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സംഖ്യാപുസ്തകം
ജനസംഖ്യാഗണനം

1 സീനായിമരുഭൂമിയിൽ സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
യേഹാവ േമാശേയാട് സംസാരിച്ച . ഇ്രസാേയല്യർ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും പുറെപ്പട്ടതിെന്റ രണ്ടാംവർഷം
രണ്ടാംമാസം ഒന്നാംതീയതി* ആയിരുന്നു
അത്. അവിടന്ന് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയൽസമൂഹെത്തെയല്ലാം
പിതൃഭവനം തിരിച്ച ം കുടുംബം
തിരിച്ച ം സകലപുരുഷന്മാരുെടയും േപര്
പട്ടികയിൽെപ്പടുത്തി ഒരു ജനസംഖ്യെയടുക്കണം.
3ൈസന്യേസവനം െചയ്യാൻ ്രപാപ്തിയുള്ളവരായ
ഇരുപതു വയസ്സ ംഅതിനുേമൽ ്രപായമുള്ളവരും
യുദ്ധ്രപാപ്തരുമായ ഇ്രസാേയൽപുരുഷന്മാെര
നീയും അഹേരാനും ഗണംഗണമായി എണ്ണണം.
4 ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ഓേരാ
പിതൃഭവനത്തലവൻനിങ്ങെളസഹായിക്കെട്ട.

5 “നിങ്ങൾക്കു സഹായികളായിരിേക്കണ്ട
പുരുഷന്മാർഇവരാണ:്

“രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽ െശെദയൂരിെന്റ പു്രതൻ
എലീസൂർ;

6ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽ സൂരീശദ്ദായിയുെട
പു്രതൻ െശലൂമിേയൽ

* 1:1 ച്രന്ദവർഷമനുസരിച്ച ള്ള എ്രബായമാസമാണ;് ഇന്നെത്ത
ഏ്രപിൽ, േമയ് മാസങ്ങളിലാണിത.്
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7 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീനാദാബിെന്റ
പു്രതൻനഹേശാൻ;

8യിസ്സാഖാർേഗാ്രതത്തിൽസൂവാരിെന്റ പു്രതൻ
െനഥനേയൽ;

9െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽേഹേലാെന്റപു്രതൻ
എലീയാബ്;

10 േയാേസഫിെന്റപു്രതന്മാരിൽ:
എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീഹൂദിെന്റ
പു്രതൻഎലീശാമ;
മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ െപദാസൂരിെന്റ പു്രതൻ
ഗമാലിേയൽ;

11 െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽ ഗിെദേയാനിയുെട
പു്രതൻഅബീദാൻ;

12 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അമ്മീശദ്ദായിയുെട
പു്രതൻഅഹീേയെസർ;

13 ആേശർേഗാ്രതത്തിൽ ഒ്രകാെന്റ പു്രതൻ
പഗീേയൽ;

14 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽ െദയൂേവലിെന്റ പു്രതൻ
എലീയാസാഫ്;

15 നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിൽ ഏനാെന്റ പു്രതൻ
അഹീരാ.”

16ഇവരായിരുന്നുഇ്രസാേയൽസമൂഹത്തിൽനിന്നും
നിയമിതരായ പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ.
ഇവർ ഇ്രസാേയലിൽ സഹ്രസങ്ങൾക്ക്
അധിപതിമാരായിരുന്നു.

17 നാമനിർേദശം െചയ്യെപ്പട്ട ഈ പുരുഷന്മാെര
േമാശയുംഅഹേരാനും കൂട്ടിവരുത്തി. 18തുടർന്ന്
അവർ രണ്ടാംമാസം ഒന്നാംതീയതി സകല
ഇ്രസാേയൽസമൂഹെത്തയും വിളിച്ച വരുത്തി.
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ജനങ്ങൾ േഗാ്രതങ്ങളായും കുടുംബങ്ങളായും
തങ്ങള െട വംശവിവരം അറിയിക്കുകയും
ഇരുപതു വയസ്സ മുതൽ േമൽേപ്പാട്ട ള്ള
പുരുഷന്മാരുെട ഓേരാരുത്തരുെടയും േപര്
പട്ടികയിൽ േചർക്കുകയും െചയ്തു. 19യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അേദ്ദഹം
അവെരസീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ച്എണ്ണി:

20 ഇ്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
21 രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
46,500 േപർ.

22ശിെമേയാെന്റ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
23 ശിെമേയാൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
59,300 േപർ.

24ഗാദിെന്റ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
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്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
25 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ 45,650
േപർ.

26െയഹൂദയുെട േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
27 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
74,600 േപർ.

28യിസ്സാഖാറിെന്റ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
29 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
54,400 േപർ.

30െസബൂലൂെന്റ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
31 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
57, 400 േപർ.
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32 േയാേസഫിെന്റ മക്കളിൽ:
എ്രഫയീമിെന്റ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
33 എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
40,500 േപർ.

34മനെശ്ശയുെട േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
35 മനെശ്ശ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
32,200 േപർ.

36െബന്യാമീെന്റ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
37 െബന്യാമീെന്റ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
ഉള്ളവർ 35,400 േപർ.

38ദാെന്റ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
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്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
39 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ 62,700
േപർ.

40ആേശരിെന്റ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
41 ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
41,500 േപർ.

42നഫ്താലിയുെട േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും:
വംശപാരമ്പര്യം, പിതൃഭവനം,
കുടുംബം, േപര് ഇവയനുസരിച്ച്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിനുേമലും
്രപായമുള്ള യുദ്ധ്രപാപ്തരായ എല്ലാ
പുരുഷന്മാരുെടയും കണെക്കടുത്തു.
43 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
53,400 േപർ.

44 േമാശയും അഹേരാനും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ പ്രന്തണ്ട്
ഇ്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാരുംകൂടി
തങ്ങള െട േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
എണ്ണിയ പുരുഷന്മാർ ഇവരായിരുന്നു.
45 ഇ്രസാേയൽ ൈസന്യത്തിൽ
േസവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ്രപാപ്തരായ
ഇരുപതു വയസ്സ മുതൽ
േമൽേപ്പാട്ട ള്ള സകല
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ഇ്രസാേയല്യെരയും അവരുെട
കുടുംബങ്ങളായി എണ്ണി. 46അവരുെട
ആെകഎണ്ണം 6,03,550ആയിരുന്നു.

47 േലവിേഗാ്രതകുടുംബങ്ങെള മറ്റ
പിതൃഭവനക്കുടുംബങ്ങേളാെടാപ്പം എണ്ണിയില്ല.
48 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു:
49 “നീ േലവിേഗാ്രതെത്ത എണ്ണകേയാ
മറ്റ് ഇ്രസാേയല്യരുെട ജനസംഖ്യെയടുപ്പിൽ
അവെര ഉൾെപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്യരുത.്
50 പകരം, േലവ്യെര ഉടമ്പടിയുെട
കൂടാരത്തിെന്റയും അതിെന്റ വസ്തുക്കള െടയും
ഉപകരണങ്ങള െടയും േമൽവിചാരകരായി
നിയമിക്കുക. സമാഗമകൂടാരവും അതിെല
ഉപകരണങ്ങള ം അവർ ചുമക്കണം; അതു
സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനുചുറ്റ ം പാളയമടിച്ച
പാർക്കുകയും േവണം. 51 സമാഗമകൂടാരം
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ േലവ്യർ അത് അഴിക്കണം;
സമാഗമകൂടാരം സ്ഥാപിക്കുേമ്പാൾ േലവ്യർ
അത് ഉയർത്തണം. അന്യർ അതിെന
സമീപിച്ചാൽ അവർക്കു വധശിക്ഷനൽകണം.
52 ഇ്രസാേയല്യർ ഗണംഗണമായി അവരവരുെട
പാളയത്തിൽ, സ്വന്തം പതാകയ്ക്കു കീഴിൽ
തങ്ങള െട കൂടാരങ്ങൾ ഉയർത്തണം.
53 ഇ്രസാേയൽമക്കള െടേമൽ ൈദവേകാപം
വരാതിരിക്കാൻ േലവ്യർ ഉടമ്പടിയുെട
കൂടാരത്തിനുചുറ്റ ം പാളയം അടിക്കണം;
േലവ്യർ ഉടമ്പടിയുെട കൂടാരത്തിെന്റ ചുമതല
വഹിക്കുകയും േവണം.”

54യേഹാവേമാശേയാടുകൽപ്പിച്ചതുേപാെലെയല്ലാം
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ഇ്രസാേയൽമക്കൾ െചയ്തു; അ്രപകാരംതെന്ന
അവർെചയ്തു.

2
പാളയങ്ങള െട ്രകമീകരണം

1 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “ഇ്രസാേയൽജനം
തങ്ങള െട േഗാ്രതചിഹ്നങ്ങളള്ള പതാകകൾക്കു
കീഴിൽ സമാഗമകൂടാരത്തിനുചുറ്റ ം അൽപ്പം
അകെലയായി പാളയമടിക്കണം.”

3 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിലുള്ളവർ
സൂേര്യാദയത്തിന് അഭിമുഖമായി
തങ്ങള െട പതാകയിൻകീഴിൽ
പാളയമടിക്കണം.

അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ നഹേശാനാണ്
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു.
4അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 74,600.

5 യിസ്സാഖാർേഗാ്രതം അവർക്ക്
അടുത്തായി പാളയമടിക്കും.
സൂവാരിെന്റ മകൻ െനഥനേയലാണ്
യിസ്സാഖാർേഗാ്രതാംഗങ്ങള െട ്രപഭു.
6അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 54,400.

7 അടുത്തത് െസബൂലൂൻ േഗാ്രതമായിരിക്കും.
േഹേലാെന്റ മകൻ എലീയാബാണ്
െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു.
8അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 57,400.

9 െയഹൂദാ പാളയത്തിേലക്കു
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട പുരുഷന്മാരുെട
എണ്ണം അവരുെട ഗണങ്ങളിൻ്രപകാരം
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ആെക 1,86,400. ആദ്യം അവർ
പുറെപ്പടണം.

10 രൂേബൻേഗാ്രതത്തിലുള്ളവർ
തങ്ങള െട പതാകയിൻകീഴിൽ
െതക്കുഭാഗത്തുപാളയമടിക്കണം.

െശെദയൂരിെന്റ മകൻ എലീസൂർ
ആണ് രൂേബൻേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു.
11അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 46,500.

12 ശിെമേയാൻേഗാ്രതം അവർക്ക്
അടുത്തായി പാളയമടിക്കും.
സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ െശലൂമിേയലാണ്
ശിെമേയാൻേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു.
13അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 59,300.

14 ഗാദ്േഗാ്രതമായിരിക്കും അടുത്തത്.
െരയൂേവലിെന്റ* മകൻ എലീയാസാഫാണ്
ഗാദ്േഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു. 15അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗണത്തിലുള്ളവർ 45,650.

16 രൂേബൻപാളയത്തിേലക്കു
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട പുരുഷന്മാർ,
അവരുെട ഗണങ്ങളിൻ്രപകാരം
ആെക 1,51,450. അവർ രണ്ടാമതായി
പുറെപ്പടും.

17 പിന്നീട് പാളയങ്ങൾക്കു മധ്യത്തിലായി
സമാഗമകൂടാരവും േലവ്യരുെട പാളയവും
യാ്രതപുറെപ്പടും. പാളയമടിക്കുേമ്പാഴുള്ള
്രകമംേപാെല ഓേരാരുത്തരും സ്വന്തം
പതാകയ്ക്കു കീഴിലായി അവരവരുെട
്രകമമനുസരിച്ച പുറെപ്പടണം.

* 2:14 ചി.ൈക.്രപ. െഡയൂേവൽ
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18 എ്രഫയീംഗണം, തങ്ങള െട
പതാകയിൻകീഴിൽപടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു
പാളയമിറങ്ങണം.

അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ എലീശാമ
ആണ് എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു.
19അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 40,500.

20 മനെശ്ശേഗാ്രതം ആയിരിക്കും അടുത്തത്.
െപദാസൂരിെന്റ മകൻ ഗമാലിേയൽ
ആണ് മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു.
21അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 32,200.

22 അതിനുേശഷം െബന്യാമീൻേഗാ്രതം വരും.
ഗിെദേയാനിയുെട മകൻ അബീദാൻ
ആണ് െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു.
23അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 35,400.

24 എ്രഫയീം പാളയത്തിേലക്കു
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട പുരുഷന്മാർ,
അവരുെടഗണങ്ങളിൻ്രപകാരംആെക
1,08,100. അവർ മൂന്നാമതായി
പുറെപ്പടും.

25ദാൻഗണംവടക്ക്:
തങ്ങള െട പതാകയിൻകീഴിൽ പാളയമടിക്കും.
അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ അഹീേയെസർ
ആണ് ദാൻേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു.
26അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 62,700.

27 അവർക്ക് അടുത്ത് ആേശർേഗാ്രതം
പാളയമടിക്കും. ഒ്രകാെന്റ മകൻ പഗീേയൽ
ആണ് ആേശർേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു.
28അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 41,500.

29 നഫ്താലി േഗാ്രതമായിരിക്കും
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അടുത്തത്. ഏനാെന്റ മകൻ അഹീരാ
ആണു നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിെന്റ ്രപഭു.
30അേദ്ദഹത്തിെന്റഗണത്തിലുള്ളവർ 53,400.

31 ദാൻപാളയത്തിേലക്കു
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടപുരുഷന്മാർആെക 1,
57, 600. തങ്ങള െട പതാകയിൻകീഴിൽ
അവർഒടുവിലായി പുറെപ്പടും.

32 കുടുംബങ്ങളായി എണ്ണെപ്പട്ട
ഇ്രസാേയല്യർ ഇവരാണ.്
ഗണംഗണമായി പാളയങ്ങളിലുള്ള
പുരുഷന്മാർ ആെക 6,03,550.
33 യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല മറ്റ്
ഇ്രസാേയൽമക്കേളാെടാപ്പം േലവ്യെര
എണ്ണിയില്ല.

34 അങ്ങെന യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
െചയ്തു; അ്രപകാരമായിരുന്നു അവർ
തങ്ങള െട പതാകകളിൻകീഴിൽ പാളയമടിച്ചത്,
അങ്ങെനയായിരുന്നു ഓേരാരുത്തരും തങ്ങള െട
കുടുംബേത്താടും പിതൃഭവനേത്താടുെമാപ്പം
പുറെപ്പട്ടത്.

3
േലവ്യർ

1 സീനായിമലയിൽ യേഹാവ േമാശേയാടു
സംസാരിച്ച കാലത്ത് അഹേരാെന്റയും
േമാശയുെടയും വംശാവലി ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
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2 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ
ഇവയാണ്: ആദ്യജാതനായ നാദാബ്,
അബീഹൂ, എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ.
3 പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷെചയ്യാൻ
്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ അഭിഷിക്തപുേരാഹിതന്മാരുെട
േപരുകൾ ഇവതെന്ന. 4 ഇവരിൽ നാദാബും
അബീഹൂവും സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
യേഹാവയുെട തിരുമുമ്പാെക അന്യാഗ്നി
െകാണ്ടുവന്നതു നിമിത്തം അവിെട
വീണ് മരിച്ച േപായിരുന്നു. അവർക്കു
പു്രതന്മാരില്ലായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട്
എെലയാസാരും ഈഥാമാരുംമാ്രതമാണ്
തങ്ങള െട പിതാവായ അഹേരാെന്റ കാലത്ത്
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ െചയ്തത്.

5 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
6 “പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന
സഹായിക്കുന്നതിനായി േലവിേഗാ്രതെത്ത
കൂട്ടിവരുത്തുക. 7അവർഅേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടിയും
സർവസമൂഹത്തിനുേവണ്ടിയും
സമാഗമത്തിനുള്ള കൂടാരത്തിെല ശു്രശൂഷകൾ
െചയ്യണം. 8 സമാഗമകൂടാരത്തിെല
സകല ഉപകരണങ്ങള െടയും സൂക്ഷിപ്പ്
അവർക്കായിരിക്കണം. അവർ
കൂടാരത്തിെല േവലകൾ െചയ്തുെകാണ്ട്
ഇ്രസാേയല്യരുെട കടമകൾ നിർവഹിക്കണം.
9 േലവ്യെര അഹേരാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർക്കുമായി ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുക;
അേദ്ദഹത്തിനു* പരിപൂർണമായി

* 3:9 ചി.ൈക.്രപ.എനിക്കു
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ഏൽപ്പിക്കെപ്പേടണ്ട ഇ്രസാേയല്യർ
അവരാണ.് 10 പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷെചയ്യാൻ
അഹേരാെനയുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റപു്രതന്മാെരയും
നിയമിക്കുക; മറ്റാെരങ്കിലും വിശുദ്ധസ്ഥലെത്ത
സമീപിച്ചാൽ അവർ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം.”

11 യേഹാവ േമാശേയാടു വീണ്ടും പറഞ്ഞു:
12 “എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യസ്്രതീകള െടയും
ആദ്യജാതന്മാർക്കു പകരമായി
ഇ്രസാേയല്യരിൽനിന്ന് ഞാൻ േലവ്യെര
എടുത്തിരിക്കുന്നു. േലവ്യർഎനിക്കുള്ളവരാകുന്നു,
13 കാരണം സകല ആദ്യജാതന്മാരും
എനിക്കുള്ളവരാണ.് ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെല
ആദ്യജാതന്മാെരെയാെക്കയും സംഹരിച്ചേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയലിലുള്ള മനുഷ്യരുെടയും
മൃഗങ്ങള െടയും കടിഞ്ഞൂലുകെള ഒെക്കയും
എനിക്കായി േവർതിരിച്ച .അവർഎനിക്കുള്ളവർ;
ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.”

14യേഹാവേമാശേയാടുസീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ച
സംസാരിച്ച : 15 “േലവ്യെര കുടുംബമായും
പിതൃഭവനമായും എണ്ണണം. ഒരുമാസംമുതൽ
േമേലാട്ട ്രപായമുള്ള ആണിെനെയാെക്കയും
എണ്ണണം.” 16 യേഹാവ തേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്നേമാശഅവെരഎണ്ണി.

17 േലവിയുെട മക്കള െട േപരുകൾ
ഇവയായിരുന്നു:
െഗർേശാൻ, െകഹാത്ത്, െമരാരി.

18കുടുംബംകുടുംബമായിെഗർേശാന്യപു്രതന്മാർ:
ലിബ്നി,ശിെമയി.
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19 കുടുംബം കുടുംബമായി െകഹാത്തിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
അ്രമാം,യിസ്ഹാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ.

20 കുടുംബം കുടുംബമായി െമരാരിയുെട
പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി, മൂശി.

പിതൃഭവന്രപകാരം േലവ്യകുടുംബങ്ങൾ
ഇവയായിരുന്നു.

21 ലിബ്നിയർ, ശിമ്യർ
എന്നീ കുടുംബങ്ങൾ
െഗർേശാനിൽനിന്നുള്ളവരായിരുന്നു;
ഇവയാണ് െഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങൾ.

22 ഒരുമാസവും അതിലധികവും ്രപായമുള്ള
ആണുങ്ങള െടഎണ്ണം 7,500.

23 െഗർേശാന്യകുലങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത്
സമാഗമകൂടാരത്തിനു പിന്നിൽ
പാളയമടിക്കണം.

24 ലാേയലിെന്റ പു്രതൻ എലീയാസാഫ്
െഗർേശാന്യ പിതൃഭവനങ്ങള െട ്രപഭു
ആയിരുന്നു.

25 സമാഗമകൂടാരത്തിൽ െഗർേശാന്യർ
സൂക്ഷിക്കാൻ ചുമതലെപ്പട്ടിരുന്നത്
സമാഗമകൂടാരം, തിരുനിവാസം, അതിെന്റ
മൂടുവിരികൾ, സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിനുള്ളമറശ്ശീല, 26കൂടാരാങ്കണകവാടത്തിെന്റ
മറശ്ശീലകൾ, സമാഗമകൂടാരെത്തയും
യാഗപീഠെത്തയുംചുറ്റിഅങ്കണകവാടത്തിലുള്ള
മറശ്ശീല, അതിെന്റ കയറുകൾ, അതിെന്റ
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ഉപേയാഗത്തിനുള്ള എല്ലാ അനുബന്ധ
ഉപകരണങ്ങൾഎന്നിവആയിരുന്നു.

27അ്രമാമ്യർ,യിസ്ഹാര്യർ, െഹേ്രബാന്യർ,
ഉസ്സീേയല്യർ എന്നീ കുലങ്ങൾ
െകഹാത്തിനുള്ളവയായിരുന്നു;
ഇവയായിരുന്നു െകഹാത്യ
പിതൃഭവനങ്ങൾ.

28 ഒരുമാസവും അതിലധികവും ്രപായമുള്ള
ആണുങ്ങള െടഎണ്ണം 8,600.†
െകഹാത്യർക്കായിരുന്നു വിശുദ്ധമന്ദിരം
സൂക്ഷിക്കുന്നചുമതല.

29 െകഹാത്യ പിതൃഭവനങ്ങൾ
പാളയമടിച്ചിരുന്നത് സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
െതക്കുഭാഗത്താണ.്

30 െകഹാത്യകുടുംബങ്ങള െട പിതൃഭവനത്തിനു
്രപഭു ഉസ്സീേയലിെന്റ പു്രതൻ എലീസാഫാൻ
ആയിരുന്നു.

31 േപടകം, േമശ, വിളക്കുതണ്ട,് യാഗപീഠങ്ങൾ,
ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ഉപകരണങ്ങൾ,
മറശ്ശീല എന്നിവയും അവയുെട
ഉപേയാഗേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ട സകലതും ഈ
നാലു കുലങ്ങള െടചുമതലയിലായിരുന്നു.

32 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ പു്രതൻ
എെലയാസാരായിരുന്നു േലവ്യരുെട ്രപധാന
്രപഭു. വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ സൂക്ഷിപ്പിനു
ചുമതലെപ്പട്ടവരുെട േമൽവിചാരകനായി
അേദ്ദഹം നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

† 3:28 ചില ്രഗീക്കു പതിപ്പിൽ 8,300.
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33 മഹ്ലീയരുെടയും മൂശ്യരുെടയും
കുടുംബങ്ങൾെമരാരിയിൽനിന്നുള്ളവയായിരുന്നു;
ഇവയായിരുന്നു െമരാര്യകുടുംബങ്ങൾ.

34 അവരിൽ ഒരുമാസവും അതിലധികവും
്രപായമുള്ളആണുങ്ങൾ 6,200.

35 െമരാര്യകുടുംബങ്ങള െട ്രപഭു
അബീഹയീലിെന്റ പു്രതൻ
സൂരിേയലായിരുന്നു.
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ വടക്കുഭാഗത്ത് അവർ
പാളയമടിക്കണം.

36 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂടുകൾ,
അതിെന്റ സാക്ഷകൾ, തൂണുകൾ,
ചുവടുകൾ, അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ
സകലതും, 37 കൂടാെത ചുറ്റ മുള്ള
അങ്കണത്തിെന്റ തൂണുകൾ, അവയുെട
ചുവടുകൾ, കൂടാരത്തിെന്റ കുറ്റികൾ,
കയറുകൾ തുടങ്ങി അവയുെട
ഉപേയാഗവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സകലതും
െമരാര്യരുെട ചുമതലയിലായിരുന്നു
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത.്

38 േമാശയും, അഹേരാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരും സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കിഴക്കുഭാഗേത്തക്ക,്‡സൂേര്യാദയത്തിനഭിമുഖമായി,
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റമുമ്പിൽ
പാളയമടിക്കണം.
ഇ്രസാേയല്യർക്കുേവണ്ടി അവരായിരുന്നു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ സൂക്ഷിപ്പിന്

‡ 3:38 അതായത്, മുൻവശേത്തക്ക്
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ചുമതലെപ്പട്ടവർ.
വിശുദ്ധമന്ദിരേത്താട് സമീപിക്കുന്ന അന്യർ
മരണശിക്ഷഅനുഭവിേക്കണ്ടിയിരുന്നു.

39 യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം
േമാശയും അഹേരാനും കുടുംബങ്ങൾ
അനുസരിച്ച് എണ്ണിയ േലവ്യർ,
ഒരുമാസേമാ അതിലധികേമാ
്രപായമുള്ള സകല ആണുങ്ങള െടയും
എണ്ണം 22,000ആയിരുന്നു.

40യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ച :
“ഒരുമാസവും അതിലധികവും ്രപായമുള്ളവരായ
ഇ്രസാേയല്യരിെല ആദ്യജാതരായ ആണുങ്ങെള
എല്ലാവെരയും എണ്ണി അവരുെട േപരുകള െട
ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക. 41 ഇ്രസാേയല്യരിെല
സകല ആദ്യജാതന്മാർക്കും പകരം േലവ്യെരയും
ഇ്രസാേയല്യരുെട കന്നുകാലികളിെല
സകലകടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും പകരം േലവ്യരുെട
കന്നുകാലികെളയും എനിക്കുേവണ്ടി എടുക്കുക.
ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.”

42 അങ്ങെന േമാശ, യേഹാവ തേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഇ്രസാേയല്യരിെല സകല
ആദ്യജാതന്മാെരയും എണ്ണി. 43 പട്ടികയിൽ
േപരു േചർത്ത ഒരുമാസേമാ അതിലധികേമാ
്രപായമുള്ള ആദ്യജാതരായ ആണുങ്ങൾ 22,273
ആയിരുന്നു.

44 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ച : 45 “ഇ്രസാേയലിെല സകല
ആദ്യജാതന്മാർക്കും പകരം േലവ്യെരയും,
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അവരുെട കന്നുകാലികൾക്കു പകരം േലവ്യരുെട
കന്നുകാലികെളയും എടുക്കുക. േലവ്യർ
എനിക്കുള്ളവർ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 46 ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
ആദ്യജാതന്മാരിൽ േലവ്യപുരുഷന്മാരുെട
സംഖ്യെയ കവിയുന്ന 273 േപരും,
വീെണ്ടടുപ്പ വിലയായി, 47 ആളാം്രപതി
അഞ്ചുേശേക്കൽ§ വീതം വാങ്ങുക.
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം, േശേക്കൽ
ഒന്നിന് ഇരുപതു േഗരാവീതം വാങ്ങണം.
48 േലവ്യരുെട എണ്ണത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള
ഇ്രസാേയല്യരുെട വീെണ്ടടുപ്പ വില അഹേരാനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റപു്രതന്മാർക്കും നൽകണം.”

49അങ്ങെനേലവ്യരാൽവീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടവരുെട
എണ്ണെത്ത കവിയുന്നവരിൽനിന്ന്
വീെണ്ടടുപ്പ വില േമാശ വാങ്ങി.
50 ഇ്രസാേയല്യരുെട ആദ്യജാതന്മാരിൽനിന്ന്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം 1,365
േശേക്കൽ* െവള്ളി അേദ്ദഹം വാങ്ങി.
51യേഹാവയുെട വചനത്താൽ തനിക്കു കൽപ്പന
ലഭിച്ചതിൻ്രപകാരം േമാശ വീെണ്ടടുപ്പ വില
അഹേരാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും
െകാടുത്തു.

4
െകഹാത്യർ

1 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “േലവ്യാേഗാ്രതത്തിെല

§ 3:47 ഏക. 58 ്രഗാം. * 3:50 ഏക. 16കി.്രഗാം.
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െകഹാത്യരുെട ജനസംഖ്യ പിതൃഭവനമായും
കുടുംബമായുംഎടുക്കുക. 3സമാഗമകൂടാരത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്കു വരുന്നവരായ മുപ്പതുമുതൽ
അൻപതുവെര വയസ്സ ്രപായമുള്ള
സകലപുരുഷന്മാെരയുംഎണ്ണ ക.

4 “സമാഗമകൂടാരത്തിെലഅതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ
സൂക്ഷിക്കുകയാണ് െകഹാത്യരുെട ചുമതല.
5 പാളയം യാ്രത പുറെപ്പടുേമ്പാൾ അഹേരാനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാരും അകത്തുെചന്ന്
മറശ്ശീല അഴിച്ചിറക്കി ഉടമ്പടിയുെട േപടകം
അതുെകാണ്ടു മൂടണം. 6 പിെന്ന അവർ അതു
തഹശുതുകൽെകാണ്ടു* മൂടണം. ഒരു നീല തുണി
അതിേന്മൽ വിരിച്ച് തണ്ടുകൾ യഥാസ്ഥാനത്ത്
ഇടുകയും േവണം.

7 “കാഴ്ചയപ്പത്തിെന്റ േമശേമൽ അവർ ഒരു
നീലത്തുണി വിരിച്ച് തളികകള ം പാ്രതങ്ങള ം
േകാപ്പകള ം പാനീയയാഗത്തിനുള്ള ഭരണികള ം
അതിേന്മൽ െവക്കണം; അവിെട നിരന്തരം
ഉണ്ടാകാറുള്ള അപ്പവും അതിേന്മൽതെന്ന
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 8 ഇവയുെടേമൽ അവർ
ഒരു െചമപ്പ തുണി വിരിക്കുകയും അതു
തഹശുതുകൽെകാണ്ടു മൂടുകയും, പിന്നീട്
അതിെന്റതണ്ടുകൾഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്യണം.

9 “അവർ ഒരു നീലത്തുണി എടുത്ത്
െവളിച്ചത്തിനുള്ള വിളക്ക്, അതിെന്റ
ദീപങ്ങേളാടും അതിെന്റ കരിന്തിരി
മുറിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രതികകേളാടും അതിെന്റ
പാ്രതങ്ങേളാടും അതിൽ ഒഴിക്കുന്ന എണ്ണയുെട

* 4:6 ജലത്തിൽവസിക്കുന്നവലിയസസ്തനജീവികള െടതുകൽ
ആകാനാണ്സാധ്യത.
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എല്ലാ ഭരണികേളാടുംകൂെട മൂടണം. 10 പിെന്ന
അവർ അതും അേതാടു ബന്ധെപ്പട്ട സകല
ഉപകരണഭാഗങ്ങള ം തഹശുതുകൽെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞ് ചുമക്കാനുള്ള ഒരു തണ്ടിേന്മൽ
െവക്കണം.

11 “തങ്കയാഗപീഠത്തിേന്മൽ അവർ
ഒരു നീലത്തുണി വിരിക്കുകയും
തഹശുതുകൽെകാണ്ട് അതു മൂടുകയും
അതിെന്റതണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയും േവണം.

12 “അവർ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം
എടുത്ത,് ഒരു നീലത്തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞ്,
തഹശുതുകൽെകാണ്ടു മൂടി, ചുമക്കാനുള്ള
തണ്ടിേന്മൽെവക്കണം.

13 “അവർ െവങ്കലയാഗപീഠത്തിേന്മൽനിന്ന്
ചാരം നീക്കി ഒരു ഊതവർണത്തിലുള്ള ഒരു
ശീല അതിേന്മൽ വിരിക്കണം. 14 പിെന്ന
അവർ അഗ്നികലശങ്ങൾ, മാംസം ൈകകാര്യം
െചയ്യാനുള്ള മുൾക്കരണ്ടികൾ, േകാരികകൾ,
തളിക്കുന്നതിനുള്ള കലങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾെപ്പെട
യാഗപീഠത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കുന്ന
സകല ഉപകരണങ്ങും അതിേന്മൽ െവക്കണം.
അതിേന്മൽ അവർ തഹശുതുകൽെകാണ്ടുള്ള
ഒരു വിരി വിരിച്ച,് ചുമക്കാനുള്ള തണ്ടുകൾ
ഉറപ്പിക്കണം.

15 “അഹേരാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരും വിശുദ്ധ ഉപകരണങ്ങള ം
സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കള ം മൂടിത്തീർന്നേശഷം,
പാളയം പുറെപ്പടാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുേമ്പാൾ
ചുമക്കുന്ന േജാലിക്കായി െകഹാത്യർ വരണം.
എന്നാൽ അവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന,്
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വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള സ്പർശിക്കരുത.്
സമാഗമകൂടാരത്തിലുള്ള ഈ സാധനങ്ങളാണ്
െകഹാത്യർ ചുമേക്കണ്ടത്.

16 “െവളിച്ചത്തിനുള്ളഎണ്ണ,സുഗന്ധധൂപവർഗം,
നിരന്തരം അർപ്പിക്കുന്ന േഭാജനയാഗം,
അഭിേഷകൈതലം എന്നിവയുെട േമൽേനാട്ടം
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ പു്രതൻ
എെലയാസാർക്ക് ആയിരിക്കണം.
സമാഗമകൂടാരം മുഴുവനും, അതിെന്റ വിശുദ്ധ
ഉപകരണങ്ങള ം വസ്തുക്കള ം ഉൾെപ്പെട
അതിലുള്ള സകലതിെന്റയും ചുമതല
അേദ്ദഹത്തിനായിരിക്കണം.”

17 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
അരുളിെച്ചയ്തു: 18 “െകഹാത്യകുടുംബങ്ങള െട
കുലങ്ങൾ േലവ്യരിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കെപ്പടരുത.്
19 അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കേളാടു
സമീപിക്കുേമ്പാൾഅവർമരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവർക്കുേവണ്ടി ഇതു െചയ്യ ക: അഹേരാനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റപു്രതന്മാരും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
കടന്നുെചന്ന് ഓേരാ പുരുഷെനയും അവെന്റ
േജാലിയും അവൻ ചുമേക്കണ്ട വസ്തുക്കള ം
ഏൽപ്പിക്കുക. 20 എന്നാൽ െകഹാത്യർ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ
മൂടുന്ന സമയം അവർ അകത്തുെചന്നു
വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾേനാക്കരുത.്”

െഗർേശാന്യർ
21 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

22 “പിതൃഭവനമായും കുടുംബമായും
െഗർേശാന്യരുെട ജനസംഖ്യെയടുക്കുക.
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23 സമാഗമകൂടാരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കു
വരുന്നവരായ മുപ്പതുമുതൽ അൻപതുവെര
വയസ്സ ്രപായമുള്ള സകലപുരുഷന്മാെരയും
എണ്ണ ക.

24 “േവലയിലും ചുമട് എടുക്കുന്നതിലും
െഗർേശാന്യകുലങ്ങള െട ശു്രശൂഷ ഇതാണ:്
25 കൂടാരത്തിെന്റ മറശ്ശീലകൾ, സമാഗമകൂടാരം,
അതിെന്റ വിരി, തഹശുതുകൽെകാണ്ടുള്ള
പുറംമൂടി, സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കലുള്ള
മറശ്ശീലകൾ, 26 സമാഗമകൂടാരെത്തയും
യാഗപീഠെത്തയും ചുറ്റിയുള്ള അങ്കണത്തിെന്റ
മറശ്ശീലകൾ, അങ്കണകവാടത്തിെന്റ മറശ്ശീല,
കയറുകൾ, അതിെന്റ ശു്രശൂഷയിൽ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം
അവർ ചുമക്കണം. ഇവെകാണ്ടു െചേയ്യണ്ട
േജാലിെയാെക്കയും െഗർേശാന്യർ െചയ്യണം.
27 ചുമടു ചുമക്കുന്നേതാ ഇതര േവലകൾ
െചയ്യന്നേതാ ആയ അവരുെട ശു്രശൂഷകൾ
എല്ലാം അഹേരാെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും
നിർേദശാനുസരണമായിരിക്കണം.
അവർക്കുള്ള കർത്തവ്യെമല്ലാം നീ അവെര
ഏൽപ്പിക്കണം. 28 സമാഗമകൂടാരത്തിെല
െഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങള െട ശു്രശൂഷ ഇതാണ്.
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ പു്രതൻ
ഈഥാമാരിെന്റ നിർേദശാനുസരണം അവർ
ശു്രശൂഷെചയ്യണം.

െമരാര്യർ
29 “െമരാര്യെര പിതൃഭവനമായും കുടുംബമായും
എണ്ണ ക. 30 സമാഗമകൂടാരത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്കു വരുന്നവരായ മുപ്പതുമുതൽ
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അൻപതുവയസ്സ വെര ്രപായമുള്ള
സകലപുരുഷന്മാെരയും എണ്ണ ക.
31 സമാഗമകൂടാരത്തിൽ അവർ ശു്രശൂഷ
നിവർത്തിക്കുേമ്പാഴുള്ള അവരുെട കർത്തവ്യം
ഇതാണ്: കൂടാരത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂട,് അതിെന്റ
സാക്ഷകൾ, തൂണുകള ം ചുവടുകള ം,
32അതുേപാെലതെന്നചുറ്റ മുള്ളഅങ്കണത്തിെന്റ
തൂണുകള ം ചുവടുകള ം, കൂടാരത്തിെന്റ
കുറ്റികൾ, കയറുകൾ എന്നിങ്ങെന എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം അവയുെട ഉപേയാഗവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട സകലതും അവർ ചുമക്കണം. ഓേരാ
പുരുഷെനയും അവൻ ചുമേക്കണ്ട സാധനങ്ങൾ
്രപേത്യകംഏൽപ്പിക്കുക. 33സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
േവലെചയ്യ േമ്പാൾ പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ പു്രതൻ ഈഥാമാരിെന്റ
നിർേദശാനുസരണം െമരാര്യകുടുംബങ്ങൾ
അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടശു്രശൂഷഇതാണ്.”
േലവ്യരുെടഎണ്ണം

34 േമാശയും അഹേരാനും സഭയിെല
േനതാക്കന്മാരും െകഹാത്യെര
പിതൃഭവനമായും കുടുംബമായുംഎണ്ണി.
35സമാഗമകൂടാരത്തിെലശു്രശൂഷയ്ക്കുവന്ന
മുപ്പതുമുതൽ അൻപതുവയസ്സ വെര
്രപായമുള്ള പുരുഷന്മാർ
36പിതൃഭവന്രപകാരംഎണ്ണെപ്പട്ടവർആെക
2,750ആയിരുന്നു. 37സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
ശു്രശൂഷെചയ്തവരായിെകഹാത്യകുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരുെട
ആെക എണ്ണം ആയിരുന്നു ഇത.്
േമാശേയാട് യേഹാവ കൽപ്പിച്ച്രപകാരം
േമാശയുംഅഹേരാനുംഅവെരഎണ്ണി.
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38 െഗർേശാന്യെര പിതൃഭവനമായും
കുടുംബമായുംഎണ്ണി.
39സമാഗമകൂടാരത്തിെലശു്രശൂഷയ്ക്കുവന്ന
മുപ്പതുമുതൽ അൻപതുവയസ്സ വെര
്രപായമുള്ള, 40 പിതൃഭവനമായും
കുടുംബമായും എണ്ണെപ്പട്ട
പുരുഷന്മാർ ആെക 2,630
ആയിരുന്നു. 41 സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
ശു്രശൂഷെചയ്തവരായിെഗർേശാന്യകുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരുെട
ആെക എണ്ണം ആയിരുന്നു ഇത.്
യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം േമാശയും
അഹേരാനുംഅവെരഎണ്ണി.

42 െമരാര്യെര പിതൃഭവനമായും കുടുംബമായും
എണ്ണി.
43സമാഗമകൂടാരത്തിെലശു്രശൂഷയ്ക്കുവന്ന
മുപ്പതുമുതൽ അൻപതുവയസ്സ വെര
്രപായമുള്ളവരും 44 പിതൃഭവന്രപകാരം
എണ്ണെപ്പട്ടവരുമായ പുരുഷന്മാർ
ആെക 3,200 ആയിരുന്നു.
45 െമരാര്യകുടുംബങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുെട
ആെക എണ്ണമായിരുന്നു ഇത.്
േമാശയിലൂെട യേഹാവ കൽപ്പിച്ച്രപകാരം
േമാശയുംഅഹേരാനുംഅവെരഎണ്ണി.

46 അങ്ങെന േമാശയും അഹേരാനും
ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുംകൂടി
േലവ്യെര മുഴുവൻ പിതൃഭവനമായും
കുടുംബമായും എണ്ണി.
47 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
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ശു്രശൂഷയ്ക്കും ചുമടിനും വന്നിരുന്ന
മുപ്പതുമുതൽ അൻപതുവയസ്സ വെര
്രപായമുള്ള പുരുഷന്മാർ 48 ആെക
8,580 ആയിരുന്നു. 49 യേഹാവ
േമാശയിലൂെട കൽപ്പിച്ചതുേപാെല,
ഓേരാരുത്തെനയും താന്താങ്ങള െട
ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച ; അവരുെട
കർത്തവ്യങ്ങെളക്കുറിച്ച നിർേദശവും
നൽകി.

യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
അേദ്ദഹംഅവെരഎണ്ണി.

5
പാളയത്തിെന്റവിശുദ്ധി

1 യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ച :
2 “കുഷ്ഠേരാഗേമാ,* എെന്തങ്കിലും ്രസവേമാ
ഉള്ളവെരയും, മൃതശരീരംനിമിത്തം
ആചാരപരമായി അശുദ്ധരായവെരയും
പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കാൻ
ഇ്രസാേയല്യേരാടു കൽപ്പിക്കുക.
3സ്്രതീപുരുഷേഭദെമേന്യഅവെരപുറത്താക്കുക;
അവരുെട ഇടയിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്ന
പാളയം അവർ അശുദ്ധമാക്കാതിരിക്കാൻ
പാളയത്തിൽനിന്ന് അവെര പുറത്താക്കുക.”
4 ഇ്രസാേയല്യർ അങ്ങെന െചയ്തു; അവർ
അവെര പാളയത്തിനു പുറത്താക്കി. യേഹാവ

* 5:2 ത്വക്കിെന ബാധിക്കുന്ന വിവിധ േരാഗങ്ങൾക്ക് കുഷ്ഠം
എന്നതിനുപേയാഗിക്കുന്നഎ്രബായപദം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
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േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന അവർ
െചയ്തു.
്രപായശ്ചിത്തം

5 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
6 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു പറയുക: ‘ഒരു
പുരുഷേനാ സ്്രതീേയാ ഏതിെലങ്കിലും
ഒരാേളാടു െതറ്റ െചയ്ത് യേഹാവേയാട്
അവിശ്വസ്തരായാൽ ആ വ്യക്തി
കുറ്റക്കാരനാണ്; 7ആ മനുഷ്യൻ താൻ െചയ്ത
പാപം ഏറ്റ പറയണം. തെന്റ െതറ്റിന് അയാൾ
പൂർണ ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യണം; മുതലിേനാട്
അഞ്ചിെലാന്നു കൂട്ടിേച്ചർത്ത്, ആേരാടു
േ്രദാഹം െചയ്േതാ, അയാൾക്കു െകാടുക്കണം.
8എന്നാൽ െതറ്റിനു ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യാൻ ആ
വ്യക്തിക്ക് അടുത്ത ബന്ധുക്കളാരുമിെല്ലങ്കിൽ
്രപായശ്ചിത്തം യേഹാവയ്ക്കുള്ളതായിരിക്കും,
അത് അവെന്റ പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള
ആട്ട െകാറ്റേനാെടാപ്പം പുേരാഹിതനു
െകാടുക്കണം. 9 പുേരാഹിതെന്റ മുമ്പിൽ
ഇ്രസാേയല്യർ െകാണ്ടുവരുന്ന സകലവിശുദ്ധ
സംഭാവനകള ം അേദ്ദഹത്തിനുള്ളതായിരിക്കും.
10 ഓേരാരുത്തരുെടയും വിശുദ്ധവഴിപാടുകൾ
അർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയുേടതുതെന്നയായിരിക്കും;
എന്നാൽ ആ വ്യക്തി പുേരാഹിതനു
നൽകുന്നെതന്തുംപുേരാഹിതനുള്ളതായിരിക്കും.’ ”
പാതി്രവത്യശങ്കയ്ക്കുള്ളനിയമം

11പിെന്നയേഹാവേമാശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തു:
12 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു സംസാരിക്കണം.അവേരാട്
ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘ഒരു പുരുഷെന്റ ഭാര്യ പിഴച്ച്
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അവേനാട് അവിശ്വസ്തയായിത്തീരുകയും;
13 പരപുരുഷനുെമാത്ത് അവൾ
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുകയും—
അവൾ അശുദ്ധെയങ്കിലും ്രപവൃത്തിയിൽ
പിടിക്കെപ്പടാത്തതിനാൽ അവൾെക്കതിേര
സാക്ഷിയില്ലാതിരിക്കുകയും—ഇക്കാര്യംഅവള െട
ഭർത്താവിനു മറഞ്ഞിരിക്കുകയും അവള െട
അശുദ്ധി കണ്ടുപിടിക്കെപ്പടാതിരിക്കുകയും
14 അവനു സംശയം ജനിക്കുകയും തെന്റ
ഭാര്യെയ സംശയേത്താെട വീക്ഷിക്കുകയും
െചയ്താൽ—അല്ല, അവൾ അശുദ്ധയായിട്ടില്ല
എങ്കിലും ഭർത്താവ് അവെള സംശയിച്ചാൽ—
15 അവൻ തെന്റ ഭാര്യെയ പുേരാഹിതെന്റ
മുമ്പിൽ െകാണ്ടുെചല്ലണം. അവൾക്കുേവണ്ടി
വഴിപാടായി അവൻ ഒരു ഓെമർ† യവമാവും
െകാണ്ടുെചല്ലണം. അതിേന്മൽ എണ്ണ
ഒഴിക്കുകേയാ കുന്തിരിക്കം ഇടുകേയാ
അരുത,് കാരണം അതു സംശയത്തിെന്റ
േഭാജനയാഗമാണ—്അപരാധസ്മാരകമായ
േഭാജനയാഗംതെന്ന.

