು ದೇವರ
ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ೕಶೆಯು ಅರಣ್ಯ ಾಂಡವನು್ನ ಬರೆದನು.

ಅರಣ್ಯ ಾಂಡವು ದೇವರ ಬೇಷರ ಾ್ತದ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ ಆ
ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಲ ತಲೆ ಾರಿನವರು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಾಗೂ್ಯ, ದೇವರು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರ ದೂರುಗಳ ಮತು್ತ
ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆತನು ಆ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ ಎರಡನೇ
ತಲೆ ಾರಿನವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಾ್ತನೆ.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಪ್ರ ಾಣಗಳು

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾ ಾ್ದನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವ ಸಿದ್ಧತೆ— 1:1-10:10
2. ಸೀ ಾಯಿಂದ ಾದೇಶೆ್ಗ ಪ್ರ ಾಣ— 10:11-12:16
3. ದೊ್ರೕಹದ ಪರಿಣಾಮ ಾಗಿ ವಿಳಂಬ— 13:1-20:13
4. ಾದೇಶಿ್ನಂದ ೕ ಾಬಿನ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ —
20:14-22:1

5. ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು, ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ— 22:2-32:42

6. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗ ಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಅನುಬಂಧಗಳು—
33:1-36:13



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 1:1 iii ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 1:15

ದಲನೆಯಜನಗಣತಿ
1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ಎರಡನೆಯ

ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೀ ಾಯಿ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಹೀಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು, 2 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ

ಸವರ್ಸಮೂಹದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಗೋತ್ರದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಾ್ನಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರನು್ನ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯ ಾಗಿ

ನೀನೂ ಆರೋನನೂ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಬೇಕು. 4 ಈ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಆ ಾ ಕುಲದ ಒಂದೊಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿರುವ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ
ಸ ಾಯಕನಿರಬೇಕು ಾಗೂ ತನ್ನ ಕುಲ ಾ್ಕಗಿ ಹೋ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. 5 ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇ ಾದ
ಪುರುಷರು ಾ ಾರೆಂದರೆ:
ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಶೆದೇಯೂರನಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರ್,
6 ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖಯ ಮಗ ಾದ

ಶೆಲುಮೀಯೇಲ್,
7ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನಮಗ ಾದ ನಹಶೋನ್,
8ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಚೂ ಾರನಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲ್,
9ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಹೇಲೋನನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬ್,
10 ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ: ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ

ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾ ಾ,
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಪೆ ಾಚೂರನಮಗ ಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ್,
11ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನ್,
12 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖಯಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರ್,
13ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಒ ಾ್ರನನಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲ್,
14 ಾದ್ ಕುಲದಿಂದ ರೆಗೂವೇಲನಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್,
15ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಏ ಾನನಮಗ ಾದ ಅಹೀರ.”
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16 ಇವರು ಸವರ್ಸಮೂಹದೊಳಗಿಂದ ಆಯು್ದಕೊಂಡು
ನೇಮಕ ಾದವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರು
ಾಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳ *ಪ್ರಮುಖರು.
17 ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂಚಿತ ಾದ ಈ ಪುರುಷರನು್ನ ೕಶೆಯು

ಮತು್ತ ಆರೋನನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ಎರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷರನೂ್ನ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿದರು. ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಾಗೂ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವಂ ಾವಳಿಯನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 19ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ೕಶೆ ಸೀ ಾಯಿ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ ಟ್ಟ ದಲು ಜನಗಣತಿ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
20 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನ

ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ

ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರೆಸ ಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು.
21ರೂಬೇನನ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು - 46,500ಮಂದಿ.

22 ಸಿಮೆ ೕನನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 23 ಸಿಮೆ ೕನನ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಎಣಿಕೆ ಾದ
ಗಂಡಸರು - 59,300ಮಂದಿ.

24 ಾದ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರೆಸ ಾಗಿ
ಲೆಕ್ಕ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. 25 ಾದ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು
- 45,650ಮಂದಿ.
* 1:16 1:16 ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳು.
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26 ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 27 ಯೆಹೂದ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು
- 74,600ಮಂದಿ.

28 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 29 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು
- 54,400ಮಂದಿ.

30 ಜೆಬುಲೂನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 31 ಜೆಬುಲೂನ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
57,400ಮಂದಿ.

32 ೕಸೇಫನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ

ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
33 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು - 40,500
ಮಂದಿ.

34ಮನಸೆ್ಸ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 35 ಮನಸೆ್ಸ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
32,200ಮಂದಿ.

36 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
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ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 37ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
35,400ಮಂದಿ.

38 ಾನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 39 ಾನ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
62,700ಮಂದಿ.

40ಆಶೇರ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 41 ಆಶೇರ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
41,500ಮಂದಿ.

42 ನಫಾ್ತಲಿ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 43 ನಫಾ್ತಲಿ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
53,400ಮಂದಿ.

44 ೕಶೆ, ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳ ಾಯಕರು ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಜನರು ಇವರೇ.
45 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ

ಹೊರಡತಕ್ಕವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 46 ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ -
6,03,550ಮಂದಿ.

47 ಆದರೆ ಅವರೊಡನೆ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 48 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 49 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಎಣಿಸು ಾಗ
ಲೇವಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಎಣಿಸ ಾರದು. 50 ಆ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ
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ಗು ಾರವನೂ್ನ ಅದರ ಾ ಾನು, ಉಪಕರಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವರು
ಆ ಗು ಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಅದರ
ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 51 ಗು ಾರವು
ಹೊರಡು ಾಗ ಲೇವಿಯರೇ ಅದನು್ನ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು; ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ಲೇವಿಯರೇ ಅದನು್ನ ಾಕಬೇಕು. ಇತರರು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. 52 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಆ ಾ
ಸೈನ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಧ ್ವಜದ ಹತಿ್ತರ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 53 ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀ ಾದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಯುವವ ಾಗಿರಬೇಕು.” 54 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದರು.

2
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವ

ಕ್ರಮ
1 ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡಿ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2“ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ
ಗುರುತುಗಳ ಪ್ರ ಾರ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ
ದೂರ ಾಗಿ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಧ ್ವಜದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.”

3 ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗುವ ಕಡೆಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ
ಸೇರಿದವರು ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಧ ್ವಜದ ಹತಿ್ತರ
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ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಯು
ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನನು. 4 ಅವನ ಸೈನಿಕರ
ಸಂಖೆ್ಯ 74,600ಮಂದಿ.

5ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರು ಇ ಾ್ಸ ಾರನ
ಕುಲದವರು. ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲನು ಇ ಾ್ಸ ಾರರ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. 6ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 54,400ಮಂದಿ.

7 ಇ ಾ್ಸ ಾರರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರು ಜೆಬುಲೂನ್
ಕುಲದವರು. ಹೇಲೋನನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನು ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. 8ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 57,400ಮಂದಿ.

9 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರ ಸೈನಿಕರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ 1,86,400ಮಂದಿ. ಇವರು ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹೊರಡಬೇಕು.

10 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೈನ್ಯ
ಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶೆದೇಯೂರನ
ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. 11ಅವನ
ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 46,500ಮಂದಿ.

12 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರು
ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರು. ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖಯನ ಮಗ ಾದ
ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. 13 ಅವನ
ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 59,300ಮಂದಿ.

14 ತರು ಾಯ ಾದ್ಯರ ಕುಲದವರು. ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ಾದ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. 15ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ
45,650ಮಂದಿ.

16ಹೀಗೆ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈನಿಕರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
1,51,450ಮಂದಿ. ಇವರು ಎರಡನೆಯದಂ ಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕು.

17 ಅನಂತರ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವು
ಲೇವಿಯರ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ಅವರು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 2:18 ix ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 2:31

ಪ್ರ ಾರವೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧ ್ವಜಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತದ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಹೊರಡಬೇಕು.
18 ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು

ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ
ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾ ಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ.
19ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 40,500ಮಂದಿ.

20 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರೂ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೆ ಾಚೂರನ ಮಗ ಾದ
ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ್ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. 21 ಅವನ ಸೈನಿಕರ
ಸಂಖೆ್ಯ 32,200ಮಂದಿ.

22ತರು ಾಯಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಕುಲದವರು. ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯಮಗ ಾದ
ಅಬೀ ಾನ್ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. 23 ಅವನ ಸೈನಿಕರ
ಸಂಖೆ್ಯ 35,400ಮಂದಿ.

24 ಹೀಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈನಿಕರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
1,08,100ಮಂದಿ. ಇವರು ಮೂರನೆಯದಂ ಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕು.

25 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖಯಮಗ ಾದಅಹೀಗೆಜೆರ್ ಾನ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ.
26ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 62,700ಮಂದಿ.

27 ಾನ್ ಕುಲದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒ ಾ್ರನನ ಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲನು
ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. 28ಅವನಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 41,500
ಮಂದಿ.

29 ತರು ಾಯ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು, ಏ ಾನನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀರನು ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. 30ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ
53,400ಮಂದಿ.

31 ಹೀಗೆ ಾನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈನಿಕರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
1,57,600ಮಂದಿ. ಇವರು ಕಡೆಯದಂ ಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕು.
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32 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ದಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕ ಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 6,03,550
ಮಂದಿ. 33ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಲೇವಿಯರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಲಿಲ್ಲ.

34ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಾಡಿದರು. ಾಗೆಯೇ ದಂಡು ದಂ ಾಗಿ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು.

3
ಆರೋನನಮಕ್ಕಳ ವಿವರಣೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ವಂಶದವರು.

2 ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಬ್,
ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬುವವರೇ.

3 ಇವರು ಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು.
4 ಆದರೆ ಾ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬುವವರು ಸೀ ಾಯಿ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸದೇ ಇದ್ದ ಬೇರೆ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ
ಸತು್ತ ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್
ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಆರೋನನ
ಕೈಕೆಳಗೆ ಾಜಕಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿದರು.

ಾಜಕರಿಗೆ ನೆರ ಾಗಲು ಲೇವಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
5 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 “ನೀನು

ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು ಅವರು ದೇವರ
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ಸೇವ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಕೈಕೆಳಗಿರುವಂತೆ
ಅವನಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸು.

7 “ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ,
ಆರೋನನಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ
ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. 8 ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾಯಬೇಕು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕು.

9 “ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಆರೋನನಿಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇವರೇ. 10 ಾಜಕ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಇತರರು ಆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಜೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರ ಾ್ಥನ ಾನ
11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದ
ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಆದುದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ನನ್ನ ಸೊತು್ತ.
13 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದವರು ನನ್ನ ಸೊತು್ತ. ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಸಂ ಾರ ಾಡಿ ಾಗ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡೆನು; ಅವರು ನನ್ನವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಾನೇಯೆಹೋವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಲೇವಿಯರ ಎಣಿಕೆ

14 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 15 “ನೀನು ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ
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ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
16ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಮೇರೆಗೆ ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.

17ಲೇವಿಯಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ ಮತು್ತ
ಮೆ ಾರೀ ಇವರೇ. 18 ಗೋತ್ರ ಾ್ಥಪಕ ಾದ ಗೇಷೋರ್ನನ ಮಕ್ಕಳು:
ಲಿಬಿ್ನೕ, ಶಿಮಿ್ಮೕ ಇವರೇ. 19 ಗೋತ್ರ ಾ್ಥಪಕ ಾದ ಕೆ ಾತನ ಮಕ್ಕಳು:
ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಎಂಬುವವರು.
20 ಗೋತ್ರ ಾ್ಥಪಕ ಾದ ಮೆ ಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು: ಮಹಿ್ಲೕ, ಮೂಷೀ
ಎಂಬುವವರು. ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಇವರೇ ಲೇವಿಯ
ವಂಶದವರು.

21 ಗೇಷೋರ್ನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಲಿಬಿ್ನೕ ಗೋತ್ರದವರೂ ಶಿಮಿ್ಮೕ
ಗೋತ್ರದವರೂ ಇದ್ದರು. 22 ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ 7,500ಮಂದಿ.
23 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರದವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಹಿಂದೆ
ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

24 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷನು
ಾಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್. 25 ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಉಪಕರಣಗಳಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನನ ವಂಶದವರು
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದವುಗಳು ಾವುದೆಂದರೆ: ಗು ಾರ ಅದರ
ಮೇಲಣ ಡೇರೆಯ ಬಟೆ್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆ, ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲರುವ ಪರದೆಗಳು, 26 ಗು ಾರದ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳೂ, ಅಂಗಳದ
ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಗಳು, ಇವುಗಳ ಹಗ್ಗಗಳೂ ಇವೇ. ಇಂತಹ
ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಸೇವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಾಡಬೇಕು.

27 ಕೆ ಾತ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರಮ್ ಗೋತ್ರದವರು, ಇಚಾ್ಹರ್
ಗೋತ್ರದವರೂ, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಗೋತ್ರದವರೂ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್
ಗೋತ್ರದವರೂ ಇದ್ದರು. 28 ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ
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ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ 8,600ಮಂದಿ. 29 ಕೆ ಾತ್ಯರ
ಗೋತ್ರಗಳವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

30 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷನು ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚಾಫಾನ್. 31ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದವುಗಳು
ಾವುದೆಂದರೆ: ಮಂಜೂಷವು, ಮೇಜು, ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು,

ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು, ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಒಳಗಣ
ತೆರೆಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಇವುಗಳ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಸೇವ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಅವರು ಾಡಬೇಕು. 32 ಅದಲ್ಲದೆ ಮ ಾ ಾಜಕ ಆರೋನನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಲೇವಿಯರ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ
ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿರಬೇಕು.

33 ಮೆ ಾರೀ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಮಹಿ್ಲೕ ಗೋತ್ರದವರೂ, ಮೂಷೀ
ಗೋತ್ರದವರೂ ಇದ್ದರು. 34 ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ 6,200ಮಂದಿ.
35 ಮೆ ಾರೀಯರ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷನು ಅಬೀಹೈಲನ
ಮಗ ಾದ ಚೂರೀಯೇಲ್. ಇವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

36 ಮೆ ಾರೀ ವಂಶದವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಗು ಾರದಚೌಕಟು್ಟಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು,

ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು, ಇವುಗಳ ಉಪಕರಣಗಳು, 37 ಅಂಗಳದ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಂಬಗಳು, ಇವುಗಳ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು, ಗೂಟಗಳು,
ಹಗ್ಗಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಇವುಗಳ ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಸೇವ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಇವರೇ ಾಡಬೇಕು.

38 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗುವ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ೕಶೆ, ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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ಇತರರು ಆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
39 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದ ಲೇವಿಯರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 22,000
ಮಂದಿ.
ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಆಯೆ್ಕ
ಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ
40 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಎಣಿಕೆ ಾಡು.
41ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲರುವಚೊಚ್ಚ ಾದವರಿಗೆಬದ ಾಗಿಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೋ, ಾನೇ ಯೆಹೋವನು”
ಎಂದನು.

42 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ೕಶೆಯು,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚ ಾದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು. 43 ಹೆಸರು
ಹಿಡಿದು ಎಣಿಕೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಚೊಚ್ಚ ಾದವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ
22,273ಮಂದಿ.

44 ಪುನಃ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 45 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಚೊಚ್ಚ ಾದವರಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ, ಅವರ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರ ಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ. ಲೇವಿಯರೇ ನನ್ನ
ಸೊ ಾ್ತಗಿರುವರು; ಾನೇಯೆಹೋವನು.

46 “ಲೇವಿಯರ ಸಂಖೆ್ಯಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ 273 ಮಂದಿ
ಚೊಚ್ಚಲರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಐದೈದು ಶೆಕೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಈಡು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 47 ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
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ಶೆಕೆಲ್ ಗಳ ಮೇರೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೆ ಐದು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 48 ಅವರೊಳಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವವರ
ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ ್ಕರ ಅವರು ಕೊಡುವ ಹಣವನು್ನ ನೀನು
ಆರೋನನಿಗೂಮತು್ತ ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

49 ಅದಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ೕಶೆ ಲೇವಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಚೊಚ್ಚಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
50 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದವರಿಂದ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಕ ಾದ ರೂ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ 1,365 ಶೆಕೆಲ್ ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 51 ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ ೕಶೆ ಆ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಣವನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟನು.

4
ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಕೆ ಾತ್ಯರನು್ನ
ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 3ಮೂವತ್ತರಿಂದ
ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡು,
ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು.
4 ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೆ ಾತ್ಯರು ಾಡಬೇ ಾದ
ಕೆಲಸ ಾವುದೆಂದರೆ; ಅವರು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ದಂಡು ಹೊರಡು ಾಗ, ಆರೋನನೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಮರೆ ಾಡುವ ತೆರೆಯನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮಂಜೂಷದ
ಆ ಾ ಾಸನವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ, 6 ಅದರ ಮೇಲೆ *ಹಸ ಾದ
ತೊಗಲನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಮಂಜೂಷದ
* 4:6 4:6 ವಿ ೕ 25:5 ನೋಡಿರಿ. ಕಡಲ ಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲನೂ್ನ.
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ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 7 ಬಳಿಕ
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲರುವ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ,
ಧೂ ಾರತಿಗಳನೂ್ನ, ಹೂಜಿಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಯ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಾ ಾಗಲೂ ಇರಬೇ ಾದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. 8 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಅವರು ಕಡುಗೆಂ ಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ, ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ
ಹೊದಿಸಿ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 9 ಆ ಮೇಲೆ
ಅವರು ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣತೆಗಳನೂ್ನ,
ಎಣೆ್ಣಯ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ 10 ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ ಅದಕೂ್ಕ
ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡ್ಡದಂಡಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 11 ತರು ಾಯ ಅವರು
ಬಂ ಾರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ,
ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅಡ್ಡ
ದಂಡಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 12 ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸವರ್ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಅಡ್ಡ
ದಂಡಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 13 ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬೂದಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಮೇಲೆ ನೇರಳೆ ವಣರ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಾಸಿದರು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳು, ಮುಳು್ಳಗಳು,
ಸಲಿಕೆಗಳು, ಬೋಗುಣಿಗಳುಮುಂ ಾದ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮೇಲೆ
ಇಟು್ಟ ಹಸ ಾದ ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಾಕಬೇಕು. 15 ದಂಡು ಹೊರಡು ಾಗ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆ ಾತ್ಯರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕು. ಇವರು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು,
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಸತು್ತ ಹೋಗುವರು. ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾ ಾನುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆ ಾತ್ಯರು ಹೊರಬೇ ಾದವುಗಳು ಇವೇ.



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 4:16 xvii ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 4:26

16 ಮ ಾ ಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ದೀಪದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಪರಿಮಳಧೂಪವನೂ್ನ, ನಿತ್ಯ ಾಗಿ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಡುವ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ, ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನೂ್ನ ತನ್ನ
ವಶದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳೂ ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಸಮಸ್ತ ವಸು್ತಗಳೂಅವನಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.”

17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ಕೆ ಾತ್ಯರ

ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳವರು ಲೇವಿಯರೊಡನೆ ಉಳಿಯದೆ
ಾಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದಕೊಡಬೇಡಿರಿ. 19ಅವರು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ
ವಸು್ತಗಳ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಾಯದಂತೆ ನೀವು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 20 ಕೆ ಾತ್ಯರು ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಒಂದು
ಕ್ಷಣವು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡ ಾರದು; ನೋಡಿದರೆ
ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವರು. ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅವರವರ ಹೊರೆಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ನೇಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.

ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
21 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ

ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 22“ನೀನುಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಎಣಿಕೆ ಾಡಬೇಕು. 23 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ
ವಷರ್ದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಸೇವೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಬೇಕು. 24 ಸೇ ಾ ಾಯರ್
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದರಲಿ್ಲಯೂ

ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರು ಾಡಬೇ ಾದ ಸೇವೆ
ಾವುದೆಂದರೆ; 25ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

ಹೊರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗು ಾರ, ಅದರ ಹೊದಿಕೆ, ಅದರ ಮೇಲಣ
ಹಸ ಾದ ಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲಿನ ಹೊದಿಕೆ, 26 ದೇವದಶರ್ನದ
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ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, ಗು ಾರದ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸುತ್ತಣ ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳು, ಅದರ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಗಳು,
ಹಗ್ಗಗಳು, ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೊರಬೇಕು ಮತು್ತ
ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು ಾಡಬೇಕು.
27ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಹೊರೆಹೊರುವುದರಲಿ್ಲಯೂಬೇರೆ ಸೇ ಾ ಾಯರ್
ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪಣೆಯ

ಪ್ರ ಾರವೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ನೀವೇ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ
ಅವರವರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 28 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರು ಾಡಬೇ ಾದ
ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ
ಈ ಾ ಾರನು ಅವರಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡಬೇಕು.
ಮೆ ಾರೀಯರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

29 “ನೀನುಮೆ ಾರೀಯರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 30ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಅಹರ್ ಾದವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 31 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸ ಾವುದೆಂದರೆ: ಅವರು
ಗು ಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ,
ಅವುಗಳ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, 32 ಅಂಗಳದ ಕಂಬಗಳನು್ನ,
ಇವುಗಳ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ಗೂಟಗಳನೂ್ನ, ಹಗ್ಗಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಹೊರಬೇಕು; ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು ಾಡಬೇಕು. ಅವರವರ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೀವು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು. 33 ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೆ ಾರೀಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರು
ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಅವರು ಮ ಾ ಾಜಕ ಆರೋನನ

ಮಗ ಾದ ಈ ಾ ಾರನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದು್ದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.
ಲೇವಿ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಲೆಕ್ಕ
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34 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೂ, ಸಮೂಹದ ಪ್ರ ಾನರೂ
ಕೆ ಾತ್ಯರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿದರು.
35 ಅವರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಡಲು ೕಗ ್ಯ ಾದವರನು್ನ
ಎಣಿಕೆ ಾಡಿದರು. 36 ಅವರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ಎಣಿಕೆ ಾದವರು 2,750 ಮಂದಿ. 37 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಕೆ ಾತ್ಯರ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡತಕ್ಕವರು ಇಷೆ್ಟೕ ಜನರು.
38 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 39 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಅಹರ್ರದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿದರು. 40 ಗು ಾರದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಸೇರತಕ್ಕವರೆಂದು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
2,630 ಮಂದಿ. 41 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರನು
ಎಣಿಕೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡತಕ್ಕವರು ಇಷೆ್ಟೕ ಜನರು. 42 ಮೆ ಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಅವರ

ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿದರು. 43ಮೂವತ್ತರಿಂದ
ಐವತು್ತ ವಷರ್ದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಅಹರ್ ಾದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿದರು.
44 ಗು ಾರದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು 3,200 ಮಂದಿ. 45 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು

ಮೆ ಾರೀಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬವನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿ ಾಗ
ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 46 ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರ ಾನರೂ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಅವರ



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 4:47 xx ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 5:4

ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 47ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ
ವಷರ್ದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ
ಾಡಲು ಅಹರ್ ಾದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿದರು. ದೇವದಶರ್ನದ

ಗು ಾರದ ಸೇವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲೂ, ಅದರ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸುವವರನು್ನ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.
48 ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
8,580. 49 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ
ಅವನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೆಲಸವೂ, ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯೂ
ನಿಗದಿಪಡಿಸ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯ ಮೇರೆಗೆ
ಲೆಕ್ಕ ಾಯಿತು.

