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वस्थाकोपसु्तक
मोशा इ ाएलीहरू सगँ कुरा गन ुर्हुन्छ

1 जब इ ाएलीहरू यदर्न नदीको पवूर्प सपू पा रप बाट पारान मरूभिूममा
अिन तोफेल, लाबान, हासरेोत अिन दीसाहाब शहरहरूको बीचमा यदर्न बेंसी िथए,
त्यस समयमा मोशाले ितनीहरूलाई िदएको सदंशे यही िथयो।

2 सईेर पवर्त भएर होरेब पवर्तबाट कादशे बन पगु्न ु मा एघार िदन लाग्छ।
3 तर इ ाएलीहरूलाई िम दशेदे ख यस ठाउँमा पगु्न चालीस वषर् लाग्यो। मोशाले
ितनीहरूलाई चालीसौं वषर्को एघारौं महीनाको पिहलो िदन परम भलुे आदशे
गन ुर् भएको त्यके कुरा भन।े 4 परम भलुे हशेबोनमा राज्य गन एमोरीहरूका
राजा सीहोन र अश्तारोतमा र एदरेईमा ब े बाशानका राजा ओगलाई िजतपेिछ
यस्तो भएको िथयो। 5 यदर्न नदीको पवूर्प मोआब दशेमा परम भलुे िदन ु भएको
आज्ञाहरू मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई सनुाए। मोशाले भन,े

6 “होरेब पवर्तमा परम भु हा ा परमे रले हामीलाई भन्नभुयो, ‘ितमीहरू
यस पवर्तमा धरैे िदनसम्म बस्यौ। 7 अब पहाडी क्षिे ितर जाऊ जहाँ अमोरीहरू
बस्छन।् त्यहाँ सबै भिूमहरूको चारैितर जाऊ। यदर्नको बेंसीमा जाऊ, पवर्तहरूमा,
तराईहरूमा, नगेवेमा, समु का िकनारमा, कनान अिन लबानोन अिन य ू े टससम्म
जाऊ। 8 हरे! म ितमीहरूलाई त्यो भिूम िददंछुै, जाऊ अिन त्यस भिूममा बस,
मैंले ितमीहरूका िपता-पखुार् अ ाहाम, इसहाक, अिन याकूब र ितनीहरूका भावी
सन्तानहरूलाई यो भिूम िदने ितज्ञा गरेको िथएँ।’ ”

मोशा अगवुाहरू छान्छन ्
9 मोशाले भन,े “त्यस समयमा मलैे भनकेो िथएँ, ‘म ितमीहरूको हरेचाह गन ुर्

स न।ँ 10अिन झन ्अिहले त परम भु ितमीहरूको परमे रले यित धरैेभन्दा धरैे
मािनसहरू बढाउन ु भयो ितमीहरू आकाशको ताराहरू झैं भ रएका छौ। 11 अिहले
परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमे र परम भलुे ितमीहरूलाई हजार गणुा
सखं्या बशेी बनाऊन ् अिन ितज्ञा गन ुर् भए अनसुार नै ितमीहरूलाई आशीवार्द
िदऊन।् 12 तर म ितमीहरूको हरेचाह गनर् र आफैं ितमीहरूका झगडाहरू समाधान
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गनर् असमथर् छु। 13 यसकारण ितमीहरूले आफ्ना कुलहरूबाट ज्ञान, िववके तथा
अनभुव भएका मािनसहरू छान म ितनीहरूलाई ितमीहरूको अगवुा बनाउनछुे।’

14 “अिन ितमीहरूले भन्यौ, ‘यसो गन ुर् असल काम हो।’
15 “यसकारण मलैे ितमीहरू ारा चनुकेा ब ु मान र अनभुवी मािनसहरूलाई

ितमीहरूको अगवुाहरू िनय ु गरें। यसरी मलैे ितमीहरूमध्ये केहीलाई हजार
जनाका अगवुाहरू, सय जनाका अगवुाहरू, पचास जनाका अगवुाहरू अिन दश
जनाका अगवुाहरू िनय ु गरें। मलैे ितमीहरूका त्यके पा रवा रक समहूहरूलाई
अिधकारी िनय ु गरें।

16 “त्यित बलेा, मलैे ती न्यायक ार्हरूलाई भनें, ‘कुनै पिन झगडामा ित ा
भाइहरूका कुरा सनु र ठीक-ठीक न्याय गर, त्यो झगडा इ ाएलीहरूमाझ होस ्
अथवा इ ाएली र िवदशेीहरूमाझ होस।् 17 जब ितमीहरू न्यायक ार् भएर िनणर्य
लन्छौ तब ितमीहरूले सोच्न ु हुदँनै को महत्वपणूर् र महत्वहीन मािनसहरू हुन।्

कससैगँ पिन डराउन ु हुदँनै कारण ितमीहरूले गरेको िनणर्य परमे रबाट भएको
हुन्छ। तर यिद कुनै झगडाको िवषय ितमीहरूको िन म्त क ठन भए त्यो म कहाँ
ल्याऊ।’ 18 त्यही समयमा ितमीहरूले गन ुर् पन सबै िवषयहरू म ितमीहरूलाई
भन्नछुे।

कनानमा जाससूहरू जान्छन ्
19 “तब परम भु हा ा परमे रको आज्ञा मानरे हामीले होरेब पवर्त छाडी

एमोरी मािनसहरूको पहाडी दशेको या ा गय अिन ितमीहरूले दखेकेो िवशाल
अिन भयकंर मरूभिूम भएर कादशे बनमा पगु्यों। 20 तब मलैे ितमीहरूलाई भनें,
‘ितमीहरू अब एमोरीहरूको पहाडी दशेमा आइपगु्यौ। परम भु हा ा परमे रले
हामीलाई यो दशे िदन ु हुनछे। 21 हरे, परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई
त्यो दशे िदनभुएको छ। ितमीहरूले कुनै चीजको िफ ी नगर, कससैगँ नडराऊ
परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्का परमे रले यस्तै गन आदशे िदन ु भएको छ।’

22 “तर ितमीहरू सबै मकहाँ आएर भन्यौ, ‘पिहले हामी केही मािनसहरू त्यहाँ
पठाऊँ ितनीहरूले त्यो भिूमको िनक ल गनछन ् हामी कुन बाटो भएर कुनकुन
शहरहरू भएर त्यस भिूममा पगु्नछेौं, त्यस िवषयमा समाचार ल्याउनछेन।्’

23 “ितमीहरूको कुरा मन पराएर मलैे ितमीहरूको त्यके कुलबाट एक-एक
जना गरी बा जना मािनसहरू छानें। 24 तब ती मािनसहरू पहाडितर लागे अिन
एशकोलको बेंसीमा पगुरे त्यहाँ सब खोजीिनिध गरे। 25 ितनीहरू फकर आउँदा
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त्यहाँबाट हा ो िन म्त केही फलहरू ल्याए अिन त्यो भिूमको िवषयमा बताउदँै
‘परम भु हा ा परमे रले हामीलाई रा ो भिूम िदन ु हुदँछै भन।े’

26 “तर ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञा अवहलेना गरी त्यो
भिूम भएको ठाउँमा जान अस्वीकार गय । 27 ितमीहरू छाउनीमा गयौ अिन गनुासो
पोख्दै भन्यौ, ‘परम भलुे हामीलाई घणृा गन ुर्हुन्छ, परम भलुे हामीलाई एमोरी
मािनसहरू ारा नाश पानर् िम दशेबाट यहाँ ल्याउन ु भयो। 28 अब हामी कहाँ जान
सएछौं? हा ा बा जना जाससू दाज्य ू भाइहरूको समाचारले हामीलाई भयभीत
बनाएको छ। ितनीहरू भन्दछन ्“त्यस भिूमका मािनसहरू हामी भन्दा ठूला र अग्ला
छन।् आकाश जित अग्ला पखार्ल भएका शहरहरू छन।् अिन ितनीहरूले त्यहाँ
राक्षसहरू दखे।े” ’

29 “यसकारण मलैे ितमीहरूलाई भनें, ‘िवर नहोऊ, ती मािनसहरूसगँ
नडराऊ। 30 परम भु ितमीहरूको परमे र ितमीहरूकोअिघ जान ु हुनछे अिन य ु
गन ुर् हुनछे। उहाँले िम का लािग गन ुर् भए जस्तै उहाँले गन ुर् हुनछे। ितमीहरूले
आफ्नो अिघ गएको त्यहाँ दखे्यौ। 31 ितमीहरूले दखेकेा छौ एकजना मािनसले
आफ्नो छोरोलाई कसरी बोकेर लान्छ त्यसरी नै परम भलुे ितमीहरूलाई लानहुुन्छ।
परम भलुे ितमीहरूलाई यस ठाउँसम्म बचाएर ल्याउन ु भएको छ।’

32 “तर अझ पिन ितमीहरू परम भु आफ्नो परमे रलाई िव ास गदनौ।
33 जब ितमीहरू या ा ग ररहकेा िथयौ छाउनी कहाँ बनाउन ु पन िन य गन ुर्को
िन म्त परम भु ितमीहरूको अिघ जान ु भयो। ितमीहरूलाई बाटो दखेाउन ु उहाँ राती
आगोमा अिन िदउसँो बादलमा जान ु भयो।

मािनसहरूलाई कनान जान िदइएन
34 “ितमीहरूले के भन्यौ परम भलुे सनु्न ु भयो र ोिधत हुनभुयो। उहाँले

ितज्ञा गद भन्नभुयो, 35 ‘ितमी द ु मािनसहरू मध्ये कसलैे पिन मलैे ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूलाई िदएको ितज्ञा अनसुार त्यस असल दशेमा प पाउने छैन।
36 यपनू्नकेो छोरो कालबेले मा त्यो दशे दे ु पाउनछे। कालबेले टेकेको भिूम म
उसलाई र उसका सन्तानलाई िदनछुे। िकन? िकनभने मलै े िदएका सम्पणूर् आज्ञाहरू
उसले पालन गय ।’

37 “ितमीहरूको कारण परम भु पिन मिसत रसाउन ु भएको िथयो। उहाँले
मलाई भन्नभुयो, ‘मोशा, ितमी पिन त्यस भिूममा प स ै नौ। 38 तर ननूका छोरा
ित ो सहायक यहोश ू त्यस भिूममा जान सक्छन ् ितनलाई उत्साह दऊे िकनभने
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इ ाएलीहरूलाई त्यो भिूम आफ्नो पानर् ितनी अिग बढनछेन।्’ 39 अिन परम भलुे
हामीलाई भन्नभुयो, ‘ितमीहरूको बालबच्चाहरू श हुरूले लएर जानछेन ् भनरे
ितमीहरूले भन्यौ तर ती नानीहरू त्यस भिूममा जानछेन।् म ती नानीहरूलाई दोष
िदने छैन कारण ितनीहरू अिहले अबझु छन,् यसकारण म त्यो भिूम ितनीहरूलाई
िदनछुे अिन ितनीहरूले त्यो भिूम आफ्नो भनी लनछेन।् 40 तर ितमीहरू लाल समु
पगु्ने उजाड भिूम ितरको बाटो भएर जान ु पछर्!’

41 “तब ितमीहरूले भन्यौ, ‘मोशा, हामीले परम भु अिघ पाप गरेका छौं।
तर अब हामी परम भु हा ा परमे रले हामीलाई अिघ आदशे गरे अनसुार लडाइँ
गनछौं।’

“ितमीहरूले पहाडी दशेमा आ मण गन तयारी शरुू गय अिन ितमीहरू सबलैे
आफ्नो हितयारहरू िभय ं। 42 तर परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘मािनसहरूलाई
पहाडमा गएर लडाइँ नगन ुर् भन िकन? िकनभने परम भु ितनीहरूसगँ हुन ु हुदँनै र
श हुरूले ितनीहरूलाई परास्त गनछन।्’

43 “मलैे ितमीहरूलाई भने तर ितमीहरूले सनुनेौ अिन ितमीहरूले परम भकुो
आदशेको अवहलेना गय । ितमीहरूले गवर् गरेर काम गय अिन पहाडी दशेमािथ
आ मण गनर् गयौ। 44 तर पहाडी दशेमा ब े अमोरीहरूले ितनीहरूको िवरू य ु
गरे अिन ितनीहरूलाई सइेरदे ख होमार्मसम्म खदे।े ितनीहरूले एउटा मौरीको हूल
झैं ितमीहरूलाई खोजीरह।े 45 तब मा ितमीहरूले परम भलुाई सहायता माग्यौ
तर परम भलुे ितमीहरूको केही सनु्न ु भएन। 46 यसकारण ितमीहरू कादशेमा धरैे
समयसम्म बस्यौ।

2
इ ाएलीहरू मरूभिूममा घमुी िहडँे

1 “तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो जस्तो हामीले गय ं। हामी लाल समु
जाने बाटो भएर मरूभिूममा गयों। सईेर पवर्त छेऊसम्म जानका लािग हामीले धरैे
िदनसम्म या ा गय ं। 2 तब परम भलुे मलाई भन्नभुयो, 3 ‘यी पहाडहरू भएर
ितमीहरूले धरैे समय या ा गय । 4 मािनसहरूलाई यी कुराहरू भन, ितमीहरू
सइेरको भिूमबाट जानछेौ। यो भिूम ितनीहरूका आफन्त, एसावका सन्तानहरूको
हो। ितनीहरू ितमीहरूिसत डराउनछेन,् यसकारण, होिशयार बस। 5 ितनीहरूिसत
लडाइँ नगर। यो भिूमबाट ितमीहरूलाई एक फुट पिन िदइने छैन कारण यो
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पहाडी भिूम मलैे एसावका मािनसहरूलाई आफ्नो भिूम बनाउन ु भनी िदएको छु।
6 ितमीहरूले एसावका मािनसहरूबाट लएको खा र पानीको दाम ितन ुर् पछर्। 7 यो
िवशाल मरूभिूममा ितमीहरू िहडंकेो कुरो उहाँलाई थाहा छ। परम भु ितमीहरूका
परमे र ितमीहरूिसत चालीस वषर्सम्म हुनहुुन्छ। ितमीहरूलाई आवश्यक परेको
त्यके कुराहरू उहाँले िदनभुयो, यसकारण उहाँको स्मरण गर कारण ितमीहरूले

गरेको त्यके कुरोमा उहाँको आशीवार्द छ।’
8 “यसकारण सईेरमा बसोबास गन हा ा आफन्तहरू, एसावका मािनसहरूलाई

छाडरे हामी गयों। हामीले यदर्न बेंसीबाट एलत शहर र एस्योन गबेरे जाने बाटो
छाडरे माआबको मरूभिूमितर जाने बाटो लाग्यौं।

आरमा इ ाएलीहरू
9 “परम भलुे मलाई भन्न ु भयो, ‘मोआबका मािनसहरूलाई क नदऊे

ितनीहरूिसत लडाइँ नगर, म ितमीहरूलाई ितनीहरूको एक टु ा भिूम पिन िदनछैेन
मलैे आर शहर लतूका सन्तानहरूलाई िदइसकेको छु।’ ”

10 (िवगतमा त्यहाँ एमीहरू बस्थ,े ितनीहरूको सखं्या धरैे िथयो अिन ितनीहरू
अनाकीहरू झैं अग्ला अिन ब लया मािनसहरू िथए। 11 अनाकीहरू पिन रपाई
मािनसहरू कै अशं िथए तर मोआबका मािनसहरूले ितनीहरूलाई एमीहरू भन्दथ।े
12 पिहले होरीहरू पिन सइेरमा बस्थे तर एसावका मािनसहरूले ितनीहरूको भिूम
लए। एसावका मािनसहरूले होरीहरूलाई न पारेर ितनीहरूको भिूममा बस।े

परम भलुे िदएको भिूममा पिन इ ाएलीहरूले त्यहाँका मािनसहरूलाई त्यही गरे।)
13“परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘ितमीहरू जरेेद खोला पारी जाऊ।’ यसकारण

हामी जरेेद खोला पारी गयौं। 14 जरेद बेंसीबाट कादशे बनसम्म पगु्न हामीलाई
38 वषर् लाग्यो तब त्यस वशंका सबै य ु का मािनसहरू छाउनीिभ मरे। परम भलुे
ितनीहरूलाई शपथ गन ुर् भए झैं गरे। 15परम भु ितनीहरूको िवरू तबसम्म हुनहुुन्थो
जबसम्म ितनीहरू छाउनीबाट सम्पणूर् रूपले न भएनन।्

16 “यो ाहरू मरेपिछ, 17 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, 18 ‘आज ितमीले
आरको सीमाना पार गरेर मोआब जानपैछर्। 19 ितमीहरू अम्मोनी मािनसहरूको
निजकै जानछेौ। तर ितनीहरूलाई क नदऊे ितनीहरूसगँ य ु नगर िकनभने म
ितनीहरूको भिूमबाट ितमीहरूलाई केही पिन िदने छैन, िकनभन,े ितनीहरू लतूका
सन्तानहरू हुन ्अिन मलैे ितनीहरूलाई त्यो भिूम िदएको छु।’ ”
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20 (त्यो भिूम पिन रपाईहरू कै भिूम भनरे जािनन्थ्यो। त्यहाँ उिहले रपाई
मािनसहरू बस्थ।े अम्मोनीहरूले ितनीहरूलाई जमजमु्मीहरू भन्थ।े 21 ितनीहरू
पिन अनाकीहरू जस्तै अग्ला अिन ब लया िथए। तर परम भलुे जमजमु्मीहरूलाई
न पानर् अम्मोनीहरूलाई सहायता गन ुर् भयो। अम्मोनीहरूले त्यो भिूम लए अिन
ितनीहरू अिहले त्यहाँ छन।् 22 परमे रले ितनीहरूलाई एसावका मािनसहरूलाई
जस्तै गन ुर्भयो। िवगत समयमा, सईेरमा होरी मािनसहरू बस्थ।े तर एसावका
मािनसहरूले होरीहरूलाई न गरेर अझ पिन एसावका सन्तानहरू त्यहाँ बसकेा छन।्
23क ोरबाट आएका केही मािनसहरूिसत पिन परमे रले त्यस्तै वहार गन ुर्भयो।
अब्बी मािनसहरू गाजाको व रप रको शहरहरूमा बस्थ।े तर क ोरबाट केही
मािनसहरू आए अिन अव्वीहरूलाई न पारेर क ोरबाट आएका ती मािनसहरूले
त्यो भिूम दखल गरे अिन अिहलसेम्म ितनीहरू त्यहीं छन।्)

अम्मोरीहरूको पराजय
24 “परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘अन न खोला पारी तनर् तयारी बस। हरे,

म हशेबोनका राजा अम्मोरी सीहोन अिन उसको दशे ितमीहरूको हातमा िददंछुै।
ितमीहरू त्यसलाई अिधकारमा ल्याउने चे ा शरुू गर र ितनीहरूको िवरू लडइँ गरेर
त्यो भिूम अिधनमा पार। 25 आज म त्यके ठाउँको मािनसहरूलाई ितमीहरूिसत
भयभीत हुने बनाउछुँ, ितनीहरूले ितमीहरूको िवषयमा सनु्नछेन ् अिन डरले
काम्नछेन।्’

26 “जब हामी कदमेोत बाँझो भिूममा िथयौं, मलैे हशेबोनका राजा सीहोनलाई
शा न्तको सदंशे दतू माफर् त ूपठाएँ। ितनीहरूले भन,े 27 ‘हामीहरूलाई ित ो दशे भएर
जाने अनमुित दऊे, हामीहरू सीधा अिघ जाने छौ हामीहरू बाटोमा दािहने अथवा
दे े फकर् ने छैनौं। हामी बाटोमा मा रोिकने छौं। 28 हामीलाई खान ु िपउन ु दऊे
त्यसको दाम हामी चकुाउनछेौ। हामी ित ो दशेको बाटो भएर मा जान चाहन्छौं।
29 यदर्न नदी पा रको जनु दशे परम भु हा ा परमे रले हामीलाई िदन ु भएको छ,
त्यहाँ पगु्न ित ो दशेको बाटो भएर जान दऊे। अरू मािनसहरू सईेरमा ब े एसाव
मािनसहरू र आरमा ब े मोआबीहरूले हामीलाई ितनीहरूको दशेको बाटो भएर
िहडन ु दऊे।’

30 “तर हशेबोनका राजा सीहोनले हामीलाई उसको दशेबाट जान ु िदएनन।्
ितमीहरूका परम भु परमे रले ितनलाई कठोर बनाउनभुयो अिन आज हामीलाई
थाहा छ साँच्चै त्यस्तै भयो।
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31“परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘म ितमीहरूलाई सीहोनका राजा र उसको दशे
िददंछुै, जाऊ अिन उसको दशे लऊे।’

32“जाहज भन्ने ठाउँमा सीहोन राजा र ितनका समस्त मािनसहरू हामीिसत य ु
गनर् आए। 33 तर परम भु हा ा परमे रले ितनीहरूलाई हा ो हातमा स ु म्प िदनभुयो
अिन राजा सीहोन, ितनका छोराहरू र सबै मािनसहरू परािजत भए। 34 त्यस
समयमा सीहोन राजाको सबै शहरहरू हामीले कब्जा गय । हामीले त्यहाँ कुनै
परुूष, ी तथा नानीहरूको जीवन छोडनेौं। 35 हामीले खाली गाई-वस्त ु र रा ा-
रा ा चीजहरू मा ती शहरहरूबाट लयों। 36 त्यहाँको कुनै शहर पिन हा ो सामनु्ने
टएन सकेन, हामीले अन न बेंसीको िकनारको अरोर शहर अिन बेंसीबीचको अरू

शहर िजत्यौं। परम भलुे हामीलाई अन न बेंसी र िगलाद बीचका सबै शहरहरू
िजताउन ु भयो। 37 तर ितमीहरू अम्मोनी मािनसहरूको भिूम समीप पिन गएनौ,
यब्बोक नदीको िकनार र पहाडी दशेका शहरहरू पिन गएनौ र परम भु हा ा
परमे रले मनाही गन ुर्भएको कुनै ठाउँसम्म पिन गएनौ।

3
बाशानका मािनसहरूिसत लडाइँ

1 “त्यसपिछ हामी बाशानप गयौं। एदरेईमा बाशानका राजा ओग र ितनका
मािनसहरू हामीहरूिसत लडाइँ गनर् आए। 2 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘ओगिसत
नडराऊ। मलैे उसलाई ितनीहरूको अिघ समिपर्त गराउन िन य गरेको छु।
हशबोनमािथ शासन गन अम्मोरीका राजा सीहोनलाई झैं ितमीले उसलाई परािजत
गनछौ अिन उसका मािनसहरू र सबै भिूम ितमीले पाउनछेौ।’

3 “यसकारण परम भु हा ा परमे रले बाशानका राजा ओगलाई परािजत
गराउन ु भयो। हामीले उसको कसलैाई पिन बाँकी नरा े गरी परास्त पाय ं। 4 त्यस
समयमा ओगको अधीनका सबै शहरहरू लयौं। हामीले ओगका 60 शहरहरू
बाशान राज्यिभ का अगवका इलाकाहरू कब्जा गय ं। 5 यी सबै शहरहरूका
अग्ला-अग्ला फाटक, पखार्ल र फाटकमा पकका ढोकाहरू िथए। त्यहाँ पखार्ल
नभएका शहरहरू पिन िथए। 6 हामीले ती सब सीहोन राजाका शहरहरू झैं ध्वशं
पाय ं। त्यहाँका त्यके शहर अिन त्यस शहरका ी-परुूष अिन बाल-बच्चाहरू
सबै ध्वशं पाय ं। 7 तर हामीले आफ्नो लािग त्यहाँ भएका बहुमलू्य वस्तहुरू र
गाई-गोरूहरू भने सरुिक्षत राख्यौं।
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8 “यस कार हामीले अन न घाटीबाट यदर्न नदीको पवूप को भिूम अिन
अमोरी राजाहरूबाट हाम न पवर्तलाई लयौं। 9 (हम नलाई सीदोनीहरूले िसय न
र एमोरीहरूलेसनीर भन्छन।्) 10यसरी हामीले समतलको सबै भिूमको र िगलादका
शहरहरू सल्कादे ख एद ्रेईसम्म बसानको समस्त आफ्नो पाय ं। सल्का र एद ्रेईहरू
ओगको बाशानका राजा, ओगका शहरहरू िथए।”

11 (बाशानका राजा ओग रपाई मािनसहरूमा बाँचकेाहरूमध्ये एक जना िथए।
ओगको पलङ्ग फलामको िथयो यो ते फीट लामो अिन छ फीट चौंडाको िथयो।
अम्मोनीहरू बसोबास गन शहर रब्बामा त्यो पलङ्ग अझसम्म छ।)

यदर्न नदीको पवूर् भिूम
12 “यसकारण हामीले भिूम आफ्नो बनायौ अिन मलैे रूबनेी र गादी कुल

समहूलाई यसको भाग िदएँ। मलैे ितनीहरूलाई अन नको भिूमदे ख (जो अन नको
बेंसी हो) गीलादको पहाडी दशेिसतै यसका शहरहरू ितनीहरूलाई िदएको छु।
ितनीहरूले गीलादको आधा भिूम पाएको छन।् 13 िगलादको अक आधा भाग
र बाशानको सबै क्षे मलै े मनश्शकेो आधा कुल समहूलाई िदएँ।”
(बाशान ओगको राज्य िथयो। यसलाई रपाईहरूको दशे पिन भिनन्थ्यो। ओगको

भिूमको एउटा भागलाई अग व भिनन्थ्यो 14मनश्शे प रवार समहू याईरले बाशानमा
रहकेो अग बको सम्पणूर् क्ष े गशरूी र मकाती मािनसहरूको सीमानासम्म लयो।
यसलाई याईरले उसको नाउँ िदएका िथए आजको िदनसम्म बाशानका क्षे लाई
हब्बात याईर भनरे जान्न सिकन्छ।)

15 “मलैे िगलाद माकीरलाई िदएँ। 16 रूबनेी र गादका कुल समहूहरूलाई
मलैे िगलाद सीमानाबाट शरुू भएको भिूम िदएँ। यो भिूम अन न बेंसीबाट यब्बोक
नदीसम्म िफंिजएको छ। यब्बोक नदी अम्मोनी मािनसहरूको िसमाना पछर् र बेंसीको
मध्यभाग एकाप को िसमाना हो। 17 यदर्न नदी छेउको मरूभिूम ितनीहरूको
प मी िसमाना हो। गा लल झील यस क्षे को उ रमा र मतृ समु (खारा समु )
यसको दिक्षणमा पछर्। यो िपस्गा भीरको सतह हो। ितनीहरू पवूर्मा पछर्न।्

18 “त्यस समयमा मलैे ती प रवार समहूलाई यो आज्ञा िदएँ, ‘परम भु
ितमीहरूका परमे रले यदर्न नदीको यताप ब लाई भिूम िदन ु भएको छ। तर
अिहले ितमीहरूका सनेाहरूले हितयार लनपुछर् र अरू इ ाएलीहरूलाई नदीको
अक प टसम्म लएर जाँदै गन ुर् पछर्। 19 मलैे िदएको भिूममा ितमीहरूकी प ीहरू,
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स-साना नानीहरू अिन ितमीहरूका गाई बस्तहुरू (म जान्दछु ितमीहरूको गाई-
वस्तहुरू धरैे छन)् ब े छन।् 20 तर परम भलुे यदर्न नदीको अक प िदन ु भएको
भिूम इ ाएलीहरूका आफन्तहरूले नपाएसम्म ितमीहरूलाई सहायता गन ुर् पछर्।
ितमीहरूलाई परम भलुे शा न्त िदए झैं ितनीहरूले शा न्त नपाउञ्ञले ितनीहरूलाई
सहायता गर, तब मलैे िदएको भिूममा ितमीहरू फकर आउन सक्छौ।’

21“तब मलैे यहोशलूाई भन,े ‘ितमीले यी दईु राजाहरूलाई परम भु ितमीहरूका
परमे रले गन ुर् भएको सबै थोक दखेकेा छौ। ितमीहरू पसकेा सबै राज्यहरूमा
परम भलुे त्यस्तै गन ुर् हुनछे। 22 ती दशेहरूका राजाहरूिसत ितमीहरू डराउन ु पदन
कारण परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको पक्षमा य ु गन ुर्हुनछे।’

मोशालाई कनान जाने अनमुित िदइएन
23 “त्यसपिछ मलैे मरेो िन म्त िवशषे केही कुरा गरीिदनहुोस ्भनी परम भलुाई

िबन्ती गरें। मलैे भनें, 24 ‘हे परम भु मरेो मा लक! म हजरुको दास हु।ँ म
जान्दछु तपाईंले गनर् सक्ने लौिकक तथा अलौ लक चीजहरूको केही भाग मा
(अ लकित) मलाई दखेाउन ु भएको छ। तपाईंले जनु महान ् अिन श शाली
कमर्हरू गन ुर् भएको छ त्यस्तो गनर् न त पथृ्वीमा न स्वगर्मा कुनै ई रले गनर्
सक्छन।् 25 मलाई यदर्न नदीपा र जान िदनहुोस ्अिन अक प को असल भिूम
हनेर् िदनहुोस।् मलाई लबानोन र सनु्दर पहाडी दशे हनेर् िदनहुोस।्’

26 “तर ितमीहरूले गदार् परम भु मिसत रसाउन ु भयो। उहाँले मरेो कुरा सनु्न ु
अस्वीकार गन ुर् भयो। परम भलुे मलाई भन्न ु भयो, ‘यित नै या छ, यस िवषयमा
अरू कुरा नगर। 27 िपस्गा पवर्तको टाकुरामा जाऊ अिन प म, उ र, दिक्षण तथा
पवूर्प हरे। ितमीले त्यहाँ आफ्नै आखँाले यी सब चीजहरू हनेर् सक्छौ तर ितमी
यदर्न नदीपा र चािहं जान सक्दनैौ। 28 ितमीले यहोशलूाई उपदशे अवश्य दऊे।
ितनलाई ितमीले उत्साह दऊे। ितनलाई ब लयो बनाऊ। भिूम ितमीले दे सक्छौ
तर यहोशलूे मािनसहरूलाई त्यहाँ लजैाने छन ्अिन ितनीहरूलाई त्यहाँ ब सहायता
गनछन।्’

29 “यसकारण हामी बते-पोर वा र नै बेंसीमा बस्यौं।”

4
मोशा मािनसहरूलाई परमे रको िविध-िवधानहरू पालन गन ुर् भन्छन ्
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1 “अब, हे इ ाएलका हो! मलैे िसकाएको िविधहरू तथा आदशेहरू सनु।
तब ितनीहरू बाँच्नछेौ। तब ितमीहरू जान सक्छौ ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका
परमे र परम भलुे िदन ु भएको भिूम अिधकारमा लन सक्छौ। 2 मलैे िदएको
आज्ञामा ितमीहरूले थप्न सक्दनैौ। अिन ितमीहरूले केही पिन लन हुदँनै। मलैे
ितमीहरूलाई िदएको परम भु ितमीहरूको परमे रको आज्ञा पालन गन ुर्पछर्।

3 “बाल पोरमा ितमीहरूले आफ्नो आखँाले ितनीलाई परम भु ितमीहरूको
परमे र ारा न गरेको दखे्यौ जसले झटूा परमे र बाललाई अनसुरण गरेका िथए।
4 तर जो परम भु ितमीहरूका परमे रिसत िथए, ितनीहरू सबै आज पिन जीिवत
छन।्

5 “परम भु मरेो परमे रले मलाई जे जित आज्ञा गन ुर् भएको िथयो, त्यो मलैे
ितमीहरूलाई िसकाएँ। मलैे ितमीहरूलाई यी िविध-िवधानहरू यसकारण िसकाएँ
ितमीहरू जनु भिूम आफ्नो बनाई ब जाँदछैौ त्यहाँ यी िविध-िवधानहरू पालन
गनछौ। 6 यी िविध-िवधानहरू सावधानीपवूर्क पालन गर, यसो गनार्ले अन्य
रा हरूका मािनसहरूले ितमीहरूलाई ज्ञानी तथा बजु्जकी सम्झनछेन।् ती रा हरूका
मािनसहरूले यी िविध-िवधानहरूको िवषयमा सनु्नछेन।् ‘तब ितनीहरूले भन्नछेन।्
साँच्चनैै यस राज्यका मािनसहरू ज्ञानी अिन बजु्जकी छन।्’

7 “जब हामी सहायता माग्छौ परम भु हा ा परमे र हा ै निजकमा हुनहुुन्छ
र यस्ता ई र अन्य कुनै रा मा छैनन।् 8 आज मलैे िसकाएको िविध-िवधानहरू
र वस्थाहरू भएको हा ो दशे जस्तो अरू कुनै दशे पिन छैन। 9 तर ितमीहरू
होिशयारीसगँ ब पुछर्, जबसम्म ितमीहरू जीिवत हुन्छौ तबसम्म ितमीहरूले दखेकेो
कुरो िबसर्न ु हुदँनै। ितमीहरूले यी चीजहरू ितमीहरूका छोरा-छोरी तथा नाता-
नाितनाहरूलाई िसकाउन ुपछर्। 10होरेब पवर्तमािथ परम भु ितमीहरूका परमे रको
अिघ उिभएको िदन सम्झना गर। त्यस समय परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘मरेो कुरा
सनु्न मािनसहरू भलेा गर, तब ितनीहरूले मलाई सम्मान गनर् िसक्ने छन ्जबसम्म
ितनीहरू पथृ्वीमा बाँच्छन।् अिन ितनीहरूले आफ्ना छोरा-छोरीहरूलाई मरेो इज्जत
गनर् िसकाउने छन।्’ 11 ितमी निजकै आयौ अिन पहाक्को फेदमा उिभयौ। त्यो
पहाक् जलरे आकाशसम्म पगु्यो र त्यहाँ कालो, बाक्लो अधँ्यारो बादल िथयो।
12 परम भलुे आगोबाट ितमीहरूलाई भन्नभुयो तर ितमीहरूले कसलैाई बोल्दै
गरेको आवाज मा सनु्यौ, तर ितमीहरूले आकृित दखेनेौ। त्यहाँ आवाज मा
िथयो। 13 परम भलुे ितमीहरूलाई दश आज्ञा, आफ्नो करार र ती पालन गन ुर् भनी
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आज्ञा िदन ु भयो, अिन परम भलुे करारका िविध-िवधानहरू दइुवटा िशलापाटीमा
ले खिदन ु भयो। 14 त्यही समयमा परम भलुे यी िनयमहरू ितमीहरूलाई िसकाउने
आदशे िदन ु भयो जनु यदर्न नदीको व रप रको भिूममा ितमीहरूले अनसुरण गन ुर्पछर्
जसलाई ितमीहरू आफ्नो बनाएर बाँच्न जाँदछैौ।

15 “त्यस िदन जितबलेा होरेब पहाडमा आगोबाट परम भु ितमीहरूिसत बोल्न ु
भयो, ितमीहरूले उहाँलाई दखेनेौ कारण उहाँ िनराकार हुनहुुन्थ्यो। 16 यसकारण
होिशयार बस, जीिवत ाणीहरूको आकारमा िमथ्या दवेताहरूको मिूतर्हरू बनाउने
पाप गरी आफैं ध्वशं नबन। परुूष तथा ीको आकारमा मिूतर् नबनाऊ। 17 पथृ्वीमा
िहडंने पशहुरू तथा आकाशमा उडने चराहरूको मिूतर्हरू नबनाऊ। 18 भइँूमा घि ने
जन्त ु अथवा पानीमा पौरडने ाणीहरूको मिूतर्हरू पिन नबनाऊ। 19 अिन सावधान
होऊ कारण आकाशमा सयूर्, जनू, ताराहरूलाई पजूा गनर् आकृ नहोऊ। ती
वस्तहुरूलाई पजूा नगर। परम भु ितमीहरूका परमे रले ससंारमा त्यसो गन अरू
सबै जाितहरूलाई छोडिदन ु भएको छ। 20 तर परम भलुे ितमीहरूलाई िम बाट
ल्याई आफ्नो िवशषे मािनसहरू बनाउन ु भएको छ। मानौं परम भलुे फलाम पगाल्न ु
जल्दै गरेको आगोको आरानबाट ितमीहरूलाई बािहर िनकाल्न ु भयो अिन अिहले
ितमीहरू उहाँका मािनसहरू बिनएका छौ।

