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गणना
सावर्भौमयहदूीआिण िखर्स्ती परंपरेनुसार मोशेला गणनाया

पुस्तकाचे लेखकत्व पर्ाप्त होते. पुस्तकात अनेक आकडेवारी,
लोकसंख्येची मोजणी, वंश आिण याजाकांची आकडेवारी आिण
इतर संख्यात्मक मािहती समािवष्ट आहे. िनगर्मच्या दुसर्या
वषार्पासनू 38 वषार्पंयर्ंतचा काळाचे वणर्न गणना पुस्तकात केले
आहे, जेव्हा नवीन िपढी पर्ितज्ञावत िदलेल्या जमीनीत पर्वेश
करण्यास तयार असेल तेव्हा िनगर्मनंतर 40 व्या वषी र् सीनाय
पवर्तावर राष्ट्र छावणीत असेल. यािशवाय, हे पुस्तक केवळ
दुसर्या वषार्च्या इितहासाचे तपशील देते आिण 40 वषार्ंच्या
भटकंतीनंतर 38 वष शांत राहते.

साधारण इ. प.ू 1446 - 1405.
सीनाय पवर्तावर छावणीत असताना इस्तर्ाएली लोक

िमसर देशामधनू बाहेर पडल्यावर दुसर्या वषार्च्या सुरवातीला
पुस्तकाच्या घटनांची सुरुवात झाली (1:1).

पर्ितज्ञावत िदलेल्या जमीनीत आपला पर्वास
नोंदवण्यासाठी इस्तर्ाएल लोकांची ही संख्या िलिहण्यात
आली होती; पण पिवतर् शास्तर्ाच्या सवर् भावी वाचकांना
याची आठवण करून िदली की आपण स्वगार्च्या िदशेने पर्वास
करताना देव आमच्याबरोबर आहे.

मोशेने त्या िपढीला िवश्वासाद्वारे देवाने पर्ितज्ञावत िदलेली
जमीन घेण्यासपर्ोत्सािहतकरण्यासाठी दुसरी िपढी पर्ितज्ञावत
िदलेल्या जमीनीत पर्वेश करण्यास तयार होती म्हणनू गणना
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हे पुस्तक िलिहले (गणना 33:2). गणना देखील राष्ट्राला
परमेश्वराचा िनःस्वाथर् िवश्वासपूणा दशर्िवते. ज्यावेळी पिहली
िपढी कराराच्या आशीवार्दांना नाकारते, त्यावेळी देव करार
करण्यासाठी िवश्वासू आहे. त्यांच्या तक्रारी व बंडखोरपणा
असनूही, तो अद्यापही देशाला आशीवार्द देतो आिण दुसर्या
िपढीला त्याच्या अिभवचनाची पतूर्ता करतो.

पर्वास
रूपरेषा
1. पर्ितज्ञावत िदलेल्या जमीनीत पर्स्थान करण्याची तयारी
— 1:1-10:10

2. िसनाय ते कादेशापासनू पर्वास — 10:11-12:16
3. बंडखोरपणामुळे होणार्या िवलंबाचा पिरणाम — 13:1-
20:13

4. कादेश पासनू मवाबाच्या खोर्यापयर्ंत पर्वास — 20:14-
22:1

5. पर्ितज्ञावत िदलेल्या जमीनीत जाण्याचा अंदाज घेऊन
मवाबामध्ये इस्तर्ाएल — 22:2-32:42

6. िविवध बाबीशंी संबंिधत पिरिशष्ट — 33:1-36:13

2 . 24:1-19; 2 . 21:20
1 इसर्ाएल लोक िमसर देशातनू िनघाल्यावर दुसर्या

वषार्च्या दुसर्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी सीनाय रानातील
दशर्नमंडपामध्ये परमेश्वर मोशेशी बोलला; परमेश्वर म्हणाला,
2 सवर् इसर्ाएली लोकांच्या मंडळीची िशरगणती कर; पर्त्येक
पुरुषाचे नांव, त्याचे कूळ आिण त्याच्या वाडविडलांचे घराणे
ह्याच्यासह त्यांच्या नावांची यादी कर. 3 वीस वषार्चे
िकंवा त्याहनू अिधक वयाचे िजतके पुरुष सैन्यात जाण्यायोगे
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इसर्ाएलात असतील त्या सवार्ची त्यांच्या सैन्यापर्माणे तू
आिण अहरोन िमळून गणती करा.

4 पर्त्येक वंशातला एक पुरुष जो आपल्या विडलांच्या
घराण्याचा पर्मुख असेल तो तुम्हास मदत करील.
5 तुमच्याबरोबर राहनू तुम्हास मदत करणार्यांची नावे हीः
रऊबेन वंशातला, शदेयुराचा मुलगा अलीसरू; 6 िशमोन

वंशातला सुरीशादै्दचा मुलगा शलमूीयेल.
7यहदूा वंशातला अम्मीनादाबाचा मुलगा नहशोन;

8 इस्साखार वंशातला सुवाराचा मुलगा नथनेल;
9जबुलनू वंशातला हेलोनाचा मुलगा अलीयाब.

10 योसेफ पुतर्ाच्या वंशात म्हणजे एफ्राइम वंशातला
अम्मीहदूाचा मुलगा अलीशामा, आिण मनश्शे वंशातला
पदाहसुराचा मुलगा गमलीयेल.
11 बन्यामीन वंशातला िगदोनीचा मुलगा अबीदान.

12 दान वंशातला अम्मीशादै्दचा मुलगा अहीएजर;
13आशेर वंशातला आक्रानाचा मुलगा पागीयेल;
14गाद वंशातला दगुवेलाचा मुलगा एल्यासाप;
15नफताली वंशातला एनानाचा मुलगा अहीरा.

16 हे लोकांतनू िनवडलेले माणसे होती, त्यांच्या पवूर्जांच्या
वंशाचे अिधपती होते. ते इसर्ाएलाच्या कुळाचे पर्मुख होते.

17 ज्यांच्या नावाची नोंद होती त्या मनुष्यांना मोशे व
अहरोन ह्यानी आपल्याबरोबर घेतले; 18 आिण त्यांनी दुसर्या
मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी सवर् मंडळीस एकतर् जमिवले;
मग इसर्ाएलाच्या कुळांपर्माणे व त्यांच्या विडलांच्या
घराण्यांपर्माणे त्यांची नोंद करण्यातआली. वीस िकंवा त्यापेक्षा
जास्त वय असलेल्यांची यादी करण्यात आली. 19 परमेश्वराने
मोशेला आज्ञा िदली होती अगदी त्यापर्माणे त्याने सीनाय
रानात त्यांची गणती केली.
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20 इसर्ाएलाचा ज्येष्ठ मुलगा रऊबेन ह्याच्या वंशाचे लोक
म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या वाडविडलांची घराणी त्यांची
गणना करण्यात आली. ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चें व
त्यापेक्षा अिधक वयाचे असनू युद्धास लायक होते त्यांची यादी
करण्यात आली; त्यांची यादी घराणी आिण कुळे ह्याच्यापर्माणे
करण्यात आली. 21 रऊबेनाच्या वंशातले मोजलेले एकूण
शेहेचाळीस हजार पाचशे भरली.

22 िशमोन वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चें व
त्यापेक्षा अिधक वयाचे असनू सैन्यात दाखल होण्यास लायक
होते त्यांची यादी करण्यात आली; 23 िशमोनाच्या वंशातले
मोजलेले एकूण एकोणसाठ हजार तीनशे भरली.

24 गाद वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चें व
त्यापेक्षा अिधक वयाचे असनू युद्धास लायक होते त्यांची
यादी करण्यात आली; 25 गादाच्या वंशातले मोजलेले एकूण
पंचेचाळीस हजार सहाशे पन्नास भरली.

26 यहदूा वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चें व
त्यापेक्षा अिधक वयाचे असनू युद्धास लायक होते, त्या सवार्ची
नोंद करण्यात आली; 27 यहदूाच्या वंशातले मोजलेले एकूण
चौर्याह र हजार सहाशे भरली.

28 इस्साखार वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चें व
त्याहनू अिधक वयाचे असनू युद्धास लायक होते त्या सवार्ची
नोंद करण्यातआली; 29 इस्साखाराच्या वंशातले मोजलेले एकूण
चौपन्न हजार चारशे भरली.
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30 जबुलनू वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चें व
त्याहनू अिधक वयाचे असनू युद्धासलायक होते त्या सवार्चंी नोद
करण्यात आली; 31जबुलनू वंशातील मोजदाद एकूण स ावन्न
हजार चारशे भरली.

32योसेफ पुतर्ांपैकी एफ्राइम वंशातील लोक म्हणजे त्यांची
कुळे व त्यांच्या वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष
वीस वषार्चें व त्याहनू अिधक वयाचे असनू युद्धास लायक होते
त्या सवार्चंी नोंद करण्यात आली; 33 एफ्राइमाच्या वंशातले
मोजलेले एकूण चाळीस हजार पाचशे भरली.

34 मनश्शे वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चें व
त्याहनूअिधकवयाचेअसनू युद्धासलायकहोते त्या सवार्चंी नोंद
करण्यात आली; 35 मनश्शेच्या वंशात मोजलेले एकूण ब ीस
हजार दोनशे भरली.

36 बन्यामीन वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चें व
त्याहनूअिधकवयाचेअसनू युद्धासलायकहोते त्या सवार्चंी नोंद
करण्यात आली; 37 बन्यामीन वंशातील लोकांची जी मोजदाद
झाली ती एकूण पस्तीस हजार चारशे भरली.

38 दान वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चें व
त्याहनू अिधक वयाचे युद्धास लायक होते त्या सवार्चंी नोंद
करण्यात आली; 39 दानाच्या वंशातले मोजलेले एकूण बासष्ट
हजार सातशे भरली.

40 आशेर वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चें व
त्याहनू अिधक वयाचे असनू सैन्यात सेवा करण्यास लायक होते
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त्या सवार्चंी नोंद करण्यात आली; 41आशेर वंशातील लोकांची
जी मोजदाद झाली ती एकूण एकेचाळीस हजार पाचशे भरली.

42 नफताली वंशातील लोक म्हणजे त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे िजतके पुरुष वीस वषार्चे व
त्याहनू अिधक वयाचे असनू युद्धास लायक होते त्या सवार्चंी
नोंद करण्यातआली. 43नफतालीच्या वंशातील मोजलेले एकूण
तरे्पन्न हजार चारशे भरली.

44 मोशे, अहरोन आिण इसर्ाएलांच्या पर्त्येक घराण्यातील
एकपर्मुखअसेबारा नेते,ह्यानी हीमोजदाद केली. 45इसर्ाएली
वंशातले वीस वषार्चें व त्याहनू अिधक वयाचे असनू युद्धास
लायक असलेल्या पर्त्येक पुरुषाची त्याच्या वाडविडलांच्या
घराण्यापर्माणे नोंद केली. 46ती मोजदाद एकूण सहा लाख तीन
हजार पाचशे पन्नास भरली.

47 इसर्ाएल लोकांबरोबर लेव्याची नोद त्यांच्या विडलांच्या
वंशावरून घेतली नव्हती. 48परमेश्वराने मोशेला सांिगतले होते
की, 49 लेवी वंशाच्या दलातील लोकांची गणती करु नको िकंवा
इतर इसर्ाएल लोकांच्या गणतीत त्यांचा समावेश करु नको.

50 लेवी लोकांस सांग की साक्षपटाच्या िनवासमंडपावर व
त्याबरोबर त्यातील सवर् वस्तूंवर त्याचे जे आहे त्यावर त्यांना
नेम. त्यांनी िनवासमंडप व त्यातील सवर् वस्तू वाहनू न्याव्यात.
त्यांनी आपले तंबू िनवासमंडपाभोवती उभारावेत आिण त्याची
िनगा राखावी. 51 जेव्हा िनवासमंडप हलवावयाचा असेल तेव्हा
तो लेवी लोकांनीच उतरावा व तो उभारताना लेवी लोकांनीच तो
उभा करावा; त्याची िनगा राखणे हे त्यांचेच काम आहे; कोणी
परकाजवळआलातर त्यास िजवेमारावे. 52इसर्ाएललोकांपैकी
पर्त्येकाने आपापले तंबू आपापल्या दलापर्माणे आपापल्या
छावणीत आपापल्या कुळाच्या िनशाणाजवळ द्यावेत.



1:53 vii गणना 2:9

53 परंतु लेवी लोकांनी आपले तंबू पिवतर् िनवासमंडपाच्या
सभोवती ठोकावेत; त्यांनी आज्ञापट असलेल्या पिवतर्
िनवासमंडपाचे रक्षण करावे म्हणजे इसर्ाएल लोकांच्या
मंडळीवर संकट येणार नाही. 54 परमेश्वराने मोशेला आज्ञा
िदल्यापर्माणे इसर्ाएल लोकांनी सवर्काही केले.

2

1 परमेश्वर, मोशे व अहरोन यांच्याशी पुन्हा बोलला, तो
म्हणाला, 2 इसर्ाएलाच्या पर्त्येक वंशजाने आपल्या सैन्याच्या
िनशाणाजवळ जो त्याच्या सैन्याच्या दलाचा आहे आिण लहान
झेंडा तो त्याच्या वंशाला दशर्िवतो त्यापाशी तळद्यावा. त्याच्या
तळाचे तोंड दशर्नमंडपाच्या समोर असावे.

3यहदूावंशाच्याछावणीचे िनशाण उगवत्या सयूार्च्या िदशेला
म्हणजे पवूर् िदशेला असावे. यहदूावंशातील सवर् लोकांनीआपली
छावणी त्या िनशाणाजवळ ठोकावी. अम्मीनादाबाचा मुलगा
नहशोन हा यहदूावंशाचा पर्मुख सरदार असावा. 4 त्याच्या
दलात चौर्याह र हजार सहाशे लोक होते.

5 इस्साखार वंशाच्या लोकांनी यहदूावंशाच्या छावणी शेजारी
आपली छावणी ठोकावी. सुवाराचा मुलगा नथनेल हा
इस्साखारवंशाचा पर्मुख सरदार असावा. 6 त्याच्या दलात
चौपन्न हजार चारशे लोक होते.

7 जबुलनू वंशाच्या लोकांनीही यहदूावंशाच्या छावणीनंतर
जवळच आपली छावणी उभारावी. हेलोनाचा मुलगा अलीयाब
हा जबुलनू वंशाचा पर्मुख सरदार असावा. 8 त्याच्या दलात
स ावन्न हजार चारशे लोक होते.

9 यहदूावंशाच्या छावणीत एकूण एक लाख शहाऐंशी हजार
चारशे लोक होते. ते त्यांच्या कुळापर्माणे िवभागलेले होते.
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इसर्ाएल लोकांनी एका िठकाणाहनू दुसर्या िठकाणाकडे पर्वास
किरताना यहदूावंशाच्या दलाने सवार्त पुढे चालावे.

10 पिवतर् िनवासमंडपाच्या दिक्षण बाजसू रऊबेन वंशाच्या
छावणीचे िनशाण असावे. पर्त्येक गटाने आपापल्या
िनशाणाजवळ आपली छावणी उभारावी. शदेउराचा मुलगा
अलीसरू हा रऊबेन वंशाचा पर्मुख सरदार असावा. 11 त्याच्या
दलात शेहेचाळीस हजार पाचशे लोक होते.

12 िशमोन वंशातल्या कुळांनी रऊबेन वंशाच्या छावणी
शेजारी आपली छावणी उभारावी. सुरीशादै्दचा मुलगा
शलमूीयेलहा िशमोन वंशाचा पर्मुखसरदारअसावा. 13 त्याच्या
दलात एकोणसाठ हजार तीनशे लोक होते.

14 गादवंशाच्या कुळांनीही रऊबेन वंशाच्या छावणीजवळ
आपली छावणी उभारावी. रगुवेलाचा मुलगा एल्यासाप हा गाद
वंशाचा पर्मुख सरदार असावा. 15 त्याच्या दलात पंचेचाळीस
हजार सहाशे पन्नास लोक होते.

16 रऊबेनच्या छावणीत कुळांपर्माणे एकंदर एक लाख
एकावन्न हजार चारशे पन्नास लोक होते. इसर्ाएल लोकांचा
मुक्काम हलिवताना रऊबेनच्या दलातील लोकांनी दुसर्या
क्रमांकावर चालावे.

17 त्यानंतर सवर् छावण्यांच्या मध्यभागी लेव्यांच्या
छावणीसह दशर्नमंडप पुढे न्यावा. पर्वास करताना छावण्या
ज्या क्रमाने िनघतात त्याच क्रमाने मुक्काम करताना त्यांनी
आपापल्या छावण्या द्याव्यात. पर्त्येक मनुष्याने आपल्या
कुळाच्या िनशाणाजवळ रहावे.

18 एफ्राइम वंशाच्या छावणीचे िनशाण पिश्चम बाजसू
असावे व त्याच्या कुळातल्या लोकांनी आपली छावणी तेथे
उभारावी. अम्मीहदूाचा मुलगा अलीशामा एफ्राइम वंशाचा
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पर्मुख सरदार असावा. 19 त्याच्या दलात चाळीस हजार पाचशे
लोक होते.

20मनश्शे वंशाच्या दलाने एफ्राइम वंशाच्याछावणी शेजारी
आपली छावणी ठोकावी. पदासुराचा मुलगा गमलीयेल हा
मनश्शे वंशाचा पर्मुखसरदारअसावा. 21 त्याच्या दलात ब ीस
हजार दोनशे लोक होते.

22 बन्यामीन वंशाच्या दलानेही एफ्राइमाच्या दलाशेजारी
आपली छावणी ठोकावी. बन्यामीन वंशाचा पर्मुख सरदार
िगदोनीचा मुलगा अबीदान हा असावा. 23 त्याच्या दलात
पस्तीस हजार चारशे लोक होते.

24 एफ्राइम वंशाच्या छावणीत एकूण एक लाख आठ हजार
शंभर लोक होते. इसर्ाएल लोकांचा मुक्काम हलिवताना
एफ्राइम वंशाचा ितसरा क्रमांक असावा.

25दान वंशाच्याछावणीचे िनशाण उ रेकडीलबाजसूअसावे.
त्यांच्या कुळातल्या लोकांनी आपल्या दलाची छावणी तेथे
उभारावी. अम्मीशादै्दचा मुलगाअहीएजर हा दानवंशाचा सरदार
असावा. 26 त्याच्या दलात बासष्ट हजार सातशे लोक होते.

27 आशेर वंशाच्या दलाने दान वंशाच्या छावणी शेजारी
आपली छावणी उभारावी. आक्रानाचा मुलगा पगीयेल हा
आशेर वंशाचा सरदार असावा. 28 त्याच्या दलात एकेचाळीस
हजार पाचशे लोक होते.

29 नफताली वंशाचे लोक. एनानाचा मुलगा अहीरा हा
नफताली वंशाचा पुढारी असावा. 30 त्याच्या दलात तरे्पन्न
हजार चारशे लोक होते.

31 दान वंशाच्या छावणीत एक लाख स ावन्न हजार सहाशे
लोक होते. इसर्ाएल लोकांचा तळ िठकिठकाणाहनू हलिवताना
दानवंशाच्या कुळांनी सवार्त शेवटी चालावे.

32 अशी इसर्ाएल लोकांची मंडळी होती. त्यांच्या वंशात
त्यांच्या कुळापर्माणे व त्यांच्या वाडविडलांच्या घराण्यापर्माणे
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त्यांची गणती केली तेव्हा त्यांची एकूण संख्या सहा लाख तीन
हजार पाचशे पन्नास होती. 33मोशेने परमेश्वराच्याआजे्ञपर्माणे
इसर्ाएल लोकांबरोबर लेवी लोकांची गणती केली नाही.

34 तेव्हा परमेश्वराने मोशेला िदलेल्याआज्ञापर्माणे सवर्काही
इसर्ाएल लोकांनी केले. पर्त्येक कुळाने आपआपल्या
िनशाणापाशी तळ िदला. पर्त्येकजण आपापल्या कुळात व
आपापल्या वाडविडलांच्या घराण्यांच्या छावणीत रािहला.

3

. 10:1-7
1 जेव्हा परमेश्वर सीनाय पवर्तावर मोशेशी बोलला

त्याकाळचा अहरोन व मोशे ह्याच्या वंशावळीचा इितहास
आता हा असाः 2 अहरोनाच्या मुलांची नावे हीः नादाब हा
पर्थम जन्मलेला, व अबीह,ू एलाजार व इथामार.

3अहरोनाचे हे पुतर् जे अिभषेक केलेले याजक होते, ज्यांना
त्याने याजकपदात सेवा करण्यासाठी समिपर्त केले, त्यांची नावे
ही आहेत 4 परंतु नादाब व अबीहू परमेश्वराची सेवा किरताना
सीनाय रानात परमेश्वरापुढे अिस्वकारनीय अग्नी अिपर्ला तेव्हा
ते परमेश्वरापुढे मरण पावले. त्यांना पुतर् नव्हते म्हणनू एलाजार
व इथामार हेआपला बाप अहरोन हयात असताना याजक होऊन
परमेश्वराची सेवा करीत असत.

5परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 6 लेवीच्या वंशाला
आण आिण त्यांना अहरोन याजकासमोर त्यास मदत करण्यास
हजर कर.

7अहरोन व सवर् मंडळी दशर्नमंडपामध्ये सेवा करीत असता
लेवी लोक त्यांना मदत करतील. त्यांनी िनवासमंडपात सेवा
करावी. 8 त्यांनी दशर्नमंडपामधील सवर् वस्तूंची काळजी घ्यावी
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आिण इसर्ाएल वंशांना िनवासमंडपाच्या सेवेत त्यांना सामान
वाहण्यास मदत करावी.

9अहरोन व त्याच्या मुलांना तू लेवीचं्या हाती दे. इसर्ाएल
लोकांची सेवा करण्यासाठी त्यांना पणूर्पणे मदतीसाठी देण्यात
आले आहे. 10 “अहरोन व त्याचे पुतर् यांची याजक म्हणनू
नेमणकू कर. त्यांनी याजक म्हणनू आपले सेवेचे काम करावे.
कोणी परका जवळआल्यास त्यास िजवे मारावे.”

11 परमेश्वर मोशेशी बोलला तो म्हणाला, 12 पाहा, मी
इसर्ाएल लोकांतील पर्थम जन्मलेल्यांच्या ऐवजी मी आता
माझी सेवा करण्यासाठी लेवी वंशातील लोकांस िनवडून घेत
आहे. लेवी माझेच असतील. 13 “सवर् पर्थम जन्मलेले माझेच
आहेत. मी िमसर देशातसवर् पर्थमजन्मलेल्यांनामारूनटाकले.
त्याच िदवशी इसर्ाएल लोकांतील पुरुषांपैकी व पशपैूकी पर्थम
जन्मलेले सवर् मी आपणासाठी पिवतर् ठरवले. ते माझेचआहेत.
मी परमेश्वर आहे.”

14 परमेश्वर सीनाय रानात पुन्हा मोशेशी बोलला. तो
म्हणाला, 15 “लेवी वंशातील िजतके पुरुष व एक मिहन्याचे
िकंवा त्याहनू अिधक वयाची मुले असतील त्यांची, त्यांच्या
कुळापर्माणे व त्यांच्या वाडविडलांच्या घराण्यापर्माणे गणती
कर.” 16 मोशेने परमेश्वराच्या वचनापर्माणे त्यास झालेल्या
परमेश्वराच्या आजे्ञनुसार त्यांची गणती केली.

17 लेवीचं्या मुलांची नावे गेषो र्न, कहाथ व मरारी होते.
18 गेषो र्नाच्या मुलांची नावे त्यांच्या कुळावरून ही आहेत.
िलब्नी व िशमी. 19 कहाथाचे पुतर् त्यांच्या कुळापर्माणे हे:
अमर्ाम, इसहार, हेबर्ोन व उिज्जयेल. 20मरारीचे पुतर् त्यांच्या
कुळापर्माणे हे: महली व मशूी. ही लेवी कुळातील घराणी होत.

21 गेषो र्नापासनू िलब्नी व िशमी ही कुळे चालू झाली ही
गेषो र्नी कुळे. 22या दोन कुळात एक मिहन्याचे व त्याहनू अिधक
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वयाचे पुतर् व पुरुष िमळून सात हजार पाचशे होते. 23 गेषो र्न
कुळांनी त्यांना सांिगतल्यापर्माणे पिश्चमेच्या बाजसू पिवतर्
िनवासमंडपाच्या मागे आपले डेरे िदले.

24लायेलाचा मुलगा एल्यासाप हा गेषो र्नी घराण्याचा सरदार
होता. 25 दशर्नमंडपामधील िनवासमंडप, तंबू आिण त्यावरील
आच्छादन, दशर्नमंडपाच्या पर्वेशद्वाराचा पडदा यांची िनगा
राखण्याचे काम गेषो र्नी लोकांवर सोपिवण्यात आले. 26 पिवतर्
िनवासमंडप व वेदी ह्यांच्या सभोंवतीच्या अंगणाचे पडदे,
अंगणाच्या दाराचा पडदा, त्यांच्यासाठी लागणारे तणावे व इतर
सामान यांची िनगा राखण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली.

27 कहाथापासनू अमर्ाम, इसहार, हेबर्ोन व उिज्जयेल ही
कुळे चालू झाली; ही कहाथी कुळे. 28या कुळात एक मिहन्याचे
व त्याहनू अिधक वयाचे पुतर् व पुरुष आठ हजार सहाशे होते.
पिवतर्स्थळातीलवस्तचूी िनगा राखण्याचे कामकहाथी कुळांना
देण्यात आले. 29 कहाथी कुळांनी िनवासमंडपाच्या दिक्षणेस
आपली छावणी उभारली.

30 उिज्जयेलाचा मुलगा अलीसापान हा कहाथी घराण्याचा
पुढारी होता. 31 पिवतर् कराराचा कोश, मेज, दीपस्तंभ,
वेद्या, पिवतर्स्थानाची सेवेसाठी असलेली पातरे्, पडदा व
इतर सवर् वस्तूंची देखभाल करण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली.
32 अहरोनाचा मुलगा एलाजार याजक हा लेवी लोकांच्या
पुढर्यांचा पुढारी होता. पिवतर् वस्तचेू रक्षण करण्याचे काम
ज्यांच्यावर सोपवले होते त्या सवार्ंवर देखरेख करणारा तो पर्मुख
होता.

33मरारीपासनू महली व मुशी ही घराणी चालूझाली ही मरारी
कुळे. 34 या कुळात एक मिहन्याचे व त्याहनू अिधक वयाचे
पुतर् व पुरुष सहा हजार दोनशे होते. 35अबीहाईलाचा मुलगा
सरूीएल हा मरारी घराण्याचा पुढारी होता. या कुळांना पिवतर्
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िनवासमंडपाच्या उ रेकडचा भाग िदला होता तेव्हा त्यांनी तेथे
आपली छावणी ठोकली.

36 मरारी वंशातील लोकांस पिवतर् िनवासमंडपाच्या फळ्या
व त्यांचे सवर् अडसर, खांब व उथळ्या आिण पिवतर्
िनवासमंडपाच्या फळ्यांशी िनगडीत अशा सवर् वस्तूंची िनगा
राखण्याचे काम देण्यातआले; 37तसेच पिवतर् िनवासमंडपाच्या
अंगणासभोंवतीचे सवर् खांब, त्यांच्या बैठका, उथळ्या, मेखा
आिण तणाव्याचे दोर यांची ही देखभाल करण्याचे काम त्यांनी
घेतले.

38मोशे,अहरोन व त्याचे पुतर् यांची छावणी दशर्नमंडपाच्या
समोर असलेल्या पिवतर् िनवासमंडपाच्या पवूस होती.
इसर्ाएल लोकांच्यावतीने पिवतर् िनवासस्थानाच्या रक्षणाचे
काम त्यांना देण्यात आले. सवर् इसर्ाएलाकिरता त्यांनी हे काम
केले. कोणी दुसरा पिवतर् िनवासस्थानाजवळ आल्यास त्यास
िजवे मारावे असा त्यांना आदेश होता. 39 लेवी वंशातील एक
मिहन्याचे व त्याहनू अिधक वयाचे पुतर् व पुरुष यांची गणती
करण्यास परमेश्वराने मोशे व अहरोन ह्याना सांिगतले, तेव्हा
पुरुष लेवीची एकूण संख्या बावीस हजार भरली.

40 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “इसर्ाएल लोकांपैकी िजतके
पर्थम जन्मलेले, एक मिहन्याचे व त्याहनू अिधक वयाचे पुतर्
व पुरुष असतील त्यांच्या नांवाची एक यादी तयार कर; 41आता
मी इसर्ाएलाचे पर्थम जन्मलेले पुतर् व पुरुष घेणार नाही,
त्याऐवजी मी परमेश्वर, लेवी वंशाचे लोक घेईन, तसेच इसर्ाएल
लोकांच्या पर्थम जन्मलेल्या पशूंच्या ऐवजी लेवी लोकांच्या
पशूंचे पर्थम जन्मलेले घेईन.” 42 तेव्हा मोशेने परमेश्वराच्या
आजे्ञपर्माणे केले, त्याने इसर्ाएललोकांच्या पर्थमजन्मलेल्या
सवार्ची गणती केली. 43मोशेने पर्थम जन्मलेले एक मिहन्याचे
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व त्याहनू अिधक वयाचे जे इसर्ाएल पुतर् व पुरुष होते त्यांच्या
नांवाची यादी केली. त्या यादीत बावीस हजार दोनशे याह र
नांवे होती.

44परमेश्वर मोशेशी पुन्हा बोलला. तो म्हणाला, 45इसर्ाएल
लोकांच्या पर्थम जन्मलेल्या ऐवजी तू लेवी लोक घे आिण
इसर्ाएलांच्या पशू ऐवजी लेवी लोकांचे पशू घे, कारण लेवी
माझेच आहेत. मी परमेश्वर आहे.

46 लेवी लोक बावीस हजार आहेतआिण इसर्ाएल लोकांच्या
कुळात पर्थम जन्मलेले बावीस हजार दोनशे याह र आहेत.
म्हणजे इसर्ाएलातील पर्थम जन्मलेल्यांपैकी दोनशे याह र
पुतर् अिधक िशल्लक राहतात. 47 त्यांना सोडवनू घेण्यासाठी
पर्त्येकाकडून पिवतर्स्थानाच्या शेकेलापर्माणे पाच पाच
शेकेल घे. एक शेकेल म्हणजे वीस गेरा. 48 पर्थम
जन्मलेल्यांच्या सोडवणुकीचे जे अिधक पैसे येतील तो पैसा
अहरोन व त्याच्या मुलांना दे.

49 आिण लेव्यांकडून ज्यांची खंडणी झाली त्यांच्याहनू जे
अिधक होते त्यांच्यापासनू त्यांच्या खंडणीचा पैसा मोशेने
घेतला. 50 इसर्ाएलांच्या पर्थम जन्मलेल्याकडून त्याने जे पैसे
घेतले अिधकृत पिवतर्स्थानातील चलनापर्माणे मोशेने एकूण
एक हजार तीनशे पासष्ट शेकेल भरले. 51 मोशेने खंडणीचे पैसे
अहरोन व त्याच्या मुलांना िदले. जशी परमेश्वराने त्यास आज्ञा
केली होती ती पर्त्येक गोष्ट परमेश्वराच्या वचनानुसार मोशेने
केली.

4
1 परमेश्वर मोशे व अहरोन यांच्याशी बोलला, तो

म्हणाला, 2 लेवी लोकांपैकी कहाथी कुळांच्या पुरुषांची त्यांच्या
वाडविडलांच्या घराण्यापर्माणे गणती कर. (हे लोक लेवीच्या
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कुळापैकीच होते) 3 तीस ते पन्नास वषार्ंच्या पुरुषांची गणती
कर. हे पुरुष दशर्नमंडपातली सेवा करण्यासाठी सैन्यात जातात
त्यांची गणती कर. 4 कहाथ वंशजांनी दशर्नमंडपामधील
परमपिवतर् वस्तू ज्या माझ्यासाठी राखनू ठेवल्याआहेत त्यांची
त्यांनी काळजी घ्यावी.

5 जेव्हा छावणी आपला तळ पुढे हलिवण्याची तयारी करील,
तेव्हा अहरोन व त्याच्या मुलांनी तंबतू जाऊन परमपिवतर्
स्थानातील पडदा जो पिवतर्स्थानापासनू वेगळा करतो तो
खाली काढावा व त्याने कराराचा कोश झाकावा. 6 मग त्यांनी
कोशावर तहशाच्या *कातड ाचे आच्छादन घालावे व त्यावर
संपणूर् िनळ्या रंगाचे कापड पसरावे व त्यांनी तो वाहनू नेण्यासाठी
दांडे लावावे.

7 त्यांनी समक्षतेच्या भाकरीच्या मेजावर िनळ्या रंगाचे कापड
पसरावे व त्यावर तबके, धपूपातरे्, वाट ा व पेयापर्णे ओतण्याचे
पेले ठेवावे; त्याचपर्माणे नेहमीचीभाकरही त्यावर ठेवावी. 8 त्या
सवार्ंवर िकरिमजी रंगाचे कापड पसरावे व नंतर ते सवर् तहशाच्या
कातड ाने झाकून टाकावे; तो वाहनू नेण्यासाठी मेजाला दांडे
बसवावे.

9 त्यांनी दीपस्तंभ आिण त्यावरील िदवे, तसेच िदवे सतत
तेवत ठेवण्याकिरता लागणारी सवर् उपकरणे िचमटे, ताटल्या
आिण िदव्यासाठी लागणार्या तेलाची सवर् पातरे् ही सवर् िनळ्या
कापडाने झाकावी. 10या सवर् वस्तू त्यांनी तहशाच्या कातड ाने
लपेटून घ्याव्यात आिण हे सवर् वाहनू न्यावयाच्या चौकटीवर
त्यांनी ठेवावे. 11 त्यांनी सोन्याच्या वेदीवर िनळे कापड पसरावे.
ते तहशाच्या कातड ाने झाकावे व मग वेदीला वाहनू नेण्याचे
दांडे बसवावे.

12 मग पिवतर्स्थानातील उपासनेसाठी लागणारी सवर्
उपकरणे त्यांनी गोळा करावीत व ती िनळ्या कापडात
गंुडाळावीत; त्यावर तहशाच्या कातड ाचे आच्छादन टाकावे
* 4:6
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आिणमग हेसवर् त्यांनी वाहनू नेणार्या चौकटीवर ठेवावे. 13मग
त्यांनी वेदीवरील सवर् राख काढून ती स्वच्छ करावी व वेदीवर
जांभळ्या रंगाचे कापड पसरावे. 14 नंतर त्यांनी वेदीच्या सेवेची
सवर् उपकरणे म्हणजे अग्नीपातरे्, काटे, फावडी व कटोरे या
वेदीच्या सवर् वस्तू गोळा करून त्या वेदीवर ठेवाव्यात; मग
ितच्यावर तहशाच्या कातड ाचेआच्छादन घालावे व मग ितला
वाहनू नेण्याचे दांडे बसवावेत.

15अहरोन व त्याचे पुतर्ह्यानी पिवतर्स्थानातीलसवर् पिवतर्
वस्तवूर आच्छादन टाकण्याचे पणूर् करावे; मग कहाथी लोकांनी
आत जावे आिण त्या वस्तू वाहनू नेण्याचे काम सुरु करावे;
अशा पर्कारे ते पिवतर् वस्तूंना स्पशर् करणार नाहीत आिण
मरणार नाहीत. दशर्नमंडपामधील जी ओझी कहाथवंशजांनी
वाहावयाची ती हीच. 16 पिवतर् िनवासमंडप व त्यातील सवर्
वस्तू व उपकरणे म्हणजे पिवतर्स्थान व त्यातील िदव्यांना
लागणारे तेल, सुगंधी धपू, रोजची अन्नापर्णे व अिभषेकाचे तेल
या सवार्चंी जबाबदारी अहरोन याजकाचा मुलगा एलाजार ह्याने
घ्यावी.