5
ಅಶುದ್ಧ ಾದವರನು್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂಬ

ನಿಯಮ
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ, ಾಂ ಾ್ರಮಿಕ ಾದ
ಚಮರ್ರೋಗ ಇರುವವರನು್ನ, ಮೇಹ ಾ್ರವವುಳ್ಳವರನು್ನ ಾಗು
ಹೆಣದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವರನು್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಅಂಥವರು
ಗಂಡಸರೇ ಆಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಂಗಸರೇ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು. ಾನೇ ಅವರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡ ಾರದು.”

4 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಅಶುದ್ಧ ಾದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ೕಸದಿಂದ ಪಡೆದುದನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
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5 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು:
ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ

ಅಪ ಾಧಿಗ ಾದರೆ, 7 ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವನು್ನ
ಅರಿಕೆ ಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದವನು
ನಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಮೂಲದ್ರವ್ಯದ ಬೆಲೆಗೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.

8 “ಆದರೆ ದಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಮೃತ ಾಗಿ ಅವನ
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ದ್ರವ್ಯವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೇರಬೇಕು. ಆದ್ರವ್ಯಮತು್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತದ ಟಗರು ಈ ಎರಡೂ ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು.

9 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ತರುವ
ಾಣಿಕೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಜಕನಿಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು. 10 ಪ್ರತಿ ಮನುಷ ್ಯನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾವ ಾಜಕನಿಗೆ ತಂದು
ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೋ ಅದು ಆ ಾಜಕನ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ.”

ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಪತಿ್ನಯ ಪರಿ ಾರ
11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು:
‘ ಾರ ಹೆಂಡತಿ ತಪು ್ಪ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಗಂಡನಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ,
13 ಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆಯೂ ಾ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಯೇ
ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಿ ಗಂಡನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗಿ
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, 14 ಅಥ ಾ ಅವಳು ಾಗೆ
ಾಡದೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲಯೂ, ಆಕೆಯು

ಕೆಟು್ಟಹೋದಳೆಂಬ ಸಂಶಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಂದರೆ, 15 ಆಗ ಅವನು
ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಆ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವಳ
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ಸಂಗತಿಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಾಜಕನಿಗೆ ಮೂರು
ಸೇರು ಜವೆಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸಂಶಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಾಪವನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾದ
ಾಣಿಕೆ ಾದುದರಿಂದ ಆ ಹಿಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಹೊಯ್ಯಲೂ ಾರದು, ಧೂಪವನು್ನ ಇಡಲೂ ಾರದು.

16 “ ‘ ಾಜಕನು ಅವಳನು್ನ ಕರೆದು ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 17 ಾಜಕನುಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಲವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಧೂಳನು್ನ ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. 18 ಾಜಕನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ
ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದು, ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಸಿ ವ್ಯಭಿಚಾರದಸಂಶಯವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ಆ ನೈವೇದ್ಯದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅವಳ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ,
ಾಪವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ವಿಷಕರ ಾದ ಆ ನೀರನು್ನ ಾಜಕನು
ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ಾಜಕನೂ ಅವಳಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, “ಒಬ್ಬ ಪರಪುರುಷನ
ಸಂಗಮ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀನು ಜಾರತ್ವ
ಾಡದೇ ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಕರ ಾದ ಈ

ನೀರು ನಿನಗೆ ಾವ ಾನಿಯನು್ನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬನೊಡನೆ
ನೀನು ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರೆ,” 21 “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳು
ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ, ನಿನ್ನ *ಹೊಟೆ್ಟಯು ಉಬು್ಬವಂತೆ ಾಡಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಪಗ್ರಸ್ತಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಲಿ.
22 ಾಪವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ಈ ನೀರು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ
ಹೊಟೆ್ಟಯು ಉಬು್ಬವಂತೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳು ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ
* 5:21 5:21 ಗಭರ್ ಾ್ರವ ಅಥ ಾ ಬಂಜೆ.
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ನಿನ್ನ ಜನನೇಂದಿ್ರಯಗಳುಬತಿ್ತ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವುದು.” ಅದಕೆ್ಕ
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾನು ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಗೆಯೇಆಗಲಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು.

23 “ ‘ಇದಲ್ಲದೆ ಾಜಕನು ಈ ಾಪವಚನಗಳನು್ನ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದು, ವಿಷಕರ ಜಲದಲಿ್ಲ ಆ ಾಪವಚನವನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
24 ಾಪವನು್ನಂಟು ಾಡುವ ವಿಷಕರ ಾದ ನೀರನು್ನ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಶಪಿಸುವ ನೀರು ಅವಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿ
ವಿಷಕರ ಾಗುವುದು. 25 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ
ಕೈಯಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಸಂಶಯ ಸೂಚಕ ಾದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಿಯಜ್ಞವೇದಿಯಹತಿ್ತರ ತರಬೇಕು. 26ಆಗ ಾಜಕನು
ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು
ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಟು್ಟ ಆ
ನೀರನು್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. 27 ಅವಳು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಆ ನೀರು
ಅವ ಳಗೆ ಸೇರಿ ವಿಷ ಾಗುವುದರಿಂದಅವಳಹೊಟೆ್ಟಉಬು್ಬವುದು,
ಅವಳ ತೊಡೆಗಳು ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ
ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವಳು. 28 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿರಪ ಾಧಿ ಾದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಾವ ಾನಿಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸದೆ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವಳು. 29 ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ ಅಶುದ್ಧ ಾದರೆ ಇಂತಹವ್ಯಭಿಚಾರದ
ಸಂಶಯವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಯಮ ಇದೇ. 30 ಗಂಡನು
ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟರೆ †ಅವನು ಅವಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಾಜಕನು
ಅವಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ವಿಧಿನಿಯಮವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.
31 ಆಗ ಗಂಡನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗುವನು. ಆ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ
† 5:30 5:30ಅಥ ಾ ಾಜಕನು.
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ಅಕ್ರಮವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವಳು.’ ”

6
ಾಜೀರನ ವ್ರತ ನಿಯಮ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು:
ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ * ಾಜೀರರ ಹರಕೆಯನು್ನ

ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳು್ಳವ, 3 ವಿಶೇಷ ಾದ
ಹರಕೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮದ್ಯ ಾನವನೂ್ನ
ಮುಟ್ಟ ಾರದು. ಾ್ರ ಾರಸದ ಹುಳಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಮದ್ಯ ಾನದ
ಹುಳಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯ ಾರದು. ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡಿದ
ಾವ ಾನವನೂ್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದು. ಹಸಿ ಅಥ ಾ ಒಣಗಿದ ಾ್ರ

ಹಣ್ಣನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 4 ಅವನು ಹರಕೆ ಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೀಜವ ಾ್ನಗಲಿ,
ಸಿಪೆ್ಪಯ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದು.

5 “ಅವನು ತನ್ನ ಹರಕೆಯದಿನಗಳಲಿ್ಲ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ದಿನಗಳು
ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ತಲೆಯ
ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಕು. 6 ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಶವವನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು.
7 ಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ ಇವರಲಿ್ಲ ಾರು
ಸತ್ತರೂ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ದೇವರಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕೂದಲು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆಯ ಾ್ಲ. 8 ಾನು
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಗಳೆಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 9 ಾ ಾದರೂ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಅವನ

* 6:2 6:2ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಥ ಾ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.
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ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತರೆ, ಾನು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ತಲೆಯ ಕೂದಲು
ಅಪವಿತ್ರ ಾದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಾಗುವ
ದಿನದಲಿ್ಲ ತಲೆಯನು್ನ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10 ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು
ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 11 ಾಜಕನು ಒಂದನು್ನ
ದೋಷಪರಿ ಾರಯಜ್ಞ ಾಗಿ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಶವಸೋಂಕಿದವನಿ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿ
ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಆ ದಿನದಿಂದ ಪವಿತ್ರವೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 12 ಅವನು ಎಷು್ಟ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ, ಅಷು್ಟ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೊಸ ಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ದಲು
ಾಡಿದ್ದ ಹರಕೆಗೆ ವಿಘ್ನ ಾ್ರಪ್ತ ಾದುದರಿಂದ ಕಳೆದುಹೋದ

ದಿನಗಳು ವ್ಯಥರ್ ಾದುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 13 ಾಜೀರನು
ತನ್ನ ವ್ರತದಿನಗಳು ಮುಗಿ ಾಗ ತನ್ನನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಕ್ರಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಾಣಿಕೆಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ
ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಟಗರಿನ
ಮರಿಯನು್ನ, ದೋಷಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನು್ನ
ತರಬೇಕು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟ ತುಂ ಾ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ
ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳು, ಎಣೆ್ಣ ಾಕಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಕಡಬುಗಳನು್ನ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ಾನದ್ರವ್ಯಗ ಡನೆ ತರಬೇಕು.
16 ಾಜಕನು ಇವುಗಳನು್ನಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದು ಾಜೀರನ
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ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 17 ಆ ಟಗರನೂ್ನ, ಪುಟಿ್ಟ ತುಂ ಾ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಾಜಕನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ತಂದ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಬೇಕು. 18 ಆಗ ಾಜೀರನು ತನ್ನ ಸಮಪರ್ಣೆಯ
ದೀ ಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ
ಕೂದಲನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕಬೇಕು. 19 ತರು ಾಯ ಾಜಕನು ಬೇಯಿಸಿದ ಆ
ಟಗರಿನ ಮುಂದೊಡೆಯನೂ್ನ, ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಾಗೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಡುಬನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಜೀರನು ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 20 ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯ
ಾಡುವ ಎದೆಯ ಾಗದಂತೆ ಾಗೂ ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ

ತೊಡೆಯಂತೆ ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆ ಾಜೀರನು
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಾನ ಾಡಬೇಕು. 21 ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಾಜೀರರ ವ್ರತ ನಿಯಮವು ಇದೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ರತಪೂತಿರ್ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಇದೇ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಗನು ಾರ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಾವು
ಕೊಡುತೆ್ತವೆಂದು ಹರಕೆ ಾಡಿದಷು್ಟ ವ್ರತವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಕೊಡಲೇಬೇಕು.”
ಆಶೀ ಾರ್ದ ವಚನ

22 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 23 “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ನೀವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಹೀಗೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರ ಾರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು,
24 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ ಾಡಲಿ;
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25ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದಯವಿಡಲಿ; 26 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃ ಾಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ
ಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ’ ಎಂಬುದೇ. 27 ಹೀಗೆ ಅವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸು ಾಗ ಾನು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.”

7
ಗು ಾರದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಯವಿವರ

1 ೕಶೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅದನೂ್ನ,
ಅದರ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ,ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನಮತು್ತಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.
2ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಗೋತ್ರದ
ಪ್ರಮುಖರು, ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಜನಗಣತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನು್ನ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
3 ಅವರು ಆರು ಕ ಾನು ಬಂಡಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು
ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತಂದರು.
ಾಯಕ ಾದ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಕ ಾನು ಬಂಡಿಯನೂ್ನ, ಪ್ರತಿ
ಾಯಕನು ಒಂದು ೕಡಿ ಎತ್ತನೂ್ನ, ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ
ಮುಂದೆ ತಂದರು. ಹೀಗೆಆರು ತೆ ಬಂಡಿಆರು ತೆ ಎತು್ತಗಳನು್ನ
ತಂದು ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

4 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 5 “ನೀನು ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಾಣಿಕೆಯ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸು. ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ತಕ ್ಕ ಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

6 ೕಶೆ ಆ ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಅವನು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ
ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾಗೆ ಎರಡು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ, ಮತು್ತ ಎರಡು
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ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 8 ಮೆ ಾರೀ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ
ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾಗೆ ಾಲು ್ಕ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ
ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ

ಈ ಾ ಾರನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.
9 ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಾತ್ರ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು

ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾಗಿಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ
ನೇಮಕ ಾದ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ
ಹೊರುತಿ್ತದ್ದರು.

10 ೕಶೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಅದರ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಅದರ
ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. 11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ
ಕು ಾಧಿಪತಿಯು ತನಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

12 ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದವನು
ಯೆಹೂದ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ನಹಶೋನ. 13 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್* ತೂಕದ ಒಂದು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟ. ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು;
ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ
ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 14 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ
ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

15 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ,
ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 16 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
17 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,

* 7:13 7:13 ಶೆಕೆಲ್ ತೊಲೆ
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ಐದು ಹೋತಗಳು, ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

18ಎರಡನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂಚೂ ಾರನ
ಮಗನೂ ಆದ ನೆತನೇಲನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
19 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ
ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯು; ಎಪ್ಪತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ
ಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.
20 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ

ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 21 ಅವನು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು
ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.
22 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
23 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ ನೆತನೇಲನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
24 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ,

ಹೇಲೋನನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀ ಾಬನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 25 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ
ತುಂಬಿತು್ತ; 26 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

27 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
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ಟಗರು, ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 28 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
29 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಹೇಲೋನನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

30 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ,
ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀಚೂರನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 31 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಒಂದು ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು
ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ
ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 32 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
33 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 34 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
35 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

36 ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ,
ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖಯ ಮಗನೂ ಆದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 37 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು
ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ
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ತುಂಬಿತು್ತ. 38ಅವನು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ
ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

39 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 40 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
41 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

42 ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾದ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ, ದೆಗೂವೇಲನ
ಮಗನೂ ಆದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
43 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ
ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟ, ಎಪ್ಪತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.

44 ಅವನು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

45 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 46 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
47 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು, ದೆಗೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

48 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ,
ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀ ಾಮನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 49 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ
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ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ
ತುಂಬಿತು್ತ. 50 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

51 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 52 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
53 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

54ಎಂಟನೆಯದಿನದಲಿ್ಲಮನಸೆ್ಸ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ,ಪೆ ಾಚೂರನ
ಮಗನೂ ಆದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
55 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ
ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ, ಎಪ್ಪತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.

56 ಅವನು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

57 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 58 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
59 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
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60 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ
ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೀ ಾನನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 61 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ
ತುಂಬಿತು್ತ. 62 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

63 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 64 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
65 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನನು
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
66ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖಯ

ಮಗನೂ ಆದ ಅಹೀಗೆಜೆರನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
67 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ
ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ
ಶೆಕಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.

68 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

69 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 70 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
71 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
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ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖಯ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

72ಹನೊ್ನಂದನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂಒ ಾ್ರನನ
ಮಗನೂ ಆದ ಪಗೀಯೇಲನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
73 ಅವನು ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ
ನೂರಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯೂ, ಎಪ್ಪತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.

74 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

75 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 76 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
77 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

78 ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಫಾ್ತಲಿ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ ಏ ಾನನ
ಮಗನೂಆದಅಹೀರನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 79ಅವನು
ತಂದ ಾಣಿಕೆ: ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದಮೇರೆಗೆ ನೂರಮೂವತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ
ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 80ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

81 ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 82 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ,
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83 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

84 ಯಜ್ಞವೇದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅದರ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ
12 ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಗಳು, 12 ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, 12 ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಗಳು. 85 ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯು 120 ಶೆಕೆಲ್
ತೂಕವುಳ್ಳದು್ದ, ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟಲು 70 ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದು್ದ. ಆ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾತೆ್ರಗಳ ಒಟು್ಟ ತೂಕ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ
2,400 ಶೆಕೆಲ್. 86 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಚಿನ್ನದ
ಧೂ ಾರತಿಯ ತೂಕವು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಪ್ರ ಾರ ಹತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ಮೇರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದಆಹನೆ್ನರಡು ಧೂ ಾರತಿಗಳ ಚಿನ್ನವು
ಒಟಾ್ಟಗಿ 120 ಶೆಕೆಲ್.

87 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಟು್ಟ ಪಶುಗಳು: 12
ಹೋರಿಗಳು, 12 ಟಗರುಗಳು, ಒಂದು ವಷರ್ದ 12 ಕುರಿಗಳು
ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟದು್ದ 12 ಹೋತಗಳು.

88 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಟು್ಟ ಪಶುಗಳು: 24
ಹೋರಿಗಳು, 60 ಟಗರುಗಳು, 60 ಹೋತಗಳು, ಒಂದು ವಷರ್ದ 60
ಕುರಿಗಳು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇದೇ ಅದರ
ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಣಿಕೆ.

89 ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ
ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಣ ಕೃ ಾಸನದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆ ಎರಡು
ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವ
ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು.
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8
ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲನ ದೀಪಗಳನು್ನ ಹಚು್ಚವ ಕ್ರಮ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಆರೋನನು ದೇವ ಾ್ಥನದ ದೀಪಗಳನು್ನ
ಕ್ರಮಪಡಿಸು ಾಗ ಆ ಏಳು ದೀಪಗಳು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎದು ಾಗಿರುವ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬೆಳಕುಕೊಡುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆರೋನನು
ಾಡಿದನು. ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎದುರಿನ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬೆಳಕುಕೊಡುವಂತೆ

ಆ ದೀಪಗಳನು್ನ ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಇಟ್ಟನು. 4 ದೀಪಸ್ತಂಭವೂ,
ಅದರ ಬುಡದ ಾಗವೂ, ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರಗಳೂ ಬಂ ಾರದ
ನ ಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿದ
ಾದರಿಯಂತೆ ೕಶೆ ಅದನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.

ಲೇವಿಯರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದು್ದ
5 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ

ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಬೇಕು. 7ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇ ಾದ ಕ್ರಮ
ಹೇಗೆಂದರೆ: ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಜಲವನು್ನ
ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಸ ಾರ್ಂಗ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
8ತರು ಾಯಅವರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೊಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ
ಅದರೊಡನೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಣೆ್ಣ
ಬೆರೆಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಮತೊ್ತಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ಆಗ
ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಮುಂದೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ
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ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 10 ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರ ಮೇಲೆ
ಇಡಬೇಕು. 11 ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗುವಂತೆ ಆರೋನನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತ

ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯದಂತೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

12 “ಲೇವಿಯರು ಆ ಹೋರಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನಿ್ನಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಮತೊ್ತಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 13 ನೀನು ಆರೋನನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವರನು್ನ
ನೈವೇದ್ಯದಂತೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14 ಹೀಗೆ ನೀನು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ನನ್ನ
ಸೊ ಾ್ತಗುವರು.

15 “ಅ ಾದ ನಂತರ ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ
ನೈವೇದ್ಯದಂತೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇವರು
ನನಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದವರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಚೊಚ್ಚ ಾದ
ಮನುಷ ್ಯರೂ ಪಶುಗಳೂ ಎ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊತು್ತ. ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚ ಾದುದನು್ನ ಾನು ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಚೊಚ್ಚ ಾದುದನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡೆನು. 18 ಾನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 19ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿ ಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ
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ಮಕ್ಕಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ದೇ ಾಲಯದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅ ಾಯವು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

20 ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆ, ಆರೋನರೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಡಿದರು. 21 ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು

ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ
ನೈವೇದ್ಯದಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಅವರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಿದನು.
22 ಆ ಮೇಲೆ ಲೇವಿಯರು ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ

ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ
ಕೈಕೆಳಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದರು. 23 ಪುನಃ

ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
24 “ಲೇವಿಯರು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಪದ್ಧತಿ ಏನೆಂದರೆ: ಇಪ್ಪತೆದು
ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸಿ್ಸನವರು ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದ ಸೇವಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. 25 ಅವರು ಐವತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾದ ನಂತರ ಆ ಮಂಡಳಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವರು. 26 ಅಂಥವರು
ತಮ್ಮ ಸ್ವಕುಲದವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಯುವ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅವರಿಂದ
ಬೇರೆ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿಸ ಾರದು. ಲೇವಿಯರು
ಾ ಾಡಬೇ ಾದ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ
ನೇಮಿಸಬೇಕು.”

9
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಎರಡನೆಯಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದು್ದ
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1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಎರಡನೆಯ
ವಷರ್ದ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ, ಸೀ ಾಯಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು
ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಲು ಹೇಳು. 3 ಾನು ನೇಮಿಸಿದ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಅಂದರೆ ಈ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ ಾರಣ ೕಶೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ನೀವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 5 ಾಗೆಯೇ ಅವರು
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ

ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಸೀ ಾಯಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಡಿದರು.

6ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯನ ಶವಸೋಂಕು ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸ ಾಗದೆ ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 7 ಈ ಜನರು ೕಶೆಗೆ
“ಮನುಷ ್ಯನ ಶವಸೋಂಕಿದರಿಂದ ಾವು ಅಶುದ್ಧ ಾದೆವು. ಾವು
ಉಳಿದಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಸ್ವಲ್ಪ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಏನು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡುವನೋ ಾನು
ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 10 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸು, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಶವ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವರೂ ಅಥ ಾ ದೂರ
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ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲರುವವರೂಯೆಹೋವನಆ ಾನು ಾರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು.’ 11 ಅಂಥವರು ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆ ಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ
ಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ ಸೊಪು ್ಪಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಬೇಕು.
12 ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಉಳಿಸ ಾರದು.
ಆ ಪಶುವಿನ ಒಂದು ಎಲುಬ ಾ್ನದರೂ ಮುರಿಯ ಾರದು.
ಅಂತೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ವಿಷಯ ಾಗಿರುವ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ
ಶುದ್ಧ ಾಗದೆ, ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದೆ ಇದು್ದ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು
ತಪಿ್ಪದರೆ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಿತ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ನೇಮಕ ಾದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ತನ್ನ ದೋಷಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.

14“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿರುವಅನ್ಯದೇಶದವನುಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದುಅಪೇ ಸಿದರೆಅದರವಿಷಯ ಾದ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿ. ಪರದೇಶದವನಿಗೂ
ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು.”