16 “ ‘പുേരാഹിതൻ അവെള െകാണ്ടുവന്ന്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക നിർത്തണം. 17 ഒരു
മൺപാ്രതത്തിൽ വിശുദ്ധജലം എടുത്ത്
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ തറയിൽനിെന്നടുത്ത
െപാടി പുേരാഹിതൻ ആ െവള്ളത്തിൽ
ഇടണം. 18 പുേരാഹിതൻ സ്്രതീെയ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിർത്തി,
അേദ്ദഹം അവള െട തല അനാവരണം

† 5:15 ഏക. 1.6കി.്രഗാം.
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െചയ്ത,്‡ അനുസ്മരണയാഗം, സംശയത്തിെന്റ
േഭാജനയാഗംതെന്ന, അവള െട ൈകകളിൽ
െവക്കണം. ശാപകരമായ കയ ്പുെവള്ളം
പുേരാഹിതൻതെന്നഅേദ്ദഹത്തിെന്റൈകകളിൽ
വഹിക്കണം. 19 പിന്നീട് പുേരാഹിതൻ
സ്്രതീെയ ശപഥംെചയ്യിച്ച പറേയണ്ടത്: “നീ
നിെന്റ ഭർത്താവുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ
ആയിരിെക്ക, മെറ്റാരു പുരുഷനും നിേന്നാെടാത്തു
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുകേയാ
വഴിപിഴച്ച േപാകുകേയാ െചയ്യാെത, നീ
ശുദ്ധയായിരിക്കുെന്നങ്കിൽ, ശാപകരമായ
ഈ കയ ്പുെവള്ളം നിനക്കു ഹാനി
വരുത്താതിരിക്കെട്ട. 20 എന്നാൽ നീ
നിെന്റ ഭർത്താവുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ
ആയിരിെക്ക, വഴിപിഴച്ച് നിെന്റ
ഭർത്താവല്ലാത്ത അന്യപുരുഷനുെമാത്ത്
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ട് നിെന്നത്തെന്ന
അശുദ്ധയാക്കിയിരിക്കുെന്നങ്കിൽ”— 21 ഇവിെട
പുേരാഹിതൻസ്്രതീെയെക്കാണ്ടു ശപഥംെചയ്യിച്ച്
ഇങ്ങെന പറയണം—“യേഹാവ നിെന്റ തുട
ക്ഷയിപ്പിച്ച നിെന്റ ഉദരം വീർപ്പിക്കുേമ്പാൾ നിെന്റ
ജനം നിെന്ന ശപിക്കാനും ആേക്ഷപിക്കാനും
ഇടയാകെട്ട. 22 നിെന്റ ഉദരം വീർക്കുകയും തുട
ക്ഷയിക്കുകയും െചയ്യത്തക്കവണ്ണം, ശാപത്തിന്
ഉതകുന്ന ഈ ജലം നിെന്റ ശരീരത്തിൽ
്രപേവശിക്കെട്ട.”

“ ‘അേപ്പാൾ സ്്രതീ, “ആേമൻ, ആേമൻ” എന്നു

‡ 5:18 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല. തലമുടിെക്കട്ട്അഴിക്കുകഎന്നും പരിഭാഷെപ്പടുത്താം.
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പറയണം.
23 “ ‘പുേരാഹിതൻ ഈ ശാപങ്ങെള
ഒരു ചുരുളിൽ എഴുതി അതു കഴുകി
കയ ്പുെവള്ളത്തിലാക്കണം. 24 ശാപകരമായ
കയ ്പുെവള്ളം സ്്രതീെയ കുടിപ്പിക്കണം.
ശാപകരമായ ഈ കയ ്പുെവള്ളം
അവളിൽ കടന്ന് കയ്േപറിയതായിത്തീരും.
25 പുേരാഹിതൻ അവള െട ൈകകളിൽനിന്ന്
സംശയത്തിെന്റ േഭാജനയാഗം എടുത്ത,്
അത് യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഉയർത്തി
യാഗപീഠത്തിൽ െകാണ്ടുവരണം. 26 തുടർന്നു
പുേരാഹിതൻ േഭാജനയാഗത്തിൽ ഒരുപിടി
എടുത്ത് ഒരു സ്മരണാംശമായി യാഗപീഠത്തിൽ
ദഹിപ്പിക്കണം; അതിനുേശഷം, അേദ്ദഹം
സ്്രതീെയ ആ െവള്ളം കുടിപ്പിക്കണം.
27അവൾ തെന്നത്തെന്ന അശുദ്ധയാക്കി തെന്റ
ഭർത്താവിേനാട് അവിശ്വസ്തയായിരുെന്നങ്കിൽ,
ആ ശാപജലം അവെള കുടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ, അത്
അവളിൽ കടന്ന് കയ ്പായിത്തീരും; അവള െട
ഉദരം വീർക്കുകയും തുട ക്ഷയിക്കുകയും
െചയ്യ ം, അവൾ തെന്റ ജനത്തിനിടയിൽ
ശപിക്കെപ്പട്ടവളായിത്തീരും. 28 എന്നാൽ സ്്രതീ
തെന്നത്തെന്ന അശുദ്ധയാക്കാെതയും മാലിന്യം
ഒഴിഞ്ഞവളായും ഇരിക്കുെന്നങ്കിൽ, അവൾ
കുറ്റവിമുക്തയാകുകയും ഒരു കുഞ്ഞിനു
ജന്മംനൽകുകയും െചയ്യ ം.

29 “ ‘ഇതാണു പാതി്രവത്യശങ്ക സംബന്ധിച്ച ള്ള
നിയമം. ഒരു ഭർത്താവുമായി
വിവാഹബന്ധത്തിലായിരിെക്ക വഴിപിഴച്ച്
തെന്നത്താൻ അശുദ്ധയാക്കുകേയാ, 30 ഒരു
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പുരുഷൻ തെന്റ ഭാര്യെയ സംശയിക്കുകേയാ
െചയ്യ േമ്പാഴുള്ള നിയമം ഇതുതെന്ന.
പുേരാഹിതൻ അവെള യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
നിർത്തി, ഈ നിയമങ്ങെളല്ലാം ആ
സ്്രതീയുെടേമൽ നടപ്പിൽവരുത്തണം.
31 എന്നാൽ ഭർത്താവ് അകൃത്യത്തിൽനിന്ന്
വിമുക്തനായിരിക്കും, എന്നാൽ സ്്രതീ തെന്റ
അകൃത്യം വഹിക്കണം.’ ”

6
നാസീർ ്രവതസ്ഥൻ

1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു
സംസാരിക്കുക. അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക:
‘ഒരു പുരുഷേനാ സ്്രതീേയാ വിേശഷാലുള്ള
ഒരു ്രവതം—ഒരു നാസീറായി യേഹാവയ്ക്കു
സ്വയം േവർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ്രവതം—
അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുെന്നങ്കിൽ 3 വീേഞ്ഞാ
മദ്യേമാ കുടിക്കരുത;് വീഞ്ഞിൽനിേന്നാ
മദ്യത്തിൽനിേന്നാ ഉണ്ടാക്കിയ വിന്നാഗിരിയും
ഉപേയാഗിക്കരുത.് മുന്തിരിച്ചാർ കുടിക്കുകേയാ
പഴുത്തമുന്തിരിങ്ങേയാ ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങേയാ
തിന്നുകേയാ അരുത.് 4 നാസീർ്രവതം
അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനും
മുന്തിരിയിൽനിന്നുള്ള യാെതാന്നും, കുരുേവാ
െതാലിേയാേപാലും,അവർഭക്ഷിച്ച കൂടാ.

5 “ ‘നാസീർ്രവതകാലത്ത് ക്ഷൗരക്കത്തി
തലയിൽ െതാടരുത.് യേഹാവയ്ക്കായി
േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന നാള കൾ തീരുന്നതുവെര
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അവർ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം; അവർ തലമുടി
വളർത്തണം.

6 “ ‘യേഹാവയ്ക്ക് നാസീർ്രവതസ്ഥരായി
േവർതിരിക്കെപ്പട്ട കാലത്ത് അവർ
ശവത്തിനരിെക െചല്ലരുത.് 7 സ്വന്തം പിതാേവാ
മാതാേവാ സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേയാ
മരിച്ചാൽേപാലും, അവർനിമിത്തം സ്വയം
ആചാരപരമായി അശുദ്ധരാകരുത.് കാരണം
ൈദവത്തിനായി േവർതിരിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ
ചിഹ്നം അവരുെട ശിരസ്സിേന്മലിരിക്കുന്നു.
8അവർ ്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കാലമ്രതയും
യേഹാവയ്ക്കുസമർപ്പിതരാണ.്

9 “ ‘ആെരങ്കിലും നാസീർ്രവതമുള്ളവരുെട
സാന്നിധ്യത്തിൽ െപെട്ടന്നു മരിക്കുകയും
അങ്ങെന ്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട തങ്ങള െട
ശിരസ്സിെന അശുദ്ധമാക്കുകയും െചയ്താൽ,
അവരുെട ശുദ്ധീകരണദിവസമായ
ഏഴാംദിവസത്തിൽ ശിരസ്സ ക്ഷൗരംെചയ്യണം.
10 പിന്നീട് എട്ടാംദിവസം അവർ രണ്ടു
കുറു്രപാവിെനേയാരണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
11 പുേരാഹിതൻ അവയിെലാന്നിെന
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായിട്ട ം മേറ്റതിെന
നാസീർ്രവതസ്ഥരായവർക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം വരുത്താൻ േഹാമയാഗമായിട്ട ം
അർപ്പിക്കണം; കാരണം അവർ ശവംനിമിത്തം
കുറ്റക്കാരായി. അന്നുതെന്ന അവർ
തങ്ങള െട ശിരസ്സ ശുദ്ധീകരിക്കണം.
12 ്രപതിഷ്ഠാകാലേത്തക്കായി അവർ
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യേഹാവയ്ക്കു സ്വയം സമർപ്പിക്കയും
അകൃത്യയാഗമായി ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞാടിെന
െകാണ്ടുവരികയും േവണം. ്രപതിഷ്ഠാകാലത്ത്
അശുദ്ധരായിത്തീർന്നതിനാൽ അവരുെട
മുമ്പിലെത്ത്രവതദിനങ്ങൾകണക്കിെലടുക്കുകയില്ല.

13 “ ‘നാസീർ്രവതസ്ഥർ തങ്ങള െട
്രപതിഷ്ഠാകാലം പൂർത്തിയാകുേമ്പാഴുള്ള നിയമം
ഇതാണ്: അവെര സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിൽ െകാണ്ടുവരണം. 14 അവിെട
അവർ യേഹാവയ്ക്കുള്ള വഴിപാടുകൾ
അർപ്പിക്കണം: േഹാമയാഗത്തിനുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഒരുവയസ്സായ ആൺകുഞ്ഞാട്,
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനുള്ള ഊനമില്ലാത്ത
ഒരുവയസ്സായ െപൺകുഞ്ഞാട്,
സമാധാനയാഗത്തിനുള്ള ഊനമില്ലാത്ത
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ എന്നിവ 15 അവയുെട
േഭാജനയാഗങ്ങേളാടും പാനീയയാഗങ്ങേളാടും
കൂെടയും ഒരു കുട്ട പുളിപ്പിക്കാെത
തയ്യാറാക്കിയ അപ്പം, േനരിയമാവിൽ
ഒലിെവണ്ണേചർത്തുണ്ടാക്കിയ വടകൾ, ഒലിെവണ്ണ
പുരട്ടിയഅടകൾഎന്നിവേയാടുംകൂെടത്തെന്ന.

16 “ ‘പുേരാഹിതൻ അവ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽകാഴ്ചെവച്ച്പാപശുദ്ധീകരണയാഗവും
േഹാമയാഗവും അർപ്പിക്കണം. 17 കുട്ടയിലുള്ള
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പേത്താടുകൂെട
ആട്ട െകാറ്റെന സമാധാനയാഗമായി
അതിെന്റ േഭാജനയാഗങ്ങേളാടും
പാനീയയാഗങ്ങേളാടുംകൂെട പുേരാഹിതൻ
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യേഹാവയ്ക്ക്അർപ്പിക്കണം.
18 “ ‘ഇതിനുേശഷം സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിൽെവച്ച,് നാസീർ്രവതസ്ഥർ തങ്ങൾ
സമർപ്പിച്ച തലമുടി വടിച്ച കളയണം. ആ
തലമുടി അവർ എടുത്ത് സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
കീഴിലുള്ളതീയിലിടണം.

19 “ ‘നാസീർ്രവതസ്ഥർ തങ്ങള െട
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട തലമുടി വടിച്ച കളഞ്ഞേശഷം
ആട്ട െകാറ്റെന്റ േവവിച്ച ഒരു ൈകക്കുറകും
കുട്ടയിൽനിെന്നടുത്ത പുളിപ്പിക്കാത്ത ഒരു
വടയും ഒരു അടയും പുേരാഹിതൻ അവരുെട
ൈകകളിൽ െവക്കണം. 20 പുേരാഹിതൻ
അവെയ യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ ഉയർത്തി ഒരു
വിശിഷ്ടയാഗമായി അർപ്പിക്കണം; ഉയർത്തി
അർപ്പിച്ച െനേഞ്ചാടും വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായ
തുടയും പുേരാഹിതനു വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
അതിനുേശഷം നാസീർ്രവതസ്ഥർക്കു വീഞ്ഞു
കുടിക്കാം.

21 “ ‘നാസീർ്രവതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള
്രപമാണങ്ങൾ ഇതാണ്. തനിക്കു
െകാടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനുപുറേമ തെന്റ
്രവതം അനുസരിച്ച യേഹാവയ്ക്കു
വഴിപാടായി െകാടുേക്കണ്ടവയാണ് ഇവ.
നാസീർ്രവത്രപമാണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി
തങ്ങൾെചയ്ത ്രപതിജ്ഞ ഓേരാരുത്തരും
നിറേവറ്റണം.’ ”

പുേരാഹിതെന്റഅനു്രഗഹവചനങ്ങൾ
22 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

23 “അഹേരാേനാടും പു്രതന്മാേരാടും നീ പറയുക:
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‘ഇ്രസാേയൽമക്കെള നിങ്ങൾ ഇ്രപകാരം
അനു്രഗഹിക്കണം.അവേരാടു പറേയണ്ടത്:
24 “ ‘യേഹാവനിങ്ങെളഅനു്രഗഹിക്കുകയും
കാക്കുകയും െചയ്യെട്ട;

25 യേഹാവ തിരുമുഖം നിങ്ങള െടേമൽ
്രപകാശിപ്പിക്കുകയും
നിങ്ങേളാടു കൃപാലുവായിരിക്കുകയും
െചയ്യെട്ട;

26യേഹാവതിരുമുഖം നിങ്ങളിേലക്കുതിരിച്ച്
നിങ്ങൾക്കുസമാധാനം നൽകെട്ട.’

27 “ഇ്രപകാരംഅവർഇ്രസാേയൽമക്കള െടേമൽ
എെന്റ നാമം െവക്കുകയും ഞാൻ അവെര
അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യ ം.”

7
കൂടാര്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ളവഴിപാടുകൾ

1 േമാശ സമാഗമകൂടാരം സ്ഥാപിച്ചേശഷം,
അതും അതിെന്റ സകല ഉപകരണങ്ങള ം
അഭിേഷകംെചയ്തു ശുദ്ധീകരിച്ച .
അേദ്ദഹം യാഗപീഠവും അതിെന്റ സകല
ഉപകരണങ്ങള ം അഭിേഷകംെചയ്തു
ശുദ്ധീകരിച്ച . 2 ഇതിനുേശഷം,
ഇ്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാർ, എണ്ണെപ്പട്ടവരുെട
േമൽവിചാരകരായിരുന്ന േഗാ്രത്രപഭുക്കന്മാരായ
പിതൃഭവനത്തലവന്മാർതെന്ന, യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിച്ച . 3 രണ്ടു ്രപഭുക്കന്മാർക്ക് ഒരു
വണ്ടിയുംഓേരാരുത്തർക്ക്ഓേരാ കാളയുംഎന്ന
കണക്കിന് മൂടെപ്പട്ട ആറു വണ്ടികള ം പ്രന്തണ്ടു
കാളകള ം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക അവർ
െകാണ്ടുവന്ന് സമാഗമകൂടാരത്തിനുമുമ്പിൽ
െവച്ച .
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4 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
5 “അവരിൽനിന്ന് അവെയ സ്വീകരിക്കുക,
സമാഗമകൂടാരത്തിെല േവലകൾക്ക് അവ
ഉപേയാഗിക്കാം. ഓേരാരുത്തരുെടയും
ശു്രശൂഷയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാകുംവണ്ണം അവെയ
േലവ്യർക്കു െകാടുക്കുക.”

6 അങ്ങെന േമാശ വണ്ടികള ം കാളകള ം
എടുത്ത് േലവ്യർക്കു െകാടുത്തു. 7 അേദ്ദഹം
െഗർേശാന്യർക്ക്, അവരുെട ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
ആവശ്യമായിരുന്നതിൻവണ്ണം രണ്ടു വണ്ടികള ം
നാല് കാളകള ം െകാടുത്തു; 8 അേദ്ദഹം
െമരാര്യർക്ക് അവരുെട ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
ആവശ്യമായിരുന്നതിൻവണ്ണം നാലു വണ്ടികള ം
എട്ട് കാളകള ം െകാടുത്തു. അവെരല്ലാവരും
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ പു്രതനായ
ഈഥാമാരിെന്റ േനതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.
9 എന്നാൽ െകഹാത്യർക്കു േമാശ ഒന്നും
നൽകിയിട്ടില്ല, കാരണം അവരുെട
ശു്രശൂഷ വിശുദ്ധമന്ദിരം സംബന്ധിച്ച ള്ളതും
വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ േതാളിൽ ചുമക്കുന്നതും
ആയിരുന്നു.

10 യാഗപീഠം അഭിേഷകം െചയ്തേപ്പാൾ
അതിെന്റ ്രപതിഷ്ഠയ്ക്കായി ്രപഭുക്കന്മാർ
അവരുെട വഴിപാടുകൾ െകാണ്ടുവന്ന്
അവെയ യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പിൽ കാഴ്ചെവച്ച .
11 “യാഗപീഠത്തിെന്റ ്രപതിഷ്ഠയ്ക്കായി ഓേരാ
ദിവസവും ഓേരാ ്രപഭു തെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവരണം,” എന്ന് യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ് അവർ
ഇ്രപകാരം െചയ്തത്.
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12 ഒന്നാംദിവസം തെന്റ
വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നത്
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ
നഹേശാനായിരുന്നു.

13അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ* തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ†
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

14 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,‡
സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം,

15 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

16 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ,

17 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു അമ്മീനാദാബിെന്റ
മകനായനഹേശാെന്റവഴിപാട.്

18 രണ്ടാംദിവസം യിസ്സാഖാറിെന്റ

* 7:13 ഏക. 1.5കി.്രഗാം. † 7:13 ഏക. 800 ്രഗാം. ‡ 7:14 ഏക.
115 ്രഗാം.
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്രപഭുവായ സൂവാരിെന്റ മകൻ
െനഥനേയൽ തെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു.

19അേദ്ദഹം െകാണ്ടുവന്നവഴിപാട്:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

20 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം,

21 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

22 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ,

23 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു സൂവാരിെന്റ മകൻ
െനഥനേയലിെന്റവഴിപാട്.

24മൂന്നാംദിവസം,െസബൂലൂൻേഗാ്രതജനങ്ങള െട
്രപഭുവായ േഹേലാെന്റ മകൻ
എലീയാബ് തെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു.

25അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
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വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

26 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം,

27 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

28 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ,

29 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു േഹേലാെന്റ മകൻ
എലീയാബിെന്റവഴിപാട.്

30നാലാംദിവസംരൂേബൻേഗാ്രതജനങ്ങള െട
്രപഭുവായ െശെദയൂരിെന്റ മകൻ
എലീസൂർ തെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു.

31അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
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ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

32 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
സുഗന്ധധൂപവർഗം നിറച്ച, ഒരു
തങ്കത്താലം,

33 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

34 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ,

35 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു െശെദയൂരിെന്റ മകൻ
എലീസൂരിെന്റവഴിപാട.്

36അഞ്ചാംദിവസംശിെമേയാൻേഗാ്രതജനങ്ങള െട
്രപഭുവായ സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ
െശലൂമിേയൽ തെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു.

37അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

38 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
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സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം,
39 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

40 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ,

41 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു സൂരീശദ്ദായിയുെട മകൻ
െശലൂമിേയലിെന്റവഴിപാട.്

42ആറാംദിവസം ഗാദ്േഗാ്രതജനങ്ങള െട
്രപഭുവായ െദയൂേവലിെന്റ മകൻ
എലീയാസാഫ് തെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു.

43അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

44 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം,

45 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;
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46 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ,

47 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു െദയൂേവലിെന്റ മകൻ
എലീയാസാഫിെന്റവഴിപാട്.

48ഏഴാംദിവസംഎ്രഫയീംേഗാ്രതജനങ്ങള െട
്രപഭുവായ അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ
എലീശാമ തെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു.

49അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

50 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം,

51 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

52 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ,

53 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
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േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ
എലീശാമയുെട വഴിപാട്.

54എട്ടാംദിവസംമനെശ്ശേഗാ്രതജനങ്ങള െട
്രപഭുവായ െപദാസൂരിെന്റ മകൻ
ഗമാലിേയൽ തെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു.

55അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

56 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം,

57 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

58 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ,

59 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു െപദാസൂരിെന്റ മകൻ
ഗമാലിേയലിെന്റവഴിപാട്.
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60ഒൻപതാംദിവസംെബന്യാമീൻേഗാ്രതജനങ്ങള െട
്രപഭുവായ ഗിെദേയാനിയുെട
മകനായ അബീദാൻ തെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു.

61അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

62 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം;

63 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

64 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ;

65 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു ഗിെദേയാനിയുെട
മകനായഅബീദാെന്റവഴിപാട.്

66പത്താംദിവസംദാൻേഗാ്രതജനങ്ങള െട
്രപഭുവായഅമ്മീശദ്ദായിയുെട മകനായ
അഹീേയെസർ തെന്റ വഴിപാട്
െകാണ്ടുവന്നു.

67അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
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വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

68 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം;

69 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

70 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ;

71 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ
അഹീേയെസരിെന്റവഴിപാട്.

72 പതിെനാന്നാംദിവസം
ആേശർേഗാ്രതജനങ്ങള െട ്രപഭുവായ
ഒ്രകാെന്റ മകൻ പഗീേയൽ തെന്റ
വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നു.

73അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
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ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

74 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം;

75 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

76 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ;

77 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു ഒ്രകാെന്റ മകൻ
പഗീേയലിെന്റവഴിപാട.്

78പ്രന്തണ്ടാംദിവസംനഫ്താലിേഗാ്രതജനങ്ങള െട
്രപഭുവായ ഏനാെന്റ മകൻ അഹീരാ
വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നു.

79അേദ്ദഹത്തിെന്റവഴിപാട്:
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
നൂറ്റിമുപ്പതു േശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു
െവള്ളിത്തളിക, എഴുപതു േശേക്കൽ
തൂക്കമുള്ള ഒരു െവള്ളിക്കിണ്ണം—
ഇവ രണ്ടിലും േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവ്
നിറച്ചിരുന്നു—

80 പത്തുേശേക്കൽ തൂക്കമുള്ള,
സുഗന്ധധൂപവർഗംനിറച്ചഒരുതങ്കത്താലം;
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81 േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു കാളക്കിടാവ,്
ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഒരുആൺകുഞ്ഞാട്;

82 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ;

83 സമാധാനയാഗത്തിനായി രണ്ടുകാള,
അഞ്ച് ആട്ട െകാറ്റൻ, അഞ്ചു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
അഞ്ച്ആൺകുഞ്ഞാട്.
ഇതായിരുന്നു ഏനാെന്റ മകൻ
അഹീരായുെട വഴിപാട്.

84 യാഗപീഠം അഭിേഷകംെചയ്ത
അവസരത്തിൽ അതിെന്റ
്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുേവണ്ടി ഇ്രസാേയൽ
്രപഭുക്കന്മാർ അർപ്പിേക്കണ്ട വഴിപാടുകൾ
ഇവയായിരുന്നു:
പ്രന്തണ്ടു െവള്ളിത്തളികകൾ,
പ്രന്തണ്ടു െവള്ളിക്കിണ്ണങ്ങൾ,
പ്രന്തണ്ടു തങ്കത്താലങ്ങൾ.
85 ഓേരാ െവള്ളിത്തളികയും
നൂറ്റിമുപ്പത് േശേക്കൽവീതവും
ഓേരാ െവള്ളിക്കിണ്ണവും
എഴുപത് േശേക്കൽവീതവും
തൂക്കമുള്ളവയായിരുന്നു.
െവള്ളിപ്പാ്രതങ്ങൾക്ക് ആെക
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
രണ്ടായിരത്തിനാനൂറു േശേക്കൽ§ തൂക്കം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 86 സുഗന്ധധൂപവർഗം

§ 7:85 ഏക. 28കി.്രഗാം.
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നിറച്ച തങ്കത്താലങ്ങൾ ഓേരാന്നിനും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
പത്തുേശേക്കൽ വീതം തൂക്കം
ഉണ്ടായിരുന്നു. തങ്കപ്പാ്രതങ്ങൾക്ക്
ആെക നൂറ്റി ഇരുപത് േശേക്കൽ* തൂക്കം
ഉണ്ടായിരുന്നു.

87 േഹാമയാഗത്തിനുള്ള മൃഗങ്ങൾ
ആെക: കാളക്കിടാവ് പ്രന്തണ്ട്,
ആട്ട െകാറ്റൻ പ്രന്തണ്ട്, ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞാട്
പ്രന്തണ്ട;് അവയുെട േഭാജനയാഗം;
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി പ്രന്തണ്ടു
േകാലാട്ട െകാറ്റൻ.

88സമാധാനയാഗത്തിനുള്ളമൃഗങ്ങൾആെക:
കാള ഇരുപത്തിനാല,് ആട്ട െകാറ്റൻ
അറുപത,് േകാലാട്ട െകാറ്റൻ അറുപത,്
ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞാട്
അറുപത.്

യാഗപീഠം അഭിേഷകം െചയ്തേശഷം
അതിെന്റ ്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള
വഴിപാടുകൾഇവയായിരുന്നു.

89 േമാശ യേഹാവയുമായി സംസാരിക്കാൻ
സമാഗമകൂടാരത്തിൽ ്രപേവശിച്ചേപ്പാൾ,
ഉടമ്പടിയുെട േപടകത്തിേന്മലുള്ള
പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിനു മുകളിലായി രണ്ടു

* 7:86 ഏക. 1.4കി.്രഗാം.



സംഖ്യ 8:1 xlviii സംഖ്യ 8:6

െകരൂബുകള െട† മധ്യത്തിൽനിന്ന് തേന്നാടു
സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം േകട്ട . അങ്ങെന
യേഹാവഅേദ്ദഹവുമായിസംസാരിച്ച .

8
വിളക്കുകള െടസജ്ജീകരണം

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “അഹേരാേനാട് സംസാരിക്കുക.
അേദ്ദഹേത്താട് ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘നീ വിളക്കു
െകാളത്തുേമ്പാൾ അവ ഏഴും വിളക്കുതണ്ടിെന്റ
മുൻഭാഗേത്തക്കു െവളിച്ചം െകാടുക്കുന്ന
നിലയിൽആയിരിക്കണം.’ ”

3 അഹേരാൻ അങ്ങെന െചയ്തു; യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന
അേദ്ദഹം വിളക്കുതണ്ടിെന്റ മുൻവശത്തു
െവളിച്ചംകിട്ടത്തക്കവണ്ണം വിളക്കുകൾ
െവച്ച . 4 വിളക്കുതണ്ടുകൾ നിർമിച്ചത്
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: അതിെന്റ ചുവടുമുതൽ
പുഷ്പപുടംവെര അടിച്ച പരത്തിയ
തങ്കംെകാണ്ടായിരുന്നു. േമാശയ്ക്ക് യേഹാവ
കാണിച്ച െകാടുത്ത മാതൃക്രപകാരംതെന്ന
വിളക്കുതണ്ട് നിർമിച്ച .

േലവ്യെര േവർതിരിക്കുന്നു
5 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

6 “ഇ്രസാേയല്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന് േലവ്യെര
† 7:89 െകരൂബുകൾ െപാതുേവ ൈദവദൂതന്മാർക്കു സമം എന്നു
കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നുവ്യക്തമായിപറയാൻകഴിയാത്ത
ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ.് മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ
ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും കരുതെപ്പടുന്നു.



സംഖ്യ 8:7 xlix സംഖ്യ 8:13

േവർതിരിച്ച് അവെര ആചാരപരമായി
ശുദ്ധീകരിക്കുക. 7 അവെര ഇ്രപകാരം
വിശുദ്ധീകരിക്കുക: ശുദ്ധീകരണജലം*
അവരുെടേമൽ തളിക്കുക; തുടർന്ന്
ശരീരംമുഴുവൻക്ഷൗരംെചയ്ത് വസ്്രതംഅലക്കി
അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കണം.
8 അവർ ഒരു കാളക്കിടാവിെന അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള ഒലിെവണ്ണേചർത്ത്
േനരിയമാേവാടുകൂടി എടുക്കണം;
തുടർന്നു പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി
മെറ്റാരു കാളക്കിടാവിെന നീയും
എടുക്കണം. 9 ഇതിനുേശഷം മുഴുവൻ
ഇ്രസാേയൽസഭെയ കൂട്ടിവരുത്തുകയും
േലവ്യെര സമാഗമകൂടാരത്തിനു മുമ്പിേലക്ക്
െകാണ്ടുവരികയും േവണം. 10 േലവ്യെര നീ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക െകാണ്ടുവരണം;
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ അവരുെടേമൽ
ൈകെവക്കണം. 11 അഹേരാൻ
തെന്റ ൈക ഉയർത്തി േലവ്യെര,
അവർ യേഹാവയുെട േവലെചയ്യാൻ
ഒരുക്കമായിരിേക്കണ്ടതിന,് ഇ്രസാേയല്യരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് ഒരു വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകസമർപ്പിക്കണം.

12 “േലവ്യർ കാളകള െട തലേമൽ
ൈകെവച്ചേശഷം, ഒന്നിെന യേഹാവയ്ക്കു
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായും മേറ്റതിെന
േലവ്യർക്കു ്രപായശ്ചിത്തത്തിനുള്ള
േഹാമയാഗത്തിനായും ഉപേയാഗിക്കണം.
13 േലവ്യെര അഹേരാെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ

* 8:7 മൂ.ഭാ. പാപശുദ്ധീകരണയാഗജലം
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പു്രതന്മാരുെടയും മുമ്പിൽ നിർത്തി നിങ്ങള െട
ൈകകൾ ഉയർത്തി അവെര യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു വിശിഷ്ടയാഗമായി അർപ്പിക്കുക.
14 ഇ്രപകാരമാണ് നിങ്ങൾ േലവ്യെര മറ്റ്
ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്നും േവർതിരിേക്കണ്ടത.്
േലവ്യർഎനിക്കുള്ളവർആയിരിക്കും.

15 “േലവ്യെര നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും
നിങ്ങള െട ൈകകൾ ഉയർത്തി
വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായി സമർപ്പിക്കയും
െചയ്തേശഷം അവർക്കു തങ്ങള െട
ശു്രശൂഷെചയ്യാൻ സമാഗമകൂടാരത്തിേലക്കു
്രപേവശിക്കാം. 16 ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്ന്
േലവ്യെര എനിക്കു പൂർണമായി
നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യരിലുമുള്ള
ആദ്യജാതന്മാർക്കു പകരം—സകല
ഇ്രസാേയല്യസ്്രതീകള െടയും ആദ്യജാതനു
പകരംതെന്ന—അവെര ഞാൻ എനിക്കായി
എടുത്തിരിക്കുന്നു. 17 മനുഷ്യനാകെട്ട,
മൃഗമാകെട്ട, ഇ്രസാേയലിലുള്ള കടിഞ്ഞൂെലല്ലാം
എനിക്കുള്ളതാണ.് ഈജിപ്റ്റിലുള്ള
സകല ആദ്യജാതന്മാെരയും ഞാൻ
സംഹരിച്ചേപ്പാൾ, ഞാൻ അവെര എനിക്കായി
േവർതിരിച്ച . 18 ഇ്രസാേയലിെല സകല
ആദ്യജാതന്മാർക്കും പകരമായി േലവ്യെര ഞാൻ
എടുത്തിരിക്കുന്നു. 19 ഇ്രസാേയല്യർക്കുേവണ്ടി
സമാഗമകൂടാരത്തിൽ േവലെചയ്യാനായും അവർ
വിശുദ്ധമന്ദിരേത്താടടുക്കുേമ്പാൾ യാെതാരു
ബാധയും അവരുെടേമൽ വരാതിരിക്കാൻ
അവർക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യാനായും
േലവ്യെര ഞാൻ അഹേരാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
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പു്രതന്മാർക്കും ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നു.”
20 േലവ്യെരക്കുറിച്ച യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന, േമാശയും
അഹേരാനും ഇ്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും
േലവ്യർക്കു െചയ്തുെകാടുത്തു. 21 േലവ്യർ
തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുകയും തങ്ങള െട
വസ്്രതങ്ങൾ അലക്കുകയും െചയ്തു. തുടർന്ന്
അഹേരാൻ തെന്റ ൈകകൾ ഉയർത്തി
അവെര ഒരു വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക സമർപ്പിക്കുകയും
അവെര ശുദ്ധീകരിക്കാനായി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുകയും െചയ്തു. 22 അതിനുേശഷം
േലവ്യർ അഹേരാെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരുെടയും േമൽേനാട്ടത്തിനു കീഴിൽ
സമാഗമകൂടാരത്തിെല തങ്ങള െട േവല
െചയ്യന്നതിനായി വന്നു. യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന അവർ േലവ്യെര
യേഹാവയ്ക്കായി േവർതിരിച്ച .

23 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
24 “േലവ്യർക്കുള്ള നിയമമാണിത്: ഇരുപത്തേഞ്ചാ
അതിലധികേമാ വയസ്സ് ്രപായമുള്ള പുരുഷന്മാർ
സമാഗമകൂടാരത്തിെല ശു്രശൂഷയിൽ
പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ വരണം. 25 എന്നാൽ
അൻപതാം വയസ്സിൽ, അവർ തങ്ങള െട
പതിവായ ശു്രശൂഷയിൽനിന്ന് വിരമിക്കുകയും
തുടർന്ന് േവലെചയ്യാതിരിക്കുകയും േവണം.
26 അവർക്കു തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെര
സമാഗമകൂടാരത്തിെല അവരുെട കർത്തവ്യം
നിർവഹിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കാം. പേക്ഷ,
അവർ േനരിട്ട ചുമതല വഹിക്കരുത.്
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ഇ്രപകാരമാണ് നിങ്ങൾ േലവ്യർക്ക്
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾഏൽപ്പിച്ച െകാടുേക്കണ്ടത.്”

9
െപസഹാ

1 അവർ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും പുറത്തു
വന്നേശഷം രണ്ടാംവർഷം ഒന്നാംമാസം
യേഹാവ സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു. അവിടന്നു
കൽപ്പിച്ചത:് 2 “ഇ്രസാേയൽജനം അതിെന്റ
നിശ്ചിതസമയത്തു െപസഹ ആചരിക്കണം.
3 അതിെന്റ നിശ്ചിതസമയമായ ഈമാസം
പതിന്നാലാംതീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത,് അതിെന്റ
സകലനിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണം
അത്ആചരിക്കണം.”

4അങ്ങെന േമാശ ഇ്രസാേയല്യേരാട് െപസഹ
ആചരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, 5 ഒന്നാംമാസം
പതിന്നാലാംതീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത്
സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ച് അവർ െപസഹ
ആചരിച്ച . യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന ഇ്രസാേയല്യർ
സകലതും െചയ്തു.

6 എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർക്ക,്
തങ്ങൾ ശവത്താൽ, ആചാരപരമായി
അശുദ്ധരായിരുന്നതിനാൽ ആ ദിവസം
െപസഹ ആചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അതുെകാണ്ട് അവർ ആ ദിവസംതെന്ന
േമാശയുെടയുംഅഹേരാെന്റയുംഅടുക്കൽവന്ന്,
7 േമാശേയാടു പറഞ്ഞു: “ഒരു ശവത്താൽ
ഞങ്ങൾ അശുദ്ധരായിത്തീർന്നു, പേക്ഷ, മറ്റ്
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ഇ്രസാേയല്യേരാെടാപ്പം നിശ്ചിതസമയത്തുതെന്ന
യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്ന്
ഞങ്ങെള ഒഴിവാക്കുന്നെതന്ത?്”

8 േമാശ അവേരാടു പറഞ്ഞു: “യേഹാവ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് എന്തു കൽപ്പിക്കുന്നു
എന്നു ഞാൻ കെണ്ടത്തുംവെര നിങ്ങൾ
കാത്തുനിൽക്കുക.”

9 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 10 “ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറയുക: ‘നിങ്ങളിേലാ നിങ്ങള െട
സന്തതിയിേലാ ആെരങ്കിലും ശവത്താൽ
അശുദ്ധരായിരിക്കുകേയാദൂരയാ്രതയിലായിരിക്കുകേയാ
െചയ്താൽ, അവർക്കും യേഹാവയുെട
െപസഹ ആചരിക്കാം. 11 അവർ അത്
രണ്ടാംമാസത്തിെന്റ പതിന്നാലാംതീയതി
സന്ധ്യാസമയത്ത് ആചരിക്കണം. അവർ
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പേത്താടും
കയ ്പുചീരേയാടുംകൂെട ഭക്ഷിക്കണം.
12 അവർ അതിൽ യാെതാന്നും ്രപഭാതംവെര
േശഷിപ്പിക്കരുത;് അതിെന്റ അസ്ഥികെളാന്നും
ഒടിക്കുകയും െചയ്യരുത.് അവർ െപസഹാ
ആചരിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ സകലചട്ടങ്ങള ം
അനുസരിക്കണം. 13 എന്നാൽ ആെരങ്കിലും
ആചാരപരമായി ശുദ്ധമായിരിക്കുകയും
യാ്രതയിലല്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്തിട്ട ം
െപസഹ ആചരിക്കാതിരുന്നാൽ, ആ മനുഷ്യെന
സ്വജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം. കാരണം
അയാൾ നിശ്ചിതസമയത്ത് യേഹാവയ്ക്കു
വഴിപാട് അർപ്പിച്ചില്ല. അങ്ങെനയുള്ളവർ
തങ്ങള െട പാപത്തിെന്റശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.
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14 “ ‘നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന
ഒരു ്രപവാസിക്കു യേഹാവയുെട െപസഹ
ആചരിക്കണെമങ്കിൽ അയാൾ അതു
ചട്ടങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും വിേധയമായി
ആചരിക്കണം. ്രപവാസിക്കും സ്വേദശിക്കും ഒേര
നിയമംആയിരിക്കണം.’ ”
സമാഗമകൂടാരത്തിേന്മലുള്ള േമഘം

15 സമാഗമകൂടാരം ഉയർത്തിയ
നാളിൽ േമഘം ഉടമ്പടിയുെട കൂടാരമായ
സമാഗമകൂടാരെത്ത മൂടി. സന്ധ്യമുതൽ
്രപഭാതംവെര സമാഗമകൂടാരത്തിേന്മലുള്ള
േമഘം കാഴ്ചയ്ക്ക് അഗ്നിസമാനമായിരുന്നു.
16 —അത് എേപ്പാഴും അ്രപകാരമായിരുന്നു—
രാ്രതിയിൽ േമഘം അതിെന മൂടി, അത്
അഗ്നിേപാെല കാണെപ്പട്ട . 17 കൂടാരത്തിനു
മുകളിൽനിന്ന് േമഘം ഉയരുേമ്പാെഴാെക്കയും
ഇ്രസാേയല്യർ യാ്രതപുറെപ്പടും; േമഘം
നിൽക്കുന്നിടെത്താെക്കയും അവർ
പാളയമടിക്കും. 18 യേഹാവയുെട
കൽപ്പന്രപകാരം ഇ്രസാേയല്യർ
യാ്രതപുറെപ്പടുകയും അവിടെത്ത
കൽപ്പന്രപകാരം അവർ പാളയമടിക്കുകയും
െചയ്തു. േമഘം സമാഗമകൂടാരത്തിനുമുകളിൽ
നിൽക്കുന്ന്രതയുംകാലം അവർ പാളയത്തിൽ
വസിച്ച . 19 േമഘം ദീർഘകാലം
സമാഗമകൂടാരത്തിേന്മൽ നിലെകാണ്ടേപ്പാൾ,
ഇ്രസാേയല്യർ യാ്രതപുറെപ്പടാെത
യേഹാവയുെട കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച .
20 ചില അവസരങ്ങളിൽ കുറച്ച
ദിവസങ്ങളിേലക്കുമാ്രതേമ േമഘം
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സമാഗമകൂടാരത്തിനു മുകളിലുണ്ടായിരുന്നുള്ള ;
യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം അവർ
പാളയത്തിൽ കഴിയുകയും യേഹാവയുെട
കൽപ്പന്രപകാരം അവർ യാ്രതപുറെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം. 21 ചില അവസരങ്ങളിൽ
സന്ധ്യമുതൽ ്രപഭാതംവെരമാ്രതം േമഘം
നിശ്ചലമായിരിക്കും. ്രപഭാതത്തിൽ അത്
ഉയരുേമ്പാൾ, അവർ യാ്രതപുറെപ്പടും.
പകേലാ രാ്രതിേയാ എേപ്പാൾ േമഘം
െപാങ്ങുേമാ അേപ്പാൾ അവർ യാ്രതപുറെപ്പടും.
22 സമാഗമകൂടാരത്തിേന്മൽ േമഘം
രണ്ടുദിവസേത്തേക്കാ ഒരു മാസേത്തേക്കാ ഒരു
വർഷേത്തേക്കാ നിലയുറപ്പിച്ചാൽ, ഇ്രസാേയല്യർ
യാ്രതപുറെപ്പടാെത പാളയത്തിൽതെന്ന
പാർക്കും; എന്നാൽ അത് ഉയരുേമ്പാൾ
അവർ യാ്രതപുറെപ്പടും. 23 യേഹാവയുെട
കൽപ്പന്രപകാരം അവർ പാളയമടിക്കുകയും
യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം അവർ
പുറെപ്പടുകയും െചയ്യ ം. േമാശമുഖാന്തരം
ഉള്ള കൽപ്പനകൾക്കനുസൃതമായി അവർ
യേഹാവയുെടആജ്ഞഅനുസരിച്ച .