17 परमेश्वर मोशे व अहरोनाशी बोलला. तो म्हणाला,
18 तुम्ही कहाथी वंशातल्या कुळाचा वंश लेव्यातनू
काढून टाकण्याची परवानगी देऊ नका; 19 जेव्हा ते
परमपिवतर्स्थानातील वस्तजूवळ जातील तेव्हा त्यांनी मरू
नये पण जगावे म्हणनू अहरोन व त्याचे पुतर् ह्यांनी आत
जाऊन त्यांच्यातील एकएकाला त्यांचे काम व ओझे नेमनू
द्यावे. 20 पिवतर् स्थानातील वस्तू पाहण्यास त्यांनी क्षणभरही
आत जाऊ नये िकंवा गेले तर ते मरतील. अहरोनाने व त्याच्या
मुलांनी आत जाऊन कहाथीतल्या एकएकाला त्याचे काम व
त्याचे िवशेष काम नेमनू द्यावे.

21 परमेश्वर मोशेशी पुन्हा बोलला. तो म्हणाला, 22 गेषो र्न
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वंशातील पुरुषांची गणना कर आिण त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्याच्यापर्माणे त्यांची यादी कर; 23 म्हणजे
तीस ते पन्नास वष वयाचे जे दशर्नमंडपातले कामकरायला पातर्
असतील अशा लोकांची गणती कर.

24 गेषो र्नी कुळांनी करावयाची सेवा व वाहावयाची ओझी ही
अशीः 25 त्यांनी िनवासमंडपाचे पडदे, दशर्नमंडप व त्याचे
आच्छादन आिण त्यावर असलेले तहशाच्या कातड ाचे
आच्छादन तसेच दशर्नमंडपाच्या पर्वेशद्वाराचा पडदा,
26 िनवासमंडप व वेदी ह्यांच्या भोंवतीच्या अंगणाच्या कनातीचे
पडदे, तसेच अंगणाच्या पर्वेश दाराचा पडदा, सवर् तणावे व
त्यांच्याबरोबर लागणारी उपकरणे, या सवर् वस्तू गेषो र्नी कुळांनी
वहाव्यात;आिणया सामानासंबंधी जे काही काम पडेल ते त्यांनी
करावे.

27 गेषो र्नी लोकांनी त्यांना नेमनू िदलेली कामे वाहने आिण
जी सवर् सेवा, अहरोनाच्या व त्याच्या मुलांच्या आजे्ञवरून
करावी. त्यांचा भार त्यांच्याकडे सोपवावा. 28 गेषो र्नी कुळातील
लोकांची दशर्नमंडपातली ही सेवा आहे. अहरोन याजकाचा
मुलगा इथामार ह्यांच्या हाताखाली त्यांनी कामाची जबाबदारी
पार पाडावी.

29 मरारी वंशजांचीही, त्यांची कुळे व त्यांच्या वाडविडलांची
घराणी या पर्माणे गणती कर. 30 म्हणजे तीस ते पन्नास वषच्या
वयाच्या दशर्नमंडपामधील सेवा करण्यास पातर् असलेल्या
पुरुषांची गणती कर.

31 दशर्नमंडपाच्या ज्या वस्तू वाहनू नेण्याची जबाबदारी
त्यांना करावी लागेल ती हीः िनवासमंडपाच्या फळ्या, अडसर,
खांब, उथळ्या, वाहनू नेण्याचे काम त्यांनी करावे. 32 तसेच
सभोंवतीच्या अंगणाचे खांब, उथळ्या, तंबचू्या मेखा, तणावे
आिण अंगणाच्या खांबासाठी लागणारी इतर उपकरणे, इत्यादी
सवर्सामान वाहनू नेण्याचे व िनगा राखण्याचे काम मरारी लोकांचे
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आहे. त्या मनुष्यांच्या नावांची यादी करा व पर्त्येकाने नक्की
काय वाहनू न्यायचे ते त्यास सांगा.

33 दशर्नमंडपाची कामे किरताना मरारी कुळातील पुरुषांनी
ही सेवा करावी त्यांच्या कामासाठी अहरोन याजकाचा मुलगा
इथामार हा जबाबदार राहील.

34 मोशे, अहरोन व इसर्ाएलाच्या मंडळीचे पुढारी ह्यानी
कहाथी लोकांची, त्यांची कुळे व वाडविडलांची घराणीह्यापर्माणे
गणती केली. 35 त्यांनी, दशर्नमंडपाच्या सेवेसाठी पातर्
असलेल्या तीस ते पन्नास वष वयाच्या पुरुषांची गणती केली.
36ज्या पुरुषांची त्यांच्या वंशापर्माणे गणती झाली ते दोन हजार
सातशे पन्नास लोक होते.

37 कहाथी वंशापैकी जे दशर्नमंडपामध्ये पिवतर् सेवा करीत
त्यांची गणती करण्यात आली. मोशे व अहरोन ह्यानी,
परमेश्वराने मोशेला सांिगतल्यापर्माणे हे केले. 38तसेच गेषो र्नी
वंशजांचीही, त्यांची कुळे व वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे
गणती करण्यात आली; 39 म्हणजे दशर्नमंडपाच्या सेवेसाठी
पातर् असलेले तीस ते पन्नास वष वयाच्या सवर् पुरुषांची गणती
करण्यात आली. 40 ज्या पुरुषांची, त्यांचे वंश व वाडविडलांची
घराणी ह्यास अनुसरून गणती झाली ती दोन हजार सहाशे तीस
होती.

41 गेषो र्नी कुळांपैकी नोंद घेतलेले जे सवर् दशर्नमंडपामध्ये
सेवा करीत असत, ज्यांची नोंद मोशे व अहरोन ह्यानी,
परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे केली.

42 त्याचपर्माणे मरारी वंशजांचीही, त्यांची कुळे व त्यांच्या
वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे गणती करण्यात आली,
43 म्हणजे तीस ते पन्नास वष वयाचे जे दशर्नमंडपातले काम
करायला पातर् होते ते सवर्, 44 ज्या पुरुषांची त्यांच्या कुळास
अनुसरून गणती झाली ते तीन हजार दोनशे भरले.
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45मरारी वंशापैकी ज्या पुरुषांची गणतीमोशे वअहरोनह्यानी,
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्यापर्माणे केली, ते इतके भरले.

46 तेव्हा मोशे, अहरोन व इसर्ाएलाचे पुढारी ह्यानी सवर् लेवी
लोकांची गणती, त्यांची कुळे व वाडविडलांची घराणी ह्यापर्माणे
केली. 47तीस ते पन्नास वष वयअसलेल्या व दशर्नमंडपामधील
सेवा करण्यास व ओझे वाहण्यास पातर् असलेल्या पुरुषांची
गणती करण्यातआली; 48 त्यांची एकूण संख्याआठ हजार पांचशे
ऐंशी होती.

49 तेव्हा परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्यापर्माणे पर्त्येक
मनुष्याची गणती करण्यात आली; पर्त्येक मनुष्यास त्याने
स्वत: करावयाचे काम नेमनू देण्यात आले व त्याने काय
वाहनू न्यावयाचे ते सांगण्यात आले. हे सवर् परमेश्वराने आज्ञा
िदल्यापर्माणे करण्यात आले.

5

. 15:1-33
1 परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 2 “इसर्ाएल

लोकांस अशी आज्ञा कर की, पर्त्येक महारोगी, व कोणाला
कसल्याही पर्कारचा स्तर्ाव होत असेल व कोणी परे्ताला
िशवल्यामुळे अशुद्ध झालेला असल्यास अशा लोकांस त्यांनी
छावणीच्या बाहेर घालवनू द्यावे; 3मग तो पुरुष असो िकंवा ती
स्तर्ी असो त्यांनाछावणीच्या बाहेर काढावे म्हणजे मगछावणी
आजार व िवटाळापासनू शुद्ध स्वच्छ राहील;कारणमीछावणीत
तुमच्याबरोबर राहत आहे.” 4 तेव्हा परमेश्वराने मोशेला आज्ञा
िदल्यापर्माणे इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वराची आज्ञा माननू त्या
लोकांस छावणीबाहेर काढून टाकले.
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. 6:1-7
5 परमेश्वर पुन्हा मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 6 इसर्ाएल

लोकांस हे सांग की एखादा पुरुष वा स्तर्ी दुसर्याचा अपराध
करील तरखरे पाहता तो परमेश्वरािवरूद्धचपाप करील व म्हणनू
तो दोषी ठरेल. 7 तेव्हा त्या मनुष्याने आपला अपराध कबलू
करावा. मग ज्याचा त्याने अपराध केला आहे त्याची त्याने
पणूर्पणे भरपाई करावी व त्या भरपाईत आणखी एक पंचमांशाची
भर घालनू ज्याचा त्याने अपराध केलाआहे त्यास ती सवर् द्यावी.

8 पण ज्याच्यावर अपराध घडला आहे तो मेला आिण
अपराधाबद्दलची भरपाई घेण्यास त्याचे जवळचे कोणी नातलग
नसतीलतर त्याअपराधी मनुष्याने ती भरपाई परमेश्वरासअपर्ण
करावी. त्याने ती पणूर् भरपाई याजकाकडे द्यावी. याजकाने
त्याअपराध्याच्या पर्ायिश्चतासाठी पर्ायिश्चताचा में ढा अपर्ण
करावा परंतु रािहलेली भरपाई याजकाने ठेवावी. 9 “जर कोणी
इसर्ाएली लोकांमधनू परमेश्वरास समिपर्त करण्याकिरता काही
िवशेष देणगी याजकाकडे देईल तर ती याजकाने ठेवनू घ्यावी; ती
त्याचीच होईल. 10पर्त्येक मनुष्याने पिवतर् केलेल्या वस्तू त्या
याजकाच्याच होत. याजकाला कोणी काही िदले तर ते त्याचेच
होईल.”

11 मग परमेश्वर पुन्हा मोशेशी बोलला. तो म्हणाला,
12 इसर्ाएल लोकांस असे सांग की एखाद्या मनुष्याच्या पत्नीने
त्याचा िवश्वासघात केला.

13 म्हणजे ितने दुसर्या मनुष्याशी कुकमर् केले व ही गोष्ट
ितने आपल्या नवर्यापासनू लपवनू ठेवली तर कोणी साक्षीदार
नसल्यामुळे हे कुकमर् ितच्या नवर्याला कधीच कळणार नाही;
ती स्वत: तर आपल्या नवर्याला ही गोष्ट सांगणारच नाही;
14 आिण ितच्या पतीच्या मनात परे्मशंका उदभवली आिण
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आपल्या स्तर्ीच्या पाितवर्त्याबद्दल त्यास संशय येऊन ती जर
खरोखर भर्ष्ट झालेली असली अथवा ितच्या पतीच्या मनात
परे्मशंका उदभवनू आपल्या स्तर्ीच्या पाितवर्त्याबद्दल त्यास
संशयआला आिण ती वास्तिवक भर्ष्ट झालेली नसली.

15 जर असे झाले, तर त्या मनुष्याने आपल्या पत्नीला
याजकाकडे घेऊन जावे. तसेच त्याने अपर्ण म्हणनू एक दशमांश
एफा जवाचे पीठ अपार्वे; त्याच्यावर त्याने तेल ओतू नये िकंवा
धपू ठेवू नये; कारण परपरे्मशंकेमुळे केलेले म्हणजे अनीतीचे
स्मरण करून देणारे हे अन्नापर्ण होय.

16 याजकाने त्या स्तर्ीला परमेश्वरासमोर उभे करावे. 17 मग
याजकाने मातीच्या पातर्ात पिवतर् पाणी घ्यावे व पिवतर्
िनवासमंडपाच्या जिमनीवरील थोडीशी धळू त्यामध्ये टाकावी.

18 याजकाने त्या स्तर्ीला परमेश्वरासमोर उभे रहावयास
सांगावे. मग त्याने ितच्या डोक्याचे केस सोडावे,आिण दे्वषामुळे
अपर्ण करण्यासाठीआिणलेले जवाचे पीठ ितच्या हातावर ठेवावे.
त्याचवेळी याजकाने शापआणणारे जे कडू पाणीआपल्या हातात
घ्यावे; 19मग त्या याजकाने त्या स्तर्ीला खोटे न बोलण्याबद्दल
सचूना द्यावी. तसेच ितने खरे सांगण्याचे वचन द्यावे. याजकाने
ितला म्हणावे; तूलग्नझालेल्या तुझ्या नवर्यािवरूद्धपापकरून
दुसर्या पुरुषाबरोबर कुकमर् केले नसेल तर मग या शाप देणार्या
कडू पाण्यापासनू मुक्त हो.

20 परंतु तू जर तुझ्या नवर्या िवरूद्ध पाप केले असेल, तू
दुसर्या पुरुषाबरोबर संबंध केला असशील तर मग तू भर्ष्ट
झाली आहेस. 21 मग याजकाने त्या स्तर्ीला परमेश्वरापुढे
शापाची शपथ घ्यावयास सांगावे; परमेश्वर तुझी मांडी सडवील
व तुझे पोट फुगिवल तेव्हा परमेश्वर तुला लोकांच्या शापाला
व ितरस्काराला पातर् करो. 22 याजकाने म्हणावे, म्हणजे तुझे
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पोट फुगिवण्यासाठी*वमांडीसडिवण्यासाठी हेशापजनकपाणी
तुझ्या आतड ात िशरेल. मग त्या स्तर्ीने आमेन, आमेन असे
म्हणावे.

23मग याजकाने हे शापशब्द पुस्तकात िलहनू ते कडू पाण्यात
धुवावे.

24 मग ते शािपत कडू पाणी त्या स्तर्ीने प्यावे. हे पाणी
ितच्या पोटात जाईल आिण ितच्या पोटात कडूपणा उत्पन्न
करील. 25 नंतर याजकाने ते दे्वषाबद्दलचे अन्नापर्ण त्या स्तर्ीच्या
हातातनू घ्यावे व परमेश्वरासमोर उंच धरावे आिण मग ते
वेदीजवळ घेऊन जावे. 26मग त्यातील मठूभर अन्नापर्ण घेऊन
त्याचे स्मारक म्हणनू ते वेदीवर जाळावे. त्यानंतर याजकाने त्या
स्तर्ीला हे पाणी िपण्यास सांगावे.

27 जर त्या स्तर्ीने आपल्या नवर्यािवरूद्ध अपराध केला
असेल तर शापजनक पाणी पाजल्यावर ते ितच्या पोटात जाईल
व कडूपणा उत्पन्न करील. ितचे पोट फुगेल, ितची मांडी सडेल
ितच्या लोकात ितचे नाव शािपत होईल. 28 परंतु त्या स्तर्ीने
आपल्या नवर्यािवरूद्ध पाप केले नसेल व ती शुद्ध असेल तर ती
स्तर्ी अपराधी नाही असे याजकाने ितला सांगावे. मग ती मुक्त
होईल व गभर्धारणेस पातर् ठरेल.

29 तेव्हा दे्वषासंबंधी हा िनयम आहे. एखाद्या स्तर्ीने आपल्या
नवर्यािवरूद्ध जर पाप केले तर तू ही अशी कारवाई करावी.
30 िकंवा एखाद्या पुरुषाने आपल्या पत्नीने आपल्या िवरूद्ध पाप
केले आहे असा संशय व दे्वष, धरला तर त्या मनुष्याने अशी
कारवाई करावी; त्या मनुष्याने †स्तर्ीला परमेश्वरासमोर उभे
करावे व सांिगतलेल्या िनयमापर्माणे ितच्यािवरूद्ध कारवाई
करावी.

* 5:22 † 5:30
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31मग पती अधमर् करण्यापासनू मुक्त होईल परंतु जर स्तर्ीने
पाप केले असेल तर ितला तर्ास भोगावा लागेल.

6
1 परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 2 इसर्ाएल

लोकांशी बोल. त्यांना सांग, जेव्हा कोणी पुरुष िकंवा स्तर्ी
आपणास परमेश्वरासाठी वेगळे होऊन नाजीराचा *िवशेष नवस
करील, 3 त्याने मद्य िकंवा मादक दर्व्यापासनू दरू रहावे. त्याने
मद्यापासनू केलेला िशरका िकंवा मादक पेय िपऊ नये. त्याने
दर्ाक्षाचा कसलाही रस िपऊ नये िकंवा ताजी दर्ाके्ष िकंवा
मनुकेही खाऊ नयेत. 4 तो माझ्यासाठी वेगळा झाला त्या
सवर् िदवसात, त्याने दर्ाक्षापासनू केलेली पर्त्येक गोष्ट, जी
िबयापासनू ते सालपटापयर्ंत समािवष्ट आहे काहीच खाऊ नये.

5 त्याने परमेश्वरासाठी वेगळे राहण्याचा कालावधी पणूर्
होईपयर्ंत त्याच्या नवसाच्या िदवसापयर्ंत त्याच्या डोक्यावर
वस्तर्याचा उपयोग करू नये. तो देवासाठी वेगळा केला आहे.
त्याने आपल्या डोक्याचे केस लांब वाढू द्यावेत.

6 त्याने आपल्या स्वतःला परमेश्वरासाठी वेगळे केलेल्या सवर्
िदवसात, त्याने परे्ताजवळ जाऊ नये. 7 त्याच्या स्वत:चा बाप,
आई, भाऊ िकंवा बहीणजरकोणी मरण पावले तर त्यांच्याकिरता
अशुद्ध होऊ नये. कारण तो देवासाठी वेगळा केलेला आहे,
जसे पर्त्येकजण त्याच्या डोक्यावरील लांब केस पाहतील.
8 आपल्या वेगळे राहण्याच्या सवर् िदवसात तो परमेश्वरासाठी
पिवतर्, राखीव आहे.

9 जर कोणी अचानक त्याच्याजवळ मरण पावला आिण
त्याने वेगळा केलेला मनुष्य अशुद्ध झाला, तर त्याने आपल्या

* 6:2
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शुद्धीकरण्याच्या िदवशी डोक्याचे मंुडण करावे, म्हणजे ते
सातव्या िदवसानंतर करावे. तेव्हा त्याने आपले डोके मंुडावे.

10आठव्या िदवशी त्याने दोन होले िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले
दशर्नमंडपाच्या पर्वेशदारापाशी याजकाकडे आणावीत. 11 मग
याजकाने एक पक्षी पापापर्ण व दुसर्याचा होमापर्ण करावा. हे
त्याच्यासाठी पर्ायिश्चत आहे कारण परे्ताजवळ जाऊन त्याने
पाप केले. त्याने त्याच िदवशी आपल्या स्वतःला पुन्हा पिवतर्
करावे.

12 त्याने परमेश्वरासाठी वेगळे होण्यासाठी स्वत:ला पुन्हा
समिपर्त करावे. त्याने एक वषार्चा में ढा दोषापर्णासाठी आणावा.
त्याने आपल्याला अशुद्ध करून घेण्याच्या पवूी र्चे िदवस मोजू
नयेत. कारण तो देवासाठी वेगळा झाला तेव्हा तो अशुद्ध झाला
होता.

13मग त्याच्या नाजीरपणाच्या नवसाचे िदवस पणूर् झाल्यावर
त्यास दशर्नमंडपाच्या पर्वेशदारापाशी आणावे. 14 त्याने आपले
अपर्ण परमेश्वरास भेट द्यावे. त्याने होमबिल म्हणनू एक वषार्चा
व दोषहीन में ढा अपार्वा. त्याने पापबिल म्हणनू एक वषार्ची व
दोषहीन में ढी अपार्वी, त्याने शांत्यपर्णासाठी एक दोषहीन में ढा
आणावा. 15 त्याने तेलात मळलेल्या मैद्याच्या एक टोपलीभर
बेखमीर भाकरीसुद्धा आणाव्या व तेल लावलेले बेखमीर पापड
त्याबरोबर त्यांचे अन्नापर्णे व पेयापर्णे आणावीत.

16 याजकाने ती परमेश्वरापुढे सादर करावी. त्याने त्याचे
पापापर्ण व होमापर्ण परमेश्वरास अपार्वेत; 17 त्याने बेखमीर
भाकरीच्या टोपलीबरोबर, परमेश्वराकरता शांत्यपर्णाच्या
यज्ञासाठी में ढा सादर करावा. याजकाने अन्नापर्ण व पेयापर्णही
सादर करावी.

18 मग नाजीराने आपण देवासाठी वेगळे झालेल्याचे िचन्ह
म्हणनू दशर्नमंडपाच्या पर्वेशदारापाशीआपल्या डोक्याचे मंुडण
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करावे. त्याने त्याच्या डोक्यापासनूचे केस घ्यावे आिण
शांत्यपर्णाच्या यज्ञाखाली अग्नी आहे त्याच्यावर ठेवावेत.

19 नाजीराने आपण वेगळेपणाचे असलेले िचन्ह म्हणजे त्याने
डोक्याचे मंुडण केल्यावर याजकाने में ढ ाचा िशजिवलेला फरा,
टोपलीतनू एक बेखमीर भाकर व एक बेखमीर पापड घेऊन
त्याच्या हातावर ठेवावी. 20 मग याजकाने ते अपर्णापर्माणे
परमेश्वरासमोर उंच करून त्यास सादर करावे. जे में ढ ाचे ऊर
व मांडीसह एकितर्त परमेश्वरापुढे उंच केलेले हे याजकासाठी
राखनू ठेवलेले पिवतर् अन्न आहे. त्यानंतर नाजीर मद्य िपऊ
शकतो.

21 “जो कोणी नाजीरआपल्या वेगळेपणाचा परमेश्वरासअपर्ण
करण्याचा नवस करतो त्याचा िनयम हा आहे. जे काही तो देईल,
त्यानेआपण घेतलेल्याशपथेचे बंधनपाळावे,तोजो नवसकरतो
त्या त्याच्या नाजीरपणासाठी दशर्िवलेल्या िनयमापर्माणे केले
पािहजे.”

22 पुन्हा परमेश्वर मोशेशी बोलला, तो म्हणाला, 23अहरोन
व त्याच्या मुलांशी बोल. म्हण, तू इसर्ाएल लोकांस ह्यापर्माणे
आशीवार्द द्या. तुम्ही त्यांना म्हणावे.

24 परमेश्वर तुला आशीवार्द देवो व तुझे संरक्षण करो.
25 परमेश्वर आपला मुखपर्काश तुझ्यावर पाडो, तुझ्याकडे

पाहो व तुजवर दया करो.
26 परमेश्वर आपल्या पर्सन्नमुखासह तुजकडे पाहो व तुला

शांती देवो.
27 यापर्माणे त्यांनी माझे नाव इसर्ाएल लोकांस द्यावे. मग

मी त्यांना आशीवार्द देईन.

7
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1 ज्या िदवशी मोशेने िनवासमंडपाचे काम संपिवले, त्याने
तो अिभषेक करून व परमेश्वराच्या उपयोगासाठी त्यातील सवर्
एकितर्त सािहत्यासह पिवतर् केला. त्याने वेदी व त्यातील
सवर् पातरे् अिभषेक करून पिवतर् केली. त्याने त्यास अिभषेक
केला व त्यास पिवतर् केले. 2 त्यािदवशी, जे इसर्ाएलांचे
अिधपती, त्यांच्या पवूर्जांच्या घराण्यांचे पर्मुख होते त्यांनी
अपर्णे अिपर्ली; हीच माणसे जमातीचे नेतृत्व करणारे होते. याच
लोकांनी िशरगणतीचे काम पािहले होते. 3 त्यांनी परमेश्वरापुढे
अपर्णे आणली. त्यांनी झाकलेल्या सहा गाड ा व बारा बैल
आणले. त्यांनी पर्त्येक दोनअिधपतीसाठी एक गाडी व पर्त्येक
अिधपतीसाठी एक बैल िदला. त्यांनी या वस्तू िनवासमंडपासमोर
सादर केल्या.

4 मग परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला
5 “त्यांच्यापासनू अपर्णे िस्वकार आिण दशर्नमंडपाच्या
कामासाठी अपर्णांचा उपयोग कर. पर्त्येक लेवीला ज्याच्या
त्याच्या कामाच्या आवश्यकतेनुसार अपर्ण दे.”

6 मोशेने गाड ा व बैल घेतले आिण ते लेवीनंा िदले. 7 त्याने
दोन गाड ा व चार बैल गेषो र्नी वंशाना िदले कारण त्यांच्या
कामासाठी त्यांना त्यांची गरज होती. 8 त्याने चार गाड ा वआठ
बैल मरारी वंशाना िदले, ते अहरोन याजकाचा मुलगा इथामार
ह्याच्या देखरेखीखाली होते. त्याने हे अशासाठी केले की त्यांना
त्याची गरज होती.

9 परंतु त्याने कहाथी वंशाना त्यातील काहीच िदले नाही,
कारण िनवासमंडपातील राखीव वस्तू आिण सािहत्य याच्या
संबंधीत त्यांचे काम असनू, त्या वस्तू आपल्या स्वतःच्या
खांद्यावर वाहनू नेण्याचे होते.

10 मोशेने वेदीला अिभषेक केला त्या िदवशी अिधपतीनंी
वेदीलाआपला माल समिपर्त करण्यासाठीआणला. अिधपतीनंी
आपलीअपर्णे वेदीसमोरअिपर्ली. 11परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
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“पर्त्येक अिधपतीनी आपल्या स्वतःच्या िदवशी, वेदीच्या
समपर्णासाठी आपले अपर्ण आणावे.”

12 पिहल्या िदवशी, यहदूा वंशाचा अिधपती अम्मीनादाबाचा
मुलगा नहशोन ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 13 त्याचे अपर्ण
पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी
आणली. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या
सिपठाने भरलेल्या होत्या. 14 त्यानेही धपूाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे, एक सोन्याचे पातर् आणले.

15 त्याने एक गोर्हा, एक मेंढा आिण एक वषार्चे एक नर
कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली. 16 त्याने पापापर्णासाठी एक
बकरा िदला. 17 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाच में ढे, पाच
बकरे आिण एक वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यासाठी िदली. हे
अम्मीनादाबाचा मुलगा नहशोन याची भेट होती.

18 दुसर्या िदवशी, इस्साखार वंशाचा, अिधपती सवूाराचा
मुलगा नथनेल, ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 19 त्याचे अपर्ण
पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी
अिपर्ली. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या
सिपठाने भरलेल्या होत्या.

20 त्यानेही धपूाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एक सोन्याचे
पातर् िदले. 21 त्याने एक गोर्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे एक नर
कोकरु ही होमापर्णासाठी िदली. 22 त्याने पापापर्णासाठी एक
बकरा िदला. 23 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाच में ढे, पाच
बकरे आिण एक वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे
सवूाराचा मुलगा नथनेल याची भेट होती.

24 ितसर्या िदवशी, जबुलनू वंशाचा अिधपती हेलोनाचा
मुलगा अलीयाब ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 25 त्याचे अपर्ण
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पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी
िदली. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या
सिपठाने भरलेल्या होत्या. 26 त्यानेही धपूाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक सोन्याचे पातर् िदले.

27 त्याने एक गोर्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू
ही होमापर्णासाठी िदली. 28 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा
िदला. 29 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाच में ढे, पाच
बकरे आिण एक वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे
हेलोनाचा मुलगा अलीयाब ह्याचे अपर्ण होते. 30 चौथ्या
िदवशी, रऊबेन वंशाचा अिधपती शदेयुराचा मुलगा अलीसरू
ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 31 त्याचे अपर्ण पिवतर्स्थानाच्या
चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे चांदीचे एक ताट व
स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी होती. त्या दोन्ही वस्तू
अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या सिपठाने भरलेल्या होत्या.
32 त्यानेही धपूाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे एकसोन्याचे पातर्
अिपर्ले.

33 त्याने एक गोर्हा, एकमेंढाआिण एक वषार्चे एक नर कोकरू
ही होमापर्णासाठी िदले. 34 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा िदला.
35 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाचमें ढे, पाच बकरेआिणएक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे शदेयुराचा मुलगा
अलीसरू ह्याचे अपर्ण होते.

36 पांचव्या िदवशी, िशमोन वंशाचा अिधपती सुरीशादै्दचा
मुलगा शलमूीयेल ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 37 त्याचे अपर्ण
पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट वस र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी होते.
त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या सिपठाने
भरलेल्या होत्या. 38 त्यानेही धपूाने भरलेले दहा शेकेल वजनाचे
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एक सोन्याचे पातर् अिपर्ले.
39 त्याने एक गोर्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही

होमापर्णासाठी िदली. 40 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा िदला.
41 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाचमें ढे, पाच बकरेआिणएक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे सुरीशादै्दचा मुलगा
शलमूीयेल यांचे अपर्ण होते.

42सहाव्या िदवशी, गाद वंशाचा अिधपती दगुवेलाचा मुलगा
एल्यासाप ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 43 त्याचे अपर्ण
पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी
होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या
मैद्याच्या िपठाने भरलेल्या होत्या. 44 त्याने धपूाने भरलेले दहा
शेकेल वजनाचे एक सोन्याचे पातर् िदले.

45 त्याने एक गोर्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही
होमापर्णासाठी िदली. 46 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा िदला.
47 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाचमें ढे, पाच बकरेआिणएक
वषार्ची पाच नर कोंकरे ही अिपर्ण्यास िदली, हे दगुवेलाचा मुलगा
एल्यासाप ह्याचे अपर्ण होते.

48सातव्या िदवशी, एफ्राईम वंशाचा अिधपती अम्मीहदूाचा
मुलगा अलीशामा ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 49 त्याचे अपर्ण
पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी
होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या
सिपठाने भरलेल्या होत्या. 50 त्याने धपूाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक सोन्याचे पातर् िदले.

51 त्याने एक गोर्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही
होमापर्णासाठी िदली. 52 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा िदला.
53 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाचमें ढे, पाच बकरेआिणएक
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वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. अम्मीहदूाचा मुलगा
अलीशामा यांचे अपर्ण होते.

54 आठव्या िदवशी, मनश्शे वंशाचा अिधपती पदाहसुराचा
मुलगा गमलीयेल ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 55 त्याचे अपर्ण
पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी
होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या
सिपठाने भरलेल्या होत्या. 56 त्याने धपूाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक सोन्याचे पातर् िदले.

57 त्याने एक गोर्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही
होमापर्णासाठी िदली. 58 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा िदला.
59 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाचमें ढे, पाच बकरेआिणएक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे पदाहसुराचा मुलगा
गमलीयेल याचे अपर्ण होते.

60 नवव्या िदवशी, बन्यामीन वंशाचा अिधपती गीदोनीचा
मुलगा अबीदान ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 61 त्याचे अपर्ण
पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी
होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या
सिपठाने भरलेल्या होत्या. 62 त्याने धपूाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक सोन्याचे पातर् िदले.

63 त्याने एक गोर्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही
होमापर्णासाठी िदली. 64 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा िदला.
65 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाचमें ढे, पाच बकरेआिणएक
वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे िगदोनीचा मुलगा
अबीदान ह्याचे अपर्ण होते.

66 दहाव्या िदवशी, दान वंशाचा अिधपती अम्मीशादै्दचा
मुलगा अहीएजर ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 67 त्याचे अपर्ण
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पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी
होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या
सिपठाने भरलेल्या होत्या. 68 त्याने धपूाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक सोन्याचे पातर् िदले.

69 त्याने एक गोर्हा, एक मेंढा, एक वषार्चे एक नर कोकरू ही
होमापर्णासाठी िदली. 70 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा िदला.
71 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाच में ढे, पाच बकरे आिण
एक वषार्ची पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदले. हे अम्मीशादै्द याचा
मुलगा अहीएजर ह्याचे अपर्ण होते.

72 अकराव्या िदवशी, आशेर वंशाचा अिधकारी आक्रानाचा
मुलगा पगीयेल ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 73 त्याचे अपर्ण
पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाची चांदीची एक वाटी
होती. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या
सिपठाने भरलेल्या होत्या. 74 त्याने धपूाने भरलेले दहा शेकेल
वजनाचे एक सोन्याचे पातर् िदले.

75 त्याने होमापर्णासाठी एक गोर्हा, एक मेंढा व एक वषार्चे नर
कोकरू िदले. 76 त्याने पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 77 त्याने
शांत्यपर्णासाठी दोन बैल, पाच में ढे, पाच बकरे आिण एक वषार्ची
पाच नर कोंकरे अिपर्ण्यास िदली. हे आक्रानाचा मुलगा पगीयेल
याचे अपर्ण होते.

78 बाराव्या िदवशी, नफताली वंशाचा अिधपती एनानाचा
मुलगा अहीरा ह्याने आपली अपर्णे अिपर्ली. 79 त्याचे अपर्ण
पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे एकशेतीस शेकेल वजनाचे
चांदीचे एक ताट व स र शेकेल वजनाचा चांदीचा एक कटोरा
होता. त्या दोन्ही वस्तू अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेल्या
सिपठाने भरलेल्या होत्या. 80 त्याने धपूाने भरलेले, दहा शेकेल
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वजनाचे एक सोन्याचे पातर् िदले. 81 त्याने एक गोर्हा, एकमेंढा,
एक वषार्चे एक नर कोकरू ही होमापर्णासाठी िदली. 82 त्याने
पापापर्णासाठी एक बकरा िदला. 83 त्याने शांत्यपर्णासाठी दोन
बैल, पाच में ढे, पाच बकरे आिण एक वषार्ची पाच नर कोंकरे
अिपर्ण्यास िदली. हे एनानाचा मुलगा अहीरा याचे अपर्ण होते.

84 मोशेने वेदीला अिभषेक केला त्या िदवशी इसर्ाएलांच्या
अिधपतीनंी या सवर् वस्तू समिपर्त केल्या. त्यांनी चांदीची
बारा ताटे, चांदीच्या बारा वाट ा आिण सोन्याची बारा पातरे्
समिपर्त केली. 85 पर्त्येक चांदीच्या ताटाचे वजन एकशेतीस
शेकेल व पर्त्येक चांदीच्या वाट ांचे वजन स र शेकेल
होते. पिवतर्स्थानाच्या चलनापर्माणे चांदीची ताटे व चांदीच्या
वाट ा िमळून त्यांचे एकूण वजन दोन हजार चारशे शेकेल
होते. 86 धपूाने भरलेले सोन्याची बारा पातरे्, पर्त्येकी
पिवतर्स्थानाच्या शेकेलापर्माणे दहा शेकेल वजन होते.

87 त्यांनी होमापर्णासाठी बारा गोर्हे, बारा में ढे व एक वषार्ची
बारा नर कोंकरे समिपर्त केली. त्यांनी आपले अन्नापर्ण िदले.
त्यांनी पापापर्णासाठी बारा बकरे िदले. 88 शांत्यपर्णाच्या
अपर्णासाठी त्यांनी आपल्या सवर् गुराढोरातनू चोवीस बैल, साठ
में ढे, साठ बकरे व एक वषार्ची साठ नर कोंकरे िदली. जेव्हा
अिभषेक झाला होता, तेव्हा त्यांनी ही वेदीला अपर्णे केली.

89 जेव्हामोशे परमेश्वराबरोबरबोलण्यासाठी दशर्नमंडपामध्ये
गेला, त्यावेळी त्याने देवाची वाणी त्याच्याशी बोलताना ऐकली.
देव साक्षीकोशावर जे दयासन होते त्यावरून म्हणजे दोन
करुबांच्या मधनू आपणाशी बोलणारी वाणी ऐकली. परमेश्वर
त्याच्याशी बोलला.

8
. 25:31-40
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1परमेश्वरमोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 2 “अहरोनाशी बोल.
त्यास सांग, जेव्हा तू िदवे लावतोस तेव्हा त्या सात िदव्यांचा
पर्काश दीपस्तंभाच्यासमोर पडावा.”

3 अहरोनाने तसे केले. परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या
आजे्ञपर्माणे त्याने दीपस्तंभावरील िदव्यांचा उजेड समोर
पडावा म्हणनू िदवे लावले. 4 दीपस्तंभ यापर्माणे बनवलेला
होताः परमेश्वराने मोशेला दीपस्तंभाच्या तळापासनू त्याच्या
कळ्यापयर्ंत दाखिवल्यापर्माणे त्याने तो घडीव सोन्याचा
घडिवला.

5 पुन्हा, परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 6 लेवीनंा
इसर्ाएल लोकांमधनू घे व त्यांना शुद्ध कर.