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆಮೇಘಸ್ತಂಭದ ಸೂಚನೆ
15 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ

ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 16 ನಿತ್ಯವೂ ಾಗೆಯೇ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ;
ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಮೇಘವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಆ
ಮೇಘವುಗು ಾರದಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕ ಎ ಾ್ದಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರುಮುಂದಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಮೇಘವು ಎಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವುದೋ
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ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
18 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಮೇಘವು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಮೇಲಿರುವ ತನಕ ಅವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಆ ಮೇಘವು ಬಹುದಿನದವರೆಗೂ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಇರು ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ
ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು.
20 ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಾತ್ರ
ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ಅವರು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಕೆಲವು
ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಬೆಳಗಿ್ಗನವರೆಗೆ
ಇರುತಿ್ತತು್ತ. ಬೆಳಗೆ್ಗ ಅದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳು ಾಗ ಜನರು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಹಗಲಿರುಳು
ನಿಂತಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಾ ಾಗ ಮೇಲೇಳುತಿ್ತತೊ್ತೕ ಆಗ ಜನರು
ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 22ಆಮೇಘವುದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಮೇಲೆ
ನಿಂತಿರುವುದುಎರಡುದಿನ ಾದರೂ,ಒಂದುತಿಂಗ ಾದರೂ,ಒಂದು
ವಷರ್ ಾದರೂ ಅಲಿ್ಲಯ ತನಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡದೆ
ಅಲೆ್ಲೕ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಮೇಘವು ಏಳು ಾಗ ಅವರು
ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 23 ಯೆಹೋವನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಯ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಅವರು ಡೇರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅವರುಯೆಹೋವನ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

10
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ದೇವ ಾ್ಥನದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತುತೂ್ತರಿಗಳು
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,

ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡಿನಿಂದ ಎರಡು
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಜನಸಮೂಹದವರನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ದಂಡುಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಅವುಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 3 ನೀನು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿಸು ಾಗ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. 4 ನೀನು ಒಂದನು್ನ ಾತ್ರ
ಊದಿಸು ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕು ಾಧಿಪತಿಗ ಾದ ಪ್ರ ಾನರು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. 5 ನೀನು ಆಭರ್ಟ ಾಗಿ ಊದಿಸು ಾಗ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ದಂಡುಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು. 6 ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಆಭರ್ಟ ಾಗಿ ಊದಿಸು ಾಗ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ದಂಡುಗಳು
ಹೊರಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಹೊರಡಬೇ ಾ ಾಗ
ಆಭರ್ಟ ಾಗಿಯೇ ಊದಿಸಬೇಕು. 7 ಜನಸಮೂಹದವರು
ಕೂಡಿಬರಬೇ ಾ ಾಗ ಾ ಾರಣ ಾಗಿ ಊದಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು
ಆಭರ್ಟ ಾಗಿಊದಿಸ ಾರದು.

8 “ಆರೋನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಜಕರೇ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ
ನಿಯಮ ಾಗಿರಲಿ. 9 ನೀವು ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಪದ್ರವಪಡಿಸುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡು ಾಗ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಆಭರ್ಟ ಾಗಿ
ಊದಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ
ರ ಸುವನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಉತ್ಸವ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯು,
ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯು,ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿಸಬೇಕು. ಆ ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವುದು, ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.”
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ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಸೀ ಾಯಿಅರಣ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟಿ್ಟದು್ದ
11 ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ

ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಮೇಘವು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದಿ್ದತು. 12 ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸೀ ಾಯಿ
ಅರಣ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ತರು ಾಯ ಆ ಮೇಘವು ಾ ಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು.
13 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದು್ದ ಇದೇ ದಲನೆಯ ಾರಿ.

14 ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು
ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ನಹಶೋನನು. 15 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಚೂ ಾರನ ಮಗ ಾದ
ನೆತನೇಲನು. 16 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ
ಇದ್ದವನು ಹೇಲೋನನಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನು.

17 ತರು ಾಯ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಾಗ
ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀಯರೂ ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೊರಟರು. 18 ಆಮೇಲೆ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು
ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಚೂರನು. 19 ಸಿಮೆ ೕನ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಚೂರೀಷದೆ್ದ ೖಯ
ಮಗ ಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು. 20 ಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ದೆಗೂವೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು.

21 ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕೆ ಾತ್ಯರು ದೇ ಾಲಯದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಬರುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಉಳಿದ
ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

22 ಆ ಮೇಲೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ
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ಇದ್ದವನು ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಮನು. 23 ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಪೆ ಾಚೂರನಮಗ ಾದ
ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು. 24ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ
ಇದ್ದವನು ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾನನು.

25 ಆ ಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ದಂಡುಗಳ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕುಲದ
ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರ
ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದ ೖಯ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀಗೆಜೆರನು. 26 ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ
ಇದ್ದವನು ಒ ಾ್ರನನ ಮಗ ಾದ ಪಗೀಯೇಲನು. 27 ನಫಾ್ತಲಿ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇ ಾ ಾಯಕ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಏ ಾನನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀರನು. 28 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯ ಾಗಿ
ಹೊರಟು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

ಯೆಹೋವನಮಂಜೂಷವುಮುಂ ಾಗಿ ಹೋದದು್ದ
29 ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಾವ ಾಗಿದ್ದ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನ

ಮಗ ಾದಹೋ ಾಬನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಒಳಿತನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಾನೇ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನೂ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ;
ನಮಿ್ಮಂದ ನಿನಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಆದರೆ ಹೋ ಾಬನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ, ನನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇಡವೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕುವ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿನಗೆ
ಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ಕಣಾ್ಣಗಿರಬೇಕು.

32 ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಾಡುವ
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ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ನಿನಗೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೂರು ದಿನದ
ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ ದೂರ ಹೋದರು. ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಾದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವುಆಮೂರು ದಿನಗಳುಅವರಮುಂ ಾಗಿಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.
34 ಅವರು ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡು ಾಗ ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಮೇಘವುಅವರಮೇಲೆ ಇರುತಿ್ತತು್ತ.

35ಯೆಹೋವನಮಂಜೂಷಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಹೊರಡು ಾಗ ೕಶೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಎದು್ದ ಹೊರಡೋಣ ಾಗಲಿ; ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು

ಚದರಿಹೋಗಲಿ; ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿ
ಓಡಿಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

36ಅದು ನಿಂ ಾಗ ಅವನು,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಲ ಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಮರಳಿ ಆಗಮಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

11
ತಬೇರದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಜನರು ತಮಗೆ ದು ಾವಸೆ್ಥ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟವವ ಾದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಳೆಯದ ಕಡೇ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದವರು
ಸುಟು್ಟಹೋದರು. 2 ಆಗ ಜನರು ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟರು. ೕಶೆ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸ ಾಗಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಯಿತು. 3 ಯೆಹೋವನು
ಉಂಟು ಾಡಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉರಿದುದರಿಂದ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “*ತಬೇರ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

* 11:3 11:3 ಬೆಂಕಿಉರಿಯುವುದು.
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ಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆಯೆ್ಕ
4 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರ ಜನರು ಾಂಸವನು್ನ ಆಶಿಸಿದರು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಪುನಃ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡು ಾ್ತ ಅ ್ಯೕ, “ ಾಂಸವು ನಮಗೆ
ಹೇಗೆ ಸಿಕಿ್ಕೕತು? 5 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವು ಬಿಟಿ್ಟ ಾಗಿ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ
ಮೀನು, ೌತೆ ಾಯಿ, ಕಬೂರ್ಜ, ಈರುಳಿ್ಳ ಾಗೂ ಬೆಳು್ಳಳಿ್ಳ ಇವು
ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 6 ಇಲಿ್ಲ ಾದರೋ ಾವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಈ ಮನ್ನವೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಇನೆ್ನೕನೂ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ನಿಷು್ಠರ ಾಗಿ ಾತ ಾಡ ತೊಡಗಿದರು.

7 ಆ ಮನ್ನವು ಕೊತು್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಾಗೆ ಇತು್ತ. ಅದು
ಗುಗು್ಗಲದಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಜನರು ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ ಅದನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಬೀಸಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಒರಳಿನಲಿ್ಲ
ಕುಟಿ್ಟ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರ
ರುಚಿಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿ ಾಡಿದಭಕ್ಷ ್ಯಗಳಂತಿತು್ತ. 9 ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲಮಂಜು
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅದರೊಂದಿಗೆಮನ್ನವೂಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ.
10 ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ

ನಿಂತು ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ ಅಳುವ ಆ ಶಬ್ದವು ೕಶೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವರ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯಿಂದ ೕಶೆಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 11 ಆಗ
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಈ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ

ಹೊಣೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ನೀನು ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಾಸನಿಗೆ
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ತಂದಿದಿ್ದೕ? ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ಾನು ಾಕೆ
ಅ ಾತ್ರ ಾದೆ? 12 ಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೆತ್ತ ಾಯಿಯೇ? ಇವರನು್ನ
ಮಗುವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ, ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕು
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ? 13 ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅಳು ಾ್ತ ಬಂದು,
‘ ಾಂಸವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಕೊಡು’ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತರ ಾ್ಲ, ಇಷು್ಟ
ಜನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾಂಸವು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ದೊರಕೀತು? 14 ಇಷು್ಟ
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ಜನರ ಹೊಣೆಯನು್ನ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ; ಅದು ನನ್ನ
ಶಕಿ್ತಗೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ. 15 ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ನನ್ನನು್ನ
ಈಗಲೇ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಉಪ ಾರ ಾಗುತ್ತದೆ; ನನ ಾಗುತಿ್ತರುವ
ದು ಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾನು ಸಹಿಸ ಾರೆ” ಎಂದನು.

16 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೇಂದರೆ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಂದೂ ಮತು್ತ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಂದೂ
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದು ಅಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೋ. 17 ಾನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವೆನು. ಅದಲ್ಲದೆ
ಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅವರಿಗೂ
ಾಲುಕೊಡುವೆನು. ಆಗ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಈ ಜನರ ಹೊಣೆಯನು್ನ
ವಹಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇವರೂ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ
ವಹಿಸುವರು.”

18 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ ಾಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಾಂಸವು ದೊರೆಯುವುದು.
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ, ‘ನಮಗೆ ಾಂಸವನು್ನ
ಕೊಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ; ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಸುಖ ಾಗಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ’
ಎಂದು ಅಳು ಾ್ತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮಗೆ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು. 19ನೀವುತಿನು್ನವುದುಒಂದುದಿನವಲ್ಲ,ಎರಡು
ದಿನವಲ್ಲ, ಐದು ದಿನವಲ್ಲ, ಹತು್ತ ದಿನವಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನವೂ ಅಲ್ಲ.
20 ಆದರೆ ನೀವು ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಾಂಸವನು್ನ
ಊಟ ಾಡುವಿರಿ. ಅದು ಾಕರಿಕೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ
ಹೊರಟು ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗುವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ ಆತನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅತು್ತ, ‘ ಾವು ಏಕೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದೆವು
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರ ಾ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಜನರು ಆರು
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ಲಕ್ಷ ಾ ಾಳುಗಳು, ಆದರೂ ನೀನು, ‘ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದೕ.
22ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸಿಕು ್ಕವಂತೆ ಾವು ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಆಡು, ಕುರಿ,
ದನಗಳನೂ್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕನು್ನತಿ್ತ ೕ? ಇಲ್ಲವೆ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

23 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನನ್ನ ಕೈ ೕಟುಗೈ ೕ? ನನ್ನ
ಾತು ನೆರವೇರುತ್ತದೋ, ಇಲ್ಲ ೕ ಈಗ ನೀನು ನೋಡುವಿ”ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
24 ೕಶೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ

ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಅವನು ಜನರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 25 ಯೆಹೋವನು ಆ ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು. ೕಶೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಾಲುಕೊಟ್ಟನು. ಆ
ಆತ್ಮವುಅವರಿಗೆದೊರಕಿ ಾಗಅವರುಪರವಶ ಾಗಿಆಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರ ಾದಿಸಲೇ

ಇಲ್ಲ.
26 ಆದರೆ ಎ ಾ್ದದ್, ಮೇ ಾದ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಾಳೆಯದೊಳಗೆ

ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮವು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಇಳಿದುಬಂದುದರಿಂದ ಅವರು ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಪರವಶ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರು. 27 ಾಳೆಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ೕಶೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು, “ಎ ಾ್ದದ್ ಮತು್ತ ಮೇ ಾದರು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಪರವಶ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

28 ೕಶೆಯ ಶಿಷ ್ಯ ಾದ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ೕಶೆಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಅವರು ಪ್ರ ಾದಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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29 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನೀನು
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುತಿ್ತೕ ೕ? ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆತನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರೂ, ಪ್ರ ಾದಿಸುವವರೂ ಆದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದನು. 30 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯೂಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೂ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು.
ದೇವರು ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

31ಆಗಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಾಳಿ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರದಿಂದ
ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು
ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ ದೂರದವರೆಗೆ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಎರಡು ಳ
ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಾರು ಾ್ತ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿತು. 32 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಆ ದಿನವೆ ಾ್ಲ, ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ, ಮರುದಿನವೆ ಾ್ಲ ಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿದರು. ಾರು ಹತು್ತ ಹೋಮೆರಿಗಿಂತ† ಕಡಿಮೆ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.‡ ಅವರು ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹರಡಿಕೊಂಡರು.

33 ಆದರೆ ಾಂಸವು ಇನೂ್ನ ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಇ ಾ್ದಗ
ಅದನು್ನ ಅಗೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ
ಕೂಪವು ಉರಿದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಜನರನು್ನ ೕರ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ
ಾಯಿಸಿದನು. 34ಆಶೆಪಟ್ಟವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ

“§ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾ ಾ” ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
35 ತರು ಾಯ ಜನರು ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾವದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ

ಹಚೇರೋತಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

12
ಮಿ ಾರ್ಮಳಿಗೆಉಂಟಾದ ತೊನು್ನ

† 11:32 11:32 ಹೋಮೆರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೋಮೆರ್ ಅಂದರೆ 2.37 ಲೀಟರ್.
‡ 11:32 11:32 ಕಡಿಮೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವರೂ ಸಹ ಾವಿರ
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂನಷು್ಟ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. § 11:34 11:34ಅ ಾ್ಯಶೆಪಟ್ಟವರ ಸ ಾಧಿ.
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1 ೕಶೆ ಕೂಷ್ದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಆ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಮಿ ಾರ್ಮಳೂ ಾಗೂ ಆರೋನನೂ ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದರು. 2 ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾತ್ರವೇ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೋ?

ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆತನು ಾತ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆಡಿದ ಾತು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
3 ೕಶೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ
ಬಹು ಾತಿ್ವಕನು.

4 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಾತನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಕೇಳಿ ಫಕ್ಕನೆ ೕಶೆ, ಆರೋನ್ ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮರಿಗೆ,
“ನೀವು ಮೂರು ಮಂದಿಯೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಮೂವರು ಹೊರಗೆ
ಬಂದರು. 5 ಯೆಹೋವನು ಮೇಘಸ್ತಂಭದೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಆರೋನನು್ನ
ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದನು. ಅವರು ಮುಂದೆ
ಬಂದರು.

6ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಯಿದ್ದರೆ ಾನು ಅವನಿಗೆ

ಾನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವೆನು.

7ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಅಂಥವನಲ್ಲ.
ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

8 ಾನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ,
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ಅವನ ಸಂಗಡ

ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನುಯೆಹೋವನ ಸ್ವರೂಪವನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುವನು.
ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದನು.
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9 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಹೊರಟುಹೋದನು. 10 ಆ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಪಕ್ಕನೆ ಮಿ ಾರ್ಮಳಿಗೆ ತೊನು್ನ
ಹತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಚಮರ್ ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಹೋಯಿತು.
ಆರೋನನು ಮಿ ಾರ್ಮಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಆಕೆಗೆ ತೊನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 11 ಆಗ ಆರೋನನು ೕಶೆಗೆ, “ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೇ, ಾವು ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದು ದೋಷಿಗ ಾದೆವು. ಈ
ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ ಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡಬೇಡ ಎಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 12 ಅಧರ್ ಾಂಸ ಕೊಳೆತುಹೋಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದಶಿಶುವಿನಂತೆಈಕೆಆಗ ಾರದು”ಎಂದುಬೇಡಿದನು. 13ಆಗ
ೕಶೆಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ದೇ ಾ, ಆಕೆಯನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು

ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟನು.
14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆಕೆಯ ತಂದೆ

ಆಕೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರೆ, ಆಕೆ ಏಳು ದಿನ
ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮರೆ ಾಗುತಿ್ತದ್ದಳಲ್ಲವೇ? ಾ ಾದರೆ ಆಕೆ ಏಳು
ದಿನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಲಿ, ತರು ಾಯ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

15 ಾಗೆಯೇ ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ಇರಬೇ ಾಯಿತು. ಆಕೆಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ವರೆಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ತರು ಾಯ
ಅವರು ಹಚೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಾ ಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

13
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಒಂದೊಂದು
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ಕುಲದಿಂದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

3 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ೕಶೆ ಾ ಾನ್
ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ರೂಬೇನ್ಕುಲದಜಕೂ್ಕರನಮಗ ಾದ
ಶಮೂ್ಮವ,

5ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದ ಹೋರಿಯನಮಗ ಾದ ಾಫಾಟ್,
6ಯೆಹೂದ ಕುಲದಯೆಫುನೆ್ನಯನಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್,
7ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದ ೕಸೇಫನಮಗ ಾದ ಇ ಾಲ್,
8ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ನೂನನಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯ,
9ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಾಫೂವನಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕ,
10ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಸೋದೀಯನಮಗ ಾದ ಗದಿ್ದೕಯೇಲ್,
11 ೕಸೇಫ್ ಅಂದರೆ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸೂಸೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಗದಿ್ದೕ,

12 ಾನ್ ಕುಲದ ಗೆಮಲಿ್ಲೕಯನಮಗ ಾದ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲ್,
13ಆಶೇರ್ ಕುಲದಮೀ ಾಯೇಲನಮಗ ಾದ ಸೆತೂರ್,
14ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಾಪೆಸೀಯನಮಗ ಾದ ನಹಬೀ,
15 ಾದ್ ಕುಲದ ಾಕೀಯನಮಗ ಾದ ಗೆಯೂವೇಲ್.
16 ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಕಳುಹಿಸಿದ

ಮನುಷ ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೇ. ೕಶೆ ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 17 ಾ ಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಾಗರ್ ಾಗಿಬೆಟ್ಟದಸೀಮೆಗೆಹತಿ್ತಹೋಗಿಆದೇಶದಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ

ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 18 ಅಲಿ್ಲನ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರೋ
ಅಥ ಾ ಬಲಹೀನರೋ, ಬಹಳ ಜನರೋ ಅಥ ಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೋ,
19 ಅವರ ದೇಶವು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ? ಅವರ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಳೆಯಗ ೕ ಅಥ ಾ ಕೋಟೆಗ ೕ? 20ಭೂಮಿಯು
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ಾರ ಾದುದೋ ಅಥ ಾ ನಿ ಾ್ಸರ ಾದುದೋ, ಮರಗಳುಳ್ಳದೊ್ದೕ
ಅಥ ಾ ಬಯಲುಪ್ರದೇಶ ೕ ಎಂದು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಧೈಯರ್ವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಆ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವನು್ನ ತರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳ
ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ.

21 ಅವರು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹ ಾತಿನ
ಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ರೆಹೋಬಿನ ವರೆಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿದರು. 22 ಅವರು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ
ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಾಟಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಹೀಮನ್, ಶೇಷೈ,
ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರು ಇದ್ದರು. ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವಚೋವನ್ಪಟ್ಟಣಕಿ್ಕಂತಏಳುವಷರ್ ದಲು
ನಿಮಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ. 23ಅವರು ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಗೊಂಚಲುಳ್ಳ ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕೊಯ್ದರು;
ಇಬ್ಬರು ಅದನು್ನ ಅಡ್ಡಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಕೆಲವು ಾಳಿಂಬೆ ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ತಂದರು.
24ಇ ಾ್ರಯೇಲರುಅಲಿ್ಲ ಆ ಾ್ರ ಯಗೊಂಚಲನು್ನ ಕೊಯ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “*ಎಷೊ್ಕೕಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟಾಯಿತು.
ಗೂಢಚಾರರು ಸಲಿ್ಲಸಿದ ವರದಿ

25ಅವರು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳುಆದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿನೋಡಿದರು.
26 ಆ ಮೇಲೆ ಾ ಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ೕಶೆ, ಆರೋನರು
ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಾದೇಶಿಗೆ
ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಆ ದೇಶದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿದರು. 27 ಅವರು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು; ಅದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ † ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶವೇ; ಅಲಿ್ಲನ ಹಣು್ಣಗಳು ಇಂಥವು. 28 ಆದರೆ
* 13:24 13:24 ಾ್ರ ಯ ಗೊಂಚಲು. † 13:27 13:27 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ
ದೇಶ.
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ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರು: ಅವರಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ
ಅಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. 29 ದ ಣ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು, ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು,
ಅ ೕರಿಯರು ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರೂ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

30 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು.
ಾಲೇಬನು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ, “ ಾವು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಆ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.
ಅದನು್ನ ಜಯಿಸಲು ಾವು ಶಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31ಆದರೆ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದವರು, “ಆ ಜನರು ನಮಗಿಂತ
ಬಲಿಷ್ಠರು; ಅವರನು್ನ ಜಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕಿ್ತ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

32 ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶದ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅಶುಭ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ
ಹೇಳುವವ ಾಗಿ, “ ಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶವು ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಾವು ಅದರಲಿ್ಲ
ನೋಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಾದವರು. 33 ಅಲಿ್ಲ
ನೆಫೀಲಿಯರನು್ನ ಅಂದರೆ ನೆಫೀಲಿಯ‡ ವಂಶದವ ಾದ ಉನ್ನತ
ಪುರುಷರನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ
ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅವರಿಗೂ ಾವು ಾಗೆಯೇ
ಾಣಿಸಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14
ಜನರು ೕಶೆಯವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಾಶ ಾದದು್ದ

1 ಆಗ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವರ ಎತಿ್ತ ಆ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ
ಗೋ ಾಡಿದರು. 2 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ
‡ 13:33 13:33 ನೆಫೀಲಿಯ ಾಕ್ಷ ಾ ಾರದವರು.
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ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ, “ ಾವು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ 3ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಾಕೆ ಕತಿ್ತಯ ಾಯಿಂದ
ಾಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ನಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವರ ಾ ಾಗುವರು. ಾವು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 4 ಹೀಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲೊಬ್ಬರು,

“ ಾವು ಬೇರೆ ಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

5 ಆಗ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 6 ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದವರಲಿ್ಲ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ಮತು್ತ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನೂ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡರು. 7ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ ಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶವು
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದದು್ದ. 8 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆ
ಾಲೂ, ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದನು್ನ
ನಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು. 9ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಿರುಗಿಬೀಳಬೇಡಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಅವರನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಜಯಿಸಿಬಿಡುವೆವು.
ಅವರಿಗೆ ನೆರ ಾಗಿದ್ದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ,ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ” ಎಂದರು.
10 ಆದರೆ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ,
ಅವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು ಾಗ,
ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಈ ಜನರು ಇನು್ನ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವರು? ಾನು ನಡೆಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
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ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ನೋಡಿ ಾಗೂ್ಯ ಇನು್ನ
ಎಷು್ಟ ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದೆ ಇರುವರು? 12 ಾನು ಇವರಿಗೆ
ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಇವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.
ಈ ಜನರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ, ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ
ಜ ಾಂಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ

ಐಗುಪರು ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ
ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಈ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.
14 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇರುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ, ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ,
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ ಇದು್ದ ಇವರ ಮುಂದೆ
ನಡೆದುಹೋಗುವು ಾಗಿ ಾಗೂ ನೀನಿರುವಮೇಘವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮೇಲೆ ಇರುವು ಾಗಿಯೂ ಈ ದೇಶದವರು ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀನು ಒಂದೇ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ಈ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಯಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜ ಾಂಗದವರು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,

16 “ ‘ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತ ಾಲದೆ, ಅವರನು್ನ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಟ್ಟನು’ ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
17ಈಗನೀನು ಹೇಳಿದಪ್ರ ಾರಯೆಹೋವನಬಲವುದೊಡ್ಡ ಾಗಿರಲಿ
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, 18 ‘ಯೆಹೋವನು
ದೀಘರ್ ಾಂತನು, ದಯೆಯುಳ್ಳವನು, ಅಪ ಾಧ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವವನು, ಆದರೂ ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡದವನು,
ತಂದೆಗಳ ಾಪಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಾಲು ್ಕ
ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಾಡುವವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದ. 19 ಾವು
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ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ
ನೀನು ಈ ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಈಗಲೂ
ಮ ಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಾನು
ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದು. 22 ಈ
ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಾನು ನಡೆಸಿರುವ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಪದೇ ಪದೇ
ನನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ್ದರಿಂದ 23 ಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ ಇವರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಅದನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 24 ನನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ

ಅವರಂಥ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರದೆ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿದ ಆ

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಸುವೆನು, ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 25 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ, ಾ ಾನ್ಯರೂ ಆ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನೀವು ಾಳೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

26ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
27 “ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಮೂಹದವರನು್ನ
ಾನು ಎಷು್ಟ ದಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವ ಾತುಗಳು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದವು. 28 ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ನನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಅಂದುಕೊಂಡ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮ ಶವಗಳು ಈ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ
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ಬೀಳುವವು. 29 ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಣಿಕೆ ಾದವರೆಲ್ಲರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಾಯುವರು. 30ಯೆಫುನೆ್ನಯ
ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನು ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು
ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
31 ಆದರೆ ಇತರರ ಾ ಾಗುವರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು. ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ
ದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವರು. 32ನೀವಂತೂಈಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಯುವಿರಿ. 33 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಶವಗಳು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವವರೆಗೂ ನೀವು ಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹದ ಫಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಬೇಕು. 34 ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ನಲ್ವತು್ತ
ದಿನಗಳಪ್ರ ಾರ,ಒಂದುದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದುವಷರ್ ಾಗಿಈಪ್ರ ಾರ ನಲ್ವತು್ತ
ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಾಪಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾನು ಕೈಬಿಟ್ಟವರ
ಗತಿ ಎಂಥದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 35 ಇದು ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಾನೇ ಹೇಳಿದ ಾತು. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಮನುಷ ್ಯರುಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದುಆದೇಶದವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅಶುಭ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಹೇಳಿ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ ೕಶೆಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದರು. 37 ಅಶುಭ
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತಂದ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಸತ್ತರು. 38 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದ್ದ ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ
ಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನು ಾತ್ರ ಉಳಿದರು.
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39 ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸ ಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. 40 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಜನರು ಎದು್ದ, “ ಾವು ಾಪ ಾಡಿರುವುದು ನಿಜ; ಯೆಹೋವನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹತೊ್ತೕಣ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಆ
ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಹೋದರು.