10
െവള്ളിക്കാഹളങ്ങൾ

1യേഹാവവീണ്ടും േമാശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “െവള്ളിെകാണ്ട് അടിപ്പ പണിയായി രണ്ടു
കാഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക; അവ സമൂഹെത്ത
വിളിച്ച കൂട്ടാനും പാളയെത്ത പുറെപ്പടുവിക്കാനും
ഉപേയാഗിക്കണം. 3 അവ ഊതുേമ്പാൾ
സഭമുഴുവനും സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽ



സംഖ്യ 10:4 lvi സംഖ്യ 10:10

നിെന്റ മുമ്പിൽ കൂടിവരണം. 4 ഒരു
കാഹളംമാ്രതമാണ് ഊതുന്നെതങ്കിൽ,
ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങള െട തലവന്മാരായ
്രപഭുക്കന്മാർ നിെന്റ മുമ്പാെക കൂടിവരണം.
5 കാഹളധ്വനി ഒരിക്കൽ മുഴക്കിയാൽ,
കിഴക്കുഭാഗത്തു പാളയമടിച്ച േഗാ്രതങ്ങൾ
യാ്രതപുറെപ്പടണം. 6 രണ്ടാമെത്ത കാഹളധ്വനി
മുഴക്കുേമ്പാൾ െതക്കുഭാഗത്തുള്ള പാളയങ്ങൾ
യാ്രതപുറെപ്പടണം. ഇ്രപകാരം കാഹളധ്വനി
മുഴക്കുന്നത് പുറപ്പാടിനുള്ള ചിഹ്നമായിരിക്കും.
7സഭെയ വിളിച്ച കൂട്ടാൻ കാഹളംമുഴക്കുേമ്പാൾ,
യാ്രതപുറെപ്പടാനുള്ളകാഹളധ്വനി മുഴക്കരുത.്

8 “അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാരാണ് കാഹളം മുഴേക്കണ്ടത.്
ഇതു നിങ്ങൾക്കും വരാനുള്ള തലമുറകൾക്കും
എേന്നക്കുമുള്ള നിയമം ആയിരിക്കണം.
9 നിങ്ങള െട സ്വന്തം േദശത്തു നിങ്ങെള
െഞരുക്കുന്ന ഒരു ശ്രതുവിേനാടു നിങ്ങൾ
യുദ്ധത്തിനുേപാകുേമ്പാൾ, കാഹളങ്ങൾ
മുഴക്കി മുന്നറിയിപ്പ നൽകണം. അേപ്പാൾ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള
ഓർക്കുകയും നിങ്ങൾ ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന്
വിടുവിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ ം. 10 നിങ്ങൾക്ക്
ആനന്ദമുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ,
ഉത്സവങ്ങളിലും മാസാരംഭങ്ങളിലും,
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ കാഹളങ്ങൾ
ഊതണം. അവ നിങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്മാരകം ആയിരിക്കും.
ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
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ആകുന്നു.”

ഇ്രസാേയല്യർസീനായിയിൽനിന്ന്പുറെപ്പടുന്നു
11രണ്ടാംവർഷംരണ്ടാംമാസംഇരുപതാംതീയതി
േമഘം ഉടമ്പടിയുെട കൂടാരത്തിൽനിന്ന്
ഉയർന്നു. 12 അങ്ങെന ഇ്രസാേയല്യർ
സീനായിമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ; േമഘം
പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നതുവെര അവർ
പല സ്ഥലങ്ങളിലൂെട സഞ്ചരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
13 േമാശയിൽക്കൂെട യേഹാവ കൽപ്പിച്ച്രപകാരം
അവർപുറെപ്പടുന്നത് ഇതാദ്യമായിരുന്നു.

14 െയഹൂദാപാളയത്തിെല ഗണങ്ങൾ
തങ്ങള െട െകാടിക്കീഴിൽ ആദ്യം പുറെപ്പട്ട .
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ നഹേശാൻ അവരുെട
ൈസന്യാധിപനായിരുന്നു. 15 അ്രപകാരംതെന്ന,
സൂവാരിെന്റ മകൻ െനഥനേയൽ യിസ്സാഖാർ
േഗാ്രതഗണത്തിേന്മലും 16 േഹേലാെന്റ മകൻ
എലീയാബ് െസബൂലൂൻ േഗാ്രതഗണത്തിേന്മലും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 17 ഇതിനുേശഷം
സമാഗമകൂടാരം അഴിച്ച താഴ്ത്തി;അതു വഹിച്ച്
െഗർേശാന്യരും െമരാര്യരും യാ്രതപുറെപ്പട്ട .

18 രൂേബൻതാവളത്തിെല ഗണങ്ങൾതങ്ങള െട
െകാടിക്കീഴിൽ അടുത്തതായി പുറെപ്പട്ട .
െശെദയൂരിെന്റ മകൻ എലീസൂർ അവരുെട
ൈസന്യാധിപനായിരുന്നു. 19 സൂരീശദ്ദായിയുെട
മകൻ െശലൂമിേയൽ ശിെമേയാൻ
േഗാ്രതഗണത്തിേന്മലും 20 െദയൂേവലിെന്റ മകൻ
എലീയാസാഫ് ഗാദ്േഗാ്രതഗണത്തിേന്മലും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 21 തുടർന്ന് െകഹാത്യർ
വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള വഹിച്ച െകാണ്ട്
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യാ്രതപുറെപ്പട്ട . അവർ അടുത്ത പാളയത്തിൽ
െചന്നുേചരുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന സമാഗമകൂടാരം
സ്ഥാപിക്കെപ്പേടണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.

22 എ്രഫയീം പാളയത്തിെല ഗണങ്ങൾ
തങ്ങള െട െകാടിക്കീഴിൽ അടുത്തതായി
പുറെപ്പട്ട . അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ എലീശാമ
അവരുെട ൈസന്യാധിപനായിരുന്നു.
23 െപദാസൂരിെന്റ മകൻ ഗമാലിേയൽ
മനെശ്ശേഗാ്രതഗണത്തിേന്മലും 24ഗിെദേയാനിയുെട
മകൻഅബീദാൻെബന്യാമീൻേഗാ്രതഗണത്തിേന്മലും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

25 ഒടുവിൽ, എല്ലാ ഗണങ്ങൾക്കും
പിൻപടയായി ദാൻതാവളത്തിെല ഗണങ്ങൾ
തങ്ങള െട െകാടിക്കീഴിൽ യാ്രതപുറെപ്പട്ട .
അമ്മീശദ്ദായിയുെട മകൻ അഹീേയെസർ
അവരുെട ൈസന്യാധിപനായിരുന്നു.
26 ഒ്രകാെന്റ മകൻ പഗീേയൽ
ആേശർേഗാ്രതഗണത്തിേന്മലും 27 ഏനാെന്റ
മകൻ അഹീരാ നഫ്താലിേഗാ്രതഗണത്തിേന്മലും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു, 28 ഇ്രസാേയല്യേഗാ്രതങ്ങൾ
യാ്രതപുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ അവരുെട
അണിനീക്കത്തിെന്റ ്രകമം ഇതായിരുന്നു.

29 േമാശ തെന്റഅമ്മായിയപ്പനായ െരയൂേവൽ
എന്ന മിദ്യാെന്റ പു്രതനായ േഹാബാബിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരും’
എന്ന് യേഹാവ പറഞ്ഞ േദശേത്തക്കു
ഞങ്ങൾ പുറെപ്പടുകയാണ്. ഞങ്ങേളാെടാപ്പം
വരിക, ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്കു നന്മ െചയ്യ ം.
കാരണം, യേഹാവ ഇ്രസാേയലിനു നന്മ
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വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്നു.”
30 അേദ്ദഹം ്രപതിവചിച്ച : “ഇല്ല,
ഞാൻ വരികയില്ല; ഞാൻ എെന്റ സ്വന്തം
േദശേത്തക്കും സ്വന്തജനങ്ങള െട ഇടയിേലക്കും
േപാകുകയാണ.്”

31 എന്നാൽ േമാശ പറഞ്ഞു: “ദയവായി
ഞങ്ങെള പിരിയരുേത! മരുഭൂമിയിൽ
ഞങ്ങൾ എങ്ങെന പാളയമടിക്കണം എന്നു
താങ്കൾക്കറിയാം, താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്കു
കണ്ണ കളായിരിക്കും. 32താങ്കൾഞങ്ങേളാെടാപ്പം
വന്നാൽ, യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന
സകലനന്മയിലും താങ്കൾക്കു ഞങ്ങൾ ഓഹരി
നൽകും.”

33 അങ്ങെന അവർ യേഹാവയുെട
പർവതത്തിൽനിന്ന് യാ്രതപുറെപ്പട്ട് മൂന്നുദിവസം
സഞ്ചരിച്ച . അവർെക്കാരു വി്രശമസ്ഥലം
കെണ്ടത്താൻ ആ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൽ
യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകം
അവർക്കുമുമ്പായി േപായി. 34 അവർ
പാളയത്തിൽനിന്ന് യാ്രതപുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
പകൽസമയത്തു യേഹാവയുെട േമഘം
അവരുെടമീേത ഉണ്ടായിരുന്നു.

35 േപടകം പുറെപ്പട്ടേപ്പാെഴാെക്കയും േമാശ
പറഞ്ഞു:
“യേഹാേവ,എഴുേന്നൽക്കേണ!
അങ്ങയുെടശ്രതുക്കൾചിതറിേപ്പാകെട്ട;
അങ്ങയുെട ൈവരികൾ തിരുമുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പാകെട്ട.”

36 അതു നിൽക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു:
“യേഹാേവ,
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ഇ്രസാേയലിെന്റ എണ്ണിക്കൂടാത്ത
ആയിരങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങിവരണേമ.”

11
യേഹാവയിൽനിന്ന്അഗ്നി

1 ഇതിനുേശഷം, യേഹാവ േകൾെക്ക
ജനം തങ്ങള െട കഷ്ടപ്പാടുകെളക്കുറിച്ച
പിറുപിറുത്തു, അതു േകട്ടേപ്പാൾ
അവിടെത്ത േകാപം ജ്വലിച്ച . അേപ്പാൾ
യേഹാവയിൽനിന്നുള്ളഅഗ്നിഅവരുെടഇടയിൽ
കത്തി പാളയത്തിെന്റ അതിർത്തിയിലുള്ളവെര
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 2 ഉടെനതെന്ന ജനം
േമാശേയാടു നിലവിളിച്ച ; അേദ്ദഹം
യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച , അഗ്നി െകട്ടടങ്ങി.
3 യേഹാവയിൽനിന്നുള്ള അഗ്നി അവരുെട
ഇടയിൽ കത്തിയതിനാൽ ആ സ്ഥലത്തിനു
തേബരാഎന്നു േപരായി.
കാടപ്പക്ഷികൾ

4 അവരുെട ഇടയിലുള്ള സമ്മി്രശപുരുഷാരം*
മറ്റ ഭക്ഷണത്തിനായി െകാതിച്ച ;
ഇ്രസാേയൽമക്കള ം തിരിഞ്ഞ് അവേരാെടാപ്പം
മുറവിളികൂട്ടി: “ഞങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ
മാംസം ആർ തരും? 5 ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച
വിലെകാടുക്കാെത തിന്നിട്ട ള്ള മത്സ്യവും,
െവള്ളരി, മത്തങ്ങ, ഉള്ളി, െചമന്നുള്ളി,
െവളത്തുള്ളി എന്നിവയും ഞങ്ങൾ
ഓർക്കുന്നു. 6 എന്നാൽ ഇേപ്പാഴാകെട്ട,
ഞങ്ങള െട ഭക്ഷണേത്താടുള്ള താത്പര്യംതെന്ന

* 11:4 പുറ. 12:38
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ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െടമുമ്പിൽ ഈ
മന്നയല്ലാെത മെറ്റാന്നും കാണുന്നതുമില്ല!”

7മന്നാെവളത്ത,്െകാത്തമല്ലിയരിേപാെലയുള്ളതും
കാഴ്ചയ്ക്ക് ഗുല്ഗുലു† സമാനവും ആയിരുന്നു.
8 ജനം ചുറ്റിനടന്ന് അതു േശഖരിച്ച് തിരികല്ലിൽ
െപാടിേച്ചാ ഉരലിൽ ഇടിേച്ചാ എടുക്കും. അവർ
അതു കലത്തിൽ പാകംെചയ്െതടുക്കുകേയാ
അപ്പമുണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്തുവന്നു.
അതിെന്റ രുചി ഒലിെവണ്ണേചർത്തുണ്ടാക്കിയ
ധാന്യപ്പലഹാരംേപാെലയായിരുന്നു. 9 രാ്രതി
പാളയത്തിൽ മഞ്ഞിേനാെടാപ്പം മന്നയും
െപാഴിയും.

10 കുടുംബങ്ങേളാേരാന്നും സ്വന്തം
കൂടാരവാതിൽക്കലിരുന്നു നിലവിളിക്കുന്നതു
േമാശ േകട്ട . യേഹാവ അത്യന്തം
േകാപിച്ച ; േമാശയ്ക്കും അനിഷ്ടമുണ്ടായി.
11 അേദ്ദഹം യേഹാവേയാടു േചാദിച്ച :
“അങ്ങയുെട ദാസെന്റേമൽ അങ്ങ് ഈ
േക്ലശം വരുത്തിയെതന്തിന?് എേന്നാടു കൃപ
കാണിക്കാെത ഈ ജനത്തിെന്റെയല്ലാം ഭാരം
എെന്റേമൽ െവച്ചെതന്തിന്? 12 ഞാനാേണാ
ഈ ജനെത്തെയല്ലാം ഗർഭംധരിച്ചത്?
ഞാനാേണാ അവെര ്രപസവിച്ചത?് അവരുെട
പൂർവികേരാട് അങ്ങ് ശപഥംെചയ്തു
വാഗ്ദാനം നൽകിയ േദശേത്തക്ക് ഒരു ധാ്രതി
ശിശുവിെന വഹിക്കുന്നതുേപാെല അവെര
എെന്റ ൈകകളിൽ വഹിച്ച െകാണ്ടുേപാകാൻ
അങ്ങ് എേന്നാട് കൽപ്പിക്കുന്നെതന്തിന?്

† 11:7 അതായത്, ഒരുതരം മരത്തിെന്റ ഉണങ്ങിയകറ.
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13 ഈ ജനത്തിെനല്ലാം ഞാൻ എവിെടനിന്നു
മാംസം െകാണ്ടുവരും? ‘ഞങ്ങൾക്കു
തിന്നാൻ മാംസം തരിക’ എന്ന് അവർ
എേന്നാടു നിലവിളിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
14 ഈ ജനെത്തെയല്ലാം തനിേയ േപാറ്റാൻ
എനിക്കു കഴിവില്ല; ഇത് എനിക്ക് അതിഭാരം
ആകുന്നു. 15 ഇ്രപകാരമാണ് അങ്ങ്
എേന്നാടു ്രപവർത്തിക്കുന്നെതങ്കിൽ, എെന്ന
െകാന്നുകളയണേമ. എേന്നാടു കനിവുേതാന്നി
എെന്റ അരിഷ്ടത ഞാൻ കാണാൻ
അനുവദിക്കരുേത.”

16യേഹാവ േമാശേയാടു പറഞ്ഞു: “ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ ്രപഭുക്കന്മാരും േമൽവിചാരകരുമായി
അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട ഇ്രസാേയലിെല
േഗാ്രതത്തലവന്മാരിൽ എഴുപതുേപെര എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക. അവർ വന്ന്
സമാഗമകൂടാരത്തിങ്കൽ നിേന്നാെടാപ്പം
നിൽക്കെട്ട. 17 അവിെട ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്ന്
നിേന്നാടു സംസാരിക്കും; നിെന്റേമലുള്ള
ആത്മാവിൽ അൽപ്പം എടുത്ത് അവരുെടേമൽ
പകരും. ജനത്തിെന്റ ഭാരം വഹിക്കാൻ അവർ
നിെന്നസഹായിക്കും,അങ്ങെനനീതനിേയഅതു
വഹിേക്കണ്ടിവരികയില്ല.

18 “ജനേത്താടു പറയുക: ‘നാേളയ്ക്കായി
നിങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുക, നാെള
നിങ്ങൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കും. “ഞങ്ങൾക്കു
ഭക്ഷിക്കാൻ മാംസം ആർ തരും? ഈജിപ്റ്റിൽ
ഞങ്ങൾക്ക് എ്രത നന്നായിരുന്നു!” എന്നു
നിങ്ങൾ കരയുന്നത് യേഹാവ േകട്ട . ഇേപ്പാൾ



സംഖ്യ 11:19 lxiii സംഖ്യ 11:25

യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു മാംസം തരും. നിങ്ങൾ
അതു തിന്നും. 19 േകവലം ഒരു ദിവസേമാ
രണ്ടു ദിവസേമാ അേഞ്ചാ പേത്താ ഇരുപേതാ
ദിവസേമാ അല്ല; 20 ഒരുമാസം മുഴുവൻ—അതു
നിങ്ങള െട മൂക്കിലൂെട പുറത്തുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
അറപ്പ ണ്ടാകുന്നതുവെര—നിങ്ങൾ തിന്നും.
കാരണം നിങ്ങള െട മധ്യത്തിലുള്ള യേഹാവെയ
നിങ്ങൾ ത്യജിച്ച് “ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
േപാന്നെതന്തിന”് എന്നു പറഞ്ഞ് അവിടെത്ത
മുമ്പാെകനിലവിളിച്ചേല്ലാ.’ ”

21 എന്നാൽ േമാശ പറഞ്ഞു: “ഇവിെട
ആറുലക്ഷം േയാദ്ധാക്കള െട മേധ്യ ഞാൻ
നിൽക്കുന്നു, എന്നിട്ട ം ‘ഞാൻ അവർക്ക് മാംസം
െകാടുക്കും; അവർ ഒരുമാസം അതു ഭക്ഷിക്കും’
എന്ന് അങ്ങു പറയുന്നു. 22 ആടുകെളയും
മാടുകെളയും അവർക്കുേവണ്ടി അറത്താലും
അവർക്ക് തൃപ്തിയാകുേമാ? സമു്രദത്തിെല
മത്സ്യം മുഴുവനും പിടിച്ചാലും അവർക്കു
തികയുേമാ?”

23 യേഹാവ േമാശേയാടു പറഞ്ഞു:
“യേഹാവയുെട ൈക കുറുകിേപ്പാേയാ? ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്യന്നത് നിവൃത്തിയാകുേമാ ഇല്ലേയാ
എന്നുനീ ഇേപ്പാൾകാണും.”

24 അങ്ങെന േമാശ പുറത്തുെചന്ന്
യേഹാവ പറഞ്ഞത് ജനേത്താട് അറിയിച്ച .
എഴുപതു തലവന്മാെര അേദ്ദഹം വിളിച്ച കൂട്ടി
കൂടാരത്തിനുചുറ്റ ം നിർത്തി. 25 അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമഘത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്ന് േമാശേയാടു
സംസാരിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റേമലുണ്ടായിരുന്ന
ആത്മാവിൽനിന്ന് കുെറ എടുത്ത് തലവന്മാരായ
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ആ എഴുപതു പുരുഷന്മാരുെടേമൽ പകർന്നു.
ആത്മാവ് അവരുെടേമൽ ആവസിച്ചേപ്പാൾ
അവർ ്രപവചിച്ച , പേക്ഷ, പിന്നീട് അവർ
അങ്ങെനെചയ്തില്ല.

26 എന്നാൽ എൽദാദ,് േമദാദ്
എന്ന രണ്ടുേപർ പാളയത്തിൽത്തെന്ന
താമസിച്ച . അവർ േഗാ്രതത്തലവന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരായിരുെന്നങ്കിലും
കൂടാരത്തിേലക്കിറങ്ങിെച്ചന്നില്ല. എങ്കിലും
ആത്മാവ് അവരുെടേമലും ആവസിച്ച . അവർ
പാളയത്തിൽെവച്ച ്രപവചിച്ച . 27 ഒരു യുവാവ്
ഓടിെച്ചന്ന് േമാശേയാടു പറഞ്ഞു: “എൽദാദും
േമദാദും പാളയത്തിൽ ്രപവചിക്കുന്നു.”

28 യൗവനംമുതൽ േമാശയുെട
സഹായിയായിരുന്ന നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ
അേപ്പാൾ പറഞ്ഞു: “എെന്റ യജമാനനായ
േമാശേയ,അവെരതടയണേമ!”

29 എന്നാൽ േമാശ മറുപടി പറഞ്ഞു:
“എെന്നേയാർത്ത് നീ അസൂയെപ്പടുേന്നാ?
യേഹാവയുെടസർവജനവും ്രപവാചകന്മാരാകണെമന്നും
യേഹാവ തെന്റ ആത്മാവിെന അവരുെടേമൽ
പകരണെമന്നുമാണു ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നത!്”
30 ഇതിനുേശഷം േമാശയും ഇ്രസാേയലിെല
േഗാ്രതത്തലവന്മാരും പാളയത്തിേലക്കു മടങ്ങി.

31 അേപ്പാൾ യേഹാവയിൽനിന്ന് ഒരു
കാറ്റ പുറെപ്പട്ട ; കാറ്റ മൂലം കാടപ്പക്ഷികൾ
സമു്രദത്തിൽനിന്നുവന്നു. അത് അവെയ
പാളയത്തിനുചുറ്റ ം എല്ലായിടത്തും നിലത്തുനിന്ന്
ഏകേദശം രണ്ടുമുഴം‡ െപാക്കത്തിൽ എല്ലാ

‡ 11:31 ഏക. 90 െസ.മീ.



സംഖ്യ 11:32 lxv സംഖ്യ 12:2

ദിശയിേലക്കും ഒരു ദിവസെത്ത വഴി ദൂരംവെര
വീഴിച്ച . 32 ആ പകലും രാ്രതിമുഴുവനും
പിേറ്റന്നാൾ മുഴുവനും ജനം ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
കാടപ്പക്ഷി േശഖരിച്ച . പത്തു േഹാമറിൽ§
കുറവ് ആരും േശഖരിച്ചില്ല. പിന്നീട്
അവെയ അവർ പാളയത്തിനു ചുറ്റിെലല്ലാം
നിരത്തി. 33 എന്നാൽ മാംസം അവരുെട
പല്ല കൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ, അതു
ചവച്ചിറക്കുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന, യേഹാവയുെട
േകാപം ജനത്തിനുേനേര ജ്വലിച്ച . അതുെകാണ്ട്
അവിടന്ന് അവെര ഒരു കഠിനബാധെകാണ്ടു
സംഹരിച്ച . 34 മറ്റ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കായി മുറവിളി
കൂട്ടിയ ജനെത്ത അവിെട അടക്കിയതിനാൽ
ആ സ്ഥലത്തിന് കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവ എന്നു
േപരായി.

35 കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവയിൽനിന്ന് ജനം
ഹേസേരാത്തിേലക്കു യാ്രതെചയ്ത് അവിെട
കുറച്ച നാൾതാമസിച്ച .

12
മിര്യാം ശിക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു

1 േമാശ ഒരു കൂശ്യസ്്രതീെയ
വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നതിനാൽ,കൂശ്യസ്്രതീനിമിത്തം
മിര്യാമും അഹേരാനും േമാശയ്ക്കു വിേരാധമായി
സംസാരിച്ച . 2 “േമാശയിൽക്കൂടിമാ്രതേമ
യേഹാവ സംസാരിച്ചിട്ട േള്ളാ?” അവർ
േചാദിച്ച . “അവിടന്ന് ഞങ്ങളിലൂെടയും
സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേയാ?” യേഹാവഇതു േകട്ട .

§ 11:32 പത്തുകഴുതചുമക്കുന്നഭാരം,അഥവാ,പത്തുവലിയകുട്ട.
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3 എന്നാൽ േമാശയാകെട്ട, ഭൂതലത്തിലുള്ള
സകലമനുഷ്യരിലുംെവച്ച് ഏറ്റവും
സൗമ്യനായിരുന്നു.

4 ഉടൻതെന്ന യേഹാവ േമാശേയാടും
അഹേരാേനാടും മിര്യാമിേനാടും കൽപ്പിച്ച :
“നിങ്ങൾ മൂന്നുേപരും സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
വരിക.” അങ്ങെന അവർ മൂന്നുേപരും
കൂടാരത്തിേലക്കുവന്നു. 5 യേഹാവ
ഒരു േമഘസ്തംഭത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്നു;
കൂടാരവാതിലിൽനിന്ന് അഹേരാെനയും
മിര്യാമിെനയും വിളിച്ച . അവർ രണ്ടുേപരും
മുേമ്പാട്ട െചന്നേപ്പാൾ 6 അവിടന്ന് പറഞ്ഞു:
“എെന്റവാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കുക:
“നിങ്ങള െടഇടയിൽഒരു ്രപവാചകൻഉെണ്ടങ്കിൽ,
യേഹാവ ആകുന്ന ഞാൻ ദർശനത്തിൽ
എെന്നത്തെന്നഅവർക്കുെവളിെപ്പടുത്തും.
ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ അവേരാടു
സംസാരിക്കും.

7 എന്നാൽ എെന്റ ദാസനായ േമാശയുെട
കാര്യത്തിൽഅങ്ങെനയല്ല;
അവൻ എെന്റ ഭവനത്തിെലാെക്കയും
വിശ്വസ്തനാണ.്

8അവനുമായിഞാൻഅവ്യക്തമായല്ല,
സ്പഷ്ടമായും അഭിമുഖമായുമാണ്
സംസാരിക്കുന്നത;്
അവൻയേഹാവയുെട രൂപം കാണും.

എന്നിട്ട ം എെന്റ ദാസനായ േമാശയ്ക്കു
വിേരാധമായി
സംസാരിക്കാൻനിങ്ങൾഭയെപ്പടാഞ്ഞെതന്ത?്”
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9 യേഹാവയുെട േകാപം അവർെക്കതിേര
ജ്വലിച്ച ;അവിടന്ന്അവെരവിട്ട േപായി.

10 േമഘം കൂടാരത്തിനുമീേതനിന്ന്
ഉയർന്നേപ്പാൾ, മിര്യാം ഹിമംേപാെല െവളത്ത്
കുഷ്ഠേരാഗിണിയായി. അഹേരാൻ
അവെള േനാക്കി. അവൾ കുഷ്ഠേരാഗിണി
എന്നുകണ്ടു 11 അേപ്പാൾത്തെന്ന അഹേരാൻ
േമാശേയാട് അേപക്ഷിച്ച : “യജമാനേന,
ഞങ്ങൾ േഭാഷത്തമായി െചയ്ത പാപം
ഞങ്ങേളാടു കണക്കിടരുേത. 12 പാതി
മാംസം അഴുകിേപ്പായനിലയിൽ അമ്മയുെട
ഉദരത്തിൽനിന്നും പുറത്തു വന്ന ചാപിള്ളേപാെല
അവൾആകരുേത.”

13അേപ്പാൾ േമാശയേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച ,
“ൈദവേമ,അവെളസൗഖ്യമാക്കേണ!”

14 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“അവള െട അപ്പൻ അവള െട മുഖത്തു
തുപ്പിയിരുെന്നങ്കിൽ അവൾ ഏഴുദിവസം
ലജ്ജിക്കുകയിേല്ല? ഏഴുദിവസം
പാളയത്തിനുപുറത്ത് അവെള അടച്ചിടുക;
അതിനുേശഷംഅവെളതിരിെകെക്കാണ്ടുവരാം.”
15 അങ്ങെന മിര്യാമിെന ഏഴുദിവസം
പാളയത്തിനുപുറത്ത് അടച്ചിട്ട , അവെള
തിരിെകെക്കാണ്ടുവരുംവെര ജനം
യാ്രതെചയ്തില്ല.

16 ഇതിനുേശഷം ജനം ഹേസേരാത്ത് വിട്ട്
പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽപാളയമിറങ്ങി.

13
കനാൻേദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്യന്നു
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1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഞാൻ ഇ്രസാേയല്യർക്കു നൽകുന്ന
കനാൻേദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ ചില
പുരുഷന്മാെര അയയ്ക്കുക. ഓേരാ
പിതൃേഗാ്രതത്തിൽനിന്നും അതിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുവെനഅയയ്ക്കുക.”

3 യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല പാരാൻ
മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് േമാശ അവെര അയച്ച .
അവർ എല്ലാവരും ഇ്രസാേയല്യരുെട
്രപഭുക്കന്മാരായിരുന്നു.

4അവരുെട േപരുകൾഇവയാണ്:

രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,്സക്കൂറിെന്റ മകൻ
ശമ്മൂവാ;

5 ശിെമേയാൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,് േഹാരിയുെട
മകൻശാഫാത്ത്

6 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,് െയഫുന്നയുെട
മകൻകാേലബ;്

7 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,്
േയാേസഫിെന്റ മകൻയിഗാൽ;

8 എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,് നൂെന്റ മകൻ
േഹാേശയാ,

9 െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് രാഫൂവിെന്റ
മകൻഫൽതി;

10 െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,് േസാദിയുെട
മകൻഗദ്ദിേയൽ;

11 േയാേസഫിെന്റ ഒരു േഗാ്രതമായ
മനെശ്ശയിൽനിന്ന്സൂസിയുെട മകൻഗദ്ദി;

12 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന,് െഗമല്ലിയുെട മകൻ
അമ്മീേയൽ;
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13ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മീഖാേയലിെന്റ
മകൻെസഥൂർ;

14 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് െവാപ് സിയുെട
മകൻനഹ്ബി;

15 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മാഖിയുെട മകൻ
ഗയൂേവൽ.

16 േദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ േമാശ
അയച്ച പുരുഷന്മാരുെട േപരുകൾ
ഇവയായിരുന്നു. േമാശ നൂെന്റ മകൻ
േഹാേശയായ്ക്ക് േയാശുവ എന്നു
േപരുനൽകി.

17 കനാൻ പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ അവെര
േമാശ അയച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“െതേക്കേദശത്തുകൂെട* കടന്ന് മലനാട്ടിേലക്കു
െചല്ല ക. 18 േദശം എങ്ങെനയുള്ളെതന്നും
അവിെട പാർക്കുന്നജനംശക്തേരാഅശക്തേരാ
അധികേമാ ചുരുക്കേമാ എന്നും േനാക്കുക.
19 എ്രപകാരമുള്ളതാണ് അവർ പാർക്കുന്ന
േദശം? അതു നല്ലേതാ ചീത്തേയാ? അവർ
പാർക്കുന്ന പട്ടണങ്ങൾ എ്രപകാരമുള്ളതാണ?്
അവ മതിലുകളില്ലാത്തവേയാ
േകാട്ടെകട്ടിയുറപ്പിച്ചവേയാ? 20 മണ്ണ് എങ്ങെന?
വളക്കൂറുള്ളേതാ ഇല്ലാത്തേതാ? അതിൽ
വൃക്ഷങ്ങൾ ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ? േദശെത്ത
കുറച്ച ഫലങ്ങൾ െകാണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ
പരമാവധി ്രശമിക്കണം.” (അതു മുന്തിരിങ്ങ
പഴുത്തുതുടങ്ങുന്നകാലമായിരുന്നു.)

* 13:17 അതായത,്കനാെന്റ െതക്കുവശം.
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21 അങ്ങെന അവർ കയറിേപ്പായി
സീൻ മരുഭൂമിമുതൽ, െലേബാ-
ഹമാത്തിനുേനേര െരേഹാബുവെരയുള്ള
േദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്തു. 22 അവർ
െതേക്കേദശത്തിലൂെട കയറിെച്ചന്ന്
അനാക്യരായ അഹീമാൻ, േശശായി,
തൽമായി എന്നിവർ പാർക്കുന്ന െഹേ്രബാനിൽ
വന്നു. പുരാതനനഗരമായ െഹേ്രബാൻ
ഈജിപ്റ്റിെല േസാവാൻപട്ടണത്തിന് ഏഴുവർഷം
മുമ്പു പണിയെപ്പട്ടിരുന്നു. 23 അവർ
എസ്േകാൽ† താഴ്വരയിൽ വന്ന്, ഒരുകുല
മുന്തിരിങ്ങ മുറിെച്ചടുത്തു. അവരിൽ
രണ്ടുേപർ കുെറ മാതളപ്പഴം അത്തിപ്പഴം
എന്നിവയ്െക്കാപ്പം ഒരു തണ്ടിൽ അതു
ചുമന്നു. 24 ഇ്രസാേയല്യർ അവിെടെവച്ച്
മുറിെച്ചടുത്ത മുന്തിരിക്കുലനിമിത്തം ആ
സ്ഥലത്തിനു എസ്േകാൽതാഴ്വര എന്നു േപരായി.
25 നാൽപ്പതു ദിവസങ്ങൾ അവർ േദശം
പര്യേവക്ഷണംെചയ്തു; അതിനുേശഷം അവർ
മടങ്ങി.
പര്യേവക്ഷണെത്തപ്പറ്റിയുള്ള

സംക്ഷിപ്തവിവരണം
26 അവർ പാരാൻമരുഭൂമിയിെല
കാേദശിൽ േമാശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
ഇ്രസാേയൽസഭ മുഴുവെന്റയും അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു. അവിെട അവർ അവേരാടും
സർവസഭേയാടുംഅവരുെടഅവേലാകനവിവരം
അറിയിക്കുകയും േദശത്തിെല ഫലങ്ങൾ
അവെര കാണിക്കുകയും െചയ്തു. 27 അവർ
† 13:23 കുലഅഥവാ,കറ്റഎന്നർഥം.
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േമാശയ്ക്കു നൽകിയ വിവരണം ഇ്രപകാരമാണ:്
“അങ്ങു ഞങ്ങെള അയച്ച േദശത്തിേലക്കു
ഞങ്ങൾ േപായി, അത് പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശംതെന്ന! ഇതാ അതിെല ഫലങ്ങൾ.
28എന്നാൽ അവിെട പാർക്കുന്ന ജനം ശക്തരും
പട്ടണങ്ങൾ േകാട്ടെകട്ടിയുറപ്പിച്ചതും വളെര
വലുപ്പമുള്ളതും ആകുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിെട
അനാക്കിെന്റ മല്ലന്മാരായ സന്തതികെള
കണ്ടു. 29 അമാേലക്യർ െതേക്കേദശത്തു
വസിക്കുന്നു;ഹിത്യരും െയബൂസ്യരും അേമാര്യരും
മലനാട്ടിൽപാർക്കുന്നു;കനാന്യർസമു്രദതീരത്തും
േയാർദാൻകരയിലും താമസിക്കുന്നു.”

30 അേപ്പാൾ കാേലബ് ജനെത്ത
േമാശയുെടമുമ്പിൽ നിശ്ശബ്ദരാക്കി ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “നാം കയറിെച്ചന്ന് േദശം
ൈകവശമാക്കണം, തീർച്ചയായും നമുക്കത്
പിടിച്ചടക്കാൻസാധിക്കും.”

31 എന്നാൽ അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പംേപായ
പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞു: “നമുക്ക് ആ ജനെത്ത
ആ്രകമിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല; അവർ
നെമ്മക്കാൾ ശക്തരാണ.്” 32 തങ്ങൾ
പര്യേവക്ഷണംെചയ്ത േദശെത്തക്കുറിച്ച്
ഇ്രസാേയല്യരുെടയിടയിൽ ആശാവഹമല്ലാത്ത
ഒരുവാർത്തഅവർ ്രപചരിപ്പിച്ച .അവർപറഞ്ഞു,
“ഞങ്ങൾ കണ്ട േദശം അതിൽ പാർക്കുന്നവെര
വിഴുങ്ങിക്കളയുന്ന േദശമാണ്. ഞങ്ങൾ
അവിെടക്കണ്ട സകലരും അതികായന്മാരാണ.്
33ഞങ്ങൾഅവിെടഅനാക്കിെന്റസന്തതികളായ
മല്ലന്മാെരയും കണ്ടു. അവരുെടമുമ്പിൽ
ഞങ്ങൾ െവറും െവട്ട ക്കിളികളാെണന്നു േതാന്നി;
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അവരുെട കാഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾഅങ്ങെനതെന്ന
ആയിരുന്നു.”

14
ജനം മത്സരിക്കുന്നു

1 ആ രാ്രതി ഇ്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും
ശബ്ദം ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു;
2 സകല ഇ്രസാേയല്യരും േമാശയ്ക്കും
അഹേരാനും എതിരായി പിറുപിറുത്തു;
സർവസഭയും അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച മരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ!
അെല്ലങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽത്തെന്ന ഞങ്ങൾ
മരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ! 3 ഞങ്ങൾ വാളിനാൽ
വീഴാനായി യേഹാവ ഞങ്ങെള ഈ
േദശേത്തക്കു െകാണ്ടുവന്നെതന്തിന്?
ഞങ്ങള െട ഭാര്യമാരും കുട്ടികള ം െകാള്ളയായി
പിടിക്കെപ്പടാൻ േപാകുന്നു. ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
തിരിെകേപ്പാകുന്നതേല്ല ഞങ്ങൾക്കു നല്ലത?്”
4 “നമുക്ക് ഒരു നായകെന െതരെഞ്ഞടുത്ത്
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകാം,” അവർ
പരസ്പരം പറഞ്ഞു.

5 അേപ്പാൾ േമാശയും അഹേരാനും അവിെട
കൂടിയിരുന്ന ഇ്രസാേയൽസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന
സർവരുെടയും മുമ്പിൽ കമിഴ്ന്നുവീണു.
6 േദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ േപായവരിൽ
നൂെന്റ മകൻ േയാശുവയും െയഫുന്നയുെട
മകൻ കാേലബും തങ്ങള െട വസ്്രതംകീറി
7 സർവ ഇ്രസാേയൽസഭേയാടും പറഞ്ഞു:
“ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് പര്യേവക്ഷണംെചയ്ത
േദശം ഏറ്റവും നല്ലത.് 8 യേഹാവ നമ്മിൽ
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്രപസാദിക്കുെന്നങ്കിൽ, അവിടന്ന് പാലും േതനും
ഒഴുകുന്നആേദശേത്തക്കുനെമ്മെകാണ്ടുെചന്ന്
അതു നമുക്കു തരും. 9 യേഹാവേയാടു
മത്സരിക്കുകമാ്രതം അരുത.് ആ േദശത്തുള്ള
ജനെത്ത ഭയെപ്പടരുത,് അവർ നമുക്കിരയാകും.
അവരുെട സുരക്ഷ നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
എന്നാൽ യേഹാവ നേമ്മാെടാപ്പം ഉണ്ട.് അവെര
ഭയെപ്പടരുത.്”

10എന്നാൽ േയാശുവെയയും കാേലബിെനയും
കെല്ലറിയണെമന്നു സർവസഭയും പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
സമാഗമകൂടാരത്തിൽ സർവ ഇ്രസാേയല്യർക്കും
്രപത്യക്ഷമായി. 11 യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഈ ജനം എ്രതനാൾ
എെന്ന നിന്ദിക്കും? ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ
്രപവർത്തിച്ച സകല അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങള ം
കണ്ടിട്ട ം അവർ എ്രതനാൾ എന്നിൽ
വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും? 12ഞാൻ അവെര ഒരു
ബാധയാൽ ദണ്ഡിപ്പിച്ച്, സംഹരിച്ച നശിപ്പിക്കും.
എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്ന അവരിലും വലിയതും
ശക്തവുമായ ഒരു ജനതയാക്കും.”

13 േമാശ യേഹാവേയാടു പറഞ്ഞു:
“എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ കാർ അതിെനക്കുറിച്ച
േകൾക്കുേമ്പാൾ എന്താണു ചിന്തിക്കുക!
അവിടെത്ത ശക്തിയാൽ അങ്ങ് ഈ ജനെത്ത
അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നു.
14അവിടന്ന് ഇേപ്പാൾഈ ജനെത്ത നശിപ്പിച്ചാൽ,
ഈജിപ്റ്റ കാർ ഈ േദശവാസികേളാട്
ഇക്കാര്യം പറയും. യേഹാവയായ അങ്ങ് ഈ
ജനേത്താെടാപ്പം ഉെണ്ടന്നും അവർ അങ്ങെയ
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അഭിമുഖമായിക്കണ്ടുെവന്നും അവർ േകട്ടിട്ട ണ്ട്;
കാരണം,അങ്ങയുെട േമഘംഅവരുെട മുകളിൽ
വസിക്കുന്നു, പകൽ േമഘസ്തംഭത്തിലും രാ്രതി
അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും അങ്ങ് അവർക്കുമുമ്പായി
േപാകുന്നു. 15 അവിടന്ന് ഈ ജനെത്ത
ഒന്നിച്ച നശിപ്പിച്ചാൽ, അങ്ങെയക്കുറിച്ച്
ഈ വർത്തമാനം േകട്ടിട്ട ള്ള ജനം പറയും:
16 ‘യേഹാവ ശപഥംെചയ്ത,് വാഗ്ദാനംെകാടുത്ത
േദശേത്തക്ക് ഈ ജനെത്ത െകാണ്ടുവരാൻ
അവിടേത്തക്കുകഴിഞ്ഞില്ല;അതിനാൽഅവിടന്ന്
അവെര മരുഭൂമിയിൽെവച്ച െകാന്നുകളഞ്ഞു.’

17 “അവിടന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ള്ളതുേപാെല
അവിടെത്ത ശക്തി വലുതാെണന്നു
െവളിെപ്പടുത്താൻഞാൻഅങ്ങേയാടേപക്ഷിക്കുന്നു.
18 ‘യേഹാവ ക്ഷമാശീലനും സ്േനഹസമ്പന്നനും
അകൃത്യവും ലംഘനവും ക്ഷമിക്കുന്നവനും
ആകുന്നു. എങ്കിലും അവിടന്ന്
കുറ്റംെചയ്തവെര െവറുേതവിടാെത
പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യത്തിനു മക്കെള
മൂന്നും നാലും തലമുറവെര ശിക്ഷിക്കുന്നവനും
ആകുന്നു.’ 19 അങ്ങയുെട മഹാ
ദയനിമിത്തം ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
സമയംമുതൽ ഇേപ്പാൾവെര അവേരാടു
ക്ഷമിച്ചതുേപാെലതെന്ന ഈ ജനത്തിെന്റ പാപം
ക്ഷമിക്കണേമ.”

20 അതിനു യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ
അേപക്ഷിച്ചതുേപാെല ഞാൻ അവേരാടു
ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. 21എങ്കിലും, ജീവനുള്ള ഞാൻ
ശപഥംെചയ്യന്നു, ഭൂമി മുഴുവൻ യേഹാവയുെട
േതജസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 22 എെന്റ േതജസ്സ ം
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ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിലും മരുഭൂമിയിലും ്രപവർത്തിച്ച
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങള ം ദർശിച്ചിട്ട് എെന്ന
പത്തു്രപാവശ്യം പരീക്ഷിക്കുകയും എെന്റ വാക്ക്
അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തവരിൽ
ആരും 23 അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കു
ഞാൻ നൽകുെമന്നു ശപഥംെചയ്ത േദശം
കാണുകയില്ല. എെന്ന നിന്ദിച്ചവരിൽ
ആരും ഒരിക്കലും അതു കാണുകയില്ല.
24 എന്നാൽ എെന്റ ദാസനായ കാേലബിനു
വ്യത്യസ്തമായഒരുആത്മാവുള്ളതിനാലുംഎെന്ന
പൂർണഹൃദയേത്താെട പിൻപറ്റ ന്നതിനാലും
അവൻ േപായ േദശേത്തക്കു ഞാൻ അവെന
െകാണ്ടുേപാകും; അവെന്റ സന്തതികൾ അത്
അവകാശമാക്കും. 25അമാേലക്യരും കനാന്യരും
താഴ്വരയിൽ പാർക്കുന്നതിനാൽ, നാെള നിങ്ങൾ
പിന്തിരിഞ്ഞ് െചങ്കടലിേലക്കുള്ള മാർഗത്തിലൂെട
മരുഭൂമിയിേലക്ക് യാ്രതപുറെപ്പടുക.”

