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लवेीहरूकोपसु्तक

ब लदानहरू अिन भटेीहरू
1 परम भलुे मोशालाई भटे हुने पालबाट भन्नभुयो, 2 “इ ाएली मािनसहरूलाई

भन जब ितनीहरू मध्ये कुनै मािनसले परम भकुो िन म्त ब ल चढाउँछ भन,े त्यो
ितनीहरूको आफ्नो गाई-गोरू तथा भडेा-बा ाहरूको बगालबाट हुनपुछर्।

3 “यिद उसले गोरू होमब ल चढाउँछ भन,े त्यो िनष्खोट बाछो हुनपुछर्। उसले
बाछो भटे हुने पालको ढोकामा चढाउन ु पछर् जसले गदार् त्यो परम भलुाई हण
योग्य हुनछे। 4 उसले आफ्नो पापको ाय तको िन म्त मा रन लागकेो पशमुािथ
आफ्नो हात रा ु पछर्। अिन परम भलुे त्यस लाई श ु गराउन होमब ल हण
गन ुर्हुनछे।

5“पिछ त्यो बाछो परम भकुो सामनु्ने मारोस ्तब हारूनका पजूाहारी छोराहरूले
भटे हुने पालको ढोका निजक भएको वदेी व रप र त्यसको रगत छिकर् उन।्
6 तब त्यो बाछो अथवा पशकुो छाला काढरे त्यसलाई टु ा-टु ा पा रयोस।्
7 तब पजूाहारी हारूनका छोराहरूले वदेीमा दाउराहरू िमलाएर आगो सल्काउन।्
8 हारूनका छोराहरू अथार्त पजूाहारीहरूले वदेीमा बलकेो आगोमािथ बाछो
अथवा पाठोको टाउका टु ाहरूको बोसो वदेीको आगोको दाउरा मािथ िमलाएर
राखनु।् 9 त्यसपिछ पजूाहारीले त्यस पशकुो खु ाहरू र त्यसको िभि भागहरू
पानीले पखालोस ् र ती सबै पजूाहारीले आगो ारा वदेीमा जलाओस ्यो आगो ारा
परम भलुाई मन पन सगु न्धत होमब ल समपर्ण ग रएको हुनछे।

10 “यिद उसको भटेी पश ु हो भन,े पाठो अथवा थमुा िनष्खोट हुनपुछर्। जब
ब लदानहरू चढाउँदा उसले पाठो अथवा बोका चढाउनपुछर्। 11 उसले वदेीको
उ रप परम भकुो सामनु्ने त्यो काटेर मारोस ्अिन पजूाहारी हारूनका छोराहरूले
त्यसको रगत वदेीको व रप र सबिैतर छकूर् न।् 12 तब त्यो ब ल टु ा-टु ा पारेर
काटोस ् आन् ा-भुडँी र अिघ पिछका खु ाहरू पखालोस ् अिन वदेीको दाउराको
आगोमा पजूाहारीहरूले ती टु ाहरू, बोसो र टाउको जलाओस। 13 त्यसपिछ उसले
आन् ा-भुडँी र अिघ पिछका खु ाहरू पानीले पखालोस ् र पजूाहारीहरूले ती सबै
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आगोमा जलाएर भष्म गरोस।् त्यही ब ल परम भकुो िन म्त सगु न्धत होमब ल
हुनछे।

14 “यिद ऊ चरा ब लको रूपमा चढाउँछ भन,े त्यो होमब ल ढुकुर अथवा
परेवा हुनपुछर्। 15 पजूाहारीले त्यो ब ल वदेीमा ल्याएर टाउको िनमोठेर च ुडँाओस ्
र वदेीमा जलाओस,् अिन त्यस परेवाको रगत वदेी भएको ठाउँमा िनकाली दओेस।्
16 त्यसपिछ उसले त्यसको गलामा भएको खा थलैी* िनकालोस ्अिन वदेीको
पवूर्प खरानी भएको ठाउँमा फ्याँकोस।् 17 त्यसपिछ त्यसलाई पजूाहारीले
नटु ाइकन परेवाको बीचबाट िचरोस ्अिन पजूाहारीले त्यो ब ल वदेीमा रा खएको
आगोको दाउरामािथ जलाउन राखोस।् यो पिन परम भकुो िन म्त सगु न्धत होमब ल
हो।

2
अन्नब लहरू

1 “जब कोही मािनस परम भलुाई अन्नब लको केही ब ल चढाउँछ भने त्यो
ब ल मिसनो पीठोको होस।् त्यसमा तले खन्याएर पजूाहारीले सगु न्धत धपू हालोस।्
2तब उसले त्यो ब ल हारूनका छोराहरूकहाँ ल्याउन ुपछर् अिन पजूाहारीले एक मु ी
मिसनो अन्नको पीठो, तले अिन त्यसबाट धपू िझक्न ु पछर् अिन वदेीमा परम भलुाई
चढाउने सम्झना भटेीको रूपमा यसलाई चढाउन ु पछर्। यो आगो ारा चढाउने भटेी
हो अिन यसको वासनाले परम भलुाई सन्न पाछर्। 3 बाँकी रहकेो अन्नब ल
परम भकुो अत्यन्तै पिव उपहार स्वरूप हारूनका छोराहरूका िन म्त रहोस।्

पकाएको अन्नब लहरू
4 “यिद ितमी चलुामा पकाएको अन्नब ल चढाउँछौ भन,े तलेमा मछेुको

अखिमरी मिसनो िपठोको फुलौरा अथवा तले हालकेो अखिमरी रोटी होस।् 5 यिद
ित ो अन्नब ल तावामा पकाएको अन्नब ल भए त्यो तलेमा मछेुको अखिमरी
मिसनो पीठोको होस।् 6 त्यो मिसनो गरी िपधंरे टु ाउ अिन त्यसमा तले खन्याऊ।
त्यही अन्नब ल हो। 7 यिद ितमी अन्न भटेील्याउछँौ जो तावामा भ ू टएको छ भने
यो तलेिसत िमसाइएको मसीनो पीठो हुन ु पछर्।
* 1:16: -चरुूङ्गीले चारो खाँदा पिहले गलामा जम्मा हुने थलैी।
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8 “जब ितमीले यी कुनै अन्नब लहरूबाट बनाइएको प रकार ल्याउछँौ त्यो
पजूाहारीलाई दऊे र त्यो पजूाहारीले वदेीमा चढाओस।् 9 पजूाहारीले अन्नभटेीको
केही भाग छुट ्याउनपुछर् अिन यसलाई स्मरणीय भटेीको रूपमा जलाउनपुछर्, अिन
वदेीमा परम भलुाई सगु न्धत भटेीको रूपमा चढाउन ु पछर्। 10अन्नब लबाट रहकेो
भाग हारून र ितनका छोराहरूको िन म्त हुनपुछर्। परम भकुो िन म्त यो आगो ारा
चढाएको ब ल अित पिव हो।

11 “ितमीले खमीर भएको कुनै पिन अन्नब ल परम भलुाई चढाउन ु हुदँनै
अथवा महबाट बिनएको परम भकुो िन म्त उपहार आगोमा जलाउन ु हुदँनै। (यहाँ
भिनएको मह हुन सक्छ मौरीको नभई फूलहरूको रस हुनसक्छ।) 12 ितमीहरू
वषर्को पिहलो बालीबाट खमीर र मह चढाउन सक्छौ, तर त्यो ब ल भटेीलाई
सगु न्धत भटेीबनाउन जलाउन ु हुदँनै। 13 ितमीले त्यके अन्नब लमा न ्नहालरे
ल्याउनपुछर्। परमे रिसत गरेको न ्नको करार ित ो अन्नब लबाट हराउन ु हुदनै।
ितमीले आफ्नो ब ल न ्नसगँै ल्याउनँपुछर्।

अगौटे फलहरूबाट अन्नब ल
14 “यिद ितमीहरू वषर्को अगौटे बालीबाट परम भलुाई भटेी चढाउँछौ भने

ितमीहरू पिहले बालीको ताजा अन्नको अिघल्लो भागलाई िपधंरे अन्न पकाएको
भटेी बनाउन ु पछर्। 15 ितमीले त्यसमा तले अिन सगु न्धत धपू लगाउनपुछर्। यो
अन्नब ल हो। 16 पजूाहारीले परम भकुो िन म्त सबै धपूिसत िपधंकेो अन्नबाट
तयार गरेको भटेीको केही भाग तलेिसत िमसाएर स्मारकको रूपमा जलाउन ु पछर्।

3
मलेब ल

1 “यिद उसको ब ल मलेब लको िन म्त हो भने गाई-गोरू मध्यकेो हुनपुछर्। तर
पश ुचाही िनष्खोट होस।् 2अिन उसले आफ्नो हात त्यस पशमुािथ राखोस अ्िन भटे
हुने पालको वशे ारमा त्यसलाई मारोस ् र पजूाहारी हारूनका छोराहरूले वदेीको
व रपरी त्यसको रगत छक स।् 3 आगो ारा उसले मलेब लबाट परम भकुो िन म्त
खा उपहार स्वरूप आन् ा भुडँी ढाक्ने बोसो र आन् ामािथ हुने सबै बोसो। 4 दइुटै
मगृौला र त्यस मािथको बोसो र कम्मर छेउको बोसो अिन मांसपशेीमा भएको बोसो
अिन कलजेामािथको गमर्जाल समते िझकेर चढाओस।् 5 तब हारूनका छोराहरूले
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वदेीको आगोमािथ बोसो होमब लिसत यो जलाओस।् आगो ारा चढाइएको यो
परम भकुो िन म्त सगु न्धत ब ल हो।

6 “यिद उसको मलेब ल कै भटेी हो भने आफ्ना भडेा अथवा एउटा आफ्ना
बा ाको बगालहरूबाट हो भने त्यो िनष्खोट हुनपछर् चाहे यो पाठो अथवा पाठी
होस।् 7 यिद उसले थमुा ब ल चढाउँदछै भने त्यो परम भअुिघ ल्याउनपुछर्। 8 तब
उसले आफ्नो हात त्यो ब ल िदइने पशकुो टाउकोमािथ राखोस ् र यसलाई भटे
हुने पालको वशे ारअिघ मारीिदओस।् हारूनका पजूाहारी छोराहरूले त्यसको
रगत वदेीको वरीप र सब ठाउँमा छिकर् उन।् 9 तब परम भलुाई आगोबाट चढाएको
मलेब लबाट उसले मरेूदण्डबाट सम्पणूर् पचू्छरको बोसो, पशकुो िभ भागहरूलाई
छोपकेो बोसो िनकाल्न ु पछर्। 10 दइुवटा मगृौला र त्यस मािथको बोसो कम्मर
छेउको िनकाल्न ु पछर्। छेउको बोसो अिन मगृौलासिहत कलजेा छोप्ने मास ु
िनकालोस।् 11 तब पजूाहारीले वदेीमािथ भोजन स्वरूप त्यो जलाओस।् यो
परम भकुो िन म्त भोजन ब ल हो।

12 “यिद उसको ब ल एउटा बा ा हो भने उसले त्यो परम भकुो सामनु्ने
चढाओस।् 13 तब उसले आफ्नो हात त्यसको टाउकोमािथ राखोस ्अिन भटे हुने
पालको अिघ त्यसलाई मारीिदओस।् अिन हारूनका छोराहरू पजूाहारीले वदेीको
वरीप र त्यस ब लको रगत छिकर् उन।् 14 तब उसले उसको आफ्नो ब लबाट
परम भकुो िन म्त आगो ारा चढाओस,् आन् ा-भुडँी छोप्ने बोसो र आन् मािथको
सबै बोसो, 15दइुवटा िमगौला अिन त्यस मािथको बोसो, डढँाल्न ुमािथको माँसपशेी,
कलजेा मािथको उपांग कलजेािसतै िझकेर चढाओस।् 16 अिन पजूाहारीले
सबै बोसो परम भकुो िन म्त वदेीमािथ मीठो वासनाको रूपमा जलाउनँपुछर्।
यो परम भकुो िन म्त अन्न ब ल हो। 17 यो िनयम ितमीहरूका सन्तानहरू
रहूञ्जलेसम्म सधँै रिहरहनछे जनुसकैु ठाउँमा ितमीहरू बस्छौ। ितमीहरूले बोसो
खान ु हुदँनै अथवा रगत िपउन ु हुदँनै।”

4
सभंोगले भएका पापहरूको िन म्त ब लहरू

1परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2“इ ाएलका मािनसहरूलाई भन: जब एउटा
मािनसले नजान्दा पाप गरे अिन परम भकुा आज्ञाहरूमा नगन ुर् भनकेो कुनै काम गछर्
भन,े त्यस मािनसले तलका कुराहरू गन ुर् पछर्।
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3 “यिद कुनै अिभिष पजूाहारीले ल्याउछ भने पाप गरेर कमर् गछर् जसले
मािनसहरूमािथ दोष लाग्छ उसले एउटा िनष्खोट जवान साँढे उसको पाप
ाय तको िन म्त परम भलुाई चढाउन ुपछर्। 4अिन उसलेसाँढलेाई परम भअुिघ

भटेहुने पालको वशे ारमा ल्याउन ु पछर् अिन त्यस साँढकेो टाउकोमािथ आफ्नो
हात रा ु पछर् परम भअुिघ त्यसलाई मान ुर् पछर्। 5 त्यसपिछ अिभिष भएको
पजूाहारीले ब ल चढाइएको साँढकेो रगत भटे हुने पालमा ल्याओस।् 6 त्यसपिछ
पजूाहारीले आफ्नो ओंला रगतमा चोबोस ् र अित-पिव स्थानको पदार्अिघ
परम भकुो सामनु्ने रगत सात पल्ट छक स।् 7 त्यसपिछ पजूाहारीले धपूवदेीका
सींङहरूमा रगतको केही अशं छिकर् न ु पछर् जो भटे हुने पालमा परम भकुो सामनु्ने
हुन्छ, अिन साँढकेा रहल रगत भटेहुनपेालको वशे ारको होमब लको वदेीको
आधारमा खान्याऊन।् 8 अिन उसले पाप ब लको साँढबेाट सबै बोसो िनकाल्न ु
पछर्। उसले िभ ी भागहरूको चारैितर भएका त्यो बोसो अवश्यै िनकाल्न ु पछर्।
9 दवुै मगृौलाहरू अिन ितनीहरूका बोसो अिन मांशपशेीको तल्लो भागमा भएको
बोसो र कलजेोलाई ढाक्ने बोसो, उसले यसलाई िमग लाहरू िसतै पापब लको
साँढबेाट िनकाल्न ु पछर्। 10 मलेब लको साँढबेाट िनका लए जस्तै पापब लको
िन म्त चढाइएको साँढबेाट पिन सबै बोसोहरू िनकालोस।् त्यसपिछ पजूाहारीले
त्यसलाई ब ल होमब लको वदेीमा जलाओस।् 11 तर साँढकेो छाला, त्यसको मास ु
र टाउको, खु ा, आन् ा-भुडँी, गोबरसमते, 12 अिन रहल सबै पालबािहर खरानी
थपुान एउटा चोखो ठाउँमा ल्याउन पछर् अिन दाउराको आगोमािथ त्यहाँ जलाउन ु
पछर्।

13“यिद समस्त इ ाएली मािनसहरूले नजान्दा नै भलू गछर्न अ्िन ितनीहरूलाई
थाहा हुदँनै ितनीहरूले परम भकुो कुनै आज्ञा पालन गरेनन ् भन,े तब ितनीहरू
दोषी हुनछेन।् 14 जब ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा िवरू गरेको पाप चाल
पाउछँन,् पापब लको िन म्त ितनीहरूले बथानबाट एउटा साँढे ब ल िदऊन।् त्यो साँढे
ितनीहरूले भटे हुने पाल अगाडी ल्याउनपछर्। 15 अिन समदुायको म ु खयाहरूले
साँढकेो टाउकोमािथ आफ्नो हात रा ु पछर् अिन त्यसलाई परम भकुोअिघ मान ुर्
पछर्। 16 तब अिभिष भएका पजूाहारीले साँढकेो रगतबाट केही लएर भटे हुने
पालमा ल्याओस।् 17अिन पजूाहारीले आफ्नो औंला त्यस रगतमा डुबाएर परम भु
अगाडीको पदार् सामनु्ने सात पल्ट छिकर् योस।् 18 अिन केही रगत वदेीको कुनामा
रा ु पछर् जो भटे हुने पालमा परम भकुो अिघ छ अिन रहल रगत होमब लको
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वदेीमा अगनेोमा खन्याउन ु पछर् जो भटे हुने पालको वशे हुन्छ। 19 अिन उसले
सबै बोसो ब लबाट िनकालरे वदेीमा जलाओस।् 20 उसले यो पापब ललाई जसो
गछर् यसलाई पिन त्यसै गन ुर्पछर्, यसरी नै पजूाहारीले इ ाएली मािनसहरूको िन म्त
ाया त गराउँछन ् अिन ितनीहरूको पाप क्षमा हुन्छ। 21 पजूाहारीले साँढलेाई

पालको बािहर ल्याउनँपुछर् अिन यसलाई जलाउनपुछर् जस्तो उसले पिहलो साँढलेाई
गरेको िथयो। सम्पणूर् समदुायकालािग पापब ल हुनछे।

22 “यिद कुनै शासकले अन्जानमा परम भु उसको परमे रका आदशेहरू
उल्लघंन गछर् भनेे दोषी हुन्छ, 23 अिन पिछ आफ्नो दोष प ा लगाउछँ, उसले
आफ्नो पशहुरूको बथानबाट उपहार स्वरूप भतू्लै भतू्ला भएको िनष्खोट बोका
ल्याउन ु पछर्। 24 तब उसले आफ्नो हात त्यस बोकाको टाउकोमािथ राखोस ्अिन
होमब ल िदइने ठाउँमा त्यसलाई परम भकुोअिघ मारोस ् यो श ु करणको ब ल
हो। 25 त्यसपिछ पजूाहारीले त्यो पापब लको केही रगत आफ्नो औंलामा लयोस ्
र होमब लको वदेीको कुनामा राखोस ् अिन होमब लको वदेीको आधारमा रगत
खन्याओस ्26 उसले पाठोको सबै बोसो ब लदान वदेीमा त्यसरी नै जलाउन ु पछर्
जसरी मलेब लको बोसो उसले जलाएको िथयो। यस कारल,े उसले गरेको पापको
िन म्त पजूाहारीले ाय त गनछ अिन परमे रले उसलाई क्षमा िदनहुुनछे।

27 “यिद समदुायको कुनै मािनसले नजानरे पाप गरे अथवा परम भलुे िदन ु
भएको िनषधेाज्ञाको िवरोधमा काम गरे त्यो दोषी हुनछे 28 अथवा यिद उसले
गरेको पाप आफूले थाहा पाए तब उसले बगालबाट भतु्लै भतु्लो भएको एउटा
बा ाको िनष्खोट पाठी ल्याओस।् 29 तब आफ्नो पाप ब लको िन म्त उसले
त्यस पाठीको टाउकोमा हात राखोस ् अिन होमब ल हुने ठाउँमा मारोस।् 30 तब
पजूाहारीले केही रगत औंलाले लओेस ्र होमब लको वदेीको कुनामा लगाओस ्र
अरू सबै रगत वदेीको आधारमा खन्याओस।् 31 अिन मलेब लमा ग रएको ब ल
झैं उसले त्यस ब लबाट सबै बोसो िनकालोस।् पजूाहारीले परम भकुो िन म्त िमठो
बा ा िदनकालािग त्यो वदेीमा जलाओस।् यसरी पजूाहारीले त्यस मािनसलाई श ु
बनाउछँ अिन त्यसलाई क्षमा ग रनछे।

32 “यिद कसलैे उसको पापब लको िन म्त भडेा ल्याउछँ भन,े तब उसले
िनष्खोट भडेाको पाठो ल्याउन ु पछर्। 33 उसले पापब लको टाउकोमा आफ्नो हात
रा ु पछर् अिन यसलाई त्यस ठाउँमा मान ुर् पछर् जहाँ होमब लकालािग ब लदान
ग रन्छ। 34 तब पापब लबाट, पजूाहारीले आफ्नो औंलामा केही रगत लन ु पछर्
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अिन होमब लको वदेीको िसङहरूमा यसलाई रा ु पछर् अिन रहल रगतलाई वदेीको
अगनेोमा खन्याउन ु पछर्। 35 तब उसले मलेब ल सम्पन्न ग रको िथयो, पजूाहारीले
पाठोबाट िनकाल्न ु पछर् अिन परम भकुा लािग भटेीको रूपमा यसलाई जलाउछँ।
यसरी पजूाहारी ारा त्यस मािनसको ाय त उसको पापको लािग सम्पन्न हुन्छ
अिन त्यो मािनस पाप मु हुनछे।

5
िविभन्न सभंोगका पापहरू

1“यिद कसलैे यस्तो कारले पाप गरे जसमा त्यो मािनस आफ्नै आखँाले त्यक्ष
दखेकेो अथवा कानले सनुकेो कुरोमा साक्षी भएर पिन भन्दनै भने ऊ त्यस कामको
िन म्त पापी हो, अिन उसले त्यस पापको िन म्त सजाय भोग्न ु पछर्।

2 “अथवा कोही मािनस अशु चीज छुन्छ भने जगंली अथवा पाल्त ू पश ु
अथवा उडने ाणीको मतृ दहे छुन्छ, तर कुनै कारणवश त्यो उसले िबसर्न्छ भने
त्यस कामको िन म्त ऊ दोषी अिन अशु बिनन्छ।

3 “एक जना मािनसले मािनएको अशु अथवा यस्तो कुनै चीज छुन्छ जसले
उसलाई अशु बनाउछँ तर उसलेथाहा पाउदँनै, तर जब त्यस मािनसले यस िवषयमा
थाहा पाउछँ तब उ दोषी हुनछे।

4 “अथवा एकजना मािनसले केही रा ो अथवा नरा ो काम गन ितज्ञा
गछर्। उसले िवचार अिन आफ्नो ितज्ञा िबसर्न्छ। तर जब पिछ उसले आफ्नो
ितज्ञाको सम्झना गछर्, तब उसलाई दोषी ठहराइनछे। 5 जब ऊ त्यस्तो कुनै

कुरामा दोषी ठह रन्छ भन,े उसले कसरी पाप गय त्यो स्वीकार गन ुर्पछर्। 6 अिन
उसको पाप ाय तको िन म्त, उसले एउटा जवान भडेा अथवा बा ाको पाठी
उसको बथानबाट एउटा दोषब ल जस्तै परम भु कहाँ ल्याउन ु पछर्। यस कारले
पजूाहारीले त्यो मािनसको पापबाट मु गराउनको लािग ाय त कायर् गनछ।

7“यिद उसलेआफ्नो दोषब ल चढाउन भडेा अथवा बा ाको पाठीको वस्था
गनर् स ै न भन,े उसले परम भलुाई दोषब ल चढाउनलाई अथवा पापबाट मु हुन
र अक होमब लको िन म्त एक जोडी परेवा अथवा ढुकुर ल्याउनपुछर्। 8उसले त्यो
ढुकुर अथवा परेवाको जोडी पजूाहारीकहाँ ल्याउनपुछर् र पजूाहारीले एउटा चाँिह
पिहले पापब लको िन म्त चढाओस।् उसले त्यसको घाँटी अ ँ ाएर टाउको िनमोठोस
तर त्यसलाई चुढँाई नहालोस।् 9 तब उसले पापब लको केही रगत शु ताको िन म्त
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वदेीको पाटामा छिकर् योस अिन बाँकी रगत वदेीको आधारमा खनँ्याई िदयोस।्
यो पापब ल हो। 10 त्यसपिछ पजूाहारीले अक चाँिह ढुकुर परेवा िनयमानसुार
होमब ल चढाओस।् यस्तो कारले पजूाहारीले त्यस पाप गन मािनसलाई उसको
पापबाट श ु गराओस ्अिन त्यो मािनसले क्षमा पाउछँ।

11 “यिद कुनै मािनसले दईुवटा ढुकुरहरू अथवा दईुवटा परेवाहरू िकन्न
सक्दनै भन।े भने तब उसले आफ्नो पापबाट मु पाउनलाई आठ बटुको िमिहन
पीठो चढाउन ु पछर्। उसले पीठोिसत तले िमसाउन ु हुदनै अिन कुनै सगु न्धत
धपू पिन त्यसमा िमसाउन ु हुदँनै िकनभने त्यो भटेी पापब ल को हुनको िन म्त
हुनपुछर्। 12 उसले त्यो िपठो पजूाहारीकहाँ ल्याओस ् अिन पजूाहारीले त्यसबाट
सम्झना स्वरूप एक मु ी पीठो िनकालरे परम भकुो िन म्त अ ग्नहोममािथ वदेीमा
जलाओस।् यो पापब ल हो। 13 यस कार पजूाहारीले त्यस लाई उसले
गरेको पापबाट क्षमा गराउनछेन।् बाँकी रहकेो अन्न चाँिह पजूाहारीको िन म्त
अन्नब ल जस्तै हुन्छ।”

14 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 15 “जब एकजना मािनसले परम भकुो
पिव चीजहरू ित नजानरे भलू काम गछर्, उसले आफ्नो पशहुरूको बथानबाट
एउटा िनष्खोट भडेा ल्याउनपुछर्। भडेाको मोल आिधका रक नाप अनसुार उसको
16 पिव चीजहरूिसत गरेको पापको िन म्त उसले अपराध बीस ितशत जोडरे
िफतार् िदनपुछर्। अिन दोषब लको भडेा ारा चढाएकोमा पजूाहारीले उसको पापको
िन म्त ाय त गनछ अिन उसलाई पाप क्षमा िदनछे।

17 “जब कुनै ले परम भलुे नगन ुर् भनकेो कामगछर् तर उसलाई त्यो
थाहा हुदँनै, तब पिन त्यो मािनस दोषी हुनछे। 18 तब उसले गरेको पापको
ओजन बराबरको मलू्यमा एउटा िनष्खोट भडेा पजूाहारीकहाँ दोष ब लको िन म्त
ल्याउनपुछर्। जनु पाप उसले नजानी गरेको िथयो पजूाहारीले त्यसले गरेको
पापबाट उसलाई क्षमा गराउनछे। 19 यो एउटा दोषब ल हो, िकनभने त्यो मािनस
परम भअुिघ दोषी भएको छ।”