7 त्यांना शुद्ध करण्यासाठी हे करः पापक्षालनाचे पाणी घेऊन
त्यांच्यावर िशंपड. त्या पर्त्येकानेआपल्या पणूर् शरीरावरवस्तरा
िफरवावाआिणआपलेकपडे धुवावेआिण त्यामुळे स्वतःला शुद्ध
करावे. 8मग त्यांनी एक गोर्हा घ्यावा आिण तेलात मळलेल्या
सिपठाचे अन्नापर्ण घ्यावे. त्यांनी पापापर्णासाठी दुसरा एक
गोर्हा घ्यावा.

9 लेवीनंा दशर्नमंडपासमोर सादर कर व इसर्ाएल लोकांच्या
सवर् मंडळीला एकतर् जमव. 10 लेवीनंा परमेश्वरासमोर सादर
कर. तेव्हा इसर्ाएल लोकांनी लेवीचं्या डोक्यावर आपले हात
ठेवावे. 11अहरोनाने लेव्यांना इसर्ाएल लोकांच्यावतीने माझी
सेवा करण्यास सादर करावे. लेव्यांनी माझी सेवा करावी यासाठी
त्याने हे करावे.

12 लेवीनंी आपले हात बैलाच्या डोक्यावर ठेवावे. लेव्यांच्या
पर्ायिश्चतासाठी एक बैल पापापर्ण व दुसरा बैल माझ्या
होमापर्णासाठी अपार्वा. 13 लेवीनंा अहरोन व त्याचे पुतर् ह्यांच्या
समोर सादर कर आिण माझ्यासाठी त्यांना अपर्णापर्माणे उंच
करावे.
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14 यापर्कारे तुम्ही लेव्यांपासनू इसर्ाएल लोकांना वेगळे
करा. लेवी माझेच होतील. 15 तू त्यांना शुद्ध कर. तू त्यांना
अपर्णापर्माणे माझ्यापयर्ंत त्यांना उंच कर. यानंतर त्यांनी
दशर्नमंडपामध्ये जाऊन सेवा करावी.

16 हे करा,कारण इसर्ाएललोकांमधनू ते पणूर्पणे माझेआहेत.
इसर्ाएल वंशातील गभार्शयातनू िनघणारे पर्त्येक पर्थम पुरुष
मलूाची ते जागा घेतील. मी लेवीनंा आपल्या स्वतःसाठी घेतले
आहे. 17 इसर्ाएल लोकांतले, मनुष्यापैकी आिण पशपैूकी या
दोन्हीमधील सवर् पर्थमजन्मलेले माझेआहेत. िमसर देशातील
सवर् पर्थमजन्मलेली मुले व पशू मी मारले त्यािदवशी मी त्यांना
आपल्याकरता पिवतर् केले.

18मी इसर्ाएललोकातील सवर् पर्थमजन्मलेल्यांच्या ऐवजी
लेवीनंा घेतले आहे. 19 अहरोन व त्याच्या मुलांना मी लेवीनंा
दान म्हणनू िदले आहेत. दशर्नमंडपामध्ये सवर् इसर्ाएल
लोकांचे काम करण्यासाठी मी त्यांना घेतले आहे. जेव्हा लोक
पिवतर्स्थानाजवळ येतील तर त्यांनी मरीने नाश होऊ नये
म्हणनू इसर्ाएल लोकांसाठी पर्ायािश्चताची अपर्णे करावी.

20 तेव्हा मोशे, अहरोन आिण सवर् इसर्ाएल लोकांची मंडळी
ह्यांनी ह्यापर्कारे लेव्यांना केले. परमेश्वराने लेव्यांिवषयी
मोशेला आज्ञा केल्यापर्माणे त्यांनी त्यांचे सवर् काही केले.
इसर्ाएलाच्यालोकांनी त्याच्याबरोबर हे केले. 21 लेव्यांनीआपले
कपडे धुऊन स्वतःला पापापासनू शुद्ध केले. तेव्हा अहरोनाने
त्यांना अपर्णापर्माणे परमेश्वरास सादर केले आिण त्यांना शुद्ध
करण्यासाठी त्याने पर्ायिश्च केले.

22 त्यानंतर, लेवी दशर्नमंडपामध्ये अहरोनापुढे व त्याच्या
मुलांपुढे आपली नेमलेली सेवा करण्यास आत गेले. परमेश्वराने
मोशेला लेव्याबद्दल आज्ञा केल्यापर्माणे केले. त्यांनी सवर्
लेव्यांना ह्यापर्कारे वागवले.
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23 पुन्हा, परमेश्वर मोशेशी बोलला, तो म्हणाला, 24 जे लेवी
पंचवीस वष िकंवा त्यापेक्षा अिधक वयाचे आहेत त्या सवार्साठी
हे आहे. त्यांनी दशर्नमंडपामध्ये सेवा करण्यास मंडळात भाग
घ्यावा.

25 त्यांनी वयाच्या पन्नासव्या वषार्पंासनू सेवेत यापर्कारे
थांबावे. नंतर त्यांनी थांबावे. 26 त्यांनी दशर्नमंडपामध्ये सेवा
करणार्या आपल्या बंधूंना त्यांच्या कामात मदत करावी, परंतु
त्यांनी अिधक सेवा करु नये. तू लेव्यांना या सवर् गोष्टीत
मागर्दशर्न करावे.

9
. 12:1-20

1 िमसर देशामधनू इसर्ाएल लोक बाहेर आल्यानंतर
दुसर्या वषार्च्या पिहल्या मिहन्यात परमेश्वर सीनायच्या रानात
मोशेबरोबर बोलला. तो म्हणाला, 2 “इसर्ाएललोकांस वषार्तील
ठरलेल्या वेळी वल्हांडण सण पाळण्यास सांग. 3 या मिहन्यात
चौदाव्या िदवशी संध्याकाळी त्याच्या नेमलेल्या वेळी तुम्ही तो
पाळावा. भोजन करावे. त्याच्या सवर् िनयमापर्माणे आिण
त्याच्या िवधीपर्माणे तो पाळावा.”

4 मग मोशेने इसर्ाएल लोकांस वल्हांडण सण पाळावयास
सांिगतले. 5 तेव्हा परमेश्वराने मोशेद्वारे िदलेल्या आजे्ञपर्माणे
इसर्ाएल लोकांनी सीनायच्या रानात पिहल्या मिहन्याच्या
चौदाव्या िदवशी संध्याकाळी वल्हांडणसणपाळला; परमेश्वराने
मोशेला िदलेल्याआजे्ञपर्माणे इसर्ाएललोकांनी सवर्काही केले.

6 त्यािदवशी परे्ताला िशवल्यामुळे काही लोक अशुद्ध
झाले. त्यामुळे त्यांना वल्हांडण सण पाळता येईना. ते
त्याच िदवशी मोशे व अहरोन ह्यांच्यापुढे गेले. 7 ती माणसे
मोशेस म्हणाली, “एका मृत मनुष्यामुळे आम्ही अशुद्ध झालो.
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इसर्ाएलाच्या लोकांमध्ये परमेश्वराचे अपर्ण वषार्च्या नेमलेल्या
वेळी करण्यापासनूआम्हास दरू कां ठेवतआहेस?” 8मोशे त्यांना
म्हणाला, “जरा थांबा, तुम्हािवषयी परमेश्वर काय सचूना देतो, हे
मी ऐकतो.”

9मग परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 10तू इसर्ाएल
लोकांशी बोल. म्हण, जर तुमच्यापैकी कोणी िकंवा तुम्ही
परे्तामुळे अशुद्ध झाला िकंवा लांबच्या पर्वासावर असला, तरी
त्याने परमेश्वरासाठी वल्हांडण सण पाळावा.

11 त्यांनी वल्हांडणसण दुसर्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी
संध्याकाळी साजरा करावा. त्यांनी तो बेखमीर भाकर व कडू
भाजीबरोबर खावा. 12 त्यांनी सकाळपयर्ंत काहीही िशल्लक
ठेवू नये िकंवा त्यांनी पशचेू हाड मोडू नये. त्यांनी वल्हांडण
सणासाठीचे सवर् िनयम पाळावेत.

13 परंतु जर कोणी शुद्ध आहे आिण दरूच्या पर्वासात
नाही, पण जो वल्हांडण सण पाळत नाही तर त्यास आपल्या
लोकातनू काढून टाकावे कारण त्याने परमेश्वराचे अपर्ण त्याच्या
नेमलेल्या वेळी केले नाही. त्या मनुष्याने आपले पाप वहावे.
14 जर तुमच्यामध्ये एखाद्या परराष्ट्रीय मनुष्य राहतो आिण
परमेश्वराच्या सन्मानाथर् वल्हांडण सण पाळतो, तो त्याने
पाळावा आिण त्याने िदलेल्या आज्ञा व वल्हांडणाचे सवर् िनयम
व िवधीपर्माणे पाळून साजरा करावा. परक्यांना आिण तुम्ही
देशात जन्मलेल्या सवार्नंा सणाचे िनयम सारखेच आहेत.

. 13:21; 40:34-38
15 ज्या िदवशी िनवासमंडप उभा करण्यात आला,

िनवासमंडपाला, कराराच्या कोशाच्या तंबलूा ढगाने झाकले.
संध्याकाळी ढग िनवासमंडपावर होता. तो सकाळपयर्ंत
अग्नीसारखा िदसला. 16 अश्यापर्कारे ते सतत होत. ढग
िनवासमंडपाला झाकी आिण रातर्ी तो अग्नीसारखा िदसे.
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17 जेव्हा ढग तंबवूरून वर घेतला गेला, म्हणजे तेव्हा इसर्ाएल
लोकही त्यांच्या पर्वासास िनघत असत. जेव्हा ढग थांबत असे,
तेव्हा लोकआपला तळ देत असत.

18 परमेश्वराच्या आजे्ञवरून, इसर्ाएल लोक पर्वास
करीत आिण त्याच्या आजे्ञपर्माणे तळ देत. जोपयर्ंत ढग
िनवासमंडपावर थांबत असे, तोपयर्ंत ते आपल्या तळात राहत.
19 जेव्हा कधी ढग िनवासमंडपावर बरेच िदवस राहत असे, मग
इसर्ाएल लोक परमेश्वराचा िनयम पाळून आिण पर्वास करीत
नव्हते.

20काहीवेळेला ढग थोडेच िदवस िनवासमंडपावर राहत असे.
याबाबतीत, ते परमेश्वराची आज्ञा पाळत ते तेथे तळ देत
असत आिण मग ते त्याच्या आजे्ञने पुन्हा पर्वासास िनघत.
21 काहीवेळेला ढग संध्याकाळपासनू सकाळपयर्ंत हजर राहत
असे. जेव्हा सकाळी ढग वरती घेतला गेला म्हणजे ते पर्वास
करत. जर िदवसा आिण रातर्ी ढग वर गेले की, ते एकसारखा
पर्वास करीत असत.

22जर ढग िनवासमंडपावर दोन िदवस, मिहनाभर िकंवा वषर्भर
रािहला तरी इसर्ाएल लोक तळ देऊन राहत असत आिण
पर्वास करीत नव्हते. पण मग ढग वर गेला म्हणजे ते पर्वासास
िनघत. 23 परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे ते तळ देत आिण त्याच्या
आजे्ञपर्माणे ते पर्वासकरीत; परमेश्वराने मोशेच्याद्वारे िदलेल्या
आज्ञा ते पाळीत.

10

1 परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 2चांदीचे दोन कण
बनव. चांदी ठोकून ते बनव. मंडळीला एकतर् बोलवण्यासाठी
आिण त्यांचा तळ हलिवण्यासाठी या कण्यार्चंा उपयोग करावा.
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3 सवर् मंडळीला दशर्नमंडपाच्या पर्वेशद्वारासमोर एकतर्
बोलिवण्यासाठी याजकाने कण वाजवावे. 4जर याजकाने एकच
कणार् वाजिवला तर मग अिधकार्यांनी, इसर्ाएलांच्या वंशाच्या
अिधपतीनी तुझ्याकडे जमावे. 5 जेव्हा तू कणार् मोठ ाने फंुकून
इशारा िदला म्हणजे पवूकडील छावण्यांनी त्यांचा पर्वासास
सुरवात करावी.

6 जेव्हा दुसर्या वेळी मोठ ाने फंुकून इशारा िदला म्हणजे
तेव्हा दिक्षणेकडील छावण्यांनी पर्वासास सुरवात करावी;
त्यांच्या पर्वासासाठी मोठ ाने फंुकून इशारा द्यावा. 7 जेव्हा
मंडळीला एकतर् जमावावयाचे असेल तेव्हा कणार् फंुका, पण
मोठ ाने फंुकू नये. 8 अहरोनाचे मुले, याजक, यांनीच कण
वाजवावीत. हा तुमच्या लोकांस िपढ ानिपढ ाचा कायमचा
िनयमआहे.

9 तुम्ही जेव्हा तुमच्या देशात तुम्हावर जुलमू करणार्या
शतर्ूिवरूद्ध लढायला जाता, मग तेव्हा तुम्ही कण्यार्चा गजर
करा. मी, परमेश्वर, तुमचा देव तुमची आठवण करीन आिण
तुमच्या शतर्ूपासनू तुमचे रक्षण करील.

10 तसेच तुम्ही आनंदाच्या पर्संगी, तुमचे दोन्ही िनयमीत
सण व मिहन्याच्या सुरवातीच्या िदवशी तुमची होमापर्णाच्या,
शांत्यपर्णाच्या यज्ञांच्या सन्मानासाठी तुम्ही कण वाजवावेत.
तुमच्या परमेश्वरास तुमची आठवण करून देण्याची ही एक कृती
आहे. हे तुम्ही करावे अशी मी तुम्हासआज्ञा देतो. मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे.

11 दुसर्या वषी र्, दुसर्या मिहन्यात, मिहन्याच्या िवसाव्या
िदवशी, साक्षपटाच्या िनवासमंडपापासनू ढग वर घेतला गेला.
12 तेव्हा इसर्ाएल लोक सीनाय रानातनू आपल्या पर्वासास
िनघाले. ढग पारानाच्या रानात थांबला. 13 परमेश्वराने
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मोशेच्याद्वारे िदलेल्या आजे्ञपर्माणे त्यांनी हा पिहला पर्वास
केला.

14 पिहल्याने यहदूा वंशाच्या छावणीच्या िनशाणाखालील
त्यांच्या वैयिक्तक सैन्यासह बाहेर िनघाले. अम्मीनादाबाचा
मुलगा नहशोन यहदूाच्या सैन्याच्या अगर्स्थानी होता.
15 सुवाराचा मुलगा नथनेल इस्साखार वंशाच्या सैन्याच्या
अगर्स्थानी होता. 16 हेलोनाचा मुलगा अलीयाब जबुलनू
वंशाच्या सैन्याच्या अगर्स्थानी होता.

17 गेषो र्न व मरारी वंश िनवासमंडपाची काळजी घेण्यासाठी
होते, त्यांनी िनवासमंडप खाली काढला आिण मग तो
उचलनू घेऊन त्यांच्या पर्वासास सुरवात केली. 18 त्यानंतर,
रऊबेनाच्या िनशाणाखालील छावणीतील सैन्यांनी त्यांच्या
पर्वासास सुरवात केली. शदेयुराचा मुलगा अलीसरू त्यांच्या
सैन्याच्या अगर्स्थानी होता. 19 सुरीशादै्दचा मुलगा शलमूीयेल
िशमोन वंशाच्या सैन्याच्या अगर्स्थानी होता. 20 रगुवेलाचा
मुलगा एल्यासाप गाद वंशाच्या सैन्याच्या अगर्स्थानी होता.

21 कहाथीनंी पर्वासास सुरवात केली. ते पिवतर्स्थानातील
पिवतर् वस्तू घेऊन िनघाले. ते पुढच्या तळावर जाऊन
पोहोचेपयर्ंत अगोदरच्या इतरांनी पिवतर् िनवासमंडप उभा
करून तयार ठेवला होता. 22 त्यानंतर एफ्राइम वंशाच्या
िनशाणाखालील छावणीतील सैन्यांनी पर्वासास सुरवात केली.
अम्मीहदूाचा मुलगा अलीशामा त्यांच्या सैन्याच्या अगर्स्थानी
होता. 23 पदाहसुराचा मुलगा गमलीयेल मनश्शे वंशाच्या
सैन्याच्या अगर्स्थानी होता. 24 िगदोनीचा मुलगा अबीदान
बन्यामीन वंशाच्या सैन्याच्या अगर्स्थानी होता.

25 दान वंशाच्या िनशाणाखालील सैन्यांची शेवटची छावणी
होती. अम्मीशादै्द चा मुलगा अहीएजर दान वंशाच्या
सैन्याच्या अगर्स्थानी होता. 26 आक्रानाचा मुलगा पगीयेल
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आशेर वंशाच्या सैन्याच्या अगर्स्थानी होता. 27 एनानाचा
मुलगा अहीरा नफताली वंशाच्या सैन्याच्या अगर्स्थानी होता.
28ह्यापर्कारे इसर्ाएल लोकांचे सैन्य त्यांच्या पर्वासास सुरवात
करीत.

29 मोशेने आपला सासरा िमद्यानी रगुवेल ह्याचा मुलगा
होबाबह्याच्याशी बोलला. रगुवेलमोशेच्या पत्नीचा िपता होता.
मोशे होबेबाशी बोलला व म्हणाला, “परमेश्वराने वणर्न केलेल्या
देशातआम्ही जातआहोत. तो देश देण्याचे परमेश्वरानेआम्हास
वचन िदले आहे. तू आमच्याबरोबर ये आिण आम्ही तुझे चांगले
करू. परमेश्वराने इसर्ाएल लोकांसाठी चांगले करण्याचे वचन
िदलेआहे.” 30परंतु होबाबाने उ र िदले “मी तुमच्याबरोबर येणार
नाही. मी माझ्या देशात व माझ्या स्वतःच्या लोकात जाईल.”

31 मग मोशेने त्यास उ र िदले, “कृपा करून तू आम्हास
सोडूनजाऊनको. तुला रानातकसा तळद्यायचा हे मािहतआहे.
तू आमचा वाटाड ा हो. 32 तू जर आमच्याबरोबर येशील तर
परमेश्वर जे काही आमचे चांगले करील तेच आम्ही तुझे करू.”

33 परमेश्वराच्या पवर्तापासनू तीन िदवसाचा पर्वास करीत
गेले. परमेश्वराच्या कराराचा कोश त्यांच्या िवसाव्यासाठी जागा
शोधायला तीन िदवसाच्या वाटेवर त्यांच्यापुढे गेला. 34जसा ते
पर्वास करत होते तसा परमेश्वराचा ढग िदवसरातर् त्यांच्यावर
होता.

35 जेव्हा कराराचा कोश पर्वासास िनघत तेव्हा मोशे म्हणत
असे, “हे परमेश्वरा, ऊठ, तुझ्या शतरं्ूची पांगापांग कर, जे
तुझा दे्वष करतात ते तुझ्यापासनू पळून जावोत.” 36 जेव्हा
कराराचाकोशथांबतअसे, तेव्हा मोशे म्हणतअसे, “हे परमेश्वरा,
इसर्ाएलाच्या लाखो लोकांकडे परत ये.”

11
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1 इसर्ाएल लोक आपल्या तर्ासाबद्दल कुरकुर करू लागले
तसे परमेश्वराने ऐकले. परमेश्वराने लोकांचे ऐकले आिण तो
रागावला. परमेश्वरापासनूचा अग्नी त्यांच्यात पेटला आिण
त्याने छावणीच्या हद्दीवरचे काही भाग भस्म केले. 2 तेव्हा
लोकांनी मोशेकडे मदतीसाठी ओरड केली. मोशेने परमेश्वरास
िवनंती केली तेव्हाअग्नी िवझला. 3 त्यामुळे त्या िठकाणाचे नांव
तबेरा असे पडले. लोकांनी त्या िठकाणाला तसे नांव िदले कारण
परमेश्वराच्या अग्नीमुळे छावणीचा भाग जळून गेला.

4 जे परराष्ट्रीय इसर्ाएल लोकाबरोबर राहत होते, त्यांना
चांगले अन्न खावेसे वाटू लागले. इसर्ाएल लोकांनी तक्रार
व रडण्यास करण्यास सुरवात केली. “आम्हांला मांस खावयास
कोण देईल? 5 िमसरमध्ये आम्हास मासे फुकट खाण्यास िमळत
होते. त्याचपर्माणे तेथे आम्हास काकड ा, खरबजेू, फळभाजी,
कांदे, लसणू िमळत असे त्याची आठवण आम्हास येते. 6आता
आम्ही कमजोर झालो आहोत. मान्न्यािशवाय आम्ही येथे
काहीच पाहत नाही!”

7 हा मान्ना धण्याच्या बीसारखा होता, त्याचा रंग
मोत्यासारखा होता. 8 लोक तो चोहोकडे िफरून गोळा करीत.
तो जात्यात दळीत िकंवा उखळात कुटीत, भांड ात िशजवीत
व त्याच्या भाकरी करीत. त्याची चव ताज्या जैतनू तेलात
तळलेल्या पुरीसारखी लागत असे.

9 जेव्हा रातर्ी छावणीवर दिहवर पडले म्हणजे मान्नासुध्दा
पडत असे. 10 सवर् लोक त्यांच्या कुटंुबात रडत असल्याचा
आवाज मोशेने ऐकला. आिण पर्त्येक मनुष्य आपापल्या
तंबचू्या दाराशी बसनू रडत होते. परमेश्वराचा राग भयंकर
भडकला आिण मोशेच्या दृष्टीने त्यांची तक्रार चकू होती.

11मोशे परमेश्वरास म्हणाला, तूआपल्या दासास इतके वाइट
का वागवतोस? तू माझ्यावर पर्सन्न नाहीस का? या सवर्
लोकांचा भार तू मला वाहण्यास सांगतोस. 12 मी या लोकांचे



11:13 xlii गणना 11:20

गभर्धारण केले काय? मी त्यांना जन्म िदला आहे का म्हणनू
तू म्हणतोस की, जसा िपता आपल्या बाळाला छातीशी धरून
घेऊनजातो तसे मी त्यांना न्यावे? जो देश देण्यािवषयी त्यांच्या
पवूर्जांना तू शपथ िदली त्यांना मी घेऊन जावे का?

13एवढ ा लोकांस पुरेल एवढे मांस देण्यासाठी मी कोठे शोध?ू
ते माझ्याकडे आसवे गाळून रडत आहेत, ते म्हणतात आम्हास
खावयास मांस दे! 14 मी एकटा या सवार्चंी काळजी घेऊ शकत
नाही. हे माझ्यासाठी फारच जड आहे. 15 जर तू मला अशा
मागार्ने वागवतोस, तुझी दया माझ्यावर असल्यास मला आता
मारुन टाकआिण माझे दुःख दरू कर.

16परमेश्वर मोशेला म्हणाला, इसर्ाएलाच्या विडलांचे स र
मनुष्ये मजकडे आण. मंडळीचे नेते असलेल्या या लोकांस
दशर्नमंडपाच्या दारापाशी आण; व तुझ्याबरोबर त्यांना उभे कर.
17 मग मी खाली येऊन तेथे तुझ्याशी बोलेन. मग तुझ्यावर
असलेल्या आत्म्यातनू काही भाग मी त्यांनाही देईन. मग
लोकांची काळजी घेण्यास ते तुला मदत करतील. ह्यापर्कारे
इसर्ाएल लोकांची जबाबदारी केवळ तुझ्या एकट ावर राहणार
नाही.

18लोकांस सांग उद्या तुम्ही स्वत: शुद्ध राहा म्हणजे तुम्हास
मांस खावयास िमळेल. परमेश्वराने तुमचे रडगाणे ऐकले आहे.
आम्हास मांस खाण्यास पािहजे! आम्ही िमसरमध्ये होतो ते बरे
होते, असे तुम्ही म्हणाला ते शब्दही परमेश्वराने ऐकले आहेत.
तेव्हा आता परमेश्वर तुम्हास मांस देईल आिण तुम्ही ते खाल.
19 तुम्ही ते एक, िकंवा दोन, िकंवा पाच, िकंवा दहा िदवस,
वीस िदवसच नाही तर, 20 परंतु तुम्ही ते पणूर् मिहनाभर तुमच्या
नाकपुड ातनू िनघेपयर्ंत आिण तुम्हास िशसारी येईपयर्ंत तुम्ही
ते खाल. कारण तुम्ही जो परमेश्वर तुम्हामध्ये राहतो त्यास
तुम्ही नाकारलेआहे. तुम्ही त्याच्यासमोर रडला. तुम्ही म्हणाला,
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आम्ही िमसर देश का सोडला?
21 नंतर मोशे म्हणाला, परमेश्वरा येथे सहा लाख लोक

आहेत आिण तू म्हणतोस की, ह्याना पणूर् मिहनाभर पुरेल एवढे
मांस मी खावयास देईन! 22 आम्ही त्यांना तृप्त करावे म्हणनू
शेरडेमें ढरे व गुरेढोरकापावीतकाय? िकंवासमुदर्ातीलसवर् मासे
त्यांच्यासाठी गोळा करून आणावे काय? 23 परमेश्वर मोशेला
म्हणाला, “माझा हात तोकडा आहे काय? आता माझे शब्द खरे
आहेत की नाही हे तू पाहशील.”

24 मोशे बाहेर गेला आिण परमेश्वर जे बोलला ते लोकांस
सांिगतले. मग मोशेने मंडळीच्या स र विडलांना एकतर्
जमिवले आिण त्याने त्यांना तंबू सभोवती उभे केले. 25 मग
परमेश्वर ढगात उतरून आला आिण मोशेशी बोलला. मोशेवर
परमेश्वराचा आत्मा होता. त्यातनू काही घेऊन परमेश्वराने ते
त्या स र विडलावर ठेवला. तोआत्माआल्यावर ते संदेश सांगू
लागले. परंतु त्यानंतरमातर् त्यांनी पुन्हा संदेशसांिगतलानाही.

26 त्यातील दोन वडील एलदाद व मेदाद छावणीच्या बाहेर
गेले नाहीत. त्यांची नांवे वडीलांच्या यादीत होती. परंतु ते
छावणीतच रािहले; त्यामुळे आत्मा त्यांच्यावरही आला आिण
ते छावणीतच संदेश सांगू लागले. 27 तेव्हा एका तरुणाने पळत
जाऊन मोशेला हे सांिगतले. तो म्हणाला, एलदाद व मेदाद हे
छावणीत संदेश सांगतआहेत.

28 तेव्हा ननूाचा मुलगा यहोशवा मोशेला म्हणाला, मोशे,
माझे स्वामी तुम्ही त्यांना बंदी घाला. यहोशवा तरुण
असल्यापासनू मोशेचा मदतनीस होता. 29 मोशेने त्यास उ र
िदले, माझ्या पर्ितष्ठेसाठी तू त्यांचा हेवा करतोस काय?
परमेश्वराचे सवर्च लोक संदेष्टे असते आिण परमेश्वराने त्या
सवार्ंवर आपलाआत्मा ठेिवला असता तर िकती बरे होते. 30मग
मोशे व इसर्ाएलाच्या वडीलजनासह छावणीत परत गेला.
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31 मग परमेश्वराने समुदर्ावरुन जोरदार वारा वाहावयास
लािवला. त्या वार्याने लावे पक्षी त्या भागात वाहनू आणले.
ते लावे पक्षी सवर् छावणीच्या भोंवती उडत रािहले. ते इतके
होते की छावणीचे अंगण व सारा पिरसर त्यांनी भरुन गेला.
त्यांचा जिमनीपासनू दोन हात उंचीचा थर साचला. मनुष्य एक
िदवसभरात िजतका दरू चालत जाईल ितथपयर्ंत तो थर होता.
32 लोक बाहेर पडले व त्यांनी िदवसभर व रातर्भर लावे पक्षी
गोळा केले आिण त्यांनी पणूर् दुसरा िदवसभरही ते गोळा केले.
ज्याने सवार्त कमी गोळा केले पक्षी त्यांचे दहा होमरभरले. त्यांनी
लावे पक्षी सवर् छावणी सभोवती पसरून ठेवले.

33 ते मांस त्यांच्या दातात होते, ते चावण्याच्या आधीच
परमेश्वराचा राग त्यांच्यावर भयंकर भडकला. त्यांने लोकांचा
भयंकर आजाराने संहार केला. 34 त्या जागेला िकबर्ोथ-ह व्वा
असे नांव िदले. कारण ज्या लोकांस मांस खाण्याची अितशय
तीवर् इच्छाझाली होती त्यांना तेथे पुरण्यातआले. 35 िकबर्ोथ-
ह व्वापासनू लोकांनी हसेरोथ गावापयर्ंत पर्वास केला व तेथे
त्यांनी मुक्काम केला.

12

1मग िमयार्म वअहरोन मोशेिवरूद्धबोलूलागले. कारण त्याने
एका कुशी-स्तर्ीशी लग्न केले. 2 ते म्हणाले, “परमेश्वर फक्त
मोशेबरोबरच बोलला काय? तो आमच्याबरोबरही बोलला नाही
काय? आता परमेश्वराने ते जे काय बोलले ते ऐकले.” 3आता
पृथ्वीवरील कोणत्याही मनुष्यापेक्षा मोशे अिधक नमर् होता.

4 तेव्हा परमेश्वर एकाएकी मोशे,अहरोन व िमयार्म ह्याच्याशी
बोलला. “तुम्ही ितघे आ ाच्या आता दशर्नमंडपापाशी
या!” तेव्हा ते ितघे बाहेर आले. 5 परमेश्वर एका ढगाच्या
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खांबातनू खालीआला मंडपाच्या पर्वेशदारापाशी उभा रािहला.
परमेश्वराने हाक मारली, अहरोन व िमयार्म तेव्हा ते दोघे पुढे
आले.

6 परमेश्वर म्हणाला, “आता माझे शब्द ऐका.
जेव्हा माझे संदेष्टे तुमच्याबरोबर आहेत,
मी स्वतः त्यांना दृष्टांतातनू पर्कट होतो,
आिण त्यांच्याशी स्वप्नात बोलतो 7 माझा सेवक मोशे तसा

नाही.”
तो माझ्या सवर् घराण्यात िवश्वासू आहे. 8 मी त्याच्याशी

समोरासमोर बोलतो. दृष्टांताने िकंवा कोड ानी बोलत
नाही.

तो माझे स्वरूप पाहत असतो.
तर असे असताना माझा सेवक मोशे ह्याच्या िवरूद्ध बोलताना

तुम्हास भीती कशी वाटली नाही?
9 परमेश्वराचा राग त्यांच्यावर खपू भडकला आिण नंतर तो

त्यांना सोडून गेला. 10 ढग िनवास मंडपापासनू वर गेला. आिण
िमयार्म अचानक बफार्सारखी पांढरी झाली होती. तेव्हा अहरोन
िमयार्मकडे वळाला, त्याने पािहले िमयार्म कोडी झाली.

11 अहरोन मोशेला म्हणाला, अहो, माझे स्वामी, आम्ही
केलेल्या मखूर्पणाच्या पापाबद्दलआमचीक्षमाकरा व त्याचा दोष
आमच्यावर ठेवू नको. 12कोणी आपल्या आईच्या उदरातनू अध
शरीर नष्ट झालेला असा मेलेलाच बाहेर पडतो, त्याच्यासारखी
ही मृतवत होऊ नये.

13 म्हणनू मोशे परमेश्वराकडे रडून म्हणाला, हे देवा, मी
तुला िवनंती करतो, तू िहला बरे कर. 14 परमेश्वराने मोशेला
उ र िदले, जर ितचा बाप ितच्या तोंडावर थंुकला असता तर
ितला सात िदवस लाज वाटली असती ना! तेव्हा सात िदवस
ितला छावणीच्या बाहेर काढ मग ती बरी होईल; मग ितने
परत छावणीत यावे. 15 म्हणनू त्यांनी िमयार्मला सात िदवस
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छावणीबाहेर कोंडून ठेवले आिण ती छावणीत परत येईपयर्ंत
लोकांनी आपला मुक्काम हलिवला नाही.

16 त्यानंतर लोकांनी हसेरोथ सोडले आिण पारानाच्या
रानापयर्ंत त्यांनी पर्वास केलाआिण तेथे रानातच त्यांनीआपला
तळ ठोकला.

13
1 नंतर परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 2 “कनान देश

हेरण्यासाठी काही लोकांस पाठव. हाच देश मी इसर्ाएललोकांस
देणार आहे. त्यांच्या बारा वंशानुसार पर्त्येकी एका सरदाराला
पाठव.”

3 तेव्हा मोशेने परमेश्वराची आज्ञा माननू, लोक पारानाच्या
रानात असताना हे सरदार पाठवले. ते सवर् इसर्ाएलाच्या
वंशातील होते. 4 त्यांची नांवे अशी आहेत:रऊबेन वंशातला
जक्कुराचा मुलगा शम्मुवा.

5 िशमोन वंशातला होरीचा मुलगा शाफाट. 6यहदूा वंशातला
यफुन्नेचा मुलगा कालेब. 7 इस्साखार वंशातला योसेफाचा
मुलगा इगाल. 8एफ्राईम वंशातला ननूाचा मुलगा होशा.

9 बन्यामीन वंशातला राफूचा मुलगा पलटी, 10 जबुलनू
वंशातला सोदीचा मुलगा गद्दीयेल, 11योसेफ वंशातला (मनश्शे)
ससूीचा मुलगा गद्दी, 12 दान वंशातला गमल्लीचा मुलगा
अम्मीयेल.

13आशेर वंशातला मीकाएलाचा मुलगा सतरू, 14 नफताली
वंशातला बाप्सीचा मुलगा नहब्बी. 15 आिण गाद वंशातला
माकीचा मुलगा गऊवेल. 16 मोशेने देश हेरावयास पाठवलेल्या
लोकांची ही नांवे होती. (मोशेने ननूाचा मुलगा होशा ह्याचे नांव
यहोशवा असे ठेवले.)

17 मोशेने कनान देश हेरण्यास पाठवताना लोकांस सांिगतले
की तुम्ही येथनू नेगेब पर्ांतामधनू िनघा आिण मग डोंगराळ
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पर्देशात जा. 18 देश कसा आहे? तेथील लोक कसे आहेत!
ते बलवान आहेत िकंवा दुबळे आहेत? ते थोडे आहेत िकंवा
फार आहेत? ते पाहा व समजनू घ्या. 19 ते राहतात तो देश
कसा आहे? तो चांगला आहे िकंवा वाईट आहे? ते लोक कशा
पर्कारच्या नगरात राहतात? संरक्षणासाठी त्या नगरांभोवती
कोट आहेत का? त्या नगरांची संरक्षण व्यवस्था बलवान आहे
का? या सवर् गोष्टी पाहा व समजनू घ्या. तेथील जमीन पीक
घेण्यास 20 योग्य आहे का? त्या पर्देशात झाडे आहेत का?
तेथीलकाहीफळे बरोबर घेऊनया. ते िदवसदर्ाक्षाच्या पिहल्या
बहराचे होते.

21 म्हणनू ते तो पर्देश शोधायला िनघाले. त्यांनी सीन
रानापासनू रहोब आिण लेबो हमाथपयर्ंतच्या पर्देशात शोध
घेतला. 22 त्यांनी नेगेबमधनू त्या पर्देशात पर्वेश केलाआिण ते
हेबर्ोनला गेले. हेबर्ोन शहर िमसर देशातल्या सोअनशहराच्या
सात वष आधी बांधले होते. अहीमान शेशय आिण तलमय हे
अनाकाचे वंशज तेथे राहत होते.

23 नंतर ते लोक अष्कोलच्या खोर्यात गेले. तेथे त्यांनी
दर्ाक्षाच्या वेलीची एक फांदी तोडली. त्या फांदीला दर्ाक्षाचा
घोसासहीत त्यांनी ती फांदी एका खांबावर ठेवली आिण दोघेजण
ती आपल्या मधोमध ठेवनू घेऊन गेले. त्यांनी बरोबर काही
डािळंबे व अंजीर ही घेतली. 24 त्या जागेला अष्कोल खोरे असे
म्हणतात कारण ितथे इसर्ाएल लोकांनी दर्ाक्षाचा घड तोडला
होता.

