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गन्तीकोपसु्तक
मोशाले इ ाएल मािनसहरूका गन्ती गछर्न ्

1 सीनै मरूभिूमको भटे हुने पालमा इ ाएलीहरूले िम दशे छोडकेो दो ो
वषर्को दो ो महीनाको पिहलो िदन मोशािसत परम भलुे कुरा गन ुर्भयो। 2 “उहाँले
भन्नभुयो, ितनीहरूको प रवार र कुल समहू सिहत त्यके को नाम लखेरे
इ ाएली मािनसहरूको गन्ती गर। 3 हारून र ितमीले बीस वषर् र त्यो भन्दा वशेी
उमरे भएकाहरू सनेामा जान सक्छन ् त्यकेको गन्ती गर। 4 त्यके कुलका एक
एक ले ितमीलाई सहायता गनछन।् त्यके कुलबाट एक जना अगवुा
हुनछे। 5 यी िनम्न ल खत हरूले ितमीलाई सहायता गनछन:्

रूबनेको कुलबाट शदऊेरका छोरा एलीसरू
6 िशमोनको कुलबाट सरूीश ैको छोरो शलमूीएल;
7 यहूदाको कुलबाट अम्मीनादाबको छोरो नहशोन;
8 इस्साकारको कुलबाट सआूरको छोरो नतनले;
9 जबलूनूको कुलबाट हलेोनको छोरो एलीआब;
10 यसूफुको उ रािधकारीहरूबाट;
ए मैको कुलबाट अम्मीहूदको छोरो एलीशामा
मनश्शकेो कुलबाट पदासरूको छोरो गम लएल;
11 िबन्यामीनको कुलबाट िगदोनीको छोरो अबीदान;
12 दानको कुलबाट अम्मीश ैको छोरो अहीएजरे;
13 आशरेको कुलबाट ओ ानको छोरो पगीएल;
14 गादको कुलबाट रूएलको छोरो एल्यासाप;
15 न ालीको कुलबाट एनानको छोरो अहीरा।”
16 यी सबै मािनसहरू ियनीहरूको कुल समहूका अगवुाहरू िथए र मािनसहरूले

नै ियनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो कुल समहूका अगवुा बनाए। 17 तब मोशा र
हारूनले ती मािनसहरूलाई लए जसलाई अगवुा बनाएका िथए। 18 दो ो महीनाको
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पिहलो िदन ितनीहरूले सबै समदुायलाई एकै चोटी बोलाएर पसु्ता अिन ितनीहरूको
सन्तानहरूको नाम द ार् गरेर बीस र बीस भन्दा वशेी उमरेको त्यके को सचूी
तयार गरे। 19 परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको आज्ञा अनसुार ितनले मािनसहरूको
गन्ती सीनै मरूभिूममा गरे।

20 ितनीहरूले यस्तो कारले सखं्या गन्ती गरे इ ाएलको थम जाित रूबने र
ितनको प रवारको गणना गरे। बीस र बीस वषर् भन्दा वशेी उमरेका हरू
जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरूको नामको सचूी बनाइयो। ितनीहरूको िपता-
पखुार्को कुल र प रवार अनसुार नाम द ार् ग रयो। 21 रूबनेको कुलबाट
गन्ती ग रएको सखं्या 46,500 िथयो।

22 ितनीहरूले िशमोनको कुलबाट गन्ती गरे-बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो
सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल र प रवार
अनसुार द ार् ग रयो। 23 िशमोनको कुलबाट 59,300 को गन्ती
गय ।

24 ितनीहरूले गादको कुलबाट गन्ती गरे बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो
सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल र प रवार
अनसुार द ार् ग रयो। 25गादको कुलबाट 45,650 को गन्ती गय ।

26 ितनीहरूले यहूदाको कुलबाट गन्ती गरे बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो
सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल र प रवार
अनसुार दतार् ग रयो। 27 यहूदाको कुलबाट 74,600 को गन्ती
गय ।

28 ितनीहरूले इस्साकारको कुलबाट गन्ती गरे बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू
जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल र प रवार
अनसुार द ार् ग रयो। 29 इस्साकारको कुलबाट 54,400 को गन्ती
गय ।

30 ितनीहरूले जबलूनूको कुलको गन्ती गरे बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो
सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल र प रवार
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अनसुार द ार् ग रयो। 31 जबलूनूको कुलबाट 57,400 हरूको
गन्ती ग रयो।

32 ितनीहरूले ए मैको कुल समहूबाट गन्ती गरे। (ए मै-यसूफुको छोरो।) बीस
वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम
िपता-पखुार्को कुल र प रवार अनसुार द ार् ग रयो। 33 ए मैको कुलमा
गन्ती ग रएको हरूको सख्या 40,500 िथयो।

34 ितनीहरूले मनश्शे कुलका मािनसहरूको गन्ती गरे। (मनश्शे पिन यसूफुका
छोरा िथए।) बीस वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू
त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल र प रवार अनसुार गणना ग रयो।

35मनश्शकेो कुलमा गन्ती ग रएको मािनसहरूको सखं्या 32,200 िथयो।

36 ितनीहरूले िबन्यामीन कुलका मािनसहरूको गन्ती गरे। बीस वषर् र उभँोका
मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को कुल
र प रवार अनसुार गणना ग रयो। 37 िबन्यामीनको कुलमा गन्ती ग रएका
मािनसहरूको सखं्या 35,400 िथयो।

38 ितनीहरूले दान कुलका मािनसहरूको गन्ती गरे। बीस वषर् र उभँोका सबै
मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम िपता-पखुार्को
कुल र प रवार अनसुार गन्ती ग रयो। 39 दानको कुलमा गन्ती ग रएका
मािनसहरूको सखं्या 62,700 िथयो।

40 ितनीहरूले आशरे कुलका मािनसहरूको गन्ती गरे। बीस वषर् र उभँोका
मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम पखुार्को कुल
र प रवार अनसुार गणना ग रयो। 41 आशरे कुलमा गणना ग रएका
मािनसहरूको सखं्या 41,500 िथयो।

42 न ाली कुलका मािनसहरूको ितनीहरूले गणना गरे। बीस वषर् र उभँोका
मािनसहरू जो सनेामा जान ु सक्थे ितनीहरू त्यकेको नाम पखुार्को कुल
र प रवार अनसुार गणना ग रयो। 43 न ाली कुलमा गणना ग रएको
मािनसहरूको सखं्या 53,400 िथयो।
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44 मोशा, हारून र इ ाएलका बा जना अगवुाहरूले यी मािनसहरूको गन्ती
गरे। (त्यहाँ त्यके कुल समहूबाट एक जना अगवुा िथए।) 45 ितनीहरूले बीस
वषर् र उभँोका मािनसहरू जो सनेामा जान सक्थे ितनीहरूको गन्ती गरे। ितनीहरू
त्यकेको आफ्नो-आफ्नो प रवार अनसुार गणना ग रयो। 46 ितनीहरूको जम्मा

सखं्या 6,03,550 िथयो।
47 लवेी कुल समहूका प रवारका मािनसहरूको गणना इ ाएलका अन्य

मािनसहरूिसत ग रएन। 48 परम भलुे मोशालाई भन्नभुएको िथयोः 49 “लवेीको
कुल समहूका मािनसहरूको गणना नगन ुर् अथवा ितनीहरूलाई इ ाएलका अरू
मािनसहरूिसत निमलाउन।ु 50 तर ितमीले लवेीहरूलाई करारको पिव पाल र
यसका सबै वस्तहुरू हरेचाह गन ुर्का िन म्त िनय ु गय । ितनीहरूले पिव पाल
र यसका सबै वस्तहुरू बोक्न ु पछर्। अिन ितनीहरूले पिव पालको सवेा गन ुर्पछर्
र ितनीहरूले उनीहरूको छाउनी यसकै व रप र बनाउन ु पछर्। 51 जब ितमीले
पिव पाल साथ्य लवेीहरूले यसलाई तल झान ुर् पथ्य जब ितमीहरू रोिकने छौ,
लवेीहरूले यसलाई स्थािपत गन ुर् पथ्य । कुनै जो िवदशेी निजक आउँछ त्यसलाई
मान ुर् पछर्। 52 इ ाएलीहरूले आफ्नो आफ्नो दल समहू िभ र आफ्नै झण्डाको
छेउ छाउमा िशिवर बनाऊन।् 53 तर लवेीहरूले ितनीहरूका छाउनी पिव पालकै
व रप र लगाउन ्र यसलाई रक्षा गन ुर् पछर् तािक करारको पिव पाल सरुिक्षत रहोस ्
र परमे रको रसको कोप इ ाएली समदुायमािथ नपरोस।्”

54 यसरी इ ाएलका मािनसहरूले परम भु ारा मोशालाई िदन ु भएको सबै
आज्ञाहरू पालन गरे।

2
िशिवरको बन्ध

1 मोशा र हारूनलाई परम भलुे भन्नभुयोः 2 “इ ाएलका मािनसहरू त्यकेले
िशिवर भटे हुने पालको व रप र लगाउन ु पछर् अिन त्यके कुल दलको आफ्नो
झण्डा हुनपुछर् र त्यके मािनसले आ-आफ्नो दलको झण्डाको समीप िशिवर
बनाउन ु पछर्।

3 “यहूदा िशिवर दलहरूले पवूर्ितर घाम झलु्कने प आफ्नो झण्डाको
म ु न्तर िशिवर हालनु। यहूदा दलका मािनसहरूको अगवुा अम्मीनादाबका छोरा
नहशोन हो। 4 ितनको दलमा 74,600 मािनसहरू छन।्
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5 “ितनको समीपमै इस्साकार प रवार दलले िशिवर हालनु।् यी
मािनसहरूको अगवुा सआूरको छोरो नतनले हुन।् 6 उसको दलमा 54,400
मािनसहरू छन।्

7 “जबलूनू कुल दलले पिन यहूदा दलकै नजीकमा िशिवर हालनु।्
जबलूनूका मािनसहरूको अगवुा हलेोनको छोरो एलीआब हुन ् र, 8 ितनको
दलमा 57,400 मािनसहरू िथए।

9 “यहूदाको िशिवरमा जम्मा 1,86,400 मािनसहरू खटाइएका छन।् यी
सब मािनसहरू ितनीहरूका िविभन्न प रवार दलमा िवभ भएका छन।् जब
मािनसहरू एक ठाँउदे ख अक ठाँउ सछर्न ्यहूदा दल पिहला सनछ।

10 “रूबनेको िशिवरको झण्डा पिव पालको दिक्षणमा रहनछे। त्यके
दलले आफ्नो झण्डा निजकै िशिवर हाल्नछे। रूबनेका मािनसहरूको अगवुा
शदऊेरका छोरो एलीसरू हुन र 11 उसको दलमा 46,500 मािनसहरू छन।्

12 “िशमोन कुल दलले रूबने प रवार दलकै नजीक िशिवर हाल्नछे।
िशमोनका मािनसहरूको अगवुा सरूीशद ्दकैो छोरो शलमूीएल हुन।् 13 उसको
दलमा 59,300 जना मािनसहरू छन।्

14 “रूबनेको मािनसहरूको निजकै गादका मािनसहरूले पिन िशिवर
हाल्नछेन।् रूएलको छोरा एल्यासाप गादका मािनसहरूको अगवुा हो।
15 उसको दलमा 45,650 मािनसहरू छन।्

16 “त्यहाँ रूबनेको िशिवरमा ख टएका जम्मा 1,51,450 जना
मािनसहरू छन ् र जब मािनसहरू एक ठाँउबाट अक ठाउँमा सछर्न रूबनेको
िशिवर दो ो दल हुनछे।

17 “लवेीहरूको िशिवरिसतै अरू िशिवरहरूको माझमा भटे हुने पाल पिन
जानछे। ितनीहरूको जसरी आफ्नो आफ्नो झण्डामा िशिवरहरू लगाइएको छ
सोही ममा लश्करमा जान्छन।्

18 “प म प को ए मैको िशिवर ितनीहरूकै झण्डामा हुनछे। ए मैका
मािनसहरूको अगवुा अ म्महूदका छोरो एलीशामा हुन। 19 उसको दलमा जम्मा
40,500 जना मािनसहरू छन।्

20 “ए मैका कुल दलको िशिवरको नजीकै मनश्शे कुल दलको िशिवर
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हुनछे। यस दलको अगवुा पदासरूको छोरो गमलीएल हुन। 21 उसको दलमा
32,200 मािनसहरू छन।्

22 “िबन्यामीन कुल दलको िशिवर ए मैको कुल दलको िशिवर नजीकै
रहनछे अिन यस कुल दलको अगवुा िगदोनीको छोरो अबीदान हुन। 23 त्यहाँ
जम्मा 35,400 जना मािनसहरू उसको दलमा िथए।

24 “ए मैको िशिवरमा ख टएका मािनसहरूको सखं्या 1,08,100 छ।
जब िशिवर िहडंछ ितनीहरू ते ो लस्करमा िहड्नछेन।्

25 “उ र ितर भएको दानको िशिवरमा भएका मािनसहरू ितनीहरूको
आफ्नो झण्डा मिुन रहनछेन ् अिन ितनीहरूको अगवुा अम्मीशद ्दकैो छोरो
अहीएजर हुन। 26 उसको दलमा 62,700 जना मािनसहरू छन।्

27“दान कुल दलको िशिवर नजीकै आशरे कुल दलको िशिवर रहन्छ अिन
यस कुल दलको अगवुा ओ ानको छोरो पगीएल हुन।् 28 त्यहाँ उसको दलमा
41,500 मािनसहरू छन।्

29 “अिन आशरे कुल दलको िशिवर नजीकै न ाली कुल दलको िशिवर
रहनछे र ितनीहरूको अगवुा एनानको छोरो अहीरा हुन।् 30 त्यहाँ उसको दलमा
53,400 मािनसहरू छन।्

31 “दान प रवार दलमा मािनसहरूको कुल सखं्या 1,57,600 छ।
ितनीहरू आफ्नो-आफ्नो झण्डा लएर अ न्तम लस्करमा िहड्नछेन।्”

32 इ ाएलीहरूको प रवार अनसुार गन्ती ग रएको मािनसहरू ियनीहरू नै हुन।्
गन्ती ग रए अनसुार ियनीहरूको सखं्या 6,03,550 हो। 33 परम भलुे मोशालाई
िदनभुएको आज्ञा अनसुार इ ाएलीहरूिसत लवेीहरूको गन्ती ग रएन।

34 यसथर् इ ाएली मािनसहरूले मोशालाई परम भलुे िदनभुएको आज्ञा अनसुार
त्यके कुरो गरे। यसरी नै ितनीहरूले आफ्नो-आफ्नो झण्डा नजीकै िशिवर बनाए

अिन त्यसरी नै आफ्नो-आफ्नो वशं र प रवार अनसुार ितनीहरू लस्करमा िहडं।े

3
हारूनको प रवार-पजूाहारीहरू

1 परम भलुे सीनै पवर्तमा मोशासगं कुरा गन ुर्हुदँा हारून र मोशाको प रवारको
िववरण यस्तो िथयो।
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2 हारूनका दइुजना छोराहरू िथए र नादाब ितनको जठेो छोरा िथए। अरू
छोराहरूको नाम अबीहू, एलाजार र ईतामार हो। 3 हारूनका यी छोराहरू तलेले
अिभिष परम भकुो िवशषे सवेाका िन म्त पजूाहारीहरूको रूपमा िनय ु ग रएका
िथए। हारूनका यी छोराहरूलाई परम भकुो िवशषे सवेामा िनय ु ग रएको
िथयो। 4 नादाब र अबीहू परम भकुो सवेामा रहकेो समय मै अपिव आगो
ारा ब लचढाएको पापले सीनै मरूभिूममा मरे। ितनीहरूको कुनै छोरो िथएन,

यसकारण एलाजार र ईतामारले पजूाहारीका स्थान लएर परम भकुो सवेामा लाग।े
ितनीहरूका बाब ु हारूनको जीवन कालमा नै यस्तो घटना घ ो।

पजूाहारीका सहायक लवेीहरू
5 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 6 “लवेी कुलका जम्मै मािनसहरूलाई ल्याऊ

अिन पजूाहारी, हारून सामनु्ने हािजर गराऊ, ितनीहरू सबै हारून पजूाहारीको
सहयोगीहरू हुनछेन।् 7 लवेीहरूले भटे हुने पालमा आराधना गदार् हारूनलाई र
त्यहाँ आराधना गन ुर् आउने सबै मािनसहरूलाई सहायता गनछन।् 8भटे हुने पालको
सबै सर-समानहरूको सरुक्षा ितनीहरूले गनछन ्अिन त्यस पालिभ को दाियत्वपणूर्
काम गनछन।्

9 “लवेीहरू सबै इ ाएलीहरूबाट चिुनएका हुन।् ितनीहरूलाई हारून र ितनका
छोराहरूको सहायकहरूको रूपमा िदन ु पछर्।

10 “हारून र ितनका छोराहरूलाई पजूाहारी रूपमा िनय ु गर अिन ितनीहरू
बाहके अन्य कुनै पिन त्यस पिव स्थानमा प चे ा गरे त्यो अवश्य मा रन ु
पछर्।”

11परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 12“याद राख, मलैे लवेीहरूलाई इ ाएलका
पिहले जन्मने मािनसहरूको स ामा लएको छु। यसकारण लवेीहरू मरेा हुन ् र
इ ाएलका पिहले जन्मने छोराहरू मलाई िदन ु पदन। 13 जब ितमीहरू िम दशेमा
िथयौ, मलैे िम दशेका मािनसहरूका पिहले जन्मकेा सबै नानीहरू मारें अिन मलैे
इ ाएलीहरूका पिहले जन्मकेा नानीलाई मरेो नानीहरू झैं छु ाएँ र त्यसरी नै पिहले
जन्मकेा पशहुरूलाई पिन छु ाएँ। ितनीहरू सबै मरेो हुन ्म परमे र हु।ँ”

14 सीनै पवर्तमा परम भलुे मोशािसत फे र कुरा गन ुर्भयो, 15 “लवेीहरूको
कुलमा सबै वशं तथा प रवार समहूहरू गन्ती गर। एक मिहना र यो भन्दा वशेी
उमरेको सबै परुूषहरूको गन्ती गर।” 16 परम भकुो आज्ञा पालन गरी मोशाले सबै
लवेी मािनसहरूको गन्ती गरे।
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17 लवेीका तीनजना छोराहरू िथए र ितनीहरूको नाम यस कार छ गशे ,
कहात र मरारी।

18 गशे न वशकंो नाम हो लब्नी र िसमी।
19 कहात वशंको नाम अ ाम, ियसहार हे ोन र उज्जीएल।
20 मरारी वशंहरू हुन महली र मसी।

ितनीहरूको िपता-पखुार्हरू अनसुार लवेीका वशंहरू ियनै हुन।्
21 लब्नी र िसमीका वशंहरू गशे नका हुन ् र ितनीहरू गशे नी वशंका भए।

22 एक मिहना र अिधकका परुूष मािनसहरू ितनीहरूका यी दईु प रवार समहूमा
सबै 7,500 जना िथए। 23 गशे नी वशंलाई पिव पालको प म प िशिवर
लगाउन ु पथ्य । 24 गशे नी वशंका मािनसहरूका अगवुा लाएलको छोरो एल्यासाप
िथयो। 25 भटे हुने पालमा गशे नी मािनसहरूको काम भटे हुने पाल, बािहरी
पाल, छाना र वशे ारको पदार्को हरेचाह गन ुर् िथयो। 26 पिव स्थानको आगँनको
वशे ारको पदार् आगँनको पदार्, पदार्को डोरीहरू र पदार्मा योग हुने सबै समानहरू

ितनीहरूको हरेचाहमा िथयो। त्यो आगँन पिव स्थान र वदेीको व रप र िथयो।
27 अमामी, ियसहार, हे ोन र उज्जीएल प रवार समहूहरू कहात वशंका

हुन।् 28 यस प रवार समहू एक मिहना र उभँोका परुूषहरू 8,300 िथए।
कहातीहरूलाई पिव स्थानमा भएको सर-समानको िजम्मावारी िथयो। 29 कहाती
प रवार समहूरूको मािनसहरूले पिव स्थानको दिक्षण प ितनीहरूको िशिवर
टाँग।े 30 उज्जीएलको छोरो एलीसापान यी कहाती वशंका मािनसहरूको अगवुा
िथयो। 31 ितनीहरूको कामहरू पिव सन्दकू, टेबल, सामदान, वदेीहरू र पिव
स्थानको पिव भाँडाहरू अिन पदार् र पदार्सगं सम्ब न्धत सबै कुराहरूको हरेचाह
गन ुर् िथयो।

32 पजूाहारी हारूनको छोरो एलाजार चाँिह लवेीहरूको अगवुाहरूको अगवुा
िथयो। पिव स्थान हरेचाह गनहरू मािथ उसको िनयन् ण िथयो।

33महली र मशूी प रवार समहूहरू मरारी वशंका हुन। यस वशंहरूमा एक मिहना
र, 34 यस प रवारमा एक मिहना अिन त्यस मािथका सबै परुूषहरू जम्मा 6,200
जना िथए। 35 मरारी प रवार समहूका मािनसहरूको अगवुाले अबीहलेको छोरा
सरूीएलले पिव पालको उ र ितर ितनीहरूका पालहरू लगाए। 36 मरारीहरूलाई
पिव स्थानको आधारहरू, ियनीहरूको बारहरू खम्बाहरू र ियनीहरूको योगमा
आउने सबै सरसामानहरू हरेचाह गन िजम्मावारी िथयो। 37 व रप रको आगँनको
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खम्बाहरू, कीलाहरू, डोरीहरू, आधारहरू र यस सम्बन्धी योग ग रने कुराहरू
पिन ितनीहरूको िजम्मामा िथयो।

38 पिव स्थानको पवूर् प भटे हुने पालको सम्मखु घाम झु ल्कने प
मोशा, हारून अिन ितनका छोराहरूले िशिवर बसाल।े इ ाएली मािनसहरूको िन म्त
ितनीहरूले पिव स्थान इलाकाको सरुक्षा ग ररहकेा िथए। कुनै पिन जो
पिव स्थानको नजीक आउँथ्यो त्यसलाई मा रन्थ्यो।

39 परम भकुो आज्ञा अनसुार मोशा र हारून ार गिनएका एक मिहना र उभँोको
उमरेका परुूष लवेीहरूको सखं्या जम्मा 22,000 िथयो।

लवेीहरूले जठेो छोरोहरूको स्थान ओगटे
40 परम भलुे मोशालाई फे र भन्नभुयो, “इ ाएली मािनसहरूको पिहले

जन्मकेा परुूषहरू जो एक मिहना अिन उभँोकाहरूको गन्ती गरी एउटा सचूी तयार
गर। 41 िवगतमा मलैे भनकेो िथएँ िक इ ाएलीहरूका पिहला जन्मकेाहरूलाई
म लनछुे, तर अिहले म, परम भलुे इ ाएलीहरूको पिहला जन्मकेो स ामा
लवेीहरूलाई लनछुे र इ ाएलीहरूको पिहलो पशहुरूको स ामा लवेीकहरूकै
पिहलो पशधुन लन्छु।”

42 यसकारण परम भकुो आज्ञा अनसुार मोशाले इ ाएलका मािनसहरूको
पिहला जन्मकेा सबै नानीहरूको गन्ती गरे। 43 मोशाले एक महीना र उभँोका सबै
परुूषहरूको गन्ती गरे अिन सचूीमा 22,273 जनाको नाम िथयो।

44 परम भलुे मोशालाई अझ भन्नभुयो, 45 “इ ाएलीहरूको अन्य
मािनसहरूको स ामा ितमीले लवेीहरूलाई लऊे र म अरू मािनसहरूका पशहुरूको
स ामा लवेीहरुको लनछुे। लवेीहरू मरेो मािनसहरू हुन।् म परम भु हु।ँ
46 22,000 लवेीहरू छन ्तर अन्य प रवारको जठेा छोराहरू 22,273 हुनाले
273 जना लवेीहरू भन्दा वशेी हुन्छन।् 47यी 273 जना वशेी भएका परुूषहरूको
िन म्त त्यकेको पाँच शकेलको िहसाबले लऊे। ( शासिनक प रमाणमा एक
शकेल बराबर बीस गरेा हुन्छ)। इ ाएलीहरूबाट यो चाँदी लऊे। 48 त्यो पसैा हारून
र ितनका छोराहरूलाई ती 273 इ ाएलीहरूको स ामा दऊे।”

49 यसकारण लवेीहरू भन्दा वशेी भएका अन्य मािनसहरूको स ामा मोशाले
पसैा लए। 50 उसले इ ाएलीहरूको पिहला जन्मकेाबाट 1,365 शकेेल चाँदी
(अिधकारीहरूको नाप अनसुार) जम्मा गरे। 51 परम भकुो आज्ञा अनसुार त्यो पसैा
मोशाले हारून र ितनका छोराहरूलाई िदए।
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4
कहातीहरूको काम

1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 2“लवेीहरूको बीचमा कहातीहरूको
उनीहरूको वशं तथा प रवार समहूको िहसाबले गन्ती गर। 3 भटे हुने पालमा सवेा
गनर् आउने मध्ये तीस दे ख पचास वषर् उमरे सम्मका मािनसहरूको गन्ती गर।
4 कहातीहरूको काम भटे हुने पालमा सब भन्दा पिव चीजहरूको हरेचाहा गन ुर्
हो।

5 “जब इ ाएलीहरू नयाँ क्षे मा सनर् तयार हुन्छन,् हारून र ितनका छोराहरूले
भटे हुने पाल पदार् तल झान ुर् पछर् अिन यसले करारको सन्दकूलाई ढाक्न ु पछर्।
6 ितनीहरूलाई यसमािथ नरम छाला लगाइ दऊे अिन छालालाई नीलो लगुािसत
छोपी दऊे अिन बोक्ने डण्डालाई यसको ठाउँमा रा ु पछर्।

7 “ितनीहरूले पिव टेबलमािथ िनलो रंङ्गको लगुा ओ ाऊन ् अिन
त्यसमािथ, रकावी, धपूौरोहरू, बाटाहरू अिन अधर्-ब लका कचौराहरू राखनू,्
अथवा ढुङँ् ा रा खिदऊन।् िवषशे रोटी त्यो पिव टेबलमा सधँ ै रहोस।् 8 ितनीहरूले
ितनीहरू मािथ रातो लगुा ओ ाऊन ्अिन त्यसमािथ फे र नरम छालाले यसलाई
छोिपिदउन।् बोक्नकुो लािग योग ग रने डण्डाहरू टेबलमा राखनु।्

9 “ितनीहरूले िनलो लगुाले सामदान, यसको ब ीहरू, ब ीका सलदेोहरू,
मसीदानी अिन जनु भाँडाहरूबाट तले ब ीमा लगाइन्छ ती भाडाहरू सबै ढािकिदन।ू
10 त्यसपिछ त्यो सामदान र यसका सबै समानहरू सील छालाको च्यादरले छोपरे
ितनीहरू बोिकने डण्डामा राखनु।्

11 “ितनीहरूले सनुको वदेीमािथ िनलो लगुाले ढािक िदऊन ्र त्यसमािथ नरम
छालाको टु ाले छोिपिदउन ्अिन बोकेर ल्याइएका खम्बाहरू ठाउँमा राखनु।्

12“पिव स्थानमा सवेा गदार् योग ग रने वस्तहुरू ितनीहरूलेलजैाऊन र् एउटा
िनलो लगुामािथ नरम छालाको च्यादरले छोिप िदऊन ्र ितनीहरूलाई बोकी लजैाने
डण्डी मािथ राखनु।्

13 “काँसको वदेीबाट ितनीहरूले खरानी सफा गरून ्र त्यसमािथ बजैनी रंगको
लगुाले ढाकुन।् 14 त्यसपिछ ितनीहरूले त्यस वदेीमा आराधना गदार् योग ग रने
वस्तहुरू जस्तै अगँटेी, काँटाहरू बले्चाहरू छकर् ने बाटाहरू र ती सब काँसाको
वदेीमािथ राखनु।् त्यसपिछ ितनीहरूले त्यसमािथ नरम छालाले वदेीलाई ढाकुन ्र
बोक्नकुो लािग योग ग रने डण्डीहरू यसको ठाउँमा राखनु।्
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15 “जब हारून र ितनका छोराहरूले पिव सर-सामानहरू छोिपिदन सक्छन ्
तब कहाती वशंका मािनसहरूले त्यस समानहरू बोक्न शरुू गनर् सक्छन ् र यसरी
ितनीहरूले पिव स्थान स्पशर् गन छैनन ्न ितनीहरू मनछन।् भटे हुने पालको सबै
सर-समानहरू कहातीहरूले नै बोकुन।्

16 “पजूाहारी हारूनको छोरो एलाजार व ीको तले, सगु न्धत धपू दिैनक
अन्नब ल अिन अिभषके तलेको िन म्त िजम्मावार रहनछेन।् ितनी भटे हुने पाल र
त्यसिभ भएको त्यके कुराको िजम्मावार रहनछे।”

17 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 18 “कहातीहरूलाई लवेीहरूबाट
अलग हुन नदऊे। 19 ितमीहरूले ितनीहरूको िन म्त यस्तो गर तािक ितनीहरू अित
पिव स्थान नजीक जाऊन ् तर नमरून।् हारून अिन ितनका छोराहरूले कहाती
मािनसहरूलाई पिव स्थान िभ गएर ितनीहरूले बोक्न ु पन समानहरू सबै दखेाइ
िदऊन।् 20 यिद ितमीहरूले त्यसो गरेनौ भने ती कहाती मािनसहरू िभ पस्छन ् र
पिव चीजहरू दखे्छन ्अिन ितनीहरूले केही समयको िन म्त मा पिन ती पिव
चीजहरू हरेे भने ितनीहरू िन य मछर्न।्”

गशे नीहरूको काम
21 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 22 “गशे नी वशंका सबै मािनसहरूको

आफ्नो आफ्नो प रवार र वशं अनसुार गन्ती गर। 23 सबै भटे हुने पालमा सवेा
गनर् आउने तीस दे ख पचास वषर् उमरेका मािनसहरूको गन्ती गर।

24 “गशे नी वशंका मािनसहरूले बोक्न ु पन र गन ुर् पन काम यही हो। 25 पिव
स्थानको पदार्हरू, भटे हुने पाल, त्यसको छाना र त्यसमािथ रहने नरम छालाको
आवरण अिन भटे हुने पालको ढोकाको पदार् ितमीहरूले बोक्न ु पछर्। 26 पिव स्थान
व रप रको आगँनमा भएका पदार्हरू, वदेीको पदार्हरू,आगँनको ाराहरूका पदार्हरू
र डोरीहरू तथा पदार्मा लाग्ने सबै सर-समानहरू ितनीहरूले बोकुन।् यी वस्तहुरूका
सम्बन्धमा जे कुराहरू पिन ग रन्छ त्यसको िन म्त गशे नीहरू मािनसहरू िजम्मावार
िथए। 27 गशे नी मािनसहरूले जे पिन गछर्न भारी वोक्ने काम होस ्अथवा अन्य
काम हारून र ितनका छोराहरूको आदशे अनसुार गनछन ्र गशे नी मािनसहरूको
काम ितनीहरूले रेख-दखे गनछन।् यसथर् गशे नी मािनसहरूलाई ितनीहरूले काममा
खटाऊन।् 28 गशे नी वशंका मािनसहरूले भटे हुने पालमा गन ुर् पन काम ियनीहरू
नै हुन ्र पजूाहारी हारूनको छोरो ईतामारले ितनीहरूको काम रेख-दखे गनछ।”
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मरारी प रवारको काम
29-30 “मरारी वशंहरू र प रवारका मािनसहरू ज-जसले भटे हुने पालमा सवेा

गरे अिन तीसदे ख पचास वषर् उमरेका छन ्ितनीहरू सबकैो गन्ती गर। ितनीहरूले
भटे हुने पालको िन म्त िवशषे काम गनछन।् 31भटे हुने पालमा ितनीहरूले या ाको
समयमा गन ुर् पन कामहरू ियनै हुन ् पिव स्थानका फल्याकहरू, त्यसका बारहरू
र डण्डीहरू, खम्बाहरू अिन आधारहरू। 32 व रप रका आगँनका खम्बाहरू र
ितनीहरूका आधारहरू, कीलाहरू, डोरीहरू र ितनका सबै सामानहरू र यी सब
सामानहरूिसत सम्ब न्धत सर-सामानहरू ितनीहरूले बोकून।् 33मािनसहरूको सिूच
तयार पान ुर् र त्यके मािनसले बोक्न ु पन के के हो खटाउन।ु हारून पजूाहारीका छोरो
ईतामारले ितनीहरूको काम रेख-दखे गनछ।”

लवेी प रवार
34 मोशा, हारून अिन इ ाएली मािनसहरूका धानहरूले कहाती मािनसहरूको

गन्ती गरे। ितनीहरूले ितनीहरूको वशंहरू र प रवार समहूहरूको गन्ती गरे।
35 ितनीहरूले तीसदे ख पचाससम्म उमरे भएका मानीसहरू जसले भटे हुने पालमा
काम गरेका िथए ितनीहरूको गन्ती गरे। यी मािनसहरूलाई भटे हुने पालमा िवशषे
कामहरू िदइएको िथयो।

36 कहाती प रवार समहूमा 2,750 मािनसहरू िथए अिन ितनीहरू भटे
हुने पालमा िवशषे सवेाको िन म्त लायक िथए। 37 यसथर् यी कहाती वशंका
मािनसहरूलाई भटे हुने पालमा िवशषे कामहरूको िन म्त खटाइयो। परम भलुे
मोशालाई भन्न ु भए अनसुार मोशा र हारूनले गरे।

38-39 गशे नी मािनसहरूमा पिन तीसदे ख पचास वषर् उमरे भएका र भटे
हुने पालमा काम गरेकाहरूको गन्ती ग रएको िथयो। यी मािनसहरूलाई भटे हुने
पालमा िवशषे कामको िन म्त खटाइएको िथयो। 40 यस प रवार समहूमा 2,630
मािनसहरू गिनएका िथए। 41 यी सबै मािनसहरू भटे हुने पालमा सवेारत िथए
जसलाई परम भलुे िदन ु भएको आज्ञा अनसुार मोशा र हारूनले गन्ती गरेका िथए।

42 मरारीहरू आफ्नो आफ्नो वशं तथा प रवार अनसुार गिनएका िथए।
43 तीसदे ख पचास वषर् उमरे भएका जो भटे हुने पालको सवेामा लागकेा िथए
ितनीहरूको गन्ती भएको िथयो अिन ितनीहरूलाई भटे हुने पालमा िवशषे सवेाको
िन म्त खटाइएको िथयो। 44 मरेारी प रवार समहूमा 3,200 मािनसहरू भटे हुने
पालमा िवशषे सवेाको िन म्त लायक िथए। 45 यसथर् यी मरारी प रवार समहुका
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मािनसहरूलाई भटे हुने पालमा िवशषे कामको िनम्ती खटाइयो। मोशा र हारूनले
मोशालाई परम भलुे भन्नभुए अनसुार यसो गरे।

46 यसथर्, मोशा, हारून र इ ाएली मािनसहरूका नायकहरूले लवेी
मािनसहरूका त्यके वशं र त्यके प रवार समहूको मािनसहरूको गन्ती गरे।
47 तीसदे ख पचास वषर् उमरे भएका र भटे हुने पालमा काम गरेका सबै
मािनसहरूको ितनीहरूले गन्ती गरे। ितनीहरूलाई भटे हुने पालमा िवशषे कामको
िन म्त खटाइयो। ितनीहरूले या ा गदार् भटे हुने पाल बोक्ने काम गरे। 48 ितनीहरूको
कुल सखं्या 8,480 िथयो। 49 परम भकुो आज्ञा अनसुार नै मोशाले त्यके
मािनसको गन्ती गरेका िथए। त्यके मािनसलाई उसले के बोक्न ु पथ्य उसलाई
भिनएको िथयो। यो परम भलुे भन्नभुए जस्तै ग रएको िथयो।