26 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
അരുളിെച്ചയ്തു: 27 “ഈ ദുഷ്ടസമൂഹം
എനിെക്കതിേര എ്രതേത്താളം പിറുപിറുക്കും?
ഈ പിറുപിറുപ്പ കാരായ ഇ്രസാേയല്യരുെട
പരാതികൾ ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു.
28 ആകയാൽ, ‘ഞാൻ േകൾെക്ക നിങ്ങൾ
പിറുപിറുത്തതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങേളാടു ഞാൻ
െചയ്യ ം; ജീവനുള്ളഞാൻശപഥംെചയ്യന്നു,എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നതായി അവേരാടു
പറയുക. 29 ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങള െട
ശവങ്ങൾ വീഴും—നിങ്ങളിൽ ഇരുപേതാ
അതിലധികേമാ വയസ്സ ്രപായമുള്ളവരായി
ജനസംഖ്യയിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവരും എനിെക്കതിേര
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പിറുപിറുത്തവരുമായ ഏവരുംതെന്ന.
30 നിങ്ങെള പാർപ്പിക്കാെമന്നു ഞാൻ
ൈക ഉയർത്തി ശപഥംെചയ്ത േദശത്ത്
െയഫുന്നയുെട മകൻ കാേലബും നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവയും ഒഴിെക നിങ്ങളിൽ ഒരാൾേപാലും
കടക്കുകയില്ല. 31 െകാള്ളയായിേപ്പാകുെമന്നു
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങള െട മക്കെള
ഞാൻ അവിെട ്രപേവശിപ്പിക്കും; നിങ്ങൾ
തിരസ്കരിച്ച േദശം അവർ അനുഭവിക്കും.
32 എന്നാൽ നിങ്ങേളാ, നിങ്ങള െട ശവങ്ങൾ
മരുഭൂമിയിൽ വീഴും. 33 നിങ്ങള െട
മക്കൾ നിങ്ങള െട അവിശ്വസ്തതനിമിത്തം
കഷ്ടതയനുഭവിച്ച െകാണ്ട,് നിങ്ങള െട
ശവങ്ങളിൽ അവസാനേത്തതും ഈ
മരുഭൂമിയിൽ വീഴുന്നതുവെര, ഇവിെട
നാൽപ്പതുവർഷം ഇടയന്മാരായിരിക്കും.
34 നിങ്ങൾ േദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്ത
നാൽപ്പതു ദിവസങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിനും ഓേരാ
വർഷം എന്ന കണക്കിനു നാൽപ്പതുവർഷം
നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾനിമിത്തം നിങ്ങൾ കഷ്ടത
അനുഭവിക്കുകയും അങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ
എതിർപ്പ്അറിയുകയും െചയ്യ ം.’ 35യേഹാവയായ
ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്യന്നു; എനിെക്കതിേര
ഒത്തുകൂടിയ ഈ ദുഷ്ടസമൂഹേത്താെടല്ലാം
ഞാൻ ഇ്രപകാരം െചയ്യ ം. ഈ മരുഭൂമിയിൽ
അവർഒടുങ്ങും;ഇവിെടഅവർ മരിക്കും.”

36 അങ്ങെന േദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ
േമാശഅയച്ചവരും—മടങ്ങിവന്ന്അതിെനക്കുറിച്ച്
അരുതാത്ത വർത്തമാനം ്രപചരിപ്പിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര സഭമുഴുവനും
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പിറുപിറുക്കാൻ ഇടയാക്കിയവരുമായവർ—
37 േദശെത്തക്കുറിച്ച് അരുതാത്ത വർത്തമാനം
്രപചരിപ്പിച്ചതിന് ഉത്തരവാദികളായവരുമായ
ഈ പുരുഷന്മാർ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ദണ്ഡിക്കെപ്പടുകയും ഒരു ബാധയാൽ
സംഹരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. 38 േദശം
പര്യേവക്ഷണംെചയ്യാൻ േപായ പുരുഷന്മാരിൽ
നൂെന്റ മകൻ േയാശുവയും െയഫുന്നയുെട മകൻ
കാേലബുംമാ്രതം ജീവേനാെട േശഷിച്ച .

39 േമാശ ഇക്കാര്യം സകല ഇ്രസാേയല്യേരാടും
അറിയിച്ചേപ്പാൾ, അവർ അതികഠിനമായി
വിലപിച്ച . 40 “ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തു;
യേഹാവ വാഗ്ദാനംെചയ്ത സ്ഥലേത്തക്കു
കയറിെച്ചല്ലാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്” എന്നു
പറഞ്ഞ് അടുത്തദിവസം അതിരാവിെല അവർ
ഉയർന്നമല്രമ്പേദശേത്തക്കുകയറിേപ്പായി.

41 എന്നാൽ േമാശ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ
എന്തിന് യേഹാവയുെട കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു?
ഇതു വിജയിക്കുകയില്ല! 42 കയറിേപ്പാകരുത;്
കാരണം യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെടയില്ല.
ശ്രതുക്കള െടമുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പരാജയെപ്പടും,
43അമാേലക്യരും കനാന്യരും നിങ്ങെള േനരിടും.
യേഹാവയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു
േപായിരിക്കുകയാൽ,അവിടന്ന് നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, നിങ്ങൾ വാളാൽ
വീണുേപാകും.”

44 എങ്കിലും േമാശേയാ യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകേമാ പാളയത്തിൽനിന്നും
പുറെപ്പടാതിരുന്നിട്ട ം അവർ ധിക്കാരപൂർവം
മലമുകളിേലക്കു കയറിെച്ചന്നു. 45 അേപ്പാൾ
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ആ മലകളിൽ അധിവസിച്ചിരുന്ന അമാേലക്യരും
കനാന്യരും ഇറങ്ങിവന്ന് ആ്രകമിച്ച് േഹാർമാവെര
അവെരസംഹരിച്ച .

15
യാഗങ്ങൾക്കുള്ളനിയമങ്ങൾ

1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു
സംസാരിക്കുക. അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വസിക്കാൻ
നൽകുന്ന േദശത്തു ്രപേവശിച്ചേശഷം,
3യേഹാവയ്ക്കു ്രപസാദമുള്ള ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി
ആടുമാടുകള െട കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു
ദഹനയാഗേമാ േഹാമയാഗേമാ ്രപേത്യക
േനർച്ചകൾക്കുള്ള യാഗേമാ സ്വേമധാദാനേമാ
ഉത്സവവഴിപാേടാ അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ
4 വഴിപാട് െകാണ്ടുവരുന്നയാൾ കാൽ ഹീൻ*
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത ഒരു ഓെമർ† േനരിയമാവിെന്റ
ഒരു േഭാജനയാഗം യേഹാവയ്ക്കു
െകാണ്ടുവരണം. 5 േഹാമയാഗത്തിേനാ
വഴിപാടിേനാ ഉള്ള ഓേരാ ആട്ടിൻകുട്ടിക്കും
ഒപ്പം പാനീയയാഗമായി കാൽ ഹീൻ വീഞ്ഞ്
െകാണ്ടുവരണം.

6 “ ‘ആട്ട െകാറ്റനായാൽ മൂന്നിെലാന്ന്
ഹീൻ‡ ഒലിെവണ്ണേചർത്ത രണ്ട് ഓെമർ§
േനരിയമാവിെന്റ ഒരു േഭാജനയാഗവും
7 മൂന്നിെലാന്ന് ഹീൻ വീഞ്ഞ് പാനീയയാഗവും

* 15:4 ഏക. 1ലി. † 15:4 ഏക. 1.6കി.്രഗാം. ‡ 15:6 ഏക. 1.3
ലി. § 15:6 ഏക. 3.2കി.്രഗാം.



സംഖ്യ 15:8 lxxix സംഖ്യ 15:15

െകാണ്ടുവരണം. ഇത് യേഹാവയ്ക്കു
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായിഅർപ്പിക്കണം.

8 “ ‘യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േഹാമയാഗമാേയാ
്രപേത്യക േനർച്ചയ്ക്കുള്ള യാഗമാേയാ ഒരു
സമാധാനയാഗമാേയാ ഒരു കാളക്കിടാവിെന
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ 9 അര ഹീൻ*
ഒലിെവണ്ണേചർത്തമൂന്ന്ഓെമർ†േനരിയമാവിെന്റ
ഒരു േഭാജനയാഗം കാളക്കിടാവിേനാെടാപ്പം
െകാണ്ടുവരണം. 10 അര ഹീൻ വീഞ്ഞ്
പാനീയയാഗമായും െകാണ്ടുവരണം.
അത് യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ
ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 11കാളക്കിടാവ,്
ആട്ട െകാറ്റൻ, കുഞ്ഞാട്, േകാലാട്ടിൻകുട്ടി
എന്നിവയിൽ ഏതായാലും ഇ്രപകാരം
ഒരുക്കെപ്പടണം. 12 നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന
യാഗമൃഗത്തിെനാത്തവണ്ണം ഓേരാന്നിനും
ഇങ്ങെനതെന്നെചയ്യണം.

13 “ ‘സ്വേദശിയായ ഓേരാരുത്തരും
യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി ഒരു
ദഹനയാഗം െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ അവർ
ഇവെയല്ലാം ഇങ്ങെനതെന്ന െചയ്യണം.
14 വരാനുള്ള തലമുറകളിലും ഒരു ്രപവാസിേയാ
നിങ്ങള െട മേധ്യ പാർക്കുന്ന മറ്റാെരങ്കിലുേമാ
യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി ഒരു
ദഹനയാഗം െകാണ്ടുവരുേമ്പാെഴാെക്കയും
നിങ്ങൾ െചയ്യന്നതുേപാെലതെന്ന അവരും
െചയ്യണം. 15 സഭയ്ക്കുമുഴുവൻ, നിങ്ങൾക്കും
നിങ്ങള െട മേധ്യ പാർക്കുന്ന ്രപവാസിക്കും ഒേര
നിയമം ആയിരിക്കണം; തലമുറതലമുറയായി

* 15:9 ഏക. 1.9ലി. † 15:9 ഏക. 5കി.്രഗാം.
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ഇത് ഒരു ശാശ്വതനിയമം. നിങ്ങള ം ്രപവാസിയും
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക തുല്യരായിരിക്കും:
16 നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന
്രപവാസിക്കും വിധിയും നിയമവും ഒന്നുതെന്ന
ആയിരിക്കും.’ ”

17 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
18 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു സംസാരിക്കുക.
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘ഞാൻ
നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾ
്രപേവശിക്കുകയും 19 ആ േദശത്തിെല
ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
ഒരു അംശം യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാടായി
നീക്കിെവക്കുക. 20 നിങ്ങള െട ആദ്യെത്ത
െപാടിമാവിൽനിന്ന് ഒരു വട ഉണ്ടാക്കി
അർപ്പിക്കുക. െമതിക്കളത്തിൽനിന്നുള്ള
വിശിഷ്ടയാഗമായി അത് അർപ്പിക്കുക.
21വരുംതലമുറകളിെലല്ലാം നിങ്ങള െടആദ്യെത്ത
െപാടിമാവിൽനിന്ന് ഈ വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണം
യേഹാവയ്ക്ക്സമർപ്പിക്കണം.
അബദ്ധവശാലുള്ളപാപം

22 “ ‘യേഹാവ േമാശയ്ക്കു നൽകിയ ഈ
കൽപ്പനകളിേലെതങ്കിലും അനുസരിക്കുന്നതിൽ
നിങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ—
23 യേഹാവ േമാശയിൽക്കൂെട അരുളിെച്ചയ്ത
ആ നാള മുതൽ തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾ
അനുസരിക്കാത്ത കൽപ്പനകൾ എല്ലാംതെന്ന—
24 നിങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ പിഴയ്ക്കുകയും
സഭ അതിെനക്കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ സഭമുഴുവനും യേഹാവയ്ക്കു
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ േഹാമയാഗമായി ഒരു
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കാളക്കിടാവിെനഅർപ്പിക്കണം.അതിേനാെടാപ്പം
വിധി്രപകാരമുള്ള േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗവും, പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായ
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റേനാെടാപ്പം
അർപ്പിക്കണം. 25 പുേരാഹിതൻ സകല
ഇ്രസാേയൽസഭയ്ക്കുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്യണം. അത്അബദ്ധവശാലായിരുന്നതിനാൽ
അവർക്കു ക്ഷമലഭിക്കും. അവരുെട െതറ്റിനായി
അവർ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ദഹനയാഗവും ഒരു
പാപശുദ്ധീകരണയാഗവും െകാണ്ടുവരികയും
െചയ്തേല്ലാ. 26 അങ്ങെനെയങ്കിൽ സകല
ഇ്രസാേയൽസഭേയാടും അവരുെട ഇടയിൽ
പാർക്കുന്ന ്രപവാസികേളാടും ക്ഷമിക്കും
സർവജനങ്ങള ം അബദ്ധവശാലുള്ള ആ
പാപത്തിൽഉൾെപ്പട്ടിരുന്നേല്ലാ.

27 “ ‘എന്നാൽ േകവലം ഒരു വ്യക്തിമാ്രതം
അബദ്ധവശാൽ പാപംെചയ്താൽ, അയാൾ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള ഒരു െപണ്ണാടിെന െകാണ്ടുവരണം.
28 അബദ്ധവശാൽ പാപം െചയ്തവനുേവണ്ടി
പുേരാഹിതൻ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യണം. അയാൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം െചയ്തുകഴിയുേമ്പാൾ
അയാേളാടു ക്ഷമിക്കും. 29 സ്വേദശിയായ
ഇ്രസാേയല്യേരാ ്രപവാസിേയാ ആകെട്ട,
അബദ്ധവശാൽ പാപംെചയ്യന്ന ഏവനും നിയമം
ഒന്നുതെന്നആയിരിക്കും.

30 “ ‘സ്വേദശിേയാ ്രപവാസിേയാ മനഃപൂർവം
പാപംെചയ്താൽ അയാൾ യേഹാവെയ
നിന്ദിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യെന സ്വജനത്തിൽനിന്ന്
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േഛദിച്ച കളയണം. 31 യേഹാവയുെട
വചനേത്താട് അവജ്ഞകാട്ടി അവിടെത്ത
കൽപ്പന ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാൽ, അയാൾ
നിശ്ചയമായും േഛദിക്കെപ്പടണം; അയാള െട
അകൃത്യംഅയാള െടേമൽനിൽക്കും.’ ”

ശബ്ബത്തുലംഘനത്തിനുള്ളശിക്ഷ
32 ഇ്രസാേയല്യർ മരുഭൂമിയിലായിരിക്കുേമ്പാൾ,
ശബ്ബത്തുദിവസത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ
വിറകുെപറുക്കുന്നതുകണ്ടു. 33 അയാൾ
വിറകു െപറുക്കുന്നതു കണ്ടവർ അയാെള
േമാശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
സർവസഭയുെടയും മുമ്പാെക െകാണ്ടുവന്നു.
34 ആ മനുഷ്യേനാട് എന്തുെചയ്യണെമന്നു
വ്യക്തമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവർ അയാെള
തടങ്കലിൽ െവച്ച . 35 അതിനുേശഷം
യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു: “ആ
മനുഷ്യൻ മരിക്കണം. സർവസഭയും അയാെള
പാളയത്തിനു പുറത്തുെവച്ച കെല്ലറിയണം.”
36അങ്ങെനസഭഅയാെള പാളയത്തിനുപുറത്തു
െകാണ്ടുേപായി. യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലകെല്ലറിഞ്ഞുെകാന്നു.

വസ്്രതങ്ങളിെല െതാങ്ങൽ
37 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു,

38 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു സംസാരിക്കുക
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക:
‘വരുംതലമുറകളിെലാെക്കയും നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങള െട േകാണുകളിൽ
െതാങ്ങലുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഓേരാ
െതാങ്ങലിലുംഓേരാ നീലനൂൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
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39 ഈ െതാങ്ങലുകളിേന്മൽ േനാക്കുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട സകലകൽപ്പനകള ം
ഓർക്കാനും അങ്ങെന നിങ്ങള െട
ഹൃദയങ്ങള െടയും കണ്ണ കള െടയും
േമാഹങ്ങൾക്കു പിന്നാെലേപായി നിങ്ങൾതെന്ന
പരസംഗം െചയ്യാതിരിക്കാനും അവ നിങ്ങൾക്ക്
ഉപകരിക്കും. 40 അങ്ങെന നിങ്ങൾ എെന്റ
സകലകൽപ്പനകള ം അനുസരിക്കാൻ
ഓർക്കുകയും നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവത്തിനു
വിശുദ്ധർ ആയിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
41നിങ്ങള െടൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന, നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.’ ”

16
േകാരഹ്, ദാഥാൻ,അബീരാം

1 േലവിയുെട മകനായ െകഹാത്തിെന്റ മകനായ
യിസ്ഹാരിെന്റ മകൻ േകാരഹും രൂേബന്യരിൽ
ചിലരും—എലീയാബിെന്റ പു്രതന്മാരായ ദാഥാനും
അബീരാമും േപെലത്തിെന്റ മകൻ ഓനും—
ധിക്കാരികളായി* 2 േമാശയ്ക്കു വിേരാധമായി
എഴുേന്നറ്റ . അവേരാെടാപ്പം ഇ്രസാേയലിെല
ഇരുനൂറ്റി അൻപത് സഭാനായകന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെരല്ലാവരും സഭയിെല
്രപധാന അംഗങ്ങള ംആയിരുന്നു. 3 േമാശയ്ക്കും
അഹേരാനും എതിേര ഒരു സംഘമായി അവർ
വന്ന് അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ വളെര

* 16:1 അഥവാ,ഓനും—മനുഷ്യെരക്കൂട്ടി
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അതിരുകടക്കുന്നു! സർവസഭയും അവരിൽ
ഓേരാരുത്തരും യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധരാണ.്
അവിടന്ന് അവേരാടുകൂെടയുണ്ട.് പിെന്ന
യേഹാവയുെട സർവസഭയ്ക്കും മീേത നിങ്ങൾ
നിങ്ങെളത്തെന്നഉയർത്തുന്നെതന്ത?്”

4 ആ സംഘം പറയുന്നത് േമാശ േകട്ടേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം കമിഴ്ന്നുവീണു. 5ഇതിനുേശഷം േമാശ
േകാരഹിേനാടുംഅയാള െടഅനുയായികേളാടും
പറഞ്ഞു: “്രപഭാതത്തിൽ യേഹാവ,
അവിടേത്തക്കുള്ളവർ ആെരന്നും വിശുദ്ധൻ
ആെരന്നും കാണിക്കും;അവിടന്ന് ആ വ്യക്തിെയ
തെന്റ അടുക്കൽ വരുമാറാക്കും. അവിടന്ന്
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന പുരുഷെന തെന്റഅടുക്കൽ
വരുമാറാക്കും. 6 േകാരേഹ, നീയും നിെന്റ സകല
അനുയായികള ം ഇതു െചയ്യ ക: ധൂപകലശങ്ങൾ
എടുത്ത് 7നാെളയേഹാവയുെടമുമ്പാെകഅതിൽ
തീ കത്തിച്ച് സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ ഇടുക. യേഹാവ
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന പുരുഷനായിരിക്കും
വിശുദ്ധൻ. േലവ്യേര, നിങ്ങൾ വളെര
അതിരുകടക്കുന്നു!”

8 േകാരഹിേനാടു േമാശ വീണ്ടും
പറഞ്ഞു: “േലവ്യേര, നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
്രശദ്ധിക്കുക! 9 ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവം നിങ്ങെള ഇ്രസാേയൽസഭയിെല
മറ്റള്ളവരിൽനിന്നു േവർതിരിച്ച് യേഹാവയുെട
കൂടാരത്തിൽ േവലെചയ്യാൻ അവിടെത്ത
അടുക്കേലക്കു െകാണ്ടുവന്നതും സമൂഹത്തിനു
ശു്രശൂഷെചയ്യാൻ അവരുെടമുമ്പിൽ
നിർത്തിയതും േപാേര? 10അവിടന്ന് നിെന്നയും
േലവ്യരായ നിെന്റ സകലസേഹാദരന്മാെരയും
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അവിടെത്ത അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ പൗേരാഹിത്യംകൂെട
എടുക്കാൻ ്രശമിക്കുന്നു. 11 നീയും നിെന്റ സകല
അനുയായികള ം സംഘം േചർന്നിരിക്കുന്നത്
യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായിട്ടാണ.് നിങ്ങൾ
അഹേരാെനതിേര പിറുപിറുേക്കണ്ടതിന്
അേദ്ദഹംഎന്തുള്ള ?”

12 ഇതിനുേശഷം േമാശ എലീയാബിെന്റ
പു്രതന്മാരായ ദാഥാെനയും അബീരാമിെനയും
വിളിക്കാൻ ആളയച്ച . എന്നാൽ അവർ,
“ഞങ്ങൾ വരികയില്ല!” എന്നു പറഞ്ഞു.
13 അവർ തുടർന്നു, “മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങെള
െകാേല്ലണ്ടതിന് പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശത്തുനിന്ന് നീ ഞങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നതു
േപാേര? ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങള െടേമൽ
കർത്തൃത്വം നടത്താനും നീ ആ്രഗഹിക്കുേന്നാ!
14 അ്രതയുമല്ല, നീ ഞങ്ങെള പാലും േതനും
ഒഴുകുന്ന ഒരു േദശത്തു െകാണ്ടുവരികേയാ
വയലുകേളാ മുന്തിരിേത്താപ്പ കേളാ
അവകാശമായിത്തരികേയാ െചയ്തതുമില്ല.
നീ ഈ പുരുഷന്മാെര വിഡ്ഢികളാക്കാൻ
്രശമിക്കുകയാേണാ?† ഇല്ല,ഞങ്ങൾവരികയില്ല!”

15 അേപ്പാൾ േമാശ അത്യന്തം േകാപിച്ച .
അേദ്ദഹം യേഹാവേയാട,് “അവരുെട
വഴിപാട് അംഗീകരിക്കരുേത. ഒരു
കഴുതെയേപ്പാലും ഞാൻ അവരിൽനിന്ന്
എടുത്തിട്ടില്ല. അവരിലാേരാടും ഞാൻ ഒരുെതറ്റ ം
െചയ്തിട്ട മില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.
† 16:14 അഥവാ, ഈ കണ്ണകൾ നീ ചൂഴ ്െന്നടുക്കാൻ
്രശമിക്കുകയാേണാ?
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16 േമാശ േകാരഹിേനാട് പറഞ്ഞു: “നാെള
നീയും നിെന്റ സകല അനുയായികള ം
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക വരണം—നീയും അവരും
അഹേരാനുംതെന്ന. 17 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട ധൂപകലശെമടുത്ത് അതിൽ
സുഗന്ധവർഗം ഇട്ട് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവരണം—ആെക ഇരുനൂറ്റി അൻപത്
ധൂപകലശങ്ങൾ. നീയും അഹേരാനും
നിങ്ങള െട ധൂപകലശങ്ങൾ െകാണ്ടുവരണം.”
18അങ്ങെന സകലപുരുഷന്മാരും അവരവരുെട
ധൂപകലശെമടുത്ത് തീ കത്തിച്ച് സുഗന്ധവർഗം
ഇട്ട് േമാശേയാടും അഹേരാേനാടുംകൂെട
സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽ നിന്നു.
19 ഇതിനിടയിൽ േകാരഹ്, േമാശയ്ക്കും
അഹേരാനും എതിേര ഇ്രസാേയൽസഭെയ
മുഴുവനും ഇളക്കിവിട്ട്, അവെര
സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽ കൂട്ടി.
അേപ്പാൾ, യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
സർവസഭയ്ക്കും ്രപത്യക്ഷമായി.
20 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
അരുളിെച്ചയ്തു: 21 “ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
ഞാൻ ഇവെര സംഹരിേക്കണ്ടതിന് ഈ
സംഘത്തിെന്റയടുത്തുനിന്നു നിങ്ങൾ ഉടൻതെന്ന
മാറുക.”

22 എന്നാൽ േമാശയും അഹേരാനും
സാഷ്ടാംഗം വീണു നിലവിളിച്ച : “ൈദവേമ,
സകലമനുഷ്യരുെടയും ആത്മാക്കള െട
ൈദവമായുേള്ളാേവ, ഒരാൾ പാപംെചയ്താൽ
അവിടന്ന് മുഴുസഭേയാടും േകാപിക്കുേമാ?”

23 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാശേയാടു പറഞ്ഞു:
24 “ ‘േകാരഹ്, ദാഥാൻ, അബീരാം എന്നിവരുെട
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കൂടാരങ്ങളിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ,’ സഭേയാടു
പറയുക.”

25 േമാശ എഴുേന്നറ്റ് ദാഥാെന്റയും
അബീരാമിെന്റയും അടുേത്തക്കുേപായി.
ഇ്രസാേയല്യ േഗാ്രതത്തലവന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത
അനുഗമിച്ച . 26 ഉടൻതെന്ന േമാശ
സഭയ്ക്കു മുന്നറിയിപ്പ നൽകി: “ഇവരുെട
സകലപാപങ്ങള ംനിമിത്തം നിങ്ങൾ
നശിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഈ ദുഷ്ടമനുഷ്യരുെട
കൂടാരങ്ങെള വിട്ട മാറുക! ഇവർക്കുള്ള
യാെതാന്നും സ്പർശിക്കരുത.്” 27 അങ്ങെന
അവർ േകാരഹിെന്റയും ദാഥാെന്റയും
അബീരാമിെന്റയും കൂടാരങ്ങളിൽനിന്ന്
അകന്നുമാറി. ദാഥാനും അബീരാമും
െവളിയിൽവന്ന് അവരുെട ഭാര്യമാേരാടും
മക്കേളാടും കുഞ്ഞുകുട്ടികേളാടുംകൂെട
അവരുെട കൂടാരങ്ങള െട വാതിൽക്കൽ
നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

28 ഇതിനുേശഷം േമാശ പറഞ്ഞത,്
“ഇക്കാര്യങ്ങെളല്ലാം െചയ്യാൻ യേഹാവ
എെന്ന അയച്ച എന്നും ഞാൻ സ്വയമായി
ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല എന്നും നിങ്ങൾ
അറിയുന്നത് ഇ്രപകാരമായിരിക്കും: 29 എല്ലാ
മനുഷ്യർക്കും സംഭവിക്കുന്നതുേപാെല ഇവർക്കു
സംഭവിക്കുകയും ഇവർ സ്വാഭാവികമരണം
അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യ െന്നങ്കിൽ യേഹാവ
എെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല. 30 എന്നാൽ യേഹാവ ഒരു
അപൂർവകാര്യം െചയ്ത,് ഭൂമി വായ ്പിളർന്ന്
അവർക്കുള്ള സകലേത്താടുംകൂെട അവെര
വിഴുങ്ങി, അവർ ജീവേനാെട പാതാളത്തിേലക്കു
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േപായാൽ, ഈ പുരുഷന്മാർ യേഹാവേയാടു
ധിക്കാരമായിെപരുമാറിഎന്നുനിങ്ങൾഅറിയും.”

31 േമാശഈവാക്കുകൾ പറഞ്ഞുതീർന്നേപ്പാൾ
അവരുെടകീേഴയുള്ള ഭൂമി പിളർന്നുമാറി.
32 ഭൂമി വായ ്പിളർന്ന് അവെരയും അവരുെട
കുടുംബങ്ങെളയും േകാരഹിെന്റ സകല
അനുയായികെളയും അവരുെട സർവ
സമ്പത്തിെനയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. 33 അവർ
തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സകലേത്താടുംകൂെട
ജീവേനാെട പാതാളത്തിേലക്കു താണുേപായി;
ഭൂമിഅവർക്കുമീേതഅടഞ്ഞു. സഭാമേധ്യനിന്നും
അവർനശിച്ച േപായി. 34അവരുെടനിലവിളിേകട്ട,്
“ഭൂമി ഞങ്ങെളയും വിഴുങ്ങരുേത”എന്നു പറഞ്ഞ്,
ചുറ്റ ംനിന്നഇ്രസാേയല്യർ മുഴുവനുംഓടിേപ്പായി.

35 യേഹാവയിൽനിന്ന് അഗ്നി പുറെപ്പട്ട . ധൂപം
കാട്ടിയ 250പുരുഷന്മാെരയും ദഹിപ്പിച്ച .

36 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 37 “പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ പു്രതൻ എെലയാസാരിേനാടു
പറയുക, എരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
അവശിഷ്ടങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
ധൂപകലശങ്ങൾ എടുത്ത് കനൽ ദൂെരക്കളയുക.
കാരണം ധൂപകലശങ്ങൾ വിശുദ്ധമാണ.്
38പാപംെചയ്തുസ്വന്ത്രപാണൻനഷ്ടെപ്പടുത്തിയ
ആ പുരുഷന്മാരുെട ധൂപകലശങ്ങൾ,
യാഗപീഠം െപാതിയുന്നതിന് തകിടുകളായി
അടിച്ച പരത്തുക. അവ യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
അർപ്പിക്കെപ്പട്ടതിനാൽ വിശുദ്ധമാണ.് അത്
ഇ്രസാേയല്യർക്ക് ഒരു ചിഹ്നമായിരിക്കെട്ട.”
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39 അങ്ങെന പുേരാഹിതനായ എെലയാസാർ,
അഗ്നിക്കിരയായവർ െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന
െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള ധൂപകലശങ്ങൾ േശഖരിച്ച്
യാഗപീഠം െപാതിേയണ്ടതിനായി അടിച്ച പരത്തി;
യേഹാവ േമാശമുഖാന്തരം അേദ്ദഹേത്താടു
നിർേദശിച്ചതുേപാെലതെന്ന. 40 േകാരഹിെനയും
അയാള െട അനുയായികെളയുംേപാെല
ആയിത്തീരാതിരിേക്കണ്ടതിന് അഹേരാെന്റ
സന്തതികളിൽ ഒരുവനല്ലാെത ആരും
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ധൂപവർഗം കത്തിക്കാൻ
മുേന്നാട്ട വരരുെതന്ന് ഇ്രസാേയൽമക്കെള
ഓർമെപ്പടുത്താനായിരുന്നു ഇത.്

41 അടുത്തദിവസം ഇ്രസാേയൽസമൂഹം
മുഴുവനും േമാശയ്ക്കും അഹേരാനും എതിരായി
പിറുപിറുത്തു. “നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട ജനെത്ത
െകാന്നു”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

42 എന്നാൽ സഭ േമാശയ്ക്കും
അഹേരാനും എതിരായി സംഘടിച്ച്
സമാഗമകൂടാരത്തിേലക്കടുത്തു.
അേപ്പാൾത്തെന്ന േമഘം അതിെന മൂടിയിട്ട്
യേഹാവയുെട േതജസ്സ് ്രപത്യക്ഷമായി.
43 അേപ്പാൾ േമാശയും അഹേരാനും
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിേലക്കു െചന്നു.
44 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
45 “ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഞാൻ അവെര
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഈ സഭയിൽനിന്ന്
മാറിേപ്പാകുക.”അേപ്പാൾഅവർകമിഴ്ന്നുവീണു.

46 ഇതിനുേശഷം േമാശ അഹേരാേനാടു
പറഞ്ഞു: “നിെന്റ ധൂപകലശെമടുത്ത്
യാഗപീഠത്തിെല അഗ്നിേയാടുകൂെട അതിൽ
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സുഗന്ധവർഗം ഇട്ട്, അവർക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യാൻ േവഗത്തിൽ
സഭയിേലക്കു െചല്ല ക. യേഹാവയിൽനിന്ന്
േകാപം പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ബാധ
തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.” 47 ആകയാൽ
അഹേരാൻ േമാശ പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്ത്
സഭാമധ്യത്തിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്നു. ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ ബാധ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
എങ്കിലും അഹേരാൻ ധൂപം അർപ്പിച്ച്
അവർക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്തു.
48അേദ്ദഹംജീവനുള്ളവരുെടയും മരിച്ചവരുെടയും
ഇടയിൽനിന്നേപ്പാൾ ബാധ നിന്നു. 49 എങ്കിലും
േകാരഹ് നിമിത്തം മരിച്ചവെരക്കൂടാെത
14,700 ആള കൾ ബാധയാൽ മരിച്ച .
50 ബാധ നിന്നതിനാൽ അഹേരാൻ
സമാഗമകൂടാരവാതിലിനു മുമ്പിൽ േമാശയുെട
അടുേത്തക്കു മടങ്ങിവന്നു.

17
അഹേരാെന്റതളിർത്തവടി

1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു
സംസാരിച്ച്, അവരുെട ഓേരാ
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിൽനിന്നും ഓേരാ
വടിവീതം പ്രന്തണ്ടു വടികൾ വാങ്ങുക.
ഓേരാ പുരുഷെന്റയും േപര് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വടിയിൽ എഴുതുക. 3 േലവിയുെട വടിയിൽ
അഹേരാെന്റ േപെരഴുതുക; കാരണം
ഓേരാ പിതൃഭവനത്തലവനും ഓേരാ വടി
ഉണ്ടായിരിക്കണമേല്ലാ. 4 സമാഗമകൂടാരത്തിൽ



സംഖ്യ 17:5 xci സംഖ്യ 17:10

ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പടുന്ന ഉടമ്പടിയുെട
േപടകത്തിനുമുമ്പാെക അവെയ നിങ്ങൾ
െവക്കണം. 5 ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
പുരുഷെന്റ വടി മുളയ്ക്കുകയും നിനെക്കതിേര
സ്ഥിരമായുള്ള ഇ്രസാേയല്യരുെട ഈ പിറുപിറുപ്പ്
ഞാൻഇല്ലാതാക്കുകയും െചയ്യ ം.”

6 അങ്ങെന േമാശ ഇ്രസാേയല്യേരാടു
സംസാരിച്ച ; അവരുെട ഓേരാ
പിതൃഭവനത്തലവനുംേവണ്ടി ഓേരാന്നു വീതം
പ്രന്തണ്ടു വടികൾ അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിനു നൽകി. അതിൽ അഹേരാെന്റ
വടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 7 േമാശ ഉടമ്പടിയുെട
കൂടാരത്തിൽ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക വടികൾ
െവച്ച .

8 അടുത്തദിവസം േമാശ ഉടമ്പടിയുെട
കൂടാരത്തിൽ കടന്ന് േലവിഗൃഹെത്ത
്രപതിനിധാനം െചയ്യന്ന അഹേരാെന്റ വടി
േനാക്കി; അതു മുളയ്ക്കുകമാ്രതമല്ല, തളിർത്ത,്
പൂത്ത,് ബദാംഫലം കായ്ച്ചിരിക്കുന്നതായി
കണ്ടു. 9 ഇതിനുേശഷം േമാശ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന് വടികൾ ഇ്രസാേയല്യരുെട
അടുക്കൽ പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു.
ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട വടി
േനാക്കിെയടുത്തു.

10 യേഹാവ േമാശേയാടു പറഞ്ഞു:
“മത്സരികൾക്ക് ഒരു ചിഹ്നമായി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന് അഹേരാെന്റ വടി
തിരിെക ഉടമ്പടിയുെട േപടകത്തിനുമുമ്പാെക
െവക്കുക. ഇത് എനിെക്കതിേരയുള്ള അവരുെട
പിറുപിറുപ്പിന്അറുതിവരുത്തും,അങ്ങെനഅവർ
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മരിക്കാെതയിരിക്കും.” 11 യേഹാവ തേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്നേമാശ െചയ്തു.

12 ഇ്രസാേയല്യർ േമാശേയാടു പറഞ്ഞു:
“ഞങ്ങൾ മരിച്ച േപാകും, ഞങ്ങൾ നശിക്കുന്നു,
ഞങ്ങെളല്ലാംനശിച്ച േപാകുന്നു! 13യേഹാവയുെട
കൂടാരത്തിെന്റ സമീപത്ത് വരുന്നവർേപാലും
മരിക്കും. ഞങ്ങെളല്ലാവരും മരണത്തിനു
വിധിക്കെപ്പട്ടവേരാ?”

18
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും

ചുമതലകൾ
1 പിന്നീട് യേഹാവ അഹേരാേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്
എതിേരയുള്ള അതി്രകമങ്ങൾക്കു നീയും
നിെന്റ പു്രതന്മാരും നിെന്റ പിതൃഭവനവും
ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും. പൗേരാഹിത്യം
സംബന്ധിച്ച ള്ള അകൃത്യങ്ങൾക്കു
നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരുംമാ്രതം
ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും. 2 നീയും നിെന്റ
പു്രതന്മാരും ഉടമ്പടിയുെട കൂടാരത്തിനുമുമ്പിൽ
ശു്രശൂഷെചയ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങേളാടു േചർന്ന്
നിങ്ങെള സഹായിക്കുന്നതിനായി നിെന്റ
പിതൃേഗാ്രതമായ േലവിേഗാ്രതത്തിലുള്ള നിെന്റ
സേഹാദരന്മാെരയും െകാണ്ടുവരിക. 3 നിങ്ങൾ
അവർക്കു േമൽവിചാരകരായിരിക്കുകയും
അവർതെന്ന കൂടാരത്തിെല ചുമതലകൾ
എല്ലാം നിർവഹിക്കുകയും േവണം. എന്നാൽ
അവരും നിങ്ങള ം മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ഉപകരണങ്ങൾ, യാഗപീഠം
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എന്നിവെയ അവർ സമീപിക്കരുത.് 4 അവർ
നിങ്ങേളാടു േചർന്ന് സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
പരിചരണത്തിലും കൂടാരത്തിെല
സകലേവലയ്ക്കും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കണം;
എന്നാൽ മറ്റാരും സഹായിക്കുന്നതിനായി
നിങ്ങള െടഅടുക്കൽവരരുത.്

5 “ഇ്രസാേയല്യരുെടേമൽ യേഹാവയുെട
േ്രകാധം വീണ്ടും വരാതിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റയും യാഗപീഠത്തിെന്റയും
പരിചരണത്തിെന്റ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കണം.
6 ഇ്രസാേയല്യരുെട ഇടയിൽനിന്നും
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യെര
ഞാൻതെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
സമാഗമകൂടാരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കുേവണ്ടി
യേഹാവ അവെര നിങ്ങൾെക്കാരു
ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. 7 എന്നാൽ
യാഗപീഠത്തിലും തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തും
ഉള്ള പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷകൾ എല്ലാം
നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരുംമാ്രതേമ
െചയ്യാൻ പാടുള്ള . പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദാനമായി
നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധമന്ദിരേത്താടടുക്കുന്ന
മേറ്റെതാരുമനുഷ്യനും മരണശിക്ഷനൽകണം.”

പുേരാഹിതർക്കും േലവ്യർക്കുംേവണ്ടിയുള്ള
യാഗങ്ങൾ

8 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ അഹേരാേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
എനിക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന യാഗങ്ങള െട
ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻതെന്ന നിെന്ന
ഭരേമൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; ഇ്രസാേയല്യർ



സംഖ്യ 18:9 xciv സംഖ്യ 18:13

എനിക്കു തരുന്ന സകലവിശുദ്ധയാഗങ്ങള ം
നിനക്കും നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും ഓഹരിയായും
ശാശ്വതാവകാശമായും തന്നിരിക്കുന്നു. 9തീയിൽ
ദഹിപ്പിക്കാത്ത അതിവിശുദ്ധയാഗങ്ങള െട
ഭാഗം നിനക്കായിരിക്കണം. േഭാജനയാഗേമാ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗേമാ അകൃത്യയാഗേമാ
ആകെട്ട, അതിവിശുദ്ധയാഗാർപ്പണമായി
അവർ എനിക്കു െകാണ്ടുവരുന്ന
സകലകാഴ്ചകളിൽനിന്നും, ആ ഭാഗം നിനക്കും
നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും ഉള്ളതായിരിക്കും.
10അതിവിശുദ്ധമായെതാന്ന് എന്നേപാെല അതു
ഭക്ഷിക്കണം;സകലആണിനുംഅതു ഭക്ഷിക്കാം.
നിങ്ങൾഅതിെനവിശുദ്ധമായി കരുതണം.

11 “ഇതുംകൂെട നിനക്കുള്ളതായിരിക്കും:
ഇ്രസാേയല്യരുെടസകലവിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണങ്ങള െടയും
കാഴ്ചകളിൽനിന്ന് മാറ്റിെവക്കുന്നെതല്ലാം
ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും
പു്രതിമാർക്കും നിങ്ങള െട നിേത്യനയുള്ള
ഓഹരിയായിത്തന്നിരിക്കുന്നു. നിെന്റ ഭവനത്തിൽ
ആചാരപരമായി വിശുദ്ധിയുള്ളവർെക്കല്ലാം
അതു ഭക്ഷിക്കാം.

12 “അവർ യേഹാവയ്ക്ക് ആദ്യഫലമായി
െകാടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ
ഒലിെവണ്ണ മുഴുവനും ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ
പുതുവീഞ്ഞു മുഴുവനും ധാന്യവും ഞാൻ
നിനക്കു തരുന്നു. 13 അവർ യേഹാവയ്ക്കു
െകാണ്ടുവരുന്ന നിലത്തിെന്റ ആദ്യഫലം
സകലതുംനിേന്റതായിരിക്കും. നിെന്റഭവനത്തിൽ
വിശുദ്ധിയുള്ളഎല്ലാവർക്കുംഅതു ഭക്ഷിക്കാം.
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14 “ഇ്രസാേയലിൽ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സകലതും നിേന്റതാണ.്
15 മനുഷ്യനിലും മൃഗങ്ങളിലും യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിതമായ കടിഞ്ഞൂലായ ആെണാെക്കയും
നിനക്കുള്ളതാണ.് എന്നാൽ മനുഷ്യെന്റ
ആദ്യജാതന്മാെരാെക്കയും അശുദ്ധമൃഗങ്ങള െട
കടിഞ്ഞൂലായ ആണിെന ഒെക്കയും
നീ വീെണ്ടടുക്കണം. 16 അവയ്ക്ക്
ഒരുമാസം ്രപായമുള്ളേപ്പാൾ, അവയുെട
വീെണ്ടടുപ്പ വിലയായ ഇരുപതു േഗരയ്ക്കു
സമമായവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെലതൂക്ക്രപകാരമുള്ള
അഞ്ചുേശേക്കൽ* െവള്ളിെകാണ്ട് അവെയ
വീെണ്ടടുക്കണം.

17 “എന്നാൽ പശുവിെന്റേയാ
ആടിെന്റേയാ േകാലാടിെന്റേയാ
കടിഞ്ഞൂലിെന വീെണ്ടടുക്കരുത;് അവ
വിശുദ്ധമാകുന്നു. അവയുെട രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിക്കുകയും േമദസ്സ്
യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ
ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കുകയും േവണം.
18 വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണത്തിെന്റ െനഞ്ചും
വലതുതുടയുംനിേന്റതായിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന
അവയുെട മാംസവും നിനക്കായിരിക്കണം.
19 ഇ്രസാേയല്യർ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധയാഗങ്ങളിൽനിന്നു
മാറ്റിെവക്കുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ നിനക്കും
നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും നിങ്ങള െട
ശാശ്വതാവകാശമായിത്തരുന്നു. ഇതു നിനക്കും
നിെന്റ സന്തതിക്കും യേഹാവയുെടമുമ്പാെക

* 18:16 ഏക. 58 ്രഗാം.
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ശാശ്വതമായലവണയുടമ്പടി†ആയിരിക്കും.”
20 യേഹാവ അഹേരാേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

“നിനക്ക് അവരുെട ഭൂമിയിൽ ഒരു അവകാശവും
അവരുെട ഇടയിൽ യാെതാരു ഓഹരിയും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
ഇടയിൽ ഞാൻ ആകുന്നു നിെന്റ അവകാശവും
നിെന്റഓഹരിയും.