25 त्या लोकांनी त्या पर्देशाचा चाळीस िदवस शोध घेतला.
नंतर ते आपल्या छावणीत परत गेले. 26 इसर्ाएल लोकांची
छावणी पारानाच्या वाळवंटात कादेशजवळ होती ते लोक
मोशे, अहरोन आिण इसर्ाएलाच्या सवर् मंडळीजवळ गेले.
त्यांनी मोशे, अहरोन आिण इतर लोकांस त्यांनी पािहलेल्या
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गोष्टीिवषयी सांिगतले आिण त्या पर्देशातली फळे त्यांना
दाखवली.

27 ते लोक मोशेला म्हणाले, “तू आम्हास ज्या देशात पाठवले
आिण आम्ही तेथे पोहचलो. आिण खचीत दधू व मध वाहणारा
तो देश आहे आिण ही त्यातली काही फळे आहेत. 28 पण
तेथे राहणारे लोक खपू शक्तीशाली आहेत. शहरे खपू मोठी
आिण तटबंदीची आहेत. शहरांचे रक्षण चांगल्या पर्कारे होते.
काही अनाकांच्या वंशाजानाही आम्ही पािहले. 29 अमालेकी
लोक नेगेबमध्ये राहतात. िह ी, यबसूी आिण अमोरी डोंगराळ
भागात राहतात. आिण कनानी लोक समुदर्ाजवळआिण यादन
नदीच्या काठावर राहतात.” 30 मोशेजवळच्या लोकांस गप्प
बसण्यास सांगनू कालेब म्हणाला, “परत जाऊन तो पर्देश
आपण घ्यायला पािहजे. आपण तो पर्देश सहज घेऊ शकू.”
31 पण जे लोक त्याच्याबरोबर तेथे गेले होते ते म्हणाले, “आपण
त्यांच्याशी लढू शकणार नाही. तेआपल्यापेक्षा खपू शक्तीशाली
आहेत.”

32आिण त्या मनुष्यांनी इसर्ाएलाच्या सवर् लोकांस सांिगतले
की त्या पर्देशातल्या लोकांचा पराभव करण्याइतके शक्तीशाली
आपण नाहीत. ते म्हणाले, आम्ही जो पर्देश पािहला तो
शक्तीशाली लोकांनी भरलेला आहे. ते लोक ितथे जाणार्या
कोणत्याही मनुष्याचा सहज पराभव करण्याइतके शक्तीमान
आहेत. 33 आम्ही ितथे खपू नेफीलीम म्हणजे नेफीलीम
घराण्यातील अनाकाचे वंशज पािहले. त्यांच्यापुढे आम्ही
स्वतःच्या दृष्टीने नाकतोड ासारखे असे होतो अशी तुलना केली
आिण त्यांच्या दृष्टीनेसुद्धा आम्ही तसेच होतो.

14
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1 त्या रातर्ी सवर् मंडळीने गळा काढून जोरजोरात आक्रोश
केला आिण रडले. 2 इसर्ाएल लोकांनी मोशे आिण
अहरोनािवरूद्ध तक्रारी केल्या. सवर् मंडळी त्यांना म्हणाली
“आम्ही िमसर देशामध्ये िकंवा रानात मरण पावलोअसतो तर बरे
झाले असते. 3 तलवारीने आमचा नाश व्हावा म्हणनू या नवीन
पर्देशात युद्धात जाण्यासाठीच परमेश्वराने आम्हास इथे आणले
का? शतर्ू आम्हास मारून टाकील आिण आमच्या िस्तर्या
मुलांना घेऊनजाईल. िमसर देशातपरतजाणेचआमच्या दृष्टीने
जास्त बरे आहे.”

4 नंतर ते एकमेकांना म्हणाले, “आपण आता दुसरा नेता
िनवडू आिण िमसर देशात परत जाऊ.” 5 ितथे जमलेल्या सवर्
इसर्ाएलांच्या मंडळीसमोर मोशे आिण अहरोन पालथे पडले.

6ननूाचा मुलगा यहोशवा आिण यफुन्नेचा मुलगा कालेब, जे
कोणी देश तपासणीसाठी पाठवले होते त्यामधील हे दोघे होते,
त्यांनी आपली वस्तरे् फाडली. 7 ते इसर्ाएल लोकांच्या सवर्
मंडळीशी बोलले. ते म्हणाले,आम्हीजो देश हेरायला येथनू तेथे
िफरलो तो देश खपू चांगला आहे. 8 जर परमेश्वर आपल्यावर
पर्सन्न झाला तर तो आपल्याला त्या देशात नेईल आिण तो
दधू व मध वाहणारा देश आपल्याला देईल.

9 “परंतु परमेश्वरािवरूद्ध बंड करू नका आिण त्या देशातल्या
लोकांची भीती बाळगू नका. आपल्या अन्नापर्माणे आपण
त्यांना सहज भक्षय करू. त्यांचे संरक्षण त्यांच्यापासनू काढले
जाईल, कारण परमेश्वर आमच्याबरोबर आहे. त्यांना घाबरु
नका.” 10 पण सवर् मंडळी म्हणू लागली त्यांना दगडमार करा.
परंतु परमेश्वराचे तेज दशर्नमंडपावर इसर्ाएल लोकांस िदसले.

11 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “हे लोक कोठवर मला तुच्छ
लेखतील? ह्यांच्यामध्ये मी केलेली शक्तीशाली िचन्हे पाहनूही
त्याची पवार् न करता माझ्यावर िवश्वास ठेवण्यास चुकतआहेत.
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12मी त्यांना मरीने मारून टाकीन. मी त्यांचा वारसा हक्क काढून
घेईल,आिण मी तुझ्या स्वतःच्या कुळापासनू त्यांच्यापेक्षा मोठे
व सामथ्यर्शाली राष्ट्र करीन.”

13 मोशे परमेश्वरास म्हणाला, जर तू असे केलेस तर ते
िमसरी लोक ऐकतील कारण तू आपल्या सामथ्यार्ने या लोकांस
बाहेर आणले. 14 ते त्या देशातल्या राहणार्यांना हे सांगतील,
त्यांनी ऐकले आहे की तू परमेश्वर या लोकांच्या मध्ये आहेस,
कारण तू परमेश्वर पर्त्यक्ष िदसतआहेस तुझा ढग त्यांच्यावरती
उभा राहतो, आिण िदवसा ढगाच्या खांबात रातर्ी त्या ढगाचा
अग्नीच्या खांबात तू त्यांच्यापुढे चालतोस.

15आताजरतू यालोकांसएकामनुष्यापर्माणे मारले,तर ज्या
राष्ट्रांनी तुझी िकती र् ऐकली आहे ते बोलतीलआिण म्हणतील,
16परमेश्वराने त्यांना जो देश देण्याचे शपथपवूर्क सांिगतले होते
त्यामध्ये तोआणूशकलानाही म्हणनू त्याने त्यांना रानातमारून
टाकले.

17 “म्हणनू आता मी िवनंती करतो, तुझ्या महान सामथ्यार्चा
उपयोग कर. त,ू म्हणाला होतास, 18 परमेश्वर रागवायला
मंद आहे आिण िवपुल दयेने भरलेला आहे. तो अपराधांची
व अधमार्ची क्षमा करतो पण जे लोक अपराधी आहेत त्यांची
मुळीच गय करत नाही. तो पवूर्जांच्या पापाबद्दल त्यांच्या
वंशजाच्या ितसर्या व चौथ्या िपढीवर विडलांच्या अन्यायाची
िशक्षा लेकरांना करतो. 19 मी तुला िवनंती करतो, तुझ्या महान
िवश्वसनीयतेच्या कराराने त्यांच्या पापांची क्षमा कर. त्यांनी
िमसर सोडल्यापासनू आतापयर्ंत तू जसा त्यांना क्षमा करीत
आला आहेत तशीचआताही त्यांना क्षमा कर.”

20 परमेश्वर म्हणाला, “तू िवनंती केल्यापर्माणे मी त्यांना
क्षमा केली आहे.” 21 पण खिचत जसा मी िजवंत आहे आिण
सारी पृथ्वी परमेश्वराच्या वैभवाने भरलेली आहे. 22 ज्या सवर्
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लोकांनी माझे वैभव आिण िमसर देशात व रानात सामथ्यार्ची
िचन्हे पािहले. तरी दहादा त्यांनी माझी परीक्षा पािहली आिण
माझी वाणी ऐकली नाही.

23 मी जो देश त्यांच्या पवूर्जांना शपथपवूर्क देऊ केला
तो ते खिचत पाहणार नाहीत. ज्यांनी मला तुच्छ मानले
त्यांच्यापैकी तो कोणीही पाहणार नाही. 24 पण माझा सेवक
कालेब याच्यासोबत वेगळा आत्मा होता. तो माझे अनुकरण
पणूर्पणे करतो. म्हणनू ज्या देशात तो गेला होता त्या देशात
मी त्यास नेईल. आिण त्याच्या वंशजांना तो देश वतन होईल.
25अमालेकी आिण कनानी लोक खोर्यात राहत आहेत. म्हणनू
उद्या तुम्हीही जागा सोडली पािहजे. तांबड ा समुदर्ाकडे
रस्त्यावरच्या रानात परत जा.

26 परमेश्वर मोशे आिण अहरोनाशी बोलला. तो म्हणाला,
27ही दुष्ट मंडळी माझ्यािवरूद्ध िटका करते त्यांचे मी िकती काळ
सहन करू? इसर्ाएली लोक माझ्यािवरूद्ध तक्रार करतात त्या
मी ऐकल्या आहेत.

28 तू त्यांना सांग, परमेश्वर म्हणतो, मी िजवंत आहे. जसे
तुम्ही माझ्या कानात बोलला तसे मी करीन. 29 तुमची परे्ते
या रानात पडतील. तुमच्यापैकी ज्यांची गणना झाली त्यांच्या
पणूर् संख्येतील वीस वषार्चंा िकंवा त्याहनू अिधक वयाचे ज्यांनी
माझ्यािवरूद्ध कुरकुरले, 30 ज्या देशात तुमचे घर देण्याचे वचन
मी तुम्हास िदले त्यामध्ये तुमच्यापैकी कोणीही जाणार नाही.
फक्त यफुन्नेचा मुलगा कालेब आिण ननूाचा मुलगा यहोशवा
जातील.

31 ज्या तुमच्या मुलाबाळािवषयी तुम्ही म्हणाला की, त्यांची
लटू होईल. मी त्यांना त्या देशात नेईल. तुम्ही जो देश नाकारला
तो देश ते अनुभवतील. 32आिण तुमच्यािवषयी तर तुमची परे्ते
या रानात पडतील. 33 तुमची परे्ते या रानात नष्ट होईपयर्ंत
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चाळीस वष तुमची मुलेबाळे तुम्ही केलेल्या िवश्वासघाताची
िशक्षा भोगीत रानात भटकणारी होतील.

34 तुम्हास तुमच्या पापाबद्दल चाळीस वष दु:ख भोगावे
लागेल. त्या मनुष्यांना तो पर्देश शोधायला चाळीस िदवस
लागले. त्या पर्त्येक िदवसासाठी एक वषर् मी तुमच्या िवरोधात
असणे ही िकती भयानक गोष्ट आहे हे तुम्हास समजेल. 35 “मी
परमेश्वरआहेआिण मी बोललोआहे. मी वचन देतो की या दुष्ट
मनुष्यांना मी या सवर् गोष्टी करीन. माझ्यािवरूद्ध जाण्यासाठी
ते लोक एकतर् आले म्हणनू ते सवर् या रानात मरतील.”

36 मोशेने ज्या लोकांस नवीन पर्देश शोधण्यासाठी पाठवले
होते त्याच लोकांनी परत येऊन इसर्ाएल लोकांमध्ये तक्रारी
पसरावयाला सुरुवात केली. ते लोक म्हणाले की त्या पर्देशात
जाण्याइतके आपले लोक शक्तीवान नाहीत. 37 ज्यांनी वाईट
वतर्मान आणले ते पुरुष जबाबदार होते ते परमेश्वरासमोर मरीने
मरण पावले. 38 यफुन्नेचा मुलगा कालेब आिण ननूाचा मुलगा
यहोशवा हे ही तो देश शोधायला पाठवलेल्या लोकात होते परंतु
परमेश्वराने त्या दोघांना वाचवले.

. 1:41-45
39मोशेने या सवर् गोष्टी इसर्ाएल लोकांस सांिगतल्या. लोक

खपू दु:खी झाले. 40 दुसर्या िदवशी पहाटे लोकांनी डोंगरावर
असलेल्या त्या देशात जायला सुरुवात केली. लोक म्हणाले,
“आम्ही पाप केले आहे. आम्ही परमेश्वरावर िवश्वास ठेवला
नाही याचे आम्हास वाईट वाटते. परमेश्वराने वचन िदलेल्या
देशात आम्ही जाऊ.”

41 पण मोशे म्हणाला, “तुम्ही परमेश्वराची आज्ञा का पाळत
नाही? तुम्हास यश िमळणार नाही. 42 त्या देशात जाऊ नका.
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परमेश्वर तुमच्याबरोबर नाही म्हणनू तुमचा सहज पराभव होऊ
शकेल. 43अमालेकी आिण कनानी लोकआहेत तुम्ही तलवारीने
पडाल. तुम्ही परमेश्वरापासनू दरू गेलाआहात म्हणनू युध्दाच्या
वेळी तो तुमच्याबरोबर नसेल आिण तुम्ही सवर् युद्धात मारले
जाल.”

44 परंतु लोकांनी मोशेवर िवश्वास ठेवला नाही. ते उंच
डोंगरावरच्या पर्देशात गेले. परंतु मोशे आिण परमेश्वराचा
आज्ञापटाचा कोश त्यांच्याबरोबर गेला नाही. 45 डोंगरावरच्या
पर्देशात राहणारे अमालेकी आिण कनानी लोक खाली आले
आिण त्यांनी इसर्ाएल लोकांवर हल्ला केला. त्यांनी इसर्ाएल
लोकांचा सहज पराभव केला आिण हमार् नगरापयर्ंत त्यांचा
पाठलाग केला.

15
1 मग परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 2 इसर्ाएल

लोकांबरोबर बोल आिण त्यांना सांग. परमेश्वर तुम्हास एक देश
वस्ती करण्यासाठी देतआहे. तुम्ही जेव्हा ितथे पोहचाल, 3आिण
तुम्ही परमेश्वरासाठी सुवास म्हणनू गुरेढोरे िकंवा शेरडेमें ढरे यांचे
परमेश्वराकरता अपर्ण कराल, मग ते होमापर्णाचे असो िकंवा
नवस फेडण्याचा िकंवा स्वखुशीचा िकंवा तुमच्या सणातला तो
यज्ञ असो.

4 जो कोणी आपले अपर्ण परमेश्वराकरता आणतो त्याने
िहनाच्या एक चतुथार्श तेलात मळलेले एफाचा एक दशांश
सिपठअन्नापर्णआणावे. 5पर्त्येककोकर्याच्या होमापर्णाकरता
िकंवा यज्ञाकरता पेयापर्णासाठी एका हीनाचा एक चतुथार्श
दर्ाक्षरस तयार कर. 6 अन्नापर्ण म्हणनू पर्त्येक में ढ ामागे
एकतृतीयांश िहन तेलात मळलेले दोन दशमांश एफा सपीठ
तयार करावे. 7 परमेश्वरास सुवास यावा म्हणनू एकतृतीयांश
िहनभर दर्ाक्षरसाचे पेयापर्ण तयार करावे.
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8 जेव्हा तू परमेश्वराकरता होमापर्ण िकंवा नवस फेडण्यासाठी
यज्ञ िकंवा शांत्यपर्णाचा यज्ञ म्हणनू गोर्हा म्हणनू अपर्ण करावा.
9 तेव्हा अपर्ण करणार्याने त्या गोर्ह्या बरोबर अधार्ं िहन तेलात
मळलेल्या तीन दशमांश एफा सिपठाचे अन्नापर्ण करावे. 10 तू
पेयापर्णासाठी अधार् हीन दर्ाक्षरस अग्नीतनू केलेले अपर्ण,
परमेश्वरास सुवासाचे अपर्ण कर.

11 तुम्ही परमेश्वरास जो बैल, मेंढा, मेंढी िकंवा कोकरा यांचे
अपर्ण कराल ते यापर्माणे करावे. 12 तुम्ही जे पर्त्येक अपर्ण
तयार करालआिण ते अपर्ण यापर्माणे अपर्ण करा. 13अग्नीतनू
केलेले अपर्ण परमेश्वरास सुवासाचे असे अपर्ण करताना देशात
जन्मलेल्या सवार्नंी या वस्तू यापर्माणे अपर्ण कराव्या.

14 तुमच्याबरोबर राहत असलेल्या परदेशीयाला अथवा
िपढ ानिपढ ा तुमच्यामध्ये वस्तीकरून रािहलेल्याकोणालाही
परमेश्वराकरता हे सुवािसक हव्य अपर्ण करायची इच्छा झाली
तर तुमच्या पर्माणेच त्यानेही केले पािहजे. 15 हेच िनयमसवार्नंा
लागू आहेत. इसर्ाएलचे लोक आिण परदेशी लोक तुमच्या
देशात राहतात. त्यांना हे िनयम सवर्काळ लागू राहतील. तुम्ही
आिण तुमच्याबरोबर राहणारे इतर लोक परमेश्वरापुढे समान
आहात. 16 हे िनयम व िवधी तुम्हासआिण तुमच्यात राहणार्या
इतरांना एकच असावा.

17परमेश्वर मोशेशी पुन्हा बोलला. तो म्हणाला, 18इसर्ाएल
लोकांशी बोल व त्यांना सांग मी ज्या देशात तुम्हास घेऊन
जात आहे त्यामध्ये तुम्ही जाऊन पोहचाल. 19 जेव्हा तुम्ही तेथे
िपकणारे अन्न खाल तेव्हा त्यातला काही भाग समपर्ण म्हणनू
परमेश्वरास अपर्ण करा.

20 मळलेल्या किणकेची पिहली पोळी करून परमेश्वरास
अपर्ण करावा. तुम्ही आपल्या खळ्यातला समपर्ण म्हणनू
जो भाग अपर्ण करता त्यापर्माणे ही अपार्वी. 21 मळलेल्या
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किणकेतनू पिहला काही भाग तुम्ही समपर्ण म्हणनू परमेश्वरास
िपढ ानिपढ ा द्यावा. 22 जेव्हा तुम्ही परमेश्वराने मोशेला
सांिगतलेल्या या सवर् आजे्ञपैकी कधीतरी नकळत मोडली.
23परमेश्वराने त्याआज्ञा तुम्हास मोशे माफर् त िदल्याआहेत त्या
िदवसापासनू व पुढेही तुमच्या िपढ ानिपढ ा आहेत. 24 तेव्हा
असे व्हावे की, मंडळीला नकळत जर तुम्ही पाप केले, तर
सवर् मंडळीने िमळून परमेश्वरास सुवास म्हणनू एक गोर्हा
होमापर्ण, िनयमानुसार अन्नापर्ण आिण पेयापर्ण करावे. तुम्ही
पापापर्णासाठी बकराही अपर्ण करावा.

25 म्हणनू याजकाने इसर्ाएलाच्या सवर् लोकांसाठी
पर्ायिश्चत करावे. म्हणजे त्याची क्षमा होईल. कारण त्यांचे
पाप चुकून झाले असनू त्यांनी आपल्या या चुकीबद्दल आपले
अपर्ण म्हणजे परमेश्वराकरता हव्य आिण आपला पापबिल
परमेश्वरासमोर अिपर्ला आहे. 26 इसर्ाएलाच्या सवर् लोकांस
आिण त्यांच्यात राहणार्या इतर लोकांस क्षमा केली जाईल.
त्यांना क्षमा करण्यात येईल. कारण आपण चकू करीत आहोत हे
त्यांना माहीत नव्हते.

27 पण जर फक्त एकाच मनुष्याने नकळत पाप केले तर त्याने
एक वषर् वयाची बकरी आणली पािहजे. ती बकरी पापासाठी
अपर्ण केली जाईल. 28 त्या मनुष्याने चुकून परमेश्वरापुढे पाप
केले. तर त्या नकळत पाप करणार्या मनुष्यासाठी पर्ायिश्चत
करायला याजकाने पर्ायिश्चत करावे म्हणजे त्याची क्षमा
होईल. 29जो मनुष्य चुकून पाप करतो त्याच्यासाठी हा िनयम
आहे. इसर्ाएलच्या कुटंुबातजन्मलेल्या लोकांसाठी व तुमच्यात
राहणार्या परदेशी लोकांसाठी सारखेच िनयमआहेत.

30 पण जर एखादा व्यक्ती काही कृत्य करून उघड िवरोध
करतो, इसर्ाएलाच्या वंशात जन्मलेल्या मनुष्यासाठी िकंवा
परदेशी असो, तो परमेश्वराची िनंदा करणारा समजावा. त्या
मनुष्यास आपल्या लोकांतनू काढून टाकावे. 31 कारण त्याने
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परमेश्वराचा शब्द तुच्छ मानला आहे आिण त्याने माझी आज्ञा
मोडली. तर त्या व्यक्तीला पुणर्पणे तुमच्यातनू काढून टाकले
पािहजे. त्याचा दोष त्याच्यावरच राहील.

. 31:12-17
32यावेळी इसर्ाएललोकअजनू वाळवंटात राहत होते. एका

मनुष्यास जळणासाठी लाकूड सापडले म्हणनू तो ते गोळा करीत
होता. परंतु तोशब्बाथाचा िदवसहोता. इतरांनी त्यास तेकरताना
पािहले. 33 ज्या लोकांनी त्यास लाकडे गोळा करताना पािहले
त्यांनी त्यास मोशे व अहरोनाकडेआणलेआिण सवर् लोक भोवती
गोळा झाले. 34 त्यांनी त्या मनुष्यास ितथेच ठेवले कारण त्यास
काय िशक्षा द्यायची ते त्यांना माहीत नव्हते.

35 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तो मनुष्य मेला पािहजे.
तेव्हा सवर् लोकांनी त्याच्यावर छावणीबाहेर दगडमार करावी.”
36 म्हणनू लोक त्यास छावणीबाहेर घेऊन गेले आिण त्यास
दगडमार करून मारले. परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केली
त्यापर्माणे त्यांनी हे केले.

37 परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला 38 इसर्ाएली
वंशजाशी बोलआिण त्यांनाआज्ञाकरकी, त्यांनी िपढयानिपढया
आपल्या वस्तर्ाच्या टोकांना गोंडे लावावे आिण पर्त्येक
टोकाच्या गोंड ावर एक िनळा दोरा बांधा. 39 या गोंड ाचा
उदे्दश असा की, ते बघनू परमेश्वराने िदलेल्या सगळ्या आज्ञा
लक्षात ठेवाल व आज्ञा पाळाल. तुमचे हृदय व तुमची दृष्टी
ज्यांच्यामागे जाऊन तुम्ही व्यिभचारी होत असा, त्याच्यामागे
तुम्ही जाऊ नये.

40 “माझ्या सगळ्याआज्ञा पाळायच्याआहेत हे तुम्ही लक्षात
ठेवावे. आपल्या देवाकरता पिवतर् व्हावे. 41 मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे. तुम्हास िमसर देशातनू आणणारा मीच आहे.
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तुमचा देव होण्यासाठी मी हे केले. मीच तुमचा देव परमेश्वर
आहे.”

16
,

1 कोरह इसहारचा मुलगा, इसहार कहाथचा मुलगा आिण
कहाथ लेवीचा मुलगा, दाथान आिण अबीराम भाऊ होते आिण
ती अलीयाबाची मुले होती. ओन पेलेथचा मुलगा होता. दाथान,
अबीराम आिण ओन रऊबेन वंशातील होते. यांनी काही माणसे
जमवली. 2 या चार मनुष्यांनी इसर्ाएलातनू अडीचशे माणसे
एकतर् जमिवली आिण ते मोशेिवरूद्ध उठले. ते लोकांनी
िनवडलेले नेते होते, हे सवर् लोकांस माहीत होते. 3 ते मोशेिवरूद्ध
व अहरोनािवरूद्ध एकतर् समुहाने आले. ते त्यांना म्हणाले,
“तुम्ही फारच अिधकार दाखवता आता पुरे झाले! इसर्ाएलाचे
इतर लोकसुद्धा पिवतर् आहेत. त्यांच्यात अजनूही परमेश्वर
राहतो. तुम्ही परमेश्वराच्या इतर लोकांपेक्षा स्वत:ला अिधक
महत्वाचे समजतआहात.”

4 जेव्हा मोशेने ते ऐकले, तो पालथा पडला. 5 मग मोशे
कोरह व त्याच्या सवर् अनुयायांना म्हणाला, “उद्या सकाळी
परमेश्वरकोणखरोखर त्याचा मनुष्यआहे ते दाखवील. कोणखरा
पिवतर्आहे ते परमेश्वर दाखवीलआिण परमेश्वर त्या मनुष्यास
त्याच्याजवळ आिणल. परमेश्वर त्या मनुष्याची िनवड करील
आिण त्यास स्वत: जवळ आिणल. 6 म्हणनू कोरह तू आिण
तुझ्या गटाने धुपाटणेआणा. 7उद्याअग्नीआिण धपू काही खास
भांड ात ठेवा. नंतर ती भांडी परमेश्वरासमोर आणा. खरोखरच
जो पिवतर् असेल त्याची परमेश्वर िनवड करील. लेवीच्या
वंशजांनो तुम्ही फार पुढे गेलात. तुम्ही चकू केलीत.”

8मोशे कोरहालाआणखी म्हणाला, “लेवीच्या वंशजांनो तुम्ही
माझे ऐका 9 तुमची िनवड इसर्ाएलच्या देवाने केली आहे आिण
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तुम्हासखास दजार् िदलाआहे म्हणनू तुम्हीआनंदीअसायला हवे.
तुम्ही इसर्ाएलच्या इतर लोकांपेक्षा वेगळे आहात. परमेश्वराने
तुम्हास खास कामासाठी, इसर्ाएल लोकांस परमेश्वराची भक्ती
करायला मदत व्हावी म्हणनू त्याच्या पिवतर् िनवासमंडपात
त्याच्याजवळआणले. हे पुरेसे नाहीका? 10परमेश्वराने लेवीच्या
वंशजांना याजकांच्या मदतीसाठी जवळ आणले. परंतु आता
तुम्हीच याजक होण्याची वेळ पर्यत्न करीत आहात. 11 तुम्ही
आिण तुमचे अनुयायी एकतर् आलात आिण परमेश्वराच्या
िवरूद्ध गेलात. अहरोनाने काही चकू केली का? नाही. मग तुम्ही
अहरोनािवरूद्ध का तक्रार करीत आहात.”

12 नंतर मोशेने दाथान, अबीराम, या अलीयाबाच्या मुलांना
बोलावले पण ते दोघे म्हणाले,आम्ही येणार नाही. 13तूआम्हास
रानात िजवे मारावे म्हणनू दधू व मध वाहण्याच्या देशातनू*
काढून वर आणले आहेस हे काय थोडे आहे. आिण आता
आमच्यावर तुझी अिधक स ा आहे हे तुला दाखवायचे आहे.
14 आणखी तू आम्हास दधू व मध वाहण्याच्या देशात आणले
नाही आिण आम्हास शेताचे व दर्ाक्षमळ्याचे वतन िदले नाही.
आता तू पोकळ वचने देऊन आमचे डोळे आंधळे करीत आहेस
काय? आम्ही तुझ्याकडे येणार नाही.

15 म्हणनू मोशेला खपू राग आला. तो परमेश्वरास म्हणाला,
“मी या लोकांच्या बाबतीत काहीही वाईट केले नाही. मी
त्यांच्याकडूनएकगाढव देखील घेतले नाही! आिणमीकोणाचेही
वाईट केले नाही. 16 नंतर मोशे कोरहाला म्हणाला, उद्या
तू आिण तुझे अनुयायी परमेश्वरापुढे उभे राहतील. ितथे तू
अहरोन आिण तुझे अनुयायी असतील. 17 तुम्ही पर्त्येकाने एक
भांडे आणावे त्यामध्ये धपू टाकावा आिण ते परमेश्वरास द्यावे.
नेत्यांसाठीअडीचशेभांडीअसतीलआिणएकेकभांडे तुझ्यासाठी

* 16:13
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व अहरोनासाठी असेल.”
18 म्हणनू पर्त्येकाने भांडे आणले आिण त्यामध्ये उद धपू

जाळला, नंतर ते दशर्नमंडपाच्या दारात उभे रािहले. मोशेआिण
अहरोनसुद्धा ितथे उभे रािहले. 19 कोरहानेसुद्धा त्याच्यािवरुध्द
दशर्नमंडपाच्या दारापाशीसवर् लोकजमा केले. नंतर पर्त्येकाला
परमेश्वराचे तेज िदसले.

20 परमेश्वर मोशेला आिण अहरोनाला म्हणाला, 21 या
लोकांपासनू दरू जा. मला आता त्यांचा नाश करायचा आहे.
22 पण मोशे आिण अहरोन जिमनीवर पालथे पडले आिण
ओरडले, हे देवा सवर् देहधारी आत्म्यांच्या, देवा! फक्त एका
मनुष्याने पाप केले आहे! म्हणनू सवर् मंडळीवर रागावू नकोस.

23 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 24 सवर् लोकांस कोरह,
दाथान, व अबीराम यांच्या तंबपूासनू दरू जायला सांग.

25 मोशे उभा रािहला आिण दाथान व अबीराम यांच्याकडे
गेला. इसर्ाएलचे सवर् विडलधारी त्यांच्यामागे गेले. 26 मोशेने
सवर् लोकांस बजावले, या दुष्टांच्या तंबू पासनू दरू जा. त्यांच्या
कोणत्याही वस्तुला हात लावू नका. जर तुम्ही हात लावला तर
त्यांच्या पापामुळे तुमचाही नाश होईल. 27 म्हणनू लोक कोरह,
दाथान व अबीराम यांच्या तंबू पासनू दरू गेले. दाथान आिण
अबीराम त्यांच्या तंबकूडे गेले. ते त्यांच्या तंबू बाहेर आपल्या
िस्तर्या, मुले आिण लहाण्या मुलांबरोबर उभे रािहले.

28 नंतर मोशे म्हणाला, “परमेश्वराने मला मी तुम्हास
सांिगतलेल्या गोष्टी करायला पाठवले आहे या बद्दलचा पुरावा
मी तुम्हास दाखवीन. या गोष्टी करण्याची कल्पना माझी नव्हती
हेही मी तुम्हास दाखवीन. 29 हे इथले लोक मरतील. पण ते
जर सामान्य रीतीने मरण पावले जशी माणसे नेहमी मरतात, तर
त्यावरून असे िदसेल की परमेश्वराने मला खरेच पाठवले नाही.
30 पण जर परमेश्वराने या लोकांस वेगळ्या नव्या रीतीने मारले.
तर तुम्हास कळेल की त्यांनी परमेश्वरािवरूद्ध पाप केले होते. हा
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पुरावा आहे. धरती दुभागेलआिण त्या लोकांसआपल्या पोटात
घेईल. ते िजवंतपणीच त्यांच्या कबरेत जातील. आिण त्यांची
सवर् चीजवस्तू त्यांच्याबरोबर जाईल.”

31 जेव्हा मोशेचे बोलणे संपले तेव्हा त्या लोकांच्या
पायाखालची जमीन दुभागली. 32 धरतीने जणू आपले तोंड
उघडून त्यांना िगळून टाकले. कोरहाची सगळी माणसे, त्याचे
संपणूर् घराणेआिण त्यांची सवर् चीजवस्तू त्यांच्याबरोबर जिमनीत
गेली.

33 ते लोक िजवंतपणी कबरेत गेले आिण त्यांची सगळी
चीजवस्तहूी त्यांच्याबरोबर गेली. नंतर जमीन पवूर्वत झाली.
ते नष्ट झाले-लोकांतुन नाहीसे झाले. 34 इसर्ाएल लोकांनी
नाश होत असलेल्या लोकांचे आक्रोश ऐकले म्हणनू ते सवर्
सैरावैरा धावू लागले आिण म्हणाले, पृथ्वी आपल्यालासुद्धा
िगळून टाकील. 35 नंतर परमेश्वराकडून अग्नीआला. त्याने धपू
जाळणार्या अडीचशे लोकांचा नाश केला.

36 परमेश्वर मोशेशी पुन्हा बोलला व म्हणाला 37 याजक
अहरोन याचा मुलगा एलाजार याला धुपाटणी अग्नीतनू काढ
कारण ती पिवतर् आहेत आिण तो अग्नी पसरावयाला सांग.
38 लोकांनी माझ्यािवरूद्ध पाप केले आिण त्यांच्या पापामुळे
त्यांना पर्ाण गमवावे लागले. पण धुपाटणी भांडी अजनूही
पिवतर् आहेत. ही भांडी पिवतर् आहेत कारण ती परमेश्वरास
अपर्ण केली होती. भांडी ठोकून त्याचा पतर्ा कर. या प याचा
उपयोग वेदी झाकायला कर. इसर्ाएलाच्या सवर् लोकांस हा
ताकीद िदल्याचा इशारा असेल.

39 म्हणनू याजक एलाजाराने लोकांनी आणलेली काशाची सवर्
भांडी गोळा केली. ते सगळे लोक जळून गेले पण त्यांची भांडी
मातर् होती. नंतर एलाजाराने काही मनुष्यांना भांडी ठोकून
त्यांचा पतर्ा करायला सांिगतले. नंतर त्याने धातचूा पतर्ा
वेदीवर ठोकला व वेदी मढवली.
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40 परमेश्वराने मोशेला जशी आज्ञा केली होती तसेच त्याने
केले. अहरोनाच्या वंशातीलच कोणीतरी परमेश्वरासमोर धपू
जाळू शकतो, दुसर्या कोणी परमेश्वरासमोर धपू जाळला तर
तो कोरह आिण त्याच्या अनुयायांपर्माणे मरेल. हे इसर्ाएल
लोकांनी लक्षात ठेवायची ही एक खणू होती.

41 दुसर्या िदवशी इसर्ाएलच्या सवर् लोकांनी मोशे आिण
अहरोनािवरूद्ध तक्रार केली. ते म्हणाले, तुम्ही परमेश्वराची
माणसे मारली. 42मोशेआिणअहरोन दशर्नमंडपाच्या दारात उभे
होते. लोक मोशे आिण अहरोन िवरूद्ध तक्रार करायला एकतर्
जमले. पण जेव्हा त्यांनी दशर्नमंडपाकडे पािहले तेव्हा ढगांनी
त्यास झाकून टाकले आिण ितथे परमेश्वराचे तेज िदसू लागले.
43 हे पाहनू मोशे आिण अहरोन दशर्नमंडपाच्या पुढच्या भागात
आले.

44 मग परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 45 त्या
लोकांपासनू दरू जा म्हणजे मी त्यांचा नाश करीन ताबोडतोब.
मोशेआिणअहरोनयांनी त्यांचे चेहरे जिमनीपयर्ंत लववनू दंडवत
घातले. 46 नंतर मोशे अहरोनाला म्हणाला, तुझे तांब्याचे भांडे
आिण थोडासा अग्नी वेदीवरुन घे. नंतर त्यावर धपू टाक.
लवकर मंडळीकडे घेऊन जा आिण त्यांच्यासाठी पर्ायिश्चत
कर. कारण. परमेश्वराचा कोप भडकला आहे; मरी सुरू झाली
आहे.

47 म्हणनू अहरोनाने मोशेने जे सांिगतले ते केले. अहरोनाने
अग्नी व धपू घेतला आिण मग तो मंडळीमध्ये धावत गेला.
परंतु लोकात मरीची लागण झाली होती आिण त्याने धपू घालनू
लोकांसाठी पर्ायिश्चत केले. 48अहरोन मरण पावलेल्या आिण
अजनू िजवंत असलेल्या लोकांच्या मध्ये जाऊन उभा रािहला,
अहरोनाने लोकांस पिवतर् करण्यासाठी पर्ायिश्चत केले आिण
मरी ितथेच थांबली.



16:49 lxii गणना 17:9

49 पण त्या मरीमुळे चौदा हजार सातशे लोक मरण पावले.
यामध्ये कोरहामुळे मृत्यमुूखी पडलेल्यांचा समावेश नाही.
50 भयानक मरी थांबली आिण अहरोन परत दशर्नमंडपाच्या
दाराशी असलेल्या मोशेकडे गेला.