5
शु ता िवषय िनयम

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा दऊे िक
यिद कसलैाई चमर्रोग अथवा धात ु रोग सरेको छ, यिद कोही ी मािसकधमर्मा छ,
यिद कसलैे मतृशरीरलाई छोएर अपिव छ भने त्यस्तो हरूलाई छाउनीबाट
बािहर िनकाल्न ु पछर्। 3 म छाउनीमा ितमीहरूको बीचमा छु, यसकारण ितनीहरू
चाहे परुूषहरू अथवा ीहरू हुन ् ितनीहरूलाई छाउनीबाट िनकाली दऊे तािक
ितमीहरूले म ब े ठाँउलाई अपिव बनाउने छैनौ।”

4 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले परमे रको आज्ञा पालन गरी त्यस्ता
मािनसहरूलाई िशिवर बािहर पठाई िदए। परम भलुे मोशालाई भन्नभुए अनसुार
ितनीहरूले गरे।

ज रवाना
5 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 6 “यो कुरा इ ाएलका मािनसहरूलाई भन

एकजना ले अक मािथ नरा ो काम ग ररहकेो हुन्छ। (जब कसलैे
अक कसमैािथ अन्याय गछर् तब उसले परमे रिसत पाप ग ररहकेो हुन्छ।) त्यो

दोषी हो। 7 त्यसकारण उसलेगरेको कुकमर् स्वीकान ुर् पछर् अिन उसलेलागकेा
चीजहरूको िन म्त परूा मोल िदन ु पछर् साथै को लािग पाँच भागको एक भाग
जोडन ु पछर् जसलाई उसले सताए। 8 तर यिद त्यो सताएको मय भने अिन उसको
कोही आफन्ता छैन भन,े क्षितपिूतर्को मोल परम भकुो पजूाहारीलाई िदन ु पछर्।
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यो ले पजूाहारीलाई ाय तको िन म्त एउटा साँढे िदन ु पछर्। पजूाहारीले
साँढलेाई ब लदान िदएर उसको लािग ाय त गन छ।

9 “मािनसहरूले पजूाहारीलाई चढाएको पिव उपहार पजूाहारी कै हुन्छ।
10 कुनै पिन ले चढाएको पिव उपहार उसकैो हुन्छ तर यिद उसले
पजूाहारीलाई िदए त्यो पजूाहारीको हुन्छ।”

प ीमािथ पितको शकंा
11 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 12 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यी कुराहरू

भन: एकजना परुूषकी प ी त्योसगं िव ासघाती हुन सक्छे। 13 ितनले ितनको
पितले चाल नपाई अक मािनसिसत सभंोग गछ भन।े त्यहाँ ितनले दिूषत गरेको
दखेाउनलाई केही साक्षी नहोला अिन ितनका पितले नजान्ला अिन प ीले पिन
ितनको पाप कट नगर् लन।् 14 तर ितनले गरेको कुकमर्को शकंा ितनका पितले
गनर् सक्छ र उसको मनमा प ी ित डाह जाग्न सक्छ। उसले उसको प ी ित
शकंा गनर् सक्छ अिन ऊ ित ितनी दिूषत िथइन।् 15 त्यस्तो भएको खण्डमा उसले
आफ्नी प ीलाई पजूाहारीकहाँ लजैाओस ् त्यस ले ब लको िन म्त एपाको
दशौं िहस्सा जौंको पीठो लान ु पछर्। जौंको पीठो परम भकुो िन म्त डाही पितले
चढाएको अन्नब ल हुन्छ। त्यसमा उसले तले हाल्न ु हुदँनै अिन धपू पिन जलाउन ु
हुदँनै। यो अन्नब ल खाली प ीको दोष बािहर दखेाउन मा हो।

16 “तब पजूाहारीले त्यस ीलाई नजीक ल्याएर परम भु अिघ उभ्याउँछ।
17 तब पजूाहारीले केही पिव पानी माटोको भाँडामा हाल्छन ्र त्यस पानीमा भटे
हुने पालको भ ूईँको धलूो हाल्छन।् 18 पजूाहारीले त्यस ीलाई परम भकुो अघाडी
उभ्याएर उसको कपालको चलु्ठो खोलरे हातमा अन्नब ल रा खिदन्छन।् यो जौंको
पीठो उसको पित डाहीले िदएको हो। त्यही समयमा उसले आफ्नो हातले पिव
पानी भएको माटोको भाँडा समात्छन। त्यो पिव पानीले त्यस ीमािथ अिन
ल्याँउछ।

19 “अिन पजूाहारीले त्यस ी मािनसलाई कसम खवुाएर भन्छन ् ‘यिद कुनै
परुूषले ितमीिसत यौन सम्बन्ध नराखकेो भए अिन ितमी यस परुूषिसत िववाह गरे
प ात िब केी छैनौ भने तब यस क ल्याउने पानीले ितमीलाई कुनै नोकसान गन
छैन। 20 तर यस मािनसिसत िववाह गरे प ात पिन ितमी अन्य परुूषिसत अनिैतक
सम्बन्ध राखकेी छौ भने ितमी पिव होइनौ। 21 तब पजूाहारीले त्यस ीलाई ाप
पन कसम खान लाउछँन ्र उसले त्यस ी मािनसलाई भन्छन ्परम भलुे ितमीलाई
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त्यस्तो ाप िदऊन ् िक जब जब कुनै मािनसले अक मािनसलाई सराप्छ उसले
भन्नछे िक जनु भयङ्कर अवस्था त्यस ीलाई आईलागकेो िथयो।’

“यही अवस्था त ँ मािथ पिन आइपरोस,् िकनभने ित ो अनिैतक कुकृितले
ित ो िजउ सकेुर बाँझी हुनछेौ अिन ित ो पटे सिुननछे। 22 पजूाहारीले भन्न ु पछर्,
‘ितमीले गरेको छौ भने ितमीबाट नानीहरू जन्मने छैन, अिन गभर् बसी हाले पिन
त्यो तहुुनछे।’ अिन त्यस आइमाईले भन्नपुछर्, ‘तपाईंले जसो भन्न ु हुन्छ म मान्छु।
आमने, आमने।’

23 “तब यो उसको कसम पजूाहारीले चमर्मा अथवा कागजमा ले ु पछर् अिन
त्यो िततो पानीले ले खएको अक्षरहरू मे टिदन ु पछर्। 24अिन पजूाहारीले त्यो पानी
त्यस ीलाई िपउन लगाउन ु पछर् र त्यस ाप पान पानीले त्यस ीलाई क िदन्छ।

25 “तब पजूाहारीले डाही मािनसको भोजबली ीको हातहरूबाट यो वदेीमा
ल्याउन पछर् लएर परम भकुो अिघ डोलाउन ु पछर्। 26 पजूाहारीले उसको हातहरू
केही अन्नले भ रिदने छ अिन वदेीमािथ लगाउनछे अिन त्यहाँ जलाउने छ।
त्यहाँ पिछ ीलाई पानी पीउन लगाउन ु पछर्। 27 जब ितनले उसलाई त्यो पानी
िपलाउनछेन ् तब यिद त्यो ी आफ्नो पितिसत अिव ासी रहकेी छे अिन आफू
अपिव भएकी छे भने त्यस पानीले उसलाई क गराउनछे जस्तै त्यसले उसको
िजउ सिुकजानछे अिन पटे फु लनछे। त्यो प ी आफ्ना मािनसहरू माझमा ाप
परेको जीवन िबताउनछेे। 28 तर यिद त्यो ी आफ्नो पितिसत िव ासघात नगरी
पिव रहकेी छे भने त्यो स्वभािवक रहन्छे अिन नानीहरू जन्माउन योग्यकै रहन्छे।

29“यसथर्, डाह िवषयमा िनयम यही हो। जब एक िववािहत ी आफ्नो परुूषको
साथ बसी त्यस्तो अनिैतक ीडा गछ, 30 अथवा आफ्नो प ीको च र मािथ
कसलैाई शकंा लाग्छ भने तब त्यस मािनसले गन ुर् पन कुरो यही हो। पजूाहारीले
त्यस ीलाई परम भकुो अिघ उिभन ु लगाई यी सब कामहरू गन ुर्पछर्। काननु यही
हो। 31 परुूष कुनै पापबाट िनद ष सािवत हुन्छ तर ीले भने आफ्नो पाप कमर्को
दण्ड पाँउछे।”

6
नािजरीहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “यी कुरा इ ाएलका मािनसहरूलाई भन
यिद कुनै मािनस अथवा ी, केही समयको लािग परम भकुो िन म्त नािजरी भाकल
गछर् भन।े 3 त्यस ले आफूलाई दाखरस अथवा कुनै म बाट अलग रा ु पछर्
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अथातर् त्यो ले कुनै कारको म अथवा नशाल ु चीज खान ु अथवा िपउन ु
हुदँनै। अिन त्यस ले कुनै दाखको रस अथवा दाखको रस हालकेो केही पिन
खान ु हुदँनै। त्यस ले ताजा होस अथवा सकेुको, दाख खान ु हुदँनै। 4जबसम्म

नािजरी रहन्छ, परुूष अथवा ीले दाखहरूको बो ा अथवा गडेा सम्म खान ु
हुदनै।

5“त्यस लेआफू नािजरी भई बसकेो समयमा ले उसको केश काट्न ु
अथवा खौरन ु हुदँनै। आफू परम भकुो िन म्त अलग भई बसञु्जले पिव रहन ु पछर्
र उसले आफ्नो केश लामो रा ु पछर्।

6 “जितञ्जले सम्म उसले आफूलाई परम भकुा िन म्त नािजरी रूपमा राख्छ
ऊ कुनै मदुार्को निजक जानछैेन। 7 उसको आफ्नो बाब-ुआमा, दाज्य-ूभाइ, िददी-
बिहनी जो पिन मरोस ्मदुार्को छेउमा जान ु हुदँनै, उसले ितनीहरूको िन म्त आफूलाई
अशु नबनाओस ् िकनभने आफ्नो परमे रका िन म्त आफैं नािजरी भएको िचन्ह
उसको आफ्नो िशरमा छ। 8 जित िदन सम्म ितनी परम भकुो लािग अलग
रहन चाहन्छ त्यो परम भु ित पिव रहन्छ। 9 अिन यिद कोही हठात
उसकैो निजकै मछर् अिन उसलाई अशु बनाउछँ भने परम भकुा िन म्त पा लएको
उसको कपाल सातौं िदनमा खौ रन ु पछर्। 10 तब आठौं िदनमा उसले दइुवटा
ढुकुरको बच्चा अथवा दइुवटा परेवाको बच्चा भटे हुने पालको वशे ारमा ल्याई
पजूाहारीलाई िदओस।् 11 तब ती दइुवटा ढुकुर अथवा परेवा पजूाहारीले एउटा
पापब लको िन म्त चढाउँछ अिन अक होमब लको िन म्त चढाउँछ। उ मदुार्को
छेउमा भएर गरेको पापको िन म्त उसले त्यसको लािग ा त गन ुर् पछर्। त्यस िदन
त्यस ले फे र आफ्नो िशर श ु पाछर्। 12 अिन फे र आफूलाई परम भकुो
िन म्त अलग राख्छ र एउटा एक वषर्को थमुा ल्याएर दोषब लको िन म्त चढाउँछ।
उसको अपर्ण ग रएको कपाल अशु भएको कारण पिहले अलग बसकेो समय
गन्तीमा न लई नयाँ शरुू गन ुर् पछर्। पिहले गरेको समयमा मदुार् स्पशर् गरी अशु
भएको हुनाले उसले यस्तो गन ुर्पछर्।

13 “उसको अलग रहने समय समा भए पिछ नािजरी भटे हुने पालको
वशे ारमा जान ु पछर्, 14 अिन परम भलुाई एउटा उपहार चढाऊ। उसको उपहार

यस्तो हुन ु पछर्

एउटा एक वष िनष्खोट थमुा होमब लको िन म्त;
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एउटा एक वष िनष्खोट भडेा पापब लको िन म्त र
एउटा िनष्खोट भेंडा र एउटा िनष्खोट साँढे भडेा मले ब लको लािग चढाउन ु

पछर्।
15 एक डालो िमिहन पीठोमा तले िमसाएर बनाएको अखिमरी रोटी। यी

रोटीहरूमा तले छकको हुन ु पछर्।
अन्नब ल र अघर्ब ल पिन यी उपहारहरूका अशं हुन।्

16 “पजूाहारीले यी सबै चीजहरू परम भलुाई चढाऊन र पापब ल र होमब ल
चढाऊन। 17 त्यस पिछ पजूाहारीले मलेब लको िन म्त एउटा भडेा अखिमरी
रोटीको डालोिसतै चढाऊन।् पजूाहारीले आवश्यक अनसुार अन्नब ल र अघर्ब ल
पिन चढाऊन।्

18 “अब भटे हुने पालको ारमा जाऊ, नािजरीले उसको केश खौरोस ् अिन
यसलाई आगोमा जलाओस ्जहाँ मले ब ल सकेाउथ्य।े

19“पजूाहारीले भडेाको उिसनकेो कधं र डालोबाट एउटा रोटी र एउटा फुलौरा
नािजरीको हातमा िदऊन।् 20 त्यसपिछ पजूाहारीले ती सब उपहारहरू डोलाउने
ब लको रूपमा परम भकुो अिघ डोलाउन।् मलेब लका िन म्त चढाइएको भडेाको

ाकुलो र साँ ो पिन यी सब चीजहरू सिहत पजूाहारीको पिव भाग हुन्छ। त्यस
पिछ त्यो नाजरीले यो दाखरस िपउन सक्छ।

21 “यी िनयमहरू नािजरीले प रपणूर् गने शपथ हुन।् त्यस ले यी सब
चीजहरू परम भलुाई चढाउनै पछर्। यिद कसलैे यस भन्दा अिधकको भाकल गछर्
भने तब उसले आफ्नो वचन रा ु नै पछर्। तर उसले यी िनयमहरू नािजरीको िन म्त
रा ु पछर्।”

पजूाहारीले िदने आशीवार्द
22 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 23 “हारून र उसका छोराहरूलाई भन,

ितमीहरूले यस कारले इ ाएलका मािनसहरूलाई आशीवार्द दऊे। ितनीहरूलाई
आशीवार्द िददाँ यसो भन्न,ु
24 ‘परम भलुे ितमीहरूलाई आशीवार्द िदऊन ्र रक्षा गरून।्
25 परम भकुो महुार (मखुारिबन्द) ितमीहरूमािथ चम्काऊन,्

अिन ितमीहरूमािथ अन ु ह गरून।्
26 परम भलुे ितमीहरू मािथ दया दिृ राखनु,्



6:27 xviii गन्ती 7:13

अिन ितमीहरूमा शा न्त िदऊन।्’
27 यस रीितले जब इ ाएलका मािनसहरूलाई अशीवार्द िददंा हारून र उसका
छोराले मरेो नाम मािनसहरूमािथ लगाउछन ्अिन म ितनीहरूलाई आशीष िदनछुे।”

7
पिव पालमा समपर्ण

1 जब मोशाले पिव पाल खडा गरी सके उसले यसलाई अिभषके ारा
परम भमुा समपर्ण गरे अिन पिव पाल, यसको वस्तहुरू, वदेी अिन यसिसत भएका
सबै कुराहरू बनाए।

2 इ ाएलका मािनसहरूको गन्ती हुदाँ यसका िजम्मावार मािनसहरू प रवार,
धानहरू, र कुल नायकहरूले परम भलुाई उपहारहरू चढाए। 3 ितनीहरूले 12

वटा गोरूहरूले तानरे ल्याएको 6 वटा ढािकएको गाडाहरू परम भकुा िन म्त
उपहारहरू ल्याए। त्यके दईुजना अगवुालाई ितनीहरूले एउटा गाडा र त्यके
अगवुालाई एउटा साँढे िदए। ितनीहरूले यी उपहारहरू पिव पालमा चढाए।

4 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 5 “ितनीहरूबाट यी उपहारहरू हण गर
तािक यी उपहारहरू भटे हुने पालको काममा चलाउन सकीन्छ। यी सब चीजहरू
लवेीहरूले ितनीहरूको कामको सहायताथर् योग गनर् सक्छन।्”

6 यसथर् मोशाले ती गाहरू र गोरूहरू लएर लवेीहरूलाई िदए। 7 मोशाले
गशे नीहरूलाई ितनीहरूको कामको िन म्त दइुवटा गाडाहरू र चारवटा गोरूहरू
िदए। 8 ितनले चारवटा गाडाहरू र आठवटा गोरूहरू पजूाहारी हारूनका छोरा
ईतामारको िनदशनमा काम गनर्लाई मरारीहरूलाई िदए। 9 कहातीहरूलाई ितनले
केही पिन िदएनन ् िकनभने ितनीहरूले गन ुर् पन सवेा केवल पिव सर-सामानहरू
काँधमा बोक्न ु मा िथयो।

10 जब वदेी अिभषके ग रयो वदेीमा चढाउन धानहरूले उपहारहरू ल्याए।
धानहरूले उपहारहरू वदेीमा ल्याए। 11 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “ त्यके

िदन एकजना धानहरूले ितनीहरूको उपहार ल्याऊन।्”
12 यहूदा कुलका नायक अम्मीनादाबका छोरा नहशोनले पिहलो िदन आफ्नो

उपहार चढाए।
13 ितनको उपहार यस कारको िथयोः ितनको उपहारमा पिव -स्थानमा

चलाइएको प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल स री शकेेल
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प रमाणको एउटा छकर् नबेाटा यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको िन म्त तले हालकेो
मिसनो पीठोले भ रएको िथयो, 14 दश शकेेल ओजनको एउटा ठूलो सनुको धपूौरो।
यो धपूौरो सगुन्धलेभ रएको िथयो। 15होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा
भडेा तथा एक बष थमुा, 16 पापब लको िन म्त एउटा बोको। 17अिन मलेब लको
िन म्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक वष पाँचवटा थमुा।

18 दो ो िदन इस्साकारका कुलनायक सआूरको छोरो नतनलेले आफ्नो उपहार
ल्याए। 19 ितनले ल्याएको उपहार यस कारको िथयो। पिव स्थानमा चलाइएको
प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेल चाँदीको थाल, स री शकेेल चाँदी
प रमाणको एउटा भाँडा; यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको िन म्त तले हालकेो मिसनो
पीठोले भ रएको िथयो। 20 दश शकेेल चाँदीको एउटा ठूलो सनुको धपूौरो। यो
धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो। 21 होमब लको िन म्त एउटा जवान साढ,े एउटा
भडेा तथा एउटा एक बष थमुा, 22 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 23 अिन
मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक वष
पाँचवटा थमुा। सआूरको छोरो नतनलेको उपहार यस्तो िथयो।

24 ते ो िदन हलेोनका छोरा जबलूनू कुलनायक एलीआबले उपहार चढाए।
25 ितनले चढाएको उपहार यस कार िथयो पिव स्थानमा चलाइएको प रमाण
अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजनको एउटा
भाँडा; यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले हालकेो मिसनो पीठोले भ रएका िथए,
26 दश शकेेल ओजनको एउटा ठूलो सनुको धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको
िथयो। 27 होमब लको िन म्त एउटा जवान गोरू, एउटा साँढे भडेा अिन एउटा
एक वष थमुा, 28 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 29 मलेब लको िन म्त दइुवटा
गोरू, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक बष पाँचवटा थमुा। हलेोनको छोरो
एलीआबको उपहार यस्तो िथयो।

30 चौथो िदन रूबने कुल नायक सदऊेरका छोरो एलीसरूले उपहार चढाए।
31 ितनको उपहार यस कारको िथयोः पिव स्थानमा चलाइएको प रमाण अनसुार
एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजनको एउटा भाँडा, यी
दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले हालकेो मिसनो पीठोले भ रएको िथयो, 32 दश
शकेेल ओजनको एउटा ठूलो सनुको धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो।
33 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एउटा एक वष थमुा,
34 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 35 मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरूहरू,
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पाँचवटा भडेाहरू, पाँचवटा बोकाहरू अिन एक वष पाँचवटा थमूाहरू। सदऊेरको
छोरो एलीसरूको उपहार यस्तो िथयो।

36 पाँचौं िदन िसमोनका कुल नायक सरूीशद ्दकैो छोरो शलमूीएलले उपहार
चढाए। 37 ितनको उपहार यस कारको िथयो। पिव स्थानमा चलाइएको प रमाण
अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजनको एउटा
भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले हालकेो मिसनो पीठोले भ रएका िथए,
38 दश शकेेल ओजनको सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको
िथयो। 39 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एउटा एक वष
थमुा, 40 पापब लको िन म्त एउटा वोको, 41 मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरू,
पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक वष पाँचवटा थमुा सरूीशददूकैो छोरो
शलमूीएलको उपहार यस्तो िथयो।

42 छैटौं िदन गादका कुलनायक रूएलका छोरो एल्यासापले आफ्नो उपहार
चढाए र 43 ितनको उपहार यस कारको िथयो। पिव स्थानमा चलाइएको प रमाण
अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजन भएको
एउटा भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले छकको मिसनो पीठोले भ रएको
िथयो। 44 दश शकेेलको सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो धपूले भ रएको
िथयो। 45 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक बष थमुा,
46 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 47 अिन मले ब लको दइुवटा गोरू, पाँचवटा
भडेा, पाँचवटा बोकाहरू अिन एक वष पाँचवटा थमुा, रूएलको छोरो एल्यासापले
चढाएको ब ल ियनीहरू नै हुन।्

48सातौं िदन ए मै वशंको मखु अम्मीहूदको छोरो एलीशामाले उपहार चढाए।
ितनले चढाएको उपहार यस कार िथयो। 49 पिव स्थानमा चलाइने प रमाण
अनसुार त्यहाँ एक सय तीस शकेेल चाँदीको थाल, स री शकेेल ओजनको एउटा
भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले छकको मिसनो पीठोले भ रएको िथयो।

50 दश शकेेल सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो।
51 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक वष थमुा।
52 पापब लको िन म्त एउटा वोको, 53 अिन मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरू,
पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक वष पाँचवटा थमुा। अम्मीहूदको छोरो
एलीशामाले चढाएको ब ल ियनीहरू नै हुन।्
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54 आठौं िदन मनश्शे कुलको नायक पदासरूका छोरो गमलीएलले आफ्नो
उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस कारको िथयोः 55 पिव स्थानमा
चलाइएको ओजन अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल
ओजनको एउटा भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले छकको मिसनो पीठोले
भ रएको िथयो।

56 दश शकेेलको सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको
िथयो। 57 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक वष एउटा
थमुा, 58 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 59 अिन मलेब लको िन म्त दइुवटा
गोरू, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक वष पाँचवटा थमुा। पदासरूको छोरो
गमलीएलले चढाएको ब ल ियनीहरू नै हुन।्

60 नवौं िदन िबन्यामीन कुलका नायक िगदोनीको छोरो अबीदानले आफ्नो
उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस कारको िथयो। 61 पिव स्थानमा
चलाइएको प रमाण अनसुार त्यहाँ एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री
शकेेल प रमाणको एउटा भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले छकको मिसनो
पीठोले भ रएको िथयो, 62 दश शकेेल ओजन ग रने सनुको एउटा ठूलो धपूौरो।
यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको िथयो। 63 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े
एउटा भडेा तथा एक बष एउटा थमुा, 64 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 65अिन
मलेब लको िन म्त दइुवटा गोरूहरू, पाँचवटा भडेाहरू, पाँचवटा बोकाहरू अिन एक
वष पाँचवटा थमुाहरू। िगदोनीको छोरो अबीदानले चढाएका ब लहरू ियनीहरू नै
हुन।्

66 दश ं िदन दान कुलका नायक अम्मीशद ्दकैो छोरो अहीएजरेले आफ्नो
उपहार चढाए। ितनले चढाएको उपहार यस कारको िथयो। 67 पिव स्थानमा
चलाइएको प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेल ओजन चाँदीको थाल, स री
शकेेल प रमाणको एउटा भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले छकको मिसनो
पीठोले भ रएको िथयो, 68 दश शकेेलको सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो
सगुन्धले भ रएको िथयो। 69 होम ब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा
तथा एक बष एउटा थमुा, 70 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 71अिन मलेब लको
िन म्त दइुवटा गोरू, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बोका अिन एक बष पाँचवटा थमुा।
अम्मीशद ्दनैका छोरो अहीएजरेले चढाएको ब लहरू ियनीहरू नै हुन।्
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72एघारौं िदन आशरे कुलका नायक ओ ानका छोरो पगीएललेआफ्नो उपहार
चढाए। 73 उस ारा चढाएको उपहार यस कार िथयो। पिव स्थानमा चलाइएको
प रमाण अनसुार एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेलको चाँदीको
भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले छिकर् एको मिसनो पीठोले भ रएको िथयो।
74 दश शकेेल ओजनको सनुको एउटा ठुलो धपूौरो। यो धपूौरो सगुन्धले भ रएको
िथयो। 75 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा एक बष एउटा
थमुा, 76 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 77 अिन मलेब लको िन म्त दईुवटा
गोरूहरू, पाँचवटा भडेाहरू, पाँचवटा बोकाहरू अिन एक बष पाँचवटा थमुाहरू।
ओ ानको छोरो पगीएलले चढाएको ब लहरू ियनीहरू नै हुन।्

78 बाह ं िदन न ाली कुलका नायक एनानको छोरो अहीराले आफ्नो उपहार
चढाए। 79 ितनले चढाएको उपहार यस कार िथयो। पिव स्थानमा चलाइएको
प रमाण अनसुार त्यहाँ एक सय तीस शकेेलको चाँदीको थाल, स री शकेेल
चाँदीको भाँडा, यी दवुै भाँडाहरू अन्नब लको तले छिकर् एको मिसनो पीठोले
भ रएको िथयो, 80 दश शकेेल ओजनको सनुको एउटा ठूलो धपूौरो। यो धपूौरो
धपूले भ रएको िथयो। 81 होमब लको िन म्त एउटा जवान साँढ,े एउटा भडेा तथा
एक वष एउटा थमुा, 82 पापब लको िन म्त एउटा बोको, 83 अिन मलेब लको
िन म्त दइुवटा गोरूहरू, पाँचवटा भडेाहरू, पाँचवटा बोकाहरू अिन एक बष
पाँचवटा थमुाहरू। एनानको छोरा अहीराले चढाएको ब ल ियनीहरू नै हुन।्

84 मोशाले वदेी अिभषके गरेको समयमा इ ाएली मािनसहरूका कुल
नायकहरूले चढाएका उपहार ियनीहरू नै िथए। बा वटा चाँदीको थाल, बा वटा
चाँदीको भाडा, बा वटा सनुको ठूलो धपूौरो। 85 त्यके चाँदीको थालको ओजन
एकसय तीस शकेेल अिन त्यके चाँदीको भाँडाको ओजन स री शकेेल िथयो।
भाँडा-कँुडाहरूको जम्मै चाँदीको तौल पिव स्थानको शकेेलको तौल बमोिजम
2,400 शकेेल िथयो। 86 पिव स्थानमा चलाइएको प रमाण अनसुार, बा वटा
सनुको धपूौरोहरूको ओजन एउटाको दश शकेेल गरी जम्मा एक सय बीस शकेेल
िथयो।

87 होमब लको िन म्त चढाइएका पशहुरू जम्मा बा वटा जवान गोरू, बा वटा
एक वषर्का पाठा भडेा, ितनीहरूलाई चािहने अन्नब ल सिहत बा वटा थमुाहरू
र पापब लको िन म्त बा वटा बोकाहरू िथए। 88 मलेब लको िन म्त चढाइएको
पशहुरूको जम्मा सखं्या-चौिबसवटा गोरू, साठीवटा भडेा, साठीवटा बोका र
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साठीवटा एक वष थमुा िथए। वदेी अिभषके ग रएको समयमा चढाइएको
उपहारहरू यी नै हुन।्

89 परमे रिसत कुरा गनर् जब मोशा भटे हुने पालिभ गए, करारको
सन्दकूमािथको कृपा-आसनमा दईुजना करूब स्वगर्दतूहरूको माझबाट परमे रले
ितनीसगं बो लरहकेो आवाज सनु।े यसरी परमे रले ितनीिसत कुरा गन ुर्भयो।

8
सामदान

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “हारूनलाई भन जब ितमी ब ीहरू
जलाउछँौ, सातवटा ब ीहरूले सामदानको अिघको क्षे मा काश पान ुर् पछर्।”

3 यसकारण हारूनले यसै गरे। हारूनले ब ीहरू ठीक ठाँउमा राखरे ठीक
िदशा ितर फकार्ए तािक सामदान अिघको क्षे लाई ती ब ीहरूले उज्जयालो पानर्
सकोस।् परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा ितनले परुा गरे। 4 सामदान यस
कारले बिनएको िथयोः सामदान सनु िपटेर बनाइएको िथयो अिन यो यसको

बठैकदे ख फूलहरू सम्म िप टएको िथयो। त्यो सामदान त्यही ढाँचामा बिनएको
िथयो परम भलुे जनु मोशालाई दखेाउन ु भएको िथयो।

लवेीहरूको समपर्ण
5 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 6 “इ ाएलका अरू मािनसहरूबाट

लवेीहरूलाई छु ाऊ अिन ती लवेीहरूलाई श ु पार। 7 ितनीहरूलाई श ु पानर्को
िन म्त ितमीले यसो गन ुर्पछर् ितनीहरू मािथ शु ीकरणको पानी छिकर् दऊे र त्यस
पानीले ितनीहरूलाई श ु तलु्याउछँ। त्यसपिछ ितनीहरूले आफ्नो शरीरको सम्पणूर्
रौं काटुन ्अिन आफ्नो लगुाहरू धऊुन ्र ितनीहरू यसरी श ु हुन्छन।्

8 “ितनीहरूलाई जवान गोरू ितनीहरूको बथानबाट ल्याउन दऊे अिन यसको
मिसनो पीठो तलेिसत िमसाएको अन्यबली ल्याउन दऊे त्यसपिछ ितमीले अक
एउटा बथानबाट जवान गोरू पापब लका िन म्त ल्याउन ु पछर्। 9 त्यस पिछ
ितमीले ती लवेीहरूलाई भटे हुने पालको अिघ ल्याउन ु र इ ाएलको सबै जाितका
मािनसहरूलाई भलेा गर। 10 जब ितमीले लवेीहरूलाई परम भकुो अिघ ल्याउछँौ
इ ाएलको सबै मािनसहरूले ितनीहरू मािथ आफ्नो हात रा ु पछर्। 11 हारूनले
लवेीहरूलाई परम भु अिघ इ ाएलका मािनसहरूको िवशषे उपहारको रूपमा अपर्ण
गछर्न ्अिन ितनीहरूले परमे रका सवेा गनछन।्



8:12 xxiv गन्ती 8:22

12 “लवेीहरूले ितनीहरूको हात बहरको टाउको मािथ रा पुछर् र एउटा
बहर पापब लको िन म्त चढाउन ु पछर् र अक चाँिह लवेीहरूको ाय तका
िन म्त परम भलुाई होमब लको िन म्त चढाउन ु पछर्। 13 यसरी पजूाहारी हारून र
ितनका छोराहरूको सहायताको िन म्त ितमीले लवेीहरूलाई िनय ु गर र त्यसपिछ
लवेीहरूलाई ितमीले परम भकुो िन म्त िवशषे उपहार स्वरूप चढाऊ। 14 ितमीले
ितनीहरूलाई इ ाएलका अरू मािनसहरूबाट छु याउन ु पछर् कारण लवेीहरू मरेा
हुनछेन।्

15 “ितमीले ितनीहरूलाई श ु पारेर िवशषे उपहार स्वरूप अपर्ण गरे पिछ
ितनीहरू भटे हुने पालमा सवेा गनर् उपय ु हुनछेन।् 16 िबगतमा मलैे इ ाएली
मािनसहरूलाई ितनीहरूबाट जन्मकेा पिहलो पु हरू मलाई िदउन ् भनी मागकेो
िथए। तर अिहले इ ाएली मािनसहरूबाट पिहले जन्मकेो छोराहरूको स ामा म
लवेी मािनसहरूलाई लइरहकेोछु। इ ाएली मािनसहरूले मलाई लवेी मािनसहरू
िदनछेन।् मलैे ितनीहरूलाई मरेो लािग लएको छु। 17 इ ाएलमा जन्मने त्यके
जठेो मरेो हुनछे चाहे त्यो मािनस होस ्अथवा पश,ु यसमा कुनै फरक पदन। िकन?
िकनभने िम दशेमा मलैे त्यके जठेो नानी र पश ु मारेकोछु, अिन मरेो आफन्त
बनाउनको िन म्त त्यके जठेो छोरोलाई रोजें। 18 तर अब म ितनीहरूको स ामा
लवेी मािनसहरू लन्छु। इ ाएलमा अन्य जाितको प रवारहरूबाट जन्मकेा जठेो
छोराहरूको स ामा म लवेीहरूलाई हण गनछु। 19 इ ाएलका सबै मािनसहरूबाट
मलैे लवेी मािनसहरूलाई चनुें अिन हारून र ितनका छोराहरूलाई भटेी स्वरूप िदएँ।
ितनीहरूले इ ाएलका सबै मािनसहरूको सवेा गछर्न ज्ो भटे हुने पालमा आराधनाको
िन म्त आउँदथ।े ितनीहरूले इ ाएलको सबै मािनसहरूका िन म्त ाय त गनछन।्
तब पिव स्थान निजक आउँदा इ ाएली मािनसहरूका िन म्त कुनै कारको रोग
अथवा क आई पन छैन।”

20 त्यसकराण, लवेीहरूका िवषयमा परम भकुो आज्ञािसत राजी भएर मोशा,
हारून अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले परम भु ारा मोशालाई िदएका झैं
त्यके कुरा पालन गरे। 21 लवेीहरूले नहुाएर ितनीहरूको लगुाहरू धोए, हारूनले

ितनीहरूलाई परम भकुो अिघ िवशषे उपहार स्वरूपमा अपर्ण गरे अिन लवेीहरूका
िन म्त ाय त गराएर ितनीहरूलाई सफा बनाए। 22 त्यसपिछ लवेी मािनसहरू भटे
हुने पालमा सवेा कायर् गनर् आए। हारून र ितनका छोराहरूले ितनीहरूको हरेचाह गथ
अिन हारून र ितनका छोराहरू ितनीहरूको कामको िजम्मावारी िथए। परम भलुे
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मोशालाई जस्तो भन्नभुएको िथयो हारून र ितनका छोराहरूले त्यसरी नै कायर्हरू
गरे।

23 त्यपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 24 “यो लवेीहरूको िनयम िन म्त
हो। त्यके लवेीहरू जो पच्चीस वषर्का अिन मािथका छन।् ितनी सबै भटे हुने
पालको सवेामा भाग लन आउनु पछर्। 25 तर जब कुनै लवेी मािनस पचास वषर्
भन्दा बशेी उमरेको हुन्छ उसले त्यहाँ फे र काम गन ुर् पदन र उसले भटे हुने पालको
सवेा कायर्बाट अवकाश लन्छ। 26 पचास वषर् अथवा त्यो भन्दा अिधक उमरेका
मािनसहरूले भटे हुने पालको सवेा कायर्मा ितनीहरूका दाज्य-ूभाइहरूलाई सहायता
गन ुर् सक्छन।् तर ितनीहरूले भारी काम गन ुर् हुदँनै। यस्तो कारले ितमी लवेीहरूलाई
काममा खटाउन ु पछर्।”

9
िनस्तार चाड

1 इ ाएली मािनसहरूले िम दशे छोडकेो दो ो वषर्को पिहलो महीनामा सीनै
पहाडको मरूभिूममा परम भु मोशािसत यसो भन्दै बोल्नभुयो, 2 “इ ाएलका
मािनसहरूले तोिकएको िदन िनस्तार चाड मान्न ु पछर्। 3 ितमीहरूले यस चाडलाई
यसै मिहनाको चौधौं िदनको गोधलुी समयमा मान्न ु पछर्। ितमीहरूले सबै िनयम र
िविध-िवधानहरू पालन गरेर यो चाड मनाउन ु पछर्।”