21 “സമാഗമകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷിക്കുേമ്പാൾ
െചയ്യന്ന േവലയ്ക്കു പകരമായി ഞാൻ
േലവ്യർക്ക് ഇ്രസാേയലിെല ദശാംശം മുഴുവനും
അവകാശമായി നൽകുന്നു. 22 ഇനിമുതൽ
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരുെമാഴിെക
ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽ ആരുംതെന്ന
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലരുത.്
മറിച്ചായാൽ അവെര കുറ്റക്കാരായി
വിധിക്കുകയും മരണശിക്ഷേയൽക്കുകയും
േവണം. 23 സമാഗമകൂടാരത്തിൽ േവല
െചേയ്യണ്ടതും അതിെനതിേര െചയ്യന്ന
നിയമലംഘനത്തിന് അകൃത്യം വഹിേക്കണ്ടതും
േലവ്യരാണ.് ഇതു വരാനുള്ള തലമുറകൾക്ക്
ഒരു ശാശ്വതനിയമമായിരിക്കും. അവർക്ക്
ഇ്രസാേയൽമക്കള െട ഇടയിൽ ഒരവകാശവും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 24 എന്നാൽ
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാവയ്ക്കു യാഗമായി
അർപ്പിക്കുന്ന ദശാംശം ഞാൻ േലവ്യർക്ക്
അവകാശമായി നൽകുന്നു. അതുെകാണ്ടാണ്
‘അവർക്ക് ഇ്രസാേയല്യരുെട ഇടയിൽ

† 18:19 എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും ഉപ്പ്
അവിഭാജ്യഘടകമായിരിക്കുന്നതുേപാെല മാറ്റം വരുത്തിക്കൂടാത്ത
നിയമം
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ഒരവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല,’ എന്നു
ഞാൻകൽപ്പിച്ചത.്”

25 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 26 “േലവ്യേരാടു സംസാരിക്കുക.
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായിത്തരുന്ന ദശാംശം
ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്നു ലഭിക്കുേമ്പാൾ, ആ
ദശാംശത്തിെന്റ പത്തിെലാന്ന് യേഹാവയ്ക്കു
യാഗമായി അർപ്പിക്കുക. 27 നിങ്ങള െട യാഗം
െമതിക്കളത്തിൽനിന്നുള്ള ധാന്യംേപാെലയും
മുന്തിരിച്ചക്കിൽനിന്നുള്ള മുന്തിരിച്ചാർേപാെലയും
നിങ്ങൾക്കു കണക്കാക്കും. 28 നിങ്ങൾക്ക്
ഇ്രസാേയല്യരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന
ദശാംശത്തിൽനിെന്നല്ലാം ഇ്രപകാരം നിങ്ങള ം
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കണം.
ഈ ദശാംശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള യേഹാവയുെട
പങ്ക് നിങ്ങൾ പുേരാഹിതനായ അഹേരാനു
െകാടുക്കണം. 29 നിങ്ങൾക്കു നൽകെപ്പട്ട
സകലത്തിൽനിന്നും ഉത്തമവും വിശുദ്ധവുമായ
ഭാഗം േവണം യേഹാവയ്ക്കുള്ള പങ്കായി
അർപ്പിേക്കണ്ടത്.’

30 “േലവ്യേരാടു പറയുക: ‘ഉത്തമഭാഗം
നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ, അതു
െമതിക്കളത്തിെന്റേയാ മുന്തിരിച്ചക്കിെന്റേയാ
ഫലംേപാെല നിങ്ങള െടേപരിൽ കണക്കാക്കും.
31 അതിെന്റ ബാക്കിഭാഗം നിങ്ങൾക്കും
നിങ്ങള െട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും
എവിെടെവച്ച ം ഭക്ഷിക്കാം; കാരണം അതു
സമാഗമകൂടാരത്തിെല നിങ്ങള െട േവലയ്ക്കുള്ള
കൂലിയാണ്. 32 അതിെന്റ ഉത്തമഭാഗം
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അർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ
കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. അങ്ങെന
നിങ്ങൾ ഇ്രസാേയല്യരുെട വിശുദ്ധാർപ്പണങ്ങൾ
മലിനെപ്പടുത്താതിരിക്കുകയും നിങ്ങൾ
മരിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.’ ”

19
ശുദ്ധീകരണജലം

1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “യേഹാവ
കൽപ്പിച്ച ന്യായ്രപമാണത്തിെല ഒരു ചട്ടം
ഇതാണ്: ഊനേമാ കളങ്കേമാ ഇല്ലാത്തതും
ഒരിക്കലും നുകം െവച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു
െചമന്ന പശുക്കിടാവിെന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരാൻ ഇ്രസാേയല്യേരാടു പറയുക.
3 അതിെന പുേരാഹിതനായ എെലയാസറിനു
നൽകുക; പാളയത്തിനുപുറത്തു െകാണ്ടുേപായി,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിെന
െകാല്ലണം. 4 ഇതിനുേശഷം പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാർ അതിെന്റ രക്തത്തിൽ കുെറ
വിരലിേന്മൽ എടുത്ത് സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
മുൻഭാഗത്ത് ഏഴു്രപാവശ്യം തളിക്കണം.
5 പശുക്കിടാവിെന അതിെന്റ തുകൽ, മാംസം,
രക്തം, ചാണകം എന്നിവേയാടുകൂെട
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ച ദഹിപ്പിക്കണം.
6പുേരാഹിതൻകുറച്ച് േദവദാരുത്തടി,ഈേസാപ്പ്,
െചമന്നനൂൽ എന്നിവ പശുക്കിടാവിെന
ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ ഇടണം.
7 അതിനുേശഷം പുേരാഹിതൻ തെന്റ വസ്്രതം
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അലക്കി, െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം. തുടർന്ന്
അേദ്ദഹത്തിനു പാളയത്തിേലക്കുവരാം.
എന്നാൽ സന്ധ്യവെര അേദ്ദഹം ആചാരപരമായി
അശുദ്ധനായിരിക്കും. 8അതിെന ദഹിപ്പിക്കുന്ന
മനുഷ്യനും തെന്റ വസ്്രതംഅലക്കി െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കണം. ആ മനുഷ്യനും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കും.

9 “ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ പശുക്കിടാവിെന്റ ചാരം
േശഖരിച്ച് പാളയത്തിനു െവളിയിൽ െവടിപ്പ ള്ള
ഒരുസ്ഥലത്ത് ഇടണം. ശുദ്ധീകരണജലത്തിനായി
ഉപേയാഗിക്കാൻ ഇ്രസാേയൽസഭ അതു
സൂക്ഷിക്കണം;അത്ഒരുപാപശുദ്ധീകരണയാഗം.
10 പശുക്കിടാവിെന്റ ചാരം േശഖരിക്കുന്ന
വ്യക്തിയും തെന്റ വസ്്രതം അലക്കണം.
അയാള ം സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കും.
ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കും അവരുെട ഇടയിൽ
പാർക്കുന്ന ്രപവാസികൾക്കും ഇത് ഒരു ശാശ്വത
അനുഷ്ഠാനമായിരിക്കണം.

11 “മനുഷ്യെന്റ ശവം െതാടുന്ന ഏെതാരാള ം
ഏഴുദിവസേത്തക്ക് അശുദ്ധരായിരിക്കും.
12 മൂന്നാംദിവസവും ഏഴാംദിവസവും
അയാൾ ശുദ്ധീകരണജലംെകാണ്ടു സ്വയം
ശുദ്ധീകരിക്കണം. അേപ്പാൾ അയാൾ
ശുദ്ധനാകും. എന്നാൽ മൂന്നും, ഏഴും
ദിവസങ്ങളിൽ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അയാൾ ശുദ്ധനാകുകയില്ല. 13 ശവം െതാടുന്ന
ആെരങ്കിലും തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ
വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ അയാൾ യേഹാവയുെട
കൂടാരെത്ത മലിനമാക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിെയ
ഇ്രസാേയലിൽനിന്നും േഛദിച്ച കളയണം.
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കാരണം ശുദ്ധീകരണജലം അയാള െടേമൽ
തളിക്കാതിരുന്നതുനിമിത്തം അയാൾ
അശുദ്ധനാണ;് അയാള െട അശുദ്ധി
അയാള െടേമൽനിലനിൽക്കുന്നു.

14 “ഒരു വ്യക്തി കൂടാരത്തിൽെവച്ച
മരിച്ചാലുള്ള നിയമം ഇതാണ്: ആ കൂടാരത്തിൽ
കടക്കുന്നവരും അതിനുള്ളിലുള്ളവരും
ഏഴുദിവസം അശുദ്ധരായിരിക്കും.
15 അടപ്പ െകാണ്ടു മൂടിെവക്കാത്ത
പാ്രതെമാെക്കയുംഅശുദ്ധമായിരിക്കും.

16 “വാളാൽ മരിച്ചവെരേയാ സ്വാഭാവികമായി
മരിച്ചവെരേയാ മനുഷ്യാസ്ഥി, ശവക്കല്ലറ
എന്നിവ സ്പർശിക്കുന്നവെരേയാ
െവളി്രമ്പേദശത്തുെവച്ച െതാടുന്നവർ
ഏഴുദിവസേത്തക്ക്അശുദ്ധരായിരിക്കും.

17 “അശുദ്ധനായ മനുഷ്യനുേവണ്ടി,
ശുദ്ധീകരണയാഗത്തിൽ ദഹിച്ച കുെറ
ചാരം എടുത്ത് ഒരു പാ്രതത്തിൽ ഇട്ട്
അവയുെടേമൽ ശുദ്ധജലം ഒഴിക്കണം.
18 ഇതിനുേശഷം ആചാരപരമായി ശുദ്ധിയുള്ള
ഒരാൾ ഈേസാപ്പ തെണ്ടടുത്ത് ആ
െവള്ളത്തിൽ മുക്കി ആ കൂടാരത്തിേന്മലും
സകല ഉപകരണങ്ങളിേന്മലും അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന ആള കള െടേമലും തളിക്കണം.
മനുഷ്യെന്റ അസ്ഥി, ശവക്കല്ലറ, വധിക്കെപ്പട്ട
ആൾ, സ്വാഭാവികമരണം സംഭവിച്ച ആൾ
എന്നിവ സ്പർശിച്ച ഏവരുെടയുംേമൽ
അയാൾ ശുദ്ധീകരണജലം തളിക്കണം.
19 ശുദ്ധിയുള്ള പുരുഷൻ അശുദ്ധിയുള്ള
വ്യക്തിെയ മൂന്നാംദിവസവും ഏഴാംദിവസവും
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തളിക്കുകയും ഏഴാംദിവസം അയാൾ ആ
മനുഷ്യെന ശുദ്ധീകരിക്കുകയും േവണം.
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട വ്യക്തി തെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ
അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം. അന്നു
സന്ധ്യക്ക്ആമനുഷ്യൻശുദ്ധിയുള്ളതായിത്തീരും.
20 എന്നാൽ അശുദ്ധരായവർ സ്വയം
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, അവർ
സമൂഹത്തിൽനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പടണം. കാരണം
അവർ യേഹാവയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
മലിനെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധീകരണജലം
അവരുെടേമൽ തളിക്കാതിരുന്നതിനാൽ അവർ
അശുദ്ധരാണ.് 21 ഇത് അവർെക്കാരു ശാശ്വത
അനുഷ്ഠാനമായിരിക്കണം.

“ശുദ്ധീകരണജലം തളിക്കുന്നപുരുഷനും തെന്റ
വസ്്രതം അലക്കണം. ശുദ്ധീകരണജലെത്ത
െതാടുന്ന ഏെതാരാള ം സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും. 22 അശുദ്ധരായവർ
െതാടുന്ന ഏെതാരു വസ്തുവും അശുദ്ധമാകും;
അതിെന െതാടുന്ന ഏെതാരാള ം സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും.”

20
പാറയിൽനിന്ന് െവള്ളം

1 ഒന്നാംമാസം ഇ്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും
സീൻമരുഭൂമിയിൽ എത്തി. അവർ കാേദശിൽ
താമസിച്ച . അവിെടെവച്ച് മിര്യാം മരിച്ച . അവെള
അവർഅവിെടഅടക്കി.

2 എന്നാൽ ജനത്തിന് അവിെട െവള്ളം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ േമാശയ്ക്കും
അഹേരാനും വിേരാധമായി സംഘംേചർന്നു.
3 അവർ േമാശേയാടു കലഹിച്ച
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പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക മരിച്ച വീണേപ്പാൾ
ഞങ്ങള ം മരിച്ച േപായിരുെന്നങ്കിൽ! 4ഞങ്ങള ം
ഞങ്ങള െട കന്നുകാലികള ം ഇവിെട
മരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവയുെട സഭെയ നീ
എന്തിന് ഈ മരുഭൂമിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു?
5 ഈ നശിച്ച സ്ഥലേത്തക്കു നീ ഞങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നെതന്തിന?്
ഇവിെട ധാന്യേമാ അത്തിപ്പഴേമാ മുന്തിരിേയാ
മാതളപ്പഴേമാ ഇല്ല;കുടിക്കാൻ െവള്ളവുമില്ല.”

6 േമാശയും അഹേരാനും സഭാമധ്യത്തിൽനിന്ന്
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിൽെചന്നു
കമിഴ്ന്നുവീണു.അേപ്പാൾയേഹാവയുെട േതജസ്സ്
അവർക്കു ്രപത്യക്ഷമായി. 7യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 8 “വടി എടുക്കുക,എന്നിട്ട് നീയും
നിെന്റ സേഹാദരൻ അഹേരാനുംകൂടി സഭെയ
വിളിച്ച കൂട്ട ക. അവരുെട കണ്മുമ്പിൽെവച്ച്
പാറേയാടു കൽപ്പിക്കുക,അേപ്പാൾഅതിൽനിന്ന്
െവള്ളം പുറെപ്പടും. ജനത്തിന് പാറയിൽനിന്ന്
നീ െവള്ളം പുറെപ്പടുവിക്കും; അങ്ങെന അവരും
അവരുെടകന്നുകാലികള ംകുടിക്കും.”

9 അങ്ങെന േമാശ, യേഹാവ തേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന അവിടെത്ത
സന്നിധിയിൽനിന്ന് വടി എടുത്തു. 10 തുടർന്ന്
അേദ്ദഹവും അഹേരാനുംകൂടി സഭെയ
പാറയുെടമുമ്പിൽ വിളിച്ച കൂട്ടി. േമാശഅവേരാടു
പറഞ്ഞു: “മത്സരിക്കുന്നവേര, ്രശദ്ധിക്കുക,
ഞങ്ങൾഈപാറയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു െവള്ളം
പുറെപ്പടുവിക്കെട്ട?” 11ഇതിനുേശഷം േമാശൈക
ഉയർത്തിതെന്റവടിെകാണ്ട്പാറെയരണ്ടുതവണ
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അടിച്ച . െവള്ളം ്രപവഹിച്ച . ജനവും അവരുെട
കന്നുകാലികള ം മതിയാകുേവാളം കുടിച്ച .

12 എന്നാൽ യേഹാവ േമാശേയാടും
അഹേരാേനാടും, “ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ എെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം
നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അവർക്കു െകാടുക്കുെമന്നു
വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശേത്തക്ക്ഈസമൂഹെത്ത
നിങ്ങൾെകാണ്ടുേപാകുകയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

13 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ യേഹാവേയാടു
കലഹിക്കുകയും അവരുെടമധ്യത്തിൽ അവിടന്ന്
തെന്റ വിശുദ്ധി െവളിെപ്പടുത്തുകയുംെചയ്ത
െമരീബാ*ജലാശയംഇതുതെന്ന.

ഏേദാം ഇ്രസാേയലിനു വഴി നിേഷധിക്കുന്നു
14 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം േമാശ
കാേദശിൽനിന്ന് ഏേദാംരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
ഈസേന്ദശവുമായി ദൂതന്മാെരഅയച്ച :

“നിെന്റ സേഹാദരനായ ഇ്രസാേയൽ
േബാധിപ്പിക്കുന്ന അേപക്ഷ: ഞങ്ങള െടേമൽ
വന്ന സകലദുരിതങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അങ്ങ്
അറിയുന്നേല്ലാ. 15 ഞങ്ങള െട പൂർവികർ
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഇറങ്ങിേപ്പായി. ഞങ്ങൾ
അവിെട അേനകവർഷങ്ങൾ താമസിച്ച .
ഈജിപ്റ്റ കാർ ഞങ്ങേളാടും ഞങ്ങള െട
പൂർവികേരാടും കഠിനമായി െപരുമാറി.
16 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ, അവിടന്ന് ഞങ്ങള െട

* 20:13 കലഹംഎന്നർഥം.
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്രപാർഥനേകട്ട് ഒരു ദൂതെന അയച്ച് ഞങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച .

“ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ഇവിെട അങ്ങയുെട
അധീനതയിലുള്ള രാജ്യത്തിെന്റ
അതിർത്തിനഗരമായ കാേദശിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു. 17 നിങ്ങള െട
േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകാൻ ഞങ്ങെള
അനുവദിക്കുക. ഞങ്ങൾ വയലിേലാ
മുന്തിരിേത്താപ്പിേലാ കടക്കുകേയാ
കിണറ്റിൽനിന്ന് െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല. നിങ്ങള െട അതിർത്തി
കടക്കുന്നതുവെര ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ
തിരിയാെത രാജപാതയിലൂെടമാ്രതേമ
യാ്രതെചയ്യ കയുള്ള .”
18 എന്നാൽ ഏേദാംരാജാവിെന്റ ഉത്തരവ്
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:

“നിങ്ങൾ ഇതിെല കടന്നുേപാകരുത.്
അതിനു തുനിഞ്ഞാൽ,ഞങ്ങൾപുറെപ്പട്ട വന്ന്
വാൾെകാണ്ട് നിങ്ങെളആ്രകമിക്കും.”
19അതിന് ഇ്രസാേയല്യർ,

“ഞങ്ങൾ ്രപധാനനിരത്തിലൂെട
െപായ്െക്കാള്ളാം. ഞങ്ങേളാ ഞങ്ങള െട
കന്നുകാലികേളാ നിങ്ങള െട െവള്ളം
കുടിച്ചാൽ അതിനു വിലതരാം. ഞങ്ങൾക്കു
കാൽനടയായി കടന്നുേപായാൽമാ്രതം മതി—
മെറ്റാന്നും േവണ്ട”എന്നമറുപടിഅറിയിച്ച .
20വീണ്ടുംഅവർ മറുപടിെകാടുത്തു:

“നിങ്ങൾകടന്നുേപായിക്കൂടാ.”
അേപ്പാൾഏേദാം വലിയതും ശക്തവുമായ ഒരു
ൈസന്യേത്താടുകൂടി അവർെക്കതിേര പുറെപ്പട്ട .
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21 തങ്ങള െട രാജ്യത്തുകൂടി കടന്നുേപാകാൻ
ഏേദാം അവർക്ക് അനുമതി നിേഷധിച്ചതിനാൽ,
ഇ്രസാേയൽഅവിെടനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു.
അഹേരാെന്റ മരണം

22 ഇ്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും കാേദശിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് േഹാർ പർവതത്തിൽ എത്തി.
23 ഏേദാമിെന്റ അതിർത്തിയിലുള്ള േഹാർ
പർവതത്തിൽെവച്ച് യേഹാവ േമാശേയാടും
അഹേരാേനാടും, 24 “അഹേരാൻ തെന്റ
ജനേത്താടു േചർക്കെപ്പടും. ഞാൻ
ഇ്രസാേയല്യർക്കു െകാടുക്കുന്ന േദശത്ത്
അേദ്ദഹം കടക്കുകയില്ല; കാരണം
നിങ്ങൾ ഇരുവരും െമരീബയിെല
ജലാശയത്തിനരികിൽെവച്ച് എെന്റ
കൽപ്പനേയാടു മത്സരിച്ച . 25 അഹേരാെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതൻ എെലയാസാെരയും
േഹാർപർവതമുകളിേലക്കുകൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക.
26 അഹേരാെന്റ വസ്്രതങ്ങൾ ഊരി അവെന്റ
പു്രതൻ എെലയാസാരിെന ധരിപ്പിക്കുക.
കാരണം അഹേരാൻ തെന്റ ജനേത്താടു
േചർക്കെപ്പടും;അേദ്ദഹംഅവിെട മരിക്കും”എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തതു.

27യേഹാവകൽപ്പിച്ചതുേപാെല േമാശെചയ്തു;
സർവസമൂഹത്തിെന്റയും മുമ്പാെകഅവർേഹാർ
പർവതത്തിേലക്കു കയറിേപ്പായി. 28 േമാശ
അഹേരാെന്റവസ്്രതങ്ങൾഊരിഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതൻഎെലയാസാരിെന ധരിപ്പിച്ച .അഹേരാൻ
പർവതത്തിെന്റ മുകളിൽെവച്ച് മരിച്ച .
ഇതിനുേശഷം േമാശയും എെലയാസാരും
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പർവതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു. 29അഹേരാൻ
മരിച്ച എന്ന് സഭെയല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവനും മുപ്പതുദിവസം
അേദ്ദഹെത്തെച്ചാല്ലി വിലപിച്ച .

21
ആരാദിെന്റ േതാൽവി

1 അഥാരീം വഴിയായി ഇ്രസാേയൽ വരുന്നു
എന്നു െതേക്കേദശത്തു* താമസിച്ചിരുന്ന
കനാന്യരാജാവായ അരാദ് േകട്ടേപ്പാൾ
അയാൾ ഇ്രസാേയല്യെര ആ്രകമിച്ച് അവരിൽ
ചിലെര പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. 2 അേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയൽ, “അവിടന്ന്ഈജനെത്തഞങ്ങള െട
ൈകകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച തരുെമങ്കിൽ ഞങ്ങൾ
അവരുെട പട്ടണങ്ങെള ഉന്മൂലനംെചയ്യ ം” എന്ന്
യേഹാവേയാട് ശപഥംെചയ്തു. 3 യേഹാവ
ഇ്രസാേയലിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട കനാന്യെര
അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു. അവർ
അവെരയുംഅവരുെട പട്ടണങ്ങെളയും നിേശ്ശഷം
നശിപ്പിച്ച ;അങ്ങെനആസ്ഥലത്തിനു േഹാർമാ†
എന്നു േപരായി.
െവേള്ളാടുെകാണ്ടുള്ളസർപ്പം

4 ഏേദാം ചുറ്റിേപ്പാേകണ്ടതിനായി അവർ
േഹാർ പർവതത്തിൽനിന്ന് െചങ്കടലിേലക്കുള്ള
വഴിയിലൂെട യാ്രതെചയ്തു. എന്നാൽ വഴിമേധ്യ
ജനം അക്ഷമരായി. 5 അവർ ൈദവത്തിനും
േമാശയ്ക്കും വിേരാധമായി സംസാരിച്ച്,
* 21:1 അതായത,് കനാെന്റ െതക്കുവശത്തു † 21:3
നശീകരണംഎന്നർഥം.
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“മരുഭൂമിയിൽ മരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾഞങ്ങെള
എന്തിന്ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നു? ഇവിെട
അപ്പവുമില്ല! െവള്ളവുമില്ല! ഈനിസ്സാരഭക്ഷണം
ഞങ്ങൾെവറുക്കുന്നു!”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അേപ്പാൾ യേഹാവ അവരുെട ഇടയിൽ
അഗ്നിസർപ്പങ്ങെള അയച്ച . അവ ജനെത്ത
കടിച്ച , ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽ അേനകംേപർ
മരിച്ച . 7 ജനം േമാശയുെട അടുക്കൽവന്ന്,
“ഞങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കും താങ്കൾക്കും
എതിരായി സംസാരിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾ
പാപംെചയ്തു. യേഹാവ സർപ്പങ്ങെള
ഞങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് അകേറ്റണ്ടതിനായി
്രപാർഥിക്കണേമ”എന്ന്അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന േമാശജനത്തിനുേവണ്ടി ്രപാർഥിച്ച .

8 യേഹാവ േമാശേയാട്, “ഒരു വിഷസർപ്പെത്ത
ഉണ്ടാക്കി ഒരു െകാടിമരത്തിൽ ഉയർത്തുക.
സർപ്പദംശനേമറ്റ ഏെതാരാള ം അതിൽ
േനാക്കിയാൽ ജീവിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
9അങ്ങെന േമാശ െവങ്കലംെകാണ്ട് ഒരു സർപ്പം
ഉണ്ടാക്കി അതിെന ഒരു െകാടിമരത്തിൽ
ഉയർത്തിനിർത്തി. ഇതിനുേശഷം
സർപ്പദംശനേമറ്റവർ െവങ്കലസർപ്പെത്ത േനാക്കി;
അവെര മരണംകീഴടക്കിയില്ല.

േമാവാബിേലക്കുള്ളയാ്രത
10ഇ്രസാേയൽമക്കൾതങ്ങള െട യാ്രതതുടർന്ന്
ഓേബാത്തിൽ പാളയമടിച്ച . 11അതിനുേശഷം
അവർ ഓേബാത്തിൽനിന്ന് യാ്രതപുറെപ്പട്ട്
സൂേര്യാദയത്തിനുേനേര േമാവാബിന്
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അഭിമുഖമായുള്ള മരുഭൂമിയിൽ ഇെയ്യ-
അബാരീമിൽ പാളയമടിച്ച . 12 അവിെടനിന്ന്
അവർ മുേമ്പാട്ട നീങ്ങി േസെരദ് താഴ്വരയിൽ
പാളയമടിച്ച . 13 അവർ അവിെടനിന്നു
പുറെപ്പട്ട് അേമാര്യരുെട അതിർത്തിയിേലക്കു
നീള ന്ന മരുഭൂമിയിലുള്ള അർേന്നാൻനദിക്കു
സമാന്തരമായി പാളയമടിച്ച . േമാവാബിെന്റയും
അേമാര്യരുെടയും ്രപേദശങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ
േമാവാബിെന്റ അതിർത്തിയാണ് അർേന്നാൻ.
14തന്മൂലം,
“സൂഫയിെലവാേഹബും‡
അർേന്നാൻമലയിടുക്കുകള ം

15 േമാവാബിെന്റ അതിർത്തിയിലുടനീളം
ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
ആർപട്ടണംവെരയുള്ളമലെഞ്ചരിവുകള ം”

എന്ന് യേഹാവയുെട യുദ്ധപുസ്തകത്തിൽ
പരാമർശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 16 അവിെടനിന്ന്
അവർ േബരിേലക്കു പുറെപ്പട്ട . “ജനങ്ങെള
വിളിച്ച കൂട്ട ക, ഞാൻ അവർക്കു െവള്ളം
െകാടുക്കും,” എന്ന് യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തകിണർഇതുതെന്ന.

17അേപ്പാൾഇ്രസാേയൽഈഗാനംആലപിച്ച :
“കിണേറ, െപാങ്ങിവാ!
അതിെനക്കുറിച്ച പാടുക,

18 ്രപഭുക്കന്മാർകുഴിച്ചകിണർ,
ജനേ്രശഷ്ഠന്മാർ െചേങ്കാൽെകാണ്ടും
ദണ്ഡുകൾെകാണ്ടും
കുത്തിയകിണറിെനക്കുറിച്ച തെന്ന.”

‡ 21:14 ഈപദം, ്രഗീക്കു പതിപ്പിൽ,സാഹബ്എന്നാണ.്



സംഖ്യ 21:19 cix സംഖ്യ 21:25

ഇതിനുേശഷം അവർ മരുഭൂമിയിൽനിന്ന്
മത്ഥാനയിേലക്കും 19 മത്ഥാനയിൽനിന്ന്
നഹലീേയലിേലക്കും, നഹലീേയലിൽനിന്ന്
ബാേമാത്തിേലക്കും, 20 ബാേമാത്തിൽനിന്ന്
േമാവാബിെല താഴ്വരയിേലക്കും േപായി.
അതു മരുഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായുള്ള
പിസ്ഗെകാടുമുടിയുെട താെഴയാണ്.

സീേഹാെന്റയുംഓഗിെന്റയും പരാജയം
21 അവിെടനിന്ന് ഇ്രസാേയൽ അേമാര്യരുെട
രാജാവായ സീേഹാെന്റ അടുക്കൽ
സേന്ദശവാഹകെരഅയച്ച പറഞ്ഞു:

22 “താങ്കള െട രാജ്യത്തുകൂടി കടന്നുേപാകാൻ
ഞങ്ങെള അനുവദിക്കണേമ. ഞങ്ങൾ
വയലിേലാ മുന്തിരിേത്താപ്പിേലാ കടക്കുകേയാ
കിണറ്റിൽനിന്ന് െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ ഇല്ല.
താങ്കള െട ഭൂ്രപേദശം കടക്കുന്നതുവെര
ഞങ്ങൾ രാജപാതയിലൂെടമാ്രതം
യാ്രതെചയ്യ ം.”
23 എന്നാൽ സീേഹാൻ തെന്റ രാജ്യത്തിലൂെട
കടന്നുേപാകാൻ ഇ്രസാേയലിെന അനുവദിച്ചില്ല.
അയാൾ ൈസന്യെത്തെയല്ലാം ഒന്നിച്ച കൂട്ടി
ഇ്രസാേയലിെനതിരായി മരുഭൂമിയിേലക്കു
പുറെപ്പട്ട . യാഹാസിെലത്തിയേപ്പാൾ അയാൾ
ഇ്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധംെചയ്തു. 24 എന്നാൽ
ഇ്രസാേയൽ അയാെള വാൾെകാണ്ടു െകാന്ന്
അർേന്നാൻമുതൽ യാേബ്ബാക്കുവെര അയാള െട
േദശം പിടിെച്ചടുത്തു. അേമ്മാന്യരുെട
അതിരുവെരമാ്രതേമ പിടിെച്ചടുത്തുള്ള ,
കാരണം അവരുെട അതിർത്തി േകാട്ടെകട്ടി
ബലെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 25 െഹശ്േബാനും
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അതിനുചുറ്റ മുള്ള സകല്രഗാമങ്ങള മടക്കം
അേമാര്യരുെട എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം ഇ്രസാേയൽ
പിടിച്ചടക്കി അവിെട താമസമാക്കി.
26 അേമാര്യരാജാവായ സീേഹാെന്റ
പട്ടണമായിരുന്നു െഹശ്േബാൻ. അേദ്ദഹം
േമാവാബിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാജാവിേനാടു
യുദ്ധംെചയ്ത് അർേന്നാൻനദിവെരയുള്ള
സകലഭൂ്രപേദശങ്ങള ം പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നു.

27അതുെകാണ്ടാണ് കവികൾപറയുന്നത:്
“െഹശ്േബാനിേലക്കു വരിക, അതു വീണ്ടും

പണിയെപ്പടെട്ട;
സീേഹാെന്റപട്ടണംപുനഃസ്ഥാപിക്കെപ്പടെട്ട.

28 “െഹശ്േബാനിൽനിന്ന്അഗ്നി പുറെപ്പട്ട ,
സീേഹാെന്റനഗരത്തിൽനിന്ന് ഒരു ജ്വാലയും.

േമാവാബിെലആർപട്ടണവും
അർേന്നാൻ ഗിരികളിെല നിവാസികെളയും
അതു ദഹിപ്പിച്ച .

29 േമാവാേബ,നിനക്കുഹാകഷ്ടം!
െകേമാശ് ജനതേയ,നിങ്ങൾനശിച്ച !

അയാൾതെന്റപു്രതന്മാെര പലായിതരായും
പു്രതിമാെരഅേമാര്യരാജാവായസീേഹാന്
അടിമകളായുംൈകവിട്ട .

30 “എന്നാൽഞങ്ങളവെരതകർത്തുകളഞ്ഞു;
ദീേബാൻവെര െഹശ്േബാെന്റ
അധീനതയിലുള്ളെതല്ലാം
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾഅവെര െമേദബായിേലക്കുനീള ന്ന
േനാഫാവെരയും തകർത്തിരിക്കുന്നു.”
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31 അങ്ങെന ഇ്രസാേയൽ അേമാര്യരുെട
േദശത്തുതാമസിച്ച .

32 േമാശ യാേസരിേലക്കു ചാരന്മാെര
അയച്ചേശഷം, അതിനുചുറ്റ മുള്ള
ജനാധിവാസേക്രന്ദങ്ങെള ഇ്രസാേയൽ
പിടിെച്ചടുത്ത് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന അേമാര്യെര
ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 33 അതിനുേശഷം അവർ
തിരിഞ്ഞ് ബാശാനിേലക്കുള്ള വഴിേയ
കയറിേപ്പായി. അേപ്പാൾ ബാശാൻരാജാവായ
ഓഗും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സർവൈസന്യവും
അവരുെടേനേര െചന്ന് എെ്രദയിൽെവച്ച
യുദ്ധംെചയ്തു.

34യേഹാവേമാശേയാട്, “അവെനഭയെപ്പടരുത;്
ഞാൻഅവെനഅവെന്റ സർവൈസന്യേത്താടും
അവെന്റ േദശേത്താടുംകൂടി നിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. െഹശ്േബാനിൽ
വാണിരുന്ന അേമാര്യരാജാവായ സീേഹാേനാടു
െചയ്തതുതെന്ന നീ അവേനാടും െചയ്യ ക”എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

35 അങ്ങെന അവർ അയാെള അയാള െട
പു്രതന്മാേരാടും സർവൈസന്യേത്താടുംകൂെട
നിേശ്ശഷം െകാെന്നാടുക്കി, ആരും േശഷിച്ചില്ല.
അവർഅവരുെട േദശംൈകവശമാക്കി.

22
ബാലാക്ക്ബിെലയാമിെനക്ഷണിക്കുന്നു

1ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
േമാവാബ് സമതലങ്ങളിേലക്കു യാ്രതെചയ്ത്
െയരീേഹാവിന്അക്കെര േയാർദാൻ നദീതീരത്തു
പാളയമടിച്ച .
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2 ഇ്രസാേയൽ അേമാര്യേരാടു െചയ്ത
സകലതും സിേപ്പാരിെന്റ മകനായ
ബാലാക്ക് കണ്ടു. 3 ജനം വളെരയധികം
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ േമാവാബ് ഭയെപ്പട്ട .
വാസ്തവത്തിൽ ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
സാന്നിധ്യം േമാവാബ്യരിൽ ഭീതിയുളവാക്കി.

4 േമാവാബ്യർ മിദ്യാനിെല തലവന്മാേരാട,് “കാള
വയലിെല പുല്ല നക്കിക്കളയുന്നതുേപാെല
ഈ പടക്കൂട്ടം നമുക്കുചുറ്റ മുള്ള സകലതും
നക്കിക്കളയാൻ േപാകുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
അന്നു േമാവാബിെല രാജാവായിരുന്ന
സിേപ്പാരിെന്റ മകൻ ബാലാക്ക് 5 െബേയാരിെന്റ
മകൻ ബിെലയാമിെന വിളിക്കാൻ ദൂതന്മാെര
അയച്ച . അേദ്ദഹം തെന്റ സ്വേദശത്ത,് യൂ്രഫട്ടീസ്
നദിക്ക് അരിെകയുള്ള െപേഥാരിൽ ആയിരുന്നു.
ബാലാക്ക് പറഞ്ഞു:

“ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഒരു ജനം വന്നിരിക്കുന്നു;
അവർ േദശെത്ത മൂടി എനിക്കു സമീപം
പാർപ്പ റപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 അവർ എന്നിലും
ശക്തന്മാരാകുകയാൽ വന്ന് ഈ ജനെത്ത
ശപിക്കണേമ. എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ
ജനെത്ത േതാൽപ്പിച്ച് അവെര േദശത്തുനിന്ന്
ഓടിച്ച കളയാൻ കഴിേഞ്ഞക്കും. കാരണം നീ
അനു്രഗഹിക്കുന്നവർ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും; നീ
ശപിക്കുന്നവർ ശപിക്കെപ്പടും എന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു.”
7 േമാവാബിെലയും മിദ്യാനിെലയും തലവന്മാർ
്രപശ്നദക്ഷിണയുമായി പുറെപ്പട്ട . അവർ
ബിെലയാമിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് ബാലാക്ക്
പറഞ്ഞകാര്യങ്ങൾഅേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു.
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8 “രാ്രതി ഇവിെട പാർക്കുക, എങ്കിൽ യേഹാവ
എനിക്കു തരുന്ന മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിയിക്കാം,” എന്ന് ബിെലയാം അവേരാടു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം താമസിച്ച .

9 ൈദവം ബിെലയാമിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
“നിേന്നാെടാപ്പമുള്ള ഈ പുരുഷന്മാർ ആര?്”
എന്നു േചാദിച്ച .

10 ബിെലയാം ൈദവേത്താട,് “േമാവാബിെല
രാജാവായ സിേപ്പാരിെന്റ മകൻ
ബാലാക്ക് എനിക്ക് ഈ സേന്ദശമയച്ച :
11 ‘ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും പുറെപ്പട്ട വന്ന ഒരു
ജനം േദശെത്ത മൂടിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ
വന്ന് എനിക്കുേവണ്ടി അവെര ശപിക്കുക.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ എനിക്ക് അവെര
േതാൽപ്പിേച്ചാടിക്കാൻകഴിേഞ്ഞക്കും.’ ”

12 എന്നാൽ ൈദവം ബിെലയാമിേനാട്,
“അവേരാെടാപ്പം േപാകരുത.് നീ ആ ജനെത്ത
ശപിക്കരുത,് അവർ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവരാണ”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

13അടുത്ത ്രപഭാതത്തിൽബിെലയാംഎഴുേന്നറ്റ്
ബാലാക്കിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാേരാട,് “നിങ്ങള െട
േദശേത്തക്കു മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാൾക,
നിങ്ങേളാെടാപ്പം വരുന്നതിനു യേഹാവ എെന്ന
അനുവദിക്കുന്നില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

14 അങ്ങെന േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ
ബാലാക്കിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന,്
“ഞങ്ങേളാെടാപ്പം വരുന്നതിനു ബിെലയാം
വിസമ്മതിച്ച ”എന്നുപറഞ്ഞു.
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15 അതിനുേശഷം ബാലാക്ക് ആദ്യേത്തതിലും
മാന്യരായ േവെറഅധികം ്രപഭുക്കന്മാെരഅയച്ച .
16 അവർ ബിെലയാമിെന്റ അടുക്കൽവന്നു
പറഞ്ഞു,

“സിേപ്പാരിെന്റ മകൻ ബാലാക്ക് ഇങ്ങെന
പറയുന്നു: ‘എെന്റയടുക്കൽ വരുന്നതിന്
ഒന്നും തടസ്സമാകരുത.് 17 കാരണം ഞാൻ
താങ്കൾക്ക് മാന്യമായ ്രപതിഫലംനൽകും;
താങ്കൾ പറയുന്നെതന്തും െചയ്യ ം. വന്ന്
എനിക്കുേവണ്ടിഈജനെത്തശപിക്കുക.’ ”
18എന്നാൽബിെലയാംഅവേരാടു പറഞ്ഞത:്

“ബാലാക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ െകാട്ടാരം
നിറെയ സ്വർണവും െവള്ളിയും എനിക്കു
തന്നാലും യേഹാവയായ എെന്റ ൈദവം
കൽപ്പിക്കുന്നതിനപ്പ റം—കൂടുതേലാ കുറേവാ—
ഒന്നും എനിക്കു െചയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല.
19 നിങ്ങള ം ഇന്നു രാ്രതി ഇവിെട പാർക്കുക,
മെറ്റെന്തങ്കിലുംകൂടി യേഹാവ എേന്നാടു
പറയുേമാഎന്നുഞാൻഅറിയെട്ട.”
20 ആ രാ്രതിയിൽ ൈദവം ബിെലയാമിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന,് “ഈ പുരുഷന്മാർ
നിെന്ന വിളിക്കാൻ വന്നതിനാൽ
അവേരാടുകൂെടേപ്പാകുക. എന്നാൽ ഞാൻ
നിേന്നാടു പറയുന്നതുമാ്രതം െചയ്യ ക.”

ബിെലയാമിെന്റകഴുത
21 ബിെലയാം രാവിെല എഴുേന്നറ്റ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഴുതയ്ക്കു ജീനിയിട്ട്
േമാവാബിെല ്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട േപായി.
22 എന്നാൽ അയാൾ േപായേപ്പാൾ ൈദവം
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അത്യന്തം േകാപിച്ച . യേഹാവയുെട ദൂതൻ
അയാെളഎതിരിടാൻവഴിയിൽനിന്നു.ബിെലയാം
തെന്റ കഴുതപ്പ റത്ത് യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു.
അയാള െട രണ്ടു ദാസന്മാരും അയാേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 23യേഹാവയുെടദൂതൻൈകയിൽ
ഊരിയവാള േമന്തിവഴിയിൽനിൽക്കുന്നതുകണ്ട
കഴുതവഴിയിൽനിന്ന് ഒരുവയലിേലക്ക് തിരിഞ്ഞു.
അതിെന വഴിയിേലക്ക് തിരിച്ച െകാണ്ടുവരാൻ
ബിെലയാം കഴുതെയഅടിച്ച .

24 പിെന്ന യേഹാവയുെട ദൂതൻ രണ്ടു
മുന്തിരിേത്താപ്പ കള െട ഇടയിൽ രണ്ടുവശത്തും
മതിലുള്ള ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ നിന്നു.
25 കഴുത യേഹാവയുെട ദൂതെന കണ്ടേപ്പാൾ
മതിലരികിേലക്ക് ഒതുങ്ങി. ബിെലയാമിെന്റ
കാൽ മതിലിനിടയിൽ െഞരുങ്ങി. അതുെകാണ്ട്
അയാൾഅതിെനവീണ്ടുംഅടിച്ച .

26പിെന്ന യേഹാവയുെട ദൂതൻ മുേമ്പാട്ട നീങ്ങി
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിയാൻ ഒട്ട ം
ഇടമില്ലാത്ത ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നു.
27 കഴുത യേഹാവയുെട ദൂതെന കണ്ടേപ്പാൾ
ബിെലയാമിെന്റ കീഴിൽ കിടന്നു. അയാൾ
േകാപിച്ച തെന്റ വടിെകാണ്ട് അതിെന അടിച്ച .
28 അേപ്പാൾ യേഹാവ കഴുതയുെട വായ്
തുറന്നു. അത് ബിെലയാമിേനാട്, “നീ എെന്നഈ
മൂന്നുതവണ അടിക്കാൻ ഞാൻ നിേന്നാട് എന്തു
െചയ്തു?”എന്നു േചാദിച്ച .

29 ബിെലയാം കഴുതേയാട,് “നീ എെന്ന
ഒരു വിഡ്ഢിയാക്കി! എെന്റ ൈകയിൽ ഒരു
വാള ണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന
െകാല്ല മായിരുന്നു”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.
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30 കഴുത ബിെലയാമിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഈ
ദിവസംവെരഎേപ്പാഴും യാ്രതെചയ്തുവന്നനിെന്റ
കഴുതയേല്ലഞാൻ? ഇങ്ങെനഞാൻ ഇതിനുമുമ്പ്
എേപ്പാെഴങ്കിലും നിേന്നാട് െചയ്തിട്ട േണ്ടാ?”

“ഇല്ല,”അയാൾപറഞ്ഞു.
31 അേപ്പാൾ യേഹാവ ബിെലയാമിെന്റ
കണ്ണ കൾ തുറന്നു. ഊരിയ വാള േമന്തി
യേഹാവയുെട ദൂതൻ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത്
കണ്ടു.അയാൾസാഷ്ടാംഗം വണങ്ങിവീണു.