21 “ितमीहरूको िन म्त परम भु मिसत रसाउन ु भयो। त्यो असल भिूम जहाँ
परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई रा ु हुदँछै त्यहाँ मलाई यदर्न नदीपा र
जान निदने कठोर ितज्ञा गन ुर् भयो। 22 ितमीहरू यदर्न नदी पा रको असल भिूममा
गएर ब सक्छौ तर म त्यहाँ प स न,ँ मलैे यहीं मन ुर्पछर्। 23 ितमीहरू त्यस
नयाँ भिूममा सावधानी पवूर्क ब पुछर् र परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूिसत
गरेको करार िबसर्न ु हुदनै। परम भकुो आदशे पालन गर र कुनै पिन आकारमा मिूतर्
नबनाऊ। 24 िकन? िकनभन,ेअरू दवेता मान्ने मािनसहरूिसत परम भु ितमीहरूका
परमे र रसाएर आगो भई जलाएर न पान ुर् हुनछे।

25 “ितमीहरू त्यहाँ धरैे समयसम्म रहनछेौ र त्यहाँ ितमीहरूको नानीहरू अिन
नाता-नाितनहरू हुनछेन।् ितमीहरू नरा ो काम गन ुर् थाल्छौ। त्यहाँ ितमीहरूले नाना
कारको मिूतर्हरू बनाउनछेौ जसले परम भलुाई रीस उठाउनछे। 26 यसकारण, म

ितमीहरूलाई चतेाउनी िददंछुै स्वगर् र पथृ्वी मरेा साक्षीहरू हुनछेन ्र यिद ितमीहरूले
त्यस्तो कुकमर् गरेको खण्डमा पगु्नलाई अिहले ितमीहरू यदर्न नदी पार गदछौ तर
यिद ितमीहरूले मिूतर्हरू िनमार्ण गय भने त्यहाँ धरैे समय ब सक्ने छैनौ। यित मा
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कहा?ँ ितमीहरू सम्पणूर् कारले ध्वशं हुनछेौ। 27परम भलुे ितमीहरूलाई रा हरूमा
छरप पान ुर् हुनछे र ितमीहरू मध्ये केही मा जीिवत रहरे परम भलुे पठाएको
भिूममा जानछेौ। 28 त्यहाँ ितमीहरूले मािनसले बनाएको यस्तो दवेता मिूतर्को
सवेा गनछौ, जसले न सनु्छ, न खान्छ न त गन्ध नै थाह पाउछँ कारण ितनीहरू
केवल काठ अथवा ढुङ्गाका मिूतर्हरू हुनछेन।् 29 तर अरू भिूमहरू ितर यिद
ितमीहरूलेआफ्नो सम्पणूर् हृदय र ाणले परम भु ितमीहरूका परमशेवरलाई खोज्छौ
भने ितमीहरूले उहाँलाई पाउनछेौ। 30 जब ितमीहरूमािथ मलैे भनकेो कुराहरू
आइपनछन,् सकं मा पनछौ, तब ितमीहरू परम भु आफ्नो परमशेवरको शरणमा
पनछौ अिन उहाँको आज्ञा पालन गनछौ। 31 परम भु ितमीहरूका परमे र कृपाल ु
हुनहुुन्छ, यसकारण उहाँले ितमीहरूलाई त्याग्नहुुन्न, ितमीहरूलाई न पान ुर्हुन्न।
उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत गन ुर् भएको करार किहल्यै िवसर्न ु हुदँनै।

परम भलुे गन ुर् भएका महान कायर्हरूको स्मरण गर
32 “अतीतमा यस्तो कुनै महाकायर् भएको िथयो? किहल्यै पिन भएन।

ितमीहरू जन्मन ु अिघको कुराहरूलाई िनयालरे हरे। सिृ कालको अवस्थालाई
सम्झ जनु समयमा परमे रले मािनस-जाितको सिृ गन ुर् भयो। ससंारमा भएको
सबै कुराहरूलाई गिहरो कारले िनयालरे हरे, यो भन्दा महान ् कायर् किहल्यै
कतै घटेको कसलैे सनुकेो छ? छैन! 33 ितमीहरूले परमे रलाई आगोबाट
बोल्न ु भएको सनुकेा छौ र पिन ितमीहरू जीिवत नै छौ। तर ितमीहरूलाई थाहा
छ अरू मािनसहरूिसत यस्तो भएको छ? किहले पिन भएको छैन। 34 अिन
कतै अरू ई रले अक दशेमा गएर आफ्नो िन म्त मािनसहरू ल्याउने चे ा
गरेका छन?् किहले पिन त्यस्तो गरेका छैनन।् तर ितमीहरू आफैं ले परम भु
ितमीहरूका परमे रलाई यी सब आ यर् कायर्हरू सम्पन्न गरेको दखेकेा छौ।
उहाँले ितमीहरूलाई आफ्नो श दशर्न गन ुर् भयो। मािनसहरूले क अनभुव
गरेको पिन ितमीहरूले दखेकेा छौ। ितमीहरूले अच म्मत अिन आ यर् कमर्हरू
तथा य ु अिन डरलाग्दा घट्नाहरू भएको पिन दखेकेा छौ। 35 परम भलुे यी
सब घट्नाहरू ितमीहरूलाई दखेाउन ु भयो जसले गदार् उहाँ परमे र हुनहुुन्छ भनी
ितमीहरू जान्नछेौ। उहाँको बराबर अरू कुनै ई र छैन। 36 ितमीहरूलाई िशक्षा
िदनको िन म्त उहाँले स्वगर्बाट आफ्नो आवाज सनुाउन ु भयो, पथृ्वीमा उहाँले
ितमीहरूको अिघ आगोमा दे खन ु भयो अिन त्यहाँबाट बोल्न ु भयो।
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37 “ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई मे गन ुर् हुन्थ्यो यसकैारण ितमीहरूलाई
उहाँले उनीहरूका सन्तान बनाउन रोज्न ु भयो। यसकारण आफ्नो महान ्श ारा
परम भलुे ितमीहरूलाई िम दशेदे ख बािहर ल्याउन ु भयो। 38 उहाँले ितमीहरूलाई
ितमीहरूको भन्दा महान ्अिन श शाली जाितहरूको भिूममा प े अिन त्यसलाई
ितमीहरूको आफ्नै बनाउन ु भयो। उहाँले ितमीहरूलाई ितनीहरूको भिूममा ब िदन ु
भयो। अिन उहाँले अझै गन ुर् हुदँछै।

39 “ितमीहरूले बझु्न ु पछर् अिन मगजमा रा ु पछर्, परम भु नै पथृ्वीमा अिन
स्वगर्मा परमे र हुन ु हुन्छ, अरू परमे र छैनन।् 40 आज मलैे ितमीहरूलाई िदन ु
लागकेो उहाँको आज्ञाहरू र िविधहरू ितमीहरूले पालन गनपछर् र ितमीहरूसगँै
ितमीहरूका सन्तानको भलो हुनछे। अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु
भएको भिूम सदा-सवर्दाको िन म्त ितमीहरूकै हुनछे।”

मोशा सरुक्षाका शहरहरू रोजछन ्
41 यदर्न नदीको पवूर् भागमा मोशाले तीनवटा शहरहरू छान्न ु भयो 42 यिद कुनै

मािनसले अञ्जानमा अथवा कुनै श ु ता िबनै कुनै अक मािनसलाई माय भने त्यो
मािनस आफ्नो बचाऊको िन म्त ती तीन शहरहरू मध्ये कुनै एउटामा भागरे जान
सक्थ्यो। तर यिद मा रने मािनसिसत उसको कुनै श तुा िथएन भने मा त्यो मान
मािनसको सरुक्षा त्यस अवस्थामा हुन सक्थ्यो। 43 मोशाले चनुकेा तीन शहरहरू
यी नै िथएः रूबनेीहरूको िन म्त बसेरेको अग्लो तराई गादीहरूको िन म्त िगलादमा
रामोत अिन मनश्शहेरूको िन म्त बाशानको गोलन।

मोशाको वस्थाको प रचय
44 मोशाले इ ाएलीहरूलाई परमे रका वस्थाहरू िदए। 45 इ ाएली

मािनसहरू िम दशेबाट आएपिछ मोशाले यी िशक्षा, िविध-िवधान, र िनयमहरू
ितनीहरूलाई बताए। 46जनु समयमा ितनीहरू यदर्न नदी पवूर्प अव स्थत बतेपोर
पारीको बेंसीमा िथए मोशाले ितनीहरूलाई यी िविध-िवधानहरू िदए। ितनीहरू
हशे्बोनमा ब े एमोरीहरूका राजा िसहोनको दशेमा िथए। (िम दशेबाट आउँदा
मोशा अिन इ ाएलका मािनसहरूले ितनलाई परािजत गरेका िथए। 47 ितनीहरूले
िसहोनको राज्य र बाशानका राजा ओगको राज्य कब्जा गरे। यी दवुै एमोरी राजाहरू
यदर्न नदीको पवूर्प बस्थ।े 48यो भिूम अन न बेंसीको िकनारमा अरोएरदे ख पवर्त
िसयोन (हम न पवर्त) सम्म िफंिजएको िथयो।) 49 यस भिूम अन्तगर्त यदर्न नदी
पवू भागको सम्पणूर् बेंसी, दिक्षणमा अराबा समु सम्म र पवूर्मा िपस्गा पवर्त पथ्यर ।
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5
दश आज्ञाहरू

1 मोशाले इ ाएलीहरू सबलैाई बोलाएर भन,े “इ ाएलीहरू हो, आज म जनु
िविध-िवधानहरू र िनयमहरू बताउछुँ, सनु। यी िनयमहरू अभ्यास गर अिन पालन
गनर्का लािग दढृ बन। 2 परम भु हा ा परमे रले होरेब पवर्तमा हामीिसत करार गन ुर्
भयो। 3 परम भलुे हा ा िपता-पखुार्हरूिसत होइन तर हामी जो आजसम्म जीिवत
छौं, यो करार बाँध्न ुभएको छ। 4परम भलुे ितमीहरूिसत पवर्तमा आगोबाट सामनु्ने
भएर बोल्न ु भयो। 5 तर ितमीहरू आगोदे ख डरायौ। अिन ितमीहरू पहाडमा गएनौ
यसकारण म परम भु अिन ितनीहरूको बीचमा परम भलुे के भन्नहुुन्छ भनरे खडा
भएँ। परम भलुे भन्नभुयो,

6 ‘म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट जहाँ
ितमीहरू दास िथयौ बािहर आउनमा मागर्दशर्न गरें। यसकारण यी आज्ञाहरू
ितमीहरूले पालन गनपछर्।

7 ‘ितमीहरूले म बाहके अरू कुनै दवेी-दवेताहरू मान्न ु हुदँनै।
8 ‘ितमीहरूले कुनै कारको मिूतर्हरू बनाउन ु हुदँनै। ितमीहरूले आकाशमा,

पथृ्वीमा तथा पानी मिुन सतहमा कुनै कारको मिूतर् अथवा आकारको ितमिूतर्
बनाउन ु हुदँनै। 9 कुनै मिूतर्को सवेा तथा पजूा नगर। िकन? िकनभन,े म
परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ म ईष्यार्ल ु छु र मरेा मािनसहरूले अरूलाई
पजूा गरेको सहन स न।ँ मरेो इच्छा िवरू पजूा गनहरू मरेा श हुरू हुनछेन ्
र म ितनीहरू मा होइन ितनीहरूका छोरा-छोरीहरू दे ख नाित-नाितनी अिन
पनाित-पनाितनीसम्मलाई दण्ड भोग्न लाउने छु। 10 तर जसले मलाई मे गछर्न ्
र मरेो आज्ञाहरू पालन गछर्न ् ितनीहरूको हजारौं पसु्तासम्म म ितनीहरू ित
कृपाल ु हुनछुे।

11 ‘यिद कसलैे परम भु ितमीहरूको परमे रको नाउँ थर्मा लए ती
मािनस दोषी हुन्छ अिन परम भलुे उसलाई िनद ष पान ुर् हुन्न, यसकारण परम भु
ितमीहरूका परमे रको नाउँ थर्मा लन ु हुदँनै।

12 ‘िव ाम-िदनलाई एक िवशषे िदनको रूपमा लन ु पछर् जस्तो परम भु
ितमीहरूका परमे रले आज्ञा िदन ु भएको िथयो। 13 सातामा छ िदन आफ्नो
काम गर। 14 तर सातौं िदनमा परम भु ितमीहरूका परमे रको सम्मानमा
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िव ाम लनपुछर् र त्यस िदन ितमीहरूका छोरा-छोरी तथा नाता-नाितनी,कमारा-
कमारीहरू अथवा ितमीहरूका शहरहरूमा ब े िवदशेीहरूले पिन काम गन ुर्हुदनै।
ितमीहरूका कमारा-कमारीहरू पिन ितमीहरू झैं िव ाम लन ु पछर् अिन यहाँसम्म
िक ितमीहरूले पालकेा गोरू, गधा तथा अरू पशहुरूलाई पिन काम लगाउन ु
हुदँनै। 15 यो किहल्यै निबसर् ितमीहरू िम दशेमा कमारा िथयौ र परम भु
ितमीहरूका परमे रको आफ्नो श ले ितमीहरूलाई यहाँ ल्याउन ुभयो। उहाँले
ितमीहरूलाई स्वतन् बनाउन ु भयो। यसकारण परम भु ितमीहरूका परमे रले
िव ाम-िदनलाई एक िवशषे िदनको रूपमा मान्न ु भनी आज्ञा िदनभुएको छ।

16 ‘परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई आफ्ना आमा-बाबकुो
आदर गन ुर् भन्न ु भएको छ। यिद ितमीहरूले उहाँको आज्ञा पालन गरे ितमीहरू
धरैे िदनसम्म बाँच्नछेौ अिन परम भु आफ्ना परमे रले िदनभुएको भिूममा
ितमीहरूको िन म्त त्यके चीज असल हुनछे।

17 ‘ितमीहरूले कसकैो हत्या गन ुर् हुदँनै।
18 ‘ितमीहरूले िभचारको पाप गन ुर् हुदँनै।
19 ‘ितमीहरूले कुनै चीज चोन ुर् हुदँनै।
20 ‘ितमीहरूले अरू मािनसहरूको िवषयमा किहल्यै झटूो बोल्न ु हुदँनै।
21 ‘ितमीहरूले अरूकी प ीको लालसा रा ु हुदँनै। अरूको घर, खतेबारी

कमारी, गाई अिन गधा अथवा केही चीजहरूको लोभ गन ुर् हुदँनै। अरू
मािनसहरूको केही कुरोको पिन लालच गन ुर् हुदँनै।’ ”

मािनसहरू परमे रदे ख डराए
22 मोशाले भन,े “यी आज्ञाहरू परम भलुे ितमीहरूलाई जब िदनभुयो ितमीहरू

सबै पहाडमा िथयौ। त्यस बलेा आगो, बादल घोर अधँ्यारोबाट परम भु बोल्न ुभयो।
उहाँले हामीलाई यी आज्ञा िदन ु भएपिछ अरू केही भन्न ु भएन। उहाँले ती आज्ञाहरू
दइुवटा ढुङ्गाका पाटीहरूमा लखेरे मलाई िदनभुयो।

23 “जब पहाड आगोले ज लरहकेो िथयो त्यसबलेा ितमीहरूले अधँ्यारोबाट
आवाज सनु्यौ। तब ितमीहरूका कुल मखुहरू अिन बढूा- धानहरू म कहाँ आए।
24 ितनीहरूले भन,े ‘परम भु हा ा परमे रले हामीलाई आफ्नो मिहमा र महानता
दखेाउन ु भयो। हामीहरूले उहाँलाई आगो ारा बोल्दै गरेको सनु्यौ अिन थाहा पायौं
परमे रले कसिैसत कुरा गरेपिछ त्यो मािनस िनरन्तर बाँच्ने सम्भावना हुन्छ।
25 तर यिद परम भु हा ा परमे र फे र हामीहरूिसत कुरा गरेको सनु्छौ हामी
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िन य मनछौं। त्यो भयकंर आगोले हामीलाई ध्वशं पानछ तर हामी मनर् चाहदनैौ।
26 हामीहरू जस्तै कुनै मािनसले पिन जीिवत परमे रलाई आगो ारा कुरा गरेको
दखेपेिछ बाँिचरहकेो सनुकेो छैन। 27 मोशा! तपाईं परम भु हा ा परमे र निजक
जानहुोस ् र उहाँले तपाईंलाई भन्नभुएको सबै कुराहरू सनुरे हामीहरूलाई बताउन ु
होस,् तपाईंले भन्न ु भएको सबै कुरा हामी पालन गनछौं।’

परम भु मोशासगँ बोल्नहुुन्छ
28 “ितमीहरूले भनकेो परम भलुे सनु्न ु भयो र उहाँले मलाई भन्नभुयो,

‘मािनसहरूले जे भने त्यो मलैे सनुें, अिन त्यो उ म लाग्यो। 29 म ितनीहरूको
सोच्ने त रकामा प रव र्न गनर् चाहन्थें म चाहन्थें ितनीहरूले मरेो सम्मान गरून ्र
मरेो आज्ञाहरू हृदयबाट पालन गरून।् तब ितनीहरू र ितनीहरूका सन्तानको त्यके
चीज रा ो हुनछे।

30 “ ‘जाऊ अिन मािनसहरूलाई आफ्नो-आफ्नो पालिभ जान ु भन। 31 तर
मोशा, ितमी यहाँ पखर्, म ितमीलाई सबै आज्ञाहरू, िविध र िवधानहरू बताउने छु
जो ितमीले ितनीहरूलाई िसकाउन ु पछर्। यी कुराहरू मलैे ितनीहरूलाई बसो-बास
गन ुर् िदइरहकेो भिूममा बस्दा पालन गन ुर् पछर्।’

32 “यसकारण, परम भलुे िदन ु भएको आज्ञाहरू पालन गदार् ितमीहरू अत्यन्तै
होिशयार हुनपुछर्। परमे रलाई अनसुरण गन ुर् नछोड। 33 यिद ितमीहरू परमे रले
िदन ु भएको आदशे अनसुार जीवन िनवार्ह गछ भने ितमीहरू बाँिचरहनछेौ अिन
त्यके कुराहरू ित ो िन म्त रा ो हुनछे। ितमीहरू आफ्नो भिूममा धरैे लामो उमरे

बाँच्नछेौ।

6
सधैं परमे रलाई मे गर र उहाँको आज्ञा पालन गर

1 “आज्ञा, िविध तथा िवधानहरू यी नै हुन ्जनु परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई िसकाउनकुा िन म्त मलाई बताउन ु भयो। ितमीहरूले वशे गद गरेको
भिूममा यी िविध-िवधानहरू पालन गर। 2 सम्पणूर् जीवनभ र ितमीहरू अिन
ितमीहरूका सन्तानहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई सम्मान गन ुर्पछर्। त्यो
मलैे िदएको उहाँको िनयम र आज्ञाहरू अवश्यै पालन गन ुर्पछर्। यिद ितमीहरूले
यसो गय भने त्यो नयाँ भिूममा ितमीहरूले दीघार्य ु भोग गनछौ। 3 हे इ ाएलीहरू
हो! ध्यान पवूर्क सनु अिन यी िविध-िवधानहरू पालन गर। तब त्यके चीज
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ितमीहरूको िन म्त असल रहनछे र ितमीहरूका बाल-बच्चाहरू धरैे हुनछेन ्अिन
परम भु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका परमे रले ितज्ञा गरे झैं ितमीहरूको भिूम
धरैे असल कुराहरूले भ रएको हुनछे।

4 “हे इ ाएली, सनु, परम भु हा ा परमे र एउटै परम भु हुनहुुन्छ।
5 ितमीहरूले आफ्नो सम्पणूर् श , सम्पणूर् ाण र सम्पणूर् हृदयले परम भु आफ्ना
परमे रलाई मे गन ुर् पछर्। 6 आज मलैे िदएको आज्ञाहरू सधैं सम्झना राख।
7 जब ितमीहरू, घरमा िव ाम गनर् बस्छौ अथवा बाटोमा िहड्छौं यी आज्ञाहरूको
िवषयमा आफ्ना नानीहरूिसत कुरा गर जब ितमीहरू उठ बस गछ ं। 8 मरेो यी
आज्ञाहरू सम्झना रा का लािग लखेरे हातमा बाँध, आफ्ना िनधारमा बाँिधराख
9 ितनीहरूलाई ितमीहरूको सघंार अिन घरको मलू ढोकाहरूमा लखेरे राख।

10 “परम भु ितनीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई यो भिूम िदन ु हुनछे जनु
उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार् अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत ितज्ञा गन ुर् भएको
िथयो। उहाँले ितमीहरूलाई सम ृ र िवशाल शहरहरू िदनहुुनछे जो ितमीहरूले
िनमार्ण गरेको होइन। 11 परम भलुे रा ा वस्तहुरूले भ रएका घरहरू ितमीहरूलाई
िदन ु हुनछे जो ितमीहरूले त्यहाँ राखकेा होइनौ। परम भलुे इनारहरू िदनहुुनछे जो
ितमीहरूले खनकेो होइनौ। परम भलुे दाख र भ ाक्षको खतेबारी िदन ु हुनछे जो
ितमीहरूले रोपकेा िथएनौ।

12 “तर सावधान परम भलुाई निबसर् कारण ितमीहरू िम दशेमा कमारा िथयौ
र परम भलुे ितमीहरूलाई त्यहाँबाट िनकालरे यहाँ ल्याउन ु भयो। 13 परम भु
ितमीहरूका परमे रको मा आदर र सवेा गर। अिन शपथ खाँदा उहाँको नाउमँा
मा गर,अरू झटूा दवेताहरूको नाउँ नलऊे। 14 ित ा व रप र भएका मािनसहरूका
दवेता ितमीले पजू्न ु हुदँनै। 15 परम भु ितमीहरूका परमे र ितमीहरूिसतै ब ु
भएकाले यिद ितमीहरूले अरू ई रहरू पजूा गछ उहाँ रसाउन ु हुनछे पथृ्वीमा
ितमीहरूलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे।

16 “ितमीहरूले मस्सामा झैं आफ्नो परम भकुो परीक्षा लन ु हुदँनै।
17 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएका आज्ञाहरू सावधानीिसत
मान्न ु पछर् अिन उहाँको अनशुासन िनयम र िविध-िवधानलाई पालन गन ुर् पछर्।
18 ितमीहरूले परम भलुाई सन्न गराउने कामहरू गन ुर्पछर्, जो सही र असल छन।्
तब ितमीहरूको िन म्त त्यके चीज नै असल रहनछे अिन परम भलुे ितमीहरूका
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िपता-पखुार्लाई ितज्ञा गन ुर् भएको असल भिूममा जान सक्नछेौ। 19अिन परम भलुे
भन्न ु भए झैं ितमीहरू आफ्ना श हुरूलाई बािहर खे छेौ।

परम भलुे जस्तै आफ्ना नानीहरूलाई िशक्षा दऊे
20 “भिवष्यामा ित ो छोरोले सोध्ला, ‘परम भु हा ा परमे रले िदनभुएका

िशक्षाहरू, िनयम तथा िविध-िवधानहरूको अथर् के हो?’ 21 तब ितमी छोरोलाई
भन्नछेौ, ‘हामी िम मा िफरऊनको दासहरू िथयौं तर परम भलुे हामीलाई आफ्नो
बाहुबलले त्यहाँबाट बािहर ल्याउन ु भयो। 22 परम भलुे महान अिन आ यर्जनक
काम गन ुर् भयो। हामीहरूले उहाँलाई यी कामहरू िम वासी, िफरऊन तथा
ितनका घरका मािनसहरूमािथ गरेको दखे्यौं। 23 त्यसपिछ परम भलुे हा ा िपता-
पखुार्हरूिसत गन ुर् भएको ितज्ञा अनसुार भिूम िदनका लािग हामीलाई त्यहाँबाट
बािहर ल्याउनभुयो। 24 परम भलुे यी सबै िविध-िवधानहरू पालन गन ुर् हामीलाई
लगाउन ु भयो। हामीले परम भु हा ा परमे रलाई आदर गन ुर्पछर् तब परम भलुे
आज जस्तै हामीलाई सधैं जीिवत रा ु हुनछे। 25 परम भु हा ा परमे रले बताए
जस्तै यिद सारा वस्थाहरू होिशयारीसगँ हामीले पालन गय ं भने उहाँले भन्न ु
हुनछे हामीले रा ो काम गय ं।’

7
इ ाएलीहरू परमे रका िवशषे मािनसहरू

1 “ितमीहरूले आफ्नो बनाउनको िन म्त वशे ग ररहकेो भिूममा परम भु
ितमीहरूका परमे रले मागर्-दशर्न गन ुर् हुनछे। ितमीहरूभन्दा अझ ठूला अिन
श शाली सातवटा दशेहरू-िह ी, िगगार्शी, एमोरी, कनानी, पा रज्जी, िहव्वी
र यबसूीहरूलाई परम भलुे ितमीहरूलाई बसाउन बलपवूर्क िनकाल्न ु हुनछे।
2 परम भु ितमीहरूका परमे रले यी जाितहरूलाई ितमीहरूको अधीनमा रा ु
हुनछे अिन ितमीहरूले उनीहरूलाई िज छेौ। ितमीहरूले उनीहरूलाई सम्पणूर् न
पान छौ। ितनीहरूिसत कुनै सम्झौता नगर, ितनीहरू ित दया नदखेाऊ। 3 ती दशेका
मािनसहरूिसत ितमीहरू तथा ित ा छोरा-छोरीहरूको ववैािहक सम्बन्ध हुन नदऊे।
4 िकन? कारण, ितनीहरूले ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई मरेो सवेा गनर्बाट
िवमखु बनाउनछेन र् ितनीहरूले अरू दवेी-दवेताहरूको पजूा गनछन।् अिन परम भु
ितमीहरूिसत अत्यन्तै रसाएर ितमीहरूलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे।
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झटूा दवे-दवेताहरू ध्वशं पार
5 “ितमीहरूले ती जाितहरू ित जे गन ुर्पछर् यी हुन ् ितमीहरूले ितनीहरूको

वदेीहरू र स्मारक ढुङ्गा टु ा-टु ा पारेर न गन ुर्पछर्। अिन ितनीहरूको अशरेा
दवेीका खम्बाहरू काटेर ढाल्न ु पछर् अिन ितनीहरूका मिूतर्हरू जलाउन ु पछर्।
6 िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले पथृ्वी भ रका मािनसहरूमध्ये
ितमीहरूलाई आफ्ना िवशषे मािनसहरू बनाउन मन पराउन ु भयो र ितमीहरू
परम भकुो आफ्नै मािनसहरू हौ। 7 िकन परम भलुे ितमीहरूलाई मे गन ुर् भयो
अिन आफ्ना िवशषे मािनसहरूको रूपमा रोज्न ु भयो? यो यसकारण होइन िक
ितमीहरू िवशाल रा छौ! ितमीहरूको जन सखं्या अरू सबै भन्दा कम्ती छ। 8 तर
परम भलुे ितमीहरूलाई आफ्नो महान ् श ारा िम दशेबाट बािहर िनकाल्न ु
भयो, ितनीहरूको दासत्वबाट मु गराउन ु भयो र िम दशेका राजा िफरऊनको
िनयन् णबाट ितमीहरूलाई स्वतन् बनाउन ु भयो। िकन? िकनभने परम भलुे
ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ अिन ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूसगं गरेको ितज्ञा पणूर्
गनर्लाई यस्तो गन ुर् भयो।

9 “यसकारण, सम्झना गर परम भु ितमीहरूका परमे र एक मा परमे र
हुनहुुन्छ जसलाई ितमीहरू िव ास गनर् सक्छौ। उहाँ आफ्नो करार रा हुुन्छ।
जसले उहाँलाई मे गछर् र उहाँका आज्ञाहरूको पालन गछर्। उहाँ आफ्नो मे
दया दशार्उन ु हुन्छ। हजारौ पसु्तासम्म उहाँ आफ्नो दया र मे दखेाउनहुुन्छ।
10 तर परम भलुे मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ जसले उहाँलाई घणृा गछर्न।्
उहाँ ितनीहरूलाई ध्वशं पान ुर्हुन्छ। उहाँलाई घणृा गनहरूलाई दण्ड िदन ु िढलो
गन ुर्हुन्न। 11यसकारण आज मलैे ितमीहरूलाई िदएको आज्ञाहरू, िविध र िवधानहरू
ितमीहरूले सावधानी पवूर्क पालन गन ुर् पछर्।

12 “यिद ितमीहरूले ती िविध रा री सनु्छौ अिन यिद अनसुरण गनर्मा होिशयार
हुन्छौ तब ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत ितमीहरूलाई मे गछुर् भनी गरेको करार
परम भु ितमीहरूका परमे रले अवश्यै परूा गन ुर् हुनछे। उहाँ ितमीहरूलाई मे गन ुर्
हुनछे र आशीवार्द िदनहुुनछे अिन ितमीहरूको रा लाई िवकिसत गराउन ु हुनछे।
13उहाँ ितमीहरूलाई मे गन ुर् हुनछे र आशीवार्द िदनहुुनछे अिन ितमीहरूको रा लाई
िवकिसत गराउन ु हुनछे। उहाँले ितमीहरूका नानीहरूलाई आशीवार्द िदनहुुनछे अिन
ितमीहरूलाई अन्नबा ल, तले र नयाँ दाखरस िदनहुुनछे। उहाँ ितमीहरूका जन्त ु तथा
भडेाहरूलाई पिन नयाँ बाछा-पाठाहरूको िन म्त आशीवार्द िदनहुुनछे। ितमीहरूले
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यी सबै आशीवार्दहरू त्यस भिूममा पाउने छौ जनु परम भलुे ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो।

14 “अरू मािनसहरूले भन्दा ितमीहरूले बढी आशीवार्द पाउनछेौ। त्यके
पित-प ी नानी जन्माउन योग्य हुनछेन।् गाईहरूले बाछा-बाछीहरू िबयाउने योग्य
हुनछेन।् 15परम भलुे ितमीहरूलाई रोगी हुनबाट बचाउनँ ु हुनछे। परम भलुे िम मा
ितमीहरूसगँ भएको कुनै भयकंर रोग ितमीहरूलाई हुन िदनहुुने छैन। तर परम भलुे
ितमीहरूका श हुरूलाई ती रोग हुन िदनहुुनछे। 16 ितमीहरूले ती सबै मािनसहरूलाई
ध्वशं पान ुर्पछर् जसमा परम भलुे परास्त गनर्मा सहायता गन ुर् हुनछे। ितनीहरूको
िन म्त शोक नगर, ितनीहरूका दवेताहरूको पजूा नगर। िकन? िकनभने ितनीहरू
पासो हुन,् ितनीहरूले ितमीहरूको जीवन न पानछन।्

परम भु आफ्ना मािनसहरूलाई सहायता गन ितज्ञा गन ुर्हुन्छ
17 “ ‘यी दशेहरू हामीभन्दा श शाली छन।् ियनीहरूलाई कसरी हटाउन ु

सिकन्छ,’ यस्ता कुराहरू मनमा नसोच। 18 ितमीहरू ितनीहरूसगँ डराउन ु हुदँनै।
ितमीहरूले सम्झन ु पछर् िम दशेमा परम भु ितमीहरूका परमे रले िफरऊन र
ितनका मािनसहरूलाई के गन ुर् भएको िथयो। 19 ितमीहरूले परम भलुे ितनीहरूलाई
िदनभुएका क हरू दखे्यौ। उहाँले गन ुर् भएका अचम्मका चीजहरू ितमीहरूले
दखे्यौ। ितमीहरूले परम भलुे ितमीहरूलाई िम बाट ल्याउनमा उपयोग गरेको
ठूलो सामथ्यर् र श दखेकेा छौ। परम भु ितमीहरूका परमे रले त्यही सामथ्यर्
मािनसहरूको िवरोधमा योग गन ुर् हुनछे जसले ितमीहरूलाई भयभीत पाछर्न।्

20 “परम भु ितमीहरूका परमे रले सबै मािनसहरू जो ितमीहरूदे ख भागकेा
छन ् अिन लकेुका छन ् ितनीहरूको पिछ बच्छय ूँ पिन पठाउन ु हुनछे। उहाँले
ितनीहरू सबलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे। 21 ती मािनसहरूिसत नडराऊ िकनभने परम भु
ितमीहरूका परमे र ितमीहरूसगँै हुनहुुन्छ र उहाँ महान ् र भययोग्य परमे र
हुनहुुन्छ। 22 अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ती दशेका मािनसहरूलाई
अ ल-अ ल गद ितमीहरूको भिूमबाट िनस्कन बाध्य गराउन ु हुनछे। ितमीहरूले
ितनीहरू सबलैाई एकै पल्टमा न गन छैनौ यिद ितमीहरू त्यसो गय भने
जगंलीजनावरहरू ितमीहरूका लािग ज्यादै बढने छन।् 23 तर परम भु ितमीहरूका
परमे रले ितमीहरूलाई ती दशेहरू िज े बनाउन ु हुनछे। जबसम्म ितमीहरूको
िवजय हुदँनै ितनीहरूलाई परम भलुे अल्मल्याई िदन ु हुने छ। 24 परम भलुे
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ितमीहरूलाई ितनीहरूका राजाहरूलाई पिन परास्त गनर्मा सघाउन ु हुनछे।
ितनीहरूलाई परास्तगनर्बाट कसलैे पिन रोक्ने छैन।

25 “ितमीहरूले ितनीहरूका दवे-दवेताको मिूतर्हरू आगोमा फ्याँिक िदन ु पछर्
अिन जलाएर न प रिदन ु पछर्। ितमीहरूले ती मिूतर्हरूमा रहकेो सनु अथवा चाँदी
रा ु हुदँनै। त्यसले ितमीहरूको जीवनमा ध्वशं पानछ, कारण परम भु ितमीहरूका
परमे रले मिूतर्हरू मन पराउन ु हुदँनै। 26 ितमीहरूले ती मिूतर्हरू ध्वशं पान ुर् पछर्, ती
मिूतर्हरू आफ्नो घरमा ल्याउन ु हुदँनै। ितमीहरूले मिूतर्हरूलाई घणृा गन ुर्पछर्।

8
परम भकुो सम्झना

1 “आज म जनु आज्ञाहरू िदइरहको छु ती सब ितमीहरूले पालन गन ुर्पछर् तब
मा ितमीहरू महान ् रा मा िवकास हुन सक्छौ। परम भलुे ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूलाई वचन िदन ु भएको भिूम ितमीहरूले पाउनछेौ। 2 अिन ितमीहरूले
परम भु ितमीहरूका परमे रको नतेतृ्वमा मरूभिूममा चालीस वषर्सम्म गरेको
या ाको सम्झना गन ुर्पछर्। यो ितमीहरूको परम भलुे परीक्षा लन ुभएको िथयो कारण
उहाँले ितमीहरूलाई िवन बनाउन चाहन ु हुन्थ्यो। उहाँले ितमीहरूको हृदयका सब
कुरा जान्न चाहन ु हुन्थ्यो। ितमीहरू उहाँको आज्ञा पालन गछ िक गदनौ जान्न
चाहन ु हुन्थ्यो। 3 परम भलुे ितमीहरूलाई िवन बनाउन ु भयो अिन ितमीहरूलाई
भोक लाग्न िदन ु भयो। तब परम भलुे मन्न केही यस्तो चीज जो ितमीहरूले
पिहले किहल्यै जानकेा िथएनौ खवुाउन ु भयो। यो ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले
नै कुनै िदन दखेकेा िथएनन।् परम भलुे िकन यसो गन ुर् भयो? िकनभने उहाँ
ितमीहरूलाई बताउन खोज्न ु हुन्थ्यो मािनसहरू भोजनले मा बाँच्दनै, मािनसहरू
परम भलुे बताएको कुराहरूमािथ पिन आधा रत हुन्छन।् 4 िबतकेो चालीस वषर्सम्म
ितमीहरूले ल्याएको लगुा च्याितएन, िहडँ्दा ितमीहरूको गोडाहरू सिुनएन, िकन?
िकनभने परम भलुे ितमीहरूको रक्षा गन ुर्भयो। 5 परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूको िन म्त यी सब गन ुर् भएको सम्झना गन ुर् पछर्। परम भु भनकेो आफ्नो
छोरोलाई िसकाउने र सघाउने बाब ु जस्तै हुन ु हुन्थ्यो।