41 ಆದರೆ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರುತಿ್ತೕರಿ? ಇದು ಸಫಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
42ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ಶತು್ರಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. 43 ಅಲಿ್ಲ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ, ಾ ಾನ್ಯರೂ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ಅವರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಾರಣ ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
44 ಆದರೂ ಅವರು ಹಟ ಾಡಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದರು.

ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷ ಾಗಲಿ ೕಶೆ ಾಗಲಿ
ಾಳೆಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. 45ಆಗ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಯರೂ ಇಳಿದು ಬಂದು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಹೊ ಾರ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ
ಸಂಹರಿಸಿದರು.

15
ಯಜ್ಞಪಶುಗ ಡನೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳ

ವಿವರಣೆ
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನೀವು ಸೇರಿದ ನಂತರ, 3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಶುಗಳಿಂ ಾಗಲಿ, ಆಡುಕುರಿ
ಹಿಂಡುಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಒಂದು ಪಶುವನು್ನ ಹೋಮ ಾಡುವವನು,
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ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಹರಕೆಸಲಿ್ಲಸುವುದಕೂ್ಕ,
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಡಿದರೆ, 4 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಒಂದುವರೆ ಸೇರು
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
5 ಾನದ್ರವ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತರಬೇಕು.
ನೀವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಥ ಾ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ ಂದಿಗೂ ದಹನ ಬಲಿಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

6 “ ‘ಇದಲ್ಲದೆ ಟಗರಿನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎರಡು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ
ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, 7 ಾನದ್ರವ್ಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆ ಾಗಿ ಎರಡು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ
ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

8 “ ‘ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಹರಕೆಸಲಿ್ಲಸುವ ಯಜ್ಞ,
ಬೇರೆ ವಿಧ ಾದ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಇವುಗಳಿ ಾಗಿ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದಹನ ಬಲಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡು ಾಗ, 9 ಅವನು
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು
ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಒಂದು ಹೋರಿ ಂದಿಗೆ ತರಬೇಕು.
10 ಾನದ್ರವ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ತಂದು
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯ ಸುಗಂಧ
ಹೋಮ ಾಗುವುದು.

11 “ ‘ಕುರಿ, ಆಡು, ಟಗರು, ಹೋರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಶುವಿನ ಸಂಗಡ ಈ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಬೇಕು. 12ನೀವು
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಒಂದೊಂದು ಪಶುವಿನ
ಸಂಗಡ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 ಸ್ವದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಈ
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ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿರುವಅನ್ಯದೇಶದವ ಾಗಲಿಅಥ ಾ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಾರೇ ಆಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ
ಹೋಮ ಾಡಬೇ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವನೂ ಾಡಬೇಕು.
15 ಸವರ್ರಿಗೂ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಗೂ
ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು; ಇದು ನಿಮಗೂನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ. ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೋ,
ಅನ್ಯದೇಶದವನೂ ಸಹ ಾಗೆಯೇ ಇರುವನು. 16 ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧ ಾದ
ನಿಯಮಗಳಿರಬೇಕು.’ ”

ಾಜಕರಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯ ನಿಯಮ
17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18“ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆಹೀಗೆಆ ಾಪಿಸಬೇಕು,
‘ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು
ಸೇರಿದ ನಂತರ, 19 ನೀವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸು ಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 20 ನೀವು ಕಣದಲಿ್ಲ ತುಳಿಸಿದ
ದವಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನದೆಂದು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಕಣಕದಿಂದ ಾಡುವ ದಲನೆಯ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.

ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವ
ವಿ ಾನ

21 “ ‘ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಕಣಕದಿಂದ
ಾಡುವ ದಲನೆಯ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 22 ಾನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, 23 ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು
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ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗೂ ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಾಡದೆ ಹೋದರೆ, 24 ಾ ಾಗ ಾದರೂ
ಸಮೂಹದವರು ತಿಳಿಯದೆ ಮೀರಿ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರೆ,
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಿತ ಾದ
ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25 ಾಜಕನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. ಅವರು ಆ

ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಅವರು ಅದನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಸ ಾರ್ಂಗ ಹೋಮವನೂ್ನ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 26 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೂ, ಅವರಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಗೂ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.

27 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ ಅವನು
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಆಡನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28 ತಿಳಿಯದೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. 29ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೂ, ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಗೂ
ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು, 30 ಆದರೆ ಸ್ವದೇಶದವ ಾಗಲಿ,
ಅನ್ಯದೇಶದವ ಾಗಲಿ ಾವ ಾದರೂ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಹಟದಿಂದ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದವ ಾದುದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು.
31 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ಆತನ
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ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿದುದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು.
ಅವನು ತನ್ನ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ.’ ”
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿದವನಿಗೆಮರಣಶಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ

32 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 33 ಅದನು್ನ
ನೋಡಿದವರು ಅವನನು್ನ ೕಶೆ, ಆರೋನರ ಮತು್ತ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
34 ಅಂಥವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇ ಾದ ಶಿ ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ವರೆಗೂ
ನಿಯಮವೇಇರಲಿಲ್ಲ ಾದ ಾರಣಅವರುಅವನನು್ನ ಾವಲಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
35 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು; ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
36ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು
ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಬಟೆ್ಟಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಗೊಂಡೆ

ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು
37 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 38 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂತತಿಯವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ ್ರಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ

ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೊಂಡೆಯೂ ಒಂದೊಂದು
ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ ಕಟಿ್ಟರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು.
39 ಆ ಗೊಂಡೆಗಳ ಉಪ ೕಗವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ನೋಡು ಾಗ ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕು ಮತು್ತ ನೀವು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ
ಮನಸಿ್ಸಗೂ, ಕಣಿ್ಣಗೂ ತೋರಿದಂತೆ 40 ಾರಿ ತಪಿ್ಪ ನಡೆದ ಪ್ರ ಾರ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯದೆ, ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಲ ಸಿ ಅನುಸರಿಸಿ
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ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ. 41 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾನೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾನೇ.”

16
ಕೋರಹನ, ಾ ಾನ್,ಅಬೀ ಾಮರ, ವಿರೋಧ

1 ಆಗ ಲೇವಿಯನ ಮರಿಮಗನೂ, ಕೆ ಾತನ ಮ್ಮಗನೂ,
ಇಚಾ್ಚರನಮಗನೂ ಆದ ಕೋರಹನು ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಎಲೀ ಾಬನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾ ಾನನೂ, ಅಬೀ ಾಮನೂ ಮತು್ತ
ಪೆಲೆತನ ಮಗ ಾದ ಓನನೂ, ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದರು.
2 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲದ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಜನರು ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು. 3ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೆಚು್ಚ ಅಧಿ ಾರ
ನಡೆಸುತಿ್ತೕರಿ. ಈ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದವನು, ಯೆಹೋವನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿಯೆಹೋವನಸಮೂಹದವರಿಗಿಂತಲೂನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಏಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ೕಶೆ ಆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೋರಲುಬಿದ್ದನು. 5 ೕಶೆಯು
ಕೋರಹನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸಮೂಹದವರಿಗೂ, “ತನ್ನವರು
ಾರು ಎಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾಳೆ ತಿಳಿಸುವನು. ಾರನು್ನ

ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಾ್ದನೋ, ಾರನು್ನ ಆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೋ
ಅವರನು್ನ ಾತ್ರ ಆತನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸುವನು. 6 ನೀವು
ಇದನು್ನ ಾಡಿರಿ, ಕೋರಹನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ
ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 7 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಂಡಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಾಳೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿರಿ. ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಾರನು್ನ ಮೆಚು್ಚವನೋ ಅವನೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನೆಂದು
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ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಲೇವಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ವತರ್ನೆ ಅತಿ ಾಯಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಪುನಃ ೕಶೆ ಕೋರಹನಿಗೆ, “ಲೇವಿಯ ಸಂ ಾನದವರೇ,
ಈಗ ಕೇಳಿರಿ, 9 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಮೂಹದವರಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೋ?
10 ಆತನು ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಕುಲದವ ಾದ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ತನ್ನ
ಹತಿ್ತರ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಸಹ ಾಜಕತ್ವವನು್ನ
ಬಯಸುತಿ್ತರೋ? 11 ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಿ, ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ನಡೆಯುವ ಆರೋನನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀವು ಗುಣಗುಟು್ಟವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

12 ೕಶೆಯು, ಎಲೀ ಾಬನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀ ಾಮರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದರು ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನೀನು * ಾಲೂ ಮತು್ತ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ ೕ? ನೀನು
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರುತಿ್ತ ೕ?
14 ಅಷು್ಟ ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಹೊಲಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ
ನಮಗೆ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ; †ಈ ಜನರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮಣು್ಣ
ಾಕಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ ೕ? ಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,

“ನೀನು ಅವರ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ಾನು

* 16:13 16:13ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದದೇಶ. † 16:14 16:14ಮೂಲ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಈ ಜನರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದ ೕ?
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ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ; ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಿ ಾದರೂ ಾನಿ ಾಡಿದವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಮನವಿ ಾಡಿದನು.

16 ೕಶೆ ಕೋರಹನಿಗೆ, “ ಾಳೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಮತು್ತ ಆರೋನನೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬರಬೇಕು. 17 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ,
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧೂಪ ಾಕಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಾಗೆಯೇ ನೀನು ಮತು್ತ
ಆರೋನನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಂಡಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಧೂಪದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಕಿ ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರ ತೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 19 ಅದಲ್ಲದೆ ಕೋರಹನು ತಮಗೆ
ಎದು ಾದ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಣಿಸಿತು. 20 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
21 “ನೀವು ಈ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ;
ಾನು ಇವರನು್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ದಹಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 22 ಅವರು ಬೋರಲುಬಿದು್ದ, “ದೇವರೇ,
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವವನೇ, ಇವರಲಿ್ಲ
ದೋಷಿ ಾದವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರ ಾಗಿ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಬಿನೆ್ನ ೖಸಿದನು.

23ಆಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ, 24 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, ‘ಕೋರಹ, ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ
ಗು ಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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25 ಆಗ ೕಶೆ ಎದು್ದ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು; ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು.
26 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ
ದುಷ್ಟರ ಡೇರೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರದೆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು; ಇವರ
ಸೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು; ಇವರ ದೋಷಗಳಿ ಾಗಿ
ಉಂಟಾಗುವ ಶಿ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋದೀತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ಆದ ಾರಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋರಹ, ಾ ಾನ್
ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರ ಗು ಾರದಿಂದ ದೂರ ಹೋದರು. ಾ ಾನ್
ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ
ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
28 ಆಗ ೕಶೆ ಜನರಿಗೆ, “ಈ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ

ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನೇ
ಇವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ ನೀವೇ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 29 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಾಯುವ
ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಇವರು ಸತ್ತರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಗತಿ
ಇವರಿಗುಂಟಾದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 30 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಇವರನೂ್ನ, ಇವರ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ
ನುಂಗಿ, ಇವರು ಸಜೀವಿಗ ಾಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಇವರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದವರೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 31 ೕಶೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ
ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯರ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೆಲವು ಸೀಳಿತು.
32 ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೋರಹನಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, ಅವರ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು.
33 ಅವರು ಸಜೀವಿಗ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸವರ್ಸ್ವ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾ ಾಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು, ಭೂಮಿಯು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ
ಅವರು ಸಮೂಹದವರೊಳಗಿಂದ ಾಶ ಾದರು. 34ಅವರಸುತ್ತಲಿದ್ದ
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ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು, “ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮನೂ್ನ ಸಹ
ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟೕತು!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓಡಿಹೋದರು.

35ನಂತರಯೆಹೋವನಬಳಿಯಿಂದಬೆಂಕಿಹೊರಟು,ಧೂಪವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ದಹಿಸಬಿಟಿ್ಟತು.
36 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
37 “ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ,
ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು
ಮತು್ತ ನೀನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ದೂರ ಚೆಲು್ಲ.
38 ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ದೋಷಿಗಳ
ಧೂ ಾರತಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದ ಾರಣ ಅವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವು. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ತಗಡುಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ,ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ

ಅವು ಗುರುತುಗ ಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆಗ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ

ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ದಹಿಸಿಹೋದವರು ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಆ ಾಮ್ರದ ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಗಡುಗ ಾಗಿ
ಾಡಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು. 40 ಆರೋನನ

ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರದ ಬೇರೆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು
ಧೂಪವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು. ಸಮಪಿರ್ಸಿದರೆ ಕೋರಹನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮೂಹದವರಿಗೂ ಆದ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಇವರಿಗೂ
ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಗುರು ಾಯಿತು.

ಜನರು ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ ೕರ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಸತ್ತದು್ದ
41 ಮರುದಿನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ, “ನೀವೇ

ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ಾಯಿಸಿದಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವವ ಾದರು.



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 16:42 lxix ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 17:2

42 ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂ ಾಗ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ,
ಮೇಘವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ
ಅಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿತು. 43 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 44 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 45 “ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಇರದೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಾನು ಒಂದು
ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಬೋರಲುಬಿದ್ದರು. 46 ೕಶೆಯು
ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದಿಂದ ಈ ಜನರೊಳಗೆ
ೕರ ಾ್ಯಧಿಯು ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ನೀನು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ 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 ಓಡಿ ಾಗ ೕರ ಾ್ಯಧಿಯು ಜನರೊಳಗೆ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿತು್ತ. ಆದುದರಿಂದಅವನುಧೂಪ ಾಕಿಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದನು. 48 ಅವನು ಸತ್ತವರಿಗೂ,
ಬದುಕುವವರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡುದರಿಂದ ಆ ಾ್ಯಧಿಯು
ಶಮನ ಾಯಿತು. 49ಕೋರಹನನಿಮಿತ್ತ ಸತು್ತಹೋದವರಹೊರ ಾಗಿ
ಆ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಸತ್ತವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ಮಂದಿ. 50 ಆ ಾ್ಯಧಿ ಶಮನ ಾ ಾಗ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ೕಶೆಯಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು.

17
ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನ ಕೋಲನು್ನ ಚಿಗುರಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, ‘ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ
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ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ
ಒಂದೊಂದು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೋತ್ರಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಪ್ರ ಾನರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನವನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ
ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. 3ಲೇವಿ ಕುಲಕೂ್ಕ ಒಂದು ಕೋಲು ಇರುವುದರಿಂದ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರೋನನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಗೋತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಲು
ಇರಬೇಕು. 4 ನೀನು ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
*ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮುಂದೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ದಶರ್ನಕೊಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇಡಬೇಕು. 5 ಾನು ಾರನು್ನ ಆಯು್ದಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೋ ಅವನ
ಕೋಲು ಚಿಗುರುವುದು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುವೆನು’ ” ಎಂದನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು.
ಅವರ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಂದು ಕೋಲಿನ ಪ್ರ ಾರ
ಹನೆ್ನರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗ ಡನೆ
ಆರೋನನ ಕೋಲೂ ಇತು್ತ. 7 ೕಶೆ ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಆ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟನು. 8 ಮರುದಿನ ೕಶೆಯು ಆ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ ಾಗಿ ಅಗೋ, ಲೇವಿ ಕುಲಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಆರೋನನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಕೋಲು ಚಿಗುರಿ, ಗು್ಗಬಿಟು್ಟ ಹೂ ಾಗಿ
ಾ ಾಮಿ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿತು್ತ! 9 ೕಶೆ ಆ ಕೋಲುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ತಂದು
ತೋರಿಸಿದನು. ಅವರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

10 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆರೋನನ
ಕೋಲನು್ನ ತಿರುಗಿ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದು

* 17:4 17:4ಮಂಜೂಷದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ, ವಿ ೕ 25:22; 32:15.
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ತಿರುಗಿಬೀಳುವವರಿಗೆ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ಇವರು ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ ಾಶ ಾಗದಂತೆ ನೀನು
ಹೀಗೆ ಾಡು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 11ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ
ಪ್ರ ಾರವೇ ೕಶೆ ಾಡಿದನು.

12 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾವು ಇಲಿ್ಲ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ; ಇಲ್ಲವೇ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ.
13 ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಯು ಾ್ತರಷೆ್ಟ; ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಗೆಯೇ ಾಯಬೇಕೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

18
ಾಜಕರಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಕತರ್ವ್ಯ

1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಕ್ರಮವೇ ಾದರೂ ನಡೆದರೆ ನೀನೂ,
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೂ, ನಿನ್ನ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದೋಷದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಾಜಕತ್ವದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅಕ್ರಮವೇ ಾದರೂ ನಡೆದರೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು
ಾತ್ರವೇ ಆ ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 2 ನಿನ್ನ

ಕುಲದ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಲೇವಿ ವಂಶದವರನು್ನ ನೀನು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಕರೆದು ತೆಯಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಆದರೆ ಆ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ ಗು ಾರದ ಮುಂದೆ ನೀನೂ,
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಾತ್ರ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. 3 ಲೇವಿಯರು ನಿನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ
ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದ ವಸು್ತಗಳ ಹತಿ್ತರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಹತಿ್ತರ ಾಗಲಿ ಅವರು ಬರ ಾರದು, ಬಂದರೆ ಅವರು ಾಯುವುದು
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವೂ ಾಯುವಿರಿ. 4 ಅವರೇ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದು್ದ

ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸಕಲ
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಇತರ ಕುಲದವರು ನಿಮ್ಮ
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ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರ ಾರದು. 5 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ
ದೇವರ ಕೋಪವುಂಟಾಗದಂತೆ, ನೀವೇ ದೇವ ಾ್ಥನದ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ಇಗೋ, ಾನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುಲದವ ಾದ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಣಿಕೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರೇ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 7 ನೀನೂ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಕೈಕೊಂಡವ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯಮತು್ತ ತೆರೆಯ ಒಳಗಿನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಅವುಗಳ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೀವೇ ಾಡಬೇಕು. ಾನು
ಾಜಕತ್ವವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾನ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇತರರು

ಅದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದನು.

ಾಜಕರಿ ಾಗಿಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಿ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳು
8 ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಗೂ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾನು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಾ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಾನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವು ಸ ಾ ಾಲವೂ ನಿಮಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು.

9 ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧ
ವಸು್ತಗಳು ನಿನಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ, ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಹೋಮಶೇಷವು
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಸಲ್ಲಬೇಕು. 10 ನೀವು *ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

* 18:10 18:10ಅಥ ಾಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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ಅವುಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅವು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 “ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಡುವ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಿಂದ
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಡುವ ದ್ರವ್ಯಗಳೂ, ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸುವ ದ್ರವ್ಯಗಳೂ ನಿಮಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಇವು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿ
ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಮನೆಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಶುದ್ಧ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಾಡಬಹುದು. 12 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ಎಣೆ್ಣ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಾನ್ಯ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದು್ದ ನಿನಗೇ
ಸೇರಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ತರುವ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳು ನಿನಗೇ
ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಊಟ ಾಡಬಹುದು. 14 ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹರಕೆ ಾಡಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದೆಲ್ಲವೂ
ನಿನಗೆ ಸೇರಬೇಕು. 15ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ಲಗಲಿ, ಪಶುಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸಕಲ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದದು್ದ
ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನುಷ ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳಿಗೂ,
ಅಪವಿತ್ರ ಾದ ಪಶುಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಬದ ಾಗಿ ನೀನು ಈಡನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 16 ಹೀಗೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇ ಾದ ಶಿಶುಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಾ್ರಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ,
ನೀವು ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ಈಡನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
†ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇ ಾ ತೂಕದ ಶೆಕೆಲ್ ಪ್ರ ಾರ ಐದು ಶೆಕೆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

17 “ಆಕಳಿನ ಮತು್ತ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲುಮರಿಗಳು ದೇವರ
† 18:16 18:16 55 ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
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ಸೊ ಾ್ತಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡ ಾರದು. ಅವುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಚಿಮುಕಿಸಿಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 18 ಅವುಗಳ
ಾಂಸವು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸುವ

ಎದೆಯ ಾಗದಂತೆಯೂ, ಬಲತೊಡೆಯಂತೆಯೂ ನಿನಗೇ
ಸಲ್ಲಬೇಕು. 19 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ದೇವರ ವಸು್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಅನುಗ್ರಹ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿನೊ್ನಡನೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಡನೆಯೂ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಉಪಿ್ಪನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ಾವಸ್ವತು್ತ ಇರ ಾರದು.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾನೇ ನಿನಗೆ ಾ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.