32 യേഹാവയുെട ദൂതൻ അയാേളാടു
േചാദിച്ച : “നീ മൂന്നു്രപാവശ്യം നിെന്റ കഴുതെയ
അടിച്ചെതന്ത?് നിെന്റവഴിനാശകരമാകുകയാൽ*
നിെന്ന എതിരിടാനാണ് ഞാനിവിെട
വന്നിരിക്കുന്നത.് 33 കഴുത എെന്നക്കണ്ട് മൂന്നു
തവണയും തിരിഞ്ഞുമാറിേപ്പായി. അതു
തിരിഞ്ഞുമാറിയില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ നിശ്ചയമായും
ഞാൻനിെന്ന െകാല്ല കയുംഅതിെന ജീവേനാെട
േശഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ മായിരുന്നു.”

34ബിെലയാം യേഹാവയുെട ദൂതേനാട,് “ഞാൻ
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു. എെന്ന എതിരിടാൻ
അങ്ങ് വഴിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നു
ഞാൻഅറിഞ്ഞില്ല.അേങ്ങക്ക്അനിഷ്ടെമങ്കിൽ
ഞാൻമടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാള്ളാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

35യേഹാവയുെട ദൂതൻബിെലയാമിേനാട്, “ആ
പുരുഷന്മാേരാടുകൂെട േപാകുക. എന്നാൽഞാൻ
നിേന്നാടു പറയുന്നതുമാ്രതം പറയുക” എന്നു
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ബിെലയാം ബാലാക്കിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാേരാടുകൂെട േപായി.
* 22:32 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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36 ബിെലയാം വരുന്നു എന്നു ബാലാക്ക്
േകട്ടേപ്പാൾഅേദ്ദഹെത്തഎതിേരൽക്കാൻതെന്റ
രാജ്യാതിർത്തിയിൽ അർേന്നാൻനദീതീരത്തുള്ള
േമാവാബ്യ പട്ടണത്തിേലക്കു െചന്നു. 37ബാലാക്ക്
ബിെലയാമിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ താങ്കൾക്ക്
ഒരു അടിയന്തരക്ഷണം അേല്ല അയച്ചത്?
എന്തുെകാണ്ടു താങ്കൾ എെന്റയടുക്കൽ വന്നില്ല?
താങ്കൾക്കു ്രപതിഫലം നൽകാൻ തക്ക ്രപാപ്തി
എനിക്കിേല്ല?”

38 “ആകെട്ട, ഞാൻ ഇേപ്പാൾ നിെന്റയടുക്കൽ
വന്നേല്ലാ,” ബിെലയാം മറുപടി പറഞ്ഞു.
“പേക്ഷ, െവറുേത എെന്തങ്കിലും പറയാൻ
എനിക്കു കഴിയുേമാ? ൈദവം എെന്റ നാവിൽ
തരുന്നതുമാ്രതേമഞാൻസംസാരിക്കൂ.”

39 പിെന്ന ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാടുകൂെട
കിര്യത്ത-്ഹൂേസാത്തിേലക്കുേപായി. 40ബാലാക്ക്
കാളകെളയും ആടുകെളയും യാഗമർപ്പിച്ച .
ബിെലയാമിനും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരുന്ന ്രപഭുക്കന്മാർക്കും െകാടുത്തയച്ച .
41 അടുത്ത ്രപഭാതത്തിൽ ബാലാക്ക്
ബിെലയാമിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ട് ബാേമാത്ത്-
ബാലിേലക്കു കയറിെച്ചന്നു. അവിെടനിന്ന്
അേദ്ദഹത്തിന് ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ ഒരുഭാഗം
കാണാമായിരുന്നു.

23
ബിെലയാമിെന്റആദ്യഅരുളപ്പാട്

1 ബിെലയാം പറഞ്ഞു: “ഇവിെട ഏഴു
യാഗപീഠം പണിത്, ഏഴു കാള, ഏഴ്



സംഖ്യ 23:2 cxviii സംഖ്യ 23:7

ആട്ട െകാറ്റൻ എന്നിവ എനിക്കായി ഒരുക്കുക.”
2 ബിെലയാം പറഞ്ഞതുേപാെല ബാലാക്ക്
െചയ്തു. ബാലാക്കും ബിെലയാമും ഓേരാ
കാള, ഓേരാ ആട്ട െകാറ്റൻ എന്നിവ ഓേരാ
യാഗപീഠത്തിേന്മലുംഅർപ്പിച്ച .

3 പിെന്ന ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട:് “ഞാൻ
അൽപ്പം േവറിട്ട േപാകുേമ്പാൾ നീ ഇവിെട
നിെന്റ േഹാമയാഗത്തിനരിെക നിൽക്കുക.
പേക്ഷ, യേഹാവ എെന്ന സന്ദർശിേച്ചക്കും.
അവിടന്ന്എന്ത് െവളിെപ്പടുത്തുേന്നാഅതുഞാൻ
അറിയിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. പിെന്ന അേദ്ദഹം
ഒരു െമാട്ടക്കുന്നിേലക്കുകയറിേപ്പായി.

4ൈദവംഅേദ്ദഹെത്തസന്ദർശിച്ച . ബിെലയാം
പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഏഴു യാഗപീഠം ഒരുക്കി,
ഓേരാ യാഗപീഠത്തിേന്മലും ഓേരാ കാള, ഓേരാ
ആട്ട െകാറ്റൻഎന്നിവഅർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

5 യേഹാവ ബിെലയാമിെന്റ നാവിൽ ഒരു ദൂത്
നൽകി, “ബാലാക്കിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന്
ഈദൂത്അവനു നൽകുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അങ്ങെന അേദ്ദഹം ബാലാക്കിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു. അേദ്ദഹം േമാവാബ്യ
്രപഭുക്കന്മാെരല്ലാവേരാടുംകൂെട തെന്റ
യാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു.
7 അേപ്പാൾ ബിെലയാം തെന്റ അരുളപ്പാട്
അറിയിച്ച :
“ബാലാക്ക്അരാമിൽനിന്ന്എെന്നെകാണ്ടുവന്നു,
േമാവാബ് രാജാവ് പൂർവഗിരികളിൽനിന്ന്
എെന്നവരുത്തി.

‘വരിക, എനിക്കുേവണ്ടി യാേക്കാബിെന
ശപിക്കുക.
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വരിക,ഇ്രസാേയലിെനശപിക്കുക’
8ൈദവംശപിക്കാത്തവെര
ഞാൻഎങ്ങെനശപിക്കും?

യേഹാവശകാരിക്കാത്തവെര
ഞാൻഎങ്ങെനശകാരിക്കും?

9 പാറെക്കട്ട കളിൽനിന്ന് ഞാൻ അവെര
കാണുന്നു.
ഗിരികളിൽനിന്ന് ഞാൻ അവെര
ദർശിക്കുന്നു.

ഇതാ, േവറിട്ട പാർക്കുെന്നാരു ജനം.
അവർ ഇതര ജനതകള െട കൂട്ടത്തിൽ
എണ്ണെപ്പടുന്നില്ല.

10യാേക്കാബിെന്റ െപാടിെയആർക്ക്എണ്ണാം?
ഇ്രസാേയലിെന്റ കാൽഭാഗെത്ത ആർക്ക്
എണ്ണാം?

നീതിമാന്മാർ മരിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ
മരിക്കെട്ട.
എെന്റഅന്ത്യവുംഅവരുേടതുേപാെലയാകെട്ട!”

11 ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാട്, “താങ്കൾ
എേന്നാടീ െചയ്തത് എന്താണ?് എെന്റ
ശ്രതുക്കെള ശപിക്കാൻ ഞാൻ താങ്കെള
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു, എന്നാൽ താങ്കൾ അവെര
അനു്രഗഹിക്കുകമാ്രതമാണു െചയ്തത!്” എന്നു
പറഞ്ഞു.

12 അതിനു ബിെലയാം, “യേഹാവ എെന്റ
നാവിൽ തന്നതു ഞാൻ പറേയണ്ടതേല്ല?” എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു.

ബിെലയാമിെന്റ രണ്ടാംഅരുളപ്പാട്
13 പിെന്ന ബാലാക്ക് അേദ്ദഹേത്താട,്

“താങ്കൾക്ക് അവെര കാണാവുന്ന മെറ്റാരു
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സ്ഥലേത്തക്ക് എേന്നാെടാപ്പം വരിക; അവരിൽ
ഒരു ഭാഗെത്തമാ്രതം അല്ലാെത എല്ലാവെരയും
താങ്കൾക്കു കാണാൻ കഴിയുകയില്ല.
അവിെടനിന്ന് അവെര എനിക്കുേവണ്ടി
ശപിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 14 അങ്ങെന
ബാലാക്ക് ബിെലയാമിെന പിസ്ഗാമലയുെട
മുകളിലുള്ള േസാഫീം വയലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. അവിെട അയാൾ ഏഴു
യാഗപീഠങ്ങൾ നിർമിച്ച് ഓേരാ പീഠത്തിേന്മലും
ഓേരാ കാളെയയും ഓേരാ ആട്ട െകാറ്റെനയും
അർപ്പിച്ച .

15 ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട്: “താങ്കള െട
േഹാമയാഗത്തിനരിെക നിൽക്കുക. ഞാൻ
അവിെടയേഹാവെയകാണെട്ട.”

16 യേഹാവ ബിെലയാമിെന സന്ദർശിച്ച്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാവിൽ ഒരു സേന്ദശം
െകാടുത്തിട്ട്, “ബാലാക്കിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് ഈ ദൂത് അവനു നൽകുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

17 അങ്ങെന ബിെലയാം അയാള െട
അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്നു; േമാവാബ്യ്രപഭുക്കന്മാർ
എല്ലാവേരാടുംകൂെട അയാൾ തെന്റ
യാഗത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു.
ബാലാക്ക് അേദ്ദഹേത്താട,് “യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാെടന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

18 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അറിയിച്ച അരുളപ്പാട്
ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
“ബാലാേക്ക, എഴുേന്നറ്റ േകൾക്കുക,

്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുക;
സിേപ്പാരിെന്റപു്രതാ,എനിക്കു െചവിതരിക.
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19വ്യാജം പറയാൻൈദവം മനുഷ്യനല്ല,
തെന്റമനം മാറ്റാൻ മനുഷ്യപു്രതനുമല്ല.

അരുളിെച്ചയ്തിട്ട്അവിടന്നു ്രപവർത്തിക്കാതിരിക്കുേമാ?
വാക്കുപറഞ്ഞിട്ട് നിറേവറ്റാതിരിക്കുേമാ?

20 അനു്രഗഹിക്കാനുെള്ളാരു കൽപ്പന എനിക്കു
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
അവിടന്ന്അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു,എനിക്കതു
മാറ്റിക്കൂടാ.

21 “അത്യാഹിതംയാേക്കാബിൽകാണാനില്ല.
ദുരിതം ഇ്രസാേയലിൽ ദർശിക്കാനുമില്ല.

യേഹാവയായ അവരുെട ൈദവം
അവേരാടുകൂെടയുണ്ട.്
രാജാവിെന്റഗർജനംഅവരുെട മേധ്യയുണ്ട.്

22 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ൈദവം അവെര
െകാണ്ടുവന്നു;
ഒരു കാട്ട കാളയുെടകരുത്ത്അവർക്കുണ്ട.്

23 യാേക്കാബിെനതിേര ആഭിചാരം
ഫലിക്കുകയില്ല,
ഇ്രസാേയലിെനതിരായി ലക്ഷണവിദ്യയുമില്ല.

യാേക്കാബിെനയും ഇ്രസാേയലിെനയുംപറ്റി,
ഇേപ്പാൾ ‘ൈദവം െചയ്തെതെന്തന്നു
കാണുക!’എന്നുപറയെപ്പടും.

24ആജനംസിംഹിെയേപ്പാെല ഉണരുന്നു;
അവർ സിംഹെത്തേപ്പാെല
എഴുേന്നൽക്കുന്നു.

അവർതെന്റഇരെയവിഴുങ്ങുകയും
ആ െകാലയാളികള െട രക്തം
കുടിക്കുകയുംെചയ്യന്നതുവെര
വി്രശമിക്കുകയില്ല.”
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25 അേപ്പാൾ ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാട്:
“അവെര ശപിക്കുകയും േവണ്ട,
അനു്രഗഹിക്കുകയും േവണ്ട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

26 ബിെലയാം മറുപടിയായി, “യേഹാവ എന്തു
കൽപ്പിച്ചാലും ഞാൻഅതു െചയ്യ ം എന്നു ഞാൻ
താങ്കേളാടു പറഞ്ഞിേല്ല?”എന്നുപറഞ്ഞു.

ബിെലയാമിെന്റ മൂന്നാംഅരുളപ്പാട്
27 ഇതിനുേശഷം ബാലാക്ക് ബിെലയാമിേനാട്,

“വരിക, ഞാൻ താങ്കെള മെറ്റാരു സ്ഥലേത്തക്ക്
െകാണ്ടുേപാകാം. ഒരുപേക്ഷ അവിെടനിന്ന്
എനിക്കുേവണ്ടിഅവെരശപിേക്കണ്ടതിനുനിെന്ന
അനുവദിക്കാൻൈദവത്തിനു ്രപസാദമാേയക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 28 അങ്ങെന ബാലാക്ക്
ബിെലയാമിെന മരുഭൂമിക്ക് എതിേരയുള്ള
െപേയാർമലയുെട മുകളിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.

29 ബിെലയാം പറഞ്ഞു: “ഇവിെട ഏഴു
യാഗപീഠം പണിത് ഏഴു കാളകെളയും ഏഴ്
ആട്ട െകാറ്റെനയും എനിക്കായി ഒരുക്കുക.”
30 ബിെലയാം പറഞ്ഞതുേപാെല ബാലാക്ക്
െചയ്തു. ഓേരാ യാഗപീഠത്തിേന്മലും ഓേരാ
കാളെയയുംഓേരാആട്ട െകാറ്റെനയുംഅർപ്പിച്ച .

24
1എന്നാൽ,ഇ്രസാേയലിെനഅനു്രഗഹിക്കുന്നത്
യേഹാവയ്ക്കു ്രപസാദമായി എന്നു ബിെലയാം
കണ്ടേപ്പാൾ, മുമ്പു െചയ്തതുേപാെല
്രപശ്നംെവക്കാൻ േപാകാെത മരുഭൂമിക്കുേനേര
തെന്റ മുഖം തിരിച്ച . 2 േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
ഇ്രസാേയൽ പാളയമടിച്ച പാർക്കുന്നത്
ബിെലയാം േനാക്കിക്കണ്ടേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ
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ആത്മാവ്അേദ്ദഹത്തിെന്റേമൽവന്നു, 3അേദ്ദഹം
തെന്റഅരുളപ്പാട്അറിയിച്ച :
“െബേയാരിെന്റ പു്രതൻ ബിെലയാമിെന്റ

അരുളപ്പാട,്
വ്യക്തമായിക്കാണുന്ന കണ്ണള്ളവെന്റ
അരുളപ്പാട,്

4 ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങെള േകൾക്കുന്നവെന്റ
അരുളപ്പാട,്
സർവശക്തനിൽനിന്ന് ദർശനം
കാണുന്നവനും,
സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നവനും കണ്ണ കൾ
തുറക്കെപ്പട്ടവനുമായവെന്റഅരുളപ്പാട:്

5 “യാേക്കാേബ,നിെന്റകൂടാരങ്ങൾ,
ഇ്രസാേയേല, നിെന്റ നിവാസങ്ങൾ, എ്രത
മേനാഹരം!

6 “താഴ്വരേപാെലഅവപടർന്നുകിടക്കുന്നു.
നദീതീരെത്തഉദ്യാനങ്ങൾേപാെല,

യേഹാവനട്ടചന്ദനവൃക്ഷങ്ങൾേപാെല,
ജലാന്തിേകയുള്ളേദവദാരുക്കൾേപാെലതെന്ന.

7അവരുെട െതാട്ടികളിൽനിന്ന് െവള്ളം ഒഴുകും;
അവരുെട വിത്തിനു ജലസമൃദ്ധി ലഭിക്കും.

“അവരുെട രാജാവ് ആഗാഗിലും
േ്രശഷ്ഠനായിരിക്കും,
അവരുെട രാജ്യം ഉന്നതമാകും.

8 “ൈദവം അവെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
െകാണ്ടുവന്നു.
കാട്ട കാളയുെടകരുത്ത്അവർക്കുണ്ട.്
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ശ്രതുരാജ്യങ്ങെളഅവർവിഴുങ്ങുന്നു.
അവരുെടഅസ്ഥികെളതകർക്കുന്നു;
തങ്ങള െട അസ്്രതങ്ങൾെകാണ്ട് അവെര
തുളയ്ക്കുന്നു.

9ഒരുസിംഹെത്തേപ്പാെല, ഒരുസിംഹിെയേപ്പാെല,
അവർപതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
ആര്അവെര ഉണർത്തും?

“നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടെട്ട,
നിെന്നശപിക്കുന്നവൻശപിക്കെപ്പടെട്ട!”

10 അേപ്പാൾ ബിെലയാമിെനതിേര
ബാലാക്കിെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച . അേദ്ദഹം തെന്റ
ൈകകൾ അടിച്ച െകാണ്ടു പറഞ്ഞു: “എെന്റ
ശ്രതുക്കെള ശപിക്കാനാണു ഞാൻ താങ്കെള
വിളിച്ച വരുത്തിയത.് എന്നാൽ താങ്കൾ അവെര
ഈ മൂന്നു തവണയും അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 നിെന്റ സ്ഥലേത്തക്കു നീ ഓടിേപ്പാകുക.
മാന്യമായ ്രപതിഫലം താങ്കൾക്കു തരാെമന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യേഹാവ നിനക്കു
്രപതിഫലം മുടക്കിയിരിക്കുന്നു.”

12ബിെലയാം ബാലാക്കിേനാട് മറുപടി പറഞ്ഞു:
“താങ്കൾ എെന്റയടുക്കൽ അയച്ച ദൂതന്മാേരാട്,
13 ‘ബാലാക്ക് തെന്റ െകാട്ടാരം നിറെയ
സ്വർണവും െവള്ളിയും എനിക്കു തരുെന്നങ്കിലും,
യേഹാവയുെട കൽപ്പനെയ മറികടന്ന,്
നന്മേയാ തിന്മേയാ ആകെട്ട, സ്വേമധയാ
യാെതാന്നും എനിക്കു െചയ്തുകൂടാ; മാ്രതമല്ല,
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നതുമാ്രതേമ ഞാൻ
പറയുകയുള്ള ’ എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല?
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14 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ ജനത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുന്നു. എന്നാൽ
വരിക, വരുംനാള കളിൽ ഈ ജനം താങ്കള െട
ജനങ്ങേളാട് െചയ്യാൻേപാകുന്നെതെന്തന്ന്ഞാൻ
താങ്കെളഅറിയിക്കാം.”

ബിെലയാമിെന്റനാലാംഅരുളപ്പാട്
15 പിെന്ന ബിെലയാം തെന്റ അരുളപ്പാട്
അറിയിച്ച :
“െബേയാരിെന്റ പു്രതൻ ബിെലയാമിെന്റ

അരുളപ്പാട,്
വ്യക്തമായിക്കാണുന്ന കണ്ണള്ളവെന്റ
അരുളപ്പാട,്

16ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങെള േകൾക്കുന്നവെന്റ
അരുളപ്പാട.്
പരേമാന്നതനിൽനിന്ന് പരിജ്ഞാനം
്രപാപിച്ചവനും

സർവശക്തനിൽനിന്ന് ദർശനംകാണുന്നവനും
സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നവനും കണ്ണ കൾ
തുറക്കെപ്പട്ടവനുമായവെന്റഅരുളപ്പാട:്

17 “ഞാൻ അവിടെത്ത കാണുന്നു, എന്നാൽ
ഇേപ്പാഴല്ല;
ഞാൻ അവിടെത്ത ദർശിക്കുന്നു, എന്നാൽ
സമീപത്തല്ല.

യാേക്കാബിൽനിന്ന് ഒരു നക്ഷ്രതം ഉദിക്കും,
ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന് ഒരു െചേങ്കാൽഉയരും.

േമാവാബിെന്റ െനറ്റിത്തടം*അവിടന്ന് തകർക്കും,

* 24:17 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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േശത്തിെന്റ സകലപു്രതന്മാരുെടയും
തലേയാട്ടികെളത്തെന്ന.

18ഏേദാം പിടിക്കെപ്പടും;
േസയീരും അവെന്റ ശ്രതുക്കള െട
ൈകവശമാക്കെപ്പടും,
എന്നാൽഇ്രസാേയേലാശക്തിെപ്പടും,

19യാേക്കാബിൽനിന്ന് ഒരു ഭരണാധിപൻവന്ന്
നഗരങ്ങളിൽ േശഷിച്ചവെരനശിപ്പിക്കും.”

ബിെലയാമിെന്റഅഞ്ചാമെത്തഅരുളപ്പാട്
20 പിെന്ന ബിെലയാം അമാേലക്കിെന േനാക്കി
തെന്റഅരുളപ്പാട്അറിയിച്ച :
“അമാേലക്ക് രാജ്യങ്ങളിൽഒന്നാമനായിരുന്നു.
എന്നാൽ അവരുെട അവസാനം
പരിപൂർണനാശമായിരിക്കും.”

ബിെലയാമിെന്റആറാമെത്തഅരുളപ്പാട്
21 പിെന്ന അയാൾ േകന്യെര േനാക്കി തെന്റ
അരുളപ്പാട്അറിയിച്ച :
“നിെന്റവാസസ്ഥലംസുരക്ഷിതം;
നിെന്റകൂട് പാറയിൽ െവച്ചിരിക്കുന്നു.

22 അശ്ശ ർ നിെന്ന ബന്ദിയായി
െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ
േകന്യരായനിങ്ങൾനശിക്കും.”

ബിെലയാമിെന്റഏഴാമെത്തഅരുളപ്പാട്
23 പിെന്ന അേദ്ദഹം തെന്റ അരുളപ്പാട്
അറിയിച്ച :
“ഹാ! ൈദവം ഇതു െചയ്യ േമ്പാൾ ആര്

ജീവേനാടിരിക്കും?
24കിത്തീംതീരങ്ങളിൽനിന്ന്കപ്പലുകൾവരും;
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അശ്ശ രിെനയും ഏെബരിെനയും അവർ
അധീനമാക്കും;
എന്നാൽഅവരും നശിക്കും.”

25 പിെന്ന ബിെലയാം എഴുേന്നറ്റ്
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങി. ബാലാക്ക് തെന്റ
വഴിക്കുേപായി.

25
േമാവാബ് ഇ്രസാേയലിെനവഴിെതറ്റിക്കുന്നു

1 ഇ്രസാേയൽ ശിത്തീമിൽ പാർക്കുേമ്പാൾ
അവരുെട പുരുഷന്മാർ േമാവാബ്യസ്്രതീകള മായി
ൈലംഗിക അസാന്മാർഗികതയിേലർെപ്പട്ട .
2 അവർ തങ്ങള െട േദവന്മാർക്കുള്ള
ബലികൾക്ക് അവെര വിളിക്കുകയും. ജനം
ഈ േദവന്മാരുെടമുമ്പാെക ഭക്ഷിക്കുകയും
അവെയ വണങ്ങുകയും െചയ്തു. 3അങ്ങെന
െപേയാരിെല ബാലിെന്റ ആരാധനയിൽ
ഇ്രസാേയൽകൂട്ട േചർന്നു.യേഹാവയുെട േകാപം
അവർെക്കതിേര ജ്വലിച്ച .

4 യേഹാവ േമാശേയാട്, “യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം ഇ്രസാേയലിെന വിട്ട മാേറണ്ടതിന്,
ജനത്തിെന്റ നായകന്മാെര സകലെരയും കൂട്ടി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക അവെര െകാന്ന്
പകൽെവളിച്ചത്തിൽ ്രപദർശിപ്പിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു.

5 േമാശ ഇ്രസാേയലിെന്റ ന്യായാധിപന്മാേരാട,്
“നിങ്ങള െട പുരുഷന്മാരിൽ െപേയാരിെല
ബാലിെന്റ ആരാധനയിൽ കൂട്ട േചർന്നവെര
നിങ്ങൾതെന്നവധിക്കുക.”
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6 ഈ വിധി വന്നതിനുേശഷം,
േമാശയും ഇ്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും
സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽവിലപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
അവരുെട കണ്മുമ്പിൽത്തെന്ന ഒരു
ഇ്രസാേയല്യപുരുഷൻ ഒരു മിദ്യാന്യസ്്രതീെയ
തെന്റ കൂടാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.
7 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
എെലയാസാരിെന്റ പു്രതൻ ഫീെനഹാസ് ഇതു
കണ്ടേപ്പാൾ, അേദ്ദഹം സഭയിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ്
ഒരുകുന്തംൈകയിെലടുത്ത് 8ആഇ്രസാേയല്യെന്റ
പിന്നാെല കൂടാരത്തിേലക്കുെചന്നു. അവർ
ഇരുവെരയും—ഇ്രസാേയല്യെനയും ആ
സ്്രതീെയയും—അവരുെട ഉദരം തുളയുമാറ്
കുന്തംെകാണ്ട് കുത്തി. അേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയല്യർെക്കതിരായ ബാധ ശമിച്ച .
9എന്നാൽബാധയിൽ മരിച്ചവരുെട എണ്ണം 24,000
ആയിരുന്നു.

10 യേഹാവ േമാശേയാട്, 11 “പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ പു്രതൻ എെലയാസാരിെന്റ പു്രതൻ
ഫീെനഹാസ് ഇ്രസാേയല്യർെക്കതിേരയുള്ള
എെന്റ േകാപം വിട്ട മാറാനിടയാക്കി.
അവരുെട ഇടയിൽ എെന്റ മാനത്തിനുേവണ്ടി
എെന്നേപ്പാെലതെന്ന അവനും തീക്ഷ്ണത
കാട്ടിയിരിക്കുകയാൽ എെന്റ തീക്ഷ്ണതയിൽ
ഞാൻ അവെര ഇല്ലായ്മെചയ്യന്നതിൽനിന്ന്
പിന്തിരിഞ്ഞു. 12 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
അവനുമായി എെന്റ സമാധാന ഉടമ്പടിെചയ്യന്നു
എന്ന് അവേനാടു പറയുക. 13 അവൻ തെന്റ
ൈദവത്തിനുേവണ്ടി തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായി
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ഇ്രസാേയല്യർക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്തതിനാൽ അത് അവനും അവെന്റ
സന്തതിപരമ്പരകൾക്കും സുസ്ഥിരമായ ഒരു
പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റ ഉടമ്പടിആകുന്നു.”

14 മിദ്യാന്യസ്്രതീേയാടുകൂടി െകാല്ലെപ്പട്ട
ഇ്രസാേയല്യെന്റ േപര് സി്രമി എന്നായിരുന്നു.
അവൻ ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിെല ഒരു
കുടുംബത്തിെന്റ നായകനായിരുന്ന സാലുവിെന്റ
മകനായിരുന്നു. 15 െകാല്ലെപ്പട്ട മിദ്യാന്യസ്്രതീയുെട
േപര് േകാസ്ബി എന്നായിരുന്നു; അവൾ
മിദ്യാന്യവംശത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു കുടുംബത്തിെന്റ
േഗാ്രതത്തലവനായസൂരിെന്റ മകളായിരുന്നു.

16 യേഹാവ േമാശേയാട,് 17-18 “െപേയാരിെല
ബാലിെന്റ കാര്യത്തിലും, തൻനിമിത്തം
ഉണ്ടായ ബാധയിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട അവരുെട
സേഹാദരിയും ഒരു മിദ്യാന്യ്രപഭുവിെന്റ മകള മായ
േകാസ്ബിയുെട കാര്യത്തിലും മിദ്യാന്യർ നിങ്ങെള
വഞ്ചിച്ച് നിങ്ങേളാടു ശ്രതുത കാട്ടിയതിനാൽ,
നിങ്ങൾ അവേരാടും ശ്രതുത കാട്ടി അവെര
നിേശ്ശഷം നശിപ്പിക്കണം”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

26
രണ്ടാം ജനസംഖ്യാഗണനം

1 ബാധയ്ക്കുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാടും
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ പു്രതൻ
എെലയാസാരിേനാടും കൽപ്പിച്ച :
2 “ഇരുപതു വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട
്രപായമുള്ളവരും യുദ്ധ്രപാപ്തരുമായി
ഇ്രസാേയൽസമൂഹത്തിലാെക ഉള്ളവരുെട
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ജനസംഖ്യ പിതൃഭവനം തിരിച്ച്
കണക്കാക്കുക.” 3 െയരീേഹാവിെനതിേര
േയാർദാൻനദിക്കരിെകയുള്ള േമാവാബിെന്റ
സമതലത്തിൽെവച്ച് േമാശയും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരും അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
4 “യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
ഇരുപതു വയസ്സ മുതൽ േമേലാട്ട് ്രപായമുള്ള
പുരുഷന്മാരുെട ജനസംഖ്യെയടുക്കുക.”

ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും പുറെപ്പട്ട
ഇ്രസാേയല്യർ ഇവരായിരുന്നു:

5 ഇ്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ
സന്തതികൾ:
ഹാേനാക്കിലൂെടഹാേനാക്ക്യകുടുംബം;
ഫല്ല വിലൂെടഫല്ല വ്യകുടുംബം;
6െഹേ്രസാനിലൂെട െഹേ്രസാന്യകുടുംബം;
കർമിയിലൂെട കർമ്യകുടുംബം.

7ഇവയായിരുന്നു രൂേബന്യകുടുംബങ്ങൾ;
അതിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ 43,730
ആയിരുന്നു.

8 ഫല്ല വിെന്റ പു്രതൻ എലീയാബ്.
9 എലീയാബിെന്റ പു്രതന്മാർ െനമൂേവലും
ദാഥാനും അബീരാമും ആയിരുന്നു.
േമാശയ്ക്കും അഹേരാനും എതിേര
മത്സരിച്ചവരും യേഹാവയ്െക്കതിേര
മത്സരിച്ചേപ്പാൾ േകാരഹിെന്റ
അനുയായികള െട കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
ഇ്രസാേയല്യ്രപഭുക്കന്മാരായ ദാഥാനും
അബീരാമും ഇവർതെന്ന. 10 ഭൂമി
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വായ ്പിളർന്ന് േകാരഹിേനാടുകൂെട
അവെര വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. ഇരുനൂറ്റി
അൻപത് പുരുഷന്മാർ അഗ്നിക്കിരയായ
അവസരത്തിൽ അയാള െട
അനുയായികൾ മരിച്ച . അങ്ങെന അവർ
മുന്നറിയിപ്പിനുള്ള ഒരു ചിഹ്നമായിത്തീർന്നു.
11 എന്നാൽ േകാരഹിെന്റ പു്രതന്മാർ ആ
ദിവസം മരിച്ചില്ല.

12 ശിെമേയാെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ:
െനമൂേവലിലൂെട െനമൂേവല്യകുടുംബം;
യാമിനിലൂെട യാമിന്യകുടുംബം;
യാഖീനിലൂെട യാഖീന്യകുടുംബം;
13 േസരഹിലൂെട േസരഹ്യകുടുംബം;
ശാവൂലിലൂെട ശാവൂല്യകുടുംബം.

14ഇവയായിരുന്നുശിെമേയാന്യകുടുംബങ്ങൾ;
അതിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ 22,200
പുരുഷന്മാർആയിരുന്നു.

15 ഗാദിെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ:
െസേഫാനിലൂെട െസേഫാന്യകുടുംബം;
ഹഗ്ഗീയിലൂെടഹഗ്ഗീയകുടുംബം;
ശൂനിയിലൂെടശൂനീയകുടുംബം;
16ഒസ്നിയിലൂെട ഒസ്നീയകുടുംബം;
ഏരിയിലൂെടഏര്യകുടുംബം;
17അേരാദിലൂെട*അേരാദ്യകുടുംബം;
അേരലിയിലൂെടഅേരല്യകുടുംബം.

* 26:17 ഉൽ. 46:16
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18 ഗാദിെന്റ കുടുംബങ്ങൾ
ഇവയായിരുന്നു; അതിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ 40,500ആയിരുന്നു.

19 ഏരും ഓനാനും െയഹൂദയുെട
പു്രതന്മാർ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ
അവർകനാനിൽെവച്ച മരിച്ച .

20 െയഹൂദയുെട പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ:
േശലഹിലൂെട േശലഹ്യകുടുംബം;
േഫെരസിലൂെട േഫെരസ്യകുടുംബം;
േസരഹിലൂെട േസരഹ്യകുടുംബം.
21 േഫെരസിെന്റസന്തതികൾ:
െഹേ്രസാനിലൂെട െഹേ്രസാന്യകുടുംബം;
ഹാമൂലിലൂെടഹാമൂല്യകുടുംബം.

22 െയഹൂദയുെട കുടുംബങ്ങൾ
ഇവയായിരുന്നു. അതിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ 76,500ആയിരുന്നു.

23 യിസ്സാഖാറിെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ:
േതാലാവിലൂെട േതാലാവ്യകുടുംബം;
പൂവായിലൂെട പൂവ്യകുടുംബം;†
24യാശൂബിലൂെട യാശൂബ്യകുടുംബം;
ശിേ്രമാനിലൂെടശിേ്രമാന്യകുടുംബം.

25 യിസ്സാഖാർ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്ന്
ഉള്ളവർ ഇവരായിരുന്നു. അതിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ 64,300ആയിരുന്നു.

26 െസബൂലൂെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള

† 26:23 1 ദിന. 7:1
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സന്തതികൾ:
േസെരദിലൂെട േസെരദ്യകുടുംബം,
ഏേലാനിലൂെടഏേലാന്യകുടുംബം,
യെഹ്ലേയലിലൂെട യെഹ്ലേയല്യകുടുംബം.

27 െസബൂലൂൻ കുടുംബങ്ങൾ
ഇവയായിരുന്നു. അതിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ 60,500ആയിരുന്നു.

28 മനെശ്ശ, എ്രഫയീം എന്നിവരിലൂെട
േയാേസഫിെന്റപിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ:

29മനെശ്ശയുെടസന്തതികൾ:
മാഖീരിലൂെട മാഖീര്യകുടുംബം; മാഖീർ
ഗിെലയാദിെന്റപിതാവായിരുന്നു;
ഗിെലയാദിലൂെട ഗിെലയാദ്യകുടുംബം;
30ഗിെലയാദിെന്റസന്തതികൾ:
ഈേയെസരിലൂെടഈേയെസര്യകുടുംബം:
േഹെലക്കിലൂെട േഹെലക്ക്യകുടുംബം;
31അ്രസീേയലിലൂെടഅ്രസീേയല്യകുടുംബം;
േശേഖമിലൂെട േശേഖമ്യകുടുംബം;
32െശമീദാവിലൂെട െശമീദാവ്യകുടുംബം;
േഹെഫരിലൂെട േഹെഫര്യകുടുംബം.
33 േഹെഫരിെന്റപു്രതൻ െസേലാഫഹാദിനു
പു്രതന്മാരില്ലായിരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിനു
പു്രതിമാർമാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള .
അവരുെട േപരുകൾ: മഹ്ലാ,
േനാവാ, െഹാഗ്ലാ, മിൽക്കാ, തിർസാ
എന്നിവരായിരുന്നു.
34 മനെശ്ശയുെട കുടുംബങ്ങൾ
ഇവയായിരുന്നു; അതിൽ
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എണ്ണെപ്പട്ടവർ 52,700ആയിരുന്നു.
35 എ്രഫയീമിെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ:
ശൂേഥലഹിലൂെടശൂേഥലഹ്യകുടുംബം;
േബെഖരിലൂെട േബെഖര്യകുടുംബം;
തഹനിലൂെട തഹന്യകടുംബം,
36ശൂേഥലഹിെന്റസന്തതികൾ:
ഏരാനിലൂെടഏരാന്യകുടുംബം.

37 എ്രഫയീമിെന്റ കുടുംബങ്ങൾ
ഇവയായിരുന്നു. അതിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ 32,500ആയിരുന്നു.
ഇവയായിരുന്നു േയാേസഫിെന്റ
പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ.

38 െബന്യാമീെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ:
േബലയിലൂെട േബലാവ്യകുടുംബം;
അശ്േബലിലൂെടഅശ്േബല്യകുടുംബം;
അഹീരാമിലൂെടഅഹീരാമ്യകുടുംബം;
39ശൂപാമിലൂെട ശൂപാമ്യകുടുംബം;
ഹൂഫാമിലൂെടഹൂഫാമ്യകുടുംബം.
40 ആെരദ്, നയമാൻ എന്നിവരിലൂെടയുള്ള
േബലിയുെടസന്തതികൾ:
അർദിലൂെടഅർദ്യകുടുംബം.
നാമാനിലൂെട നാമാന്യകുടുംബം

41 െബന്യാമീെന്റ കുടുംബങ്ങൾ
ഇവയായിരുന്നു; അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ 45,600ആയിരുന്നു.
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42 ദാെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ:
ശൂഹാമിലൂെടശൂഹാമ്യകുടുംബം.
ദാെന്റ കുടുംബങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു;

43അവെയല്ലാംശൂഹാമ്യകുടുംബങ്ങളായിരുന്നു;
അവരിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ 64,400
ആയിരുന്നു.

44 ആേശരിെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ:
യിമ്നായിലൂെട യിമ്നീയകുടുംബം;
യിശ്വിയിലൂെട യിശ്വീയകുടുംബം;
േബരീയാവിലൂെട േബരീയാവ്യകുടുംബം;
45 േബരീയാവിെന്റസന്തതികളിലൂെട:
േഹെബരിലൂെട േഹെബര്യകുടുംബം;
മൽക്കീേയലിലൂെട മൽക്കീേയല്യകുടുംബം.

46ആേശരിന് േസരഹ്എന്നുേപരുള്ളഒരു
മകൾഉണ്ടായിരുന്നു.

47 ആേശരിെന്റ കുടുംബങ്ങൾ
ഇവയായിരുന്നു; അവരിൽ
എണ്ണെപ്പട്ടവർ 53,400ആയിരുന്നു.

48 നഫ്താലിയുെട പിതൃഭവനത്തിൽനിന്നുള്ള
സന്തതികൾ:
യഹ്േസലിലൂെട യഹ്േസല്യകുടുംബം;
ഗൂനിയിലൂെട ഗൂന്യകുടുംബം;
49െയെസരിലൂെട െയെസര്യകടുംബം;
ശിേല്ലമിലൂെട ശിേല്ലമ്യകുടുംബം.

50 ഇവയായിരുന്നു നഫ്താലിയുെട
കുടുംബങ്ങൾ; അതിൽ എണ്ണെപ്പട്ടവർ
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45,400ആയിരുന്നു.

51 ഇ്രസാേയലിെല പുരുഷന്മാരുെട
ആെകഎണ്ണം 6,01,730ആയിരുന്നു.

52യേഹാവേമാശേയാട്, 53 “ആെളണ്ണത്തിെനാത്തവണ്ണം
േദശം അവർക്ക് അവകാശമായി വിഭജിച്ച
െകാടുക്കണം. 54 വലിയ കൂട്ടത്തിനു
കൂടുതലും െചറിയ കൂട്ടത്തിനു കുറവുമായി
ഓഹരി െകാടുക്കുക. പട്ടികയിൽ േപരു
േചർക്കെപ്പട്ടവരുെട എണ്ണത്തിെനാത്തവണ്ണം
ഓേരാരുത്തർക്കും അവരവരുെട ഓഹരി
ലഭിക്കണം. 55 നറുക്കിട്ട േവണം േദശം
വിഭജിേക്കണ്ടത.് പിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ
േപരിൻ്രപകാരമായിരിക്കണം ഓേരാ കൂട്ടത്തിനും
ഓഹരി ലഭിേക്കണ്ടത.് 56 വലിയ കൂട്ടങ്ങൾക്കും
െചറിയ കൂട്ടങ്ങൾക്കും നറുക്കിലൂെടയാണ്
ഓഹരി വിഭജിച്ച െകാടുേക്കണ്ടത.്”

57 പിതൃഭവനമായി എണ്ണെപ്പട്ട േലവ്യർ
ഇവരായിരുന്നു:
െഗർേശാനിലൂെട െഗർേശാന്യകുടുംബം;
െകഹാത്തിലൂെട െകഹാത്യകുടുംബം;
െമരാരിയിലൂെട െമരാര്യകുടുംബം.

58ഇവയും േലവ്യകുടുംബങ്ങളായിരുന്നു:
ലിബ്നീയകുടുംബം,
െഹേ്രബാന്യകുടുംബം,
മഹ്ലീയകുടുംബം,
മൂശ്യകുടുംബം,
േകാരഹ്യകുടുംബം.
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അ്രമാമിെന്റ പിതാമഹനായിരുന്നു
െകഹാത്ത;് 59അ്രമാമിെന്റ ഭാര്യയുെട േപര്
േയാേഖേബദ് എന്നായിരുന്നു. അവൾ
ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് േലവിക്കു ജനിച്ച
മകൾ. അ്രമാമിന് അവൾ, അഹേരാൻ,
േമാശ, അവരുെട സേഹാദരിയായ മിര്യാം
എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . 60 നാദാബ്,
അബീഹൂ, എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ
എന്നിവരുെടപിതാവായിരുന്നുഅഹേരാൻ.
61 എന്നാൽ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
അന്യാഗ്നി കത്തിച്ചതുെകാണ്ട് നാദാബും
അബീഹൂവും മരിച്ച .

62 േലവ്യരിൽ ഒരുമാസേമാ
അതിലധികേമാ ്രപായമായ
ആണുങ്ങൾ 23,000 ആയിരുന്നു.
മറ്റ് ഇ്രസാേയല്യേരാെടാപ്പം
അവെര എണ്ണിയില്ല; കാരണം
അവരുെട ഇടയിൽ അവർക്ക്
യാെതാരവകാശവും ലഭിച്ചില്ല.

63െയരീേഹാവിെനതിേരേയാർദാൻനദിക്കരിെകയുള്ള
േമാവാബിെന്റ സമതലത്തിൽെവച്ച് േമാശയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും എണ്ണിയ
ഇ്രസാേയല്യർ ഇവരാണ.് 64 േമാശയും
പുേരാഹിതനായ അഹേരാനുംകൂടി
ഇ്രസാേയൽമക്കെള സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
എണ്ണിയേപ്പാൾ എണ്ണെപ്പട്ടവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഇവരിൽ ഒരാൾേപാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
65 അവർ നിശ്ചയമായും മരുഭൂമിയിൽ
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മരിച്ച േപാകുെമന്ന് അവെരക്കുറിച്ച് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നേല്ലാ. അങ്ങെന
െയഫുന്നയുെട മകൻ കാേലബും നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവയും ഒഴിെക അവരിൽ ഒരാൾേപാലും
േശഷിച്ചിരുന്നില്ല.

27
െസേലാഫഹാദിെന്റപു്രതിമാർ

1 േയാേസഫിെന്റ മകനായ മനെശ്ശയുെട
കുടുംബങ്ങളിൽ മനെശ്ശയുെട മകനായ
മാഖീരിെന്റ മകനായ ഗിെലയാദിെന്റ മകനായ
േഹെഫരിെന്റ മകനായ െസേലാഫഹാദിെന്റ
പു്രതിമാർ, മഹ്ലാ, േനാവാ, െഹാഗ്ലാ, മിൽക്കാ,
തിർസാ എന്നിവർ ആയിരുന്നു. 2 അവർ
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ വന്ന്,
േമാശ, പുേരാഹിതനായ എെലയാസാർ,
്രപഭുക്കന്മാർഎന്നിവരുെടയുംസർവസഭയുെടയും
മുമ്പാെക നിന്ന് പറഞ്ഞു: 3 “ഞങ്ങള െട പിതാവ്
മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് മരിച്ച . യേഹാവയ്െക്കതിേര
മത്സരിച്ച േകാരഹിെന്റ അനുയായികള െട
കൂട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അേദ്ദഹം സ്വന്തപാപത്തിലാണ് മരിച്ചത.്
അേദ്ദഹത്തിനു പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
4 ഞങ്ങള െട പിതാവിനു പു്രതന്മാർ
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽഅേദ്ദഹത്തിെന്റ േപര് തെന്റ
കുടുംബത്തിൽനിന്നും നീക്കെപ്പടുന്നെതന്തിന്?
ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള െട പിതാവിെന്റ
ബന്ധുക്കള െടഇടയിൽഒരവകാശംതരണം.”