6 “ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रका आज्ञाहरू अनसुरण गन ुर्पछर्।
उहाँलाई अनसुरण गर अिन सम्झना गर। 7 परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई असल दशे जहाँ खोला-नाला र मलू फुटेको पानी पहाड र बेंसीहरू
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भएर बग्छन,् त्यहाँ लजैान ु हुदँछै। 8 त्यो दशे जौं, गहु,ँ नभेाराको रूख, दाखको
बोट, दा रम, भ ाक्षको तले र महले भ रएको छ। 9 त्यहाँ ितमीहरूले शस्त
खाने कुरा पाउनछेौ, ितमीहरूलाई आवश्यक पन पत्यके चीज पाउनछेौ। त्यहाँ
ितमीहरूले ढुङ्गामा फलाम पाउनछेौ र पहाड खन्दा तामा पाउनछेौ। 10 ितमीहरूले
खान खोजकेो सबै चीजहरू त्यहाँ पाउनछेौ र त्यस्तो सब चीजले भ रभराऊ
भिूम ितमीहरूलाई िदइएकोमा परम भु ितमीहरूका परमे रको शसंा ितमीहरूले
गनछौ।

परम भलुे जे गन ुर् भयो निबसर्
11 “सावधान बस, परम भु ितमीहरूका परमे रलाई निबसर् अिन आज

मलैे िदएको आज्ञा र िविध-िवधानहरू खबूै होिशयार भएर पालन गर। 12 तब
ितमीहरूिसत खानकुेराहरू शस्त हुनछेन ् तथा ब े रा ा-रा ा घरहरू ितमीहरूले
बनाउनछेौ। 13 ितमीहरूिसत गाई, भडेा अिन बा ाहरू धरैे बढरे जानछेन ् र
ितमीहरूिसत शस्त मा ामा सनु-चाँदी हुनछे। ितमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव
हुनछैेन। 14जब यी सब कुराहरू ितमीहरूिसत हुनछेन ्ितमीहरू सावधान बस जसले
गदार् ितमीहरूमा अहकंार उत्पन्न भयो ितमीहरू िम दशेमा कमारा िथयौ, परम भलुे
त्यहाँबाट ितमीहरूलाई स्वतन् गराएर ल्याउन ुभयो, यसकारण परम भु ितमीहरूको
परमे रलाई निबसर्। 15परम भलुे ितमीहरूलाई सपर् र िबच्छीहरूलेभ रएको सखूा
मरूभिूम हुदँै ल्याउन ु भयो। त्यस ठाउँमा पानी िथएन। यसकारण उहाँले ितमीहरूका
लािग ढुङ्गाहरूबाट पानी िनकाल्न ु भयो। 16 मरूभिूममा परम भलुे ितमीहरूलाई
मन्न खवुाउन ु भयो, त्यो यस्तो चीज हो जनु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले पिन
दखेकेा िथएनन ्परम भलुे ितमीहरूको परीक्षा लन ु भयो। िकन? िकनभने अन्तमा
गएर ितमीहरूको िन म्त त्यके चीज नै असल होस ्भनी परम भलुे ितमीहरूलाई
िवन बनाउन ु भयो। 17 यस्तो किहलै नभन, ‘यी सब सम्पि मलैे आफ्नै श
र योग्यताले पाएँ।’ 18 परम भु ितमीहरूका परमे रको स्मरण गर। उहाँ नै
एकजना हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूलाई ती सब गनर् श िदनहुुन्छ। िकन परम भलुे
यसो गन ुर्हुन्छ? िकनभने आज उहाँले जे ग ररहन ु भएको छ ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूिसत ग रएको करार पिन यस्तै रा ु चाहनहुुन्छ।

19 “परम भु ितमीहरूको परमे रलाई नर्िबस। अन्य दवेताहरूको पजूा तथा
आराधना नगर, ितनीहरूलाई अनशुरण नगर। यिद त्यसो गय भने म चतेाउनी िदन्छु
ितमीहरू िन य ध्वशं हुनछेौ। 20 ितमीहरूको िन म्त परम भलुे अन्य रा हरू ध्वशं
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पान ुर्हुदँछै र यिद ितमीहरूले अरू दवेता माने ितमीहरूलाई पिन ितनीहरूलाई जस्तै
ध्वशं पा रने छ। िकन? िकनभने ितमीहरूले परम भु आफ्ना परमे रलाई मान्न ु
छा ौ।”

9
परम भु इ ाएलीहरूलाई साथ िदनहुुन्छ

1 “हे इ ाएली मािनसहरू हो, सनु! आज ितमीहरू यदर्न नदी तरेर
ितमीहरूभन्दा श शाली र महान ् रा हरूलाई ितनीहरूको भिूमबाट िनकाल्न
जाँदछैौ। ितनीहरूका शहरहरू ठूला-ठूला र आकाश समान अग्ला-अग्ला पखार्ल
छन।् 2 त्यहाँका बािसन्दाहरू अनाकीहरू हुन र ितनीहरूको िवषयमा ितमीहरू
जान्दछौ। ितनीहरू अग्ला-अग्ला र ब लया हुन्छन ् जाससूहरूले ‘ितनीहरूलाई
कसलैे िज स ै न’ भनकेो सनुकेा छौ। 3आज ितमीहरूले त्यो िन य गर परम भु
ितमीहरूका परमे र जो ितमीहरूको अिघ जान ु हुनछे, जो भस्म गन आगो झैं
हुनहुुन्छ, ती जाितहरूका मािनसहरूलाई ितमीहरूको अिघ लड्ने बनाउन ुहुनछे अिन
उहाँले ितनीहरूलाई न गन ुर् हुनछे अिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई चाँडै ितनीहरूको
भिूमहरूबाट लखटेेर ध्वशं पानछौ। परम भलुे ितमीहरूिसत यस्तो हुनछे भनरे ितज्ञा
गन ुर् भएको िथयो।

4“परम भु ितमीहरूका परमे रले ती रा का मािनसहरूलाई ितमीहरूको िन म्त
दशेबाट िनकाली िदन ु हुनछे। ‘तर ितमीहरू आफैं यस्तो नभन ितमीहरू धािमर्क
मािनसहरू हौ!’ यसकारण परम भलुे ितमीहरूलाई त्यहाँ बसाउन ल्याँउन ु हुदँछै।
कारण के हो भने ितमीहरू धािमर्क मािनसहरू भएकाले होइन तर ती मािनसहरू नै द ु
भएकाले ितनीहरूलाई आफ्नो भिूमबाट बािहर िनका लदंछै। 5 ितमीहरू ितनीहरूको
भिूममा ब वेश गदछौ, तर यसको कारण यो होइन ितमीहरू धािमर्क मािनसहरू
हौ र सही त रकाले जीवन यापन गछ । तर ितनीहरूको द ु याँइले गदार् परम भु
ितमीहरूका परमे रले ितनीहरूलाई िनकाल्न ु हुदँछै र ितमीहरू त्यहाँ वशे गदछौ।
यसो गरेर परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार् अ ाहाम, इसहाक अिन याकूबिसत
गरेको ितज्ञा परूा गन ुर् हुदँछै। 6परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई असल
भिूम िदन ु हुदँछै, तर ितमीहरूले जान्न ु आवश्यक छ परम भलुे यसो गन ुर्को अथर्
यो होइन ितमीहरू धािमर्क मािनसहरू हौ। सत्य यो हो िक ितमीहरू हठी मािनसहरू
हौ।
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परम भकुो रीस सम्झना गर
7 “निबसर् ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई मरूभिूममा रीस

उठाएका िथयौ। िम दशे छोडकेो िदनदे ख यहाँ आईपगुञु्जलेसम्म ितमीहरूले
परम भकुो आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गरेका छौ। 8 होरेब पवर्तमािथ ितमीहरूले
परम भलुाई यित ोिधत तलु्यायौ उहाँले ितमीहरूलाई न पान ुर् हुनिेथयो। 9म चपे्टा
ढुङ्गाहरू लन ु पहाडमा गएँ जसमा परमे रले गरेको करार ले खएको िथयो। म
त्यहाँ पहाडमािथ चालीस िदन अिन चालीस रात केही नखाइ अथवा पानीसम्म न
िपइ बसें। 10 ती िशला-पाटीमा आफ्नै औंलाले ितमीहरू जनु िदन पवर्तमा सगँै भलेा
भएका िथयौ त्यसिदन उहाँले ितमीहरूलाई आगो ारा भन्न ु भएका सबै आज्ञाहरू
ले ु भयो।

11 “यसकारण चालीस िदन चालीस रातको अन्तमा परम भकुो करार
ले खएका दइुवटा च्याप्टो िशला-पाटीहरू उहाँले मलाई िदन ु भयो। 12 त्यसपिछ
परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘उठ अिन चाँडै तल गई हाल। ितमीले िम दशेबाट
ल्याएका मािनसहरू आफैं न भइरहकेा छन।् यित चाँडै ितनीहरूले मरेो आज्ञाहरू
पालन गन ुर् छोड।े ितनीहरूले सनु पगालरे आफ्नो िन म्त मिूतर् बनाएका छन।्’

13 “परम भलुे मलाई यसो पिन भन्नभुयो, ‘यी मािनसहरू अित हठी छन,् मलैे
िनरीक्षण गरें। 14 मलाई यी मािनसहरू न पानर् िदइयोस ूजसले गदार् म ितनीहरूको
नाउँ स्वगर्बाट मटेाउन सकँू। त्यसपिछ म ितमीहरूलाई ितनीहरूभन्दा महान ् र धरैे
श शाली रा बनाउनछुे।’

सनुको बाछो
15 “पवर्त ज लरहकेो िथयो, करार ले खएको दइुवटा िशला-पाटीहरू मरेो

हातमा िथयो। म पवर्तबाट तल ओ लर्एँ मलैे हरेें। 16 अिन मलैे दखेे िक ितमीहरूले
परम भु ितमीहरूका परमे रको िवरू पाप काम ग ररहकेा िथयौ। ितमीहरूले
सनु पगालरे बाछोको मिूतर् बनाएको दखेें। ितमीहरूले यित चाँडै परम भकुो आज्ञा
पालन गनर् छा ौ। 17 यसकारण मलैे ती पाटीहरू तल फ्याँकी िदएँ अिन मरेो
आखँाअिघ नै ती टु ा-टु ामा प रणत भए। 18 त्यसपिछ अिघकै झैं चालीस िदन
चालीस रातसम्म केही नखार्इ पानीसम्म पिन निपई परम भु अिघ भइँूमा घो प्टएर
शरण परें। ितमीहरूले धरैे पाप गरेको कारण मलैे त्यसो गरें। परम भकुो िन म्त जनु
अिन िथयो त्यही गरेर परम भलुाई ोिधत तलु्यायौ। 19 उहाँ यित सा ो ोिधत
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हुनहुुन्थ्यो ितमीहरूलाई ध्वशं पानर् सक्न ु हुन्थ्यो, यसकारण म अित भयभीत िथएँ।
तर परम भलुे मरेो िवन्ती फे र सनु्नभुयो। 20 परम भु हारूनिसत पिन सा ो ोिधत
हुनहुुन्थ्यो र ितनलाई ध्वशं पानर् सक्न ु हुन्थ्यो। यसकारण त्यस बलेा मलैे हारूनको
िन म्त पिन ाथर्ना गरें। 21 ितमीहरूले बनाएको भयानक बाछाको मिूतर् मलै े आगोमा
जलाए, टु ा-टु ा पारेर धलुो बनाएँ अिन त्यसपिछ पवर्तबाट बगरे आएको खोलामा
बगाई िदएँ।

मोशा इ ाएलीहरूलाई क्षमा िदन ु भनी परम भलुाई भन्दछन ्
22 “ितमीहरूले परम भलुाई तबरेा, मस्सा अिन िक ोथ ह ावामा पिन

ोिधत बनायौ। 23 अिन जब परम भलुे ितमीहरूलाई कादशेबन छोड्ने आज्ञा
िदन ु भएको िथयो तर ितमीहरू माननेौ। उहाँले भन्नभुएको िथयो, ‘जाऊ, मलैे
िदएको भिूम लऊे।’ तर ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञा पालन
गरेनौ। ितमीहरूले उहाँलाई अिव ास गय अिन उहाँको आज्ञा माननेौ। 24 मलैे
ितमीहरूलाई जानकेो िदन दे ख ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार
गरेका छौ।

25 “यसकारण म चालीस िदन अिन चालीस रात परम भु अिघ िनहुरी रहें
िकन? िकनभने परम भलुे ितमीहरूलाई न गन िनणयर् गन ुर् भएको िथयो। 26 मलैे
परम भलुाई ाथर्ना गरेर भनें, ‘हे परम भु मरेा मा लक! यी मािनसहरूलाई तपाईंले
िम दशेबाट आफ्नो परा म तथा श मा छुटाएर ल्याउन ुभयो। ियनीहरू तपाईंका
आफ्ना मािनसहरू हुन र ियनीहरूलाई न नगन ुर्होस।् 27 तपाईंका सवेकहरू
अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदन ु भएको ितज्ञा सम्झन ु होस।् ितनीहरू कित
हठी छन ् त्यो िबसर्न ु होस ् अिन ितनीहरूले गरेको पाप ितर नहने ुर् होस।् 28 यिद
तपाईंले ितनीहरूलाई सजाय िदनभुयो भने िम दशेवासीहरूले भन्ने छन,् “परम भु
आफूले िदन ु भएको ितज्ञा अनसुार ितनीहरूलाई भिूम िदन ु सक्षम हुन ु भएन। उहाँले
ितनीहरूलाई घणृा गन ुर् भयो र मान ुर्को िन म्त मरूभिूममा लजैान ु भयो।” 29 हे
परम भ!ु तपाईंका मािनसहरू हुन।् ितनीहरू तपाईंका हुन।् तपाईंले ितनीहरूलाई
िम बाट आफ्नो महाश लगाएर अिन आफ्नो पाखरुा िफंजाएर ल्याउन ु भयो।’

10
करारको नयाँ िशला-पाटी
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1 “त्यस बलेा परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘पिहले झैं ितमीले दईुवटा ढुङ्गा
काटेर कठोर िशला-पाटी बनाउन ु पछर्। त्यसपिछ ितमी पवर्तमा म भएकहाँ आएर
एउटा काठको सन्दकू बनाऊ। 2 पिहलकेो िशला-पाटीहरू जनु ितमीले फुटायौ,
त्यसमा जे ले खएको िथयो म यी िशला-पाटीहरूमा पिन त्यही शब्दहरू ले छुे।
त्यसपिछ ती पाटीहरू ितमीले सन्दकूमा राख।’

3 “यसकारण मलैे बबलू काठको सन्दकू बनाएँ काटेर पिहलकेा चपे्टा ढुङ्गा
जस्तै बनाएँ। तब म पवर्तमािथ गएँ। मरेो हातमा दइुवटा चपे्टा ढुङ्गाहरू िथए।
4 पिछ परम भलुे पवर्तमा ितमीहरू भलेा भएको समयमा आगो ारा दश आज्ञाहरू
भने झैं त्यही शब्दहरूले पाटीमा ले ु भयो। अिन परम भलुे मलाई ती पाटीहरू
िदन ु भयो। 5 म पवर्तबाट तल आएँ, मलैे पिछ ती िशला-पाटीहरू बनाएको काठको
सन्दकूिभ राखें परम भलुे मलाई त्यहाँ रा े आज्ञा िदन ु भयो। अझसम्म ती
पाटीहरू त्यो सन्दकूमा छदँछैन।्”

6 (इ ाएलीहरू बाओथ-बने याकानीहरूको कूवाहरूदे ख िहडंरे मोसरेासम्म
आए। त्यहाँ हारूनको मतृ्य ु भयो अिन ितनलाई त्यहीं गाड।े हारूनको छोरो
एलाजारले बाबकुो ठाउँमा पजूाहारीको काम गरे। 7 तब इ ाएली मािनसहरू
मोसरेाबाट गदुगदुासम्म िहडंरे गए अिन फे र गदुगदुाबाट खोलाहरू भएको भिूम
योतबातामा आए। 8 त्यस समयमा कुनै िवशषे कामको िन म्त परम भलुे लवेी
कुललाई अरू कुलबाट छु ाउन ु भयो। ितनीहरूले परम भकुा करारको सन्दकू
बोक्ने काम गन ुर् पथ्य । आजसम्म चल्दै आए झैं ितनीहरूले परम भकुो पजूाहारी
काम पिन गरे परम भकुो नाउमँा ितनीहरूले मािनसहरूलाई आशीवार्द पिन िदन ु
पथ्य । 9 यसकारण लवेीहरूको भागमा भिूम परेन। ितनीहरूको भागमा परम भु
पन ुर् भयो जनु परम भलुे ितनीहरूलाई ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। भिूम अरू कुलका
मािनसहरूको भागमा मा पय ।)

10 “पिहला गरे झैं म पवर्तमा चालीस िदन चालीस रात बसें। त्यस समयमा
परम भलुे पिन मरेो ाथर्ना सनु्नभुयो र ितमीहरूलाई ध्वशं नगन िनणर्य लनभुयो।
11 परम भलुे मलाई आज्ञा िदनभुयो, ‘मािनसहरूको या ामा मागर्दशर्न गनर् ितमी
जाऊ। मलैे ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई िदएको ितज्ञा अनसुारको भिूममा
ितनीहरू बसोबास गनर् जान्छन।्’

साँच्चै परम भु के चाहनहुुन्छ
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12 “इ ाएलका मािनसहरू हो, अब सनु! परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूबाट के चाहनहुुन्छ? परम भु ितमीहरूले उहाँलाई सम्मान गरेको र उहाँले
भन्न ुभएका कुराहरू मानकेो चाहनहुुन्छ। परमे र ितमीहरूले मे गरेको र उहाँलाई
हृदय र ाणले सवेा गरेको चाहनहुुन्छ। 13 यसकारण आज म ितमीहरूलाई जनु
आज्ञाहरू र िविध-िवधानहरू बताउदँछुै ती सब पालन गर। यी िविध-िवधानहरू र
आज्ञाहरू ितमीहरू कै भलोको िन म्त हो।

14 “आकाशहरू, सव च्च आकाशमण्डलहरू, पथृ्वी तथा यसमा भएका
त्यके चीज परम भु ितमीहरूका परमे र कै हुन।् 15 परम भलुे ितमीहरूका

िपता-पखुार्हरूलाई यित ज्यादै मे गन ुर्भयो उहाँले ितनीहरूका सन्तान ितमीहरूलाई
आफ्नो मािनस बनाउन रोज्न ु भयो। उहाँले ितमीहरूलाई सबै अरू जाितहरूको
सा ामा मन पराउन ु भयो अिन आजसम्म ितमीहरू उहाँले रोज्न ु भएको मािनसहरू
हौ।

16“हठी हुन छोड, आफ्नो हृदय परम भलुाई समपर्ण गर। 17 िकन? िकनभने
परम भु ितमीहरूका परमे र नै ई रहरूका परमे र र परम भहुरूका परम भु
हुनहुुन्छ। उहाँ महान ् परम भु हुनहुुन्छ। उहाँ श शाली र आ यर्जनक यो ा
हुनहुुन्छ। उहाँको िन म्त त्यके मािनस एक शरह हो। उहाँको मन धनको वशमा
छैन। 18 टुहुरा-टुहुरी तथा िवधवाहरूलाई उहाँले मे गन ुर्हुन्छ। उहाँले त हा ो
भिूममा आउने िवदशेीहरूलाई पिन मे गन ुर्हुन्छ। उहाँले ितनीहरू सबलैाई खाने कुरा
तथा लाउने व हरू िदनहुुन्छ। 19 यसकारण ितमीहरूले पिन ती िवदशेीहरूलाई मे
गर िकनभने िम दशेमा ितमीहरू िवदशेीहरू नै िथयौ।

20“ितमीहरूले परम भु ितमीहरूको परमे रलाई आदर गर, उहाँलाई किहल्यै
नछोड तथा कसम खाँदा पिन उहाँकै नाउमँा खाऊ। 21 परम भु मा एकजना
हुनहुुन्छ जसलाई ितमीहरूले शसंा गन ुर्पछर्। उहाँ ितमीहरूका परमे र हुनहुुन्छ।
ितमीहरूले आफ्नै आखँाले दखेकेा छौ उहाँले महान ् र आ यर्पणू र् कामहरू गन ुर्
भएको छ। 22जब ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू िम दशे गए त्यस समय ितनीहरूको
जनसखं्या स री जना मा िथयो तर अिहले परम भलुे ितमीहरूको परमे रले
ितमीहरूको जनसखं्या धरैे भन्दा पिन धरैे आकाशका ताराहरू जितकै धरैे बनाइिदन ु
भएकोछ।

11
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परम भकुो सम्झना गर
1 “यसकारण ितमीहरूले परम भु ितमीहरूको परमे रलाई मे गन ुर् पछर्।

ितमीहरूले उहाँले भन्न ु भएको कुराहरू गन ुर्पछर् अिन सधैं उहाँले िदन ु भएको
हुकुम, िनयम, िविधहरू अिन आदशेहरू अनसुरण गन ुर्पछर्। 2 परम भु ितमीहरूका
परमे रले ितमीहरूलाई िसकाउन ु भएको ती सबै महान ्कुराहरू आज सम्झना गर।
ती सब कुराहरू हुदँा ितमीहरू िथयौ तर ितमीहरूका नानीहरू होइनन।् ितमीहरूले
परम भु कित श शाली, कित महान ्र उहाँले गन ुर् भएको महान ्कामहरू दखे्यौ।
3 ितमीहरूका बाल-बच्चाले होइन तर उहाँले दखेाउन ु भएको िचन्ह र कायर्हरू
ितमीहरूले दखे्यौ, ितमीहरूले िम दशेका राजा िफरऊन र परूा िम दशेमा के
गन ुर् भयो दखे्यौ। 4 िम दशेका सनै्य तथा ितनीहरूका घोडाहरू अिन रथहरूलाई
के गन ुर् भयो ितमीहरूका बाल-बच्चाहरूले होइन ितमीहरूले दखे्यौ। ितनीहरूले
ितमीहरूलाई खदे ्दै िथए तर परम भलुे ितनीहरूलाई लाल समु को पानीमा डुबाइ
िदनभुयो र सम्पणूर् ध्वशं पान ुर् भयो। 5 ितमीहरू यस भिूममा आई नपगुञु्जले
मरूभिूममा परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको िन म्त के के गन ुर्भयो
त्यो ितमीहरूका बाल-बच्चाले होइन, तर ितमीहरूले दखे्यौ। 6 रूबने कुलका
एलीआबका छोराहरू दातान र अबीरामलाई परम भलुे के गन ुर्भयो ितमीहरूले
दखे्यौ। मािनसको मखु झैं पथृ्वी फाटेर ितनीहरूका सबै प रवार, पालहरू अिन
ितनीहरूका नोकर चाकरहरू र सबै पशहुरू िन लएको इ ाएलका सबै मािनसहरूले
दखेकेा छन।् 7 ितमीहरूका बाल-बच्चाहरूले होइन तर ितमीहरूले परम भलुे गन ुर्
भएको ती महान ्कायर्हरू दखे्यौ।

8 “यसकारण यिद आज मलैे िदएका आज्ञा ितमीहरूले सम्पणूर् रूपले मान्यौ भने
ितमीहरू श शाली बिनने छौ र यदर्न नदी पार गरी जनु भिूममा वशे गदछौ त्यस
भिूमलाई आफ्नो दखलमा रा योग्य बिननछेौ। 9 जनु भिूम धरैे असल असल
चीजहरूले भ रएको छ र जनु परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू र ितनीहरूका
सबै सन्तानहरूलाई िदन शपथ खान ु भएको िथयो। त्यस भिूममा ितमीहरू दीघार्य ू
जीवन िजउन सक्नछेौ। 10 जनु भिूम ितमीहरू लदंछैौ, त्यो िम दशे जहाँबाट
ितमीहरू आएका छौ त्यस्तो छैन। िम दशेमा ितमीहरूले बीउ छरेर त्यसमा पानी
हाल्दा आफ्नो गोडाको सहायताले ख ु ा चलाएर नालाबाट पानी हाल्न ु पथ्य ।
जसरी साग-सब्जीमा पानी हाल्थ्यौ त्यसरी नै खतेमा पिन हाल्न ु पथ्य । 11 तर
इ ाएलमा त्यस्तो गन ुर् पदन, ितमीहरू जनु भिूममा पस्दछैौ त्यहाँ पहाडहरू छन ्
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र आकाशबाट परेको पानी ितमीहरूको खतेले पाउछँ। 12 परम भु ितमीहरूका
परमे रले त्यस भिूमको हरेचाह गन ुर्हुन्छ अिन वषर्को शरुूदे ख अन्तसम्मै आफ्नो
दिृ त्यस भिूममािथ रा हुुन्छ।

13 “परम भु भन्नहुुन्छ, ‘आज मलैे ितमीहरूलाई िदएको आज्ञाहरू रा री सनु
परम भु ितमीहरूका परमे रलाई मे गर र आफ्नो सारा हृदय र ाणले सवेा गर।
14 यिद यसो गरे, म ठीक समयमा ितमीहरूको भिूममा पानी पा र िदनछुे। म शरद
र वसन्त ऋतमुा ितमीहरूको िन म्त पानी पा र िदनछुे जसले गदार् ितमीहरूले अन्न,
नयाँ दाखरस र तले जम्मा गनर् सक्नछेौ। 15 अिन ितमीहरूको गाईबस्तहुरूको
िन म्त खतेमा शस्त घाँस उमारी िदनछुे। ितमीहरूको िन म्त शस्त खान-ेकुराहरू
हुनछेन।्’

16 “मखूर् नबन, सधैं सावधान भएर बस। अरू दवे-दवेताहरूलाई पजूा नगर।
17 यिद यसो गय भने परम भु ितमीहरूिसत रसाएर आकाश बन्द ग रिदन ु हुनछे
र पानी पनर् छोड्ने छ। खतेी हुन छोड्ने छ र परम भलुे ितमीहरूलाई िदनहुुने असल
भिूममा ितमीहरू चाँडै नै मनछौ।

18 “मलैे िदएका यी आज्ञाहरू पालन गर। यी आज्ञाहरू हृदयमा राख। यी
आज्ञाहरू लखेरे हातमा बाँध अिन िनधारमा टाल जसले गदार् ितमीहरूलाई यी
आज्ञाहरू सम्झना भइरहोस।् 19 यी कुराहरू ितमीहरू घरमा बस्दा, बाटोमा िहडं्दा,
ढल्कँदा, उठ्दा सधैं सम्झना गर। नानीहरूलाई पिन यी िविधहरू िसकाऊ।
20 यी आदशेहरू ढोकाको चौकटहरूमा र घरको फाटकमा लखे। 21 तब ितमी
र ितमीहरूका नानीहरू धत मा लामो अविध बाच्नछेन ् परम भलुे ितमीहरूका
पखुार्हरूलाई वचन िदन ु भएको िथयो। ितमीहरू तबसम्म बाँच्ने छौ जबसम्म
धत मािथ आकाश छ।

22 “मलैे ितमीहरूलाई बताएको आज्ञा पालन गनर् होिशयार होऊ, परम भु
ितमीहरूका परमे रलाई मे गर, उहाँले िसकाएको मागर्मा चल अिन उहाँ ित
िव ासी बन। 23 तब, जब ितमीहरू त्यो भिूममा ब ु जानछेौ परम भलुे त्यहाँका
अरू रा हरूलाई उच्छेद गन ुर् हुनछे। ितमीहरूले ितमीहरू भन्दा श शाली र
अिधक सखं्यामा भएका मािनसहरूबाट त्यो भिूम लने छौ। 24 ितमीहरूले
टेके जित भिूम ितमीहरू कै हुनछे। ितमीहरूको भिूम पवूर्मा य ू े टस, नदीदे ख
प ममा भमूध्य सगारसम्म अिन उ रमा लबानोन दिक्षणमा मरूभिूमसम्म हुनछे।
25 परम भलुे ितमीहरूको िन म्त ितज्ञा गन ुर् भएको छ, जनु जनु ठाउँमा ितमीहरू
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जाने छौ त्यहाँका मािनसहरू ितमीहरूिसत डराउनछेन ् एक जना पिन ितमीहरूको
िवरोध गनर् उिभने छैन।

इ ाएलको चाहना आशीवार्द अथवा सराप
26 “आज म ितमीहरूलाई केही रोज्ने मौका िददंछुै, ितमीहरूले सराप र

आशीवार्द मध्ये एउटा रोज्न ु सक्छौ। 27 आज मलैे ितमीहरूलाई बताएको परम भु
ितमीहरूका परमे रको आज्ञाहरू सनुरे पालन गरे ितमीहरूले आशीवार्द पाउनछेौ।
28 तर परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएका आज्ञाहरू पालन गन ुर् अस्वीकार
गरे ितमीहरूले सराप पाउनछेौ। यसकारण आज मलैे बताएको त रकामा जीवन
यापन गन ुर् नछोड अरू दवे-दवेताहरू नपजू कारण ितमीहरूले परम भलुाई िचन्छौ
अरू दवे-दवेताहरूलाई िचन्दनैौ।

29 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई त्यो भिूमसम्म पगु्न ु डोयार्उन ु
हुनछे र ितमीहरू चाँडै त्यहाँ पगु्नछेौ अिन भिूममा अिधकार लनछेौ। त्यो
समयमा ितमीहरूले गी रज्जीम डाँडामा गएर आशीवार्द र एबाल डाँडामा गएर
मािनसहरूलाई सराप घोषणा गन ुर् पछर्। 30 यी पवर्तहरू मोरेका बजराँट रूखहरूको
निजक यदर्न घाँटीमा बसकेा कनानहरूको भिूममा अव स्थत छन ्जो िगलगालबाट
यदर्न नदीको प मितर पछर्न।् 31 परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई
िदने भिूम लन जब ितमीहरू यदर्न नदी पा र जान्छौ अिन जब यो भिूममा दखल
कायम गछ 32 ितमीहरूले िनयम र िविधहरू सा ै होिशयारीसगँ पालन गन ुर्पछर् जो
आज ितमीहरूलाई बताउछुँ।

12
परमे रको आराधना गन स्थान

1 “आफ्नो नयाँ भिूममा ितमीहरूले पालन गन ुर् पन िविघ-िवधानहरू ियनीहरू नै
हुन।् त्यस भिूममा ितमीहरू जितञ्जलेसम्म बाँच्छौ ितमीहरूले यी िविध-िवधानहरू
अत्यन्तै सावधानीसगँ पालन गन ुर् पछर्। परम भलुे ितमीहरूलाई यो भिूम िदन ु हुदँछै
र परम भु ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूका परमे र हुनहुुन्छ। 2अिहले त्यस भिूममा
बिसरहकेा मािनसहरूबाट ितमीहरूले भिूम लनछेौ। ितमीहरूले ती मािनसहरूले
पजूा गन जग्गाहरू सम्पणूर् रूपले ध्वशं पान ुर् पछर्। यी जग्गाहरू अग्ला-अग्ला
पवर्तहरू, डाँडाहरूमा र ह रयो रूखहरू मिुन छन।् 3 ितनीहरूका वदेीहरू फुटाइिदन,ु
अिन ितनीहरूका पिव ढुङ्गाहरू टु ा-टु ा पा रिदन ु र ितनीहरूका अशरेा
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दवेताहरूका मिूतर्हरू ध्वशं पा रिदन ु जसले गदार् ितनीहरूको झटूा दवे दवेताहरूका
नाउिँनशान केही त्यस ठाउँमा नरहोस।्

4“ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको आराधना त्यस ढगंमा गन ुर् हुदँनै
जसरी ती मािनसहरूले आफ्ना दवेताहरूको पजूा गछर्न।् 5 ितमीहरूका कुलमा
परम भु ितमीहरूका परमे रले आफ्नो जनु ठाउँमा िवशषे बास गनर् चाहनहुुन्छ
त्यही ठाउँ ितमीहरूले आफ्नो आराधना गन ठाउँ बनाउन ु पछर्। 6 त्यही ठाउँमा
होमब ल, ब लदान दशांश अन्न तथा पश ु उपहार, िवशषे उपहार, भाकल रा खएको
उपहार अथवा ितमीहरूले परम भलुाई चढाउन इच्छा गरेको कुनै िवशषे उपहार
तथा आफ्नो घरमा पिहले ज न्मएको पशु सब चढाउन त्यही ठाउँमा पयुार्उन ु
पछर्। 7 परम भु ितमीहरूका परमे रको सामनु्ने ितमीहरूले खानछेौ र परम भु
ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई त्यही आशीवार्द िदन ु हुनछे, अिन ितमीहरूले
आफूले सबै काममा आनन्द भोग गनछौ।

8“अिहलसेम्म हामी आफ्नो इच्छा अनसुारले आराधना ग ररहकेा छौं तर अब
उसो त्यसरी आराधना नगरौ। 9 िकन? िकनभने अिहलसेम्म ितमीहरू िव ामस्थान
अिन उ रािधकारका ठाउँमा पसकेा छैनौ जो परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई िददं ै आउन ु भएको छ। 10 तर ितमीहरू यदर्न नदी पार गछ अिन
परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन लाग्न ु भएको भिूममा अिधकार
गरे र ब छेौ। तब परम भलुे ितमीहरूलाई सरुिक्षत रा ु सबिैतरका श हुरूबाट
सरुक्षा िदनहुुनछे। 11 तब परम भु ितमीहरूका परमे रले आफ्नो नाउँ रा जनु
एउटा ठाउँ चनु्नहुुन्छ त्यहीं मलैे िदएको आज्ञा अनसुार होमब ल, ब लदानहरू,
ितमीहरूको अन्न तथा पशकुो दशांश, िवशषे ब ल तथा परम भलुाई चढाउन
भाकल गरेको असल असल चीजहरू त्यहाँ ल्याउन ु पछर्। 12 ितमीहरू, ितमीहरूका
आफन्तहरू, बाल-बच्चाहरू, कमारा-कमारीहरू र शहरमा बासो-बास गन लवेी
कुलका मािनसहरूलाई त्यही स्थानमा ल्याऊ (ती लवेीहरूको िन म्त त्यो भिूममा
कुनै आफ्नो अशं हदँनै) त्यहाँ परम भु ितमीहरूका परमे रसगँ आनन्द मनाऊ।
13 ितमीहरू िन य गर ितमीहरूको होमब ल आफ्नो इन्छा गरेको स्थानमा चढाउने
छैनौ। 14 परम भलुे ितमीहरूको एउटा कुलहरूको कुनै िवशषे ठाउँ रोज्न ु हुनछे।
होमब ल दऊे तथा कामहरू गर जो मलैे ितमीहरूलाई त्यस ठाउँमा गन ुर् भनकेो िथएँ।