17
1 परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 2 इसर्ाएल

लोकांशी बोल. त्यांच्याकडून बारा काठ ा घे. बारा वंश
पर्मुखांकडून पर्त्येकी एक काठी घे. पर्त्येक मनुष्याचे नाव
त्यांच्या त्यांच्या काठीवर िलही.

3 “लेवीच्या काठीवर अहरोनाचे नाव िलही. पर्त्येक वंश
पर्मुखासाठी एकेक काठी असलीच पािहजे. 4 या काठ ा
दशर्नमंडपामध्ये आज्ञापटाचा कोशाच्या वेदीजवळ ठेव. हीच
मी तुला भेटण्याची जागा आहे. 5 खरा याजक म्हणनू मी एका
मनुष्याची िनवड करीन. मी कोणाची िनवड केली ते तुला कळेल
कारण त्याच्या काठीला पालवी फुटायला लागेल. यापर्माणे मी
इसर्ाएली तुझ्या आिण माझ्यािवरूद्ध तक्रारी करतात ते बंद
पाडीन.”

6 म्हणनू मोशे इसर्ाएलाच्या लोकांशी बोलला. पर्त्येक वंश
पर्मुखाने त्यास काठी िदली. त्या बारा काठ ा होत्या. पर्त्येक
वंश पर्मुखाकडून एकेक काठी आली. एक काठी अहरोनाची
होती. 7मोशेने त्या काठ ा साक्षपटाच्या तंबतू परमेश्वरासमोर
ठेवल्या.

8 दुसर्या िदवशी मोशे साक्षपटाच्या तंबतू गेला. लेवी
वंशाकडूनआलेल्याअहरोनाच्या काठीला पाने फुटलीअसल्याचे
त्यास िदसले. त्या काठीला फांद्याही फुटल्या होत्या आिण
बदामही लागले होते. 9 म्हणनू मोशेने परमेश्वराच्या जागेतनू
सगळ्या काठ ा आणल्या. मोशेने त्या काठ ा इसर्ाएल
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लोकांस दाखवल्या. त्या सवार्नंी काठ ांकडे पािहले आिण
पर्त्येकाने आपली काठी परत घेतली.

10 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, अहरोनाची काठी
परत मंडपात आज्ञापटाचा कोशाजवळ ठेव. जे लोक नेहमी
माझ्यािवरूद्ध बंड करतात त्यांच्यासाठी ही अपराधाची खणू
असेल. माझ्यािवरूद्धतक्रारी करणे ती यामुळे बंद होईल म्हणजे
ते मरायचे नाहीत. 11मोशेने परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे केले.

12इसर्ाएलाचे लोक मोशेला म्हणाले, “आम्ही मरणारआहोत
हे आम्हास मािहत आहे आम्ही हरलो आहोत. आमचा
सगळ्यांचा नाश होणार आहे. 13 जो कोणी मनुष्य नुसता
परमेश्वराच्या िनवासमंडपाजवळ जाईल तो मरेल. आम्हा
सवार्चा नाश होणार की काय?”

18
1 परमेश्वर अहरोनास म्हणाला, या पिवतर् स्थानासंबंधीचा

दोष तुला व तुझ्या मुलांना आिण तुझ्याबरोबरच्या तुझ्या
घराण्यास वाहावा लागेल. त्याच पर्माणे याजक पदासंबंधीचा
दोष तुला व तुझ्याबरोबर तुझ्या मुलांना वाहवा लागेल.
2 तुझ्या वंशातील इतर लेवी लोकांस आण. तुझ्याबरोबर आिण
साक्षपटाच्या तंबतू काम करण्यासाठी ते तुला आिण तुझ्या
मुलांना मदत करतील.

3 लेवी वंशातील लोक तुझ्या स ेखाली आहेत. मंडपात जे
जे काम करायचे आहे ते ते लोक करतील. परंतु त्यांनी पिवतर्
स्थानाजवळ आिण वेदीजवळ जाता काम नये. जर ते गेले तर
ते मरतील आिण तू सुद्धा मरशील. 4 ते तुझ्याबरोबर असतील
आिण तुला मदत करतील. ते दशर्नमंडपाची काळजी घ्यायला
जबाबदार असतील. मंडपात जे काही काम करायचे असेल ते
सवर् ते करतील. तू जेथे असशील तेथे दुसरा कोणीही येऊ नये.
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5 पिवतर् जागेची आिण वेदीची काळजी घेण्याची जबाबदारी
तुझ्यावर आहे. इसर्ाएल लोकांवर मला पुन्हा रागवायचे नाही.

6इसर्ाएलमधल्या सवर् लोकांतनू मीच लेवी वंशाच्यालोकांस
िनवडले. ते तुझ्यासाठी एक भेट आहे. त्या लोकांस मी तुला
िदले. ते परमेश्वराची सेवा करतील आिण दशर्नमंडपामध्ये काम
करतील. 7पणअहरोन फक्त तूआिण तुझ्या मुलांनीच याजकाचे
काम केले पािहजे. वेदीजवळ फक्त तुम्हीच जाऊ शकता.
पिवतर्स्थानाच्या पडद्याआड फक्त तुम्हीच जाऊ शकता. मी
तुला एक भेट देतआहेयाजक म्हणनू तू करावयाची सेवा. माझ्या
पिवतर् स्थानाजवळ दुसरा कोणी आला तर त्यास मारुन टाकले
जाईल.

8 नंतर परमेश्वर अहरोनास म्हणाला, पाहा मला केलेली
समपर्णे इसर्ाएलाच्या ज्या पिवतर् भेटी मला देतात त्या सवर् मी
तुला िदल्या आहेत. तू आिण तुझी मुले त्या वाटून घेऊ शकता.
तो नेहमीच तुमचा हक्क होय. 9 लोक होमापर्ण, अन्नापर्ण,
पापापर्णे आिण अपराधासाठी करावयाची अपर्णे इत्यादी बर्याच
गोष्टी आणतील. ती अपर्णे पिवतर् आहेत. सवार्त पिवतर्
अपर्णातला जळलेला भाग तुझा असेल. त्या सगळ्या गोष्टी
फक्त तुझ्यासाठी आिण तुझ्या मुलांसाठी असतील. 10 त्या
गोष्टी फक्त पिवतर् जागेतच खा. तुझ्या कुटंुबातला पर्त्येक
पुरुष ते खाऊ शकतो. पण ती अपर्णे पिवतर् आहेत हे तू लक्षात
ठेव. 11आिण इसर्ाएलचे लोक ओवाळणीची अपर्णे म्हणनू जी
अपर्णे देतील ती सुद्धा तुझीच असतील. मी ती तुला, तुझ्या
मुलांनाआिण मुलीनंा देतआहे. तुझ्या घरातल्या शुद्धअसलेल्या
सवर् मनुष्यांनी ती खावी. 12 आिण मी तुला सवार्त चांगले
जैतनूाचे तेल. नवीन दर्ाक्षरसआिण धान्य देत आहे. या गोष्टी
इसर्ाएलचे लोक मला परमेश्वरास देतात. कापणीच्या वेळी या
गोष्टी ते पर्थम गोळा करतात. 13 लोक जेव्हा कापणीच्या
वेळी धान्य गोळा करतात तेव्हा पर्थम गोळा केलेले धान्य ते
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परमेश्वराकडे आणतात. म्हणनू मी या गोष्टी तुला देतो आिण
तुझ्या कुटंुबातील शुद्ध माणसे ते खाऊ शकतात.

14 इसर्ाएलात अिपर्लेले सवर् तुझे होईल. 15 स्तर्ीचे पिहले
मलू आिण जनावराचे पिहले पाडस परमेश्वरास अपर्ण केलेच
पािहजे. ते मलू तुझे असेल. जन्माला आलेले पिहले पाडस जर
अशुद्ध असेल तर ते परत मागे िवकत घेतले पािहजे. जर ते मलू
असेल तर ते परत मागे िवकत घेतले पािहजे. ते मलू परत त्या
कुटंुबाचे होईल. 16 ज्यांना खंडणी भरून सोडवायचे ते मलू एक
मिहन्याचे झाल्यानंतर तुझ्या ठरावापर्माणे पिवतर्स्थानाच्या
शेकेलाच्या चलनापर्माणे पाच शेकेल रुपे म्हणजे वीस गेरा*
घेऊन त्यांना सोडून द्यावे.

17 परंतु तू गाईचे पर्थम जन्मलेले, मेंढीचे पर्थम जन्मलेले
आिण बकरीचे पर्थम जन्मलेले यांची खंडणी भरून सोडू नकोस.
ते पर्ाणी पिवतर् आहेत, ते माझ्यासाठी राखीव आहेत. त्यांचे
रक्त वेदीवर िशंपडआिण त्यांची चरबी जाळून टाक. हीअग्नीत
िदलेली अपर्णे आहेत. त्यांचा सुवास परमेश्वरास संतोष देतो.
18 पण या पर्ाण्यांचे मांस तुझे असेल. ओवाळणीचा ऊर तुझा
असेलआिण इतर अपर्णातली उजवी मांडी तुझीच असेल.

19 “इसर्ाएली लोक ज्या पिवतर् गोष्टी मला अपर्ण करतात
त्या मी परमेश्वर तुला देतो. तो तुझा वाटा आहे. मी तो तुला,
तुझ्या मुलांना व मुलीनंा देत आहे. हा िनयम सदैव अिस्तत्वात
राहील. तो परमेश्वराबरोबर केलेला िनरंतरचा िमठाचा करार
आहे. तो मोडता येणार नाही. मी तुला आिण तुझ्या वंशजांना
असे वचन देतो.” 20 परमेश्वर अहरोनाला आणखी म्हणाला,
तुला जमीनीपैकी काहीही वतन िमळणार नाही आिण जे दुसर्या
लोकांचे आहे ते तुला िमळणार नाही. मी परमेश्वर तुझा िहस्सा
आहे. इसर्ाएल लोकांमध्ये मीच तुझा वाटा व वतनआहे.

* 18:16
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21 लेवीचे वंशज दशर्नमंडपाची सेवा करतात ितच्याबद्दल
इसर्ाएल लोकांकडून जे सवर् दशमांश येतात तेच वतन म्हणनू
त्यांना मी नेमनू िदले आहे. 22यापुढे इसर्ाएल लोकांनी कधीही
दशर्नमंडपाजवळजाता कामा नये. ते जर गेले त्यांना पापलागेल
व ते मरतील.

23 लेवीचे जे वंशज दशर्नमंडपामध्ये काम करतात ते
त्याच्यािवरुध्द केलेल्या पापाला जबाबदार असतील. हा िनयम
नेहमी अस्तीत्वात राहील. लेव्यांना इसर्ाएल लोकांमध्ये वतन
नसावे. 24 परंतु इसर्ाएल लोक जे समिपर्त अंश म्हणनू
परमेश्वरास अपर्ण करतात ते लेव्याची वतनभाग म्हणनू मी
त्यांना नेमनू िदले आहेत म्हणनूच मी लेवी लोकांबद्दल असे
बोललो, इसर्ाएल लोकांमध्ये त्यांना वतन िमळावयाचे नाही.

25 परमेश्वर मोशेशी बोलला व म्हणाला, 26तू लेवी लोकांशी
बोल आिण त्यांना सांग: इसर्ाएल लोकांचे जे दशमांश तुमचे
वतन म्हणनू तुम्हास नेमनू िदले आहेत, तो दहावा भाग लेवी
लोकांचा असेल. पण त्याचा दहावा भाग तू परमेश्वरास अपर्ण
केला पािहजेस. 27 हा तुमचा समिपर्त अंश खळ्यातल्या
धान्यासारखा व रसकंुडातल्या दर्ाक्षरसासारखा तुमच्या िहशोबी
गिणला जाईल.

28 यापर्माणे तू सुद्धा इसर्ाएलाचे लोक देतात तशी
परमेश्वरास अपर्णे देशील. इसर्ाएलचे लोक परमेश्वरास जे
देतात त्याच्या दहावा भाग ते तुला देतीलआिण त्यातला दहावा
भाग तू याजक अहरोनाला देशील. 29 इसर्ाएलचे लोक जेव्हा
त्यांच्याकडे असलेल्या गोष्टीतील दहावा भाग तुला देतील
तेव्हा तू त्यातला सवार्त चांगला आिण पिवतर् भाग िनवडायला
पािहजेस आिण तो दहावा भाग तू परमेश्वरास अपर्ण केला
पािहजेस.

30 “मोशे लेवी लोकांस सांग, तुम्ही त्यातनू जे उ म
त्याची उचलणी करता तेव्हा ते लेव्यांकडे, खळ्यातले उत्पन्न
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आिण दर्ाक्षरसाच्या कंुडातले उत्पन्न यासारखे मोजले जाईल.
31 उरलेले तुम्ही आिण तुमचे कुटंुबीय ह्यानी खावा. तुम्ही
दशर्नमंडपामध्ये जे काम करता त्याबद्दलची ही मजुरी आहे.
32 आिण जर तुम्ही सवार्ंत चांगला भाग समिपर्त अंश म्हणनू
अपर्ण केल्यामुळे तुम्हास पाप लागणार नाही. इसर्ाएल
लोकांच्या पिवतर् वस्तू भर्ष्ट करू नये म्हणजे तुम्ही मरणार
नाही.”

19

1 परमेश्वर मोशेशी आिण अहरोनाशी बोलला. तो म्हणाला,
2परमेश्वराने इसर्ाएल लोकांस जी िशकवण िदली ितचे हे िनयम
आहेत. िनदो र्ष व अव्यंग आिण िजच्यावर अद्याप जू ठेवलेले
नाही अशी एक लाल कालवड घ्या.

3 ती याजक एलाजाराला द्यावी. त्याने ितला छावणीबाहेर
न्यावेआिण ितथेकोणा एकाने ितला त्याच्यासमोरमारावे. 4 नंतर
एलाजार, हा याजक थोडे रक्त आपल्या बोटावर घेईल आिण
काही रक्त दशर्नमंडपाकडे िशंपडेल. त्याने असे सात वेळा केले
पािहजे. 5 नंतर संपणूर् कालवड त्याच्यासमोर जाळून, कातडी,
मांस रक्त आिण आतडे सवर्काही जाळले पािहजे. 6 नंतर
याजकाने गंधसरूची एक काठी, एजोबाची फांदी व लाल दोरी
घ्यावी. याजकाने या गोष्टी कालवड जळत असलेल्या जाळात
फेकाव्या.

7 याजकाने स्वत:ला आिण त्याच्या कपड ांना स्वच्छ
पाण्याने धुवावे. आिण मगच छावणीत परत यावे. याजक
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध असेल. 8 ज्या मनुष्याने कालवडीला
जाळले असेल त्याने स्वत:ला धुवावे. स्वत:चे कपडेही पाण्याने
स्वच्छ धुवावे. तो संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध असेल.
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9 नंतर जो मनुष्य शुद्ध असेल तो कालवडीची राख गोळा
करेल. तो ती राखछावणीच्या बाहेर स्वच्छजागी ठेवावीआिण
ती इसर्ाएल वंशाच्या मंडळीकरता अशुद्धी दरू करण्याच्या
पाण्यासाठी ती राखनू ठेवावी, ती पापापर्ण अशी आहे. 10 ज्या
मनुष्याने कालवडीची राख गोळा केली असेल त्याने त्याचे
कपडे धुवावे. तो संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहील. हे िनयम
नेहमी अिस्तत्वात असतील. हा िनयम इसर्ाएलच्या सवर्
नागिरकांसाठी आहे आिण तुमच्याबरोबर जे परदेशी लोक राहत
आहेत त्यांच्यासाठीही हा िनयमआहे.

11 जर एखाद्याने परे्ताला हात लावला तर तो सात िदवस
अशुद्ध राहील. 12 त्याने स्वत:ला ितसर्या िदवशी ती राख घेऊन
आपणास शुद्ध करावे व नंतर सातव्या िदवशी तो शुद्ध होईल,
पण जर तो ितसर्या िदवशी आपणास शुद्ध करणार नाहीतर तो
सातव्या िदवशी तो शुद्ध होणार नाही. 13जर एखाद्याने परे्ताला
हात लावला तर तो अशुद्ध होईल. जर मनुष्य अशुद्ध असताना
परमेश्वराच्या पिवतर् िनवास मंडपात गेला तर मंडपही अशुद्ध
होईल. म्हणनू त्या मनुष्यास इसर्ाएल लोकांपासनू दरू ठेवावे.
जर अशुद्ध मनुष्यावर खास पाणी िशंपडले नाहीतर तो अशुद्ध
राहील.

14 जे लोक त्यांच्या मंडपात मरतात त्यांच्यासाठी हा कायदा
आहे. जरएखादा मनुष्य त्याच्या मंडपात मेला तर त्या मंडपातले
सगळे लोक आिण सगळ्या वस्तू अशुद्ध होतील. ते सात िदवस
अशुद्ध राहतील. 15 आिण ज्यावर झाकण बांधले नाही असे
पर्त्येक उघडे भांडे अशुद्ध होईल. 16 खुल्या मैदानात तलवारीने
वधलेल्या जर एखाद्याने परे्ताला हात लावला तर तो सात िदवस
अशुद्ध राहील. जर ते परे्त बाहेर उघड ावर असेल िकंवा तो
मनुष्य युद्धात मारला गेला असेल तरच हे लागू आहे. आिण जर
एखाद्याने मरणपावलेल्या मनुष्याच्याअस्थीनंा हातलावला तरी
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तो मनुष्य सात िदवस अशुद्ध होईल.
17 त्याअशुद्धमनुष्यास पुन्हा स्वच्छकरण्यासाठीजाळलेल्या

कालवडीची राख तुम्ही वापरली पािहजे. एखाद्या भांड ात
राखेवर ताजे पाणी टाका. 18 शुद्धमनुष्याने एजोबाची काठी घेऊन
ती पाण्यात बुडवावी. नंतर ते पाणी तंबवूर, भांड ावर आिण
मंडपातल्या मनुष्यांवर िशंपडावे. जो परे्ताला हात लावली
त्याच्या बाबतीत हे करावे. तुम्ही हे पर्त्येकाला करा. जो युद्धात
कबरेला हात लावील िकंवा मरण पावलेल्या मनुष्याच्या हाडांना
हात लावील त्याच्या बाबतीत हे करा. 19 नंतर शुद्ध मनुष्याने
हे पाणी ितसर्या व सातव्या िदवशी अशुद्ध मनुष्याच्या अंगावर
िशंपडावे. तो मनुष्य सातव्या िदवशी शुद्ध होईल. त्याने त्याचे
कपडे पाण्यात धुवावे. तो संध्याकाळी शुद्ध होईल.

20 एखादा मनुष्य अशुद्ध झाल्यानंतर पुन्हा शुद्ध झाला
नाहीतर त्यास इसर्ाएल लोकांपासनू वेगळे ठेवावे. कारण
त्याने परमेश्वराचे पिवतर् िनवास मंडपही अशुद्ध करील.
21 तुमच्यासाठी हा िनयम सदैव असेल. ज्या मनुष्यावर पाणी
िशंपडले त्या मनुष्याने स्वत:चे कपडे सुद्धा धुतले पािहजेत.
कोणत्याही मनुष्याने त्या खास पाण्याला स्वशर् केला तर तो
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहील. 22 जर त्या अशुद्ध मनुष्याने
दुसर्या कोणाला स्पशर् केला तर तो मनुष्य सुद्धा अशुद्ध होईल.
तो मनुष्य संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध राहील.

20
1 इसर्ाएलाचे लोक सीनच्या वाळवंटात पिहल्या मिहन्यात

आले. त्यांनी कादेशला मुक्काम केला. िमयार्म तेथे मरण पावली
आिण ितला तेथेच पुरण्यात आले.

2 त्यािठकाणी लोकांस पुरेसे पाणी नव्हते. म्हणनू ते
मोशे आिण अहरोनाजवळ तक्रार करण्यासाठी एकतर् आले.
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3लोकांनी मोशेशी वाद घातला. ते म्हणाले,आमचे भाऊबंद जसे
परमेश्वरासमोर मरण पावले तसेचआम्ही मरायला पािहजे होते.

4 “तू परमेश्वराच्या लोकांस या रानात का आणलेस? आम्ही
आिण आमची जनावरे इथे मरावी असे तुला वाटते का? 5 तू
आम्हास िमसर देशातनू का आणलेस? तू आम्हास या वाईट
िठकाणी का आणलेस? इथे धान्य नाही. इथे अंजीर, दर्ाके्ष
िकंवा डािळंबही नाहीत आिण इथे िपण्यास पाणीही नाही.”
6म्हणनूमोशेआिणअहरोनलोकांचीगदी र्सोडून दशर्नमंडपाच्या
पर्वेशद्वाराशी गेले. त्यांनी जिमनीपयर्ंत लवनू नमस्कार केला
आिण त्यांना परमेश्वराचे तेज िदसले.

7 परमेश्वर मोशेशी बोलला आिण म्हणाला, 8 तुझी काठी
घे. तुझा भाऊ अहरोन याला आिण त्या लोकांस बरोबर घे
आिण खडकाजवळ जा. लोकांसमोर खडकाशी बोल. नंतर त्या
खडकातनू पाणी वाहू लागेल आिण तू ते पाणी त्या लोकांस
आिण त्यांच्या जनावराना देऊ शकशील. 9 मोशेला आज्ञा
केल्यापर्माणे परमेश्वरापुढून त्याने काठी घेतली. 10मोशे आिण
अहरोनयांनीलोकांस त्याखडकासमोर भेटायलासांिगतले. नंतर
मोशे म्हणाला, अहो, तुम्ही बंडखोरांनो ऐका. तुम्हासाठी आम्ही
या खडकातनू पाणी काढावयाचे काय? 11 मोशेने आपला हात
वर उचलला आिण काठीने खडकावर दोन वार केले. खडकातनू
पाणी बाहेर वाहू लागले आिण माणसे व जनावरे ते पाणी िपऊ
लागली. 12 पण परमेश्वर मोशेला आिण अहरोनाला म्हणाला,
तुम्ही माझ्यावर िवश्वास ठेवला नाही. इसर्ाएली लोकांपुढे
तुम्ही माझे पािव य राखले नाही. मी वचन िदल्यापर्माणे या
मंडळीलाजो देश िदलाआहेह्याना त्या देशात तुम्ही त्यांना ितथे
घेऊन जाणार नाही. 13 त्या जागेला मरीबा असे नांव पडले.
इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वराबरोबर िजथे वाद घातला तीच ती
जागा होती. याच जागेवर परमेश्वराने त्यांना तो िकती पिवतर्
आहे ते दाखवले होते.
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14 मोशे कादेशला होता तेव्हा त्याने अदोमाच्या राजाकडे
काही लोकांस एक िनरोप देऊन पाठवले. तो िनरोप होता, तुझे
भाऊ, इसर्ाएलचे लोक तुला म्हणतात, आमच्यावर जी जी
संकटे आली त्याबद्दल तुला मािहती आहेच. 15 खपू वषार्पवूी र्
आमचे पवूर्ज िमसर देशात गेले. आिण ितथे आम्ही अनेक वष
रािहलो. िमसर देशाचे लोक आमच्याशी फार दुष्टपणे वागले.
16 पण आम्ही परमेश्वराकडे आरोळी केली. त्याने आमची वाणी
ऐकली आिण आमच्या मदतीसाठी देवदतूाला पाठवले आिण
आम्हास िमसर देशातनू बाहेर आणले. तर आता पाहा आम्ही
तुझ्या देशाच्या सीमेच्या अगदी शेवटास असलेल्या कादेशमध्ये
आलो आहोत.

17 कृपाकरून आम्हास तुझ्या पर्देशातनू जाऊ दे. आम्ही
कोठल्याही शेतातनू वा दर्ाक्षाच्या मळ्यातनू जाणार नाही.
आम्ही तुझ्या िविहरीचे पाणी िपणार नाही. आम्ही राजरस्त्यांच्या
बाजनेू फक्त जाऊ. आम्ही रस्ता सोडून डावीकडे अथवा
उजवीकडे वळणार नाही. तुझ्या देशातनू बाहेर येईपयर्ंत आम्ही
रस्त्यावरच राह.ू

18परंतुअदोमाच्या राजाने उ र िदले, तुम्हीआमच्या देशातनू
जाणार नाही. जर तुम्हीआमच्या देशातनू जायचा पर्यत्न केला
तर आम्ही येऊन तुमच्याशी तलवारीने युद्ध करु. 19 इसर्ाएल
लोकांनी उ र िदले,आम्ही मुख्य रस्त्यावरुन जाऊ. जरआमची
जनावरे तुमचे पाणी प्यायले तर आम्ही तुम्हास त्याचा मोबदला
देऊ. आम्हास फक्त तुमच्या देशातनू जायचे आहे. आम्हास तो
पर्देश आमच्यासाठी घ्यायची इच्छा नाही.

20 पण अदोमाने पुन्हा उ र िदले, आम्ही तुम्हास आमच्या
देशातनू जाण्याची परवानगी देणार नाही. नंतर अदोमाच्या
राजाने मोठी आिण शक्तीशाली सेना गोळा केली आिण तो
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इसर्ाएल लोकांशी लढावयास गेला. 21 अदोमाच्या राजाने
इसर्ाएल लोकांस त्याच्या देशातनू जाण्याची परवानगी िदली
नाही. आिण इसर्ाएलाचे लोक तोंड िफरवनू दुसर्या रस्त्याने
िनघनू गेले.

22इसर्ाएलाचे सवर् लोककादेशहनू होर पवर्ताकडे गेले. 23होर
पवर्त अदोमाच्या सरहद्दीजवळ होता. परमेश्वर मोशेला आिण
अहरोनाला म्हणाला, 24अहरोनआताआपल्या पवूर्जांस जाऊन
िमळेल. मी इसर्ाएल लोकांस ज्या पर्देशात नेण्याचे वचन
िदले होते त्यामध्ये त्याचा पर्वेश होणार नाही. कारण तुम्ही
मी मरीबाच्या पाण्याजवळ िदलेल्या आज्ञांचे उल्लघन करून बंड
केले.

25 आता अहरोनाला आिण त्याचा मुलगा एलाजार यांना
घेऊन होर पवर्तावर जा. 26अहरोनाचे खास कपडे त्याच्याकडून
घे आिण ते कपडे त्याचा मुलगा एलाजार याला घाल. अहरोन
ितथे त्याच्या पवूर्जांकडे जाईल व मरेल.

27 मोशेने परमेश्वराची आज्ञा पाळली. मोशे, अहरोन आिण
एलाजार होर पवर्तावर गेले. इसर्ाएलाच्या सवर् लोकांनी त्यांना
जाताना पािहले. 28 मोशेने अहरोनाचे खास कपडे काढले व ते
एलाजाराला घातले. नंतर अहरोन पवर्तावर मरण पावला. मोशे
आिण एलाजार पवर्तावरुन खाली आले. 29 इसर्ाएलाच्या सवर्
लोकांसअहरोन मरण पावला हे कळले. म्हणनू त्यांनी तीस िदवस
दुखवटा पाळला.

21
1 अरादाचा कनानी राजा नेगेबमध्ये राहत होता. इसर्ाएल

लोक अथारीम वरून जात आहेत हे त्याने ऐकले. म्हणनू
राजा त्यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी बाहेर पडला आिण त्याने
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त्यांच्यातील काही लोकांस कैद केले. 2 नंतर इसर्ाएल लोकांनी
परमेश्वरास खास वचन िदले, परमेश्वरा या लोकांचा पराभव
करायला आम्हास मदत कर. जर तू हे केले तर आम्ही तुला
त्यांची शहरे देऊ. आम्ही त्यांचा संपणूर् नाश करु. 3 परमेश्वराने
इसर्ाएल लोकांचे म्हणणे ऐकले आिण त्याने इसर्ाएल लोकांस
कनानी लोकांचा पराभवकरायला मदत केली. इसर्ाएललोकांनी
कनानी लोकांचा व त्यांच्या शहरांचा संपणूर् नाश केला. म्हणनू
त्या पर्देशाला हमार् असे नाव पडले.

4 इसर्ाएल लोकांनी होर पवर्त सोडला व ते तांबड ा
समुदर्ाकडे जाणार्या रस्त्याला लागले. अदोम देशाला वळसा
घालनू जाण्यासाठी त्यांनी असे केले. परंतु लोक अधीर झाले.
5 त्यांनी मोशेिवरूद्ध व देवािवरूद्ध तक्रार करायला सुरुवात
केली. लोक म्हणाले, तू आम्हास या रानात मरण्यासाठी िमसर
देशातनू बाहेर काआणलेस? इथे भाकरी नाही, पाणी नाहीआिण
या हलक्या अन्नाला आम्ही कंटाळलो आहोत.

6 तेव्हा परमेश्वराने लोकांमध्ये िवषारी साप सोडले. साप
लोकांस चावले आिण बरेच इसर्ाएल लोक मरण पावले. 7लोक
मोशेकडे आले आिण म्हणाले, आम्ही तुझ्यािवरूद्ध आिण
परमेश्वरािवरूद्ध बोललो तेव्हा आम्ही पाप केले हे आम्हास
माहीत आहे. तू परमेश्वराची पर्ाथर्ना कर. हे साप आमच्या
मधनू काढून टाक. तेव्हा मोशेने लोकांसाठी परमेश्वराची
पर्ाथर्ना केली.

8 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, एक िपतळेचा साप कर आिण
तो खांबावर ठेव. साप चावल्यानंतर जर एखाद्याने खांबावरच्या
िपतळेच्या सापाकडे पािहले तर तो मनुष्य मरणार नाही. 9मोशेने
परमेश्वराची आज्ञा पाळली त्याने िपतळेचा साप बनवला व तो
खांबावर ठेवला. नंतर जेव्हा जेव्हा एखाद्या साप चावलेल्या
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मनुष्याने त्या खांबावरच्या िपतळेच्या सापाकडे पािहले तेव्हा तो
िजवंत रािहला.

10इसर्ाएललोकतो पर्देशसोडूनओबोथ येथेआले. 11 नंतर
ओबोथसोडून त्यांनी ईये-अबारीमाला मवाबाच्या पवूकडे रानात
तळ िदला.

12 तो सोडून ते जेरेद खोर्यात आले व ितथे तळ िदला.
13 ते तेथनूही िनघाले आिण आणोर्न नदीत्या पैलतीरावरच्या
वाळवंटात त्यांनी तळ िदला. या नदीचा उगम आमोर्याच्या
सरहद्दीवर आहे. या नदीचे खोरे हीच मवाब आिण अमोरी यांची
सरहद्द होती.

14 म्हणनू परमेश्वराचे युद्ध या पुस्तकात पुढील शब्द िलिहले
आहेत,
सुफातला वाहेब
व आणोर्नाची खोरी,
15 त्या खोर्याची उतरण
आर शहराकडे वळते,
आिण मवाबाच्या सरहद्दीपयर्ंत खाली जाते.

16 तेथपासनू ते बैर येथे पर्वास करीत गेले. ज्या
िविहरीिवषयी परमेश्वराने मोशेला सांिगतले होते तीच ही िविहर
आहे, “माझ्यासाठी लोकांस एकतर् जमव म्हणजे मी त्यांना पाणी
देईन.”

17 नंतर इसर्ाएली हे गाणे गाइलेः
िविहर, उसळून ये. त्या संबंधी गाणे गा.
18आमच्या सरदारांनी िवहीर खणली,
सरदारांनी ही िवहीर खणली.
त्यांच्या राजदंडानी व आपल्या काठ ांनी िवहीर खणली,
मग त्यांनी अरण्यापासनू ते म ानापयर्ंत पर्वास केला.
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19 लोक म ानाहनू नाहालीयेलला गेले. नंतर ते
नाहीलयेलासहनू बामोथाला गेले. 20 लोक बामोथाहनू
मवाबाच्या खोर्यात गेले. या जागी िपसगा पवर्ताच्या उंच
माथा वाळवंटाकडे जातो. िपसगा पवर्ताच्या उंच माथ्यावरुन
वाळवंट िदसते.

21 इसर्ाएल लोकांनी काही माणसे अमोर्याचा राजा सीहोन
याच्याकडे पाठवली. ते राजास म्हणाले, 22 “आम्हास तुमच्या
देशातनू जाण्याची परवानगी द्या. आम्ही कोणत्याही शेतातनू वा
दर्ाक्षाच्या मळयातनू जाणार नाही. आम्ही तुमच्या कोणत्याही
िविहरीचे पाणी िपणार नाही. आम्ही केवळ राजामागर्वरुनच
जाऊ.” 23पणसीहोन राजाने इसर्ाएललोकांस त्याच्या देशातनू
जाण्याची परवानगी िदली नाही. राजाने आपले सैन्य गोळा केले
आिण तो रानाकडे कूचकरीत िनघाला. तो इसर्ाएललोकांबरोबर
युद्ध करण्यासाठी िनघाला होता. याहसला राजाच्या सैन्याने
इसर्ाएल लोकांशी युद्ध केले.

24 पण इसर्ाएलानी त्याच्यावर तलवार चालिवली. नंतर
त्यांनी आणोर्न आिण यब्बोक नद्यांच्या मधला पर्देश घेतला.
त्यांनी अम्मोनी लोकांच्या सरहद्दीपयर्ंतचा पर्देश घेतला, ते त्या
सरहद्दीवर थांबले कारण अम्मोनी लोक ितचे रक्षण करीत होते.
25इसर्ाएललोकांनी सगळीअमोर्यांचीशहरे घेतलीआिण ितथे
रहायला सुरुवात केली. त्यांनी हेशबोन शहराचा वआजबूाजचू्या
लहान शहरांचाही पराभव केला. 26 हेशबोनामध्ये अमोर्यांचा
राजासीहोन राहतहोता. पवूी र्सीहोनाने मवाबाच्या राजाशी युद्ध
केले होते. सीहोनाने आणोर्न नदीपयर्ंतचा पर्देश घेतला होता.

27यावरुन ते म्हणीमध्ये बोलतात; ते म्हणतात,
हेशबोनाला या.
पुन्हा सीहोनाचे शहर बांधू द्या, त्याची स्थापना होऊ द्या.
28 हेशबोनामधनू आग िनघाली आहे,
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ज्वाला सीहोनाच्या शहरातनू िनघाली आहे.
त्या आगीत मवाबामधले आर शहर बेचीराख झाले.
आिणआणोर्नेच्या गढ ाचे स्वामी भस्म करून टाकले आहेत.
29 हे मवाबा! तू हायहाय करशील,
कमोशाचे लोक नष्ट झाले.
त्याची मुले पळून गेली.
त्याच्या मुलीनंा अमोर्याचा राजा सीहोन याने कैद करून पकडून

नेले.
30 पण आम्ही सीहोन िजंकले आहे. दीबोनापयर्ंत हेशबोन सवर्

नष्ट झाले आहे.
आम्ही नोफा जे मेदबाजवळ पोहचते
तेथपयर्ंत त्यांचा सवर् पराभव केला आहे.

31यापर्माणे इसर्ाएललोकअमोर्यांच्या देशात राहू लागले.
32 मग मोशेने याजेर शहर बघण्यासाठी काही लोकांस पाठवले.
त्यांनी त्यातलीगावे हस्तगतकरून घेतलीआिण जेअमोरीलोक
तेथे होते त्यांना घालवनू िदले.

33 नंतर इसर्ाएल लोक बाशानाच्या रस्त्याला लागले.
बाशानाचा राजा ओग याने त्याचे सैन्य घेतले व तो इसर्ाएल
लोकांशी लढावयास िनघाला. तो त्यांच्याबरोबर एदर्ई येथे
लढला. 34 तेव्हा परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “त्याला िभऊ
नकोस. कारण मी तुला त्याच्यावर, त्याच्या सवर् सैन्यावर आिण
त्याच्या देशावर िवजय िदला आहे. तू हेशबोनमध्ये राहणार्या
अमोर्यांचा राजा सीहोन ह्याचे जे केलेस तेच याचेही कर.”
35 तेव्हा त्यांनी त्याला, त्याच्या मुलांना आिण त्याच्या सवर्
सैन्याला, इतकेमारलेकी, त्याच्यालोकांपैकीकोणी िजवंत उरला
नाही. मग त्यांनी त्यांचा सवर् पर्देश घेतला.
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22
1 नंतर इसर्ाएल लोक मवाबामधल्या यादन नदीच्या

खोर्याकडे िनघाले. यरीहोच्या पिलकडे असलेल्या यादन
नदीजवळ त्यांनी तळ िदला.