4यसथर् मोशाले मािनसहरूलाई िनस्तार पवर् मनाउन लगाए। 5 ितनीहरूले पिहलो
महीनाको चौधौं िदन गोधलुी वलेामा सीनकैो मरूभिूममा िनस्तार चाड मनाए।
इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुे मोशालाई आज्ञा िदन ु भए बमोिजम नै मनाए।

6 तर केही मािनसहरूले त्यस िदन िनस्तार चाड मनाउन सकेनन ् कारण
ितनीहरूले मान्छेको लाश छुएका िथए। यसथर् ती मािनसहरू त्यस िदन मोशा तथा
हारून भएकहाँ गए। 7 ती मािनसहरूले मोशालाई भन,े “हामीले मान्छेको लाश
छोएर अशु भएको कारण पजूाहारीले हामीलाई तोिकएको समयमा परम भलुाई
उपहार चढाउन िदएनन।् यसथर् हामीले तोिकएको समयमा अरू मािनसहरूिसत
िनस्तार चाड मनाउन सकेनौं र अब हामीले के गन ुर् पन हो।”

8मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “यस िवषयमा परम भलुे के भन्न ु हुनछे म उहाँलाई
सोध्छु।”

9 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 10“इ ाएलका मािनसहरूलाई यसो
भन। यो िनयम ितनीहरू र ितनीहरूका भावी सन्तानहरूका िन म्त हो। यिद कसलैे
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एउटा मदुार्लाई छुन्छ अिन अपिव हुन्छ अथवा कोही टाडा गएका छन ्यस्तो दवुै
अवस्थामा पिन उसले यो िनस्तार चाढ मनाउन ु पछर्। 11 ितनीहरूलाई यो चाड दो ो
महीनाको चौधौं िदनको गोधलुी बलेामा मनाउन दऊे। ितनीहरूले थमुािसत अखमीरे
रोटी र तीतो साग खान ु पछर्। 12 ितनीहरूले चढाएको िनस्तारब ल भो लपल्ट
िबहानसम्म त्यसबाट केही बाँकी नराख ्न ्र त्यसको कुनै ह ी नभाँच्न।ु सबै िनस्तार
चाडको िनयम अनसुार ितनीहरूले माननु।् 13 तर यिद कुनै मािनस शु छ अिन
टाडा पिन गएको छैन अिन अझ उसले िनस्तार चाड मनाउदँनै भन,े रातको समयमा
उसले परम भलुाई ब लदान नचढाएको खण्डमा उसलाई उसको मािनसहरूबाट
बिहष्कार गन ुर् पछर्। त्यस्तो ले उसको पापको िन म्त दण्ड पाउनछे।

14 “यिद कुनै िवदशेी ितमीहरूिसत स्थायी रूपले बसोबास ग ररहकेो छ अिन
उसले पिन िनस्तार चाड मनाउन चाहन्छ भने उसले मनाउन सक्छ, तर त्यस

ले िनस्तार चाडको िनयम पालन गन ुर् पछर्। त्यो त्यकेको िन म्त िनयम हो।”

आगो र बादल
15 पिव वास स्थान, करारको पाल खडा गरेको िदन परम भकुो बादलले

त्यसलाई ढाक्यो। पिव स्थान मािथको बादल राती आगो जस्तो दे खयो। 16 सब
समय त्यो बादल पिव पालमािथ र ो र राती चाँिह त्यो बादल आगो जस्तो
दे खन्थ्यो। 17 जब पालमािथको बादल सथ्य इ ाएली मािनसहरू पिन िहडंथे
र जब बादल पालमािथ अिडन्थ्यो ती मािनसहरूले त्यहीं िशिवर हाल्थ।े 18 जब
परम भलुे आज्ञा गन ुर् भयो मािनसहरू िहडंे र जब वहाँले आज्ञा िदनभुयो मािनसहरू
िहडन बन्द गरे र ितनीहरूले छाउनी स्थािपत गरे। जबसम्म पिव पालमािथ बादल
रहन्थ्यो मािनसहरू छाउनी िभ रहन्थ।े 19 कोही समय बादल पिव पालमािथ
लामो समयको िन म्त रहन्थ्यो। इ ाएलीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गरेर कतै
सदन िथए। 20किहले काही बादल पिव पाल मािथ केही िदनको लािग रहन्थ्यो।
परम भकुो आज्ञामा ितनीहरू छाउनी बसाल्थे र परम भकैु आज्ञामा ितनीहरू सथ।
21 अिन कोही बलेा साँझदे ख िबहान सम्मै अिडन्थ्यो, र िबहान बादल सरे पिछ
ितनीहरू पिन िहडथ।े 22 दईु िदन, एक मिहना अथवा परैु एक वषर् बादल पिव
स्थानको पाल मािथ अिडरहे इ ाएलको मािनसहरूको िशिवर पिन त्यहीं रहन्थ्यो
र कतै सदनथ्यो। तर जब त्यो बादल सथ्य इ ाएलका मािनसहरू पिन या ा शरुू
गथ। 23 परम भकुो आज्ञा अनसुार ितनीहरूले िशिवर हाले अिन परम भकैु आज्ञा
अनसुार या ा शरुू गरे। मोशा ारा ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गरे।
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10
चाँदीका तरुहीहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयोः 2 “दइुवटा तरुहीहरू बनाऊ। चाँदी िपटेर
तरुहीहरू बनाउन।ू यी तरुहीहरू मािनसहरूलाई एक साथ भलेा गराउन ु तथा कित
बलेा छाउनीबाट या ा शरुू गन ुर् पन शकेंतको िन म्त योग ग रनछे। 3 यिद दवुै
तरुहीहरू लामो तानरे बजाईयो भने सबै मािनसहरू भटे हुने पालको वशे ारमा भलेा
हुनछेन।् 4 तर जब एउटा मा तरुही लामो बजाइन्छ तब केवल कुलनायकहरू मा
ितमीलाई भटे्न आउनछेन।् ती मखुहरू इ ाएलका बा कुल समहूका हुन।्

5 “जब ितमीहरूले तरुही बजाएर जागरन ध्वनी िदन्छौ, पवूर्मा छाउनी बनाउने
मािनसहरूले या ा शरुू गन छन।् 6जब ितमीहरूले दो ो पल्ट तरुहीको स ू म ध्वनी
िदन्छौ दिक्षणका छाउनीमा रहकेाहरूले या ा शरुू गछर्न।् ितनीहरूले या ा शरुू
गराउँदा चतेावनीको तरुही बजाउनपुछर्। 7 तर जब ितमीहरू मािनसहरूलाई भलेा
गराउँछौ भने तरुही दीघर् फुक्न ु पछर् तर चतेावनी ध्विन नदऊे। 8 हारूनका छोराहरू,
पजूाहारीहरूले तरुही फुक्न ु पछर्। ितमीहरूको सन्तानको िन म्त यो िनयम हुनछे।

9 “अिन जब ितमीहरू आफ्नो भिूममा ितमीहरूलाई आ मण गन ितमीहरूको
श कुो िवरू मा य ु गनर् जान्छौ, ितमीहरूले चतेावनी िदने तरुही बजाऊ अिन
परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरू ित ध्यान िदनहुुनछे। अिन उहाँले
ितमीहरूको रक्षा गन ुर्हुनछे। 10 ितमीहरूको हर्षको िदन, ितमीहरूको औंसीका
चाडहरूका िदन ितमीहरूले होमब ल र मलेब ल चढाउँदा तरुही बजाउन ु पछर्।
परम भकुो स्मरण गन ुर् ितमीहरूको िन म्त यो एउटा िवशषे त रका हुनछे। म परम भु
ितमीहरूका परमे र हु।ँ”

इ ाएलका मािनसहरूले उनीहरूको िशिवर साछर्न ्
11 मािनसहरूले िम दशे छोडकेो दो ो वषर्को दो ो महीनाको िबसौं िदनमा

साक्षीको पिव पालबाट बादल सय । 12 यसकारण इ ाएलका मािनसहरूले सीनै
मरूभिूमबाट आफ्नो या ा शरुू गरे। या ीहरू पारान मरूभिूममा आइपगु्दा त्यो
बादल अिडयो। 13 यसथर् मािनसहरूले या ा शरुू गरेको यही पिहलो पल्ट िथयो।
परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा अनसुार ितनीहरूले या ा गदर्थ।े

14 यहूदाको दलको िशिवरबाट आफ्नो झण्डा लएर तीन समहू पिहले गए।
अम्मीनादाबको छोरो नहशोनले दलको नतेतृ्व गरेका िथए। 15 इस्साकारको कुलको
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अगवुाई सआूरका छोरो नतनलेले गरेका िथए। 16अिन त्यसपिछ जबलूनू कुलको
दल आए र यस दलहरूका नायक हलोनका छोरो एलीआब िथए।

17 त्यसपिछ पिव पाल उठाइयो अिन गशे नी र मरारी कुलका मािनसहरूले
त्यो पाल बोके। यसथर् यस प रवारका मािनसहरू दो ो प मा आए।

18 त्यसपिछ रूबने कुलका मािनसहरूले आफ्नो झण्डा लएर या ा शरुू गरे।
पिहलो दल रूबनेकै कुलबाट िथयो। शदेऊेरको छोरो एलीसरू यस दलहरूको
नायक िथए। 19 त्यसपिछ िशमोन कुलका मािनसहरू िथए। यस दलहरूका नायक
सरीशददूकैा छोरो सलमूीएल िथए। 20अिन त्यसपिछ गाद कुलका मािनसहरू आए
अिन यस दलहरूका नायक रूएलका छोरो एल्यासाप िथए। 21 त्यसपिछ कहात
कुलका मािनसहरू आए। ितनीहरूले पिव -स्थान िभ को समान बोकेका िथए।
ितनीहरू यस्तो समयमा आइपगुे िक त्यस समयमा अन्य मािनसहरूले नयाँ िशिवरमा
पिव पाल खडा गरी सकेका िथए।

22 त्यसपिछ ए मैको िशिवरका दलहरू आफ्नो झण्डा लएर अिघ बढ।े
अम्मीहूदको छोरो एलीशामा दलहरूको नतेतृ्वमा िथए। 23 पदासरूका छोरो
गमलीएल मनश्शे कुलका दल नायक िथए। 24 त्यसपिछ िगदोनीका छोरो अबीदान
िबन्यामीन दल समहूका नायक िथए।

25 अन्तमा दान कुल समहूका मािनसहरू तीन दलहरूमा आफ्नो झण्डा लएर
अिघ बढ।े यसमा पिहलो दलहरू दान कुलका मािनसहरू िथए। यस दलहरूको
नायक अम्मीशद ्दकैा छोरो अहीएजरे िथए। 26 त्यसपिछ ओ ानको छोरो पगीएल
आशरे कुल समहूका दल नायक िथए। 27 त्यसपिछ न ाली कुल समहूका
मािनसहरू अिघ आए अिन यस दलहरूको नायक एनानका छोरो अहीरा िथए।
28 यसरी नै इ ाएलका मािनसहरू एक ठाँउदे ख अक ठाँउ बसाँई सद िथए।

29 मोशाले आफ्नो ससरुा रूएल िम ानीको छोरो होबाबलाई भन,े “परमे रले
हामीलाई िदनछुे भनी ितज्ञा गन ुर् भएको ठाँउमा हामी जाँदछैौ, हामीिसतै आउनहुोस,्
हामी तपाईंलाई रा ो गनछौं। परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूको िन म्त रा ो रा ो
िचजहरू िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको छ।”

30 तर होबाबले उ र िदए, “होइन म ितमीहरूिसत जान्न, म आफ्नौं दशे र
मािनसहरूकहाँ जान्छु।”

31 तब मोशाले भन,े “तपाईंले हामीलाई नछाड्न ु होस।् तपाईं हा ो पथ दशर्क
बन्न सक्न ु हुन्छ कारण मरूभिूमको िवषयमा हामीले भन्दा बशेी तपाईंले जान्नहुुन्छ।
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32यिद तपाईं हामीिसत िहडन ुभए परम भलुे हामीलाई िदन ुभएको असल चीजहरू
बाँड्नछेौं।”

33 होबाब राजी भए अिन परम भकुो पवर्तबाट ितनीहरूले या ा शरुू गरे।
पजूाहारीले परम भकुो करारको सन्दकू लएर मािनसहरूको अगाडी िहड।े
ितनीहरूले पिव सन्दकू बोकेर नयाँ िशिवर बनाउने ठाँउ खोज्दै तीन िदन सम्म िहड।े
34 परम भकुो बादल त्यके िदन ितनीहरू मािथ नै रहन्थ्यो अिन त्यके िबहान
जब ितनीहरू िशिवरबाट या ा शरुू गथ बादलले ितनीहरूलाई अगवुाई गथ्य ।

35 िशिवर सानर्लाई जब मािनसहरूले पिव सन्दकू उठाँउथ,े मोशाले सधँैं भन्थ,े

“हे परम भ!ु उठ्नहुोस,्
तपाईंको श हुरू छरप होउन।्
तपाईंका श हुरू तपाईं दे ख भागनू।्”

36 अिन जब पिव सन्दकूलाई त्यसको ठाँउमा रा खन्थ्यो, सधैं मोशाले भन्थ,े

“हे परम भ,ु इ ाएलका हजारौं-हजारौं मािनसहरू भएको ठाँउमा आउन ु होस।्”

11
मािनसहरूको ना लश

1 जब मािनसहरूले परम भु अिघ एकदमै गनगनाउन थाल,े परम भु त्यो सनुरे
उहाँ ोिधत हुन ुभयो र ितनीहरूको िवरू मा आगो पठाउन ुभयो। अिन त्यस आगोले
छाउनीको केही िकनाराहरू पिन जलायो। 2 मािनसहरूले मोशालाई सहायता मागे
अिन मोशाले परम भकुो ाथर्ना गरेर आगो िनभाए। 3 यसथर् मािनसहरूले त्यस
ठाँउको नाम तबरेा राखे कारण परम भबुाट उत्पि भएको आगोले ितनीहरू
कितलाई पोलकेो िथयो।

स री बढूा- धानहरू
4 इ ाएलीहरूसगं रहकेो िवदशेीहरूको एउटा दलले मास ु खान सा ै इच्छा

गरे चाडै सबै इ ाएली मािनसहरूले पिन मासकुो लािग गनगनाउन थाल।े ती
मािनसहरूले िवलाप गरेर भन,े “हामीलाई मास ुखान ुकसले दलेा? 5हामीले िम मा
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हुदँा िबना मलू्य माछा खाएको सम्झना आउँछ। साग-पातहरू, काँ ा, खरबजुा,
ह रयो साग सब्जी, प्याज अिन लसनूहरूको सम्झना आउँछ। 6 तर अिहले हामीले
भोक नै हरायौं। मन्न बाहके केही खानकुेरा दखे्दनैौं।” 7 दखे्दा मन्न धिनयंाको
मिसनो दाना जस्तो हुन्छ र यसको रंग रूखको चोप जस्तो दे खन्छ। 8 मािनसहरूले
मन्न बटुलरे ढुङ्गाले िपध्थे र भाँडामा पकाउँथे अथवा यसलाई धलूो पारेर फुरौलो
बनाउथँ।े यसको स्वाद भ ाक्षको तलेमा पकाएको फुलौरोको जस्तो िथयो। 9 जब
राती भ ूइँ शीतले िभज्छ मन्न भ ूईँमा झथ्यो।

10 त्यके प रवारका मािनसहरू आ-आफ्नो पालको वशे ारमा बसरे गनगनाई
रहकेा िथए। यसले परम भलुाई अत्यन्तै रीस उठायो अिन मोशा पिन दःुखीत
भए। 11 मोशाले परम भलुाई भन,े “तपाईंको दासलाई िकन क िदन ु भयो? मलैे
तपाईंलाई िकन सन्त ु पानर् सिकन जसले गदार् यी मािनसहरूको िजम्मावारी म मािथ
थप्न ु भयो? 12 के मलैे गभर् धारण गरेर यी मािनसहरूलाई जन्माएको हु ँ र? तपाईंले
ियनीहरूका पखुार्हरूिसत ितज्ञा गरेर िदन्छु भनकेो भिूममा एउटी रोगी-सिेवकाले
नानी बोकेर िहडंे झैं यी मािनसहरूलाई छा ीमा राखरे लजैान ु भन्नहुुन्छ। 13 जब
यी मािनसहरू हामीलाई मास ु खान िदन ु भन्दै मसगं रून्छन,् ‘त मलैे ियनीहरूलाई
खवुाउने मास ु कहाँ पाउन?ु’ 14 यी मािनसहरूको हरेचाह गनर् म आफै योग्य छैन ्
कारण ममािथ िजम्मावारी एकदमै बशेी भयो। 15 यिद तपाईं मिसत यस्तै वहार
गन ुर्हुन्छ र तपाईंले मलाई मन पराउन ु हुन्छ भने बरू मलाई मा रिदनोस तािक मलैे
आफ्नै क भोग्न ु पदन।”

16 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “स री जना बढूा- धानहरूलाई जम्मा गर
जसलाई ितमीले बढूा- ाधानहरू अिन मािनसहरूको अगवुा जस्तै सम्मान गरेका
छौ अिन ितनीहरूलाई म भए कहाँ भटे हुने पालमा ल्याऊ। 17 अिन म तल
आएर त्यहाँ ितमीसगं कुरा गनछु। अिन ितमीमा भएको केही श को आत्मा
लनछुे र यसलाई ितनीहरूमािथ हाली िदनछुे। अिन ितनीहरूले पिन ितमीहरूिसत

मािनसहरूलाई डोयार्उने भारहरू लन सहायता गनछ, तािक ितमी एक्लै त्यो सबै
सहन ु पदन।

18 “अिन मािनसहरूलाई भन ितमीहरूले आफैलाई पिव बनाएर राख भो ल
ितमीहरूले मास ु खानछेौ। ‘हामी मास ु खान चाहन्छौ! हा ो लािग िम मा नै रा ो
िथयो।’ भनी ितमीहरू रोएको परम भलुे सनु्न ु भएको िथयो। यसथर् अब परम भलुे
ितमीहरूलाई मास ु िदनहुुनछे र खान सक्ने छौ। 19 ितमीहरूले एक िदन, अथवा
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दईु िदन, अथवा पाँच िदन मा होइन दश िदन अथवा बीस िदन भन्दा बढी
मास ु खानछेौ। 20 ितमीहरूले महीना भ र मास ु खाने छौ। ितमीहरूले मास ु खाने
छौ जब सम्म ितमीहरू यसको लािग िबमार हुनछेौ। ितमीहरूलाई यस्तो हुनछे
िकनभने ितमीहरूले परम भकुो िवरू आरोप लगायौ। परम भु ितमीहरूको माझमा
रहनहुुन्छ अिन ितमीहरूलाई के आवश्यक छ जान्न ु हुन्छ। तर रोयौ अिन उहाँलाई
आरोप लगायौ ितमीहरूले भन्यो, ‘हामी िकन िम मा सदा रहनेौ?’ ”

21 तब मोशाले भन,े “अिहले मिसत पदैल िहडने 600,000 मािनसहरू छन ्
अिन तपाईं भन्नहुुन्छ, ‘म ितनीहरूलाई परैु एक महीना मास ु खान िदन्छु।’ 22 के
यी सबै भडेा तथा बा ाको बगाल तथा गाई-गोरूको बथान मादार् पिन ितनीहरूको
िन म्त यार् हुन्छ र? के समु का सबै माछाहरू मारे पिन ितनीहरूको िन म्त यार्
हुन्छ र?”

23 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “के परम भकुो श सीिमत छ? अब
ितमीले दे छेौ मलै े भनकेो कुरो ितमीले पाउनछेौ िक छैनौ।”

24 यसकारण मोशा बािहर आए अिन परम भलुे ितनलाई भन्न ु भएको कुरा
मािनसहरूलाई भन।े अिन इ ाएलका बढूा- धानहरूबाट स री जना भलेा पारेर
ितनीहरूलाई पालको व रप र उभ्याए। 25 तब परम भु बादलमा तल आउनु भयो
र मोशालाई भन्नभुयो। तब परम भलुे केही आत्मा जो मोशा मािथ िथयो लएर
ती इ ाएलीहरूको 70 जना बढूा धानहरू मािथ हा ल िदन ु भयो ितमीहरूले
अगमवाणी बोल्न शरुू गरे। त्यही समय मा िथयो िक यी मािनसहरूले यस्तो गरे,
उनीहरू मािथ पिव आत्मा आए पिछ।

26 त्यहाँ छाउनी िभ दईुजना एलदाद र मदेाद िथए। ितनीहरूको नाम
70 जना बढूा धानहरूको सचूीमा हा लएको िथयो। तर ितनीहरू छाउनी बािहर
गएका िथएनन।् तापिन आत्मा ितनीहरूमािथ पिन आयो र ितनीहरूले अगमवाणी
गरे। 27 एकजना जवान मािनस मोशा कहाँ दगदु आएर भन्यो, “छाउनीमा एलदाद
र मदेादले अगमवाणी ग ररहकेा छन।्”

28 यवुावस्थाबाट नै मोशाको सहायक रहकेो ननूका छोरो यहोशलूे ितनलाई
भन्यो, “हे परम भ!ु ितनीहरूलाई रोक्न ु होस।्”

29 तर मोशाले उसलाई भन,े “के ितमी मरेो डाह गछ ? म इच्छा गछुर्
िक परम भलुे उहाँको आत्मा सबै मािनसहरूलाई आफ्नो हुनछे यसकारण सबै
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अगमव ाहरू हुन सकुन।्” 30 त्यसपिछ मोशा अिन सबै इ ाएलका बढूा-
धानहरू छाउनीमा फक।

ब ाई चराहरू आउँछन ्
31 परम भबुाट बतास चल्न थाल्यो र समु बाट ब ाई चराहरू ल्याएर

छाउनीको व रप र छ रिदयो। यसरी ती ब ाईहरू यित िबघ्न िथए िक ितनीहरू
बाटोमा एकजना मािनसले िदन भ रमा िहडी सक्ने लम्बाईमा र जमीनदे ख तीन
फुट बाक्लो िथयो। 32 ितनीहरूले िदन अिन रात भ र ब ाई चरा बटुले अिन सब
भन्दा कम्ती बटुल्नलेे पिन पगु नपगु दश होमर बटुल्यो। मािनसहरूले घाममा मास ु
सकुाउन छाउनी व रप र िफंजाए।

33य िप ितनीहरूको दाँतले मास ुचपाउदँै िथए र ितनीहरूले यो खाई सक्न ुअिघ
परम भु ितनीहरूिसत अितनै ोिधत हुनभुयो र परम भलुे ितनीहरूमािथ डर लाग्दो
हैंजा फैलाइिदन ु भयो। 34 यसकारण त्यस ठाँउको नाम िक ोथ-ह ावा रा खयो
िकन भने ितनीहरू मास ु खान धरैे लालची भएका िथए र हैंजाले ितनीहरू मरे।

35 िक ोथ-ह ावाबाट हसरेोत ितर लागे जहाँ ितनीहरू बास बस।े

12
म रयम र हारूनले मोशाको िवरोधमा ना लश गरे

1 म रयम र हारूनले मोशाको िवरू मा आलोचना गरे िकनभने ितनले एउटी
कूशी मिहलािसत िववाह गरे। 2 ितनीहरूले भन,े “के परम भु मोशा माफर् त मा
बोल्न ु भयो र? के उहाँ हामी माफर् त बोल्न ु भएन?”

परम भलुे यो कुरा सनु्नभुयो। 3 मोशा अित नै िवन मािनस िथए। पथृ्वीमा
ितनी कुनै पिन मािनस भन्दा अिधक िवन मािनस िथए। 4 परम भलुे तरुून्तै मोशा,
हारून र म रयमलाई बोलाउन ु भयो, “ितमीहरू तीनजना भटे हुने पालमा आऊ।”

यसकारण ती तीन जना त्यहाँ गए। 5 तब परम भु बादलको खम्बामा आउन ु
भयो र पालको वशे ारमा उिभन ु भयो, “हारून र म रयम!” बोलाउन ु भयो। तब
यी दईुजना बािहरा आए। 6 परम भलुे भन्नभुयो, “मलाई सनु! जब ितमीहरू माझ
अगमव ा छन ्म, परम भु आफै दशर्नमा उसलाई प रचय िदन सक्छु। म सपनामा
त्योिसत कुरा गनर् सक्छु। 7 तर मोशा त्यस्तो होइन। ऊ मरेो िव ासी दास हो र मरेो
सबै घरानामा उसलाई िव ास गनर् सक्छु। 8 जब म उनीिसत बात गछुर्, म आम्न-े
साम्ने बात गनर् सक्छु। जे सकैु म सोच्छु उसले जान्न ु पछर्। मलैे उसलाई अड्को
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योग नगरी भन्न सक्छु। अिन मोशाले परम भकुो रूप दे सक्छन।् यसकारण
ितमीहरू िकन मरेो दासको िवरू मा बोल्न डराएनौ?”

9 परम भु ितनीहरूिसत सा ै ोिधत हुनभुयो र ितनीहरूलाई त्याग्न ु भयो।
10 बादल पालबाटमािथ उठ ्यो। हारूनले मा रयमितर हरेे अिन दखेे िक ितनको
छाला िहऊँ झैं सतेो भएको िथयो अिन त्यो ितनलाई भयङं्कर चमर् रोग लाग्यो।

11 तब हारूनले मोशालाई भन,े “महाशय िवन्ती छ, हामीले मखूर्तापवूर्क गरेको
पाप दया गरी माफ िदनहुोस। 12 कृपा गरी गभर्मा कुहकेो नानीको झैं उसले आफ्नो
छाला गमुाउन ु निदनहुोस।्” (किहले काही मतृ जन्मकेो बच्चाको आधा छाला
सडकेो हुन्छ।)

13 यसकारण मोशाले परम भलुाई ाथर्ना गरे, “हे परमे र कृपा गरी उसलाई
रोग मु गराइ िदन ु होस।्”

14 परम भलुे मोशालाई उ र िदनभुयो, “यिद ितनको बाबलुे ितनको मखुमा
थिुकिदए भन,े ितनी सात िदन सम्म ल ज्जत हुनपुछर्। यसकारण ितनलाई सात िदन
सम्म छाउनी बािहर राख। त्यित समय पिछ, ितनी स्वस्थ हु न्छन। त्यसपिछ ितनी
छाउनीमा फक आउन स क्छन?्”

15 यसथर् ितनीहरूले म रयमलाई सात िदन सम्म छाउनी बािहर राखे अिन
ितनलाई छाउनीमा फकार्ई नल्याए सम्म मािनसहरू त्यस ठाँउबाट कतै गएनन।्
16 त्यसपिछ मािनसहरूले हसरेोतबाट छाउनी उठाई परान मरूभिूम सम्म या ा गरी
त्यहीं छाउनी हाल।े

13
कनान दशेको अन्वषेण

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2“केही मािनसहरूलाई कनान दशेको जाससू
गन ुर् पठाऊ। त्यही भिूम म इ ाएलका मािनसहरूलाई िदनछुे। बा कुल समहूहरूको
त्यके कुलसमहूबाट एकजना नायक पठाऊ।”
3 यसकारण मोशाले परम भकुो आज्ञा पालन गरे। पारान मरूभिूममा मािनसहरू

छाउनी हालरे बसकेो समय मोशाले यी नायकहरू पठाए। 4 ती नायकहरूको नाम
यी नै हुन;्

रूबनेको कुलबाट जक्करको छोरो शम्म,ू
5 िशमोनको कुलबाट होरीको छोरो साफात,
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6 यहूदाको कुलबाट यपनू्नकेो छोरो कालबे,
7 इस्साकारको कुलबाट यसूफुको छोरो ियगाल,
8 ए मैको कुलबाट ननूको छोरो होश,े
9 िबन्यामीन कुलबाट रफूको छोरो पलती,
10 जबलूनूको कुलबाट सोदीको छोरो गद ्दीएल,
11 मनश्शे कुलबाट ससूीको छोरो गद ्दी,
12 दानको कुलबाट गमल्लीको छोरो अम्मीएल,
13 आशरेको कुलबाट माइकलको छोरो सतरू,
14 न ालीका कुलबाट वोफ्सीको छोरो नहबी,
15 गादको कुलबाट माकीको छोरो गएूल।

16 मोशाले भिूम हनेर् र अध्ययन गनर् पठाएको मािनसहरूको नाम यी नै हुन।्
मोशाले होशलेाई यहोश ू भनी बोलाउँथ।े

17य िप ितनीहरूलाई कनान दशे जाससू गनर् पठाउँदा मोशाले भन्यो, “ितमीहरू
पहाडीितर जाऊ। 18 अिन हरे, भिूम हदेार् कस्तो दे खन्छ। त्यहाँ ब े मािनसहरू
ब लया छन ्अथवा दवूर्ल, अथवा कम्ती छन ्अथवा ठूलो जन सखँ्यामा ितनीहरू
ब े जग्गा रा ो छ अथवा खराब, हरे र बझु। कस्तो शहरमा ितनीहरू बसकेा
छन?् 19 ितनीहरू रा ो िक नरा ो छन?् ितनीहरू कस्तो िकिसमका शहर िभ
बस्छन?् शहरहरू अत्यन्तै सरुिक्षत छन।् ितनीहरू खलु्ला गाउहँरूमा बस्छन अ्थवा
िकल्लाहरूमा बस्छन?् 20 हरे जमीन म ललो छ वा रूखा छ, अिन हरे यिद त्यहाँ
रूखहरू छन ्िक छैनन।् त्यस भिूमबाट केही फलहरू ल्याउन ु जाितसक्दो कोिशस
गर।” त्यस समय दाखको थम उलको कटनीको समय िथयो।

21 यसकारण ितनीहरू सीनको मरूभिूम दे ख रहोब ारा लबेो हमात ितर चढे
अिन त्यस भिूमको जाँज गरे। 22 ितनीहरू नगेवेबाट उभँो चढरे अहीमन, शशैै अिन
तल्मै हुदँ ै हे ोन पगु,े जहाँ अनाकका सन्तित ब े गथ। हे ोन शहर िम मा सोआना
शहर बिनन ु भन्दा सात वषर् अिघ बिनएको िथयो। 23 त्यस पिछ ितनीहरू एश्कोल
बेंसीमा आए। ितनीहरूले त्यहाँ एक झपु्पा दाख काटी एउटा घोचोमा दइुजनाले
बोकेर ल्याए। ितनीहरूले अनार र नभेारा पिन ल्याए। 24 इ ाएलका मािनसहरूले
त्यस ठाँउबाट दाखको झपु्पा काटेको हुनाले त्यस ठाँउको नाम नै एश्कोल बेंसी
र ो।



13:25 xxxv गन्ती 14:3

25 चालीस िदनको अन्तमा ितनीहरू त्यो भिूम बारेमा खोजी गरी फक।
26 पारान मरूभिूमको कादशे भन्ने ठाँउमा जहाँ मोशा, हारून र सबै इ ाएली
मािनसहरूलाई भलेा भएर बसकेा िथए अिन ितनीहरूको खबर ितनीहरूकहाँ ल्याए
अिन ितनीहरूलाई त्यस भिूमको फल दखेाए। 27 ितनीहरूले मोशालाई भन,े
“हामीलाई तपाईंले पठाउन ु भएको भिूममा गयौं। साँच्चै नै यो भिूम दधू र मह
बिगरहकेो भिूम रहछे। अिन त्यस भिूमबाट हामीले ल्याएको फलहरू यी नै हुन।्
28 जो मािनसहरू त्यस भिूममा बसकेाछन ् ितनीहरू ब लया छन ् अिन शहरहरू
अत्यन्तै िवशाल र पखार्लले घे रएका छन।् त्यहाँ हामीले अनाकको सन्तानहरू
अनाकीहरूलाई पिन दखे्यौं। 29 नगेवे भिूममा अमालकेीहरूले बसो-बास गरेको
पायौं भने पहाडी क्षे मा िह ी, यबसूी अिन एमोरीहरू, अिन समु को िकनार र
यदर्न नदीको िकनारमा कनानीहरू बसो-बास गदार् रहछेन।्”

30 त्यसपिछ कालबेले मोशाकै नजीक मािनसहरूलाई शान्त गराएर भन,े “हामी
त्यहाँ तरुून्त जान ु पछर् र यसलाई लन ु पछर्। िकनभने िन य नै त्यसमािथ हामीले
िवजय हासील गनछौं।”

31 तर मािनसहरू जो ऊिसत गएका िथए भन,े “ितनीहरू मािथ आ मण
गन ुर् हामी सक्षम हुने छैनौं िकनभने ितनीहरू हामी भन्दा ब लया छन।्”
32 यसकारण ितनीहरूले त्यस भिूमको िवषयमा खोजी गरेर नरैाश्यपणूर् वतृान्त
इ ाएली मािनसहरूको िन म्त ल्याएका िथए। ितनीहरूले भन,े “त्यस भिूममा धरैे
ब लया ब लया मािनसहरू रहछेन ् र त्यस भिूममा जाने कुनै पिन मािनसहरूलाई
ितनीहरूले सिजलै िज सक्छन।् 33 हामीले त्यहाँ नपीलीहरू अनाकका सन्तान
जसबाटलाई दखे्यौ र ितनीहरूले हामीलाई मिसनो फ ां ाहरूलाई झैं हरेे। साँच्चै
ितनीहरूको सामनु्ने हामी फ ां ाहरू झैं लाग्थ्यौं।”

14
मािनसहरू फे र गनगनाए

1 सबै मािनसहरू छाउनीिभ त्यस रातभ र कराई कराई रोइ रह।े 2 इ ाएलका
सबै मािनसहरूले मोशा र हारूनको िवरू मा गनगनाए। सबै मािनसहरूले
ितनीहरूलाई भन,े “यिद हामी िम दशेमा नै अथार्त ् यो मरूभिूममा मरेको भए
रा ो हुनिेथयो। 3 िकन परम भलुे हामीलाई लडाईमा तरवारले काटी मानर् त्यस
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भिूममा लजैान ु हुदँछै? हा ा जहान बालबच्चाहरू पिन ल ू टने समान झैं लटूमा
प ा पनछन।् हामीलाई िम दशेमा फिकर् न ु नै असल हुन्छ।”

4 ितनीहरूले एक अकार्मा भन,े “एकजना अगवुा चनुौ र िम दशे फक ।”
5 सबै इ ाएली मािनसहरूको सामनु्ने मोशा र हारून भइँूमा घोप्टो परे। 6 ननूको

छोरो यहोश ू र यपनू्नकेो छोरो कालबे भिूमको जाँच गनर् जानहेरू मध्ये दईुजना
िथए ितनीहरूले लगुाहरू च्याते मािनसहरूले गनगन गरेकोमा ितमीहरूको दःुख।
7 यहोश ू र कालबेले इ ाएलका सम्पणूर् समदुायलाई भन,े “यो भिूम जसलाई
हामीले जाँच गय ं त्यो धरैे रा ो भिूम छ। 8 यिद परम भु हामीिसत सन्त ु
हुन ु भए उहाँको अगवुाईमा हामीलाई त्यस भिूममा पयुार्उन ु हुनछे अिन त्यो दधू
र मह बग्ने भिूम हामीलाई िदन ु हुनछे। 9 यसथर् परम भ-ुिवरू िबलाप नगर,
त्यस भिूमका मािनसहरूिसत नडराऊ िकनभने हामी ितनीहरूलाई सिजलै िज छेौं।
ितनीहरूको सरुक्षा ितनीहरूबाट हरण ग रएको छ। तर हामीिसत भने परम भु
हुनहुुन्छ, ितनीहरूिसत नडराऊ।”

10 तर त्यहाँ भएका सबै मािनसहरूले यहोश ू र कालबेलाई ढुङ्गाले िहकार्एर
मान सल्लाह गरे। त्यसपिछ भटे हुने पालमा सबै इ ाएली मािनसहरूको सामनु्ने
परम भकुो मिहमा दखेा पय । 11परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यी मािनसहरूले
किहले सम्म मिसत घणृीत वहार गछर्न?् ियनीहरूको माझमा मलैे यी सबै महान
िचन्हहरू दखेाई सकेको छु र अब किहले सम्म ितनीहरूले मलाई अिव ास गछर्न?्
12 ितनीहरू मािथ म महामारी ल्याएर ध्वशं पाछुर् अिन ितमी ारा नै म ितनीहरू भन्दा
ठूलो र श शाली रा िनमार्ण गनछु।”