15 “जहाँ जहाँ ितमीहरू बस्छौ त्यहाँ ितमीहरूले ह रण तथा मगृ जस्ता असल
पशहुरू मारेर जित मास ुखान इन्छा गछ खान सक्छौ, जित धरैे परम भु ितमीहरूका
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परमे रले िदनहुुन्छ। कुनै पिन मािनस जो श ु अथवा अशु छ कसलैे पिन त्यो
मास ु खान सक्छ। 16 तर रगत पानी झैं भइँूमा पो ु पछर् िकनभने रगत खान ु हुदँनै।

17 “तर केही चीजहरू यस्ता पिन छन ् जो ितमीहरूले आफ्नो शहरमा खान
स ै नौ। अिन ती चीजहरू हुन नयाँ बालीको दशांश अन्न, नयाँ दाखरस अथवा
तलेको दशांश, घरका पशहुरूबाट ज न्मएको पिहलो पाठा अिन ितमीहरूले
परमे रलाई चढाउँछु भनी शपथ गरेको चीजहरू, ितमीहरूले चढाउन ु इच्छा गरेको
कुनै िवशषे ब लका चीजहरू। 18 ितमीहरूले ती चीजहरू आफ्ना बाल-बच्चा
नोकर-नोकन हरू तथा आफ्ना शहरहरूिभ बसो-बास गन लवेी मािनसहरूसगँै
लएर ितमीहरूकै कुल माझमा परम भु ितमीहरूका परमे रले छान्न ु भएको

स्थानमा परम भकुो सम्मखु बसरे खान ु पछर्। ितमीहरूले गन असल असल
कायर्हरूमा परम भु ितमीहरूका परमे रको सामनु्ने गरेर आनन्द मनाऊ। 19 तर
ितमीहरू आफ्नो खा लवेीहरूसगँ बाँड्न ु पछर् भनी िन न्त होऊ। यस्तो तबसम्म
गर जबसम्म आफ्नो भिूममा बस्छौ।

20 “उहाँले ितज्ञा गरे अनसुार परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको
भिूमको सीमाना बढाउन ु हुनछे र जब ितमीहरूलाई मास ु खान इच्छा हुनछे र मास ु
खान्छु भन्ने छौ, तब जितसम्म खान ु इच्छा हुन्छ खाऊ। 21 परम भलुे छान्न ु
भएको स्थान टाडो पिन हुन सक्छ र परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको
पशहुरूलाई ितमीहरूले मलैे भनकेो आज्ञा अनसुार आफ्नो समयमा र स्थानमा खान
सक्छौ। 22 ितमीहरूले ह रण तथा मगृको मास ु झैं यी पशहुरूको मास ु पिन खान
सक्छौ खाने मािनस शु अथवा अशु जस्तो पिन हुन सक्छ। 23 तर रगत नखाने
िनधो गन ुर्पछर्। िकन? िकनभने रगतमा जीवन हुन्छ र कुनै चीज जसमा जीवन
रहन्छ त्यो खान ु हुदँनै। 24 पानी घोप्टाए झैं रगत भइँूमा पोखी दऊे। रगत खान ु
हुदँनै। 25 परम भलुे असल हो भन्न ु भएको काम ितमीहरूले गन ुर्पछर्, तब मा
ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानहरूलाई रा ो हुनछे।

26 “यिद ितमीहरूले परमे रलाई केही िवशषे चीज चढाउन चाहन्छौ भने
परम भु ितमीहरूका परमे रले छान्न ु भएको िवशषे स्थानमा जानपुछर्। अिन यिद
ितमीहरूले कुनै िवशषे उपहार चढाउन ितज्ञा गछ भने परम भलुे छान्न ु भएको
त्यस िवशषे स्थानमा ितमीहरू जानपैछर्। 27 होमब ल त्यही स्थानमा चढाउन ु पछर्
र होमब लको मास ु र रगत परम भु ितमीहरूका परमे रलाई वदेीमा चढाउन ु पछर्।
अन्य ब लदानहरूको िन म्त परम भु ितमीहरूका परमे रको वदेीमा रगत खन्याउन ु
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पछर्। तब ितमीहरूले मास ु खान सक्छौ। 28 आज्ञाहरू जो म ितमीहरूलाई िदन्छु
पालन गदार् सावधान होऊ। जब ितमीहरू असल र उिचत कामहरू गछ जसले
परम भु ितमीहरूका परमे रलाई सन्त ु पाछर्, तब ितमीहरूको िन म्त र ितमीहरूको
भावी सन्तानको िन म्त सधैं भलो हुनछे।

29 “ितमीहरू अरू मािनसहरूको भिूम अिधकार गनर् जाँदछैौ परम भु
ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको िन म्त ती मािनसहरूलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे।
ितमीहरूले ती मािनसहरूलाई उच्छेद गनछौं र ितमीहरू त्यहाँ ब े छौ। 30 त्यित
भइसके पिछ सावधान हुन!ु ती मािनसहरूलाई ध्वशं पानछौ। तर ितनीहरू झटूो
दवेताहरू मान्न ु पन जालमा नफँस। सावधान बस! झठूो दवेताहरूअिघ सहायताको
िन म्त नजाऊ। यसो नभन, ‘ितनीहरूले ती दवेताहरू पजूा गदर्थे यसकारण म पिन
त्यस्तै कारले पजूा गछुर्।’ 31 परम भु ितमीहरूका परमे रलाई त्यसो नगर।
त्यस्ता दवेताहरूको पजूा नगर! िकन? िकनभने ती मािनसहरूले परम भलुाई
मन नपराउने सबै कुराहरू गछर्न।् होमब ल िददाँ ितनीहरू आफ्ना नानीहरू जलाउन
पिन गा ो मान्दनैन।्

32“मलैे िदएका आज्ञाहरू होिशयारीसगँ पालन गन ुर् पछर्। मलैे भनकेा कुराहरूमा
कुनै कुरा थप्ने अथवा घटाउने काम नगर।

13
झटूा अगमव ाहरू

1 “कुनै एकजना अगमव ा अथवा सपना ाख्या गन मािनस ितमीहरूकहाँ
आउन सक्छ। उसले ितमीहरूलाई भन्न सक्छ उसले सकेंत अथवा आ यर्जनक
काम दखेाउन सक्छ। 2 उसले भने झैं िचन्ह अथवा आ यर्जनक काम साँच्चै हुन
सक्छ, ितमीहरूले किहल्यै नजानकेो अन्य दवेतालाई उसले मान्न लगाउन सक्छ।
उसले भन्न सक्छ, ‘हामी यी दवेताहरूलाई पजूा गरौं।’ 3 त्यस मािनसलाई नसनु
िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको परीक्षा लएको हुनसक्छ।
यस्तो हुन सक्छ परम भलुाई ितमीहरूको हृदय तथा ाणले नै मािनरहकेा छौ
िक छैनौ जान्न जाँच ग ररहन ु भएको होला। 4 परम भु ितमीहरूका परमे रलाई
आदर गर, उहाँलाई अनशुरण गर। परम भकुो आज्ञा पालन गर अिन उहाँले जे
भन्नहुुन्छ त्यही गर। उहाँको सवेा गर तथा उहाँलाई किहल्यै नछोड। 5अगमव ा
अथवा स्वप्न-दश मािनसलाई ितमीहरूले मान ुर् पिन पछर्। िकन? िकनभन,े उसले
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ितमीहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमे रलाई नमान्न ु भन्यो। उहाँ त्यो परमे र
हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउन ुभयो जहाँ ितमीहरू कमारा-
कमारीहरू िथयौ। परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई जस्तो त रकाले
जीवन यापन गन आज्ञाहरू िदन ु भएको छ त्यसबाट उसले अलमलायो। ितमीहरूका
मािनसहरूबाट द ु ता हटाउनको िन म्त ितमीहरूले त्यसलाई मान पछर्।

6 “ितमीहरूका आफ्नै दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनी, छोरा अथवा छोरी, प ी सगं-
सम्बन्धी कसलैे ग ु रूपले ितमीहरूलाई अन्य दवेताहरू पजूा गनर् राजी गराउलान।्
ितनीहरू भन्न सक्छन,् ‘जाँऊ हामी अन्य दवेताहरूलाई पजूा गरौं।’ (यी
दवेताहरूलाई ितमीहरू तथा ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले जानकेा िथएनन।् 7 ती
दवेताहरू ती मािनसहरूका हुन ्जो ितमीहरूको निजक अथवा टाढा बसकेा हुन्छन ्
ितनीहरू ितमीहरू कै व रप र अरू जग्गामा बसकेा हुन्छन।्) 8 त्यस मािनससगँ
ितमीहरूले सहमत हुनहुुदँनै। उसलाई न सनु, ऊ ित दया नदखेाऊ, उसको सरुक्षा
नगर अिन उसलाई नछोड। 9-10 होइन, त्यसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मार। त्यसलाई
मानर् ढुङ्गा टप्ने मािनसहरू मध्ये ितमी पिहलो हुन ु पछर् र अरू मािनसहरूले पिन
त्यस मािथ ढुङ्गा फ्याँक्छन।् िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरू जो िम दशेमा दास-दासीको जीवन िबताइरहकेा िथयौ त्यहाँबाट बािहर
िनकाल्न ु भयो, उहाँले ितमीहरूलाई टाढो ल्याउने चे ा गन ुर्भयो। 11 तब इ ाएलका
मािनसहरूले थाह पाउनँछेन ्र त्यस्तो द ु तापवूर्क काम किहल्यै गन छैनन।्

12 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ब को लािग ितमीहरूलाई शहरहरू िदन ु
भएको छ। कोही समय ती शहरहरू मध्ये कुनै एक शहरको िवषयमा नरा ो
कुराहरू सनु्न सक्छौ। ितमीहरू थाहा पाउन सक्छौ 13 केही नरा ा मािनसहरू
आफ्नै जाित िभ का शहरबासीहरूलाई नरा ो काम गनर् फकाउँदछैन।् ितनीहरू
आफ्नै शहरका मािनसहरूलाई भन्न सक्छन,् ‘हामी अरू दवेताहरूको सवेामा
जाऊँ।’ (ती दवेताहरू ितमीहरूले किहले पिन नदखेकेा नजानकेा हुन सक्छन)्।
14 त्यस िवषयमा ितमीहरूले रा ोसगँ खोजी गन ुर्पछर् अिन यिद कुरो सत्य स्थािपत
भयो त्यस्तो अिन अथवा घिृणत काम भएकै िथयो भन।े 15 ती शहरहरूका
मािनसहरूलाई ितमीहरूले तरवारले काटेर मान ुर्पछर्। ितनीहरू सबलैाई न पान ुर्पछर्
र शहर पिन सम्पणूर्रूपले ध्वशं पान ुर् पछर्। 16 ितनीहरूका सबै बहुमलू्य चीजहरू
जम्मा गर अिन ितनीहरूलाई शहरको बीचमा लजैाऊ, शहर अिन यसमा भएको
त्यके चीजलाई जलाई दऊे। यो परम भु ितमीहरूको परमे रको िन म्त होमब ल
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हुनछे। त्यस शहरको पनुर्िनमार्ण नहोस ्र त्यो केवल ढुङ्गाको थु ो मा बिनरहोस।्
17 त्यस शहरमा भएको त्यके चीज परमे रलाई ध्वशं पानर् िदन ु पछर् जसले गदार्
त्यहाँ ितमीहरूको िन म्त केही पिन नहोस।् यिद ितमीहरूले यो आज्ञा पालन गय
भने परम भु ितमीहरूिसत रसाउन छोड्न ु हुन्छ, उहाँ ितमीहरू ित दयाल ुहुनहुुन्छ,
उहाँ ितमीहरू ित दःुखी हुनहुुन्न। उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई ितज्ञा
िदए अनसुार ितमीहरूलाई िवशाल समदुाय बिननमा सहयोग गन ुर् हुनछे। 18 यिद
ितमीहरूले परम भु ितमीह रका परमे रको आज्ञाहरू पालन गय भने र परम भु
ितमीहरूका परमे रको नजरमा जनु असल छ त्यो मा गय भने उहाँले त्यसो गन ुर्
हुनछे।

14
1 “ितमीहरू परम भु आफ्ना परमे रका नानीहरू हौ। यिद ितमीहरूको

आफन्तमा कसकैो मतृ्य ु हुन्छ भने ितमीहरूको शरीरलाई नकाट अिन आफ्नो
टाउकोको केश नखौर।* 2 िकन? िकनभने ितमीहरू अरू मािनसहरूभन्दा
िभन्दै हौ। ितमीहरू परम भकुो िवशषे मािनसहरू हौ। परम भु आफ्ना परमे रले
ससंारका सबै मािनसहरूको माझबाट ितमीहरूलाई आफ्नो िवशषे मािनस बनाउन
रोज्नभुएको छ।

इ ाएलीहरूलाई खान ु अनमुित िदइएका खा वस्तहुरू
3 “परम भबुाट घणृा ग रएका चीजहरू कुनै पिन नखाऊ। 4 ितमीहरूले यी

पशहुरू खान सक्छौः गोरू-गाई, भडेा, बा ा, 5 मगृ, ह रण, बराँट, जगंली बोका,
पहाडी बोका, िच ल र पहाडी भडेाहरू। 6खरु दईु भागमा िच रएको छ र उ ाउँछ
भने त्यस्ता कुनै पिन पश ु खानहुुन्छ। 7 तर ऊँठ, खरायो अथवा भीर खरायो आिद
नखाऊ य िप यी पशहुरू उ ाउँछन,् ियनीहरूको खरु दईु भागमा िच रएको छैन।
यसकारण यी पशहुरू शु ितमीहरूका लािग खान ु होइनन।् 8 अिन ितमीहरूले
स ूगंरु खान ु हुदँनै। ितनीहरूको खरुहरू त िच रएका छन ् तर ितनीहरू उ ाउँदनैन।्
यसकारण स ूगंरु ितमीहरूको िन म्त श ु खाना होइन र यसको कुनै अगंको मास ु
नखान।ु मरेको स ूगंरु ितमीहरूले नछुन।ु
* 14:1: …

- रवाजले इ ाएलीहरू
पिव जाित भिनन्छ ितनीहरूले यस्तो रीित पच्छाउन ु हुदँनै।
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9 “पानीमा भएका ाणीहरूमा जसको पखंटेा र कत्ला हुन्छ त्यो खान ु सक्छौ।
10 तर पानीमा हुने ाणीहरूमा जसको पखंटेा अिन कत्ला हुदँनै त्यस्ता ाणी
ितमीहरूले खान ु हुदँनै कारण त्यो ितमीहरूको िन म्त अशु खा हो।

11 “ितमीहरूले कुनै पिन श ु पकं्षी खान सक्छौ। 12 तर यी पकं्षीहरूमा कुनै
पिन नखाऊ; गरूड, िग र कालो िग , 13सबै कारको रातो चील र कालो चील,
14 सबै कारका काग 15 ठूलो लाटोकोसरेो, कराउने लाटोकोसरेो, समु -हाँस,
सबै कारको बसेारा, 16 सानो लाटोकोसरेो, ठूलो लाटोकोसरेो, सतेो लाटोकोसरेो,
17 मरूभिूमको लाटोकोसरेो, माछा खाने िग , पानी-काग, 18सारस, सबै कारको
बकुल्लो, फा चेरो अथवा चमरेो।

19 “पखंटेा भएका कुनै िकरा नखाऊ िकनभने ितनीहरू अशु हुन्छन।् 20 तर
ितमीहरू सबै श ु चराहरू खान ु सक्छौ।

21 “यिद कुनै पश ु आफैं मरेको भए, त्यो ितमीहरूले खान ु हुदँनै। त्यो मतृ पश ु
ितमीहरूको शहरमा ब े कुनै िवदशेीलाई दऊे, उसले त्यो खान सक्छ। अथवा
ितमीहरूले त्यस मतृ पश ु िवदशेीलाई बचे्न सक्छौ, तर ितमीहरूले खान ु हुदँनै।
िकन? िकनभने ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रका िवशषे मािनसहरू हौ।

“बा ाको पाठो त्यसकै माऊको दधूमा नपकाऊ।
दशांश िदने िनदशन

22 “ितमीहरूले त्यके वषर् ितमीहरूको खतेको उब्जनीबाट दशांश जोगाई
िनधार् रत गरेर रा ु पछर्। 23 तब ितमीहरू परम भलुे आफ्नो स्थान भनी छानकेो
घरमा जान ु पछर्। ितमीहरूको त्यहाँ परम भु ितमीहरूका परमे रिसत भटे हुन
जान्छौ। त्यस समय ितमीहरूले त्यो दशांश अन्न, नयाँ दाखरस तले, आफ्नो
गोठमा जन्मकेो थम भडेा-बा ाको पाठो खानछेौ। यस कारले ितमीहरूले सधैं
परम भु ितमीहरूका परमे रलाई आदर गनछौ। 24 तर त्यो िनधार् रत ठाउँ टाढो
भए ितमीहरू आफ्नो अन्नहरूको दशांश लएर जान ु नसक्ने पिन हुन सक्छौ। यस्तो
भएको खण्डमा, 25 त्यो दशांश अन्न बचे र बचेकेो दाम लएर परम भलुे छान्न ु
भएको घरमा जाऊ। 26 ितमीहरूले जे रूचाउछँौ त्यही िकन्न त्यो पसैा खचर् गरः
जस्त-ैगाई, भडेा, दाखरस अथवा कुनै अन्य साम ी। तब ितमीहरू अिन ित ो
प रवारहरूले खाएर अिन परम भु ितमीहरूको परमे रिसत त्यस भिूममा आनन्द
मनाऊ। 27 तर ितमीहरूको शहरमा ब े लवेीहरूलाई निबसर्। िकन? िकनभने
ितमीहरूको झैं ितनीहरूको भिूम छैन।
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28 “ त्यके तीन वषर्को अन्तमा ितमीहरूको अन्न उब्जनीबाट दशांश सं ह
गन ुर् पछर्। त्यसलाई आफ्नो शहरको भण्डारमा थपुार। 29 यो अन्न लवेीहरूको
िन म्त हो कारण ितमीहरूको झैं ितनीहरूको आफ्नो भिूम छैन। यी अन्न शहरका
अन्य अभाव स्त मािनसहरूको िन म्त पिन हो अिन यो िवदशेीहरू, िवधवाहरू र
टुहुरा टुहुरी नानीहरूको िन म्त हो। यिद ितमीहरूले यसो गरे परम भु ितमीहरूका
परमे रले ितमीहरू जे गछ त्यके चीजमा आशीवार्द िदन ु हुनछे।

15
ऋण मु हुने िवशषे वषर्

1“ त्यके सात वषर्को अन्तमा ितमीहरूको ऋण माफ गन ुर् नै पछर्। 2 ितमीहरूले
यो यसरी गन ुर् पछर्। त्यके मािनस जसले अक इ ाएलीलाई ऋण िदएको छ उसले
त्यो ऋण माफ गन ुर् पछर्। उसले ऋण लने अक इ ाएली भाइलाई ऋण ितनर् लाउन ु
हुदँनै। िकन? िकनभने परम भलुे यस वषर् ऋण माफ गन आज्ञा िदन ु भएको छ।
3 ितमीहरूले अक कुनै िवदशेीलाई ऋण ितन ुर् लगाउन ु सक्छौ तर त्यो ऋण कुनै
इ ाएलीिसत भए माफ िदनै पछर्। 4 ितमीहरूको भिूममा कुनै गरीब मािनस हुने छैन।
िकन? िकनभने परम भलुे ितमीहरूलाई यो भिूम िदन ु हुदँछै अिन ितमीहरूलाई
धरैे धरैे आशीवार्द िदन ु हुनछे। 5 तर ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको
आज्ञा पालन गय भने मा त्यस्तो हुनछे। आज ितमीहरूलाई मलैे बताएको त्यके
आज्ञा खबुै होिशयारीसगँ पालन गन ुर् पछर्। 6 तब परम भु ितमीहरूका परमे रले
उहाँको ितज्ञा अनसुार आशीवार्द िदन ु हुनछे। अिन अन्य रा हरूलाई ऋण िदनकुो
िन म्त ितमीहरूिसत शस्त पसैा-रूिपया हुनछे। तर ितमीहरूले अरूबाट ऋण लनु
आवश्यक पदन। ितमीहरूले धरैे रा हरूलाई शासन गनछौ, तर कसलैे ितमीहरूलाई
शासन गन छैन।

7 “जब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले िदने भिूममा बस्दछौ,
ितमीहरूको माझमा एकजना गरीब मािनस हुन ु सक्छ। ितमीहरू स्वाथ हुन ु हुदँनै।
त्यस गरीब मािनसलाई सहायता गनर् अस्वीकार नगर। 8 त्यस मािनसलाई जनु
चीजको जे खाँचो पछर् त्यो सहायता गर। त्यसलाई सहायता गनर् ितमीहरू इच्छुक
भई ब ु पछर्।

9 “सातौं वषर् जो ऋण माफ ग रने वषर् हो र यसको िनहुमँा कसलैाई सहायता
गनर् अस्वीकार नगर। ितमीहरूको मनमा द ु िवचारलाई प नदऊे। जनु मािनसलाई
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केही सहायताको खाँचो छ उसको िवषयमा द ु िवचार नगर। यिद ितमीहरूले त्यस
गरीब मािनसलाई सहायता गनर् अस्वीकार गरे उसले परम भलुाई आरोप गनछ र
ितमीहरूलाई परम भलुे पापको दोषी लाग्नछे यसकारण गरीब मािनसलाई सहायता
िदन अस्वीकार नगर।

10 “ितमीहरूले गरीब मािनसलाई सके अनसुार दऊे। उसलाई िददंा नरा ो
नसम्झ। िकन? िकनभन,े यस्तो असल काम गरे परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई आिशष िदन ु हुनछे। ितमीहरूलाई ितमीहरूको सबै काममा र
ितमीहरूले गरेको त्यके चीजमा उहाँले ितमीहरूलाई आिशष िदन ु हुनछे। 11 त्यो
भिूममा सधैं गरीब मािनसहरू रहनछेन ्यसकारण ित ा भाइलाई सहायता गन ुर् सब
समय तयार बस भनी म आज्ञा गछुर्। ितमीहरूको भिूममा सहायताको अपके्षामा ब े
गरीब मािनसलाई सहायता दऊे।

कमारा-कमारीहरूलाई मु
12“यिद ितमीहरूले आफ्नो दशेका मािनसहरूलाई नै एउटा िह ूमािनस अथवा

ी िकन्छौ भन,े ितमीले उसलाई आफ्नो सवेामा छ वषर्सम्म रा सक्छौ तर सातौं
वषर्मा उसलाई मु गन पछर्। 13 तर जब उसलाई मु गछ ितमीले उसलाई
खाली हात िवदा िदन ु हुदँनै। 14 ितमीले उसलाई ित ो केही गाई-बस्त,ु ित ो केही
अन्न र ित ो केही म िदनपुछर्। जो परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई
आशीवार्द िदनभुएको छ। 15 ितमीहरू पिन िम दशेमा कमारा-कमारीहरू िथयौ
अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई मु िदन ुभएको हो। यसकारण
म ितमीहरूलाई आज आज्ञा िदइरहको छु।

16 “तर ित ा कमारा-कमारीहरू मध्ये कुनै एक जानले भन्न सक्छ, ‘उसले
ितमीलाई छोड्ने छैन।’ उसले यस्तो भन्न सक्छ, िकनभने उसले ित ो प रवारलाई
मे गछर् अिन ित ो प रवारमा उसको जीवन रा री िबत्दछै। 17 त्यो कमारालाई

आफ्नो कान ढोकामा टाँ लगाऊ र एउटा खा प्सयो लएर कानमा छेंड पा रदऊे।
त्यो सधैंको िन म्त ित ो कमारा बिननछे। यिद त्यो मािनस कमारा भए पिन र त्यस्तै
कारले ब चाहे त्यसै गन ुर्।
18 “कमारा-कमारीहरूलाई मु गदार् मन निबगार। सम्झना गर ितनीहरूले

ितमीलाई छ, वषर्सम्म अरू नोकर-चाकरहरूलाई ितन ुर्पन भन्दा आधा ज्यालामा
सवेा पयुार्एका छन।् परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूले जे गछ त्यके
चीजमा आशीवार्द िदन ु हुनछे।
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पिहले जन्मकेो पशहुरूको िवषयमा िनयमहरू
19 “ितमीहरूको बगालमा पिहला जन्मकेा पशहुरूका साना बाछाहरू िवशषे

हुन्छन।् ितनीहरूलाई परम भु ितमीहरूको परमे रका िन म्त चढाउनै पछर्। ती
पशहुरू मध्ये कुनलैाई पिन काममा नलगाऊ अिन पिहला जन्मकेो ितमीहरूका
भडेाहरूबाट ऊन का ु हुदँनै। 20 त्यके वषर् त्यस्ता पशहुरूलाई परम भु आफ्ना
परमे रले जहाँ आफ्नो िवशषे ठाउँ भनी रोज्न ु हुनछे त्यहाँ लजैाऊ र परम भिुसत
बसी आफ्ना प रवारहरूसगँै ती पशहुरू खाऊ।

21“तर यिद कुनै त्यस्तो पशमुा केही खोट रहे अथवा यिद त्यस्तो पश ु लङ्गडा
अथवा अनं्धा भए, अथवा कुनै दोष रहे तब ितमीहरूले त्यस पशलुाई परम भु
आफ्ना परमे रलाई ब ल नदऊे। 22 तर ितमीहरूले त्यस पशकुो मास ु घरमै खान ु
सक्छौ। कसलैे पिन श ु होस ्अथवा अशु , त्यस पशकुो मास ु खान ु सक्छ। यस्तो
पशहुरूको मास ु खाने िनयम मगृ तथा ह रणको मास ु खाने जस्तै हो। 23 ितमीहरूले
यसको रगत खान ु हुदँनै। यसलाई भ ूइँमा पानी खन्याए जस्तै पो ु पछर्।

16
िनस्तार-चाड

1 “आबीब महीनाको सम्झना गर। त्यस समयमा ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमे रको सम्मानमा िनस्तार चाड मनाउनै पछर्। िकन? िकनभने
त्यस महीनामा परम भु ितमीहरूको परमे रले ितमीहरूलाई राती िम दशेबाट
बािहर ल्याउन ु भएको हो। 2 परम भलुे जनु घर उहाँको िवशषे घर भनी रोज्न ु हुनछे
त्यहाँ ितमीहरू जानै पछर्। गाईहरू तथा बोकाहरू ितमीहरूले परम भकुो सम्मानमा
िनस्तार ब लको रूपमा चढाउनै पछर्। 3 यो ब लमा खमीर भएको रोटी खान ु हुदँनै।
ितमीहरूले सात िदनसम्म अखिमरी रोटी खान ु पछर्। यस रोटीलाई ‘क को रोटी’
भिनन्छ। िम दशेमा ितमीहरू कित क मा िथयौ यसले त्यो सम्झना गनर्मा सहायता
गछर्। सम्झना गर कित चाँढै ितमीहरूले त्यो भिूम छाड्न ु पय ! ितमीहरूले िम
छोडकेो त्यो िदनलाई सम्झना गन ुर्पछर् जब ितमीहरू बाँचकेा छौ। 4 यस दशेका
मािनसहरूको कसकैो घरमा पिन सात िदनसम्म खमीर रहन ु हुदँनै। पिहलो िदनको
साँझमा चढाएको ब लको मास ु पिन अक िदन िबहानभन्दा अिघ नै खाई सक्नपुछर्।

5 “परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु हुने भिूमको कुनै पिन शहरमा
िनस्तारचाडको ब ल गन ुर् हुदँनै। 6 ितमीहरूले िनस्तारचाड ब ल खाली परम भु
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ितमीहरूका परमे रले उहाँको आफ्नो नाउमँा रोज्न ु भएको घरमा मा चढाउन ु
पछर्। त्यहाँ खाली घाम अस्ताएपिछ मा िनस्तारचाड ब ल चढाउन ु पछर्। यो िदन
पिव िदन हुनछे जित वलेा परमे रलाई कसरी ितमीहरूले िम दशेबाट बािहर
िनकाले त्यो सम्झना गनछौ। 7 परम भु ितमीहरूका परमे रले रोज्न ु भएको ठाउँमा
िनस्तार ब लको मास ु पकाउन ु पछर् अिन खान ु पछर्। तब िबहान ितमीहरू घर जान
सक्छौ। 8 ितमीहरूले छ िदनसम्म अखिमरी रोटी खान ु पछर् र सातौं िदनमा केही
काम गन ुर् हुदँनै। यस िदन परम भु ितमीहरूका परमे रको सम्मानमा िवशषे सभाको
िन म्त मािनसहरू भलेा गन ुर् पछर्।

साताहरूको चाड (पने्टकोस्ट)
9 “बाली काटनू शरुू गरेको समयदे ख ितमीहरूले सात साता गन्न ु पछर्। 10 तब

परम भु ितमीहरूका परमे रको िन म्त साताहरूको चाड मनाउनपुछर्। ितमीले
उपहार चढाउँन चाहकेो कुनै िवशषे उपहार चढाऊ। परम भु ितमीहरूका परमे रले
कित धरैे आशीवार्द िदन ु भएको छ त्यही प रमाणले उपहार चढाऊ। 11 परम भलुे
आफ्नो नाउमँा िवशषे घर रोज्न ु हुनछे र त्यही भिूममा जाऊ। ित ा छोरा-छोरीहरू,
कमार-कमारी तथा आफन्तहरू लएर जाऊ अिन ितमीहरू परम भु ितमीहरूको
परमे रको अिघ आनन्द मनाऊ। ितमीहरूको शहरहरूमा भएका लवेीहरू, टुहुरा-
टुहुरीहरू, िवदशेीहरू र िवधवुाहरूलाई पिन लजैाऊ। 12 सम्झना गर िम दशेमा
ितमीहरू पिन कमारा-कमारीहरू िथयौ। यसकारण होिशयारीिसत िविधहरू पालन
गर।

छा ो-बासको चाड
13 “खलामा बाली जम्मा गरेपिछ र कोलबाट दाख िनकालकेो सात िदन

पिछ ितमीहरूले छा ो-बासको चाड मनाउनपुछर्। 14आफ्नो शहरमा ब े लवेीहरू,
िवदशेीहरू, टुहुरा-टुहुरीहरू र िवधवाहरू लगायत आफ्ना छोरा-छोरीहरू, नोकर-
चाकरहरूसगँै यो भोज मनाऊ। 15 परम भु ितमीहरूका परमे रले रोज्न ु भएको
िवशषे ठाउँमा यो पवर् सात िदनसम्म मनाऊ। यो ितमीहरूका परमे रको सम्मानमा
मनाऊ। ितमीहरू अत्यन्तै आन न्दत हुनपुछर् परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूको बालीलाई र ितमीहरूले जे गछ त्यसमा आशीवार्द िदन ु भएको छ।

16 “परम भु ितमीहरूका परमे रले िवशषे ठाउँ भनी रोज्न ु हुने ठाउँमा वषर्मा
तीन पल्ट ितमीहरूका मािनसहरू भलेा हुनपैछर्। ितनीहरू अखिमरी रोटीको चाडमा,
साताहरूको चाडमा र छा ो-बासको चाडमा भलेा हुन ु पछर्। त्यहाँ भटे गनर् आउने
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त्यके मािनसले ब ल ल्याउन ु पछर्। 17 परम भलुे उसलाई कित धरैे आशीवार्द िदन ु
भएको छ त्यो सोचरे जित िदन सएछ उसले ब ल िदनपुछर्।

मािनसहरूका लािग न्यायक ार् तथा अगवुाहरू
18 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु भएको त्यके शहरमा

न्यायक ार् तथा अिधकारीहरू हुने मािनसहरूलाई रोज। त्यके कुल समहूले यस्तो
गन ुर्पछर्। यी मािनसहरू िनष्पक्ष न्याय गन योग्य हुनपुछर्। 19 जब ितमीहरूले न्याय
गदार् िनष्पक्ष हुनपुछर्, पक्षपाती हुन ु हुदँनै। अिन ितनीले पसैा घसूको रूपमा लन ु
हुदँनै। पसैाले ज्ञानी मािनसलाई अन्धो बनाउछँ अिन ज्ञानी मािनसहरूका कुराहरू
बद्ली हुन्छन।् 20 उ ारता अिन न्याय! ितमीहरूले सधैं असल अिन रा ो हुन
कोिशस गन ुर् पछर्। तब परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ुभएको भिूममा अिधकार
गन छौ र जीउने छौ।

परमे र मिूतर्हरू घणृा गन ुर्हुन्छ
21“जब ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको िन म्त वदेी बनाउछँौ वदेी

पिछ ल्तर अशरे दवेीको सम्मानमा कुनै काठको खम्बा रा ु हुदँनै। 22 परम भु
ितमीहरूका परमे रले घणृा गन ुर् हुन्छ ितमीहरूले झटूा दवेताहरू पजू्नकुो िन म्त
कुनै िवशषे चोखो ढुङ्गा त्यहाँ रा ु हुदँनै।

17
ब लमा असल पशहुरू मा चढाऊ

1 “कुनै गोरू अथवा भडेामा केही दोष भए परम भु ितमीहरूका परमे रलाई
चढाउन ु हुदँनै। िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले यस्तो घणृा
गन ुर्हुन्छ।

मिूतर् पजूा गनहरूलाई दण्ड
2“सायद ितमीहरूले सनुकेो होला परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई

िदन ु हुदँ ै गरेका शहरहरू मध्ये एउटा शहरमा केही अिन हुन्छ। सायद ितमीहरूलाई
थाहा होला ितमीहरूकै समहूको कुनै परुूष अथवा ीले परम भकुो िवरू पाप
गरेको छ। यो पिन सनुकैे होला ितनीहरूले परम भकुो करार भङ्ग गरेका छन।्
3 ितनीहरूले अरू दवेी दवेताहरू पजूकेा छन।् अथवा यस्तो पिन हुन सक्छ
ितनीहरूले घाम, जनू अथवा ताराहरूलाई पजूकेा छन।् यो मलैे ितमीहरूलाई
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बताएको परम भकुो आज्ञाको िवरोधमा हो। 4यिद ितमीहरूले यस्तो नरा ो समाचार
सनुकेा छौ, तब ितमीहरूले यसलाई होिशयारसगँ अवश्यै जाँच गन ुर् पछर् अिन थाहा
लगाउन ु पछर् यस्तो भयङं्कर घटना इ ाएलमा भयो वा भएन। यिद यो साँच्चो
मािणत हुन्छ। 5 तब यस्तो अिन कायर् गन मािनसलाई ितमीहरूले सजाय िदन ु

पछर्। त्यस परुूष अथवा ीलाई शहरको सावर्जिनक ठाउँको फाटकमा ितमीहरूले
लान ु पछर् अिन ढुङ्गाले हानरे मान ुर् पछर्। 6 तर यिद त्यसको कसरू दे े साक्षी
एक जना मािनस मा भए त्यसलाई मान ुर् हुदँनै, तर दईु अथवा तीन जनाले उसको
कसरू सत्य भनी माण िदए त्यो मािनसलाई मान ुर् नै पछर्। 7 ती साक्षीहरूले नै त्यस
दोषीलाई मानर् पिहलो ढुङ्गा ले िहकार्उन ु पछर्। तब मा अरू मािनसहरूले त्यसलाई
मानर् ढुङ्गाले िहकार्उन ु पछर्, यस कार ितमीहरूले आफ्नो समहूबाट द ु ता हटाउने
छौ।

अदालतको अप्ठेरा िनणर्यहरू
8“केही समस्याहरू हुन सक्छ जो अदालतमा िनणयर् लन ुसा ै अप्ठयारो हुन्छ।