6
अरूको िन म्त दोषब ल

1परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2“जब एकजना मािनस परम भकुो िवररू मा
पाप र िव ासघात गछर् अिन आफ्नो िछमकेीलाई धोका िदएर पापकमर् गय कसलैे



6:3 ix लवेी 6:15

रा िदएको कुरा बन्धकमा राखरेको कुरा वा चोरेको कुरा राख्छ अिन िछमकेीसगँ
झटू बोल्छ। 3 अिन यसरी ठगकेो अथवा धोका िदएको अथवा अपहरण गरेकोमा
आफू िनद ष हुन झटूो स्वीकार गदन। 4 यिद एउटा ले यसरी यी कुराहरू गछर्
तब त्यो मािनस पापको दोषी हुनछे। त्यो मािनसलेसबै कुराहरू ल्याउन ुपनछ जे जित
उसले चोरीको िथयो, अथवा जे जित उसले ठगरे लगकेो छ, अथवा जे जित अक
मािनसले उसलाई उसको िन म्त समाल्न िदएका िथए अथवा जे जित उसले पायो
अिन यस िवषयमा झटू बोल्यो। 5 जे जित उसले झ ू ा ितज्ञा बनाउछँ। उसले परूा
मोल ितन ुर् पछर्। त्यसले यी सबै थोकहरूमा पाँचौं िहस्सा थपरे फकार्ई िदन ु पनछ।
उसले यो त्यस िदन िदन ु पछर् जिहले ऊ दोषब ल ल्याउछँ। 6 उसले आफूले गरेको
दोषको बराबर प रमाणमा दोषब ल स्वरूप पशहुरूको बथानबाट एउटा िनष्खोट
भडेा परम भकुो िन म्त पजूाहारीकहाँ ल्याउनपुछर्। 7अिन पजूाहारीले परम भअुिघ
उसलाई श ु पा रिदनछेन ् अिन ितनी कुनै पिन काम गदार् जो दोषी हुन्छ यस्तो
दोषबाट उसलाई मु गनछन।्”

होमब लहरू
8 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 9 “यी कुराहरू हारून अिन ितनका

छोराहरूलाई आज्ञा दे यो होमब लको िन म्त िविध हो। होमब लको ब ल वदेीको
चलुामा िबहान नहुञ्जलेसम्म रातभ र रहोस ् अिन वदेीमा आगो ब लरहोस।्
10 पजूाहारीले आफ्नो पोशाक सतूी कपडाको लगाओस,् सतूीको सरुूवाल पिन
उसले िभ ी प लगाओस ्र होमब लको भटेी वदेीमा जलाउदँा िनस्केको खरानी
हटाओस ् र त्यसलाई वदेीको पिछ ल्तर राखोस।् 11 पजूाहारीले लगाएको व
खोलनु ्अिन अक लगुा लगाएर खरानीलाई पाल बािहर पिव ठाउँमा लजैाउन।्
12 आगो वदेीमािथ लगातार ब लरहन िदन ु पछर्। आगोलाई िनभ्न िदन ु हुदँनै।
पजूाहारीले त्यके िबहान वदेीमा दाउरा हाल्न ु पछर् अिन होमब ल त्यसमािथ
िमलाएर रा ु पछर्। अिन मै ीब लको बोसो वदेीमा िनरन्तर ज लरहन ु पछर्।
13 वदेीमा आगो िनरन्तर ब लरहोस,् त्यो िनभ्न ु हुदँनै।

अन्नब लहरू
14 “अन्नब लको िन म्त िनयम यस्तो छ हारूनका छोराहरूले अन्नब ल

वदेीमािथ परम भकुो सामनु्ने ल्याउन।् 15 पजूाहरीले परम भलुाई स्मारक भटेीको
रूपमा चढाउन ल्याएको पीठो र तलेबाट एक म ू ी पीठो सगु न्धत धपूसमते लन ु
पछर् अिन वदेीमा जलाउन ु पछर्।
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16“रहकेो पीठो र तले चाँिह हारून र उसका छोराहरूलेखान ुपछर्। ितनीहरू त्यो
पिव ठाउँमा खमीर निमसाई खान ु पछर्। ितनीहरूले त्यो भटे हुने पालको आगँनमा
खानपुछर्। 17 त्यो खमीरिसत पकाउन ुहुदँनै। मलैे मलाई िदएको भटेीहरू ितनीहरूको
भागको रूपमा ितनीहरूलाई िदएको नै छु। त्यो पाप ब ल अिन दोषब ल जस्तै श ु
छ। 18 परम भकुो अन्नब लबाट हारूनको परुूष सन्तानहरू मध्ये कसलैे खान ु
सक्छ। यो िनयम ित ो सन्तानहरूको िन म्त सधँकैो लािग हो। यी भटेीहरू छोएर
नै कोही पिव हुन्छ।”

पजूाहारीको अन्नब ल
19 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 20 “यो त्यो ब ल हो जसलाई हारून र

उसका छोराहरूले परम भकुो िन म्त त्यस िदन चढाउनपुछर् जिहले हारून धान
पजूाहारीका रूपमा अिभिष हुन्छन।् िनयिमत आठ बटुको िमिहन पीठो, यसको
आधा िवहान चढाउन ु पछर् अिन आधा साँझमा। 21 तले िसत तावामा रा री
भटेूर बनाओस ्यो रा री तलेमा िमसाएर परम भकुो िन म्त टु ा-टु ा पारेर िमठो
सगु न्धत अन्नब ल चढाउन ु पछर्।

22 “अिन हारूनका छोरा जो पजूाहारीको रूपमा अिभिष हुन्छन,् ितनले
अन्नब ल तयार पान ुर्पछर्। यो सधँकैो लािग परम भकुो स्थायी िनयम हो। यसलाई
पणूर् रूपले जलाउनपुछर्। 23 पजूाहरीले चढाएको त्यके अन्नब ल सम्पणूर् रूपले
जलाउन ु पछर् यो खान ु हुदँनै।”

पापब लको िनयम
24 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 25 “हारून र ितनका छोराहरूलाई भन, यो

पाप ब लको िनयम हो, जनु ठाउँमा होमब लको िन म्त परम भकुो अिघ मा रन्छ,
त्यसै ठाउँमा पाप ब लको िन म्त पिन मा रन ु पछर्। यो अत्यन्तै पिव हो। 26 जनु
पजूाहारीले पापब ल चढाउँछ उसले यो खानपुछर्। यो भटे हुने पालको आगँन पिव
स्थानमा खानपुछर्। 27 जसले यो पापब लको मास ु छुन्छ, त्यो पिव हुन्छ।

“यिद यसको रगत लगुाहरूमा कतै छिकर् यो भने त्यो पिव ठाउँमा धनुपुछर्।
28अिन त्यके माटोको भाँडा जसमा पापब लको मास ुपकाइन्छ, त्यो फुटाउनपुछर्।
अिन यिद पाप ब लको मास ु धातलु े बिनएको भाँडामा पकाएको त्यो माझरे पानीले
पखाल्न ु पछर्।
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29 “पजूाहारीहरूमा भएका त्यके परुूषले यो खान सक्छन ् र यो अत्यन्त
पिव हो। 30 तर पाप ब लको रगत यिद मािनसहरूलाई पिव पानर् भटे हुने पालमा
ल्याएको भए त्यो खान ु हुदँनै। यो आगोमा जलाउन ु पछर्।

7
दोषब लहरू

1 “दोषब लको िनयम यही हो। यो अत्यन्तै पिव छ। 2 जहाँ सबै होमब ल
मा रन्छ त्यही ठाउँमा दोषब लको पिन त्यही ग रयोस।् अिन वदेीको वरीप र
सबिैतर त्यसको रगत छक स।्

3 “त्यसको सबै बोसो, बोसे पचु्छर, आन् ा भुडँी छोप्ने बोसो, 4 दवुै मगृौला
र त्यसमािथ भएको बोसो, िमगौलासमते मांशपशेीको तल्लो भागको बोसो अिन
कलजेालाई ढाक्ने मास ु मगृलैा िसतै िनकाल्न ु पछर् र चढाउन ु पछर्। 5 पजूाहारीले
ती भागहरूलाई परम भकुो िन म्त कै वदेीमा दोषब लको रूपमा जलाउन ु पछर्।

6“अिन पजूाहारीको घरका त्यके परुूष मािनसले त्यो खान सक्छ। यो एकदमै
पिव हो दोषब ल पिव ठाउँमा खानपुछर्। 7 दोषब ल पापब ल जस्तै हो। यी दवुकैो
िन म्त िनयमहरू एउटै छन।् ब ल पजूाहरीको हो जसले ऊिसत ाय त गछर्। अिन
यो उसको खा हो। 8 जब पजूाहारीले होमब ल चढाउन ु हुन्छ, त्यसको छाला
पजूाहारी कै हुन्छ। 9 अिन त्यके अन्नब ल जो चलुामा पकाएर अथवा तावामा
अथवा ताप्केमा पकाएको जनु पजूाहारीले चढाउँछ त्यो उसकैो हुन्छ। 10 तर अक
अन्नब ल जो तलेमा िमसाएर अथवा सखु्खा बनाइन्छ त्यो बराबरी भागमा हारूनका
छोराहरूको हुन्छ।

मलेब लहरू
11 “परम भलुाई अपर्ण ग रने मलेब लका िनयम यही हो। यिद त्यो कसलैे

धन्यवाद स्वरूप चढायो भन,े 12 उसले उसको धन्यवाद ब लिसत खमीर नहाली
तलेमा मछेुको रोटी, खमीर नहाली तले दलकेो बाबर रोटी र तलेमा डुबाएको
श ु पीठोको फुलौरा चढाओस।् 13 उसले मलेब लिसत धन्यवादको भटेी खमीर
िमसाएको रोटी पिन चढाओस।् यसबाट उसले परम भलुाई त्यके एक एकवटा
उपहार चढाउनछे। 14 मलेब लको रगत जनु पजूाहारीले छकर् न्छ यो ब ल उसकैो
हुन्छ। 15 धन्यवादको िन म्त मले ब लको मास ु त्यही ब ल चढाएकै िदन खाई
सक्नपुछर्। यसको कुनै अशं अक िबहान सम्म रहनहुुदँनै।
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16 “यिद उसको ब ल परम भअुिघ िवशषे भाकल परूा गन ुर् रा खएको अथवा
परम भलुाई भटेी चढाएको अथर् लाग्छ। तब ब लदान त्यही िदन खानपुछर् जिहले
ब ल चढाइन्छ अिन रहकेो अक िदन खान ु सिकन्छ। 17 तर यिद केही मास ु त े ो
िदनसम्म रहे आगोमा जलाउनपुछर्। 18यिद मलेब लको मास ु त े ो िदनमा खाए, त्यो
स्वीकृत हुने छैन, त्यो एउटा चढाउनकेो िन म्त केही गिनने छैन यो अशु भएको
छ। मािनस दोषी हुनछे अिन जसले यसलाई खान्छ दण्ड पाउनँछे।

19 “कुनै अशु कुरोले छोएको मास ु खान हुदँनै। त्यसलाई आगोमा जलाउन ु
पछर्। अिन अरू शु मािनस जित छन ्ितनीहरूले मले ब लबाट मास ु खान सक्छन।्
20 तर यिद कसलैे परम भकुो मलेब लको मास ु जब खान्छ तब ऊ अशु हुन्छ,
ितमीले उसलाई उसका मानिसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्।

21 “जब कुनै मािनसले कुनै अशु चीज छुन्छ त्यो अशु ता मािनसको अथवा
पशकुो अथवा अन्य कुनै घिृणत चीज होस ् र मलेब लको मास ु खाए त्यसलाई
त्यसको मािनसहरूबाट अलग गराउनपुछर्।”

22 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 23 “इ ाएली मािनसहरूलाई भन,
ितमीहरूले साँढ,े भडेा अथवा बा ाहरूको बोसो खान ु हुदँनै। 24 ितमीहरूले आफैं
मरेको पश ुअथवा जगंली जानवरहरूले मारेको पश ुअन्य कुनै काममा लाग्न सक्छ,
तर ितमीहरूले खान ु हुदँनै। 25 परम भलुाई चढाएको पशकुो बोसो जनु मािनसले
खान्छ उसलाई उसका मािनसहरूबाट अलग्ग गराउनपुछर्।

26 “चराको होस ् अथवा पशकुो ितमीहरूले आफू बसोबास गन ठाउँमा रगत
नखान।ु 27 यिद कुनै मािनसले बसकेो ठाउँमा रगत खान्छ भने उसलाई उसका
मािनसहरूबाट अलग गराउनपुछर्।”

डोलाउने ब लको िन म्त िनयम
28 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 29 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन:

जसले मलेब ल चढाउँछ, उसले ब लको िन म्त उपहार आफैं लएर आउनपुछर्।
30 परम भलुाई चढाउने भटेी आफ्नो हातमा लएर परम भअुिघ छातीको ाकुलो
बोसोसमते डोलाउने ब लको रूपमा चढाउनपुछर्। 31 पजूाहारीले बोसो वदेीमा
जलाउन ु पछर् तर हारून र उनका छोराहरूको हुन्छ। 32मलेब लको िन म्त चढाएको
ब लको दािहने िफला चािह पजूाहारीलाई िदइयोस।् 33 हारूनका छोराहरू मध्ये
एक जना पजूाहारी जसले आफ्नो भागबाट मलेब लको रगत र बोसो चढाउँछ।
मलेब लको दािहने िफला चाँिह पजूाहरीको हुन्छ। 34 िकनभने डोलाइने ब लको
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ाकुलो र मै ीब लको दािहने ित ाको उपहार जो मलैे इ ाएलीहरूबाट लएको
िथएँ पजूाहारी हारून र उनका छोराहरूलाई िनयिमत उपहारको रूपमा िदएको छु।”

35 जनु िदन हारून र ितनका छोराहरूलाई परम भकुो सवेा गनर् पजूाहारी पदमा
िनय ु ग रयो त्यसै िदनदे ख परम भकुो िन म्त आगोमा चढाइएका ब लहरूबाट
ितनीहरूको भाग पाउछँन।् 36 परम भलुे मािनसहरूलाई ब लको ितनीहरूको भाग
सदा-सवर्दा पजूाहारीलाई िदन ु भन्न ु भएकोछ। उहाँले यी आज्ञाहरू त्यस िदन
िदनभुयो जब उहाँले ितनीहरूलाई पजूाहारी िनय ु गन ुर्भयो।

37 ियनीहरू नै होमब ल, अन्नब ल, पापब ल, दोषब ल, मै ीब ल
अिन अपणर्ब लका िनयमहरू हुन।् 38 जनुिदन परम भलुे सीनै मरूभिूममा
इ ाएलीहरूलाई उहाँको िन म्त ब ल ल्याउने आज्ञा िदन ु भयो त्यही िदन परम भलुे
मोशालाई यी आज्ञाहरू सीनै पवर्तमा िदन ु भएको िथयो।

8
मोशाले पजूाहारीहरू तयार पाछर्न ्

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “हारून र उसका छोराहरूलाई ितनीहरूको
पजूाहारी पोषक, अिभषके तले, पापब लको साँढ,े दइुवटा भडेा र एक डालो
अखिमरी रोटीसगँ लजैाऊ। 3 तब ितनीहरूलाई सम्पणूर् मािनसहरूसगं भटे हुने
पालमा लजैाऊ।”

4 यसथर् परम भलुे ितनलाई आज्ञा िदन ु भए झैं मोशाले भन।े मािनसहरू सबै भटे
हुने पालमा सगँै भलेा भए। 5 मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “यो परम भलुे आज्ञा
िदन ु भएको कुरा यही हो।”

6 तब मोशाले हारून र ितनका छोराहरूलाई ल्याए अिन पानीले नहुाइिदए।
7 तब मोशाले हारूनलाई बनुकेो कमजे पिहराइिदए अिन ितनको कम्मरमा
पटुका बाँिधिदए। त्यसपिछ हारूनलाई अलखा पिहराए तब मोशाले ितनलाई
एपोद बाँिधिदए। मोशाले एपोदलाई अलखामा बाँिधिदए। 8 तब उनले हारूनको
छातीमा न्यायको छाती पाता लगाइिदए अिन गोजीमा ऊरीम र तमु्मीम रा खिदए।
9परम भलुे आज्ञा िदनभुए अनसुार ितनले हारूनलाई टाउकोमा फेटा बाँिधिदए अिन
फेटाको अिघल्लो भागमा सनुको पिव मकुुट लगाइिदए।

10 मोशाले अिभषके तले लएर पिव पालको त्यके ठाउँ र चीजहरूमा
छिकर् िदए। अिन यसरी ितनल,े ती सब चीजहरूलाई पिव पारे। 11 उनले
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अिभषके तले वदेीमा सात पल्ट छिकर् िदए। उनले अिभषके तले वदेी अिन भाँड-
कँुडाहरू हातमखु धनुे भाँडो अिन कचौरा रा े ठाउँलाई पिव बनाउन छिकर् िदए।
12 त्यसपिछ हारूनलाई श ु पानर् अिभषके तलेको केही अशं ितनको िशरमा खन्याइ
िदए। 13 त्यसपिछ मोशाले हारूनका छोराहरूलाई ल्याए र बनुकेो किमज पिहराई
पटुका बाँिधिदएर ितनीहरूलाई टोपी लगाइिदए अिन यी सबै मोशाले परम भकुो
आज्ञा अनसुार गरेका िथए।

14 यसपिछ उनले पापब लको साँढे ल्याए। हारून र ितनका छोराहरूले त्यस
साँढकेो टाउकोमािथ आफ्ना-आफ्ना हात राख,े 15 अिन मोशाले त्यो साँढलेाई
मारेर र केही रगत आफ्नो औंलाहरूमा लएर वदेीको कुना-कुना सबिैतर दल।े यस
कार ितनले वदेी पिव पारे। अिन बाँकी रहकेो रगत वदेीको आधारमा खन्याए।

यसरी ितनले ाय त गनर् वदेी पिव बनाए। 16मोशाले साँढकेो िभ यांशको बोसो,
कलजेो बोसो, दइुवटा मगृौलाहरू अिन ितनीहरूमािथ भएको बोसो िनकाले अिन यी
वदेीमा जलाए। 17 त्यसपिछ ितनले साँढकेो अरू बाँकी रहकेो छाला, मास,ु गोवर
तथा अरू भागहरू परम भकुो आज्ञा अनसुार पाल बािहर जलाइिदए।

18 त्यसपिछ ितनले होमब लको िन म्त एउटा भडेा ल्याए अिन हारून अिन
ितनका छोराहरूले त्यस भडेाको िशरमािथ ितनीहरूको हात राख।े 19 तब मोशाले
भडेालाई मारे अिन यसको रगत वदेीको चारैितर छिकर् िदए। 20-21भडेालाई ितनले
टुक्वा-टु ा पारेर काटे अिन टाउको, टु ाएको मास ु अिन बोसो आगोमा जलाए।
ितनले भडेाको आन् ा-भुडँी र खु ाहरू पानीले धोए अिन सम्पणूर् भडेालाई नै
वदेीको आगोमािथ राख।े यो सगु न्धत बा ाको लािग होमब ल िथयो। यो परम भलुे
मोशालाई िदएको आदशे अनसुार आगो ारा िदइने होमब ल िथयो।

22 त्यसपिछ ितनले पजूाहारी िनय ु भएकोमा अपर्ण ग रएको अक भडेा
ल्याए अिन हारून र ितनका छोराहरूले आफ्नो हातहरू त्यस भडेाको टाउकोमािथ
राख।े 23 त्यसपिछ ितनले त्यो भडेालाई मारेर त्यसको रगत हारूनको दािहने
कानको लोतीमा, दािहने हात र दािहने ख ु ाको बढुी ओंलाहरूमा लगाइिदए।
24 मोशाले हारूनका छोराहरूलाई अिघ ल्याए अिन ितनीहरूको दािहने कानको
लोती दािहने हातको औंलो र दािहने ख ु काको बढुी औंलाहरूमा रा खिदए अिन
रहकेो रगत वदेी व रप र छिकर् िदए। 25 ितनले बोसो, बोसे पचु्छर आन् ाभुडँी छोप्ने
सबै बोसो, कलजेो छोप्ने मास,ु बोसोिसतै दइुवटा िमगौला र दािहने िफला लए।
26 परम भु अिघ रा खएको खमीर रिहत रोटीको डालोबाट उनले एउटा मोटो
अखमीर रोटी, अक एउटा अखमीरे रोटी तले िमसाएको र अखमीरे फुलौरो अिन
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ितनीहरूलाई बोसो र दािहने ित ामािथ राख।े 27 तब मोशाले ती खा हरू हारून
अिन ितनका छोराहरूको हातमा रा खिदए अिन परम भअुिघ डोलाउने ब लको
रूपमा मािथ उठाए। 28तब ितनले ितनीहरूको हातबाट खा लए अिन होमब लको
वदेीमािथ रा खिदए। यो पजूाहारीहरूको िनय ु िन म्त ब लदान िथयो। यो एउटा
सगु न्धत समु घर भटेी हो जसले परम भलुाई खशुी पाय । 29 परम भकुो आदशे
अनसुार परम भमुािथ ाकुलो िवशषे उपहारको रूपमा हल्लाए। पजूाहारीहरूलाई
िनय ु गनर्का िन म्त यो मोशाको भडेाको भाग िथयो।

30 ितनले केही अिभषके गरेको तले अिन रगत लए जो वदेीमा िथयो अिन
त्यसलाई हारून र ितनका छोराहरू र ितनीहरूको लगुाहरूमािथ छक। यसरी ितनले
हारून र ितनका छोराहरूसिहत ितनीहरूका लगुाहरू िसतै पिव पारे।

31 ितनले हारून र ितनका छोराहरूलाई भन,े “भटे हुने पालको वशे ारमा मास ु
उिसन र अिभषके डालोमा भएको रोटीहरूिसत खाऊ। 32 ितमीहरूले खाएर उ केो
मास ु र रोटी आगोमा जलाइ दऊे। 33 ितमीहरू पजूाहारी अिभषके भएको िदनदे ख
सात िदनसम्म बािहर कतै नजान,ु अिभषकेको समय सात िदन हो ितमीहरूले सात
िदन परूा नहोउञ्जले भटे हुने पाल छोड्न ु हुदँनै। 34 ितमीहरूलाई पजूाहारी पदमा
िनय ु गराउन पिव पानर् परम भलुे आज्ञा गन ुर् भएको िथयो जनु आज ग रयो।
35 मलाई आज्ञा ग रएको छ ितमीहरू सात िदनसम्म रात-िदन भटे हुने पालको
वशे ारमा ब पुछर् अिन परम भकुो आज्ञा पालन गन ुर्पछर् जसले गदार् ितमीहरूको

मतृ्य ु हुने छैन।”
36 परम भलुे मोशा माफर् त जे जित आज्ञा गन ुर् भएको िथयो हारून र ितनका

छोराहरूले सबै पालन गरे।

9
परमे रले पजूाहारीहरूलाई हण गन ुर्भयो

1आठौं िदनमा मोशाले हारून, ितनका छोराहरू र इ ाएलका बढूा धानहरूलाई
बोलाए। 2 हारूनलाई उनले भन,े “बगालबाट िनष्खोट एउटा बाछा पापब लको
िन म्त अिन होमब लको िन म्त एउटा िनष्खोट भडेा ल्याएर परम भु सम्मखु ब ल
चढाऊ। 3 इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े ‘परम भकुो अिघ पापब लको िन म्त
एउटा बोका, िनष्खोट एक वषर् पगुकेो एउटा बाछा अिन होमब लको िन म्त िनष्खोट
एउटा एक वषर्को पाठा ल्याऊ। 4 अिन एउटा थमुा, एउटा साँढे र एउटा भडेा
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मलेब लको िन म्त अिन अन्न ब ल तले िसत िमसाएका उपहार झैं िकन? िकनभने
आज परम भु ितमीहरूको अिघ कट हुनहुुनछे।’ ”

5 यसथर् मोशाले आज्ञा िदए अनसुार भटे हुने पालअिघ ितनीहरूले चीजहरू
ल ्याए। सम्पणूर् मािनसहरू परम भअुिघ आएर उिभए। 6 त्यसपिछ मोशाले भन,े
“परम भलुे ितमीहरूलाई यस्तो कायर् गन ुर् भनी आज्ञा िदन ु भएको िथयो जसले गदार्
परम भकुो मिहमा ितमीहरू ित झ ल्कयोस।्”

7 त्यसबलेा मोशाले हारूनलाई भन,े “ितमी वदेीको निजक जाऊ, ित ो पापब ल
अिन होमब ल चढाऊ,आफ्नो र मािनसहरूको िन म्त पाप ाय त गर। परम भलुे
आज्ञा गन ुर् भएको अनसुार मािनसहरूले ल्याएको ब लदानहरू चढाएर ितनीहरूका
िन म्त ाय त गरे।”

8 त्यसपिछ हारून आफ्नो िन म्त वदेीको निजक गएर पापब लको िन म्त बाछो
मारे। 9 पिछ हारूनका छोराहरूले ितनको निजक त्यसको रगत ल्याए, अिन
ितनले आफ्नो औंलोमा रगत लएर वदेीको कुना कुनामा लगाए अिन बाँकी रगत
वदेीको आधारमा खन्याए। 10तब परम भलुे मोशालाई आदशे गन िबि कै हारूनले
मगृौला, गभर्जालो, कलजेो ढाक्ने मास ु अिन पशकुो बोसो वदेीमा जलाए। 11 पाल
बािहर हारूनले मास ु र छाला आगोमा जलाइिदए।

12 त्यसपिछ ितनले होमब ल स्वरूप भडेा मारे। हारूनका छोराहरूले ितनलाई
रगत िदए अिन वदेीका व रप र छक। 13अिन हारूनका छोराहरूले पशकुा टु ाहरू
अिन यसको टाउको उसलाई िदए। तब हारूनले ती सबै वदेीमा जलाए। 14 फे र
ितनले आन् ा-भुडँी र खु ा पखालरे होमब लसगँै वदेीमािथ जलाए।

15 त्यसपिछ ितनले मािनसहरूको िन म्त ब लदान ल्याएर ितनीहरूको
पापब लको बोका मारे अिन पिहला गरे जस्तै पापब लको िन म्त जलाए।
16 त्यसपिछ हारूनले होमब ल ल्याए अिन आज्ञानसुार ब ल िदए। 17 तब ितनले
अन्नब ल ल्याए अिन त्यसबाट एक मु ी लएर िबहानको होमब लिसत वदेीमा
चढाए।