2 िसप्पोराच्या मुलाने, बालाक याने इसर्ाएल लोकांनी अमोरी
लोकांचे काय केले ते पािहले होते. 3मवाबाचा राजा खपू घाबरला
कारण इसर्ाएलचे लोक खपू होते. मवाब त्यांना खरोखरच भीत
होता. 4 मवाबाचा राजा िमद्यानीं लोकांच्या वडीलांना म्हणाला,
बैल जसा शेतातले सगळे गवत खाऊन टाकतो तसेच हे लोक
आपला नाश करतील. त्यावेळी िसप्पोराचा मुलगा बालाक
मवाबाचा राजा होता.

5 त्याने बौराचा मुलगा बलामह्याला बोलवायलाकाही माणसे
पाठवली. बलाम फरात नदीकाठी पथोर शहरात राहत होता.
इथेच बलामचे लोक राहत असत. बालाकाचा िनरोप हा होता.
एका नवीन राष्ट्राचे लोक िमसर देशातनू आले आहेत. ते
इतके आहेत की ते सगळा पर्देश व्यापनू टाकतात. त्यांनी
माझ्याजवळच तळ िदला आहे. 6 तर आता ये, मी तुला िवनंती
करतो, तू या लोकांस माझ्यासाठी शाप दे. कारण ते माझ्यापेक्षा
खपू भारी आहेत. कदािचत मी त्यांना मारावयास समथर् होऊन
देशातनू घालवनू टाकील. कारण मला माहीत आहे. जर तू
एखाद्यालाआशीवार्द िदलासतर त्यासआशीवार्द िमळतो. आिण
जर एखाद्यास शाप िदलास तर त्यास शाप लागतो.

7मवाबी वडीलआिण िमद्यानी वडील बलामाशी बोलावयास
गेले. त्याच्या कामाचा मोबदला म्हणनू त्यांनी बरोबर पैसै
नेले. नंतर त्यांनी बालाक काय म्हणाला ते बलामास सांिगतले.
8 बलाम त्यांना म्हणाला, “रातर्ी इथे रहा. मी परमेश्वराशी
बोलेन आिण तो काय उ र देतो ते तुम्हास सांगेन.” मवाबाचे
पुढारी त्या रातर्ी बलामाबरोबर रािहले.
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9 देव बलामाकडे आला आिण त्याने िवचारले, “तुझ्याकडे हे
कोणलोकआलेआहेत?” 10बलाम देवाला म्हणाला, िसप्पोराचा
मुलगा बालाकाने,मवाबाच्या राजाने यांना माझ्याकडे एक िनरोप
देऊन पाठवले आहे. 11 तो िनरोप हा, एका नवीन राष्ट्राचे लोक
िमसर देशामधनू आले आहेत. ते इतके आहेत की ते सगळा
पर्देश व्यापनू टाकतात. म्हणनू आता तू येऊन माझ्यासाठी
त्यांना शाप दे. नंतर कदािचतमी त्या लोकांचा पराभवकरुशकेन
आिण त्यांना माझ्या देशातनू जायला भाग पाडू शकेन.

12 पण देव बलामास म्हणाला, त्यांच्याबरोबर जाऊ नकोस.
तू त्या लोकांस शाप देऊ नको. कारण ते माझे आशीवार्िदत
लोकआहेत. 13 दुसर्या िदवशी बलाम उठलाआिण बालाकाच्या
पुढार्यांना म्हणाला, तुम्ही तुमच्या देशात परत जा. परमेश्वर
मला तुमच्याबरोबर जाऊ देणार नाही 14 त्यामुळे मवाबाचे पुढारी
बालाककडे परत गेले आिण त्यांनी त्यास हे सांिगतले. ते
म्हणाले, बलामाने आमच्याबरोबर यायला नकार िदला.

15 म्हणनू बालाकाने बलामाकडे दुसरे पुढारी पाठवले. यावेळी
त्याने पिहल्या वेळेपेक्षा खपू जास्त पुढारी पाठवले. हे पुढारी
पिहल्या पुढार्यांपेक्षा अिधक महत्वाचे होते. 16 ते बलामाकडे
गेले आिण म्हणाले, बालाक, िसप्पोराचा मुलगा तुला हे सांगतो,
तुझ्या इथे येण्याच्या आड कोठलीही गोष्ट येऊ देवू नको. 17मी
जे सांगतो ते तू केलेस तर मी तुला नक्कीच मान देईन आिण तू
मला जे काही िवनवशील ते मी करीन परंतु तू ये व माझ्यासाठी
या लोकांस शाप दे.

18 बलामाने बालाकाच्या पुढार्यांना उ र िदले. तो म्हणाला,
परमेश्वर माझा देव ह्याच्या शब्दाबाहेर मला कमीजास्त
काहीएक करता येत नाही. बालाकाने माझे घर सोन्या चांदीने
भरुन िदले तरीही मी काही करणार नाही. 19तरीपण रातर्ी तुम्ही
येथे राहाआिण परमेश्वर मला काय सांगतो ते मला कळू शकेल.
20 त्या रातर्ी देव बलामाकडे आला. देव म्हणाला, “तुला घेऊन
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जाण्यासाठी हे लोक पुन्हा आलेआहेत. म्हणनू तू त्यांच्याबरोबर
जाऊ शकतोस. पण मी जे सांगेन तेवढेच तू कर.”

21 दुसर्या िदवशी सकाळी बलाम उठलाआिण त्यानेआपल्या
गाढवीवर खोगीर घातले. नंतर तो मवाबाच्या पुढार्यांबरोबर
चालला. 22 बलाम त्याच्या गाढवीवर बसला होता. त्याचे
दोन नोकर त्याच्याबरोबर होते. बलाम पर्वास करीत होता
तेव्हा देव त्याच्यावर रागावला. परमेश्वराचा दतू रस्त्यावर
बलामापुढे येऊन उभा रािहला. देवदतू बलामास थांबवणार
होता. 23बलामाच्यागाढवीने परमेश्वराच्या दतूाला रस्त्यातउभे
असलेले पािहले. देवदतूाने हातात तलवार घेतली होती. म्हणनू
गाढवी रस्ता सोडून शेतात गेली. बलामास देवदतू िदसू शकला
नाही. म्हणनू तो गाढवीवर खपू रागावला. त्याने गाढवीला
मारले आिण जबरदस्तीने रस्त्यावर आणले.

24 नंतर परमेश्वराचा दतू रस्ता िजथे अरंुद होता ितथे थांबला.
हा दोन दर्ाक्षांच्या मव्व्यांच्या मधला भाग होता. रस्ताच्या
दोन्ही बाजलूा िभंती होत्या. 25 गाढवीने पुन्हा परमेश्वराच्या
दतूाला पािहले म्हणनू ती एका िभंतीला िचकटून चालू लागली
त्यामुळे बलामाचा पाय िभंतीला लागनू िचरडला गेला. म्हणनू
बलामने गाढवीला पुन्हा मारले.

26 नंतर परमेश्वराचा दतू दुसर्या िठकाणी उभा रािहला. अरंुद
रस्ता असलेले हे दुसरे िठकाण होते. येथे वळायला सुद्धा
मुळीच जागा नव्हती गाढवीला त्यास वळसा घालनू जाणे शक्य
नव्हते. 27गाढवीने परमेश्वराच्या दतूाला पािहले म्हणनू बलाम
ितच्यावर बसला असतानाच ती खाली बसली त्यामुळे बलाम
खपू रागावला आिण त्याने गाढवीला त्याच्या काठीने मारायला
सुरुवात केली.

28 नंतर परमेश्वराने गाढवीला बोलते केले. गाढवी बलामास
म्हणाली, तू माझ्यावर का रागावला आहेस? मी तुला काय
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केले आहे? तू मला तीन वेळा मारलेस. 29 बलामने गाढवीला
उ र िदले, तू मला मखूर् बनवलेस. जर माझ्या हातात तलवार
असती तर मी तुला मारुन टाकलेअसते. 30पणगाढवी बलामास
म्हणाली, बघमी तुझीचगाढवीआहे. खपू वष तू माझ्यावर बसत
आला आहेस. आिण यापवूी र् मी असे काही केले नाही हे तुला
माहीत आहे. बलाम म्हणाला, नाही.

31 नंतर परमेश्वराने बलामाचे डोळे उघडले, तेव्हा त्यास
परमेश्वराचा दतू िदसला. तो रस्त्यात तलवार घेऊन उभा
होता. त्याने परमेश्वराच्या दतूाला रस्त्यात जिमनीपयर्ंत वाकून
नमस्कार केला. 32 परमेश्वराच्या दतूाने बलामास िवचारले,
तू तुझ्या गाढवीला तीनदा का मारलेस? तुला थांबवण्यासाठी
मी आलो आहे. पण अगदी ऐनवेळी 33 तुझ्या गाढवीने मला
पािहले आिण ती दरू गेली. असे तीन वेळा घडले. जर गाढवी
वळली नसती तरआतापयर्ंत मी तुला मारले असते आिण तुझ्या
गाढवीला िजवंत राहू िदले असते.

34 तेव्हा बलाम परमेश्वराच्या दतूाला म्हणाला, मी पाप केले
आहे. तू रस्त्यात उभा आहेस हे मला माहीत नव्हते. मी जर
चकू करीत असेन तर मी घरी परत जाईन. 35 तेव्हा परमेश्वराचा
दतू बलामास म्हणाला, नाही! तू या लोकांबरोबर जाऊशकतोस.
पण सावध रहा. मी जे सांगेन तेच शब्द बोल. म्हणनू बलाम
बालाकाने पाठवलेल्या पुढार्यांबरोबर गेला.

36 बलाम येत असल्याचे बालाकाला समजले. म्हणनू तो
बलामास भेटायला आणोर्न नदीजवळच्या मवाबाच्या शहरात
गेला. ते त्याच्या देशाच्या उ र सरहद्दीवर होते. 37 जेव्हा
बालाकाने बलामास पािहले तेव्हा तो त्यास म्हणाला, मी तुला
आधीच यायला सांिगतले होते. तुला साजेसा सन्मान करण्यास
मी समथर् नव्हतो काय?
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38बलामाने बालाकाला उ र िदले, पणआताच मी येथे आलो
आहे. मी आलो आहे पण तू सांिगतलेल्या गोष्टी मला कदािचत
करता येणार नाहीत. परमेश्वर देव जेवढे सांगेल तेवढेच मी बोलू
शकतो. 39 नंतर बलाम बालाकाबरोबर िकयार्थ-हसोथ येथे गेला.
40 बालाकाने काही गुरे व में ढ ा बली म्हणनू मारल्या. त्याने
थोडे मांस बलामास िदले आिण थोडे त्याच्याबरोबर असलेल्या
पुढार्यांना िदले.

41 दुसर्या िदवशी सकाळी बालाक बलामास घेऊन बामोथ-
बआल शहरी गेला. तेथनू त्यांना इसर्ाएल लोकांच्या तळाचा
शेवटचा भाग िदसू शकत होता.

23
1 बलाम बालाकाला म्हणाला, इथे सात वेद्या बांधा आिण

माझ्यासाठी सात बैल आिण सात में ढे तयार ठेवा. 2 बलामाने
सांिगतले तसे बालाकाने एक मेंढा व एक बैल पर्त्येक वेदीवर
मारला. 3 नंतर बलाम बालाकाला म्हणाला, तू या होमबली
जवळथांब. मी दुसरीकडे जातो. नंतर परमेश्वर माझ्याकडे येईल
आिण मी काय बोलायचे ते मला सांगेल. नंतर बलाम उंच जागी
गेला.

4 देव त्या जागी बलामाकडे आला आिण बलाम म्हणाला, मी
सात वेद्या तयार केल्या आहेत. आिण पर्त्येक वेदीवर मी एकेक
में ढा व बैल बली िदला आहे. 5 नंतर परमेश्वराने काय बोलायचे
ते बलामास सांिगतले. परमेश्वर म्हणाला, बालाकाकडे परत
जा आिण मी सांगतो तेच त्यास जाऊन सांग. 6 तेव्हा बलाम
बालाकाकडे परत आला आिण तो आपल्या होमापर्णाजवळ उभा
होता आिण मवाबाचे सवर् पुढारी त्याच्याबरोबर होते.

7 नंतर बलामानेआपला संदेश सांगण्यास सुरवात केलीआिण
म्हणाला,
पवूकडील अराम पवर्तावरुन
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मवाबाचा राजा बालाक याने मला येथे आणले.
तो म्हणाला, ये, माझ्यासाठी याकोबाला शाप दे,
ये, इसर्ाएलीनंा िवरोध कर.
8 ज्याला देवाने शाप िदला नाही त्यास मी कसा शाप देऊ?
ज्याला परमेश्वराने धमकी िदली नाही त्यास मी कशी धमकी

देऊ?
9मी त्या लोकांस पवर्तावरुन बघू शकतो;
मी त्यांना उंच डोंगरावरुन बघतो.
पहा, तेथे लोक एकटेच राहतआहे
आिण ते स्वतःला सवर्साधारण राष्ट्रामध्ये गिणत नाहीत.
10 इसर्ाएलाचा केवळ चौथा िहस्सा कोण मोजेल
िकंवा याकोबाच्या धुळीचे कण कोण मोजू शकेल?
मला नीितमान मनुष्यापर्माणे मरण येऊ दे,
आिण त्यांच्यापर्माणेच माझ्या जीवनाचा शेवट होऊ दे!
11 बालाक बलामास म्हणाला, तू हे काय केलेस? माझ्या
शतरं्ूना शाप देण्यासाठी मी तुला येथे आणले. पण पहा, तू तर
त्यांना आशीवार्द िदलास. 12 बलामाने उ र िदले व म्हणाला,
परमेश्वराने माझ्या मुखात जे घातले, केवळ तेच मी बोलण्याची
काळजी घेऊ नये काय?

13 नंतर बालाक त्यास म्हणाला, म्हणनू माझ्याबरोबर दुसर्या
जागी ये. ितथनू तुलाह्यातीलआणखी बरेचलोक िदसूशकतील.
तू त्या सगळ्यांना बघू शकणार नाहीस. पण त्यांचा काही भाग
तुला िदसू शकेल. कदािचत त्या जागेवरुन तू त्यांना माझ्यासाठी
शाप दे. 14 तेव्हा बालाक बलामास िपसगाच्या माथ्यावरील
सोफीमाच्या माळ्यावर घेऊन गेला. तेथे बालाकाने सात वेद्या
बांधल्या. नंतर बालाकाने पर्त्येक वेदीवर एक बैल आिण एक
मेंढा बली िदला. 15 तेव्हा बलाम बालाकाला म्हणाला, तू येथे
आपल्या होमबलीजवळ या वेदीजवळ थांब. मी ितकडे जाऊन
देवाला भेटून येतो.
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16 परमेश्वर बलामाकडे आला आिण काय बोलायचे ते त्याने
त्याससांिगतले. नंतर परमेश्वराने बलामास बालाकाकडे जायला
सांिगतले. आिण त्याने सांिगतलेलेच बोलायला सांिगतले.
17 म्हणनू बलाम बलाकाकडे परत गेला. बालाक वेदीजवळच
उभा होता. मवाबाचे पुढारी होमबलीपाशी उभे होते. बालाकाने
बलामास येताना पािहले. आिण तो म्हणाला, परमेश्वराने काय
सांिगतले? 18 बलामाने त्याच्या संदेशास सुरवात केली. तो
म्हणाला,
बालाका, उठआिण ऐक.
तू िसप्पोरेच्या मुला, माझे ऐक,
19 देव मनुष्य नाही, की त्याने खोटे बोलावे,
िकंवा तो काही मनुष्यपर्ाणी नाही की, त्याने मन बदलावे.
जर त्याने काही वचन िदले तर तो ते केल्यािशवाय राहील काय?
तो बोलला आहे मी हे करील तर ते तो पुरे केल्यािशवाय राहील

काय?
20पहा,मीआशीवार्दद्यायलाआज्ञा केली, देवानेआशीवार्द िदला

आिण मी तो उलटा िफरवू शकत नाही.
21 त्यास याकोबात काही कष्ट
िकंवा इसर्ाएलात तर्ास िदसला नाही.
त्यांचा परमेश्वर देव त्यांच्याबरोबर आहे, राजाचा जयघोष

त्यांच्यात आहे.
22 देवाने त्यांना िमसर देशातनू बाहेर आणले. ते रानबैला इतके

शक्तीमान आहेत.
23याकोबाच्यािवरूद्ध मंतर्तंतर् चालणार नाही
आिण इसर्ाएलीनंा दैवपर्शर् सांगणारे हानी पोचवू शकत नाही,
याकोबािवषयी व इसर्ाएलािवषयी म्हणतील की
पहा, देवाने केवढे महान कायर् केले!
24 पहा, लोक िसंिहणीसारखे उठतआहेत,
िसंहासारखा बाहेर येतो आिण हल्ला करतो.
तो त्याची िशकार खाऊन
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आिण वधलेल्यांचे रक्त प्यायल्याखेरीज तो खाली बसणार नाही.
25 नंतर बालाक बलामास म्हणाला, तू त्यांना शापिह देऊ नको
आिणआशीवार्दिह देऊनको. 26बलामाने बालाकाला उ र िदले,
मी तुला आधीच सांिगतले होते की परमेश्वर जे सांगेल तेच
मला बोलता येईल. 27 नंतर बालाक बलामास म्हणाला, तेव्हा
माझ्याबरोबर दुसर्या िठकाणी ये. कदािचत देव आनंदी होईल
आिण तुला त्या लोकांस शाप द्यायची परवानगी देईल.

28 म्हणनू बालाक बलामास घेऊन पौर पवर्ताच्या माथ्यावर
गेला. या पवर्तावरुन वाळवंट िदसते. 29 बलाम बालाकाला
म्हणाला, “इथे सात वेद्या बांध. नंतर सात बैल आिण सात
में ढे बली देण्यासाठी तयार कर.” 30बलामाने सांिगतल्यापर्माणे
बालाकाने सार्या गोष्टी केल्या. बालाकाने वेदीवर बैल आिण
में ढे बली िदले.

24
1 इसर्ाएलाला आशीवार्द द्यायची परमेश्वराची इच्छा आहे

हे बलामाने पािहले. म्हणनू त्याने ते कोणत्याही पर्कारचे
मंतर्तंतर् वापरुन थांबवायचा पर्यत्न केला नाही. पण तो
वळलाआिण त्याने रानाकडे पािहले. 2बलामाने रानाकडे पािहले
आिण त्यास इसर्ाएलाचे सगळे वंश िदसले. त्यांनी आपापल्या
भागातआपापल्या गटासह तळ िदला होता. नंतर देवाचाआत्मा
बलामावर आला. 3 त्याने हा संदेश िस्वकारला आिण म्हणाला,
बौराचा मुलगा बलाम,
ज्या मनुष्याचे डोळे स्पष्ट उघडे आहेत त्यािवषयी बोलतआहे.
4जो देवाचे शब्द ऐकतो आिण बोलतो,
जो सवर्समथार्पासनू दृष्टांत पाहतो,
जो त्याच्यापुढे डोळे उघडे ठेवनू नतमस्तक होतो.
5 हे याकोबा तुझे तंब,ू
हे इसर्ाएला, िजथे तू राहतो ते िकती संुदर आहे!
6खोर्यासारखे िवस्तृत पसरलेले,
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नदीकाठी लावलेल्या बागेसारखे,
परमेश्वराने लावलेल्या कोरफडीपर्माणे आहे,
पाण्याजवळच्या गंधसरूसारखे ते आहेत.
7 पाणी त्यांच्या बादलीतनू वाहील,
आिण त्यांच्या बीजाला भरपरू पाणी िमळेल.
त्यांचा राजा अगाग राजापेक्षा थोर होईल
व त्यांच्या राजाचा गौरव होईल.
8 देवाने त्यांना िमसरामधनू बाहेर आणले.
त्यांना रानटी बैलासारखी शक्ती आहे.
तो आपल्यािवरूद्ध लढणार्या राष्ट्रांना खाऊन टाकील.
तो त्यांच्या हाडांचे तुकडे तुकडे करील.
तो आपल्या बाणांनी त्यांना मारील.
9तो िसंहासारखा,
िसंिहणीसारखा दबा धरून बसला आहे. त्यास उठवण्याची कोण

िहंम्मत करील?
जो तुला आशीवार्द देईल तो पर्त्येकजणआशीवार्द देईल;
तुला शाप देणारा पर्त्येकजण शािपत होईल.

10बलामािवरूद्ध बालाकाचा राग भडकलाआिण त्याने रागाने
आपले हात एकतर्ीत आपटले. बालाक बलामास म्हणाला, “मी
तुला माझ्या शतरं्ूना शाप देण्यासाठी बोलावले, पण पाहा, तू
त्यांना तीन वेळा आशीवार्द िदलास. 11 तर आता मला सोडून
घरी जा. मी तुला चांगला मोबदला देईन असे म्हटले होते, परंतु
परमेश्वराने तुलाकोणतेही इनाम िमळण्यापासनू दरू ठेवलेआहे.”

12 बलाम बालाकाला म्हणाला, तचू माझ्याकडे माणसे
पाठवलीस. त्या मनुष्यांनी मला येण्याबद्दल िवचारले. पण मी
त्यांना म्हणालो, 13 बालाक मला त्याचे सोन्या-चांदीने भरलेले
घर देऊ शकेल. पण मी परमेश्वराने आज्ञा केलेल्या गोष्टीच
बोलेन. मी स्वत: काहीही चांगले अथवा वाईट करुशकत नाही.



24:14 lxxxvi गणना 24:20

परमेश्वर जेवढीआज्ञा देईल तेवढीच मी बोलतो. तुला या गोष्टी
नक्कीच आठवत असतील की मी हे तुझ्या मनुष्यांना सांिगतले
होते. 14तर आता पाहा. मी माझ्या मनुष्यांकडे परत जात आहे.
पण मी तुला एक इशारा देतो. इसर्ाएलाचे हे लोक भिवष्यात
तुला आिण तुझ्या लोकांस काय करतील ते सांगतो.

15 बलामाने हा संदेश सांगण्यास सुरवात केली. तो म्हणाला,
बौराचा मुलगा बलाम बोलतो,
ज्या मनुष्याचे डोळे सताड उघडे आहेत.
16 हा संदेश जो कोणी देवाकडून ऐकतो,
ज्याला परात्परापासनूचे ज्ञान आहे,
ज्याला सवर्समथार्पासनू दशर्न आहे,
जो डोळे उघडे ठेवनू दंडवत घालतो.
17मी त्यास पाहीन, पण तो आता इथे नाही.
मी त्याच्याकडे पाहीन, पण तो जवळ नाही.
याकोबातनू एक तारा बाहेर येईल,
आिण इसर्ाएलातनू एक राजदंड िनघेल.
तो मवाबाच्या नेत्यांना िचरडून टाकील
आिण शेथाच्या सवर् मुलांचा तो नाश करील.
18 नंतर अदोम इसर्ाएलाचे वतन होईल,
आिण सेईरही आपल्या इसर्ाएली
शतरं्ूचे वतन होईल,
ज्याला इसर्ाएलआपल्या पराक्रमाने िजंकेल.
19याकोबाच्या घराण्यातनू एक राजा येईल तो त्यांच्यावर राज्य

करील,
आिण तो त्यांच्या शहरातील उरलेल्यांचा नाश करील.
20 नंतर बलामाने अमालेकाकडे पािहले आिण त्याच्या संदेशास
सुरवात केली. तो म्हणाला,
“अमालेकी एकदा राष्ट्रांत महान होता,
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पण त्याचा अंतीम शेवट नाश होईल.”
21 नंतर बलामने केनीकडे पािहले आिण त्याने त्याच्या संदेशास
सुरवात केली. तो म्हणाला,
“तू जेथे राहतोस ती जागा बळकटआहे,
आिण तुझे घरटे खडकात आहे.”
22 “तरीसुद्धा केनी राष्ट्रांचा नाश होईल,
जेव्हा अश्शरू तुला बंिदवान करून नेईल.”

23 नंतर बलामाने अंतीम संदेशास सुरवात केली. तो म्हणाला,
देव जेव्हा असे करतो “हायहाय! जेव्हा देव हे करीत असता कोण
िजवंत राहील?”
24 िक ीमाच्या िकनार्यापासनू जहाजे येतील;
ते अश्शरूावर हल्ला करतीलआिण एबर िजंकून घेतील.
पण त्यांचासुद्धा नाश होईल.
25 नंतर बलाम उठला आिण गेला. तो आपल्या घरी परत गेला
आिण बालाकही आपल्या वाटेने गेला.

25
1 इसर्ाएली िशट्टीमात राहत असताना त्यांनी मवाबी

बायकांबरोबर व्यिभचार करू लागले. 2 मवाबाच्या िस्तर्यांनी
पुरुषांना त्यांच्या देवांच्या अपर्णात आमंतर्ण िदले. तेव्हा लोक
जेवले व त्यांनी त्यांच्या देवांना नमन केले. 3 इसर्ाएल लोकांनी
बआल-पौराच्या देवांची उपासना करायला सुरुवात केली आिण
परमेश्वराचा राग इसर्ाएलांवर भडकला.

4 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “त्या सवर् लोकांच्या पुढार्यांना
आण, नंतर त्यांना परमेश्वराकरता भरिदवसा फाशी दे म्हणजे
परमेश्वराचा इसर्ाएलावर भडकलेला राग जाईल.” 5 मोशे
इसर्ाएलच्या न्यायिधशांना म्हणाला, “तुम्ही पर्त्येकाने
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आपआपल्या ताब्यातील पुरुष बआल-पौराच्या देवांची उपासना
करतात त्या सवार्नंा तुम्ही मारून टाका.”

6 त्यावेळी मोशेआिण इसर्ाएलची वडीलधारी मंडळीजमली
होती. एका इसर्ाएलीमनुष्याने एक िमद्यानी स्तर्ी त्यांच्यासमोर
आपल्या भावाच्या घरी आणली. मोशे आिण इतर वडीलधारी
(पुढारी) यांनी ते पािहले आिण ते तर दशर्नमंडपाशी रडत होते.
7 जेव्हा िफनहास एलाजाराचा मुलगा, याजकअहरोन याचा नातू
याने ते पािहले, तेव्हा तो मंडळीमधनू उठलाआिण त्याने त्याच्या
हातात भाला घेतला.

8 तो त्या इसर्ाएली मनुष्याचा मागे त्याच्या तंबतू गेला
आिण त्याने त्या दोघांच्या म्हणजे इसर्ाएली मनुष्याच्या व त्या
स्तर्ीच्या पोटात भाला आरपार खुपसला. त्यावेळी इसर्ाएल
लोकांमध्ये पसरलेली मरी बंदझाली. 9या मरीमुळे एकूनचोवीस
हजार लोक मरण पावले. 10 परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो
म्हणाला, 11 एलाजाराचा मुलगा िफनहास याजक अहरोनाच्या
नातवाने इसर्ाएल लोकांस माझ्या ईष्यने पेटून इसर्ाएलावरील
माझा राग दरू केला. म्हणनू मला आधी वाटत होते त्यापर्माणे
मी त्यांचा नाश केला नाही.

12 िफनहासलासांगकीमी त्याच्याबरोबरशांतीचाकरारकरीत
आहे. 13हा त्यासआिण त्याच्यामागे त्याच्या वंशजानासवर्काळ
याजकपणाचा करार होईल. कारण तो आपल्या देवाबद्दल
खपू आवेशी झाला. आिण त्याने इसर्ाएलाच्या वंशासाठी
पर्ायिश्चत केले.

14 “िमद्यानी स्तर्ी बरोबर जो इसर्ाएली मनुष्य मारला गेला
होता त्याचे नाव िजमर्ी होते. तो सालचूा मुलगा होता. तो
िशमोनी वंशातील एका घराण्याचा पर्मुख होता.” 15 आिण
मारल्या गेलेल्या िमद्यानी स्तर्ीचे नाव कजबी होते. ती सरूची
मुलगी होती. सरू िमद्यानी कुटंुबाचा पर्मुख होता व पुढारी होता.
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16 परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणालाः 17 “तू त्यांना ठार
मारले पािहजेस. िमद्यानाचे लोक तुझे शतर्ू आहेत. 18 कारण
त्यांनी तुला आपल्या कपटाने शतर्ूसारखे वागवले. त्यांनी
तुला पौराच्या वाईट गोष्टीचं्या बाबतीत आिण िमद्यानाच्या
अिधपतीची मुलगी कजबी, त्यांची बहीण, जी पौराच्या
पर्करणात मरी पसरली तेव्हा ती मारली गेली, ितच्या गोष्टीने
ते तुम्हास जाचतात.”

26
1 मरी येऊन गेल्यानंतर परमेश्वर मोशे आिण अहरोनाचा

मुलगा याजक एलाजार यांच्याशी बोलला. तो म्हणाला,
2 “इसर्ाएलात, वीस वषार्चे आिण वीस वषार्ंवरील अिधक
वयाचे असनू युध्दास जाण्याच्या लायकीचे असतील त्या
सगळ्या मंडळीची त्यांच्या पवूर्जांच्या घराण्यापर्माणे मोजणी
करा.” 3 तेव्हा मोशे आिण याजक एलाजार त्याच्याशी बोलले
यरीहोपाशी यादन नदीतीरी मवाबाच्या मैदानात त्यांना बोलले,
ते म्हणाले, 4 मोशे आिण जे इसर्ाएल लोक, िमसर देशातनू
बाहेर आले होते त्यांना परमेश्वराने ही आज्ञा िदल्यापर्माणे,
वीस वष आिण त्याहनू अिधक वयाच्या लोकांची तुम्ही मोजणी
करा. 5 रऊबेन हा इसर्ाएलाचा पिहला जन्मलेला मुलगा होता.
रऊबेनाच्या मुलांपासनूजी कुळेआली ती कुळे म्हणजे: हनोखाचे
हनोखी कूळ, पल्लचेू पल्लवूी कूळ. 6 हेसर्ोनाचे हेसर्ोनी कूळ,
कमी र्चे कमी र् कूळ. 7 रऊबेनाच्या वंशातील ही कुळे. त्यामध्ये
एकूण तरे्चाळीस हजार सातशे तीस भरली.

8 पल्लचूा मुलगा अलीयाब. 9 अलीयाबाची मुले नमुवेल,
दाथान व अबीराम. दाथान व अबीराम हे दोन पुढारी मोशेच्या
आिण अहरोनाच्या िवरूद्ध गेले होते. कोरह जेव्हा परमेश्वराच्या
िवरूद्ध गेला तेव्हा त्यांनी कोरहाला पाठीबंा िदला. 10 त्यावेळी
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ती अडीचशे माणसे अग्नीने खाऊन टाकली, त्याचे सवर् अनुयायी
मरण पावले तेव्हा धरतीने आपले तोंड उघडले आिण ितने
कोरहासह त्यांना िगळून टाकले. ते इशार्याचे िचन्ह असे झाले.
11 परंतु कोरहाच्या कुळातले इतर लोक मातर् मरण पावले
नाहीत.

12 िशमोनाच्या कुळातलीही काही कुळेः
नमुवेलाचे नमुवेली कूळ,
यामीनाचे यामीनी कूळ,
याकीनाचे याकीनी कूळ,
13 जेरहाचे जेरही कूळ,
शौलाचे शौली कूळ. 14 ही िशमोनी वंशातील कुळे. ते एकूण

बावीस हजार दोनशे.
15गाद कुळातनू जी कुळे िनमार्ण झाली ती अशीः

सफोनाचे सफोनी कूळ,
हग्गीचे हग्गी कूळ,
शनूीचे शनूी कूळ,
16आजनीचे आजनी कूळ,
एरीचे एरी कूळ, 17अरोदाचे अरोदी कूळ. अरलीचे अरेली कूळ.

18 गादच्या वंशातील ही कूळे. त्यामध्ये एकूण चाळीस
हजार पाचशे पुरुष होते.

19 जेरहाचे जेरही कूळ. यहदूाची दोन मुले एरआिणओनान हे
कनान मध्ये मरण पावले. 20यहदूाच्या कुळातनू जी कूळे िनमार्ण
झाली ती अशीः
शेलाचे शेलानी कूळ,
पेरेसाचे पेरेसी कूळ,
जेरहाचे जेरही कूळ 21 पेरेसाच्या कुळातील ही कुळेः
हेसर्ोनाचे हेसर्ोनी कूळ,
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हामलूाचे हामलूी कूळ. 22 ही यहदूाच्या कुळातील कुळे.
त्यामध्ये एकूण शहा र हजार पाचशे पुरुष होते.

23 इस्साखाराच्या कुळातील काही कुळे अशी:तोलाचे तोलाई
कूळ पवूाचे पुवाई कूळ. 24याशबूाचे याशबूी कूळ,
िशमर्ोनाचे िशमर्ोनी कूळ. 25इस्साखाराच्या कुळातील ही कुळे.

त्यामध्ये एकूण चौसष्ट हजार तीनशे पुरुष होते.
26जबुलनूाच्या कुळातील कुळेः

सेरेदचे सेरेदी कूळ,
एलोनाचे एलोनी कूळ,
याहलेलचे याहलेली कूळ. 27जबुलनूाच्या कुळातील ही कुळे,

त्यामध्ये एकूण साठ हजार पाचशे पुरुष होते.
28 योसेफाची मुले मनश्शे व एफ्राईम. या पर्त्येकापासनू

कुळे िनमार्ण झाली. 29मनश्शेच्या कुळातील कुळेः
माखीराचे, माखीरी कूळ (माखीर िगलादाचा बाप होता),
िगलादाचे िगलादी कूळ.

30 िगलादाची कूळे होतीः
इयेजेराचे इयेजेरी कूळ,
हेलेकाचे हेलेकी कूळ.
31अिसर्येलाचे अिसर्येली कूळ,
शेखेमाचे शेखेमी कूळ.
32शमीदचे शमीदाई कूळ,
हेफेराचे हेफेरी कूळ.

33 हेफेराचा मुलगा सलाफहाद याला मुले नव्हती,फक्त मुली
होत्या. त्याच्या मुलीचंी नावे महला, नोआ, होग्ला, िमल्का व
ितरसा. 34 ही मनश्शेच्या कुळातील कुळे होती ते एकूण बावन्न
हजार सातशे पुरुष होते.

35 एफ्राइमाच्या कुळातील घराणी पुढीलपर्माणे होती,
शथेूलाहाचे शथेूलाही कूळ. बेकेराचे बेकेरी कूळ व तहनाचे तहनी
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कूळ. 36 एरान शथेूलाहाच्या कुटंुबातील होता. एरानाचे कूळ
एरानी. 37 ही एफ्राइमाच्या कुळातील कुळे: त्यामध्ये ब ीस
हजार पाचशे पुरुष होते. ते सगळे योसेफाच्या कुळातील होते.

38 बन्यामीनाच्या कुळातील कुळे होतीः
बेलाचे बेलाई कूळ,
आशबेलाचे आशबेली कूळ,
अहीरामाचे अहीरामी कूळ.
39शफूफामाचे शफूफामी कूळ,
हुफामाचे हुफामी कूळ.
40 बेला ह्याचे पुतर् आदर् व नामान हे होते. आदी र्चे आदी र्
कूळ, नामानाचे नामानी कूळ. 41 ही सगळी कुळे बन्यामीनाच्या
कुळातील. त्यातील पुरुषांची संख्या पंचेचाळीस हजार सहाशे
होती.

42 दानाच्या कुळातील कुळे होती: शहूामाचे शहूामी कूळ. ही
कूळे दानाच्या कुळातील होते. 43शहूामीच्या कुळातअनेक कुळे
होती. त्यातील पुरुषांची संख्या चौसष्ट हजार चारशे होती.

44आशेराच्या कुळातील कुळे होतीः
इम्नाचे इम्नाई कूळ,
इश्वीचे इश्वी कूळ,
बरीयाचे बरीयाई कूळ.
45 बरीयाच्या कुळातील कुळे होतीः
हेबेराचे हेबेरी कूळ,
मलकीएलाचे मलकीएली कूळ.
46 आशेरला सेरा नावाची मुलगी होती. 47 ही सगळे लोक
आशेराच्या कुळातील होते. त्यातील पुरुषांची संख्या तरे्पन्न
हजार चारशे होती.