यो हत्याको िवषयम हुन सक्छ, दइुजना मािनसहरू बीच िववादको िवषयमा हुन
सक्छ। अथवा झगडामा घाइते भएको मािनसको िवषयमा हुन सक्छ। जब यी
मािमलाहरू ितमीहरूको शहरहरमा सनुाइ हुन्छ, सही हो प ो लगाउन ितमीहरूको
न्यायाधीशहरूलाई सा ै म ु श्कल हुन सक्छ। तब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका
परमे रले रोजकेो िवशषे ठाउँमा जान ु पछर्। 9 ितमीहरूले पजूाहारीहरू र न्यायाधीश
कहा,ँ जो लवेी कुलका हुन,् समयमा जान ु पछर्। त्यसपिछ ती मािनसहरूले त्यो
समस्यामा कुन कारले िनणर्य लन ु पछर् बताउने छन।् 10 परम भकुो िवशषे
ठाउँबाट ितनीहरूले आफ्नो िनणर्य बताउनछेन ्र ितनीहरूको सल्लाह जस्तो हुन्छ,
ितमीहरूले त्यस्तै गन ुर् पछर्। 11 ितमीहरूले िनणर्य स्वीकार गन ु पछर् अिन ितनीहरूको
िनदश मान्न ु पछर्। ितमीहरूले त्यसै गन ुर् पछर् जस्तो ितनीहरूले गन ुर् भन्दछन।् केही
प रव र्न नगर।

12 “यिद कुनै मािनसले न्यायक ार् तथा त्यस समयमा परम भु ितमीहरूका
परमे रको सवेा गरी रहकेा पजूाहारीहरूको आज्ञा उलङं्गन गरे ितमीहरूले
त्यसलाई सजाय िदन ु नै पछर्। ितमीहरूले त्यस मािनसलाई इ ाएलबाट लखटेनू ु
पछर्, त्यो मन ुर् पछर्। 13 यस्तो सजाय सबै मािनसहरूले थाहा पाउने छन ्डर मान्ने
छन ्र त्यसपिछ ितनीहरूले अझै हठ गन छैनन।्
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राजाको चनुाउ र क र्
14 “जब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको भिूममा पसरे

बसो-बास शरुू गनछौ तब ितमीहरूले भन्ने छौ, ‘जस्तो अन्य राज्यहरूमा राजाहरू
छन ् त्यसरी नै यहाँ पिन हामी राजा राख्छौं।’ 15 जब ितमीहरूले यस्तो िवचार
गछ , तब परम भलुे जसलाई राजा रोज्नहुुन्छ ितमीहरूले पिन राजा मनोिनत गन ुर्
पछर्। तर त्यो मािनस कुनै िवदशेी नभएर ितमीहरू कै समहूबाट हुनपुछर्। 16 राजाले
आफ्नो िन म्त धरैे-धरैे घोडाहरू रा ु हुदँनै अिन उनले मािनसहरूलाई धरैे घोडाहरू
लन ु िम दशे पठाउन ु हुदँनै। िकन? िकनभने परम भलुे ितमीहरूलाई भन्न ु भएको

छ, ‘ितमीहरू किहल्यै त्यो बाटो फकर जाने छैनौ।’ 17 राजाले धरैे प ीहरू रा ु
हुदँनै, िकनभने त्यसले गदार् उनी परम भबुाटा पर सन छन।् अिन राजाले धरैे सनु
र चाँदी रा ु हुदँनै।

18 “अिन जब त्यस राजाले शासन गनर् शरुू गछर् उनले लवेीहरू तथा
पजूाहारीहरूकहाँ भएको पसु्तकबाट आफ्नो िन म्त वस्था काननूको ित तयार
पारेर आफूिसत रा ु पछर्। 19 राजाले त्यो पसु्तक आफूिसत रा पुछर्। िकन?
िकनभने राजाले परम भु उनको परमे रलाई सम्मान गन ुर् पछर्। राजाले वस्थाले
गरेको आज्ञा सम्पणूर् पालन गन ुर् िसक्न ु पछर्। 20 तब राजाले सोच्ने छैन उनी आफ्ना
मािनसहरूबाट कसकैो तलुनामा असल छ अिन उनी िनयम भन्दा टाढा जाने छैनन ्
तर यसलाई सही रूपमा अनसुरण गन छन ्ितनीहरु इ ाएलमा धरैे समयसम्म शानस
गनछन।्

18
पजूाहारी तथा लवेीहरूलाई समथर्न

1 “लवेी कुलका मािनसहरूले इ ाएल भिूमको कुनै अशं पाउने छैनन।्
ितनीहरू पजूाहारीको रूपमा सवेा गनछन।् ितनीहरूले खाली आगोमा पकाएर
परम भलुाई चढाएको ब ल खान पाउने छन अिन त्यही खानकुेरा मा लवेी कुलका
मािनसहरूको अशं हुनछे। 2 परम भलुे भन्न ु भए झैं लवेीहरूको अशं परम भु मा
हुनहुुन्छ तर ती लवेीहरूले इ ाएलको भिूमको अशं पाउने छैनन।्

3 “जब ितमीहरू गाई अथवा भडेाको ब ल चढाउँछौ, ितमीहरूले
पजूाहारीहरूलाई गाई अथवा भडेाको िफला बङं्गाराहरू दवुै भाग र भुडँीहरू
िदन ु पछर्! 4 ितनीहरूले पजूाहारीलाई आफ्नो बालीबाट पिहलो भाग िदन ु
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पछर्। पजूाहारीलाई आफ्नो बालीको थम अन्न, नयाँ दाखरस अिन तले
िदन ु पछर्। लवेीहरूलाई भडेाको पिहले काटेको ऊन पिन िदन ु पछर्। 5 िकन?
िकनभने परमे रले ितमीहरूका सबै समहूलाई िनयालरे लवेीहरू र ितनीहरूको
सन्तानहरूलाई पजूाहारी भई सवेा गनर् सधैंका लािग रोज्न ु भयो।

6 “ त्यके लवेी मािनसको म न्दरमा काम गन िवशषे समय छ। तर यिद कुनै
लवेी मािनसले अझ अरू धरैे समय सवेामा लगाउन ु इच्छा गछर् भने कुनै पिन समयमा
उसले त्यसो गनर् सक्छ। इ ाएलको कुनै पिन शहरमा ब े कुनै पिन लवेी मािनसहरू
आफ्नो घर छोडरे परम भलुे रोज्न ु भएको िवशषे ठाउँमा आउन ु सएछ अिन उसले
यस्तो कुनै पिन समयमा गनर् सएछ। 7 परम भु सम्मखु सवेा ग ररहकेा आफ्ना
दाज्य-ूभाइले पजूाहारी जस्तै परम भुआफ्ना परमे रको नाउमँा त्यो लवेी मािनसले
पिन परम भकुो सवेा गनर् सएछ। 8 अिन उसको प रवारले स्वाभािवक िहसाबले
पाइरहकेो अशंमािथ थप अशं अरू पजूाहारीहरूको बराबर उसले पिन पाउछँ।

इ ाएल अरू दशेहरू जस्तो ब ु हुदँनै
9 “जब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको भिूममा आउँनछेौ

त्यहाँ अरू रा का मािनसहरूले गरे जस्तै भयङं्कर कामहरू गनर् निसक। 10आफ्नो
नानीहरूलाई वदेीको आगोमा ब ल नदऊे। भिवष्यमा के हुन्छ जान्नका लािग कुनै
अगमव ा, जादगूर, झाँ ी अथवा ता न् ककहाँ नजाऊ। 11 कुनै मािनसहरूलाई
कसमैािथ टुनामनुा गनर् नदऊे। ित ा आफन्तहरू मध्ये कसलैाई झाँ ी तथा जादगूर
हुन नदऊे। मतृ मािनसिसत बात गन ुर् कसलैे पिन चे ा नगरोस।् 12 परम भु
ितमीहरूका परमे रले त्यस्ता काम गन मािनसहरूलाई घणृा गन ुर्हुन्छ, त्यसकारण
उहाँले ती जाितहरूलाई त्यो दशेबाट ितमीहरूको िन म्त जोर िदएर िनकाल्न ु हुदछै।
13 ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे र ित िव ास योग्य हुनपुछर्।

परम भकुो िवशषे अगमव ा
14 “ितमीहरूले अरू रा का मािनसहरूलाई जसले जाद ू ारा आफ्नो भिवष्य

बताउन लगाउछँन ्जबरदस्ती िनकाल्न ु पछर्। तर परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई यस्तो गन ुर् िदन ु हुने छैन। 15 परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरू
कहाँ ितमीहरू माझबाट एक जनालाई अगमव ा बनाएर पठाउन ु हुनछे र ऊ
म जस्तै हुनछे अिन ितमीहरूले उसको कुरा सनु्न ु पछर्। 16 परमे रले यस्तो
अगमव ालाई ितमीहरूकहाँ पठाउँदै हुन ु हुन्छ िकनभने ितमीहरूले उहाँलाई त्यस्तो
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मािनसहरूकालािग िवन्ती गय । जब ितमीहरू होरेब पवर्त (िसन)ै मािथ परमे रको
आवाज सनुरे र हरेोब पवर्तमािथ आगो दखेरे भलेा भएका िथयौ ितमीहरू डराएका
िथयौ। यसकारण ितमीहरूले भनकेा िथयौ, ‘फे र परम भु हा ा परमे रको आवाज
हामीले सनु्न ु पाउदँनैौं। फे र त्यो ठूलो आगो दे ु सक्दनैौं, न हामी मनछौं।’

17 “परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘ितमीहरूले मलाई जे सोध्यौ, रा ो हो।
18 म ितमीहरूका लािग ितमीहरू जस्तै एकजना अगमव ा पठाउँनछुे अिन त्यो
अगमव ा ितनीहरूमाझ एकजना मािनस हुनछे। उसले मािनसहरूलाई के भन्न ु पछर्
त्यो म बताउनछुे र उसले मािनसहरूलाई मरेा त्यके आदशे बताउन ु पछर्। 19 त्यो
अगमव ाले मरेो िन म्त बोल्नछे अिन जब उसले भनकेो कुरो अथवा मरेो आज्ञा
कसलैे उल्ङ्घन गरे उसले सजाय पाउनँछे।’

झटूा अगमव ाहरू कसरी िचन्न ु
20 “तर अगमव ाले केही कुरा भन्न सक्छ, जनु चाही मलैे ितमीहरूलाई

भनकेो िथइन,ँ अिन उसले मािनसहरूलाई भन्न सक्छ मरेो िन म्त बोल्दछै। यिद
यस्तो हुन्छ भने त्यो अगमव ालाई अवश्य मान ुर् पछर्। अन्य दवेी-दवेताहरूको
िन म्त बोल्ने अगमव ाहरू पिन आउन सएछ। त्यस्ता अगमव ालाई पिन मान ुर्
पछर्। 21 ितमीहरूले सोिचरहकेा होला, ‘अगमव ाले जे भन्छ त्यो परमे रबाट
होइन भनी कसरी जान्न?ु’ 22यिद कुनै अगमव ाले केही बताउछँ ऊ परमे रको
िन म्त बोल्दछै तर त्यो जब परूा हुदँनै तब ितमीहरूले जान्नछेौ त्यो कुरो परम भलुे
भन्न ु भएको होइन। ितमीहरूले थाहा पाउनँछेौ त्यो अगमव ाले आफ्नै िवचार
बताउदँछै। ऊिसत ितमीहरू डराउन ु पदन।

19
सरुक्षाका शहरहरू

1 “अरू जाितका मािनसहरूको भिूम परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई िदन ु हुदँछै। परम भलुे ती जाितहरूलाई ध्वशं पान ुर् हुनछे। जहाँ ती
मािनसहरू बस्थे त्यही ितमीहरू ब छेौ। ितमीहरूले ितनीहरूको शहरहरू र घरहरू
लने छौ। जब यस्तो हुन्छ। 2 ितमीहरूले भिूमलाई तीन भागमा बाँड्न ु पछर्। 3 तब
त्यके भागमा ितमीहरूले निजकै भएको एउटा शहर रोज्न ु पछर्। अिन ितनीहरूले

ती शहरहरूमा पगु्ने मागर्हरू िनमार्ण गन ुर्पछर्। तब कुनै मािनस जसले अक को हत्या
गछर्, त्यो भागरे सरुक्षाको िन म्त त्यस शहरमा पगु्न सकोस।्
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4 “यिद कसलैे मािनसको हत्या गछर् ती शहरहरूमा सरुक्षाको लािग भागरे
जानछे, यो िनयम त्यस मािनसहरूका लािग हुनछे हत्यारा त्यो मािनस हुनपुछर् जसले
अक मािनसहरूलाई अचानक माछर् अिन त्यो मािनस हत्यारा हुन्छ। जसले हत्या
गरेको मािनसलाई घणृा गरेको िथएन। 5 यहाँ एउटा उदाहरण छ एकजना मािनस
आफ्नो साथीलाई लएर दाउरा लन वनमा जान्छ। मािनस रूख काट्न बञ्चरो
उठाउँछ तर बञ्चरो िबडंबाट छु न्छ र अक मािनसलाई लाग्छ र उसलाई माछर्।
बञ्चरो चलाउने मािनस तीनवटामध्ये कुनै एउटा शहरमा आफ्नो सरुक्षाको िन म्त
भागरे जान सएछ। 6 तर यिद शहरहरू िनकै टाढा छन ्भाग्दै गरेको मािनस त्यहाँ
पगु्न ु सएदनै अिन प ाउ पछर् र हत्या भएको मािनसका रसाएका आफन्त ारा ऊ
मा रन सएछ। तर त्यो मािनस मतृ्य ु पाउने योग्य िथएन िकनभने उसले मािनसको
हत्या घणृा अथवा रीसले गरेको िथएन। 7 शहरहरू चाँिह त्यकेको िन म्त निजकै
हुनपुछर्, यसकैारण म ितमीहरूलाई तीनवटा िवशषे शहरहरू छान्ने आज्ञा िदन्छु।

8 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई त्यो भिूम
बढाउने ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। उहाँले ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई ितज्ञा
गन ुर् भएको भिूम ितमीहरूलाई िदनहुुन्छ। 9 यिद ितमीहरूले उहाँका आज्ञाहरू, जो
ितमीहरूलाई म आज बताउदँछुै, सबै पालन गछ , अिन यिद ितमीहरूले परम भु
ितमीहरूका परमे रिसत मे गछ उहाँले भने अनसुार जीवन िनवार्ह गछ , उहाँले
यसो गन ुर् हुनछे। तब परम भलुे ितमीहरूको भिूम िवस्ततृ पान ुर् हुनँछे, ितमीहरूले
सरुक्षाको िन म्त अझै तीनवटा शहरहरू छान्न ु पछर्। यी तीनवटा शहरहरूअिघ
छािनएका तीनवटािसत थिपएका हुनपुछर्। 10 तब परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई िददं ै गन ुर् भएको भिूममा िनद ष मािनसहरू मा रने छैनन।् अिन कुनै
मतृ्यमुा ितमीहरू दोषी बिनन ु पन छैन।

11 “तर एकजना मािनसहले कुनै अक मािनसलाई घणृा गनर् सएछ। त्यस
मािनसले घणृा गरेको मािनसलाई पखर मानर् लएुन सएछ, उसले त्यस मािनसलाई
मानर् सएछ अिन सरुक्षाका शहरमध्ये एउटामा भागरे जान सएछ। 12यिद यस्तो हुन्छ
हत्याराको शहरका बढूा- धानहरू उसलाई सरुक्षाको शहर बािहर ल्याउन कसलैाई
पठाउन सएछन।् ती अगवुाहरूले त्यो मािनसका आफन्तलाई िदनपुछर्। र त्यसलाई
मान ुर्पछर्। 13 ितमीहरूले त्यसलाई सहानभुिूत दखेाउन ु हुदँनै िकनभने त्यो िनद ष
मािनसको हत्यारा हो। ितमीहरूले इ ाएलबाट त्यस्तो दोष बािहर िनकाल्न ु पछर्,
तब मा ितमीहरूको िन म्त त्यके चीज असल हुनछे।
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सम्पि को साँध-सीमाना
14“ितमीहरूले आफ्ना िछमकेीको सम्पि को साँध-सीमाना छु ाउने ढुङ्गाहरू

हटाउन ु हुदँनै। उिहले मािनसहरूले सीमाना छु ाउन त्यसरी ढुङ्गाहरू लगाउथँ।े
ती ढुङ्गाहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको भिूममा सीमाना
छु ाउछँन।्

गवाहीहरू
15 “यिद कुनै मािनस वस्था िवरोधी कायर् गरेकोमा दोषी भए उसको दोष

माण गनर् एक जना गवाही पयार् हुदँनै। त्यस मािनसले साँच्चै दोष गरेको मािणत
गनर् दईु अथवा तीनजना गवाहीहरू चािहन्छन।्

16 “कसलैाई चोट पयुार्उने अिभ ायले एक जना मािनस झठूो साक्षी िदन ु अिघ
आउनु सएछ। 17 यिद यस्तो भएका खण्डमा ती दवुै मािनस परम भकुो िवशषे
म न्दरमा पजूाहारीहरू र न्यायक ार्हरू जो त्यस समयमा कायर्मा छन,् ितनीहरूको
अिघ गई न्याय पाउन सएछन।् 18 न्यायक ार्हरूले सावधानीसगँ झगडामा कसको
कसरू छ गिह रएर खोज्न ु पछर् र ितनीहरूले प ो लगाउन सएछन कतै गवाहीले
झटूो बोलकेो हो िक? यिद गवाही झटूो बोलकेो पाए, 19 ितमीहरूले त्यसलाई
सजाय िदन ु नै पछर्। त्यस गवाहीलाई त्यही सजाय िदन ु पछर् जनु सजाय उसले
अक मािनसलाई िदन चाहन्थ्यो। यस कारले ितमीहरूले आफ्ना समहूबाट द ु ता
हटाउनँछेौ। 20 अरू मािनसहरूले पिन त्यस मािनसले पिन त्यस मािनसले गरेको
दषु्कमर्को ितफल थाहा पाउछँन ्र फे र त्यस्तो दषु्कमर् गन साहस गदनन।्

21“ितमीहरूले त्यस मािनस ित सहानभुिूत दखेाउन ु हुदँनै जसले अपराध गरेको
हुन्छ जित बलेा उसलाई सजाय िदइन्छ। यिद कसकैो ज्यान लन्छ भने उसको
जीवन पिन शषे पान ुर्पछर्। िनयम छ आखँाको स ा आखँा, दाँतको स ा दाँत, हातको
स ा हात र खु ाको स ा खु ा हुनछे।

20
य ु सम्बन्धी िनयम

1“जब ितमीहरू आफ्नो श सुगँ लडाइँ गनर् िनस्कन्छौ श ु पक्षमा धरैे घोडा, रथ
र सनै्य दखेरे नडराऊ। िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे र ितमीहरूिसत
हुनहुुन्छ जसले ितमीहरूलाई िम दशेबाट िनकालरे ल्याउन ु भयो।
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2 “जब ितमीहरू य ु गनर् जान्छौ पजूाहारी गएर सनै्यहरूिसत भन्नपुछर्।
3 पजूाहारीले भन्नपुछर्, ‘हे इ ाएलका मािनसहरू हो! म जे भन्छु सनु। आज
ितमीहरू आफ्नो श हुरूसगँ लडाइँ गनर् जाँदछैौ। मन दबुर्ल नपार, िचन्ता नगर,
नडराऊ। 4 िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे र ितमीहरूिसत जानहुुनँछे।
उहाँले ितमीहरूलाई श हुरूिसत लडाइँ गन ुर् सहायता गन ुर् हुनछे। ितमीहरूलाई िवजय
गराउन ु सहायता गन ुर् हुनछे।’

5 “लवेी अगवुाहरूल,े िसपाहीहरूलाई भन्नछेन,् ‘यहाँ कोही यस्तो मािनस छ
जसले नयाँ घर त बनायो तर उसले अझै अपर्णसम्म गरेको छैन? त्यो मािनस
लडाइँमा मा रन सएछ, यसकारण त्यो मािनस फकर घर जाओस।् न त्यो मािनस
मय भने अक मािनसले त्यो घर अपर्ण गनर् सएछ। 6 के यहाँ त्यस्तो कोही मािनस
छ जसले दाखको खतेी लगाएको छ तर दाख टपरे बटुल्न पाएको छैन। यिद
यहाँ त्यस्तो कोही मािनस भए त्यो घर फकर जाओस,् न यो मािनस लडाइँमा मरे
उसको खतेमा फलकेो दाख अक मािनसले भोग गनछ। 7यहाँ कोही यस्तो मािनस
छ जसको िववाह ठीक ग रएको िथयो तर िववाह भएको छैन। यिद कोही त्यस्तो
मािनस यहाँ भए घर फकर जाओस न त्यो मािनस लडाइँमा मरेको खण्ड त्योिसत
िववाह गनर् ठीक ग रएकी ीको अक मािनसिसत िबवाह हुनछे।’

8 “ती लवेी अगवुाहरूले िसपाहीहरूलाई भन्नपुछर्, ‘यहाँ कोही यस्तो मािनस
छ, जसले आफ्नो साहस हराएर डराइरहछे? त्यो मािनस घर फकर जाओस।्
त्यसो गरे उसले अरू िसपाहीहरूको साहस हराउने िथएन।’ 9 तब अगवुाहरूले
िसपाहीहरूलाई त्यित भनी सकेपिछ िसपाहीहरूलाई मागर्दशर्न गनर् क ानहरू रोज्न ु
पछर्।

10 “जब ितमीहरू शहर आ मण गनर् जान्छौ, त्यस समय ितमीहरूले
मािनसहरूसगँ शा न्तको स्ताव रा ु पछर्। 11 यिद ती मािनसहरूले शा न्तको
स्ताव स्वीकार गरेर मलू ढोकाहरू खोलीिदए ितनीहरू कमाराहरू हुनछेन ् र

आफ्नो काममा लाग्ने छन।् 12 तर यिद ितनीहरूले शा न्त स्ताव अस्वीकार
गछर्न र लडाइँ गनर् तयैार हुन्छन ्भने ितमीहरूले शहरलाई घने ुर् पछर्। 13 अिन जब
परम भु ितमीहरूका परमे रले त्यो शहर ितमीहरूलाई िदन ु हुनछे, त्यहाँ भएका
सबै मािनसहरूलाई तरवारले काटेर मान ुर् पछर्। 14 तर त्यस शहरमा भएका अरू ी,
नानीहरू, गाई अिन अन्य त्यके चीज ितमीहरू लान सएछौ। परम भु ितमीहरूका
परमे रले यी सब वस्तहुरू ितमीहरूलाई िदन ु भएको हो र ितमीहरू उपयोग गनर्
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सएछौ। 15 ितमीहरूले सबै शहरहरूिसत त्यस्तै ढङं्गले वहार गन ुर् पछर् जो त्यहाँ
छैनन ्जहाँ ितमीहरू बस्छौ ती शहरहरू त्यो ितमीहरूदे ख टाडामा छन।्

16 “जब ितमीहरू ती शहरहरू जोड्छौ जो परम भु ारा िदइने भिूममा छन,्
ितमीहरूले िजतकेा शहरहरूमा ब े त्यकेलाई मान ुर् पछर्। 17 तर परम भु
ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको आज्ञा अनसुार िह ी, एमोरी, कनानी,
प रज्जी, र िहब्बी र यबसूीहरू सबलैाई एकदमै न पान ुर् पछर्। 18 त्यसो गरे
परम भु ितमीहरूका परमे र िवरोधी ितनीहरूले ितमीहरूलाई पाप काम गराउनमा
असमथर् हुनछेन।् ितनीहरूले आफ्नो दवेताको पजूा गदार् ग रने भयङं्कर कायर्हरू
ितमीहरूलाई िसकाउने मौका पाउदँनैन।्

19 “जब ितमीहरू कुनै शहरको िवरोधमा लडाइँ गछ , ितमी त्यस शहरलाई
धरैे समयसम्म घनेर् सएछौ। त्यस समयमा शहर व रप र भएका रूखहरूबाट फल
खान सएछौ। तर रूखहरू काटेर ढाल्न ु हुदँनै। यी रूखहरू ितमीहरूका श ु होइनन,्
यसकारण ितनीहरूिसत लडाइँ नगर। 20 तर ितमीहरू ती रूखहरू काटनू सएछौ
यिद ितमी जान्दछौ ितनीहरूमा फल लाग्दनै। ितमीहरूले ितनीहरूलाई त्यस शहरको
िवरू लडाई गन हितयारको रूपमा योग गनर् सएछौ। ितमीहरू जबसम्म योग गनर्
सएछौ तबसम्म शहर परास्त हुदनै।

21
हत्या ग रएको एकजना मािनस भे ाइए

1 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु भएको भिूममा यिद
ितमीहरूले कुनै हत्या ग रएको लाशलाई खतेमा लिडरहकेो पाए र कसले हत्या
गरेको प ो लगाउन नसिकए। 2 तब ितमीहरूका बढूा- धान तथा न्यायाक ार्हरू
अिघ आएर हत्या भएको जग्गा शहर दे ख कित टाढामा छ त्यो प ो लगाउन ु पछर्।
3 जब ितमीहरूले जान्ने छौ कुन चाही शहर मतृ्य ु मािनसको निजकै छ, शहरका
बढूा- धानले ितनीहरूको बथानबाट एउटा गाई लान ु पछर् यो गाई किहल्यै बच्चा
नभएको हुनपुछर् अिन यो गाई किहले काममा योग नगरेको हुनपुछर्। 4 शहरका
बढूा- धानहरूले कुनै किहल्यै हलो नलगाएको र बीऊ नछरेको अथवा केही
नरोपकेो पानी बिगरहकेो बेंसी निजक लगरे त्यस कोरली गाईको घाँटी िनमोठ्न ु
पछर्। 5 पजूाहारीहरू, लवेीका सन्तान पिन त्यहाँ जान ु पछर्। (परम भु ितमीहरूका
परमे रले यी पजूाहारीहरूलाई उहाँको सवेा तथा मािनसहरूलाई उहाँको नाउमँा
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आशीवार्द िदन ु रोज्न ु भएकोछ। जहाँ एक जना मािनसलाई केही चोट लागकेो छ
त्यके तकर् गरेर को सही छ त्यो िनणर्य गनछन।्) 6 मतृ शरीरको निजकै भएको

शहरका बढूा- धानहरूले घाँटी िनमो ठएको गाईमािथ हात धनु ु पछर्। 7 यी बढूा-
धानहरूले भन्नपुछर्, ‘हामीले यस मािनसलाई मारेनौं अिन यो घट्ना पिन दखेनेौं।

8 हे परम भ!ु तपाईंले इ ाएललाई बचाउन ु भयो। हामी तपाईंका मािनसहरू
हौ, अब हामीलाई श ु पान ुर्होस।् यो िनद ष मािनसलाई मारेकोमा हामीमािथ दोष
नलागोस।्’ यस कारले त्यस िनद ष मािनसको हत्या गरेको िन म्त ती मािनसहरू
िनद ष सािबत हुनछेन।् 9यसरी ितमीहरूले सही कायर् गनछौ अिन आफ्नो समहूबाट
दोष हटाउनछेौ।

य ु मा प ाऊ परेका ीहरू
10“ितमीहरूलेआफ्नो श हुरू िवरू लडाइँ लड्नछेौ तथा परम भु ितमीहरूका

परमे रले ितमीहरूलाई िवजयी तलु्याउन ु हुनछे। ितमीहरूले श हुरूलाई प े र
कैदी झैं लएर आउनछेौ। 11 ती कैदीहरू मध्ये कुनै एउटा सनु्दरी ीलाई दे े
छौ जसलाई ितमीहरू िववाह गन ुर् चाहन्छौ। 12 तब ितमीले उसलाई आफ्नो घरमा
ल्याउन ु पछर् अिन उसले आफ्नो केश अिन नङ्ग काट्न ु पछर्। 13 उसले आफ्नो
लगुा खोल्न ु पछर् जसले सकेंत िदन्छ ितनी लडाइँमा बन्दी भएकी िथइन ् अिन
आफ्नो माता-िपताबाट छु एको एक महीना सम्म ी ित ो घरमा बसरे िवलाप
गरोस ्त्यसपिछ ितमी त्यस मिहलाकहाँ गएर उसको पित बिनन सएछौ अिन ितनी
ित ी प ी हुन सएिछन।् 14 यिद ितनलाई मन पराएनौ भने पारपाचकेु ग रदऊे
उसलाई मु ग र दऊे तर बचे्न भने स ै नौ। कमारीलाई झैं ब्याबहार गनर् पाउदँनैौ
िकनभने ितमीले त्यो ीसगँ सहवास गरेका िथयौ।

जठेो छोरो
15 “कुनै मािनसको दईु जना प ी हुन सएछन ् र उसले एउटीलाई वशेी र

अक लाई कम्ती मे गनर् सएछ। दवुै प ीहरूले उसका नानीहरू जन्माएको हुन
सक्छन।् अिन जठेो छोरा सब भन्दा कम्ती मे गरेको प ीबाट ज न्मएको हुन
सएछ। 16 जब उसले आफ्नो सम्पि ती नानीहरू मध्ये बाँड्छ उसले मे गरेकी
प ीको नानीलाई जठेो नानीको अशं िदन स ै न। 17 उसले आफूले मे नगरेकी
प ीबाट ज न्मएको जठेो नानीलाई स्वीकार गन पछर् र त्यो नानीले दईु गणुा अशं
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पाउनै पछर्। िकन? िकनभने त्यो नानी पिहलो नानी हो र जठेो छोराको अिधकार
उसकै हुन्छ।

अ ेरी नानीहरू
18 “कसकैो छोरा माता-िपताको आज्ञा पालन नगन अ ेरी हुन सएछ। माता-

िपताले छोरालाई दण्ड िदन्छन ्तर त्यो छोरा आफ्नो माता-िपतलाई नटेन नै हुन्छ।
19 तब माता-िपताले उसलाई शहरको सभा घरमा बढूा- धानहरूको अिघ लजैान ु
पछर्। 20 माता-िपताले शहरका बढूा- धानहरूलाई भन्न ु पछर्ः ‘हा ो छोरा अ ेरी
छ र हा ो कुरा मान्दनै। जब हामी उसलाई केही काम गनर् अ ाउछँौ ऊ मान्दनै।
उसले धरैे खान्छ र िपउँछ।’ 21 तब शहरका सबै मािनसहरूले उसलाई ढुङ्गाले
िहकार्एर मान ुर् पछर्। यसरी, ितमीहरूले यस द ु लाई ितमीहरूको बीचबाट हटाउने
छौ। इ ाएलका सबै मािनसहरूले यस्तो खबर थाहा पाउने छन ्र डराउने छन।्

अपराधीहरू मा रन्छन ्अिन रूखमा झणु्डाइन्छन ्
22 “कुनै एकजना मािनस पापको दोषी हुन सएछ र त्यसलाई मतृ्य ु दण्ड

िदन सिकन्छ। मािनसहरूले त्यसलाई मारेर एउटा रूखमा उसको शरीर झणु्डाउन
सएछन।् 23 त्यो लाश ितमीहरूले रातभ र रूखमा झणु् ाउन ु हुदँनै, त्यस लाशलाई
त्यही िदन गाडन ु पछर्। िकन? िकनभने त्यो मािनस जसलाई रूखमा झणु्डाइन्छ
परमे रले सराप िदन ु भएको छ। परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको
भिूमलाई ितमीहरूले न पान ुर् हुदँनै।

22
अरू िनयमहरू

1 “यिद ितमीले आफ्नो िछमकेीको गाई अथवा भडेा फु स्कएको दखे्यौ भने
आफूले नदखेे झैं गन ुर् हुदँनै। त्यस पशलुाई त्यसको मा लकको िजम्मा िदन ु पछर्।
2 यिद त्यस पशकुो मा लक टाढाको मािनस भए अथवा त्यो पश ु कसको हो ितमीले
जान्न नसकेसम्म त्यसलाई ित ो घरमा ल्याएर रा ु पछर्। त्यसलाई त्यसको मा लक
खोज्दै नआउञ्जलेसम्म रा सएछौ। त्यसको मा लक आएपिछ त्यो पश ु िजम्मा
लगाउन ु पछर्। 3 यिद ितमीले िछमकेीको गधा, लगुा-फाटा अथवा कुनै पिन चीज
पाउदँा यस्तै गरेर आफ्नो िछमकेीको सहायता गन ुर् पछर्।
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4 “यिद िछमकेीको गधा अथवा गाई बाटोमा लडकेो दखे्यौ भने ितमीले थाहा
नपाए झैं गन ुर् हुदँनै। त्यसलाई उठाउनको िन म्त िछमकेीलाई सहायता गन ुर् पछर्।

5 “कुनै ीले परुूषको लगुाहरू लाउन ु हुदँनै अिन परुूषले पिन ीको लगुाहरू
लाउन ु हुदँनै। परम भु ितमीहरूका परमे रको िन म्त त्यो अत्यन्तै घिृणत हो।

6 “ितमी बाटोमा िहिडरहकेो समयमा रूखमािथ अथवा बाटोको िकनारमा
चराको माऊ आफ्नो ग ुडँमा बच्चाहरू लएर अथवा अण्डामािथ ओथारा बिसरहकेो
पाउन सएछौ। तब ितमीले त्यो माऊ चरालाई आफ्नो बच्चाहरूिसतै लजैान हुदँनै।
7 आफ्नो िन म्त ितमीले चराको बच्चाहरू लजैान सक्छौं तर माऊलाई छोडी िदन ु
पछर्। यिद यो िनयम पालन गय भने ितमी खशुी साथ धरैे िदनसम्म बाँच्न सएछौ।

8 “जब घर बनाउछँौ छाना व रप र दवेल लगाउन ु पछर्। यसो गय भने यिद
कोही मािनस छानाबाट लोट ्यो भने त्यसको िन म्त ितमी दोषी बिनन ु पदन।

सगँै निमसाउन ु पन चीजहरू
9 “ितमीहरूले आफ्नो दाखबारीमा अन्नको बीऊ छन ुर् हुदँनै। िकन? िकनभने

ती दवुै थर् हुन्छन ्अिन ितमीले लगाएको बीऊबाट अन्न अथवा दाख केही पिन
पाउन ु स ै नौ।

10 “गाई र गधा नारेर सगँै जो ु हुदँनै।
11 “ितमीहरूले ऊनी र सतूीबाट बनाइएका लगुा लाउन ु हुदँनै।
12 “ितमीले धरैे धागाहरूका टु ा सगँै बाँधरे फुकार् बनाउन ु पछर् अिन ती

फुकार्हरू आफ्नो लगुाको चार कुनामा बाँध्न ु पछर्।
िववाहको िनयम

13 “एक जना मािनसले एउटी ीिसत िववाह गरी सहवास गछर्। फे र उसले
त्यस ीलाई मन नपराउन सएछ। 14मािनसले झटूो बोल्न ु सएछ, ‘मलैे यस ीिसत
िववाह गरें तर जब हामीले सहवास गय मलैे थाहा पाएँ ितनी कन्या िथइनन।्’ यस्तो
कुरा सनुरे मािनसहरू त्यस ीको िवषयमा नरा ो सोच्न सएछन।् 15 यिद यस्तो
भएको खण्डमा त्यस केटीको आमा-बाबलुे शहरको सभाघरमा बढूा- धानहरूको
सामनु्ने त्यस केटीको िववाह अिघ कसिैसत सहवास नभएको माण िदन सक्न ुपछर्।
16 त्यस केटीका मातािपताले बढूा- धानहरूलाई भन्नपुछर्, मलैे यस मािनसिसत
मरेी छोरीको िववाह ग रिदएँ तर अिहले उसले ितनलाई मन पराउँदनै। 17 यस
मािनसले मरेी छोरीको बारेमा झटूो कुरो गरेको छ। उसले भन्यो, ‘मलैे माण
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पाएको छैन, ित ी छोरी कन्या िछन।् तर यहाँ माण छ मरेी छोरी कन्या छे।’
अिन ितनीहरूले बढूा- धानहरूलाई लगुा* दखेाउन ु पछर्। 18 तब शहरका बढूा-
धानहरूले त्यस मािनसलाई बोलाउन ु पछर् अिन सजाय िदन ु पछर्। 19 ितनीहरूले