സംഖ്യ 27:5 cxxxix സംഖ്യ 27:13

5 അങ്ങെന േമാശ അവരുെട കാര്യം
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക െകാണ്ടുവന്നു.
6 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
7 “െസേലാഫഹാദിെന്റ പു്രതിമാർ പറയുന്ന
കാര്യം ശരിയാണ.് നീ നിശ്ചയമായും അവർക്ക്
അവരുെട പിതാവിെന്റ ബന്ധുക്കള െട ഇടയിൽ
ഒരവകാശം നൽകണം. അവരുെട പിതാവിെന്റ
ഓഹരിഅവർക്കുനൽകണം.

8 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു പറയുക: ‘ഒരു
മനുഷ്യൻ മരിക്കുകയും തനിക്കു
പു്രതന്മാരില്ലാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
അയാള െട ഓഹരി പു്രതിമാർക്കു െകാടുക്കണം.
9 അവനു പു്രതിമാരിെല്ലങ്കിൽ അവെന്റ ഓഹരി
തെന്റ സേഹാദരന്മാർക്കു െകാടുക്കണം.
10 അവനു സേഹാദരന്മാരിെല്ലങ്കിൽ അവെന്റ
ഓഹരി തെന്റ പിതൃസേഹാദരന്മാർക്കു
െകാടുക്കണം. 11 അവെന്റ പിതാവിന്
സേഹാദരന്മാരിെല്ലങ്കിൽ അവെന്റ ഓഹരി
തെന്റ കുടുംബത്തിെല അടുത്ത ബന്ധുവിനു
െകാടുക്കണം. ഇതു യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്ക് ഒരു
നിയമവും ചട്ടവുമായിരിക്കണം.’ ”

േയാശുവ േമാശയുെട പിൻഗാമി
12 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാട്,

“അബാരീംനിരയിലുള്ളഈപർവതത്തിൽകയറി
ഞാൻ ഇ്രസാേയല്യർക്കു െകാടുത്തിരിക്കുന്ന
േദശം കാണുക. 13 നീ അതു
കണ്ടേശഷം നീയും നിെന്റ സേഹാദരനായ
അഹേരാെനേപ്പാെല നിെന്റ ജനേത്താടു



സംഖ്യ 27:14 cxl സംഖ്യ 27:21

േചർക്കെപ്പടും. 14 സീൻ മരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
െവള്ളത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ എെന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള എെന്റ കൽപ്പനേയാടു
നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചതുെകാണ്ടുതെന്ന” എന്നു
പറഞ്ഞു. സീൻമരുഭൂമിയിൽ കാേദശിെല
െമരീബാജലാശയംഇതുതെന്ന.

15 േമാശ യേഹാവേയാട,് 16-17 “യേഹാവയുെട
ജനം ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
ആകാതിരിക്കാൻ, അവർക്കുമുമ്പാെക
േപാകാനും വരാനും പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകാനും
അകത്തുെകാണ്ടുവരാനുംസകലജഡത്തിെന്റയും
ആത്മാക്കള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, ഈ
സഭയുെടേമൽ ഒരു മനുഷ്യെന നിയമിച്ചാലും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

18അതുെകാണ്ട് യേഹാവ േമാശേയാട്: “നൂെന്റ
മകനും, എെന്റ ആത്മാവുള്ള പുരുഷനുമായ
േയാശുവെയ വിളിച്ച് നിെന്റ ൈക അവെന്റേമൽ
െവക്കുക. 19 അവെന പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിെന്റയും സർവസഭയുെടയും
മുമ്പാെക നിർത്തി അവരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ
അവെന അധികാരം ഏൽപ്പിക്കുക. 20 നിെന്റ
അധികാരത്തിൽ കുെറ അവനു െകാടുക്കുക.
അങ്ങെന ഇ്രസാേയൽമക്കള െട സഭമുഴുവനും
അവെന അനുസരിക്കും. 21 അവൻ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ മുമ്പാെക
നിൽക്കണം. യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഊറീം
മുഖാന്തരം അരുളപ്പാടു േചാദിക്കുന്നതിലൂെട
അേദ്ദഹം അവനുേവണ്ടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ
അറിയും. അവെന്റ കൽപ്പനയിങ്കൽ
അയാള ം ഇ്രസാേയല്യരുെട സർവസമൂഹവും
പുറത്തുേപാകുകയും അയാള െട
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കൽപ്പനയിങ്കൽ അവർ അകത്തുവരികയും
െചയ്യ ം.”

22യേഹാവതേന്നാടുകൽപ്പിച്ചതുേപാെല േമാശ
െചയ്തു. അേദ്ദഹം േയാശുവെയ കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും
സർവസഭയുെടയും മുമ്പാെക നിർത്തി.
23 യേഹാവ േമാശേയാടു നിർേദശിച്ച്രപകാരം
അവെന്റേമൽ ൈകെവച്ച് ജനെത്ത
നയിക്കാനുള്ളഅധികാരംഏൽപ്പിച്ച .

28
്രപതിദിന വഴിപാടുകൾ

1 യേഹാവ േമാശേയാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്ക്
ഈ കൽപ്പന നൽകി അവേരാടു പറയുക:
‘എനിക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി ദഹനയാഗമാകുന്ന
വഴിപാടുകൾ യഥാസമയം അർപ്പിക്കാൻ
നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കുക’ 3 അവേരാടു പറയുക:
‘യേഹാവയ്ക്കു നിങ്ങൾ അർപ്പിേക്കണ്ട
ദഹനയാഗം ഇതാണ്: ദിവസംേതാറും ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട് കുഞ്ഞാടിെന
നിരന്തരം അർപ്പിേക്കണ്ട േഹാമയാഗമായി
അർപ്പിക്കുക. 4 ഒരു കുഞ്ഞാടിെന രാവിെലയും
മേറ്റ കുഞ്ഞാടിെന ൈവകുേന്നരത്തും
യാഗമർപ്പിക്കണം. 5 ഇടിച്ച പിഴിെഞ്ഞടുത്ത
ഒലിെവണ്ണ കാൽ ഹീൻ* േചർത്ത ഒരു ഓെമർ†
േനരിയമാവ് േഭാജനയാഗമായും അർപ്പിക്കണം.
6 ഇതു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി, യേഹാവയ്ക്കു

* 28:5 ഏക. 1ലി. † 28:5 ഏക. 1.6കി.്രഗാം.
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ദഹനയാഗമായി സീനായിമലയിൽെവച്ച്
നിയമിക്കെപ്പട്ട, നിരന്തരം അർപ്പിേക്കണ്ട
േഹാമയാഗം. 7 അതിെന്റ പാനീയയാഗം
ഓേരാ കുഞ്ഞാടിനുെമാപ്പം കാൽ ഹീൻ
വീര്യമുള്ള പാനീയം ആയിരിക്കണം.
യേഹാവയ്ക്കുള്ള പാനീയയാഗം
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഒഴിക്കുക. 8 രാവിെല
നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവിധംതെന്നയുള്ള
േഭാജനയാഗേത്താടുംപാനീയയാഗേത്താടുെമാപ്പം
രണ്ടാമെത്ത കുഞ്ഞാടിെന ൈവകുേന്നരത്ത്
അർപ്പിക്കണം. ഇത് യേഹാവയ്ക്ക്
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ദഹനയാഗം.
ശബ്ബത്തിെലവഴിപാട്

9 “ ‘ശബ്ബത്തുദിവസം, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു കുഞ്ഞാടുകെള,
അതിെന്റ പാനീയയാഗേത്താടും, അതിെന്റ
േഭാജനയാഗമായ ഒലിെവണ്ണേചർത്ത
രണ്ട് ഓെമർ‡ േനരിയമാേവാടുംകൂെട
അർപ്പിക്കണം. 10 എല്ലാ ശബ്ബത്തിനുമുള്ള
േഹാമയാഗം ഇതുതെന്ന. നിരന്തരം
അർപ്പിേക്കണ്ട േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
പാനീയയാഗത്തിനും പുറേമയുള്ളതാണ് ഇത.്
മാസംേതാറുമുള്ളവഴിപാടുകൾ

11 “ ‘എല്ലാമാസവും ഒന്നാംദിവസം
ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു കാളക്കിടാങ്ങൾ, ഒരു
ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള ഏഴ്
ആൺകുഞ്ഞാട് ഇവ േഹാമയാഗമായി
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുക. 12 ഓേരാ

‡ 28:9 ഏക. 3.2കി.്രഗാം.
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കാളേയാടുംകൂെട ഒലിെവണ്ണേചർത്ത മൂന്ന്
ഓെമർ§ േനരിയമാവിെന്റ ഒരു േഭാജനയാഗവും,
ആട്ട െകാറ്റേനാടുകൂെട എണ്ണേചർത്ത രണ്ട്
ഓെമർ േനരിയമാവിെന്റ ഒരു േഭാജനയാഗവും,
13 ഓേരാ കുഞ്ഞാടിേനാടുംകൂെട എണ്ണേചർത്ത
ഒരു ഓെമർ േനരിയമാവിെന്റ ഒരു
േഭാജനയാഗവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതു
േഹാമയാഗത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളതാണ;്
യേഹാവയ്ക്ക് ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ
ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
േഹാമയാഗംതെന്ന. 14 അവയുെട
പാനീയയാഗം കാളെയാന്നിന് അര ഹീനും*
ഓേരാ ആട്ട െകാറ്റനും മൂന്നിെലാന്നു
ഹീനും,† ഓേരാ കുഞ്ഞാടിനും കാൽ ഹീനും
വീഞ്ഞ് ആയിരിക്കണം. വർഷത്തിെല
എല്ലാ അമാവാസിയിലും അർപ്പിേക്കണ്ട
മാസംേതാറുമുള്ള ദഹനയാഗം ഇതുതെന്ന.
15 പാനീയയാഗേത്താടുകൂെട നിരന്തരം
അർപ്പിേക്കണ്ട േഹാമയാഗത്തിനുപുറേമ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കണം.
െപസഹാ

16 “ ‘ഒന്നാംമാസം പതിന്നാലാംതീയതി
യേഹാവയുെട െപസഹാ ആചരിക്കണം. 17ഈ
മാസത്തിെന്റ പതിനഞ്ചാംതീയതി ഒരു ഉത്സവം
ഉണ്ടായിരിക്കണം; ഏഴുദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം. 18 ഒന്നാംദിവസം

§ 28:12 ഏക. 5കി.്രഗാം. * 28:14 ഏക. 1.9ലി. † 28:14 ഏക.
1.3ലി.
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വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം, അന്നു സാധാരണ
േജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത.് 19 യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുന്ന ദഹനയാഗം: ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു
കാളക്കിടാവ,് ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ
്രപായമായ ഏഴ് ആൺകുഞ്ഞാട് എന്നിവ ഒരു
േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 20 ഓേരാ
കാളേയാടുംകൂെട ഒലിെവണ്ണേചർത്ത മൂന്ന്
ഓെമർ േനരിയമാവിെന്റ ഒരു േഭാജനയാഗവും,
ആട്ട െകാറ്റേനാടുകൂെട രണ്ട് ഓെമറും 21 ഏഴ്
കുഞ്ഞാടുകളിൽ ഓേരാന്നിേനാടുംകൂെട ഒരു
ഓെമറും ഒരുക്കുക. 22നിങ്ങൾക്കു ്രപായശ്ചിത്തം
വരുത്താൻ പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിന്
ഒരു േകാലാടിെനയുംകൂടി അർപ്പിക്കണം.
23 ്രപഭാതത്തിൽ നിരന്തരം അർപ്പിക്കുന്ന
േഹാമയാഗത്തിനുപുറേമയാണ് ഇവ
ഒരുേക്കണ്ടത.് 24 ഇ്രപകാരം യേഹാവയ്ക്ക്
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി ദഹനയാഗത്തിെന്റ േഭാജനം
ഏഴുദിവസേത്തക്ക് ദിനം്രപതി ഒരുക്കണം.
നിരന്തരം അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗത്തിനും
അതിെന്റ പാനീയയാഗത്തിനുംപുറേമയാണ്
ഇത് ഒരുക്കെപ്പേടണ്ടത.് 25 ഏഴാംദിവസം
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം, അന്നു സാധാരണ
േജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത.്

ആഴ്ചകള െട െപരുന്നാൾ

26 “ ‘ആദ്യഫലം േശഖരിക്കുന്ന ദിവസം, പുതിയ
ധാന്യത്തിെന്റ ഒരു േഭാജനയാഗം ആഴ്ചകള െട
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െപരുന്നാളിൽ‡ നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
കൂടണം; അന്നു സാധാരണ േജാലിെയാന്നും
െചയ്യരുത.് 27യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി
രണ്ടു കാളക്കിടാവും ഒരു ആട്ട െകാറ്റനും
ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള ഏഴ് ആണാട്ടിൻകുട്ടിയും
േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 28 ഓേരാ
കാളേയാടുംകൂെട ഒലിെവണ്ണേചർത്ത മൂന്ന്
ഓെമർ േനരിയമാവിെന്റ ഒരു േഭാജനയാഗവും
ആട്ട െകാറ്റേനാടുകൂെട രണ്ട് ഓെമറും 29 ഏഴു
കുഞ്ഞാടുകളിൽ ഓേരാന്നിേനാടുംകൂെട
ഒരു ഓെമറും വീതം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
30 നിനക്കു ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്താനായി
ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും ഉൾെപ്പടുത്തുക.
31 നിരന്തരം അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗത്തിനും
അതിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനുംപുറേമ ഇവ
അവയുെടപാനീയയാഗങ്ങേളാടുകൂെടഒരുക്കുക.
മൃഗങ്ങൾഊനമില്ലാത്തവആയിരിക്കണം.

29
കാഹളനാദെപ്പരുന്നാൾ

1 “ ‘ഏഴാംമാസം ഒന്നാംതീയതി
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം; അന്നു സാധാരണ
േജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത.് അതു നിങ്ങൾക്കു
കാഹളങ്ങൾമുഴക്കാനുള്ളദിനം. 2യേഹാവയ്ക്കു
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു

‡ 28:26 അഥവാ, വാേരാത്സവം, പുറ. 34:22;േലവ്യ. 23:15-22
കാണുക. ഇതു പിന്നീട് െപന്തെക്കാസ്ത് ഉത്സവം എന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ട , അ.്രപ. 2:1 കാണുക. ഇന്ന് ഇത് ഷാവുആത്
അഥവാ,ഷബുഒത്എന്നേപരിൽഅറിയെപ്പടുന്നു.
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കാളക്കിടാവ,് ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള ഏഴ് ആൺകുഞ്ഞാട് എന്നിവ
േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കണം. 3 ഓേരാ
കാളേയാടുംകൂെട ഒലിെവണ്ണേചർത്ത മൂന്ന്
ഓെമർ* േനരിയമാവിെന്റ ഒരു േഭാജനയാഗവും
ആട്ട െകാറ്റേനാടുകൂെട രണ്ട് ഓെമർ,† 4 ഏഴ്
കുഞ്ഞാടുകളിൽ ഓേരാന്നിേനാടുംകൂെട
ഒരു ഓെമർ,‡ ഇ്രപകാരം ഒലിെവണ്ണേചർത്ത
േനരിയമാവിെന്റ േഭാജനയാഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
5 നിനക്കു ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്താൻ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും ഉൾെപ്പടുത്തുക.
6 ദിവേസനയും മാസംേതാറുമുള്ള നിർദിഷ്ട
േഹാമയാഗങ്ങൾക്കും അവേയാടുകൂെടയുള്ള
േഭാജനയാഗങ്ങൾ, പാനീയയാഗങ്ങൾ
എന്നിവയ്ക്കുംപുറേമയാണ് ഇവ. അവ
യേഹാവയ്ക്കുഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ദഹനയാഗം.
്രപായശ്ചിത്തദിനം

7 “ ‘ഈ ഏഴാംമാസം പത്താംതീയതി
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം. അന്നു നിങ്ങൾ
ആത്മതപനം െചയ്യ കയും േവലെയാന്നും
െചയ്യാതിരിക്കുകയും േവണം. 8 യേഹാവയ്ക്ക്
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
കാളക്കിടാവ,് ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ
്രപായമായ ഏഴ് ആൺകുഞ്ഞാട് എന്നിവ
േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കുക. 9 ഓേരാ
കാളേയാടുംകൂെട ഒലിെവണ്ണേചർത്ത മൂന്ന്
ഓെമർ േനരിയമാവിെന്റ ഒരു േഭാജനയാഗവും

* 29:3 ഏക. 5കി.്രഗാം. † 29:3 ഏക. 3.2കി.്രഗാം. ‡ 29:4 ഏക.
1.6കി.്രഗാം.
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ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ആട്ട െകാറ്റേനാടുകൂെട
രണ്ട് ഓെമറും 10 ഏഴു കുഞ്ഞാടുകളിൽ
ഓേരാന്നിേനാടുംകൂെട ഒരു ഓെമറും വീതം
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 11 ്രപായശ്ചിത്തത്തിനുള്ള
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനും പതിവു
േഹാമയാഗത്തിനും അേതാടുകൂടിയുള്ള
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗത്തിനുംപുറേമ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും ഉൾെപ്പടുത്തണം.

കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ
12 “ ‘ഏഴാംമാസത്തിെന്റ പതിനഞ്ചാംതീയതി
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം നടത്തണം; അന്നു
സാധാരണ േജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത.്
ഏഴുദിവസം യേഹാവയ്ക്ക് ഉത്സവം
ആചരിക്കണം. 13 യേഹാവയ്ക്ക്
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ദഹനയാഗമായി
ഊനമില്ലാത്ത പതിമ്മൂന്നു കാളക്കിടാവ,്
രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
പതിന്നാല് ആൺകുഞ്ഞാട് എന്നിവ േഹാമയാഗം
അർപ്പിക്കണം. 14 പതിമ്മൂന്ന് കാളക്കിടാങ്ങളിൽ
ഓേരാന്നിേനാടുംകൂടി ഒലിെവണ്ണേചർത്ത മൂന്ന്
ഓെമർ േനരിയമാവിെന്റ േഭാജനയാഗവും
അത് ഓേരാ ആട്ട െകാറ്റേനാടുംകൂടി രണ്ട്
ഓെമറും 15 ഓേരാ ആട്ടിൻകുട്ടിേയാടുംകൂടി ഒരു
ഓെമറും വീതം അർപ്പിക്കണം. 16 നിരന്തരം
അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗത്തിനുംപുറേമ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയുംഅർപ്പിക്കണം.
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17 “ ‘രണ്ടാംദിവസം, ഊനമില്ലാത്ത പ്രന്തണ്ട്
കാളക്കിടാവ,് രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള പതിന്നാല് ആൺകുഞ്ഞാട് എന്നിവ
അർപ്പിക്കണം. 18 കാളകൾ, ആട്ട െകാറ്റന്മാർ,
കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നിവേയാെടാപ്പം
നിർദിഷ്ടമായ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
അവയുെട േഭാജനയാഗങ്ങള ം
പാനീയയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം. 19 നിരന്തരം
അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗത്തിനുംപുറേമ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും ഉൾെപ്പടുത്തണം.

20 “ ‘മൂന്നാംദിവസം ഊനമില്ലാത്ത പതിെനാന്നു
കാളക്കിടാവ,് രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള പതിന്നാല് ആൺകുഞ്ഞാട് എന്നിവ
അർപ്പിക്കണം. 21 കാളകൾ, ആട്ട െകാറ്റന്മാർ,
കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നിവേയാെടാപ്പം
നിർേദശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ള്ള എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
അവയുെട േഭാജനയാഗങ്ങള ം
പാനീയയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം. 22 നിരന്തരം
അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗത്തിനുംപുറേമ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയുംഅർപ്പിക്കണം.

23 “ ‘നാലാംദിവസം ഊനമില്ലാത്ത പത്തു
കാളക്കിടാവ,് രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള പതിന്നാല് ആൺകുഞ്ഞാട് എന്നിവ
അർപ്പിക്കണം. 24 കാളകൾ, ആട്ട െകാറ്റന്മാർ,
കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നിവേയാെടാപ്പം
നിർേദശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ള്ള എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
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അവയുെട േഭാജനയാഗങ്ങള ം
പാനീയയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം. 25 നിരന്തരം
അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗത്തിനുംപുറേമ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയുംഅർപ്പിക്കണം.

26 “ ‘അഞ്ചാംദിവസം ഊനമില്ലാത്ത ഒൻപതു
കാളക്കിടാവ,് രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള പതിന്നാല് ആൺകുഞ്ഞാട് ഇവ
അർപ്പിക്കണം. 27 കാളകൾ, ആട്ട െകാറ്റന്മാർ,
കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നിവേയാെടാപ്പം
നിർേദശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ള്ള എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
അവയുെട േഭാജനയാഗങ്ങള ം
പാനീയയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം. 28 നിരന്തരം
അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗത്തിനുംപുറേമ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും ഉൾെപ്പടുത്തണം.

29 “ ‘ആറാംദിവസം ഊനമില്ലാത്ത എട്ട
കാളക്കിടാവ,് രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള പതിന്നാല് ആൺകുഞ്ഞാട് എന്നിവ
അർപ്പിക്കണം. 30 കാളകൾ, ആട്ട െകാറ്റന്മാർ,
കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നിവേയാെടാപ്പം
നിർേദശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ള്ള എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
അവയുെട േഭാജനയാഗങ്ങള ം
പാനീയയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം. 31 നിരന്തരം
അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗത്തിനുംപുറേമ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയുംഅർപ്പിക്കണം.
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32 “ ‘ഏഴാംദിവസം ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു
കാളക്കിടാവ,് രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള പതിന്നാല് ആൺകുഞ്ഞാട് എന്നിവ
അർപ്പിക്കണം. 33 കാളകൾ, ആട്ട െകാറ്റന്മാർ,
കുഞ്ഞാടുകൾ എന്നിവേയാെടാപ്പം
നിർേദശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ള്ള എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
അവയുെട േഭാജനയാഗങ്ങള ം
പാനീയയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം. 34 നിരന്തരം
അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗത്തിനുംപുറേമ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയുംഅർപ്പിക്കണം.

35 “ ‘എട്ടാംദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
കൂടണം; അന്നു സാധാരണ േജാലിെയാന്നും
െചയ്യരുത.് 36 യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ
ദഹനയാഗമായി, ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
കാളക്കിടാവ,് ഒരു ആട്ട െകാറ്റൻ, ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള ഏഴ് ആൺകുഞ്ഞാട് ഇവയുെട
ഒരു േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കണം. 37 കാള,
ആട്ട െകാറ്റൻ,കുഞ്ഞാടുകൾഎന്നിവേയാെടാപ്പം
നിർേദശിക്കെപ്പട്ടിട്ട ള്ള എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
അവയുെട േഭാജനയാഗങ്ങള ം
പാനീയയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം. 38 നിരന്തരം
അർപ്പിക്കുന്ന േഹാമയാഗത്തിനും അതിെന്റ
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗത്തിനുംപുറേമ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി ഒരു
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും ഉൾെപ്പടുത്തണം.

39 “ ‘നിങ്ങൾ േനരുന്നതിനും നിങ്ങള െട
സ്വേമധാദാനങ്ങൾക്കുംപുറേമ നിങ്ങള െട
നിർദിഷ്ടമായ െപരുന്നാള കളിൽ
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യേഹാവയ്ക്കായി േഹാമയാഗങ്ങൾ,
േഭാജനയാഗങ്ങൾ, പാനീയയാഗങ്ങൾ,
സമാധാനയാഗങ്ങൾ എന്നിവ അർപ്പിക്കുകയും
േവണം.’ ”

40 യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം
അേദ്ദഹംഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു പറഞ്ഞു.

30
േനർച്ചകൾ

1 ഇ്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങള െട തലവന്മാേരാടു
േമാശ പറഞ്ഞു: “യേഹാവ കൽപ്പിച്ചത്
ഇതാണ്: 2 ഒരു പുരുഷൻ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
േനർച്ച േനരുകേയാ ്രവതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ
ശപഥംെചയ്യ കേയാ െചയ്താൽ അയാൾ തെന്റ
വാക്ക് മാറ്റാൻ പാടില്ല; ശപഥംെചയ്തവെയല്ലാം
അയാൾഅനുഷ്ഠിക്കണം.

3 “തെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനത്തിൽത്തെന്ന
താമസിക്കുന്ന ഒരു യുവതി യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
േനർച്ചേനരുകയും ഒരു ്രവതം നിശ്ചയിക്കുകയും
4 അവള െട പിതാവ് ആ േനർച്ചെയക്കുറിേച്ചാ
ശപഥെത്തക്കുറിേച്ചാ േകൾക്കുകയും അവേളാട്
ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ,
അവള െട സകലേനർച്ചകള ം, അവൾ
നിശ്ചയിച്ച ്രവതെമാെക്കയും നിലനിൽക്കും.
5 എന്നാൽ അവള െട പിതാവ് അേതക്കുറിച്ച
േകൾക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം അവെള
വിലക്കിയാൽ, അവള െട േനർച്ചകളിലും
്രവതത്തിലും ഒന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല;
അവള െട പിതാവ് അവെള വിലക്കിയതിനാൽ
യേഹാവഅവേളാടുക്ഷമിക്കും.
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6 “ഒരു േനർച്ച േനരുകേയാ ്രവതത്തിനു
തിടുക്കെപ്പട്ട് അധരങ്ങളാൽ ഒരു
ശപഥംെചയ്യ കേയാ െചയ്തേശഷം അവൾ
വിവാഹംകഴിക്കുകയും 7 അവള െട ഭർത്താവ്
അേതക്കുറിച്ച േകട്ടിട്ട് അവേളാെടാന്നും
മിണ്ടാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ അവള െട
േനർച്ചകള ം ്രവതങ്ങള ംനിലനിൽക്കും. 8എന്നാൽ
അവള െട ഭർത്താവ് അതു േകൾക്കുേമ്പാൾ
അവെള വിലക്കുെന്നങ്കിൽ അവള െട േനർച്ചയും
്രവതത്തിനു തിടുക്കെപ്പട്ട െചയ്ത ശപഥവും
അേദ്ദഹം ദുർബലെപ്പടുത്തുന്നു. യേഹാവ
അവേളാടുക്ഷമിക്കും.

9 “ഒരു വിധവേയാ വിവാഹേമാചനം
െചയ്യെപ്പട്ടവളായ ഒരു സ്്രതീേയാ േനരുന്ന
േനർച്ചയും ്രവതവും അവള െടേമൽ
നിലനിൽക്കും.

10 “ഭർത്താവിെന്റകൂെട ജീവിക്കുന്ന
ഒരു സ്്രതീ ഒരു േനർച്ചേനരുകയും
്രവതത്തിനു ശപഥംെചയ്യ കയും 11 അവള െട
ഭർത്താവ് അേതക്കുറിച്ച േകട്ടിട്ട ം,
അവേളാെടാന്നും പറയാതിരിക്കുകയും
അവെള വിലക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
അവള െട സകലേനർച്ചകള ം ്രവതത്തിനു
െചയ്ത ശപഥവും നിലനിൽക്കും. 12 എന്നാൽ
അവെയക്കുറിച്ച േകൾക്കുേമ്പാൾ അവള െട
ഭർത്താവ് അവെയ ദുർബലെപ്പടുത്തിയാൽ
അവള െട അധരങ്ങളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട
േനർച്ചകളിേലാ ശപഥങ്ങളിേലാ ഒന്നുേപാലും
നിലനിൽക്കുകയില്ല. അവള െട ഭർത്താവ്
അവ വിലക്കിയതിനാൽ യേഹാവ അവേളാടു
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ക്ഷമിക്കും. 13 ആത്മതപനം* െചയ്യാനുള്ള
േനർച്ചേയാ ്രവതേമാ സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകേയാ
അസ്ഥിരെപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്യാൻ അവള െട
ഭർത്താവിന് അധികാരമുണ്ട.് 14 എന്നാൽ
അവള െട ഭർത്താവ് അേതപ്പറ്റി അവേളാട്
ദിവസങ്ങേളാളം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുെന്നങ്കിൽ,
അവൾ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന അവള െട
സകലേനർച്ചകള ം ശപഥങ്ങള ം അേദ്ദഹം
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയാണ.് അവെയക്കുറിച്ച്
േകട്ടിട്ട ം അവേളാട് ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നതിലൂെട
അേദ്ദഹം അവ സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
15എന്നാൽ, അവെയക്കുറിച്ച് േകട്ട് കുെറക്കാലം
കഴിഞ്ഞ് അേദ്ദഹം അത് ദുർബലെപ്പടുത്തിയാൽ
ആ മനുഷ്യൻതെന്നയായിരിക്കും അവള െട
െതറ്റിന് ഉത്തരവാദി.”

16ഒരു പുരുഷനുംഅയാള െട ഭാര്യയുംതമ്മിലും
ഒരു പിതാവും തെന്റ വീട്ടിൽത്തെന്ന
താമസിക്കുന്ന യുവതിയായ പു്രതിയുംതമ്മിലും
ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് യേഹാവ
േമാശയ്ക്കു നൽകിയനിബന്ധനകൾഇവയാണ്.

31
മിദ്യാന്യേരാടു ്രപതികാരം നടത്തുന്നു

1യേഹാവേമാശേയാട്, 2 “ഇ്രസാേയല്യർക്കുേവണ്ടി
മിദ്യാന്യേരാടു ്രപതികാരം നടത്തുക.
അതിനുേശഷം നീ നിെന്റ ജനേത്താടു
േചർക്കെപ്പടും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

* 30:13 അഥവാ, ഉപവസിക്കുക
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3 അങ്ങെന േമാശ ജനേത്താടു പറഞ്ഞു:
“മിദ്യാന്യർെക്കതിരായി യുദ്ധംെചേയ്യണ്ടതിനും
യേഹാവയ്ക്ക് അവരുെടേമലുള്ള ്രപതികാരം
നടേത്തണ്ടതിനുമായി നിങ്ങള െട പുരുഷന്മാരിൽ
ചിലെര സജ്ജരാക്കുക. 4 ഇ്രസാേയല്യരുെട
ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ആയിരം
പുരുഷന്മാെരവീതം യുദ്ധത്തിനയയ്ക്കുക.”
5 അങ്ങെന ഇ്രസാേയലിെന്റ കുലങ്ങളിൽനിന്ന്
ആയിരംേപർവീതം െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ;
അങ്ങെന പന്തീരായിരം പുരുഷന്മാർ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി. 6ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
ആയിരംേപർ വീതമായിവന്ന അവെര
േമാശ പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ
പു്രതൻ ഫീെനഹാസിെനാപ്പം യുദ്ധത്തിനയച്ച .
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങള ം
മുന്നറിയിപ്പ നൽകുന്നതിനുള്ള കാഹളങ്ങള ം
അേദ്ദഹംതേന്നാെടാപ്പംഎടുത്തിരുന്നു.

7 യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
അവർ മിദ്യാന്യരുമായി യുദ്ധംെചയ്ത്
പുരുഷന്മാെരെയാെക്കയും വധിച്ച . 8 ആ
വധിക്കെപ്പട്ടവെരക്കൂടാെത ഏവി, േരെക്കം,
സൂർ, ഹൂർ, േരബ എന്നീ മിദ്യാനിെല അഞ്ചു
രാജാക്കന്മാെരയും വധിച്ച . െബേയാരിെന്റ
മകനായ ബിെലയാമിെനയും അവർ
വാൾെകാണ്ടു െകാന്നു. 9 ഇ്രസാേയല്യർ
മിദ്യാന്യസ്്രതീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
തടവുകാരാക്കി; അവരുെട ആടുമാടുകെള
മുഴുവൻ എടുക്കുകയും അവരുെട സമ്പത്ത്
എല്ലാം െകാള്ളയിടുകയും െചയ്തു. 10 മിദ്യാന്യർ
താമസിച്ചിരുന്ന സകലപട്ടണങ്ങള ം അവരുെട
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പാളയങ്ങള ം അവർ തീയിട്ട ചുട്ട . 11 ജനങ്ങള ം
മൃഗങ്ങള ംഉൾെപ്പെടസകലെകാള്ളവസ്തുക്കള ം
കവർച്ചയും അവർ എടുത്തു;
12 യുദ്ധത്തടവുകാർ, െകാള്ളവസ്തുക്കൾ,
കവർച്ച എന്നിവ േമാശയുെടയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും
ഇ്രസാേയല്യസഭയുെടയും അടുക്കൽ, അവർ
പാളയമടിച്ചിരുന്ന െയരീേഹാവിെനതിേര
േയാർദാൻനദിക്കരിെകയുള്ള േമാവാബ്
സമതലത്തിൽെകാണ്ടുവന്നു.

13 േമാശയും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരും സഭാേനതാക്കന്മാെരല്ലാവരും
പാളയത്തിനുപുറത്ത് അവെര എതിേരൽക്കാൻ
േപായി. 14എന്നാൽ യുദ്ധംെചയ്തു മടങ്ങിവന്ന
സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരുമായ*
ൈസന്യാധിപന്മാേരാട് േമാശ േകാപിച്ച :

15 “സകലസ്്രതീകെളയും നിങ്ങൾ ജീവേനാെട
െവച്ച േവാ?” േമാശ അവേരാടു േചാദിച്ച .
16 “യേഹാവയുെട ജനത്തിേന്മൽ ഒരു
ബാധ വരാൻ തക്കവണ്ണം െപേയാരിെല
സംഭവത്തിൽ ബിെലയാമിെന്റ ഉപേദശം
അനുസരിച്ചതിനാൽ, ഇ്രസാേയല്യർ
യേഹാവേയാട് അവിശ്വസ്തരായിത്തീരാൻ
കാരണക്കാരായവർ അവരാണ.് 17 ഇേപ്പാൾ
സകല ആൺകുട്ടികെളയും പുരുഷേനാടുകൂെട
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ടിട്ട ള്ള
സകലസ്്രതീകെളയും വധിക്കുക.
18 എന്നാൽ പുരുഷേനാടുകൂെട ഒരിക്കലും

* 31:14 അതായത,് ആയിരംേപരും നൂറുേപരും അടങ്ങുന്ന
ൈസന്യത്തിെന്റഅധിപന്മാർ.
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കിടക്കപങ്കിട്ടിട്ടില്ലാത്ത സകലെപൺകുട്ടികെളയും
നിങ്ങൾക്കായി രക്ഷിക്കുക.

19 “ആെരെയങ്കിലും െകാന്നിട്ട ള്ളവേരാ
െകാല്ലെപ്പട്ട ആെരെയങ്കിലും സ്പർശിച്ചവേരാ
ആയ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏഴുദിവസേത്തക്കു
പാളയത്തിനു െവളിയിൽ പാർക്കണം.
മൂന്നും ഏഴും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങെളത്തെന്നയും നിങ്ങള െട ബന്ദികെളയും
ശുദ്ധീകരിക്കണം. 20 അ്രപകാരംതെന്ന
സകലവസ്്രതങ്ങള ം തുകൽ, ആട്ട േരാമം,
മരം എന്നിവെകാണ്ടു നിർമിച്ച സകലതും
ശുദ്ധീകരിക്കണം.”

21 ഇതിനുേശഷം പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാർ യുദ്ധത്തിനുേപായ
പടയാളികേളാടു പറഞ്ഞു, “യേഹാവ േമാശയ്ക്കു
നൽകിയ ന്യായ്രപമാണത്തിെല ചട്ടം ഇതാണ:്
22 സ്വർണം, െവള്ളി, െവങ്കലം, ഇരുമ്പ,്
െവളത്തീയം, കറുത്തീയം മുതലായ 23 തീയാൽ
നശിക്കാത്ത മെറ്റന്തും തീയിലിട്ട് എടുക്കണം.
അേപ്പാൾ അവ ശുദ്ധമാകും. എന്നാൽ അവ
ശുദ്ധീകരണജലത്താലും ശുദ്ധമാക്കെപ്പടണം.
അഗ്നിെയ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത
വസ്തു ഒെക്കയും ആ ജലത്തിലിട്ട് എടുക്കണം.
24 ഏഴാംദിവസം നിങ്ങള െട വസ്്രതം കഴുകണം;
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ശുദ്ധരാകും. പിെന്ന
നിങ്ങൾക്കുപാളയത്തിേലക്ക് വരാം.”

െകാള്ളമുതൽപങ്കിടുന്നു
25 യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ച :

26 “നീയും പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും
സഭയിെല പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുംകൂടി
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യുദ്ധത്തിൽ പിടിെച്ചടുത്ത സകലമനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയും എണ്ണണം. 27 യുദ്ധത്തിൽ
പെങ്കടുത്ത പടയാളികൾക്കും സമൂഹത്തിെല
മറ്റള്ളവർക്കുമായി െകാള്ളമുതൽ തുല്യ
രേണ്ടാഹരിയായി പങ്കിടണം. 28 യുദ്ധത്തിൽ
പെങ്കടുത്ത പടയാളികള േടതിൽനിന്ന്
യുദ്ധത്തടവുകാേരാ കന്നുകാലികേളാ
കഴുതകേളാ െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ
ഏതുമാകെട്ട, അഞ്ഞൂറിെലാന്നുവീതം
യേഹാവയ്ക്കായി േവർതിരിക്കണം. 29 അതു
പടയാളികള െട ഓഹരിയിൽനിന്ന് പകുതി
യേഹാവയ്ക്കു വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായി
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിനു െകാടുക്കുക.
30 ഇ്രസാേയല്യരുെട ഓഹരിയിൽനിന്നു
പകുതി യുദ്ധത്തടവുകാേരാ കന്നുകാലികേളാ
കഴുതകേളാ െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ മറ്റ്
ഏതുമൃഗേമാ ആകെട്ട അൻപതിന് ഒന്നുവീതം
െതരെഞ്ഞടുക്കുക. അവെയ യേഹാവയുെട
സമാഗമകൂടാരത്തിൽ ശു്രശൂഷിക്കുന്ന
േലവ്യർക്കു െകാടുക്കുക.” 31അങ്ങെന േമാശയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തു.

32 പടയാളികൾ എടുത്ത കവർച്ചയ്ക്കുപുറേമ
ഉണ്ടായിരുന്ന െകാള്ളമുതൽ 6,75,000
െചമ്മരിയാട,് 33 72,000 കന്നുകാലി, 34 61,000
കഴുത, 35 പുരുഷനുമായി ഒരിക്കലും
കിടക്കപങ്കിട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായ 32,000 സ്്രതീകൾ
ഇവയായിരുന്നു.

36 യുദ്ധത്തിൽ പെങ്കടുത്തവർക്കുള്ള
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ഓഹരി—െകാള്ളമുതലിെന്റ പകുതി—
ഇവയായിരുന്നു:

3,37,500 െചമ്മരിയാട്, 37 അതിൽ
യേഹാവയ്ക്കുള്ളവിഹിതം 675ആയിരുന്നു;

38 36,000 കന്നുകാലി, അതിൽ
യേഹാവയ്ക്കുള്ളവിഹിതം 72ആയിരുന്നു;

39 30,500 കഴുത, അതിൽ യേഹാവയ്ക്കുള്ള
വിഹിതം 61ആയിരുന്നു;

40 16,000 ജനങ്ങൾ,അതിൽ യേഹാവയ്ക്കുള്ള
വിഹിതം 32ആയിരുന്നു.

41 യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
േമാശ ആ വിഹിതം യേഹാവയുെട ഭാഗമായി
പുേരാഹിതനായഎെലയാസാരിനു െകാടുത്തു.

42 േപാരാളികൾക്കുള്ളതിൽനിന്ന് േമാശ
േവർതിരിച്ച, പകുതി െകാള്ളമുതലിൽ,
ഇ്രസാേയല്യരുെടഓഹരി 43 3,37,500 െചമ്മരിയാട,്
44 36,000 കന്നുകാലി, 45 30,500 കഴുത,
46 16,000 ജനങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു.
47 യേഹാവ തേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല േമാശ
ഇ്രസാേയല്യരുെട ഓഹരിയിൽനിന്നു പകുതി
യുദ്ധത്തടവുകാർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ
അൻപതിന് ഒന്നുവീതം സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
ശു്രശൂഷിച്ചിരുന്ന േലവ്യർക്കു െകാടുത്തു.

48 ഇതിനുേശഷം ൈസന്യവിഭാഗങ്ങള െടേമൽ
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന സഹ്രസാധിപന്മാരും
ശതാധിപന്മാരുമായ ൈസന്യാധിപന്മാർ
േമാശയുെട അടുക്കൽ െചന്ന് 49അേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട ആജ്ഞാനുസരണം
അങ്ങയുെട ദാസന്മാർ പടയാളികെള
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എണ്ണി. ഒരുവൻേപാലും നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
50 അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യാൻ
ഞങ്ങൾക്ക് ഓേരാരുത്തർക്കും ലഭിച്ച സ്വർണ
ഉരുപ്പടികളായ േതാൾവള, ൈകവള, േമാതിരം,
കുണുക്ക,് മാല എന്നിവ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
കാഴ്ചയായിെക്കാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.”

51 േമാശയും പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും
അവരിൽനിന്ന് ൈകപ്പണിയായി നിർമിച്ച
ആ സ്വർണ ഉരുപ്പടികൾ സ്വീകരിച്ച .
52സഹ്രസാധിപന്മാരിലും ശതാധിപന്മാരിലുംനിന്ന്
അവർ യേഹാവയ്ക്കു കാഴ്ചയായി
അർപ്പിച്ച സ്വർണം ആെക 16,750
േശേക്കൽ† ആയിരുന്നു. 53 ഓേരാ
പടയാളിയും തനിക്കുേവണ്ടി െകാള്ളമുതൽ
എടുത്തിരുന്നു. 54 േമാശയും പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരും സഹ്രസാധിപന്മാരിൽനിന്നും
ശതാധിപന്മാരിൽനിന്നും സ്വർണം സ്വീകരിച്ച്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഇ്രസാേയല്യർക്ക്
ഒരു സ്മാരകമായി സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നു.

32
േയാർദാൻനദിക്കു കിഴക്കു താമസിച്ച

േഗാ്രതങ്ങൾ
1 വളെരയധികം കന്നുകാലികള ം
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്ന രൂേബന്യരും
ഗാദ്യരും യാേസർ, ഗിെലയാദ് എന്നീ േദശങ്ങൾ
വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് അനുേയാജ്യെമന്നു കണ്ടു.
† 31:52 ഏക. 190കി.്രഗാം.



സംഖ്യ 32:2 clx സംഖ്യ 32:11-12

2അതിനാൽരൂേബന്യരും ഗാദ്യരും േമാശയുെടയും
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും
സഭാേനതാക്കന്മാരുെടയും അടുക്കൽവന്ന്
പറഞ്ഞു: 3 “അതാേരാത്ത്, ദീേബാൻ,
യാേസർ, നി്രമാ, െഹശ്േബാൻ, എെലയാേല,
േസബാം, െനേബാ, െബേയാൻ എന്നിങ്ങെന
4 ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ യേഹാവ
കീഴടക്കിയ േദശം വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക്
അനുേയാജ്യമാണ;് അങ്ങയുെട ദാസന്മാർക്കു
വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ. 5 അവിടന്ന്
ഞങ്ങളിൽ ്രപസാദിച്ചിരിക്കുെന്നങ്കിൽ, ഈ
േദശം ഞങ്ങള െട അവകാശമായി അങ്ങയുെട
ദാസന്മാർക്കു നൽകണേമ. േയാർദാൻ
മറികടക്കാൻഞങ്ങൾക്കിടയാക്കരുേത.”