18 अिन ितनले मािनसहरूको मलेब लको िन म्त साँढे र भडेा मारे। हारूनका
छोराहरूले रगत लएर ितनलाई िदए अिन ितनले त्यो सबै ितर छक। 19अिन साँढे
र भडेाको बोसो, आन् ा-भुडँी छोप्ने बोसो, मगृौला र कलजेा छोप्ने मास ु ितनका
छोराहरूले ितनलाई िदए। 20 ितनीहरूले ाकुलामािथ बोसो राखे अिन ितनले त्यो
बोसो वदेीमािथ जलाए। 21अिन मोशालाई परम भलुे िदएको आदशे अनसुार उनले
परम भलुाई ाकुलो र दािहने ित ो डोलाउने ब लको रूपमा चढाए।
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22 तब हारूनले मािनसहरू ित हात उठाएर ितनीहरूलाई आशीवार्द िदए। यसरी
पापब ल, होमब ल र मलेब ल चढाई िसध्याए पिछ ितनी वदेीबाट तल ओ लर्ए।

23 त्यसपिछ मोशा र ितनी भटे हुने पालमा गए। जब ितनीहरू बािहर आए
ितनीहरूले मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए। तब परम भकुो मिहमा सबै मािनसहरूमा
झ ल्कयो। 24 परम भकुो सामनु्नबेाट आगो उत्पन्न भयो अिन वदेी मािथको
होमब ल र बोसोलाई खरानी पाय । जब सबै मािनसहरूले यो दखेे ितनीहरू कराए
अिन आ-आफ्ना अनहुार भइँूितर िनहुराए।

10
परमे रले नादाब अिन अबीहू न पान ुर् हुन्छ

1 त्यसपिछ हारूनका छोराहरू नादाब र अबीहूले परम भअुिघ धपू जलाउनको
लागी आफ्नो धपूदानीमा आगो योग गद सल्काए जसकालािग उहाँले ितनीहरूलाई
अनमुित िदन ु भएको िथएन। 2 यसथर् परम भकुो उप स्थितबाट आगो िन स्कयो र
ितनीहरूलाई परम भकुो सामनु्ने जलायो।

3 त्यसपिछ मोशाले हारूनलाई भन,े “परम भलुे जे भन्न ु भएको िथयो त्यसको
अथर् यही िथयो। ‘पजूाहारीहरू जो मरेो सामनु्ने आउँछन ्ितनीहरू ारा म सम्मािनत
हुनपुछर् अिन सबकैोअिघ म पिव हुनपुछर्।’ ” अिन हारून नबोली बस।े

4 मोशाले हारूनका काका उज्जीएलका छोराहरू मीशाएल र एलसापानलाई
बोलाए अिन भन।े उनले ितनीहरूलाई भन,े “आऊ अिन आफ्ना काकाको
छोराहरूलाई पिव स्थानबाट बािहर पालसम्म लजैाऊ।”

5यसलैे ितनीहरूले उनीहरूलाई पिहरेकै पोषाकमा मोशाको आदशे अनसुार पाल
बािहर उनीहरूलाई उठाएर लग।े

6 तब मोशाले हारून र ितनका छोरा एलाजार र ईतामारलाई भन,े “ितनीहरूको
िशरको कपाल नखौर शोक दखेाउनलाई आफ्ना लगुाहरू नच्यात, तब ितमीहरू
मन छैनौ, अिन परम भु सबै मािनसहरूको िवरू मा ोिधत हुनहुुने छैन। तर नादाब
र अबीहूका लािग जो परम भु ारा उत्पन्न गरेको आगोले गदार् मरे, इ ाएलका
सारा बािसन्दाहरू जो ितमीहरूका आफन्त छन ् िवलाप गनर् सक्छन।् 7 भटे हुने
पालको वशे ार, बािहर ितमीहरू नजान ु न ितमीहरू मन छौ। िकनभने परम भलुे
अिभषके गरेको तले ितमीहरूमािथ छ।” यसकारण ितनीहरूलाई मोशाले जे भनकेा
िथए त्यही गरे।
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8 त्यसपिछ परम भलुे हारूनलाई भन्नभुयो, 9 “जब ितमी र ित ा छोराहरू
भटे हुने पालिभ पस्छौ ितमीहरूले दाखरस अथवा मादक वस्तु िपउन ु हुदनै न
ितमीहरू मनछौ। यो िनयम भिवष्यका ित ा सन्तानहरूको िन म्त सधँ ै रहोस।्
10 िकनभने ितमीहरूले कुन पिव अिन कुन अपिव र कुन श ु अिन कुन अशु मा
भदे रा पुछर्। 11 अिन परम भलुे मोशा ारा इ ाएलीहरूलाई िदनभुएको िनयमहरू
ितनीहरूलाई िसकाउनपुछर्।”

12 मोशाले हारूनका बाँचकेा छोराहरू एलाजार र ईतामरलाई भन,े “अन्नब ल
लजैाऊ जो रहकेो छ यसमा कुनै खमीर निमसाऊ अिन वदेीको निजक गएर खाऊ
िकनभने यो अितनै पिव छ। 13 अिन यो ितमीहरूले पिव ठाउँमा खान ु िकनभने
यो ितमी अिन ित ा छोराहरूको िन म्त परम भलुाई चढाइएको अशं हो। त्यसको
लािग मलैे आज्ञा िदएकोछु।

14 “ितमी र ित ा छोरा-छोरीहरूले समारोह श ु ठाउँमा बसरे डोलाउने ब लको
ाकुलो र ित ो खान सक्छौ िकनभने ितनीहरू ितमी र ित ा छोरा-छोरीहरूको

िन म्त इ ाएलका मािनसहरू ारा मलेब लको रूपमा िदइएका छन।् 15 ितनीहरूले
डोलाइएको ब लको ित ा र ाकुलो अिन बोसो पिन आगो ारा चढाउन ल्याउन ु
पछर्। यो ितमी र ित ा नानीहरूको िन म्त परम भकुो आदशे अनसुार सधँकैो िन म्त
हुनछे।”

16 जब मोशाले पापब लको बोको खोजे तब उनले त्यो पिहले नै पोली सकेको
पाए। यसथर् एलाजार र ईतामार, जो हारूनका बाँचकेा छोराहरू हुन, ितनीहरूिसत
मोशा रसाए उनले भन,े 17“ितमीहरूले िकन पापब लको मास ु पिव स्थनमा बसरे
खाएनौ? िकनभने त्यो ब ल अत्यन्तै पिव हो। अिन परमे रले मािनसहरूको
दोष िनवारणको िन म्त परम भअुिघ ितमीहरूलाई िदनभुएको हो। 18 ितमीहरूले
बोकाको रगत पिव स्थलिभ ल्याएनौ। यसथर् मलैे आदशे अनसुार ितमीहरूले
पिव स्थान िभ मास ु खाएको हुन ु पछर्।”

19 तब हारूनले मोशालाई भन,े “आज कै िदन ितनीहरूले आफ्ना पापब ल र
होमब ल परम भकुो साम ु चढाए तापिन ममािथ यस्ता कुराहरू प रआएका छन।्
यिद मलैे आज पापब लको मास ु खाएको भए, के यसले परम भलुाई खशुी बनाउने
िथयो?”

20 जब मोशाले यी कुरा सनु,े ितनी यो कुरासगँ सहमत भए।
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11
सामिूहक भोजनको िनयम

1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः
पथृ्वीका ाणीहरूमध्ये ितमीहरू यी ाणीहरू खान सक्छौः 3 ितमीहरू कुनै पिन
ाणी खान सक्छौ जसको खरु िच रएको हुन्छ अिन जो उ ाउँछ।
4-6“ितमीहरूले ऊँट खान ु हुदँनै िकनभने यो उ ाउँछ तर यसको खरु िच रएको

छैन, भइँुभाल ु िकनभने यो उ ाउँछ तर यसको खरु िच रएको हुदँनै। खरायो य िप
यो उ ाउँछ। यसको खरु िच रएको हुदँनै िकनभने यी अशु हुन।् 7 अिन सुगँरु-
यसको खरु िच रएको त छ तर यसले उ ाउँदनै, यसथर् यो ितमीहरूको िन म्त फोहोर
तथा अशु छ। 8 ितमीहरूले यी पशहुरूको मास ु नखान ु अिन या पशहुरूको िसन ु
नछुन।ु यी पशहुरू ितमीहरूको िन म्त अशु अिन फोहोर हुन।्

समु ी खा िवषयमा िनयम
9 “पानीमा हुने सबै ाणीहरू ितमीहरूले खान सक्छौ, जलचर ाणीहरूमा

जसको पखटेा र कत्ला हुन्छ, चाहे त्यो नदी अथवा समु को, ितमीहरू खान
सक्छौ। 10-11 नदी अिन समु का सबै ाणीहरूमा जसको पखटेा अथवा कत्ला
हुदँनै त्यसलाई घणृा गन ुर् अिन नखान।ु यस्ता पशहुरू ितमीहरूको िन म्त घिृणत
हुन अिन ितमीहरूले ितनीहरूको मास ु खान ु हुदँनै ितमीहरूले ितनीहरूको मतृ
शरीरहरूलाई छुन ु हुदँनै। 12 जलचर ाणीहरू मध्ये जसको पखटेा अिन कत्ला
हुदँनै त्यसको मास ु खान ु ितमीहरूको िन म्त िनषधे मान्नपुछर्।

चराहरू जो खान ु हुदँनै
13 “चराहरूमा यी ितमीहरूको िन म्त घिृणत हुन ्अिन ितमीहरूले ियनीहरूको

मास ु खान ु हुदँनै गरूड, िग , कालो िग , 14 रातो चील र सबै कारका कालो
चील, 15 सबै थरीका कागहरू, 16 ठूलो लाटकोसरेो, कराउने लाटकोसरेो, समु ी
चराहरू र सबै जातका बाजहरू, 17सानो लाटोकोसरेो, पानी काग, भलु्का, 18सतेो
लाटोकोसरेो, मरूभिूममा हुने लाटोकोसरेो, माछा खाने चील, 19 सारस, सबै
कारको बकुल्ला, फा चेरो र चमरेो।

िकराहरूको मास ु खाने िनयम



11:20 xx लवेी 11:34

20 “ितमीहरूले त्यके पखंटेा भएका िकराहरूलाई जो घ रे िहडं्छन,् खानमा
बारेको सम्झन ु पछर्। 21 तर ितमीहरूले उि ने जोन भएका खु ा हुने पखंटेा भएका
िकराहरू खान सक्छौ। 22 यी िकराहरू मध्ये ितमीहरूले खान सक्छौः त्यके
कारको सलह, पखटेा सलह; त्यके जातको िक ा र फटेङ् ा खान ु सक्छौ।
23 “चार खु े तर पखंटेा भएका त्यके जातका िकराहरू ितमीहरूको िन म्त

घिृणत हुन्छ, यो ितमीहरूले खान ु िनषधे मान्नपुछर्। 24 िनम्न ल खत ाणीहरूले
ितमीहरूलाई फोहोर अिन अपिव पाछर्। कुनै पिन मािनस जसले ितनीहरूको िसन ु
छुन्छ त्यो साँझसम्म अपिव रहन्छ। 25अिन कुनै पिन मािनस जसले िसन ु बोक्छ,
उसले आफ्नो लगुा धनुपुछर् अिन साँझसम्म त्यो अपिव रहनछे।

पशहुरूको िवषयमा धरैे िनयमहरू
26-27“कुनै ाणी जसको िच रएको खरु त छ तर उ ाउँदनै भने त्यो ितमीहरूको

िन म्त अपिव हो। जसले पिन यसलाई छुन्छ अशु हुन्छ। चार खु ाले िहडं्छ तर
पन्जाले टेकेर िहडं्छन ्भने त्यस्तो त्यके पशु ितमीहरूको िन म्त अपिव हो। कुनै
पिन मािनस जसले त्यसलाई छुन्छ त्यो साँझसम्म अपिव हुन्छ। 28 जसले यस्तो
पशकुो लाश बोक्छ, साँझसम्म अशु रहन्छ अिन यसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्।
त्यस्ता पशहुरू ितमीहरूको िन म्त अशु हुन।्

घ ने पशहुरूको िवषयमा िनयमहरू
29 “भ ूईँमा घ ने ाणीहरू मध्ये ियनीहरू ितमीहरूको िन म्त अपिव हुन-्

जस्तै न्याउरीमसुो, मसुो, सबै जातको छेपारोहरू, 30 माउसलुी, गोहोरो, भालमे ु ँ ो,
बालवुामा हुने छेपारो अिन रंग बद्लने छेपारो। 31घ नहेरूमा ियनीहरू ितमीहरूको
िन म्त अशु हुन।् कसलैे यी ाणीहरूमध्ये कुनकैो पिन लाश छोए त्यो मािनस
साँझसम्म अशु रहनछे।

अशु पशहुरूको िवषयमा िनयमहरू
32 “अिन यिद अशु पशहुरू मध्ये कुनै मछर् अिन केिह कुरामा पछर् तब त्यो

वस्त ु अशु हुनछे यो काठ, लगुा, छाला, पाठाको छालाको लगुा (भाङ ा) अथवा
कुनै काम आउने भाँडे िकन नहोस।् यिद यस्तो भए, यसलाई पानीमा डुबाउन ु पछर्
अिन यो साँझसम्म अशु रहनछे। 33 माटोको भाँडामा मरेका यी ाणीहरूमध्ये कुनै
परे त्यो भाडमा रहकेो चीज पिन अशु हुन्छ र त्यो भाँडा फुटाउन ु पछर्। 34 यिद
त्यो भाँडामा पानी िथयो अिन त्यसले अक कुनै खा छुन्छ। त्यो अशु हुनछे।
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अिन यिद कुनै िपउने वस्त ु त्यस भाँडामा िथयो भने त्यो पिन अशु हुनछे। 35 यिद
त्यो मरेको वस्तकुो कुनै पिन अगं मा केही चीजमा परे त्यो चीज अशु हुनछे।
यिद त्यो बस्त ु चलुा अथवा अगँटेी हो भने त्यो भत्काउन ु पछर्।

36 “तर यिद कोही पानीको महुान अथवा कूवाँमा भए त्यो अशु हुदँनै तर
जसले मरेको लाश छुन्छ त्यो चाँिह अशु हुन्छ। 37 अिन यिद त्यो मतृ दहे कुनै
बीउमािथ झरे त्यो बीउ श ु नै रहन्छ। 38 तर यिद ती बीउहरूमािथ पानी हालकेो
छ र त्यस्तो िसन ु पय भने ती बीउहरू ितमीहरूको िन म्त अशु हुनछेन।्

39 “यिद ितमीहरूका पशहुरूमध्ये कुनै मछर् जसलाई खानको िन म्त
ितमीहरूलाई अनमुित िदइएको छ, तब जसले यसको मतृ शरीरलाई छुन्छ
साँझसम्म अशु रहनछे। 40 यिद कसलैे त्यस मरेको पशकुो कुनै भागको मास ु
खान्छ तब त्यस मािनसले आफ्नो लगुा धनु ु पछर् र साँझसम्म ऊ अशु रहनछे।
यिद कसलैे त्यस्तो पशहुरूको लाश छुन्छ ऊ साँझसम्म अशु रहनछे अिन उसले
आफ्ना लगुाहरू धनु ु पछर्।

41 “अिन त्यके ाणी जो भइँुमा घ न्छ त्यसलाई ितमीले घणृा गनपछर् अिन
ितमीले त्यो खान ु हुदँनै। 42 कुनै पिन ाणी जो भइँुमा आफ्नो पटेले सलु्कन्छ अथवा
चार अथवा धरैे ख ु ाले घ न्छ त्यस्तो ाणी ितमीहरूले खान ु हुदँनै। ितनीहरूलाई
घणृा गन ुर्पछर्। 43 यस्ता घ ने ाणीबाट ितमीहरू कुनै पिन प र स्थितमा अशु
नहुन।ु ियनीहरूलाई छोएर अशु नबन। 44 िकनभने म परम भु ितमीहरूको
परमे र हु।ँ ितमीहरूले आफूलाई पिव रा ु पछर्। ितमीहरू पिव होऊ िकनभने म
पिव छु। ितमीहरू भइँूमा ाणीहरू ारा अशु हुन ु हुदँनै 45 म परम भु ितमीहरूका
परमे र हु ँ जसले ितमीहरूलाई िम दशेबाट ितमीहरूका परमे र हुनका िन म्त
बािहर ल्याएँ, ितमीहरू पिव बन िकनभने म पिव छु।”

46 पश,ु पकं्षी, जलचर अिन भइँूमा घ ने सबै ाणीहरूका िन म्त िविधहरू यी
नै हुन।् 47 पिव र अपिव र पशहुरूमा मास ु खान ु हुने र नहुने छु ाउने िनयम यी
नै हुन।्

12
सतु्केरीका िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः



12:3 xxii लवेी 13:6

“यिद कुनै ी गभर्वती हुन्छे र एउटा छोरा जन्माउछेँ तब ऊ सात िदनसम्म
अशु रहन्छे जस्तो ऊ रजस्वलाको समयमा अशु हुन्छे। 3 अिन आठौं िदनमा
नवजात बालकको खतना ग रनपुछर्। 4 सतु्केरी आइमाईले श ु करणको िन म्त
ततैीस िदनसम्म पखर्नपुछर्। आइमाईले कुनै पिव चीज छुन ु हुदँनै तथा पिव
स्थानितर जान ु हुदँनै जबसम्म उसको श ु ी हुने िदन परूा हुदँनै। 5यिद कुनै ीले छोरी
जन्माइ त्यो ी स्वाभािवक रजस्वलाको िदनमा झैं दईु ह ासम्म अशु रहन्छे। अिन
उसले आफ्नो रजस्वलाबाट श ु ीकरणको िन म्त छयस ी िदनसम्म पखर्नपुछर्।

6“शु हुने िदन शषे भएपिछ उसलेछोरा पाएकी होस अ्थवा छोरी, होमब लको
िन म्त एउटा एक बष थमुा अिन पापब लको िन म्त परेवाको एउटा बच्चा अथवा
ढुकुरको बच्चा उसले पजूाहारी कहाँ भटे हुने पालको वशे ारमा ल्याउनपुछर्।
7 त्यसपिछ पजूाहारीले उसको ब ल परम भलुाई चढाउँछन ्र ऊ सतु्केरी आफ्नो
रजस्वलाबाट श ु हुन्छे। यो नानी जन्माउनँे कुनै पिन ीको िन म्त िविध हो। 8 यिद
उसले थमुा चढाउन स न भने होमब ल र पापब लको िन म्त एक जोडी परेवाका
बचरेा अथवा ढुकुर ल्याउन ु पछर् र पजूाहारीले उसलाई श ु पाछर् अिन ऊ शु
हुन्छे।”

13
चमर् रोग सबंन्धी िनयमहरू

1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 2 “यिद कुनै मािनसको आफ्नो
शरीरको छालामा कुनै वणार्न्तर दाग, िविफरा अथवा कुनै घाउ छ भने त्यसबाट
कुनै हािनकारक चमर् रोग हुन सक्ने सम्भावना रहे उसलाई हारून अथवा ितनका
पजूाहारी छोराहरू भएको ठाउँमा लजैान ु पछर्। 3 पजूाहारीले उसको चमर्रोग जाँच
गन ुर् पछर् अिन यिद पजूाहारीले घाउमा भएका रौं फुलकेो थाहा पाउनहुुन्छ घाउ
छालाभन्दा गिहरो छ तब त्यो हािनकारक चमर्रोग हो। जब पजूाहारीले जाँच सक्न ु
हुन्छ तब त्यस मािनसलाई अशु घोषणा ग रन ु पछर्।

4 “तर यिद त्यो दाग उसको शरीरको छालामािथ चहिकलो दाग मा हो अिन
त्यो छालाभन्दा गिहरो छैन अिन रौं पिहल्यै फुलकेो छैन तब पजूाहारीहरूले उसलाई
सात िदनसम्म अरू मािनसहरूदे ख अलग्गै रा ु पछर्। 5 यिद उसको जाँचमा त्यो
घाउमा प रवर्तन नभए, अथवा घाउ नफै लएको भए, पजूाहारीले त्यस मािनसलाई
अरू सात िदन अलग्ग रा ु पछर्। 6 अिन सातों िदनमा पजूाहारीले त्यो घाउलाई
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एक पल्ट फे र जाँच गन ुर् पछर्, र यिद त्यो घाउ मत्थर भएको छैन अिन छालाको
अरू ठाउँितर िफंिजएको छैन भने तब पजूाहारीले उसलाई श ु घोषणा गन ुर् पछर्। त्यो
केवल ख टरा हो। अिन त्यस मािनसले आफ्नो लगुा धनु ु पछर् अिन ऊ शु हुनछे।

7“तर यिद त्यस मािनसले प ो लगाउछँ पजूाहरीले जाँच गरेपिछ उनले घोषणा
गन ुर्अिघ घाउ बढकेो छ, तब ऊ फे र जाँच गराउनकालािग पजूाहारीकहाँ जान ु पछर्।
8 अिन यिद पजूाहारीले जाँच गदार् छालाको घाउ फै लएको पाए त्यस मािनसलाई
पजूाहारीले अशु ठहराउनछेन!् यो एक हािनकारक रोग हो।

9 “यिद कुनै मािनसलाई छालाको सरूवा रोग लागे उसलाई पजूाहारीकहाँ
ल्याउनपुछर्। 10-11 यिद पजूाहारीले जाँच गदार् रोगीको छालामा सतेो सिुनएको
पाउन ु भयो र त्यसको रौं सतेो भएको र सिुनएको ठाँमा आलो घाउ रहछे भन,े यो
धरैे समय सम्म रहने छालाको रोग हो र पजूाहारीले त्यसलाई अशु ठहराउन।्

12 “यिद त्यो चमर्रोग शरीर भरी टाउकोदे ख खु ासम्म फै लएको छ भने
13 पजूाहारीले जाँच गरेर उसलाई श ु ठहराउन सक्छन ्कारण ऊ सतेाम्मे भएको
हुन्छ र ऊ शु हो। 14 तर त्यस मािनसमा आलो मास ु दे खने िबि कै अशु हुनछे।
15 आलो मास ु अशु हो र पजूाहारीले जाँच गन िबि कै त्यो अशु भनी ठहराउने
छन।् त्यो सरूवा रोग हो।

16-17 “अिन फे र आलो मास ु सतेो हुन्छ तब मािनसले पजूाहारीकहाँ अवश्यै
जानपुछर् अिन पजूाहरीले त्यस मािनसलाई जाँच गन ुर् पछर्, यिद आलो मास ु सतेो
भएको छ, तब पजूाहारीले त्यस मािनसलाई अवश्यै श ु घोषणा गन ुर् पछर्, िकनभने
त्यो मािनस शु छ।

18 “यिद कसकैो छालामा एक कारको फोका छ अिन यो िनको भएको छ,
तब त्यस ठाउँमा सतेो दाग अथवा रातो-सतेो चहिकलो दाग बिनन्छ। 19 पिछ त्यस
ठाउँमा सतेो वणार्न्तर रातो सतेो उज्जवल दाग बिनन्छ, तब त्यो मािनस पजूाहारीकहाँ
जाओस।् 20 जब उसलाई जाँच गदार् यिद पजूाहारीले फोका छाला भन्दा गिहरो
भटे्छन ्अिन रौं सतेो भएको छ, पजूाहारीले उसलाई अशु घोषणा गन ुर् पछर्। यो
फोकाबाट िनस्केको एउटा हािनकारक चमर्रोग हो 21 तर यिद पजूाहारीले सतेो रौं
भटे्दनैन ्अिन घाउ छालाभन्दा गिहरो छैन तर नरम भएको छ, तब उनले उसलाई
अरू मािनसहरूबाट सात िदनसम्म छुट ्याएर रा ु पछर्। 22 यिद त्यो घाउ छालामा
फै लएको पाए त्यो मािनस अशु भएको घोषणा गन ुर्पछर् कारण त्यो एक सरूवा रोग
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हो। 23 तर यिद त्यो रातो दाग त्यही नफै लरहयो भने त्यो िपलोको दाग मा हो र
पजूाहारीले त्यस मािनसलाई श ु ठहराउन ु पछर्।

24“अथवा कसकैो छाला पोलरे रातो वण मास ु भएको छ भने पजूाहारीले जाँच
गन ुर् पछर् अथवा पोलकेो ठाउँमा सतेो दाग रहे पिन जाँच गन ुर्पछर् यिद पजूाहारीले
उज्जवल दागमा रौं सतेो भएको अिन घाउ छालिभ गािडन थालकेो पाए, 25 यो
पोलकेो घाउबाट फै लएको हािनकारक रोग हो। तर घाउ सकेुको पाए। त्यस
मािनसलाई अरूबाट सात िदनसम्म यो हािनकारक चमर्रोग हुनाले पजूाहारीले
अशु घोषणा गनपछर्। 26 तर यिद पजूाहारीले जाँच गदार् त्यो चहिकलो दागमा
सतेो रौं भटे्दनैन ् र घाउ पिन छालाभन्दा गािडएको पिन भटे्दनैन,् तर घाउ नरम
भएको भटे्छन,् तब उनले मािनसलाई अरूबाट सात िदन लािग छुट ्याउन ु पछर्।
27 त्यसपिछ सातौं िदनमा पजूाहारीले रोगीलाई जाँच गरून,् यिद रातो दाग छालामा
फै लएको भए उनले त्यस रोगीलाई अशु घोषणा गरून ्कारण यो एक हािनकारक
चमर्रोग हो। 28 तर यिद त्यो रातो दाग आफ्नै स्थानमा रही अरूितर फै लएन भने
र त्यो नरम रह,े पो लएको बाट भएको वणार्न्तर हो र पजूाहारीले त्यस मािनसलाई
श ु घोषणा गरून ्िकनभने उसको त्यो पो लएको घाउबाट बिनएको दाग मा हो।