त्यस मािनसलाई चाँदीका चालीस िसएका ज रमाना गन ुर् पछर्। इ ाएली ीको
पितले उसमािथ लाजमद आरोप लगाएकोले बढूा- धानहरूले त्यो ज रमानाको
रकम केटीको बबुालाई िदन ु पछर् अिन त्यो कन्या त्यही मािनसको प ी भएर ब ु
पछर्। उसले छुटानाम गनर् पाउदनै।

20 “तर यस्तो पिन हुन ु सक्छ त्यो पितले आफ्नी प ीमािथ लगाएको आरोप
सत्य माण हुन ु सएछ। प ीको आमा-बबुा त्यस केटीको िववाह पवूर् कसिैसत
सहवास नभएको माण िदन ु नसकलान।् यिद यस्तो भयो भन,े 21 शहरका बढूा-
धानहरूले ितनलाई उसको िपताको घरको ढोकामा ल्याउन ु पछर् अिन शहरका

मािनसहरूले उसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर् पछर्। िकन? िकनभने उसले इ ाएलमा
लाजमद काम गरी। उसले आफ्ना िपताको घरमा वशे्या जस्तै काम गरी, यसकारण
ितमीहरूले यस्तो द ु ता ितमीहरूका मािनसहरूबाट अवश्यै िनकाल्न ु पछर्।

लैंिगक सम्बन्धको पाप
22 “यिद कुनै मािनसले अकार्की प ीिसत सहवास गद गरेको फेला पारे त्यस

ि यामा लागकेा परुूष र ी दवुलैाई मान ुर् पछर्, यसरी इ ाएलबाट अनिैतकता
हटाउन ु पछर्।

23 “यिद कुनै मािनसलाई शहरिभ मगनी गरेकी ीिसत लैंिगक कमर् गरेको
पाइन्छ, 24 ितनीहरू दवुलैाई शहरको फाटकमा जनसमहू बीच ल्याएर ढुङ्गाले
िहकार्एर मान ुर् पछर्। त्यस मािनसलाई मान ुर् पछर् कारण उसले अकार्की प ीिसत
बलात्कारको अपराध गय अिन त्यस ीलाई मान ुर् पछर् िकनभने उसले आफ्नो
निैतकता बचाउन िन म्त शहरका मािनसहरूबाट सहायता लइन। र यस्तो द ु
कयर्लाई ितमीहरूका मािनसहरूबाट हटाउन ु पछर्।

25 “तर यिद कुनै िववाह ठीक भइ सकेकी केटीलाई कसलैे खतेमा एकलै
भटेेर जबरदस्ती बलात्कार गछर् भने त्यो परुूषलाई मा मान ुर् पछर्। 26 ितमीले त्यस
केटीसगँ केही गन ुर् हुदँनै। यो घटना यस्तो हो कसलैे आफ्नो िछमकेीलाई आ मण
* 22:17:
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गरेर माछर् िकनभने त्यो केटी एकली िथई अिन उसले गरेको गहुार कसलैे सनुने।्
यसकारण केटीले सजाय पाउने योग्य दोष गरेकी छैन। 27 त्यस मािनसले त्यस
िववाह ठीक भइसकेकी केटीलाई खतेमा एकलै पाउछँ र बलात्कार गछर्। त्यस
केटीले आफ्नो सरुक्षीको िन म्त कराएकी हुन सकछ तर त्यहाँ उसलाई सहायता
गन कोही िथएन, यसकारण उसलाई सजाय िदन ु हुदँनै।

28 “एकजना मािनसले मगनी पिन नभएकी कन्यालाई जबरजस्ती बलात्कार
गरेको हुन ु सक्छ। यिद यस्तो काण्ड मािनसहरूको नजरमा परे, 29 त्यस मािनसले
केटीको बबुालाई बीस आउन्स चाँदीको िसकका ितरेर त्यस केटीलाई प ी बनाए
रा ु पछर्। िकन? िकनभने त्यस मािनसले त्यो केटीिसत बलात्कार जस्तो पाप
गरेको हुनाले त्यसलाई आफू बाँचञु्जले छोड्न पाउदँनै।

30 “कसलैे आफ्नो बबुाकी प ीिसत सहवास गन ुर् हुदनै। यस्तो गदार् उसले
आफ्नो बबुालाई लाजमा पाछर्।

23
मािनसहरू जो पजूामा भाग लन ु सएछन ्

1 “ग ु ाअगं कु च्चएका अथवा लङ्ग का टएका मािनसहरूले इ ाएलका
मािनसहरूसगं परम भकुो पजूामा भाग लन सएदनैन।् 2यिद कसकैो माता-िपताको
िविधपवूर्क िववाह भएको छैन। ितनीहरू पजूामा स म्म लत हुन पाउने छैनन।् दश
पसु्तासम्म ितनीहरूका सन्तानहरूले पिन पजूामा िमिसन पाउने छैनन।्

3 “अम्मोनी र मोआबी तथा ितनीहरूका सन्तानले दश पसु्तासम्म परम भकुो
सभामा इ ाएल बासीहरूसगँ स म्म लत हुन स ै नन।् 4 िकन? िकनभने ितनीहरूले
िम दशेबाट िनएलरे या ा गरेको समयमा ितमीहरूलाई रोटी र पानी िदन अस्वीकार
गरेका िथए। ितनीहरूले मसेोपोटािमयामा पतोरको शहरमा ब े बओरको छोरा
िबलामलाई ितमीहरूलाई सराप्नकुो िन म्त पसैा िदएर बोलाए। 5 तर परम भु
ितमीहरूका परमे रले िबलामका कुरा सनु्न ु भएन र ितनको सराप परम भलुे
ितमीहरूको िन म्त आशीवार्दमा प रणत ग रिदन ु भयो। कारण परम भु ितमीहरूका
परमे रले ितमीहरूलाई मे गन ुर्हुन्थ्यो। 6जबसम्म ितमीहरू बाँिचरहन्छौ तबसम्म
अम्मोनी र मोआबीहरूिसत किहल्यै स न्ध स्थािपत गन ुर् हुदँनै तथा कदािप
ितनीहरूिसत मै ी स न्ध गन ुर् हुदँनै।

इ ाएलीहरूले स्वीकान ुर् पन मािनसहरू
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7 “ितमीहरूले एदोमीहरूलाई घणृा गन ुर् हुदँनै कारण उनीहरू ितमीहरूको
सम्बन्धीहरू हो। ितमीहरूले इ ाएलीलाई घणृा गन ुर् हुदँनै कारण ितनीहरूको
भिूममा ितमीहरू िवदशेी िथयौ। 8 एदोमीहरू र िम दशेवासीहरूका ते ो पसु्ताका
सन्तानहरूबाट इ ाएलीहरूिसत परम भकुो पजूामा सामले हुन ु सएछन।्

िसपाहीहरूको छाउनी सफा रा ु
9 “जब ितमीहरूका िसपाहीहरू आफ्नो श हुरूसगँ लडन य ु गनर् जान्छन

त्यके चीजबाट टाढामा बस्छन ् जसले ितमीहरूलाई अशु बनाउछँ। 10 यिद
ितमीहरूमध्ये केही स्वप्न दोषले अशु भएका छौ भने उसले छाउनी बािहर जान ु
पछर्। 11जब बलेकुी हुन्छ उसले पानीमा नहुाउन ु पछर् अिन सयूर् अस्तापिछ ऊ फे र
छाउनीमा फिकर् न सएछ।

12 “ितमीहरूले छाउनी बािहर यस्तो ठाउँ पिन बनाउन ु पछर् जहाँ ितमीहरू
िदसा गनर् सएछौ। 13 ितमीहरूले आफ्ना अरू हितयारसगंै एउटा खन्ती पिन रा ु
पछर् र जब िदसा लाग्छ खाडल खन्न ु पछर् अिन िदसा गरी त्यसलाई पनु ुर् पछर्।
14 िकन? िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे र ितमीहरूको रक्षा गनर् अिन
श हुरूलाई ितमीहरूको िनयन् णमा ल्याउनलाई छाउनीिभ बािहर ितमीहरूसगँै हुन ु
हुनछे। यसकारण छाउनी पिव रा ु पछर्। यिद परम भलुे केही कुरा िघनलाग्दो
दे ु भयो भने उहाँ ितमीहरूदे ख गईहाल्न ु हुन्छ।

अरू िनयमहरू
15 “यिद कुनै कमारो भागरे ितमीहरूकहाँ आफ्नो मा लकलाई छोडरे आउँछ,

ितमीले उसलाई उसको मा लककहाँ फकार्उन ु हुदँनै। 16 आफ्नो इच्छा अनसुार
उसले कहाँ मन पराउँछ, जनु शहर उसले रोज्छ, त्यही ब सकछ। ितमीले उसलाई
क िदन ु हुदँनै।

17 “एक जना इ ाएली ी अथवा परुूष म न्दरको वशे्या हुन ु स ै न। 18 त्यस
परुूष अथवा ीले कमाएको धन परम भु ितमीहरूका परमे रको िन म्त पयुार्उन ु
हुदँनै, त्यस्तो कायर्बाट कमाएको धन परम भकुोलािग उपयोग गन ुर् हुदँनै।

19 “जब ितमीहरूले कुनै अक इ ाएलीलाई ऋण िदन्छौ, उसबाट ब्याज
ितमीहरूले लन ु हुदँनै। त्यो ऋण खानकुेरा पसैा अथवा जे पिन होस।् 20 ितमीहरूले
आफ्नो इ ाएली भाइलाई िदएको ऋणमा ब्याज लगाउन ु हुदँनै तर कुनै िवदशेीलाई
िदएको ऋणमा ब्याज लगाउन सएछौ िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले
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िदनभुएको भिूममा वशे गन ुर् लागकेो छौ अिन ितमीहरूले जे गछ त्यसमा परम भु
ितमीहरूका परमे रले आशीवार्द िदनहुुन्छ।

21 “परम भु ितमीहरूका परमे रलाई चढाउँछु भनी जे भाकल गछ त्यो
चढाउनमा िढलो नगर िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे रले त्यो दावी गन ुर्हुन्छ
र यिद आफूले गरेको भाकल परूा गनर् नसके ितमीलाई पाप लाग्नछे। 22 तर यिद
भाकल गरेका छैनौं भने त्यो पाप लाग्ने छैन। 23 तर आफूले गछुर् भनकेो कुरो परूा
गन पछर्। यिद कुनै िवशषे कुरो चढाउँछु भनी िवषशे भाकल गरे त्यो ितमीहरूले परूा
गन ुर् नै पछर्। परमे रले ितमीहरूलाई भाकल गनर् लगाउन ु भएको होइन, यसकारण
आफूले गरेको भाकल परुा गन पछर्।

24 “जब ितमी कसकैो दाखबारी भएर जान्छौ ितमीले जित खान सकछौ त्यहीं
टपरे खान सकछौ तर आफ्नो डालोमा हालरे घर लान सकदनैौ। 25 जब ितमी

अरू मािनसको अन्नको खते भएर कतै जान्छौ ितमीले सकेको अन्न टपरे खान
सकछौ तर हिँसयाले अन्न काटेर घर लएर जान सकदनैौ।

24
1 “एउटा मािनसले एउटी ीलाई िववाह गरेको हुन सकछ अिन पिछ ितनमा

केही गोप्य कुरा पाउन सक्छ जो उसलाई मन पदन। यिद त्यो मािनस ितनीसगँ
खशुी छैन भने उसले छुटानामको प लखेरे उसलाई िदन ु पछर्। तब उसले ितनीलाई
घरबाट बािहर पठाउन सक्छ। 2 जब त्यो ीले उसको घर छोड्छे उसले अक
परुूषिसत िववाह गन ुर् सक्छे। 3 तर यिद उसको नयाँ दो ो लोग्नले े पिन उसलाई मन
नपराएर छु ानाम प िदएर घरदे ख िनकाली िदएको खण्डमा अथवा त्यो नयाँ दो ो
लोग्नकेो मतृ्य ु भएको खण्डमा, 4 पिहलो लोग्ने जसले त्यस ीलाई छु ानाम प
िदई घरबाट िनकालकेो िथयो उसले त्यही ीसगँ पनुः िववाह गन ुर् स ै न िकनभने
त्यो ी अशु भएकी हुन्छे अिन परम भलुे पिन यस्तो िववाहलाई घणृा गन ुर्हुन्छ।
ितमीले परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु हुदँ ै गरेको भिूममा यस्तो
पाप हुन िदन ु हुदँनै।

5“जब एकजना मािनसले भखर्र िववाह गछर् उसलाई एक वषर्को िन म्त सनेामा
पठाउन ुहुदँनै। उसलाई कुनै िवशषे काममा पिन लगाउन ुहुदँनै। एक वषर्सम्म उसलाई
आफ्नै घरमा ब िदन ु पछर् र आफ्नी प ीलाई खशुी पानर् िदन ु पछर्।
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6“ितमीले कसलैाई ऋण िदन्छौ िधतोको रूपमा जाँतो अथवा त्यसको कुनै भाग
पिन लन ु हुदँनै िकन? िकनभने त्यो गदार् उसको भोजन नै लए जस्तै हुनछे।

7 “यिद कुनै एकजना इ ाएलीले अक एकजना इ ाएलीलाई अपहरण गछर्
कमाराको िन म्त बचे्छ भन,े त्यस अपहरण कतार्लाई मान ुर् पछर् र ितमीहरूको आफ्नो
समहूबाट त्यस्तो द ु ता बािहर िनकाल्न ु पछर्।

8 “यिद ितमीलाई अत्यन्तै नरा ो चमर् रोग लागकेो छ भने लवेी पजूाहारीहरूले
िसकाएको सबै कुराहरू ितमीले धरैे होिशयारीसगँ पालन गन ुर् पछर्। मलैे
पजूाहारीहरूलाई बताएका कुराहरू ितमीले अत्यन्तै होिशयारीसगँ पालन गन ुर् पछर्।
9 परम भु ितमीहरूका परमे रले िम बाट बािहर आउँदा म रयमका लािग के गन ुर्
भएको िथयो सम्झना गर।

10 “जब ितमीले कुनै मािनसलाई ऋण िदन्छौ भने धरौटी लन उसको घरिभ
प ु हुदँनै। 11 ितमी बािहर प खर्न ु पछर् त्यो ऋण लने मािनसले धरौटी ल्याएर
िदन्छ। 12 यिद मािनस गरीब छ भने उसले आफ्नो कोट बन्धकको रूपमा िदन ु
सक्छ जसले उसलाई तातो राख्छ। रातभ रको िन म्त ितमीले कोट धरौटी रा ु
हुदँनै। 13 साँझ नै ितमीले फकार्उन ु पछर्। तब उसले स ु को लािग तातो लगुा पाउछँ
र ितमीलाई आशीवार्द िदनछे। परम भु ितमीहरूका परमे रले यसलाई रा ो कायर्
र सही जीवन ठान्न ु हुनछे।

14“ितमीहरूले ज्यालामा ल्याएको नोकर जो गरीब र सकं मा छ, उसलाई ठग्न ु
हुदँनै। त्यो नोकर इ ाएली होस ्अथवा ितमीहरूकै कुनै शहरमा ब े एक िवदशेी,
एक जना यसमा कुनै फरक पदन। 15 घाम अस्ताउन ु अिघ त्यके िदन उसको
ज्याला दऊे िकनभने त्यो गरीब छ अिन त्यही पसैामािथ िनभर्र गछर्। यिद ितमीले
पसैा िदएनौ भने उसले ित ो िवरू परम भलुाई आरोप गनछ र ितमी पापको दोषी
बिननछेौ।

16“केटा-केटीहरूको अपराधमा आमा-बबुालाई मतृ्य ु दण्ड िदन ु हुदँनै र त्यसरी
नै आमा-बबुाको केटा-केटीहरूलाई मतृ्य ु दण्ड िदन ु हुदँनै। ऊ आफैं ले गरेको नरा ो
कुरामा मा मािनसलाई मान ुर् पछर्।

17 “ितमीहरूले िवदशेीहरू र टुहुरा-टुहुरीहरूिसत रा ो वहार गन ुर् पछर्।
धलौटीको रूपमा िवधवाको ओढ्ने लगुा लन ु हुदँनै। 18 सम्झना गर ितमीहरू
िम दशेमा कमारा कमारीहरू िथयौ। परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई
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त्यस ठाउँबाट िनकाली स्वतन् पान ुर् भयो। यसकारण गरीबहरूको िन म्त यसो गन ुर्
भनी म बताउछुँ।

19 “जब ितमीहरू आफ्नो खतेमा बाली उठाउँदै गरेको हुन्छौ, िबसर एक िबटा
अन्न त्यहाँ छो ौ भने त्यसलाई लन नजाऊ। यो िवदशेी, िवधवा तथा टुहुरा-
टुहुरीहरूको िन म्त हुन्छ। यिद ितमीहरूले ितनीहरूको िन म्त केही अन्न छो ड्दयौ
भने परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई त्यसको िन म्त आशीवार्द िदन ु
हुनछे। 20 जब भ ाक्षको रूखबाट भाटा अथवा टाँगोले फल झाछ , हाँगाहरूमा
बाँकी रहकेो फल हनेर् जान ु हुदँनै। भ ाक्षकेो फल जो ितमीहरू छोड्छौ त्यो िवदशेी,
िवधवा र टुहुरा-टुहुरीहरूको िन म्त हुन्छ। 21 त्यसरी नै जब ितमीहरू दाखबारीमा
फल उठाउन जान्छौ छोिडएको फल खोज्न फािकर् एर नजाऊ, ती फलहरू िवदशेी,
िवधवुा तथा टुहुरा-टुहुरीहरूको िन म्त हुन्छ। 22 सम्झना राख ितमीहरू िम दशेमा
गरीब कमारा-कमारीहरू िथयौ। यसकारण म ितमीहरूलाई गरीबहरूको लािग यस्तो
गर भनी बताउछुँ।

25
1 “जब दईुजना मािनसहरूमाझ वाद-िववाद हुन्छ, ितनीहरू अदालतमा जान ु

पछर्। कुन मािनस वकेसरू छ अिन कुन मािनस कसरूदार छ न्यायक ार्ले िनणर्य गन
छन। 2 यिद न्यायक ार्ले िनणर्य गछर्न ्त्यो कसरुदार मािनसलाई कोरार् लगाउन ु पछर्
तब न्यायक ार्ले त्यस मािनसलाई घोप्टो परेर स ु ु लाउन ु पछर्। एकजनाले कोरार्
लगाउनछे जब न्यायक ार्ले हनेछन।् उसले गरेको अपराधमािथ कोरार्को सखं्या
िनभर्र गनछ। 3 कुनै मािनसलाई पिन चालीस कोरार् भन्दा वशेी लगाउन ु हुदँनै, यिद
ितमीले कसलैाई चालीसभन्दा धरैे कोरार् लगायौ भने यो बिुझन्छ त्यस मािनसको
जीवनको ितमीलाई केही महत्व छैन।

4 “जब गोरूहरूलाई दाँई गनर् लगाइन्छ ितनीहरूले अन्न खान नपाओस भनरे
महला लगाउन ु हुदँनै।

5 “यिद दाज्य-ूभाइ सगँै बस्छन ्र ितनीहरू मध्ये एक छोरा नभई मछर् तब मन
भाइकी प ीले आफ्नो प रवार बािहर कसिैसत िववाह गन ुर् हुदँनै। मनको दाज्य-ू
भाइले उसलाई प ी बनाउन ु पछर् अिन उसगँै लैंिगक सम्बन्ध रा ु पछर्। यस कार
आफ्नो पितको दाज्य-ूभाइले क र् गन ुर् पछर्। 6 त्यसपिछ उसले जन्माएको
पिहलो छोराले आफ्नो मतृ िपताको स्थान ओगट्न ु पछर्। तब मरेको दाज्यकूो नाउँ
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इ ाएलबाट किहल्यै नमे टयोस।् 7 यिद मािनसले आफ्नो दाज्य-ूभाइकी प ीलाई
रा चाहदँनै भने दाज्यकूी प ीले शहरको सभा घरमा अगवुाहरू अिघ जान ु पछर्।
अिन ितनलेे बढूा- धानलाई भन्न ु पछर्, ‘मरेो मतृ पित दाज्य-ूभाइले आफ्नो दाज्य-ू
भाइको नाउँ इ ाएलमा जीिवत रा चाँहदनैन।् मरेो मतृ लोग्नकेो दाज्य-ूभाई भएको
नातले ऊ आफ्नो क र् मसगँ परूा गनर् चाँहदनै।’ 8 तब शहरका बढूा- धानहरूले
त्यसलाई कुरा गछर्न बोलाउँछन ्तर यिद ऊ अझै भन्छ, ‘म उसलाई िववाह गिदर्न,ँ’
9 तब उसको दाज्य-ूभाइकी प ी बढूा- धानहरूको अिग आउनु पछर् उसको एउटा
खु ाको जु ा खोल्न ु पछर् उसको अनहुारमा उसले थकू्न ु पछर् ितनले भन्न ु पछर्,
‘मािनस जसले आफ्नो दाज्यकूो सन्तानलाई व ृ गनर् चाहन्दनै यस्तो वहार गन ुर्
पछर्।’ 10 तब उसो त्यो मािनसको प रवारलाई इ ाएलमा, ‘जनु मािनसको जु ा
खो लयो त्यसको प रवार’ भनी िचिनने छ।

11 “यिद दईु जना मािनस लडाइँ ग ररहकेा छन ्र ितनीहरू मध्ये एक जनाकी
प ी आफ्नो पितको सहायतामा आउँछे तर उसले पितिसत लडाइँ गन अक
मािनसको ग ु अगं समा ुहुदनै। 12यिद उसले त्यसो गछ भने ितनको हात का टदऊे
ितनको लािग दःुख नमान।

13 “मािनसहरूलाई ठग्न कम र ज्यादा दईु कारका ढकहरू नराख। एउटै
ओजनको िन म्त दईु कारका ठग्ने ढकहरू नराख। 14 आफ्नो घरमा केही चीज
नाप्ने लामो र छोटो दईु कारको नाप दण्ड नराख। 15 ितमीहरूले ठीक र शु ढक
तथा नाप दण्ड मा योग गन ुर् पछर्, तब मा परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु
लाग्न ु भएको भिूममा दीघार्य ु भएर बाँच्नछेौ। 16 परम भु ितमीहरूका परमे रले
ती मािनसहरूलाई घणृा गन ुर् हुन्छ जसले भलू तथा झटूा ढक-तराजु उपयोग गरेर
ठग्छन।् सही अथर्मा, उहाँ सबै मािनसलाई घणृा गन ुर् हुन्छ जो गल्ती काम गछर्न।्

अमालकेीहरूलाई ध्वशं पान ुर् पछर्
17“जब ितमीहरू िम बाट आउँदै िथयौ, सम्झना गर अमालकेीहरूले के गरेका

िथए। 18 ितनीहरूले ितमीहरूलाई आ मण गरे जब ितमीहरू कमजोर र थिकत
िथयौ। ितनीहरूले ितमीहरूको मािनसहरूलाई मारे जो िबस्तारै पिछ पिछ आउँदै
िथए। अिमलकेीहरूले परमे रको सम्मान गरेनन।् 19 यसकारण ससंारबाट नै
अमालकेीहरूको नाउँ ध्वशं पान ुर् पछर्। परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई
िदन ु हुने भिूममा वशे गरे पिछ यो काम गनछौ। त्यस भिूममा उहाँले ितमीहरूलाई
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सबै कारका श हुरूबाट िव ाम िदन ु हुनछे, तर अमालकेीहरूलाई ध्वशं पानर्
नर्िबस।

26
पिहलो उब्जनी

1 “चाँडै ितमीहरू भिूममा प े छौ जो परम भु ितनीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई िदन ु हुदँ ै छ ितमीहरूले आफ्नो िनयन् णमा भिूम लनछेौ अिन त्यहाँ
बसो-बास गनछौ। 2 परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ुभएको भिूममा उब्जनीको
बाली बटुलरे त्यसको अशं डालोमा हालरे परम भु ितमीहरूका परमे रले आफ्नो
िन म्त रोज्न ु भएको िवशषे ठाउँमा लजैान ु हुनछे। 3 त्यहाँ तत्कालीन पजूाहारीकहाँ
जाऊ अिन भन, ‘परम भलुे हा ा िपता-पखुार्हरूलाई केही भिूम िदन्छु भनी ितज्ञा
गन ुर् भएको िथयो र उहाँलाई सचूना िदन्छु म त्यस भिूममा आएको छु।’

4 “तब पजूाहारीले ितमीबाट डालो लएर परम भु ितमीहरूका परमे रको
वदेीको अघाडी रा छेन।् 5 तब परम भु ितमीहरूका परमे रको अिघ ितमी
भन्ने छौ, ‘मरेो िपता-पखुार् िफरन्ते आरामी िथए। ितनी िम दशेमा गएर बसो-
बास गरे। जित बलेा ितनी त्यहाँ गएका िथए उनको कुलमा केही मािनसहरू
मा िथए तर िम दशेमा उनको प रवार महान ् अिन श शाली रा मा प रणत
भयो। 6 िम ीहरूले हामीिसत नरा ो वहार गरे अिन हामीलाई कमारा-कमारीहरू
बनाए। अिन हामीलाई बलपवूर्क कठोर काम लगाए अिन अित नै क िदए। 7 तब
हामीले परम भु हा ा परमे रलाई ाथर्ना गरी ितनीहरूको िवषयमा िवरोध गय ं।
तब परम भलुे हा ो ाथर्ना सनु्न ु भयो अिन हा ो कठोर महेनत, दःुख क हने ुर्
भयो। 8 यसकारण परम भलुे हामीलाई उहाँको अित महान ्अदभतू िचन्ह, अिन
आ यर् अिन उहाँको महान ्श अिन बल योग गरेर िम बािहर ल्याउन ु भयो।
9 यसकारण उहाँले हामीलाई यहाँ दधू र मह बिगरहकेो भिूममा ल्याउन ु भयो।
10अब हे परम भ!ु यस समय मलैे जनु अन्न हजरुलाई चढाएँ त्यो हजरुले िदएको
भिूमबाट पिहलो उब्जकेो अन्न हो।’

“तब ितनीहरूले त्यो अन्न परम भु ितमीहरूका परमे रअिघ राखरे पजूा
गनर् िनहु रन ु पछर्। 11 त्यसपिछ ितमीहरूले जित पिन असल चीजहरू परम भु
ितमीहरूका परमे रले ितमीहरू र ितमीहरूका प रवारलाई िदन ु भएको छ
ितमीहरूिसतै ब े लवेीहरू र िवदशेीहरूलाई पिन भाग लगाउन ु पछर्।
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12 “ त्यके ते ो बर्ष दशांश भाग लगाउने वषर् हो र ितमीहरूको भिूममा ब े
लवेीहरू, िवदशेीहरू र िवधवा अिन टुहुरा-टुहुरीलाई आफ्नो बालीबाट दशांश
िदन ु पछर्। तब त्यके शहरमा ितनीहरूको िन म्त शस्त खाने कुराहरू हुनछे।
13 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई भन्न ु पछर्, ‘मलैे मरेो घरबाट
मरेो बालीको पिव अशं िनकालरे लवेीहरू, िवदशेीहरू र िवधवा तथा टुहुरा
टुहुरीहरूलाई िदएँ। तपाईंले मलाई िदन ु भएको सम्पणूर् आज्ञाहरू पालन गरेको छु
र कुनै पिन आज्ञा उलङं्घन गरेको छैन। मलैे ती आज्ञाहरू िबसको छैन। 14 जब म
दःुखमा िथएँ मलैे यो बालीको अन्न खाइन म अशु िथइन जब यो अन्न बटुलें, यो
अन्नबाट मलैे मरेका मािनसहरूलाई पिन चढाएको छैन। मलैे परम भु मरेा परमे र
तपाईंले िदन ु भएका सबै आज्ञा पालन गरें तपाईंले िदएका आज्ञाहरू सबै पालन
गरेको छु। 15 तपाईंको पिव वासस्थान स्वगर्बाट तल हने ुर् होस ्अिन इ ाएलका
मािनसहरूलाई र हामीलाई अशीवार्द िदनहुोस।् तपाईंले हा ा िपता-पखुार्हरूिसत
ितज्ञा गरेर हामीलाई िदन ु भएको दधू र महले भ रएको भिूमलाई पिन आशीवार्द

िदन ु होस।्’
परम भकुा आज्ञाहरू पालन गर

16“आज परम भु ितमीहरूका परमे रले यी सब िविध र िनयमहरू पालन गन ुर्
भनी आज्ञा ितमीहरूलाई िदन ु हुनछे। आफ्नो सम्पणूर् हृदय र ाणले यी सब पालन
गनर् होिशयार होऊ। 17 आज ितमीहरूले भनकेा छौ परम भु ितमीहरूका परमे र
हुनहुुन्छ अिन उहाँले दखेाउन ु भएको बोटामा िहडं्न,े उहाँको िशक्षा अनसुरण गन
अिन उहाँले बताउन ु भएको िनयमहरू र िनणर्यहरू पालन गन ितज्ञा गरेका छौ।
ितमीहरूले भन्यौ उहाँले बताउन ु भएको त्यके चीज ितमीहरू गनछौ। 18 अिन
आज परम भलुे ितमीहरूलाई उहाँको आफ्नो मािनसहरू भनी हण गन ुर् भएको छ
र यसको िन म्त उहाँले ितज्ञा गन ुर् भएको छ। परम भलुे ितमीहरूलाई उहाँका सबै
आज्ञाहरू पालन गन पछर् भन्न ु भएको छ। 19 परम भलुे ितमीहरूको रा लाई सबै
रा हरूभन्दा अग्लो बनाउन ुहुनछे। उहाँले ितमीहरूलाई सम्मान, शसंा र सनुाम िदन ु
हुनछे। अिन उहाँको ितज्ञानसुार ितमीहरू उहाँका आफ्नै िवशषे पिव मािनसहरू
हुनछेौ।”

27
मािनसहरूका लािग स्मारक ढुङ्गाहरू
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1 मोशा र इ ाएलका बढूा- धानहरूले मािनसहरूसगँ बात गरे। मोशाले भन,े
“आज मलैे ितमीहरूलाई िदएका सबै आदशेहरू पालन गर। 2 ितमीहरू चाँडै
परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन लाग्न ु भएको भिूम पगु्न यदर्न नदी पार गनछौ।
त्यसिदन ठूला-ठूला ढुङ्गाहरू खडा गरेर त्यसलाई लपी दऊे। 3 त्यसपिछ यी सबै
आज्ञाहरू र िशक्षाहरू लखे। यो काम ितमीहरूले जब यदर्न नदी पार गरेपिछ गन ुर्
पछर्। तब ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन लाग्न ु भएको दधू र महले
प रपणूर् भएको भिूममा वशे गनर् सक्छौ। परम भु ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूका
परमे रले त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो।

4 “यदर्न नदी पार गरेपिछ आज म ितमीहरूलाई जनु आज्ञा िदन्छु ितमीहरूले
अवश्य पालन गन ुर् पछर्। एबाल डाँडामा ितनीहरूले ढुङ्गाहरू खडा गन ुर् पछर् र
ती ढुङ्गाहरूलाई लपरे छोप्न ु पछर्। 5 केही ढुङ्गाहरू राखरे परम भु ितमीहरूका
परमे रको िन म्त वदेी िनमार्ण गर। तर ती ढुङ्गाहरू काट्न फलामको हितयार
योग नगर। 6 परम भु ितमीहरूका परमे रको िन म्त वदेी बनाउनका लािग

ितमीहरूले काटेका ढुङ्गाहरू योग गन ुर् हुदँनै। अिन ितमीहरू यसमािथ परम भु
ितमीहरूको परमे रको िन म्त होमब ल चढाउन ु पछर्। 7 ितमीहरूले त्यहाँ मलेब ल
चढाऊन ु पछर् अिन परम भु ितमीहरूका परमे रअिघ खाऊ अिन आनन्द मनाऊ।
8 ितमीहरूले खडा गरेको ढुङ्गाहरूमा ितमीहरूले वस्थाका यी सबै कुराहरू ले ु
पछर्। स्प लखे जसले गदार् ती सिजलै पढ्न सिकयोस।्

सरापका िनयमहरू
9 “मोशा र लवेीका पजूाहारीहरूले इ ाएलीहरूलाई सम्बोधन गरे। मोशाले

भन,े “हे इ ाएलीहरू हो, चपु लागरे सनु, आज ितमीहरू परम भु ितमीहरूका
परमे रका मािनसहरू भएका छौ। 10 यसकारण परम भु ितमीहरूका परमे रले
जे गन ुर् भन्न ु भएको छ त्यके काम गर। ितमीहरूले उहाँको आज्ञाहरू र िनयमहरू
अनशुरण अिन पालन गन ुर् पछर् जनु आज मलैे ितमीहरूलाई आदशे िदएको छु।”

11 त्यही िदन मोशाले पिन मािनसहरूलाई यो भन,े 12 “ितमीहरू यदर्न नदी पार
गरे पिछ मािनसहरूलाई आशीवार्द िदनको िन म्त िशमोन, लवेी, यहूदा, इस्साकार,
यसुफू र िबन्यामीन कुल समहू गीरीज्जीम डाँडामा हुनछेन।् 13 अिन यी कुल
समहू-रूबने, गाद, आशरे जबलुनु, दान र न ाली चाँिह सराप सनु्न ु एबाल डाँडामा
हुनछेन।्

14 “लवेीहरूले उच्च स्वरमा सबै इ ाएलीहरूलाई भन्ने छन:्
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15 “ ‘कारीगरले झैं जसले खोपरे अथवा काटेर धात ु अथवा केही अन्य
चीजको मिूतर् बनाएर पजूा गनर् ग ु स्थानमा राख्छ, त्यस मािनसलाई सराप
लाग्छ। ती झटूा दवेताहरू मिूतर्हरू मा हुन िकनिक ती कुनै कारीगरले काठ,
ढुङ्गा अथवा धातबुाट बनाएको हुन।् परम भलुे त्यस्ता कुराहरूलाई घणृा
गन ुर्हुन्छ।’

“तब सबै मािनसहरूले उ र िदनछेन ्‘आमने!’
16 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘त्यस मािनसलाई सराप लागोस ् जसले आमा-

बबुालाई अनादर अिन अपमान गछर्।’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
17 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘आफ्नो िछमकेीको साँध सीमान िमच्ने

मािनसलाई सराप लागोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
18 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘अन्धा मािनसलाई उल्टा बाटो दखेाउने

मािनसलाई सराप परोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन ्‘आमने।’
19“लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘िवदशेी, टुहुरा-टुहुरी र िवधवाले पाउन ु पन न्याय

निदने मािनसलाई सराप परोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
20 “लवीहरूले भन्नछेन,् ‘आफ्नी सौतनेी आमािसत सहवास गन

मािनसलाई सराप परोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
21 “लवेीहरूले भन्नछेन ् ‘कुनै कारको पशिुसत सम्भोग गन मािनसलाई

सराप लागोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमोन।’
22 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘उसलाई सराप लागोस ् जसले आफ्नी बिहनी

अथवा सौतनेी बिहनीिसत लैंिगक सम्पर्क राख्छ।’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
23 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘उसलाई सराप लागोस ्जसले सासिूसत लैंिगक

सम्पर्क राख्छ।’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
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24“लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘उसलाई सराप लाग्छ जसले आफ्नो िछमकेीलाई
लकेुर िहकार्उँछ।’

“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’
25 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘जो मािनसले पसैा लएर िनद ष मािनसको हत्या