48नफतालीच्या कुळातील कुळे होतीः
यहसेलाचे यहसेली कूळ,
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गनूीचे गनूी कूळ. 49 येसेराचे येसेरी कूळ,
िशल्लेमाचे िशल्लेमी कूळ.
50 ही नफतालीच्या कुळातील कुळे, त्यातील पुरुषांची संख्या
पंचेचाळीस हजार चारशे होती.

51 ही इसर्ाएलामधील मोजलेली पणूर् पुरुषांची संख्या सहा
लाख एक हजार सातशे तीस होती.

52परमेश्वर मोशेशी बोलला व म्हणाला, 53 त्यांच्या नावाच्या
संख्येपर्माणे वतनासाठी देश वाटून द्यायचा आहे.

54मोठ ा कुळाला जास्त वतन िमळेलआिण लहान कुळाला
कमी वतन िमळेल. त्यांना जे वतन िमळेल ती त्या कुळात
मोजलेल्या मनुष्यांच्या समपर्माणात असेल. 55 देश िचठ्ठ ा
टाकून वाटायचाआहे त्यांच्या विडलांच्या वंशाच्या नावांपर्माणे
त्यांनी वतन करून घ्यावा. 56 पर्त्येक लहान आिण मोठ ा
कुळाला वतन िमळेल आिण िनणर्य करण्यासाठी तू िचठ्ठ ा
टाकशील.

57 त्यांनी लेव्याच्या कुळातील, कुळांचीही गणती केली, ती ही
होतीः
गेषो र्नाचे गेषो र्नी कूळ,
कहाथाचे कहाथी कूळ,
मरारीचे मरारी कूळ.
58 लेव्याची ही कूळे होतीः
िलब्नी कूळ,
हेबर्ोनी कूळ,
महली कूळ,
मशूी कूळ,
आिण कोरही कूळ.
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अमर्ाम कहाथाच्या कुळातील होता. 59 अमर्ामाच्या पत्नीचे
नावयोखबेद होते. ती सुद्धा लेव्याच्या कुळातीलहोती. ती िमसर
देशात जन्मली. अमर्ाम आिण योखाबेदला दोन मुले: अहरोन
आिण मोशे. त्यांना एक मुलगीही होती. ितचे नाव िमयार्म.

60 नादाब, अबीह,ू एलाजार व इथामार यांचे अहरोन वडील
होते. 61 पण नादाब व अबीहू हे परमेश्वरासमोर अन्य
अग्नी अपी र्त असताना मरण पावले. 62 लेव्याच्या कुळातील
एकूण पुरुषांची संख्या तेवीस हजार होती. परंतु यांची गणती
इसर्ाएलाच्या इतर लोकांबरोबर केली नाही. परमेश्वराने इतर
लोकांस वतन िदले त्यामध्ये यांना िहस्सा िमळाला नाही.

63मोशे आिण याजक एलाजार यांनी जे मोजले ते हेचआहेत.
त्यांनी मवाबाच्या मैदानात यरीहोजवळ यादनवर इसर्ाएलाच्या
वंशाची मोजणी केली. 64खपू वषार्पंवूी र् सीनायाच्या वाळवंटात
मोशेआिण याजकअहरोन यांनी इसर्ाएललोकांची गणती केली
होती. पण ते सगळे लोक आता मरण पावले होते. त्यापैकी
कोणीही आता िजवंत नव्हते.

65 कारण इसर्ाएल लोकांस तुम्ही रानात मराल असे
परमेश्वराने सांिगतले होते. फक्त दोन पुरुषांना परमेश्वराने
िजवंत ठेवले होते. यफुन्नेचा मुलगा कालेब व ननूाचा मुलगा
यहोशवा होते.

27
1मग योसेफाचा मुलगा मनश्शे ह्याच्या कुळातला सलाफहाद

हेफेरचा मुलगा होता. हेफर िगलादाचा मुलगा होता. िगलाद
माखीरचा मुलगा होता. मािखर मनश्शेचा मुलगा होता.
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सलाफहादला पाच मुली होत्या. त्यांची नावे महला, नोआ,
होग्ला, िमल्का व ितरसा.

2 या पाच िस्तर्या दशर्नमंडप पर्वेशद्वारापाशी गेल्या आिण
मोशे, याजक एलाजार, पुढारीआिण इसर्ाएलाच्या मंडळीसमोर
जाऊन उभ्या रािहल्या. त्या म्हणाल्या, 3आमचे वडील रानात
असताना मरण पावले. ज्या मंडळीने कोरहाच्या समहूाला िमळून
परमेश्वरास िवरोध केला होता त्यामध्ये तो नव्हता तर तो
आपल्याच पापाने मेला. त्याऐवजी त्याच्या स्वतःच्या पापाच्या
कारणाने तो मेला.

4 त्यास पुतर् नव्हते एवढ ावरूनच आमच्या बापाचे नाव
त्याच्या कुळातनू का काढून टाकावे? आमच्या विडलांच्या
भावांमध्ये आम्हास वतन दे. 5 तेव्हा मोशेने परमेश्वरासमोर
त्यांचे पर्करण ठेवले.

6 परमेश्वर मोशेशी बोलला व म्हणाला, 7 सलाफहादाच्या
मुलीचें म्हणणे बरोबर आहे. त्यांच्या विडलांच्या
नातेवाईकांबरोबर त्यांना िमळणार्या वतनात त्यांचाही वाटा
द्यावा. म्हणनू त्यांच्या विडलांचे वतन त्यांच्या नावे कर.
8 इसर्ाएल लोकांसाठी हा िनयम कर: जर एखाद्याला मुलगा
नसलाआिण तो िनपुितर्क मेला तर त्याचे वतन त्याच्या मुलीनंा
िमळावे.

9जर त्यास मुलीही नसल्या तर त्याचे वतन त्याच्या भावांना
िमळावे. 10 जर त्यास भाऊही नसला तर त्याचे वतन त्याच्या
चुलत्यालाद्यावे. 11जर त्याच्या विडलांना भाऊनसेलतर त्याचे
वतन त्याच्या कुळापैकी जो सवार्त जवळचा नातेवाईक असेल
त्यास ते िमळावे. इसर्ाएल लोकांमध्ये हा कायदा असावा अशी
आज्ञा परमेश्वराने मोशेला केली. हा इसर्ाएली लोकांचा कायदा
व्हावा.
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12 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, यादन नदीच्या पवूकडील
रानातील अबारीम डोंगरावर तू चढून जा. मी इसर्ाएल लोकांस
जो देश देणार आहे तो तेथनू पाहा. 13 तो पािहल्यानंतर तुझा
भाऊ अहरोन जसा आपल्या पवूर्जांस जाऊन िमळाला तसा
तू आपल्या पवूर्जांस जाऊन िमळशील. 14 त्सीनच्या रानात
मंडळीचे भांडण झाले त्यावेळी त्या झर्याजवळ त्यांच्यासमोर
माझे पािव य पर्गट करावे म्हणनू जीआज्ञा होती ितच्यािवरूद्ध
तुम्ही दोघांनी बंड केले. हे त्सीनच्या रानात कादेश येथील मरीबा
झर्याच्याजवळ घडले.

15 मोशे परमेश्वराशी बोलला व म्हणाला, 16 परमेश्वर सवर्
मानवजातीच्या आत्म्यांचा देव याने एका मनुष्यास मंडळीवर
नेमनू ठेवावे. 17 तो त्यांच्यापुढे बाहेर जाईल व त्यांच्यापुढे
आत येईल. तो त्यांना बाहेर नेईल व आत आणील म्हणजे
परमेश्वराची मंडळी में ढपाळ नसलेल्या में ढरासारखी होणार
नाही.

18 तेव्हा परमेश्वर मोशेला म्हणाला, ननूाचा मुलगा यहोशवा
ह्याला घेऊन त्याच्यावर आपला हात ठेव, त्याच्याठायी माझा
आत्मा राहतो. 19 त्यास याजक एलाजारआिण सवर् मंडळीसमोर
उभे करूनआिण त्यास त्यांच्या समक्षआज्ञा कर.

20 तू आपला काही अिधकार त्यास दे. याकिरता की,
इसर्ाएलाच्या सवर् मंडळीने त्याची आज्ञा मानावी. 21 तो
एलाजार याजकापुढे उभा राहील, तो त्याच्यावतीने उरीमाच्या
*िनणर्यासाठी परमेश्वरास िवचारील. त्याने व त्याच्याबरोबर
इसर्ाएलाच्या सवर् लोकांनी त्याच्या सांगण्यावरून बाहेर जावे
व आत यावे.

22 मोशेने परमेश्वराने आज्ञा िदल्यापर्माणे केले. त्याने
यहोशवाला एलाजार याजकाच्या आिण लोकांच्या पुढे उभे केले.

* 27:21



27:23 xcvii गणना 28:10

23परमेश्वरानेआज्ञा िदल्यापर्माणे मोशेने त्याच्यावर हात ठेवले
आिण त्याने त्यास नेतृत्व करण्याची आज्ञा िदली.

28
1 परमेश्वर मोशेशी बोलला आिण म्हणाला, 2 इसर्ाएल

लोकांसआज्ञा देआिण त्यांना सांग की, माझे अपर्ण, म्हणजे मला
मधुर सुवासाची अग्नीतनू केलेली माझी अपर्णे यासाठी माझे
अन्न, तुम्ही त्यांच्या नेमलेल्या वेळी अपर्णे करण्यास जपा.

3 आणखी तू त्यांना सांग, अग्नीतनू केलेले अपर्ण त्यांनी
परमेश्वरास अपार्वे ते हे आहेः त्यांनी नेहमी होमापर्णासाठी रोज
एक एक वषार्ची दोन िनदो र्ष नर कोकरे. 4 एक कोकरू सकाळी
आिण दुसरे संध्याकाळी अपर्ण करावे. 5 हातकुटीच्या पाव िहन*
तेलात मळलेल्या एक दशमांश एफा सिपठाचे†अन्नापर्ण करावे.

6 हे िनत्याचे होमापर्ण, सीनाय पवर्तावर नेमलेले,
परमेश्वरास सुवासासाठी अग्नीतनू केलेले असे अपर्ण आहे.
7 त्याबरोबरचे पेयापर्ण एका कोकरामागे पाव िहनअसावे, म्हणजे
परमेश्वरासाठी पिवतर्स्थानी मिदरेचे पेयापर्ण तूओतावे. 8 दुसरे
कोकरू संध्याकाळी अपार्वे. जसे सकाळचे अन्नापर्णापर्माणे
व त्याबरोबरची पेयापर्णे तसे ते परमेश्वरास मधुर सुवासाचे,
अग्नीतनू केलेले अपर्ण असे अपर्ण कर.

9 “पर्त्येक शब्बाथ िदवशी एक एक वषार्चे दोन िनदो र्ष नर
कोकरे आिण अन्नापर्णासाठी तेलात मळलेले दोन दशमांश एफा
सपीठ व त्याबरोबरची पेयापर्ण ही अपार्वी. 10 नेहमीचे होमापर्ण
व त्याबरोबरचे पेयापर्ण याखेरीज आणखी हा होमापर्ण पर्त्येक
शब्बाथ िदवशी अपार्वा.”
* 28:5 † 28:5
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11 पर्त्येक मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी तुम्ही परमेश्वरास
होमापर्णे करावे. या अपर्णात दोन बैल, एक मेंढा आिण एक
वषार्च्या सातमें ढ ाअसतील. त्या में ढ ा दोषरिहतअसाव्यात.
12 पर्त्येक बैलामागे अन्नापर्ण म्हणनू तेलात मळलेले तीन
दशमांश एफा सपीठआिण पर्त्येक में ढ ामागे अन्नापर्ण म्हणनू
तेलात मळलेले दोन दशमांश एफा सपीठ. 13 आिण पर्त्येक
कोकराबरोबरअन्नापर्ण म्हणनू तेलातमळलेले एकदशमांशएफा
सपीठअपार्वे. हे होमापर्ण, मधुर सुवासाचे परमेश्वरासअग्नीतनू
केलेले अपर्ण असे आहे.

14 लोकांची पेयापर्णे ही पर्त्येक बैलाकरता अधार् हीन,
व पर्त्येक में ढ ाकरता एकतृतीयांश हीन व पर्त्येक
कोकर्याकरता एक चतुथार्श हीन इतका दर्ाक्षरस असावा,
वषार्तील पर्त्येक मिहन्यात हे होमापर्ण करावे. 15 आिण
िनरंतरचे होमापर्ण व त्याचे पेयापर्ण याखेरीज परमेश्वरास
पापापर्णासाठी शेरडातला एक बकरा अपार्वा.

16 परमेश्वराचा वल्हांडण सण मिहन्याच्या चौदाव्या िदवशी
आहे. 17 बेखमीर भाकरीचा सण मिहन्याच्या पंधराव्या िदवशी
सुरु होतो. हा सण सात िदवस असेल. खमीरािशवाय केलेली
भाकरीच फक्त तुम्ही खाऊ शकता. 18 या सणाच्या पिहल्या
िदवशी तुम्ही खास सभा बोलावली पािहजे. त्यािदवशी तुम्ही
कसलेही काम करायचे नाही.

19 तुम्ही परमेश्वरास होमापर्णे द्याल. या अपर्णात दोन
बैल, एक मेंढा आिण एक वषार्ची सात कोकरे असतील. ती
दोषरिहतअसावीत. 20 त्याबरोबरचे अन्नापर्ण तेलात मळलेल्या
सिपठाचे असावे. गोर्ह्यामागे तीन दशमांस एफा आिण त्या
में ढ ाच्यामागे दोन दशमांस एफा, 21 आिण सात कोकरापैकी
पर्त्येक कोकरामागे एक दशमांश एफा अपार्वे. 22 तुम्ही एक
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बकराही अपर्ण केला पािहजे. तुम्हास शुद्ध करण्यासाठी देण्यात
येणारे ते पापापर्ण असेल.

23 सकाळचे होमापर्ण जे िनरंतरचे होमापर्ण आहे
त्याव्यितिरक्त हे अपर्ण करावे. 24 यापर्माणे वल्हाडणाचे
सात िदवस दररोज परमेश्वरास मधुर सुवासाचे, अग्नीतनू
केलेल्या अपर्णाचे अन्न अपर्ण करा, िनरंतरचे होमापर्णे आिण
त्याचे पेयापर्ण याव्यितिरक्त हे अपर्ण असावे. 25 नंतर या
सणाच्या सातव्या िदवशी तुम्ही पिवतर् मेळा भरवावा आिण
तुम्ही त्यािदवशी काहीही अंगमेहनीतीचे काम करू नये.

26सप्ताहांच्या सणात पर्थम पीकअिपर्ण्याच्या िदवशी तुम्ही
परमेश्वरास नव्या अन्नाचे अपर्ण कराल त्यावेळी तुम्ही एक
पिवतर् मेळा बोलवा त्यािदवशी तुम्ही कसलेही अंगमेहनीतीचे
कामकरूनये. 27 तुम्ही परमेश्वरास सुवासासाठी होमापर्णे म्हणनू
तुम्ही दोन गोर्हे, एक मेंढा व एक एक वषार्चे सात कोकरे अपर्ण
करा. 28आिण त्याबरोबरचे अन्नापर्ण तेलात मळलेल्या सिपठाचे
असावे. पर्त्येक गोर्ह्यामागे तीन दशमांश एफा व में ढ ामागे
दोन दशमांश एफा द्यावे.

29व त्या सात कोकराबरोबर एक दशमांश एफा सपीठ अपार्वे.
30 आिण तुम्हासाठी पर्ायिश्चत करायला एक बकरा अपार्वा.
31आिण िनरंतरचे होमापर्ण व अन्नापर्णािशवाय ते अपर्ण करावे.
जेव्हा ते पर्ाणी तुम्हासाठी अपर्ण करायचे ते िनदो र्ष असावे;
त्याबरोबरची पेयापर्णे सुद्धा अपार्वी.

29
1 सातव्या मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी पिवतर् मेळा

भरवावा. त्यािदवशी तुम्ही कसलेही अंगमेहनतीचे काम करू नये.
हा तुमचा कणार् वाजवण्याचा िदवस आहे. 2 परमेश्वरास मधुर
सुवास यावा म्हणनू एक गोर्हा, एक मेंढा आिण एक एक वषार्चंी
सात िनदो र्ष कोकरे होमबिल म्हणनू अपर्ण करावी.
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3 त्याबरोबरचे अन्नापर्ण तेलांत मळलेल्या सपीठाचे असावे,
गोर्ह्यामागे तीन दशमांश एफा, मेंढ ामागे दोन दशमांस एफा,
4मेंढ ाबरोबरआठकप पीठ पर्त्येक कोकराबरोबर अपर्ण करावे.
5 तुम्हासाठी पर्ायिश्चत करायला पापापर्णासाठी एक बकरा
अपार्वा.

6 चंदर्दशर्नाचे होमापर्ण आिण त्याबरोबरचे अन्नापर्ण, तसेच
नेहमीचे होमापर्ण व त्याबरोबरचे अन्नापर्ण व त्याबरोबरची
पेयापर्णे याव्यितिरक्त परमेश्वरास मधुर सुवासासाठी अग्नीतनू
केलेले हे अपर्ण असावे.

7 सातव्या मिहन्याच्या दहाव्या िदवशी तुम्ही पिवतर् मेळा
भरवावा. त्यािदवशी तुम्ही अन्न घ्यायचे नाही आिण काही
कामही करायचे नाही. 8 तुम्ही परमेश्वरास मधुर सुवास िमळावा
म्हणनू होमापर्णे करावे ते हे, तुम्ही एक गोर्हा, एक मेंढा आिण
एक एक वषर् वयाचे सात िनदो र्ष कोकरे अपर्ण करावेत.

9 आिण त्याबरोबर तेलात मळलेल्या सिपठाचे अन्नापर्ण
असावे. गोर्ह्यामागे तीनदशमांशएफा,मेंढ ामागे दोनदशमांस
एफा, 10 सात कोकरांपैकी पर्त्येक कोकराबरोबर एक दशमांश
एफा सपीठ अपार्वे. 11 पापापर्णासाठी एक बकराही अपार्वा.
याखेरीज पर्ायिश्च ाचे पापापर्ण व िनरंतरचे होमापर्ण व त्याचे
अन्नापर्ण, पेयापर्णे ही असावीत.

12 सातव्या मिहन्याच्या पंधराव्या िदवशी पिवतर् मेळा
भरवावा. त्यािदवशी तुम्ही कसलेिह अंगमेहनतीचे काम करू नये
आिण परमेश्वरासाठी सात िदवस सण साजरा करावा. 13 तुम्ही
होमापर्णे करावीत. ही अग्नीबरोबर करावयाची अपर्णे आहेत.
त्यांचा सुवास परमेश्वरास आनंदीत करील. तुम्ही तेरा गोर्हे,
दोन में ढे, एकएक वषार्ची नरजातीची चौदा कोकरे, ही दोषरिहत
असावी.

14 त्याबरोबर तेलात मळलेल्या सिपठाचे अन्नापर्ण असावे.
तेरा गोर्ह्यांपैकी पर्त्येक गोर्ह्यामागे तीन दशमांश एफा, दोन
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मेंढ ापैकी पर्त्येक में ढ ाबरोबर दोन दशमांश एफा, 15 आिण
चौदा कोकरापैकी पर्त्येककोकराबरोबर एकदशमांशएफासपीठ
अपार्वे. 16 आिण पापापर्णासाठी एक बकरा अपार्वा. याखेरीज
िनरंतरचे होमापर्णाव्याितिरक्त आिण त्याबरोबरच्या अन्नापर्ण व
त्यांची पेयापर्ण ही अपर्णे असावीत.

17 दुसर्या िदवशी तुम्ही बारा गोर्हे, दोन में ढेआिण एक वषार्चे
चौदा कोकरे अपर्ण करावेत. ती दोषरिहत असावी. 18 त्याबरोबर
गोर्ह्यासाठी,मेंढ ासाठीआिणकोकरे यांच्याबरोबर तुम्ही योग्य
पर्माणात अन्नापर्णआिण पेयापर्ण िविधपवूर्क करावी. 19आिण
पापापर्णासाठी एक बकरा म्हणनू द्यावा. याखेरीज िनरंतरचे
होमापर्ण व त्यांची पेयापर्ण ही असावीत.

20 ितसर्या िदवशी तुम्ही अकरा गोर्हे, दोन में ढे आिण एक
वषार्चे चौदा िनदो र्ष कोकरे अपार्वी. 21 त्याबरोबर गोर्ह्यासाठी,
मेंढ ासाठी आिण कोकरे यांच्याबरोबर तुम्ही योग्यपर्माणात
अन्नापर्ण व पेयापर्ण केले पािहजे. 22 पापापर्ण म्हणनू एक
बकराही द्यावा. हे िनरंतरचे होमापर्ण व अन्नापर्ण व त्यांचे
पेयापर्णाव्यितिरक्त असावी.

23चौथ्या िदवशी तुम्ही दहागोर्हे, दोनमें ढे व एकवषार्चे चौदा
िनदो र्ष कोकरे अपार्वी. 24गोर्हे, में ढे व कोकरे यांच्याबरोबर तुम्ही
योग्यपर्माणात अन्नापर्ण व पेयापर्णही िनयमापर्माणे करावी.
25आिण पापापर्णासाठी एक बकरा अपार्वा. याखेरीज िनरंतरचे
होमापर्ण, त्याचे अन्नापर्ण व त्याचे पेयापर्ण ही असावी.

26 पाचव्या िदवशी तुम्ही नऊ गोर्हे, दोन में ढे व एक वषार्चे
चौदा िनदो र्ष कोकरे अपार्वी. 27 त्या बरोबर गोर्ह्यासाठी,
मेंढ ासाठी व कोकरासाठी यांच्याबरोबर तुम्ही योग्यपर्माणात
अन्नापर्ण व पेयापर्ण िविधपवूर्क करावी. 28 एक बकरा
पापापर्णासाठी म्हणनू अपार्वा. याखेरीज िनरंतरचे होमापर्ण व
त्याचे अन्नापर्ण, त्याचे पेयापर्ण ही असावी.
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29 सहाव्या िदवशी तुम्ही आठ गोर्हे, दोन में ढे व एक वषार्चें
चौदा िनदो र्ष कोकरे अपार्वी. 30आिण त्यांबरोबर गोर्ह्यासाठी,
मेंढ ासाठी व कोकरासाठी यांच्याबरोबर तुम्ही योग्यपर्माणात
अन्नापर्ण, व पेयापर्ण िविधपवूर्क करावी. 31 एक बकरा पापापर्ण
म्हणनू अपार्वा. याखेरीज िनरंतरचे होमापर्ण, अन्नापर्ण व त्याचे
पेयापर्ण ही असावी.

32 सातव्या िदवशी तुम्ही सात गोर्हे, दोन में ढे व एक
वषार्चें चौदा िनदो र्ष कोकरे अपार्वी. 33 त्याबरोबर गोर्ह्यासाठी,
मेंढ ासाठी व कोकरासाठी यांच्याबरोबर तुम्ही योग्यपर्माणात
अन्नापर्ण व पेयापर्णे िनयमपवूर्क करावी. 34 एक बकरा पापापर्ण
म्हणनू अपार्वा. याखेरीज िनरंतरचे होमापर्ण, अन्नापर्ण व त्याचे
पेयापर्ण अपार्वी.

35 आठव्या िदवशी तुमच्यासाठी पिवतर् मेळा भरवावा.
त्यािदवशी तुम्ही कसलेिह अंगमेहनतीचे काम करू नये. 36 तुम्ही
परमेश्वरास मधुर सुवासाचे होमापर्ण, अग्नीतनू केलेले अपर्ण
म्हणनू तुम्ही एक गोर्हा, एक मेंढा व एक एक वषार्चे सात िनदो र्ष
कोकरे अपार्वी.

37आिण त्याबरोबर गोर्ह्यासाठी, मेंढ ांसाठी व कोकरासाठी
त्यांच्या त्यांच्या संख्येपर्माणे तुम्ही अन्नापर्ण व पेयापर्णे
िविधपवूर्क अपर्ण करावी. 38एक बकरा पापापर्ण म्हणनू अपार्वा.
याखेरीज िनरंतरचे होमापर्ण,अन्नापर्ण, व त्यांचे पेयापर्ण अपार्वा.

39 तुमचे नवस व स्वखुशीचे या व्यितिरक्त नेमलेल्या सणात
हे होमापर्ण व पेयापर्ण ही नवस व शांत्यपर्णे परमेश्वरास
अपार्वी. 40 मोशेने परमेश्वराच्या या सवर् आज्ञा इसर्ाएल
लोकांस सांिगतल्या.

30
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1 मोशे इसर्ाएलाच्या सवर् वंशपर्मुखांशी बोलला. तो
म्हणाला, परमेश्वराने जी काही आज्ञा िदली ती ही आहे. 2जर
एखाद्याने परमेश्वरास नवस केला िकंवा शपथपवूर्क स्वतःला
वचनाने बंधन घालनू घेतले तर त्याने ते मोडू नये. जे त्याच्या
मुखातनू िनघाले ते सवर् वचने त्याने पाळावे.

3 एखादी तरुण स्तर्ी असनू ितच्या विडलांच्या घरात राहत
असेल आिण ितने परमेश्वरास खास वस्तू देण्याचे वचन िदले
असेल. 4 जर ितच्या विडलांनी या वचनाबद्दल ऐकले आिण ते
सहमत झाले तर त्या स्तर्ीने वचनापर्माणे केले पािहजे.

5पणजर ितच्या विडलांनी वचनाबद्दल ऐकलेआिण ते सहमत
झाले नाहीत तर ती ितच्या वचनातनू मुक्त होईल. परमेश्वर
ितला क्षमा करील.

6 आिण ती नवर्याकडे असता जर ितचे नवस असले िकंवा
ज्याकडून ितच्या विडलांनी ितला मना केले म्हणनू परमेश्वर
ितला माफ करील. 7 ितच्या नवर्याने त्या वचनाबद्दल ऐकले
आिण तो त्याच्याशी सहमत झाला तर त्या स्तर्ीने वचनाची
पतूर्ता करावी.

8पण जर नवर्याने वचनाबद्दल ऐकलेआिण तो सहमत झाला
नाहीतर ितला वचन पणूर् करण्याची गरज नाही. ितच्या नवर्याने
वचन मोडले. ितने जे सांिगतले ते पणूर् करण्याची त्याने परवानगी
िदली नाही म्हणनू परमेश्वर ितला क्षमा करील.

9 िवधवा िकंवा घटस्फोिटता स्तर्ीने परमेश्वरास वचन िदले
असेल तर ितने वचनापर्माणे केले पािहजे. 10 आिण जर
लग्न झालेल्या स्तर्ीने आपल्या पतीच्या घरी राहत असता
परमेश्वरास काही नवस केला असेल, 11 ितच्या नवर्याने ते
ऐकून काही बोलला नाही आिण ते पणूर्ता करण्याची त्याने ितला
परवानगी िदली तर ितचे नवस कायम राहतील.

12 पण जर ितच्या नवर्याने वचनाबद्दल ऐकले आिण त्याने
ितला त्यापर्माणे करण्याची परवानगी िदली नाहीतर ितने
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वचनापर्माणे वागण्याची गरज नाही. ितने काय वचन िदले
होते त्यास महत्व नाही. ितचा पती वचन मोडू शकतो. ितच्या
नवर्याने वचन मोडले तर परमेश्वर ितला क्षमा करील.

13लग्नझालेल्या स्तर्ीने परमेश्वरास काही वचन िदले असेल
िकंवा काही गोष्टी सोडण्याचे वचन ितने िदले असेल िकंवा ितने
देवाला काही खास वचन िदलेअसेल. 14पती यापैकी कोणत्याही
वचनाला मनाई करु शकतो. िकंवा त्यापैकी कोणत्याही वचनाची
पणूर्ता करण्याची परवानगी तो देऊ शकतो.

15 पण त्याने ऐकल्यानंतर पुढे ती रद्द केली तर त्याच्या
स्तर्ीच्या अपराधांची िशक्षा त्याने भोगावी. 16 परमेश्वराने
मोशेला या आज्ञा िदल्या. एक पुरुष आिण त्याची पत्नी
यांच्याबद्दलच्याआज्ञाआिण वडील व वडीलांच्या घरी राहणारी
मुलगी यांच्याबद्दलच्या या आज्ञा आहेत.

31

1 परमेश्वर मोशेशी बोलला व म्हणाला, 2 इसर्ाएल
लोकांसाठी िमद्यान्यािवरूद्ध सडू घे. हे केल्यानंतर तू मरण
पावशीलआिण त्यानंतर तू तुझ्या लोकांस जाऊन िमळशील.

3 मग मोशे लोकांशी बोलला. तो म्हणाला, तुमच्यातल्या
काहीचंी सैिनक म्हणनू िनवड करा. परमेश्वर त्यांचा उपयोग
िमद्यान्याचा सडू घेण्यासाठी करील. 4 इसर्ाएलाच्या पर्त्येक
वंशातनू एक एक हजार लढाईस पाठवा. 5 इसर्ाएलाच्या
हजार आिण हजारांमधनू पर्त्येक वंशाचे एक हजार, असे सवर्
बारा हजार सैिनक लढाईसाठी पुरवले जातील. 6 मोशेने
पर्त्येक वंशातनू एक हजार असे बारा हजार लोकांस लढाईवर
पाठवले. त्यांनाआिण त्यांच्याबरोबर याजक एलाजाराचा मुलगा
िफनहासास पिवतर् पातरे् व इशारा देण्यासाठी रणिशंगे त्यांच्या
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हवाली करून पाठवले. 7 मग मोशेने व एलाजार याजकाने
मोशेला परमेश्वराने िदलेल्याआजे्ञपर्माणे िमद्यान्यांबरोबर केले.
8 त्यांनी जे लोक मारले त्यामध्ये अवी, रेकेम, सरू, हरू व रेबा
हे िमद्यानाचे राजे होते. त्यांनी बौराचा मुलगा बलामासही
तलवारीने मारले.

9 इसर्ाएल लोकांनी िमद्यानाच्या िस्तर्यांना व मुलांना कैद
करून नेले. त्यांनी त्यांची सवर् गुरे व त्यांचे सवर् कळप व सवर् धन
लटू म्हणनू त्यांनी घेतले. 10 त्यांनी त्यांची सवर् वस्तीची नगरे व
त्यांच्या सवर् छावण्याही जाळल्या.

11 त्यांनी त्यांची सवर् लटू व बंदीवान, दोन्ही लोक आिण
जनावरे बरोबर घेतली. 12 यरीहोपाशी यादनतीरी मवाबाच्या
मैदानातील छावणीत मोशे, याजक एलाजार आिण इसर्ाएल
लोकांच्या मंडळीसमोर त्यांना आणले.

13 नंतर मोशे, याजकएलाजारआिणलोकांचे पुढारी सैिनकांना
भेटण्यासाठी छावणीबाहेर त्यांना सामोरे गेले. 14 जे सैिनकांचे
सेनापती युद्धावरुनपरतले होते एकहजार सैिनकांच्या पर्मुखावर
आिण शंभर सैिनकांच्या पर्मुखावर मोशे खपू रागावला. 15मोशे
त्यांना म्हणाला, तुम्ही िस्तर्यांना िजवंत का ठेवले?

16पाहा ह्यांनीच बलामाच्या मसलतीवरून पौराच्या पर्करणी
इसर्ाएलाच्या वंशाना परमेश्वरािवरूद्ध अपराध करायला
लावले. यावरुन परमेश्वराच्या मंडळीत मरी पसरली. 17आताच
िमद्यानाच्यासवर् मुलांना ठार माराआिण पुरुषाबरोबर रािहलेल्या
सवर् िस्तर्यांना मारून टाका. कोणत्याही पुरुषाबरोबर लैं िगक
संबंध असलेल्या सवर् िस्तर्यांना मारून टाका.

18 “आिण नंतर तुमच्यापैकी ज्यांनी दुसर्यांना मारले असेल
त्यांनी सात िदवस तळाच्या बाहेर रहावे. 19 तुम्ही परे्ताला
केवळ हात जरी लावला असला तरीही तुम्ही बाहेर रहावे.
ितसर्या िदवशी तुम्ही स्वत:लाआिण तुमच्या कैद्यांना शुद्ध करा.
हीच गोष्ट पुन्हा सातव्या िदवशीही करा. 20 तुम्ही तुमचे सवर्
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कपडे धुवा. लाकूड, लोकर आिण चामडे यांपासनू बनवलेल्या
वस्तू धुवा. तुम्ही शुद्ध झालेच पािहजे.”

21 नंतर याजक एलाजार सैिनकांशी बोलला. तो म्हणाला,
“परमेश्वराने मोशेला सांिगतले ते हे िनयम आहेत. युद्धावरुन
परत आलेल्या सैिनकांसाठी हे िनयम आहेत. तुम्ही सोने, चांदी,
तांबे, 22 िपतळ, लोखंड, पतर्ा िकंवा िशसे वगैरे 23 जे काही
अग्नीत िटकेल ते तुम्हीअग्नीत घालनू काढा ते शुद्ध होईल: तरी
अशुद्धी दरू करण्याच्या पाण्याने ते शुद्ध करावे आिण जे काही
अग्नीत िटकणार नाही ते पाण्याने धुवावे. 24 सातव्या िदवशी
तुम्ही तुमचेसवर् कपडे धुवा. नंतर तुम्ही शुद्ध व्हाल त्यानंतर तुम्ही
तळावर येऊ शकता.”

25 नंतर परमेश्वर मोशेशी बोलला व म्हणाला, 26 सैिनकांनी
जे कैदी, पर्ाणी आिण इतर गोष्टी युद्धावरुन आणल्या आहेत
त्यांची मोजदाद एलाजार याजक, तू आिण नेत्यांनी करावी.
27 नंतर युद्धावर गेलेल्या सैिनकांत आिण इसर्ाएलाच्या इतर
लोकात त्यांची वाटणी करा.

28 युद्धावर गेलेल्या सैिनकांच्या िहश्श्यातनू काही भागातनू
माणसे, गाईबैल, गाढवे व शेरडेमें ढरे ह्यांच्यापैकी पर्त्येक
पाचशेमागे एकपरमेश्वरापर्ीत्यथर् कर म्हणनू घ्यावा. 29 त्यांच्या
िहश्श्यातनू घेऊन तो परमेश्वरापर्ीत्यथर् समिपर्त अंश म्हणनू
याजक एलाजाराला द्यावा.

30 “नंतर इसर्ाएल लोकांस िमळालेल्या िहश्श्यातनू माणसे,
गाईबैल, गाढवे, शेरडेमें ढरे वगैरे सवर् पशू ह्यांच्यापैकी पर्त्येक
पन्नासांमागे एक घेऊन परमेश्वराच्या िनवासमंडपाची रक्षण
करणार्या लेव्यांना द्यावे.” 31 परमेश्वराने मोशेला आज्ञा
केल्यापर्माणे मोशे आिण एलाजार याजकाने केले.
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32 सैिनकांनी लुटून घेतलेल्या वस्तूंिशवायसहालक्ष पंचाह र
हजार शेरडेमें ढरे, 33 बहा र हजार गाईबैल, 34 एकसष्ट हजार
गाढवे 35 आिण ब ीस हजार िस्तर्या आणल्या. (यांत
कोणत्याही पुरुषाबरोबर लैं िगक संबंध न आलेल्या िस्तर्यांचाच
फक्त समावेशआहे).

36 युद्धावर गेलेल्या सैिनकांना तीन लक्ष सदतीस हजार
पाचशे में ढ ा िमळाल्या. 37 त्यांनी सहाशे पंच्याह र में ढ ा
परमेश्वरास िदल्या. 38 गाईबैल छ ीस हजार असनू त्यातील
बहा र परमेश्वराचा कर होते.

39 सैिनकांना तीस हजार पाचशे गाढवे िमळाली. त्यातील
एकसष्ट गाढवे त्यांनी परमेश्वरास िदले. 40 सैिनकांना
सोळा हजार िस्तर्या िमळाल्या. त्यांपैकी ब ीस िस्तर्या
त्यांनी परमेश्वरास िदल्या. 41 परमेश्वराने मोशेला आज्ञा
केल्यापर्माणे परमेश्वरापर्ीत्यथर् हा कर समिपर्त म्हणनू त्याने
याजक एलाजाराला िदल्या.