13 तब मोशाले परम भलुाई भन,े “िम दशेवासीहरूले यिद यो कुरा चाल पाए
के भन्लान?् कारण तपाईंले नै ियनीहरूलाई आफ्नो श को भावले ितनीहरूको
माझबाट ल्याउन ु भएको हो। 14 अिन िम का मािनसहरूले कनानीहरूलाई
यस िवषयमा भन्नछेन ् कारण ितनीहरू जान्दछन ् िक तपाईंलाई दखेकेा छन।्
ितनीहरूले यो पिन जान्दछन ्िक तपाईं परम भु हुनहुुन्छ र ितनीहरूले जान्दछन ्िक
मािनसहरूले तपाईंलाई दखेकेा छन।् ितनीहरूले यो पिन जान्दछन ्िक मािनसहरूको
अगवुाई गन िदनमा तपाईंले बादलको योग गन ुर् भएको छ भने रातमा आगोको
योग गन ुर् भएको छ। 15 यसथर् अिहले तपाईंले यी मािनसहरूलाई मान ुर् हुदँनै। यिद

तपाईंले मान ुर् भयो भने तपाईंको श को बारेमा जान्ने सबै रा हरूले भन्नछेन,्
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16 ‘आफूले शपथ गरेको भिूममा मािनसहरूलाई ल्याउन नसक्दा परम भलुे
ितनीहरूलाई मरूभिूममा मान ुर्भयो।’

17 “यसथर् अिहले हे मा लक आफ्नो महामिहमा दशर्न गन ुर्होस।् तपाईंले
ितज्ञा गरे झैं दखेाउन ु होस।् 18तपाईंले भन्नभुयो, ‘परम भु िढलो ोिधत हुनहुुन्छ,

परम भु करूणामय हुनहुुन्छ। काननु ्अमान्य गरी जो दोषी बिनन्छ त्यस्ताहरूलाई
परम भलुे क्षमा िदनहुुन्छ। तर जो दोषी छन ् ितनीहरूलाई परम भलुे सदवै
दण्ड िदनहुुन्छ। परम भलुे यस्ता मािनसहरूलाई, ितनीहरूका छोरा-छोरीहरूलाई,
ितनीहरूका नाती-नाितनी तथा पनाती पनाितनीहरू सम्मलाई ितनीहरूले गरेको
खराब कायर्को िन म्त दण्ड िदनहुुन्छ।’ 19 अिहले तपाईंले मािनसहरूलाई आफ्नो
महान करूणा दखेाउन ु होस ् र िम दशे छोडरे आएको िदनदे ख जसरी क्षमा गद
आउनु भएकोछ आज पिन ती मािनसहरूलाई क्षमा ग रिदन ु होस।्”

20परम भलुे भन्नभुयो, “ितमीले भने जस्तै म ितनीहरूलाई क्षमा िदनछुे। 21तर
म साँचो भन्दछु, जस्तो म जीिवत छु र जसरी परम भकुो मिहमाले पथृ्वी नै भ रन्छ,
22-23 ती सबै मािनसहरू मरेो मिहमा र मरेा अ यर् िचन्हहरू जो मलैे िम दशेमा
दखेाएको दखेकेा छन ्अिन दश पल्ट मलाई परीक्षा लएका छन ्र ऐले मरेो कुराहरू
मान्दनैन,् यी सब मािनसहरूले मलैे ितनीहरूको पखुार्हरूिसत िदन्छु भनी शपथ
गरेको भिूम दे पाउने छैनन।् 24 तर मरेो दास कालबे जसले िभन्दै कारले सोच्छ
अिन त्यसले सम्पणूर् रीितले मरेो अनसुरण गछर् म उसलाई त्यो भिूममा जहाँ ऊ
गयो ल्याउनछुे र उसको सन्तानले त्यो भिूम उपभोग गनछ। 25 अमालकेीहरू र
कनानीहरू त्यही बेंसीमा बिसरहकेा छन।् यसथर् भो ल ितमीहरूले यो ठाउँ छाड्न ु
नै पछर् र लाल समु को बाटो भएर ितमीहरू त्यो मरूभिूममा फक जाऊ।”

परम भलुे मािनसहरूलाई दण्ड िदनहुुन्छ
26 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 27 “मरेो िवरू मा यी द ु

मािनसहरूले किहले सम्म ना लश ग ररहन।े इ ाएलका मािनसहरूले मरेो िवरू मा
लगाएको ना लश मलैे सनुकेो छु। 28 ितनीहरूलाई भनी दऊे, ‘जस्तो म िजिवत छु
परम भु भन्नहुुन्छ ितमीहरूले परम भकुो िवरोधमा जे जित भनकेा िथयौ ती सब
पणूर् गरी िदनछुे। ितमीहरूलाई जे गनछु त्यो यही हो। 29 ितमीहरूको बीचमा त्यके

जो बीस वषर् अथवा वशेी उमरेको छ अिन मरेो मािनस भनी गन्ती भएको
िथयो, त्यो यही मरूभिूममा मनछ। ितमीहरूले म परम भकुो िवरू ना लश गय ।
30 यसथर् ितमीहरू मध्ये त्यो मलैे िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको भिूममा कोही पिन प
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पाउने छैन।् केवल यपनू्नकेो छोरो कालबे र ननूको छोरो यहोश ूत्यो भिूममा प छेन।्
31 ितमीहरूले ना लश गय िक त्यो नयाँ भिूममा ितमीहरूका श हुरूले ितमीहरूका
नानीहरू खोसरे लजैानछेन।् तर म ितमीहरूलाई भन्छु िक म ती नानीहरू ल्याउनछुे
र ितनीहरूले त्यसभिूममा ती चीजहरू आनन्दले उपभोग गनछन जनु ितमीहरूले
अस्वीकार गय । 32 तर ितनीहरूको िन म्त ितमीहरू यही मरूभिूममा नै मन छौ।

33 “ ‘ितमीहरूका नानीहरू मरूभिूममा चालीस वषर् सम्म गोठाले भई ब छेन।्
ितमीहरू म ित अिव ासी हुनाको कारणले ती ितमीहरूका नानीहरूले ितमीहरू
मरूभिूममा सबै जना नमरूञ्जले सम्म क भोग्नछेन।् 34 त्यो भिूमको खोजीमा
मािनसहरूले चालीस िदन लगाएको हुनाले िदनको एक वषर्को िहसाबले ितमीहरूले
चालीस वषर् सम्म क भोग्ने छौ। ितमीहरूले चाल पाउनछेौ िक म ितमीहरूको
िवरोधी हुदँा के हुदँो रहछे।’

35“म परम भलुे बोलकेो हु ँ र म ितज्ञा गछुर् िक यी सब द ु मािनसहरू िवरू यी
कुराहरू गछुर् न।ै यी मािनसहरू िमलरे मरेो िवरोधमा खडा भए, यसथर् यो मरूभिूममा
ियनीहरू मछर्न।्”

36 ती हरू ज-जसलाई मोशाले भिूम जांच गनर् पठाएका िथए ितनीहरूले
भिूमको िवषयमा इ ाएली मािनसहरूको िन म्त नरा ो खबर लएर आए। यसो
गरेर ितनीहरूले सारा समदूायलाई उनको िवरू मा गनगन गन बनाए। 37 ती सबै
मािनसहरूलाई मानर् परम भलुे महामारी खन्याई िदनभुयो िकनभने मािनसहरूमा

म फैलाउने कसरु ितनीहरूको िथयो। 38 तर ननूका छोरो यहोश ू र यपनू्नकेा छोरो
कालबे पिन ती भिूम िबषयेमा खोजी गनर् पठाइएका मािनसहरू बीच कै िथए, ती
दईुजनालाई परम भलुे रक्षा गन ुर्भयो।

मािनसहरूको पनुःिवरोध
39 जब मोशाले यी सब कुराहरू इ ाएली मािनसहरूलाई बताइिदए ितनीहरू

अत्यन्तै शोकाकुल भए। 40 िबहानै उठेर मािनसहरू पाहाडी इलाका ितर उक्लन ु
थाल।े मािनसहरूले भन,े “हामीले पाप गरेका छौ। परम भलुाई हामीले अिव ास
गय ं, यसथर् हामी प ताप गछ ं र हामी परम भलुे िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर् भएको
भिूममा जानछेौं।”

41 तर मोशाले भन,े “परम भकुो आज्ञा िकन पालन ग ररहकेा छैनौ? ितमीहरू
सफल हुदँनैौ। 42 त्यसभिूममा नजाऊ कारण परम भु ितमीहरूको साथमा हुनहुुन्न
र श हुरूले सािजलै ितमीहरू मािथ िवजय ा गनछन। 43 त्यहाँ अमालकेी र
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कनानी मािनसहरू ितमीहरूको िवरोधमा लडनछेन,् तर ितमीहरूले परम भलुाई
छोडी िदएकोले उहाँ ितमीहरूले लडकेो लडाँईमा साथ िदनहुुने छैन र ितमीहरू सबै
मनछौ।”

44 तर मािनसहरूले मोशाको कुरामा िव ास गरेनन ् र ितनीहरू पहाडी
इलाकाितर गए। तर मोशा र परम भकुो करारको सन्दकू ती मािनसहरूिसत गएन।
45 त्यो पहाडी इलाकामा ब े अमालकेी र कनानी मािनसहरू तलितर उ े र ती
इ ाएली मािनसहरूमािथ आइलाग।े अमालकेी र कनानी मािनसहरूले इ ाएली
मािनसहरूलाई सिजलै परास्त पा र ितनीहरू सबलैाई होमार्सम्म खे ै लग।े

15
ब लको िवषयमा िनयमहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन जब
ितमीहरू मलैे िदन्छु भनकेो भिूममा पस्छौ, 3 ितमीहरूले परम भलुाई आगो ारा
िवशषे ब लदान चढाउन ु पछर्। त्यो िवशषे ब लदानको सगुन्धले परम भलुाई आनन्द
िदनछे। ितमीहरूले होमब ल अथवा कुनै पिन बा ा, भाकल ब लदानको ब ल,
िवशषे ब ल, मलेब ल राजीखशुीको ब ल अथवा कुनै चाडको िन म्त िवशषे ब लमा
गाई-वस्त ु र भडेा अथवा बा ाहरू चढाउनछेौ।

4 “एकजना ले उपहार ल्याउदँा उसले परम भलुाई अन्नब ल पिन
िदनपुछर्। ब ल चढाउँदा अन्नब लमा एक चौथाई हीन भ ाक्षको तले हालरे आठ
कप मिसनो पीठो ल्याउन ु पछर्। 5 जब ितमी होमब ल साथमा अघर्ब लको िन म्त
थमुा चढाउँछौ एक चौथाई हीन दाखरस पिन चढाउन ु पछर्।

6 “यिद ितमी भडेा ब ल चढाउँछौ भने ितमीले अन्नब ल पिन तयार पान ुर् पछर्।
अन्नब लमा एपाको दश खण्डको दइु खण्ड मिसनो पीठोमा हीनको तीन खण्डको
एक खण्ड भ ाक्षको तले िमसाउन ु पछर्। 7 अिन अघर्ब लको िन म्त हीनको तीन
खण्डको एक खण्ड दाखरस रा ु पछर् र यसले परम भलुाई मीठो वा ा िदनछे।

8 “ितमीले यिद आफ्नो होमब ल, वा ब लदान, मलेब ल अथवा कुनै िवशषे
भाकलको िन म्त एउटा जवान साँढे तयार पानर् सक्छौ। 9 त्यस समयमा जवान
साँढिेसत ितमीले अन्न ब ल पिन ल्याउन ु पछर्। अन्न ब ल आधा हीन भ ाक्षको
तले िमसाएको एपाको दश खण्डको तीन खण्डको मिसनो पीठो हुन ु पछर्।
10 अघर्ब लको िन म्त आधा हीन दाखरस पिन ल्याउन ु पछर्। यो ब ल आगो ारा
चढाइन्छ र यसको सगुन्धले परम भलुाई सन्न पाछर्। 11 त्यके साँढे अथवा
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भडेा अथवा थमुा अथवा बा ाको पाठो परम भलुाई ब ल स्वरूप चढाउँदा यसरी
तयार पान ुर् पछर्। 12 यी कुनै आवश्यक छैन कित पशहुरू ितमीहरूले तयार गछ ,
तर ितमीले यो त्यके को िन म्त गन ुर् पछर्।

13 “इ ाएलका त्यके नाग रकले परम भलुाई सन्न गराउन ब ल चढाउँदा
यही त रकाले अगो ार चढाउन ु पछर्। 14 यिद ितनीहरू बीचमा ब े िवदशेीहरूले
आगो ारा ब ल चढाएर परमे रलाई खशुी पानर् चाहन्छ भन,े ितमीहरूले ितनीहरूले
जस्तै ब ल चढाउन ु पछर्। 15 यही िनयमहरू इ ाएलका मािनसहरू र ितनीहरूिसत
यो दशेमा बसो बास गन िवदशेीहरू त्यकेको िन म्त लाग ू हुनछे। यही काननू सदा
सवर्दा लाग ू रहनछे। ितमी र ितमीहरूिसत बसो-बासो गन िवदशेीहरू परम भकुो
उप स्थतीमा एकै हुन।् 16 त्यही िनयम र िविध ितमीहरूको िन म्त र िवदशेीहरूको
िन म्त लगाइन्छ जो ितमीहरूिसत बसो-बास गछर्न।्”

17 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 18 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भनः जब
ितमीहरू मलैे लजैाँद ै गरेको भिूममा पगु्छौ, 19 अिन त्यस भिूममा उब्जकेो खा
जब ितमीहरू खान्छौ, ितमीहरूले परम भलुाई ब ल चढाउनै पछर्। 20 ितमीहरूको
पिहलो हलोबाट ितमीहरूले एउटा रोटी ब ल झैं चढाउन ु पछर्। यो ितमीहरूले यस्तै
कारले चढाउन ु पछर् जस्तो ितमीहरूको खलाबाट ब लहरू चढाइरहछेौ। 21 यो

िनयम सदा-सवर्दाको िन म्त लाग ू रहनछे र त्यो डल्लाबाट परम भकुो िन म्त थम
ब ल ितमीहरूले चढाउँन ु पछर्।

22 “अब परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको आज्ञाहरूमा यिद ितमीहरूले कुनै
एक आज्ञा पालन गनर् भलू भयो अथवा िबस्य भने के गन ुर्पछर्? 23 मोशा
माफर् त परम भलुे यी आज्ञाहरू ितमीहरूलाई िदनभुयो। परम भलुे यी आज्ञाहरू
ितमीहरूलाई िदन ु भएकै िदनदे ख ियनीहरू लाग ू छन।् अिन यी आज्ञाहरू िनरन्तर
च लरहनछेन।् 24 यसथर् यिद ितमीहरूले यी आज्ञाहरू मध्ये कुनै एउटा पालन गनर्
भलू्यौ अथवा िबस्य भने के गछ ? यिद यी आज्ञाहरू मध्ये कुनै एउटा आज्ञा
इ ाएलका सारा िनवासीहरूले पालन गन ुर् भलू े अथवा िबस तब इ ाएलका सारा
मािनसहरूले परम भलुाई एउटा जवान साँढे होमब ल चढाउन ु पछर्। अन्नब ल
र अघर्ब ल पिन चढाउन ु िबसर्न ु हुदँनै। यो ब लको सगुन्धले परम भलुाई सन्त ु
तलु्याउछँ। ितमीहरूले पापब लको िन म्त एउटा पाठो पिन चढाउन ु पछर्।

25 “यस कार पजूाहारीले इ ाएलका समस्त मािनसहरूको समदुायलाई
ाया त बनाउछँ त्यसकारण ितनीहरूलाई क्षमा िदनछे। िकनभने ितनीहरूको पाप
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इच्छाकृत िथएन। यसकारण यसको लािग ितनीहरूले आफ्नो होमब ल र पापब ल
चढाए ता िक परम भलुे ितनीहरूलाई क्षमा गरून।् 26 त्यहाँ ब े सबै इ ाएलीहरू
र िवदशेीहरूलाई क्षमा ग रन्छ िकनभने ितनीहरू सबलैे भलू गरेका िथए।

27 “तर यिद एउटाले अञ्जानमा पाप गछर् भन,े एक वषर्को पाठी, पापब लको
ब ल झैं चढाउन ुपछर्। 28यस्तो कारले पजूाहारीले उसको िन म्त ाय त गराउने
छ जसले अञ्जानमा भलू गछर् क्षमा ग रन्छ। तािक त्यो लाई परम भबुाट
क्षमा ग रन्छ। 29 इ ाएलीहरूको बीचमा मािनसहरू चाहे इ ाएली नाग रकहरू हो
अथवा िवदशेी जो भए तापिन िनयम सबकैो िन म्त एउटा हुन्छ जसले अञ्जानमा
भलू गछर्।

30“तर यिद कुनै एकजना ले जानी-जानी पाप गछर् भने ऊ चाहे स्वदशेमा
अथवा िवदशेमा जन्मकेो होस ्उसले परम भलुाई अपमान गछर् र त्यस लाई
उसका मािनसहरूबाट बिहष्कृत गराउन ु पछर्। 31 िकनभने त्यो मािनसले दखेाउछँ
िक उसले उहाँको आज्ञालाई तोडे र परम भलुाई घणृा गरे। अिन त्यो उसको
प रवारबाट बिहष्कार हुनै पछर्। ऊ पापको दोषी छ र द ण्डत हुनै पछर्।”

िव ामको िदन एकजना ले काम गछर्
32 जब इ ाएलका मािनसहरू मरूभिूममा िथए, ितनीहरूले िव ामको िदनमा

एकजना मािनसले दाउरा बटुल्दै गरेको दखे।े 33 ती मािनसहरू ज-जसले उसलाई
दाउरा बटुल्दै गरेको भे ाएका िथए ितनीहरूले उसलाई मोशा, हारून र अरू सबै
मािनसहरू भएको ठाँउमा ल्याए। 34 ितनीहरूले त्यस लाई त्यहाँ राखे कारण
उसलाई के दण्ड िदन ु पन जानकेा िथएनन।्

35 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “त्यो मािनस मन ुर् पछर्। सबै मािनसहरूले
उसलाई छाउनी बािहर ढुङ्गाले िहकार्उन ु पछर्।” 36 यसकारण ती मािनसहरूले
उसलाई छाउनी बािहर ल्याए अिन ढुङ्गाले िहकार्एर मारे। परम भलुे मोशालाई
आज्ञा िदनभुए अनसुार ितनीहरूले गरे।

परमे रले आफ्ना मािनसहरूलाई िनयम याद गनर् सहयोग गन ुर्हुन्छ
37 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 38 “इ ाएलका मािनसहरूिसत कुरा गर।

ितनीहरूलाई यी कुराहरू भन आ्उने पसु्ताहरू भ र ितमीहरूले फुकार्हरू बनाउन ु पछर्
अिन ितनीहरूलाई ितमीहरूको लगुाको कुनामा टाँ ु पछर्। त्यस पिछ ितमीहरूको
लगुाको त्यके कुनाको फुकार्हरूमा िनलो धागो बाँध। 39यसकारण जब ितमीहरूले
फुकार् दखे्छौ, ितमीहरूले परम भकुो आज्ञा सम्झने छौ र ितनीहरूलाई पच् ाउनछेौ
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अिन ितमीहरू भलू बाटोमा जाने छैनौ, ितमीहरूको आखँा अिन हृदयको लालस
पच् ायो, जसले ितनीहरूलाई अिव ासी बनाउछँ। 40 तब ितमीहरू परमे रको
िवशषे ब्य हरू हुनछेौ कारण ितमीहरूलाई आज्ञाहरू पालन गनर् याद आइरहन्छ।
41 म परम भु ितमीहरूको परमे र हु।ँ म नै एक हु ँ जसले ितमीहरूलाई िम
दशेबाट बािहर िनकालरे ल्याँए। ितमीहरूको परमे र हुनलुाई मलैे यसो गरें। म
परम भु ितमीहरूका परमे र हु।ँ”

16
केही नतेाहरू मोशा िवरोधी भए

1 ियसहारको छोरो, कहातको नाित अिन लवेीको पनाित कोरह अिन रूबने
कुलका एलीआबका छोराहरू दातान र अबीराम अिन पलेतेका छोरा ओन अ ेरी
भए। 2 इ ाएलका 250 मािनसहरू साथमा लएर मोशाको िवरोधमा गए। ती 250
मािनसहरू नाम चलकेा तथा नतेाहरू िथए। 3 ितनीहरू मोशा र हारूनको िवरोध गनर्
जम्मा भए अिन ितनीहरूलाई भन,े “तपाईंहरू हा ो अगवुाहरू भएको अब हामीलाई
परूा भयो! सम्पणूर् समदुाय पिव छन अ्िन परम भु हा ो माझमा हुनहुुन्छ। तपाईंहरू
िकन आफैं लाई परम भकुा अरू मािनसहरू भन्दा उच्चाको सम्झन ु हुन्छ?”

4जब मोशाले ितनीहरूको कुरा सनुे ितनी घोप्टो परेर भ ूईँमा िनहुरीए। 5 त्यसपिछ
मोशाले कोरह र उनका मािनसहरूलाई भन,े “भोली िबहान, परम भलुे जनाउन ु
हुनछे कसलाई हा ो अगवुा झैं चनु्न ु भएको छ, को पिव छ कसलाई उहाँकहाँ
निजक ल्याउन ु भएको छ। उहाँ आफैले चनु्न ु भएका एकजनालाई उहाँले उहाँको
निजक ल्याउन ु हुनछे। 6 यसो गर, ितमी कोरह र ित ो मािनसहरूले धपुौराहरू
लऊे। 7 त्यसमा आगो हालरे भो ल परम भकुो अगािड, धपू हाल। जो कसलाई
परम भलुे चनु्नहुुन्छ त्यो पिव हो। हामीहरू ितमीहरू लवेीका छोराहरूबाट
परूा भईसकेका छौं।”

8 मोशाले पिन कोरहलाई भन,े “ए लवेीहरू मरेो कुरा सनु। 9 इ ाएलका
परमे रले ितमीहरूलाई चनु्न ु भएको छ र यसमा ितमीहरू खशुी हुनपुछर् िक
ितमीहरू िवशषे मािनसहरू भएकाछौ। इ ाएलका अन्य मािनसहरू भन्दा ितमीहरू
बगे्लै हौ। इ ाएलका मािनसहरूलाई आराधनामा सहायता पयुार्उन परम भलुे
ितमीहरूलाई उहाँको नजीक बनाई पिव पालको िवशषे काम गराउन रा ु
भएको छ। के यो धरैे होइन? 10 परम भलुे ितमी लवेीहरू, पजूाहारीहरूलाई
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सहायता पयुार्उनको िन म्त उहाँको नजीक ल्याउन ु भएकोछ। तर अिहले ितमीहरू
पजूाहारीहरू हुने कोिशश ग ररहकेा छौ। 11 ितमीहरूका अनयुायीहरू र ितमीहरू
एक साथ िमलरे परम भु िवरू गयौ। के हारूनले केही भलू गरेका छन?् होइन
यसथर् िकन ितमीहरू हारूनको बारेमा ना लश ग ररहकेा छौ?”

12 त्यसपिछ मोशाले एलीआबका छोराहरू दातान र अबीरामलाई बोलाउन
पठाए। तर ती दईुजना मािनसहरूलेभन,े “हामी आउने छैनौ। 13हामीहरूलाई दधू र
मह बिगरहकेो दशेबाट ितमीले बािहर लएर आयौ। ितमीले हामीलाई मानर्को िन म्त
मरूभिूममा ल्यायौ अिन हामीलाई दखेाउन चाहान्छौ िक हामी मािथ ित ो अिधकार
छ। 14 हामीले ितमीलाई िकन प ाउन?ु ितमीले हामीलाई मह र दधू बिगरहकेो
भिूममा लगनेौ साथै परमे रले ितज्ञा गरेको भिूममा पिन परुाएनौ। ितमीले हामीलाई
दाखको खते पिन िदएनौ। के यी मािनसहरूलाई ितमी धोका िदन्छौ? होइन! हामी
आउँदनैौं।”

15 यसथर् मोशा सा ै ोिधत भए। उनले परम भलुाई भन,े “मलैे ियनीहरूलाई
केही क्षित पयुार्एको छैन। मलैे ियनीहरूबाट एउटा गधा पिन लएको छैन। परम भ!ु
हजरुले ियनीहरूबाट कुनै ब ल हण नगन ुर् होस।्”

16 त्यसपिछ मोशाले कोरहलाई भन्यो, “भोली ितमी र ित ा सबै अनगुामीहरू र
हारून परम भकुो अिघ खडा हुनपुछर्। 17 त्यकेले आफ्नो-आफ्नो धपूौरो लएर
त्यसमा धपू हाल्न ु पछर्। अिन ितमीहरू त्यकेले आफ्नो धपूौरो परम भु अिघ
ल्याउन ु पछर्। त्यहाँ दईु सय पचासवटा धपूौरो हुनपुछर्। ितमी कोरह र हारूनले पिन
धपूौरो लनपुछर्।”

18 यसथर् ितनीहरू त्यकेले धपूौरो लएर त्यसमा बलकेो कोइला हालरे धपू
हाले अिन भटे हुने पालको वशे ारमा मोशा र हारून सगंै उिभए। 19 कोरहले सबै
आफ्ना मािनसलाई भलेा गरेर भटे हुने पालको वशे ारमा उिभए। तब परम भकुो
मिहमा सबै मािनसहरू कहाँ गट भयो।

20 तब परम भलुे मोशा र हारूनलाई भननभुयो, 21 “यी सबै मािनसहरूबाट
ितमीहरू अलग होऊ र ियनीहरूलाई म त्यित खरैे ध्वशं पानछु।”

22 मोशा र हारूनले िशर िनहुयार्एर भन,े “हे परमे र, तपाईं सबै मािनसको
आत्माको परमे र हुनहुुन्छ। जब एक जना मािनसहरूले पाप गछर्, के तपाईं सम्पणूर्
समदुायिसत रसाउन ु हुन्छ?”
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23 तब परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 24 “कोरह, दातान र अबीरामको
पालहरूबाट सम्पणूर् समदुायलाई पर हट्न ु भन।”

25मोशा उठेर दातान र अबीराम भएकहाँ गए। इ ाएलका सबै बढूा- धानहरूले
ितनलाई प ाए। 26 मोशाले सबै मािनसहरूलाई चतेावनी िददं ै भन,े “यी द ु
मािनसहरूको पालबाट ितमीहरू िनस्केर जाऊ। ितनीहरूको कुनै पिन चीज
स्पशर् नगर। यिद ितमीहरूले छोयौ भने ितनीहरूले गरेको पापले ितमीहरू ध्वशं
पा रनछेौ।”

27यसकारण मािनसहरू कोरह, दातान र अिवरामको पाल छोडरे गए। तब दतान
र अबीराम ितनीहरूको पालमा गए। ितनीहरू ितनीहरूको प ीहरू र नानीहरू सगं
छाउनी बािहर गए।

28 मोशाले भन,े “यी मलैे भनकेा कुराहरू मरेो आफ्नो मनको िवचार होइन, म
माण िदन सक्छु िक परम भलुे मलाई यसो भन्न ु भनी अ ाउन ु भएको हो। 29 यी

यहाँका मािनसहरू मनछन।् तर यिद ितनीहरू साधारण त रकाले मछर्न।् मािनसहरू
सधै मन त रकाले मछर्। तब त्यसले दखेाउछँ िक परम भलुे साँचै नै मलाई पठाउन ु
भएको होइन।् 30तर यिद परम भलुे केही नयाँ कुरो गन ुर्हुन्छ,अिन भ ूईँले मखु बाएर
ितनीहरू र ितनीहरूकहाँ भएको सबै चीजहरू सिहत ितनीहरू जीिवत पु रन्छन ्भने
ितमीहरूले जान्नछेौ िक यी मािनसहरूले परम भकुो अपमान गरे र उहाँलाई अित

ोिधत बनाए।”
31 जब मोशाले यी कुराहरू भनी सके, ती मािनसहरू उिभएको धत फा ो।

32धत ले मखु बाए जस्तै भएर ितनीहरू सबलैाई िनल्यो। कोरहको सबै मािनसहरू,
ितनीहरूको प रवारहरू अिन ितनीहरूकोमा भएको त्यके चीज धत िभ भािसयो।
33 सबै ती मािनसहरू िजउँदै खाल्डा िभ पु रए। यी सबै ितनीहरूले आफ्नो
बनाएका चीजहरू ितनीहरूसगंै प ु रए अिन धत बन्द भयो। अिन ितनीहरू सम्पणूर्
रूपले अ ल्पए।

34अरू सबै इ ाएलका मािनसहरूले ती मािनसहरू पु रदै गदार्को आतर्नाद सनुरे
चारैितर िततर िबतर हुदँै भन,े “धत ले हामीलाई पिन िनल्छ।”

35 त्यसपिछ परम भकुहाँबाट आगो िनस्केर गई धपू चढाउँदै गरेका 250
मािनसहरूलाई पिन ध्वशं पाय ।

36 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 37 “पजूाहारी हारूनको छोरो एलाजारलाई
भन िक उसले आगोमा रहकेो धपुौराहरू हटाओस ् र ती पिव भईसकेको
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धपुौराहरूबाट आगो व रप र छरी िदओस।् 38 ती मािनसहरूले मरेो िवरोधमा पाप
गरेकाले त्यही पापलेआफ्नो जीवन गमुाए। तर धपुौराहरू पिव छन क्ारण ितनीहरू
परम भलुाई समपर्ण ग रएका हुन।् ती धपुौराहरू िपटेर पाता बनाऊ र वदेी छोप्ने
काममा योग गर। यो इ ाएलका सबै मािनसहरूको िन म्त चतेावनी हुनछे।”

39यसकारण पजूाहारी एलाजारले ती मािनसहरूले ल्याएका काँसाको धपुौराहरू
भलेा गय । मािनसहरू सबै जलरे खरानी भए तर धपुौराहरू त्यही िथए। ितनले केही
मािनसहरूलाई ती काँसको धपुौराहरू िपटेर पाता बनाउन लगाई वदेी ढाक्ने काममा
योग गरे। 40 ितनले यो काम मोशा माफर् त पाएको आज्ञा अनसुार गरे। त्यो वदेी

ढाक्ने पाता चाँिह इ ाएलको मािनसहरूका िन म्त याद िदलाउने एक िचन्ह हुनछे
िक हारूनको सन्तान बाहकेा अन्य कुनै अनािधकृत मािनसले परम भु अिघ धपू
जलाउने छैन न कोरह र उसको अनयुायीहरू झैं ऊ मन छ।

हारूनले मािनसहरूलाई बचायो
41 अक िदन इ ाएलका मािनसहरूको सम्पणूर् समदुाय मोशा र हारूनको

िवरोधमा गनुासो गरे र भन,े “ितमीहरूले परम भकुा मािनसहरूलाई माय ।”
42 सम्पणूर् समदुाय मोशा र हारूनको िवरोध गनर् भलेा हुदँ ै गदार् ितनीहरूले भटे

हुने पाल तफर् हरेे अिन दखेे िक पाललाई बादलले ढाक्यो र त्यहाँ परम भकुो मिहमा
दखेा पय । 43 तब मोशा र हारून भटे हुने पालको सामनु्ने आए।

44 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 45 “यो समदुायबाट ितमीहरू अलग हौ
तािक ियनीहरूलाई म अित शी ध्वशं पानर् सकुँ।” यसथर् मोशा र हारूनले िशर
िनहुराए।

46 त्यसपिछ मोशाले हारूनलाई भन,े “धपूौरो ल्याऊ र त्यसकहाँ वदेीबाट आगो
हालरे धपू हाल। अिन त्यो समदुाय भएकोमा झ ै गएर ितनीहरूलाई ाय त
गन ुर्होस।् िकनभने परम भु ोिधत हुन ु भएको छ र महामारी शरुू भएको छ।”

47 यसथर् मोशाले भने जस्तै हारूनले धपूौरो लएर मािनसहरूको बीचमा पसे र
चाल पाए िक महामारी शरुू भई सकेको िथयो अिन धपूौरोमा धपू हाली मािनसहरूको
िन म्त ा त गरे। 48 ितनी िजउँदो र मरेको मािनसहरू बीचमा उिभए अिन
महामरी रोिकयो। 49 कोरहको कारणले मनहरूको सखं्याको अित र त्यहाँ
महामारीले मरेकाहरूको सखं्या 14,700 पगु्यो। 50 त्यसपिछ हारून भटे हुने
पालमा मोशालाई भटे्न गए। महामारी थािमयो।
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17
परमे रले हारूनलाई धान पजूाहारी िन ीत गन ुर्भयो

1परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2“इ ाएलका मािनसहरूलाई भन, ितनीहरूले
बा पखुार्का कुल-कुलबाट बा वटा लौरोहरू ल्याऊन।् त्यके लौरामा आफ्नो नाम
लखे। 3 लवेी कुलबाट ल्याएको लौरामा हारूनको नाम लखे। बा कुल समहूको
त्यके कुल मखु मािनसको िन म्त एउटा लौरो हुनपुछर्। यी लौरोहरू भटे हुने

पालमा करारको सन्दकू अिघ राख। त्यो त्यही ठाँउ हो जहाँ म ितमीलाई भटे्छु।
4 इमान्दार पजूाहारीको िन म्त म एकजना लाई चनु्छु। म जसलाई चनु्छु
त्यस लाई ितमीले िचन्न सक्छौ कारण 5 उसको लौरोमा नयाँ पालवुाहरू
पलाउनछेन।् यस कारले ित ो र मरेो िवरोध गन मािनसहरूलाई म रोक्छु।”

6 त्यसपिछ मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई भने अिन ितनीहरूका बा कुल
नायकहरू त्यकेलाई एउटा-एउटा गरी बा वटा लौरोहरू िदए। हारूनको लौरो पिन
अरू लौरोहरूिसतै िथयो। 7 मोशाले लौरोहरू करारको सन्दकू रा खएको पालमा
परम भकुो अगाडी राख।े

8 करारको सन्दकू भएको पाल िभ मोशा अक िदन पस।े अिन लवेी कुल
समहूका नायक हारूनको लौरोमा पालवुा पलाएको दखे।े त्यित मा नभई त्यस
पालवुाले कोिपला हालरे फूली बदाम पिन फलकेो िथयो। 9मोशाले ती सबै लौरोहरू
परम भकुो अिघबाट सबै मािनसहरूको सामनु्ने ल्याए। त्यके कुल मखुलेआफ्नो
आफ्नो लौरो िचन।े

10 तब परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “हारूनको लौरो करारको सन्दकू अिघ
लगरे राख। यो सधैं मरेो िवरोधमा ना लश गरी रहनहेरूको िन म्त चतेावनी हुनछे
र मरेो िवरोधमा ना लश गनर् बन्द हुनछे र मलैे ितनीहरूलाई ध्वशं पान ुर् पदन।”
11 यसथर् मोशाले परम भकुो आज्ञा अनसुार काम गरे।

12 तर इ ाएली मािनसहरूले मोशालाई भन,े “हामी जान्दछौ िक हामी मनछौ।
हामी न भइसकेका छौं। हामी ध्वशं भयौं। 13 त्यके मािनस जो परम भकुो
पिव पाल निजक जान्छ त्यो मछर्। के हामी पिन मछ ?ं”

18
पजूाहारीहरू र लवेीहरूको काम
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1 परम भलुे हारूनलाई भन्नभुयो, “अब उसो ितमी, ित ा छोराहरू अिन ित ा
प रवा रक समहूका मािनसहरू पिव स्थानमा केही खराबी ग रए िजम्मावारी
हुनछेौ। ितमी र ित ा छोराहरू पजूाहारीहरू िवरू ग रएको खराबीको िन म्त
िजम्मावारी हुनछेौ। 2 ित ो प रवार समहूका अन्य लवेी मािनसहरूलाई ितमीिसत
काम गराउन ल्याऊ। करारको पालमा काम गदार् ित ा छोराहरूलाई ितनीहरूले
सहयोग पयुार्उने छन।् 3 लवेी कुलमा भएका ती मािनसहरू ित ो िनयन् णमा
रहनछेन।् पालिभ ग रन ु पन भपैरी आउँने कामहरू ितनीहरूले गनछन।् तर पिव
स्थान अथवा वदेीमा रा खएको कुनै पिन चीजको निजक ितनीहरू जान ु हुदँनै। यिद
ितनीहरू गए भने ितनीहरू मनछन ्अिन ितमी पिन मन छौ। 4 ितनीहरूले ितमीिसत
भटे गनछन ्र ितमीिसतै काम गन छन।् भटे हुने पालको रेख दखे गन ितनीहरूको
काम हुनछे पाल िभ ग रने सबै काम ितनीहरूले गन छन।् कोही पिन ितमी जहाँ
छौ त्यहाँ आउन ु साहस गनछैन।

5 “ितमीले पिव स्थान र वदेीको रक्षकको काम गनछौ तािक मलैे इ ाएलका
मािनसहरूिसत रसाउन नपरोस।् 6 हरे! म आफैले ती ित ा दाज्य-ूभाइ लवेीहरू
इ ाएलका मािनसहरूको बीचबाट लएकोछु। भटे हुने पालमा काम गनर्को िन म्त
ती ित ो िन म्त ब ल हुन।् 7 तर ितमी र ित ो छोराहरू मा पजूाहारीको रूपमा सवेा
गनर्लाई अिन वदेीको छेउ र पदार्िभ जान अिन म ितमीलाई एउटा उपहार िददंछुै,
त्यो ित ो पजूाहारीत्व। तर यिद कुनै पिव स्थानको निजकमा आयो भने
त्यो मा रओस।्”

8 तब परम भलुे हारूनलाई भन्नभुयो, “इ ाएलका मािनसहरूले मलाई
चढाएको सबै पिव उपहारहरूको रक्षा गनर्का िन म्त मलैे ितमीलाई िनय ु गरें। मलैे
ितमी र ित ा छोराहरूलाई इ ाएलका मािनसहले चढाएका पिव ब लहरू िनरन्तर
अशंको रूपमा िदएको छु। 9 वदेीहरूबाट पाइने वस्तहुरूमा यो सब भन्दा पिव वस्त ु
हो। मािनसहरूले अन्नब ल, पापब ल, दोषब लहरू ल्याउछँन।् यी ब लहरू महा
पिव ब लहरूको र नपािकएको भागबाट ितमीले आफ्नो अशं पाउनछेौ। ती सब
ितमी र ित ा छोराहरूको हुनछेन।् 10 ितमीहरूले ती चीजहरू महा पिव स्थानमा
मा खान ु पछर्। ित ो प रवारको त्यके परुूषले खान सक्छन ्तर ितमीले याद रा ु
पछर् िक ती चीजहरू अत्यन्तै पिव हुन।्

11 “यो पिन ित ै हुनछे कुनै पिन िवशषे उपहार इ ाएलका मािनसहरूले मलाई
चढाउँछन,् ितमीिसत भएका ित ा छोरा-छोरीहरू र ित ो िन म्त स्थायी अशंको
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रूपमा िदन्छु। ित ो प रवारका त्यके श ु ा ले त्यो खान सक्छन।्
12“इ ाएलका मािनसरूको कुनै पिन पिहलो बाली अथवा उब्जनी जस्तै अन्न,

भ ाक्षको तले र दाखरस, जो ितनीहरूले परम भमुा समपर्ण गछर्न, म ती सब
ितमीलाई िदन्छु। 13 ितनीहरूको खतेमा पाकेको कुनै पिन अन्न जो ितनीहरूले
परम भलुाई चढाउन ल्याउछँन ् त्यो ित ो हो र ित ो प रवारको कुनै पिन श ु

ा ले त्यो खान सक्छ।
14 “इ ाएलमा त्यके चीज जो परमे रलाई पणूर्रूपले समपर्ण ग रन्छ त्यो

ित ो हो।
15“ त्यके जठेो चाहे होस अथवा पश ुजो आफ्नो आमाको थम गभर्मा

आउँछ र परमे रलाई समपर्ण ग रन्छ भने त्यो ित ो हुनछे। तर जठेो जन्मकेो पश ु
होस अ्थवा मािनस त्यसको ितमीले मोल ितन ुर् पछर्। 16जब नानी एक महीनाको हुदँा
ितनीहरूले यसको मोल ितन ुर् पछर्। एक मिहनाको नानीहरूको मोल पिव स्थानको
शकेेल प रमाण अनसुार पाँच सकेेल हुन्छ। एक शकेेल बीस गरेाको हुन्छ!