29 “यिद कुनै परुूष अथवा ीको टाउको अथवा िचउँडोमा सरूवा घाउ
िनस्केको छ अिन घाउ छालभन्दा गिहरो कपाल पातलो र पहलेो छ, तब पजूाहारीले
उसको घाउ जाँच गन ुर् पछर्। 30अिन पजूाहारीले घाउ हािनकारक भएको घोषणा गन ुर्
पछर्। 31 पजूाहारीको जाँचमा यिद दाग छालाभन्दा गिहरो छैन अिन त्यहाँ कालो
कपाल पाएको छैन भने त्यस मािनसहरूलाई अरूबाट सात िदनसम्म छुट ्याउन
पछर्। 32सातौं िदनको िदन पजूाहारीले घाउ जाच्न ु पछर्। यिद घाउ फै लएको छैन।
त्यसमा पहलेो रौं छैन अिन बािहरी छालाभन्दा दाग गिह रएको छैन। 33 त्यस
मािनसले दारी आफैं काटोस।् तर उसले दाग चाँिह नकाटोस।् पजूाहारीले त्यस रोगी
मािनसलाई सात िदनको िन म्त फे र अरू मािनसहरूबाट अलग राखनू।् 34 सातौं
िदनको िदन पजूाहारीले उसको दाग जाँचनू ् अिन यिद उसले त्यो दाग छालामा
फै लएको नभटेे र दाग िनस्केको ठाउँको छाला नदिबएको भए पजूाहारीले उसलाई
श ु घोिषत गरून।् त्यस मािनसले आफ्नो लगुा धोओस ् र श ु होओस।् 35 तर
यिद त्यो मािनस शु घोिषत भए पिछ दाग छालामा फै लए। 36 यिद दाग छालमा
िफंिजएको छ भने पजूाहारीले उसको जाँच गन ुर् पछर् यिद छालामा दाग िफंिजएको
भटे्नछेन,् पहलेो कपालको खोजी गन आवश्यकता छैन। त्यो मािनस अशु छ।
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37 तर यिद दाग िनको भएको घाउ दखे्दा त्यसमा केही प रव र्न नपाए अिन कालो
रौं पलाएको भए त्यो दाग िनको भएको हो। त्यो मािनस शु छ अिन पजूाहारीले
त्यस मािनसलाई श ु भनी घोषणा गरून।्

38 “यिद कुनै परुूष अथवा ीको शरीरै भ र सतेो दाग भए, 39 पजूाहारीले
जाँच गन ुर् पछर् र यिद उनी भन्छन ् त्यस मािनसको िजउको दाग मा धिम लएको
सतेो दाग हो, तब यो एउटा डाबर मा हो जो छालामा िन स्कएको छ। डाबर
हािनकारक हुदँनै। त्यो मािनस शु छ।

40 “जब कुनै मािनसको टाउकोको कपाल झछर् भने त्यो मािनस खइुले मा हो
अशु होइन। 41 यिद उसको टाउकोको अिग ल्तर एक भाग खइु लयो भने त्यो
मािनस शु हो, ऊ ताल ु खइुले मा हो। 42 तर उसको खइुलकेो तालमुा अथवा
िनधारमा रातो घाउ िन स्कयो भने त्यो हािनकारक चमर्रोग हो जनु उसको िशरबाट
फै लन शरुू गरेको हुन ु पछर्। 43 उसलाई पजूाहारीले जाँचनू ्र यिद त्यसरी जाँच्दा
उसको टाउकोमा अथवा िनधारमा भएको घाउ हािनकारक चमर्रोग जस्तो दे खयो
भन,े 44 त्यो मािनस अशु हो कारण उसको त्यो घाउ हािनकारक रोग हो। यसथर्
उसको टाउकोमािथ घाउ िनस्केकोले पजूाहारीले उसलाई अशु घोषणा गरून।्

45 “यिद एक जना मािनसलाई हािनकारक चमर्रोग लाग्छ, उसले आफ्नो
लगुाहरू च्या ु पछर् अिन िशरको केश छरपस्ट रा ु पछर् अिन उसले आफ्नो
मािथको ओठ छोपरे ‘अशु ! अशु ’ भन्दै कराउन ु पछर्। 46 त्यो मािनस अशु
रहनछे जबसम्म उसमा यो रोग रहन्छ। उसले एक्लै ब ु पछर् अिन उसले आफ्नो
घर िशिबर बािहर बनाउन ु पछर्।

47 “जब कुनै लगुामा, त्यो लगुा ऊनी अथवा सतूी जे होस,् 48 कुनै बनुकेो
सतूी अथवा ऊनी अथवा छालाको कुनै पिन चीज होस ्यिद त्यसमा ढुस्सी पलायो
भने र 49 पलाएको ठाउँ ह रयो अथवा रातो भयो भन,े पजूाहारीलाई जाँच गराउन ु
पछर् कारण त्यो ढुस्सी फै लएको हो। 50 पजूाहारीले त्यो ढुस्सी दागलाई हरेून ्
अिन त्यो दाग भएको चीजलाई सात िदनसम्म अलग्ग राखनू।् 51 सातौं िदनमा
फे र पजूाहारीले त्यस चीजलाई जाँच गरून ्र यिद त्यो दाग* लगुामा, वा कुनै पिन
चीजमािथ (ऊनी-सतूी-छाला जे होस)् ढुस्सी फै लएको पाए त्यो अशु हो। 52 त्यो

* 13:51: “ ”
“ ” “ ,” घरको छानामा उ ने “च्याउ”।
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ढुस्सी लागकेो वस्त ु चाहे ऊनी, सतूी अथवा छाला जे सकैुले बिनएको होस,् यिद
त्यसमा ढुस्सी फै लएको पाए त्यो वस्त ु नै आगोमा जलाउनपुछर्।

53“यिद पजूाहारीले उनको जाँचमा त्यो वस्त ुचाहे त्यो सतूी,ऊनी अथवा लाले
बनुकेो िसलाएको जे जस्तो सकैु होस ्त्यसमा ढुस्सी फै लएको नपाए, 54 पजूाहारी
मािनसहरूलाई त्यो वस्त ु धनुे आदशे िदऊन ्र त्यसलाई अझ सात िदनसम्म अलग्ग
रा लगाउन। 55 लगुा धोएपिछ पजूाहारीले त्यसलाई हने ुर् पछर् अिन यिद ढुसीको
दाग बद्ली भएको पाइन्छ अिन िफंिजएको छैन, यो अशु हुन्छ। यसलाई दसु्सी
अिघ लागकेो होस ्अथवा पिछ आगोमा जलाउन ु पछर्।

56 “यिद त्यो वस्त ु पजूाहारीले जाँच गदार् त्यो धोएपिछ त्यसमा दाग हराएको
पाए लगुा चाहे सतूी, ऊनी छाला जे सकैुको होस,् दाग भ रको ठाउँ काटेर
फ्याँकोस।् 57यिद पजूाहारीको जाँचमा त्यो वस्त,ु जे सकैुल,े बिनएको िकन नहोस,्
त्यो दाग फै लदंै गएको पाए त्यसलाई आगोमा जलाउनपुछर्। 58 तर यिद ध ुदँा त्यो
दाग लगुाबाट जे सकैुले बिनएको िकन नहोस ् हराएको पाए, फे र धनु ु पछर् अिन
त्यो श ु हुन्छ।”

59लगुा चाहे बनुे अथवा िसलाएको होस त्यो चाहे ऊनी, सतूी अथवा छाला जे
सकैुको िकन नहोस ्ढुसी लागे श ु अशु भनी िनणर्य गन िविधहरू यी नै हुन।्

14
चमर्रोग लागकेो मािनस िनको हुदँाको िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “जब एक जना मािनस चमर्रोगबाट िनको
हुन्छ, उसले श ु हुनको िन म्त यी िनयमहरू पालन गन ुर् पछर्।

3 “पजूाहारीले पाल बािहर त्यो मािनस भएको ठाउँमा गएर जाँच गरून ्अिन
त्यो चमर्रोग लागकेो मािनस िनको भएको पाए पजूाहारीले 4 उसलाई श ु गराउनकुो
िन म्त दइुवटा श ु चरा, एक टुक्वा सल्लाको काठ, अ लकित रातो धागो र
िहसप ल्याउने आदशे िदऊन।् 5 त्यसपिछ पजूाहारीले ती दइुवटा मध्ये एउटा
चरालाई माटोको भाँडामा भएको ताजा पानीमािथ मान आज्ञा िदऊन।् 6 अक
िजउँदो चरालाई पजूाहारीले लएर, सल्लाको काठ, रातो धागो अिन िहसपिसत
अिघल्लो चराको रगत िमिसएको पानीमा चोबलनू।् 7 अिन चमर् रोग िनको पा रन ु
पन मािनसमािथ त्यो पानी सात पल्ट छिकर् उन।् त्यसपिछ त्यो मािनस शु भयो
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भनी घोषणा ग रयोस।् अिन त्यो जीिवत चरालाई पजूाहारीले खलु्ला मदैानमा
छािडिदऊन।्

8 “तब मािनसले जसलाई श ु गराइदै िथयो, आफ्नो लगुाहरू धनु ु पछर् कपाल
खौ रन ु अिन नहुाउन ु पछर् अिन त्यो मािनस शु हुन्छ। तब मािनस आफ्नो पालिभ
प सक्छ तर सात िदनसम्म पालिभ प ु हुदँनै। 9सातौं िदन उसले आफ्नो कपाल,
दा ी अनी आखँी रौं खौरोस ्उसले सबै कपाल खौरोस,् आफ्नो लगुा धओुस ्अिन
ऊ शु हुन्छ।

10“आठौं िदनको िदन त्यो चमर्रोग लागकेो मािनसले भडेाको दइुवटा िनष्खोट
पाठो अिन एक वषर्को पाठी जसको कुनै खोट छैन र अन्नब लको िन म्त तलेमा
मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो र आधा माना तले ल्याओस।् 11शु पान पजूाहारीले
भटे हुने पालको फाटकमा परम भअुिघ चमर् रोग भएको मािनस र उसको भटेीहरू
ल्याउन ु पछर्। 12 तब पजूाहारीले एउटा पाठो अिन आधा माना तले ल्याउन ु पछर्
अिन परम भकुो िन म्त दोषब ललाई डोलाउने ब लको रूप चढाउन ु पछर्। 13उनले
पापब ल र होमब ल चढाउने पिव स्थानमा मान ुर् पछर् िकनभने यो दोषब ल पापब ल
जस्तै हो। यो पजूाहारीको हो अत्यन्तै पिव हुन्छ।

14 “पजूाहारीले दोषब लबाट केही रगत लन ु पछर् र श ु हुने मािनसको दािहने
कानको लोतीमा, दािहने हातको र दािहने ख ु ाको बढूी-औंलाहरूमा यसलाई दल्न ु
पछर्। 15 त्यसपिछ पजूाहारीले आधा माना तले लएर आफ्नो दे हेातको हत्केलामा
हालनू।् 16 त्यसपिछ पजूाहारीले आफ्नो दे े हातको हत्केलामा दािहने हातको
औंला डुबाएर परम भअुिघ सात पल्ट छिकर् ऊन।् 17 हत्केलामा बाँकी रहकेो
तले श ु हुने मािनसको दािहने कान, उसको दािहने हातको बढूी औंलामािथ,
दािहने ख ु ाको बढूी औंलामािथ खनाउन ु पछर् जनु ठाउँमा उसले दोषब लको रगत
छकको िथयो। 18उसको हत्केलामा रहकेो तले त्यो श ु पा रदै ग रएको मािनसको
टाउकोमा लगाउन ु पछर् त्यस्तै कारले पजूाहारीले उसलाई परम भअुिघ शु पान ुर्
पछर्।

19“तब पजूाहारीले पापब ल चढाउन ुपछर् अिन मािनसलाई उसको अशु ताबाट
श ु गन ुर् पछर् अिन त्यसपिछ उनले होमब ल मान ुर् पछर्। 20पजूाहारीले होमब ल अिन
अन्नब ल वदेीमा चढाएर त्यस मािनसलाई ाय त गन ुर् पछर् अिन त्यो मािनस शु
हुनछे।

21 “तर यिद ऊ गरीब छ अिन त्यसको वस्थामा गन ुर् सक्दनै भने तब उसले
श ु हुनका लािग एउटा भडेा दोष ब लको रूपमा ल ्याउन ु पछर् अिन एपाको दश
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खण्डको एक खण्ड तले िमसाइएको िमिहन पीठो अिन एक माना जतैनुको तले अन्न
ब लको रूपमा ल्याउन ु पछर्। 22 अिन आफूले वस्था गनर् सके अनसुार दइुवटा
ढुकुर अथवा परेवाको बच्चा, एउटा पापब लको िन म्त र अक होमब लको िन म्त
ल्याओस।्

23 “उसको श ु ताको िन म्त आठौं िदनमा ती सब भटे हुने पालको ढोकामा
परम भकुो सामनु्ने पजूाहारीकहाँ ल्याओस।् 24 तब पजूाहारीले दोषब लको पाठो
र तले लएर डोलाउने ब लको रूपमा परम भअुिघ हल्लाउन ु पछर्। 25 त्यसपिछ
दोषब लको िन म्त भडेाको पाठो मा रयोस ् र त्यसको केही रगत शु पा रन ु
पन मािनसको दािहने कानको लोतीमा, दािहने हातको र दािहने ख ु ाको बढूी-
औंलाहरूमा लगाऊन।् 26 अिन पजूाहारीले तले त्यही दे े हातको हत्केलामा
खन्याउन ु पछर्। 27 त्यसपिछ पजूाहारीले हत्केलाको तले दािहने हातको ओंलाले
परम भु अिघ सात पल्ट छिकर् ऊन।् 28 अिन पजूाहारीले उसको हातमा रहकेो
केही तलेबाट लएर त्यो श ु पा रन ु पन मािनसको दािहने कानको लोतीमा, दािहने
हातको बढूी-औंला र दािहने ख ु ाको बढूीऔंलामा जहाँ दोषब लको रगत लगाइ
िदएको िथयो त्यही लगाई िदऊन।् 29 पजूाहारीको हत्केलामा बाँकी रहकेो तले श ु
पा रन ु पन मािनसको िशरमा परम भअुिघ उसलाई श ु पानर् लगाई िदऊन।्

30“तब जवान ढुकुर अथवा परेवा जे हुन्छ उसले जगडेा गनर् सक्छ। 31 एउटा
पापब लको िन म्त अिन अक होमब लको िन म्त पजूाहारीले अन्नब लिसत
चढाऊन।् यसरी पजूाहारीले त्यो श ु पा रन ु पन मािनसलाई परम भकुोअिघ
ाय त गराउने छन।्”
32 एक जना मािनसहरू चमर् रोगबाट मु भएपिछ शु हुनको िन म्त यी

िनयमहरू छन।् यी िनयमहरू ितनीहरूका लािग हुन जो आफूलाई श ु बनाउनका
लािग िनयिमत ब ल चढाउन जगडेा गनर् सक्दनैन।्

घरमा ढुसीको िन म्त िनयमहरू
33 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 34 “जब मलैे ितमीहरूको

अिधकारमा िदन लागकेो कनान दशेमा ितमीहरू पगु्छौ, अिन म ितमीहरूको कुनै
घरमा ढुसी पठाउनछुे, 35 तब त्यो घरको मा लक आओस ्र पजूाहारीलाई भनोस,्
‘मरेो घरमा ढुसी परे जस्तै लाग्छ।’

36 “त्यसपिछ पजूाहारीले घरमा आफू घर जाँच गन ुर्अिघ त्यस घरको त्यके
चीज बािहर िनकाल्ने आदशे िदऊन ् कारण घरको त्यके चीज नै अशु हुदँनै।
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37 त्यसपिछ पजूाहारी घर जाँच गनर् आऊन ्र यिद उनले घरको िभ ामा लागकेो
ढुसीमा रातो अथवा ह रयो टाटो पाए त्यो िभ ामा ढुसीमा गिह रएको बिुझनछे
र, 38 तब पजूाहारीले बािहर िनस्केर सात िदन सम्मको िन म्त घरको ढोका बन्द
ग रिदऊन।्

39 “पजूाहारीले सात िदनमा फकर घर िनरीक्षण गन ुर् पछर्। यिद घरको िभ ामा
ढुसी फै लएको पाइन्छ 40 पजूाहारीले आदशे िदनपुछर्, मािनसहरूले त्यस घरको
िभ ाको ढुसी लागकेो ठाउँको ढुङ्गहरू भत्काउन र ती ढुङ्गाहरू शहर बािहर
लगी कुनै फोहोर ठाउँमा फ्याँकून।् 41 त्यसपिछ पजूाहारीले त्यस घरको िभ ा
सबै खिुकर् न लगाऊन ् र मािनसहरूले खकुर िनस्केको वस्त ु सबै शहरबािहर कही
मलैा ठाउँमा फ्याँक्न लगाऊन ् र त्यस िभ ामा नयाँ लपे लगाउन आज्ञा िदउन।्
42 ितनीहरूले फूटेका ढुङ्गहरूलाई नयाँ ढुङ्गिसत फेन ुर् पछर्। घरको मा लकले
नयाँ लपे लगाउन ु पछर्।

43 “एकपल्ट घरको िभ ाका ढुङ्गहरू फ्याँकेर खकुर लउन लगाउदँा पिन
यिद त्यस घरको िभ ामा फे र ढुसी िनस्कन्छ भने 44 त्यहाँ जाँच गनर् पजूाहारी
आऊन ्र यिद ढुसी त्यहाँ फैलरे घरको माल-तालहरू न पादछ भने त्यो घर अशु
हो। 45 त्यस घरको ढुङ्गहरू, काठपातहरू िनकालरे शहर बािहर कुनै मलैा ठाउँमा
फ्याँक्नपुछर्। 46 यिद कुनै मािनस त्यस्तो िनषिेधत घरमा पसे त्यो साँझसम्म अशु
हुनछे। 47यिद कुनै मािनस त्यस घरमा सतु े उसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्। यिद कसलैे
त्यस घरिभ खाए पिन उसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्।

48 “पजूाहारी आएर परीक्षण गदार् त्यस घरमा लउन लगाई सक्दा ढुसी
नफै लएको पाए, ढुसी हराइसकेको हुदँा पजूाहारीले त्यो घर श ु भएको घोषणा
गरून।् िकन? िकनभने ढुस्सी हटेको छ।

49 “अिन घर शु पानर् पजूाहारीले दईुवटा चराहरू, धपूीको काठ, िहसोफ र
रातो धागो लान ु पछर्। 50 ती दईु चराहरू मध्ये एउटालाई माटोको भाँडामा भएको
पानीमािथ उसले मारोस।् 51अिन धपूीको काठ, िहसोफ, रातो धागो र िजउँदो चरा
लएर बग्दै गरेको पानीमािथ मारेको चराको रगतमा चोबरे उसले सात पल्ट घरमा

रगत छिकर् न ु पछर्। 52 यी सबै धपूीको काठ, िहसोफ, िजउँदो चरा, रातो धागो ारा
ऊ घर शु बनाउनछे। 53 यित गरे पिछ त्यो िजउँदो चरालाई उसले मदैानमा खलुा
छोिडिदओस।् यसरी उसले त्यो घर श ु पानछ र घर पिन श ु हुनछे।”
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54 ती चमर् रोगको िन म्त िनयमहरू, 55 ढुस्सीको िन म्त लगुाको टु ामािथ
अथवा घर िभ । 56 यो सबै कारको छालाको फोका, सनुीयकोहरूको िवषयमा
िनयमहरू छालामािथ डाब अथवा चहिकलो दाग श ु पान तरीका हो। 57चमर्रोग र
ढुस्सीको िन म्त िवधी यो नै हो। यी िनयमहरूले िसकाउँछ जब चीजहरू शु हुन्छ,
अिन जब चीजहरू अशु हुन्छ, यी धरैे कारका बीमारहरूको िनयमहरू हुन।्

15
शरीरबाट धातकुो िन म्त िनयमहरू

1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्न ु भयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई
बोलाऊ अिन ितनीहरूलाई भनः यिद कुनै मािनसको महे हुन्छ भने तब त्यो मािनस
अशु हो। 3 यिद उसको महे थािमन्छ अथवा च ल रहन्छ, ऊ अशु हुन्छ अिन
यो उसको अशु ता हो।

4“ओ ानमा यस्तो मािनस सतु्यो भने त्यके कुरामा ऊ अशु बिनन्छ। त्यके
कुरामा ऊ बसे त्यो पिन अशु बहुन्छ। 5 यिद कसलैे उसको ओ ान छुन्छ भन,े
ऊ पिन अशु हुन्छ अिन उसले आफ्नो लगुा धनु ु पछर् अिन पानीमा नहुाउन ु पछर्।
साँझसम्म ऊ अशु रहन्छ। 6 यिद एकजना मािनस कुनै चीजमािथ बस्छ जसमा

ाव भएको मािनस बसकेो िथयो, उसले आफ्नो लगुा धनु ु पछर् अिन पानीमा नहुाउन ु
पछर्। साँझसम्म ऊ अशु रहन्छ। 7यिद एकजना मािनसले मेह भएको मािनसलाई
छुन्छ, उसले आफ्नो लगुा नहुाएपिछ धनु ु पछर् अिन ऊ बलेकुीसम्म आफू अशु
रहने छ। 8 यिद यस्तो रोगीले कुनै मािनसलाई थकु्यो भन,े उसले पानीमा नहुाएर
आफ्नो लगुा धोओस ्अिन साँझसम्म अशु रहने छ। 9 त्यो धातकुो रोग लागकेो
मािनस जसमा चढ्छ त्यो अशु हुन्छ। 10 कुनै पिन चीज यिद त्यो रोगी तल रहन्छ
अिन उसले छुन्छ भने त्यो अशु बिनन्छ। जो मािनसले त्यो चीज बोके उसले
नहुाएर आफ्नो लगुा धनुपुछर् अिन साँझसम्म त्यो मािनस अशु रहनछे। 11 यिद
महे हुने मािनसले कसलैाई हात नधोइ छुन्छ, तब मािनस जो छुइन्छ यो आशु

हुन्छ अिन त्यस मािनसले आफ्नो लगुा धनु ु पछर्, नहुाउन ु पछर् अिन साँझसम्म अशु
रहनछे।

12 “यिद महे हुने मािनस माटोको भाँडा छुन्छ, यसलाई फुटाउन ु पछर् अिन
काठको भाँडा पानीले पखाल्न ु पछर्।
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13 “जब त्यो रोगी िनको हुन्छ, उसले आफ्नो श ु को िन म्त सात िदन
प खर्योस,् आफ्नो लगुा धोओस ्अिन ताजा पानीले नहुाओस ्अिन त्यो श ु हुनछे।
14आठौं िदन दइुवटा परेवा अथवा ढुकुर लएर ऊ परम भअुिघ आउनु पछर् अिन
ती सबै पजूाहारीलाई भटे हुने पालको वशे ारमा िदन ु पछर्। 15 पजूाहारीले दइुवटा
चराहरू चढाउन ु पछर्। एउटा पाप ब लको िन म्त अिन अक होमब लको िन म्त
चढाउन ु पनछ। यस तरीकामा, पजूाहारीले महे हुने मािनसलाई परम भअुिघ शु
बनाउने छन।्

16 “यिद कुनै परुूषको स्वतः वीयर् पतन भए उसले आफ्नो शरीर पानीमा
नहुाओस ् अिन ऊ साँझसम्म अशु रहनछे। 17 लगुा अथवा छाला जसमा वीयर्
झछर् धनु ु पछर् अिन ऊ बलेकुीसम्म अशु रहनछे। 18 यिद कुनै ीसगँ सतुकेो बलेा
परुूषको वीयर् पतन भए ती दवुलै े नहुाऊन ्अिन साँझसम्म अशु रहनछेन।्

19 “यिद एकजना ीको मािसक रजस्वला िनयिमत छ उसको रजस्वलाको
अशु ता सात िदनसम्म रहनछे। यिद कसलैे उसलाई छुन्छ, ऊ सात िदनसम्म अशु
हुन्छ। 20 एउटी ीको रजस्वला भएको समयमा त्यो जनु चीजहरूमा ब स्छन ्अिन
स ु त्छन ्ती सब अशु हुन्छन।् 21कसलैे ऊ सतुकेो ओ ान छोए, त्यसले आफ्नो
लगुा धनुपुछर्, आफूले पिन नहुाउनपुछर् अिन साँझसम्म अशु रहनछे। 22 यिद कुनै
मािनसले ऊ बसकेो कुनै चीज छोए, उसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्, नहुाउन ु पछर् अिन
साँझसम्म अशु रहनछे। 23कसलैे त्यो रजस्वाला ी बसकेो कुनै चीज छोए उसले
आफ्नो लगुा धोओस र साँझसम्म आफैं पिन अशु रहनछे।

24 “कुनै ी रजस्वला भएको समय कसलैे ऊिसत सहवास गरे त्यो परुूष सात
िदनसम्म अशु हुन्छ। त्यो परुूष सतुकेो त्यके ओ ान नै अशु हुन्छ।

25 “कुनै ीको आफ्नो िनयिमत समय बाहके धरैे िदनसम्म रजस्वला भइरह,े
अथवा िनयिमत रजस्वलापिछ पिन रगत वाह रह,े िनयिमत रजस्वला भए, ऊ
अशु हुन्छे। ऊ जब सम्म रजस्वला रहन्छ त्यितञ्जलेसम्म अशु रहनिेछन।्
26 मािसक रजस्वलाको समयमा जनु ओ ानमा त्यो ी सतुिछन ् त्यो ओ ान
पिन त्यितञ्जलेसम्म अशु रहन्छ। उसको मािसक रजस्वला हुदँा अशु भए, उसले
छु न्छन ् त्यो चीज अशु हुन्छ। 27 मािनससम्म अशु हुन्छ जसले ती चीजहरू
छुन्छ। मािनसले आफ्नो लगुा धनुपुछर्। अिन पानीमा नहुाएपिछ, साँझसम्म अशु
रहन्छ। 28 त्यस ीले उसको रजस्वला रोिकएपिछ सात िदनसम्म पखर्नपुछर्।
त्यसपिछ त्यो ी श ु हुन्छे। 29 तब आठौं िदनमा ीले दइुवटा ढुकुर अथवा
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परेवा लनपुछर् र ितनीहरू पजूाहारीकहाँ भटे हुने पालको वशे ारमा लजैानपुछर्।
30 तब पजूाहारीले ती दइुवटा मध्ये एउटालाई पापब लको िन म्त अिन अक लाई
होमब लको िन म्त चढाउनपुछर्। यसरी पजूाहारीले उसलाई परम भकुो सामनु्ने श ु
पानछन।्

31 “यसथर् ितमीले इ ाएलका मािनसहरूलाई अशु भएको िवषयमा सतकर्
गराउन ु पछर्। यिद ितमी ती मािनसहरूलाई चतेाउनी िददंनैौ भने ितनीहरूले मरेो
पिव पाललाई अशु पानर् सक्छन ्तब ितनीहरू मन ुर् पछर्।”