गछर् भने त्यसलाई सराप परोस।्’
“तब सबै मािनसले भन्नछेन,् ‘आमने।’
26 “लवेीहरूले भन्नछेन,् ‘जो मािनसले यस वस्थालाई समथर्न गदन र

पालन गन ुर् राजी हुदनै ँ त्यसलाई सराप परोस।्’
“तब सबै मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘आमने।’

28
आज्ञा पालन गदार् आशीवार्द

1 “अब यिद ितमीहरू आज मलैे बताएको परम भु ितमीहरूका परमे रको
आज्ञाहरू पालन गनर् होिशयार भयौ भने परम भु आफ्ना परमे रले ितमीहरूको
रा लाई पथृ्वीका अन्य सबै रा हरू भन्दामािथ रा ु हुनँछे। 2 यिद ितमीहरूले
परम भु आफ्ना परमे रको आज्ञा पालन गय भने यी सबै आशीवार्द ितमीहरूमािथ
लाग्नछेन ्र यी सब ितमीहरूका हुनछेन।्

3 “शहरमा र गाउ-ँबस्तीमा
परम भलुे ितमीहरूलाई आिशष िदन ु हुनछे।

4 परम भलुे ितमीहरूका धरैे नानीहरू
होस ्भनी आिशष िदन ु हुनछे।

परम भलुे ितमीहरूको भिूममािथ आिशष िदनहुुनछे
जसले गदार् उब्जाऊ बशेी हुनछे।

परम भलुे ितमीहरूका पशहुरूलाई आिशष िदन ु हुनछे
र ती पशहुरूले धरैे बच्चाहरू जन्माउने छन।्

5 परम भलुे ितमीहरूको डालाहरू र िपठो मछु्ने आ ीमािथ आशीवार्द िदनहुुनछे,
अिन सधैं खा पदार्थले भन ुर् हुनछे।

6 परम भलुे ितमीहरूलाई सदा-सवर्दा तथा ितमीहरूले जे गछ त्यके चीजमा
आिशष िदन ु हुनछे।
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7 “ितमीहरूिसत लडाईं गनर् आउने श हुरूलाई परािजत गाराउन परम भलुे
ितमीहरूलाई सहायता गन ुर् हुनछे। श हुरू ितमीहरूिसत लडाईं गन ुर् एउटै बाटो भएर
आउनछेन ्तर ितनीहरू सातवटा बाटा भएर भाग्नछेन।्

8 “परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई आिशष िदन ु हुनछे र
ितमीहरूको ढुकुटीमा ितमीहरू जे गछ त्यके चीजमा परम भलुे आिशष िदन ु
हुनछे। 9 यिद ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रलाई अनसुरण गछ अिन
उहाँको आदशेहरू पालन गछ भने परम भलुे ितमीहरूलाई उहाँका िवशषे पिव
मािनसहरू बनाउन ु हुनछे। 10 तब पथृ्वीका सबै मािनसहरूले थाहा पाउनछेन ्
ितमीहरू परम भकुा मािनसहरू हौ र ितनीहरू ितमीहरूिसत डराउने छन।्

11“ितमीहरूलाई िदन्छु भनी ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूिसत ितज्ञा गन ुर् भएको
भिूममा ितमीहरूलाई सन्तान, गाई-बस्त ु र खतेी-पातीमा परम भलुे खवुै उन्नित
गराउन ु हुनछे। 12 आिशषको भण्डार खोलरे परम भलुे ितमीहरूको खतेीको
िन म्त ऋतमुा झरी पठाउन ु हुनछे। ितमीहरू जे गछ सबमैा आशीवार्द िदन ु हुनछे।
ितमीहरूले अरू रा हरूलाई रूिपयाँ ऋण िदनछेौ तर ितमीहरूलाई ितनीहरूबाट ऋण
लन आवश्यक पनछैन। 13 परम भलुे ितमीहरूलाई पचु्छर होइन िशर बनाई रा ु

हुनछे, ितमीहरू सधैंमािथ हुने छौ फेदमा होइन। यिद ितमीहरूले आज मलैे बताउदँै
गरेको परम भु ितमीहरूका परमे रको आज्ञाहरू पालन गय भने ितमीहरूको
िन म्त यस्तो हुनछे। ितमीहरूले यी आज्ञाहरू होिशयारीसगँ पालन गन ुर् पछर्। 14आज
मलैे ितमीहरूलाई िदएका यी उपदशेहरूबाट नफकर् ितमीहरू दािहने अथवा द ु ै
फकर् न ु हुदनै। ितमीहरूले अन्य दवेताहरूको सवेा गनर् ितनीहरूलाई अनसुरण गन ुर्
हुदनै।

आज्ञा पालन नगनहरूलाई सराप
15 “तर यिद ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रले बताए अनसुार गदनौ

ितमीहरू आज मलैे बताएका आज्ञाहरू र िविधहरू पालन गदनौ भने ितमीहरूमािथ
यी सब नरा ा कुराहरू आइपनछन।्

16 “परम भलुे शहर र खतेहरूमा
ितमीहरूलाई सराप्न ु हुनछे।
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17 परम भलुे ितमीहरूका डालाहरू र िपठो मछु्ने आ ीमा सराप्न ु हुनछे अिन
ितनीहरूमा खा हुने छैन।

18 परम भलुे ितमीहरूलाई सराप्न ु हुनछे
अिन ितनीहरूका धरैे नानीहरू हुने छैनन।्

उहाँले ितमीहरूका भिूमलाई सराप्न ु हुनछे
अिन ितमीहरूले रा ो अन्नबा ल पाउने छैनौ।

उहाँले ितमीहरूका पशहुरूलाई सराप्न ु हुनछे
अिन ितनीहरूले धरैे बाछा-बाछी ब्याउने छैनन।्

19 परम भलुे सब ितमीहरूलाई सराप्न ु समय त्यके कुरोहरूमा सराप्न ु हुनछे जे
ितमी गछ ।

20 “यिद ितमी अिन काम गछ अिन परम भबुाट टाढा हुन्छौ, तब
उहाँले ितमीलाई अशभु कायर् भएको बनाउन ु हुनछे। ितमी आफूले गरेको त्यके
कायर्मा िनराशा र क पाउने छौ। उहाँले यस्तो ितमीहरू चाँडै अिन सम्पणूर् नाश
नहुञ्जलेसम्म िनरन्तर गन ुर् हुनछे। उहाँले यस्तो गन ुर् हुनछे िकनभने ितमीहरू उहाँबाट
टाढा भयै अिन उहाँलाई छाड ्यौ। 21जबसम्म ितमीहरू दखल भएको भिूमबाट शषे
हुदँनैौ, ध्वशं हुदनैौ, परम भलुे ितमीहरूमािथ भयङं्कर रोगहरू सिृ गन ुर् हुनछे।
22 परम भलुे ितमीहरूलाई िविभन्न रोगहरू, ज्वरो र सजुन िदएर सजाय िदन ु
हुनछे। परम भलुे चण्ड ताप पठाउन ु हुनछे अिन ितमीहरूले पानी पाउने छैनौ
रोग र गम ले ितमीहरूको सब बाली नाश हुनछे जबसम्म ितमीहरू ध्वशं हुदनैौ
यी सब नरा ा कुराहरू ितमीहरूमािथ प ररहनछेन।् 23 आकाशमा बादल हुनछैेन र
आकाश पा लश घसकेो काँसा झैं दे खनछे। ितमीले टेकेको भिूम फलाम झैं कडा
हुनछे। 24 परम भलुे पानी पठाउन ु हुनछैेन, आकाशबाट खाली बालवुा र धलुो मा
झनछ अिन जितञ्जलेसम्म ितमीहरू ध्वशं हुदँनैौ यस्तो भइरहने छ।

25“ितमीहरू श हुरूमािथ आ मण गनर् एउटा मागर्बाट आउनछेौ तर परम भलुे
ितमीहरूलाई पराजय हात लगाई िदनहुुनछे र ितमीहरू सातवटा िविभन्न बाटोहरू
भएर भाग्नछेौ। ितमीहरूमािथ जनु नरा ा कुराहरू आइपन छन त्यसबाट पथृ्वीका
समस्त मािनसहरू भयिभत हुनछेन।् 26 ितमीहरूका मतृ शरीरहरू जगंली पकं्षी र
जनावरहरूको आहार बिननछे, ितनीहरूलाई ितमीहरूको मतृ शरीरबाट धपाउने
कोही हुनछैेन।
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27 “परम भलुे िम बासीहरूलाई झैं ितमीहरूलाई फोकाहरू िदएर दण्ड
िदनहुुनछे। उहाँले ितमीहरूलाई िपलो, िगखार् र िचलाउने घाउ िदएर दण्ड
िदन ु हुनछे। 28 परम भलुे ितमीहरूलाई बहुलाहा, अन्धा र हृदयमा बचेनैी
पा रिदनहुुनछे। 29 ितमीहरू िदउसँ ै बाटोमा अन्धा झैं िहड्नछेौ। ितमीहरूले गरेको
त्यके कुरोमा असफलता मा हात लाग्नछे। घ र-घ र मािनसहरूले ितमीहरूलाई

क िदइरहने छन,् ितमीहरूको वस्तहुरू चोरी भइरहनछे तर ितमीहरूलाई बचाँउने
कोही हुनछैेन।

30 “ ी एकजना ितमीिसत मगनी हुनछे तर कोही अक मािनस ितनीिसत
लैंिगक सम्पर्क रा छे। ितमीले घर बनाउने छौ तर त्यसमा ब ु पाउने छैनौ। ितमीले
अङ्गरुको खतेी गनछौ तर बाली उठाउन पाउने छैनौ। 31मािनसहरूले ित ा अिघनै
ित ा गाईहरू मानछन ्तर मास ु खान पाउने छैनौ। मािनसहरूले ितमीहरूका गधाहरू
लानछेन ्तर फकार्उने छैनन।् ितमीहरूका श हुरूले ितमीहरूको भडेाहरू लानछेन ्
तर ितमीहरूलाई बचाउनँे कोही त्यहाँ हुनछैेन।

32 “ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई अरू जाितका मािनसहरूले लजैाने छन।्
ितमीहरू आफ्नो छोरा-छोरीहरू आउँछन ् िक भनी िदनभ र आखाँ ट ाउञ्जले
बाटो हनेछौ तर ितमीहरूले पाउने छैनौ। परम भलुे ितमीहरूलाई सहायता गन ुर् हुने
छैन।

33“ितमीहरूको सम्पणूर् महेनत र अन्नहरू एउटा अप रिचत जाितले लजैानछे।
ितमीहरूिसत मािनसहरूले गाली र नरा ो वहार मा गनछन।् 34 ितमीहरूले
दखेकेो चीजहरूले ितमीहरूलाई बौलाहा बनाउछँ। 35परम भलुेकिहलेजाित नहुने
िपलो ारा ितमीहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे। घ ुडँा र ख ु ाहरूमा यी िपलोहरू हुनछे। यी
घाउहरू शरीरमा पतैालादे ख टाउकाको तालसुम्म त्यके अङ्गमा हुनछे।

36 “ितमीहरूका राजा र ितमीहरूलाई परम भलुे ितमीहरूका िपता-पखुार् तथा
ितमीहरूले निचनकेो नदखेकेो जाितमा पठाइिदन ु हुनछे। त्यहाँ ितमीहरूले काठ
तथा ढुङ्गाले बिनएको झटूो दवेताको सवेा गनछौ। 37 दशेहरू जहाँ परम भलुे
ितमीहरूलाई पठाउनहुुनछे त्यहाँ मािनसहरू ितमीहरूमािथ भएको क दखेरे दःुखी
हुनछेन ्अिन ितनीहरू ितमीहरूमािथ हाँ छेन ्र अपमान गनछन।्

असफलताको सराप
38 “ितमीहरूको खतेबारीले शस्त अन्न उब्जाउनछे तर कम्ती हुनछे, िकन?

कारण अन्न सलहले खाइिदनछे। 39 ितमीहरूले दाखको खतेी महेनत गरी
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लगाउनछेौ तर िकराहरूले न गनार्ले उब्जनी शस्त नभएर दाखरसको िन म्त
रस पिन पाउनछैेनौ। 40 ितमीहरूको भिूममा जताततै भ ाक्षको रूखहरू भएर पिन
त्यसको तले चलाउन पाउने छैनौ कारण फलहरू सबै भईूंमा झरेर सड्नछेन।्
41 ितमीहरूका छोरा-छोरीहरू धरैे भए पिन ितनीहरूलाई रा ु पाउने छैनौ िकन?
िकनभने ितनीहरू प ाउ पनछन ्अिन कैदमा पनछन।् 42 ितमीहरूको खतेमा सबै
अन्न र रूखहरू सलहले न पारी िदनछे। 43 ितमीहरूले आफ्नो श गमुाउने
छौ तर ितमीहरूमाझ ब े िवदशेीहरू धरैे श शाली हुनछेन।् 44 िवदशेीहरूिसत
ितमीहरूलाई ऋण िदने रूिपया पसैा हुनछे, तर ितमीहरूिसत ितनीहरूलाई ऋण िदने
रूिपया पसैा हुनछैेन। ितमीहरू पचु्छर जस्तै हुनछेौ र ितनीहरूले ितमीहरूलाई िशरले
शरीर िनयन् ण गरे झैं गनछन।्

45 “जबसम्म ितमीहरू ध्वशं हुदनैौ ितमीहरूमािथ आई लाग्ने सरापले खे ै
प ँ द ै ग ररहनछे कारण ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रले बताउन ु भएको
कुराहरू माननेौ। उहाँले िदन ु भएको आज्ञा तथा िविधहरू ितमीहरूले पालन गरेनौ।
46 अिन ितनीहरू सघैं ितमीहरू अिन ितमीहरूका सन्तान अिघ इ र्रको न्यायको
तीकको रूपमा रहने छन।्
47 “कारण ितमीहरूिसत त्यके चीज परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु

भएको शस्त हुदँा ितमीहरूले उहाँको सवेा गरेनौ। 48 यसकारण ितमीहरूले
ितमीहरूको श हुरूको सवेा गनछौ। जो परम भलुे ितमीहरूको िव मा पठाउन ु
हुनछे। ितमीहरू भोकाएका, ितखार्एका, नाङ्गा र गरीब हुनछेौ। परम भलुे
ितमीहरूमिथ जनु एउटा भारी ला ु हुनछे। ितमीहरूले आफू नाश नहुञ्जलेसम्म
हटाउन सकनछैेनौ।

श ु रा को सराप
49 “परम भलुे ितमीहरूिसत लडाँई गनर् टाढाबाट एउटा जाितका मािनसहरू

ल्याउनहुुनछे ितनीहरू आकाशबाट गरूडले झम्टे जस्तै आउने छन।् ितमीहरूले
ितनीहरूको भाषा बझु्ने छैनौ। 50 ितनीहरू िन ुर हुनछेन,् बढूापाकाको आदर गदनन
अिन ससाना नानीहरू ित दया दखेाउदँनैन।् 51 ितनीहरूले ितमीहरूका पशहुरू र
बाली लानछेन।् ितमीहरूको नाश नहुञ्जलेसम्म ितनीहरूले त्यके चीज लाने छन।्
ितनीहरूले ितमीहरूका लािग अन्न, म , तले, गाईहरू, भेंडाहरू अथवा बा ाहरू
छोड्ने छैनन।् ितनीहरूले ितमीलाई न नगरे सम्म त्यके चीज लाने छन।्
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52 “ितमीहरू सोच्छौ त्यस शहरहरूको व रप र अग्ला-अग्ला र श शाली
पखार्लहरूले ितमीहरूलाई सरुक्षा िदन्छन।् तर ती पखार्लहरू ढल्नछेन।् त्यस
रा का मािनसहरूले सबै शहरहरू घरेेर ितमीहरूमािथ आ मण गनछन।् परम भु
ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई िदन ु भएको भिूममा एउटै शहर पिन बाँकी
नराखी श हुरूले आ मण गनछन।् 53 ितमीहरूको शहर थनुवुामा परेको हुनछे र
ितमीहरूलाई यस्ता क आइलाग्नछे िक भोक लाग्दा खान केही नपाएर ितमीहरूले
परम भु ितमीहरूका परमे रले िदन ु भएको आफ्नै सन्तान छोरा-छोरीको मास ु
खानछेौ।

54 “त्यस बलेा ितमीहरू माझमा भएका अत्यन्तै भला मािनसहरू पिन आफ्नै
दाज्य-ूभाइ, आफूले मे गरेको प ी अिन आफ्नै छोरा-छोरीहरू ित पिन अत्यन्तै
िन ुर हुनछेन।् 55 यसकारण भोजनको अभावमा ितमीहरूले आफ्नै नानीहरू
खानछेौ अिन कसिैसत बाँड्ने छैनौ जब श हुरूले ितमीहरूको शहरहरूलाई थनुवुामा
पाछर्न अिन ितमीहरूलाई क िदन्छन ्यी सबै नर ा घटनाहरू हुनछेन।्

56 “अित कोमल र दयाल ु ी जसले आफ्नो कोमलताको कारण भइँूमा पतैाला
राखकेी छैनन,् ऊ पिन आफ्नो पित र नानीहरू ित िन ूरी हुन्छे। 57 त्यो ी
त्यससमय यित िन ूरी हुन्छे उसले गभर्बाट ग ु रूपले नानी जन्माउछे र त्यो नानी
र त्यसिसत िनस्केको साल पिन आफैं खान्छे कारण त्यहाँ खाने कुरा केही हुदँनै।
जब श हुरू आएर ितमीहरूको शहरहरू घनेछन र ितमीहरूले क पाउनछेौ। त्यहाँ
त्यस्ता कारको नरा ा कुराहरू हुनछेन।्

58 “ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रका सबै आज्ञाहरू र िशक्षाहरू
पालन गन ुर् पछर् जो यस वस्थाको पसु्तकमा ले खएका छन ् र ितमीहरूलाई
परम भु ितमीहरूका परमे रको आ यर्पणू र् र भय योग्य नाउकँो सम्मान गन ुर्
पछर्। 59 परम भलुे ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानलाई धरैे क हरू िदन ु
हुनछे। 60 ितमीहरूले िम मा धरैे क र रोगहरू दखे्यौ जसले ितमीहरूलाई
नरा ो कुराहरूले भयभीत बनायो परम भलुे ती सबै ितमीहरूमािथ ल्याउनहुुनछे।
61 परम भलुे यस िविधको पसु्तकमा नले खएका क हरू र रोगहरू पिन ितमीहरू
न नहुञ्जलेसम्म ल्याउन ु हुनछे। उहाँले यस्ता क हरू िनरन्तर ल्याउन ु हुनछे।
62 आकाशका ताराहरू जितनै ितमीहरूका सखं्या धरैे हुन सकछन ् तर परम भु
ितमीहरूका परमे रलाई नमानकेो कारण ितमीहरू एकदमै थोरे सखं्यामा रहने छौ।
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63 “ितमीहरू ित रा ो हुनका लािग र ितमीहरूको रा को िवकास गराउन
परम भु जित खशुी हुन ु हुन्थ्यो ितमीहरूलाई न र ध्वशं पान ुर् पिन त्यित नै खशुी हुन ु
हुनछे। त्यो भिूम ितमीहरूले आफ्नै बनाउन जाँदछैौ तर मािनसहरूले ितमीहरूलाई
भिूमबाट लखटेनूछेन।् 64 पथृ्वीका सबै मािनसहरू माझ परम भलुे ितमीहरूलाई
छरप पा रिदन ु हुनछे। परम भलुे ितमीहरूलाई पथृ्वीको एक कुनादे ख अक
कुनासम्म अन्य रा का मािनसहरूमाझ छरप पा रिदन ु हुनछे। अिन त्यहाँ ितमीहरू
काठ तथा ढुङ्गाले बिनएका झटूा पखुार्हरू थाहा नपाइएका दवेताहरू पजू्ने छौ।

65 “ती रा हरूका माझ ितमीहरूले शा न्त पाउने छैनौ र िव ामको िन म्त
ितमीहरूले ठाउँ पाउने छैनौ। परम भलुे ितमीहरूको मनमा िचन्ता भरी िदन ु हुनछे।
ितमीहरूका आखँा थाकेका हुनछेन।् ितमीहरू दःुखी हुनछेौ। 66 ित ो जीवन डरले
प रपणूर् हुनछे र ितमीहरू रात-िदन सधैं डराएको हुनछेौ अिन ितमीहरू आफ्नो
जीवन ित िव स्त हुने छैनौ। 67 िबहानै ितमी भन्ने छौ, ‘यो बलेकुी भए हुनथे्यो’
बलेकुी ितमी भन्नछेौ, ‘यो िबहान भए हुन्थ्यो।’ िकन? िकनभने ित ो हृदयमा डर
हुनछे अिन ितमीले नरा ा कुराहरू दे छेौ। 68 परम भलुे ितमीहरूलाई जहाज ारा
िम फकार्उन ु हुनछे मलैे ितमीहरूलाई भन,े ‘ितमीहरूले किहले त्यस ठाउँमा जान ु
पदन तर परम भलुे ितमीलाई त्यहाँ पठाउन ु हुनछे।’ िम मा ितमीहरू आफूलाई
श हुरू समक्ष कमारा-कमारीको रूपमा बचे्ने चे ा गनछौ तर कसलैे ितमीलाई िकन्ने
छैन।”

29
मोआबमा वाचा

1 परम भलुे होरेब पवर्तमा इ ाएलका मािनसहरूसगँ गन ुर् भएको करार बाहके
उहाँले मोआब दशेमा मोशािसत अक करार गन आदशे िदन ु भयो जब ितनीहरू
मोआबमा िथए। त्यो करार यस्तो छ।

2 मोशाले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई बोलाएर भन,े “परम भलुे िम दशेमा
िफरऊन र उसका सवेकहरू र उसको सम्पणूर् भिूमका लािग जे गन ुर् भएको िथयो
ितमीहरूले सबै दखे्यौ। 3 ितमीले आफ्नै आखँाले उहाँले गन ुर् भएका ठूला-ठूला
क हरू,अलौिकक कामहरू र अचम्मका चीजहरू दखे्यौ। 4 तर आज पिन ितमीले
बझुनेौ के भएको िथयो, परम भलुे ितमीलाई बझु्ने अनमुित िदन ु भएको छैन के
दखे्यौ अिन सनु्यौ? 5 परम भलुे भन्नभुयो, ‘मलैे ितमीहरूलाई मरूभिूममा चालीस
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वषर्सम्म डोयार्उदँा ितमीहरूको शरीरको लगुा फाटेन, अिन खु ामा लगाएको जु ा
पिन परूानो भएन 6 ितमीहरूले रोटी खाएनौ र दाखरस कुनै कारको म िपएनौ।
मलैे ितमीहरूलाई रक्षा गरेर ल्याएँ जसले गदार् ितमीहरू बझु्न सकछौ म परम भु नै
ितमीहरूका परमे र हु।ँ’

7“ितमीहरू यस ठाउँमा आउँदा हशेबोनका राजा सीहोन र बासानका राजा ओग
हामीलाई आ मण गनर् आए तर ितनीहरूलाई हरायौं। 8 अिन हामीले ितनीहरूको
दशे रूबनेी, गाद, अिन मनश्शकेो आधा कुललाई आफ्नो अशंको रूपमा िदयौं।
9 यिद ितमीहरूले यस करारमा भएका आज्ञाहरू पालन गय भने ितमीहरू आफूले
गरेको त्यके कायर्मा सफल हुने छौ।

10 “आज ितमीहरू सबै जना परम भु ितमीहरूका परमे र अिघ उिभरहकेा
छौ। ितमीहरूका अगवुाहरू, मु खयाहरू, बढूा- धानहरू तथा इ ाएलका सबै
बािसन्दाहरू यहाँ छन।् 11 ितमीहरूको प ी, बाल-बच्चाहरू तथा ितमीहरूिसत
ब े िवदशेीहरू लगायत ितमीहरूका दाउरा काटनूे अिन पानी बोकनहेरू यहाँ
छन।् 12 आज ितमीहरू परम भु ितमीहरूका परमे रिसत एउटा करारमा बाँिधन ु
पछर् र परम भलुे त्यो करार आज बनाउन ु हुदँछै। 13 यो ितज्ञासगँ,ै परम भलुे
ितमीहरूलाई उहाँको आफ्नै िवशषे मािनसहरू बनाउन ु भयो, अिन त्यो मािणत
गन ुर् भएको छ उहाँ ितमीहरूको परमे र हुनहुुन्छ जस्तो उहाँले ितमीहरू अिन
ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू अ ाहाम, इसहाक अिन याकूबलाई गन ुर् भएको िथयो।
14 परम भलुे ितमीहरूिसत मा यो करार गन ुर् तथा ितज्ञा गन ुर् हुनछैेन, 15 तर
परम भु ितमीहरूका परमे र सबसैगँ यो करार गन ुर् हुदँछै जो उहाँको अिघ उिभएका
छन अ्िन हा ा भावी सन्तानहरूसगँ जो आज हामीसगं छैनन।् 16 ितमीहरूलाई थाहा
छ हामी िम दशेमा कसरी बाँचकेा िथयौ अिन ितमीहरूले सम्झना गर हामीहरू
कसरी यहाँसम्म आउँदा दशेहरू भएर या ा गय ं। 17 ितमीहरूले ती काठ, ढुङ्गा,
चाँदी र सनुले बिनएका घिृणत मिूतर्हरू दखे्यौ। 18 दढृ भएर बस ितमीहरूमध्ये
कुनै पिन परुूष अथवा ी, कुल अथवा प रवार समहू परम भु हा ा परमे रदे ख
टाढा नजाऊ कुनै पिन मािनस अन्य रा ले मान्ने दवेताको सवेा गनर् नजाऊन।् जनु
मािनसले त्यो गछर् त्यो एउटा उि द जस्तै हो जसले उ रे िततो अथवा िवषाल ु फल
िदन्छ।

19 “कुनै मािनसले यी सरापहरू सनु्न सएछ आफूलाई सिजलो ठान्दै भन्छ, ‘म
जे गद छु गद लानछुे मिसत कुनै अिन हुने छैन।’ त्यस मािनसले आफूलाई मा
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न गदन तर त्यकेलाई यहाँसम्म रा ा मािनसहरूलाई पिन गछर्। 20-21 परम भलुे
त्यस्ता मािनसलाई माफ गन ुर् हुन्न। परम भकुो रीस र डाहाले त्यस्ता मािनस भष्म
हुन्छन।् वस्थाको पसु्तकमा ले खएका सबै नरा ा कुराहरू त्यसमािथ पनछन ्
र परम भलुे त्यसलाई ध्वशं पारी त्यसको नाउँ िनशाना पथृ्वीबाट लोप गराउन ु
हुनछे। वस्थाको पसु्तकमा ले खएको करारको सराप अनसुार परम भलुे त्यस
मािनसलाई दण्ड िदनकुा लािग इ ाएलीहरूका सबै कुलहरूबाट अलग गन ुर् हुनछे।

22 “भिवष्यमा जब ितमीहरूका सन्तानहरू तथा टाढा-टाढाबाट आएका
िवदशेीहरूले दे े छन ्कसरी भिूम न भयो। ितनीहरूले दे े छन ्कसरी रोगहरू
परम भलुे ल्याउन ु भयो। 23 त्यहाँको भिूम सब गन्धकको आगोले जल्नछे र ननूले
ढािकनछे अिन त्यहाँ घाँससम्म उ ने छैन। परम भकुो रीसले त्यो भिूम न हुनछे
जस्तो सदोम, गमोरा, अदमा र सबोयीम न ग रएका िथए।

24“तब अरू सबै रा का मािनसहरूलेसोध्नछेन,् ‘परम भलुे यो भिूमलाई यस्तो
पान ुर्भयो? उहाँ िकन यित िवघ्न रसाउन ु भयो?’ 25 उ र यस्तो हुनछे, ‘कारण
इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूलाई िम दशेबाट ल्याउदँा परम भु ितनीहरूको
िपता-पखुार्हरूको परमे रिसत ग रएको करारलाई त्याग गरे। 26 ितनीहरू आफूले
निचनकेो र परम भलुे नबताएको अन्य जाितको दवेताहरूको सवेा तथा पजूा गनर्
लाग।े 27अिन परम भकुो ोधले यस भिूमका त्यके मािनसहरूमािथ नरा ा कुरा
ल्याए त्यो िशक्षाहरूको पसु्तकमा ले खएका छन।् 28 परम भु अत्यन्तै असन्त ु
हुन ु भएकोले त्यस भिूमबाट बािहर िनकालरे अिहले ितनीहरूले बसो-बास गरेको
भिूममा रा ु भयो।’

29 “परम भु हा ा परमे रले केही कुरो रहस्यमा रा ु भयो जो उहाँले मा
जान्नहुुन्छ। तर परम भलुे हामीलाई केही बताउन ु भयो अिन ती िशक्षाहरू हा ो
र हा ा सन्तानको िन म्त हुन ् र ती सदा सवर्दाको िन म्त रहनछेन।् अिन हामीले

वस्थामा भएका सबै आज्ञाहरू पालन गन ुर् पछर्।

30
इ ाएलीहरू आफ्नो भिूममा फकर् न्छन ्

1 “मलैे ितमीहरूलाई बताएको आशीवार्द र सरापहरू ितमीहरूमािथ पनछन ्
अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई खदेी पठाउन ु भएको भिूममा
ती कुराहरू सम्झना गनछौ। 2 त्यस समय जब ितमीहरूका सन्तान र ितमीहरू
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परम भु ितमीहरूका परमे र कहाँ फकर आउनछेौ र आज मलैे बताएका उहाँका
सबै आज्ञाहरू हृदयबाट नै पालन गनछौ। 3 तब परम भु ितमीहरूका परमे र
ितमीहरू ित दयाल ु हुनहुुनछे र ितमीहरूलाई मु गराई ितमीहरूलाई छरप पारेर
पठाइएका दशेहरूबाट फकार्ई ल्याउन ु हुनछे। 4 यिद ितमीहरूलाई अत्यन्तै टाढा
दशेहरूमा पठाइएको भए पिन बटुलरे ल्याउनहुुनछे। 5 जनु भिूम ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूको िथयो त्यो फे र ितमीहरूकै हुनछे। परम भु ितमीहरूको िन म्त असल
हुनहुुनछे र ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूसगँ भएको भन्दा धरैे परम भलुे ितमीहरूलाई
िदन ु हुनछे। अरू जाितमाभन्दा ितमीहरूको जन सखं्या धरैे हुनछे। 6 अिन परम भु
ितमीहरूका परमे रले ितमीहरू र ितमीहरूका सन्तानलाई उहाँका आज्ञाहरू पालन
गन ुर् इच्छुक बनाउन ु हुनछे। तब ितमीहरूका सम्पणूर् हृदय र सारा ाणले परम भलुाई
मे गनछौ र बाँच्नछेौ।
7 “अिन परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको श हुरूमािथ यी सबै

सरापहरू ल्याउन ु हुनछे। िकनभने ितनीहरूले ितमीहरूलाई घणृा गरे अिन
ितमीहरूमािथ आ मण गरे। 8अिन फे र ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा मान्ने छौ र
जनु म आज ितमीहरूलाई बताई रहछुे, पालन गनछौ। 9 परम भु ित ा परमे रले
ितमी जनु सकैु काम हातमा लन्छौ सफल तलु्याइ िदन ु हुनछे। परम भलुे ित ो
सन्तानमा व ृ , गाई-बस्तहुरूमा बाछा-बाछीहरू व ृ तथा खतेवारीको अन्न तथा
फल फूलहरूमा ब ृ गराई िदन ु हुनछे। परम भु ित ा िपता-पखुार्हरूसगँ खशुी
हुनहुुन्थ्यो ितमीहरूिसत पिन त्यस्तै खशुी हुनहुुनछे। 10 वस्थाको यस पसु्तकमा
ले खएका आज्ञाहरू पालन गय र िनयमहरूको अनसुरण गय भने र यी सबै
आफ्नो सम्पणूर् हृदय र सम्पणूर् ाणले परम भु ितमीहरूको परमे रलाई ितमीहरूले
आज्ञा पालन गनछौ! यी सबै रा ा रा ा चीजहरू ितमीहरूले पाउनछेौ तर परम भु
ितमीहरूको परमे रले जे भन्न ु भएको छ त्यो ितमीहरूले मान्नपुछर्।

जीवन र मतृ्य ु
11 “आदशे जो म ितमीहरूलाई आज िददंछुै त्यो पालनगनर् न अप्ठयारो छ न

टाढा नै छ। 12 यो आदशे स्वगर्मा छैन तब ितमीहरूले भन्न सएछौ, ‘हा ो िन म्त
को स्वगर् जानछे र त्यो लएर आउनछे? अिन हामी सनु्न ु र गन ुर् सएछौ।’ 13 यो
आदशे समु को अक िकनारमा छैन तब हामी भन्न सएछौ, ‘हा ो िन म्त समु पार
गरेर को जानछे र त्यो लएर आउनछे? अिन हामीले सनु्न र गनर् सएने हुन्छौ।’
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14 होइन, त्यो शब्द ितमीहरूको अत्यन्तै निजकै छ, त्यो ितमीहरूले पालन गनर्
सएछौ कारण त्यो ितमीहरूको मखुमा छ अिन हृदयमा छ।

15“आज मलैे ितमीहरूलाई रा ो र नरा ो अिन जीवन र मतृ्य ु रोज्न िदएको छु।
16 म ितमीहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमे रलाई मे गन र उहाँका आज्ञाहरू
पालन गन, उहाँको िविध तथा िनयमहरू अनसुरण गन आदशे िदन्छु। परम भु
ितमीहरूका परमे रले िदने भिूम आफ्नो बनाउनको िन म्त वशे गर ररहकेा
छौ त्यहाँ परम भलुे आिशष िदन ु हुनछे र त्यहाँ ितमीहरू बसो-बास गनछौ अिन
ितमीहरूका सन्तान िफंिजनछेन।् 17 तर यिद ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन
गरेनौ अिन अ ेरी गरेर अन्य दवेताहरूको सवेा र पजूा गय भन,े 18 तब ितमीहरू
ध्वशं हुनछेौ। म ितमीहरूलाई चतेाउनी िदन्छु यिद ितमीहरूले परम भलुाई अमान्य
गय भने यदर्न नदीपा र प को भिूम जनु ितमीहरू आफ्नो बनाउन वशे गनर्
लागकेा छौ त्यहाँ धरैे बाँच्ने छैनौ।

19 “आज मलैे ितमीहरूलाई स्वगर् र पथृ्वीलाई साक्षी राखरे दइुवटा
ढुङ्गाहरूबाट एउटा रोज्न ु लाउँदछुै। जीवन अथवा मतृ्य ु रोज्न सएछौ। पिहलो
रोजाइ आशीवार्द ल्याउछँ, अिन अरू रोजाई सराप यसकारण जीवनलाई रोज। तब
ितमी अिन ितमीहरूको नानीहरू बाच्ने छन।् 20 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका
परमे रलाई मे गन पछर् र उहाँका आज्ञा पालन गन पछर्। उहाँलाई किहलै त्याग
नगर िकनभने परम भु नै ितमीहरूका जीवन हुन ु हुन्छ। तब परम भलुे ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूः अ ाहाम, इसहाक र याकूबिसत गन ुर् भएको ितज्ञा अनसुार पाएको
भिूममा उहाँले दीघार्य ु जीवन िदनहुुनछे।”