17“तर पिहले जन्मकेो गाई, भडेा अथवा बा ाको मोल ितन ुर् पदन। यी पशहुरू
पिव हुन र ियनीहरूको रगत वदेीमा छिकर् ईन्छ अथवा बोसो पो लन्छ। यो उपहार
आगोमा पोलरे िदइन्छ र यसको सगुन्धले परम भलुाई सन्त ु पाछर्। 18 तर यी
पशहुरूको मास ु भने ित ो हुनछे अिन डोलाइने ब लको ाकुलो ित ो हुनछे र
अरू ब लको दािहने साँ ा पिन ित ो हुनछे। 19 मािनसहरूले चढाएको कुनै पिन
पिव उपहारहरू म, परम भलुे ितमीलाई िदनछुे। म ित ो छोरा-छोरीहरू र ितमीलाई
िदनछुे र यो िनयम सदासवर्दाको िन म्त लाग ूहुनछे। यो परम भिुसत ग रएको करार
हो र भङ्ग गनर् सिकंदनै। म यो ितज्ञा ितमी र ित ा सन्तानहरूिसत गछुर्।”

20 परम भलुे हारूनलाई पिन भन्नभुयो, “ितमीले भिूम पाउनछैेनौं। अिन अरू
मािनसहरूले झैं ितमीले त्यहाँ केही आफ्नो बनाउन ु पाउने छैनौ। म परम भु नै ित ो
हुनछुे। ितज्ञा ग रएको अनसुार इ ाएली मािनसहरूले जग्गाजमीनहरू पाउनछेन ्
तर ित ो िन म्त म नै उपहार हु।ँ

21“इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूिसत भएको त्यके चीजको दशांश मलाई
िदन्छन।् यसकारण त्यो एक दशांश भाग म लवेीका सन्तानहरूलाई िदन्छु। यो
ितनीहरूले भटे हुने पालमा छदँा त्यहाँ काम गरे बापत पा र िमक हो। 22 तर अन्य
मािनसहरू भटे हुने पालको नजीक जान ु हुदँनै। यिद गए ितनीहरू मा रन ु पछर्।
23 लवेी मािनसहरू काम ग ररहकेो समयमा भटे हुने पालको िवरोधमा कुनै पाप
कायर् हुन गए त्यस पापको उ रदायी ितनीहरू हुनछेन।् यही िनयम सदासवर्दाको
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िन म्त लाग ू रहनछे। मलैे अरू मािनसहरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको भिूम लवेी
मािनसहरूले पाउने छैनन।् 24 तर ितनीहरू सगं भएको त्यके चीजको दशांश
इ ाएली मािनसहरूले मलाई चढाउनछेन ् र त्यो दशांश म लवेी मािनसहरूलाई
िदनछुे। त्यही कारणले लवेी मािनसहरूको िवषयमा मलैे यस्तो भनःे मलैे इ ाएलका
मािनसहरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको भिूम ितनीहरूले पाउने छैनन।्”

25 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 26 “लवेी मािनसहरूिसत कुरा गर अिन
भन, इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूिसत भएको त्यके चीजको दशांश मलाई
िदनछेन ् तर त्यसबाट दशांश उपहार स्वरूप परम भलुाई चढाउन ु पछर्। 27 अिन
यो दशांश परम भकुो उपहार हो, यो ितमीहरूले कोल अथवा खलाबाट चढाएका
ब ल झैं हुन।् 28यस्तै कारले इ ाएली मािनसहरूले ितमीहरूलाई दशांश िदए जस्तै
ितमीहरूले पिन परम भलुाई उपहार चढाउन ु पछर् अिन त्यसबाट ितमीहरूले पिन
परम भलुाई उपहार िदन ु पछर् अिन यो हारूनलाई िदन ु पछर्। 29 जब इ ाएलका
मािनसहरूले ितनीहरूको उपहारहरू परम भलुाई िदन्छन,् ितमीहरूले ितमीहरूमा
सबै भन्दा असल अिन महापिव परम भलुाई चढाउन ु पछर् कारण त्यो सबै उहाँको
हुनछे।

30 “मोशा, लवेी मािनसहरूलाई भन जब ितमीहरूले त्यके असल चीज
परम भलुाई चढाउँछौ जे इ ाएली मािनसहरूले िदएका िथए, तब यो स म्झन्छ
िक लवेीहरूको आफ्नै अन्न र अधर्ब ल हो। 31 त्यसबाट रहकेो अशं ितमीहरू
र ितमीहरूका प रवारले खानछेन।् यो ितमीहरूले भटे हुने पालमा काम गरे वापत
मलू्य हो। 32 अिन यिद ितमीहरूले यसको असल सधँै परम भलुाई चढायौ भने
ितमीहरू कदािप दोषी हुने छैनौ। ित ो आफ्नै िन म्त इ ाएलका मािनसहरू ारा
चढाएका ती पिव उपहारहरूको भाग नलजैाऊ न भने ितमीहरू मन छौ।”

19
रातो गाईको खरानी

1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, 2 “परम भलुे िदन ु भएको
आज्ञाहरूबाट बिनएको िनयम यही हो। इ ाएलका मािनसहरूलाई भन िक
ितनीहरूले एउटा एकदमै िनष्खोट र कहीं दाग नभएको किहले पिन नजोितएको
रातो गाई ल्याऊन। अिन त्यो गाईले किहल्यै हलो नजोतकेो हुनपुछर्। 3 ितमीहरूले
त्यो गाई एलाजारलाई िदनपुछर् र उसले त्यस गाईलाई छाउनी बािहर ल्याउछँ। यो
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उसको अिघ मा रन ु पछर्। 4 त्यसपिछ एलाजारले उसको औंलाले केही रगत भटे हुने
पालको अिघ ल्तर सात पल्ट छकर् न ु पछर्। 5 तब उसको सामनु्ने त्यो गाई जलाउन ु
पछर्। यसको छाला, मास,ु रगत आन् ा-भुडँी सबै जलाउन ु पछर्। 6 पजूाहारीले
दवेदारू काठ, िहसप र केही रातो धागो ल्याएर गाई जल्दै गरेको आगोमा फ्याँक्न ु
पछर्। 7 त्यसपिछ पजूाहारीले आफ्नो लाउने लगुा धोएर नहुाई धवुाई गरी छाउनीमा
जानपुछर्। तर त्यो पजूाहारी साँझसम्म अशु रहन्छ। 8 त्यो गाई पोल्नलेे पिन आफ्नो
लगुाहरू धोएर नहुाउन ु पछर्, अिन त्यो पिन साँझसम्म अशु भईरहन्छ।

9“केही श ु मािनसले जलाएको कोरेलीको खरानी बटुलरे छाउनी दे ख बािहर
िविधपवूर्क शु पा रएको ठाँउमा रा ु पछर्। खरानी इ ाएलका मािनसहरूलाई सफा
गनर्का िन म्त पानीिसत राखकेा िथयो। यो पापब ल हो।

10 “त्यो खरानी बटुल्ने ले पिन आफ्नो लगुा-फाटा धोएर साँझ सम्म
अशु रहोस।्

“इ ाएलका मािनसहरू तथा ितनीहरूको माझमा ब े कुनै पिन िवदशेीको िन म्त
यो अन्तको िनयम हो। 11 एकजना जसले मदुार् छुन्छ त्यो सात िदन सम्म
अशु रहन्छ। 12 ते ो िदनमा त्यो ले आफैं लाई त्यही पानीले श ु पान
छ र सातौं िदनमा उ श ु हुनछे। तर यिद हरू ितनीहरू आफैं ते ो िदनमा
श ु भएन भन,े तब सातौं िदनमा पिन श ु हुनछैेन। 13 यिद कुनै ले मदुार्
छुन्छ र आफैलाई फे र श ु पादन, त्यसले परम भकुो पिव पाललाई अशु
पाछर्। यसकारण इ ाएलबाट का टिदनछे। जस्तो पिव पानी ितनीहरू मािथ
छकको िथएन यसकारण उसको शरीर अशु रहन्छ।

14 “यिद कुनै मािनस पाल िभ मरे भने त्यसको िनयम यो हो त्यके जो पाल
िभ ब े वशे गन र त्यहाँ त्यके नै अशु हुनछे र ितनीहरू सात िदन सम्म अशु
रहन्छन।् 15अिन ढकनी िबनाको त्यके भाँडा अथवा बयम अशु हुन्छ। 16 यिद
कसलैे खलु्ला मदैानमािथ लडीरहकेो मतृ शरीरलाई छुन्छ वा लडाँईमा मा रएको
कुनै मदुार् छुन्छ वा मनषु्यको ह ी िचहानलाई छुन्छ भन,े उनी सात िदनसम्म अशु
रहनछे।

17“त्यो अशु मािनसको िन म्त जलाइएको गाईको खरानी एउटा भाँडामा हाल
र त्यसमा बग्दै गरेको पानी यसमा हाल्न ु पछर्। 18 कुनै श ु मािनसले त्यस पानीमा
िहसप चोपरे भाँडाहरू र मािनसहरू मािथ छिकर् न ु पछर्। अिन कसलैे ह ी अथवा
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िचहान अथवा एउटा मतृ शरीर अथवा एउटा य ु मा मरेको शरीरलाई छोएर अशु
बनाउछँ। भन,े त्यो पानी ऊ मािथ छकर् न ु पछर्।

19 “त्यस शु मािनसले अशु भएको मािनसमािथ ते ो र सातौं िदन छिकर् न ु
पछर्। यस कार उसले अशु मािनसहरूलाई सातौं िदनमा श ु बनाउछँ। त्यो अशु
मािनसले लगुा धोओस अिन पानीमा नहुाओस ्र साँझ सम्म अशु रहन्छ।

20“यिद एक जना मािनस जो अशु भएकहाँ अिन ऊ आफैं श ु हुदँनै भने त्यस
लाई आफ्नो समदुायबाट बिहष्कार ग रयोस ् िकनभने त्यसले परम भकुो

पिव स्थान अशु पाय । श ु ीकरणको पानी ऊ मािथ छिकर् एन यसकारण त्यो
अशु र ो। 21 ितनीहरूको िन म्त यो िनयम अनन्त रूपले लाग ु भइरहन्छ।

जो ले श ु ीकारणको पानी छिकर् न्छ उसले आफ्नो लगुा-फाटा धनु ु पछर् अिन
जनु ले श ु ीकारणको पानी छुन्छ त्यो साँझ सम्म अशु भइरहन्छ।
22 त्यके कुरा त्यो ले छोए अशु रहन्छ अिन कुनै जसले त्यसलाई
छुन्छ त्यो साँझ सम्म अशु रहन्छ।”

20
म रयम को मतृ्य ु

1 पिहलो महीनामा इ ाएलका मािनसहरू जीन मरूभिूममा आइपगु।े मािनसहरू
कादशेमा बसे अिन त्यही म रयम म रन ्र त्यही ठाउँमा गाड।े

मोशाले एउटा ग ल्त गछर्न ्
2 त्यस ठाँउमा समदुायको िन म्त पानी िथएन यसकारण मािनसहरू मोशा र

हारूनलाई आरोप लगाउन भलेा भए। 3 मािनसहरूले मोशािसत झगडा गरेर भन,े
“जब परम भकुो अगाडी हा ा दाज्य-ूभाईहरू मरे, त्यही समय हामी पिन मन ुर्
पथ्य । 4 ितमीहरूले िकन परम भकुो मािनसहरूलाई यस मरूभिूममा ल्यायौ? के
हामी र हा ो पशहुरूलाई मानर् चहान्छौ? 5अिन िकन यस्तो खराब ठाँउमा ल्याउन
हामीलाई िम दशेदे ख अगवुाई गय ? यस ठाँउमा अन्न हुदँनै, नभेारा, दाख अिन
अनारहरू पिन हुदँनै। अिन यहाँ िपउनको िन म्त पानी पिन छैन।”

6 यसथर् मोशा र हारून मािनसहरूको समदुायबाट भटे हुने पालको वशे ारमा
गए। ितनीहरूले ितनीहरूको िशर भ ूईँमा िनहुरयाए अिन परम भकुो मिहमा ितनीहरू
सामनु्ने दखेा पय ।
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7 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 8 “ितमी र ित ा दाज्य ू हारूनले त्यो लौरो
लऊे र मािनसहरूलाई भलेा गर अिन ितनीहरूको सामनु्नकेो च ानिसत बोल।
तब च ानले ितमीहरूलाई पानी िदनछे। यसरी मािनसहरू र ितनीहरूको पशहुरूको
िन म्त ितमीहरूले च ानबाट पानी िदन सक्छौ।”

9 यसकारण परम भलुे उसलाई आज्ञा िदन ु भए बमोिजम मोशाले परम भकुो
अिघबाट लौरो लए। 10 त्यसपिछ मोशा र हारूनले मािनसहरूलाई च ानको
सामनु्ने भलेा गराए। तब मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू िव ोही हो। सनु,
के हामीले ितमीहरूको िन म्त यो च ानबाट पानी ल्याउन?ु” 11 तब मोशाले हात
उठाएर त्यस च ान मािथ दइु पल्ट आफ्नौ लौरोले िहकार्ए अिन शस्त पानी बािहर
िनस्कयो। मािनसहरू र पशहुरूले पानी िपए।

12 त्यसपिछ परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन्नभुयो, “इ ाएलका सबै
मािनसहरू यहाँ भलेा भएका िथए तर ितमीहरूले म ित सम्मान दखेाएनौ।
ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई त्यो पानी िनक्लने श को ोत म हु ँ भन्ने
दखेाएनौ। ितमीहरूले उनीहरूलाई यो दखेाएनौ की ितमीहरूले म मािथ भरोसा गय ।
यसकारण यी समदुायलाई मलैे िदन्छु भनकेो भिूममा लजैान अगवुाई गनर् पाउने
छैनौ।”*

13 यही ठाँउलाई मरीबाको पानी भिनन्छ जहाँ इ ाएलका मािनसहरूले परम भु
अिघ िव ोह गरेका िथए अिन परम भलुे यहाँ नै इ ाएली मािनसहरूको बीचमा
आफू पिव हु ँ भन्ने दखेाउन ु भएको िथयो।

एदोमले इ ाएललाई जान निदएका
14 मोशाले कादशेबाट एदोमको राजाकहाँ यो समाचार पयुार्उन दतूहरू पठाए।

तपाईंको भाई इ ाएलले यसो भन्छ,

“हामीमािथ आई परेका आफ्दहरू तपाईंलाई थाहा छ। 15धरैे वषर् अिघ हा ा
पखुार्हरू िम दशे गएका िथए अिन हामी त्यहाँ धरैे समय सम्म बस्यौं। िम
दशेका मािनसहरू हामी ित िन ुर िथए। 16 तर हामीले परम भलुाई सहायता

* 20:12: …

, यसलाई िहकार्उन हुदँनै िथयो।
अरूहरू भन्छन ्िक मोशाले परमे रमा िव ास रा ु भन्दा परूा रसाएर िहकार्ए।
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माग्यौं। परम भलुे हा ो िब न्त सनु्न ु भयो र एउटा स्वगर्दतू हामीकहाँ पठाउन ु
भयो, परम भलुे हामीलाई िम दशेबाट बािहर ल्याउन ु भएको छ।

“अिहले हामी तपाईंको िसमान कादशेमा छौं। 17 दया गरी हामीलाई
तपाईंको भिूम भएर या ा गनर् िदनहुोस।् हामी खते तथा दाखबारी भएर जानछैेनौं,
त्यस ठाँउको कुवाहरूबाट पानी िपउँने छैनौं, हामी केवल राजमागर्मा िहड्नछेौं,
कतै दायाँ बाया जाने छैनौं। जब सम्म तपाईंको दशेमा या ा गछ हामी बाटोमा
नै रहनछेौं।”

18 तर एदोमका राजाले उ र िदए, “हा ो दशे भएर ितमीहरू या ा गनर् पाउदँनैौ।
यिद िहड्ने चे ा गरे हामी तरबार लएर ितमीहरूिसत लडन आउनछेौं।”

19 इ ाएलीहरूले उ र िदए, “हामी खाली मलूबाटै भएर मा जानछेौं। अिन
यिद हा ा पशहुरूले कुनै पानी िपए त्यसको मोल ितनछौ। हामी खाली तपाईंको
दशेको बाटोमा िहड्न चाहान्छौं, हा ो िन म्त अरू केही चािहदंनै।”

20 तर फे र एदोमले उ र िदए, “हा ो दशेमा ितमीहरूलाई आउन िददंनैौं।”
तब एदोमले श शाली धरैे सनेाहरू भलेा पारेर इ ाएलका मािनसहरूिसत य ु

गनर् िनस्के। 21 एदोमले इ ाएलका मािनसहरूलाई आफ्नो भिूमको बाटोबाट या ा
गनर् िदएनन ्ितनीहरू अक बाटो भएर गए।

हारूनको मतृ्य ु
22 इ ाएलका सबै मािनसहरूले कादशेबाट होर पवर्त सम्म या ा गरे। 23 होर

पवर्त एदोमको िसमाना निजक िथयो। परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 24 “अब
हारून उसको पखुार्हरूिसत िमल्नछे। ितमी र हारूनले मरीबाको पानीमा मलैे
िदएको आज्ञा पालन नगरेकोले मलै े इ ाएलका मािनसहरूलाई िदन्छु भनकेो भिूममा
ितमीहरू प पाउने छैनौ।

25 “अब हारून र ितनका छोरो एलाजारलाई होर पवर्तमा लएर आऊ।
26 हारूनको लगुा खोलरे उसको छोरो एलाजारलाई लगाई दऊे। हारून त्यहाँ
पवर्तमा मछर् र आफ्नो िपता-पखुार्हरूिसत िमल्न जान्छ।”

27 मोशाले परम भकुो आज्ञा पालन गरे। मोशा, हारून र एलाजार होर पवर्तमा
गए। सबै इ ाएली मािनसहरूले ितनीहरू गएको दखे।े 28 मोशाले हारूनको खास
लगुाहरू फुकाइिदएर एलाजारलाई लगाई िदए। त्यसपिछ हारून त्यहीं पवर्तमा
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मरे अिन मोशा र एलाजार पवर्तबाट तल झरे। 29 हारून मरेको इ ाएलका सबै
मािनसहरूले चाल पाए अिन तीस िदनसम्म शोक पालन गरे।

21
कनानीहरूिसत य ु

1आरादाका कनानी राजा नगेवेमा बस्थ।े उनले इ ाएली मािनसहरू अटारीमको
बाटो भएर आउँदछैन ् भन्ने चाल पाए। यसथर् ितनी गएर इ ाएली मािनसहरू
मािथ आ मण गरे। ितनले केही मािनसहरूलाई प ाऊ गरेर कैद गरे। 2 तब
इ ाएलका मािनसहरूले िवशषे भाकल गरी परम भलुाई पकुारेः “हे परम भ,ु दया
गरी हामीलाई यी मािनसहरूमािथ िवजय गराई िदनहुोस ्र हामी ितनीहरूको शहरहरू
न पारी िदनछेौ।”

3 परम भलुे इ ाएलीहरूको पकुार मान्न ु भयो र कनानीहरूलाई िज
ितनीहरूलाई सहायता गन ुर् भयो। इ ाएलीहरूले ितनीहरू र ितनीहरूका शहर सम्पणूर्
ध्वशं पारे। यसथर् त्यस ठाँउको नाम होमार् रा खयो।

काँसाको सपर्
4 इ ाएली मािनसहरू होर पवर्त छोडरे लाल समु जाने बाटोमा िहड्न लाग।े

ितनीहरूले एदोम दशे व रप र जानलाई त्यो बाटो गए। तर मािनसहरू धयैर्हीन
भईसकेका िथए। 5 मािनसहरूले परमे र र मोशाको िवरोधमा कुरा गरे। ितनीहरूले
भन,े “यो मरूभिूममा मन ुर्को िन म्त िकन हामीलाई िम दशेबाट ल्याइयो? कारण
यहाँ न त पानी छ न रोटी। तचु्छ खाना अथवा रोटी खाँदा खाँदा वाक्क भई सक्यो।”

6 यसथर् परम भलुे मािनसहरूको माझमा िवषाल ु सपर्हरू पठाईिदनभुयो र
ितनीहरूले धरैे मािनसहरूलाई डसरे माय । यसरी इ ाएलका धरैे मािनसहरू मरे।
7 मािनसहरू आएर मोशासगं भन,े “हामी जान्दछौं परम भु र तपाईंको िवरोधमा
बोलरे हामीले पाप गय ं। परम भिुसत ाथर्ना गरेर यी सपर्हरू फकार्उन लगाईिदन ु
होस।्” यसकारण मोशाले मािनसहरूको िन म्त ाथर्ना गरे।

8 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “काँसाको एउटा सपर् बनाऊ र खम्बा मािथ
राख। सपर्बाट डिसएको कुनै ले त्यो खम्बामािथ रा खएको काँसाको सपर्लाई
हछेर् त्यो मन छैन।” 9 यसकारण मोशाले परम भकुो आज्ञा मानी एउटा काँसाको
सपर् बनाई खम्बामािथ राख।े त्यसपिछ जब कुनै लाई सपर्ले टोके उसले त्यो
खम्बा मािथ रा खएको काँसाको सपर्लाई हथे्य र त्यो बाँच्थ्यो।
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इ ाएलीहरू मोआबमा गए
10 इ ाएली मािनसहरूले त्यो ठाँउ छोडे अिन ओबोतमा छाउनी हाल।े

11 त्यसपिछ ितनीहरूले ओबोतबाट िहडंी मोआबको पवूर्मा रहकेो मरूभिूम ऐ
अबारीममा छाउनी हाल।े 12 ितनीहरूले त्यो ठाँउ पिन छाडी जरेोद बेंसीमा छाउनी
हाल।े 13 त्यहाँबाट पिन गई अन न नदी पारीको मरूभिूममा छाउनी हाल।े यो नदी
एमोरीहरूको िसमानाबाट शरुू हुन्थ्यो। त्यो बेंसीमा मोआब र एमोरीहरू बीचको
िसमान िथयो। 14 यसकारण परम भकुो य ु को पसु्तकमा यी कुरा ले खएका छन।्

“अिन सपूामा वाहबे अिन अन नको बेंसी 15 अिन बेंसीहरूको आरको
िभरालोहरू वासस्थान प जो मोआबको िसमानामा अव स्थत छन।्”

16 इ ाएलका मािनसहरू त्यस ठाँउ छाडरे बओेर ितर गए। यस ठाँउमा कूवा
िथयो र परम भलुे मोशालाई भन्न ु भयो, “मािनसहरूलाई भलेा गरेर ल्याऊ, म
ितनीहरूलाई पानी िदनछुे।” 17 तब इ ाएलका मािनसहरूले यो गीत गाए।

“हे कूवा, पानीिसत बग्छ!
यस िवषयमा गीत गाओ!

18 महान ले यो कूवा खन।े
महान नायकहरूले यो कूवा खन।े

ितनीहरूले आफ्नो भारदारहरूसगँ िहडं्ने लहुरोहरूले यो कूवा खन।े
यो मरूभिूममा एउटा उपहार रहकेो छ।”

यसथर् मािनसहरूले त्यो कुवाको नाम “म ाना” राख।े 19मािनसहरू म ानाबाट
नहलीएल गए। त्यसपिछ ितनीहरू नहलीएलबाट बामोत गए। 20 बामोतबाट
मािनसहरू फे र मोआब बेंसी गए। यस ठाँउमा िपसगा पवर्तको टुप्पो मरूभिूम मािथ
दे खन्छ।

सीहोन अिन ओग
21 इ ाएलले आफ्नो केही मािनसहरू एमोरीहरूका राजा सीहोन कहाँ पठाए।

ती मािनसहरूले राजालाई भन,े
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22 “हामीहरूलाई तपाईंहरूको दशे भएर जान िदनहुोस।् हामी तपाईंको
दाखबारीहरू तथा खतेमा प े छैनौ, तपाईंको पोखटीबाट पानी िपउने छैनौं। जब
सम्म हामी तपाईंको दशेको िसमानामा पगु्दनैौं हामी मलू बाटोमा रहने छौं।”
23 तर सीहोनले इ ाएललाई ितनको राज्यको िसमाना िभ बाट िहड्न ु िदएनन ्

अिन आफ्ना मािनसहरूलाई भलेा पारेर इ ाएललाई मरूभिूममा आ मण गनर् आए।
ितनी यहससम्म आए अिन इ ाएलीहरूिसत लडाँई गरे।

24 तर इ ाएलीहरूले ितनलाई तरवारको टुप्पोले घोचरे मारे अिन ितनको
भिूम अन न नदीदे ख यब्बोक नदी सम्म कब्जा गरे। ितनीहरूले अम्मोनीहरूको
िसमानासम्म मा लएर रोिकए कारण अम्मोनीहरूले आफ्नो िसमाना ब लयो गरी
सरुक्षा गरेका िथए। 25 यसकारण इ ाएलले एमोरीहरूको सबै शहरहरू कब्जामा
लएर त्यहीं ब शरुू गरे। ितनीहरूले हशेबोन र त्यसको व रप रको साना साना

शहरहरू पिन आफ्नो अधीनमा लए। 26 हशेबोन त्यो शहर हो जहाँ अम्मोरीहरूका
राजा सीहोन बस्थ।े सीहोनले मोओबका राजािसत य ु गरी ितनको भिूम अन न
नदीसम्म कब्जामा लएका िथए। 27 यसकैारण गाइनहेरूले यो गीत गाँउछन।्

“ितमीहरू हशेबोन शहरमा आऊ, यो पनुर्स्थािपत होस।्
सीहोन शहर फे र बिनयोस।्

28 िकनभने हशेबोन शहरबाट आगो शरुू भयो
र एउटा ज्वाला सीहोन शहरबाट शरुू भयो।

यसले अर र मोआबलाई ध्वशं पाय ।
यसले अन न मािथका उच्च पवर्तहरू जलायो।

29 ए मोआब! तलँाई िधक्कार छ।
ए कमोशका जाहरू हो ितमीहरू न भयौ।

यसले आफ्नो छोराहरूलाई भगौटे बनाए,
छोरीहरूलाई कैद गराए र एमोरीहरूका राजा सीहोनलाई िदएको छ।

30 तर हामीले ती एमोरीहरूलाई िजतकेा छौं।
हशेबोन दे ख दीबोनसम्म,ै ध्वशं भयो, र हामीले मदेबेाको नजीक नोपा सम्म,

ितनीहरूको शहरहरू न पारेका छौं।”
31 यसकारण इ ाएलीहरूले एमोरीहरूको भिूम दखल गरे।
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32 मोशाले याजरेको शहरमा खिूपयाहरू पठाए। मोशाले यसो गरे पिछ
इ ाएलीहरूले त्यसका व रप रका शहरहरू अधीनमा ल्याए अिन एमोरीहरूलाई
लखटेे।

33 त्यसपिछ इ ाएलीहरू बाशानितर जाने बाटो लाग।े बाशानका राजा ओग
आफ्नो सनेाहरू लएर इ ाएलीहरूलाई भटेन अिघ बढे अिन ए ईमा ितनीहरूिसत
य ु गरे।

34 तर परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “त्यो राजािसत नडराऊ, म ितमीलाई
िजताउनछुे। हशेबोनमा ब े एमोरीहरूका राजा सीहोनलाई जनु वहार गरेका िथयौ
ओगिसत पिन त्यही गर। उसको सबै सनेाहरू र भिूम अधीनमा पार।”

35 यसथर् इ ाएलीहरूले राजा ओग र उसको सनेाहरूलाई परास्त पारे अिन
ितनीहरूले उसको छोराहरू, सनेाहरू तथा उसलाई पिन मारेर उसको भिूम अधीनमा
लए।

22
िबलाम र मोआबका राजा

1 त्यसपिछ इ ाएलीहरूले मोआबको यदर्न मदैानहरूमा या ा गरे। यरीहो पारी
प यदर्न नदी निजकै ितनीहरूले पाल हाल।े

2 एमोरीहरूलाई इ ाएलीहरूले गरेको वहार िसप्पोरको छोरो बालाकले दखे।े
3 इ ाएलीहरू धरैे सखं्यामा भएकोले मोआब डराएका िथए।

4 मोआबले िम ानीका बढूा- ाधानहरूिसत कुरा गरे, “ह रयो मदैानमा गोरूले
घाँस खाएर न पारे झैं यी धरैे सखं्यामा आएका मािनसहरूले हा ा व रप र भएको
त्यके चीज न पानछन।्”

िसप्पोरको छोरो बालाक त्यस समय मोआबका राजा िथए। 5 बालाकले
बओरको छोरा िबलामलाई िनमन् ण गनर् दतूहरू पठाए जो य ु े टस ्निदको नजीकै
पातोरमा िथए। ितनीहरूले भने िम बाट एउटा जाित आएका छन ्अिन ितनीहरूको
छाउनीहरूले सम्पणूर् भिूम ढाकेको छ।

“अिहले ितनीहरूले मरेो िवपरीतमा छाउनी बसाएका छन।् 6 यसकारण
अब आएर मरेो पक्षमा ितनीहरूलाई सराप्न ु होस,् कारण ितनीहरू म भन्दा
ब लया छन।् यिद तपाईंले त्यसो गन ुर् भए शायद म ितनीहरूलाई परास्त पानर्
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सक्छु िकनभन,े मलाई थाहा छ, जसलाई तपाईं आशीवार्द िदन ु हुन्छ, उसलाई
आशीवार्द लाग्छ, र जसलाई तपाईंले सराप्न ु हुन्छ उसलाई ाप लाग्छ।”
7 मोआब र िम ानका बढूा-पाकाहरू िबलामसगं कुरा गनर् भनी बाटो लाग।े

ितनीहरूले भिवष्यवाणीको िन म्त आफूिसत केही पसैा पिन लएर गए।
8 ितनीहरू िबलामकहाँ आएर बालाकले भनकेो कुरा सनुाए। त्यसपिछ िबलामले

ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू आज राती यहीं बस अिन म ितमीहरूलाई परम भलुे
मलाई जे भन्नहुुन्छ सो बताउछुँ।” यसथर् मोआबले पठाएका मािनसहरू िबलामिसत
बस।े

9 सपनामा परमे रले िबलामलाई दशर्न िदन ु भयो र भन्नभुयो, “ितमीिसत
भएका यी मािनसहरू को हुन?्”

10 िबलामले परमे रलाई उ र िदए, “मोआबका राजा िसप्पोरका छोरा
बालाकले मकहाँ दतूहरू पठाएका छन।् 11 उनको सन्दशे िथयो: हने ुर्होस ्यो जाित
िम दशेबाट भएको छ र ितनीहरूको छाउनीले दशेलाई ढाकी रहकेोछ। अब आउनु
होस ्र मरेो पक्षमा ितनीहरूलाई सराप्न ु होस। यिद तपाईंले त्यसो गा रिदन ु भयो भने
सायद म ितनीहरूलाई लडँाईमा िजतरे धपाउन सक्छु।”

12 परमे रले िबलामलाई भन्नभुयो, “ितमी ितनीहरूिसत नजाऊ, अिन
मािनसहरूलाई नसराप िकनभने ितनीहरू म ारा अिशिषत छन।्”

13 त्यसकारण िबहानै उठेर बालाक ारा पठाएका बढुा-पाकाहरूलाई िबलामले
भन,े “तपाईंहरूको दशेमा फकर जानहुोस ् परम भलुे मलाई ितमीहरूिसत जान ु
अनमुित िदन ु भएन।”

14 यसथर् मोआबका बढूा-पाकाहरू उठेर बालाककहाँ गएर भन,े “िबलामले
हामीिसत आउनु अस्वीकार गरे।”

15 एक पल्ट फे र बालाकले िबलामकहाँ मािनसहरू पठाए। दो ो चोटीका
बढुा-पाकाहरू पिहलकेो भन्दा धरैे ठूला र सम्मािनत िथए। 16 ितनीहरू गएर
िबलामलाई भन,े “िसप्पोरको छोरो बालाकको भनाई यस्तो छ: दयागरी तपाईं
म भए कहाँ आउन तपाईंले आफैं लाई नरोक्न ु होस।् 17 िकनभने म तपाईंलाई बडो
इज्जत साथ सम्मान चढाउनछुे साथै तपाईंले जे भन्नहुुन्छ म मान्नछुे। दया गरी
आउनहुोस ्र मरेो पक्षमा ितनीहरूलाई सराप्न ु होस।्”

18 तब िबलामले बालाकका मािनसहरूलाई जवाफ िदए, “यिद बालाकले
मलाई सनु र चाँदीले भ रएको महल िदए पिन म मरेो परम भु परमे रको आज्ञाचाहे
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ठूलो वा सानो होस ्न गिदर्न।ँ 19 यसकारण अरूहरू झैं ितमीहरू पिन आज राती
यिह बस।् अिन म हछुेर् परम भलुे मलाई केही कुरा भन्न ु हुन्छ िक।”

20 त्यो राती िबलामलाई सपनामा आएर परमे रले भन्नभुयो, “जब यी
मािनसहरू ितमीलाई उनीहरूिसत लजैान आएका छन,् ितमी उठेर ितनीहरूिसत
जाऊ, तर म जे भन्छु त्यो मा ितमीले गन ुर्पछर्।”

िबलाम र ितनका गधा
21 यसकारण िबलामले िबहानै उठेर जीन लगाम कस।े त्यसपिछ ितनी ती

मोआबबाट आएका बढूा- धानहरू सगं गए। 22 िबलाम गएको दखेी परमे र
रसाउन ु भयो र उसलाई रोक्न परम भकुा स्वगर्दतू बाटोमा उिभए। िबलाम गधामा

चढकेा िथए अिन ितनका दईुजना सवेकहरू पिन ितनीिसत िथए।
23जब गधाले परम भकुो स्वगर्दतूलाई हातमा तरवार लएर बाटोमा उिभरहकेो

दखे्यो त्यसले बाटो छाडरे खतेितर गयो। यसथर् िबलामले त्यस गधालाई बाटोमा
फकार्ई ल्याउन िहकार्यो।

24 त्यसपिछ परम भकुा स्वगर्दतू दवुै प ढुङ्गाको पखार्ल भएको दइुवटा
दाखको खते बीच साँघरुो बाटोमा उिभए, 25 जब गधाले परम भकुो स्वगर्दतूलाई
दखे्यो त्यो िभ मा टाँिसयो अिन िबलामको खु ा पिन चपे्टाइिदयो। यसथर् िबलामले
फे र त्यसलाई िहकार्ए।

26 त्यसपिछ परम भकुो स्वगर्दतू अिघ बढरे एउटा एकदमै साघ ुरँो गल्ली जहाँ
पसरे दािहन-ेदे े फकर् न नसिकने ठाँउमा उिभए। 27 परम भकुो स्वगर्दतूलाई दखेरे
गधा थचक्क बस्यो। िबलाम रसले चरु भएर त्यसलाई आफ्नो लौरोले बसे्सरी
िहकार्ए।

28 त्यसपिछ परम भलुे गधालाई मखु खोल्ने अनमुित िदनभुयो र त्यसले
िबलामलाई भन्यो, “मलैे तपाईंलाई के गरें तािक तपाईंले मलाई यस कारले तीन
चो ट िहकार्उन ु भयो?”