32 वीयर् पतन भएकाहरूको िन म्त यी नै िविधहरू हुन।् यी िविधहरू वीयर् पतन
हुदँा जो अशु हुन्छन ् ितनीहरूको िन म्त पिन हुन।् 33 अिन यी िविधहरू आफ्नो
मािसक रजस्वलाबाट अशु हुने ीहरूको िन म्त हुन।् अिन अशु ीहरूसगँ सतुरे
जो मािनसहरू अशु बिनन्छन ्उनको िन म्त यी िविधहरू हुन।्

16
ाय तको िदन

1 हारूनका छोराहरू मध्ये दईु जना परम भलुाई धपू चढाउँदै गदार् मरे। त्यस
समयपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो। 2 परम भलुे भन्नभुयो, “तरेो दाज्य ू
हारूनलाई भन। उसलाई सम्झाऊ उसको इच्छा अनसुार जितबलेा चा ो त्यितबलेा
पदार् पछाडी महा-पिव स्थान जहाँ पिव सन्दकू रा खएको छ त्यहाँ किहले पिन
नजाऊन। यस पिव सन्दकूमािथ भएको कृपा-आसन छ अिन म त्यो कृपा-
आसनमािथ बादलमा दशर्न िदन्छु। यिद हारून त्यस कोठामा गए ऊ मनर् सक्छ।

3 “महापिव स्थानिभ प ु भन्दाअिघ हारूनले यसै गन ुर् पछर्। हारूनले
पापब लको िन म्त एउटा साँढे र होमब लको िन म्त एउटा भडेा चढाउँन ु पछर्।
4 हारूनले आफ्नो सारा शरीर पानीले पखाल्न ु पछर्। तब उसले यी व हरू धारण
गन ुर्पछर्ः उसले लिननको पिव व धारण गन ुर् पछर्। उसले लिननको िभ ी लगुाहरू
पिन लगाउन ु पछर्। उसले आफ्नो टाउकोमा लिननको फेटा र कम्मरमा लिननको
पटुका क ु पछर्। यी व हरू पिव हुन।्

5 “हारूनले दइुवटा पाठाहरू पापब लको िन म्त लान ु पछर् अिन एउटा भडेी
होमब लको िन म्त इ ाएलका मािनसहरूबाट लन ु पछर्। 6 तब हारूनले पापब लको
िन म्त साँढे चढाउन ु पछर्। पापब ल ऊ आफ्नै िन म्त हो। हारून आफ्नो प रवार र
आफैं ई पिव पान ुर् उसले यसो गन ुर् पछर्।
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7“तब हारूनले दइुवटा बोकाहरू भटे हुने पालको ढोकामा परम भअुिघ ल्याउन ु
पछर्। 8 हारूनले ती दईुवटा बोकाहरू माझ िच ा लगाउछँ, एउटा परम भकुो िन म्त
हुन्छ र अक मािनसहरूको दोष िनवारणको िन म्त छाडा छोडन ु पछर्।

9 “िच ामा परेको बोकालाई हारूनले पापब लको िन म्त परम भलुाई
चढाउनछे। 10 दोष िनवारणको िन म्त िच ा परेको बोकालाई हारूनले परम भअुिघ
ल्याई मरूभिूममा खलुा छािडिदनछे। यो मािनसहरूलाई श ु बनाउनको लािग हो।

11 “त्यसपिछ हारूनले आफ्नो िन म्त पापब ल का लािग साँढे चढाउँछ, उसले
आफ्नो प रवार र आफूलाई पिव पाछर्। उसले आफ्नो पापब लको िन म्त साँढे
मान ुर्पछर्। 12 त्यसपिछ परम भकुो अिघ वदेीबाट हारूनले पदार्को पिछ कोठामा
कोइला भरेको कराही ल्याउन ु पछर् अिन उसले धलुो पारेर िपधंकेो दईु म ु ी सगु न्धत
धपू ल्याउनपुछर्। 13परम भअुिघ उसले धपू आगोमा हाल्न ु पछर्। तब धपूको धवूाँले
करारमािथ िवशषे आवरणको रूपमा ढाक्ने छ। यस कार हारून मन छैन। 14 ऊ
साँढकेो केही रगत औंलाले लन्छ अिन यसलाई िवशषे आवरणमािथ छकर् न्छ।
उसले आफ्नो औंलोले रगत िवशषे आवरणअिघ सात पटक छकर् ने छ।

15 “तब हारूनले मािनसहरूकोलािग पापब लको ब ल िदनछे। हारूनले पदार्
पछाडीको कोठामा बोकोको रगत ल्याउन ु पछर्। उसले साँढकेो रगतले जे गरेको
िथयो बोकाको रगतले पिन त्यसै गन ुर् पछर्। उसले िवशषे आवरणअिघ अिन मािथ
बोकाको रगत छकर् न ु पछर्। 16 यसरी हारूनले महा पिव स्थान श ु पान काम गछर्।
इ ाएलका मािनसहरूलाई श ु पानर् हारूनले यी सब कायर् गन ुर् पछर्। ितनीहरूले धरैे
पापहरू गछर्न ्र ितनले भटे हुने पालको िन म्त पिन यस्तो कायर्हरू गन ुर् पछर् कारण
यो धरैे अशु मािनसहरूमाझमा छ।

17 “हारून महा पिव स्थानमा यसलाई अिन मािनसहरूलाई श ु पानर् गएको
समयमा भटे हुने पालमा कोही मािनस पिन नहोस।् जबसम्म हारून बािहर आउँदनै
तबसम्म त्यहाँ कोही मािनस नजाऊन।् यसकारण, हारून र उनको प रवार श ु
होऊन। अिन इ ाएलका सम्पणूर् मािनसहरूलाई उनले श ु पानछन।् 18 तब हारून
बािहर परम भकुोअिघ वदेी समक्ष यसलाई श ु पान ुर् जाने छन।् साँढे अिन बोकाको
अ लकित रगत लने छन ् अिन वदेीको सबै कूनाहरूमा घ े छन।् 19 तब उनले
ओंलाले वदेीमा सात पल्ट रगत छकर् ने छन।् यसरी उहाँ वदेी श ु पान छन ्िकनभने
इ ाएलका मािनसहरूले यसलाई अशु बनाएका िथए।
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20 “यसथर्, हारूनले महा पिव स्थान, भटे हुने पाल अिन वदेी श ु पानछन।्
त्यसपिछ हारूनले परम भकुो िन म्त िजउँदो बोका ल्याउनछेन।् 21 िजउँदो बोका
मािथ हात राखरे उसले सबै पापहरू, सबै अपराधहरू अिन इ ाएली मािनसहरूले
गरेको सबै भलू कमर्हरू स्वीकार गनछन।् यसरी मािनसहरूको सबै पाप बोकामािथ
राखरे उसले त्यसलाई मरूभिूममा जान ु छािडिदने छन।् एकजना मािनस बोकालाई
मरूभिूमितर लएर जान प खर्रहकेो हुनछे। 22 यसथर् बोकाले मािनसहरूको सबै
पापहरू एकान्त ठाउँमा बोकेर लजैाने छ। मािनस जसले बोकालाई लएर जान्छ,
उसले यसलाई मरूभिूममा छोड्ने छ।

23 “त्यसपिछ हारून भटे हुने पालमा जान्छन ्अिन महापिव स्थानमा जाँदा
लगाएको स ्तीको लगुाहरू फूकाल्न ु पछर्। उनले ती लगुाहरू त्यही छोड्न ु पछर्।
24 उसले पिव स्थानमा आफ्नो शरीर पानीले पखाल्ने छ। तब उसले आफ्नो
लगुाहरू लगाउने छ। ऊ बािहर आउने छ अिन ऊ आफ्नै िन म्त र मािनसहरूको
िन म्त होमब ल चढाउने छ। यस तरीकाले ऊ आफैं अिन मािनसहरूको िन म्त
उसले या त बनाउछँ। 25 तब ितनले पापब लको बोसो वदेीमा जलाउनपुछर्।

26 “मािनस जसले बोका लएर जान्छ, पानीमा आफ्नो शरीर पखाल्न ु पछर्
अिन आफ्नो लगुा धनु ु पछर्। त्यसपिछ छाउनी िभ आउनछे।

27 “पिव चीजहरू शु पानर् महा पिव स्थानमा ल्याइएका पापब लको साँढे र
बोकोलाई पाल बािहर ल्याउन ु पछर्। पजूाहारीले ितनीहरूको छाला, शरीर र गोबर
आगोमा जलाउनछेन।् 28 त्यसपिछ त्यो जलाउने मािनसले आफ्नो लगुा अिन शरीर
पानीमा पखाल्न ु पछर्। त्यसपिछ ितनी छाउनीमा आउन सक्छन।्

29 “यो िविध ितमीहरूको िन म्त सदा-सवर्दा च लरहने छ। सातौं महीनाको
दशौं िदन, ितमीहरूले भोजन लन ु हुदँनै।* ितमीहरूले कुनै काम गन ुर् हुदँनै।
ितमीहरूको दशेमा ब े या ीहरू अथवा िवदशेीहरू कसलैे पिन कुनै काम गन छैन।
30 िकन? िकनभन,े यसिदन पजूाहारीले ितमीहरूलाई नहुाई िदनछेन ्अिन पिव
पानछन।् तब ितमीहरू परम भकुो सामनु्ने श ु हुनछेौ। 31 त्यो िदन ितमीहरूको
महत्वपणूर् साबात िदन हो। ितमीहरूले कुनै खा खान ुहुदनै। यो िनयम सधैंच लरहने
छ।

32 “यसथर् धान पजूाहारी हुन अिभषके भएको मािनसले सब चीजहरू पिव
पान काम गनछन।् आफ्नो बाबकुा उ रािधकारी ितनै हुन।् ती पजूाहारीले पिव
* 16:29: “

”
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सतुी लगुा लगाउन ु पछर्। 33 उनले महा-पिव स्थान, भटे हुने पाल अिन वदेी
श ु पान ुर् पछर्। अिन सबै पजूाहारीहरू र इ ाएलका मािनसहरूलाई श ु पान ुर्
पछर्। 34 इ ाएलका मािनसहरूलाई श ु पान िविध सदा सवर्दा च लरहनछे।
ितमीहरूले वषर्मा एक चोटी यी सबै कायर्हरू गन ुर् पछर्। िकन? िकनभने इ ाएलका
मािनसहरूको पाप कमर्ले गरेको िथए।”

यसथर् परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा अनसुार ितनीहरूले कामहरू गरे।

17
पशहुरू मारेर खाने िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “हारून, ितनका छोराहरू र इ ाएलका
समस्त मािनसहरूलाई भन। ितनीहरूलाई भन, परम भलुे िदनभुएको आज्ञा यही
हो। 3 इ ाएलीहरूले एउटा साँढे एउटा पाठो अथवा एउटा बोका पालको बािहर
अथवा िभ काट्न ु सक्थ्यो। 4 त्यस मािनसले भटे हुने पालको ढोकामा पशलुाई
ल्याउनपुछर्। उसले पशकुो एक भाग परम भलुाई उपहार चढाउनपुछर्। पश ुमारेपिछ
उसले परम भलुाई उपहार स्वरूप एक भाग चढाउनै पछर्। यिद उसले परम भलुाई
यसको एक भाग उपहार चढाउँदनै भने त्यस मािनसलाई आफ्ना मािनसहरूबाट
छुट ्याउन ु पछर्। 5 यो िविध यसकारण बनाइएको हो जसले गदार् इ ाएलका
मािनसहरूले आफ्नो मलेब ल परम भलुाई चढाउन।् ितनीहरूले मदैानमा मारेको
पश ु परम भकुहाँ भटे हुने पालको ढोकोमा ल्याउन ु पछर्। 6 ितनीहरूले पजूाहारीकहाँ
ल्याउन ु पछर् र पजूाहारीले ती पशहुरूको रगत भटे हुने पालको ढोकामा परम भकुो
वदेीमा छिकर् न ु पछर् र पशहुरूको बोसो पजूाहारीले वदेीमा जलाओस ् जसले गदार्
यसको सगुन्धले परम भलुाई आन न्दत तलु्याओस।् 7 अब उसो ितनीहरू ‘बोका
मिूतर्हरूलाई’ आफ्नो ब ल चढाउने छैनन।् ितनीहरू अरू दवेताहरूको पिछ लागकेा
छन।् त्यसरी ितनीहरूले वशे्याहरू सरह आचरण गरे। यी िनयमहरू सधैंका लािग
चल्नछेन।्

8 “मािनसहरूलाई भन कोही इ ाएली अथवा ितमीहरूसगँ ब े कोही िवदशेीले
होमब ल वा ब लदान चढाउन सक्छ। 9 तर यिद ऊ यो चढाउँछ, तब उसले आफ्नो
ब ल भटे हुने पालको वशे ारमा परम भसुमक्ष उपहारको रूपमा लान ु पछर्। यिद
ऊ यसो गदन, उसलाई आफ्ना मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्।

10 “इ ाएलीहरू मध्ये कसलैे ऊ नाग रक होस ् अथवा या ी िवदशेी जो
ितमीहरूसगं रगत खान्छ, म उसको िवरू रहनछुे अिन म उसलाई आफ्ना
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मािनसहरूबाट छु ाउनछुे। 11 िकन? िकनभने शरीरको ाण रगतमा हुन्छ मलैे यो
ितमीहरूलाई वदेीमा आफूलाई श ु पानर् िदएकोछु, कारण रगतले नै मािनसहरूलाई
श ु पाछर्। 12यसथर् म इ ाएलीहरूलाई भन्दछु ितमीहरू मध्य,ेकसलैेचाह,े स्वदशेी
होस ्अथवा िवदशेी जो ितमीसगँ वास गछर् उसले रगत खान ु हुदँनै।

13 “इ ाएलको कुनै पिन मािनस त्यो नाग रक होस ्अथवा िवदशेी, जो सकैु
होस,् यिद उसले खान ु हुने पश ु अथवा चरा समात;े उसले त्यसको रगत भइँूमा
खन्याएर धलुोलेछोपोस।् 14 ितनीहरूले िकन यस्तो गनपछर्? िकनभन,े यिद मासमुा
रगत छ, ाणीमा ाण अझै िव मान छ। यसथर् म इ ाएलीहरूलाई आदशे िदन्छु
ितनीहरूले कुनै मास ु खान ु हुदँनै जसमा रगत हुन्छ। जनु मािनसले रगत खान्छ,
यसलाई छुट ्याइन्छ।

15 “यिद कुनै मािनसले आफैं मरेको पशकुो मास ु खान्छ, अथवा अन्य कुनै
पशलुे मारेको पशकुो मास ु खान्छ त्यो मािनस साँझसम्म अशु रहनछे। त्यो मािनस
स्वदशेी होस ्अथवा िवदशेी, यिद ितमीहरूको माझमा भए उसले आफ्नो लगुाहरू
धनुपैछर् अिन शरीर सम्पणूर् नहुाउन ु पछर्। 16 यिद त्यस मािनसले आफ्नो लगुाहरू
ध ुदँनै अिन शरीर सम्पणूर् नहुाउदनै भने ऊ पापको दोषी बिननछे।”

18
सहवास िवषयका िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भननभुयो, 2 “इ ाएलीहरूलाई भन म ितमीहरूका
परमे र हु।ँ 3 िबतकेा िदनहरूमा ितमीहरू िम दशेमा िथयौ िम ीहरूले त्यो दशेमा
ग ररहकेा छन।् म ितमीहरूलाई कनान दशेमा लजैाँदछुै यसथर् ितमीहरूले त्यस्तो
केही नगर जे त्यस ठाउँमा ती मािनसहरू गछर्न।् ितनीहरूको दस्तरु नमान्न।ु
4 ितमीहरूले मरेो िविध-िवधानहरू मान्नपुछर् र ती िवधानहरूको अनसुरण गर।
िकन? िकनभन,े म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ 5 यसकारण, ितमीहरूले मरेो
िविध-िवधानहरू पालन गनपछर्। जनु मािनसले यी िविध-िवधानहरू पालन गछर्,
यहाँ ितनीहरू यस ारा बाँच्ने छौ।

6“ितमीहरूले आफ्नो निजक को आफन्तहरुसगं सहवास गन ुर् हुदँनै। म परम भु
हु।ँ

7“तलैे तरेी आमािसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै। यसले तरेा बबुालाई लाजमद
बनाउनछे। ितनी तरेी आमा हुन ्यसकारण तैंले ितनीसगं लैंिगक सम्बन्छ गन ुर् हुदँनै।
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8 यिद उनी ित ी आमा नभए पिन ित ा बाबकुी स्वा ी भएकीले ितमीले उनीिसत
सहवास गन ुर् हुदँनै। िकन? िकनभने त्यो ित ा बाबिुसत सहवास गरे जस्तै हो।

9 “बिहनी आमाप को होस ् अथवा बाबपु को अथवा उनी ित ै घरमा
ज न्मएको होस ्अथवा बािहरबाट नै आएकी होस,् उनीिसत ितमीले सहवास गन ुर्
हुदँनै।

10 “ित ी नाितनी ित ै प रवारको एउटा अशं हो यसथर् ितमीले ऊसगँ लैंिगक
सम्बन्ध रा ु हुदँनै।

11 “ित ा बाब ु र उनकी स्वा ीकी छोरी भए ऊ ित ी बिहनी हो, ितमीले ऊ
िसत सहवास गन ुर् हुदँनै।

12“ित ा बबुाकी िददी-बिहनी उनको निजककी आफन्त हुन।् यसथर् ितनीहरूँग
ितमीले लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै। 13 ित ी आमाकी बिहनी-िददी उनको अित
निजकको सम्बन्धी हुन,् यसथर् उनीिसत ितमीले सहवास गन ुर् हुदँनै। 14 ितमीले ित ा
बबुाका दाज्य-ूभाईलाई उनकी स्वा ीिसत लैंिगक सम्बन्ध राखरे अपमान गन ुर् हुदँनै
िकनभने ितनी ितमीहरूकी काकी हुन।्

15 “ितमीले ित ी बहुारीिसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदनै ितनी ित ो छोराको
स्वा ी हुन।् ितमीले ऊिसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै।

16 “ितमीले आफ्नो भाउज्यिूसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै, कारण यसो गछ
भने यो ितमीले आफ्नो दाज्य ूभाईिसत लैंिगक सम्बन्ध राखकेो जस्तो हुनछे।

17“आमा र उसकी छोरीिसत ितमीले सहवास नगर। अिन यी आमाकी नाितनी
हो चाहे उसको छोराकी छोरी होस।् ऊिसत सहवास नगर। नाितनीहरू ितनको
निजकको सम्बन्धी हुन ् र ितनीहरूिसत सहवास गन ुर् हुदँनै। उनीहरूिसत सहवास
गन ुर् गलत हो।

18“जब ित ी स्वा ी अझै जीिवत नै िछन ्भने ितमीले उसकी िददी बिहनीिसत
सहवास गन ुर् हुदँनै, आफ्नी स्वा ी जीिवत रहे उसकी बिहनीलाई िबहे गन ुर् हुदँनै
कारण ती िददी-बिहनीमा श तुा हुन्छ।

19 “ितमीले रजस्वला भएको समयमा एकजना ीसगँ शा र रक सम्बन्ध रा
ितनको छेउमा जान ु हुदनै िकनभने त्यस समयमा ितनी अशु हु न्छन।्

20 “अिन ितमीले आफ्नो िछमकेीकी स्वा ीिसत पिन सहवास गन ुर् हुदँनै यसले
ितमीलाई अशु बनाउछँ।
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21 “ितमीले आफ्नो छोरा-छोरी आगो ारा मोलकेलाई नचढाऊ। यिद ितमीले
यसो गछ भने यसले बझुाउछ िक ितमीले आफ्ना परमे रको नाउलँाई बदनाम
ग ररहकेा छौ। म ित ो परम भु हु।ँ

22 “ितमीले ीिसत जस्तै मािनसिसत सहवास नगर। त्यो घोर पाप हो।
23 “कुनै पशिुसत सम्भोग नगर। यसले ितमीलाई अशु पाछर्। ी जाितले पिन

पशिुसत सम्भोग गन ुर् हुदँनै कारण यो अस्वाभािवक दरुाचार हो।
24 “ितमीहरू आफैं त्यस्ता अधमर् कमर्हरू नगर कारण म त्यस्ता अधमर्

कमर् गनहरूलाई ितनीहरूको दशेबाट िनकाल्दछुै। 25 ितनीहरूले आफ्नो भिूमलाई
त्यसरी अशु बनाएको कारण अिहले त्यो भिूमले आफ्ना मािनसहरूलाई उच्छेद
ग ररहछे।

26 “यसथर् ितमीहरूले मरेा िविध-िवधानहरू मान्नपुछर् र ितमीहरूले कुनै पिन
त्यस्ता अधमर् पाप कमर् गन ुर् हुदँनै। यी िवधानहरू इ ाएलीहरूका िन म्त हुन,् अिन
यी िनयमहरू ितमीहरूसगँै त्यहाँ ब हेरूका िन म्त पिन हुन।् 27 त्यो भिूम अशु
भएको छ कारण त्यहाँ पिहलकेा बािसन्दाहरूले त्यस्ता घोर पाप कमर्हरू गरेका
िथए। 28 यिद ितमीहरूले पिन त्यसै गय भने ती पिहलकेा मािनसहरूलाई जसरी
त्यो भिूमले हटाएको िथयो ितमीहरूलाई पिन हटाउनछे। 29 यिद कुनै मािनसले
त्यस्तो घोर पाप कमर् गरे त्यस मािनसलाई उसको आफन्तहरूबाट अलग ग रनछे।
30अन्य मािनसहरूले त्यस्तो अधमर् पाप कमर् गरेका िथए। तर ितमीहरू मरेो िविध-
िवधानहरू पालन गरेर बस अिन त्यस्ता अधमर् पाप कमर्हरू कुनै पिन नगर। ती पाप
कमर्हरू गरेर आफैं लाई अशु नपार, म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ”

19
इ ाएल परमे रको हो

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई भनः म
परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ ितमीहरू सबै पिव होऊ, कारण म पिव छु।

3 “ितमीहरू मध्ये त्यकेले आफ्नो आमा-बाबलुाई सम्मान गन ुर्पछर् अिन
िव ामको िदन पालन गन ुर्पछर्। म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ

4“मिूतर्हरूको पजूा नगर अिन आफ्नो िन म्त धात ु पगालरे दवेताहरूको मिूतर्हरू
नबनाऊ। म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ
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5 “जब ितमीहरूले परम भलुाई मलेब ल चढाउछौ, ितमीहरूले रीितपवूर्क त्यो
चढाउनपुछर् जसले गदार् ितमीहरूले चढाएको परम भलुे हण गरून। 6 ितमीले
यसलाई त्यही िदन खान सक्छौ जनु िदन ितनीहरू यसकाई चढाउँछौ। अिन अक
िदन पिन खान सक्छौ। तर यिद कुनै ब ल ते ो िदनसम्म रहकेो छ भने यसलाई
आगोमा जलाउनपुछर्। 7 ते ो िदनसम्म रहकेो ब ल अशु हुन्छ, यसथर् त्यो खान ु
हुदँनै। 8 यिद कुनै मािनसले यसलाई खान्छ त्यो मािनस पापको दोषी हुन्छ िकनभने
उसले परम भकुो पिव चीजहरूको सम्मान गरेको हुदँनै। त्यस मािनसलाई आफ्ना
मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्।

9 “जब ितमीहरू बाली उठाउने समय भएपिछ आफ्नो बाली काट्छौ, खतेको
आ खरी कुनासम्म नकाट अिन उठाउँदा भ ूईँमा झरेको अन्न न टप। 10 जब
ितमीहरू अङं्गरूको बोटबाट अङं्गरू टप्छौ, सबै अङं्गरू न टप अथवा झरेको
अङं्गरू न टप। ितनीहरूको भिूममा भएका गरीब अिन िवदशेीहरू िन म्त छाडी
दऊे। म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ

11 “ितमीहरूले चोन ुर् हुदँनै, मािनसहरूलाई ठग्न ु हुदँनै अिन एकाकार्मा झठूो
नबोल्न।ु 12 मरेो नाम लएर झटूो कसम नखाऊ, यिद त्यसो गछ ितमीहरूले
परमे रको नामलाई सम्मान नगरेको बिुझनछे। म परम भु हु।ँ

13 “ितमीहरूले आफ्नो िछमकेीिसत नरा ो काम नगर। उसलाई नलटु।
ितमीहरूले कुनै हािजरामा काम गन मािनसको हािजरा एक रातभ रको िन म्त पिन
नरोक।

14 “बिहरका मािनसलाई नसराप। अन्धालाई लडाउने हतेलु े उसको बाटोमा
केही नराख। आफ्ना परमे रको सम्मान गन ुर्पछर्। म परम भु हु।ँ

15 “न्याय गदार् सच्चाइले गन ुर्पछर्। न्याय गदार् गरीब अथवा दया र धनी
भनी सम्मान नगर। आफ्नो िछमकेीिसत न्याय गदार् पिन सच्चाइले न्याय गन ुर्पछर्।
16 मािनसहरूको िवरू झठूा कुराहरू गरेर निहडं।् यस्तो कुनै काम नगर ्जनु ित ो
कामले िछमकेी िवपदमा पनर् सक्छ। म परम भु हु।ँ

17 “ितमीले हृदयबाट आफ्ना इ ाएली िम लाई घणृा गन ुर् हुदँनै। यिद ित ो
िछमकेीले केही अिन गरेको छ भने उसलाई जानकारी दऊे, ितमीहरू उसले गदार्
पापको दोषी हुने छैनौ। 18 मािनसहरूले ितमी ित गरेका अिन कामहरू िबिसर्दऊे।
ित ा िछमकेीहरूलाई आफूलाई झैं माया गर। म परम भु हु।ँ
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19 “ितमीहरूले मलैे भनकेो िनयमहरू पालन गनपछर्। दईु कारका पशहुरू
िमिसन नदऊे। आफ्नो खतेमा दईु कारका बीउ नछर। दईु कारका धागाले
बिनएको लगुा नलगाऊ।