42 नंतर युद्धावर गेलेल्या इसर्ाएली सैिनकांकडून मोशेने
घेतलेला अधार् भाग होता. 43लोकांस तीन लक्ष सदतीस हजार
पाचशे में ढ ा. 44छ ीस हजार गाईबैल, 45 गाढवे तीस हजार
पाचशे 46आिण सोळा हजार िस्तर्या िमळाल्या.

47आिणइसर्ाएलाच्या वंशाच्याअध्यार् भागातनू,मनुष्यातनू
व जनावरांतनू पर्त्येक पन्नास वस्तमूागे मोशेने एक वस्तू
परमेश्वरासाठी घेतली. त्यामध्ये पशू आिण माणसे याचा
समावेश होता. नंतर त्याने या वस्तू लेवीनंा िदल्या. कारण त्यांनी
परमेश्वराच्या पिवतर् िनवासमंडपाची काळजी घेतली.

48 नंतर सैिनकांचे पुढारी सहस्तर्ािधपती सैिनकांचे व
शतािधपती सैिनकांचे पुढारी मोशेकडे आले. 49 त्यांनी मोशेला
सांिगतले,आम्ही तुझ्या सेवकांनी आमचे सैिनक मोजले. आम्ही
एकही सैिनक सोडला नाही.
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50 म्हणनू आम्ही पर्त्येक सैिनकाकडून परमेश्वराची भेट
आणतआहोत. आम्ही सोन्याच्या वस्तूआणतआहोत; बाजबंूद,
बांगडया, आंगठ ा, कुड ा आिण हार. ही आम्ही परमेश्वरास
अपर्ण म्हणनूआमच्या िजवासाठी परमेश्वरारासमोर पर्ायिश्चत
करण्याकरता आणली आहेत. 51 मोशे आिण एलाजार याजकाने
ते सवर् सोने व घडीव वस्तू त्यांच्याकडून िस्वकारल्या.

52 सहस्तर्पती आिण शतपती ह्यांनी परमेश्वरास समपर्ण
केलेले सोने सोळा हजारसातशे शेकेलभरले. 53 सैिनकांनी त्यांना
युद्धात िमळालेल्या इतर वस्तू स्वतःजवळ ठेवल्या. 54 मोशे
आिण एलाजार याजक यांनी हजार आिण शंभर सैिनकांवरच्या
पर्मुखांकडून सोने घेऊन इसर्ाएल लोकांसाठी परमेश्वरासमोर
स्मारक म्हणनू दशर्नमंडपामध्ये नेऊन ठेवले.

32
,

1 रऊबेन आिण गाद या घराण्यांकडे गुरांढोरांची खपू िखल्लारे
होते. त्यांनी याजेर व िगलाद येथील जिमनी पािहल्या. ही
जमीन आपल्या गुरांढोरांसाठी चांगली आहे असे त्यांना वाटले.
2 म्हणनू रऊबेन वगाद यांच्या घराण्यातीललोकमोशेकडेआले.
ते मोशे, याजक एलाजारआिणलोकांचे पुढारी यांच्याशी बोलले.
3अटारोथ, दीबोन, याजेर, िनमर्ा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो
व बौन.

4 ह्यांचा जो पर्ांत परमेश्वराने इसर्ाएलाच्या लोकांसाठी
देवाने जी जमीन िजंकली ती गुरांढोरांसाठी खपू चांगली आहे
आिण तुझ्या दासांजवळ गुरेढोरे आहेत. 5 जर आम्हावर तुझी
कृपादृष्टी असेल तर तो पर्देश आम्हास वतन करून देण्यात
यावा. आम्हास यादन नदीच्या पिलकडे नेऊ नको.
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6 रऊबेनआिण गादच्या घराण्यातील लोकांस मोशे म्हणाला,
तुमचे भाऊबंद लढाईसजातील तेव्हा तुम्ही येथेच बसनू राहणार
का? 7 जो देश परमेश्वराने इसर्ाएल लोकांस िदला आहे तेथे
उतरून जाण्याकरता त्यांचे मन का िनरूत्सािहत करीत आहात?

8 तुमच्या वाडविडलांनी हीच गोष्ट माझ्याबाबतीत केली
होती. कादेश-बण्यार्ला मी काही हेरांना जमीन बघण्यासाठी
पाठवले. 9 ते लोक अष्कोल खोर्यापयर्ंत गेले. त्यांनी जमीन
बिघतली आिण त्या लोकांनी इसर्ाएल लोकांस परमेश्वराने
िदलेल्या पर्देशात जाण्याच्या इच्छेपासनू परावृत केले.

10 परमेश्वर त्या लोकांवर खपू रागावला. त्याने शपथ घेतली
आिण म्हणाला, 11 िमसर देशातनू आलेल्या वीस वषार्ंवरील
कोणत्याही मनुष्यास हा पर्देश बघू िदला जाणार नाही. मी
अबर्ाहाम, इसहाक व याकोब यांना वचन िदले होते. त्यांना
मी ही जमीन द्यायचे कबलू केले होते. परंतु त्यांनी मला
मनापासनू अनुसरले नाही. म्हणनू त्यांना हा पर्देश िमळणार
नाही. 12फक्त किनज्जी यफुन्नेचा मुलगा कालेबआिण ननूाचा
मुलगा यहोशवा हे मनापासनू परमेश्वरास अनुसरले.

13 परमेश्वर इसर्ाएल लोकांवर खपू रागावला होता.
परमेशवराच्यादृष्टीने त्यांनी वाईट कृत्ये केली त्यांची सवर् िपढी
नष्ट होईपयर्ंत त्यांना चाळीस वष रानात भटकावयास लावले.
14 आिण आता तुमच्या वाडविडलांनी जी गोष्ट केली तीच
तुम्ही करीत आहात. पाप्यांनो परमेश्वराने त्याच्या इसर्ाएल
लोकांवर आणखी रागवावे अशी तुमची इच्छा आहे का? 15जर
तुम्ही परमेश्वराची भिक्त करायचे सोडले तर परमेश्वर इसर्ाएल
लोकांस अिधक काळ रानात ठेवील आिण नंतर तुम्ही त्या सवर्
लोकांचा नाश कराल.

16 पण रऊबेनाच्या आिण गादच्या घराण्यातील लोक
मोशेकडे गेले. ते म्हणाले,आम्हीयाजागेवरआमच्या मुलांसाठी
शहरे आिण आमच्या जनावरांसाठी गोठे उभारू. 17 त्यामुळे
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आमची मुले यािठकाणी वस्ती करणार्या इतर लोकांपासनू
सुरिक्षत राहतील. पणआम्ही इसर्ाएलाच्या इतर लोकांस मदत
करण्यासाठी आनंदाने येऊ. आम्ही त्यांना त्यांच्या पर्देशात
आण.ू

18 इसर्ाएलातील पर्त्येकाला त्याचे वतन िमळाल्यािशवाय
आम्ही परतणार नाही. 19 यादनेच्या अलीकडे पवूस आम्हास
आमचे वतन पर्ाप्त झाले म्हणनू आम्ही यादनेच्या पलीकडे व
पुढे त्यांच्याबरोबर वतन घेणार नाही.

20 तेव्हा मोशे त्यांना म्हणाला, जर तुम्ही या सवर् गोष्टी
केल्या तर हा पर्देश तुमचा होईल. परंतु तुमच्या सैिनकांनी
परमेश्वरासमोर लढाईत उतरले पािहजे. 21 आिण तो
आपणापुढून आपले शतर्ू वतनातनू घालवीन आिण देश
परमेश्वरापुढे हस्तगत होईल तुमच्या सैन्याने यादन नदी पार
करून शतर्ू सैन्याला या पर्देशातनू हाकलले पाहीजे. 22आिण
तर तो देश त्याच्या ताब्यात आल्यावर तुम्ही परत याल. नंतर
परमेश्वराकडे आिण इसर्ाएलाकडे तुम्ही िनरपराधी असाल. तर
हा देश परमेश्वरापुढे तुमचे वतन असा होईल.

23 पण जर तुम्ही या गोष्टी केल्या नाहीत तर तुम्ही
परमेश्वरािवरूद्ध पाप कराल आिण तुमच्या पापाबद्दल तुम्हास
शासन होईल याची खातर्ी बाळगा. 24 तुमच्या मुलांसाठी
शहरे वसवा आिण जनावरांसाठी गोठे बांधा. पण तुम्ही वचन
िदल्यापर्माणे सारे काही करा. 25 नंतर रऊबेन आिण गादच्या
कुटंुबातील लोक मोशेला म्हणाले,आम्ही तुझे नोकर आहोत. तू
आमचा मालकआहेस म्हणनू तू जे सांगतोस ते आम्ही करु.

26 आमच्या िस्तर्या, मुले, शेरडेमें ढरे आिण सवर् गुरेढोरे
िगलाद शहरात राहतील. 27 पण आम्ही, तुझे नोकर यादन नदी
पार करु. आम्ही परमेश्वरापुढे लढाईस जाऊ. जसे आमचा धनी
सांगतआहे.
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28 यापर्माणे त्यांनी वचन िदले. ते मोशे, याजक एलाजार,
ननूाचा मुलगा यहोशवाआिण इसर्ाएलचेसवर् वंशाचे पर्मुखया
सवार्नंी ते ऐकले. 29मोशे त्यांना म्हणाला, गाद आिण रऊबेनचे
लोक यादन नदी पार करतील. ते लढाईत परमेश्वराच्यापुढे
चालतील. ते तुम्हास पर्देश िजंकायला मदत करतील आिण
तुम्ही िगलादाचा पर्देश त्यांच्या वाटेचा भाग म्हणनू द्याल.
30 पण ते तुमच्या सैन्याबरोबर जाण्यात अपयशी ठरले तर
कनानमध्ये तुमच्यामध्ये त्यांना वतन िमळेल.

31 गाद आिण रऊबेनच्या लोकांनी उ र िदले व म्हणाले,
“आम्ही परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे सवर्काही करण्याचे वचन
देतो.” 32 आम्ही स्वतः सशसर् होऊन परमेश्वरापुढे पलीकडे
कनान देशात जाऊ. पण आमचे वतन यादन नदीच्या पवूला
असावे.

33 तेव्हा मोशेने गादाचे वंशज, रऊबेनाचे वंशज आिण
योसेफाचा मुलगा मनश्शे याचा अधार् वंश अमोर्याचा राजा
सीहोन याच्या राज्याचा व बाशानाचा राजा ओग याच्या
राज्याचा देश िदला. देश, नगरे व त्यामध्ये आजुबाजचू्या
पर्देशातील नगरे िदली.

34 गादच्या लोकांनी दीबोन, अटारोथ, अरोएर, 35अटारोथ-
शोफान,याजेरयागबहा, 36 बेथ-िनमर्ाआिण बेथ-हारानहीशहरे
वसवली. त्यांनी शहराभोवती तटबंदी उभारली आिण त्यांच्या
जनावरांसाठी गोठे बांधले.

37 रऊबेनच्या लोकांनी हेशबोन, एलाले, िकयार्थाईम. 38नबो
व बाल-मौन आिण िसब्मा ही शहरे वसवली. त्यांनी पुन्हा
वसवलेल्या शहरांना जुनीच नावे िदली. पण नेबो आिण बाल-
मोनचे नांव त्यांनी बदलले. 39 माखीरच्या कुटंुबातील लोक
िगलादाला गेले माखीर मनश्शेचा मुलगा होता. त्यांनी त्या
शहराचा पराभव केला. तेथे राहणार्या अमोरी लोकांस घालवले.
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40 मोशेने िगलाद मनश्शेच्या कुटंुबातील माखीराला िदले.
म्हणनू त्याचे कुटंुब तेथे रािहले. 41मनश्शेच्या कुटंुबातील याईर
याने छोट ा शहरांचा पराभव केला. नंतर त्याने त्यांना याईराची
शहरे* असे म्हटले. 42 नोबाहाने कनाथ व त्याच्या आसपासच्या
छोट ा शहरांचा पराभव केला. नंतर त्याने त्या जागेला आपले
नाव िदले.

33
1 मोशे आिण अहरोन ह्यांच्या नेतृत्वाखाली इसर्ाएल लोक

सैन्यापर्माणे िमसर देशामधनू टोळ्यांनी बाहेर पडले. तेव्हा
त्यांचे मुक्काम झाले ते हे आहेत. 2 परमेश्वराने आज्ञा
केल्यापर्माणे ते कोठून िनघाले ते कोठे गेले. त्यांच्या मजला
त्यांच्या मुक्कामापर्माणे मोशेने िलिहल्या त्या या.

3 पिहल्या मिहन्याच्या पंधराव्या िदवशी त्यांनी रामसेस
सोडले. वल्हांडणाच्या दुसर्या िदवशी इसर्ाएलचे लोक
िवजयोत्सवात हात वर करून बाहेर पडले. िमसर देशाच्या
सगळ्या लोकांनी त्यांना पािहले. 4 िमसर देशाचे लोक
परमेश्वराने मारलेल्या लोकांचे दफन करीत होते. ते त्यांच्या
पिहल्या मुलांचे दफन करीत होते. परमेश्वराने िमसर देशाच्या
देवतांना कडक शासन केले.

5 इसर्ाएल लोकांनी रामसेस सोडले आिण ते सुक्कोथाला
गेले. 6 ते सुक्कोथाहनू एथामाला गेले. लोकांनी तेथे रानाच्या
काठावर तंबू िदले. 7 त्यांनी एथाम सोडलेआिण ते पीहहीरोथला
गेले. ते बआल-सफोन जवळ होते. लोकांनी िमग्दोलासमोर तंबू
िदले.

8 मग लोकांनी पीहहीरोथहनू कूच करून आिण ते समुदर्
ओलांडून रानात गेले. आिण एथाम रानात तीन िदवसाची मजल

* 32:41
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करून त्यांनी मारा येथे तळ िदला. 9लोकांनी मारा सोडले व ते
एिलमाला जाऊन रािहले. ितथे बारा पाण्याचे झरे होते आिण
स र खजुराची झाडे होती. 10लोकांनी एिलम सोडले व त्यांनी
तांबड ा समुदर्ाजवळ तंबू िदले.

11 त्यांनी तांबडा समुदर् सोडलाआिण सीन रानात तळ िदला.
12सीन रान सोडून ते दफका येथे तळ िदला. 13लोकांनी दफका
सोडले व ते आलशू येथे रािहले. 14 लोकांनी आलशू सोडले व
रफीिदमला तळ िदला. त्या जागी िपण्यासाठी पाणी नव्हते.

15 लोकांनी रफीिदम सोडले व त्यांनी सीनाय रानात तळ
िदला. 16 त्यांनी सीनाय वाळवंट सोडले व िकबर्ोथ-ह व्वा
येथे तळ िदला. 17 िकबर्ोथ-ह व्वा येथनू ते हसेरोथला रािहले.
18 हसेरोथ येथनू त्यांनी िरथमाला तंबू िदला.

19 िरथमा सोडून ते िरम्मोन-पेरेसला आले. 20 िरम्मोन-पेरेस
सोडल्यावर त्यांनी िलब्नाला तळ िदला. 21 लोकांनी िलब्ना
सोडले व िरस्सा येथे तळ िदला. 22 िरस्सा सोडून ते कहेलाथा येथे
तळ िदला. 23लोकांनी कहेलाथा सोडले व त्यांनी शेफेर पवर्तावर
तंबू ठोकले. 24 शेफेर पवर्तसोडूनलोकहरादांतआले. 25लोकांनी
हरादा सोडले व मकहेलोथ येथे तळ िदला. 26मकहेलोथ सोडून
ते तहथाला आले.

27लोकांनी तहथा सोडले व ते तारहला आले. 28तारह सोडून
त्यांनी िमथकाला तळ िदला. 29 लोकांनी िमथका सोडले व
हशमोना येथे तंबू िदला. 30हशमोना सोडून ते मोसेरोथलाआले.

31 त्यांनी मोसेरोथ सोडले व बनेयाकानाला तळ िदला.
32 बनेयाकान सोडून ते होर-हािगदगादला आले. 33 होर-
हािगदगाद सोडून त्यांनी याटबाथाला तंबू ठोकले. 34याटबाथा
येथनू ते अबर्ोनाला आले.

35 अबर्ोनाहनू त्यांनी एसयोन-गेबेर येथे तळ िदला.
36 लोकांनी एसयोन-गेबेर सोडले व त्यांनी त्सीन रानात कादेश
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येथे तंबू िदला. 37 लोकांनी कादेश सोडले व त्यांनी होरला तंबू
ठोकले. अदोम देशाच्या सीमेवरील हा एक पवर्त होता.

38 याजक अहरोनाने परमेश्वराची आज्ञा पाळली व तो होर
पवर्तावर गेला. अहरोन त्याजागी मरण पावला. हा इसर्ाएल
लोकांनी िमसर देश सोडल्याचा चाळीसाव्या वषार्च्या पाचव्या
मिहन्याचा पिहला िदवस होता. 39अहरोन होर पवर्तावर मेला
तेव्हा तो एकशे तेवीस वषार्चा होता.

40कनान देशातील नेगेब जवळ अराद शहर होते. अराद येथे
असलेल्या कनानी राजाने इसर्ाएलचे लोक येत असल्याबद्दल
ऐकले. 41लोकांनी होर पवर्त सोडला व सलमोनाला तंबू िदला.
42 त्यांनी सलमोना सोडले व ते पनूोनला आले. 43 पनूोन सोडून
त्यांनी ओबोथाला तळ िदला.

44 लोकांनी ओबोथ सोडले व ते इये-अबारीमाला आले. हे
मवाब देशाच्या सीमेवर होते. 45 मग ईयीमाहनू (इये-अबािरम)
ते दीबोन-गादला आले. 46 लोकांनी दीबोन-गाद सोडले व
अलमोन-िदलाथाईमाला आले.

47 अलमोन-िदलाथाईमहनू त्यांनी नबोजवळच्या अबारीम
पवर्तावर तंबू िदला. 48 लोकांनी अबारीम पवर्त सोडला व ते
यादन खोर्यातल्या मवाब येथे आले. हे यरीहोच्या समोर यादन
नदीजवळ होते. 49 त्यांनी मवाबाच्या मैदानात यादनतीरी त्यांचे
तंबू बेथ-यिशमोथापासनू आबेल-िशट्टीमापयर्ंत होते.

:
50 आिण मवाबाच्या मैदानामध्ये यादनेपाशी यरीहोजवळ

परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 51 इसर्ाएल लोकांशी
बोल, त्यांना या गोष्टी सांग, तुम्ही यादन नदी पार कराल. तुम्ही
कनान देशात जाल. 52 ितथे जे लोक तुम्हास आढळतील त्यांना
देशातनू घालवा. तेव्हा तुम्ही त्यांच्या कोरीव पुतळयांचा आिण
मतूी र्चा नाश करा. त्यांच्या उंचावरच्या पुजेच्या िठकाणांचा नाश
करा.



33:53 cxv गणना 34:6

53 तुम्ही तो पर्देश घ्या आिण ितथेच रहा. कारण मी हा
देश तुम्हास वतन करून िदला आहे. 54 तुमच्यातील पर्त्येक
कुळाने िचठ्ठ ा टाकून देश वतन करून घ्या. मोठ ा कुळाला
जिमनीचा मोठा भाग िमळेल. लहान कुळाला लहान भाग
िमळेल. एखाद्या िठकाणासाठी ज्याच्या नावाची िचठ्ठी िनघेल
ते त्याचे वतन होईल. आपआपल्या वाडविडलांच्या वंशापर्माणे
तुम्हास वतन िमळेल.

55 परंतु तुम्ही आपणापुढून त्या देशात राहणार्यांना बाहेर
घालवले नाही जर तुम्ही त्यांना ितथेच राहू िदले तर ते
तुम्हास डोळ्यातील कुसळासारखे तुमच्या कुशीत काट ासारखे
बोचतील. तुम्ही ज्या देशात रहाल त्या देशात ते अनेक संकटे
आणतील. 56मी तुमच्याबाबत काय करणार आहे ते मी तुम्हास
दाखवले आहे. आिण जर तुम्ही त्यांना त्या देशात राहू िदले तर
मी ते सवर् तुमच्याबाबतीत करीन.

34
1 परमेश्वर मोशेशी बोलला व म्हणाला, 2 इसर्ाएल लोकांस

ही आज्ञा दे आिण त्यांना सांग, तुम्ही कनान देशात येत आहात.
तुम्ही त्या देशाचा पराभव करा. तुम्ही सवर् कनान देश घ्या.
3 दिक्षणेकडे अदोमाजवळच्या त्सीन रानाचा काही भाग तुम्हास
िमळेल. तुमची दिक्षणेकडची सीमा मृत समुदर्ाच्या दिक्षण
टोकापासनू सुरु होईल.

4 तेथनू अक्रब्बीम चढावाचे दिक्षण टोक पार करून ती त्सीन
रानातनू कादेश-बण्यार्ला जाईल. आिण नंतर हसर-अद्दारपयर्ंत
जाऊनअसमोनाला पोहोचेल. 5असमोनाहनू ती िमसर देशाच्या
नदीपयर्ंत जाईलआिण समुदर्ात ितची समाप्ती होईल.

6 तुमची पिश्चमेकडची सीमा म्हणजे महासमुदर् व त्याचा
िकनारा रािहल तीच तुमची पिश्चम सीमा आहे.
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7 तुमची उ रेकडची सीमा महासमुदर्ात सुरु होईल व होर
पवर्ताकडे एक रेषा आंखावी. 8होर पवर्तावरुनती लेबो हमाथाला
जाईल व तेथनू सदादला. 9 नंतर ती सीमा िजपर्ोनला जाईल व
हसर-एनानला ती संपेल. तेव्हा ती तुमची उ र सीमा.

10 तुमची पवूर् सीमा हसर-एनानजवळ सुरु होईल व ती
शफामपयर्ंत जाईल. 11 शफामपासनू ती अईनाच्या पवूकडे
िरब्लाला जाईल. ती सीमा उतरत िकन्नेरेथ समुदर्ाच्या
पवूकडील िकनार्याच्या पवर्तांच्या रांगापयर्ंत जाईल. 12आिण
नंतर ती यादन नदीच्या काठाने जाऊन मृतसमुदर्ात ितची
समाप्ती होईल. तुझ्या देशाच्या या सीमा आहेत.

13 तेव्हा मोशेने इसर्ाएललोकांसआज्ञा केली व म्हणाला की,
िचठ्ठ ा टाकून ज्या देशाचे वतन तुम्हास िमळणारआहे. म्हणजे
साडे नऊ वंशाना जो देश देण्याचे परमेश्वराने देण्याचे ठरिवले
आहे तो हाच. 14 रऊबेन आिण गादची वंश आिण मनश्शेच्या
अध्यार् वंशानी आधीच त्यांचे वतन घेतले आहे. 15 त्या अडीच
वंशानीयरीहोजवळयादननदीच्या पवूकडचे वतन िमळालेआहे.

16 नंतर परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला, 17जो पुरुष
हा देश तुम्हासवतन म्हणनू वाटून देणारआहेतो याजकएलाजार
आिण ननूाचा मुलगा यहोशवा. 18 पर्त्येक वंशाचा एक पर्मुख
वतन म्हणनू देशाची िवभागणी करण्यास घ्यावा.

19 त्या मनुष्यांची नावे ही आहेत
यहदूाच्या वंशातला, यफुन्नेचा मुलगा कालेब.
20 िशमोनाच्या वंशातील,अम्मीहुदाचा मुलगा शमुवेल.
21 बन्यािमनाच्या वंशातील, िकसलोनाचा मुलगा अलीदाद.
22 दानी वंशातील, सरदार यागलीचा मुलगा बुक्की.
23 योसेफाच्या वंशातील, सरदार मनश्शेच्या वंशातील,

एफोदाचा मुलगा हन्नीएल.
24एफ्राईम वंशातील, सरदार िशफटानाचा मुलगा कमुवेल.



34:25 cxvii गणना 35:7

25जबुलनू वंशातील सरदार पनीकाचा मुलगा अलीसाफान.
26 इस्साखार वंशातील सरदार अज्जानाचा मुलगा पलटीयेल.
27आशेरी वंशातील सरदार शलोमीचा मुलगा अहीहदू.
28 आिण नफताली वंशातील सरदार अम्मीहुदाचा मुलगा

पदाहेल.
29 परमेश्वराने कनानाच्या भमूीची इसर्ाएल लोकांमध्ये वाटणी
करण्यासाठी या मनुष्यांची िनवड केली.

35

1 परमेश्वर मोशेशी बोलला. हे मवाबामधील यादनाच्या
खोर्यात यरीहोसमोर यादन नदीजवळ घडले. परमेश्वर
म्हणाला, 2 इसर्ाएल लोकांस सांग की, त्यांनी त्यांच्या
वतनातील काही नगरे लेवी लोकांस द्यावी. इसर्ाएल लोकांनी
काही नगरे आिण त्याच्या आजबूाजचूी कुरणे लेवी लोकांस
द्यावी.

3 लेवी लोक त्या नगरात राहतील आिण लेवी लोकांची
कुरणे गाईबैलआिण शेरडेमें ढरे इत्यादी जनावरांसाठी असावीत.
4आिण नगराची जी कुरणे लेव्यांना जी गायराने द्याल ती हजार
हात सभोवार असावी.

5 नगरांच्या तटबंदी बाहेर पवूर् बाजसू दोन हजार हात, दोन
हजार हात दिक्षणेला, दोन हजार हात पिश्चमेला आिण दोन
हजार हात उ र बाजसू मोजावे. नगर मध्ये असावे.

6 त्यापैकी सहा शहरे शरणपुरे असतील. जर एखाद्या मनुष्याने
चुकून कुणाला मारले तर तो मनुष्य संरक्षणासाठी त्या शहरात
जाऊ शकतो. त्या सहा शहरांखेरीज आणखी बेचाळीस नगरे
तुम्ही लेवीनंा द्या. 7 म्हणजे तुम्ही एकूण अठ्ठेचाळीस नगरे
लेवीनंा द्या. त्या शहरांभोवतालची जमीनही तुम्ही लेवीनंा द्या.
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8 इसर्ाएलाच्या मोठ ा कुटंुबांना वतनाचे मोठे तुकडे
िमळतील आिण लहान वतनातनू कमी अशी द्यावीत. पर्त्येक
वंशाने आपआपल्या वतनाच्या मानाने लेव्यांना नगरे द्यावी.

9 नंतर परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला,
10 इसर्ाएलाच्या वंशाशी बोल, त्यांना या गोष्टी सांग, तुम्ही
लोक यादन नदी पार करून कनानच्या पर्देशात जाल. 11 तेव्हा
तुम्ही शरणपुरे िनवडा. जर एखाद्याने चुकून कुणाला ठार मारले
तर तो संरक्षणासाठी त्यापैकी एखाद्या शहरात जाऊ शकतो.

12आिण ती नगरे सडू घेणार्यापासनू आशर्यासाठी असावी.
त्या मनुष्याचा न्याय होईपयर्ंत तो तेथे सुरिक्षत राहू शकतो.
13अशी सहा संरक्षक शहरे असतील.

14 यापैकी तीन शहरे यादन नदीच्या पवूला असतील आिण
तीन शहरे कनानाच्या पर्देशात यादन नदीच्या पिश्चमेला
असतील ती तुम्ही आशर्याची नगरे म्हणनू द्या. 15 ही शहरे
इसर्ाएलाच्या नागिरकांसाठी, परदेशी नागािरकासाठी आिण
पर्वाशांसाठी शरणपुरे असतील. यांच्यापैकी कोणीही चुकून
कुणाला ठार मारले तर ते संरक्षणसाठी याशहरातजाऊशकतात.

16जरएखादा मनुष्य कुणाला मारण्यासाठी लोखंडी शस्तर्ाचा
उपयोग करतअसेल तर त्याने मरण पावले पािहजे. 17आिणजर
एखाद्याने दगड घेऊन कुणाला मारले तर त्यानेसुध्दा मरण पावले
पािहजे. पण त्या दगडाचा आकार एखाद्याला मारण्यासाठी
वापरण्यात येणार्या दगडाएवढा असला पािहजे. 18 आिण
जर एखादा मनुष्य कुणाला मारण्यासाठी लाकडाच्या तुकड ाचा
उपयोग करीत असेल तर तो मनुष्य सुद्धा मेला पाहीजे. हा
लाकडाचा तुकडा म्हणजे सामान्यतः कोणाला तरी मारण्यासाठी
उपयोगात आणतात तसे लाकडाचे शस्तर् असले पािहजे.
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19 मरण पावलेल्या मनुष्याच्या कुटंुबातील कोणीही त्या
खुन्याचा पाठलाग करून त्यास ठार मारू शकतो. 20 मनुष्य
एखाद्याला हाताने मारून सुद्धा ठार मारू शकतो. िकंवा
एखाद्याला ढकलनू देऊन सुद्धा ठार मारू शकतो. िकंवा कोणाला
काही फेकून मारून सुद्धा त्यास ठार करु शकतो. 21जर कोणी ते
हेतपूवूर्क दे्वषबुद्धीने केले असेल तर तो खुनी ठरतो. त्या मनुष्यास
ठार मारलेच पािहजे. मरण पावलेल्या मनुष्याच्या कुटंुबातील
कोणीही त्या खुन्याचा पाठलाग करून त्यास मारु शकतो.

22 एखादा मनुष्य अपघाताने दुसर्याला मारू शकेल. मरण
पावलेल्या मनुष्याचा त्याने दे्वष केला नाही त्यास त्याने चुकून
मारले असेल. िकंवा त्याने एखादी वस्तू चुकून फेकली असेल
आिण ती चुकून एखाद्याला लागनू तो मेला तर त्याने ते
िवचारपवूर्क केले असे नाही. 23 िकंवा एखाद्या मनुष्याने दगड
फेकला आिण तो त्यास न िदसलेल्या मनुष्यास लागला व तो
मेला तर त्या मनुष्याने योजनापवूर्क मारले असे नाही. तो
मनुष्य मरण पावलेल्या मनुष्याचा दे्वष करत नव्हता. तो केवळ
योगायोगाने मेला.

24 जर असे घडले तर काय करायचे ते लोकांनी ठरवायचे.
मरण पावलेल्या मनुष्याच्या कुटंुबातील एखादा मनुष्य त्यास
मारु शकतो की नाही ते लोक न्यायालयाने ठरवायचे. 25 जर
लोकांनी खुन्याचे त्या कुटंुबापासनू रक्षण कराचये असे ठरवले
तर लोकांनी खुन्याला संरक्षक शहरात परत न्यावे आिण पिवतर्
तेलाने अिभषेक केलेला मुख्य याजकमरत नाही तोपयर्ंत खुन्याने
ितथेच रहावे.

26 त्या मनुष्याने संरक्षक शहराच्या बाहेर जायचे नाही. जर
त्याने त्या सीमा ओलांडल्या 27 आिण आशर्याच्या नगराच्या
सीमेबाहेर मृत मनुष्याच्या कुटंुबाने त्यास पकडले आिण मारले
तर त्या कुटंुबातील तो मनुष्य खुनाचा अपराधी ठरणार नाही.
28 एखाद्या मनुष्याने चुकून कोणाला मारले असेल तर त्याने
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मुख्य याजक मरेपयर्ंत शरणपुरातच रािहले पािहजे. मुख्य याजक
मेल्यानंतर तो मनुष्य त्याच्या स्वत:च्या पर्देशात जाऊ शकतो.

29 तुम्हा लोकांच्या सवर् शहरांमध्ये हाच िनयम सदैव लागू
राहील. 30 मारणार्याला मरणाची िशक्षा जर साक्षीदार असेल
तरच िदली जाईल. जर एकच साक्षीदार असेल तर कोणालाही
मरणाची िशक्षा िदली जाणार नाही. 31 जर एखाद्या मनुष्यावर
खुनाचा दोष असेल तर त्यास मारलेच पािहजे. पैसे घेऊन त्याची
िशक्षा बदलू नका, त्या खुन्याला आवश्य जीवे मारावे. 32 जर
एखाद्याने कुणाला मारले आिण तो संरक्षक शहरात पळून गेला
तर घरी जाण्यासाठी त्याच्याकडून पैसे घेऊ नका. मुख्य याजक
मरेपयर्ंत त्याने शरणापुरातच रािहले पािहजे.

33 ज्या देशात तुम्ही रहाल तो भर्ष्ट करू नका. कारण खुनाने
देश भर्ष्ट होतोआिण रक्तपात केल्यािशवाय देशाबद्दल म्हणजे
त्या देशात झालेल्या रक्तपाताबद्दल पर्ायिश्चत होऊ शकत
नाही. 34 मी परमेश्वर आहे. मी तुमच्या देशात इसर्ाएल
लोकांबरोबर राहीन. मी ितथे राहणार आहे. म्हणनू ती जागा
िनष्पाप लोकांच्या रक्ताने अशुद्ध करु नका.

36

1 नंतर योसेफवंशाच्या कुळातला मनश्शेचा मुलगा माखीर
याचा मुलगा िगलाद याच्या वंशातल्या घराण्यातील पर्मुख
जवळ आले ते मोशेपुढे व इसर्ाएल लोकांच्या घराण्यातील
पर्मुखांशी बोलायला गेले. 2 ते म्हणाले, परमेश्वराने
इसर्ाएलाला िचठ्ठ ा टाकून आमचे वतन घेण्याची आमच्या
स्वामीनंा आज्ञा केली आहे. यापर्कारे परमेश्वराने सलाफहादची
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जमीन त्याच्या मुलीनंा द्यायची आज्ञा केली आहे. सलाफहाद
आमचा भाऊ होता.

3आताजर त्या इसर्ाएलाच्या वंशातल्या दुसर्या कोणत्याही
वंशांच्या मुलाशी िववाह केला तर त्यांचे वतन आमच्या
विडलांच्या वतनातनू त्यांचा िहस्सा काढून घेतला जाईल.
4आिण जेव्हा इसर्ाएलाच्या वंशाचे योबेल होईल तेव्हा ज्यांच्या
त्या होतील त्यांच्या वंशाच्या वतनात त्यांचे वतन िमळवले
जाईल, अशाने त्यांचे वतन आमच्या विडलांच्यावंशाच्या
वतनातनू काढून टाकले जाईल.

5 मोशेने परमेश्वराच्या सांगण्यावरून इसर्ाएल लोकांस ही
आज्ञा िदली, तो म्हणाला, योसेफाच्या वंशाचे म्हणणे बरोबर
आहे. 6सलाफहादाच्या मुलीसंाठी परमेश्वराची ही आज्ञा आहे:
जर तुम्हास कोणाशी लग्न करायचे असेल तर तुम्ही तुमच्या
वंशातील कोणाशी तरी लग्न करा.

7 यामुळे इसर्ाएल लोकांमध्ये वतन एका वंशाकडून दुसर्या
वंशाकडे जाणार नाही. आिण पर्त्येक इसर्ाएली मनुष्यास
त्याच्या पवूर्जांकडून िमळालेले वतन ठेवता येईल.

8 आिण इसर्ाएल वंशातल्या कोणत्याही एखाद्या स्तर्ीला
ितच्या विडलांकडून वतन िमळाले तर ितने ितच्या कुळातील
एखाद्याशीचलग्न केले पािहजे. यामुळे पर्त्येकाला पवूर्जांकडून
िमळालेली वतन ठेवता येईल. 9 तेव्हा इसर्ाएल लोकांमध्ये
वतन एक वंशाकडून दुसर्या कुळाकडे जाऊ शकणार नाही.
पर्त्येक इसर्ाएली मनुष्य त्याच्या पवूर्जांकडून िमळालेले वतन
जवळ बाळगू शकेल.

10 सलाफहादच्या मुलीनंी परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या
आज्ञांचे पालन केले. 11 म्हणनू सलाफहादच्या महला, ितरसा,
होग्ला, िमल्का व नोआयांनी त्यांच्या चुलतभावांशीलग्न केले.
12 योसेफाचा मुलगा मनश्शे याच्या वंशातील ते होते. म्हणनू
त्यांची वतने त्यांच्या विडलांच्या कुळाकडेच रािहली.
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13 परमेश्वराने यादनपाशी यरीहोजवळ मवाबाच्या मैदानात
मोशेच्याद्वारे इसर्ाएलाच्या वंशाना िदलेल्या या आज्ञा व िनयम
आहेत.
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