ಲೇವಿಯರ ಾಲು
21 “ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಸಕಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಹತ್ತನೆಯ
ಾಲನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 22ಇನು್ನಮುಂದೆಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದು, ಬಂದರೆ
ಅವರು ಆ ದೋಷದಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು. 23 ಲೇವಿಯರೇ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಅವರು ಾಡುವ ಾಪಫಲವನು್ನ ಾವೇ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಾದ ಸ್ವತು್ತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಯೆಹೋವನಿಗೆಸಮಪಿರ್ಸುವಹತ್ತನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ
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ಲೇವಿಯರಿಗೆಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇವಿಯರಿಗೆ ‘ಇತರ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಾಲು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ
ಾತಿಗೆ ಇದೇ ಾರಣ.
25 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 26 “ನೀನು

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ
ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 27 ನೀವು ಹೀಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗದ ಕಣದಲಿ್ಲನ ಾನ್ಯವನೂ್ನ, ಾ್ರ ತೊಟಿ್ಟಯ
ರಸದಿಂದ ಬರಬೇ ಾದ ದಶ ಾಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
28 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಲು್ಲವ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು.
29 ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಸಕಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ಉತ್ತಮ ಾಗವನೆ್ನೕ ದೇವರ ವಸು್ತ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗವನೆ್ನೕ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು’ 30ಆದುದರಿಂದ
ನೀನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದ್ದರಲಿ್ಲ
ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ
ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕಣದಲಿ್ಲನ ದವಸದ ಾಗೂ, ಾ್ರ ತೊಟಿ್ಟಯ
ರಸವೆಂದು ಾವಿಸಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 31ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಯವರೂ ಅದನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲ. 32 ಅದರಲಿ್ಲ

ಉತ್ತಮ ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ
ನಂತರ ನೀವು ಉಳಿದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷಕೂ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ದೇವರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿದರೆ ನೀವು ಾಯುವಿರಿ’ ” ಎಂದನು.

19
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ಮನುಷ ್ಯನ ಶವವು ಸೋಂಕಿ ಾಗ ಾಡಬೇ ಾದ ಆಚಾರವನು್ನ
ಕುರಿತದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು, 2 “ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಒಂದು ನಿಯಮವನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ: ಎಂದೂ ನೊಗವನು್ನ ಹೊರದ ಮತು್ತ
ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಕೆಂ ಾಕಳನು್ನ ನಿಮಗೆ

ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಅದನು್ನ
ನೀವು ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. ಅವನು
ಅದನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ
ಎದುರೇ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಿಂದ ವಧೆ ಾಡಿಸಬೇಕು. 4 ತರು ಾಯ
ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ

ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಏಳು ಾರಿ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 5 ಆಗ ಅವನು ಆ ಆಕಳನು್ನ ಚಮರ್, ಾಂಸ,
ರಕ್ತ, ಕಲ್ಮಷಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು.
6 ಾಜಕನು ದೇವ ಾರುಮರದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್
ಗಿಡದ ಬರಲನೂ್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ಾರವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆ ಆಕಳನು್ನ ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. 7ಆ ಾಜಕನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಿದ ನಂತರ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 8 ಆ ಆಕಳನು್ನ ಸುಟ್ಟವನೂ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಿ ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.

9 “ಶುದ್ಧ ಾದವನೊಬ್ಬನು ಆ ಆಕಳಿನ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರ ಉಪ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು
ೕ ಾನ ಾಡಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಅದು
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ಅಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 10 ಆ ಕೆಂ ಾಕಳ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರ ಾಸಿಗರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ.

11 “ಮನುಷ ್ಯನ ಶವ ಸೋಂಕಿದವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ
ಬೂದಿಯಿಂದ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಮನುಷ ್ಯನ ಶವ ಸೋಂಕಿದವನು
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆಹೋದರೆ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಪಡಿಸುವನು. ಅಂಥವನನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ ತನ್ನ
ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದಅವನು ಅಶುದ್ಧನು. ಅವನ
ಅಶುದ್ಧತ್ವವು ಇನೂ್ನ ಅವನಮೇಲೆ ಇರುವುದು.

14 “ ಾ ಾದರೂ ಡೇರೆಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ವಿಷಯ ಾದ
ನಿಯಮವೇನೆಂದರೆ: ಆ ಡೇರೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಮತು್ತ
ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 15 ಮುಚ್ಚಳ ಾಕದೆ ತೆರೆದಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಾತೆ್ರಗಳು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವು. 16 ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಾವ ಾದರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದರೂ,
ಾವನಿ ಾದರೂಮನುಷ ್ಯನ ಶವ ಾಗಲಿ,ಮನುಷ ್ಯನಎಲು ಾಗಲಿ,

ಸ ಾಧಿ ಾಗಲಿ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.

17 “ಅಶುದ್ಧ ಾದವನನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಬೇ ಾದರೆ ಆ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಾದ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಾದ ನೀರನು್ನ ಾಕಬೇಕು. 18 ಆಗ
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ಶುದ್ಧ ಾದವನೊಬ್ಬನು ಆ ನೀರನು್ನ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲಿಂದ
ಮನುಷ ್ಯನು ಸತ್ತ ಆಡೇರೆಯಮೇಲೆಯೂ,ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನುಗಳ
ಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಾಗೆಯೇ
ಎಲು ಾಗಲಿ, ಹತ ಾದವನ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯನ ಶವ ಾಗಲಿ,
ಸ ಾಧಿ ಾಗಲಿ ಾವನಿಗೆ ಸೋಂಕುವುದೋ ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ
ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 19 ಶುದ್ಧ ಾದವನು ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಅಶುದ್ಧ ಾದವನ
ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು, ಾ್ನನ ಾಡಿ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
20 ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಪಡಿಸಿದ ಾರಣ ಸಭೆಯಿಂದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.

21 “ಇದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಾಗಿರುವುದು.
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ಆ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಆ ನೀರು ಾರಿಗೆ ಸೋಂಕುವುದೋ
ಅವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
22 ಅಶುದ್ಧನಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ ವಸು್ತ ಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಾರಿಗೆ ಸೋಂಕುವುದೋ
ಅವನೂ ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.”

20
ಯೆಹೋವನುಬಂಡೆ ಳಗಿಂದಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ನೀರು

ಬರ ಾಡಿದು್ದ
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1 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು “ಚಿನ್” ಎಂಬ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು,
ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ ಮಿ ಾರ್ಮಳು
ತೀರಿಹೋದಳು. ಆಕೆಯಶವವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

2 ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಾರಣ ಅವರು ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 3 ಜನರು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿ, “ನಮ್ಮ ಜನರು ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋ ಾಗಲೇ ಾವೂ ಸಹ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ. 4 ನೀವುಯೆಹೋವನ ಸಮೂಹದವ ಾದ
ನಮ್ಮನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಈ ಮರಳು ಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಾಕೆ ಾಯಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 5 ನಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಬರ ಾಡಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ಈ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯವೂ, ಅಂಜೂರವೂ, ಾ್ರ ಯೂ, ಾಳಿಂಬೆಯೂ
ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರೂ ಸಹ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

6 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಜನಸಮೂಹದ ಎದುರಿನಿಂದ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೋರಲುಬಿ ಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 8 “ನೀನು ಕೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು

ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸಮೂಹದವರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಆ ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಗೆ
ನೀರುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು. ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀರು
ಹೊರಟುಬರುವುದು, ನೀನು ಸಮೂಹದವರಿಗೂ, ಅವರ
ಪಶುಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಆ ಕೋಲನು್ನ
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 10 ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರು ಸಮೂಹದವರನು್ನ ಆ ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಗೆ ಎದು ಾಗಿ
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ಕೂಡಿಸಿದರು. ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ, ಾವು ಈ
ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದಲೇ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ನೀರನು್ನ ಬರ ಾಡಬೇಕೋ?”
11 ಆಗ ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಬಂಡೆಯನು್ನ ಎರಡು ಾರಿ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ನೀರು ಪ್ರ ಾಹ ಾಗಿ
ಹೊರಟಿತು. ಸಮೂಹದವರೂ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳೂ ನೀರು
ಕುಡಿದರು.

12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, “ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದವ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಈ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ
ಾದ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ನೀರು ಬಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “*ಮೆರೀ ಾ” ಎಂದು
ಹೆಸ ಾಯಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು.
ಎದೋಮ್ಯರು ದೇಶವನು್ನ ಾಟಲು ನಿ ಾಕರಣೆ

14 ೕಶೆ ಾದೇಶಿನಿಂದ ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಷ್ಟವನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಬಹುದಿನ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಐಗುಪರು ನಮ್ಮನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನೂ್ನ
ಉಪದ್ರವಪಡಿಸಿದ್ದರು. 16 ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡ ಾಗಿ,
ಆತನು ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
ನಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು. ಈಗ
ಾವು ನಮ್ಮ ಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾದೇಶ್ ಎಂಬ
ಊರಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 17 ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
* 20:13 20:13 ಜಗಳ ಅಥ ಾ ಾ ಾ್ವದ.
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ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಾವು
ಹೊಲವ ಾ್ನದರೂ, ಾ್ರ ತೋಟವ ಾ್ನದರೂ ಾಟಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಾವಿಗಳ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಯನು್ನ ಾಟುವ ತನಕ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ, ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ
ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.

18 ಆದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು, “ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಾಟಿ
ಹೋಗ ಾರದು. ಾಟುವು ಾದರೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು, “ ಾವು ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ಹೋಗುವೆವು. ಾವೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವೆವು. ಬೇರೆ ಏನನು್ನ ಾಡದೆ,
ಾಲ್ನಡೆ ಾಗಿ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕಷೆ್ಟೕ ನಮಗೆಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಆದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು, “ನೀವು ಾಟಲೇ ಾರದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಬಹುಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 21 ಎದೋಮ್ಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಬೇರೊಂದು ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೊರಟರು.
ಆರೋನನು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ಸತ್ತದು್ದ

22 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಾದೇಶಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಹೋರ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 23 ಯೆಹೋವನು
ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದ ಗಡಿಯ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಹೋರ್ ಎಂಬ
ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
24 “ಆರೋನನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವನು. ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಮೆರೀ ಾ ಪ್ರ ಾಹದ ಹತಿ್ತರ ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದು್ದದರಿಂದ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
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ದೇಶದೊಳಗೆ ಆರೋನನು ಸೇರ ಾರದು. 25ನೀನು ಆರೋನನನೂ್ನ,
ಅವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋರ್
ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಾ. 26 ಆರೋನನ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ತೊಡಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನು ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

27ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ೕಶೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ನೋಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಅವರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತದರು. 28 ೕಶೆ ಆರೋನನ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು. ಆರೋನನು ಅಲೆ್ಲೕ ಬೆಟ್ಟದ
ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. ತರು ಾಯ ೕಶೆಯೂ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದರು. 29 ಆರೋನನು
ಸತು್ತಹೋದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಮೂಹದವರು ಕೇಳಿ
ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳುಅವನಿ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸಿದರು.

21

ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅ ಾದಿನ ಅರಸನನು್ನ ಜಯಿಸಿದು್ದ
1 ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ

ಅ ಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು, ಅ ಾರೀಮ್ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಬರು ಾ್ತರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,
ಅವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
2 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, “ ಾವು ಈ
ಜನರನು್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಾವು ಅವರ
ಾ್ರಮಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 3ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಅವರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ
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ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದರು.
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ *ಹೊ ಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

ೕಶೆ ಾಮ್ರದ ಸಪರ್ವನು್ನ ಾಡಿಸಿದು್ದ
4 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಎದೋಮ್ಯರ

ದೇಶವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾಸದಿಂದ

ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 5 ಆಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ
ಮತು್ತ ೕಶೆಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿ, “ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ
ಈ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ? ಇಲಿ್ಲ ಆ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರೂ ಇಲ್ಲ.
ಈ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದು ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಾಯಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ವಿಷಸಪರ್ಗಳನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೊಳಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವು ಜನರನು್ನ
ಕಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು. 7 ಆದುದರಿಂದ ಜನರು
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೂ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದೆವು. ಈ ಸಪರ್ಗಳು
ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 8 ೕಶೆ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾಮ್ರದಿಂದ ವಿಷಸಪರ್ದಆ ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಧ ್ವಜಸ್ತಂಭದಮೇಲೆ
ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಸಪರ್ಗಳಿಂದ ಾಯಪಟ್ಟವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 9ಆದ ಾರಣ ೕಶೆ
ಾಮ್ರದಿಂದ ಸಪರ್ವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಧ ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು.
ಸಪರ್ದಿಂದ ಾಯಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಾರು ಆ ಾಮ್ರದ ಸಪರ್ವನು್ನ
ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿಕೊಂಡರು.

ೕ ಾಬ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
* 21:3 21:3 ಹೊ ಾರ್ ಅಂದರೆ ಾಶ.
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10 ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಓಬೋತಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 11 ಓಬೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ೕ ಾಬ್
ದೇಶದ ಮೂಡಲ ದಿಕಿ್ಕನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಇಯೆ್ಯೕ ಅ ಾರೀಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 12 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಜೆರೆದ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 13ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಆಚೆ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯು ಅ ೕರಿಯರ
ಪ್ರದೇಶದಿಂ ಾಚೆ ಇರುವ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೂ,
ಅ ೕರಿಯರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದು್ದ ೕ ಾಬ್ಯರ ಗಡಿ ಾಗಿದೆ.

14ಅದಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣ ಾಗಿಯೆಹೋವವಿಜಯಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ,
“ಸೂಫಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾಹೇಬನೂ್ನ,
ಮತು್ತ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಕೂಡುವ ಹಳ್ಳಗಳನೂ್ನ,
15ಆರ್ ಪಟ್ಟಣದ ತನಕ ೕ ಾಬಿನಮೇರೆ ಾಗಿರುವ
ಕೊರಕಲನೂ್ನ ಾಟಿ ಾ್ದಯಿತು” ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

16 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಬೇರ್ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತು ಇಲಿ್ಲನ ಾವಿಯ ವಿಷಯವೇ.

ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸು. ಾನು ಅವರಿಗೆ
ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು”ಅಂದನು.

17ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಈ ಾಡನು್ನ ಾನ ಾಡಿದರು;
“ ಾವಿಯೇ,ಉಕು ್ಕ ಾ್ತ ಾ! ಜನರೇ,ಉ ಾ್ಲಸದಿಂದ ಾನ ಾಡಿರಿ
18ಇದು ಪ್ರ ಾನರು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ತೋಡಿದ ಾವಿ,
ಇದು ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೋಲುಗಳಿಂದಅಗೆದ ಾವಿ”ಎಂಬುವುದೇ.

ಅವರು ಅರಣ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮ ಾ್ತನಕೂ್ಕ,
19 ಮ ಾ್ತನದಿಂದ ನಹಲೀಯೇಲಿಗೂ, ನಹಲೀಯೇಲಿನಿಂದ
ಾ ೕತಿಗೂ ಬಂದರು. 20 ಾ ೕತಿನಿಂದ ೕ ಾಬ್ಯರ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ ತಗಿ್ಗನಿಂದ ಪಿ ಾ್ಗ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅಲಿ್ಲಂದಯೆಷೀ ೕನ್ಮರಳು ಾಡು ಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೀಹೋನ್, ಓಗ್ಅರಸರ ಸೋಲು
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21ಇ ಾ್ರಯೇಲರುಅ ೕರಿಯರಅರಸ ಾದಸೀಹೋನನಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 22 “ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು. ಾವು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ,
ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾವಿಗಳ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಾಟುವವರೆಗೂ
ಾಜ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು ಹೋಗುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಆದರೆ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸೀಹೋನನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟರು.
ಅವನು ಯಹಚಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.
24ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವನ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿ ದಲುಗೊಂಡು ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗೂ,
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಸೀಹೋನನ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮಕ್ಕಳ
ಗಡಿಯು ಬಲವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 25 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅ ೕರಿಯರ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸಿಸಿದರು. 26 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನನ ಾಜ ಾನಿ. ಅವನು ೕ ಾಬ್ಯರ ಪೂವರ್ದ
ಅರಸನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ವರೆಗೂ ಅವನ
ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

27 ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಪದ್ಯವು ಇದರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೇ;
“ಹೆಷೊ್ಬೕನಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಅದನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು,
ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆ ಾಡಬೇಕು.

28ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ಅಗಿ್ನ ಜಾ್ವಲೆಹೊರಟು,
ೕ ಾಬ್ಯರ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ಆರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
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ಅನೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಭುಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
29 ೕ ಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!

ಕೆ ೕಷಿನ ಭಕ್ತರೇ, ನಿಮಗೆ ದುಗರ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತು.
ಆತನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೆರೆಯವರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
ಅ ೕರಿಯರಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಸೆರೆಯವ ಾದರು.

30 ಾವು ಅವರನು್ನ ಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದೆವು;
†ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ದೀಬೋನಿವರೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು.
ಮೇದೆ ಾ ಊರಿನ ನೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ನೋಫಹದ ತನಕ

ಾಳು ಾಡಿ ಬಿಟೆ್ಟವು.”
31 ಹೀಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅ ್ಮೕರಿಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವಂ ಾಯಿತು. 32 ಅದಲ್ಲದೆ ೕಶೆ ಗೂಢಚಾರರ
ಮೂಲಕ ಯಗೆ್ಜೕರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅದರ
ಾ್ರಮಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

33 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ ಾನಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಹತಿ್ತಹೋಗ ಾಗಿ ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನು ತನ್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಎದೆ್ರ ೖವೂರಿಗೆ ಹೊರಟುಬಂದನು. 34 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ,
“ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು ಅವನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಮಸ್ತ ಜನರನೂ್ನ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಇವರಿಗೂ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ
ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಅವನ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿ
ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
† 21:30 21:30 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ದೀಬೋನಿವರೆಗೂ ಾವು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಕೊಂದೆವು.
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22
ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದು್ದ

1 ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಯೆರಿಕೋ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

2 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅ ೕರಿಯರಿಗೆ ಾಡಿದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಚಿ ್ಪೕರನ
ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ನೋಡಿದನು. ಇವನು ೕ ಾಬ್ಯರ
ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಬಹಳ ಜನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ೕ ಾಬ್ಯರು ಬಹಳ ಭಯಪಟು್ಟ ಹೆದರಿದರು.

4 ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ದನಗಳು
ಅಡವಿಯ ಹುಲ್ಲನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮೇಯುವಂತೆ ಈ ಸಮೂಹವು ನಮ್ಮನೂ್ನ,
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 ಅವನು ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಜನರ ದೇಶ ಾದ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಪೆತೋರ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, “ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಅವರು ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 6 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ದಯ ಾಡಿ ಬಂದು
ನನಗೋಸ ್ಕರಈಜನರಿಗೆ ಾಪಕೊಡಬೇಕು. ಆಗಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದ ಆಗುವುದು.
ನಿನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ಶುಭವೂ, ನಿನ್ನ ಾಪದಿಂದ ಅಶುಭವೂ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು”ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 ೕ ಾಬ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ, ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ ಶಕುನದ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿ ಾಮನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಾ ಾಕನ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 8 ಬಿ ಾಮನು ಅವರಿಗೆ, “ಈ
ಾತಿ್ರ ನೀವು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಹೇಳುವ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಆಗ ಆ ಾತಿ್ರ ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರು ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

9 ದೇವರು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆ ಮನುಷ ್ಯರು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 10ಬಿ ಾಮನುದೇವರಿಗೆ, “ ೕ ಾಬ್ಯರ

ಅರಸನೂ, ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 11 ‘ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ;
ನೀನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಾಪಕೊಡಬೇಕು; ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದ ಆಗುವುದು’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗ ಾರದು. ಆ ಜ ಾಂಗದವರು ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರು;ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಿ ಾಮನು ಎದು್ದ ಾ ಾಕನ ಪ್ರ ಾನರಿಗೆ, “ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರು ಹೊರಟು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಬಿ ಾಮನು ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಲಿ್ಲಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
15 ಆದರೆ ಾ ಾಕನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಘನವಂತ ಾದ ಹೆಚು್ಚ
ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16 ಇವರು ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾವ
ಅಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡ. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಘನಪಡಿಸುವೆನು. ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ದಯ ಾಡಿ ಬಂದು ಈ ಜನರನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಶಪಿಸಬೇಕು’ ”
ಎಂದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ತನ್ನ ಮನೇ
ತುಂಬುವಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವ ಾ್ನಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ
ಕೆಲಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡ ಾರೆನು. 19 ಆದುದರಿಂದ ನೀವೂ
ಕೂಡ ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನು ಈಗ
ಏನು ಹೇಳುವನೋ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಬಿ ಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎದು್ದ
ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು. ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವ
ಪ್ರ ಾರವೇ ನೀನು ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

ಬಿ ಾಮನ ಕತೆ್ತ ಾತ ಾಡಿದು್ದ
21 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಿ ಾಮನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಗೆ ಕಡಿ ಾಣ ಾಕಿಸಿ ೕ ಾಬ್ಯರ

ಪ್ರ ಾನರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು. 22 ಅವನು ಹೋದುದರಿಂದ
ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ
ಎದು ಾಳಿ ಾಗಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬಿ ಾಮನು ತನ್ನ
ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಆಳುಗಳು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. 23ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಚು್ಚಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಆ ಕತೆ್ತ
ನೋಡಿ ಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಡವಿಯಕಡೆಗೆಹೋಯಿತು. ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಾರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಅದನು್ನ ಹೊಡೆದನು.
24ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ

ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎರಡು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. 25 ಕತೆ್ತ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ ಪುನಃ ನೋಡಿ ಗೋಡೆಗೆ ಒತಿ್ತಕೊಂಡು
ಬಿ ಾಮನ ಾಲನು್ನ ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಇರುಕಿಸಲು ಅವನು ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಹೊಡೆದನು.