20 “यिद कुनै मािनसले अकार्की कमारी जो आफ्नो मा लकबाट छुट्करा
पाइसकेकी छैन त्यससगँ सहवास गरे ितनीहरू दईुलाई सजाय िदनपुछर् तर मतृ्यदुण्ड
होइन। िकनभने त्यो कमारी आइमाईले आफ्नो मा लकबाट छुटकारा पाइसकेकी
िथइन।् 21 त्यस मािनसले आफ्नो दोषब ल परम भकुहाँ भटे हुने पालको ढोकामा
ल्याउनपुछर्। त्यस मािनसले दोषब लको िन म्त भडेा ल्याउनपुछर्। 22 त्यस मािनसले
पाप गरे बापत उसको पाप मोचनको िनम्ती पजूाहारीले परम भअुिघ भडेा
चढाउनछेन ्त्यसपिछ त्यो मािनस उसले गरेको पापहरूबाट मु हुनछे।

23“भिवष्यमा ितमी आफ्नो दशेमा जानछेौ र त्यहाँ धरैे फलका बोटहरू खानको
िन म्त रोप्नछेौ। तर तीन वषर्सम्म ितमीले ती बोटहरूबाट फल योग गनर् पाउने छैनौ।
24 चौथो वषर्मा फलकेा फलहरू परम भमुा शसंाको िनम्ती हुनछेन।् यी फलहरू
परम भकुो िन म्त पिव ब ल हुनछे। 25 त्यसपिछ पाँचौ वषर्मा फलकेो फलहरू
ितमीहरू खान सक्छौ। यिद ितमीहरूले यसो गछ बोटहरूले धरैे फल फलाउने
छन।् म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ

26 “यिद कुनै मासमुा रगत रहकेो छ भने ितमीले त्यो मास ु खान ु हुदँनै।
“भिवष्यको िवषयमा बताउदँा तन् -मन् अथवा जाद ू योग नगर।
27 “ित ो अनहुारको छेउमा बढकेो कपाल नकाट अिन ित ो दा ीको छेऊ

नछाँट। 28 मतृ मािनसको सम्झनामा शरीरको मास ु नकाट। ित ो आफ्नो शरीरमा
कुनै छाप नबनाउन।् म परम भु हु।ँ

29 “ित ो छोरीलाई वशे्या बनाएर अपमान नगर। ित ो दशेलाई यस्ता
पापहरू ारा भ रन नदऊे अिन दशेमा मािनसहरूलाई वशे्या हुने अनमुित नदऊे।

30“ितमीले िव ामका िदनहरूमा काम नगर। ितमीले मरेो पिव स्थानको आदर
गन ुर्पछर्। म परम भु हु।ँ

31 “ितमीहरू झाँ ी-जादगूर बोक्सी तथा मन् गनितर नलाग अिन आफैं लाई
ितनीहरूबाट अशु नपार। म ितमीहरूको परम भु परमे र हु।ँ

32 “बढूा-पाका मािनसहरूलाई उिभएर सम्मान गर जब ितनीहरू ित ो एउटा
कोठामा अथवा घरिभ पस्छन।् आफ्ना परमे रको डर अिन सम्मान गर। म
परम भु हु।ँ
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33 “ितमीहरूको आफ्नो दशेमा बसोबासो गन िवदशेीहरूिसत द ु र्वहार नगर।
िवदशेीहरूलाई र दशेवासीहरूलाई समान वहार गर, 34 ितनीहरूलाई माया गर
जस्तो आफूलाई गछ िकनभने ितमीहरू पिन िम को भिूममा िवदशेी िथयौ। म
परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ

35 “ितमीले मािनसहरूलाई सच्चाइसगँ न्याय गर। जब ितमी केही चीज
नाप्छौ अिन तौ लन्छौ िनष्पक्षतापवूर्क नाप अिन तौल। 36 ितमीिसत तौ लन ढक
तराज ू र नाप, र तौलहरू ठीक हुनपुछर्। म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ मलैे
ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याएँ।

37 “ितमीहरूले मरेो िविध-िवधानहरू सबै जानरे पालन गन ुर्पछर्। म परम भु
हु।ँ”

20
मिूतर् पजूा गनहरूलाई चतेाउनी

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “ितमीले इ ाएलीहरूलाई यी कुराहरू
भन्नपुछर् इ ाएलीहरू मध्ये कोही पिन होस ् दशेी अथवा िवदशेी, ितनीहरू मध्ये
कसलैे आफ्ना नानीहरूबाट एक जनालाई िमथ्या दवेता मोलकेलाई िदन्छ भने
उसलाई मानपछर्। यस दशेका मािनसहरूले उसलाई ढुङ्गले िहकार्एर मान ुर्पछर्। 3 म
त्यस मािनसको िवरोधमा हुनछुे। उसलाई म आफ्ना मािनसहरूबाट छुट ्याउनछुे।
िकन? िकनभने उसले आफ्ना नानीहरू मोलकेलाई िदन्छ अिन यसरी मरेो पिव
नामको सम्मान गरेन अिन मरेो पिव स्थानलाई अशु बनाउछँ। 4 जब त्यस
मािनसले मोलकेलाई आफ्नो नानी िदन्छ समदुायका मािनसहरूले उसलाई ध्यान
िददनैन ् अिन उसलाई मादनन,् 5 म त्यस मािनसलाई साथै त्यसको प रवारलाई
िवरोध गनछु। म ितनलाई ितनको आफ्नै मानिसहरूबाट अलग गनछु। ती सबै
मािनसहरू जो मोलकेको पजूा गनर् भािवत भएका िथए, म ितमीहरूलाई ितमीहरूको
आफ्नै मािनसहरूबाट अलग गनछु।

6 “कुनै मािनस जो सल्लाह लन ु झाँ ी अथवा जादगूर कहाँ जान्छ, उसले
मलाई अिव ास गदन यसथर् म उसलाई आफ्ना मािनसहरूबाट छुट ्याउनछुे।

7 “ितमी आफैं लाई पिव बनाऊ अिन पिव भएर बस। िकनभन,े म परम भु
ितमीहरूका परमे र हु।ँ 8 मरेा िविधहरू सम्झना गर अिन ितनीहरूलाई अनसुरण
गर। म ितमीहरूको परम भु हु ँ जसले ितमी सबै मािनसहरूलाई पिव बनाउछुँ।
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9 “यिद कुनै मािनसले आफ्नो आमा अथवा बाबलुाई सराप िदन्छ भने त्यास
मािनसलाई मा रनपुछर्। जब उसले आफ्नो आमा-बाबलुाई सराप िदएको कारण
उसको मतृ्यकुो िजम्मावारी ऊ आफैं हुनछे।

िभचारका पापहरूको िन म्त दण्ड
10 “यिद कुनै मािनसले आफ्नो िछमकेीकी स्वा ीिसत सहवास गरे ती दवुलैाई

मान ुर्पछर् कारण ती दवुजैना िभचारको दोषी हुन।् 11 यिद कुनै मािनसले आफ्नो
बाबकुी स्वा ी (सौतनेी आमा) सगँ सहवास गछर् भने ती दवुै जनालाई मा रननुै
पछर्,आफ्नो मतृ्यकुो िन म्त ितनीहरू स्वयं िजम्मवेार हुन।् यो त्यस मािनसले आफ्नै
बाबिुसत सहवास गरे झैं हो।

12 “यिद कुनै मािनसले आफ्नो छोरा बहुारीिसत सहवास गरे ती दइुजनालाई
मानपछर्। ितनीहरू आफैं ितनीहरूको मतृ्यकुो िन म्त िजम्मवेार छन ् कारण
ितनीहरूले खबुै अधम िभचार गरेका हुन्छन।्

13 “यिद एकजना मािनसले अक परुूषसगँ ीसगँ झैं सहवास गरे, ितनीहरूले
भयकंर पाप गरेको बिुझन्छ। ितनीहरूलाई मान पछर् र ितनीहरू स्वयं आफ्नो मतृ्यकुो
िन म्त िजम्मवेार हुन्छन।्

14 “यिद एकजना मािनसले आमा र छोरी दवुसैगँ शा र रक कमर् गछर् यो
िभचार पाप हो। ितमीले मािनसहरूमा यस्तो िभचार हुन िदन ु हुदँनै। ितमीले

मािनस अिन ी दवुलैाई आगोमा जलाउन ु पछर्।
15 “यिद कुनै मािनसले पशसुगँ सम्भोग गरे त्यस मािनस र पशलुाई मान ुर्पछर्।

16 यिद कुनै ी पशसुगँ सम्भोग गरे त्यस ी र पशलुाई मान ुर् पर्छ। ितनीहरू आफ्नो
मतृ्यकुो िन म्त आफैं िजम्मवेार हुन्छन।्

17 “यिद कुनै दाज्यभूाई आफ्नी बिहनी अथवा सौतनेी बिहनीिसत लैंिगक कमर्
गछर्, यो लाजमद कुरा हो। ितनीहरूलाई जनताअिघ दण्ड िदनपुछर् र आफ्ना
मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्। आफ्नी िददीबिहनीिसत जनु मािनसले शा र रक
कमर् गछर् उसलाई उसको पापको िन म्त दण्ड िदनपैछर्।

18 “यिद कुनै मािनस रजस्वलाको समयमा ीिसत लैंिगक सम्बन्ध राख्छ भने
ीपरुूष दवुलैाई ितनीहरूका मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्। ितनको रगतको मलू

दखेाएर ितमीहरूले पाप गरेका छौ।
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19“ितमीले आफ्नी फुपुअथवा काकीिसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै यो सगो
सम्भोग हो र ित ो पापको िन म्त ितमीले दण्ड पाउन ु पछर्।

20 “कुने मािनसले आफ्नो काकाको प ीिसत लैंिगक सम्बन्ध रा ु हुदँनै
िकनभने यसो गन ुर् आफ्नो काकािसत लैंिगक सम्बन्ध राखे जस्तै हो। ितनीहले
पापको लािग दण्ड भोग्नपैछर्। ितनीहरू अपतुाली नै मनछन।्

21“यिद कुनै परुूषले आफ्नी भाउज्य ूअथवा भाइबहुारी िसत सहवास गछर् भने
त्यो अनिुचत हो। यो दाज्यिूसत सहवास गरे झैं नै हो। ितनीहरू अपतुाली रहनछेन।्

22 “म ितमीहरूलाई जनु दशेमा लाँदछुै त्यहाँ ितमीहरू ब छेौ। मरेो िविध-
िवधानहरू सम्झना गर अिन पालन गर। यिद ितमीहरूले मरेा िविध-िवधानहरू
पालन गछ भने ितमीहरू त्यस दशेबाट िनका लने छैनौ। 23 म त्यस दशेका अरू
मािनसहरूलाई बलपवूर्क बािहर िनकाल्दछुै। िकन? िकनभने ितनीहरूले त्यस्ता
पापहरू गरे। म ती कमर्हरू घणृा गछुर्, यसथर् ितमीहरूले ितनीहरूको जीवन शलैी
नप ाऊ। 24मलैे ितमीहरूलाई पिहल्यै भिनसकेको छु म ितमीहरूलाई ितनीहरूको
भिूम िदनछुे, अिन यो ितमीहरूको हुनछे। यो भिूम दधू र महले भ रएको हुनछे। म
परम भु ितमीहरूको परमे र हु ँ जसले ितमीहरूलाई अन्य रा बाट छु ाए।

“मलैे ितमीहरूिसत िभन्दै कारले वहार गरेको छु कारण ितिमहरूलाई मलैे
मरेो िवशषे मािनसहरू बनाएको छु। 25 यसथर्, ितमीहरूले श ु अिन अशु पश-ु
पकं्षीहरूलाई िभन्नै कारले वहार गन ुर्पछर्। अशु पश ु चराहरू अिन घि ने
ाणीहरू खाएर ितमीहरू आफैं लाई अशु बनाऊ मलैे ितनीहरूलाई ितमीहरू िन म्त

अशु झैं छु ाएको छु। 26 मलैे ितमीहरूलाई मरेा िवशषे मािनस बनाउनलाई
ितमीहरूलाई पिव पारेको छु। यसथर् ितमीहरू मरेो िन म्त पिव रहनपुछर्। िकन?
िकनभने म परम भु हु ँ अिन पिव छु।

27 “एकजना मािनस जो झाँ ी अथवा जादगूर छ उसलाई मान ुर् पछर्।
मािनसहरूले ितनीहरूलाई ढुङ्गले िहकार्एर मान ुर् पछर्। ितनीहरूलाई मतृ्य ु
चािहन्छ।”

21
पजूाहारीहरूको िन म्त िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यी कुराहरू हारूनका छोराहरू
पजूाहारीहरूलाई भनः पजूाहारीले लाश छोएर आफैं लाई अशु पान ुर् हुदँनै। 2 तर



21:3 xliv लवेी 21:14

यिद मतृक मािनस उनको साक्खै पन हो भने मा उनले लाश छोएर आफूलाई
अशु पानर् सक्छन।् यिद मतृक मािनस उनका आमा अथवा बाब,ु उनका छोरा-
छोरी, दाज्य-ूभाइ। 3 अथवा अिववािहत िददी-बिहनी भए ितनले लाश छोएर
आफैं लाई अशु पानर् सक्छन।् (कन्ये िददी अथवा बिहनी उनको साक्खै मािनन्छ
जबसम्म ितनीहरूको िबहे हुदँनै, यसथर् ितनीहरू मरेको खण्ड पजूाहारीले लाश
छोएर आफूलाई अशु पानर् सक्छन।्) 4 तर यिद मरेको मािनस िबहे ारा आफन्त
पछर्, पजूाहारीले लाशलाई छोएर त्यसले उ आफूलाई अशु बनाउन सक्दनैन।्

5“पजूाहारीहरूलेशोक गनर् आफ्नो केश नखौराउन,् दा ीको कुना कुना नकाटुन ्
अिन शरीरमा कुनै चोट नबनाउन।् 6 पजूाहारीहरू आफ्नो परमे रको नाममा
सम्मान दखेाउन ु पछर्। िकन? िकनभने ितनीहरूले परम भकुो िन म्त आगो ारा
ब लहरू चढाउँछन जो ितनीहरूको परमे रको िन म्त खा हो। यसथर् उनीहरू
पिव रहनपुछर्।

7 “पजूाहारीले परमे रलाई िवशषे रूपले सवेा गछर् यसकारण ितनीहरू कुनै
वशे्या, कुनै अरू मािनसिसत सहवास गरेकी ी अथवा कुनै मािनसले त्योगकेी

ीिसत िबहे नगरून।् 8 पजूाहारीलाई पिव वहार ग रन ु पछर्। िकन? िकनभने
ितनीहरूले परमे रको िन म्त खा बोक्छन ्अिन म पिव छु। म परम भु हु ँ अिन
म ितमीलाई पिव बनाउछुँ।

9 “यिद एकजना पजूाहारीकी छोरी वशे्या भई भने उसले आफ्नो सम्मान न
पाछ, आफ्नो बाबलुाई लाजमद पाछ, यसथर् उसालाई आगोमा जलाउनपुछर्।

10 “ मखु पजूाहारी आफ्नैं दाज्य-ूभाइहरूबाट छािनन्छन ् अिन उनको
टाउकोमा अिभषके तले खन्याइन्छ। यसरी उनलाई मखु पजूाहारीको िवशषे
कायर्को िन म्त छािनन्छ। उनको व ािद पिन िवशषे हुन्छ। यसथर् उनले
मािनसहरूअिघ शोक गन ुर् हुदँनै। उनले आफ्नो कपाल फुकाउन ु हुदँनै अिन लगुा
च्या ु हुदँनै। 11यिद उनको बबुा अथवा आमा मरेको भए पिन उनी लाशको छेऊमा
नजाऊन ्र लाश छोएर उनले आफूलाई अशु नबाऊन।् 12 धान पजूाहारी पिव
स्थानबािहर जानहुुदँनै, यिद ऊ मलािम जान्छ ऊ अपिव हुनछे। तब उसले पिव
स्थानलाई अपिव बनाउछँ। अिभषके तले उनको टाउकोमा खन्याएर उनलाई
मािनसहरूबाट छुट ्याइन्छ हो। म परम भु हु।ँ

13 “ धान पजूाहारीले कन्ये केटीलाई िबहे गन ुर्पछर्। 14 मखु पजूाहारीले
वशे्या, छुटानाम गरेकी आइमाई र िवधवालाई िबहे गन ुर् हुदँनै। मखु पजूाहारूरीले
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आफ्ना मािनसहरुबाट कन्यलेाई मा िबहे गन ुर् पछर्। 15 यसरी उनका नानीहरूलाई
अरू मािनसहरूलेआदर गनछन।् उनको िवशषे कायर्को िन म्त म परम भलुे उनलाई
अग्ग राखकेो छु।”

16 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 17 “हारूनलाई भन; यिद उनका सन्तानहरू
मध्ये कसमैा कुनै शारी रक खोट भए, उसले आफ्नो परमे रलाई खा चढाउने
िनवदेन गन ुर् हुदनै। 18 कुनै मािनस जसको केही खोट भएको भए उसले पजूाहारी
भएर मलाई सवेा नगरोस ् मरेो िन म्त ब लहरू नल्याओस।् यस्ता मािनसहरूले
पजूाहारी भएर सवेा गनर् स ै नन,्अन्धा मािनसहरू, लङ्गडा मािनसहरू,अनहुारमा
नरा ा दाग भएका मािनसहरू, हात अथवा खु ाहरू लामा-लामा भएका मािनसहरू,
19 हात अथवा खु ा भाँिचएका मािनसहरू, 20 कु ो िप ठउँ भएको, बाउन्न,े
आखँाको रोग भएको, िचलाउने घाउ भएको, लतुो लागकेो, सं न्धमा चोटलागकेो
नपुसंक मािनसहरू।

21 “हारूनका सन्तानहरूमध्ये िवकृित भएकोहुनाले परम भलुाई आगो ारा
ब लहरू चढाउन सक्दनै अिन उसले आफ्नो परमे रलाई पयुार्उन ु सक्दनै। 22 त्यो
मािनस पजूाहारीको प रवारको एकजना सदस्य भएकोले गदार् उसले आफ्नो
परमे रको दवुै पिव अिन महापिव खा खान ु सक्छ। 23 तर अित पिव
स्थानमा पदार्बाट जान स ै न अिन वदेीको निजक पिन जान ु स ै न। िकन?
िकनभने उसलाई केही खोट लािगको छ र उसले पिव स्थानलाई अपिव पान ुर्
हुदँनै। म परम भलुे ती स्थानहरू पिव पारेको छु।”

24 यसथर् मोशाले यी कुराहरू हारून, उनका छोराहरू अिन इ ाएलका समस्त
मािनसहरूलाई भन्नभुयो।

22
1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “हारून र त्यसका छोराहरूलाई भनः

इ ाएलका मािनसहरूले मलाई जे चढाउँछन ती चीजहरू पिव हुन्छन।् ती मरेा
हुन ्यसकारण ितमी पजूाहारीहरूले यी चीजहरू नचलाउन।ु यिद ितमीहरूले आफ्नो
लािग ती पिव चीजहरू चलायौ भने तब ितमीहरूले मरेो पिव नामको आदर
नगरेको बिुझन्छ। म परम भु हु।ँ 3 हारून अिन उसका छोराहरूलाई भिनदऊे।
यिद ितमीहरूका सन्तानहरूबाट कसलैे यी चीजहरू छुन्छ जब त्यो मािनस अशु
छ। त्यस मािनसलाई छुट ्याउन ु पछर्। इ ाएलका मािनसहरूले ती चीजहरू मलाई
िदएका छन।् म परम भु हु।ँ
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4 “यिद हारूनका सन्तानहरू मध्ये कसलैाई छालाको डरलाग्दो रोग अथवा
धात ु ाव रोग छ भने ऊ शु नहोउञ्जलेसम्म पिव खा खान सक्दनै। यो िनयम
सबै अशु पजूाहारीहरूको िन म्त हो। पजूाहारीले श ु हुन सक्छ जब ऊ मरेको
शरीर छुन्छ अथवा आफ्नो ाव गराउँछ। 5 उनले कुनै घ ने अशु पशहुरू छोए
पिन अशु हुन सक्छन।् के गदार् अथवा कसरी कुनै अशु भयो त्यो कुनै
मखु्य कुरा होइन, तर कुनै पजूाहारीले अशु मािनसलाई छुदँा नै अशु भइहाल्छन।्
6 यी चीजहरू मध्ये कुनलैाई छुइन्छ त्यो मािनस साँझसम्म अशु रहन्छ। उसले
पानीमा ननहुाएसम्म पिव खा खान ु सक्दनै। 7 घाम अस्ताएपिछ मा उनी पिव
हुन ु सक्छन ्अिन पिव खाना खान ु सक्छन।् िकन? िकनभने पिव खाना उसको
हुन्छ।

8 “यिद कुनै पजूाहारीले आफैं मरेको अथवा जगंली जनावरले मारेको पश ु
भटे्छन ्उनले त्यो खान ु हुदँनै, यिद खान्छन ्उनी अशु हुन्छन।् म परम भु हु।ँ

9 “मलैे आदशे गरेअनसुार पजूाहारीले गन ुर्पछर् जसले गदार् ितनीहरू धरैे सजग
ब ु पछर्। पिव चीजहरू ितनीहरूले गदार् अपिव नहुन।् यिद ितनी सजग हुन्छन ्
भन,े ितनीहरू मदनन।् म परम भलुे यही िवशषे कमर्को िन म्त ितनीहरूलाई अरू
मािनसहरूबाट छुट ्याएको छु। 10 पजूाहारीिसत ब े पाहुना अथवा ज्यालामा काम
गनर् आएको मजदरूले पिव भोजन खान हुदँनै, पजूाहारीको प रवारले मा पिव
भोजन खान सक्छन।् 11 तर पजूाहारीको घरमा जन्मकेा कमारा-कमारी अथवा
पजूाहारीले आफ्नैं पसैाले िकनकेो कमारा-कमारीले पिन पिव खा को भाग खान
सक्छन।् 12पजूाहारीकी छोरीले अक प रवारको मािनससगँ पिन िबहे गनर् सक्छे।
यिद उसले यसो गछ भने उसले ब लबाट िनका लएको पिव खा खान स क्दन।
13 पजूाहारीको कुनै छोरी िवधवा हुन ु सक्छे अथवा उसलाई आफ्नो पित ारा
छुट ्याउन सक्छ अिन यिद ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई सहायता गन छैन भने ऊ
आफ्नो बबुाको घरमा जान सक्छे। तब उसले आफ्नो बबुाको भागबाट केही अशं
पिव खा खान सक्छे। पजूाहारीको प रवारले मा यो भोजन खान सक्छ।

14“यिद कुनै मािनसले पिव थाहा नपाई खान्छ भने उसले त्यसको पाँचौ भाग
थपरे पजूाहारीलाई िदनपुछर्।

15 “इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई ब ल चढाउन सक्छन ्र यी ब लहरू
नै पिव बिनन्छन।् यसथर् पजूाहारीहरूले यी पिव ब लहरू अपिव पान ुर् हुदँनै।
16यिद पजूाहारीहरूले यी उपहारहरूलाई पिव मान्दनैन,् ितनीहरूले जब यी पिव
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चीजहरू खान्छन ् तब आफ्नो पाप अझै थिपरहकेा हुन्छन।् ितनीहरूलाई पिव
तलु्याउने परम भु म नै हु।ँ”

17 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 18 “हारून, उनका छोराहरू र इ ाएलका
समस्त मािनसहरूलाई भनः इ ाएलमा बसोबास गन िवदशेी होस अथवा दशेी, त्यस
मािनसको ब ल कुनै िवशषे ब ल होस ्अथवा त्यो उसको भाकलको ब ल होस।्
19-20 ती उपहारहरू परमे रलाई चढाउन इच्छा गन मािनसले चढाएका हुन।्
यसथर् कुनै खोट भएको ब ल ितमीहरूले हण गन ुर् हुदँनै कारण त्यस्तो ब ल म हण
गिदर्न।ँ साँढ,े बा ा अथवा भडेा जनु सकैु उपहार होस ्तर त्यो परुूष अिन िनष्खोट
हुनपुछर्।

21“कुनै ले मलेब ल अथवा परम भलुाई स्वचे्छाले आफ्नो भाकल परूा
गनर् ब ल चढाउन ु सक्छ, तर त्यो ब ल ब लयो अिन िनष्खोट हुनपुछर् त्यो साँढे होस ्
अथवा भडेा। 22 ितमीहरूले परम भकुो वदेीको आगोमा कुनै कारको रोगी पश
उपहार स्वरूपमा चढाउन ु हुदँनै। यसथर् कुनै ब ल ितनीहरू परम भलुाई चढाउछौ
त्यो अन्धो, लङं्गडो, अयोग्य अिन चमर्रोग अथवा धातरुोग भोगकेो छ भने यस्ता
पशहुरू उपहारको रूपमा चढाउन ु हुदँनै।

23 “कोही समयमा लामो खु ा भएको अथवा खु ाहरू ठीकसगँ नबढकेो साँढे
अथवा थमुा पिन हुन्छन,् अिन यिद पशहुरूबाट कसलैे परम भलुाई िवशषे ब ल
चढाउन चाहे त्यो परम भलुे हण गन ुर् हुन्छ। तर यस्तो पशकुो ब ल कुनै भाकल
ग रएको ब ल हण गन ुर्हुन्न।

24 “यस्तो पश ु नचढाऊ जसको अण्डाकोष कुच्याएको अथवा का टएको छ।
यस्तो आफ्नो भिूममा नचढाऊ।

25“यस्ता कारका पशहुरू िवदशेीहरूबाट आफ्ना परमे रलाई खा को रूपमा
चढाउन न ल्याऊ। िकनभने ती पशहुरू घाइते छन ्ितनीहरू खोट लागकेा छन ्अिन
हण योग्य हुदँनैन।्”
26 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 27 “जब बाछो, अथवा पाठा अथवा सानो

बोका जन्मन्छ त्यसको माऊले त्यसलाई आफूसगंै सात िदनसम्म रा पुछर् आिन
त्यसपिछ आठौं िदन यो परम भु ारा आगो ब लको रूपमा स्वीकार ग रनछे। 28तर
ितमीले त्यही िदन माऊ र पाठो ब ल चढाउन ु हुदँनै। यो िनयम गाईहरू र भडेाहरूमा
पिन लाग हुन्छ।
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29 “यिद ितमी परम भलुाई धन्यवाद ब ल चढाउछौ, ितमीले चढाउँन सक्छौ
तर त्यो ब ल परमे रलाई हणयोग्य हुनपुछर्। 30 ितमीले त्यो ब ल चढाएको पशकुो
मास ु त्यही िदन खाई सक्नपुछर् भो ल िबहानसम्म बाँकी रा ु हुदँनै। म परम भु हु।ँ