6 േമാശ ഗാദ്യേരാടും രൂേബന്യേരാടും പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾ ഇവിെട ആയിരിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർ യുദ്ധത്തിനു േപാകുേമാ?
7 ഇ്രസാേയല്യെര യേഹാവ അവർക്കു
നൽകിയ േദശേത്തക്കു േപാകുന്നതിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തുന്നെതന്ത?്
8 ഇതുതെന്നയാണ,് ഞാൻ കാേദശ്-
ബർേന്നയയിൽനിന്ന് േദശം േനാക്കാൻ
വിട്ടേപ്പാൾ, നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും
െചയ്തത്. 9 എസ്േകാൽ താഴ്വരയിേലക്ക്
അവർ കയറിേപ്പായി േദശം നിരീക്ഷിച്ചേശഷം,
യേഹാവ ഇ്രസാേയല്യർക്കു നൽകിയ
േദശത്ത് കടക്കുന്നതിൽനിന്ന് അവെര
അവർ നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തി. 10 അന്നാളിൽ
യേഹാവയുെട േകാപം ജ്വലിച്ച . അവിടന്ന്
ഇ്രപകാരം ശപഥംെചയ്തു: 11-12 ‘െകനിസ്യനായ
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െയഫുന്നയുെട മകൻ കാേലബും നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവയും പൂർണഹൃദയേത്താെട
യേഹാവെയ പിൻപറ്റിയിരിക്കുകയാൽ,
അവരല്ലാെത ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
വന്നവരിൽ ഇരുപതു വയേസ്സാ അതിലധികേമാ
്രപായമുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ ഒരുത്തൻേപാലും,
അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും ഞാൻ ശപഥംെചയ്ത
വാഗ്ദത്തേദശം കാണുകയില്ല. കാരണം
ഇവരാരും എെന്ന പൂർണഹൃദയേത്താെട
പിൻപറ്റിയില്ല.’ 13 യേഹാവയുെട േകാപം
ഇ്രസാേയലിെനതിേര ജ്വലിച്ച . അവിടെത്ത
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ചവരുെട
തലമുറ മുഴുവനും നശിക്കുംവെര അവിടന്ന്
അവെര നാൽപ്പതുവർഷം മരുഭൂമിയിൽ
അലഞ്ഞുനടക്കുമാറാക്കി.

14 “ഇേപ്പാൾ ഇവിെടയിതാ നിങ്ങൾ,
പാപികള െട ഒരു കുലം, നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ചുവടുകളിൽത്തെന്ന
നിന്നുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രസാേയലിേനാട് വീണ്ടും
അധികം േകാപാകുലനാക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു.
15 അവിടെത്ത പിൻപറ്റ ന്നതിൽനിന്നും നിങ്ങൾ
മാറിേപ്പായാൽ,അവിടന്ന് ഈ ജനെത്ത മുഴുവൻ
മരുഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ൈകവിടും; അവരുെട
നാശത്തിന് കാരണക്കാർ നിങ്ങളായിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം.”

16 പിെന്ന അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങള െട
കന്നുകാലികൾക്കു െതാഴുത്തുകള ം
സ്്രതീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി പട്ടണങ്ങള ം
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ഞങ്ങൾ ഇവിെട നിർമിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
17 എന്നാൽ ഞങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങളായ
ഇ്രസാേയല്യെര അവരുെട സ്ഥാനത്ത്
എത്തിക്കുംവെര ആയുധധാരികളായി
അവർക്കുമുമ്പായി അണിനിരക്കാനും ഞങ്ങൾ
തയ്യാറാണ്.അേതസമയംഞങ്ങള െടസ്്രതീകള ം
കുഞ്ഞുങ്ങള ം തേദ്ദശവാസികളിൽനിന്ന്
സംരക്ഷിക്കെപ്പടാൻ െകട്ട റപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ
പാർക്കും. 18സകലഇ്രസാേയല്യർക്കുംഅവരുെട
ഓഹരി ലഭിക്കുന്നതുവെര ഞങ്ങൾ സ്വന്തം
ഭവനങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങുകയില്ല. 19ഞങ്ങള െട
ഓഹരി േയാർദാെന്റകിഴക്കുഭാഗത്ത്ഞങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ചിരിക്കുകയാൽഅവേരാെടാപ്പം േയാർദാെന്റ
മറുകരയിൽഞങ്ങൾഓഹരി വാങ്ങുകയില്ല.”

20 അേപ്പാൾ േമാശ അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“ഈ വാക്കു നിങ്ങൾ പാലിക്കുെമങ്കിൽ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക നിങ്ങൾ
നിങ്ങെളത്തെന്ന യുദ്ധസന്നദ്ധരാക്കുകയും
21 തിരുമുമ്പിൽനിന്ന് അവിടെത്ത ശ്രതുക്കെള
തുരത്തുന്നതുവെര നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ആയുധധാരികളായി
േയാർദാൻ കടക്കുകയും െചയ്യണം. 22അങ്ങെന
േദശം യേഹാവയ്ക്ക് അധീനെപ്പടുേമ്പാൾ,
യേഹാവേയാടും ഇ്രസാേയലിേനാടുമുള്ള
നിങ്ങള െട കടപ്പാെടാഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകാം. അങ്ങെന ഈ േദശം
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക നിങ്ങള െട
അവകാശമായിരിക്കും.

23 “എന്നാൽ ഇതു െചയ്യന്നതിൽ നിങ്ങൾ
വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ, യേഹാവയ്െക്കതിരായി
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നിങ്ങൾ പാപം െചയ്യ കയായിരിക്കും;
നിങ്ങള െട പാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾതെന്ന
അനുഭവിക്കുെമന്നു നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും
അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 24നിങ്ങള െട സ്്രതീകൾക്കും
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമായി പട്ടണങ്ങള ം
കന്നുകാലികൾക്കായി െതാഴുത്തുകള ം
പണിയുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ െചയ്ത
വാഗ്ദാനവും നിറേവറ്റ ക.”

25 ഗാദ്യരും രൂേബന്യരും േമാശേയാടു
പറഞ്ഞു: “യജമാനൻ കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന
അങ്ങയുെട ദാസരായ ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം.
26 ഞങ്ങള െട കുഞ്ഞുങ്ങള ം ഭാര്യമാരും
ആടുമാടുകള ം ഇവിെട ഗിെലയാദിെല
പട്ടണങ്ങളിൽത്തെന്ന പാർക്കും.
27 എന്നാൽ അങ്ങയുെട ദാസന്മാർ,
യുദ്ധസന്നദ്ധരായ സകലരും, ഞങ്ങള െട
യജമാനൻ പറയുന്നതുേപാെലതെന്ന
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക യുദ്ധംെചയ്യാൻ
അക്കെരകടക്കും.”

28 പിെന്ന േമാശ അവെരക്കുറിച്ച്
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിനും
നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയ്ക്കും
ഇ്രസാേയല്യേഗാ്രതങ്ങള െടപിതൃഭവനത്തലവന്മാർക്കും
കൽപ്പനകൾ െകാടുത്തു. 29 അേദ്ദഹം
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “ഗാദ്യരിലും രൂേബന്യരിലും
യുദ്ധസന്നദ്ധരായ സകലപുരുഷന്മാരും
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക നിങ്ങേളാെടാപ്പം
േയാർദാൻ കടക്കുെന്നങ്കിൽ, േദശം
നിങ്ങള െടമുമ്പാെക അധീനമാകുേമ്പാൾ
ഗിെലയാദുേദശം അവർക്ക് അവകാശമായി
െകാടുക്കണം. 30 എന്നാൽ നിങ്ങള െടകൂെട
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ആയുധധാരികളായി അവർ അക്കെര
കടക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, അവരുെട ഓഹരി
കനാനിലുള്ളനിങ്ങേളാെടാപ്പംആയിരിക്കണം.”

31 ഗാദ്യരും രൂേബന്യരും മറുപടി പറഞ്ഞു:
“യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല അങ്ങയുെട
ദാസന്മാർ െചയ്യ ം. 32 യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
ആയുധധാരികളായി ഞങ്ങൾ കനാനിൽ
കടക്കും. എന്നാൽ ഞങ്ങള െട അവകാശേദശം
േയാർദാെന്റഇക്കെരയായിരിക്കും.”

33 പിെന്ന േമാശ ഗാദ്യർക്കും രൂേബന്യർക്കും
േയാേസഫിെന്റ പു്രതനായ മനെശ്ശയുെട
പകുതിേഗാ്രതത്തിനും അേമാര്യരാജാവായ
സീേഹാെന്റ രാജ്യവും ബാശാൻരാജാവായ
ഓഗിെന്റ രാജ്യവും അവയുെട പട്ടണങ്ങേളാടും
ചുറ്റ മുള്ള ്രപേദശങ്ങേളാടുംകൂടി നൽകി.

34 ഗാദ്യർ ദീേബാൻ, അതാേരാത്ത്,
അേരാേയർ, 35അേ്രതാത്ത-്േശാഫാൻ, യാേസർ,
െയാഗ്െബഹാ, 36 േബത്-നി്രമാ, േബത്-
ഹാരാൻ എന്നിവ െകട്ട റപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളായി
പണിതു; അവരുെട കന്നുകാലികൾക്കു
െതാഴുത്തുകള ം അവിെട പണിതു. 37 രൂേബന്യർ
െഹശ്േബാൻ, എെലയാേല, കിര്യാത്തയീം
എന്നിവയും 38 െനേബാ, ബാൽ-െമേയാൻ
(ഈ േപരുകൾ മാറ്റെപ്പട്ട ), സിബ്മാ
എന്നിവയും പുതുക്കിപ്പണിതു. പുതുക്കിപ്പണിത
പട്ടണങ്ങൾക്ക് അവർ പുതിയ േപരുകൾ
െകാടുത്തു.

39 മനെശ്ശയുെട പു്രതൻ മാഖീരിെന്റ
സന്തതികൾ ഗിെലയാദിേലക്കു േപായി
അതിെന പിടിച്ചടക്കി അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
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അേമാര്യെര തുരത്തി. 40അതുെകാണ്ട് േമാശ
മനെശ്ശയുെട സന്തതികളായ മാഖീര്യർക്കു
ഗിെലയാദ് െകാടുത്തു. അവർ അവിെട
താമസമുറപ്പിച്ച , 41 മനെശ്ശയുെട സന്തതികളിൽ
ഒരുവനായ യായീർ അവരുെട പട്ടണങ്ങൾ
പിടിച്ചടക്കി. അവയ്ക്ക് യായീരിെന്റ ഊരുകൾ
എന്നർഥമുള്ള ഹാേവാത്ത-്യായീർ എന്നു
േപരിട്ട . 42 േനാബഹ് െചന്ന് െകനാത്തും
അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള പട്ടണങ്ങള ം പിടിച്ചടക്കി;
ആ േദശത്തിനു തെന്റ േപരിൻ്രപകാരം േനാബഹ്
എന്നു പുനർനാമകരണംെചയ്തു.

33
ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രപയാണത്തിെലഘട്ടങ്ങൾ

1 േമാശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
േനതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
ഗണംഗണമായി പുറെപ്പട്ട ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
്രപയാണത്തിെല പാളയങ്ങൾ ഇവയാണ:്
2 യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം അവരുെട
്രപയാണത്തിെല പാളയങ്ങൾ േമാശ
േരഖെപ്പടുത്തി. ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള അവരുെട
്രപയാണംഇതാണ:്

3-4 ഒന്നാംമാസം പതിനഞ്ചാംതീയതി—
െപസഹായുെട പിേറ്റന്നാൾ—ഇ്രസാേയല്യർ
രെമേസസിൽനിന്ന് യാ്രതപുറെപ്പട്ട .
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട േദവതകള െടേമൽ
യേഹാവ ന്യായവിധി വരുത്തുകയാൽ
അവിടന്ന് അവരുെട ഇടയിൽ സംഹരിച്ച
അവരുെട സകല ആദ്യജാതന്മാെരയും
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സംസ്കരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന
അവരുെടെയല്ലാം കണ്മുമ്പിലൂെട ഇ്രസാേയല്യർ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറെപ്പട്ട .

5 ഇ്രസാേയല്യർ രെമേസസിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
സൂേക്കാത്തിൽപാളയമടിച്ച .

6 അവർ സൂേക്കാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
മരുഭൂമിക്കരിെകയുള്ളഏഥാമിൽപാളയമടിച്ച .

7 അവർ ഏഥാമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ബാൽ-െസേഫാനു കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള പീ-
ഹഹീേരാത്തിേലക്കു പിൻവാങ്ങി മിഗ്േദാലിനു
സമീപം പാളയമടിച്ച .

8 അവർ പീ-ഹഹീേരാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
കടലിലൂെട മരുഭൂമിയിൽകടന്നു.അവർഏഥാം
മരുഭൂമിയിലൂെട മൂന്നുദിവസം സഞ്ചരിച്ച ,
തുടർന്ന്അവർ മാറായിൽപാളയമടിച്ച .

9 അവർ മാറായിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ഏലീമിേലക്കു േപായി. അവിെട പ്രന്തണ്ടു
നീരുറവകള ം എഴുപത് ഈന്തപ്പനകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു.അവർഅവിെട പാളയമടിച്ച .

10 അവർ ഏലീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െചങ്കടലിനരികിൽപാളയമടിച്ച .

11 അവർ െചങ്കടലിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
സീൻമരുഭൂമിയിൽപാളയമടിച്ച .

12 അവർ സീൻമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െദാഫ്കയിൽപാളയമടിച്ച .

13 അവർ െദാഫ്കയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ആലൂശിൽപാളയമടിച്ച .

14 അവർ ആലൂശിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െരഫീദീമിൽ പാളയമടിച്ച . അവിെട ജനത്തിനു
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കുടിക്കാൻ െവള്ളമില്ലായിരുന്നു.
15 അവർ െരഫീദീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
സീനായിമരുഭൂമിയിൽപാളയമടിച്ച .

16 അവർ സീനായിമരുഭൂമിയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവയിൽ
പാളയമടിച്ച .

17 അവർ കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് ഹേസേരാത്തിൽപാളയമടിച്ച .

18 അവർ ഹേസേരാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
രിത്മയിൽപാളയമടിച്ച .

19അവർരിത്മയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് രിേമ്മാൻ-
േഫെരസിൽപാളയമടിച്ച .

20 അവർ രിേമ്മാൻ-േഫെരസിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് ലിബ്നായിൽപാളയമടിച്ച .

21 അവർ ലിബ്നായിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
രിസ്സയിൽപാളയമടിച്ച .

22 അവർ രിസ്സയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െകേഹലാഥയിൽപാളയമടിച്ച .

23 അവർ െകേഹലാഥയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ശാേഫർപർവതത്തിൽപാളയമടിച്ച .

24 അവർ ശാേഫർ പർവതത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് ഹരാദയിൽപാളയമടിച്ച .

25 അവർ ഹരാദയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
മക്േഹേലാത്തിൽപാളയമടിച്ച .

26 അവർ മക്േഹേലാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
തഹത്തിൽപാളയമടിച്ച .

27 അവർ തഹത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
താരഹിൽപാളയമടിച്ച .

28 അവർ താരഹിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
മിത്ക്കയിൽപാളയമടിച്ച .
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29 അവർ മിത്ക്കയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ഹശ്േമാനയിൽപാളയമടിച്ച .

30 അവർ ഹശ്േമാനയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െമാേസേരാത്തിൽപാളയമടിച്ച .

31 അവർ െമാേസേരാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െബേന-യാക്കാനിൽപാളയമടിച്ച .

32അവർ െബേന-യാക്കാനിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
േഹാർ-ഹഗ്ഗിദ്ഗാദിൽപാളയമടിച്ച .

33അവർ േഹാർ-ഹഗ്ഗിദ്ഗാദിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
െയാത്-ബാഥായിൽപാളയമടിച്ച .

34അവർ െയാത-്ബാഥായിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
അേ്രബാനയിൽപാളയമടിച്ച .

35 അവർ അേ്രബാനയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
എേസ്യാൻ-േഗെബറിൽപാളയമടിച്ച .

36 അവർ എേസ്യാൻ-േഗെബറിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് സീൻ മരുഭൂമിയിെല കാേദശിൽ
പാളയമടിച്ച .

37 അവർ കാേദശിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ഏേദാമിെന്റ അതിർത്തിയിലുള്ള േഹാർ
പർവതത്തിൽ പാളയമടിച്ച . 38യേഹാവയുെട
കൽപ്പന്രപകാരം പുേരാഹിതനായ
അഹേരാൻ േഹാർ പർവതത്തിേലക്കു
കയറിേപ്പായി.അവിെടഅേദ്ദഹം,ഇ്രസാേയല്യർ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേശഷം
നാൽപ്പതാംവർഷത്തിെന്റ അഞ്ചാംമാസം
ഒന്നാംതീയതി മരിച്ച . 39 അഹേരാൻ
േഹാർ പർവതത്തിൽെവച്ച മരിക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിനു നൂറ്റിഇരുപത്തിമൂന്ന്
വയസ്സണ്ടായിരുന്നു.
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40കനാൻേദശത്തിനുെതക്കുതാമസിച്ചിരുന്ന
കനാന്യരാജാവായ അരാദ് ഇ്രസാേയല്യർ
വരുന്നുഎന്നു േകട്ട .

41 ഇ്രസാേയല്യർ േഹാർ പർവതത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് സല്േമാനയിൽപാളയമടിച്ച .

42 അവർ സല്േമാനയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
പൂേനാനിൽപാളയമടിച്ച .

43 അവർ പൂേനാനിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
ഓേബാത്തിൽപാളയമടിച്ച .

44 അവർ ഓേബാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
േമാവാബിെന്റ അതിർത്തിയിലുള്ള ഇെയ്യ-
അബാരീമിൽപാളയമടിച്ച .

45അവർ ഇയ്യീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ദീേബാൻ-
ഗാദിൽപാളയമടിച്ച .

46 അവർ ദീേബാൻ-ഗാദിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
അല്േമാൻ-ദിബ്ലാഥയീമിൽപാളയമടിച്ച .

47 അവർ അല്േമാൻ-ദിബ്ലാഥയീമിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് െനേബാവിനുസമീപം അബാരീം
പർവതങ്ങളിൽപാളയമടിച്ച .

48 അവർ അബാരീം പർവതങ്ങളിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട െയരീേഹാവിെനതിേര
േയാർദാൻതീരത്ത് േമാവാബ് സമതലങ്ങളിൽ
പാളയമടിച്ച . 49 അവിെട േമാവാബ്
സമതലത്തിൽ േയാർദാെന്റ തീരത്ത് േബത്-
െയശീേമാത്ത്മുതൽ ആേബൽ-ശിത്തീംവെര
അവർപാളയമടിച്ച .

50 െയരീേഹാവിെനതിേര േയാർദാൻതീരത്ത്
േമാവാബുസമതലത്തിൽെവച്ച് യേഹാവ
േമാശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തു: 51 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു
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സംസാരിക്കണം. അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക:
‘നിങ്ങൾ േയാർദാൻ കടന്ന് കനാനിേലക്കു
േപാകുേമ്പാൾ, 52 നിങ്ങള െടമുമ്പിലുള്ള
േദശത്തിെല സകലനിവാസികെളയും
ഓടിച്ച കളയണം. അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെളയും
്രപതിമകെളയും നശിപ്പിച്ച് അവർ
യാഗമർപ്പിച്ച വരുന്ന േക്ഷ്രതങ്ങൾ മുഴുവൻ
ഇടിച്ച കളയണം. 53 േദശം ൈകവശമാക്കി
അതിൽ പാർക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്കു
ൈകവശമാക്കാനായി േദശം ഞാൻ
തന്നിരിക്കുന്നു. 54 നിങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളായി
നറുക്കിട്ട് ആ േദശം ൈകവശമാക്കണം.
വലിയ േഗാ്രതത്തിനു വലിയ അവകാശവും
െചറിയേഗാ്രതത്തിനു െചറിയ അവകാശവും
നൽകണം. നറുക്കുവീഴുന്നതിലൂെട
ലഭിക്കുന്ന േദശം ഏതുതെന്നയായാലും
അത് അവർക്കുള്ളതായിരിക്കും. നിങ്ങള െട
പിതൃേഗാ്രതമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ േദശം
അവകാശമാക്കണം.

55 “ ‘എന്നാൽ േദശത്തിെല നിവാസികെള
നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, േദശത്തു തങ്ങാൻ
നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നവർ നിങ്ങള െട
കണ്ണ കൾക്കു ചൂണ്ടയും പാർശ്വങ്ങൾക്കു മുള്ള ം
ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന േദശത്ത്
അവർ നിങ്ങെള ഉപ്രദവിക്കും. 56അതുമാ്രതമല്ല,
ഞാൻ അവേരാടു െചയ്യാൻ വിചാരിച്ചതു
നിങ്ങേളാടു െചയ്യ ം.’ ”

34
കനാെന്റഅതിരുകൾ
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1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു കൽപ്പിക്കണം.
അവേരാട്ഇ്രപകാരംപറയുക: നിങ്ങൾ
കനാനിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ,നിങ്ങൾ
അവകാശമാക്കുന്ന േദശത്തിെന്റ
അതിരുകൾഇവയായിരിക്കും:

3 “ ‘ഏേദാമിെന്റ അതിരിനു െനടുെക സീൻ
മരുഭൂമിയുെട കുെറ ഭാഗം നിങ്ങള െട
െതക്കുഭാഗത്ത് ഉൾെപ്പടും. നിങ്ങള െട
െതേക്ക അതിര് കിഴക്ക് ഉപ്പ കടലിെന്റ*
അതിരുമുതൽ, 4അ്രകബീംകയറ്റത്തിൽനിന്ന്
െതേക്കാട്ട തിരിഞ്ഞ് സീനിേലക്കു
തുടർന്ന് കാേദശ്-ബർേന്നയയുെട
െതക്കുഭാഗേത്തക്കു നീള ം. പിെന്ന ഹസർ-
അദ്ദാറിേലക്കും തുടർന്ന് അസ്േമാനിേലക്കും
നീണ്ട് 5 അവിെടെവച്ച് അതു തിരിഞ്ഞ്
ഈജിപ്റ്റിെല േതാടുമായിേച്ചർന്ന്
െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കും.

6 പടിഞ്ഞാേറ അതിര് െമഡിറ്റേറനിയൻ
മഹാസമു്രദതീരം ആയിരിക്കും. ഇതാണ്
നിങ്ങള െട പടിഞ്ഞാേറഅതിര.്

7വടേക്കഅതിർെമഡിറ്റേറനിയൻമഹാസമു്രദം
തുടങ്ങി േഹാർ പർവതംവെര ആയിരിക്കും.
8 അവിെടനിന്ന് െലേബാ-ഹമാത്തുവെരയും
അതിർത്തിയാകും. പിെന്ന ആ അതിർത്തി
െസദാദിേലക്കു േപായി, 9 സിേ്രഫാനിേലക്കു
തുടർന്ന് ഹസർ-ഏനാനിൽ അവസാനിക്കും.

* 34:3 അതായത്,ചാവുകടൽ
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ഇതായിരിക്കും നിങ്ങള െട വടക്കുള്ള
അതിർത്തി.

10 കിഴക്ക,് ഹസർ-ഏനാനിൽനിന്നും
െശഫാംവെര നിങ്ങള െട അതിരാകും.
11 ആ അതിർത്തി െശഫാമിൽനിന്ന്
അയീെന്റ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള രിബ്ലയിേലക്ക്
ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് കിെന്നെരത്തുതടാകത്തിെന്റ†

കിഴക്കുള്ള ചരിവുകളിൽക്കൂടി െനടുെക
തുടർന്നുേപാകും. 12 പിെന്ന ആഅതിർത്തി
േയാർദാനു സമാന്തരമായി താേഴാട്ട േപായി
ഉപ്പ കടലിൽഅവസാനിക്കും.

“ ‘നിങ്ങള െട േദശത്തിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
അതിരുകൾഇവയായിരിക്കും.’ ”

13 േമാശ ഇ്രസാേയല്യേരാടു കൽപ്പിച്ച :
“ഈ േദശം നറുക്കിലൂെട അവകാശമായി
ഭാഗിെച്ചടുക്കണം. ഒൻപതരേഗാ്രതങ്ങൾക്ക്
അതുെകാടുക്കണെമന്ന് യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 എെന്തന്നാൽ,
രൂേബൻേഗാ്രതത്തിെലയുംഗാദ്േഗാ്രതത്തിെലയും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിെലയും
കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുെട ഓഹരി
ലഭിച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 15 ഈ
രണ്ടരേഗാ്രതങ്ങൾ അവരുെട ഓഹരി േയാർദാന്
അക്കെര െയരീേഹാവിന് കിഴക്കുഭാഗത്ത്
സൂേര്യാദയത്തിനുേനേരസ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.”

16 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
17 “േദശംനിങ്ങൾക്ക്അവകാശമായി ഭാഗിേക്കണ്ട
പുരുഷന്മാരുെട േപരുകൾ ഇവയാണ:്
† 34:11 അതായത്,ഗലീലാതടാകം
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പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും നൂെന്റ
പു്രതനായ േയാശുവയും. 18 കൂടാെത ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ഓേരാ ്രപഭുവിെന േദശം
ഭാഗിേക്കണ്ടതിന് സഹായിയായി നിയമിക്കുക.

19 “ഇവയാണ്അവരുെട േപരുകൾ:

“െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് െയഫുെന്നയുെട
മകൻകാേലബ.്

20 ശിെമേയാൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻെശമൂേവൽ.

21 െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കിസ്േളാെന്റ
മകൻഎലീദാദ.്

22ദാൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള ്രപഭു െയാഗ്ലിയുെട
മകൻബുക്കി.

23 േയാേസഫിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ, മനെശ്ശയുെട
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള ്രപഭു ഏേഫാദിെന്റ
മകൻഹന്നീേയൽ.

24 എ്രഫയീമിെന്റ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള ്രപഭു
ശിഫ്താെന്റ മകൻെകമൂേവൽ.

25 െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള ്രപഭു
പർന്നാക്കിെന്റ മകൻഎലീസാഫാൻ.

26 യിസ്സാഖാർേഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള ്രപഭു
അസ്സാെന്റമകൻഫല്തിേയൽ.

27 ആേശർേഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള ്രപഭു
െശേലാമിയുെട മകൻഅഹീഹൂദ.്

28 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള ്രപഭു
അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻെപദേഹൽ.”

29 കനാൻേദശത്ത് ഓഹരി
വിഭജിച്ച െകാടുേക്കണ്ടതിന്നു
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യേഹാവ നിയമിച്ച ഇ്രസാേയല്യ
പുരുഷന്മാർഇവരാണ.്

35
േലവ്യർക്കുള്ളപട്ടണങ്ങൾ

1 െയരീേഹാവിെനതിേര േയാർദാന്നരികിൽ
േമാവാബുസമതലത്തിൽെവച്ച് യേഹാവ
േമാശേയാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയല്യർ ൈകവശമാക്കുന്ന
അവകാശത്തിൽ േലവ്യർക്ക് വസിക്കാനായി
പട്ടണങ്ങൾ നൽകാൻ അവേരാടു
കൽപ്പിക്കുക. പട്ടണങ്ങൾക്കു ചുറ്റ മായി
പുൽേമടുകള ം അവർക്കു െകാടുക്കുക.
3 അങ്ങെന അവർക്ക് വസിക്കാൻ
പട്ടണങ്ങള ം അവരുെട കന്നുകാലികൾക്കും
സകലവളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും േമയാൻ
പുൽേമടുകള ം ലഭിക്കും.

4 “നിങ്ങൾ േലവ്യർക്കു നൽകുന്ന
പുൽപ്പ റങ്ങൾക്ക,് പട്ടണമതിലിൽനിന്ന്
പുറേത്തക്കു ചുറ്റ ം ആയിരംമുഴം*
വിസ്താരമുണ്ടായിരിക്കും. 5പട്ടണത്തിനുപുറത്ത,്
രണ്ടായിരംമുഴം† കിഴക്കുഭാഗത്തും
രണ്ടായിരം െതക്കുഭാഗത്തും രണ്ടായിരം
പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തും രണ്ടായിരംമുഴം
വടക്കുഭാഗത്തും നടുവിൽ പട്ടണം
വരത്തക്കവിധം അളക്കുക. ഇത് അവർക്കു
പട്ടണങ്ങള െട പുൽേമടുകളായിരിക്കും.

സേങ്കതനഗരങ്ങൾ

* 35:4 ഏക. 450 മീ. † 35:5 ഏക. 900 മീ.
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6 “നിങ്ങൾ േലവ്യർക്കു നൽകുന്ന
പട്ടണങ്ങളിൽ ആെറണ്ണം സേങ്കതനഗരങ്ങൾ
ആയിരിക്കും. അബദ്ധവശാൽ െകാലപാതകം
െചയ്ത വ്യക്തിക്ക് അവയിെലാന്നിേലക്ക്
ഓടിെയാളിക്കാം. ഇതിനുപുറേമ, മറ്റ
നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പട്ടണങ്ങള ം അവർക്കു
നൽകണം. 7 ആെക നാൽപ്പത്തിെയട്ട
പട്ടണങ്ങൾ, അവയുെട പുൽേമടുകേളാടുകൂെട
നിങ്ങൾ േലവ്യർക്കു നൽകണം. 8 ഇ്രസാേയല്യർ
ൈകവശമാക്കുന്ന േദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ
േലവ്യർക്കു നൽകുന്ന പട്ടണങ്ങൾ ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിെന്റയും അവകാശത്തിന്
അനുപാതമായിട്ട് ആയിരിക്കണം നൽേകണ്ടത:്
അധികം പട്ടണങ്ങൾ ഉള്ള േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
അധികം എടുക്കണം. എന്നാൽ കുറച്ച ള്ള
ഒന്നിൽനിന്ന് കുറച്ച ംഎടുക്കണം.”

9പിെന്ന യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
10 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു സംസാരിക്കണം.
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക: നിങ്ങൾ
േയാർദാൻ കടന്ന് കനാനിൽ എത്തുേമ്പാൾ,
11 അബദ്ധവശാൽ ആെരെയങ്കിലും വധിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓടിെച്ചല്ലാനുള്ള—നിങ്ങള െട
സേങ്കതനഗരങ്ങൾ ആയിരിക്കാൻ—ചില
പട്ടണങ്ങെളെതരെഞ്ഞടുക്കണം. 12െകാലക്കുറ്റം
ചുമത്തെപ്പട്ട ഒരു വ്യക്തി സഭയുെടമുമ്പാെക
വിസ്താരത്തിന്നു വിേധയനാകുന്നതുവെര
മരിക്കാതിരിക്കാനായി ്രപതികാരകനിൽനിന്നുള്ള
സേങ്കതസ്ഥാനങ്ങൾ അവ ആയിരിക്കും.
13 നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ ആറുപട്ടണങ്ങൾ
നിങ്ങള െട സേങ്കതനഗരങ്ങൾ ആയിരിക്കും.
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14 മൂെന്നണ്ണം േയാർദാെന്റ അക്കെരയും
മൂെന്നണ്ണം കനാനിലും സേങ്കതനഗരങ്ങളായി
നൽകുക. 15 മെറ്റാരു വ്യക്തിെയ
അബദ്ധവശാൽ െകാന്ന ഏെതാരാൾക്കും
ഓടിെച്ചല്ലാൻ കഴിേയണ്ടതിന,് ഇ്രസാേയല്യർക്കും
്രപവാസികൾക്കും അവരുെടയിടയിൽ പാർക്കുന്ന
മേറ്റെതാരു ജനത്തിനും ഈ ആറുപട്ടണങ്ങൾ
സേങ്കതസ്ഥാനങ്ങൾആയിരിക്കും.

16 “ ‘ഒരാൾ മെറ്റാരാെള ഒരു
ഇരുമ്പുപകരണംെകാണ്ട് അടിക്കുകയും
അയാൾ മരിക്കുകയും െചയ്താൽ ആ
മനുഷ്യൻ ഒരു െകാലപാതകി; െകാലപാതകി
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 17അല്ല, ഒരാൾ
കല്ല െകാണ്ടിടിച്ച,് ആെരങ്കിലും മരിച്ചാൽ ആ
മനുഷ്യനും െകാലപാതകി; െകാലപാതകിക്കു
മരണശിക്ഷനൽകണം. 18 അല്ല, ഒരാൾ
മാരകമായ ഒരു മരയായുധംെകാണ്ട്
ആെരെയങ്കിലും അടിച്ച് അയാൾ
മരിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ െകാലപാതകി;
െകാലപാതകിക്കു മരണശിക്ഷ െകാടുക്കണം.
19 രക്ത്രപതികാരംെചയ്യന്ന വ്യക്തിക്കു
െകാലപാതകിെയ വധിക്കാം; രക്ത്രപതികാരം
നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യക്തി െകാലപാതകിെയ
കാണാനിടയായാൽ അയാൾക്ക് ആ മനുഷ്യെന
വധിക്കാം. 20 ആെരങ്കിലും വിേദ്വഷംെകാണ്ട്
ഒരാെള കുത്തുകേയാ പതിയിരുന്ന് എറിയുകേയാ
െചയ്തിട്ട് ആെരങ്കിലും മരിച്ചാൽ, 21അെല്ലങ്കിൽ
ശ്രതുതയാൽ തെന്റ മുഷ്ടിെകാണ്ട് ഒരു
മനുഷ്യെന ഇടിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ട് അയാൾ
മരിച്ചാൽആവ്യക്തിക്ക് വധശിക്ഷെകാടുക്കണം;
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അയാൾ ഒരു െകാലപാതകി. രക്ത്രപതികാരം
നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അയാെള
കാണുേമ്പാൾവധിക്കാം.

22 “ ‘എന്നാൽ ശ്രതുത്വം ഇല്ലാെത ഒരു മനുഷ്യൻ
മെറ്റാരാെള കുത്തുകേയാ മനഃപൂർവമല്ലാെത
അയാെളഎറിയുകേയാ 23അെല്ലങ്കിൽ,അയാെള
കാണാെത മരണത്തിനിടയാക്കുന്നതരത്തിൽ
ഒരുകല്ല്അയാള െടേമൽഇടുകേയാെചയ്യ കയും
അയാൾ മരിക്കുകയും െചയ്താൽ, ആ
മനുഷ്യൻ അയാള െട ശ്രതുവല്ലാതിരുന്നതിനാലും
അയാെള അപായെപ്പടുത്താൻ മനഃപൂർവം
്രശമിക്കാതിരുന്നതിനാലും, 24 അയാള െടയും
രക്ത്രപതികാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയുെടയും
മേധ്യ സഭ ഈ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസൃതമായി
വിധി കൽപ്പിക്കണം. 25 െകാലക്കുറ്റം
ചുമത്തെപ്പട്ടവനു സഭ രക്ത്രപതികാരം
നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം
നൽകുകയും അയാൾ ഓടിേപ്പായ
സേങ്കതനഗരത്തിേലക്കുമടക്കിഅയയ്ക്കുകയും
േവണം. വിശുദ്ധൈതലത്താൽ അഭിേഷകം
െചയ്യെപ്പട്ട മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണംവെര
അയാൾഅവിെട പാർക്കണം.

26 “ ‘എന്നാൽ െകാലക്കുറ്റം ചുമത്തെപ്പട്ട
വ്യക്തി താൻ ഓടിെച്ചന്ന സേങ്കതനഗരത്തിെന്റ
അതിരുകൾക്കു പുേറത്തക്ക് േപാകുകയും
27 രക്ത്രപതികാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന
വ്യക്തി അയാെള സേങ്കതനഗരത്തിനു
െവളിയിൽെവച്ച് കാണുകയുംെചയ്താൽ,
രക്ത്രപതികാരം നടപ്പിൽവരുേത്തണ്ട വ്യക്തിക്ക്
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ആ മനുഷ്യെന െകാല്ലാം. അയാളിൽ
രക്തപാതകം ഇല്ല. 28 കുറ്റം ചുമത്തെപ്പട്ടവൻ
മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണംവെര തെന്റ
സേങ്കതനഗരത്തിൽ പാർേക്കണ്ടതാണ;്
മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണാനന്തരം അവനു
തെന്റഅവകാശഭൂമിയിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകാം.

29 “ ‘നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടങ്ങളിെലല്ലാം,
വരാനുള്ള തലമുറകളിൽ ന്യായവിധിക്കുള്ള ചട്ടം
ഇവയായിരിക്കണം.

30 “ ‘ഒരു വ്യക്തിെയ െകാല്ല ന്ന ഏെതാരുവനും
ഒരു െകാലപാതകിെയന്ന നിലയിൽ
സാക്ഷികള െട വാെമാഴിെയ അടിസ്ഥാനമാക്കി
വധശിക്ഷനൽകണം. എന്നാൽ ഒരു
സാക്ഷിയുെടമാ്രതം വാെമാഴിയാൽ ആർക്കും
വധശിക്ഷനൽകരുത.്

31 “ ‘മരണേയാഗ്യനായ ഒരു െകാലയാളിയുെട
ജീവനുേവണ്ടി േമാചന്രദവ്യം സ്വീകരിക്കരുത.് ആ
മനുഷ്യനു നിശ്ചയമായും വധശിക്ഷനൽകണം.

32 “ ‘സേങ്കതനഗരത്തിൽ ഓടിെയാളിച്ച
വ്യക്തി മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണത്തിനുമുമ്പു
സ്വേദശത്തു മടങ്ങിവന്ന് പാർക്കാൻ നിങ്ങൾ
േമാചന്രദവ്യംസ്വീകരിക്കരുത.്

33 “ ‘നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന േദശം
മലിനമാക്കരുത.് രക്തെച്ചാരിച്ചിൽ േദശെത്ത
മലിനമാക്കുന്നു. രക്തം െചാരിയിച്ച വ്യക്തിയുെട
രക്തത്താലല്ലാെത രക്തംെചാരിഞ്ഞ േദശത്തിനു
്രപായശ്ചിത്തം വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല. 34 നിങ്ങൾ
വസിക്കുന്നതും ഞാൻ അധിവസിക്കുന്നതുമായ
േദശെത്തഅശുദ്ധമാക്കരുത.് കാരണം,യേഹാവ
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ആകുന്ന ഞാൻ ഇ്രസാേയൽമക്കള െട ഇടയിൽ
വസിക്കുന്നു.’ ”

36
െസേലാഫഹാദിെന്റപു്രതിമാർക്കുള്ളഓഹരി

1 േയാേസഫിെന്റ പിൻഗാമികള െട
കുടുംബങ്ങളിൽനിന്ന് മനെശ്ശയുെട പു്രതനായ
മാഖീരിെന്റ പു്രതനായ ഗിെലയാദിെന്റ മക്കള െട
പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ േമാശയുെടയും
ഇ്രസാേയല്യപിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും മുമ്പാെകവന്ന് അവേരാടു
സംസാരിച്ച . 2 അവർ പറഞ്ഞു: “േദശം
ഇ്രസാേയല്യർക്കു നറുക്കിട്ട് അവകാശമായി
െകാടുക്കാൻ യേഹാവ യജമാനേനാട്
കൽപ്പിച്ചേപ്പാൾ, ഞങ്ങള െട സേഹാദരൻ
െസേലാഫഹാദിെന്റ ഓഹരി അയാള െട
പു്രതിമാർക്കു നൽകാൻ അവിടന്ന്
താങ്കേളാട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നേല്ലാ. 3 എന്നാൽ
മറ്റ് ഇ്രസാേയല്യേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
പുരുഷന്മാരിൽ ആെരെയങ്കിലും അവർ
വിവാഹംകഴിക്കുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട;
അേപ്പാൾ അവരുെട ഓഹരി ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട അവകാശത്തിൽനിന്ന്
നീങ്ങുകയും അവർ വിവാഹംെചയ്യെപ്പടുന്ന
േഗാ്രതത്തിെന്റ അവകാശേത്താടു
കൂടിേച്ചരുകയും െചയ്യ ം. അങ്ങെന
ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള െട അവകാശത്തിെന്റ
ഓഹരി നഷ്ടെപ്പടും. 4 ഇ്രസാേയല്യരുെട
അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിൽ അവരുെട
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ഓഹരി അവെര വിവാഹംെചയ്തയച്ച
േഗാ്രതത്തിെന്റ അവകാശേത്താടു
േചരുകയും അവരുെട ഓഹരി ഞങ്ങള െട
പിതൃേഗാ്രതത്തിെന്റ അവകാശത്തിൽനിന്ന്
എടുക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ മേല്ലാ.”

5 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം
േമാശ ഈ ഉത്തരവ് ഇ്രസാേയല്യർക്കു നൽകി:
“േയാേസഫിെന്റ പിൻഗാമികള െട േഗാ്രതം
പറയുന്നത് ശരിതെന്ന. 6 െസേലാഫഹാദിെന്റ
പു്രതിമാർക്കുേവണ്ടി യേഹാവ കൽപ്പിക്കുന്നത്
ഇതാണ്: അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
ഏെതാരുവെനയും വിവാഹംെചയ്യാം.
പേക്ഷ, അവരുെട പിതൃേഗാ്രതത്തിെല
കുടുംബത്തിനുള്ളിൽനിന്നുള്ളവെര
ആയിരിക്കണെമന്നുമാ്രതം. 7 ഇ്രസാേയലിെല
അവകാശങ്ങളിെലാന്നും ഒരു േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
മെറ്റാരു േഗാ്രതത്തിേലക്കു ൈകമാറിക്കൂടാ.
തങ്ങള െട ൈപതൃകസ്വത്തായി സിദ്ധിച്ച
േഗാ്രതഭൂമി സകല ഇ്രസാേയലും
കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. 8 ഇ്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിെലല്ലാംതെന്ന െപൺമക്കൾക്ക്
പിതൃസ്വത്തിൽ ഓഹരി ലഭിേക്കണ്ടതിന് അവൾ
പിതാവിെന്റ േഗാ്രതത്തിൽത്തെന്നയുള്ള
ഒരുവെനയായിരിക്കണം വിവാഹംകഴിേക്കണ്ടത.്
9അവകാശങ്ങളിെലാന്നും ഒരു േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
മെറ്റാരു േഗാ്രതത്തിേലക്കു ൈകമാറിക്കൂടാ,
കാരണം ഓേരാ ഇ്രസാേയല്യേഗാ്രതവും അവർ
അവകാശമാക്കുന്നഭൂമി കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം.”

10 അങ്ങെന െസേലാഫഹാദിെന്റ പു്രതിമാർ
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യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന
െചയ്തു. 11 െസേലാഫഹാദിെന്റ പു്രതിമാരായ
മഹ്ലാ, തിർസ, െഹാഗ്ലാ, മിൽക്കാ,
േനാവാ എന്നിവർ തങ്ങള െട പിതാവിെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെടപു്രതന്മാെരവിവാഹംെചയ്തു.
12 േയാേസഫിെന്റ പു്രതനായ മനെശ്ശയുെട
പിൻഗാമികള െട കുലങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തെന്ന
അവർ വിവാഹിതരായി. അങ്ങെന അവരുെട
ഓഹരി അവരുെട പിതാവിെന്റ കുടുംബത്തിലും
േഗാ്രതത്തിലും നിലനിന്നു.

13െയരീേഹാവിെനതിേരേയാർദാൻനദിക്കരികിലുള്ള
േമാവാബുസമതലത്തിൽെവച്ച് യേഹാവ
േമാശയിലൂെട ഇ്രസാേയല്യർക്കു നൽകിയ
കൽപ്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ംഇവതെന്ന.
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