26 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಡಬಲಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಲಿಕೆ್ಕ ಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
27 ಕತೆ್ತಯು ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಿ ಾಮನ ಕೆಳಗೆ
ಬಿತು್ತ. ಬಿ ಾಮನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಕೋಲಿನಿಂದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
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ಹೊಡೆದನು. 28 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕತೆ್ತಗೆ ಾತ ಾಡುವ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಗಿ ಅದು ಬಿ ಾಮನನು್ನ, “ನೀನು ಮೂರು ಾರಿ
ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ಾನು ನಿನಗೇನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಕೇಳಿತು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಕತೆ್ತಗೆ, “ನೀನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ
ಆಡಿಸಿದೆಯ ಾ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಕತೆ್ತಯು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ,

“ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀನು ಹತು್ತ ಾ್ತ ಇರುವ ನಿನ್ನ
ಕತೆ್ತಯು ಾನಲ್ಲವೇ? ಾನು ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಾಡಿದು್ದಂಟೋ?” ಎಂ ಾಗ ಬಿ ಾಮನು “ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.
31 ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು.

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಚು್ಚ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಬೋರಲುಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
32 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂರು ಾರಿ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನೀನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಾನೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
33 ಆ ಕತೆ್ತ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ
ಾರೆ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಾಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಾನು
ಕತೆ್ತಯ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ ಾನು
ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನೇ ನನಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಾಡುವುದು
ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿ ತೋರಿದರೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
35ಯೆಹೋವನದೂತನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ಈಮನುಷ ್ಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗು. ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಾತನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವುದನೂ್ನ ಹೇಳ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಿ ಾಮನು
ಾ ಾಕನ ಪ್ರ ಾನರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋದನು.
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ಬಿ ಾಮಮತು್ತ ಾ ಾಕನ ಭೇಟಿ
36 ಬಿ ಾಮನು ಬಂದ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾ ಾಕನು ಕೇಳಿ

ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ಗಡಿ ಾದ
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ೕ ಾಬ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 37 ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕಂ ಾಗ, “ನಿನ್ನನು್ನ
ಅವಸರದಿಂದ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ?
ನೀನು ಏಕೆ ಆಗಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾನು
ಸಮಥರ್ನಲ್ಲವೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕ ೕ?” ಎಂದನು.

38ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಾ ಾಗಿ ಏ ಾದರೂ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಶಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಿ್ನಂದ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತನೆ್ನೕ ಹೇಳುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋದನು. ಅವರು ಕಿಯರ್ತ್ಹುಚೋತಿಗೆಬಂದರು. 40 ಾ ಾಕನು
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ವಧಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಾಡಿ ಬಿ ಾಮನಿಗೂ,
ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಪ್ರ ಾನರಿಗೂಊಟಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

41 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
“ ಾಳ್” ಎಂಬ ದೇವತೆಯ *ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ತೋರಿಸಿದನು.

23
ಬಿ ಾಮನ ದಲನೆಯದೈವ ಾಣಿ

1 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸು ಮತು್ತ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ಟಗರುಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಾ ಾಕನು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದನು. ಾ ಾಕನು ಮತು್ತ ಬಿ ಾಮನು ಪ್ರತಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ

ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ

* 22:41 22:41 ಇಬಿ್ರಯ ಪದ ಾ ೕತ್ ಾಳ್.
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ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 3 ಬಿ ಾಮನು
ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರು. ಾನು
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಎದು ಾಗಿ
ಬಂದು, ಆತನು ನನಗೆ ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವನೋ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮರವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು.

4 ದೇವರು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ ಬಿ ಾಮನು
ಆತನಿಗೆ, “ ಾನು ಆ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಒಂದೊಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ, ಒಂದು ಟಗರನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತನು್ನ
ಕಲಿಸಿಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು”ಎಂದುಆ ಾಪಿಸಿದನು. 6ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಬಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಾ ಾಕನು ಾನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದನು. ೕ ಾಬ್ಯರ
ಪ್ರ ಾನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು.

7ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಪದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾ ಾಕನು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಮಿನಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿದನು,

ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಪೂವರ್ ಪವರ್ತಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು,

‘ನೀನು ಬಂದು ಾಕೋಬ ವಂಶದವರನು್ನ ನನ ಾಗಿ ಶಪಿಸಬೇಕು.’
‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ.’

8ದೇವರು ಶಪಿಸದವನನು್ನ ಾನು ಹೇಗೆ ಶಪಿಸಲಿ?
ಯೆಹೋವನು ಎದುರಿಸದವನನು್ನ ಾನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿ?

9ಬಂಡೆಗಳ ಶಿಖರದಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಜ ಾಂಗವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವುದು.
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ಆ ಜ ಾಂಗವು ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಾ ಾರಣ ಜನರೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

10 ಾಕೋಬನ ಧೂಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದಿತು?
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಾಗವ ಾ್ನದರೂ
ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಂ ಾದಿತು?

ನೀತಿವಂತನು ಾಯುವಂತೆ ಾನು ಾಯಬೇಕು.
ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವ ಅವ ಾನವು ನನಗೂ ಆಗಬೇಕು!”
ಎಂದನು.

11 ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನು? ನನ್ನ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದೆನು. ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಾಡಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು, “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ ಾತನೆ್ನೕ ಾನು
ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು.

ಬಿ ಾಮನ ಎರಡನೆಯದೈವ ಾಣಿ
13ಆಗ ಾ ಾಕನು, “ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಾ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರನು್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ನೋಡದೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇರುವವರನು್ನ ಾತ್ರ ನೋಡುವಿ. ಅಲಿ್ಲ
ನನ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು. 14 ಹೀಗೆ ಾ ಾಕನು
ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೋಫೀಮ್
ಬಯಲು ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 15 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೋ. ಾನು ಆ
ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು
ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವನು
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ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದನು. 17 ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಾ ಾಕನು ಾನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ವೇದಿಯಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದನು. ೕ ಾಬ್ಯರ ಪ್ರ ಾನರುಅವನಸಂಗಡ
ಇದ್ದರು. ಾ ಾಕನು, “ಯೆಹೋವನುಏನುಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ?” ಎಂದನು.
18ಬಿ ಾಮನು ಪದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ ಾ ಾಕನೇ, ಎದು್ದ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು.

ಚಿ ್ಪೕರನಮಗನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಾಲಿಸು.
19ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನಂತೆ ಎರಡು ಾತಿನವನಲ್ಲ.

ಾನವನಂತೆಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯದಿರು ಾ್ತನೆಯೇ?

ಾತುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ?
20ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು.

ಆತನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ನಂತರ ಾನು ಬದ ಾಯಿಸ ಾರೆನು.
21ಈ ಾಕೋಬನಲಿ್ಲ ಾವ ಆಪತಿ್ತನ ಸೂಚನೆಯೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ

ಅಥ ಾ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾವ ವಿಪತಿ್ತನ ಸೂಚನೆಯೂ
ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಸನಿ ಾಗಿ ಾಡುವ ಜಯ ೕಷವು
ಕೇಳಿಸುತ್ತ ಇದೆ.

22 ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವನು
ದೇವರೇ,

ಅವರು ಾಡುಕೋಣದಷು್ಟ ಬಲವುಳ್ಳವರು.
23 ಾಕೋಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಶಕುನವಿಲ್ಲ,

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಕಣಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಬದ ಾಗಿ, ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ

ಹೇಳುವರು.
‘ದೇವರು ಾಡುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿರಿ!’

24ಇಗೋ, ಜ ಾಂಗದವರು ಎದು್ದ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತೆ ನಿಂತಿ ಾ್ದರೆ;
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ಸಿಂಹವುಮೃಗವನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು ತೃಪಿ್ತಹೊಂದದ ಹೊರತು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ
ಾನು ಬೇಟೆ ಾಡಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮಲಗುವುದು.”

25 ಆಗ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಲೂ
ಬೇಡ; ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೂ ಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಅದಕೆ್ಕ
ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದನು.
ಬಿ ಾಮನಮೂರನೆಯದೈವ ಾಣಿ

27 ತರು ಾಯ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ, “ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ ಾ; ಅಲಿ್ಲ ಾದರೂ ನೀನು
ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರುಅನುಮತಿಕೊಡಬಹುದು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಆದ ಾರಣ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಪೆಗೋರ್ ಎಂಬ
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ಯೆಷೀ ೕನ್ ಎಂಬ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶವು
ಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 29 ಆಗ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಏಳುಹೋರಿಗಳನೂ್ನ,ಏಳುಟಗರುಗಳನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 30 ಬಿ ಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ
ಾ ಾಕನುಪ್ರತಿ ಂದುಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದುಹೋರಿಯನೂ್ನ.
ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

24
1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ

ಚಿತ್ತವೆಂದು ಬಿ ಾಮನು ತಿಳಿದು ದಲಿನಂತೆ ಶಕುನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನು್ನ
ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಬಿ ಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡ ಾಗಿ ಕುಲಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವನಿಗೆ
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ಾಣಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವನು ದೇವ ಾತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ, 3 ಹೀಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು,
“ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನು ಹೇಳಿದು್ದ,

ಮನೋದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವಪುರುಷನು ನುಡಿದದು್ದ.
4ದೇವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವ ಾಗಿಯೂ,

ಸವರ್ಶಕ್ತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದುವವ ಾಗಿಯೂ
ಪರವಶ ಾಗಿ ತೆರೆದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವನೂ ಹೇಳಿದು್ದ.
5 ಾಕೋಬೇ, ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆಲು ಾಗಿವೆ,

ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ ಾಗಿವೆ.
6ಅವು ಕಣಿವೆಗಳ ಾಗೆಯೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ನದಿಯಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ತೋಟಗಳಂತೆಯೂ,
ಯೆಹೋವನು ನೆಟ್ಟ ಅಗರು ಮರಗಳ ಾಗೆಯೂ
ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವ ಾರುವೃಕ್ಷಗಳಿಗೂ
ಸ ಾನ ಾಗಿವೆ.

7ತನ್ನ ತೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ,
ಅವರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇರುವುದು.

ಅವರ ಅರಸನು ಅ ಾಗ್ ಾಜನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿರುವನು.
ಅವರ ಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲರುವುದು.

8ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅವರು ಾಡುಕೋಣದಷು್ಟ ಬಲವುಳ್ಳವರು.
ಅವರು ಶತು್ರಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವರು.
ವೈರಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕುವರು.
ಅವರನು್ನ ಾಣಗಳಿಂದ ಾಯಪಡಿಸುವರು.

9 ಆ ಜ ಾಂಗವು ಸಿಂಹದಂತೆ ಾಲುಮುದುರಿ
ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ,

ಮೃಗೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮ ಾದ ಆ ಜನರನು್ನ ಕೆಣಕುವುದು
ಾರಿಂ ಾದೀತು?

ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂ,
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ಶಪಿಸುವವನಿಗೆ ಾಪವೂಉಂಟಾಗುವುದು” ಎಂದನು.
10 ಆಗ ಾ ಾಕನು ಬಿ ಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು

ಚ ಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದುಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆದೆನು. ಆದರೆ ಇಗೋ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಮೂರು ಾರಿಯೂ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ. 11 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ
ಹೋಗಿಬಿಡು. ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಸ ಾ್ಮನ ಾಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12ಅದಕೆ್ಕ ಬಿ ಾಮನು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಸೇವಕನಿಗೆ, 13 ‘ ಾ ಾಕನು ನನಗೆ ತನ್ನ ಮನೇ ತುಂಬುವಷು್ಟ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಾನ ಾಡಿದರೂ ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಒಳೆ್ಳೕಯದ ಾ್ನದರೂ,
ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನದರೂ ಾಡ ಾರೆ. ಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೋ
ಅದನೆ್ನೕ ಾತ ಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ?’ 14ಈಗ ಾನು
ನನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡುವರೋ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ಬಿ ಾಮನ ಾಲ್ಕನೆಯದೈವ ಾಣಿ
15ಬಿ ಾಮನು ಪದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು,

“ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನಿಗುಂಟಾದ ದೈ ೕಕಿ್ತ,
ಮನೋದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವಪುರುಷನು ನುಡಿದದು್ದ.

16ದೇವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನೂ,
ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರ ಾನವನು್ನ ಪಡೆದವನೂ,
ಪರವಶ ಾಗಿ ಕಣು್ಣತೆರೆದು,
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದುವವನೂ ಆಗಿರುವ
ಪುರುಷನು ನುಡಿದದು್ದ.

17 ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡುವೆನು,ಈಗಲ್ಲ.
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ಆತನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುವೆನು, ಆದರೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ.
ಾಕೋಬ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರವುಉದಯಿಸುವುದು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾಜದಂಡವು ಏಳುವುದು.
ಅದು * ೕ ಾಬ್ಯರ ತಲೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕುವುದು
†ಸೇತನ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿವುದು.

18 ಅದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶವನೂ್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ,

ಹಗೆಗ ಾದ ಸೇಯೀರಿನವರು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದರು.
19 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೋ ಬಲಗೊಂಡವರು, ಾಕೋಬ್ಯರಿಗೇ

ದೊರೆತನ ಾಯಿತು,
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರೂ ಾಶ ಾದರು” ಎಂದನು.
ಬಿ ಾಮನ ಅಂತಿಮದೈವ ಾಣಿ

20 ತರು ಾಯ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲವೇ,
ಆದರೂ ಾಶನವೇ ಅವರ ಗತಿ.”
21 ಬಳಿಕ ಅವನು ಕೇನ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸ ಸ್ಥಳವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ,
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಗೂಡನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
22 ಆದರೂ ಕೇನ್ಯರೂ ಾಶ ಾಗುವರು. ಅದು ಎಷು್ಟ ದೂರ

ಅನು್ನತಿ್ತೕರೋ?
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.”

23ಅವನುಮತೂ್ತ ಕಡೆಯ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಅ ್ಯೕ! ದೇವರು ಹೀಗೆ ಾಡು ಾಗ ಾರು ಉಳಿಯುವರು?

* 24:17 24:17 ಅಥ ಾ ೕ ಾಬ್ಯರ ಹಣೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಾಗಿ ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೇರೆ.
† 24:17 24:17 ಕಲಹಉಂಟು ಾಡುವವರನು್ನ.
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24 ಕಿತಿ್ತೕಮೆಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜನರು ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರನೂ್ನ ಏಬೆರ್ ಜನರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವರು;
ಅವರಿಗೂ ಾಶನವುಂಟಾಗುವುದು” ಎಂದನು.
25ತರು ಾಯಬಿ ಾಮನುಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಹೋದನು, ಾ ಾಕನೂ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

25
ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ದೊ್ರೕಹಿಗಳ ಾ್ನಗಿ

ಾಡಿದು್ದ
1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವರು
ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೊಡನೆ ಸಹ ಾಸ ಾಡುವವ ಾದರು. 2 ಆ

ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ ಔತಣದ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರು. ಇವರು ಆ ಭೋಜನವನು್ನ
ಾಡಿ ಅವರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವವ ಾದರು. 3 ಹೀಗೆ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಪೆಗೋರದ ಾಳನ ಭಕ್ತ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪವುಅವರಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.

4 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಜನರ
ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
*ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಆದ ಾರಣ ೕಶೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮುಖಂಡರಿಗೆ,
“ಪೆಗೋರದ ಾಳ್ ನನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದರೆ
ಅಂಥವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

6 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ
ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
* 25:4 25:4ಅಥ ಾ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ.
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7 ಕೂಡಲೆ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮ್ಮಗನೂ,
ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ
ಈಟಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. 8 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲನ
ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಇ ಾ್ರಯೇಲನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನೂ್ನ
ಒಂದೇ ಾರಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಿವಿದು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಆಗ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಾ್ಯಧಿಯು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು.
9ಈ ಾಗಲೇ ಆ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದರು.

10ಆಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 11“ ಾನು
ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರ ಾರ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಆರೋನನ ಮ್ಮಗನೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು
ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿದ್ದ
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು
ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 12 ಆದ ಾರಣ ಾನು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಸೆ್ನೕಹದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸು. 13 ಅವನಿಗೂ, ಅವನ ತರು ಾಯ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಜಕತ್ವವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೆಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ ೌರವವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದುದರಿಂದ
ಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14ಆಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆ ಹತ ಾದವನಆಇ ಾ್ರಯೇಲಿನವನ

ಹೆಸರು ಜಿಮಿ್ರ, ಅವನು ಸಿಮೆ ೕನ್ಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ
ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಾಲೂ ಎಂಬುವನ ಮಗನು. 15 ಹತ ಾದ ಆ
ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಹೆಸರು ಕೊಜಿ್ಬೕ, ಅವಳು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ
ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಚೂರ್ ಎಂಬುವನಮಗಳು.

16 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
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17 “ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ವೈರಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು.
18 ಅವರು ಪೆಗೋರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಅಧಿಪತಿಯ
ಮಗ ಾದ ಕೊಜಿ್ಬೕ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂಸಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪೆಗೋರದ ಘಟನೆಗಳ

ನಿಮಿತ್ತ ೕರ ಾ್ಯಧಿ ಉಂಟಾ ಾಗ ಹತ ಾದವಳು.”

26
ಎರಡನೆಯಜನಗಣತಿ

1 ಆ ೕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೂ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಮಗನೂ, ಾಜಕನೂ ಆಗಿರುವ

ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡತಕ್ಕವರನು್ನ
ಗೋತ್ರಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
3 ಆಗ ೕಶೆಯೂ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ೕ ಾಬ್ಯರ
ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ದರ್ನ್
ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 4 “ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಅ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟಿ್ಟದ್ದ ಮತು್ತ

ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ” ಎಂದನು.

5 ಇ ಾ್ರಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನಿಂದುಂಟಾದ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಹನೋಕನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ
ಹನೋಕ್ಯರು,ಪಲೂ್ಲವಿನವಂಶಸ್ಥ ಾದಪಲೂ್ಲವಿನವರು, 6ಹೆಚೊ್ರೕನನ
ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಯರು, ಕಮೀರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಕಮೀರ್ಯರು
ಇವರೇ.
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7 ಇವರೇ ರೂಬೇನ್ಯರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ
ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 43,730ಮಂದಿ.

8 ಪಲೂ್ಲವಿನ ಮಗನು ಎಲೀ ಾಬ್. 9 ಎಲೀ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳು:
ನೆಮೂವೇಲ್, ಾ ಾನ್, ಅಬೀ ಾಮ್ ಎಂಬುವವರೇ. ಕೋರಹನ
ಗುಂಪಿನವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ವಿ ಾದಿಸಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ವಿ ಾದಿಸಿದ ಆಲೋಚ ಾಕತರ್ ಾದ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮರು
ಇವರೇ.

10 ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೋರಹನನೂ್ನ
ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯು ಆ ಗುಂಪಿನವರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ದಹಿಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿತು. 11 ಆ ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲರು ಸತ್ತರೂ ಕೋರಹನ
ಮಕ್ಕಳು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಯಲಿಲ್ಲ.

12ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ನೆಮೂವೇಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ನೆಮೂವೇಲ್ಯರು,
ಾಮೀನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಮೀನ್ಯರು,
ಾಕೀನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಕೀನ್ಯರು,

13ಜೆರಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಜೆರಹಿಯರು,
ೌಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ೌಲ್ಯರು ಇವರೇ.
14 ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ -

22,200ಮಂದಿ.
15 ಾದ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:

ಚೆ ೕನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಚೆ ೕನ್ಯರು,
ಹಗಿ್ಗೕಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹಗಿ್ಗೕಯರು,
ಶೂನೀಯವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೂನೀಯರು,
16ಒಜಿ್ನೕಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಒಜಿ್ನೕಯರು,
ಏರೀಯವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಏರೀಯರು,
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17ಅರೋದನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಅರೋದ್ಯರು,
ಅರೇಲೀಯವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಅರೇಲೀಯರು ಇವರೇ.

18 ಾದ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 40,500
ಮಂದಿ.

19 ಯೆಹೂದನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಏರ್ ಮತು್ತ ಓ ಾನರು ಾ ಾನ್
ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತರು. 20ಯೆಹೂದನ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:

ಶೇಲಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೇ ಾನ್ಯರು,
ಪೆರೆಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಪೆರೆಚ್ಯರು,
ಜೆರಹನವಂಶಸ್ಥ ಾದಜೆರಹಿಯರುಇವರೇ. 21ಪೆರೆಚನಿಂದುಂಟಾದ

ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೆಚೊ್ರೕನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಯರೂ
ಾಮೂಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಮೂಲ್ಯರೂ. 22 ಯೆಹೂದ

ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 76,500
ಮಂದಿ.

23ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ತೋಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ತೋ ಾಯರು,
ಪುವ್ವನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದಪೂನ್ಯರು,
24 ಾಶೂಬನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಶೂಬ್ಯರು,
ಶಿ ್ರೕನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶಿ ್ರೕನ್ಯರು ಇವರೇ. 25 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್

ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 64,300
ಮಂದಿ.

26ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ಸೆರೆದನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಸೆರೆದ್ಯರು,
ಏಲೋನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಏಲೋನ್ಯರು,
ಯಹಲೇಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಯಹಲೇಲ್ಯರು. 27 ಜೆಬುಲೂನ್

ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 60,500
ಮಂದಿ.
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28 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾರ ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್. 29ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ಾಕೀರನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಾಕೀಯರ್ರು,
ಾಕೀರನಮಗ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯದನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯರು ಇವರೇ.

30ಗಿ ಾ್ಯದನ ವಂಶದವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಈಯೆಜೆರನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಈಯೆಜೆಯರ್ರು,
ಹೇಲೆಕನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೇಲೆಕ್ಯರು,
31ಅಸಿ್ರೕಯೇಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಅಸಿ್ರೕಯೇಲ್ಯರು,
ಶೆಕೆಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೆಕೆಮ್ಯರು,
32ಶೆಮೀ ಾಯನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೆಮೀ ಾಯರು,
ಹೇಫೆರನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೇಫೆಯರ್ರು ಇವರೇ.

33ಹೇಫೆರನಮಗ ಾದ ಚಲ್ಪ ಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರೇ
ಹೊರತು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು: ಮ ಾ್ಲ,
ನೋ ಾ, ಹೊ ಾ್ಲ,ಮಿ ಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್ ಎಂಬುವವರೇ.

34ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 52,700
ಮಂದಿ.

35 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ಶೂತೆಲಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೂತೆಲಹ್ಯರು, ಬೆಕೆರನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ
ಬೆಕೆಯರ್ರು, ತಹನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ತಹನಿಯರು, 36 ಶೂತೆಲಹನ
ಮಗ ಾದ ಏ ಾನನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಏ ಾನ್ಯರು ಇವರೇ.
37 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ -
32,500ಮಂದಿ. ಇದೇ ೕಸೇಫ್ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವರ.

38ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ಬೆಲಗನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಬೆಲಗ್ಯರು,
ಅಷೆ್ಬೕಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಅಷೆ್ಬೕಲ್ಯರು,
ಅಹೀ ಾಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್ಯರು,
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39ಶೂಫಾಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೂಫಾಮ್ಯರು,
ಹೊಫಾಮನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೊಫಾಮ್ಯರು ಇವರೇ.
40 ಬೆಲಗನಿಗೆ ಅದ್ರ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅದರ್ನ ವಂಶದವರು ಅದ್ಯರ್ರು, ಾ ಾನನ ವಂಶದವರು
ಾ ಾನ್ಯರು. 41 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ - 45,600ಮಂದಿ.