31 “मरेो आज्ञाहरू याद राख अिन पालन गर। म परम भु हु।ँ 32 इ ाएलका
मािनसहरूले मलाई िवशषे रूपमा स्वीकार गन ुर् पछर्। मरेो नाउकँो आदर गन ुर् पछर्। म
परम भु हु ँ अिन ितमीहरूलाई पिव बनाउछुँ। 33 मलैे ितमीहरूलाई िम दशेबाट
ल्याएँ। म ितमीहरूको परमे र भएको छु। म परम भु हु।ँ”

23
िवशषे पिव िदनहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ितमीले
परम भलुे रोज्न ु भएका चाडहरूलाई पिव पवर्हरू भनी घोषणा गर। ती िवशषे
पिव िदनहरू यी नै हुन।्

िव ाम िदन
3 “छ िदनसम्म काम गर, सातौं िदन िव ाम मािननछे र त्यस िदन िवशषे

िव ामको िदन, एक पिव सभाको िदन हुनछे। त्यस िदन ितमीहरूले कुनै िकिसमको
काम नगन ुर्। ितमीहरूको सब घरमा यस िदनलाई परम भकुो िव ाम मािनन्छ।

िनस्तार
4 “यी सब परम भु ारा तोिकएका चाडहरू हुन,् ितमीले यी िदनहरूलाई पिव

सभा भनी घोषणा गन छौ। 5 परम भकुो िनस्तार पिहलो महीनाको चौधौं िदनको
साँझमा शरुू हुन्छ।

अखिमरी रोटीको चाड
6 “त्यही महीनाको पन् ौं िदन अखिमरी रोटीको चाड हुन्छ। ितमीले सात

िदनसम्म अखिमरी रोटी खानछेौ। 7 यो चाडको पिहलो िदन ितमीले िवशषे सभा
गनछौ। त्यस िदन काम गन छैनौ। 8 सात िदनसम्म ितमीले परम भलुाई आगो ारा
ब ल चढाउन ब लहरू ल्याउन ु पछर्। तब सातौं िदनमा फे र अक िवशषे सभा हुन्छ
अिन त्यस िदन ितमीले कुनै काम गन छैनौ।”

अगौटे फसलको चाड
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9 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 10 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन म
ितमीहरूलाई जनु दशे िदन्छु त्यसमा ितमीहरू जानछेौ अिन त्यहाँ बाली काट्नछेौ।
त्यस समयमा ितमीहरूको पिहले बालीको उब्जनीको एक िबटा पजूाहारीकहाँ
ल्याउन।ू 11पजूाहारीले िबटालाई परम भुअिध डोलाओस य्सकारण ितमीहरूलाई
स्वीकार गनछ उसले त्यो िव ाम भो ल पल्ट गनछ।

12“जनु िदन ितमीहरूले अन्नको िबटा परम भकुो अिघ डोलाउने छौ त्यस िदन
ितमीहरूले परम भलुाई होमब ल चढाउन एउटा एक वष िनष्खोट थमुा ल्याउन।्
13 अडंीरको तलेमा िमसाएको सोलह बटुको मिसनो पीठोको अन्नब ल पिन
चढाउनपुछर्। ितमीहरूले पिन चढाउन ु पछर् र ितमीहरूले एक लीटर म चढाएको
ब लको बा ाले परम भलुाई आन न्दत पानछ। 14 ितमीहरूले परम भलुाई नयाँ
फसल उपहार नचढाएसम्म ितमीहरूले रोटी, भटेूको अन्न, अथवा ताजा अन्नहरू
खान ु हुदनै। ितमीहरू जहाँ बसे पिन यी िनयमहरू पसु्ता पसु्तासम्म च ल रहनछेन।्

साताहरूको चाड
15 “परम भलुाई डोलाउने अन्नको िबटा ल्याएको िदनबाट सात ह ाहरू गन।

16 सातौं ह ाहरू पिछको आइतवार (त्यो पचास िदनपिछ) ितमीहरूले परम भकुो
िन म्त नयाँ अन्नको ब ल ल्याउनँछेौ। 17 त्यस िदन ितमीहरूले आफ्नो घरबाट
दइुवटा खमीर िमसाएको रोटी ल्याउन ु पछर् खमीर अिन सो बटुको पीठो योग गरेर
यी रोटीहरू पकाऊ। त्यो डोलाउने ब लक लािग हुनछे त्यो ित ो पिहलो उब्जनीबाट
परम भकुो िन म्त अन्न ब ल हुनछे।

18 “एउटा साँढे दइुवटा भडेाहरू अिन सातवटा एक वष पाठहरू अन्नब ल
अिन अघर्ब लिसत चढाउन ु पनछ। यी सबै पशहुरू िनष्खोट हुनपुछर्। यी पशहुरू
आगो ारा जलाइने होमब ल हुनपुछर् अिन यसको बा ाले परम भलुाई खशुी पानछ।
19 ितमीहरूले पापब लको िन म्त एउटा बोका अिन दइुवटा एक वष पाठाहरू पिन
मै ीब लको िन म्त चढाउन ु पछर्।

20 “पजूाहारीले रोटीले ितनीहरूलाई परम भकुो अिघ दइुवटा थमुाहरूिसत
डोलाउने ितनीहरू परम भकुो िन म्त पिव हुन्छ र ती सबै पजूाहारीको हुनछे।
21 ितमीहरूले त्यस िदन केही काम गन हुदँनै अिन एउटा पिव सभा बोलाउनछेौ।
यो िनयम ितमीहरू घरहरूमा ितमीहरूको पसु्तौ-पसु्तासम्म च ल रहने छ।

22 “जब ितमीहरू आफ्नो जमीनमा बाली उठाउँछौ खतेको कुना-कुनासम्म
नउठाऊ अिन त्यसरी छोडीएको अन्न उठाउन ु फकर नजाऊ। ती सब गरीबहरू
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तथा ितमीहरूको जमीन भएर जाने िवदशेीहरूको िन म्त छोडी दऊे। म परम भु
ितमीहरूका परमे र हु।ँ”

तरुहीको चाड
23 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 24 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन: सातौं

महीनाको पिहलो िदन ितमीहरूको िवशषे िव ामको िदन हुन्छ र मािनसहरूलाई
यो पिव सभा हो भनी सम्झाउन तरुही बजाऊ। 25 ितमीहरू सामान्य काम नगर
ितमीहरूले आगो ारा चढाउने ब ल परम भु कहाँ ल्याउनँछेौ।”

ाय तको िदन
26 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 27 “ ाय तको िदन सातौं महीनाको

दशौं िदनमा पछर्। त्यसिदन ितमीहरूले केही खान ु हुदँनै अिन ितमीहरूले आगो ारा
परम भलुाई ब ल चढाउन ु पछर् अिन पिव सभा गन ुर्पछर्। 28 त्यस िदन ितमीहरूले
केही काम गन छैनौ, िकन? िकनभने त्यो िदन ितमीहरूको ाय तको िदन हो।
त्यसिदन पजूाहारी परम भकुो सामनुे जानछेन ् र ितमीहरूलाई पिव पानर् उत्सव
गनछन।्

29 “यिद कुनै मािनसले यस िदनमा उपवास ब अस्वीकार गरे उसलाई उसका
मािनसहरूबाट छुट ्याउन ु पछर्। 30 यिद कुनै मािनसले त्यस िदन केही काम गछर् म
उसलाई उसका मािनसहरूको बीचबाट शषे पानछु। 31 त्यसिदन ितमीहरूले कुनै
काम गन ुर् हुदनै अिन यो िविध ितमीहरू जहाँ बस्छौ त्यहाँ सधैंको िन म्त चाल ूरहनछे।
32 यो िदन ितमीहरूको िन म्त एक िवशषे िव ामको िदन हो र ितमीहरूले त्यस िदन
केही खाने छैनौ। यो िवशषे िव ामको िदन त्यस मिहनाको नवौं िदनको साँझबाट
शरुू हुनछे र भो लपल्ट साँझसम्म रहनछे।”

छा ो-वासको चाड
33 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 34 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः सातौं

महीनाको पन् ौं िदनमा छा ो-बासको चाड मनाउनपुछर्। यो चाड परम भकुो िन म्त
सात िदनसम्म चली रहनपुछर्। 35 कसलैे यस चाडको पिहलो िदन केही काम गन ुर्
हुदँनै जब पिव सभा ग रनछे। 36 ितमीहरूले परम भकुो िन म्त आगो ारा सात
िदनसम्म ब ल ल्याउन ु पछर् अिन आठौं िदन ितमीहरूले अक पिव सभा गन पछर्।
आगोको ब ल परम भलुाई चढाउन ु पछर्, ितनीहरू त्यस केही काम गन ुर् हुदँनै अिन
यो पिव सभा हुनछे।
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37“परम भकुो िवशषे चाडहरू यी नै हुन।् यी िदनहरूमा पिव सभाहरू हुनछेन,्
ितमीहरूले परम भलुाई आगोबाट ब लहरू चढाउनछेौ। होमब ल, अन्नब ल,
अधर्ब लहरू अरू अन्य ब लदानहरू चढाउँनछेौं। ती ब लहरू ितमीहरूले ठीक
समयमा चढाउनछेौ। 38 ितमीहरूले चढाउने यी ब लहरू परम भकुो िव ाम
िदनहरूको स्मरण र िवशषे भाकलको िन म्त हो। ितनीहरू केही योग्यको ब लहरू
ितमीहरूले परम भलुाई िदन सक्छौ।

39 “सातौं महीनाको पन् ौं िदन जब ितमीहरू आफ्नो जमीनबाट फसल
बटुल्छौ तब सात िदनसम्म परम भकुो चाडहरू मनाउनपुछर्। पिहलो िदन अिन
आठौं िदन िवशषे िव ामको िदन हुनछे। 40 पिहलो िदनमा ितमीहरूले फलको
बोटहरूबाट रा ो रा ो फलहरू बटुल्न ुपछर् अिन खजरूको हाँगाहरू, मोटो पातभएका
रूखहरूका हाँगाहरू र खोलाको िकनारमा हुने लहरे-पीपलका हाँगाहरू बटुलरे
परम भु ितमीहरूका परमे रकोअिघ सात िदन आनन्द मनाउन ु पछर्। 41 त्यके
वषर् ितमीहरूले सात िदनसम्म परम भकुो िन म्त यो चाड मनाउन ु पछर्। यो चाड
सातों महीनामा मनाइनछे र यो िविध सधैं च लरहनछे। 42 इ ाएलमा जन्मने सबै
मािनसहरू सात िदनसम्म ती अस्थायी छा ोहरूमा बास ब छेन।् 43 िकन? िकनभने
ितमीहरूका सन्तानले जान्न पाउनँछेन।् त्यसै कारण जब मलैे इ ाएलीहरूलाई
िम को भिूम बािहर ल्याए, मलैे ितनीहरूलाई दिक्षण छा ोहरूमा ब लगाएँ। म
परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ”

44 यसथर् मोशाले परम भलुाई सम्मान ग रने सबै चाडहरू इ ाएलका
मािनसहरूलाई बताइिदए।

24
पानस अिन पिव रोटी

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई आदशे दऊे
ितनीहरूले िनरन्तर ज्योितको िन म्त आफैं ले भ ाक्ष िपसरे तयार पारेको श ु तले
ल्याउन ु पछर्। 3 परम भअुिघ भटे हुने पालमा करार सन्दकुको पदार् बािहर साँझबाट
िबहान नहुञ्जलेसम्म हारूनले िनरन्तर ब ी जलाऊन।् यो िविध ितमीहरूका सन्तान
बाँचञु्जलेसम्म सधैं च लरहनछे। 4 हारूनले परम भकुो अिघ सनुौलो ब ीदानमा
िनरन्तर ब ी जलाइरहनछेन।्

5 “मिसनो पीठोको बा वटा रोटी त्यके रोटीमा सोलह बटुको पीठो योग
गरेर पकाऊ। 6 परम भअुिघ त्यके पं मा छवटा गरेर सनुको मचेमा रोटी
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सजाऊ। 7 त्यके पं मा श ु सगु न्धत धपू जलाऊ। यसले परम भलुाई आगो ारा
ब ल चढाएको सम्झना गराउन सहायता गछर्। 8 त्यके िव ामको िदन हारूनले
परम भअुिघ यसरी रोटी राखनु।् इ ाएलका मािनसहरूको िन म्त यो करार सधैंको
िन म्त रहनछे। 9 हारून र उनका छोराहरूले पिव स्थलमा त्यो रोटी खानछेन।्
िकन? िकनभने त्यो रोटी धरैे पिव छ। यो परम भकुो िन म्त आगो ारा जलाएर
चढाइने ब लहरूमा एउटा हो र यो हारूनको िन म्त स्थायी अशं हुनछे।”

त्यो मािनस जसले परमे रलाई सराप िदयो
10 इ ाएली आमा र िम ी िपताको एकजना छोरा िथयो जो इ ाएलमा बस्थ्यो।

त्यो मािनस इ ाएलीहरूको माझमा िथयो अिन एक िदन उसले अक इ ाएलीिसत
लडाइँ गन ुर् शरुू गय । 11 इ ाएली आमाको छोरोले सराप्दै परम भकुो नामको
नरा ो कुरा गय अिन मािनसहरूले उसलाई मोशाकहाँ ल्याए। (आमाको नाम
शलोमीत िथयो अिन ितनी दान कुलकी िद ीकी छोरी िथइन।्) 12 मािनसहरूले
त्यस मािनसलाई कैदी झैं पि ए अिन स्प न्यायको िन म्त परम भकुो आज्ञाको
लािग पख।

13 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभयो, 14 “मािनसलाई ल्याऊ जसले
िशिवरबािहर सराप्यो। ती जसले उसको सराप सनुे ितनीहरूलाई पिन बोलाऊ अिन
ती ितनीहरूले आफ्ना हात उसको टाउकोमा रा ु पछर्। तब इ ाएलको सम्पणूर्
समदुायले उसमािथ मरूञ्जसेम्म ढुङ्गाले िहकार्उन ु पछर्। 15 ितमीले इ ाएलका
मािनसहरूलाई भनः यिद कुनै मािनसले आफ्नो परमे रलाई सराप्छ भने उसलाई
दण्ड िदन ु पछर्। 16 यिद कुनै मािनसले परम भकुो िनन्दा गछर् अथवा सराप्छ
इ ाएलको सम्पणूर् समदुायले उसलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान ुर्पछर्। यिद एउटा
िवदशेीले िनन्दा गछर् भने उसलाई अवश्यै मान ुर् पछर् जस्तो इ ाएलमा जन्मएको
िनन्दालाई माछर्।

17“अिन यिद एकजना मािनसले कुनै अक मािनसको हत्या गछर् भने त्यसलाई
मान ुर्पछर्। 18यिद कुनै ले अकार्को पशलुाई मारे त्यसले बदलामा अक एउटा
पश ु िदनपुछर्।

19“अिन यिद कुनै मािनसले अक मािनसलाई चोट ल्याउछँ। त्यस मािनसलाई
पिन चोट नै पा र िदनपुछर्। 20 ह ी भाँचकेो भए हु ी नै भाँची िदनपुछर् एउटा आखँा
फुटाई िदएको भए उसको पिन आखँा नै फुटाइिदन पछर् र दाँत भाँची िदएको भए
त्यसको पिन दाँत नै भाँची िदनपुछर्। जे जस्तो चोट पारेकोछ त्यसलाई पिन त्यही
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गन ुर्पछर्। 21 यिद कसलैे कुनै मािनस मारे त्यो मान मािनसलाई पिन मान ुर्पछर्। यिद
कसलैेअक कसकैो पश ुमारे त्यसले पिन उसको साटोमा एउटा त्यस्तै पश ु िदनपुछर्।

22 “काननू ् िवदशेीको िन म्त अिन आफ्नो दशेका मािनसहरूको िन म्त साँचो
रहनछे। िकन? िकनभने म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ”

23 तब मोशाले मािनसहरूलाई यी कुराहरू बताए अिन ितनीहरूले जसले
सरापकेो िथयो त्यस मािनसलाई पाल बािहर ल्याएर ढुङ्गले िहकार्एर मारे। यसथर्
इ ाएलीहरूले त्यही गरे जो परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदन ु भएको िथयो।

25
जमीनको िन म्त िव ामको समय

1 परम भलुे सीनै पवर्तमा मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई
भन,जब ितमीहरू जमीनमा पगु्छौ,जो म ितमीहरूलाई िदन्छ, त्यस समय ितमीहरूले
परम भकुो सम्मानमा भिूमलाई िवशषे िव ाम िदन ु पछर्। 3 छ वषर्सम्म ितमीहरूले
बीऊहरू रोप्न सक्छौ अिन छ वषर् सम्म दाख बगैंचामा कलम काट्न सक्छौ,
फलहरू बटुल्न सक्छौ। 4तर सातौं वषर्मा ितमीहरूलेजमीनलाई िव ाम िदएर त्यहाँ
बीऊहरू छन छैनौ, त्यहाँका बोटहरू िछमोल्ने छैनौं कारण परम भकुो सम्मानमा
यो िवशषे िव ाम हुनछे। 5 उब्जनी उठाइसकेपिछ त्यहाँ आफैं उ केा बोटहरूबाट
अन्न उठाउन ु स ै नौ अिन निछमोलकेो दाख बोटहरूबाट फल बटुल्न स ै नौ।
जमीनले एक वषर् िव ाम पाउनछे।

6“यिद भिूमलाई िव ाम िदएको भएता पिन ितमीहरूको िन म्त अिन ितमीहरूका
मािनसहरूको अिन नोकर-नोकरनीहरूको िन म्त दिैनक मजदरूहरू तथा ितमीहरूसगं
ब े िवदशेीहरूको िन म्त शस्त फसल हुनछे। 7 ितमीहरूले घरेल ूर अरू पशहुरूको
िन म्त पिन त्यहाँ शस्त फसल हुनछे।

ज्यिूब ल-िवमोचनको वषर्
8 “ितमीहरूले सात वषर् सात पल्ट गन्न ु जसको ितफल 49 वषर् िनस्कन्छ।

त्यस समयको अविघमा त्यहाँ भिूमलाई सात वषर्को िन म्त िव ाम हुनछे। 9 सासौं
महीनाको दशौं िदन जनु ाय तको िदन हुन्छ भडेाको सींगको तरुही बजाउन।ु
यो सारा दशेभ र बजाउन ु पछर्। 10 ितमीहरूले पचासौं वषर्लाई िवशषे वषर् रूपमा
मनाउनछेौ अिन सारा दशेका सबै मािनसहरूको िन म्त स्वतन् ताको घोषणा गनछौ,
जसलाई जयन्ती उत्सवको रूपमा मनाइनछे। यस समयमा त्यके मािनसले आफ्नो
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सम्पि िफतार् पाउनछे। त्यके सवेक आफ्नो घरमा फिकर् नछे। आफ्नो घर-
जमीनमा जानछे,आफ्नो प रवार भएकोमा फकर जानछे। 11 ितमीहरूको िन म्त यो
पचासौ वषर् एक िवशषे उत्सवको वषर् हुनछे। त्यित बलेा कुनै पिन बीऊ नछर िवजन
नलगाऊ, आफैं फलकेो अन्न नउठाऊ अिन निछमोलकेो दाखबाट नबटुल। 12 यो
वषर् ितमीहरूको िन म्त महोत्सवको वषर्* हो र यो पिव समय मान्न।ु ितमीहरूले
खतेमा उठाएको अन्न खान।ु 13 जयन्ती वषर्मा त्यके मािनसले आफ्नो सम्पि
िफतार् पाउनछे।

14“जब ितमीहरूले आफ्नो जमीन बचे्दा आफ्ना िछमकेीहरूलाई नठग। उसले
पिन ितमीलाई नठगोस ्जब ितमी ऊबाट जमीन िकन्छौ। 15 जब ितमी ितमीहरूको
िछमकेीको जमीन िकन्छौ तब िवगत वषर्को उत्सवको सखं्यालाई गन र उिचत
मलू्य गणना गन ुर् ती सखं्याहरू योग गर। िकन? िकनभने ित ो िछमकेीले ितमीलाई
अक (उत्सव) सम्म सही तरीकालेखतेी-पाती गनर्को िन म्त बचेकेो छ। 16 ितमीले
वषर्हरू अनसुार दामको िहसाब गन ुर् पछर्। यिद त्यहाँ धरैे वषर्हरू बाँकी रहे उत्सव
दाम ज्यादा हुन ु पछर्। यिद वषर्हरू क म्त भए दाम क म्त हुन ु पछर्। िकनभने उसले
ितमीलाई अन्नहरू सखं्याहरू मा बचेकेा हुन।् 17 एकाकार्लाई नठग। आफ्नो
परमे रलाई आदर गर। म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ

18 “मरेो िविध-िवधानहरू याद राखरे पालन गरे ितमीहरू आफ्नो जमीनमा
आराम साथ ब सक्छौ। 19अिन जमीनले शस्त बाली उब्जाउनछे र ितमीहरूिसत
अन्नको केही कमी नहुदँा ितमीहरू आनन्दले बाँच्न ु सक्छौ।

20 “तर हुन सक्छ ितमीहरूले भन्न सक्छौ, ‘यिद हामीले बीऊ छरेनौ अथवा
बाली उठाएनौ भने सातौं वषर्मा खाने हामी िसत केही रहदँनै।’ 21 िचन्ता नगर!
छैटौं वषर्मा म मरेो आशीवार्द िदने छु जसले गदार् जमीनले तीन वषर्को िन म्त बाली
उब्जाउनछे। 22 जब ितमीहरू आठौं वषर् बाली लगाउछँौ त्यस समयमा पिहलकेो
अन्न नै खाइरहकेो हुनछेौ। नवौंवषर् ितमीहरूको बाली पाकी सक्दा पिन ितमी त्यही
परुानो अन्न नै खाँदै गरेका हुनछेौ।

सम्पि को िवषयमा िनयमहरू
* 25:12: “ ”

“ ”
“ ”

“ ”
“ ”
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23 “भिूम साँच्चै नै मरेो हो यसकारण ितमीहरूले सदाको िन म्त बचे्न स ै नौ।
ितमीहरू त मरेो जमीनमा मसगँ ब आएका परदशेी अथवा या ीहरू मा हौ।
24 मािनसहरूले जमीन बचे्न सक्छन ्तर फे र ितनीहरूको प रवारको सदस्यले त्यो
भिूम िफतार् गनर् सक्छ। 25 ितमीहरूको दशेमा कुनै मािनस एकदमै गरीब हुदँा जमीन
बचे्न ु सक्छ तर उसको अित निजकको आफन्त आएर आफ्नो मािनसको िन म्त त्यो
भिूम िकन्न सक्छ। 26 कुनै गरीब मािनसलाई उसको जमीन िकनी िदने आफन्त
नहोला, तर उसको शस्त धन भएको समयमा आफैं ले यो जमीन िकन्न सक्छ।
27 त्यो जमीन िकन्न उिचत मलू्य ितनर् उसले बचेकेो वषर्बाट िकन्ने समयसम्म
कित वषर् उसले त्यस जमीनमा खतेी गय , त्यो गनोस,् र बाँकी रहकेो वषर्हरूमा
त्यस जमीनबाट कित उब्जनी हुन्छ त्यसको मलू्य ितरेर आफ्नो जमीन िकनोस ्तब
त्यो जमीन फे र उसको हुन्छ। 28 तर यिद त्यस मािनसको जमीन िकन्न शस्त
धन कमाउन नसके अिन जमीनको मलू्य ितनर् नसके महोत्सव वषर्सम्म त्यो जमीन
िकन्ने मािनस कै भइरहनछे। तब िवशषे महोत्सवको समयमा त्यो जमीन फे र परुानो
त्यसको मा लकलाई फकार्इनछे र त्यो जमीन त्यसको सही मा लक कै हुनछे।

29 “यिद कुनै मािनसले पखार्ल लगाएको शहरिभ को घर बचे्छ भने उसले
एक वषर्िभ घर उक्साउने अिधकार पाउनछे। 30 तर यिद त्यो बचे्ने मा लकले
बचेकेो िदनबाट एक वषर् िभ मा फकार्उन नसके त्यो पखार्लको घरेािभ को घर
िकन्ने मािनस तथा उसको सन्तानहरूको स्थायी सम्पित हुनछे। महोत्सवको समयमा
त्यो घर परुानो मा लकलाई फकार्इने छैन। 31 तर पखार्लले नघे रएको जग्गा
खलु्ला मदैान सरह रहन्छ र त्यस्तो ठाउँको घर बिेचएको खण्डमा महोत्सवको
बलेा पिहलकेो मा लकले नै त्यो घर पाउनँछे।

32 “तर लवेीहरूको शहर िवषयमाः लवेीहरूिसत ितनीहरूको घर िफतार् पाउने
अिधकार छ जो ितनीहरूको शहरहरू िभ छ। 33 लवेी शहर िभ को लवेीहरूको
घर यिद कुनै मािनसले िकनकेी भए पिन महोत्सवको समयमा त्यो घर फे र परुानो
मा लककोमा फकर जान्छ। िकन? िकनभने लवेी शहर िभ का घरहरू लवेी
प रवारहरू कै हुन।् इ ाएलीहरूले लवेीहरूलाई ती घरहरू िदएका हुन।् 34 लवेी
शहरहरूको व रप र रहकेा खतेहरू तथा चउरहरू बचे्न सक्दनै िकनभने ती सब
सदाको िन म्त लवेीहरू कै हुन।्

कमारा मा लकहरूको िन म्त िनयमहरू
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35 “ितमीहरूको शहर िभ कैो कोही मािनस यित गरीब हुन सक्छ िक उसले
आफैं लाई पिन गजुारा गनर् नसक्ला। यस्तो खण्डमा ितमीहरूले उसलाई परदशेी
पाहुनालाई जस्तै ितमीहरूिसतै ब िदनपुछर्। 36 ितमीहरूले उसलाई ऋण िदए सदू-
ब्याज वा नाफा न लन र आफ्नो परमे रको सम्मानमा उसलाई ितमीहरूिसत ब
दऊे। 37 उसलाई ऋण िदए सदू नलगाऊ अिन उसलाई खान बचेकेो खा मा नाफा
नराख। 38 म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ ितमीहरूका परमे र हुनलुाई र
कनान दशे ितमीहरूलाई िदन ु मलै े ितमीहरूलाई िम दशेबाट बािहर ल्याएँ।

39 “ितमीहरूको आफ्नै दशेको कुनै मािनस यित गरीब हुन ु सक्छ िक उसले
आफैं लाई ितमीहरू कसै कहाँ कमारा सरह बचे्न सक्छ तर ितमीहरूले उसलाई
कमारालाई झै नखटाऊ। 40 महोत्सवको समयसम्मलाई उसलाई कुनै परदशेी
अथवा मजदरूी गनर् खटाइएको मािनसलाई झैं वहार गर। 41 तब ऊ अिन
उसका छोरा-छोरीहरू ितमीहरूदे ख मु हुनछेन।् ऊ आफ्नो पखू ली सम्पि मा
फकर आउनु सक्छ। 42 िकन? िकनभने त्यस्ता मािनसहरू मरेा सवेकहरू
हुन। मलैे ितनीहरूलाई िम बाट ल्याएँ। ितनीहरूलाई कमाराको रूपमा बोच्न ु
हुदँनै। 43 ितमीहरू ितनीहरूको िन म्त िन ुर मा लक हुनहुुदँनै। ितमीहरूले आफ्नो
परमे रको डर अिन आदर गन ुर्पछर्।

44 “ितमीहरूको ी तथा परुूष कमारी-कमाराहरूका िवषयमाः आफ्नो
व रप रका दशेहरूबाट ितमीहरूले कमारा-कमारीहरू पाउन सक्छौ। 45 ितमीहरूकै
दशेमा बसो-बास गन िवदशेीहरूबाट पिन बालक-बा लका कमारा-कमारीहरू
पाउनँ सक्छौ। ती बालक कमारा-कमारीहरू ितमीहरूका हुनछेन।् 46 ितमीहरूको
मतृ्यपुिछ ती िवदशेी कमारा-कमारीहरू ित ा नानीहरू का हुनछेन ् अिन ितनीहरू
सधैंको िन म्त ितमीहरूकै हुनछेन।् ितमीहरूले िवदशेीहरूलाई कमारा-कमारीहरू
बनाउन सक्छौ तर इ ाएली मािनसहरू ितमीहरूको आफन्तहरू ित ितमीहरू िन ूर
मा लक बिनन ु हुदँनै।

47“ितमीहरूकहाँ आउने िवदशेी अथवा परदशेीहरू धनी पिन हुन सक्छन ्अिन
ितमीहरूको आफ्नै दशेका दाज्य-ूभाइहरू अत्यन्तै गरीब भई ितनीहरूको कमारा
बनी िब ी हुन सक्छन।् 48यिद यस्तो भएको खण्डमा त्यस मािनसिसत िफतार् िकन्ने
अिधकार छ। उसलाई उसको दाज्य-ूभाइहरू मध्ये कसलैे िकन्न ु सक्छ। 49अथवा
उसको काका-मामा तथा उसको काका-मामाका छोराहरूले अथवा उसको आफ्नै
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आफन्तका कुनै मािनसले उसलाई िकन्न सक्छ। अथवा ऊ आफैं ले पिन आफ्नो
शस्त धन जोगाड गरे आफैं लाई फे र िकन्न सक्छ।
50“ितमी कसरी दाम तोक्न सक्छौ? अक जयन्ती वषर्सम्म िवदशेीलाई उसले

बचेकेो िदनदे ख वषर्हरू गन। तोक्नको िन म्त त्यस सखं्यालाई योग गर। िकन?
िकनभने उसले सही रूपमा केही वषर्को िन म्त मा िकनकेो िथयो। 51 यिद अक
जयन्ती वषर्को समय आउन अझै िनकै वषर् छ, त्यस मािनसले िनकै बशेी दाम
ितन ुर् पछर्। तर दाम वषर्को सखं्यामा भर पछर्। 52 अिन फे र यिद अक महोत्सव
वषर् आउँन केही वषर् मा रहे उसले आफ्नो परुानो दाम भन्दा धरैे कम्ती रकम
ितन ुर्पछर्। 53 त्यो मािनस त्यसको मा लकसगँ एक दिैनक हािजरमा काम गन मजदरू
झैं रहनसक्छ अिन त्यस िवदशेी मा लकले ऊसगं द ु वहार नगरोस।्

54 “यिद त्यस मािनसलाई कसलैे उक्साएको खण्डमा, त्यो मािनस अक
महोत्सव वषर्मा स्वतन् उस्कन ु सक्छ महोत्सवको वषर्मा उसका नानीहरू पिन
स्वतन् बिनन ु सक्छन।् 55 िकन? िकनभन,े इ ाएलीहरूलाई िम दशेमा
ितनीहरूको दासत्वबाट उकासरे मरेो आफ्नो दास-दासीहरू बनाउन ल्याएको हु।ँ
म परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ

26
परमे रको आदशे पालन गदार् पाइने इनाम

1 “ितमीहरू आफ्नै िन म्त मिूतर् नबनाऊ आफ्नो भिूममा ढोग गन ुर्, मिूतर्हरू
अथवा स्मारक नबनाऊ। िकन? िकनभने म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ

2 “मरेा िवशषे िव ाम िदनहरूलाई याद गर अिन मरेो पिव स्थानलाई आदर
गर। म परम भु हु।ँ

3“मरेा िनयमहरू अिन आज्ञाहरू याद राख अिन ितनीहरूको पालन गर। 4 यिद
ितमीहरूले यी कुराहरू गछ भने पानी पन समयमा ितमीहरूलाई पानी िदनछुे।
जब यस्तो हुन्छ, जमीनले खतेी उब्जाउनछे अिन रूखहरूमा फल लाग्नछेन।्
5 ितमीहरूको दाई अङं्गरू टप्ने समयसम्म रहनछे अिन अङं्गरू टपाई फसल
रोप्ने समयसम्म रहनछे। ितमीहरू जित चाहन्छौ त्यित खानछेौ अिन आफ्नो भिूममा
सरुिक्षत ब छेौ। 6 म ितमीहरूको दशेमा शा न्त िदनछुे र ितमीहरू शा न्त साथ ब
पाउनछेौ। नोक्सानदायक पशहुरूलाई म ितमीहरूको दशेबाट िनका लिदनछुे अिन
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ितमीहरूलाई धम्काउन अथवा डर दखेाउन कोही मािनस आउने छैन कारण कुनै
सनेा ितमीहरूको दशे भएर जान पाउनँछैेन।

7 “ितमीहरूले आफ्नो श हुरूलाई खे छेौ, र तरवारले मानछौ। 8 ितमीहरू
पाँच जनाले एक सय जना श ु हरूलाई परािजत गनछौ अिन ितमीहरू एक सय
जनाले ितमीहरूको दश हजार श हुरूलाई परािजत गनछौ। ितमीहरूले ितमीहरूको
श हुरूलाई नाश गनछौ।

9 “म ितमीहरूलाई दया गनछु र ितमीहरूलाई ठूलो सन्तान पिन धरैे नानीहरू
जन्माउने श िदनछुे। म मरेो करार ितमीहरूिसत सही रा छुे। 10 ितमीहरूसगँ
शस्त अन्न रहनछे र ितमीहरूले नयाँ वषर्को खतेी उठाउँदा पिन परुानो वषर्को

अन्न रही रहनाले त्यो परुानो अन्न ितमीहरूले फ्याँक्न ु पनछ न ितमीहरूकोमा
नयाँ बाली उठाएर रा े स्थल हुने छैन। 11 ितमीहरूको माझमा परम भु आएर
ब े पिव जग्गा-पिव पाल बसाल्नछुे। म ितमीहरूलाई घणृा गन छैन। 12 म
ितमीहरूिसतै ब छुे। म ितमीहरूको परमे र हुनछुे अिन ितमीहरू मरेा मािनसहरू
हुनछेौ। 13 म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ ितमीहरू िम दशेमा दास िथयौ तर
मलैे ितमीहरूलाई त्यहाँबाट बािहर ल्याएँ। ितमीहरू दासत्वको बोझले िनहुयार्इएको
िथयौ तर अब म ितमीहरूको जवुालाई भाँिचिदनछुे अिन म ितमीहरूलाई धम कता
िसत िशर ठाडो गरी िहड्ने तलु्याउनछुे।

परमे रको आज्ञा भगंको दण्ड
14 “तर यिद ितमीहरूले मरेा ती आज्ञाहरू मान्दनैौ, 15 यिद ितमीहरूले मरेो

िविधहरू र आज्ञाहरूको अवहलेना गछौ यो मरेो करार भगं गरेको जस्तो हुनछे।
16यिद ितमीहरूले यसो गछ भन,े तब म ितमीहरूमािथ भयकंर क हरू ल्याउनछुे।
ितमीहरूमािथ रोग तथा ज्वरो ल्याइिदनछुे। ती रोगहरूले ित ा आखँाहरू फुटाइ
िदनछेन ् अिन ितमीहरूको जीवन अन्त गराइिदनछे। ितमीहरूले खतेी गरे पिन
सफल हुने छैनौ, ितमीहरूका श हुरूले ित ा अन्न बलीहरू खाइिदनछेन।् 17 म
ितमीहरूको िवरोधमा हुनछुे र ितमीहरूलाई श लुे परास्त गनछ। ती श हुरू जसले
ितमीहरूलाई घणृा गछर्न ् ितमीहरूमािथ शासन गनछन।् ितमीहरू भािगरहने छौ
य िप कसलैे ितमीहरूलाई खदेकेो हुदँनै।

18 “यित गदार् पिन ितमीहरूले मलाई नमाने ितमीहरूले गरेको पापको सात गणुा
वशेी सजाय िदनछुे। 19 अिन ितमीहरूको गवर्को महानगरलाई म भत्काउनछुे।
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आकाशले ितमीहरूलाई पानी िदनछैेन र त्यसरी नै पथृ्वीले ितमीहरूलाई अन्न िदने
छैन। आकाश र पथृ्वी ितमीहरूको िन म्त मश फलाम र काँसा जस्ता हुनछेन।्
20 ितमीहरूले परूा महेनत त गछ तर त्यसबाट केही लाभ हुनछैेन अिन ितमीहरूलाई
नत जमीनले अन्न िदनछे नत रूखहरूले फल िदनछे।

21 “अझ ितमीहरू मरेो िवरोध गछ र मलैे भनकेो मान्दनैौ भने ितमीहरूलाई
सात गणुा अिधक िहसाबले िहकार्उनछुे। जित ितमीहरू पाप गछ त्यित नै वशेी
ितमीहरूले दण्ड भोग्ने छौ। 22 म ितमीहरू िवरू जगंली जनावरहरू पठाउनछुे
अिन ितनीहरूलाई ितमीहरूका नानीहरू लजैानछेन।् ितनीहरूले ितमीहरूको पशहुरू
मानछन ्अिन ितमीहरूका धरैे मािनसहरू मा रनछेन ्र बाटाहरू खाली हुनछेन।्

23 “यित हुदँा पिन यिद ितमीहरू चतेनेौ भने अिन मरेो िवरोध ग रर ौ भन,े
24 तब म आफैं ितमीहरूको िवरू जानछुे र ितमीहरूको पापहरूको िन म्त सात
गणुा दण्ड िदनछुे। 25 ितमीहरूले मरेो करार भङं्ग गय , यसथर् म ितमीहरूलाई
दण्ड िदन ितमीहरूको िवरू शु हरू ल्याउनछुे। ितमीहरू बचाऊको िन म्त आफ्नो
शहरिभ जानछेौ तर म त्यहाँ रोगहरू फैलाइिदनछुे अिन ितमीहरूका श हुरूले
ितमीहरूलाई िज े छन।् 26 म ितमीहरूको अन्न िवतरण िविछन्न बनाउनछुे। दश
जना ीहरूले एउटै चलु्हामा भान्सा पकाउनछेन।् ितनीहरूले एक-एक जना गरेर
रोटी नाप्नछेन।् ितमीहरूले खानछेौ तर ितमीहरू अघाउने छैनौ।

27 “अझ पिन यिद ितमीहरूले मरेो आदशेहरू मान्न अस्वीकार गय अिन मरेो
िवरोधमा र ौ। 28 तब म मरेो साँच्चै रीस दखेाउनछुे! म ितमीहरूको परम भ,ु
ितमीहरूको पाप प रणामभन्दा सात गणुा वशेी दण्ड िदनछुे। 29 ितमीहरू यित
सा ो भोको हुनछेौ िक ितमीहरूले आफ्नै छोरा-छोरीहरूको मास ु खानछेौ। 30 म
ितमीहरूको पजूा गन अग्ला स्थलहरू ध्वशं पा र िदनछुे अिन धपूका वदेीहरू
भत्काइिदनछुे। म ितमीहरूको लाशहरूलाई ितमीहरूको मिूतर्हरूमािथ लडाइिदने छु।
ितमीहरू मबाट एक्दमै िघनलाग्दो भएका छौ। 31 म ितमीहरूको पिव स्थलहरू
शनू्य पा रिदनछुे, म ितमीहरूका शहरहरू ध्वशं पा रिदनछुे अिन म ितमीहरूले
चढाएको सगु न्धत ब लहरू हण गिदर्नें। 32 म ितमीहरूको दशे खाली पानछु तब
ितमीहरूको श हुरू पिन त्यो दखेरे छक्क पनछन।् 33म ितमीहरूलाई दशे िवदशेमा
छरपु पानछु र मरेो तरवार िनकालरे ितमीहरूलाई शषे गनछु। ितमीहरूको भिूम
रि नछे अिन शहरहरू नाशा हुनछेन।्
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34 “ितमीहरूको दशे खाली पारेर ितमीहरूलाई श कुो दशेमा लिगनछे जसले
गदार् ितमीहरूको दशेले पणू र् आराम पाउनछे र दशेले पिन आरामको समयको आनन्द
लनछे। 35 जमीन खाली हुनछे अिन जमीनले िव ाम पाउनछे जो ितमीहरू त्यहाँ

हुदँा यसले पाएको िथएन। 36 बाँचकेाहरूले पिन श कुो जमीनमा ब साहस
पाउनछैेन। ितनीहरू त्यके चीजसगँ भयभीत रहनछेन अ्िन हावाले उढाएको पत्कर
झैं यता र उता भािगरहने छन।् ितनीहरू कसलैे पिछबाट लखटेे झैं भािगरहने छन ्
र लड्ने छन।् 37 कसलैे नखदेे पिन ितनीहरू कसलैे तरवार लएर खदेे झैं भागरे
एकअकार्मा ठोिकंदै लड्नछेन।्

“ितमीहरू श हुरूको सामनु्ने उिभने साहस पाउने छैनौ। 38 ितमीहरू अकार्को
दशेमा न हुनछेौ। 39 यसथर् ती बाँकी बाँचकेाहरू पिन श हुरूको दशेमा आफ्नो
पापहरूका लािग सडरे जानछेन।् ितनीहरूका पखुार्हरू जसरी सडरे गए त्यसरी नै
ितनीहरू पिन श हुरूको मलुकुमा सडरे शषे हुनछेन।्

यहाँ जिहले पिन आशा छ
40 “तर यिद ती मािनसहरूले आफ्नो पाप, िपता-पखुार्हरूले गरेको पाप,

ितनीहरू मरेो िवरोधमा रहकेो सत्य र ितनीहरूले िव ास घात गरेको अधमर् स्वीकार
गरे, 41 यिद ितनीहरूले म ितनीहरूको श ु भएको र श हुरूको दशेमा पठाएको
सत्य स्वीकारे अिन ितनीहरू मरेो िन म्त िवदशेीहरू झैं भए पिन यिद ितनीहरूको
द ु हृदयलाई न पारी आफ्नो पापको दण्ड भोग्छन ्भन,े 42 मलैे याकूब, इसहाक
र अ ाहामसगँ गरेको करार र त्यस दशेलाई पिन सम्झनछुे।

43 “जमीन र ो रहनछे र त्यसले िव ामहरूको आनन्द लनछे। ती बाँकी
बाँचकेाहरूल*े ितनीहरूले गरेको पापको दण्ड हण गनछन,् ितनीहरूले मरेो
िविधहरू घणृा गरेको र िविधहरू मान्न ुअस्वीकार गरेको कारण नै ितनीहरूले सजाय
भोगकेो हो भनी बझुे भन,े 44 ितनीहरूले साँच्चै नै पाप गरेका हुन।् तर यिद मरेो
सहायता खोजे म ितनीहरूलाई अस्वीकार गन छैन। ितनीहरूलाई परैु न पान छैन,
ितनीहरू श कुो दशेमा बसकेा भए पिन ितनीहरूले भनकेो कुरा सनु्नछुे कारण म
आफ्नो करार िवसर्ने छैन। िकन? िकनभने म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ
45 ितनीहरूको िन म्त म ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूिसत गरेको करार सम्झनछुे।
* 26:43:
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ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई मलैे िम बाट बािहर ल्याएर म ितनीहरूको परमे र
बिनएको सत्य अन्य जातीहरूलाई थाहा छ। म परम भु हु।ँ”

46 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई िदएको िविध-िवधानहरू, िनयमहरू
र िशक्षाहरू यी नै हुन ् र यी िविधहरू नै परम भु अिन इ ाएलका मािनसहरूमाझ
भएको करार हो। परम भलुे सीनै पवर्तमा यी िविधहरू मोशालाई भन्नभुयो अिन
उनले ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूलाई िदए।

27
भाकलहरूको महत्व हुन्छ

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः कुनै
मािनसले िवशषे सवेाको िन म्त कुनै मािनस नै चढाउने परम भसुगँ भाकल गनर्
सक्छ। त्यो मािनसको दाम पजूाहारीले तोकनपुछर्। िकनभने त्यसरी चढाउने
मािनसहरूले चढाइएको मािनस फकार्उँदा परम भलुाई दाम ितन ुर्पछर्। 3 बीस वषर्
दे ख सा ी वषर् बीच मािनसको मोल चाँदीको पचास शकेेल हुन्छ। ितमी चाँदीका
लािग अिधका रक नाप योग गन ुर्पछर्। 4 एउटै उमरे भएकी ीहरूको मोल तीस
शकेल हो। (ितमीहरू चाँदीको िन म्त अिधकारी नाप योग गन ुर्पछर्।) 5 पाँच
वषर्दे ख बीस वषर् पगुकेो मािनसको दाम बीस शकेेल चाँदी र यही उमरेकी ीको
दाम दश शकेेल चाँदी। 6 एक महीनाबाट पाँच वषर्सम्म पगुकेो केटोको दाम पाँच
शकेेल चाँदी अिन केटीको दाम तीन शकेेल। 7 साठी वषर् अथवा बढीको परुूषको
दाम पन् शकेेल र ीको दाम दश शकेेल चाँदी हुन्छ। (चाँदीको प रणाम सरकारी
प रणाम अनसुार हुनपुछर्।)

8 “यिद कुनै मािनस एकदमै गरीब भए उसलाई पजूाहारीकहाँ ल्याउन ु र त्यस
मािनसले कित ितन ुर् पन िनणर्य गनछन।् बाँचकेाहरू अथवा बाँकी रहकेा परम भकुो
आज्ञा अवहलेना गदार् परम भलुे िदन ु भएको दण्डको भोगाइ र बाँचकेा मािनसहरू।

परम भलुाई उपहार
9“केही पशहुरू परम भलुाई ब ल स्वरूप चढाउन सिकन्छ। यिद कुनै मािनसले

ितनीहरू मध्ये एउटा पश ु ल्याए त्यो पिव हुन्छ। 10 जनु पशु उसले परम भलुाई
चढाउने ितज्ञा गरेको िथयो, उसले त्यो पश ु अक पशिुसत साट्नहुुदँनै। रा ो
पशिुसत नरा ो अथवा नरा ोसगँ रा ो पश ु साट्न ु हुदँनै। यिद कुनै मािनसले त्यसो
गछर् भने ती दवुै पशहुरू पिव हुनछेन ्र ती दबु ै परम भकुो हुनछेन।्
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11 “कोही पशहुरू परम भकुो िन म्त ब लहरू चढाउँन सिकंदनै यिद कुनै
मािनसले त्यस्तो अपिव पशु परम भलुाई चढाउन ल्याए, त्यो पजूाहारीकहाँ
ल्याउनपुछर्। 12 त्यो पश ु चाहे रा ो होस ्अथवा नरा ो केही िभन्नता हुदँनै तर दाम
पजूाहारीले तोक्नछे। पजूाहारीले दाम तोकेपिछ त्यो पशकुो दाम त्यही रहनछे।
13 यिद त्यो मािनस त्यो पश ु फकार्उन चाहन्छ, उसले यसको दाममािथ अझै एक
पाँचौ अशं थप्नपुछर्।

घरको मलू्य
14“अब यिद कुनै मािनसले आफ्नो घर परम भलुाई अपर्ण गनर् चाहान्छन ्भन,े

पजूाहारीले त्यस घरको दाम तोक् नपुछर्। त्यो घर गि लो होस ्अथवा नरा ो यसमा
कुनै िभन्नता रहदँनै, यिद पजूाहारीले मलू्य तोकेपिछ त्यही नै पक्का मलू्य हुनछे।
15 यिद त्यस मािनसले त्यो घर फे र फकार्उन खोजे उसले तोकेको दाममा अझ
पाँचौं अशं थप्नपुछर् र त्यो घर फे र उसकैो हुनछे।

सम्पि को मलू्य
16 “यिद कुनै मािनसले आफ्नो खतेको एउटा अशं परम भमुा अपर्ण गछर्, तब

अिपर्एको जमीनको अशंको दाम बीउको प रमाण अनसुार तोिकन ुपछर् जो जमीनको
त्यस आदशेमा छनर् सिकन्छ। एक होमर*जौको बीउ जाने जमीनको पचास शकेेल†
चाँदीको दरले दाम तोक्न सिकन्छ। 17 यिद कुनै मािनस आफ्नो जमीन जयन्ती
वषर्मा परम भलुाई चढाउँछ तब यसको दाम पजूाहारी ारा तोिकनछे। 18 तर यिद
त्यस दाताले उत्सवपिछ जमीन दान गछर् भने त्यसको दाम पजूाहारीले िहसाब
गरेर पक्का दाम तोक्नपुछर्। अक महोत्सव वषर्सम्म कित वषर् बाँकी रहन्छ त्यही
कारले उसले मलू्य तोक्नपुछर्। 19 यिद त्यही दामले आफ्नो जमीन फकार्उन चाहे

तोिकएको दाममा अझ एक पाँचौ अशं थपरे लओस ्तब त्यो जमीन फे र उसको
आफ्नो हुन्छ। 20 यिद त्यस दाताले मलू्य चकुाएर आफ्नो जमीन फकार्एन भने
त्यो जमीन पजूाहारीको हुन्छ। तर यिद त्यो जमीन अरू कसलैे िकने फे र दामाले
फकार्उन स ै न। 21 महोत्सवको वषर्मा जमीन मु ग रिदन्छ। यो परम भकुो
िन म्त पिव भिूम झैं परम भलुाई सम्पणूर् रूपले अपणर् ग रएको हुन्छ यो सधैंको
िन म्त पजूाहारीको हुनछे।
* 27:16: 7 बसुल। † 27:16:

2.5 आउन्स।
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22 “यिद कुनै मािनसल,े आफ्नो पा रवा रक सम्पि नभई कुनै उसले िकनकेो
जमीन परम भलुाई अपर्ण गछर् भन,े 23 तब पजूाहारीले त्यो वषर्दे ख महोत्सव
वषर्सम्म रहकेो वषर्को िहसाबले जमीनको दाम तोकोस,् तब त्यो जमीन परम भकुो
हुनछे। 24 महोत्सव वषर्मा त्यो जमीन फे र जनु मा लकबाट दाताले िकनकेो िथयो
उसकैो हुन्छ।

25 “कुनै चीजको दाम तोिकंदा पिव स्थानको शासन ारा अिधका रक नाप
अनसुार तोिकन ु पछर्। शासनको िविध अनसुार एक शकेेल बराबर बीस गरेाह
हुन्छ।

पशहुरूको मलू्य
26 “मािनसहरूले परम भलुाई गाई तथा भडेाहरू पिन िवशषे ब लको रूपमा

चढाउन सक्छन।् तर यिद चढाइने पश ु माऊको थम थमुा अथवा बाछा हो भने
त्यो परम भकैु हो। यसथर् मािनसहरूले ती पशहुरू परम भलुाई िवशषे ब ल स्वरूप
चढाउन स ै नन।् 27 तर यिद त्यो पिहला ज न्मएको पशु अशु छ। तब त्यस
मािनसले फे र यसलाई िकनरे फकार्उनपुछर्। पजूाहारीले त्यो पशकुो दाम तोक्छ र
िकन्नलेे त्यसमा पाँचौ अशंको एक अशं थपरे िकन्नपुछर्। तर यिद त्यही ले
निकने पजूाहारीले उसले तोकेको दाममा त्यो पश ु बचे्नपुछर्।

िवशषे उपहार
28 “मािनसहरूले परम भलुाई िवशषे उपहारहरू चढाउँछन ् र यी उपहारहरू

परम भकुो हुनछेन।् अिन िकन-बचे गनर् सिकंदनै। पा रवा रक सम्पि का यी
उपहारहरू मािनस, पश,ु जमीन अिन कुनै वस्त ु हुन सक्छन।् 29 यिद यस्तो िवशषे
उपहार मािनसको छ भने तब उसले िकनरे िफतार् ल्याउन सक्दनै र त्यसलाई अवश्यै
मान ुर् पछर्।

30 “सबै बालीका अन्नहरूबाट दशांश परम भकुो हो, यसको अथर् खतेीको
अन्न तथा रूखका फलहरूको, दशांश परम भकुो हो। 31 यसथर् यिद कुनै मािनसले
त्यो अशं िफतार् लन ु चाहन्छ भने उसले उसको दशांशको दाममा पाँच भाग अशं
दाम थप्नपुछर् अिन मा िकन्न सक्छ।

32 “मािनसहरूको गाई तथा भडेाहरूबाट त्यके दशौं पशु पजूाहारीले लन
सक्छन ्िकनभने त्यके दशांश पश ु परम भकुो हो। 33 त्यो छािनएको पशु असल
हो अथवा होइन त्यस िवषयमा त्यसको मा लकले िचन्ता गन काम छैन। उसले त्यो
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पशु अक एउटासगँ साट्न स ै न, यसो गरे ती दइुटै पशहुरू परम भकुा हुन्छन।्
त्यो पश ु िकनरे फकार्उन सिकंदनै।”

34 सीनै पवर्तमा परम भलुे मोशालाई इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त िदन ु
भएका आज्ञाहरू यीनै हुन।्
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