29 तब िबलामले गधालाई भन,े “तैंले मलाई मखूर् बनाइस।् यिद मरेो हातमा
तरवार हुदँो हो त म तपाईं अिहले मान िथएँ।”

30 गधाले िबलामलाई उ र िदयो, “के म तपाईंले आफ्नो जीवन भ र आज
सम्म चढकेो गधा होइन?् के मलैे यस्तो अिघ किहले गरेको िथएँ?”

िबलामले भन,े “होइन।्”
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31 त्यसपिछ परम भलुे िबलामको आखँा खोली िदनभुयो अिन ितनले
परम भकुो स्वगर्दतूलाई नाङ्गो तरवार लएर बाटोमा उिभरहकेो दखे।े तब ितनले
आफ्नो िशर िनहुयार्ए।

32 तब परम भकुो स्वगर्दतूले िबलामलाई भन,े “िकन ितमीले गधालाई तीन
पल्ट िहकार्यौ हरे, म ितमीलाई रोक्नको िन म्त बािहर आए िकनभने ित ो या ा मरेो
आज्ञाको िवरू मा छ। 33 जब गधाले मलाई दखे्यो, त्यो तीन पल्ट मबाट तकर् न
खोज्यो। यिद यो मबाट नतकको भए यो िन य िथयो िक म ितमीलाई मान िथएँ,
तर गधालाई िजउँदै छािड िदने िथएँ।”

34तब िबलामले परम भकुा स्वगर्दतूलाई भन,े “मलैे पाप गरें कारण मलैे जािनन
िक तपाईं मलाई रोक्नको िन म्त बाटोमा उिभरहन ु भएको िथयो। तर यिद मरेो
या ालाई केही नरा ो ठान्न ु हुन्छ भने म घर फकर् न्छु।”

35 तब परम भकुो स्वगर्दतूले िबलामलाई भन,े “ितमी यी मािनसहरूिसत जाऊ,
तर म जे भन्छु ितमी त्यो मा बोल। यसकारण िबलाम मोआबबाट आएका बढूा-
धानहरूसगं गए।”
36 जब बालाकले िबलाम आउँदछै भनकेो सनु,े ऊ मोआबी दशेको शहरको

उ री िसमाना अन न नदीको निजक उसलाई भटे्न गए। 37 बालाकले िबलामलाई
भन,े “तपाईं मरेोमा आउनहुोस ्भनी िनम्तो िदन मलैे मािनसहरू पठाएँ? तपाईं िकन
म भएकहाँ आउन ु भएन? के म तपाईंलाई सम्मान गनर् योग्यको छैन?”

38 त्यसपिछ िबलामले बालाकलाई भन,े “हरे। म ित ोमा अिहले आएकोछु।
म ितमीलाई अिहले नै केही कुरा भन्न सक्छु? म त्यही कुरा मा भन्ने छु जो
परम भु परमे रले मलाई भन्न लगाउन ु हुन्छ।”

39 त्यसपिछ िबलाम बालाकिसत गए। अिन ितनीहरू िकयर्त-हुसोतमा आए।
40 बालाकले गोरूहरू र भडेाहरू ब ल चढाए अिन िबलाम र मोआबबाट आएका
बढूा- ाधानहरूलाई िनमन् णा गरे र खान िदए जो ऊिसत आएका िथए।

41 भो लपल्ट िबहानै बालाकले िबलामलाई बमोत- बालमा लएर गए।
त्यहाँबाट ितनले इ ाएली मािनसहरूको केही भाग दखे।े

23
िबलामको थम अगमवाणी
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1 िबलामले भन,े “यहाँ सातवटा वदेी बनाऊ। अिन सातवटा साँढे र सातवटा
भडेा मरेो िन म्त तयार पार।” 2 बालाकले िबलामको इच्छा परुा ग रिदयो। ती
दइुजनाले एक-एकवटा साँढे र भडेा त्यके विेदमा ब ल चढाए।

3 त्यसपिछ िबलामले बालाकलाई भन,े “ित ो होमब लको पिछ ल्तर ितमी
उिभन ु अिन म कही जान्छु। शायद परम भलुे मलाई भटे्न ु हुन्छ होला। उहाँले
मलाई जे दखेाउन ु हुन्छ म ितमीलाई भन्नछुे।” यसथर् ितनी एउटा पवर्तको िशखरमा
गए।

4 परमे र िबलामलाई भटे्न आउनभुयो अिन उनले परमे रलाई भन,े “मलैे
सातवटा वदेी बनाएकोछु र एउटा साँढे र एउटा भडेा ब लको िन म्त त्यके वदेीमा
चढाइएको छ।”

5 तब परम भलुे िबलामलाई उसले के भन्न ु पन बताउन ु भयो, “बालाककहाँ
फकर् र उसलाई यो भन।”

6 यसथर् िबलाम बालाककहाँ फक। त्यहाँ बलाक आफूले चढाएको ब लको
निजकै अन्य मोआबका मखु्य हरूिसत उिभरहकेा िथए। 7 तब िबलामले यी
कुराहरू भनःे

“बालाक, मोआबका राजाले
मलाई यहाँबाट अरामको पवू र पवर्तहरूमा लग।े

बालाकले मलाई भन,े
‘आऊ मरेो िन म्त याकूबलाई शराप।
आऊ इ ाएलका मािनसहरूको िवरोधमा बोल।’

8 कसरी म केही कुरालाई सराप्न,ु
जसलाई परमे रले सरापकेो छैन,

कसरी म कसकैो िवरू मा बोल्न,ु
जसलाई परम भलुे िवरोध गन ुर् भएको छैन।्

9 म पवर्तबाट ती मािनसहरूलाई दखे्छु,
म ितनीहरूितर अग्लो पवर्तबाट हछुेर्,

ितनीहरूले एकान्तमा बस्छन,्
ितनीहरू आफैं लाई जाितहरू मध्यकेो एक जाित भनी सोच्दनैन।्

10 याकूबका मािनसहरूलाई कसले गन्न सक्छन?्
ितनीहरूको सखं्या धलूोको कण जि कै असखं्य छ।
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ितनीहरूका चार भागको एक भाग पिन कसलैे गन्न स ै न।
मरेो आत्माले असल मतृ्य ु पाओस,्

मरेो जीवन ितनीहरूको झैं खशुीयालीमा अन्त होस।्”
11 त्यसपिछ बालाकले िबलामलाई भन,े “तपाईंले मलाई के गन ुर् भयो?

मलैे तपाईंलाई मरेा श हुरूलाई सराप्न ल्याए तर तपाईंले ितनीहरूलाई आशीवार्द
िदनभुयो।”

12 िबलामले उ र िदए, “म परम भलुे भन्न ु भएको वचन मा बोल्न ु होिशयार
रहन ु पछर्।”

13 त्यसपिछ बालाकले उसलाई भन,े “तपाईं मसगं यता अक ठाँउमा आउन,ु
जहाँबाट ती मािनसहरूलाई अझ वशेी सखं्यामा दे सक्न ु हुन्छ। तपाईंले ितनीहरू
सबलैाई दे सक्नहुुन्न खाली एक भाग मा दे सक्नहुुन्छ। त्यहाँबाट तपाईंले
मरेो पक्षमा सराप्न ु होस।्” 14 तब बालाकले िबलामलाई िपसगा पवर्तको चोटीमा
भएको सोफीमको खतेमा लगे अिन त्यहाँ बालाकले सातवटा वदेी बनाई एउटा साँढे
र एउटा भडेा त्यके वदेीमा ब ल िदए।

15 तब िबलामले बालाकलाई भन,े “यो वदेी निजक ितमी बस। म परमे रलाई
भटे्न त्यस ठाँउमा जान्छु।”

16 यसथर् िबलामलाई परम भलुे भटे्न ु भयो अिन िबलामले के भन्न ु पन बताई
िदनभुयो। परम भलुे भन्नभुयो, बालाककहाँ जाऊ अिन यसो भन। 17 यसकारण
िबलाम बालाकभए कहाँ गए। बालाक होमब ल को छेऊमा उिभरहकेो िथयो उसले
अन्य मोआबका बढूा- धानहरूिसत ब ल चढाए बालाकले सोध,े “परम भलुे के
भन्नभुयो?”

िबलामको दो ो अगमवाणी
18 िबलामले आगमवाणी िदएः

“उठ बालाक अिन म जे भन्छु सनु;
िसप्पोरका छोरो, बालाक मरेो कुरा सनु,

19 परमे र मािनस हुनहुुन्न,
यसथर् उहाँ मन ुर्हुन्न,

परमे र मानव हुनहुुन्न,
यसथर् उहाँको िनणर्य प रव र्न हुदँनै।
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यिद परम भलुे भन्नहुुन्छ-केही गछुर्,
तब उहाँले गन ुर्हुन्छ।

यिद परम भलुे ितज्ञा गन ुर् भए,
ितज्ञाको कुरो पणू र् गन ुर्हुन्छ।

20 परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ती मािनसहरूलाई आशीवार्द दऊे,
परम भलुे ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन ु भएकोछ, यसथर् म त्यो बद्लाउन

स न।ँ
21 परमे रले याकूबका मािनसहरूमा कुनै टुी पाउन ु भएन,

इ ाएलका मािनसहरूमा परमे रले पाप दे ु भएन।
परम भु ितनीहरूका परमे र हुनहुुन्छ,

अिन उहाँ ितनीहरूको साथ हुनहुुन्छ।
ती महान ्राजा ितनीहरूिसत हुनहुुन्छ!
22 परमे रले ती मािनसहरूलाई िम बाट बािहर ल्याउन ु भयो,

ितनीहरू जगंली साँढे झै ब लया छन।्
23 याकूबका मािनसहरूलाई परास्त गन अक कुनै श छैन।

कुनै यस्तो उपाए छैन िक इ ाएलका मािनसहरूलाई रोक्न सकोस।्
याकूब र इ ाएली मािनसहरूको िवषयमा, मािनसहरू भन्दछन,्

‘परमे रको महान सिृ लाई हरे!’
24 ती मािनसहरू िसहं झैं ब लया छन ्िसहं झैं लड्छन।्

अिन आफ्नो श लुाई परास्त नपारे सम्म त्यो िसहं िव ाम गदन।
अिन त्यो िसहंले िव ाम नै लदंनै

जब सम्म आफ्नो श ु ती मािनसहरूको रगत िपउँदनै।”

25 बालाकले िबलामलाई भन,े “आज दे ख, ितमी मािनसहरूलाई आिशष
अथवा सराप िदन ु हुदनै।्”

26 िबलामले उ र िदए, “मलैे ितमीलाई अिघ नै भने िक परम भलुे जे भन्न
लगाउन ु हुन्छ म त्यो मा भन्छु।”

27 तब बालाकले िबलामलाई भन,े “अब मसगं आउनु होस ्अक ठाँउमा। हुन
सक्छ परमे र खशुी भएर ती मािनसहरूलाई सराप्न अनमुित िदनहुुन्छ।” 28यसथर्
िबलामलाई बालाकले पोर पवर्तको चचुरुामा लग।े यहाँबाट मरूभिूम दे खन्थ्यो।
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29 िबलामले भन,े “सातवटा वदेी बनाऊ। त्यसपिछ वदेीमा ब लको िन म्त
सातवटा साँढे र सातवटा भडेाहरू तयार पार।” 30 बालाकले ठीक पारे अिन
वदेीहरूमा ती साँढे र भडेाहरू ब ल चढाए।

24
िबलामलाई ते ो अगमवाणी

1जब िबलामले चाल पाए िक परम भु इ ाएलीहरूलाई आशीवार्द िदनमा खशुी
हुनहुुन्छ, ितनले आफ्नो जाद ु टुनाहरू योग गरेनन, तर ितनी मरूभिूम ितर फकर
हरेे। 2 जब िबलामले मरूभिूम ितर हरेे ितनले इ ाएली मािनसहरूलाई आफ्नो-
आफ्नो कुल ग र छाउनीहरूमा बसकेो दखे।े त्यसपिछ परमे रको आत्मा ितनीिभ
आयो। 3 अिन िबलामले यो अगमवाणी िदएः

“यो समाचार बओरका छोरो िबलामबाट हो।
म ती चीजहरूको िवषयमा भन्दछुै जो म स्प दखे्छु।
4 म यो वाणी परमे रबाट सनु्छु।

परमे र सवर्श मानले जे दखेाउन ु भयो मलैे त्यो दखेें।
म जो स्प दखे्छु त्यो िवन भई भन्छु।

5 “हे याकूबका मािनसहरू हो ितमीहरूका पालहरू कित सनु्दर छन।्
हे इ ाएलका बािसन्दाहरू हो! ितमीहरूका छाउनीहरू कित रा ा छन।्

6 ितमीहरूको पालहरू
नदी िकनारका बगैंचाहरू जस्तै

एकै पं ीमा रोिपएका ताड़का रूखहरू फै लए जस्त,ै
परम भलुे रोप्न ु भएको िघउकुमारी जस्त,ै

पानी नरेको दवेदारहरू जस्तै
फै लएका छन।्

7 ितनीहरूका बाल्टीहरू पानीले भ रएर पो खनछेन,्
अिन ितनीहरूका बीउहरूले शस्त पानी पाउने छन।्

ितनीहरूका राजा अगाग भन्दा ठूलो हुनछे,
अिन ितनीहरूको राज्य बढ्नछे।
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8 “परमे रले ितनीहरूलाई िम दशेबाट ल्याउन ु भयो,
ितनीहरूको िन म्त जङं्गली साँढकेो सींङ जस्तै श शाली हुनहुुन्छ।

ती इ ाएलीहरूले आफ्नो श हुरूलाई िनल्नछेन,्
र ितनीहरूको ह ी फुटाएर चरू पनछन।्अिन ितनीहरूलाई आफ्नो बाणहरूले

छेड्नछे।
9 िव ाममा ितनीहरू

िसहं झैं स ु छेन ्
अिन िसहं झैं छन,्

ितनीहरूलाई कसले िबउँझाउन?े
ितनीहरूलाई आशीवार्द िदने

आशीिषत हुन्छन,्
अिन ितनीहरूलाई

सराप्ने ािपत हुन्छन।्”
10 िबलामिसत बालाक रसाएर हात प क्डएर, ितनले िबलामलाई भन,े “मलैे

ितमीलाई मरेा श हुरूलाई सराप्न बोलाएको िथएँ तर ितमीले ितनीहरूलाई तीन पल्ट
आशीवार्द िदयौ। 11 अब ितमी झ ै आफ्नो घरमा जाऊ। मलैे भनकेो िथएं िक म
ितमीलाई ठूलो सम्मान िदनछुे, तर परम भलुे ितमीलाई सम्मान पाउनबुाट ब ञ्चत
गराउन ु भयो।”

12 िबलामले बालाकलाई भन्यो, “के मलैे ित ा दतूहरूलाई भनकेो िथईन।ँ
13 ‘यिद बालाकले सनु र चाँदीले प रपणूर् महल िदए पिन म परम भकुो आज्ञा
िवरू केही गिदर्न?ँ म त्यही गछुर् जो परम भलुे भन्नहुुन्छ।’ 14 अब म आफ्नो
घरमा फकर जान्छु। तर म ितमीलाई चतेावनी िदन्छु िक यी इ ाएलका मािनसहरूले
ितमी र ित ा मािनसहरूलाई भिवष्यमा के गनछन,् सनु।”

िबलामको अ न्तम अगमवाणी
15 तब िबलामले यी कुराहरू भनःे

“यो बओरको छोरो िबलाम
जसले आफ्नो आखाँले सफासगं दे सक्छ,
16 कसले परमे रको वचन सनु्न सक्छ,

अिन कसले सवर्उच्च परमे रबाट ज्ञान ा गनर् सक्छ?
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सवर्श मान परमे रले यो कुराहरू दखेाउन ु भयो त्यो मलैे दखेें।
म न ता पवूर्क तपाईंलाई भन्छु के म स्वच्छ दखे्दछुै।

17 “म परम भलुाई दे सक्छु, तर अिहले होइन,
म उहाँलाई दे सक्छु, तर नजीकबाट होइन।

एउटा राजा तारा जस्तै याकूबको वशंबाट आउनछे,
इ ाएलका मािनसहरूबाट एक जना शासक जन्मनछे।

मोआबी मािनसहरूको त्यस शासकले टाउको िकच्चयाउनहुुनछे
अिन शतेको वशंनै ध्वशं पान ुर् हुनछे।

18 इ ाएलको श ु सईेरको भिूम इ ाएलको दखलमा हुनछे,
एदोमको भिूम पिन ितनीहरूकै दखलमा रहनछे
जब इ ाएलले बहादरुी दखेाउनछे।

19 “याकूबको वशंबाट शासक आउनछे,
र त्यस शहरमा बाँचकेाहरूलाई ध्वशं पानछ।”

20 िबलामले अमालकेी मािनसहरूलाई हरेेर अगमवाणी िदएः

“रा हरूमा अमालके सबै भन्दा श शाली हो।
तर ध्वशं हुनछे अमालके पिन।”

21 तब िबलामले कनानी मािनसहरूलाई हरेेर अगमवाणी बोलःे

“च ानमा बिनएको ग ुडँ जस्तै
ितमीहरू सरुिक्षत छौ।

22 तर केनीहरू पिन ध्वशं पा रनछेन ्
जब अश्शरूले ितमीहरूलाई कैदी बनाउनँछे।”

23 िबलामले तब फे र अगमवाणी बोलःे

“हाय! को जीिवत रहन सक्छ जब परमे रले यस्तो गन ुर् हुन्छ?
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24 जहाजहरू िक ीमको िकनारबाट आउनछेन ्
र ितनीहरूले अश्शरू र एबरलाई परास्त पानछन।्

तर ितनीहरू पिन ध्वशं गराइनछेन।्”

25 त्यसपिछ िबलाम उठेर घर फक अिन बालाक पिन आफ्नो बाटो लाग।े

25
पोरमा इ ाएलीहरू

1 िश ीममा जब इ ाएलीहरू बस्दै िथए, त्यित बलेा इ ाएली परुूषहरूले
मोआबी ीहरूिसत शारी रक सम्बन्ध रा थाल।े 2मोआबी ीहरूले ितनीहरूलाई
आफ्नो पजूा आजामा भाग लन बोलाए। यसथर् ितनीहरूले आफ्नो दवेताहरूलाई
चढाएको ब लहरू इ ाएली मािनसहरूले खाए अिन ती दवे-दवेताहरू पजू्न
थाल।े 3 यसरी इ ाएलीहरूले पोरको बाल-दवेता पजू्न थाल।े यसकारण परम भु
ितनीहरूिसत ोिधत हुन ु भयो।

4 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यो मािनसहरूका सबै नायकहरूलाई बोलाऊ
र ितनीहरूलाई परम भु अिघ लगरे समान्य जनसाधरणको सामनु्ने झणु्डाई दऊे।
त्यस पिछ परम भु इ ाएलका मािनसहरूिसत रसाउन ु हुनछैेन।”

5 मोशाले इ ाएलका न्यायक ार्लाई भन,े “ितमीहरू त्यकेले आफ्नो प रवार
समहूमा त्यस्ता हरू खोज्न ु पछर् जसले मािनसहरूलाई पोरको बाललाई झटूा
दवेतालाई पजू्न ोत्साहन िदए। तब ितमीहरूले त्यस्ता मािनसहरूलाई मान ुर्पछर्।”

6 जित बलेा मोशा अिन इ ाएली समहू भटे हुने पालको वशे ारमा भलेा
भएका िथए त्यित बलेा एक इ ाएली परुूषले एउटी िम ानी ीलाई उसको पालमा
ल्यायो। त्यो मोशा तथा अन्य सबै इ ाएली मािनसहरूले दे खरहकेा िथए। ितनीहरू
रून थाल।े 7 हारूनको नाित एलाजारका छोरो पीनहासले त्यसरी एउटी ीलाई
पालिभ लगकेो दखे्यो। यसथर् पीनहासले सभा त्यागरे आफ्नो भाला बोकेर।
8 त्यस इ ाएली लाई प ाउँदै पालिभ गयो। त्यसपिछ पालिभ ै त्यस ी र
इ ाएली परुूषको शरीरमा भाला रोपी मारी िदयो। त्यस बखतमा त्यहाँ इ ाएलीहरू
महामारीको कोपमा िथए अिन जब पीनहसले ती दइुजनालाई माय त्यो महामारी
थािमयो। 9 त्यस महामारीको कोपमा 24,000 मािनसहरू मरे।

10 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 11 “एलाजारको छोरो पजूाहारी हारूनको
नाित पीनहासले इ ाएलका मािनसहरूलाई मरेो ोधबाट बचायो। उसले यो काम
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गय िकनभने ऊ मरेो सम्मानको रक्षा गनर् उत्सकु िथयो। यसकारण ोिधत हुदँा
इ ाएलका मािनसहरूलाई मारे। 12 यसकारण पीनहासलाई भिनदऊे, म ऊिसत
शा न्तको करार रा छुे। 13शा न्तको सम्झौता यो होः ऊ अिन उसका आउने भािव
सन्तान सदा सवर्दाको िन म्त पजूाहारीहरू भई रहनछेन।् िकनभने ऊ मरेो सम्मानको
रक्षा गनर् उत्सकु िथयो र उसले इ ाएली मािनसहरूलाई ाय त गरायो।”

14 जो िम ानी ीिसत मय । त्यो िथयो िशमोन कुल प रवारको मखु
सालकूो छोरो िज ी। 15 त्यो मन ीको नाम सरूकी छोरी कोजबी िथई। सरू िम ानी
वशं घरानाको म ु खया िथयो।

16 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 17 “िम ानी मािनसहरूिसत श ु भई
ितनीहरूलाई परास्त गर। 18 िकनभने छल गरेर झटूा दवेता पजू्न लगाई, िम ानका
म ु खयाकी छोरी कोजबी जो पोर घटनाको कारणले इ ाएलीहरूमा महामारीले
सताएको वखतमा मा रएकी िथई, यसकारण ितमीहरू ितनीहरूको श ु बन।े”

26
मािनसहरूको गन्ती

1 त्यो डरलाग्दो महामारी पिछ परम भलुे मोशा र पजूाहारी हारूनको छोरो
एलाजारलाई भन्नभुयो, 2 “सम्पणूर् इ ाएली मािनसहरूको समदुायमा जो बीस वषर्
अथवा वशेी उमरेका छन।् ितनीहरूलाई गन र ितनीहरूलाई लडाँईमा जान उपय ु
हुने प रवार अनसुार सचूी बनाऊ।”

3 यसकारण मोशा र पजूाहारी एलाजारले ितनीहरूिसत यरीहोको पारी यदर्न
नदीको निजक मोआबको मदैानमा कुरा गरे। ितनीहरूले भन,े 4 “इ ाएलका सबै
मािनसहरू जो बीस वषर् भन्दा मािथको छ सबकैो गन्ती गर, परम भलुे मोशा र
इ ाएलीहरूलाई आज्ञा गन ुर् भए जस्तो जो िम बाट बािहर आए।”
5 रूबने इ ाएलको जठेो छोरो हो। रूबनेका सन्तान यस कारले छन;्

हनोकबाट हनोकीहरूको कुलसमहू,
पल्लबूाट पल्लईूहरूको कुल समहू,
6 िह ोनबाट िह ोनीहरूको कुलसमहू,
कम बाट कम हरूको कुल समहू।

7 रूबनेहरूका कुलका कुलसमहू ियनीहरू नै िथए। मािनसहरूको जन सखं्या
43,730 िथयो।
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8 पल्लकूा छोरो एलीआब िथए। 9 एलीआबका छोराहरू नमएूल, दातान र
अबीराम िथए। यी ितनै दातान र अबीराम हुन ् जसलाई समदुायबाट चनुे अिन
ितनीहरू नै मोशा र हारूनको िवरोधमा गए। जब ितनीहरूले परम भकुो िवरोध गरे
दातान र अबीराम कोरहको अनयुायीहरूको वीचमा िथए। 10 अिन पथृ्वी चर्िकएर
मखु बायो अिन कोरह र ितनीहरूलाई िनल्यो। जब कोरहको अनयुायीहरू मरे अिन
जब 250 जना मािनसहरूलाई आगोले भस्म पाय मािनसहरूलाई चतेावनीको
िन म्त एउटा द ृ ान्त भयो। 11 तर कोरहका छोराहरू मरेनन।्

12 कुलसमहू अनसुार िशमोनको सन्तानहरू यी नै हुन;्
नमएूलबाट नमएूलको कुलसमहू,
यामीनबाट यामीनीहरूको कुलसमहू,
याकीनबाट याकीनीको कुलसमहू,
13 जरेहबाट जरेहीहरूको कुलसमहू,
शाऊलबाट शाऊलहीहरूको कुलसमहू,

14 िशमोनहरूका कुलका कुलसमहूहरू यी नै िथए। ितनीहरूमा जम्मा 22,200
मािनसहरू िथए।
15 ितनीहरूको कुलसमहू अनसुार गादको कुलसमहू यस कारको िथयोः

सपोनबाट सपोनीहरूको कुलसमहू,
हाग्गबैाट हाग्गहैरूको कुलसमहू,
शनूीबाट शनूीहरूको कुलसमहू,
16 ओजनीबाट ओजनीहरूको कुलसमहू,
एरीबाट एरीहरूको कुलसमहू,
17 अरोदाबाट अरोदाहरूको कुलसमहू
अरेलीबाट अरेलीहरूको कुलसमहू भए।

18 गादाहरूको कुलका कुलसमहूहरू यस कारका िथए र ितनीहरूको जन सखं्या
40, 500 िथयो।
19-20 यहूदाका छोराहरू एर र ओनान िथए र ितनीहरू कनान दशेमा मरे।
ितनीहरूको कुलसमहू अनसुार यहूदाको सन्तान यस कारको िथयोः

शलेहबाट शलेानीहरूको कुलसमहू,
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परेेसबाट परेेसीहरूको कुलसमहू,
जरेहबाट जरेहातीहरूको कुलसमहू भए।

21 परेेसका सन्तानहरू यस कारका िथएः
हे ोनबाट हे ोनीहरूको कुलसमहू,
हमलूबाट हामलूीहरूको कुलसमहू।

22 यहूदाको कुलका कुलसमहूहरू यही हो र ितनीहरूको जम्मा जन-सखं्या
76,500 िथयो।
23 ितनीहरूको कुलसमहू अनसुार इस्साकारको सन्तान यस कारको िथयोः

तोलाबाट तोलाहीहरूको कुलसमहू,
पवु्वाबाट पवु्वाहीहरूको कुलसमहू।
24 याशबूबाट याशबूीहरूको कुलसमहू,
िह ोनबाट िह ोनीहरूको कुलसमहू।

25 इस्साकारको कुलका कुलसमहूहरू यही हो र ितनीहरूको जनसखं्या 64,300
िथयो।
26 ितनीहरूको कुलसमहू अनसुार जबलूनूको सन्तान यस कारको िथयोः

सरेेदबाट सरेेदीहरूको कुलसमहू,
एलोनबाट एलोनीहरूको कुलसमहू,
यहललेबाट यहलेलेीको कुलसमहू भए।

27 जबलूनूको कुलका कुलसमहूहरू यही हो र ितनीहरूको जनसखं्या 60,500
िथयो।
28 यसूफुका मनश्शे र ए मै नाम गरेका दईु जना छोराहरू िथए। 29 मनश्शबेाट
भएका सन्तानहरू ियनीहरू नै हुन ्

माकीरबाट माकीरी कुलसमहू, (माकीर िगलादका बाब ु िथए)
िगलादबाट िगलादीहरूको कुलसमहू,

30 िगलादबाट भएका सन्तानहरूः
ईएजरेबाट ईएजरेीहरूको कुलसमहू,
हलेकेबाट हलेकेीहरूको कुलसमहू,
31 अ ीएलबाट अ ीलीहरूको कुलसमहू,
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शकेेमबाट शकेेमीहरूको कुलसमहू,
32 शमीदाबाट शमीदीहरूको कुलसमहू,
हपरेबाट हपेरेीहरूको कुलसमहू
33सलोफाहद हपेरेका छोरो िथए। ियनीबाट कुनै छोरो जन्मने तर छोरीहरू मा ै

जन्म।े शलोफाहदका छोरीहरू िथए महला, नोआ, होग्लाह, िमल्का अिन
ितसार्।

34 मनश्शकेो कुलको कुलसमहूहरू यस कारको छ। ितनीहरूको जन सखं्या
52,700 िथयो।

35 ए मैको कुलसमहू यस कार छः
शतूलेहबाट शतूलेहीहरूको कुलसमहू,
बकेेरबाट बकेेरीहरूको कुलसमहू,
तहनबाट तहनीहरूको कुलसमहू।
36 शतूलेहका कुलसमहू यस कारका िथएः
एरानबाट एरानीहरूको कुलसमहू।

37 ए मैको कुलका कुलसमहूहरू यस कार िथए अिन ितनीहरू को जन-सखं्या
32,500 िथयो। यसूफुको कुल कुलसमहूहरू ितनीहरू नै हुन।्
38 िबन्यामीनका कुलसमहूहरू ियनीहरू हुन;्

बलेाबाट बलेाही कुलसमहू,
अशबलेबाट अशबे लहरूको कुलसमहू,
अहीरामबाट अहीरामीहरूको कुलसमहू,
39 शपूामबाट शपामीहरूको कुलसमहू
हूपामबाट हुपामीहरूको कुलसमहू भए।
40 अदर् र नामन बलेाका छोराहरू हुन;्
अदर्बाट अद हरूको कुलसमहू,
नामानबाट नामानीहरूको कुलसमहू भए।

41 िबन्यामीनको कुलका कुलसमहूहरू ियनीहरू नै िथए। ितनीहरूको जन-सखं्या
45,600 िथयो।
42 दानका कुलसमहू ियनीहरू हुन;्
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सहूामबाट शहूामीहरूको कुलसमहू
43 दानको कुलका कुलसमहूहरू ियनीहरू नै िथए अिन सबै सहूामीहरूको जन-
सखं्या 64,400 िथयो।

44 आशरेको कुलसमहूहरू यस कार िथएः
ियम्नाहबाट ियम्नानीहरूको कुलसमहू,
ियशवी बाट िय ीहरूको कुलसमहू,
बरेीयहबाट बरेीयाहरूको कुलसमहू,

45 बरेीयाहबाट यी प रवारहरू िथएः
हबेरेबाट हबेरेीहरूको कुलसमहू,
मल्कीएलबाट मल्कीएहरूको कुलसमहू।

46 (आशरेको सरेह नाम गरकी छोरी िथई)। 47 कुलसमहू अनसुार आशरेकुलका
यही कुलसमहूहरू िथए र ितनीहरूको जन-सखं्या 53,400 िथयो।

48 कुलसमहू अनसुार न ालीबाट यी कुलसमहूहरू िथएः
यहसलेबाट यहसलेीहरूको कुलसमहू,
गनुीबाट गनुीहरूको कुलसमहू
49 यसेरेबाट यसेरेीहरूको कुलसमहू
िशल्लमेबाट िशल्लमेीहरूको कुलसमहू।

50 कुलसमहू अनसुार न ाली कुलका कुलसमहूहरू ियनीहरू नै िथए अिन
ियनीहरूको जन-सखं्या 45,400 िथयो।

51 यसथर् इ ाएली मािनसहरूको जन-सखं्या 6,01,730 िथयो।

52 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 53 “यी मािनसहरू माझ भिूम िवतरण
ग रन्छ र ितनीहरूलाई िदइन्छ। यसरी ती सबै गन्तीमा परेका मािनसहरू त्यकेले
शस्त भिूम पाउनछेन।् 54 ठूलो प रवारले धरैे र सानो प रवारले कम्ती गरी भिूम

पाउनछेन।् ितनीहरूलाई िदइएको भिूम गन्ती ग रएका मािनसहरू बराबर हुनछे।
55 तर कसले कुन इलाका पाउने हो त्यो िच ा ारा िनणर्य ग रनछे अिन आफ्ना
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पखुार्का कुल अनसुार नाममा ितनीहरू आफ्नो इलाका िनधार् रत हुनछे। 56 त्यके
कुल समहूको अशं िच ा ारा िनधार्रण ग रनछे।”

57 कुलसमहू अनसुार गन्ती ग रएका लवेी कुलका कुलसमहूहरू ियनीहरू नै हुन।्
गशे नबाट गशे नीहरूको कुलसमहू
कहातबाट कहातीहरूको कुलसमहू
मरारीबाट मरारीहरूको कुलसमहू भए।

58 लवेी कुलको कुलसमहूहरू यी नै हुन।्
लब्नीहरूको कुलसमहू,

हे ोनीहरूको कुलसमहू,
महलीहरूको कुलसमहू,
मशूीहरूको कुलसमहू,
कोरहीहरूको कुलसमहू।

कहात अ ामका िपता िथए। 59 अ ामकी प ीको नाम योकेबदे िथयो अिन
ितनी लवेी कुलसमहूकी िथइन।् ितनी िम दशेमा लवेी कुलमा जन्मकेी िथइन।्
अिन योकेबले आ ामका िन म्त, हारून, मोशा र म रयमलाई जन्माईन।्