42 ಾನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಶೂ ಾಮನ
ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಶೂ ಾಮ್ಯರು. 43 ಶೂ ಾಮ್ಯರ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 64,400ಮಂದಿ.

44ಆಶೇರ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಇ ಾ್ನಹನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಇ ಾ್ನಹ್ಯರು,
ಇಷಿ್ವೕಯ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಇಷಿ್ವೕಯರು,
ಬೆರೀಯನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಬೆರೀಯರು.
45ಬೆರೀಯನಮಕ್ಕಳಿಂದುಂಟಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೇಬೆರನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಹೇಬೆಯರ್ರು,
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್ಯರು.
46 ಆಶೇರನಿಗೆ ಸೆರಹಳೆಂಬ ಮಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಳು. 47 ಆಶೇರ್
ಕುಲದವ ಾದ ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು 53,400ಮಂದಿ.

48ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಯಹಚೇಲನ ವಂಶಸ್ಥ ಾದಯಹಚೇಲ್ಯರು,
ಗೂನೀಯವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಗೂನೀಯರು,
49ಯೇಚೆರನವಂಶಸ್ಥ ಾದಯೇಚೆಯರ್ರು,ಶಿಲೆ್ಲೕಮನವಂಶಸ್ಥ ಾದ

ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್ಯರು.
50 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 45,400

ಮಂದಿ.
51ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 6,01,730.
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52 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
53 “ನೀವು ಈ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರ ಾರ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 54 ಹೆಚು್ಚ
ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೆಕಿ್ಕಸಿದ ಸಂಖೆ್ಯಯ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.
55 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದ ಪಿತೃವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆದು ಚೀಟು ಾಕಿ
ಆ ಾ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು. 56ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ
ಕುಲ ಾ್ಕಗಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಾದ ಕುಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಚೀಟು ಬಂದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು.”

ಲೇವಿಯರ ಜನಗಣತಿ
57ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಗೇಷೋರ್ನನ ವಂಶದವ ಾದ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು,
ಕೆ ಾತನ ವಂಶದವ ಾದ ಕೆ ಾತ್ಯರು,
ಮೆ ಾರೀಯವಂಶದವ ಾದಮೆ ಾರೀಯರು.
58ಲೇವಿ ಕುಲದವರ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಲಿಬಿ್ನೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮಹಿ್ಲೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮೂಷೀಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಕೋರಹಿಯರ ಕುಟುಂಬ ಇವುಗಳೇ.
ಕೆ ಾತನು ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಪಡೆದನು.

59 ಅ ಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿ ಾರೆಂದರೆ: ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಲೇವಿಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ೕಕೆಬೆದಳು. ಈಕೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರಮನಿಂದ
ಆರೋನನೂ, ೕಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಇವರ ಅಕ್ಕ ಮಿ ಾರ್ಮಳೂ
ಹುಟಿ್ಟದರು.

60 ಆರೋನನಿಂದ ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್,
ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 61 ಾ ಾಬ್ ಮತು್ತ
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ಅಬೀಹೂ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು
ಆ ಾಪಿಸದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಧೂಪವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ
ಸತು್ತಹೋದರು. 62 ಬೇರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಸ್ವತು್ತ ದೊರಕಿದಂತೆ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವತು್ತ ದೊರೆಯದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚು್ಚ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ - 23,000ಮಂದಿ.

63 ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ

ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.
64 ೕಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನೂ ಸೀ ಾಯಿ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರೊಳಗೆ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇವರಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 65 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಾಯುವರೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಆದುದರಿಂದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್ ಮತು್ತ ನೂನನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೊರ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

27
ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ವಿನಂತಿ

1 ೕಸೇಫನ ಕು ಾರ ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶದವರೊಳಗೆ ಮನಸೆ್ಸಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದ ಾಕೀರನ ಮರಿಮಗನೂ, ಗಿ ಾ್ಯದನ ಮ್ಮಗನೂ
ಹೇಫೆರನ ಮಗ ಾದ ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾದ ಮ ಾ್ಲ,
ನೋ ಾ, ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್ ಎಂಬುವವರು ೕಶೆಯ
ಬಳಿ ಒಂದು ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
2 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ೕಶೆ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು,
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ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, 3 “ನಮ್ಮ
ತಂದೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನು ಕೋರಹನ
ಸಮೂಹದವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದವರೊಳಗೆ
ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ಅವನು ಸತ್ತದು್ದ ಸ್ವಂತ ಕಮರ್ಫಲವೇ. ಅವನಿಗೆ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. 4ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗನಿಲ್ಲದ ಾರಣದಿಂದ
ಅವನ ಹೆಸರು ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವುದು ಾ್ಯಯ ೕ?
ತಂದೆಯ ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೂ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

5 ೕಶೆಯುಅವರವಿ ಾಪನೆಯನು್ನಯೆಹೋವನಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 7 “ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವುದು
ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೂ
ನೀನು ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ತಂದೆಯಸ್ವತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ.

8 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ ಾವ ಾದರೂ
ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಸ್ವತು್ತ ಅವನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು.
9 ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 10 ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 11 ಇವರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವನೇ ಆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲಿ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದ ಈ
ತೀ ಾರ್ನವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾ್ಯಯನಿಯಮಗ ಾಗಿರಬೇಕು.’ ”

ೕಶೆಯ ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದು್ದ

12 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಈ ಅ ಾರೀಮ್
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ
ನೋಡು. 13 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿದಂತೆಯೇ ನೀನೂ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೇರಬೇಕು.
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14 ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರು ನನೊ್ನಡನೆ
ವಿ ಾದಿಸಿ ಾಗ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡದೆ ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಸೇರ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ ಮೆರೀ ಾ
ಾದೇಶಿನ ಪ್ರ ಾಹದ ಹತಿ್ತರ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
16 “ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನ
ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಇಡಲಿ. 17ಯೆಹೋವನು
ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು,
ಮುಂ ಾಗಿ ಬರಲಿ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು,
ಒಬ್ಬ ಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸು ನಿನ್ನವ ಾದ ಈ ಜನ ಸಮೂಹವು
ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಆಗ ಾರದು” ಎಂದು ಬೇಡಿದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ, 19 ಅವನನು್ನ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮತು್ತ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಅವರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 20ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ೌರವವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 21 ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಕು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
*ಊರೀಮಿನ ಾ್ಯಯದ ಪ್ರ ಾರ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಯೆಹೋಶುವನೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ

ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೂ ಅವನ ಾತಿನಂತೆ ಹೊರಡಬೇಕು,
ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು, ಅವನ ಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು.” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

* 27:21 27:21 ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿರುವ ವಸು್ತ.
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22 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ೕಶೆಯು
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮತು್ತ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 23 ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅವನಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

28
ದೈನಿಕಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,
‘ನನಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ತರುವ ಆ ಾರವನು್ನ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ
ತಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು.’
3 ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಬೇ ಾದುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನೀವು
ಪ್ರತಿದಿನವೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
4 ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಯನು್ನ, ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಕುರಿಯನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 5 ನೀವು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ
*ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಮೂರು ಸೇರು
ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಬೆರೆಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ ಾದ ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾಯಿತು.

7 ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ಂದಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದುವರೆ
ಸೇರು ಅಮಲೇರುವ ಾ್ರ ಾರಸದ ಾನದ್ರವ್ಯ ಅಪರ್ಣೆ ಾಗಿ,
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು. 8 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಇನೊ್ನಂದು ಕುರಿಯನು್ನ ಹೋಮ ಾಡು ಾಗ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ
* 28:5 28:5 ಸು ಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ
ಹೋಮ ಾಗಿರುವುದು.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ

9 “ ‘ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎರಡು
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ,
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಾನದ
ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 10 ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು
ಹೊರತು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತಿ್ತಗೆ ತಕ್ಕ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು, ಅದರ
ಾನದ್ರವ್ಯದ ಅಪರ್ಣೆಯೂ ಆಗಬೇಕು.

ಾಸಿಕಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ
11 “ ‘ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ

ಎರಡು ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಕುರಿಮರಿಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 12 ಒಂದೊಂದು ಹೋರಿಗೆ ಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ
ಎಣೆ್ಣ ಕಲಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಾನ್ಯ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
13 ಕುರಿಮರಿಗೆ ಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು
ಹಿಟ್ಟನು್ನಯೆಹೋವನಿಗೆಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಡಿದ ಬಲಿಯೂ ಇದೇ. 14 ಇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಾವುದೆಂದರೆ: ಒಂದೊಂದು ಹೋರಿಗೆ ಮೂರು
ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಎರಡು ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ,
ಕುರಿಗೆ ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ವಷರ್ದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನ
ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 15 ನಿತ್ಯ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಹೊರತು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾನದ ಅಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
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ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ
16 “ ‘ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಹಬ್ಬ ಾಗಬೇಕು. 17 ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜಾತೆ್ರ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವುದು; ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು.
18 ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. 19ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಈ ಪಶುಗಳೂ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇರಬೇಕು.
20 ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು
ಸೇರು, 21 ಏಳು ಕುರಿಮರಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಮೂರು ಸೇರನು್ನ, 22ಅದಲ್ಲದೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 23 ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಾ್ರತಃ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
24 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮದ ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಹೋಮರೂಪ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ
ಸಹ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನಂಟು ಾಡಬೇಕು.
25 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲೂ್ಲ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು.
ಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬದಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ

26 “ ‘ಪಸ್ಕ ಾದ ಏಳು ಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸ
ಬೆಳೆಯ ಗೋದಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಡು ಾಗ
ಪ್ರಥಮಫ ಾಪರ್ಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ನಡೆಸದೆ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. 27ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಏಳು ಕುರಿಗಳು ಇವುಗಳನೂ್ನ, 28 ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಂದು ಟಗರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ
ಸೇರು, 29 ಹೋರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು, ಕುರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು
ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, 30 ದೋಷಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31 ಈ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿ
ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ನೈವೇದ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ
ಕಂಡ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅವುಗ ಡನೆ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾನದ್ರವ್ಯ,
ನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.’ ”

29
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಹಬ್ಬದಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ

1 “ ‘ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಾಗುವ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ
ನಡೆಸದೆ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. 2 ಅದರಲಿ್ಲ
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ
ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 3 ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಆ ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಆರು ಸೇರು
ಹಿಟ್ಟನು್ನ, 4 ಆ ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಮೂರು
ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ, 5 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಡಬೇ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ,

ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ,
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ನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಾಡಬೇಕು. ಅವುಯೆಹೋವನಿಗೆಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಗಿರುವುದು.
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನದಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ

7 “ ‘ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಊಟವನು್ನ ಾಡದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ

*ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು.
8 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 9 ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಹಿಟ್ಟನು್ನ, 10 ಏಳು ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ
ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ, 11 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನೂ್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆ ದಿನಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ,
ಾನದ್ರವ್ಯ, ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಗು ಾರ ಹಬ್ಬದಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ

12 “ ‘ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ
ಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. ಆ ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉತ್ಸವವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ಾನದ್ರವ್ಯ,
ನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ

* 29:7 29:7ಉಪ ಾ ಾಚರಣೆ.
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ಹದಿಮೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ,
ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ,
14 ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ
ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು
ಹಿಟ್ಟನು್ನ, 15ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಕುರಿಮರಿಗಳಿಗೆಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದಮೂರು ಸೇರು
ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿಒಂದು
ಹೋತವನೂ್ನ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ,
ಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
17 “ ‘ಆ ಉತ್ಸವದ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿತ್ಯ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹನೆ್ನರಡು

ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು, ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು
ವಷರ್ದಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 18ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿಹೋರಿ,
ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, 19 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ, ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ
ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
20 “ ‘ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹನೊ್ನಂದು

ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು, ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, 21 ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು,
ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

22 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ
ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
23 “ ‘ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ

ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
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ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹತು್ತ ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು,
ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ
ಈ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

26 “ ‘ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂಭತು್ತ ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು,

ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 27ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ
ಈ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

29 “ ‘ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಎಂಟು ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು,

ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ
ಈ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
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ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
32 “ ‘ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ

ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಏಳು ಹೋರಿ, ಎರಡು
ಟಗರು, ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 33 ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋರಿ,
ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
34 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ
ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
35“ ‘ಎಂಟನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆಗೆಸಭೆಕೂಡಿಬರಬೇಕು.

ಅದರಲಿ್ಲ ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. 36 ನೀವು ನಿತ್ಯ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು
ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

37 “ ‘ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ
ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು 38 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

39 “ ‘ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಹರಕೆಯನು್ನ
ತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ
ನೈವೇದ್ಯ, ಾನದ್ರವ್ಯ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಇವುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ
ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
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ಾಡಬೇಕು.’ ” 40ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ
ೕಶೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

30
ಹರಕೆಯನಿಯಮಗಳುಮತು್ತ ತೀರಿಸುವ ವಿ ಾನ

1 ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ, 2 ಾವ ಾದರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಾನು ಅಶುದ್ಧ ಾದುದನು್ನ
ಮುಟ್ಟದೆ ಇರುವೆನೆಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಾತನು್ನ
ಮೀರದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

3 “ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕ ಾ್ಯವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಇಲ್ಲವೆ ಾವು ಾದರೂ
ಒಂದನು್ನ ಮುಟ್ಟದೆ ಇರುವೆನೆಂದು ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ
4ಅವಳ ತಂದೆಯು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಅವಳು
ಆ ಹರಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು. ಾವುದನು್ನ ಮುಟ್ಟದೆ
ಇರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ ೕ ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಲೇ ಾರದು. 5 ಆದರೆ
ತಂದೆ ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿ ಾಗ ಾಗೆ ಾಡ ಾರದೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳೂ, ಪ್ರತಿ ಗಳೂ
ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವವು. ತಂದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

6 “ಅವಳು ಮದುವೆ ಾದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಹರಕೆ ಇಲ್ಲವೆ
ೕಚಿಸದೆ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ನಡೆಯುವಷ್ಟರೊಳಗೆ, 7 ಗಂಡನು ಆ

ಪ್ರ ಾಣದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಆ ಹರಕೆಗಳೂ,
ಪ್ರತಿ ಗಳೂ ನಡೆಯಬೇಕು. 8ಆದರೆ ಗಂಡನು ಕೇಳಿ ಾಗಲೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ
ಬೇಡವೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಹರಕೆಯು ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಯು
ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವವು. ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು
ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 30:9 cxix ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 31:3

9 “ವಿಧವೆಯು ಇಲ್ಲವೆ ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಇಂತಹ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಲು್ಲವುದು. ಅವಳು ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

10 “ಮುತೆದೆಯು ಅಂತಹ ಹರಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಪ್ರ ಾಣವ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಡಿ ಾಗ, 11 ಅವಳ ಗಂಡನು ತಿಳಿದು ಅಡಿ್ಡ ಾಡದೆ

ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಆ ಹರಕೆಗಳೂ, ಪ್ರತಿ ಗಳೂ ನಿಲು್ಲವವು. 12 ಆದರೆ
ಗಂಡನು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿ ಾಗಲೇ ಬೇಡವೆಂದರೆ ಅವು
ರ ಾ್ದಗುವವು. ಗಂಡನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಅಂಥವಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದರೂ, ದೋಷಿಯೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಹೆಂಡತಿ ಾಡಿದ ಹರಕೆಯನೂ್ನ,
ಉಪ ಾಸ ಾಗಿರುವೆನೆಂದು ಅವಳು ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನೂ್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ರದು್ದ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದು. 14ಆದರೆಅವಳಗಂಡನು ಾವಅಡಿ್ಡಯನೂ್ನ
ಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅವಳ ಹರಕೆಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರತಿ ಗಳನೂ್ನ

ಅವನು ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದು. 15 ಅವನು ತರು ಾಯ
ಬೇಡವೆಂದರೆ ಆ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅವನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.”

16 ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಇನೂ್ನ
ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸು ಮತು್ತ ಅವಳ ತಂದೆ ಇವರ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ, ಹರಕೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ.

31
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ನೀನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆಗ ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, “ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ಕೆಲವರು

ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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ಯೆಹೋವನ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು.
4 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಾವಿರ ಜನ ಭಟರನು್ನ
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.” 5ಆದ ಾರಣ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಕುಲ ಂದಕೆ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿಯ ಮೇರೆಗೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಎಣಿಕೆ ಾಡಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

6 ೕಶೆಯು ಇವರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಕುಲ ಂದಕೆ್ಕ
ಾವಿರ ಭಟರನು್ನ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ
ಫೀನೆ ಾಸನನು್ನ, ದೇವರ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ, ಆ ಾತುತೂರಿಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರೊಡನೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

7 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸಂ ಾರ ಾಡಿದರು. 8 ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತ ಾದವರಲಿ್ಲ ಎವೀ,
ರೆಕೆಮ್, ಚೂರ್, ಹೂರ್, ರೆ ಾ ಎಂಬ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಐದು ಮಂದಿ
ಾಜರು ಇದ್ದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು.

9 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎ ಾ್ಲ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದರು.
10 ಅವರು ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳನೂ್ನ, ಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 11 ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. 12 ಮತು್ತ ಅವರು ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ,
ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಎದು ಾಗಿ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲದ್ದ

ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ೕಶೆ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

13 ೕಶೆಯೂ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ,
ಸಮೂಹದ ಪ್ರ ಾನರೂ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 31:14 cxxi ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 31:24

ಎದುರುಗೊಂಡರು.
14 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸೈನ್ಯದ

ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
15 ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೆಂಗಸರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕನು?

16 ಪೆಗೋರದ ಾಳನ ಸಂಗತಿಯಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಮನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ೕರ ಾ್ಯಧಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿದವರು ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ. 17 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಈ

ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಪುರುಷ ಸಂಗ ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 18 ಪುರುಷ ಸಂಗ ಾಡದಿರುವ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ನೀ ಾದರೋ
ಏಳು ದಿನದವರೆಗೂ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯ
ಾ್ರಣತೆಗೆದವರೂ, ಶವಸೋಂಕಿದವರೂ, ನಿಮ್ಮವ ಾದರೂ,
ಸೆರೆಯವ ಾದರೂ ಮೂರನೆಯ ಮತು್ತ ಏಳನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಅದಲ್ಲದೆ ಎ ಾ್ಲ
ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ, ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನನೂ್ನ,ಮೇಕೆ ಕೂದಲಿನವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಮರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ
ಭಟರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದ
ನಿಯಮ ಏನೆಂದರೆ, 22 ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತಡೆಯುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ,
ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ತವರ, ಸೀಸ ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿ ಾಟಿಸಿ
ಶುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು, 23 ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊಲೆ ಹೋಗ ಾಡಿಸುವ
ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡ ಾರದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು. 24 ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ.
ಆಮೇಲೆನೀವು ಾಳೆಯದೊಳಗೆಬರಬಹುದು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದವುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
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25 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 26 “ನೀನೂ,ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ,
ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಸಮೂಹದವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಮನುಷ ್ಯರನೂ್ನ,
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ, 27 ಒಟು್ಟ ಎರಡು ಾಗ ಾಡಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋದ ಭಟರಿಗೆ ಅಧರ್ವನೂ್ನ, ಮಿಕ್ಕ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಅಧರ್ವನೂ್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 28 ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದ ಭಟರಿಗೆ ಬರುವ
ಾಗದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯ, ದನ, ಕತೆ್ತ, ಆಡು, ಕುರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು
ಐನೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಪ್ಪವನು್ನ ಎತ್ತಬೇಕು.
29ಅವರ ಅಧರ್ ಾಲಿನಿಂದ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು.
30ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಬರುವ ಾಗದಿಂದಮನುಷ ್ಯ, ದನ, ಕತೆ್ತ,
ಆಡು, ಕುರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಐವತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 31ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ೕಶೆಯೂ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ
ಾಡಿದರು.
32 ಭಟರು ತಂದ ಸುಲಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದಕೋಸ ್ಕರ

ಉಳಿದದು್ದ ಎಷೆ್ಟಂದರೆ: ಕುರಿಗಳು - 6,75,000,
33ದನಗಳು - 72,000,
34 ಕತೆ್ತಗಳು - 61,000,
35 ಕನೆ್ಯಯರು - 32,000.
36ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಟರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಅಧರ್ ಾಗ ಾಗಿರುವ

ಕುರಿಗಳು - 3,37,500.
37 ಕುರಿಗಳಿಂದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 675.
38 ಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ 36,000, ಎತು್ತಗಳಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 72.
39 ಕತೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ - 30,500 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 61

40 16,000 ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 32
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ಕನೆ್ಯಯರು. 41ಯೆಹೋವನಅಪ್ಪಣೆಯಮೇರೆಗೆ ೕಶೆಆಕಪ್ಪವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಮ ಾ ಾಜಕ ಾದಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

42 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಭಟರು ತಂದ ಸುಲಿಗೆಯಲಿ್ಲ ೕಶೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಹಂಚಿದ ಅಧರ್ ಾಗ 43ಎಷೆ್ಟಂದರೆ - 3,37,500 ಆಡುಕುರಿಗಳು.

44ಎತು್ತಗಳು - 36,000,
45 ಕತೆ್ತಗಳು - 30,500,
46 ಕನೆ್ಯಯರು - 16,000, ಇಷು್ಟ ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಸಮೂಹದವರ
ಾಲಿಗೆ ಬಂದವು.
47 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಐವತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

48 ಆಗ ದಂಡಿನ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ, 49 “ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರದೊಳಗೆ
ಇದ್ದ ಭಟರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 50 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾಡಿದ ನಮ್ಮ
ಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಈ ಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳಲಿ್ಲ
ತೋಳ್ಬಳೆ, ಕಡಗ, ಮುದೆ್ರಯುಂಗರ, ಮುರುವು, ಕಂಠ ಾಲೆ
ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು. 51 ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಆ
ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ೕಶೆಯೂ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಾದ ಆಭರಣಗಳು.

52 ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಯ ಒಟು್ಟ ತೂಕ - 16,750
ತೊಲೆ. 53 ಅದಲ್ಲದೆ ದಂಡಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ಲೂಟಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 54 ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ,
ಕೊಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನು್ನ ೕಶೆಯೂ, ಮ ಾ ಾಜಕ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಪಕ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ತಂದರು.