31
यहोश ू नयाँ नायक

1 तब मोशा अिघ बढरे यी शब्दहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई भन।े 2 मोशाले
ितनीहरूलाई भन,े “म अिहले 120 वषर्को भएँ। अब म ितमीहरूको अगवुा हुन ु
स न।ँ ‘ितमी यदर्न नदी तन छैनौ,’ परम भलुे मलाई भन्नभुयो। 3 परम भु
ितमीहरूका परमे र अगवुा हुनहुुनछे र ितमी अिघ ती जाितहरूलाई न पान ुर्
हुनछे अिन ितमीले ितनीहरूको भिूम लनछेौ। परम भकुो ितज्ञा अनसुार यहोशलूे
ितमीहरूलाई पा र लजैान नतेतृ्व गनछन।्
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4 “परम भलुे ितनीहरूलाई एमोरीहरूका राजाहरू सीयोन र ओग तथा
ितनीहरूको भिूमलाई ध्वशं पादार् जसो गन ुर् भएको िथयो ितनीहरूलाई पिन त्यस्तै
गन ुर्हुन्छ। 5 ती जाितहरूलाई परास्त पानर् परम भलुे ितमीहरूलाई सहायता गन ुर् हुनछे
तर मलैे आज्ञा िदए जस्तै ितनीहरूलाई त्यके कुरो गन ुर् पछर्। 6श शाली र साहसी
बन। ितनीहरूिसत नडराऊ िकनभने परम भु ितमीहरूको परमे र ितमीहरूसगंै हुन ु
हुन्छ। उहाँले ितमीलाई असफल गराउन ु हुन्न अथवा छोड्न ु हुन्न।”

7 तब मोशाले यहोशलूाई भन,े “ब लयो र साहसी होऊ, ितमीले ियनीहरूका
िपता-पखुार्हरूलाई परम भलुे िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको भिूममा नतेतृ्व
गनछौ। मोशाले यहोशलूाई भन्दा सबै मािनसहरूले हरेे। इ ाएलका मािनसहरूलाई
ितनीहरूको भिूम आफ्नो गराउनमुा सहायता गनछौ। 8 परम भु ितमीसगँै बसरे
ितमीलाई नतेतृ्व गन ुर् हुनछे। िचन्ता नगर उहाँले ितमीहरूलाई छोड्न ु हुदँनै,
नडराऊ।”

मोशाले वस्था ले हुुन्छ
9 तब मोशाले वस्थाको पसु्तक लखेे र पजूाहारीहरूलाई िदए। पजूाहारीहरू

लवेी कुल समहूका हुन।् ितनीहरूको काम परम भकुो करारको सन्दकु बोएन ु हो।
मोशाले त्यो वस्था इ ाएलका सबै बढूा- धानहरूलाई पिन िदए। 10 त्यस पिछ
मोशाले ती बढूा- धानहरूलाई भन,े “ त्यके सातवषर्को अविधको अन्तमा यी
िशक्षाहरू त्यके आ यको उत्सवको िदन स्वतन् ताको वषर्मा पढ। 11 त्यस बलेा
परम भु ितमीहरूका परमे रले रोज्न ु भएको ठाउँमा सबै इ ाएली मािनसहरू भटे-
घाटको िन म्त आउँछन ् तब सबलैे सनु्ने गरी यी वस्था पढ्न ु पछर्। 12 परुूष,

ीहरू, साना-साना नानीहरू र ितमीहरूका शहरहरूमा ब े िवदशेीहरूलाई एकसाथ
भलेा गर। ितनीहरूले वस्था सनुरे परम भु ितमीहरूका परमे रलाई आदर गन ुर्
िसकनछेन ् अिन उपदशेमा भिनएको सबै कुराहरू गन ुर् सक्षम हुनछेन।् 13 यिद
ितनीहरूका सन्तानहरूले वस्थाको िशक्षाहरू जान्दनैन ्भने ितनीहरूले उपदशेहरू
सनु्नछेन ् र परम भु ितमीहरूका परमे रलाई आदर गनर् िसकनछेन।् जबसम्म
ितमीहरू आफ्नो दशेमा बाँच्नछेौ तबसम्म ितनीहरूले उहाँको आदर गनछन।्
ितमीहरू चाँडै यदर्न तनछौ अिन भिूम आफ्नो िन म्त हण गनछौ।”

परम भलुे मोशा र यहोशलूाई बोलाउन ु हुन्छ



31:14 lxxvi वस्था 31:23

14 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “हरे, ित ो मतृ्य ु निजकै आएको छ।
यहोशलूाई ल्याऊ अिन भटे हुने पालमा आऊ। म यहोशलूाई उसले गन ुर् पन कायर्हरू
बारे बताउनछुे।” यसकारण मोशा र यहोश ू भटे हुने पालमा गए।

15 परम भु लामो बादलको खामोमा दखेा पन ुर् भयो। त्यो लामो खम्बा
वशे ारमा खडा िथयो। 16 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “ितमी चाँडै मनछौ।

अिन ितमी आफ्नो िपता-पखुार्हरूकहाँ गएपिछ यी मािनसहरू म ित चाँडै
अिव ासी हुनछेन ् र ितनीहरूले वशे गद गरेको भिूमका झटूा दवेताहरूलाई
पजू्नछेन।् ितनीहरूिसत मलैे गरेको करार मान्ने छैनन।् 17 त्यस समय म
ितनीहरूिसत अत्यन्तै ोिधत हुनछुे र ितनीहरूलाई छोडी िदनछुे र ितनीहरूलाई
सहायता गनछैन र ितनीहरू ध्वशं हुनछेन।् ितनीहरूमािथ नाना कारका आफ्त
र िवपदहरू ल्याउनछुे र त्यस िदन ितनीहरूले भन्नछेन,् ‘हा ा परमे र हामीसगँ
नभएकोहुनाले नै यस्तो आफ्त र िवपि हरू आइलागकेो हो?’ 18 ितनीहरूले मलाई
छोडरे अरू दवेताहरू पजू्ने जस्तो अिन कायर्हरू गरेको िन म्त म ितनीहरूलाई
सहायता गनर् अस्वीकार गछुर्।

19“यसकारण अब ितनीहरूको िन म्त यो गीत लखे अिन सबै इ ाएलीहरूलाई
गीत गाउन िसकाउ जसले गदार् यो गीत इ ाएलीहरूको िवरू मा अिन मरेो
पक्षको साक्षी बनोस।् 20 जब म ितनीहरूलाई मलैे िदन्छु भनी ितनीहरूका िपता-
पखुार्हरूिसत ितज्ञा गरेको अिन दधू र मह बिगरहकेो भिूममा ल्याउछुँ अिन जित
सएदो खाएर मोटाए पिछ मलाई िबसर अन्य दवेताको सवेा तथा पजूा गछर्न।् 21 तब
धरैे डरलाग्दा कुराहरू ितनीहरूमािथ घट्नछेन ्अिन ितनीहरूले धरैे क हरू बहेोन ुर्
पछर्। त्यस समयमा पिन ितनीहरूका मािनसहरूले त्यो गीत जान्दछन ् र यसले
ितनीहरू कित भलू ग ररहकेा िथए बझुाउनछे। मलैे अिहलसेम्म ितमीहरूलाई
भिूममा ल्याएको छैन जो म िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको िथएँ, तर पिहला नै मलै े
जािनसकेकोछु ितनीहरूले के गन योजना बनाउदँछैन।्”

22 यसकारण मोशाले त्यही िदन गीत लखेे अिन इ ाएलका मािनसहरूलाई यो
पढाए।

23 तब परम भलुे ननूका छोरो यहोशिूसत कुरा गन ुर्भयो। परम भलुे भन्नभुयो,
“ब लयो र साहसी बन, मलैे िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको भिूममा जान इ ाएलका
मािनसहरूलाई नतेतृ्व गर, म ितमीसगँै हुनछुे।”

इ ाएलीहरूलाई मोशा चतेाउनी िदन्छन ्
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24 यी सबै वस्था वचन मोशाले एउटा पसु्तकमा लखे।े जब ितनले
ले खसके, 25 ितनले लवेीहरूलाई आज्ञा िदए। (यी मािनसहरू परम भकुा
करारको सन्दकू बोएछन।्) मोशाले भन,े 26 “ वस्थाको यो पसु्तक ल्याऊ
अिन परम भु ितमीहरूका परमे रका करारको सन्दकूको छेउमा राख। तब यो
ितमीहरूको िवरू मा साक्षीको रूपमा हुनछे। 27 म जान्दछु ितमीहरू अ ेरी गनछौ।
28 ितमीहरूका कुल समहूका सबै अगवुाहरू र बढूा- धानहरूलाई लएर आऊ। म
ितनीहरूलाई यी सबै कुराहरू बताउनछुे अिन पथृ्वी र स्वगर्लाई ितनीहरूको िवरू मा
साक्षी ब लगाउने छु। 29 म जान्दछु मरेो मतृ्यपुिछ ितमीहरू द ु हुनछेौ। मलैे
अनसुरण गन ुर् भनी बताएको बाटोबाट ितमीहरू पर सन छौ। भिवष्यमा ितमीहरूको
िन म्त नरा ो आइलाग्नछे। िकन? िकनभने परम भलुे नरा ो भन्न ु भएका कुराहरू
ितमीहरू गनर् चाहन्छौ। िकनभने ितमीहरू नरा ो कुराहरू गछ ।”

मोशाको स्तिुत गीत
30 तब मोशाले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई यो सम्पणूर् गीत सकूञ्जलेसम्म

सनुाए।

32
1 “हे आकाश! सनु, म बोल्नछुे, हे पथृ्वी!

मरेो मखुको वचनहरू सनु।
2 मरेा िशक्षाहरू झरी झैं पनछन।्

भइँूमा ख े तषुारो
जस्तै झनछन ्नरम घाँसमा पन पानी
जस्तै झनछन ्ह रया बोटहरूमा पानी झैं पनछन।्

3 िकनभने म परम भकुो नाउँ घोषणा गछर्, हा ा परमे रको महानताको शसंा
गर।

4 “उहाँ च ान हुनहुुन्छ कारण
उहाँका बाटाहरू सही छन,्
परमे र सत्य र िव ास योग्य हुनहुुन्छ।

उहाँ असल
र इमानदार हुनहुुन्छ।

5 अिन ितमीहरू उहाँका असली बाल-बच्चाहरू होइनौ,
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ितमीहरूको पापले उहाँलाई धिमल्याउनछे,
कारण ितमीहरू धतूर् झटूा छौ।

6 के परम भलुे ितमीहरूको िन म्त गरेकोमा कृतज्ञता त्यसरी गन ुर् पछर्?
होइन, ितमीहरू मखूर् र ब ु हीन हौ।

परम भु ितमीहरूका िपता हुनहुुन्छ।
उहाँले ितमीहरूको सिृ गन ुर्भयो।

उहाँ ितमीहरूका सिृ कतार् हुनहुुन्छ।
उहाँले ितमीलाई समथर्न गन ुर्हुन्छ।

7 “उिहले नै के भएको िथयो सम्झना गर,
धरैे-धरैे वषर्अिघ भएका कुराहरू सम्झना गर।

ितमीहरूका िपतालाई सोध
ितमीहरूको अगवुाहरूलाई सोध, ितनीहरूले भन्नछेन।्

8 सव च्च परमे रले पथृ्वीमा मािनसहरूलाई िवभाजन गरी त्यके जाितलाई
आफ्नो आफ्नो भिूम िदन ु भयो।

परमे रले ती मािनसहरूको िन म्त सीमाना छु ाउन ु भयो, जित स्वगर्दतूहरू
िथए उहाँले त्यित जाितको सिृ गन ुर् भयो।

9 परम भकुो िनज िहस्सा उहाँका
मािनसहरू हुन ्याकूब परम भकुा हुन।्

10 “परम भलुे याकूबलाई बीरानो
अिन बतासले भ रएको मरूभिूममा भटेनूभुयो।

परम भलुे हनेर्को िन म्त याकूबलाई घने ुर् भयो।
उहाँले उसलाई आफ्नो आखँाको नानीलाई झैं जोगाउन ु भयो।

11 इ ाएलको िन म्त परम भु गरूड झैं हुन ु हुन्थ्यो।
गरूड्ले उड्न िसकाउनको िन म्त ग ुडँबाट बच्चाहरूलाई घचँटेेर िनकाल्छ,

सरुक्षाको िन म्त ऊ आफ्ना बच्चाहरू सगँै उडछे।
उसले बच्चाहरूलाई ख बुाट जोगाउन आफ्नो पखंटेा िफंजाउछेँ।

अिन उसले रक्षागनर् को िन म्त सरुिक्षत ठाउँमा लएर जान्छे।
परम भु त्यस्तै हुनहुुन्छ।

12 कुनै अरू िवदशेी दवेताहरूले उसलाई सहायता गरेनन ्
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परम भु एएललैे याकूबको नतेतृ्व गन ुर् भयो।
13 परम भलुे याकूबलाई पहाडी दशेलाई कब्जा गनर् लान ु भयो

अिन याकूबले खतेको उब्जनी लग।े
परम भलुे उसलाई पहराको मह िदनभुयो,

अिन भ ाक्षको तले च ानबाट िनकालरे बनाउन ु भयो।
14 परम भलुे इ ाएललाई गाई-गोरूको बथानबाट

र भडेाहरूको बगालबाट घीऊ र दधू िदन ु भयो;
उहाँले इ ाएललाई मोटा-मोटा थमुाहरू र बा ाहरू बथानका असल भडेाहरू र

अित असल गहुँ िदनभुयो।
इ ाएली ितमीहरूले दाखको रातो रस िपयौ।

15 “तर यशरूून मोटाए अिन गोरूले झैं लात हान।े
(हो, ितमीहरूलाई शस्त खवुाइयो र मोटा र प ु भयौ।)

तब उसले आफ्नै सिृ कतार्लाई त्याग,े
अिन ऊ त्यस च ानबाट भागे जसले उसलाई बचाएको िथयो।

16 परम भकुो मािनसहरूले उहाँलाई ईष्यार्ल ु बनाए ितनीहरूले अरू दवेताहरूको
पजूा गरे।

ितनीहरूले ती भयानक मिूतर्हरू पजूरे परमे रलाई रीस उठाए।
17 ितनीहरूले भतूहरूलाई ब लदानहरू चढाए जो सत्य दवेताहरू िथएनन ्ितनीहरू

नयाँ दवेताहरू िथए।
त्यो ितनीहरूले जान्दनै िथए,
ती नयाँ दवेताहरू ितमीहरूको िपता-पखुार्हरूले जान्दनै िथए।

18 जसले ितमीलाई बनायो, त्यस च ानलाई ितमीले छोडयौ
ितमीले ती परमे रलाई िबिसर्यौ जसले ितमीलाई जन्म िदन ु भयो।

19 “परम भलुे यो दखेरे ितनीहरूिसत िनराश हुन ु भयो।
उहाँका आफ्नै छोरा-छोरीहरूले उहाँलाई रीस उठाए।

20 यसकारण परम भलुे भन्नभुयो,
‘म ितनीहरूलाई त्याग गनछु

तब हरेौं के हुन्छ!
ितनीहरू िव ोही मािनसहरू हुन।्
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ितनीहरू नानीहरू जस्तै छन ्जसले आफ्नो पाठ िसकदनै।
21 ितनीहरूले मलाई मिूतर्हरू ारा ईष्यार्ल ु बनाए जो ई रहरू होइनन ्

ितनीहरूले मलाई मलू्यहीन मिूतर्हरूिसत रसाउने बनाए।
म ितनीहरूलाई मािनसहरूिसत रसाउने बनाउनछुे जो साँचो रा होइनन।्

म ितनीहरूलाई मखूर् जाितका मािनसिसत रसाउने बनाउनछुे।
22 मरेो रीस आगो जस्तै बल्नछे।

िचहानको तल्लो सतहसम्म बलरे।
पथृ्वी अिन यसका अरू िचज न
गद बलरे पहाडको तलसम्म जलाई िदन्छु।

23 “ ‘म इ ाएलीहरूमािथ िवपि ल्याउनछुे,
म ितनीहरू मािथ आफ्ना सबै वाण चलाउनछुे।

24 ितनीहरू भोकल,े दबुर्ल हुनछेन ्
अिन भयङ्कर रोगहरूले ितनीहरूलाई न पानछन।्

ितनीहरूको िवरोधमा म जङ्गली जनावर पठाउनछुे।
िवषाल ु साँपहरू र छेपाराहरूले ितनीहरूलाई टोएने छन।्

25 बाटा-घाटामा सिैनकहरूले ितनीहरूलाई मानछन।्
ितनीहरूका घरहरूमा भयकंर घटनाहरू हुनछेन।्

सिैनकहरूले यवुा-यवुतीहरूलाई मानछन।्
ितनीहरूले नानीहरू अिन बढूा-बढूीहरुलाई मानछन।्

26 “ ‘मलैे इ ाएलीहरूलाई नाश गन िवषयमा सोचें।
यस कारण म मािनसहरूको बीचबाट ितनीहरूको सम्झना मे टिदनछुे।

27 तर म जान्दछु, ितनीहरूका श हुरूले के भन्नछेन।्
श हुरूले बझु्ने छैनन।्

ितनीहरू सखेी गनछन ्अिन भन्नछेन,्
“परम भलुे इ ाएललाई न गन ुर्भएन
हामीले हा ै शा ले िजत्यौं।” ’

28 “इ ाएलका मिनसहरू मखूर् छन,्
ितनीहरूले केही बझु्दनैन।्
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29 यिद ितनीहरू ज्ञानी भए
ितनीहरूले बझु्ने िथए,
ितनीहरूले जान्ने िथए ितनीहरूलाई के हुनछे।

30 के एकजना मािनसले 1,000 मािनसहरूलाई लखटेनू सएछ?
के दईुजना मािनसहरूले 10,000 मािनसहरूलाई लखटे्न सकछन?्

यो तब मा हुनछे यिद परम भलुे ितनीहरूलाई श कुो हातमा स ु म्पन ु हुन्छ।
यो तब मा हुनछे यिद ितनीहरूको च ान (परमे रल)े ितनीहरूलाई कमारा

जस्तै बचे्न ु हुन्छ।
31 हा ा श हुरूको ‘च ान’ हा ो च ान (परम भ)ु जस्तो श शाली छैन
श हुरूलाई पिन यो थाहा छ।
32 सदोम र गमोरा जस्तै ितनीहरूको अङ्गरुको लहरा र खतेी न हुनछे।
ितनीहरूको अङ्गरु िवष जस्तै तीतो हुनछे।

33 ितनीहरूको दाखरस साँपको िवष झैं छ।
34 “परम भु भन्नहुुन्छ,
‘म त्यस दण्डलाई साँच्दछुै।

मलैे यसलाई मरेो भण्डारमा जम्मा गरेको छु।
35 ितनीहरूले गरेको नरा ा कायर्हरूको िन म्त, म नै ितनीहरूलाई दण्ड िदन्छु।

तर त्यो दण्ड त्यस समयको िन म्त जोगाई राखकेोछु जब ितनीहरू
िचप्लन्छन ्र नरा ो कायर्हरू गछर्न।्

ितनीहरूको िन म्त क को समय निजकै छ।
ितनीहरूको दण्ड चाँडै आउनछे।’

36 “परम भलुे आफ्नो मािनसहरूको न्याय गन ुर्हुनछे।
ितनीहरू उहाँका सवेकहरू हुन ्अिन उहाँ ितनीहरू ित दया दखेाउन ु हुन्छ।

उहाँले ितनीहरू शा हीन भएको थाहा पाउन ु हुनछे।
कमारा-कमारीहरू र मु मािनसहरू पिन
असाहाय भएको उहाँले थाहा पाउन ु हुनछे।

37 तब परम भलुे भन्न ु हुनछे,
‘झटूा दवेताहरू कहाँ छन?्
त्यो “च ान” कहाँ छ शरण गनर् ितमीहरू दगरेुका िथयौ?
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38 ती झटूा दवेताहरूले ितमीहरूको ब लको बोसो खाए
अिन ितनीहरूले चढाएको अघर्का दाखरस िपए।

यसकारण ितनीहरू उठ्न ितमीहरूको सहायता गरून ्
तब ितमीहरूको रक्षा गरून।्

39 “ ‘अब हरे, म एक मा म नै परमे र हु!ँ
कतै अरू ई र छैन।

म नै मािनसलाई मादर्छु
अिन मािनसहरूलाई जीिवत पादर्छु

म मािनसहरूलाई चोट पयुार्उन सकछु
अिन ितनीहरूलाई िनको पानर् सकछु।

कसलैे मािनसलाई मरेा श बाट बचाउनँ ु सकदनै।
40 म स्वगर्ितर हात उठाउँछु अिन यो कसम खान्छु।
म सधैं िन त हुन्छु

यी कुराहरू हुनछेन।्
41 म ितज्ञा गछुर्,

म मरेो च म्कने तरवार उधाउनँछुे,
मरेा श हुरूलाई दण्ड िदन यसको योग गनछु।
म ितनीहरूलाई ितनीहरूको कमर् अनसुार दण्ड िदनछुे।

42 मरेा श हुरू मा रनछेन ्अिन बन्दी हुन्छन।्
मरेो काँडहरू ितनीहरूको रगतले रंिगने छन।्
मरेो तरवारले ितनीहरूका सिैनकहरूका िशर काटनूछे।’

43 “सारा ससंार मािनसहरूका परमे रको िन म्त खशुी हुनपुछर्।
िकनभने उहाँले ितनीहरूलाई सहायता गन ुर्हुन्छ, उहाँले मािनसहरूलाई दण्ड

िदन ु हुनछे जसले आफ्ना सवेकहरूलाई माछर्न।्
उहाँले श हुरूको अपराध अनसुार दण्ड िदनहुुन्छ।

अिन उहाँले आफ्नो भिूम र मािनसहरूलाई श ु बनाउन ु हुनछे।”

मोशाले मािनसहरूलाई आफ्नो गीत िसकाउँछन ्
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44मोशा र ननूको छोरो यहोश ूआए अिन इ ाएलका मािनसहरूलेसनुनू भ्नी यस
गीतका शब्दहरू गाए। 45जब मोशाले मािनसहरूलाई यो वचनहरू िदई सके, 46तब
उनले भन,े “ितमीहरूले िन य गन ुर् पछर् आज मलैे बताएका सबै आज्ञाहरू ितमीहरू
सम्झना राख्छौ र यस वस्थामा रहकेा आज्ञाहरू ितनीहरूले पालन गन पछर् भनी
आफ्ना छोरा-छोरीहरूलाई बताउनँछेौ। 47 नसोच यी उपदशेहरू महत्वहीन छन ्
ती ितमीहरूको जीवन हुन।् यी िशक्षाहरू ारा ितमीहरू यदर्न नदी पा रको दशे जनु
दशेमा ितमीहरू ब जान तयार छौ त्यहाँ धरैे समयसम्म ब सएछौ।”

मोशा नबो डाँडामा
48 त्यही िदन परम भलुे मोशािसत बोल्न ु भयो। परम भलुे भन्नभुयो,

49 “अबा रम पहाडमा जाऊ। मोआब दशेमा नबो पवर्तमा जाऊ जो यदर्न
नदीपा र यरीहो शहर छ। तब ितमीले त्यो कनान दशेलाई दे सएछौ जनु दशे म
इ ाएलीहरूलाई ब िददंछुै। 50 ितमी त्यही पवर्तमािथ मनछौ। ितमी पिन त्यसरी नै
आफ्नो मािनसहरूिसत िमल्नछेौ जसरी ित ा दाज्य ूहारून होर पवर्तमा मरेर आफ्नो
मािनसहरूिसत िमल।े 51 िकन? िकनभने जब ितमी सीनको मरूभिूममा कादशेको
निजक मरीबा पानीमा िथयौ तब ितमी दवुलै े मरेो िवरू इ ाएलीहरूको अिघ पाप
गरेको िथयौ। ितमीले मरेो सम्मान गरेनौ अिन ‘म पिव हु’ँ, भनी मािनसहरूलाई
बझुाएनौ। 52 यस कारण अब मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई िददं ै गरेको भिूम
ितमीले हनेर् सएछौ तर त्यहाँ प सएदनैौ।”

33
मोशाले मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन्छन ्

1परमे रको मािनस मोशालेआफ्नो मतृ्यभुन्दा अिघ इ ाएलका मािनसहरूलाई
िदएको आशीवार्द यो नै हो। 2 मोशाले भन,े

“परम भु सीनबैाट आउनभुयो,
परम भु सईेरमा िबहानी पखको काश झैं हुनहुुन्थ्यो।
उहाँ पारान डाँडामा ज्योित झै चम्कनभुयो।

परम भु 10,000 पिव मािनसहरूिसत आउनु भयो।
परम भकुा श शाली सनेाहरू छेऊमा िथए।

3 हो, परम भलुे मािनसहरूलाई मे गन ुर्हुन्छ,
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उहाँका सबै पिव मािनसहरू उहाँको अधीनमा छन।्
ितनीहरू सबै तपाईंका पाउमा दण्डवत ् गनछन ् उहाँको िशक्षाहरू िसकेर, उहाँको

अनसुरण गछर्न।्
4 मोशाले हामीलाई वस्था िदए।

ती िशक्षाहरू याकूबका मािनसहरूको िन म्त हुन।्
5 त्यस समयमा, इ ाएलका मािनसहरू

र ितनीहरूका बढूा- धानहरू सगँै भलेा भए
अिन परम भु यशरूूनका राजा हुनभुयो।

रूबनेको आशीवार्द
6 “रूबने जीिवत रहुन,् र नमरोस,्

तर त्यहाँ उनको कुलमा मा केही मािनसहरू रहुन।्”
यहूदाको आशीवार्द

7 मोशाले यहूदाको िवषयमा यी कुराहरू भनःे

“परम भ!ु यहूदाको अगवुालाई सनु्नहुोस ्जब उसले सहायताको िन म्त पकुाछर्।
उसलाई मािनसहरूिसत पयुार्ई िदनहुोस,्

उसलाई ब लयो बनाउन ु होस ् र उसका श हुरूलाई परास्त गनर् उसलाई सहायता
गन स।्”

लवेीको आशीवार्द
8 मोशाले लवेीहरूको िवषयमा यी कुराहरू भनःे

“लवेी तपाईंको साँच्चो चलेा हो।
उसले तमु्मीम र ऊरीम राख्छ।

तपाईंले मस्सामा लवेीको मािनसहरूको परीक्षा लन ु भएको िथयो।
मरीबको पानीमा तपाईंले माण गन ुर् भएको िथयो लवेीहरू तपाईंका हुन।्

9 आमा-बाबकुो िवषयमा लवेीले भन,े
‘ितनीहरूको िन म्त म वास्ता गिदर्न।ँ’

उसले आफ्नो दाज्य ूभाइको वास्ता गरेन
आफ्नो बाल-बच्चाहरू िचनने।

तर उसले तपाईंका आज्ञाहरू पालन गरे,
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तपाईंको करार मान।े
10 ितनीहरूले याकूबलाई तपाईंका आदशेहरू िसकाउनछेन,्

ितनीहरूले इ ाएललाई तपाईंका वस्था िसकाउनछेन।्
तपाईंअिघ ितनीहरूले सगु न्धत धपू बाल्नछेन,्

तपाईंको वदेीमा होमब ल चढाउनछेन।्”
11 “परम भु लवेीका वस्तहुरूलाई आशीवार्द िदन ु होस।्

उसले गरेका कुराहरू हण गन ुर् होस।्
उसमािथ जाइलाग्नहेरूलाई ध्वशं पान ुर् होस,् परािजत पान ुर् होस।्

उसका श हुरूलाई जसले गदार् ितनीहरूले फे र किहल्यै आ मण गन
छैनन।्”

िबन्यामीनको आशीवार्द
12 मोशाले िबन्यामीनको िवषयमा यी कुरा भन:े

“िबन्यामीनलाई परम भलुे मे गन ुर्हुन्छ।
िबन्यामीन उहाँको छेऊमा सरुिक्षत रहनछे।

परम भलुे उसलाई सधैं रक्षा गन ुर्हुन्छ।
अिन परम भलुे उसको भिूममा बास गन ुर्हुन्छ।”

यसूफुको आशीवार्द
13 मोशाले यसूफु िवषयमा यसो भनःे

“परम भलुे उसको भिूममा
आिशष िदऊन मािथ आकाश
र तल पथृ्वीबाट परम भु पानी पठाउन ु होस।्

14 घामले उ म फल उसलैाई दओेस।ू
चन् माले िदएको उ म फल उसलैाई होस।्

15 पहाड ाचीन पवर्तहरूले
उ म फल ितनीहरूलाई उब्जाऊन।

16 पथृ्वीले उब्जाउने उ म चीजहरू उसलैाई दओेस।्
यसूफुलाई उसको दाज्य-ूभाइहरूबाट अलग्ग गराइएको िथयो।
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यसकारण पो ामा बल्दै गरेका परम भलुे यसूफुलाई आफ्नोमा भएका सम्पणूर्
उ म चीजहरू िदऊन।्

17 यसूफु श शाली साँढे जस्तै हो।
उसका दईु छोराहरू साँढकेा सींगहरू जस्तै छन।्

ितनीहरूले रा हरूमािथ आ मण गनछन ्
अिन पथृ्वीको छेऊहरूसम्म धकेल्ने छन।्

हो मनशशिेसत हजार मािनसहरू छन ्
अिन ए मेिसत दश हजार मािनसहरू छन।्”

जबलूनू र इस्साकारको आशीवार्द
18 जबलुनूको िबषयमा मोशाले भनःे

“ए जबलूनू, खशुी होऊ, जब बािहर जान्छौ,
अिन इस्साकार आफ्नो घरमा पालिभ हर्िषत होऊ।

19 ितनीहरूले मािनसहरूलाई पहाडमा बोलाउने छन,्
त्यहाँ ितनीहरूले उ म ब लहरू चढाउनछेन।्

ितनीहरूले सागरबाट ऐ यर्
अिन सागरको िकनारबाट सम्पि भटेनूछेन।्”

गादको आशीवार्द
20 गादको िवषयमा मोशाले भनःे

“परम भकुो शसंा गर जसले गादलाई धरैे भिूम िदन ु भयो!
गाद िसहं जस्तै छन,् उनी लमतन्न पछर्न ्र पखर्न्छन।्
तब आ मण गछर्न ्अिन जन्तहुरूलाई टु ा-टु ा पाछर्न।्

21 उनले आफ्नो िन म्त सबभन्दा असल अशं छान्छन।्
उनले राजाको भाग नै लजैान्छन।्

उनीकहाँ मािनसहरूका अगवुाहरू आउँछन।्
परम भलुे बताउन ु भएको असल कायर्हरू उनी गछर्न।्
उनी इ ाएलका मािनसहरूका लािग के रा ो हुन्छ त्यही गछर्न।्”

दानको आशीवार्द
22 दानको िवषयमा मोशाले भनःे
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“दान िसहकंो छोरो हो
जनु बाशानबाट उि न्छ।”

न ालीको आशीवार्द
23 न ालीको िवषयमा मोशाले भनःे

“न ाली, ितमीले धरैे रा ो चीजहरू पाउनछेौ।
परम भलुे साँच्चै नै ितमीलाई आिशष िदन ु हुनछे।
ितमीहरूले गालील िझलको भिूम भटेनूे छौ।”

आशरेको आशीवार्द
24 मोशाले आशरेको िवषयमा यसो भनःे

“छोराहरूमध्ये आशरे सबभैन्दा बढी आशीवार्द पाउने हो।
ऊ आफ्ना दाज्य-ूभाइहरूको खबूै प्यारो होस।्
अिन उसले आफ्नो गोडाहरू तलेले धनु सकोस।्

25 ित ो ढोकामा फलाम र काँसाका तालाहरू लाग्नछेन।्
ितमी जीवनभ र श शाली रहनछेौ।”

मोशा परमे रको शसंा गछर्न ्
26 “यशरूूनमा जस्ता परमे र अरू कोही छैन।

परमे र ितमीहरूलाई सहायता गनर्को खाितर
आकाशबाट आफ्नो तापमा बादलमािथ चढनहुुन्छ।

27 परमे र सधैं बाँच्न ु हुन्छ।
उहाँ ित ो सरुिक्षत ठाउँ हुनहुुन्छ।

परमे रको क्षमता सधैंका लािग रहन्छ।
उहाँ ितमीहरूको रक्षा गन ुर् हुदँछै।

परमे रले ितमीहरूका श हुरूलाई ितमीहरूको भिूमबाट खे ु हुनछे।
उहाँ भन्न ु हुन्छ, ‘श लुाई ध्वशं पार।’

28 यसकारण इ ाएल सरुिक्षत रहनछेन ्
अिन याकूबको इनार ितनीहरूको हुनछे।

ितनीहरू अन्न र दाखरसको भिूम पाउनछेन ्
अिन त्यस भिूममा शस्त पानी पनछ।
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29 हे इ ाएल! ितमीले आशीवार्द पाएका छौ,
अरू कुनै जाित ितमी जस्तो छैन।

परम भलुे ितमीलाई जोगाउन ु भयो।
परम भु ितमीलाई सरुिक्षत रा े ब लयो ढाल जस्तो हुन ु हुन्छ।
परम भु श शाली तरवार जस्तो हुन ु हुन्छ।

ित ा श हुरू ितमीसगँ डराएका हुनछेन ्
अिन ितमीले ितनीहरूका पिव स्थानहरू कु ल्चने छौ।”

34
मोशाको मतृ्य ु

1 मोशा नबेो पवर्तमा चढ।े मोशा मोआबमा यदर्न बेंसी भएर पस्गा पवर्तको
टाकुरामा गए। यो यरीहोदे ख यदर्न नदी पा र हो। परम भलुे मोशालाई िगलाददे ख
दानसम्मको सबै भिूम दखेाउन ु भयो। 2 न ाली, ए मै र मनश्शकेो सबै भिूम, भमूध्य
सागरसम्मको यहूदाको भिूम, 3 नगेबे दिक्षण भाग र खजरूका रूखहरू भएको शहर
यरीहो मदैानबाट सोअरसम्म दखेाउन ु भयो। 4 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो,
“यही भिूम हो मलैे अ ाहाम, इसाहक अिन याकूबलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको
िथएँ। मलैे ितनीहरूको भावी सन्तानलाई िदन्छु भनकेो िथएँ। ितमीलाई मलैे यी भिूम
आफ्नै आखँाले हनेर् िदएँ तर ितमी त्यहाँ जान पाउने छैनौ।”

5 तब परम भलुे भन्न ु भए जस्तै परम भकुा दास मोशा मोआब दशेमा मरे।
6 परम भलुे बते पोर पा र मोआबको भिूममा मोशालाई गाडन ु भयो, तर आजसम्म
कसलैे मोशाको िचहान कहाँ छ जान्न सकेको छैन। 7 मोशा 120 वषर्को उमरेमा
मरे पिन ितनका आखाँ अझै रा ा िथए, ितनी अझै पिन पिहले जस्तै ब लयै िथए।
8 इ ाएलीहरूले मोशाको लािग तीस िदनसम्म िवलाप गरे। ितनीहरू मोआबको
यदर्न बेंसीमा शोकको समय परूा नहुञ्जलेसम्म बस।े

यहोश ू नयाँ अगवुा हुन्छन ्
9मोशाले यहोशमूािथ आफ्नो हात राखकेा िथए अिन उनलाई नयाँ अगवुा िनय ु

गरे। तब ननूका छोरा यहोश ू ब ु को आत्माले भ रए। यसकारण यहोशलूे भनकेो
इ ाएलीहरूले मान्न थाले परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको आज्ञाहरू ितनीहरूले
पालन गरे।
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10 इ ाएलमा मोशा जस्तो अक अगमव ा िथएनन,् ितनलाई परम भलुे
मखुामखु िचन्न ु भएको िथयो। 11 मोशालाई परम भलुे िम को भिूममा आ यर्
िचन्ह र महान क्ायर्हरू गन ुर् पठाउन ुभएको िथयो। िफरऊन ितनका अगवुाहरू र िम
दशेका सबै मािनसहरूले ती अचम्मका कामहरू दखे।े 12 अरू कुनै अगमव ाले
मोशाले झैं महान ्भयानक कामहरू तथा आ यर् कायर् गरेको छैनन।् उनले जे गरे
ती सब इ ाएलका सबै मािनसहरूले दखे।े
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