60 हारून नादाब, अबीहू, एलाजार अिन इतामारका िपता िथए। 61 तर नादाब
र अबीहू परम भकुो अिघ अनमुित नभएको आगोमा ब ल चढाएको कारणले मरे।

62 एक महीना र अिधक उमरेका परुूष गन्दा लवेीहरूको सखं्या
23,000 िथयो। ितनीहरू मािनसहरूिसत गिनएनन कारण ितनीहरूले इ ाएलका
मािनसहरूिसत भिूममा अशं पाएनन।्

63 यी मािनसहरूको गन्ती मोशा र पजूाहारी एलाजारले गरेका िथए। मोशा
र एलाजार पजूाहारीले इ ाएली मािनसहरूको गन्ती यरीहोको पारी यदर्न नदीको
िकनार मोआबको मदैानमा गरेका िथए। 64 धरैे िदन अिघ िसनै मरूभिूममा मोशा
र हारूनले जनु इ ाएली मािनसहरूको गन्ती गरेका िथए ितनीहरू म रसके अिन
ितनीहरूमा कोही पिन जीिवत िथएनन।् 65 िकन? िकनभने ितनीहरू मरूभिूममा
मछर्न भनी परम भलुे भन्न ु भएको िथयो। ितनीहरू मध्ये बाँचकेाहरू हुन ्यपनु्नकेो
छोरो कालबे र ननूको छोरो यहोश।ू
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27
सलेोफाकी छोरीहरू

1 सलेोफादका पाँच जना छोरीहरू िथए, सलेोफा हपेरेको छोरा िथए, हपेरे
िगलादका छोरा िथए, िगलाद माकीरका छोरा िथए, माकीर मनश्शकेा छोरा िथए
र मनश्शे यसूफुका छोरा िथए। ितनीहरूको नाम यस कारको िथयोः महला, नोआ
होग्ला, िमल्का र ितसार्। 2 ितनीहरू भटे हुने पालमा मोशा, पजूाहारी एलाजार,
नायकहरू र सारा इ ाएली समदुायको सामनु्ने उिभएर भन,े

3 “हा ा िपता मरूभिूममा मन ुर्भयो। उहाँ कोरहका अनयुायीहरू जो परम भकुो
िवरू मा गए, ितनीहरूिसत हुन ु हुदँनै िथयो। उहाँ प ु हीन हुनहुुन्थ्यो र आफ्नै पापले
मन ुर्भयो। 4 उहाँको छोरो िथएन भन्दमैा िकन उहाँको नाम आफ्नो वशंमा रहदँनै?
हामीलाई पिन हा ो िपताको दाज्य-ूभाईहरूको बराबरमा जमीन िदनहुोस।्”

5 यसथर् मोशाले यो मािमला परम भु अिघ राख।े 6 परम भलुे मोशालाई
भन्नभुयो, 7 “सलेोफाकी छोरीहरूले गरेको िब न्त न्यायसगंत छ र ितनीहरूले
आफ्नो िपताको दाज्य-ूभाईहरूिसतै जमीनको अशं पाउन ु पछर्। यसथर् जनु जमीन
ितमीले ितनीहरूको िपतालाई िदने िथयौ त्यो जमीन ितनीहरूलाई दऊे।

8 “इ ाएलका मािनसहरूको िन म्त यो िनयम बनाएर राख, ‘यिद पु हीन
मरे उसको सबै सम्पि उसकी छोरीहरूले पाउनछेन।् 9 उसकी छोरी

पिन नभएको खण्ड त्यो सम्पि उसको आफ्नो दाज्य-ूभाईले पाउनछे। 10 फे र
यिद उसको दाज्य-ूभाई नभएको खण्डमा उसको काका-बडा-बाबलुे पाउनछे।
11 उसको काका-बडा-बाबहुरू पिन नभएको खण्डमा उसको सम्पि आफ्नो
साख्खै आफन्तहरूले पाउनछेन।् इ ाएलका मािनसहरूमा यो िनयम रहन्छ। यो
आज्ञा परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको हो।’ ”

यहोश ू नयाँ अगवुा
12 त्यस पिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यदर्न नदीको मरूभिूमको

पहाडमा जाऊ। त्यहाँ ितमीले मलै े इ ाएलका मािनसहरूलाई िदन लागकेो भिूम
दे छेौ। 13 त्यो भिूम दखेे पिछ ित ो दाज्य ु हारून जस्तै ितमी पिन मनछौ।
14 िकनभन,े सीनकैो मरूभिूममा मािनसहरूले पानीको िन म्त मसगं माग्दा ितमीले
मरेो आज्ञा उलघनं गरेका िथयौ। ितनीहरूको सामनु्ने ितमीले मलाई सम्मान
राखनेौ।” (यो घटना सीनै मरूभिूममा कादशे निजकको मरीबाको पानीहरूमा भएको
िथयो।)
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15 मोशाले परम भलुाई भन्नभुयो, 16 “परम भु परमे र हुनहुुन्छ जसले
मािनसहरूले के सोिचरहकेाछन ्चाल पाउन ु हुन्छ। हे परम भ,ु म ाथर्ना गछुर् िक
यी मािनसहरूको िन म्त एउटा मािनस अगवुा चिुनिदन ु होस।् 17 म ाथर्ना गछुर् िक
तपाईंले एउटा मािनस अगवुा चिुनिदन ु होस ्तािक उसले यी मािनसहरूलाई यस भिूम
दे ख नयाँ भिूममा अगवुाई गरेर लानछे। त्यसो भए परम भकुा मािनसहरू गोठाला
िबनाका भेंडाहरू जस्ता हुनछैेनन।्”

18 त्यसकारण परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, “यहोश ू ननूको छोरो यी
मािनसहरूका नयाँ अगवुा हुनछेन।् ऊिसत आत्माको ज्ञान छ ित ो हातहरू उसको
िशर मािथ राखरे उसलाई अगवुा झैं िनय ु गर। 19 ितनलाई पजूाहारी एलाजार
अिन सारा मािनसहरूको अिघ राख र अगवुा बनाऊ।

20 “उसलाई अिधकार दऊे यसकारण इ ाएलका सम्पणूर् समदूायले उसलाई
सनु्ने छ। 21 यिद यहोशलूे कुनै िवषयमा िनणर्य लन ु परे ितनी पजूाहारी एलाजार
कहाँ जानछेन ् अिन एलाजारले परम भकुो उ र जान्नको िन म्त ऊरीम योग
गनछन।् त्यस पिछ यहोश ू र अन्य सबै इ ाएलीहरू परम भकुो आज्ञा अनसुार
चल्नछेन।् यिद उहाँ भन्नहुुन्छ, ‘ितमीहरू य ु मा जाऊ,’ तब य ु मा जानछेन ्र यिद
ितमीहरू, ‘घरमा जाऊ’ भिन भन्न ु हुन्छ भन,े तब ितनीहरू घर जानछेन।्”

22 परम भकुो आज्ञा अनसुार मोशाले गरे। उनले यहोशलूाई इ ाएलका सारा
समदुाय तथा पजूाहारीको सम्मखु उभ्याए। 23 त्यसपिछ यहोश ू मािथ मोशाले हात
राखे अिन परम भलुे ितनलाई िदन ु भएको आज्ञा िदए।

28
दिैनक ब लहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यो आज्ञा दऊे।
मरेो ब लहरू ल्याउन ु िन य होऊ आगो ारा चढाइने मरेो भोजन िमठो बासना
आउने उपहार सही समयमा चढाऊ। 3अिन ितनीहरूलाई भन: त्यके िदन िनयिमत
रूपमा एक बष दइुवटा िनष्खोट थमुाहरू िनरन्तर होमब ल चढाउन ु पछर्। 4 एउटा
थमुा िबहान र अक एउटा घाम अस्ताइ सकेपिछ तर अधँ्यारो हुन अिघ चढाउन ु
पछर्। 5 अन्नब लको िन म्त हीनको एक पावा भ ाक्षको तलेमा िमसाएको एपको
दशौं भाग मिसनो पीठो पिन चढाउन ु पछर्।” 6 (परम भकुो िन म्त मीठो वा ा
आउने ब ल िनयिमत रूपले सीनै पवर्तमा िदन था लएको हो।) 7 “एउटा थमुािसत
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हीनको एक पावा गरेर अघर्ब ल पिन िदनपुछर्। त्यो पये उपहार चाँिह पिव स्थानमा
परम भलुाई चढाऊ। 8 त्यसपिछ गोधलूी बलेामा दो ो थमुािसत अन्न ब ल र
अघर्ब ल परम भलुाई सन्त ु पानर् सगु न्धत वासाना आउने उपहार झैं चढाऊ।

िव ाम का ब लहरू
9 “िव ामको िदनमा पिन एक वष िनष्खोट दइुवटा थमुा, एपको दश खण्डको

दईु खण्ड तलेमा मछेुको मिसनो पीठो अघर्ब लिसत चढाऊ। 10 िनयिमत रूपमा
चढाउने गरेको दिैनकब लिसत िव ामको िदनमा पिन होमब ल गर।”

मािसक बठैक
11 “ त्यके महीनाको पिहलो िदन वथानबाट दइुवटा जवान गोरूहरू, एउटा

भेंडा एक वषर् सातवटा थमुाहरू होमब लमा ितमीहरूले चढाउन ु पछर्। ती सबै ब लमा
चढाइएका पशहुरू एकदमै िनष्खोट हुन ु पछर्। 12 त्यके साँढिेसत तलेले मछेुको
एपको दश खण्डको तीन खण्ड मिसनो पीठो अिन त्यके भडेािसत तलेले मछेुको
एपको दश खण्डको दईु खण्ड अन्नब लको िन म्त र 13 त्यके थमुािसत तलेमा
मछेुको एपको दश खण्डको एक खण्ड मिसनो पीठो अन्नब लको िन म्त चढाउन ु
पछर्। 14 त्यके गोरूको िन म्त आधा हीन दाखरस, त्यके भडेाको िन म्त हीनको
तीन खण्डको एक खण्ड र त्यके थमुाको िन म्त हीनको चार खण्डको एक खण्ड
अघर्ब ल स्वरूप दाखरस चढाउन ु पछर्। वषर्को त्यके महीनाको हरेक औंसीमा
चढाउन ु पन होमब ल यही हो। 15 होमब लको अघर्ब ल अित र ितमीहरूले
पापब लको िन म्त एउटा बोका पिन चढाउन ु पछर्।

िनस्तारका चाड
16 “पिहलो महीनाको चौधौं िदन परम भकुो िन म्त िनस्तार चाड मनाऊ।

17 त्यही महीनाको पन् ौं िदनमा अखिमरी रोटी सात िदन सम्म खाने शरुू हुन्छ।
18 यो चाडको पिहलो िदन एउटा िवशषे सभा रा खयोस।् त्यसिदन ितमीहरूले
केही काम गन ुर् हुदँनै। 19 त्यस समयमा ितमीहरूले परम भकुो िन म्त होमब ल
चढाउनछेौ, त्यस होमब लमा दइुवटा बहर एउटा भेंडा र सातवटा एक वष थमुाहरू
हुनपुछर्। ितनीहरू सबै िनष्खोट हुन ु पछर्। 20 ितनीहरूिसत त्यके साँढिेसत तलेमा
मछेुको एपाको दश खण्डको तीन खण्ड, मिसनो पीठो, भडेािसत एपाको दश
खण्डको दईु खण्ड मिसनो पीठो, 21 र सातवटा थमुाहरूिसत त्यकेको एपाको दश
खण्डको एक खण्ड गरी मिसनो पीठोको अन्नब ल चढउन ु पछर्। 22 ितनीहरूलाई
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ाय त गनर्का िन म्त पापब लको लागी एउटा बा ा ब ल चढाउन ु पछर्।
23 ितमीहरूले त्यकेिदन िबहान िदने ब लहरूको अित र यी ब लहरू चढाउन ु
पछर्।

24 “यस्तै कारले िमठो सगुन्धीत उपहार परम भलुाई सन्त ु तलु्याउन
होमब ल र अन्नब ल चढाउन ु पछर्। ब लहरू मािनसहरूको िन म्त भोजन हुनछे।
यो ब ल त्यके िदन चढाइने होमब ल र अघर्ब लको अित र हो।

25 “सातौं िदन ितमीहरूले आफ्नो कुनै कायर् नगन ुर् र त्यसिदन एउटा िवशषे
सभा रा ।ु

सातौ िदनका चाडहरू (पे न्तकोस)
26 “अगौटे फलहरूको िदनहरूमा, सातौ िदनका चाढहरूमा, ितमीहरूले

परम भलुाई नयाँ अन्नको ब ल चढाउँनपुछर् त्यस िदन ितमीहरूले एउटा पिव
सभा बोलाउनपुछर्। तर त्यसिदन ितमीहरूले कुनै कायर् गन ुर्हुदँनै। 27 ितमीहरूले
परम भलुाई िमठो स-ुगन्धले खशुी पानर्को िन म्त दइुवटा बहर, एउटा भडेा र
सातवटा एक वष थमुाहरू होमब ल चढाउन ु पछर्। 28 त्यके बाछािसत तलेमा
मछेुको एपाको दश खण्डको तीन खण्ड मिसनो पीठो भडेािसत एपाको दश खण्डको
दईु खण्ड मिसनो पीठो, 29 अिन सातवटा थमुाहरू त्यकेको िन म्त एपाको
दश खण्डको एक खण्ड मिसनो पीठो अन्नब ल चढाउन ु पछर्। 30 ितमीहरूको
ाय तको िन म्त एउटा बोको पिन ब ल चढाउन।ु 31 ितमीहरूले िनत्य चढाउने

होमब ल र अन्नब ल वाहके यी ब लहरू र अघर्ब ल पिन चढाउन ु पछर्। ब ल
चढाइने पशहुरू एकदमै िनष्खोट हुन ु पछर्।

29
तरुहीको चाड

1 “सातौं महीनाको पिहलोिदन ितमीहरूको िनम्ती एउटा िवशषे सभा डािकन ु
पछर्। त्यस िदन ितमीहरूले कुनै अरू प र म गन ुर् हुदँनै। त्यो िदन ितमीहरूको
िन म्त तरुही बजाउने िदन हुन्छ। 2 ितमीहरूले एउटा बाछा बथानबाट, एउटा भडेा
र सातवटा एक वष थमुाहरू परम भलुाई िमठो सगुन्ध िदने होमब ल चढाउने छौ।
यी पशहुरू सबै िनष्खोट हुनपुछर्। 3 परम भलुाई अन्नब लको िन म्त तलेमा मछेुको
एपाको दश खण्डको तीन खण्ड मिसनो पीठो साँढिेसत, एपाको दश खण्डको दईु
खण्ड भडेािसत, 4 अिन एपाको दश खण्डको एक खण्ड गरी सातवटा थमुाहरूमा
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त्यके थमुाहरूिसत चढाउन ु पछर्। 5 ितमीहरूले एउटा बा ा ित ो पाप ाय त
गनर्का िन म्त ब ल चढाउ। 6 ती औसीको ब लहरू त्यके मिहनाको िन म्त चढाइने
ब लहरू र ितनीहरूको साथमा चढाइने अन्नब ल, त्यके िदन चढाइने ब लहरू र
ितनीहरूको साथमा चढाइने अन्नब ल तथा अघर्ब ल दे ख वाहके हुन।् यी ब लहरू
िनयम रूपमा हुन ु पछर् र यी ब लहरू आगो ारा चढाइन ु पछर् र सगुन्धले परम भलुाई
आनन्द तलु्याउनछे।

ाय तका िदन
7“सातौं महीनाको दशौं िदन त्यहाँ ितमीहरूको िन म्त एउटा िवशषे सभा हुनछे।

त्यस िदन ितमीहरू उपवास ब ु पछर् अिन कुनै काम गन ुर् हुदनै। 8 परम भकुो िन म्त
मगमग सगु न्धत वा ाको रूपमा एउटा बाछा एउटा भडेा अिन सातवटा एक वष
थमुाहरू होमब लमा चढाइनपुछर्। ती पशहुरूमा कुनै कारको खोट रहन ु हुदँनै।
9 अिन ितमीहरूले त्यो होमब लको साढिेसत तलेमा मछेुको एपाको दश खण्डको
तीन खण्ड मिसनो पीठो, भडेािसत एपाको दश खण्डको दईु खण्ड तलेमा मछेुको
मिसनो पीठो, 10 अिन सातवटा थमुाहरूमा त्यकेको एपाको दश खण्डको एक
खण्ड तलेमा मछेुको मिसनो पीठो चढाउनपुछर्। 11 पापब लको िन म्त ितमीहरूले
एउटा बोका पिन चढाउनपुछर्। यो ब ल चाँिह ाय त ब लको अित र हो र
िनयिमत रूपले चढाएको दिैनक अन्नब ल र अघर्ब लको पिन अित र हो।

छा ो-बासको चाड
12 “सातौं मिहनाको पन् ौं िदन ितमीहरूले एउटा िवशषे सभा रा ु अिन

त्यसिदन कुनै दिैनक काम नगन ूर्। परम भकुो सम्मानमा सात िदनसम्म उत्सव
मनाउन।ू 13 ितमीहरूले बथानबाट ते वटा बहर गोरू दइुवटा भडेा र एक वष
चौधवटा थमुाहरू परम भकुो िन म्त मगमग सगु न्धत वा ा बनाउनलाई होमब ल
चढाउनपुछर्। यी पशहुरू िनष्खोट हुनपुछर्। 14यो होमब लिसत एपाको दश खण्डको
तीन खण्ड तलेिसत मछेुको मिसनो पीठो त्यके जवान साँढिेसत एपाको दश
खण्डको दईु खण्ड तलेिसत िमिसएको मिसनो पीठो त्यके भडेािसत 15 र त्यके
थमुािसत एपाको दश खण्डको एक खण्ड तलेिसत मछेुको मिसनो पीठो होमब ल
चढाउन ु पछर्। 16 यसिैसत पापब लको िन म्त एउटा पाठो पिन चढाउनपुछर्। यो
िनत्य चढाइने होमब ल र अन्नब लको अित र हो।

17“उत्सवको दो ो िदन ितमीहरूले बा वटा बहर गोरू, दइुवटा भडेाहरू र एक
वष चौधवटा थमुाहरू ब ल चढाउनपुछर्। यी ब ल िदइने पशहुरूमा कुनै खोट नहोस।्
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18 ितमीहरूले यी साँढ,े भडेाहरू तथा थमुाहरूिसत ियनीहरूको तोिकएको सखं्या
अनसुार सही प रमाणको अन्नब ल तथा अघर्ब ल पिन चढाउन ुपछर्। 19 ितमीहरूले
पापब लको िन म्त एउटा बोको पिन चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने
दिैनकब ल र यसिसत चढाइने अन्नब ल र अघर्ब लको अित र हो।

20 “उत्सवको ते ो िदन ितमीहरूले एघारवटा बहर गोरू, दइुवटा भडेा र
चौधवटा एक वष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। यी चढाइने पशहुरूमा कुनै कारको खोट
हुनहुुदँनै। 21 ितमीहरूले यी बहर, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको
सखं्या अनसुार चढाउन ु पछर् र अन्नब ल अघर्ब ल पिन सही प रमाणमा चढाउन ु
पछर्। 22 पाप ब लको िन म्त एउटा बोको पिन चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले
चढाउने दिैनक ब ल र त्यसिसत चढाइने अन्न ब ल तथा अघर्ब लको अित र
हो।

23 “उत्सवको चौथो िदन ितमीहरूले दशवटा बहर गोरू, दइुवटा भडेा र
चौधवटा एक वष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। यी चढाइने पशहुरूमा कुनै कारको खोट
हुन ु हुदँनै। 24 ितमीहरूले यी बहर गोरू, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको
तोिकएको सखं्या अनसुार चढाउँनपुछर् र अन्नब ल र अघर्ब ल पिन सही प रमाणमा
चढाउनपुछर्। 25 पापब लको िन म्त एउटा वोको पिन चढाउनपुछर्। यो ब ल
ितमीहरूले चढाउने दिैनक ब ल र त्यसिसत चढाइने अन्नब ल तथा अघर्ब लको
अित र हो।

26“उत्सवको पाँचौिदन ितमीहरूले नौवटा बाछा, दइुवटा भडेा र चौधवटा एक
बष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। यी चढाइने पशहुरूमा कुनै कारको खोट हुन ु हुदँनै।
27 ितमीहरूले यी बाछा, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको सखं्या
अनसुार चढाउन ु पछर् र अन्नब ल र अघर्ब ल पिन सही प रमाणमा चढाउन ु पछर्।
28 पापब लको िन म्त एउटा बोका पिन चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने
दिैनकब ल र त्यसिसत चढाइने अन्नब ल तथा अघर्ब लको अित र हो।

29 “उत्सवको छौंटौं िदन ितमीहरूले आठवटा बाछा, दइुवटा भडेा र चौधवटा
एक बष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। यी ब ल चढाइने पशहुरूमा कुनै कारको खोट हुन ु
हुदँनै। 30 ितमीहरूले यी बाछा, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको
सखं्या अनसुार चढाउन ु पछर् र अन्नब ल र अघर्ब ल पिन सही प रमाणको चढाउने
पछर्। 31 पापब लको िन म्त एउटा बोको पिन चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले
चढाउने दिैनक ब ल, त्यसिसत चढाइने अन्नब ल तथा पयेब लको अित र हो।
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32 “उत्सवको सातौं िदन ितमीहरूले सातवटा बाछा, दइुवटा भडेा र चौधवटा
एक वष थमुाहरू चढाउन ु पछर्। यी ब ल चढाइने पशहुरू िनष्खोट हुन ु पछर्।
33 ितमीहरूले यी बाछा, भडेा र थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको सखं्या
अनसुार चढाउन पछर् र अन्नब ल र अघर्ब ल पिन सही प रमाणको चढाउन ु पछर्।
34 पाप-ब लको िन म्त एउटा बोको पिन चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने
दिैनकब ल, त्यिसत चढाइने अन्नब ल तथा अघर्ब लको अित र हो।

35 “उत्सवको आठौं िदनमा एउटा िवशषे सभा हुनछे। त्यस िदन ितमीहरूले
प र मको कायर् गन ुर्हुदँनै। 36 त्यस िदन ितमीहरूले परम भलुाई मीठो वा ाले
खशुी तलु्याउनको िन म्त एउटा बाछा, एउटा भडेा र सातवटा एक वष थमुाहरू
चढाउन ु पछर्। ती ब ल चढाइने पशहुरूमा कुनै खोट हुनहुुदँनै। 37 यी बाछा, भडेा र
थमुाहरू चढाउँदा ियनीहरूको तोिकएको सखं्या अनसुार चढाउन ु पछर् र अन्नब ल
र अघर्ब ल पिन सही प रमाणको चढाउनपुछर्। 38 ितमीहरूले पाप ब लको िन म्त
एउटा बोको पिन चढाउनपुछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउने दिैनकब ल, त्यसिसत
चढाइने अन्नब ल तथा अघर्ब लको अित र हो।

39 “िवशषे उत्सवहरूमा होमब ल, अन्नब ल, अघर्ब ल तथा मलेब ल
ितमीहरूले परम भलुाई चढाउन ु पछर्। यो ब ल ितमीहरूले चढाउन ु खोजकेो कुनै
िवशषे ब ल तथा कुनै भाकल ब लको अित र हो।”

40 परम भलुे मोशालाई आज्ञािदनभुए अनसुार ितनले सबै कुराहरू इ ाएली
मािनसहरूलाई बताए।

30
भाकल िददंा मान्न ु पन िविधहरू

1 मोशाले इ ाएलीहरूका कुलनायक हरूलाई भने परम भलुे आज्ञा गन ुर्
भएको कुराहरू यही हुन;्

2 “जब एकजना ले परम भलुाई केही चढाउँछु भनी िवशषे शपथ गछर्
अथवा परम भकुो नाममा केही गछुर् भनी वाचा बन्धन गछर् भने उसले त्यो शपथ
अथवा वाचा बन्धन खरे फाल्न ु हुदँनै। उसको मखुबाट िनस्केको वचन परुा गन
पछर्।

3“तर केही जवान ी ितनको बाबकुो घरमा रहदँा नै परम भलुाई केही चढाउँछु
भनी िवशषे भाकल गरेकी छे अथवा परम भकुो नाममा केही गछुर् भनी वाचा बन्धन
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खाएकी भए। 4 र उसको बाबलुे सनुरे पिन केही आ फ् नगरे उसले त्यो आफ्नो
भाकल अथवा वाचा बन्धन परुा गनपछर्। 5 तर यिद ितनका बाबलुे यसको बारेमा
सनुे भने र उनलाई त्यसो गनर्बाट रोके भन,े उनले ितज्ञा गरेको कुरा परूा गन ुर् पदन।
िकनभने उनको बाबलुे उनलाई मनाही गरे र परम भलुे उनलाई क्षमा िदनछेन।्

6 “अिन यिद ितनी एउटा पितिसत िववाह गरेकी िछन ्अिन यस्तो केही गन
शपथ अथवा ितज्ञा बनाइन ्भन।े 7 अिन यिद ितनका पितले यस िवषयमा सनुरे र
ितनलाई रोक्दनैन ्भन,े ितनले ितनका भाकलहरू अथवा वाचाहरू गन ुर् पछर्। 8 तर
उसको लोग्नलेे कुनै िदन चाल पाएर िवरोध गरे उसको भाकल अथवा वाचा बन्धन
भङ्ग हुन्छ अिन परम भलुे पिन उसलाई क्षमा िदनहुुन्छ।

9 “िवधवा अथवा आफ्नो पितिसत छुटानाम गरेकी ीले त्यके भाकल वा
शपथ परूा गन ुर् नै पछर्।

10 “तर कुनै िववाह भएकी ीले आफ्नो पितको घरमा आएर भाकल गछ वा
वाचा बन्धन खान्छे 11 अिन उसको लोग्नलेे चाल पाएर पिन कुनै िवरोध नगरे
तब उसको सबै शपथ वा वाचा बन्धन परूा गन ुर्पछर्। 12 तर यिद उसको लोग्नलेे
चाल पाएर उसले िवरोध गरे उसको शपथ वा वाचा बन्धन त्यहीं अवै हुन्छ।
उसको लोग्नलेे िवरोध गरेकोले परम भलुे उसलाई क्षमा गन ुर्हुनछे। 13पितले उसकी
प ीलाई उसको िवरोध गरेर भङ्ग पिन गराउन ु सक्छ। 14 यिद प ीले गरेको शपथ
वा खाएको वाचा बन्धनको िवषय लोग्नलेे चाल पाएर पिन त्यस िदन िवरोध नगरे
त्यस ी आफ्नो शपथ वा वाचा बन्धनको त्यके चीज परूा गन ुर् पछर्। कारण उसले
चाल पाएर पिन िवरोध गरेको छैन। 15 तर प ी गरेको शपथ वा वाचा बन्धन
चाल पाएर पितले भङ्ग गरी िदन्छ भने शपथ वा वाचा बन्धन भङ्ग ग रिदएकोमा
उ रदायी ितनको लोग्ने हुनछे।”

16 लोग्न-ेप ी तथा िववाह पवूर् आफ्नो आमा-बाबकुो घरमा बसकेी जवान
केटीको िवषयमा परम भलुे मोशालाई िदन ु भएको िनयमहरू ियनीहरू नै हुन।्

31
इ ाएलीहरूको िम ानीहरूिसत य ु

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “िम ानीहरूले इ ाएलीहरू मािथ गरेको
अन्यायमा ितनीहरूलाई दण्ड दऊे। त्यस पिछ, मोशा, ितमी ित ा िपता-पखुार्हरूिसत
िमल्न जानछेौ।”
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3 यसथर् मोशाले मािनसहरूलाई यसो भन,े “िम ानीहरूिसत बद्ला लन
य ु गनर्को िन म्त ितमीहरूले आफ्नो मािनसहरूबाट सनेाहरू तयार पार।
4 इ ाएलीहरूको त्यके कुलबाट एक हजार मािनसहरू िनकाल्न ु पछर्।
5 इ ाएलीहरूको बा कुलहरूबाट बा हजार सनेाहरू हुनछेन।्”

6 मोशाले बा हजार इ ाएलीहरू य ु मा पठाए। ितनले पजूाहारी एलाजारको
छोरो पीनहासलाई पिन ितनीहरूिसत पठाए। पीनहासले आफूिसत पिव चीजहरू
य ु -ध्वनी तथा तरुहीहरू लएर गए। 7 परम भकुो आज्ञा बमोिजम इ ाएली सनेाहरू
िम ानी मािनसहरू िवरू लड।े ितनीहरूले त्यस अञ्चलमा भएका त्यके िम ानी
परुूषलाई मारे। 8 ितनीहरूले एवी, रेकेम, सरू, हूर र रेवार् गरी पाँच जना िम ानी
राजाहरू मा रिदएर बोरको छोरो िबलामलाई पिन ितनीहरूले मारे।

9 इ ाएली मािनसहरूले िम ानी ीहरूलाई र बाल-बच्चाहरूलाई कैद गरे अिन
ितनीहरूको सबै सम्पि , सबै गाई-वस्त ु तथा भडेाहरू पिन लग।े 10 ितनीहरूले
िम ानीहरूको गाँउ-वस्ती तथा शहरहरू पिन जलाई िदए। 11 इ ाएलीहरूले
ितनीहरूको मािनस तथा पशहुरू मोशा, पजूाहारी एलाजार अिन 12 इ ाएली
अरू मािनसहरूकहाँ ल्याए। य ु मा ितनीहरूले जे जित लए सबै इ ाएलीहरूको
छाउनीमा ल्याए। इ ाएली मािनसहरूको छाउनी मोआबको यदर्न बेंसीमा िथयो।
त्यो यरीहोदे ख पारी यदर्न नदीको पवूर्प िथयो। 13 तब मोशा पजूाहारी एलाजार
तथा इ ाएली मखु हरू छाउनीबाट बािहर ती सनेाहरूलाई भटे्न गए।

14 मोशा इ ाएली एक हजार सनेाका सनेापित र एक सय सनेाका
सनेापितहरूिसत जो य ु बाट फकका िथए अत्यन्तै ोिधत भएका िथए। 15 मोशाले
ितनीहरूलाई भन,े “यी ीहरूलाई ितमीहरूले िकन िजउँदो राख्यौ? 16 छु ानाम
भएका ीहरूले िबलामको उपदशे अनसुार इ ाएलीका मािनसहरूलाई यी ीहरूले
परम भु दे ख टाढा गराउन भािवत गराएका िथए। यही कारणले मािनसहरूमा
िवपि पिन आइलागकेो िथयो। 17 यसकारण ती सबै बालकहरूलाई मार र ती
परुूषहरूिसत सहवास भएका सबै ीहरूलाई मार। 18तर शारी रक सम्बन्ध नगरेका
कन्ये केटीहरूलाई ितमीहरूको िन म्त राख। 19 ितमीहरू सात िदन सम्म छाउनी
बािहर रहन ु पछर्। ितमीहरू मध्ये त्यके अथवा ितमीहरूका कैदीहरू जसले
कुनै लाई मारेको छ अथवा मरेको लाश छोएकोछ उसले आफैं लाई ते ो िदन
र सातौं िदनमा श ु पान ुर्पछर्। 20 ितमीहरूले त्यके लगुा, छालाले बिनएको त्यके
चीज, बा ाको भतु्लाले बिनएको त्यके चीज तथा काठले बिनएको त्यके चीज
सबै श ु पान ुर्पछर्।”
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21 त्यसपिछ पजूाहारी एलाजारले य ु मा गएका सबै सनेाहरूलाई भन,े
“परम भलुे मोशालाई यस्तो आज्ञा गन ुर् भएको छ, 22 सनु, चाँदी, काँसो, फलाम,
जस्ता र सीसा चीजहरू 23आगोलाई ितरोध गन त्यके कुरालाई आगो योग गरेर
श ु पान ुर् पछर् अिन यसलाई श ु ीकरणको पानीले श ु गन ुर्पछर्, तब यो श ु हुनछे।
ितमीहरूले त्यके कुरालाई पानीिसत अवश्यै श ु गन ुर् पछर् त्यो आगोले ितरोध
गन सिकदनै। 24 सातौं िदनमा आफ्नो लगुा-फाटाहरू धनु ु पछर् अिन ितमीहरू शु
हुनछेौ। त्यसपिछ ितमीहरू छाउनीिभ प ।ू”

25 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 26 “पजूाहारी एलाजार सारा
समदुायका धानहरू र ितमीले सबै कैदीहरू, पशहुरू र सनेाहरूले य ु बाट ल्याएका
सबै चीजहरू गन। 27 तब य ु मा गएका सनेाहरू र अरू बाँकी इ ाएली मािनसहरू
माझ भाग लगाऊ। 28 मािनस, गाई-वस्त,ु भडेा र गधा यी सब सनेाहरूले य ु बाट
ल्याएका त्यके पाँच सय चीजहरूबाट परम भकुो िन म्त एउटा कर िहसाबमा
राख। 29 ितनीहरूको अशकंो आधा अशं यी चीजहरू लएर परम भकुो िन म्त
भटेी स्वरूप पजूाहारी एलाजारलाई दऊे। 30 त्यके पचास चीजहरूबाट (जो
मािनसहरू गाइहरू, गधाहरू, भडेा र अन्य पशहुरूलाई सिम लत गछर्) आधा भाग
इ ाएलीहरूलाई िदएकाबाट एउटा लएर लवेीहरूलाई दऊे जसले परम भकुो पिव
पालको हरे चाह गछर्।”

31 परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञा अनसुार मोशा र पजूाहारी एलाजारले
इ ाएली सनेाहरूले य ु बाट ल्याएका समानहरू िवतरण गरे। 32 इ ाएली सनेाहरूले
य ु बाट यी पश ु र मािनसहरू ल्याएका िथएः भडेा 6,75,000, 33 गाई-गोरू
72,000, 34 गधा 61,000 अिन 35 ीहरू 32,000 यी ीहरू हुन ्जसले
परुूषिसत शारी रक सम्बन्ध राखकेा िथएनन।् 36 ती सनेाहरू जो य ु मा गएका िथए
ितनीहरूले3,37,500 भडेाहरू पाए। 37 ितनीहरूले आफ्नो भागबाट 675 वटा
भडेाहरू परम भलुाई चढाए। 38 ितनीहरूले पाएका 36,000 गाई-गोरूहरूबाट
परम भलुाई 72 वटा कर िहसाबमा चढाए। 39 ितनीहरूले30,500 गधाहरू पाए
र यसबाट परम भलुाई 61 वटा कर िहसाबमा चढाए। 40 ितनीहरूले 16,000

ीहरू पाए र यसबाट परम भलुाई 31 जना कर िहसाबमा चढाए। 41 परम भलुे
मोशालाई भन्न ु भए झैं मोशाले यी सब उपहारहरू परम भकुो िन म्त पजूाहारी
एलाजारलाई िदए।

42 य ु मा गएका सनेाहरूले ल्याएको सम्पि बाट मोशाले बाँडकेो इ ाएली
मािनसहरूको आधा भाग यस्तो िथयोः 43 भडेा 3,36,500, 44 गाई-गोरू
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36,000, 45 गधा 30,500, 46 ीहरू 16,000 47 यसरी इ ाएली
मािनसहरूको भागमा परेका पश ु र मािनसहरूबाट त्यके पचासमा एउटा गरी लएर
मोशाले परम भकुो पिव पालको रक्षा गन लवेीहरूलाई िदए। परम भकुो आज्ञा
बमोिजम मोशाले यसो गरे।

48 त्यसपिछ एक हजार इ ाएली सनेाका क ानहरू र एक सय सनेाका
क ानहरू मोशाकहाँ आए। 49 ितनीहरूले मोशालाई भन,े “हामी तपाईंका
सवेकहरूले हा ा अधीनमा रहकेा सबै सनेाहरू गन्यौ ितनीहरू मध्ये हामीलेकसलैाई
पिन गमुाएनौं। 50 हामीले सनुका चीजहरूः परैा, बाला, छाप, औंठी, कुण्डल र
बाजहूरू त्यो हामीले हा ो परम भलुाई उपहार जस्तै परम भकूो अिघ हा ो आफ्नै
ाय तको िन म्त चढायौ।”
51 मोशा र एलाजारले ितनीहरूबाट सनुको गहनाहरू थाप।े 52 ती सबै एक

हजार सनेाहरूका र एक सय सनेाहरूका क ानहरूले चढाएको सनुको ओजन
16,750 शकेेल* िथयो। 53सनेाहरू मध्ये त्यकेले आफ्नो िन म्त केही चीजहरू
लएका िथए। 54 यसथर् मोशा र पजूाहारी एलाजारले परम भु अिघ इ ाएली

मािनसहरूको स्मिृत िचन्ह स्वरूप ती सनुको गहनाहरू एक हजार र एक सय
सनेाहरूका क ानहरूबाट लएर भटे हुने पालमा राख।े

32
यदर्न नदीको पवूर् प बसकेा कुल समहूहरू

1 रूबने र गाद वशंका मािनसहरूको धरैे धरैे गाई-वस्तहुरू िथए। यसथर् जब
ितनीहरूले याजरे र िगलादको भिूम दखेे ितनीहरूले ती ठाँउहरू पशपुालनको िन म्त
उपय ु सम्झ।े 2 यसथर् रूबने र गाद कुलका मािनसहरू मोशा, पजूाहारी एलाजार
तथा इ ाएली मािनसहरूको धानहरूकहाँ गई भन,े 3 “अतारोत, दीबोन, याजरे,
िन ा, हसेबोन, एलाल,े सबाम, नबो अिन बओन 4 जनु भिूम परम भलुे इ ाएली
मािनसहरूको िन म्त िज ु भएको िथयो, ती भिूमहरू पशु पालनको िन म्त उिचत
रहकेोले र हामी तपाईंको सवेकहरूकहाँ गाई-वस्त ु धरैे भएकोल।े 5 यिद तपाईं
हामीिसत खशुी हुनहुुन्छ भने ती भिूमहरू हामीलाई िदइयोस।् हामी यदर्न नदी पारी
जान ु नपरोस।्”
* 31:52: 16,750 शकेेल अथवा “420 पाउण्ड” वा “190 िकलो ाम।”
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6मोशाले रूबनेका मािनसहरू र गादका कुल समहूलाई भन,े “ितमीहरूका दज्य-ू
भाइहरू य ु मा जान ु पछर्। जब ितमीहरू यहाँ सदा सवर्दा बस्दा? 7 यदर्न नदी पारी
परम भलुे ितनीहरूलाई िदन चहान ु भएको भिूममा जानलाई िकन ितमीहरू इ ाएली
मािनसहरूलाई िनरूत्सािहत पानर् चे ा ग ररहकेाछौ? 8 ितमीहरूका बाबहुरूले पिन
त्यसै गरेका िथए जित बलेा मलैे ितनीहरूलाई कादशे-बनबाट त्यो भिूमको जाँच गनर्
पठाएको िथएँ। 9 ितनीहरू एश्कोल बेंसी सम्म पगुे अिन त्यो भिूमको िनरीक्षण पिन
गरे तर ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई परम भलुे िदन ु भएको भिूममा जान
हतोत्सािहत बनाए। 10 यसथर् ती मािनसहरूिसत परम भु रसाउन ु भयो र शपथ
गन ुर् भयो िक, 11 ‘बीस अिन बीस भन्दा वशेी उमरे पगुकेा मािनसहरू जो िम बाट
आएका छन ् ितनीहरूलाई मलैे अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई िदन्छु भनी शपथ
गरेको भिूम दे पाउने छैनन।् 12 िकनभने कनज्जी, यपनू्नकेा छोरो कालबे र
ननूको छोरो यहोश ू बाहके ितनीहरू कसलैे पिन मलाई पणूर् रूपले िव ास गरेनन।्
यपनू्नकेा छोरो कालबे र ननूको छोरो यहोशलूे मा मलाई िवशवास गरे।’

13 “इ ाएली मािनसहरूिसत परम भु ोिधत हुनभुयो र उहाँको नजरमा ती
मािनसहरू जसले द ु ता दखेाएका िथए सबै न नहोउञ्जले चालीस वषर् सम्म
उहाँले ितनीहरूलाई मरूभिूममा यता उता डुलाउन ु भयो। 14 हे पािप का सन्तानहरू
हो। ितमीहरू इ ाएली मािनसहरूमािथ परम भकुो ोध पानर् ितमीहरूले आफ्ना
पखुार्हरूको जग्गा ओगटेका छौ। 15 यिद ितमीहरूले उहाँलाई प ाउन छाडे
इ ाएली मािनसहरूलाई उहाँले यही मरूभिूममा नै त्याग्न ु हुनछे र ितमीहरूले सबै
मािनसहरूलाई ध्वशं पानछौ।”

16 तर रूबने र गाद कुलका मािनसहरू मोशाकहाँ गएर भन,े “हामी यहाँ आफ्नो
गाई वस्तहुरूको िन म्त गोठ तथा जहान बाल-बच्चाहरूको िन म्त शहर तयार
पाछ । 17 तब यहाँ भएका मािनसहरूबाट हा ा नानीहरूको बचाऊ हुन्छ। तर हामी
अन्य इ ाएली मािनसहरूलाई सहर्षसाथ उनीहरूको भिूममा पयुार्उन सहायता गछ ।
18 जबसम्म ती मािनसहरूले आफ्नो-आफ्नो िहस्साको भिूम परैू दखलमा गदनन
तबसम्म हामी आफ्नो घर फकर आउने छैनौं। 19 यदर्न नदी पा रको जमीन हामी
लने छैनौ कारण हा ा जमीन यदर्न नदी वा र पवूर् प नै हुनछे।”
20 तब मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू यी सब कामहरू गछ भने यो

भिूम ितमीहरूकै हुन्छ। तर ितमीहरूका सनेाहरू परम भु सम्मखु य ु मा जानै पछर्।
21 ितमीहरूका सनेाहरूले यदर्न नदी पार गरी श हुरूलाई बलपवूर्क त्यो भिूमबाट
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िनकाल्न ु नै पछर्। 22 ितमीहरू त्यित बलेा आफ्नो घर फकर् न ु सक्छौ जब परम भलुे
हामीलाई परूा भिूम लन सहायता गन ुर् हुन्छ। तब परम भु र इ ाएलका मािनसहरूले
ितमीहरूलाई दोषी ठराउदनैन।् परम भलुे ितमीहरूलाई ितमीहरूको भिूम हण गनर्
िदन ु हुन्छ। 23 तर यिद ितमीहरूले यी कामहर गरेनौ भने ितमीहरू परम भकुो
इच्छा िवरू पाप गनछौ र ितमीहरू िन य जान्दछौ िक ितमीहरूले त्यो पापको
िन म्त दण्ड पाउनछेौ। 24 गाई-वस्तहुरूको िन म्त गोठ र बाल-बच्चाहरूको िन म्त
शहरहरू बनाऊ, तर याद गर िक ितमीहरूले आफ्नो ितज्ञा परूा गन ुर्पछर्।”

25 त्यसपिछ रूबने गाद कुलका मािनसहरूले मोशालाई भन,े “हामी तपाईंका
सवेक हौं, हजरू हा ा मा लक हुनहुुन्छ र हजरूले भन्न ु भएको काम हामी िन य
गनछौं। 26 हा ा जहान बाल-बच्चाहरू र गाई-वस्तहुरू यही िगलाद शहरमा
रहनछे। 27 तर हामी हजरूका दासहरू, जस्तो मा लकको हुकुम हुन्छ परम भकुो
अिघबाट यदर्न नदी पार गरी य ु मा जानछेौं।”

28तब मोशा, पजूाहारी एलाजारलेआज्ञा िदए, ननूको छोरो यहोश ूअिन इ ाएली
मािनसहरूका धानहरूले ितनीहरूलाई आदर गनछ। 29 मोशाले ितनीहरूलाई
भन,े “गाद र रूबनेका मािनसहरू यदर्न नदी पार गरी परम भकुो अिघबाट
िहडं्दै य ु मा जानछेन ् र ितमीहरूलाई भिूम दखल गन ुर् सहायता गनछन।् अिन
ितमीहरूले ितनीहरूलाई िगलादको भिूम ितनीहरूकै भाग पानर् िदनछेौ। 30 तर यिद
ितनीहरू ितमीहरूिसत य ु मा गएनन ् भन,े ितनीहरूले कनान भिूममा ितमीहरूिसत
उ रािधकार भाग मा पाउने छन।्”

31 गाद र रूबनेका मािनसहरूले उ र िदए, “परम भबुाट जो आज्ञा हुन्छ त्यो
परूा गनर् हामी ितज्ञा गछ । 32 हामी यदर्न नदी पार गरी परम भकुो अिघबाट हुदँै
कनानको भिूममा जानछेौ। अिन हा ो भभूाग यदर्न नदीको पवूर् भाग हुनछे।”

33 यसकारण मोशाले त्यो भिूम गादका मािनसहरू रूबनेका मािनसरू अिन
मनश्शकेा आधा कुल समहूहरूलाई िदए। (मनश्शे यसूफुका छोरा िथए।) त्यो भिूम
एमोरीहरूको राज्य सीहोन र ओगका राज्य, बशानका राजा स म्म लत हुन्छ। त्यो
भिूममा व रप रका सबै शहरहरू स म्म लत भए।

34गादका मािनसहरूले दीबोन,अतारोत,अरोएर शहरहरू बनाए। 35अतारोत-
शोपान, याजरे, योगबहा, 36 बते-िन ा, अिन बथेारान जनु चािह सरुिक्षत शहरहरू
िथए अिन ितनीहरूको झणु्डको िन म्त भडेाको खोरहरू िनमार्ण गरेका िथए।
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37 रूबनेका कुलले हशेबोन, एलाल,े िकयार्तमै, 38 नबो, बालमोन र िसब्मा
यसलाई नयाँ बनाए। ितनीहरूले नबेो र बालमोन नाम प रव र्न ग रिदए अिन
ितमीहरूले शहरहरूलाई आफ्नै नाम िदए जनु ितनीहरूले िनमाणर् गरेका िथए।

39 मनश्शकेा छोरो माकीरको वशंका मािनसहरू िगलाद गए। ितनीहरूले
एमोरीहरूका शहरहरु िजते र त्यही बस।े 40 यसकारण मनश्शकेा छोरो माकीरलाई
मोशाले िगलाद िदए अिन ितनीहरू त्यही स्थायी भई बस।े 41 मनश्शे कुलका याईर
गई त्यहाँका साना साना शहरहरू िजत।े तब ितनीहरूले ती शहरहरूको नाम याईरका
शहरहरू, स-साना राख।े 42 नोबहले केनात र यसका स-साना शहरहरू परािजत गरे
उसलाई सबै ठाउँहरूलाई उसको आफ्नै नाम नोबह िदए।

33
िम दशेबाट इ ाएलीहरूको या ा

1 मोशा र हारूनको नतेतृ्वमा दल-दलमा आएका इ ाएलीहरूको या ा िववरण
यस कारका छन।् ितनीहरूको या ा िववरण सिहत ियनै जग्गाहरूबाट या ा गरेका
हुन।् 2 मोशाले इ ाएलीहरूको या ा िववरण परम भकुो इच्छा अनसुार लखे।े

3 पिहलो महीनाको पन् ौं िदन ितनीहरूले रामससेबाट या ा शरुू
गरे। िनस्तार-चाडको पिछल्लो िबहान इ ाएलीहरूले िम दशेवािसहरूको
सामनु्नबेाट साहिसलो कारले या ा गरे। 4 त्यस समय िम ीहरूले ितनीरूको
पिहला जन्मकेा छोराहरूलाई गाड्दै िथए जब ितनीहरूलाई र ितनीहरूका
दवेताहरूलाई परम भलुे न्याय गरेका िथए।

5 इ ाएलका मािनसहरू रामससेबाट या ा गरी सकु्कोत पगु।े 6सकु्कोतबाट
ितनीहरूले एताम पगुरे मरूभिूमको िकनारमा छाउनी हाल।े 7 ितनीहरूले
एतामबाट या ा गरेर बाल-सपोनको नजीक पीहहीरोतमा गए। ितनीहरूले
िमग्दोल नजीक छाउनी हाल।े

8ती या ीहरू पीहहीरोतबाट गएर समु को बीचबाट मरूभिूममा पसे एतामको
मरूभिूममा तीन िदन सम्म या ा गरी ितनीहरूले मारामा छाउनी बसाल।े

9 ितनीहरूले माराबाट या ा गरी एलीम पगु।े त्यहाँ बा वटा पानीको
फोहराहरू स रीवटा खजरूको रूखहरू िथए। यसकारण ितनीहरूले त्यही
छाउनी बसाल।े

10 ती मािनसहरूले एलीमबाट या ा गरी लाल-समु नजीक छाउनी हाल।े
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11 ितनीहरूले लाल-समु बाट या ा गरी सीन मरूभिूममा छाउनी हाल।े
12 ती मािनसहरूले सीन मरूभिूमबाट या ा गरी दोफकामा छाउनी हाल।े
13 ती मािनसहरूले दोफकाबाट या ा गरी आलशूमा छाउनी हाल।े
14 ती मािनसहरूले आलशूबाट या ी गरी रपीदीममा छाउनी हाल।े त्यस

ठाँउमा मािनसहरूको िन म्त िपउने पानी िथएन।
15 ती मािनसहरूले रपीदीमबाट या ा गरी सीनै मरूभिूममा आफ्नो छाउनी

हाल।े
16 ती मािनसहरूले सीनै मरूभिूमबाट या ा गरी िक ोथ-ह ावामा छाउनी

हाल।े
17 ती मािनसहरूले िक ोथ-ह ावाबाट या ा गरी हसरेोतमा छाउनी हाल।े
18 ती मािनसहरूले हसरेोतबाट या ा गरी रत्मामा छाउनी हाल।े
19 ती मािनसहरूले रत्माबाट या ा गरी रम्मोन परेशमा छाउनी हाल।े
20 ती मािनसहरूले रम्मोन-परेशबाट या ा गरी लब्नामा छाउनी हाल।े
21 ती मािनसहरूले लब्नाबाट या ा गरी रस्सामा छाउनी हाल।े
22 ती मािनसहरूले रस्साबाट या ा गरी केहलेातामा छाउनी हाल।े
23 ती मािनसहरूले केहलेाताबाट या ा गरी पवर्त शपेरेमा छाउनी हाल।े
24 ती मािनसहरूले पवर्त शपेरेबाट या ा गरी हरादामा छाउनी हाल।े
25 ती मािनसहरूले हरादाबाट या ा गरी मखलेोतमा छाउनी हाल।े
26 ती मािनसहरूले मखलेोतबाट या ा गरी तहतमा छाउनी हाल।े
27 ती मािनसहरूले तहतबाट या ा गरी तरेहमा छाउनी हाल।े
28 ती मािनसहरूले तरेहबाट या ा गरी िमत्कामा छाउनी हाल।े
29 ती मािनसहरूले िमत्काबाट या ा गरी हरामोनामा छाउनी हाल।े
30 ती मािनसहरूले हरामोनाबाट या ा गरी मसरेोतमा छाउनी हाल।े
31 ती मािनसहरूले मसरेोतबाट या ा गरी बिन-याकानमा छाउनी हाल।े
32 ती मािनसहरूले बिन-याकानबाट या ा गरी होरहिगद-गादमा छाउनी

हाल।े
33 ती मािनसहरूले होरहिगद-गादबाट या ा गरी योतबातामा छाउनी हाल।े
34 ती मािनसहरूले योतबाताबाट या ा गरी अ ोनामा छाउनी हाल।े
35 ती मािनसहरूले अ ोनाबाट या ा गरी एस्योन-गबेरेमा छाउनी हाल।े
36 ती मािनसहरूले एस्योन-गबेरेबाट या ा गरी सीन मरूभिूमको कादशेमा

छाउनी हाल।े
37 ती मािनसहरूले कादशेबाट या ा गरी होरमा छाउनी हाल।े यो ठाँउ एदोम

दशेको िसमानाको पवर्त हो। 38 परम भकुो आज्ञालाई पालन गरेर, पजूाहरूरी
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हारून होर पवर्त मािथ गए अिन त्यहाँ मरे। हारून मरेको िदन पाँचौं महीनाको
पिहलो िदन िथयो र इ ाएलीहरूले िम छोडको चालीस वषर् पगुकेो िथयो।
39 जब हारूनको मतृ्य ु होर पवर्तमा भयो ितनको उमरे 123 वषर् भएको िथयो।

40 कनान दशेको नगेवमा अराद भन्ने एउटा शहर िथयो। त्यस ठाँउमा
कनानको राजाले इ ाएली मािनसहरू आइरहकेो सनु।े 41 ती मािनसहरूले होर
पवर्तबाट या ा गरी सल-मोनामा छाउनी हाल।े

42 ती मािनसहरूले सल-मोनाबाट या ा शरुू गरी पनूोनमा छाउनी हाल।े
43 ती मािनसहरूले पनूोनबाट या ा गरी ओबोतमा छाउनी हाल।े
44 ती मािनसहरूले ओबोतबाट या ा गरी मोआबका िसमानामा रहकेो इय्य-े

अबारीममा छाउनी हाल।े
45 ती मािनसहरूले इय्य-ेअबारीमबाट या ा गरी दीबोन-गादमा छाउनी

हाल।े
46 ती मािनसहरूले दीबोन-गादबाट या ा गरी अल्मोन-िदब्लातमैमा छाउनी

हाल।े
47 ती मािनसहरूले अल्मोन-िदब्लातमैबाट या ा गरी नबोको नजीक

अबारीमको पवर्तमा छाउनी हाल।े
48 ती मािनसहरूले अबारीमको पवर्तबाट या ा गरी यरीहोको पारीको यदर्न

नदीको नजीक मोआबको यदर्न बेंसीमा छाउनी हाल।े 49 मोआबको मदैानमा
ती मािनसहरूले यदर्न नदीको िकनार यदर्न बेंसीमा बत-ेयोशी-मातदे ख आबले-
शीि म सम्म छाउनी हाल।े

50 यरेीको पा र यदर्न नदी नजीकै मोआबको मदैानमा परम भलुे मोशालाई
भन्नभुयो, 51 “इ ाएलीहरूलाई भन: जब ितमीहरू कनान भिूममा यदर्न नदी पार
गछ , 52 ितमीहरूले ती कनानमा ब हेरूलाई जबरजस्ती खदेनू ु पछर्। ितमीहरूले
ितनीहरूका सबै खोपरे बनाएको मिूतर्हरू र धातकुो मिूतर्हरू न पा रिदन ु पछर्।
ितनीहरूको डाँडाका थानहरू सब भत्काइिदन ु पछर्। 53 मलैे ितमीहरूलाई त्यो
भिूम आफ्नो दखलमा रा िदएकोले तब ितमीहरूले त्यसमा बसो बास गन ुर्
पछर्। 54 ितमीहरूको सम्मािनत राजवशं अनसुार ितमीहरूका भिूमका भागहरू
िच ा लगाएर लजैाऊ। ठूला भागहरू ठूला प रवारहरूलाई अिन साना भाग साना
प रवारहरूलाई दऊे। जहाँ जहाँ िच ा पछर् त्यही भिूम लऊे ितनीहरूले ितमीहरूको
भाग ितमीहरूको िपता-पखूार्हरूको प रवार अनसुार पाउनँछेौ।
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55“यिद ितमीहरूले ती त्यहाँका बािसन्दाहरूलाई बलपवूर्क लखटेेनौ भने त्यहाँ
रहकेाहरू ितमीहरूको िन म्त ितनीहरू आखँामा िवझकेो छेस्का अथवा शरीरमा
िबझकेो काँढा झैं हुनछे। ितमीहरू बसकेो भिूममा ितनीहरूले ितमीहरूलाई झझंटमा
फसाउनछेन।् 56 तब म ितमीहरूलाई त्यही वहार गनछु जो मलैे ितनीहरूिसत
गछुर् भनी योजना बनाएकोछु।”

34
कनानको िसमानाहरू

1 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यो आदशे
दऊेः जब ितमीहरू कनान दशेमा प छेौ, ितमीहरूलाई िदइएको भिूमको िसमाना
यस कार हुनछे। 3 त्यस भिूमको दिक्षण ितर एदोमको नजीक सीन मरूभिूमको
केही भाग रहनछे। त्यस भिूमको दिक्षणी िसमाना खारा समु को पवूर् भागबाट नै
शरुू हुनछे। 4 यो िसमानाले अ ाबीमको दिक्षणी भाग नाघरे सीन मरूभिूम हुदँै
यसको दिक्षण भागको िसमाना कादशे-वन पनछ। यस िसमानाले हसार अददूार
पगुरे आस्मोन नाघ्नछे। 5 िसमाना अस्मोनबाट िम नदी ितर जानछे र यो भमूध्य
समु मा गई टु ङ्गन्छ। 6 यसको प मी िसमान भमूध्य समु को िकनार हुनछे
र यो ितमीहरूको दशेको प मी िसमाना हो। 7 अब आयो ितमीहरूको भिूमको
उ री िसमानाः यो िसमाना भमूध्य समु हुदँ ै होर पवर्तसम्म जानछे। 8 होर पवर्तबाट
उ री िसमाना फै लएर सोझो लबेो-हमात पगु्नछे र त्यसपिछ यो सदादसम्म फै लएर
जानछे। 9 ितमीहरूको उ री िसमाना फै लएर िस ोन सम्म गई हसर एनानमा
टु ङ्गनछे। 10 ितमीहरूको दशेको पवू य िसमाना हसर-एनान दे ख शपाम सम्म
जानछे। 11 शपामबाट यो िसमाना ऐनको पवूर् भएर रब्लासम्म जान्छ र पहाडबाट
ओ ालो हुदँै गालील समु को* छेउ सम्म जानछे। 12 त्यसपिछ िसमाना यदर्न नदी
ितर फै लदंै खारा समु मा अन्त हुनछे। ितमीहरूको भिूमको व रप रका िसमानाहरू
ियनै हुन।्”

13 यसथर् मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई यो आदशे िदए, “ितमीहरूले पाउने
भिूम यही नै हो। ितमीहरूले आफ्नो नौं कुलहरू र मनश्शे कुलको आधा समहूहरू
गरी साढे नौ कुलहरूमा िच ा गरेर भिूम िवतरण गनछौ। 14 रूबने, गाद आफ्नो
* 34:11: “ ”
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िन म्त भिूमको िहस्सा लई सके। 15 ती अढाई कुलका समहूहरूले यदर्न नदी पवूर्
यशीहोको नजीक आफ्नो िन म्त भिूम लए।”

16 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 17 “यी मािनसहरू पजूाहारी
एलाजार अिन ननूका छोरो यहोशलूे ितमीहरूलाई भिूम िवतरणमा सहायता गनछन।्
18 त्यके कुलसमहूबाट एकजना मखुले पिन भिूम िवतरण कायर्मा सहायता गन
छ। 19 ती कुलसमहू नायकहरूको नाम यस कार छः

यहूदाको कुलबाट यपनू्नकेा छोरो कालबे,
20 िसमोनको कुलबाट अम्मीहूदको छोरो शमेएूल,
21 िबन्यामीनको कुलबाट िकसलोनको छोरो एलीदाद,
22 दानको कुलबाट योगीलीको छोरो बकु्की,
23 यसूफुको सन्तानहरू,
मनश्शे कुलबाट एपोदको छोरो हन्नीयल,
24 यसूफुको छोरो ए मै कुलबाट िस ानको छोरो कमएूल,
25 जबलूनू कुलबाट पनार्कको छोरो एलीशापन,
26 इस्साकार कुलबाट अज्जानको छोरो पलतीयल,
27 आशरेको कुलबाट शलोमीको छोरो अहीहूद,
28 न ालीको कुलबाट अम्मीहूदका छोरो पदहले।”
29 इ ाएली मािनसहरूलाई भिूम िवतरण कायर्मा परम भलुे यी मािनसहरूलाई

िनय ु गन ुर्भयो।

35
लवेीहरूको शहर

1 यरेीहोदे ख पारी मोआबमा यदर्न नदीको निजकै यदर्न बेंसीमा परम भलुे
मोशालाई भन्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन िक ितनीहरूको िहस्सामा
परेको भिूमका केही शहरहरू लवेीहरूलाई िदऊन।् ितनीहरूले ती शहरहरूको
व रप र रहकेा खर्कको भिूम पिन िदऊन।् 3 लवेीहरू ती शहरहरूमा ब छेन ्
तथा ती गौचर भिूममा आफ्नो गाई-वस्तहुरू चनछन।् 4 ितमीहरूले लवेीहरूलाई
शहरहरूका जनु जनु खर्कहरू िदनछेौ त्यो शहरहरूको पखार्लबाट 1,000 हात
क्षे फै लएको हुनपुछर्। 5 ितमीहरूले शहरहरूलाई माझमा राखी त्यसको पवूर् प
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2,000 हात, प म प 2,000 हात, उ र प 2,000 हात र दिक्षण प
2,000 हात गौचर भिूम हुन ु पछर्। ितनीहरूको शहरहरूको िन म्त गौचर भिूम
यही हुनछे। 6 ितमीहरूले लवेीहरूलाई िदएको शहरहरूबाट छवटा शहरहरू बचाऊ
शहरहरूको िन म्त रहनछे। यिद कसलैे अञ्जानमा कसलैाई मारे त्यो भागरे
त्यहाँ आफ्नो रक्षाको िन म्त ब सक्नछे। यी छवटा शहरहरू बाहके ितमीहरूले
लवेीहरूलाई बयालीसवटा शहरहरू िदनछेौ। 7 यसथर् ितमीहरूले लवेीहरूलाई
जम्मा अठ्चालीसवटा शहरहरू र ती शहरहरूको प रप रको खर्कहरू िदनछेौ।
8 इ ाएलका ठूलो प रवार समहूले धरैे भिूम पाउछँ र इ ाएलका सानो प रवार
समहूले थोरै भिूम पाउछँ जसले धरैे भिूम पाउछँ ितनीहरूले धरैे शहरहरू िदन ु पछर्
अिन ती जसले धरैे भिूम पाउछँ ितनीहरूले केही शहरहरू लवेीहरूलाई िदन ु पछर्।”

9 परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो, 10 “इ ाएली मािनसहरूलाई भन जब
ितनीहरू यदर्न नदी तरेर कनान दशेमा प छेन,् 11 ितनीहरूले केही शहर चनु्न ु पछर्
र ितनीहरूलाई सरुक्षा शहरहरू झैं तयार गन ुर् पछर्। यिद कुनै ले कुनै अक

लाई अञ्जानमा हत्या गरे, त्यो हत्यारा आफ्नो सरुक्षाको िन म्त त्यहाँ गई
ब सक्छ। 12 त्यो हत्यारा मा रने मािनसको आफन्तहरूको बद्ला लने िवचारबाट
अिन अदालतले हत्याराको कसरुमािथ न्यायोिचत िवचार नगरूञ्ञले सम्म त्यहाँ
सरुिक्षत रहन ु सक्छ। 13 यस्ता बचाऊ शहरहरू छवटा हुनछेन।् 14 जसमा यदर्न
नदीको पवूर्मा तीनवटा र कनान दशेिभ तीनवटा हुनछेन।् 15 यी शहरहरू,
इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त सरुक्षा का शहरहरू हुनछेन ् िवदशेीहरू र या ीहरू
त्यहाँ ब छेन।् यी मािनसहरू मध्ये यिद कसलैे अञ्जानमा कुनै अक को
हत्या गरे त्यो ती शहरहरू कुनमैा गएर शरण लन सक्छ।

16 “कसलैाई मानर् यिद कुनै ले फलामको हितयार योग गरे त्यो हत्यारा
हो र त्यसले ाण दण्ड पाउनै पछर्। 17यिद कुनै ले ढुङ्गाले िहकार्एर कसलैाई
माछर् भन,े त्यो पिन हत्यारा नै हो र त्यसलाई पिन ाण दण्ड िदनै पछर्। 18यिद
कसलैे दाउराले िहकार्एर कसलैाई माछर् भने त्यो पिन हत्यारा नै हो र त्यसले पिन
ाण दण्ड पाउनै पछर्। 19 यिद हत्या भएको प रवारको कुनै सदस्यले ज्यानको

साटो ज्यानै लन चाहान्छ भने उसले त्यो हत्यारालाई खोजी मानर् सक्छ।
20 “यिद कसलैे कसलैाई घणृा गरेर घचटे्छ भने अथवा ऊसमािथ केही चीज

फ्याँक्छ अिन उ त्यसलैे मछर्, 21 अथवा घणृा गरेर उसलाई हातले िहकार्उँछ र
त्यसको चोटले त्यो मय भने त्यो िहकार्उँने हत्यारा ठह रन्छ, र
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उसलाई ाण दण्ड िदनपुछर्। त्यो मन को आफन्तले उसलाई भटेेर माछर् भने
उसले मानर् सक्छ।

22 “तर यिद कसलैे कसलैाई अञ्जानमा मारेको हो, अिन त्यो मन मािथ
मान को श तुा होइन, अथवा एक ले केिह चीज फ्याँक छ र सयंोग
वश कसलैाई माछर् भने यो मन मािथ घणृा िथएन, 23 अथवा उसले माछुर्
भनी घचटेेको, कुनै हार गरेको होइन अथवा मान को त्यस्तो कुनै योजना नै
िथएन भन,े अथवा त्यो ले केही फ्याँक्दा कसलैाई लाग्यो अिन त्यो मय भने
त्यो अञ्जानमा घटेको घटना हो। 24 तब समदूायले मान र मन का
आफन्तहरू र हत्यारा बीचमा िनयम अनसुार न्याय गन ुर्पछर्। 25 त्यो न्यायालयले
मािनसलाई मन मािनसका आफन्तहरूबाट मानर् दखेी बचाउछँ। र उसलाई फे र
सरुिक्षत शहरमा पठाइिदन्छ। हत्यारा त्यही शहरमा रहन ु पछर् जब सम्म धान
पजूाहारीले तलेिसत अिभषके गदन मादन।

26“तर यिद त्यो हत्यारा सरुिक्षत शहरको िसमानाबाट बािहर जान्छु, जनु घरमा
त्यो आफ्नो सरुक्षाको िन म्त पगुकेो िथयो, 27अिन मा रने का आफन्तहरूले
सरुिक्षत शहर िसमाना बािहर हत्यारालाई भटेे हत्या भएको का आफन्तहरूले
त्यसलाई मानर् सक्छन।् हत्या भएको का आफन्तहरूको कुनै दोष हुने छैन।
28 िकनभने त्यो हत्यारा सरुिक्षत शहरमा धान पजूाहारीको मतृ्य ु पयर्न्त ब ु पन
िथयो। धान पजूाहारीको मतृ्य ु पिछ ितनी आफ्नो घर फकर् न ु सक्छ। 29 यी
िनयमहरू ती मािनसहरू जहाँ कहीं बसे पिन ितनीहरूको िन म्त सदा-सवर्दाको िन म्त
काननु भएर रहनछे।

30 “यिद कुनै ले कसलैाई मारेको परूा साक्षीहरू भए मा उसलाई मतृ्य ु
दण्ड िदन सिकन्छ। एकजना ले िदएको गवाहीमा मतृ्य ु दण्ड िदन सिकंदनै।

31 “यिद एक हत्यारा हो भने उसले ाण दण्ड भोग्नै पछर्। पसैा लएर
अथवा घसू खाएर ाण दण्ड ब द्ल गनर् पाँइदनै। उसले ाण दण्ड भोग्नै पछर्।

32 “यिद कुनै ले कसलैाई मारेर सरुिक्षत शहरमा आ य लनु गएको छ
भन,े त्यो धान पजूाहारी नमरूञ्जले सम्म त्यहाँ ब ै पछर्, पसैा िदएर त्यो

आफ्नो घर फकर् न स ै न।
33 “िनद ष हरूको रगतले ितमीहरूको भिूमलाई दोिषत नतलु्याऊ। यिद

कसलैे हत्या गछर् भने त्यसको औषधी एउटै छ, त्यो हो ाण दण्ड। अरू कुनै त्यस्तो
पथ छैन िक हत्यालाई म ु पान। 34 म परम भु हु।ँ म सधें इ ाएली मािनसहरूको
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साथमा ितनीहरूको भिूममा रहनछुे। म त्यहँी हुनछुे, यसथर् त्यस भिूमलाई िनद ष
मािनसहरूको रगतले दोिषत नबनाऊ।”

36
सलोफादकी छोरीहरूको दशे

1 मनश्शकेो नाित माकीरको छोरो िगलादको सन्तानका धानहरू अिघ
आए अिन मोशा र इ ाएली मािनसहरूका धानहरूलाई भन,े 2 “परम भलुे
इ ाएलीहरूलाई िच ा ारा भिूम िवतरण ग रिदन ु भनी हजरूलाई हुकुम िदन ु भएको
िथयो। अिन हजरू हा ा मा लकलाई परम भलुे हा ा सन्तान सलोफादको अशं
चाँिह उनकी छोरीहरूलाई िदन ु भनी िदन ु भएको िथयो। 3अब यिद ती कन्याहरूको
िववाह इ ाएलीहरू मध्यकैे अन्य कुलका मािनसहरूिसत भए त्यो ितनीहरूले
पाएको भाग जमीनको हा ो कुलको भागबाट का टएर ती केटीहरूलाई िववाह
गनहरूकै भागमा िमल्ने छ। यसथर् यस कारले हामीले िच ामा पाएको भिूमको
केिह अशं गमुाउने छैनौ। 4 इ ाएलीहरूको पनुस्थार्पनाको समय* आउँछ र ती
केटीहरूको पतैकृ सम्पित ितनीहरूले िववाह गरेको परुूषहरूकोिसत कुलमा िमल्नछे
र यसरी हामीले हा ो िपता-पखूार्हरूबाट पाएको हा ो दशेको भिूम गमुाउने छौं।”

5यसथर् परम भकुो िनदशन अनसुार मोशाले इ ाएलीहरूलाई यस्तो आदशे िदएः
“यसूफु कुलका मािनसहरूले जे भन्दछैन ्त्यो सही हो। 6 सलोफादकी छोरीहरूको
सम्बन्धमा परम भलुे िदन ु भएको आदशेहरू यी हुन, हुन त ितनीहरूले आफूले
मन पराएकोिसत िववाह गनर् सक्छन।् तर ितनीहरूले आफ्नै िपता-पखुार्हरूको
सन्तान िभ िववाह गन ुर्पछर्। 7 इ ाएलीहरूले पाएको भिूमको अशं अक कुलका
मािनसहरूलाई हस्तान्तरण गनर् सिकदनै। त्यके इ ाएली आफ्नो पतैकृ सम्पि
िभ पन ुर्पछर्। 8 इ ाएली कुलको त्यके छोरी जसले िपता-पखुार्हरूको सम्पि
पाएको छ उसले आफ्नो कुल िभ कैो परुूषिसत िबवाह गन ुर्पछर् तािक िपता-
पखुार्हरूको नामको भिूम आफ्नो कुल दे ख बािहर नजाओस।् 9 यसथर् एक कुलको
मािनसहरूको भिूम अक कुलको मािनसहरू मािथ हस्तान्तरण गन ुर् नपरोस।् आफ्नो
कुलको भिूम आफ्नै कुलमा रही रहोस।्”

10सलोफादकी छोरीहरूले त्यसै गरे जो परम भलुे मोशालाई आदशे िदन ुभएको
िथयो। 11 ितनकी छोरी महला, ितसार्, होग्ला, िमल्का र नोआले आफ्नै काकाको
* 36:4: “ ”
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छोराहरूिसत िववाह गरे। 12 ितनीहरूले यसूफुका छोरा मनश्शकेा कुलहरूमा नै
िववाह गरे र ितनीहरूको पतैकृ भिूम ितनीहरूकै िपता-पखुार्हरूको वशंिभ ै र ो।

13 यरीहोको पा रप यर्दन नदीको िकनार निजक मोआबको मदैानमा
परम भलुे मोशा माफर् त इ ाएलका मािनसहरूलाई िदन ु भएको आदशे र िनयमहरू
यी नै हुन।्
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