32
ದರ್ನ್ ನದಿಯಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಕುಲಗಳು

1 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೂ, ಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಬಹಳ
ದನಕುರಿಗಳಿದ್ದವು. ಯಗೆ್ಜೕರ್, ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಅವು ದನಕುರಿಗಳ ಮೇವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಾದ್ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ಸಂತತಿಯವರು ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಬಳಿಗೂ, ಸಮೂಹದ
ಪ್ರ ಾನರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 3 “ಅಟಾರೋತ್,
ದೀಬೋನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್, ನಿ ಾ್ರ, ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಎಲೆ ಾಲೆ, ಸೆ ಾಮ್,
ನೆಬೋ, ಬೆ ೕನ್, 4 ಇವು ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಅಧೀನಪಡಿಸಿದಪಟ್ಟಣಗಳು. ದನಕುರಿಗಳಮೇವಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾದ ನಮಗೆಬಹಳದನ ಕುರಿಗಳುಂಟು.
5ಆದ ಾರಣ ನೀವು, ಾಸ ಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಬರ ಾಡಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನೕ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ

ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
6 ೕಶೆಯು ಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ,

“ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಯದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ನೀವು ಅಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕೇನು? 7 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಹೋಗದಂತೆ ನೀವು ಏಕೆ ಅವರಿಗೆ
ಅಧೈಯರ್ವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತೕರಿ? 8 ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಅವರೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 9 ಅವರು
ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಅಧೈಯರ್ವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 10ಆ
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ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡವ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ,
11 ‘ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಈ ಜನರೊಳಗೆ ಾರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಾನು
ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್, ಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ, ಅವರೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸಿ್ಸನವರಲಿ್ಲ 12 ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯ ಾದಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗ ಾದ
ಾಲೇಬನೂ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ
ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ಾರೂ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ” ಎಂದು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

13 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡವ ಾಗಿ
ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳ ಆ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಶ ಾಗುವ ತನಕ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್, ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲೆ್ಲೕ ತಿರು ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 14 “ಈ ದುಷ್ಟ
ಸಂತತಿಯವ ಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಬಂದು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಹೆಚಿ್ಚಸುತಿ್ತೕರಿ. 15 ನೀವು ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸದೆ ಇರುವ ಾರಣ
ಆತನು ಆ ಜನರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ತ
ಜ ಾಂಗವನು್ನ ನೀವೇ ಾಶ ಾಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ಅವರು ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವು ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ದೊಡಿ್ಡಗಳನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ
ಊರುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವೆವು. 17 ಾ ಾದರೋ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಅವರವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವವರೆಗೂಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಅವರ
ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವೆವು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳವರು ಈ
ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಭಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೋಟೆಕೋತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲಿ. 18 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವ ವರೆಗೂ ಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 19ನಮಗೆ ದರ್ನ್ ನದಿಯಆಚೆಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು.
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20 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಂತೆ
ನಡೆದರೆನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಭಟರೆಲ್ಲರೂಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ, 21 ದರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ
ಆತನ ಮುಂದೆ 22 ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ತರು ಾಯ ನೀವು ತಿರುಗಿ
ಬಂದು ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲೂ್ಲ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೃಷಿ್ಟಯಲೂ್ಲ
ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ ಮತು್ತ ಈ ದೇಶವು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವುದು.

23 “ಆದರೆ ನೀವು ಾಗೆ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವ ಾಗುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಾಪವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ತನಕ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ಬರುವುದು
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 24 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ
ಊರುಗಳನೂ್ನ, ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ದೊಡಿ್ಡಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ
ತರು ಾಯ ನಿಮ್ಮ ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. 25 ಅದಕೆ್ಕ
ಾದ್ಯರೂ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ಯರೂ ೕಶೆಗೆ, “ ಾ್ವಮಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ
ಪ್ರ ಾರ ಾಸ ಾದ ಾವು ಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದರು. 26 ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿಯರೂ, ದನಕುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪತು್ತ ಇಲೆ್ಲೕ
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ದೇಶದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಇರಲಿ. 27 ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರೆಲ್ಲರೂ ಾ್ವಮಿಯವರಅಪ್ಪಣೆಯಪ್ರ ಾರಯೆಹೋವನ
ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲಹೊರಟುನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಯುದ್ಧ ಾಡುವೆವು”
ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.

28 ಆದ ಾರಣ ೕಶೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೂ, ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ ಗೋತ್ರಗಳ
ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾಡಿದನು. 29 ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ, ರೂಬೇನ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದವರೆಲ್ಲರೂ
ನಿ ್ಮಡನೆ ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯೆಹೋವನ
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ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂ ಾಗ ನೀವು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಾ್ವಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 30 ಆದರೆ ಅವರು ನಿ ್ಮಡನೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆ
ಾ್ವಸ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31 ಅದಕೆ್ಕ ಾದ್ಯರೂ ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ಯೆಹೋವನು

ನಿನ್ನ ಾಸ ಾದ ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾಡುವೆವು. 32 ಾವು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಡುವೆವು, ಆಗ ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯೇ ನಮಗೆ ಸ್ವತು್ತ
ದೊರಕಬೇಕು” ಎಂದರು.

33 ಹೀಗೆ ೕಶೆಯು ಾದ್ಯರಿಗೂ, ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ,
ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ,

ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ, ಾ ಾನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಓಗನ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ, ಅವುಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಆಊರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

34 ಾದ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು ದೀಬೋನ್, ಅಟಾರೋತ್, ಅರೋಯೇರ್
ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು. 35 ಆಟೊ್ರೕತೊ್ಷೕಫಾನ್,
ಯಗೆ್ಜೕರ್, ಗೆ್ಬ ಾ, 36ಬೇತ್ ನಿ ಾ್ರ ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಾ ಾನಿನ ಸುತ್ತ
ಗೋಡೆಗಳುಳ್ಳ ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ
ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ದೊಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು.

37ರೂಬೇನ್ಯರಮಕ್ಕಳುಹೆಷೊ್ಬೕನ್,ಎಲೆ ಾಲೆ, ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್
ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು. 38 ಸಿ ಾ್ಮ ಎಂಬ
ಊರುಗಳನೂ್ನ, ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕ ನೆಬೋ,
ಾಳೆ್ಮ ೕನ್ ಎಂಬವುಗಳನೂ್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 39 ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ
ವಂಶದವರು ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
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40 ೕಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡ ಾಗಿ ಅವರು
ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 41 ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಯೀರನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಅ ೕರಿಯರ ಾ್ರಮಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ * ಾಯೀರನ ಾ್ರಮಗಳೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 42 ನೋಬಹನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಕೆ ಾತ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಜಯಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
ನೋಬಹ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟನು.

33
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ೕ ಾಬಿನವರೆಗಿನ ಪ್ರ ಾಣ

1 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯ ಾಗಿ ಹೊರಟ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರ ಾಣಗಳ ವಿವರ:
2 ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಪ್ರ ಾಣಗಳ ವಿವರಗಳನು್ನ ಬರೆದನು.

3 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ
ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪರಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ರಮೆ್ಸೕಸಿನಿಂದ
ಹೊರಟರು. 4ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
*ಶಿ ಸಿ, ಐಗುಪರ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ
ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ರಮೆ್ಸೕಸಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 6 ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅರಣ್ಯದ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಏ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 7 ಏ ಾಮಿನಿಂದ

* 32:41 32:41 ಇಬಿ್ರಯ ಪದ ಹ ್ವೕತ್ ಾಯೀರ್. * 33:4 33:4 ಅಥ ಾ
ಐಗುಪರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಾನು ಾತ್ರವೇ ಅತಿ ಶಕಿ್ತವಂತ ಾದ
ದೇವರು ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನು.
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ಹೊರಟು ಾಳೆ್ಚ ೕನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ ಪೀಹಹೀರೋತಿಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

8 ಪೀಹಹೀರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆದು ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಏ ಾಮಿನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು
ದಿನ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
9 ಾ ಾದಿಂದ ಹೊರಟು ಏಲೀಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳೂ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳೂ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

10 ಏಲೀಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 11 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು
ಸೀನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 12 ಸೀನ್
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ದೊಪ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
13 ದೊಪ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಆಲೂಷಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
14 ಆಲೂಷಿನಿಂದ ಹೊರಟು ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

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.
21 ಲಿಬ್ನದಿಂದ ಹೊರಟು ರಿಸ್ಸದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 22 ರಿಸ್ಸದಿಂದ
ಹೊರಟು ಕೆಹೇ ಾತದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

23ಕೆಹೇ ಾತದಿಂದಹೊರಟು ಶೆಫೆರ್ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
24 ಶೆಫೆರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಹ ಾದದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
25 ಹ ಾದದಿಂದ ಹೊರಟು ಮಖೇಲೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
26ಮಖೇಲೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ತಹತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
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27 ತಹತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ತೆರಹದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
28 ತೆರಹದಿಂದ ಹೊರಟು ಮಿತ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
29 ಮಿತ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಹಷೊ್ಮೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
30ಹಷೊ್ಮೕನದಿಂದಹೊರಟು ೕಸೇರೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

31 ೕಸೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆನೇ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 32 ಬೆನೇ ಾ ಾನಿನಿಂದ ಹೊರಟು
ಹೋಹರ್ಗಿ ಾ್ಗದಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 33 ಹೋಹರ್ಗಿ ಾ್ಗದಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಟಾ್ಬತದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 34 ಟಾ್ಬತದಿಂದ
ಹೊರಟು ಅಬೊ್ರೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 35 ಅಬೊ್ರೕನದಿಂದ
ಹೊರಟು ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 36 ಎಚೊ್ಯೕನ್
ಗೆಬೆರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಾದೇಶೆಂಬ ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

37 ಾದೇಶಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
38 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ನಲ್ವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
39 ಆರೋನನು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸ ಾ್ತಗ ಅವನು ನೂರ
ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.

40 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಬರು ಾ್ತರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾ ಾನ್
ದೇಶದ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ
ಅ ಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು ಕೇಳಿದನು. 41 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಚಲೊ್ಮೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
42 ಚಲೊ್ಮೕನದಿಂದ ಹೊರಟು ಪೂನೋನಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
43 ಪೂನೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಓಬೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
44 ಓಬೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ೕ ಾಬ್ಯರ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ
ದರ್ನ್ ನದಿಯಆಚೆಯಿರುವ ಇಯಿ್ಯೕಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
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45 ಇಯಿ್ಯೕಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ದೀಬೋನ್ ಾದಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 46 ದೀಬೋನ್ ಾದಿನಿಂದ ಹೊರಟು
ಅಲೊ್ಮೕನ್ ದಿ ಾ್ಲತಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 47 ಅಲೊ್ಮೕನ್
ದಿ ಾ್ಲತಯಿಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ
ನೇಬೋವಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 48 ಅ ಾರೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರ ದರ್ನ್
ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
49 ಅವರು ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಬೇತ್ ಯೆಷೀ ೕತಿನಿಂದ
ಆಬೇಲ್ ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನವರೆಗೂ ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡುವ ಬಗೆ್ಗ ಆ
50 ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ

ಹತಿ್ತರವಿರುವ ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 51 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು,
‘ನೀವು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ಸೇರಿ ಾಗ, 52 ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅವರ
ವಿಚಿತ್ರ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ಲೋಹವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿ
ಅವರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಬೇಕು. 53 ಾನು
ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದರಿಂದ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು.
54 ನೀವು ಚೀಟು ಾಕಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ,
ಕಡಿಮೆ ಾದ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಸ್ವತು್ತ ದೊರಕಬೇಕು.
ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಚೀಟು ಾವ ಾವ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಾ್ವಸವಿರಬೇಕು.
ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರಬೇಕು.
55ನೀವುದೇಶದನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡದೆಹೋದರೆಅವರಲಿ್ಲ
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ನೀವು ಉಳಿಸಿದವರು ನಿಮಗೆ ಕಣು್ಣಚುಚು್ಚವ ಮುಳು್ಳಗಳಂತೆಯೂ,
ಪಕೆ್ಕತಿವಿಯುವ ಶೂಲಗಳಂತೆಯೂ,ಆಗಿ ನೀವು ಾಸಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಕಂಟಕ ಾಗಿರುವರು. 56 ಅದಲ್ಲದೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿದೇನೋ ಾಗೆನಿಮಗೂ ಾಡುವೆನು.’ ”

34
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಮೇರೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು,
‘ಸಮಸ್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ದೊರಕುವುದು.
3 ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾಗ ಎದೋಮ್ಯರ ಗಡಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ದ ಣದ ಮೇರೆ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆ
ಮೇರೆಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಲವಣಸಮುದ್ರದ ಕೊನೆಯಿಂದ
ಾ್ರರಂಭಿಸಬೇಕು. 4 ದ ಣಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಎಂಬ
ಕಣಿವೆಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಚಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲೆ
ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದ ದ ಣದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದು. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಅದು ಹಚರ ಾ್ದರಿಗೆ ಹೊರಟು ಅಚೊ್ಮೕನಿಗೆ ಾದು ಹೋಗಬೇಕು.
5 ಅಚೊ್ಮೕನಿನಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಸಮುದ್ರದ
ದಡದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು. 6 ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮ ಾಸಮುದ್ರದ
ದಡವೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು. 7 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ
ಮೇರೆ ಾಗಿ ನೀವು ಮ ಾಸಮುದ್ರದಿಂದ, 8 ಹೋರ್ ಪವರ್ತದಿಂದ
ಹ ಾತಿನವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ ಚೆ ಾದಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಇರುವುದು.
9 ಆ ಮೇಲೆ ಅದು ಜಿ ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಚರೇ ಾನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವುದು.
10ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಾಗಿ ಹಚರೇ ಾನಿನಿಂದ ಶೆಫಾಮಿಗೆ ಗುರುತು
ಾಕಬೇಕು. 11 ಶೆಫಾಮಿನಿಂದ ಅಯಿನಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ರಿಬ್ಲಕೆ ್ಕ
ಬರಬೇಕು. ತರು ಾಯ ಅದು ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಕಿನೆ್ನರೆತ್ ಸಮುದ್ರದ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು
ದರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಲವಣಸಮುದ್ರದ
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ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಇವೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳು’ ”
ಎಂದನು. 13 ಅದಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ,
“ನೀವು ಚೀಟು ಾಕಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದ ದೇಶವು ಇದೇ. ಒಂಭತು್ತವರೆ ಕುಲದವರಿಗೆ ಇದನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 14 ರೂಬೇನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ಗೋತ್ರವೂ, ಾದ್ಯರ
ಮಕ್ಕಳ ಗೋತ್ರವೂ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ಗೋತ್ರವೂ ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಎರಡುವರೆ ಗೋತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ
ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.”

ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ
ಹೆಸರುಗಳು

16 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 “ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹಂಚಬೇ ಾದ ಜನರ
ಹೆಸರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ. 18 ಒಂದೊಂದು
ಕುಲದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಕು ಾಧಿಪತಿಯೂ ಇವರೇ. ಇವರು
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು.

19 ನೀವು ಆ ಾ ಕುಲಗಳಿಂದ ನೇಮಿಸಬೇ ಾದವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬ್,
20 ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮಹೂದನ ಮಗ ಶೆಮೂವೇಲ್,
21ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಕಿಸೊ್ಲೕನನ ಮಗ ಎಲೀ ಾದ್, 22 ಾನ್
ಕುಲದಿಂದ ಗಿ್ಲೕಯ ಮಗ ಬುಕಿ್ಕೕ ಕು ಾಧಿಪತಿ, 23 ೕಸೇಫನ
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ: ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಏ ೕದನ ಮಗ ಹನಿ್ನೕಯೇಲ್
ಕು ಾಧಿಪತಿ, 24 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಶಿಫಾ್ಟನನ ಮಗ
ಕೆಮೂವೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ, 25 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಪ ಾರ್ಕನ
ಮಗ ಎಲೀಚಾಫಾನ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ, 26 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದ
ಅಜಾ್ಜನನ ಮಗ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ, 27 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ
ಶೆಲೋಮಮೀಯ ಮಗ ಅಹೀಹೂದ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ, 28 ನಫಾ್ತಲಿ
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ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮಹೂದನ ಮಗ ಪೆದಹೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿ ಇವರೇ.”
29 ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅವರವರ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೇಮಿಸಿದನು.

35
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ ಾದಊರುಗಳು

1 ದರ್ನ್ನದಿಯತೀರದಲಿ್ಲಯೆರಿಕೋಪಟ್ಟಣದಹತಿ್ತರವಿರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾವು ಹೊಂದುವ

ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಲೇವಿಯರ ಾಸ ಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು.
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿಗಳು ಅವರ ದನಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಇರುವವು. 4 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಗೋಡೆಯಿಂದ ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾವಿರ ಳದಷು್ಟ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 5 ನೀವು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಡೆ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಳ, ದ ಣದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಳ,
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ ಳ, ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾವಿರ
ಳ, ಅಳೆಯಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ

ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಉಪನಗರಗಳು ಇರಬೇಕು. 6 ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವರು ಆಶ್ರಯ ಾ್ಕಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ನೀವು ನೇಮಿಸುವ ಆರು ಆಶ್ರಯನಗರಗಳನೂ್ನ, ಬೇರೆ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅಂತು ನಲ್ವತೆ್ತಂಟು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 7 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳ ಸಂಗಡ
ಕೊಡಬೇ ಾದ ಸಮಸ್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಲ್ವತೆ್ತಂಟಾಗಿರಬೇಕು.
8 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ
ಾಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಜನರುಳ್ಳವರಿಂದ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಾದ
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ಜನರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂ ಲೇವಿಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಊರುಗಳನು್ನ
ಕೊಡಿಸಬೇಕು.”

ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣಗಳು
9 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 10“ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆಹೀಗೆಆ ಾಪಿಸಬೇಕು,
‘ನೀವು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ಸೇರಿದ ನಂತರ, 11 ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನಗ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಕೈತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿರಬಹುದು. 12 ಅವನು
ಸಭೆಯವರಿಂದ ತೀಪುರ್ ಹೊಂದುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿನಿಂದ ಾಯದಂತೆ ಆ ಆಶ್ರಯ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಇರಬೇಕು. 13 ಹೀಗೆ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಆಶ್ರಯದ ಪಟ್ಟಣಗ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 14 ನೀವು ದರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವು ಆಶ್ರಯದ
ಪಟ್ಟಣಗ ಾಗಿ ಇರಬೇಕು. 15 ಕೈತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾಗಲಿ, ಪರದೇಶದವ ಾಗಲಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ ಆ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗೆ ಒಂದಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಹೊಂದಬಹುದು.

16 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧದಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ನರಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನೆಂದು ನೀವು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
17 ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನು
ನರಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
18 ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ
ಮರದ ಆಯುಧವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
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ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ನರಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. 19 ನರಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದರೂ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇ ಾದವನು ಾರೆಂದರೆ ಹತ ಾದವನ
ಸಮೀಪಬಂಧುವೇ. 20 ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಹಗೆ ಾಡಿ ನೂಕುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ, ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಅವನ ಮೇಲೆ ಏ ಾದರೂ ಎಸೆಯುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ, 21 ಇಲ್ಲವೆ
ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಕೈ ಾರೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಕೊಂದರೆ
ಅವನು ನರಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

22 “ ‘ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಾವ ದೆ್ವೕಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ
ನೂಕುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ, ಾನಿ ಾಡುವ ಸಮಯವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಏ ಾದರೂ ಎಸೆಯುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ,
23 ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಬೀಳಿಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಸತ್ತರೆ ಅವನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ವೈರಿ ಾಗಿರದೆಯೂ
ಾನಿಯನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರಯವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, 24 ಸಭೆಯವರು ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನಿಗೂ, ಹತ ಾದವನ
ಸಮೀಪಬಂಧುವಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು. 25 ಸಭೆಯು ಹತ್ಯ ಾಡಿದವನನು್ನ ಆ ಸಮೀಪ
ಬಂಧುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಅವನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ ಮ ಾ ಾಜಕನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಬೇಕು.

26 “ ‘ಆ ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದವನು ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಾನು
ಓಡಿಹೋಗಿದು್ದ ಆಶ್ರಯಪಟ್ಟಣದ ಮೇರೆಯ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿರು ಾಗ, 27 ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ
ಆಶ್ರಯಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಕಂಡು ಕೊಂದು ಾಕಿದರೆ ಅವನು
ಕೊಲೆ ಾತಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 28ಮ ಾ ಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ತನಕ ಅವನು ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಇರಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
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ಮ ಾ ಾಜಕನು ತೀರಿಹೋದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಾ್ವಸವಿರುವ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು.

29 “ ‘ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಸಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಈ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು.
30 ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂ ಾಗ ನೀವು ಾ ಗಳನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸ ಾರದು.

31 “ ‘ಮರಣಶಿ ಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ಕೊಲೆ ಾತಕನನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಈಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಯೇ ಆಗಬೇಕು.
32 ನೀವು ಆಶ್ರಯಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದವನಿಂದ ಧನವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ ಾ ಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ಸ್ವಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಗೊಡಿಸ ಾರದು. ಅವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಯೇ ಆಗಬೇಕು.

33 “ ‘ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು
ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತವು ದೇಶವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡುವುದು.
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ರಕ್ತ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಂದವನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಿಲ್ಲ. 34 ನೀವು ಾಸಿಸುವ ದೇಶವನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಾಡ ಾರದು. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

36
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಆಸಿ್ತಯ ಾಧ್ಯತೆ

1 ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರೊಳಗೆ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮ್ಮಗನೂ
ಾಕೀರನ ಮಗ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯದನ ಸಂತತಿಯವರ ಮುಖಂಡರು
ೕಶೆಯ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,

2 “ದೇಶವನು್ನ ಚೀಟು ಾಕಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಒಡೆಯನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ತರು ಾಯ ನಮ್ಮ
ಸ್ವಕುಲದವ ಾದ ಚಲ್ಪ ಾದನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಅವನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 3ಹೀಗಿರಲು



ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 36:4 cxxxviii ಅರಣ್ಯ ಾಂಡ 36:13

ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಬೇರೆ ಕುಲದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವರ ಸ್ವತು್ತ ನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವರು
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಿ್ತಗೆ
ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದು. 4 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವು
ಬಂ ಾಗ ಅವರ ಸ್ವತು್ತ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತಗೆ
ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5ಆಗ ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, “ ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಹೇಳುವ
ಾತು ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ. 6 ಆದ ಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಚಲ್ಪ ಾದನ

ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಅ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ತಮ್ಮ
ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಾತ್ರವೇ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದವರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ. 7 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾವ
ಾ್ವಸವೂ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ
ಇರಬೇಕು. 8 ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದಿದ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಕುಲದಲಿ್ಲಯೇ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9ಹೀಗೆ
ಾವ ಾ್ವಸವೂ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲವು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ
ಇರುವುದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10ಚಲ್ಪ ಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾನು ಾರವೇ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. 11 ಚಲ್ಪ ಾದನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾದ ಮ ಾ್ಲ, ತಿಚಾರ್, ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ, ನೋ ಾ
ಎಂಬುವವರು ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
12 ಅವರು ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರಿಗೇ
ಮದುವೆ ಾದುದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ವತು್ತ ತಂದೆಯ ಕುಲದಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿಯಿತು. 13 ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾವಿಧಿಗಳು ಇವೇ.
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ಇಂಡಿಯನ್ರಿವೈಜ್್ಡ ವಸರ್ನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Kannada

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 13 Apr 2023
57d1d9cf-b1ac-5226-925b-8989cef38e01

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/kan
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ

