
1:1 i लवेीहरू 1:15

लवेीहरूको पसु्तक
1 परम भलुे मोशालाई भटे हुने पालबाट बोलाएर यसो भन् नभुयो, 2“इ ाएलका

मािनसहरूलाई यस्तो भन् न,ू ‘ितमीहरूका िबचबाट कसलैे परम भकुो िन म्त ब ल
ल्याउदँा गाई-गोरुको बथान वा भडेा-बा ाका बगालबाट पशु ल्याउन ू । 3 यिद
त्यसको ब ल गाई-गोरुको होमब ल हो भन,े त्यसले िनष् खोट गोरु ल्याओस ् ।
परम भकुो अिग हणयोग् य होस ् भनरे त्यसले त्यो भटे हुने पालको वशे ारमा
चढाओस ् । 4 त्यसले आफ्नो हात त्यस होमब लको टाउकोमािथ राखोस,् र
त्यसपिछ त्यसको खाितर त्यो ाय श् च को रूपमा हण हुने छ । 5 त्यसपिछ
त्यसले त्यो गोरुलाई परम भकुो अिग मारोस ् । हारूनका छोराहरू अथार्त ्
पजुारीहरूले त्यसको रगत भटे हुने पालको वशे ारमा रहकेो वदेीमा चढाई छकूर् न ्
। 6 तब त्यसले त्यो होमब लको छाला काढरे त्यसलाई टु ा-टु ा गरी काटोस ्
। 7 अिन पजुारी हारूनका छोराहरूले वदेीमािथ आगो लगाऊन ् र त्यस आगोमा
दाउराहरू राखनू ्। 8 हारूनका छोराहरू, अथार्त ्पजुारीहरूले वदेीको दाउरामािथको
आगोमा ती टु ाहरू, टाउको र बोसो िमलाएर राखनू ् । 9 तर त्यसका िभ ी
भागहरू र खटु् टाहरूलाई त्यसले पानीले धोओस ् । त्यसपिछ पजुारीले वदेीमा
भएका सबै कुराहरूलाई होमब लको रूपमा जलाऊन ् । त्यसले मरेो िन म्त िमठो
सगुन्ध िनकाल् ने छ; त्यो मरेो िन म्त चढाइएको होमब ल हुने छ । 10 यिद
त्यसको होमब ल भडेाहरू वा बा ाहरूमध्यबेाट हो भन,े त्यसले एउटा िनष् खोट
भाले चढाओस ्। 11 त्यसले त्यो परम भकुो अिग वदेीको उ र प ट् टको भागमा
मारोस ् । हारूनका छोराहरू, अथार्त ् पजुारीहरूले त्यसको रगत वदेीको व रप र
छकूर् न ् । 12 त्यसपिछ त्यसले त्यो टु ा-टु ा गरी काटोस,् र पजुारीले त्यसको
टाउको र बोसोलाई वदेीको दाउरामािथको आगोमा िमलाएर राखोस,् 13 तर त्यसका
आन् ाभुडँी र खटु् टाहरूलाई भने त्यसले पानीले धोओस ्। त्यसपिछ पजुारीले ती
सबै चढाओस,् र वदेीमा जलाओस ्। यो होमब ल हो, र यसले परम भकुो िन म्त
िमठो सगुन्ध िदने छ; यो उहाँलाई चढाइएको होमब ल हो । 14 यिद परम भकुो
िन म्त त्यसको ब ल पक्षीहरूको होमब ल हो भन,े त्यसले एउटा ढुकुर वा परेवाको
बचरेा ल्याओस ् । 15 पजुारीले त्यो वदेीमा ल्याओस,् त्यसको टाउको िनमोठेर
च ुडँाओस,् र त्यसलाई वदेीमा जलाओस ्। त्यसपिछ त्यसको रगत वदेीको छेउमा
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बहाइयोस ्। 16 त्यसले त्यसका आन् ाभुडँीलाई त्यसका मलसिहत बािहर िनकाली
वदेीको पवूर्प ट् ट खरानी रा खने ठाउँमा फ्याँकोस ्। 17 त्यसले पखटेाबाट त्यसलाई
च्यातोस,् तर त्यसले त्यसलाई दईु टु ा नगरोस ्। त्यसपिछ पजुारीले त्यो वदेीको
दाउरामािथको आगोमा जलाओस ्। यो एउटा होमब ल हुने छ, र यसले परम भकुो
िन म्त िमठो सगुन्ध िदने छ; यो नै आगोबाट चढाइएको ब ल हुने छ ।

2
1 कसलैे परम भकुो िन म्त अन् नब ल ल्याउदँा, त्यसको ब ल मिसनो िपठोको

होस,् र त्यसले त्यसमा तले खन्याओस ् र त्यसमा धपू हालोस ् । 2 त्यसले त्यो
भटेी हारूनका छोराहरू, अथार्त ् पजुारीहरूकहाँ लगोस,् र त्यहाँ तले र धपूसिहत
त्यस मिसनो िपठोबाट पजुारीले एक मु ी िनकालोस ् । त्यसपिछ ब लको रूपमा
पजुारीले त्यसलाई जलाओस ् । त्यसले परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध िदने छ;
यो उहाँको िन म्त आगो ारा ग रएको ब ल हुने छ । 3 अन् नब लबाट जे बाँकी
रहन्छ त्यो हारून र ितनका छोराहरूको हुने छ । परम भकुो िन म्त आगोबाट
ग रएका ब लहरूमध्ये यो अित पिव हुने छ । 4 चलुोमा पकाइएको अखिमरी
अन् नब ल चढाउँदा, त्यो तले िमसाइएको मिसनो िपठोको नरम रोटी होस,् वा
त्यो तले लगाइएको अखिमरी कडा रोटी होस ् । 5 यिद ितमीहरूको अन् नब ल
च्याप्टो फलामको तावामा पकाइएको हो भन,े त्यो तले िमसाइएको अखिमरी
मिसनो िपठोको होस ् । 6 त्यसलाई टु ा-टु ा पान ूर् र त्यसमा तले खन्याउन ू ।
यो अन् नब ल हो । 7 यिद ितमीहरूको अन् नब ल तावामा पकाइएको हो भन,े
त्यो मिसनो िपठो र तलेबाट बनाउन ू । 8 यी कुराहरूले बनाइएको अन् नब ल
ितमीहरूले परम भकुहाँ ल्याउन,ू र त्यो पजुारीकहाँ लिगयोस,् अिन त्यसले त्यो
वदेीमा लजैाओस ्। 9 त्यसपिछ पजुारीले त्यस अन् नब लबाट केही िझकेर वदेीमा
जलाओस ्। यो आगो ारा ग रएको ब ल हुने छ, र यसले परम भकुो िन म्त िमठो
सगुन्ध िदने छ । 10 अन् नब लबाट बाँकी रहकेा सबै हारून र त्यसका छोराहरूको
हुने छ । आगो ारा परम भलुाई चढाइएका ब लहरूमध्ये यो परम भकुो िन म्त
अित पिव हुने छ । 11 ितमीहरूले परम भलुाई चढाउने कुनै पिन अन् नब ल
खिमर ारा बनाइनहुुदँनै, िकनभने परम भकुो िन म्त आगो ारा ग रएको ब लमा
खिमर वा मह नजलाउन ू । 12 ितमीहरूले ती परम भलुाई पिहलो फलहरूको
भटेीको रूपमा चढाउन,ू तर वदेीमा िमठो सगुन्ध िदनलाई ती योग नहोऊन ् ।
13 ितमीहरूले आफ्ना सबै अन् नब लहरूमा ननू िमसाउन ू । आफ्नो अन् नब लमा
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आफ्ना परमशे् वरको ितज्ञाको ननू किहल्यै नछुटाउन ू । आफ्ना सबै भटेीहरूमा
ितमीहरूले ननू चढाउन ू । 14 परम भलुाई पिहलो फलहरूको अन् नब ल चढाउँदा,
आगोमा सकेाइएको र िपिसएको ताजा अन् न चढाउन ू । 15 त्यसपिछ त्यसमा तले
र धपू राख् न ू । यो अन् नब ल हो । 16 त्यसपिछ पजुारीले िपिसएको अन् न, तले र
धपूबाट केही जलाओस ्। यो परम भकुो िन म्त आगो ारा ग रएको ब ल हो ।

3
1 यिद कसलैे गाई-गोरुको बथानबाट कुनै पशकुो मलेब लको भटेी चढाउँछ

भन,े त्यसले परम भकुो अिग िनष् खोट साँढे वा गाई चढाओस ् । 2 त्यसले
ब लको टाउकोमा आफ्नो हात राखोस ् र त्यसलाई भटे हुने पालको वशे ारमा
नै मारोस ्। त्यसपिछ हारूनका छोराहरू अथार्त ्पजुारीहरूले त्यसको रगत वदेीको
व रप र छकूर् न ्। 3 त्यस मािनसले परम भकुो अिग आगो ारा मलेब ल चढाओस ्
। िभ ी भागहरू र दईुवटा मगृौलालाई ढाक् ने वा तीसगँै जोिडएको, 4 र कम्मरसगँै
भएको बोसो, र कलजेोको भागलाई मगृौलासमते त्यसले िनकालोस ्। 5 हारूनका
छोराहरूले त्यो वदेीको दाउरामािथको आगोमा होलब लसगँै जलाओस ् । यसले
परम भकुो िन म्त िमठो सगुन्ध िनकाल् ने छ; यो उहाँको िन म्त आगो ारा ग रएको
ब ल हुने छ । 6 यिद परम भकुो िन म्त कुनै मािनसको मलेब ल भडेा-बा ाको
बगालबाट हो भन,े त्यसले िनष् खोट भाले वा पोथी चढाओस ् । 7 यिद त्यसले
ब लको िन म्त थमुा चढाउँछ भन,े त्यसले त्यो परम भकुो अिग चढाओस ् ।
8 त्यसले ब लको टाउकोमािथ आफ्नो हात राखोस ्र भटे हुने पालको साम ु मारोस ्
। त्यसपिछ हारूनका छोराहरूले त्यसको रगत वदेीको व रप र छकूर् न ् । 9 त्यस
मािनसले मलेब ललाई परम भकुो िन म्त होमब लझै ँचढाओस ।् मरेुदण्डको तल्लो
भागको सम्पणूर् बोसो र आन् ाभ ुडँीलाई ढाक् ने र तीसगँै भएको जम्मै बोसो, 10 र
दईुवटा मगृौला र कम्मरसगँै भएको बोसो, र कलजेोको भागलाई मगृौलाहरूसगँै
त्यसले िनकालोस ्। 11 त्यसपिछ पजुारीले परम भकुो िन म्त भोजनको होमब लझै ँ
वदेीमा ती सबै जलाओस ् । 12 यिद कुनै मािनसको ब ल बा ा हो भन,े त्यसले
त्यो परम भकुहाँ चढाओस ्। 13 त्यसले आफ्नो हात त्यस बा ाको टाउकोमािथ
राखोस र् भटे हुने पालको साम ु मारोस ।् त्यसपिछ हारूनका छोराहरूले त्यसको रगत
वदेीको व रप र छकूर् न ्। 14 त्यस मािनसले आगो ारा चढाइएको आफ्नो ब ललाई
परम भकुहाँ ल्याओस ।् त्यसले िभ ी भागहरूलाई ढाक् ने र तीसगँै भएको बोसोलाई
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िनकालोस ् । 15 त्यसले दईुवटा मगृौला, तीसगँै भएको बोसो र कम्मरसगँै भएको
बोसोलाई कलजेोको भागसगँै िनकालोस ् । 16 पजुारीले भोजनको होमब लझै ँ ती
सबै वदेीमा िमठो सगुन्ध िनकाल् नको िन म्त जलाओस ्। सबै बोसोचािह ँ परम भकुो
हो । 17 तैलँ े आफ्नो घर बनाउने हरेक ठाउँमा र तरेा मािनसहरूको पसु्तौ-ँपसु्तामा
यो सदाको िन म्त एउटा िविध होस,् र तैलँ े बोसो र रगत नखान ू ।’ ”

4
1 परम भु मोशासगँ यसो भनरे बोल्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यस्तो

भन् न,ू ‘यिद परम भलुे नगन ूर् भनी आज्ञा गन ुर्भएका कायर्हरू गरेर कसलैे अजानमा
पाप गछर्, र यिद त्यसले िनषधे ग रएको कुनै काम गछर् भन,े तल भिनएझै ँ गन ूर् ।
3यिद मािनसहरूमा दोष ल्याउने गरी मखु् य पजुारीले पाप गदर्छ भन,े आफूले गरेको
पापको िन म्त त्यसले परम भकुो अिग पापब लको रूपमा एउटा िनष् खोट साँढे
ल्याओस ्। 4 त्यसले त्यो साँढलेाई परम भकुो अिग भटे हुने पालको वशे ारमा
ल्याओस,् त्यसको टाउकोमािथ आफ्नो हात राखोस,् र त्यस साँढलेाई परम भकुो
अिग मारोस ् । 5 अिभिषक् त पजुारीले त्यस साँढकेो रगत लएर भटे हुने पालमा
लगोस ् । 6 त्यस पजुारीले आफ्नो औलँालाई रगतमा चोपरे परम भकुो अिग
सबभैन्दा पिव स्थानको पदार्अगािड सात पटक छक स ् । 7 त्यसपिछ पजुारीले
परम भकुो अिग सगु न्धत धपूको वदेीमा भएका िसङहरूमा केही रगत लगाओस,्
र त्यसले साँढकेो बाँकी रगत भटे हुने पालको वशे ारमा भएको वदेीको मिुन
होमब लको िन म्त खन्याओस ् । 8 पापब लको साँढकेो जम्मै बोसो, र िभ ी
भागहरूलाई ढाक् ने र तीसगँै जोिडएको बोसो त्यसले िझकोस,् 9 दईुवटा मगृौला र
त्यसमा भएको बोसो,कम्मरमा भएको बोसो, र कलजेोको भागलाई त्यसले िझकोस ्
। 10 मलेब लको ब लदानको साँढबेाट झै ँ त्यसले त्यो सबै िझकोस ् । त्यसपिछ
पजुारीले होमब लको िन म्त यी सबै भागलाई वदेीमा जलाओस ् । 11 साँढकेो
छाला र बाँकी मास,ु त्यसको टाउको, खटु् टाहरू, िभ ी भागहरू र त्यसको गोबर,
12 र साँढकेा अरू बाँकी सबै भागहरूलाई त्यसले छाउनीभन्दा बािहरको ठाउँमा
लगोस ्जनु ठाउँ ितनीहरूले मरेो िन म्त श ु बनाएका छन ्र जहाँ ितनीहरूले खरानी
खन्याउछँन;् ती भागहरूलाई ितनीहरूले त्यहाँ दाउरामा जलाऊन ्। ितनीहरूले जहाँ
खरानी खन्याउछँन,् त्यहीँ नै ती भागहरू जलाऊन ् । 13 यिद इ ाएलको जम्मै
समदुायले पाप गनर् नचाहदँा-नचाहदँै पाप गदर्छ भन,े र ितनीहरूले पाप गरेका छन ्
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र परम भलुे नगन ूर् भनी आज्ञा गन ुर्भएका कुनै कायर्हरू ितनीहरूले गरेका छन ्भन् ने
िवषयमा त्यो समदुाय अजान छ, र ितनीहरू दोषी छन ्भन,े 14 ितनीहरूले गरेका
पाप कट भएपिछ त्यस समदुायले पापब लको िन म्त एउटा साँढे चढाओस ् र
त्यसलाई भटे हुने पालको अगािड ल्याओस ् । 15 त्यस समदुायका एल्डरहरूले
परम भकुो अिग त्यस साँढकेो टाउकोमािथ आफ्ना हातहरू राखनू,् र त्यसलाई
परम भकुो अिग मारून ् । 16 अिभिषक् त पजुारीले साँढकेो केही रगत भटे हुने
पालमा ल्याओस,् 17 र पजुारीलेआफ्नो औलँा त्यस रगतमा चोपरे परम भकुो अिग
पदार्को साम ुसात पटक छक स ।् 18परम भकुो साम ु रहकेो भटे हुने पालको वदेीमा
त्यसले केही रगत खन्याओस,् र सबै रगत त्यसले भटे हुने पालको वशे ारमा
रहकेो वदेीमिुन होमब लको िन म्त खन्याओस ् । 19 त्यसले त्यसबाट सबै बोसो
िझकोस ् र त्यसलाई वदेीमा जलाओस ् । 20 त्यसले त्यस साँढलेाई गन ुर्पन यस्तै
नै हो । पापब लको साँढलेाई त्यसले जे गरेको िथयो, यस साँढलेाई पिन त्यस्तै
गरोस,् र पजुारीले मािनसहरूका िन म्त ाय श् च गन छ, र ितनीहरूलाई क्षमा हुने
छ । 21 त्यसले साँढलेाई छाउनीको बािहर लगोस ् र पिहलो साँढलेाई झै ँ त्यसले
त्यो जलाओस ् । यो नै समदुायको िन म्त पापब ल हो । 22 शासन गन कोहीले
उसका परम भु परमशे् वरले नगन ूर् भनी आज्ञा गन ुर्भएका कुराहरूमध्ये कुनै गरी
अजानमा पाप गदर्छ, र त्यो दोषी ठह रयो भन,े 23 त्यसले गरेको पाप उसलाई कट
ग रदँा, त्यसले ब लको िन म्त िनष् खोट बोको ल्याओस ्। 24 त्यसले त्यस बोकोको
टाउकोमािथ आफ्नो हात राखोस ् र परम भकुो अिग होमब ललाई मान स्थानमा
त्यसलाई मारोस ्। यो पापब ल हो । 25 पजुारीले आफ्नो औलँाले पापब लको रगत
लएर होमब लको वदेीका िसङहरूमा लगाओस,् र होमब लको वदेीको फेदमा

त्यसले त्यसको रगत खन्याओस ् । 26 मलेब लको बोसोझै ँ त्यसले जम्मै बोसो
वदेीमा जलाओस ्। त्यस शासकको पापको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन छ, र
त्यस शासकलाई क्षमा हुने छ । 27यिद आम मािनसमध्ये कसलैे परम भलुे उसलाई
नगन ूर् भनी आज्ञा गन ुर्भएका कुराहरूमध्ये कुनै गरी अजानमा पाप गदर्छ, 28 र त्यसले
गरेको पाप उसलाई कट ग रदँा त्यसले आफ्नो दोष स्वीकाछर् भन,े त्यसले आफूले
गरेको पापको िन म्त एउटा िनष् खोट बा ी ब लको लािग ल्याओस ्। 29 त्यसले
त्यस पापब लको टाउकोमािथ आफ्नो हात राखोस ् र होमब लकै स्थानमा त्यस
पापब ललाई मारोस ्। 30 पजुारीले केही रगत आफ्नो औलँामा लएर होमब लको
वदेीका िसङहरूमा लगाओस ्। बाँकी रगतचािह ँ त्यसले वदेीको फेदमा खन्याओस ्
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। 31 मलेब लबाट झै ँ त्यसले जम्मै बोसोलाई काटी िझकोस ् । परम भकुो िन म्त
िमठो सगुन्ध िदनको िन म्त पजुारीले त्यो वदेीमा जलाओस ् । पजुारीले त्यस
मािनसको िन म्त ाय श् च गन छ, र उसलाई क्षमा हुने छ । 32 यिद त्यस
मािनसले पापब लको िन म्त भडेाको बच् चा ल्याउछँ भन,े त्यसले एउटा िनष् खोट
पाठी ल्याओस ् । 33 त्यसले आफ्नो हात त्यस पापब लको टाउकोमािथ राखोस ्
र होमब ललाई मान स्थानमा त्यसलाई पापब लको िन म्त मारोस ् । 34 पजुारीले
पापब लको केही रगत आफ्नो औलँामा लएर होमब लको वदेीका िसङहरूमा
लगाओस,् र त्यसको जम्मै रगत त्यसले वदेीको फेदमा खन्याओस ।् 35मलेब लको
िन म्त चढाइएको भडेाको बच् चाको बोसोझै ँ त्यसले जम्मै बोसो काटी िझकोस,्
र पजुारीले परम भकुो वदेीमािथको होमब लमा त्यो जलाओस ् । पजुारीले त्यस
मािनसले गरेको पापको िन म्त ाय श् च गन छ, र त्यस मािनसलाई क्षमा हुने छ
।

5
1 यिद कसलैे आफूले दखेकेो वा सनुकेो कुनै कुराको साक्षी भएर पिन त्यस

कुराको गवाही िदनपुन अवस्थामा गवाही निदएको कारणले पाप गदर्छ भन,े त्यो
दोषी हुने छ । 2 वा परमशे् वरले अशु ठहराउनभुएको कुनै कुरा कसलैे छोयो भन,े
चाहे त्यो कुनै अशु वन-पश,ु पाल्त ु पश ु वा घ ने पशकुो मतृ शरीर होस,् त्यसले
त्यो अजानमा छोएको भए तापिन त्यो अशु र दोषी हुने छ । 3 वा त्यसले कसकैो
अशु ता छोयो भन,े चाहे त्यो अशु ता जसेकैु होस,् र त्यसबारे त्यो अजान छ
भन,े त्यसबारे त्यसलाई थाहा भएपिछ त्यो दोषी हुने छ । 4 वा कसलैे खराब वा
असल गनर् आफ्नो मखुबाट िवचारै नगरेर िक रया हाल्छ भन,े त्यसले जसेकैुको
िक रया हालकेो भए तापिन, यिद त्यसबारे त्यो अजान छ भन,े त्यसबारे त्यसलाई
थाहा भएपिछ त्यो यी सबै कुराहरूमा दोषी हुने छ । 5 यी कुराहरूमा कोही दोषी
ठह रएपिछ त्यसले जसेकैु पाप गरेको भए तापिन त्यसले त्यो स्वीकार गन ुर्पछर् ।
6 त्यसपिछ त्यसले आफूले गरेको पापको िन म्त परम भकुहाँ दोषब लको रूपमा
बगालबाट पोथी पश,ु पाठी वा बा ी पापब लको िन म्त ल्याओस,् र त्यसको
पापको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन छ । 7 यिद त्यससगँ पाठी िकन् ने औकात
छैन भन,े त्यसले आफ्नो पापको िन म्त परम भकुहाँ दोषब लको रूपमा दईुवटा
ढुकुर वा दईुवटा परेवाका बच् चा ल्याओस,् एउटाचािह ँ पापब लको िन म्त र अक
होमब लको िन म्त । 8 त्यसले त्यो पजुारीकहाँ ल्याओस,् जसले पिहला एउटालाई
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पापब लको िन म्त अपर्ण गन छ । त्यसले त्यसको घाँटीबाट त्यसको टाउको
िनमोठोस,् तर त्यसको शरीरबाट त्यसलाई पणूर् रूपमा नछुटाओस ् । 9 त्यसपिछ
त्यसले पापब लको केही रगत वदेीको व रप र छक स,् र बाँकी रगतचािह ँ वदेीको
फेदमा खन्याओस ् । योचािह ँ पापब ल हो । 10 त्यसपिछ िनदशनहरूमा वणर्न
ग रएअनसुार त्यसले दो ो चरोलाई होमब लको रूपमा अपर्ण गरोस,् र त्यसले
गरेको पापको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन छ, र त्यस मािनसलाई क्षमा हुने
छ । 11 तर यिद त्यससगँ दईु ढुकुर वा दईु परेवाका बच् चा िकन् ने औकात छैन
भन,े त्यसले आफ्नो पापको िन म्त ब लको रूपमा आधा पाथी मिसनो िपठोको
पापब ल ल्याओस ् । त्यो पापब ल भएको कारण त्यसले त्यसमा तले वा धपू
नराखोस ् । 12 त्यसले त्यो पजुारीकहाँ ल्याओस,् र पजुारीले त्यसबाट एक मु ी
िचन्हको रूपमा लएर परम भकुो िन म्त वदेीमा आगोको ब लमािथ जलाओस ्।
यो पापब ल हो । 13 त्यस मािनसले गरेका सबै पापको िन म्त पजुारीले ाय श् च
गन छ, र त्यस मािनसलाई क्षमा हुने छ । अन् नब लमा झै ँ भटेीबाट बाँकी
रहकेो जित सबै पजुारीको हुने छ’ ।” 14 अिन परम भु मोशासगँ यसो भनरे
बोल् नभुयो, 15“यिद कसलैे अजानमा परम भकुा कुराहरूको सम्बन्धमा पाप गदर्छ
र अिवश् वासपवूर्क काम गदर्छ भन,े त्यसले परम भकुहाँ आफ्नो दोषब ल ल्याओस ्
। यो ब लचािह ँ दोषब लको रूपमा बगालको िनष् खोट भडेा होस;् जसको मलू्य
पिव स्थानको चाँदीको शकेेल बराबरको हुनपुछर् । 16 जे पिव छ त्यसको िवरु
गरेको पापको कारण त्यसले परम भलुाई सन् न तलु्याउनपुछर्, र त्यसमा पाँचौँ
भाग थपरे पजुारीलाई िदनपुछर् । त्यसपिछ दोषब लको त्यो भडेा लएर पजुारीले
त्यस मािनसको िन म्त ाय श् च गन छ, र त्यसलाई क्षमा हुने छ । 17 परम भलुे
नगन ूर् भनी आज्ञा गन ुर्भएको कुनै कुरा कसलैे गदर्छ भन,े त्यसबारे त्यो अजान भए
तापिन, त्यो दोषी हुने छ र आफ्नो दोषको भार त्यसले आफँै बोक् नपुछर् । 18 त्यसले
बगालबाट च लत मलू्य बराबरको एउटा िनष् खोट भडेा पजुारीकहाँ दोषब लको
रूपमा ल्याओस ्। त्यसले अजानमा गरेको पापको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन
छ, र त्यसलाई क्षमा हुने छ । 19 यो दोषब ल हो, र त्यो िनश् चय नै परम भकुो
अिग दोषी छ ।”

6
1 परम भु यसो भनरे मोशासगँ बोल् नभुयो, 2 “यिद कसलैे िवश् वासमा कायम

भएको कुनै कुरा, वा वास्ता गनर्का िन म्त भनरे उसलाई राख् न िदइएको वा
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चोरी भएको कुनै कुराको िवषयमा परम भकुो िवरु पाप गदर्छ र िवश् वासहीन
कायर् गदर्छ, वा आफ्नो िछमकेीमािथ त्यसले अत्याचार गदर्छ भन,े 3 वा आफ्नो
िछमकेीको कुनै हराएको कुरा त्यसले पाएर त्यसबारे झटुो बोल्छ, वा झटुो िक रया
हाल्छ, वा मािनसहरूले पाप गन यी कायर्हरूजस्तो कुनै गदर्छ भन,े 4 र यिद त्यसले
पाप गरेको छ र त्यो दोषी ठह रयो भन,े त्यसले चोरी गरेर वा अत्याचार गरेर
लएको, वा त्यसको िजम्मामा भएको, वा हराएर त्यसले पाएको सबै िफतार् गरोस ्

। 5 साथ,ै त्यसले कुनै िवषयमा झटुो िक रया हालकेो भए, त्यो दोषी ठह रएको
िदनमा त्यसले त्यो पणूर् रूपमा िफतार् गरोस,् र त्यसको मलू्यको पाँचौँ भाग थपरे
त्यसको मा लकलाई िदओस ् । 6 त्यसपिछ त्यसले परम भकुो अिग बगालबाट
च लत मलू्य बराबरको एउटा िनष् खोट भडेा दोषब ल ल्याओस ् र पजुारीलाई

िदओस ्। 7 पजुारीले परम भकुो अिग त्यसको िन म्त ाय श् च गन छ, र त्यसले
जसेकैु गरेर दोषी भएको भए तापिन त्यसलाई क्षमा हुने छ ।” 8 अिन परम भु
यसो भनरे मोशासगँ बोल् नभुयो, 9 “हारून र त्यसका छोराहरूलाई यसो भनरे
आज्ञा गन ूर्, ‘होमब लको िविध यस्तो रहकेो छः होमब ल रातभर र िबहानसम्मै
वदेीको चलु्होमािथ रहोस,् र वदेीको आगो ब लरहोस ् । 10 पजुारीले आफ्ना
सतूीका पोशाकहरू र िभ ी वस् हरू पिह रने छ । होमब ल पणूर् रूपमा आगोमा
ज लसकेपिछ त्यसबाट िनस्केको खरानी त्यसले लने छ, र त्यस खरानीलाई
वदेीको छेउमा राख् ने छ । 11 त्यसले आफ्ना वस् हरू फुकाल् ने छ र छाउनीभन्दा
बािहर श ु स्थानमा खरानी लजैानको िन म्त अक वस् पिह रने छ । 12 वदेीको
आगोलाई भने बा लराख् न ू । त्यो निनभोस,् र पजुारीले हरेक िबहान त्यसमा दाउरा
बालोस ्। त्यसले आवश् यक भएअनसुार त्यसमा होमब ललाई िमलाएर राख् ने छ,
र मलेब लको बोसोलाई त्यसमा जलाउने छ । 13 वदेीमा आगो िनरन्तर बा लराख् न ू
। त्यो निनभोस ् । 14 अन् नब लको िविध यस्तो रहकेो छ । परम भकुो अिग
वदेीको साम ु हारूनका छोराहरूले त्यो अपर्ण गरून ्। 15 अन् नब लको िपठो, तले र
धपूबाट पजुारीले एक मु ी िचन्हको रूपमा लएर िमठो सगुन्ध िदनको िन म्त वदेीमा
जलाउने छ । 16 हारून र उसका छोराहरूले त्यस भटेीबाट बाँकी रहकेा सबै खाऊन ्
। त्यो सबै खिमर नराखीकन कुनै एउटा पिव स्थानमा खाइनपुछर् । ितनीहरूले त्यो
भटे हुने पालको चोकमा खाऊन ्। 17 त्यो खिमर राखरे पकाउनहुुदँनै । आगो ारा
ग रने मरेा ब लहरूबाट ितनीहरूको भाग हुनलाई मलैे त्यो िदएको छु । पापब ल
र दोषब लझै ँ यो अित पिव छ । 18 तरेा मािनसहरूको पसु्तामा सधै,ँ हारूनको
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वशंबाटको कुनै परुुषले आगोबाट परम भकुो िन म्त चढाइएको ब लबाट आफ्नो
िहस्साको रूपमा त्यो खान सक् ने छ । जसले ती छुन्छ त्यो पिव हुने छ ।’ ”
19 यसकैारण परम भु मोशासगँ यसो भनरे फे र बोल् नभुयो, 20 “हारून र त्यसका
छोराहरूले हरेक छोराको अिभषके गन िदनमा परम भलुाई अपर्ण गन ब ल यस
कार रहकेो छः िनयिमत अन् नब लझै ँआधा पाथी मिसनो िपठो, आधाचािह ँ िबहान

र आधा साँझ । 21 त्यसलाई पकाउने भाँडामा तलेसगँ िमसाएर बनाइयोस ् । त्यो
िभजपेिछ िभ ल्याउन ू । त्यो पाकेपिछ अन् नब ललाई टु ा गरी परम भकुो िन म्त
िमठो सगुन्ध िदनको िन म्त अपर्ण ग रयोस ् । 22 धान पजुारीका छोराहरूमध्ये
हुनवेाला धान पजुारीले त्यो अपर्ण गरोस ्। सधै ँआज्ञा ग रएझै ँ ती सबै परम भकुो
िन म्त जलाइयोस ् । 23 पजुारीका सबै अन् नब ल पणूर् रूपमा जलाइयोस ् । त्यो
खानहुुदँनै ।” 24 परम भु मोशासगँ यसो भनरे फे र बोल् नभुयो, 25 “हारून र
त्यसका छोराहरूलाई यसो भन,् ‘पापब लको िविध यस्तो रहकेो छः परम भकुो
अिग होमब ललाई जनु ठाउँमा म रन्छ पापब ललाई पिन त्यहीँ मान ूर् । यो अित
पिव हो । 26 पापको िन म्त अपर्ण गन पजुारीले नै त्यो खाओस ्। भटे हुने पालको
चोकको कुनै एउटा पिव स्थानमा त्यो खाइनपुछर् । 27 त्यसको मास ु छुने सबै
कुरा पिव हुने छ, र यिद कुनै वस् मा रगतको िछट्का लागकेो भए त्यस िछट्का
लागकेो ठाउँलाई पिव स्थानमा धनु ू । 28 तर त्यो उमाल् न योग ग रएको माटोको
भाँडालाई भने फुटाउन ू । यिद त्यो काँसाको भाँडामा उमा लएको भए, त्यसलाई
माँझरे सफा पानीले धनु ू । 29 पजुारीहरूमध्ये जनुसकैु परुुषले त्यसबाट खान सक्छ
िकनभने त्यो अित पिव हो । 30 तर पिव स्थानमा ाय श् च गनर्को िन म्त भटे
हुने पालिभ ल्याइएको कुनै पिन पापब लको रगत भने नखान ू । त्यो जलाइनपुछर्
।

7
1 दोषब लको िविध यस्तो रहकेो छ । यो अित पिव हो । 2 दोषब ललाई

मान स्थानमा नै ितनीहरूले त्यो मारून,् र वदेी व रप रको सबै ठाउँमा त्यसको
रगत छकूर् न ् । 3 त्यसिभ भएका सबै बोसो अपर्ण ग रने छः अथार्त ्बोसे पचु्छर,
िभ ी अङ्गहरू ढाक् ने बोसो, 4 दवुै मगृौला र ितनलाई ढाक् ने बोसो, कम्मरनरेको
बोसो, र मगृौलासगँै कलजेोलाई ढाक् ने बोसो सबै िझक् न ू । 5 पजुारीले आगो ारा
चढाइने ब लको रूपमा यी सबै भागहरूलाई वदेीमा जलाओस ् । यो दोषब ल हो
। 6 पजुारीहरूमध्ये सबै परुुषले यस ब लबाट केही भाग खान सक्छन ् । यो कुनै
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पिव ठाउँमा खान ू िकनभने यो अित पिव हो । 7 पापब ल पिन दोषब लजस्तै
हो । यी दवुकैा एउटै िविध छन ्। ितनीहरूका िन म्त ाय श् च गन पजुारीकै ती
हुने छन ् । 8 अरूको होमब ललाई अपर्ण गन पजुारीले त्यस होमब लको छाला
आफ्नो िन म्त राख् न सक्छ । 9 चलुोमा बनाइएका सबै अन् नब ल र ताइताप् के वा
ताउमा पकाइएका सबै ब ल अपर्ण गन पजुारीकै हुने छ । 10 सकु् खा वा तलेसगँ
िमसाइएका सबै अन् नब ल समान रूपमा हारूनका वशंको हुने छ । 11 परम भलुाई
मािनसहरूले अपर्ण गन मलेब लको भटेीको िविध यस्तो रहकेो छ । 12 यिद कसलैे
त्यो धन्यवाद िदनको िन म्त अपर्ण गदर्छ भन,े त्यसले त्यो खिमर नराखी तलेमा
िमसाएर बनाइएको रोटी, खिमर नराखी मािथबाट तले लगाइएको रोटी, र मिसनो
िपठोलाई तलेमा िमसाएर बनाइएको रोटीको भटेी ारा अपर्ण गरोस ् । 13 साथ,ै
धन्यवाद िदनको िन म्त, आफ्नो मलेब लिसत त्यसले खिमर राखरे बनाइएको रोटी
पिन अपर्ण गरोस ।् 14परम भकुो िन म्त अपर्ण ग रएको भटेीस्वरूप यी ब लहरूका
हरेक कारबाट एउटा-एउटा त्यसले अपर्ण गरोस ्। यो भटेी मलेब लको रगतलाई
वदेीमा छकर् ने पजुारीकै हुने छ । 15 धन्यवाद िदनको िन म्त मलेब ल अपर्ण गन
मािनसले आफ्नो ब लदानको मास ु ब लकै िदनमा खान ू । त्यसबाट कि पिन
अक िबहानीको िन म्त त्यसले नछोडोस ् । 16 तर यिद त्यसको भटेी ितज्ञाको
िन म्त ब लदान भएमा, त्यसले ब लदानलाई अपर्ण गन िदनमा नै त्यो खाइयोस,्
तर त्यसबाट बाँकी रहकेो जित अक िदन खान सिकने छ । 17 तर ते ो िदनसम्म
ब लदानको जे जित मास ु बाँकी रहन्छ, त्योचािह ँ जलाइयोस ् । 18 यिद कसकैो
मलेब लको मास ु त े ो िदनमा खाइयो भन,े त्यो स्वीका रने छैन, न त त्यो अपर्ण
गनको िन म्त अपर्ण ग रएको गिनने छ । यो अित घिृणत कुरो हो, र यो खाने
मािनसले आफ्नो पापको दोष बोिकरहने छ । 19 कुनै पिन अशु कुरा छोएको
मास ु नखान ू । त्यो जलाइयोस ् । अरू मासचुािह ँ जनु श ु छ, त्यसले खाओस ् ।
20 तर यिद परम भकुो मलेब लको भटेीबाट कुनै अशु मािनसले खान्छ भन,े त्यो

क् त आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कार ग रयोस ्। 21यिद कसलैे कुनै अशु कुरा
जस्तै कुनै मािनस वा अशु पश,ु वा कुनै अशु र तचु्छ वस्तकुो अशु तालाई छोएर
परम भकुो मलेब लको भटेीको मास ुखायो भन,े त्यो क् त आफ्ना मािनसहरूबाट
बिहष् कार ग रयोस ् ।’ ” 22 अिन परम भु यसो भनरे मोशासगँ बोल् नभुयो,
23 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यस्तो भन,् ‘ितमीहरूले कुनै गोरु, वा भडेा वा
बोकोको बोसो नखान ू। 24ब लको रूपमा अपर्ण नगरी मरेको पशकुो बोसो, वा वन-
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पशहुरूले मारेको पशकुो बोसो अरू कामको िन म्त योग गनर् िमल्छ, तर िनश् चय नै
त्यो नखान ू। 25परम भकुो िन म्त आगो ारा चढाइने ब लको िन म्त मािनसहरू ारा
अपर्ण गनर् बाँकी पशकुो बोसो जसले खान्छ, त्यो क् त आफ्ना मािनसहरूबाट
बिहष् कार ग रयोस ् । 26 ितमीहरूका घरहरूमा कुनै पक्षी वा पशकुो रगत नखान ू
। 27 जसले रगत खान्छ, त्यो आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कार ग रयोस ् ’ ।”
28 परम भु मोशासगँ यसरी बोल् नभुयो, 29 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यस्तो
भन,् ‘परम भलुाई मलेब लको भटेी अपर्ण गन मािनसले आफ्नो ब लदानको भाग
परम भकुहाँ ल्याओस ् । 30 आगो ारा परम भलुाई अपर्ण ग रने ब लदानचािह ँ
त्यस मािनसको आफ्नै हातबाट ल्याइयोस ् । त्यसले ब लको छातीिसत त्यसको
बोसो पिन ल्याओस,् र छातीचािह ँ परम भकुो अिग डोलाइने ब लको रूपमा
डोलाइयोस ् । 31 पजुारीले बोसोलाई वदेीमा जलाओस,् तर छातीचािह ँ हारून र
त्यसका वशंको हुने छ । 32 तैलँ े पजुारीलाई तरेा मलेब लहरूबाट ब लदानको
रूपमा दािहने िफला भटेी िदन ू। 33 हारूनका सन्तानहरूमध्ये मलेब लहरूको रगत र
बोसोलाई अपर्ण गन पजुारीले ब लदानबाट दािहने िफला िहस्साको रूपमा लओस ्
। 34 िकनभने मलै े इ ाएलका मािनसहरूबाट डोलाइने ब लको छाती र योगदानको
रूपमा िफला लएको छु, र ती पजुारी हारून र त्यसका छोराहरूलाई सदाको
िन म्त िहस्सास्वरूप िदइएको छ । 35 पजुारीको कायर्मा परम भकुो िन म्त सवेा
परु् याउनलाई हारून र त्यसका सन्तानलाई मोशाले अपर्ण गरेको िदनमा परम भकुो
िन म्त आगो ारा चढाइएको ब लदानबाट ितनीहरूका िन म्त िहस्सा यही नै हो ।
36 परम भलुे पजुारीहरूलाई अिभषके गन ुर्भएको िदनमा इ ाएलका मािनसहरूबाट
ितनीहरूलाई िदनको िन म्त उहाँले आज्ञा गन ुर्भएको िहस्सा यही नै हो । सबै
पसु्ताहरूमा यो ितनीहरूकै िहस्सा हुने छ । 37 होमब ल, अन् नब ल, पापब ल,
दोषब ल, अिभषकेको ब ल र मलेब लका िविध यी नै हुन,् 38 जनु परम भलुे
सीनकैो मरुभिूममा इ ाएलका मािनसहरूलाई आफ्ना ब लदानहरू परम भलुाई
अपर्ण गन ूर् भनी आज्ञा िदनभुएको िदनमा सीनै पवर्तमा मोशालाई आज्ञा गन ुर्भयो’
।”

8
1 परम भलुे मोशालाई यसो भन् नभुयो, 2 “हारून र त्यसका छोराहरूलाई

वस् हरू र अिभषके गन तले, पापब लको साँढ,े दईुवटा भडेा र अखिमरी रोटीको
डालोसिहत ल्याउन ू । 3 भटे हुने पालको वशे ारमा सबै समदुायलाई भलेा गन ूर्
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।” 4 परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ उनले गरे, र सबै समदुाय भटे हुने
पालको वशे ारमा भलेा भए । 5 अिन मोशाले समदुायलाई भन,े “परम भलुे
गन ूर् भनरे आज्ञा गन ुर्भएको यही नै हो ।” 6 मोशाले हारून र ितनका छोराहरूलाई
ल्याएर पानीले धोए । 7 उनले हारूनलाई दौरा लगाइिदए र ितनको कम्मरमा
िफता लगाइिदए, अिन ितनलाई लबदेा पिहराइिदएर एपोद लगाइिदए, र असल
कारले बिुनएको पटुकाले एपोद कसे अिन बाँिधिदए । 8 उनले ितनलाई छाती-

पाता लगाइिदए, र छाती-पातामा ऊरीम र तमु्मीम रा खिदए । 9उनले ितनको िशरमा
फेटा लगाइिदए, र परम भलुे उनलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ त्यस फेटाको अगािडप
सनुको पाता, अथार्त ्पिव मकुुट लगाइिदए । 10 मोशाले अिभषके गन तले लएर
पिव वासस्थान र त्यसमा भएका सबै कुरालाई अिभषके गरे र परम भकुो िन म्त
ती अलग गरे । 11 उनले सात पटक वदेीमा तले छक, अिन वदेी र त्यसका सबै
भाँडाकँुडाहरू, धनुे बाटा र त्यसको फेदसमते परम भकुो िन म्त अलग गनर्लाई
अिभषके गरे । 12 उनले केही अिभषके गन तले हारूनको िशरमा खन्याए र
ितनलाई पिन परम भकुो िन म्त अलग गनर्लाई अिभषके गरे । 13मोशाले हारूनका
छोराहरूलाई ल्याएर दौरा पिहराइिदए । परम भलुे उनलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार
उनले ितनीहरूका कम्मरमा िफता लगाइिदए र ितनीहरूका िशरमा सतुीको कपडाको
फेटा बे रिदए । 14 मोशाले पापब लको साँढे ल्याए, अिन हारून र ितनका
छोराहरूले आफ्ना हात त्यस पापब लको साँढकेो टाउकोमािथ राखे । 15 उनले
त्यो मारे, र रगत लएर आफ्नो औलँाले वदेीका िसङहरूमा लगाए, अिन वदेीलाई
पिव गराएर वदेीको फेदमा रगत खन्याए, र त्यसको िन म्त ाय श् च गनर्लाई
वदेीलाई परम भकुो िन म्त अलग गरे । 16 मोशाले िभ ी भागहरूमा भएका सबै
बोसो, कलजेोलाई ढाक् ने भाग, दवुै मगृौला र ितनका बोसो लए र ती सबै वदेीमा
जलाए । 17 तर परम भलुे उनलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ उनले त्यो साँढ,े त्यसको छाला,
त्यसको मास,ु र गोबरलाई छाउनीबािहर जलाए । 18 मोशाले होमब लको िन म्त
भडेालाई अपर्ण गरे, अिन हारून र ितनका छोराहरूले आफ्ना हात त्यस भडेाको
िशरमा राखे । 19 उनले त्यो मारे र त्यसको रगतलाई वदेीको सबिैतर छक ।
20 उनले त्यस भडेालाई टु ा-टु ा गरी काटे र त्यसको टाउको, ती टु ाहरू र
बोसोलाई जलाए । 21 उनले त्यसका िभ ी भागहरू र खु ाहरूलाई पानीले पखाल,े
र परैु भडेालाई वदेीमा जलाए । त्यो होमब ल िथयो र परम भलुे मोशालाई आज्ञा
गन ुर्भएझै ँ त्यसले परम भकुो िन म्त आगो ारा चढाइने ब लदानस्वरूप िमठो सगुन्ध
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िदयो । 22 अिन मोशाले अक भडेा, अथार्त ् पिव ीकरणको भडेा पिन अपर्ण
गरे, अिन हारून र ितनका छोराहरूले आफ्ना हात त्यस भडेाको िशरमा राखे ।
23 हारूनले त्यो मारे, र मोशाले त्यसको केही रगत लएर हारूनको दािहने कानको
टुप् पो, दािहने हातको बढुी औलँा, र दािहने ख ु ाको बढुी औलँामा लगाइिदए ।
24 उनले हारूनका छोराहरूलाई ल्याए, र ितनीहरूका दािहने कानको टुप् पो, दािहने
हातको बढुी औलँा र दािहने ख ु ाको बढुी औलँामा केही रगत लगाइिदए । त्यसपिछ
मोशाले त्यसको रगत वदेीको सबिैतर छक । 25 उनले बोसो, बोस-ेपचु्छर, िभ ी
भागहरूमा भएका सबै बोसो, कलजेोलाई ढाक् ने भाग, दवुै मगृौला र त्यसको बोसो,
र दािहने िफला लए । 26 परम भकुो साम ु भएको अखिमरी रोटीको डालोबाट
उनले एउटा अखिमरी रोटी, एउटा तले िमसाइएको रोटी र एउटा पापड लएर
बोसो र दािहने िफलामा राखे । 27 उनले ती सबै हारून र ितनका छोराहरूका हातमा
राखे र डोलाइने ब लस्वरूप परम भकुो अिग डोलाए । 28 त्यसपिछ मोशाले ती
सबै ितनीहरूका हातबाट लए र होमब लको िन म्त वदेीमा जलाए । िमठो सगुन्ध
िदने अिभषकेको ब ल यही िथयो । 29 मोशाले रोटी लए र परम भकुो िन म्त
डोलाइने ब लको रूपमा डोलाए । परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ पजुारी-
अपर्णको भडेा मोशाकै भाग िथयो । 30 मोशाले वदेीमा भएको केही अिभषके गन
तले र रगत लए, अिन हारून, ितनका वस् , ितनका छोराहरू र ितनीसगँै ितनका
छोराहरूका वस् मा छिकर् िदए । यसरी उनले हारून र ितनका वस् , र ितनका
छोराहरू र ितनीहरूका वस् सबै परम भकुो िन म्त अलग गरे । 31 यसकैारण
मोशाले हारून र ितनका छोराहरूलाई भन,े “भटे हुने पालको वशे ारमा मासलुाई
उमाल्न,ू र मलैे ‘हारून र ितनका छोराहरूले खाऊन’् भनरे आज्ञा गरेझै ँअिभषकेको
डालोमा भएको रोटीसिहत त्यसलाई त्यहीँ खाओ । 32 मास ु र रोटीबाट जे बाँकी
हुन्छ त्यसलाई जलाउन ू । 33 ितमीहरूको अपर्णको काम परुा नभएसम्म अथार्त ्
सात िदनसम्म भटे हुने पालको वशे ारभन्दा बािहर नजान ू । िकनभने परम भलुे
ितमीहरूलाई सात िदनसम्म अिभषके गन ुर्हुने छ । 34आजको िदनमा जे ग रयो, त्यो
ितमीहरूको ाय श् च को िन म्त परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएको हो । 35 ितमीहरू भटे
हुने पालको वशे ारमा सात िदनसम्म िदन र रात बस् न,ू र परम भकुो आज्ञा मान् न,ू
अिन ितमीहरू मन छैनौ, िकनभने मलाई यस्तै आज्ञा भएको छ ।” 36 यसकैारण
हारून र ितनका छोराहरूले परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा गरे ।
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9
1 आठौँ िदनमा मोशाले हारून, ितनका छोराहरू र इ ाएलका धमर्-गरुुहरूलाई

बोलाए । 2 उनले हारूनलाई भन,े “पापब लको िन म्त बगालबाट एउटा बाछो,
र होमब लको िन म्त एउटा िनष् खोट भडेा लएर परम भकुो अिग अपर्ण गन ूर्
। 3 इ ाएलका मािनसहरूलाई यसो भन् न,ू ‘पापब लको िन म्त एउटा बोको र
होमब लको िन म्त एक-एक वषर्को िनष् खोट बाछो र भडेाको बच् चा लन,ू 4 र
परम भकुो अिग ब लदानको िन म्त मलेब लस्वरूप एउटा साँढे र एउटा भडेा,
र तले िमसाइएको अन् नब ल लन,ू िकनभने आज परम भु ितमीहरूकहाँ दखेा
पन ुर्हुने छ ।’ ” 5 यसकैारण मोशाले भनअेनसुार ितनीहरूले सबै कुरा भटे हुने
पालमा ल्याए, र इ ाएलका सबै समदुाय परम भकुो साम ु आई खडा भए ।
6 अिन मोशाले भन,े “परम भकुो मिहमा ितमीहरूको साम ु कट होस ् भनरे
उहाँले ितमीहरूलाई आज्ञा गन ुर्भएका कुरा यी नै हुन ्।” 7 मोशाले हारूनलाई भन,े
“परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ वदेीको निजक आऊ र आफ्नो पापब ल र होमब ल
अपर्ण गर, र आफ्नै िन म्त र मािनसहरूका िन म्त ाय श् च गर, र मािनसहरूका
िन म्त ाय श् च स्वरूप ब लदानलाई अपर्ण गर ।” 8 यसकैारण हारून वदेीको
निजक गए अिन आफ्नै िन म्त पापब लको बाछो मारे । 9 हारूनका छोराहरूले
ितनको साम ु रगत ट याए, अिन ितनले आफ्नो औलँालाई रगतमा चोपरे वदेीका
िसङहरूमा लगाए, र त्यसपिछ ितनले रगतलाई वदेीको फेदमा खन्याए । 10 तर
परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनले बोसो, मगृौलाहरू, र कलजेोलाई ढाक् ने
भागलाई पापब लस्वरूप वदेीमा जलाए । 11 मास ु र छाला भने छाउनीभन्दा बािहर
जलाइयोस ्। 12 हारूनले होमब ललाई जलाए, र ितनका छोराहरूले ितनलाई रगत
िदए र ितनले त्यो रगतलाई वदेीको सबिैतर छक । 13 ितनीहरूले होमब ललाई
टु ा-टु ा गरी टाउकोसमते ितनलाई िदए र ितनले ती सबै वदेीमा जलाए ।
14 ितनले िभ ी भागहरू र खु ाहरूलाई धोए र ती सबलैाई वदेीको होमब लमािथ
जलाए । 15 हारूनले मािनसहरूका ब लदानको भटेीस्वरूप एउटा बोको अपर्ण
गरे, र ितनीहरूका पापको िन म्त ब लदानको रूपमा त्यसलाई लएर मारे; ितनले
पिहलो बोकोलाई गरेझै ँ यसलाई पिन पापको िन म्त ब लदान गरे । 16 परम भलुे
आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितनले होमब ललाई अपर्ण गरे । 17 ितनले अन् नब ल अपर्ण
गरेपिछ त्यसबाट एक मु ी लए अिन त्यही िबहानीको होमब लसगँै त्यसलाई
वदेीमा जलाए । 18 ितनले त्यो साँढे र मािनसहरूको िन म्त चढाइने मलेब लको
भडेालाई पिन मारे । हारूनका छोराहरूले ितनलाई रगत िदए, र ितनले त्यो वदेीको
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सबिैतर छक । 19 तर ितनीहरूले त्यस साँढे र भडेाको बोसो, बोस-ेपचु्छर, िभ ी
भागहरूलाई ढाक् ने बोसो, मगृौलाहरू, र कलजेोलाई ढाक् ने भागलाई काटी िनकाले
। 20 आफूले काटेर िनकालकेा भागलाई लएर ितनीहरूले छातीमा राख,े अिन
हारूनले बोसोलाई वदेीमा जलाए । 21 मोशाले आज्ञा गरेझै ँ हारूनले छाती र दािहने
िफलालाई परम भकुो अिग डोलाइने ब लझै ँ डोलाए । 22 त्यसपिछ हारूनले
आफ्ना हात मािनसहरूतफर् उठाएर ितनीहरूलाई आिशष ् िदए, अिन पापब ल,
होमब ल र मलेब ल अपर्ण गन स्थानबाट ितनी तल झरे । 23 मोशा र हारून भटे
हुने पालिभ पसरे बािहर आए अिन मािनसहरूलाई आिशष ्िदए, अिन परम भकुो
मिहमा सबै मािनसहरूको साम ु कट भयो । 24 परम भबुाट आगो बािहर िन स् कयो
र वदेीको होमब ल र बोसोलाई भस् म पा रिदयो । जब सारा मािनसहरूले यो दखे,े
ितनीहरू उच् च सोरमा कराए र आफ्नो िशर िनहुराए ।

10
1 हारूनका छोराहरू नादाब र अबीहू दवुलै े हारूनको धपुौरो लए र त्यसमा

आगो र धपू राखे । अिन ितनीहरूले परम भलुे आज्ञा नगन ुर्भएको आगो उहाँको
साम ु अपर्ण गरे । 2 यसकैारण परम भकुो सामबुाट आगो िन स् कयो र ितनीहरूलाई
भष् म ग रिदयो, र ितनीहरू परम भकुो साम ु मरे । 3 अिन मोशाले हारूनलाई
भन,े “परम भलुे भन् नभुएको कुरा यही हो, ‘मरेो निजक आउनहेरू सबलैाई म
मरेो पिव ता कट गन छु । म सबै मािनसहरूका साम ु मिहिमत हुने छु ।’ ”
हारूनले केही बोलनेन ्। 4मोशाले हारूनका काका उज् जीएलका छोराहरू मीशाएल
र एलसाफानलाई बोलाएर भन,े “यहाँ आओ र पिव वासस्थानबाट आफ्ना
भाइहरूलाई िनकालरे छाउनीभन्दा बािहर लजैाओ ।” 5 यसकैारण मोशाले आज्ञा
गरेझै ँ ितनीहरू पजुारीकै दौरा लगाएर निजक आए र ितनीहरूलाई छाउनीबाट
बािहर लगे । 6 त्यसपिछ मोशाले हारून र ितनका छोराहरू एलाजार र ईतामारलाई
यसो भन,े “ितमीहरूको िशरको केश नफुकाल, र आफ्ना वस् हरू नच्यात,
अिन ितमीहरू मन छैनौ, र परम भु सबै समदुायसगँ ोिधत हुनहुुने छैन । तर
आफ्ना नातदेारहरू अथार्त ्समस्त इ ाएलको घरानालाई परम भकुो आगोले भष् म
गरेकाहरूका िन म्त िवलाप गनर् दओे । 7 ितमीहरूमािथ परम भकुा अिभषकेको तले
भएको हुनाले ितमीहरू भटे हुने पालको वशे ारभन्दा बािहर नजान,ू न ता ितमीहरू
मन छौ ।” यसकैारण मोशाले आज्ञा गरेझै ँ ितनीहरूले गरे । 8 परम भु यसो भनरे
हारूनसगँ बोल् नभुयो, 9 “त ँ र तसँगँै भएका तरेा छोराहरू भटे हुने पालिभ जाँदा
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मिदरा वा कुनै कडा म निपउन,ू न ता ितमीहरू मन छौ । पिव र साधारण,
अिन अशु र श ु िबच भदे गराउनको िन म्त, 10 ितमीहरूका सारा वशंमा यो
सदाको िन म्त एउटा िविध होस,् 11तािक मोशा ारा परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएका सबै
िविधिवधानहरू ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई िसकाउन सक ।” 12मोशाले
हारून र ितनका बाँकी छोराहरू एलाजार र ईतामारलाई भन,े “परम भकुो साम ु
आगो ारा ग रएको ब लदानबाट बाँकी अन् नब ल लएर वदेीको छेउमा खिमर
नराखी खाओ, िकनभने यो अित पिव छ । 13 ितमीहरूले त्यो पिव स्थानमा
खाओ, िकनभने परम भलुाई आगो ारा चढाइएका ब लदानहरूबाट यो तरेो र तरेा
छोराहरूको भाग हो, िकनिक ितमीहरूलाई यो कुरा बताउन मलाई आज्ञा भएको छ ।
14डोलाइएको छाती र परम भलुाई अपर्ण ग रएको िफला परम भलुाई हणयोग् य
हुने श ु ठाउँमा ितमीहरूले खान ू । ती भागहरू त ँ र तरेा छोराछोरीहरूले खान,ू
िकनिक इ ाएलका मािनसहरूका मलेब लका भटेीहरूबाट ती त ँ र तरेा छोराहरूको
भागमा िदइएका छन ्। 15 ितमीहरूले अपर्ण ग रएको िफला र डोलाइएको छाती,
आगो ारा चढाइने बोसोको ब लसगँै परम भकुो साम ु डोलाइनको िन म्त ल्याउन ू
। परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ ती सदाको िन म्त तरेो र तरेा छोराहरूको भाग हुने
छन ्।” 16 त्यसपिछ मोशाले पापब लको बोकोको बारेमा सोध,े र त्यो जलाइएको
रहछे भनरे उनले थाहा पाए । यसकैारण हारूनका बाँकी रहकेा छोराहरू एलाजार
र ईतामारसगँ उनी रसाएर यसो भन,े 17 “ितमीहरूले त्यो पापब ललाई पिव
वासस्थानको क्षे मा िकन खाएनौ, िकनिक त्यो अित पिव हो, र समदुायको पाप
हटाउन र उहाँको साम ु ितनीहरूका िन म्त ाय श् च गनर्का लािग परम भलुे त्यो
ितमीहरूलाई िदनभुएको होइन र? 18 हरे, त्यसको रगत यस पिव वासस्थानमा
ल्याइएको िथएन, यसकैारण मलैे आज्ञा गरेझै ँ ितमीहरूले िनश् चय नै त्यो पिव
वासस्थानको क्षे मा खानपुन िथयो ।” 19 त्यसपिछ हारूनले मोशालाई जवाफ
िदए, “हने ुर्होस,् ितनीहरूले आज परम भकुो अिग पापब ल र होमब ल अपर्ण गरे,
अिन आज मलाई यस्तो हुन आयो । यिद मलैे त्यो पापब ल खाएको भए, के त्यो
परम भलुाई मनपद हुने िथयो?” 20 जब मोशाले यो सनु,े उनी सन्तषु् ट भए ।

11
1 परम भु मोशा र हारूनसगँ यसरी बोल् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई

यसो भन् न,ू ‘पथृ् वीमा भएका सबै पशहुरूमध्ये ितमीहरूले खान िमल् ने जीिवत
ाणीहरू यी नै हुन ्। 3 िच रएको खरु भएको र उ ाएर चबाउने सबै पश ु ितमीहरूले
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खान िमल् छ । 4 तर, उ ाएर चबाउने वा िच रएको खरु मा भएको पशचुािह ँ
ितमीहरूले नखान,ू जस्तै ऊँट, िकनभने त्यसले उ ाएर चबाउछँ तर त्यसको खरु
िच रएको हुदँनै । यसकारण त्यो ितमीहरूका िन म्त अशु हो । 5 अिन शापन
िकनभने त्यसले उ ाएर चबाउछँ तर त्यसको खरु िच रएको हुदँनै । त्यो ितमीहरूका
िन म्त अशु हो । 6 अिन खरायो ितमीहरूका िन म्त अशु हो िकनभने त्यसले
उ ाएर चबाउछँ तर त्यसको खरु िच रएको हुदँनै । 7 अिन सुगँरुको खरु िच रएको
भए तापिन त्यसले उ ाएर चबाउदँनै । यसकैारण त्यो ितमीहरूका िन म्त अशु
हो । 8 ितमीहरूले यी कुनै पशकुो मास ु नखान,ू न त ितनीहरूको िसन ु छुन ू । यी
ितमीहरूका िन म्त अशु हुन ् । 9 पानीमा पाइने ाणीहरूमा सागर वा नदीहरूमा
पाइने पखटेा र कत् ला भएका सबै ितमीहरूले खान िमल् छ । 10 तर सागर वा
नदीहरूका सबै जीिवत ाणीहरू र पानीमा िहडँ्ने र पानीमा पाइने सबै जीिवत
ाणीहरू जसका पखटेा र कत् ला हुदँनैन,् ती ितमीहरूले घणृा गन ूर् । 11 ती घिृणत

भएका हुनाल,े ितमीहरूले ितनका मास ु नखान,ू र ितनका िसनलुाई पिन घणृा गन ूर् ।
12 पानीमा पाइने ाणी जसका पखटेा र कत् ला हुदँनैन,् ती ितमीहरू ारा घिृणत होस ्
। 13 ितमीहरूले घणृा गन ुर्पन र खान नहुने पक्षीहरू यी हुनः् गरुड, िग , 14 चील,
सबै कारका बसेारो, 15 सबै कारका काग, 16 सतुरुमगुर् र हुचील, समु ीचरो, र
सबै कारका बाज । 17 ितमीहरूले यी पक्षीहरूलाई पिन घणृा गन ूर्, सानो र ठुलो
लाटोकोसरेो, जलकाग, 18 राजहसं र धनसे, माछा खाने चील, 19 सारस, सबै
कारका बकुल् ला, फा चेरो र चमरेो । 20 चार खटु् टाले िहडँ्ने पखटेा भएका सबै

िकराहरू ितमीहरूका िन म्त घिृणत हुन ् । 21 तर उड्ने िकराहरूमा चार खटु् टाले
िहडँ्ने र जिमनमा उ नको िन म्त खटु् टामा जोन हरू भएकाहरूचािह ँ ितमीहरूले
खान िमल्छ । 22 ितमीहरूले कुनै पिन कारका सलह, खइुल-ेसलह, िक ो, वा
फटेङ् ो पिन खान िमल्छ । 23 तर चार खटु् टा भएका सबै उड्ने िकराहरूचािह ँ
ितमीहरू ारा घिृणत होस ् । 24 यिद ितमीहरूले यीमध्ये कुनकैो िसनलुाई छोयौ
भने ितमीहरू साँझसम्म अशु हुने छौ । 25 जसले तीमध्ये कसकैो िसन ु बोक् छ,
उसले आफ्ना लगुा धोओस ्र साँझसम्मै त्यो अशु रहने छ । 26 हरेक पशु जसको
खरु परैु िच रएको छैन वा जसले उ ाएर चबाउदँनै, त्यो ितमीहरूका िन म्त अशु
हुन्छ । ती छुने सबै अशु हुने छन ्। 27 चार खटु् टाले िहडँ्ने पशहुरूमध्ये आफ्ना
पन् जाले िहडँ्नचेािह ँ ितमीहरूका िन म्त अशु हुन्छन ्। त्यस्तो िसन ु छुने जो कोही
साँझसम्म अशु हुने छ । 28 त्यस्तो िसन ु बोक् ने जो कोहीले आफ्ना लगुाहरू
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धोओस ् र साँझसम्म त्यो अशु रहोस ् । यी पशहुरू ितमीहरूका िन म्त अशु हुने
छन ् । 29 जिमनमा घ ने पशहुरूमा यी ाणीहरू ितमीहरूका िन म्त अशु हुने
छनः् न्याउरीमसूो, मसूो, सबै थरीका ठुलो छेपारो, 30 गोहोरो, सालक, भालमेङु् रो,
बालवुाको छेपारो, र रङ्ग बदल् ने छेपारो । 31 घ ने पशहुरूमा यी सबै ितमीहरूका
िन म्त अशु हुने छन ् । ती मरेपिछ ती छुने सबै साँझसम्म अशु हुने छन ् ।
32 ितनीहरूमध्ये कोही मरेर केही कुरामािथ पर् यो भन,े त्यो वस्त ु काठ, कपडा,
छाला, वा भाङ् रो, जे सकैुबाट बनकेो भए तापिन त्यो अशु हुने छ । त्यो जे भए
तापिन र त्यो जे सकैुको िन म्त योग हुने भए तापिन, त्यो पानीमा डुबाइनपुछर्, र त्यो
साँझसम्म अशु रहने छ । त्यसपिछ त्यो श ु हुने छ । 33यिद कुनै माटोको भाँडोमा
कुनै अशु ाणी पर् यो भन,े त्यस भाँडोमा भएको जसेकैु अशु हुने छ, र ितमीहरूले
त्यो भाँडोलाई नष् ट गन ूर् । 34 कुनै खान िमल् ने कुरामा त्यस्तो भाँडोको पानी पर् यो
भने त्यो अशु हुन्छ । त्यस भाँडोको कुनै पिन िपउने तरल पदाथर् अशु हुन्छ ।
35 जनु कुरामािथ ितनीहरूको िसन ु खस् छ, त्यो वस्त ु भट् टी वा सानो चलुो जे भए
तापिन त्यसलाई टु ा-टु ा ग रनपुछर् । ती अशु हुन र् ितमीहरूका िन म्त ती अशु
रहून ्। 36 जरुवा वा दहको पानी श ु रहने छ; तर ितनीहरूको िसन ु छुने सबै अशु
हुन्छन ।् 37यिद ितनीहरूको िसनकुो कुनै भाग छ रने िबउमा पर् यो भन,े ती िबउहरू
भने श ु नै रहन्छन ्। 38 तर यिद िबउमा पानी रा खएको भए, र ितनीहरूको िसनकुो
कुनै भाग तीमािथ पर् यो भन,े ती ितमीहरूका िन म्त अशु हुने छन ्। 39 ितमीहरूले
खाने गरेका कुनै पश ुमर् यो भन,े त्यसको िसन ु छुने कोही पिन साँझसम्म अशु हुने छ
। 40 त्यस्तो िसन ु खाने जो कोहीले आफ्ना लगुाहरू धनुपुछर् र त्यो साँझसम्म अशु
रहने छ । त्यस्तो िसनबुाट केही लने जो कोहीले आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र त्यो
साँझसम्म अशु रहने छ । 41जिमनमा घ ने सबै ाणी घिृणत हुनपुछर् । ती नखान ू।
42आफ्नो पटेले िहडँ्न,े वा सबै चार खटु् टा योग गरी िहडँ्न,े वा धरैे खटु् टा भएका
जनुसकैु जिमनमा घ रे िहडँ्ने ाणी ितमीहरूले नखान,ू िकनिक ती घिृणत हुनपुछर् ।
43 कुनै पिन घ ने ाणीबाट ितमीहरू अशु नहुन;ू आफूलाई अपिव बनाउने गरी
तीबाट ितमीहरू अशु नहुन ू । 44 िकनभने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । म
पिव भएको कारण ितमीहरूले आफैलाई पिव राख् नपुछर्, र यसकैारण ितमीहरू
पिव होओ । जिमनमा घ ने कुनै पिन ाणीबाट ितमीहरूले आफैलाई अपिव
नबनाओ । 45 िकनभने ितमीहरूका परमशे् वर हुनलाई ितमीहरूलाई िम दशेबाट
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बािहर ल्याउने परम भु म नै हु ँ । यसकैारण म पिव भएको हुनाले ितमीहरू पिव
होओ । 46सबै पश,ु पक्षी, पानीमा चलहल गन सबै जीिवत ाणी, र जिमनमा घ ने
सबै ाणीसम्बन्धी िविध यी नै हुन,् 47 जसका िबचमा अशु र श ु , र खान िमल् ने
र निमल् ने ाणीहरू भनरे छुट्ट् याउन जरुरी छ’ ।”

12
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यसो भन् न,ू

‘यिद कुनै स् ी गभर्वती भएर त्यसले छोरो जन्माई भन,े त्यसको रजस् वलाका
िदनहरूझै ँ त्यो सात िदनसम्म अशु रहने छे । 3आठौँ िदनमा चािह ँ त्यस बालकको
खलडीको खतना ग रनपुछर् । 4 त्यसपिछ त्यस स् ीको रक् त ावको श ु करण
तिे स िदनसम्म जारी रहने छ । त्यसको श ु करणको समय परुा नभएसम्म त्यसले
कुनै पिव कुरा छुनहुुदँनै वा पिव स्थानमा आउनहुुदँनै । 5 तर यिद त्यसले छोरी
जन्माई भन,े त्यसको रजस् वलाको समयमा झै ँ त्यो दईु हप् तासम्म अशु रहने
छे । त्यसपिछ त्यसको श ु करण छैस ी िदनसम्मै जारी रहने छ । 6 त्यसको
श ु करणको समय परुा भएपिछ छोराको िन म्त होस ् वा छोरीको िन म्त होस,्
त्यसले पजुारीकहाँ भटे हुने पालको वशे ारमा होमब लको िन म्त एउटा एक वष
भडेाको बच् चा, र पाप ब लको िन म्त एउटा परेवाको बचरेो वा ढुकुर ल्याओस ्।
7 त्यसपिछ पजुारीले त्यो परम भकुो अिग चढाएर त्यस स् ीको िन म्त ाय श् च
गन छ, र त्यो आफ्नो रक् त ावबाट श ु हुने छे । छोरा वा छोरी जन्माउने स् ीको
िन म्त िविध यही नै हो । 8 यिद त्यस स् ीको भडेाको बच् चा ल्याउने क्षमता छैन
भन,े त्यसले होमब लको िन म्त एउटा र पापब लको िन म्त एउटा गरेर दईुवटा ढुकुर
वा परेवाका दईुवटा वचरेा ल्याओस,् र पजुारीले त्यसको िन म्त ाय श् च गन छ
अिन त्यो श ु हुने छे’ ।”

13
1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई यसो भन् नभुयो, 2 “यिद कसकैो शरीरको छाला

सिुनएर फुल् यो वा त्यसमा ख टरा वा उज् ज् वल दाग आयो, र त्यो सङ् िमत भएर
त्यसको शरीरमा छालाको रोग आयो भन,े त्यसलाई धान पजुारी अथार्त ्हारून वा
त्यसका पजुारी छोराहरूकहाँ ल्याइनपुछर् । 3 त्यसपिछ पजुारीले त्यसको शरीरमा
आएको छालाको रोगको जाँच गन छ । यिद रोग लागकेो ठाउँको रौँ सतेो भएको छ,
र त्यो रोग छालामा गिहरो भएको छ भन,े त्यो सरुवा रोग हो । पजुारीले त्यसलाई
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हरेेपिछ उसले त्यसलाई अशु भनरे घोषणा गन छ । 4यिद त्यसको छालामा भएको
उज् ज् वल दाग सतेो छ, र त्यो छालामा गिहरो दे खदँनै, र त्यो रोग लागकेो ठाउँको
रौँ सतेो भएको छैन भन,े रोग लागकेो मािनसलाई पजुारीले सात िदनसम् म अलग् गै
राखोस ् । 5 सातौँ िदनमा पजुारीले त्यो रोग खराब भएको छ वा छैन र छालामा
फै लएको छ वा छैन भनरे जाँच् ने छ । यिद फै लएको छैन भने पजुारीले त्यसलाई
अझै सात िदनसम् म अलग् गै राखोस ्। 6 पजुारीले फे र सातौँ िदनमा त्यो रोगमा केही
सधुार भएको छ वा छैन र छालामा पर-परसम् म फै लएको छ वा छैन भनरे त्यसको
जाँच गन छ । यिद फै लएको छैन भने पजुारीले त्यसलाई श ु घोषणा गन छ । त्यो
एउटा डाबर मा हो । त्यसले आफ्ना लगुाहरू धोओस,् अिन त्यो श ु हुने छ । 7 तर
त्यसले आफैलाई पजुारीकहाँ दखेाइसकेपिछ यिद त्यो डाबर छालामा फै लयो भन,े
त्यसले फे र आफूलाई पजुारीकहाँ दखेाओस ्। 8 त्यो डाबर छालामा अझै परसम् म
फै लएको छ वा छैन भनरे पजुारीले जाँच गन छ । यिद त्यो फै लएको छ भन,े
पजुारीले त्यसलाई अशु घोषणा गन छ । त्यो सरुवा रोग हो । 9यिद कसलैाई सरुवा
रोग लागकेो छ भन,े त्यसलाई पजुारीकहाँ लिगनपुछर् । 10 पजुारीले छालामा कुनै
भाग सतेो भएर फुलकेो छ वा छैन, रौँ सतेो भएको छ वा छैन, वा फुलकेो ठाउँमा
कुनै आलो मास ु पलाएको छ वा छैन भनरे त्यसको जाँच गन छ । 11 यिद छ भन,े
त्यो धरैे परुानो छालाको रोग हो, र पजुारीले त्यसलाई अशु घोषणा गरोस ् । त्यो
पिहले नै अशु भएको कारणले पजुारीले त्यसलाई अलग् गै राख् ने छैन । 12 यिद
पजुारीले हदेार् त्यसको रोग छालाभ र फै लएर त्यसको िशरदे ख पाउसम् मै पगुकेो
रहछे भन,े 13 त्यो रोगले त्यसका सबै शरीर ढाकेको छ वा छैन भनरे उसले त्यसलाई
जाँचोस ् । यिद छ भन,े त्यो रोग भएको मािनसलाई पजुारीले श ु घोषणा गरोस ् ।
यिद त्यो परैु सतेो भएको छ भन,े त्यो श ु हुने छ । 14 तर यिद त्यसमा आलो मास ु
दखेा पर् यो भन,े त्यो अशु हुने छ । 15 पजुारीले त्यो आलो मासलुाई हरेेर त्यस
मािनसलाई अशु घोषणा गरोस ् िकनभने आलो मास ु अशु हो । त्यो एउटा सरुवा
रोग हो । 16 तर आलो मास ु फे र सतेो भयो भन,े त्यो मािनस पजुारीकहाँ जाओस ्।
17छाला सतेो भएको छ वा छैन भनरे पजुारीले त्यसको जाँच गन छ । यिद छ भने
पजुारीले त्यस मािनसलाई श ु भनी घोषणा गन छ । 18 यिद कसकैो छालामा कुनै
फोका आयो र त्यो िनको भयो, 19 र त्यस फोकाको ठाउँमा सिुनएर त्यो सतेो भयो
वा त्यहाँ रातो-सतेो उज् ज् वल दाग आयो भन,े त्यो पजुारीलाई दखेाइनपुछर् । 20 त्यो
छालामा गिहरो छ वा छैन र त्यसको रौँ सतेो भएको छ वा छैन भनरे पजुारीले
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त्यसको जाँच गन छ । यिद त्यस्तो भएको छ भने पजुारीले त्यस मािनसलाई अशु
घोषणा गरोस ्। फोका भएको ठाउँमा नै त्यो आएको हो भने त्यो एउटा सरुवा रोग
हो । 21 तर पजुारीले जाँच गदार् त्यसमा कुनै सतेो रौँ छैन भन,े र त्यो छालामा
गिहरो छैन तर िबलाउँदै गएको छ भन,े पजुारीले त्यस मािनसलाई सात िदनसम् म
अलग् गै राखोस ् । 22 यिद त्यो छालामा पर-पर फै लयो भन,े पजुारीले त्यसलाई
अशु घोषणा गरोस ्। त्यो एउटा सरुवा रोग हो । 23 तर यिद त्यो सतेो दाग आफ् नै
ठाउँमा रह् यो र त्यो फै लएन भन,े त्यो त्यस फोकाको दाग मा हो, र पजुारीले
त्यस मािनसलाई श ु घोषणा गरोस ्। 24 यिद छालामा पोलरे घाउ भयो र त्यसको
आलो मासमुा रातो-सतेो वा सतेो दाग भयो भन,े 25 पजुारीले त्यस दागमा पलाएको
रौँ सतेो भएको छ वा छैन, र त्यो छालामा गिहरो भएको छ वा छैन भनरे जाँच
गन छ । यिद त्यो पोलकेो घाउ फुटेको छ भन,े पजुारीले त्यसलाई अशु घोषणा
गरोस ्। त्यो एउटा सरुवा रोग हो । 26 तर पजुारीले त्यो जाँच गदार् त्यस दाग भएको
ठाउँमा कुनै सतेो रौँ नभएको, र त्यो छालामा नफै लएको तर िबलाउँदै गएको पायो
भन,े पजुारीले त्यसलाई सात िदनसम् म अलग् गै राखोस ्। 27 सातौँ िदनमा पजुारीले
त्यसको जाँच गरोस ् । यिद त्यो छालामा पर-परसम् म फै लएको छ भने पजुारीले
त्यसलाई अशु घोषणा गरोस ् । त्यो एउटा सरुवा रोग हो । 28 तर यिद त्यो दाग
आफ् नै ठाउँमा रह् यो र छालामा त्यो फै लएको छैन र िबलाउँदै गएको छ भन,े त्यो
पोलकेो घाउ फुलकेो मा हो, र पजुारीले त्यसलाई श ु घोषणा गरोस,् िकनभने त्यो
पोलकेो घाउको दाग मा हो । 29 यिद कुनै परुुष वा स् ीको टाउको वा िचउँडोमा
सरुवा रोग लागकेो छ भन,े 30 पजुारीले त्यो रोग छालामा गिहरो भएको छ वा
छैन, र त्यसमा कुनै पहेलँो, मिसनो रौँ छ वा छैन भनरे त्यस रोगको जाँच गन छ
। यिद त्यहाँ छ भन,े पजुारीले त्यसलाई अशु घोषणा गरोस ् । त्यो टाउको वा
िचउँडोको िचलाउने सरुवा रोग हो । 31 पजुारीले त्यो िचलाउने रोगको जाँच गदार्
त्यो छालामा गिहरो नभएको, र त्यसमा कालो रौँ नपलाएको दखे् यो भन,े पजुारीले
त्यो िचलाउने रोग लागकेो मािनसलाई सात िदनसम् म अलग् गै राख् ने छ । 32 सातौँ
िदनमा पजुारीले त्यो रोग फै लएको छ वा छैन भनरे जाँच गन छ । यिद त्यहाँ
पहेलँो रौँ छैन, र त्यो रोग छालाभन् दा गिहरो छैन भन,े 33 त्यो रोग लागकेो ठाउँलाई
छोडरे त्यसको रौँ खौ रयोस,् र त्यो िचलाउने रोग लागकेो मािनसलाई पजुारीले
अक सात िदनसम् म अलग् गै राखोस ्। 34 सातौँ िदनमा पजुारीले त्यो रोग छालामा
फै लन रोिकएको छ वा छैन भनरे जाँच गन छ । यिद त्यो छालाभन्दा गिहरो भएको
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छैन भने पजुारीले त्यसलाई श ु घोषणा गरोस ्। त्यो मािनसले आफ्ना लगुाहरू धनुे
छ, अिन त्यो श ु हुने छ । 35 तर पजुारीले त्यसलाई श ु घोषणा ग रसकेपिछ
त्यो िचलाउने रोग छालामा पर-परसम् म फै लयो भन,े 36 पजुारीले फे र त्यसको
जाँच गन ुर्पछर् । यिद त्यो रोग छालामा फै लएको छ भन,े पजुारीले पहेलँो रौँ छ
वा छैन भनरे हने ुर्पदन । त्यो मािनस अशु हुन्छ । 37 तर यिद त्यो िचलाउने रोग
फै लन रोिकएको र त्यस ठाउँमा कालो रौँ पलाएको पजुारीले दखे् यो भन,े त्यो
रोग िनको भएको हो । त्यो मािनस शु हुन्छ, र पजुारीले त्यसलाई श ु घोषणा
गरोस ्। 38 यिद कुनै परुुष वा स् ीको शरीरमा सतेा दागहरू छन ्भन,े 39 पजुारीले
ती दागहरू िफक् का सतेा छन ् वा छैनन ् भनरे त्यस मािनसको जाँच गरोस,् जनु
छालामा िनस् केका डाबर मा हुन ्। त्यो मािनस शु छ । 40 यिद कुनै मािनसको
केश झरेको छ, र त्यो ताल ु खइुले भएको छ भने पिन त्यो श ु रहने छ । 41 यिद
त्यसको िशरको अिगल् लो भागको केश झरेको छ, र यिद त्यसको िनधार खइुलकेो
छ भन,े त्यो श ु रहने छ । 42 तर यिद त्यसको खइुलकेो िशर वा िनधारमा रातो-सतेो
ख टरा आएको छ भन,े त्यो फुटेर िनस् केको सरुवा रोग हो । 43 त्यसपिछ पजुारीले
त्यस मािनसको खइुलकेो िशर वा िनधारको सिुनएर फुलकेो ठाउँलाई छालाको
सरुवा रोगझै ँ छ िक छैन भनरे जाँच गन छ । 44 यिद त्यो त्यस्तै छ भन,े त्यसलाई
सरुवा रोग लागकेो छ, र त्यो अशु हुने छ । त्यसको िशरमा रोग भएको कारण
पजुारीले त्यसलाई अशु घोषणा गरोस ्। 45सरुवा रोग लागकेो मािनसले झु ो लगुा
लगाओस,् त्यसले आफ्ना कपाल खलुा छोडोस,् र आफ्नो अनहुारलाई नाकसम् म
ढाकेर त्यसले सोर िनकालरे ‘अशु , अशु ’ भनोस ् । 46 त्यसमा त्यो सरुवा रोग
भइन्जलेसम् म त्यो अशु रहने छ । फै लन सक् ने रोग ारा त्यो अशु भएको कारण,
त्यो एक् लै बस् नपुछर् । त्यो छाउनीभन्दा बािहर बस् नपुछर् । 47 यिद कुनै लगुामा ढुसी
परेको छ भन,े चाहे त्यो ऊनी होस ्वा सतुी, 48 वा बिुनएको वा ऊनी वा सतुी, वा
छाला र छालाबाट बनकेो कुनै कुरा ारा बिुनएको होस,् 49 यिद त्यो लगुा, छाला,
बिुनएको वा िसलाइएको वस् त,ु छाला ारा बनकेो कुनै वस् तमुा ह रयो वा रातो दाग
छ भने त्यो फै लने ढुसी हो, र त्यो पजुारीलाई दखेाइनपुछर् । 50 पजुारीले त्यो ढुसी
भएको वस् तलुाई जाँचोस,् र ढुसी भएको जनुसकैु वस् तलुाई सात िदनसम् म अलग् गै
राखोस ् । 51 पजुारीले सातौँ िदनमा त्यो ढुसीलाई फे र जाँचोस ् । यिद त्यो त्यस
लगुामा, वा ऊनी वा सतुीबाट बिुनएको वा िसलाइएको कुनै वस् तमुा, वा छाला वा
छाला योग ग रएको कुनै वस्तमुा फै लएको छ भन,े त्यो हािन गन ढुसी हो, र त्यो
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वस्त ु अशु हो । 52 त्यसले त्यो लगुा, ऊनी वा सतुीबाट बिुनएको वा िसलाइएको,
वा छाला वा छालाबाट बनाइएको कुनै वस्त,ु वा हािन गन ढुसी भे टएको जनुसकैु
वस् तलुाई जलाओस,् िकनभने त्यसले रोग लाग् न सक्छ । त्यो वस् त ु पणू र् रूपमा
जलाइनपुछर् । 53 पजुारीले त्यो वस् तलुाई जाँच् दा त्यो लगुा वा ऊनी वा सतुीबाट
बिुनएको वा िसलाइएको वस् त,ु वा छालाका वस् तहुरूमा ढुसी फै लएको छैन भन,े
54 त्यो ढुसी फेला परेको वस् तलुाई पजुारीले धनु ू भनी आज्ञा गन छ, र उसले त्यो
अझै सात िदनसम् म अलग् गै राख् ने छ । 55 ढुसी लागकेो वस् तलुाई धोइसकेपिछ
पजुारीले त्यसको जाँच गन छ । त्यो ढुसी नफै लएको भए तापिन त्यसले आफ् नो
रङ्ग प रवतर्न गरेन भन,े त्यो अशु हुने छ । ढुसी वस् तकुो जनु ठाउँमा लागकेो
भए तापिन तैलँ े त्यसलाई जलाउन ू । 56 पजुारीले त्यो वस् तकुो जाँच गदार् त्यसलाई
धोइएपिछ यिद ढुसी िफका भयो भन,े तैलँ े ढुसी लागकेो भागलाई लगुा वा छाला,
वा बिुनएको वा िसलाइएको वस् तबुाट च् यात् न ू । 57 यिद त्यो लगुामा, चाहे त्यो
बिुनएको वा िसलाइएको वा छालाबाट बनकेो वस् त ु होस,् अझै पिन ढुसी दे खयो र
त्यो फै लदँै छ भन,े ढुसी भएको जनुसकैु वस् तलुाई तैलँ े जलाउन ू । 58 त्यो लगुा वा
ऊनी वा सतुीबाट बिुनएको वा िसलाइएको जनुसकैु वस् त,ु वा छाला वा छालाबाट
बनकेो कुनै वस् तलुाई धोएपिछ यिद ढुसी हरायो भन,े त्यो वस् तलुाई अक एक पटक
धनु,ू र त्यो श ु हुने छ । 59 कुनै ऊनी वा सतुीको लगुा, ऊनी वा सतुीबाट बिुनएको
कुनै वस् त,ु वा छाला वा छालाबाट बनकेो कुनै वस् तकुो ढुसीसम्बन्धी िविध यी नै
हुन,् जसअनसुार ितमीहरूले त्यसलाई श ु वा अशु भनी घोषणा गनर् सक्छौ ।”

14
1 परम भु मोशासगँ यसरी बोल् नभुयो, 2 “रोग लागकेो मािनसको श ु करणको

िदनको िन म्त िविध यी नै हुन ।् त्यसलाई पजुारीकहाँ लिगनपुछर् । 3छालाको सरुवा
रोग िनको भएको छ वा छैन भनरे हरेेर त्यस मािनसलाई जाँच् नको िन म्त पजुारी
छाउनीभन्दा बािहर जाने छ । 4 त्यसपिछ कोही श ु हुनको िन म्त दईु जीिवत, शु
चराहरू, दवेदारुको काठ, िसन्दरेु रङ्गको धागो, र िहसप ल्याउन ू भनी पजुारीले
आज्ञा गन छ । 5 पजुारीले माटोको भाँडामा भएको ताजा पानीमािथ दईु चराहरूमध्ये
एउटालाई मान ूर् भनी आज्ञा गन छ । 6 पजुारीले त्यसपिछ जीिवत चरा र दवेदारुको
काठ, र िसन्दरेु रङ्गको धागो र िहसप लने छ, र यी सबलैाई ताजा पानीमािथ
मा रएको चराको रगतमा चोप् ने छ । 7 त्यसपिछ पजुारीले यस पानीलाई रोगबाट
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शु करण ग रनपुन मािनसमािथ सात पटक छकर् ने छ, र त्यसलाई श ु घोषणा
गन छ । त्यसपिछ पजुारीले जीिवत चरालाई भने खलुा ठाउँमा छोिडिदने छ ।
8शु करण भइरहकेो मािनसले आफ् ना लगुाहरू धनुे छ, आफ् नो सबै कपाल खौरने
छ, र पानीले नहुाउने छ, र त्यो श ु हुने छ । त्यसपिछ त्यो छाउनीिभ आओस,् तर
त्यो सात िदनसम् म आफ्नो पालभन्दा बािहरै बसोस ्। 9 सातौँ िदनमा त्यसले आफ्नो
िशरको कपाल, र आफ् नो दा ी र आखँीभइँु खौरोस ्। त्यसले आफ् नो सबै कपाल
खौरोस,् र आफ् ना लगुाहरू धोओस ् र पानीले नहुाओस,् अिन त्यो श ु हुने छ ।
10 आठौँ िदनमा त्यसले दईुवटा िनष् खोट भडेाका पाठा, एउटा िनष् खोट एक वष
भडेाको पाठी, र अन् नब लको िन म्त तलेसगँ मिुछएको डढे पाथी मिसनो िपठो,
र आधा माना तले ल्याओस ् । 11 शु गन पजुारीले श ु ग रनपुन मािनसलाई ती
सर-सामानहरूसगँै परम भकुो अिग भटे हुने पालको वशे ारमा खडा गराओस ्।
12पजुारीले दईुवटा भडेाका पाठामध्ये एउटा लने छ र आधा माना तलेसगँै दोषब ल
अपर्ण गन छ, र परम भकुो अिग डोलाइने ब लको रूपमा उसले त्यो डोलाउने
छ । 13 उसले त्यो भडेाको पाठोलाई पिव स्थानमा पापब लहरू र होमब लहरू
मा रने ठाउँमा मारोस,् िकनभने पापब ल र दोषब ल पजुारीको भागको हो, कारण
त्यो अित पिव हो । 14 पजुारीले दोषब लको केही रगत लने छ र श ु ग रनपुन
मािनसको दािहने कानको टुप् पोमा, दािहने हातको बढुी औलँामा, र दािहने खटु् टाको
बढुी औलँामा लगाउने छ । 15 पजुारीले मानाबाट तले लएर आफ्नै दे े हातको
हत् केलामा खन् याउने छ र 16 र आफ्नो दे े हातमा भएको तलेमा आफ्नो दािहने
औलँा चोपरे परम भकुो अिग केही तले सात पल् ट छकर् ने छ । 17 पजुारीले आफ्नो
हातमा बाँकी रहकेो तलेलाई श ु ग रनपुन मािनसको दािहने कानको टुप् पो, दािहने
हातको बढुी औलँा, र दािहने खटु् टाको बढुी औलँामा लगाउने छ । 18 अिन
पजुारीले आफ्नो हातमा बाँकी रहकेो तलेचािह ँ श ु ग रनपुन मािनसको िशरमा
खन्याउने छ, र पजुारीले परम भकुो अिग त्यो मािनसको िन म्त ाय श् च गन
छ । 19 अिन पजुारीले पापब ललाई अपर्ण गन छ र आफ्नो अशु ताको कारण
शु ग रनपुन मािनसको िन म्त ाय श् च गन छ, र पिछ उसले होमब ललाई मान
छ । 20 त्यसपिछ पजुारीले होमब ल र अन् नब ललाई वदेीमा अपर्ण गन छ ।
पजुारीले त्यस मािनसको िन म्त ाय श् च गन छ, अिन त्यो श ु हुने छ । 21 तर
यिद त्यो मािनस ग रब छ, र यी ब लदानहरू ल्याउने त्यसको औकात छैन भन,े
त्यसले एउटा भडेाको पाठोलाई डोलाइनको िन म्त दोषब लको रूपमा आफ्नै िन म्त
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ाय श् च गनर्लाई ल्याओस,् र अन् नब लको िन म्त तलेमा मिुछएको आधा पाथी
मिसनो िपठो, र आधा माना तले, 22 र आफूले ल्याउन सक् ने जित दईुवटा ढुकुर
वा परेवाका दईु बचरेा ल्याओस ्। एउटा चराचािह ँ पापब ल हुने छ र अक चािह ँ
होमब ल हुने छ । 23 आठौँ िदनमा त्यसले यी सबै आफ्नो श ु करणको िन म्त
पजुारीकहाँ परम भकुो अिग भटे हुने पालको वशे ारमा ल्याओस ्। 24 पजुारीले
ब लदानको िन म्त भडेाको बच् चा लने छ, र त्यससगँै उसले आधा माना जतैनूको
तले लने छ, र उसले ती मािथ उठाएर परम भकुो अिग अपर्ण गन छ । 25 उसले
दोषब लको िन म्त भडेाको बच् चालाई मान छ, र दोषब लको केही रगत लएर
शु ग रनपुन मािनसको दािहने कानको टुप् पो, दािहने हातको बढुी औलँा, र दािहने
खटु् टाको बढुी औलँामा लगाउने छ । 26 त्यसपिछ पजुारीले केही तले आफ्नो
दे े हातको हत् केलामा खन् याउने छ, 27 र उसले आफ्नो दािहने हातको औलँाले
आफ्नो दे े हातमा भएको तलेबाट केही परम भकुो अिग सात पटकसम् म छकर् ने
छ । 28 त्यसपिछ पजुारीले आफ्नो हातमा भएको तलेबाट केही लएर दोषब लको
रगत जहाँ-जहाँ लगाएको िथयो अथार्त ् श ु ग रनपुन मािनसको दािहने कानको
टुप् पो, दािहने हातको बढुी औलँा, र दािहने खटु् टाको बढुी औलँामा लगाउने छ
। 29 परम भकुो अिग शु ग रनपुन मािनसको िन म्त ाय श् च गनर्लाई उसले
आफ्नो हातमा भएको बाँकी तले त्यस मािनसको िशरमा लगाइिदने छ । 30 उसले
ढुकुरहरूमध्ये वा परेवाका बचरेाहरूमध्ये एउटालाई आफ्नो क्षमताअनसुार अपर्ण
गरोस-् 31 अन् नब लसगँै उसले एउटाचािह ँ पापब ल र अक होमब लको िन म्त
अपर्ण गरोस ्। 32 छालामा सरुवा रोग भएको मािनस जसले आफ्नो श ु करणको
िन म्त आवश् यक ब ल ल्याउन सक् दनै, त्यसको िन म्त िविध यी नै हुन ् ।”
33 परम भलुे मोशा र हारूनलाई यसो भन् नभुयो, 34 “मलैे ितमीहरूलाई अिधकार
गनर् िदएको कनान दशेमा पगुपेिछ ितमीहरूको अिधकार हुने त्यस दशेमा यिद मलैे
ितमीहरूका घरमा फै लने ढुसी पठाएँ भन,े 35 घरको मा लकले आएर पजुारीलाई
त्यसबारे बताओस ्। त्यसले भनोस ्‘मलैे मरेो घरमा ढुसीजस्तै केही दखेकेो छु ।’
36 त्यसपिछ पजुारीले त्यहाँ गएर ढुसी छ वा छैन भनरे हने ुर्भन्दा अिग ितनीहरूले
त्यो घर खाली गन ूर् भनरे उसले आज्ञा गन छ, ता िक घरमा भएको कुनै पिन कुरा
अशु नहोस ्। 37घरका पखार्लहरूमा ढुसी आएको छ वा छैन र त्यसले पखार्लका
सतहहरूमा ह रयो वा रातो रेखाहरू बनाएको छ वा छैन भनरे उसले जाँच गन छ
। 38 यिद घरमा ढुसी आएको छ भन,े पजुारी घरबाट बािहर जाने छ र घरको
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ढोका सात िदनसम् म बन् द ग रिदने छ । 39 सातौँ िदनमा पजुारी फकर् ने छ र घरका
पखार्लहरूमा ढुसी फै लएको छ वा छैन भनरे जाँच गन छ । 40 यिद फै लएको
छ भन,े पजुारीले ढुसी दखेा परेका ढुङ्गाहरूलाई िझकेर सहरभन्दा बािहर कुनै
एउटा अशु स्थानमा फ्याँक् न आज्ञा गन छ । 41 घरका सबै िभ ी पखार्लहरू
खकुर् नपुन छ, र खिुकर् एर िनका लएको फोहोर वस् तलुाई सहरबाट बािहर लगरे कुनै
अशु स्थानमा फ्याँक् नपुछर् । 42 ितनीहरूले अरू ढुङ्गाहरू लएर ती िझिकएका
ढुङ्गाहरूका स्थानमा राखनू ् र घरका पखार्लहरू पोत् नको िन म्त नयाँ माटो योग
गरून ्। 43 ढुङ्गाहरू िनका लएको र पखार्ल खिुकर् एर पोितएको घरमा फे र ढुसी
दखेा पर् यो र त्यो फै लयो भन,े 44 पजुारी आएर घरमा ढुसी फै लएको छ वा छैन
भनरे जाँच गन छ । यिद त्यो फै लएको छ भन,े त्यो हािन गन ढुसी हो र त्यो
घर अशु हुन्छ । 45 त्यो घर भत् काइयोस ् । त्यस घरका ढुङ्गाहरू, काठहरू र
पोितएको माटो सबै सहरभन्दा बािहर कुनै अशु स्थानमा लिगयोस ् । 46 साथ,ै
त्यो घर बन् द ग रएको बलेा त्यहाँ वशे गन मािनस साँझसम्म अशु हुने छ ।
47 त्यस घरमा सतुकेा वा खाएका जोसकैुले आफ्ना लगुाहरू धोऊन ्। 48 घरलाई
पोितसकेपिछ त्यहाँ ढुसी फै लएको छ वा छैन भनरे पजुारी त्यस घरिभ जाँच् नको
िन म्त जाँदा यिद ढुसी िबलाइसकेको रहछे भन,े उसले त्यो घरलाई श ु घोषणा
गन छ । 49 त्यसपिछ पजुारीले घरलाई श ु गनर्को िन म्त दईुवटा चरा, दवेदारुको
काठ, िसन्दरेु रङ्गको धागो र िहसप लओस ्। 50 उसले माटोको भाँडाको ताजा
पानीमािथ एउटा चरालाई मान छ । 51 उसले दवेदारुको काठ, िहसप, िसन्दरेु
रङ्गको धागो, र जीिवत चरा लएर ती सबलैाई मा रएको चराको रगत र ताजा
पानीमा चोप् ने छ र घरमा सात पटक छकर् ने छ । 52 उसले त्यो घरलाई चराको
रगत र ताजा पिन, जीिवत चरा, दवेदारुको काठ, िहसप र िसन्दरेु रङ्गको धागोले
श ु गन छ । 53 तर उसले जीिवत चरालाई भने सहरबाट बािहर खलुा मदैानहरूमा
जान िदने छ । यसरी उसले त्यो घरको िन म्त ाय श् च गरोस,् र त्यो श ु हुने छ
। 54 सबै कारका सरुवा रोगहरू र त्यस्ता रोग ल्याउने वस् तहुरू र िचलाउने रोग,
55 लगुा र घरिभ को ढुसी, 56 सिुनएर फुलकेो ठाउँ, डाबर, र उज् ज् वल दागलाई,
57 ती कुन बलेा अशु छन ्र कुन बलेा श ु छन ्भनरे िनधार्रण गनर्का िन म्त िविध
यी नै हुन ्। छालाका सरुवा रोगहरू र ढुसीको िन म्त िविध यी नै हुन ्।”
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15
1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई यसो भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई

यस्तो भन् न,ू ‘कुनै मािनसको शरीरबाट सङ् िमत तरल पदाथर् बग् दछ भन,े त्यो
अशु हुन्छ । 3 त्यसको अशु ता त्यो सङ् िमत तरलको कारणले हो । त्यसको
शरीरबाट तरल बग् ने भए तापिन वा त्यो बग् न बन्द भए तापिन, त्यो अशु हो ।
4 त्यो प ल् टने सबै ओछ् यान अशु हुने छ, र त्यो बस् ने हरेक कुरा अशु हुने छ
। 5 त्यसको ओछ् यानलाई छुने जो कोहीले आफ्ना लगुाहरू धोओस ् र पानीले
नहुाओस,् र साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 6 सङ् िमत तरल बग् ने रोग लागकेो
मािनस बसकेो कुनै कुरामा कोही बस् दछ भन,े त्यो मािनसले आफ्ना लगुाहरू धोओस ्
र पानीले नहुाओस,् र साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 7 सङ् िमत तरल बग् ने रोग
लागकेो मािनसको शरीर छुने मािनसले आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र पानीले नहुाओस,्
र साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 8यस्तो सङ् िमत तरल बग् ने रोग लागकेो मािनसले
कुनै श ु मािनसलाई थकु् यो भन,े त्यो मािनसले आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र पानीले
नहुाओस,् र साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 9 त्यस्तो रोग लागकेो मािनस बस् ने
काठी अशु हुने छ । 10 त्यस मािनसको मिुन भएको कुनै कुरा छुने जो कोही
साँझसम् म अशु हुने छ, र ती कुराहरू बोक् ने जो कोहीले आफ्ना लगुाहरू धोओस ्
र पानीले नहुाओस,् र साँझसम् म त्यो अशु रहने छ । 11 त्यस्तो रोग लागकेो
मािनसले आफ्ना हात पानीले नपखा लकन कसलैाई छुन् छ भन,े त्यसरी छोइएको
मािनसले आफ्ना लगुाहरू धोओस,् र पानीले नहुाओस,् र साँझसम् म त्यो अशु
रहने छ । 12 त्यो रोग लागकेो मािनसले छोएका सबै माटाका भाँडा फुटाइयोस,् र
काठका भाँडा पानीले पखा लयोस ् । 13 त्यस्तो रोग लागकेो मािनस रोगबाट श ु
भएपिछ आफ्नो श ु ताको िन म्त त्यसले सात िदन गनोस;् त्यसपिछ त्यसले आफ्ना
लगुा धोओस ्र आफ्नो शरीर बिगरहकेो पानीले नहुाओस ्। त्यसपिछ त्यो श ु हुने
छ । 14 आठौँ िदनमा त्यसले दईुवटा ढुकुर वा परेवाका दईु बचरेाहरू लओस ् र
परम भकुो अिग भटे हुने पालको वशे ारमा आओस ्। त्यहाँ त्यसले ती चराहरू
पजुारीलाई िदओस ् । 15 पजुारीले तीमध्ये एउटा पापब ल र अक होमब लको
रूपमा अपर्ण गन छ, र त्यसको रोगको िन म्त परम भकुो अिग ाय श् च गन
छ । 16 यिद कुनै मािनसको वीयर्पात भयो भन,े त्यसले आफ्नो परैु शरीर पानीले
नहुाओस,् र त्यो साँझसम् म अशु रहने छ । 17 वीयर् भएको सबै लगुा वा छाला
पानीले धोइयोस,् र त्यो साँझसम् म अशु रहने छ । 18यिद कुनै परुुष र स् ी सगँै सतु े
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र त्यस स् ीिभ वीयर् स् खलन भयो भन,े ितनीहरू दवुै पानीले नहुाऊन ् र ितनीहरू
साँझसम् म अशु रहने छन ्। 19 कुनै स् ीको मिहनावारी भयो भन,े त्यसको अशु ता
सात िदनसम् म रहने छ, र त्यस स् ीलाई छुने मािनस साँझसम् म अशु हुने छ ।
20 त्यसको मिहनावारीको समयमा त्यो प ल् टने सबै कुरा अशु हुने छ, र त्यो
बस् ने सबै कुरा अशु हुने छ । 21 त्यसको ओछ् यान छुने मािनसले आफ्ना लगुाहरू
धोओस,् पानीले नहुाओस ् र त्यो मािनस साँझसम् म अशु रहने छ । 22 त्यो बस् ने
जनुसकैु कुरा छुने मािनसले आफ्ना लगुाहरू धोओस,् पानीले नहुाओस र् त्यो मािनस
साँझसम् म अशु रहने छ । 23चाहे त्यो त्यस स् ीको ओछ् यान होस व्ा त्यो बस् ने कुनै
कुरा, यिद कुनै मािनसले त्यो छुन्छ भन,े त्यो साँझसम्म अशु हुने छ । 24 यिद कुनै
मािनस त्यस स् ीसगँ सतु् यो, र त्यसबाट बहने अशु कुरोले त्यसलाई छोयो भन,े त्यो
सात िदनसम्म अशु हुने छ । त्यो प ल् टने हरेक ओछ् यान अशु हुने छ । 25 यिद
कुनै स् ीको आफ्नो रजस् वलाको समयभन्दा फरक समयमा धरैे िदनसम्म रगत बग् यो
भन,े वा त्यसको रजस् वलाको समयभन्दा लामो समयसम्म रगत बग् यो भन,े त्यसको
अशु ता बिगरहने यी सबै िदनमा त्यो आफ्नो मिहनावारीको समयसरह नै हुने छे
। त्यो अशु हुने छे । 26 रगत बग् ने समयमा त्यो प ल् टने सबै ओछ् यान त्यसको
िन म्त रजस् वलाको बलेाझै ँ हुने छ, र त्यो बस् ने सबै कुरा रजस् वलाको अशु ताझै ँ
अश ु हुने छ । 27 यी कुराहरूमध्ये कुनलैाई छुने जो कोही अशु हुने छ । त्यसले
आफ्ना लगुाहरू धोओस ्र पानीले नहुाओस,् अिन त्यो साँझसम्म अशु हुने छ ।
28 तर यिद त्यो स् ी आफ्नो रगत बगाइबाट श ु भई भन,े त्यसले सात िदन गनोस ्
र त्यसपिछ त्यो श ु हुने छे । 29 आठौँ िदनमा त्यसले आफूसगँ दईुवटा ढुकुर र
परेवाका दईुवटा बचरेा लएर भटे हुने पालको वशे ारमा पजुारीकहाँ ल्याओस ्।
30 पजुारीले एउटा चरोलाई पापब लझै ँ र अक लाई होमब लझै ँ अपर्ण गन छ, र
त्यसको अशु रगत बगाइको िन म्त परम भकुो अिग ाय श् च गन छ । 31यसरी
ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूका अशु ताबाट अलग गन ूर्, तािक म
ितनीहरूका माझमा बस् ने पिव स्थानलाई ितनीहरूले अपिव गरेर ितनीहरू नमरून ्
। 32 तरल बग् ने समस्या भएको जो कोही, वीयर्पातको समस्या भएर अशु भएको
परुुष, 33 रजस् वलाको मिहनावारी भएकी स् ी, तरल बग् ने समस्या भएको परुुष वा
स् ी, र अशु स् ीसगँ सतु् ने परुुष सबकैा िन म्त िविधिवधान यी नै हुन ्।’ ”
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16
1 हारूनका दईु छोरा परम भकुो अिग गएका कारण ितनीहरूको मतृ् य ु भएपिछ

परम भु मोशासगँ बोल् नभुयो । 2 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “तरेा दाजु
हारूनलाई मनपरी समयमा सन्दकूमािथको ाय श् च -आसनको अिग पदार्िभ को
महा-पिव स्थानमा नआओस ् भन ् । त्यसले त्यस्तो गरे त्यो मन छ, िकनभने
ाय श् च -आसनमािथ बादलमा म कट हुने छु । 3 यसकैारण हारून महा-पिव

स्थानिभ यसरी वशे गरोस ्। त्यसले पापब लको रूपमा एउटा साँढे र होमब लको
िन म्त एउटा भडेा लएर आओस ्। 4 त्यसले सतूीको पिव दौरा, र सतूीको िभ ी
वस् पिहरोस,् र सतूीको पटुका र सतूीको फेटा लगाओस ्। यी पिव पोशाक हुन ्।
त्यसले आफ् नो शरीर पानीले नहुाएर यी पोशाक लगाओस ्। 5 त्यसले इ ाएलका
मािनसहरूको समदुायबाट पापब लको रूपमा दईुवटा बोका र होमब लको रूपमा
एउटा भडेा लओेस ् । 6 अिन हारूनले साँढलेाई पापब लको रूपमा अपर्ण गरोस,्
जनु त्यो आफै र आफ् नो प रवारको लािग ाय श् च गनर्का िन म्त हुने छ ।
7 त्यसपिछ त्यसले दईुवटा बोका लएर भटे हुने पालको वशे ारमा परम भकुो
अिग तयार गरोस ् । 8 अिन हारूनले ती दईु बोकाका िन म्त िच ा हालोस,् एउटा
िच ाचािह ँ परम भकुो िन म्त अपर्ण गनर्लाई, र अक चािह ँछोिडने बोकाको िन म्त
। 9 िच ामा परम भकुो भागमा परेको बोकालाई हारूनले पापब लको िन म्त अपर्ण
गरोस ् । 10 तर छोिडनको िन म्त िच ा परेको बोकालाईचािह ँ उजाड-स्थानमा
छोडरे ाय श् च गनर्को िन म्त परम भकुो अिग जीिवतै ल्याइयोस ्। 11 त्यसपिछ
हारूनले आफ् नै िन म्त साँढलेाई पापब लको रूपमा अपर्ण गरोस ्। त्यसले आफ्नो र
आफ्नो प रवारको िन म्त ाय श् च गरोस,् र यसकैारण आफ्नै िन म्त पापब लको
रूपमा त्यसले साँढलेाई मारोस ् । 12 हारूनले वदेीबाट आगोका िफ लङ्गाहरूले
भ रएको एउटा धपुौरो र आफ्ना हातमा मिसनो गरी िपिसएको सगु न्धत धपु लएर
पदार्िभ परम भकुो साम ु ल्याओस ् । 13 त्यहाँ त्यसले परम भकुो साम ु भएको
आगोमा धपु राखोस ् तािक करारको सन्दकुमािथको ाय श् च -आसनलाई त्यस
धपुबाट िनस् केको बादलले ढाकोस ्। त्यो नमरोस ्भनरे त्यसले यो गरोस ्। 14अिन
त्यसले साँढकेो केही रगत लएर ाय श् च -आसनको साम ु आफ्नो औलँाले
छक स ् । त्यसले ाय श् च -आसनको साम ु औलँाले सात पटक रगत छक स ् ।
15 त्यसपिछ त्यसले मािनसहरूका िन म्त पापब लको बोकालाई मारोस ्र त्यसको
रगत पदार्िभ ल्याओस ्। त्यसले त्यहाँ साँढकेो रगतलाई जे गरेको िथयो, बोकाको
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रगतलाई पिन त्यस् तै गरोस,् अथार्त ् त्यसले त्यो रगत ाय श् च -आसनमािथ र
त्यसपिछ ाय श् च -आसनको साम ु छक स ्। 16 इ ाएलका मािनसहरूका अशु
कामहरू, ितनीहरूको िव ोह र ितनीहरूका सारा पापको कारण पिव स्थानको िन म्त
त्यसले ाय श् च गरोस ् । त्यसले यो भटे हुने पालको िन म्त पिन गरोस,् जहाँ
ितनीहरूका अशु कामहरूका िबचमा परम भु ितनीहरू माझमा बास गन ुर्हुन्छ
। 17 हारून महा-पिव स्थानमा ाय श् च गनर्को िन म्त वशे गरेपिछ त्यसले
आफ्नो, आफ्नो प रवार र इ ाएलका सबै समदुायको िन म्त ाय श् च गनर् सकेर
बािहर नआएसम्म कोही पिन भटे हुने पालिभ नपसोस ् । 18 परम भकुो साम ु
भएको वदेीको निजक त्यो जाओस ् र त्यसको िन म्त ाय श् च गरोस,् र साँढे
र बोकाको केही रगत लएर त्यसले वदेीका िसङहरूका चारैितर लगाओस ् ।
19 त्यसले त्यसलाई श ु गनर् र इ ाएलका मािनसहरूका अशु कामहरूबाट टाढा
गरी परम भकुो िन म्त अलग् ग गनर्लाई त्यसमािथ आफ्नो औलँाले केही रगत सात
पटक छक स ् । 20 त्यसले महा-पिव स्थान, भटे हुने पाल र वदेीको िन म्त
ाय श् च गरेर सक् काएपिछ त्यसको िजउँदो बोका अपर्ण गरोस ् । 21 हारूनले

आफ्ना दवुै हात त्यस िजउँदो बोकाको िशरमा राखोस ् र त्यसमािथ इ ाएलका
मािनसहरूका सबै दषु् टता, ितनीहरूका सबै िव ोह, र सबै पापलाई मािन लओस ्
। त्यसपिछ त्यसले त्यस बोकाको िशरमािथ त्यो पाप राखोस ् र त्यस बोकालाई
उजाड-स्थानतफर् डोर् याउन तयार भएको मािनसको िजम्मामा िदओस ् । 22 त्यस
बोकाले मािनसहरूका सबै दषु् टतालाई आफूमािथ बोकी एउटा एकान् त ठाउँमा
जाओस ् । उता उजाड-स्थानमा त्यस मािनसले त्यो बोकालाई छोिडिदओस ् ।
23 त्यसपिछ हारून फकर भटे हुने पालमा जाओस ्र महा-पिव स्थानमा जानअुिग
त्यसले लगाएका सतूीका लगुाहरू फुकालोस,् र ती लगुाहरूलाई त्यहीँ नै छोडोस ्।
24 त्यसले कुनै पिव स्थानमा आफ्नो शरीर पानीले नहुाओस,् र आफ्ना साधारण
लगुा लगाओस,् र त्यसपिछ त्यो गएर आफ्ना मािनसहरूका िन म्त होमब ल अपर्ण
गरोस ् अिन यसरी आफ्नो र मािनसहरूका िन म्त ाय श् च गरोस ् । 25 त्यसले
वदेीमा पापब लको बोसोलाई जलाओस ्। 26छोिडने बोकालाई जान िदने मािनसले
आफ्ना लगुाहरू र आफ्नो शरीर पानीले धोओस,् र त्यसपिछ त्यो छाउनीिभ
फकर् न सक् छ । 27 पापब लको िन म्त साँढे र बोका, जसको रगत पिव स्थानमा
ाय श् च गनर्का िन म्त ल्याइएको िथयो, ती दवुलैाई छाउनीभन्दा बािहर लिगओस ्

। त्यहाँ ितनीहरूले त्यसका छाला, मास ु र गोबर जलाउने छन ् । 28 ती भागहरू
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जलाउने मािनसले आफ्ना लगुाहरू धोओस ् र आफ्नो शरीर पानीले नहुाओस,् र
त्यसपिछ त्यो छाउनीिभ आउन िमल्छ । 29 यो ितमीहरूका िन म्त सधै ँ एउटा
िविध बनोस,् िक सातौँ मिहनाको दसौँ िदनमा, ितमीहरूका िबचमा जन्मकेो वा
ितमीहरूका िबचमा बास गन परदशेी सबलैे आफैलाई न बनाओस ् र कुनै काम
नगरोस ्। 30 िकनभने ितमीहरूका सबै पापबाट ितमीहरूलाई श ु गनर्का िन म्त यस
िदनमा ितमीहरूका खाितर ाय श् च ग रने छ, यसकैारण ितमीहरू परम भकुो
अिग शु हुने छौ । 31 यो ितमीहरूका िन म्त िव ामको िविधपणूर् शबाथ हो, र
ितमीहरूले आफैलाई न बनाउनपुछर् र कुनै काम गन ुर्हुदँनै । यो ितमीहरूका िबचमा
सधै ँ एउटा िविध हुने छ । 32 आफ्नो िपताको स्थानमा धान पजुारी हुनको िन म्त
अिभषके भएको र िनयकु् त भएको धान पजुारीले यसरी ाय श् च गरोस ्र पिव
लगुाहरू, अथार्त ् सतूीका लगुाहरू लगाओस ् । 33 त्यसले महा-पिव स्थान, भटे
हुने पाल, वदेी, पजुारीहरू र समदुायका सबै मािनसहरूका िन म्त ाय श् च गरोस ्
। 34 इ ाएलका मािनसहरूका सबै पापका कारण यो सधैकँा लािग ितमीहरूले
ितनीहरूका िन म्त वषर्मा एक पटक ाय श् च गन िविध होस ् ।” परम भलुे
मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार नै यो भयो ।

17
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “हारून, त्यसका छोराहरू र इ ाएलका

सारा मािनसहरूलाई परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएका कुराहरू भनः् 3 ‘यिद इ ाएलको
कुनै मािनसले ब लदानको िन म्त भनरे छाउनीिभ वा बािहर साँढ,े भडेाको
बच् चा वा बोका मादर्छ, 4 तर यिद त्यसले त्यो भटे हुने पालको वशे ारमा
परम भकुो पिव स्थानअिग ब लदानको रूपमा अपर्ण गनर् ल्याउदँनै भन,े त्यस
रक् तपातको कारण त्यो दोषी हुने छ । त्यसले रगत बगाएको छ र त्यो मािनस
आफ्ना मािनसहरूका िबचबाट बिहष् कृत होस ् । 5 इ ाएलका मािनसहरूले
आफ्ना ब लदानहरूलाई बािहर खलुा ठाउँमा नभएर भटे हुने पालको वशे ारमा
परम भकुहाँ ल्याऊन,् र परम भकुो िन म्त मलेब लको रूपमा अपर्ण ग रनको
िन म्त ितनीहरूले त्यो पजुारीकहाँ ल्याऊन ् भनरे यो आज्ञा िदइएको हो । 6 भटे
हुने पालको वशे ारमा पजुारीले परम भकुो वदेीमा रगत छकर् ने छ, र परम भकुो
िन म्त िमठो सगुन्ध िदनको िन म्त उसले बोसो जलाउने छ । 7अबदे ख ितनीहरूले
बा ाका मिूतर्हरूलाई आफ्ना ब लदानहरू अपर्ण नगरून,् जसका िन म्त ितनीहरू
वशे्याहरूझै ँ वहार गदर्छन ्। ितनीहरूका मािनसहरूको समस् त पसु् तामा यो सधैकँो
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िन म्त िविध हुने छ ।’ 8 तैलँ े ितनीहरूलाई भन् न,ू ‘इ ाएलको कुनै मािनस वा
ितनीहरूका माझमा बसोबास गन कोही परदशेी, जसले होमब ल वा कुनै ब लदान
अपर्ण गदर्छ, 9 र त्यसलाई परम भकुहाँ अपर्ण ग रनलाई भटे हुने पालको
वशे ारमा ल्याउदँनै भन,े त्यो मािनस आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कृत होस ् ।

10 यिद इ ाएलका घरानाको कुनै मािनस, वा ितनीहरूका माझमा बसोबास गन
कोही परदशेीले रगत खायो भन,े म त्यो रगत खाने मािनसको िवरु हुने छु र म
त्यसलाई त्यसका मािनसहरूबाट बिहष् कृत गन छु । 11 िकनभने हरेक जीवधारीको
ाण त्यसको रगतमा हुन्छ । ितमीहरूले आफ्ना ाणको िन म्त ाय श् च गनर्लाई

मलैे त्यसको रगत ितमीहरूलाई िदएको छु, िकनभने रगतले नै जीवनको ाय श् च
गदर्छ । 12 त्यसकैारण इ ाएलका मािनसहरू वा ितनीहरूका माझमा बसोबास
गन कोही परदशेीले पिन रगत नखाऊन ् भनरे मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेको हु ँ
। 13 इ ाएलको कुनै मािनस, वा ितनीहरूका माझमा बसोबास गन कोही परदशेीले
कुनै खान िमल् ने पश ु वा पक्षीको िशकार गरी त्यसलाई मादर्छ भन,े त्यो मािनसले
त्यसको रगत िनथारेर माटोले ढािकिदओस ्। 14 िकनभने हरेक जीवधारीको ाण
त्यसको रगतमा हुन्छ । त्यसकैारण मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई भने,ँ “कुनै पिन
ाणीको रगत ितमीहरूले नखान,ू िकनभने हरेक ाणीको जीवन त्यसको रगतमा

हुन्छ । जसले त्यो खान्छ, त्यो बिहष् कृत होस ।्” 15 कुनै मािनस जसले म रसकेको
वा जङ्गली जनावरले फहराएको पश ु खान्छ, त्यो मािनस स्थानीय वा ितमीहरूका
माझमा बसोबास गन परदशेी जो भए तापिन, त्यसले आफ्ना लगुाहरू धोओस ् र
पानीले नहुाओस,् र त्यो साँझसम्म अशु हुने छ । त्यसपिछ त्यो श ु हुने छ ।
16 तर यिद त्यसले आफ्ना लगुाहरू ध ुदँनै वा आफ्नो शरीर नहुाउदँनै भन,े त्यसले
आफ्नो दोष बोिकरहोस ्।’ ”

18
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई यसो भन,्

‘म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 3 ितमीहरू पिहले बसोबास गन िम का
मािनसहरूले त्यहाँ जे गथ ती ितमीहरूले नगन ूर् । मलै े ितमीहरूलाई लजैान लागकेो
दशे अथार्त ्कनानका मािनसहरूले त्यहाँ जे गथ ती ितमीहरूले नगन ूर् । ितमीहरूले
ितनीहरूका रीित रवाजहरू नपछ् याउन ू । 4 मरेो वस्था ितमीहरूले पालन गन ूर्, र
मरेा आज्ञाहरू मान् न,ू र तीअनसुार ितमीहरू िहडँ्न,ू िकनभने म परम भु ितमीहरूका
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परमशे् वर हु ँ । 5 यसकैारण ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू मान् न ू र मरेा वस्था पालन
गन ूर् । ती पालन गन मािनस ती ारा नै बाँच् दछ । म परम भु हु ँ । 6 आफ्नो
निजकको नातदेारसगँ सतुरे कसलैे पिन आफ्नो नग् नता नदखेाओस ् । म परम भु
हु ँ । 7 आफ्नी आमासगँ सतुरे आफ्ना बबुाको अनादार नगन ूर् । त्यो तरेी आमा
हो! तैलँ े त्यसलाई अनादर नगर ्। 8 आफ्ना बबुाकी कुनै पत् नीसगँ पिन नसतु ् ।
त्यस्तो काम गरेर आफ्ना बबुाको अनादर नगर ्। 9 आफ्नी कुनै िददी-बिहनीसगँ
नसतु,् चाहे त्यो तरेो बबुाकी छोरी वा आमाकी छोरी होस,् चाहे त्यो तरेो घरमा वा
घरबाट टाढा हुकार्इएकी होस ्। आफ्नी िददी-बिहनीसगँ नसतु ् । 10 आफ्नो छोरा
वा छोरीको छोरीसगँ नसतु ्। त्यो तरेो िन म्त शमर्को कुरा हो । 11 आफ्ना बबुाकी
पत् नीकी छोरीसगँ नसतु,् जो तरेो बबुाबाट जन्मकेी िथई । त्यो तरेो बिहनी हो, र
त ँ त्योसगँ नसतु ् । 12 आफ्ना बबुाकी िददी-बिहनीसगँ नसतु ् । त्यो तरेो बबुाको
निजकको नातदेार हो । 13 आफ्नी आमाकी िददी-बिहनीसगँ नसतु ् । त्यो तरेी
आमाको निजकको नातदेार हो । 14 आफ्ना बबुाको दाजु वा भाइकी पत् नीसगँ
सतुरे त्यसको अनादर नगर ।् त्यस्तो कामको िन म्त त्यसको निजक नजा, त्यो तरेी
काकी हो । 15 आफ्नी बहुारीसगँ नसतु ्। त्यो तरेो छोरोकी पत् नी हो, त्योसगँ नसतु ्
। 16 आफ्नो दाजु वा भाइकी पत् नीसगँ नसतु ् । यस्तो काम गरेर त्यसको अनादर
नगर ्। 17 कुनै स् ी र त्यसकी छोरी दवुसैगँ नसतु,् वा त्यसको छोराकी छोरीसगँ
वा त्यसकी छोरीकी छोरीसगँ नसतु ्। ितनीहरू त्यस स् ीका निजकका नातदेार हुन ्
र ितनीहरूसगँ सतु् न ु दषु् टता हो । 18 आफ्नी पत् नीकी िददी वा बिहनीलाई िववाह
नगर ्र आफ्नो पिहलकेी पत् नी जीिवतै हुदँासम् म त्यसकी िददी वा बिहनीसगँ नसतु ्
। 19 कुनै स् ीको रजस् वलाको समयमा त्योसगँ सहवास नगर ्। त्यो समयमा त्यो
अशु हुन्छे । 20 आफ्नो िछमकेीकी पत् नीसगँ नसतु ् र यसरी आफैलाई अशु
नबना । 21आफ्ना छोराछोरीहरूलाई मोलोखको िन म्त ब ल गनर्लाई ितनीहरूलाई
आगोमा नहाल्न,ू िकनभने ितमीहरूले यसो गरेर आफ्ना परमशे् वरको नाउलँाई
अपिव नबनाउन ू । म परम भु हु ँ । 22 स् ीसगँझै ँ गरी अरू परुुषहरूसगँ नसतु् न ू ।
यो दषु् टता हो । 23 कुनै पशसुगँ सहवास गरेर आफैलाई अशु नबनाउन ू। कुनै पिन
स् ी कुनै पशसुगँ नसतु् न ू । यो अस्वाभािवक दरुाचरण हो । 24 यस्ता कामहरू गरेर
आफैलाई अपिव नबनाउन,ू िकनभने जनु जाितहरूलाई मलैे ितमीहरूका सामबुाट
िनकाल्दै छु ती यी सबै कारणले अपिव भएका छन ।् 25 ितनीहरूको भिूम अपिव
भयो, र यसकैारण मलैे ितनीहरूका पापको दण्ड िदएँ, र त्यस भिूमले त्यसका
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बािसन्दाहरूलाई उकेलरे िनका लिदयो । 26 यसकैारण, ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू
र िविधहरू पालन गन ूर्, र इ ाएलका स्वदशेी वा ितमीहरूका िबचमा बसोबास गन
परदशेी जोकोहीले कुनै पिन यस्ता घणृास् पद काम नगन ूर् । 27 ितमीहरूभन्दा अिग
यस भिूममा बसोबास गन मािनसहरूले यस्तै दषु् ट काम गरे, र यसकैारण सारा दशे
नै अपिव भयो । 28 ितमीहरूका अपिव ताका कारण ितमीहरूभन्दा अिगका
मािनसहरूलाई झै ँ त्यस भिूमले ितमीहरूलाई पिन उकेलरे बािहर निनकालोस ् ।
29 ितमीहरूमध्ये जो कोहीले यस्ता घणृास्पद कामहरू गदर्छन ्भन,े ितनीहरू आफ्ना
मािनसहरूबाट बिहष् कृत हुने छन ्। 30 ितमीहरूभन्दा अिग यहाँ अभ्यास हुने गरेका
कुनै यस्ता घणृास् पद रीित रवाजहरूलाई ितमीहरूले अभ्यास नगरेर मरेो आज्ञा
पालन गन ूर् अिन यसरी ितमीहरूले यस्ता कामले आफैलाई अपिव बनाउने छैनौ ।
म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु’ँ ।”

19
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “ इ ाएलका मािनसहरूको सबै

समदुायलाई भन,् ‘म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर पिव भएको कारण ितमीहरू
पिव होओ । 3 हरेकले आफ्ना आमा र बबुालाई आदर गन ूर्, र मरेो शबाथ पालन
गन ूर् । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 4 मलू्यहीन मिूतर्हरूलाई नपछ् याओ,
न त आफ्नै िन म्त धातकुा ईश् वरहरू बनाओ । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर
हु ँ । 5 ितमीहरूले परम भलुाई मलेब ल अपर्ण गदार् ितमीहरू स्वीका रनको िन म्त
त्यो अपर्ण गर । 6 ितमीहरूले अपर्ण गन िदनमा वा अक िदनमा नै त्यो खाइयोस ्।
ते ो िदनसम्म केही बाँकी रह् यो भन,े त्यो आगो ारा जलाइयोस ्। 7 यिद त्यो ते ो
िदनमा खाइयो भन,े त्यो मास ु अशु हो; त्यसलाई हण ग रनहुुदँनै, 8 र त्यो जसले
खान्छ त्यसले आफ्नो दोष बोिकरहने छ िकनभने परम भकुो िन म्त जे पिव छ
त्यो त्यसले अशु गरेको छ, र त्यो मािनस आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कृत होस ्
। 9 ितमीहरूले आफ्ना जिमनको कटनी गदार् पणू र् रूपमा आफ्ना जिमनको कुना-
कुनाहरूमा कटनी नगन ूर्, न त आफ्ना फसल सबै बटुल् न ू। 10आफ्नो दाखबारीबाट
सबै दाख ितमीहरूले नबटुल् न,ू न त आफ्ना दाखबारीमा खसकेा दाख बटुल् न ू ।
ितमीहरूले ती ग रब र परदशेीहरूका िन म्त छोिडिदन ू । म परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर हु ँ । 11चोरी नगन ूर् । झटुो नबोल्न ू। एक-अकार्लाई धोका निदन ू। 12मरेो
नामको झटुो शपथ खाएर ितमीहरूका परमशे् वरको नाउलँाई अशु नतलु्याउन ू
। म परम भु हु ँ । 13 आफ्नो िछमकेीमािथ दमन नगन ूर् वा उसलाई नलटु् न ू ।
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ज्यालामा काम गन नोकरको पा र िमक रातभर र िबहानसम्म ितमीहरूसगँ नरहोस ्
। 14 बिहरोलाई सराप निदन ू वा अन्धाको अगािड ठेस लाग् ने कुरो नराख् न ू । बरु,
ितमीहरूले आफ्ना परमशे् वरको भय मान् न ू । म परम भु हु ँ । 15 झटुो न्याय नगन ूर्
। कोही ग रब भएको कारण र कोही मह वपणूर् भएको कारण ितमीहरूले कसै ित
पक्षपात नगन ूर् । बरु, आफ्नो िछमकेीको सही न्याय गन ूर् । 16 आफ्ना मािनसहरूका
िबचमा िनन् दा फैलाउँदै निहडँ्न,ू तर आफ्नो िछमकेीको ाण बचाउने कोिसस गन ूर्
। म परम भु हु ँ । 17 आफ्नो हृदयमा आफ्नो भाइको िन म्त घणृा नराख् न ू । आफ्नो
िछमकेीसगँै पाप नगनर्को िन म्त उसलाई इमानदार भएर हप् काउन ू । 18 बदला
न लन ूवा आफ्ना मािनसहरूका िवरु मा कुनै इख नराख् न,ू बरु आफ्नो िछमकेीलाई
आफैलाई झै ँ मे गन ूर् । म परम भु हु ँ । 19 ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू मान् न ू ।
आफ् ना पशहुरूलाई अक जाितका पशसुगँ िमलन नगराओ । आफ्नो खतेमा
दईु कारका िबउहरू नछर । दईु कारको साम ी िमिसएको कपडा नलगाओ
। 20 मगनी भएको तर मोल नित रएको वा स्वतन् नगराइएको कमारी स् ीसगँ
सतु् नलेाई दण्ड िदइयोस ्। ितनीहरूलाई मतृ्यदुण्ड निदन ू िकनभने त्यो मकु् त िथई ।
21 त्यस मािनसले भटे हुने पालको वशे ारमा परम भकुहाँ एउटा भडेा दोषब लको
रूपमा ल्याओस ् । 22 त्यसपिछ पजुारीले त्यस मािनसको लािग त्यसले गरेको
पापको खाितर परम भकुो अिग दोषब लको िन म्त त्यस भडेा ारा ाय श् च
गन छ । अिन त्यसले गरेको पाप क्षमा हुने छ । 23 ितमीहरूले जिमनमा हर
कारका रुखहरूलाई फलको िन म्त लगाएपिछ ितनीहरूले उत्पादन गरेका फललाई

खानको िन म्त मनाही ग रएको मान् न ू । ती फल तरेो िन म्त खानलाई ितन वषर्सम्म
मनाही हुने छ । त्यो नखान ू । 24 तर चौथो वषर्मा सबै फल परम भकुो िन म्त
शसंाको ब लदानझै ँ पिव हुने छ । 25 पाँचौँ वषर्मा रुखहरूले अझै बढी उत्पादन

गरून ् भनरे प खर्सकेपिछ ितमीहरू फल खान सक् छौ । म परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर हु ँ । 26 कुनै मासमुा रगत बाँकी छ भने त्यो नखान ू । भिवष् यबारे जान् न
आत्माहरूसगँ सल्लाह न लन,ू र अरूहरूलाई अलौिकक श क् तहरू ारा िनयन् ण
गन यास नगन ूर् । 27 ितमीहरूका कन् चटेको कपाल नखकुर् न ूवा दा ीका कुना-कुना
नकाट्न ू । 28 मरेको मािनसको िन म्त आफ्नो शरीर नकाट् न ू वा आफ्नो शरीरमा
खोपरे कुनै छाप नबनाउन ू । म परम भु हु ँ । 29 आफ्नी छोरीलाई वशे् या बनाएर
त्यसको अपमान नगन ूर्, न ता सारा दशे वशे् यागमनितर लाग् ला र दशे दषु् टताले
भ रने छ । 30 ितमीहरूले मरेो शबाथ मान् न ू र मरेो पिव स्थानको आदर गन ूर्
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। म परम भु हु ँ । 31 मरेकाहरू वा आत्माहरूसगँ बोल् नहेरूलाई नपछ् याओ ।
ितनीहरूको खोजी नगर, न ता ितनीहरूले ितमीहरूलाई अशु पान छन ।् म परम भु
ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 32 फुलकेा केश भएकाहरूका उप स्थितमा खडा होओ
र व ृ मािनसको उप स्थितलाई आदर गर । ितमीहरूका परमशे् वरको भय मान ।
म परम भु हु ँ । 33 ितमीहरूका दशेमा कुनै परदशेी बस् दछ भन,े त्यसलाई कुनै
हािन नगन ूर् । 34 ितमीहरूसगँ बसोबास गन परदशेी ितमीहरूका िन म्त ितमीहरूसगँै
बसोबास गन इ ाएलमै जन् मकेो मािनसझै ँ होस,् र त्यसलाई आफैलाई झै ँ मे
गन ूर्, िकनभने ितमीहरू पिन िम दशेमा परदशेी नै िथयौ । म परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर हु ँ । 35 लम्बाइ, तौल र सङ्ख्या नाप् दा छल नगन ूर् । 36 ितमीहरूले
ठक- ठक तराजु र ढक, र ठक- ठक नाप र तौलहरू योग गन ूर् । ितमीहरूलाई

िम दशेबाट बािहर ल्याउने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 37 ितमीहरूले
मरेा सबै आज्ञाहरू र मरेा सबै िविधिवधानहरू मान् न ू र तीअनसुार चल् न ू। म परम भु
हु’ँ ।”

20
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,्

‘इ ाएलका मािनसहरू, वा इ ाएलमा बसोबास गन परदशेीहरूमध्ये कसलैे आफ्ना
छोराछोरी मोलोखलाई चढाउँछ भन,े त्यो मा रनपुछर् । त्यहाँका मािनसहरूले
त्यसलाई ढुङ्गाले हाननू ्। 3 त्यसले आफ्नो बालक मोलोखलाई िदएर मरेो पिव
ठाउँ र पिव नाउँ अशु बनाएको हुनाले म त्यसको िवरु खडा हुने छु र त्यसका
मािनसहरूका िबचबाट त्यसलाई बिहष्कार गन छु । 4 यिद त्यो मािनसले आफ्ना
छोराछोरीमध्ये कोही मोलोखलाई चढाउँदा त्यस भिूमका मािनसहरूले आफ्ना
आखँा बन्द गरे, र त्यसलाई मतृ्यदुण्ड िदएनन ्भन,े 5 त्यस मािनस र त्यसको वशंको
िवरु म आफै खडा हुने छु, र त्यसलाई र मोलोखसगँ वशे् यागमन गन सबलैाई
बिहष् कृत गन छु । 6 मरेकाहरू वा आत्माहरूसगँ बोलरे आफैलाई वशे् यासरह
तलु् याउनहेरूलाई पछ् याउने मािनसको िवरु म खडा हुने छु र त्यसका मािनसहरूका
िबचबाट त्यसलाई बिहष् कार गन छु । 7 त्यसलैे आफैलाई अपर्ण गर र पिव
होओ, िकनभने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । [१] 8 ितमीहरूले मरेा
आज्ञाहरू मानरे ती पालन गन ूर् । ितमीहरूलाई पिव बनाउने परम भु म नै हु ँ ।
9 आफ्नी आमा वा आफ्नो बबुालाई सराप िदने सबै मा रनपुछर् । त्यसले आफ्नो
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बबुा वा आफ्नी आमालाई सरापकेो हुनाले त्यो दोषी हुन्छ र त्यो मनर् योग् यको
हुन्छ । 10अक परुुषको पत् नीसगँ िभचार गन मािनस अथार्त ्आफ्नो िछमकेीकी
पत् नीसगँ िभचार गन त्यो िभचारी मािनस, र ािभचा रणी दवुलैाई मा रनपुछर्
। 11 आफ्नो बबुाकी पत् नीसगँ सतु् ने मािनसले आफ्नो बबुाको नग् नतालाई कट
गदर्छ । त्यो छोरा र त्यसको बबुाकी पत् नी दवुै मा रनपुछर् । ितनीहरूको रगत
ितनीहरू आफैमािथ पन छ । 12 यिद कोही मािनस आफ्नी बहुारीसगँ सतु् यो भन,े
ितनीहरू दवुै मा रनपुछर् । ितनीहरूले दरुाचरण गरेका हुनाले ितनीहरू दोषी हुन्छन ्
र ितनीहरू मनर् योग् यका हुन्छन ् । 13 कोही परुुष स् ीसगँ झै ँ गरी अक परुुषसगँ
सतु् यो भन,े ितनीहरू दवुलै े घणृास्पद काम गरेका छन ् । ितनीहरू मा रनपैछर् ।
ितनीहरू दोषी हुन्छन ् र ितनीहरू मनर् योग् यका हुन्छन ् । 14 कोही परुुषले कुनै
स् ी र त्यसकी आमा दवुलैाई िववाह गर् यो भन,े यो दषु् टता हो । त्यो परुुष र ती
दवुै स् ी जलाइनपुछर् तािक ितमीहरूका िबचमा कुनै दषु् टता नहोस ् । 15 कोही
परुुषले पशसुगँ सहवास गरेमा त्यो मा रनपैछर्, र ितमीहरूले त्यो पशलुाई पिन मान ूर्
। 16 कोही स् ी पशसुगँ सहवास गनर्लाई त्यसको निजक गई भन,े ितमीहरूले
त्यस स् ी र पश ु दवुलैाई मान ूर् । ितनीहरू िनश् चय नै मा रनपैछर् । ितनीहरू दोषी
हुन्छन ्र मनर् योग् यका हुन्छन ्। 17 कोही परुुषले आफ्नी िददी-बिहनी, वा आफ्नो
बबुा वा आमाकी छोरीसगँ सतुरे त्यसको नग् नता कट गदर्छ, र त्यसले त्यस
परुुषको नग् नता दखे् दछे भन,े यो शमर्को कुरा हो । त्यो आफ्नी िददी-बिहनीसगँ
सतुकेो कारण ितनीहरू आफ्ना मािनसहरूको उप स्थितबाट बिहष् कृत ग रनपुछर् ।
त्यसले आफ्नो दोष बोिकरहने छ । 18 कोही परुुष स् ीको रजस् वलाको समयमा
त्योसगँ सतु् यो भन,े त्यसले त्यसको रगतको मलू दखेाउदँछ । ती परुुष र स् ी दवुै
आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कृत ग रनपुछर् । 19 आफ्नो बबुा वा आमाकी िददी-
बिहनीसगँ नसतु,् िकनभने त ैलँ े त्यसो गरेर आफ्नो निजकको नाताको अपमान गन
छस ्। तैलँ े आफ्नो दोष आफै बोक् ने छस ्। 20कोही परुुष आफ्नी काकीसगँ सतु्यो
भन,े त्यसले आफ्नो काकाको अपमान गदर्छ । ितनीहरूले आ-आफ्नो पापको भार
उठाउने छन,् र ितनीहरू िनसन्तान नै मन छन ् । 21 कोही मािनसले आफ्नो दाजु
वा भाइ जीिवतै हुदँा त्यसकी पत् नीलाई िबहे गर् यो भन,े त्यो अपमानजनक हो ।
त्यसले आफ्नो दाजु वा भाइलाई अनादर गदर्छ, र ितनीहरूले आफ्ना आमाबबुाबाट
उ रािधकारको रूपमा ाप् त गरेका सबै सम्पि ितनीहरूका छोराछोरीबाट म
खोिसिदने छु । 22 त्यसकैारण ितमीहरूले मरेा सबै िविधिवधानहरू र आज्ञाहरू
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पालन गन ूर् । यी ितमीहरूले पालन गन ूर् तािक ितमीहरूलाई बसोबास गनर्को िन म्त
मलैे लजैान लागकेो भिूमले ितमीहरूलाई नउकेलोस ् । 23 ितमीहरूका सामबुाट
मलैे िनष् कासन गरेका जाितहरूका रीित रवाजहरूमा ितमीहरू निहडँ्न,ू िकनभने
ितनीहरूले यी सबै कुरा गरे, र मलैे ितनीहरूलाई घणृा गरेँ । 24 मलैे ितमीहरूलाई
भने,ँ “ितमीहरूले ितनीहरूका भिूम उ रािधकारमा पाउने छौ । दधू र मह बिगरहने
दशे म ितमीहरूको अिधकारमा िदने छु । अरू मािनसहरूबाट ितमीहरूलाई अलग
गन परम भु ितमीहरूका परमशे् वर म नै हु ँ । 25 यसकैारण ितमीहरूले श ु र
अशु पश,ु अिन शु र अशु पक्षीिबच भदे राख् न ू । मलैे ितमीहरूका िन म्त
अशु भनरे छुट् ाएको अशु पश ु वा पक्षी वा जिमनमा घ ने ाणी ारा आफैलाई
अशु नबनाउन ू । 26 ितमीहरू पिव होओ, िकनभने म परम भु पिव छु, र मलैे
ितमीहरूलाई अरू मािनसहरूबाट अलग गरेको छु, िकनभने ितमीहरू मरेा हौ ।
27 मरेकाहरू वा आत्माहरूसगँ बोल् ने परुुष वा स् ी मा रनपुछर् । मािनसहरूले
ितनीहरूलाई ढुङ्गाले हाननू ् । ितनीहरू दोषी छन ् र मनर् योग् यका छन ् ।’ ”
20:7 [१] धरैे वतर्मान ससं्करणमा यस्तो छः ... िकनभने म, परम भु ितमीहरूका
परमशे् वर पिव छु ।

21
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “पजुारीहरू अथार्त ् हारूनका छोराहरूलाई

यसो भन,् ‘आफ्ना मािनसहरूका िबचमा मनहरूका िन म्त ितमीहरूमध्ये कोहीले
पिन आफूलाई अशु नबनाउन,ू 2तर त्यसका निजकका नातदेारहरू अथार्त त््यसकी
आमा, त्यसको बबुा, छोरा, त्यसकी छोरी, त्यसको दाजु वा भाइ, 3 वा त्यसमा
आि त त्यसकी कन्या िददी वा बिहनी जसको पित छैन, यी सबकैा िन म्त त्यसले
आफैलाई अशु बनाउन सक् छ । 4 तर त्यसले आफ्ना अरू नातदेारहरूका िन म्त
आफैलाई अशु नबनाओस ् र आफैलाई अपिव नबनाओस ् । 5 पजुारीहरूले
आफ्नो िशर नखौरून ्वा ितनीहरूका दा ीका कुना-कुना नकाटनू,् न त ितनीहरूले
आफ्ना शरीरहरू काटनू ् । 6 ितनीहरू आफ्ना परमशे् वरका िन म्त पिव रहून,् र
ितनीहरूका परमशे् वरका नाउकँो अपमान नगरून,् िकनभने पजुारीहरूले परम भकुा
भोजनको ब लदान अथार्त ् ितनीहरूका परमशे् वरको भोजन अपर्ण गदर्छन ् ।
यसकैारण पजुारीहरू पिव रहून ् । 7 ितनीहरू आफ्ना परमशे् वरका िन म्त अलग
ग रएका हुनाले ितनीहरूले त्यस्ती स् ीलाई िववाह नगरून ्जो एउटी वशे् या हो र जो
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अपिव छे, र ितनीहरूले आफ्नो पितबाट िवच् छेद भएकी स् ीलाई िववाह नगरून ्
। 8 तैलँ े त्यसलाई अलग राख् न,ू िकनभने परम भलुाई रोटी चढाउने त्यो नै हो ।
त्यो तरेो िन म्त पिव हुनपुछर्, िकनभन,े तलँाई पिव तलु् याउने म परम भु पिव
छु । 9 पजुारीकी छोरी जो वशे् या भएर आफैलाई अपिव बनाउछे, त्यसले आफ्नो
बबुाको अपमान गछ । त्यो जलाइयोस ्। 10 आफ्ना दाजभुाइहरूका िबचमा धान
पजुारी भएको मािनस जसको िशरमा अिभषकेको तले खन् याइएको छ, र धान
पजुारीको िवशषे पोशाक लगाउनको िन म्त अपर्ण गरी पिव ग रएको छ, त्यसले
आफ्नो केश खलुा नछोडोस ् वा आफ्ना लगुाहरू नच्यातोस ् । 11 आफ्नो बबुा
वा आफ्नी आमा जो भए तापिन लाश भएको ठाउँमा त्यो नजाओस ् र आफैलाई
अपिव नबनाओस ् । 12 त्यो धान पजुारी पिव स्थानबाट बािहर निनस्कोस ्
र त्यसले आफ्नो परमशे् वरको पिव स्थानलाई अशु नबनाओस,् िकनभने त्यो
आफ्नो परमशे् वरको अिभषके गन तले ारा धान पजुारीको रूपमा अपर्ण ग रएको
छ । म परम भु हु ँ । 13 धान पजुारीले आफ्नी पत् नीको रूपमा कन्या केटी
िबहे गरोस ् । 14 त्यसले िवधवा, िवच् छेद भएकी स् ी, वा वशे् या िबहे नगरोस ्
। यस्ता स् ीहरूलाई त्यसले िबहे नगरोस ् । त्यसले आफ्नै मािनसहरूबाट एउटा
कन्या केटी नै िबहे गरोस,् 15 तािक त्यसले आफ्ना मािनसहरूका िबचमा आफ्ना
छोराछोरीहरूलाई अशु नबनाओस,् िकनभने त्यसलाई पिव बनाउने परम भु म
नै हु’ँ ।” 16 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 17 “हारूनलाई यसो भन,् ‘तरेा सारा
वशंहरूिभ तरेा उ रािधकारीहरूमा कुनै शारी रक खोट छ भन,े त्यसले आफ्नो
परमशे् वरलाई भोजन अपर्ण गनर् निजक नआओस ् । 18 शारी रक खोट भएको
मािनस परम भकुो निजक नआओस,् जस्तै द ृ ष् टिवहीन वा िहडँ्न नसक् ने मािनस,
िवरूिपत वा आकार िवकृत भएको मािनस, 19 हात वा खु ा बाँ ङ्गएको मािनस,
20 पछािड ढाडमा मासकुो डल् ला पलाएको मािनस, वा धरैे पातलो वा होचो मािनस,
वा आखँामा खोट भएको मािनस, वा रोग लागकेो, घाउ भएको, चमर्रोग लागकेो, वा
अन्डाकोष िपिसएको मािनस । 21 पजुारी हारूनका उ रािधकारीहरूका िबचबाट
शारी रक खोट भएको कोही मािनस पिन परम भकुो िन म्त होमब ल अपर्ण
गनर्लाई निजक नआओस ्। शारी रक खोट भएको मािनस आफ्नो परम भकुो रोटी
अपर्ण गनर् निजक नआओस ् । 22 परमशे् वरको अित पिव वा पिव भोजनबाट
त्यसले खान िमल्छ । 23 तर, त्यो पदार्िभ वशे नगरोस,् न त वदेीको निजक
आओस,् िकनभने त्यसमा शारी रक खोट छ, र त्यसले मरेो पिव स्थानलाई अशु
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नबनाओस,् िकनभने ितनीहरूलाई पिव बनाउने परम भु मै हु’ँ ।” 24 यसलैे
मोशाले यी वचनहरू हारून, ितनका छोराहरू र इ ाएलका सारा मािनसहरूलाई
सनुाए ।

22
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “हारून र त्यसका छोराहरूलाई भन ् िक

इ ाएलका मािनसहरूले मरेो िन म्त अलग गरेका पिव कुराहरूबाट ितनीहरू
टाढा रहून ् । ितनीहरूले मरेो पिव नामलाई अपिव नबनाऊन ् । म परम भु
हु ँ । 3 ितनीहरूलाई भन,् ‘ितमीहरूका सारा वशंहरूिभ ितमीहरूका कुनै
उ रािधकारीहरूमध्ये कोही अशु भएको बलेा परम भकुा िन म्त इ ाएलका
मािनसहरूले अलग गरेका पिव कुराहरूको निजक गयो भन,े त्यो मरेो निजकबाट
बिहष् कृत होस ् । म परम भु हु ँ । 4 हारूनका उ रािधकारीहरूमध्ये जसलाई
छालाको सरुवा रोग लागकेो छ, वा जसको शरीरबाट कुनै सङ् ामक कुरा
बिगरहकेो छ भन,े त्यो श ु नभएसम्म त्यसले परम भकुहाँ अपर्ण ग रएको
ब लदानबाट केही पिन खानहुुदँनै । मरेको मािनस, वा वीयर्पात भइरहकेो
मािनसजस्तो अशु कुरालाई छुन,े 5 वा अशु बनाउने घ ने पश,ु वा अशु
बनाउने कुनै मािनसलाई छुन,े त्यो जस्तो िकिसमको अशु ता भए तापिन, 6 र कुनै
अशु कुरालाई छुने पजुारी साँझसम्म अशु हुन्छ । त्यसले आफ्नो शरीर पानीले
ननहुाएसम्म कुनै पिव कुरा नखाओस ्। 7घाम अस्ताएपिछ त्यो श ु हुने छ । घाम
अस्ताएपिछ त्यसले पिव कुराहरूबाट खान िमल्छ, िकनभने त्यो त्यसकै भोजन
हो । 8 मरेको वा वन पशु ारा मा रएको कुनै कुरा त्यसले नखाओस ्। त्यसबाट त्यो
अशु हुन्छ । म परम भु हु ँ । 9 पजुारीहरूले मरेा िनदशनहरू पालन गरून,् न ता
ितनीहरू पापको दोषी हुने छन ् र मलाई अपिव तलु्याएको कारण ितनीहरू मनर्
सक्छन ्। ितनीहरूलाई पिव बनाउने परम भु म नै हु ँ । 10 पजुारीको प रवारमा
कुनै बािहरको मान्छे, पजुारीका पाहुनाहरू वा त्यसका ज्यालामा काम गन नोकरहरू
कसलैे पिन पिव कुरा नखाऊन ्। 11 तर पजुारीले आफ्नै पसैाले िकनकेो दासले
परम भकुा िन म्त अलग ग रएका कुराहरूबाट खान सक्छ । पजुारीका प रवारका
सदस्यहरू र त्यसको घरमा जन्मकेा दासहरूले पिन त्योसगँै ती कुराहरूबाट खान
सक् ने छन ् । 12 यिद पजुारीकी छोरीले पजुारीसगँ िबहे नगरेर कोही अरूसगँ
िबहे गर् यो भने त्यसले अपर्ण ग रएका पिव ब लदानहरूबाट नखाओस ्। 13 तर
पजुारीकी छोरी िवधवा, वा िवच् छेद भएकी स् ी हो, र त्यसको बालबच् चा छैन,
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र त्यो आफ्नो जवानीमा झै ँ आफ्नै बबुाको घरमा बसोबास गनर् फक भन,े त्यसले
आफ्नो बबुाको भोजनबाट खान सक्छे । तर पजुारीको प रवारको सदस्य नभएको
कसलैे पिन पजुारीको भोजनबाट नखाओस ् । 14 यिद कुनै मािनसले थाहा नपाई
पिव भोजनबाट खायो भन,े त्यसले त्यसको िन म्त पजुारीलाई दाम ितरोस;् त्यसले
त्यसमा पाँचौँ भाग थपरे पजुारीलाई िफतार् गरोस ्। 15 डोलाएर परम भलुाई अपर्ण
ग रएका पिव कुराहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूले अपिव नगरून,् 16 न ता
ितनीहरूले पाप बोक् ने छन ्र पिव भोजन खाएको कारण ितनीहरू दोषी हुने छन,्
िकनभने ितनीहरूलाई पिव बनाउने परम भु म नै हु’ँ ।” 17 परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, 18 “हारून र त्यसका छोराहरू, र इ ाएलका सारा मािनसहरूलाई यसो
भन,् ‘कुनै इ ाएली, वा इ ाएलमा बसोबास गन परदशेीले ब लदान अपर्ण गदार्
चाहे त्यो कुनै भाकल परुा गनर् होस,् वा त्यो स्वचे् छा भटेी होस,् वा ितनीहरूले
परम भलुाई होमब ल अपर्ण गदार्, 19 ितनीहरूले गाई-गोरू, भडेा, वा बा ाहरूमध्ये
िनष् खोट भाले अपर्ण गरोस,्अिन त्यो स्वीका रने छ । 20 तर खोट भएको कुनै कुरा
पिन अपर्ण नगन ूर् । म त्यो ितमीहरूबाट स्वीकान छैन ँ । 21 कसलैे आफ्नो भाकल
परुा गनर्, वा स्वचे् छा भटेीस्वरूप बथान वा बगालबाट परम भकुो िन म्त मलेब ल
चढाउँछ भन,े त्यो िनष् खोट होस,् अिन त्यो स्वीका रने छ । त्यो पशमुा कुनै पिन
खोट हुनहुुदँनै । 22 अन्धा, चोट भएका, अङ्गभङ्ग भएका, मसूा वा पाकेको
घाउ भएका, वा िचलाउने रोग भएका पशु ितमीहरूले अपर्ण नगन ूर् । ितमीहरूले
परम भकुो िन म्त वदेीमा होमब ल ारा यी अपर्ण नगन ूर् । 23 अङ्गभङ्ग भएको
वा सानो साँढे वा भडेाचािह ँ ितमीहरूले स्वचे् छा भटेीस्वरूप अपर्ण गनर् सक्छौ, तर
भाकलको िन म्त त्यसको भटेी हण हुने छैन । 24 चोट लागकेा, कुच् च्याइएका,
िच रएका, वा का टएका अण्डकोष भएका पशु परम भलुाई अपर्ण नगन ूर् ।
ितमीहरूको दशेभै र त्यस्तो नगन ूर् । 25 परदशेीको हातबाट ितमीहरूका परमशे् वरको
भोजन अपर्ण नगन ूर् । अङ्गभङ्ग भएका वा खोट भएका पशहुरू, ितमीहरूका िन म्त
हण हुने छैनन’् ।” 26 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 27 “बाछा वा भडेा वा

बा ा ज न्मदँा त्यो त्यसको माउसगँ सात िदन रहोस ् । आठौँ िदनबाट परम भकुो
िन म्त होमब ल अपर्ण गनर्लाई त्यो स्वीका रने छ । 28 गाई वा भडेीलाई एकै
िदनमा त्यसको बच् चासमते नमान ूर् । 29 ितमीहरूले परम भलुाई धन्यवादको ब ल
अपर्ण गदार् ितमीहरूले त्यो स्वीकारयोग् य त रकामा ब ल गन ूर् । 30 त्यसलाई त्यो
ब ल ग रएकै िदनमा खान ू । अक िबहानीसम्म त्यसको केही भाग पिन नछोड् न ू ।
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म परम भु हु ँ । 31 यसकैारण ितमीहरूले मरेा आज्ञा मान् न ू र तीअनसुार िहडँ्न ू । म
परम भु हु ँ । 32 ितमीहरूले मरेो पिव नाउलँाई अपिव नतलु्याउन ू । इ ाएलका
मािनसहरूले म पिव छु भन् ने कुरा स्वीकारून ् । ितमीहरूलाई पिव बनाउने
परम भु म नै हु,ँ 33 र मलैे नै ितमीहरूका परमशे् वर हुनको िन म्त ितमीहरूलाई
िम दशेबाट बािहर ल्याएँ । म परम भु हु ँ ।

23
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,्

‘परम भकुा िन म्त तोिकएका चाडहरू यी नै हुन,् जसलाई ितमीहरूले पिव
सभाको रूपमा घोषणा गन ूर् । यी मरेा िनयिमत चाडहरू हुन ्। 3 ितमीहरू छ िदनसम्म
काम गनर् सक्छौ, तर सातौँ िदनचािह ँ पणू र् िव ामको शबाथ अथार्त ् पिव सभा हो
। ितमीहरू बसोबास गन कुनै पिन ठाउँमा काम नगन ूर् िकनभने त्यो परम भकुो
िन म्त शबाथ हो । 4 परम भकुा िन म्त तोिकएका चाडहरू यी नै हुन,् पिव
सभाहरू जसलाई ितमीहरूले ितनीहरूका तोिकएका समयमा घोषणा गन ूर् । 5 पिहलो
मिहनाको चौधौँ िदनको साँझ परम भकुो िनस्तार-चाड हो । 6 सोही मिहनाको
पन् ौँ िदन परम भकुो िन म्त अखिमरी रोटीको चाड हो । सात िदनसम्म ितमीहरूले
अखिमरी रोटी खान ू। 7 पिहलो िदनलाई ितमीहरूले भलेा हुनको िन म्त छुट् ाउन,ू
र त्यस िदन ितमीहरूका कुनै पिन दिैनक काम नगन ूर् । 8 ितमीहरूले सात िदनसम्म
परम भकुो िन म्त भोजनको भटेी अपर्ण गन छौ । सातौँ िदनचािह ँ परम भकुो
िन म्त अलग ग रएको सभाको िदन हो, र त्यस िदन ितमीहरूले आफ्ना कुनै पिन
दिैनक काम नगन ूर्’ ।” 9 परम भु मोशासगँ यसरी बोल् नभुयो, 10 “इ ाएलका
मािनसहरूलाई यसो भन,् ‘मलैे ितमीहरूलाई िदन लागकेो दशेमा ितमीहरू पगुरे
त्यहाँ फसलको कटनी गरेपिछ ितमीहरूले बालीको पिहलो फलको एक िबटा
पजुारीकहाँ ल्याउन ू। 11 त्यसले त्यो बालीको िबटालाई परम भकुो अिग डोलाउने
छ र ितमीहरूका िन म्त त्यो स्वीका रयोस ् भनरे त्यसले त्यो उहाँलाई अपर्ण
गन छ । शबाथपिछको िदनमा पजुारीले त्यो डोलाएर मलाई अपर्ण गन छ ।
12 बालीको िबटालाई डोलाएर मलाई अपर्ण गन िदनमा एक वषर्को िनष् खोट
थमुा होमब लको रूपमा परम भलुाई चढाउन ू । 13 अन् नब लचािह ँ परम भकुो
िन म्त िमठो सगुन्ध िदनको िन म्त होमब लको रूपमा तलेसगँ मिुछएको एक पाथी
मिसनो िपठो होस,् र अघर्ब लचािह ँ एक लटर दाखम होस ् । 14 यो ब ल
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ितमीहरूले आफ्नो परमशे् वरकहाँ नल्याउने िदनसम्म ितमीहरूले रोटी, भटेुको अन् न
वा ह रयो अनाज केही नखान ू । ितमीहरू बसोबास गन हरेक ठाउँमा ितमीहरूका
मािनसहरूको सबै वशंमा यो सदाको िन म्त िविध होस ् । 15 शबाथ िदन अथार्त ्
डोलाउने ब लको रूपमा ितमीहरूले बालीको िबटा ल्याएको िदनपिछ परैु सात हप् ता
गन् न ू । 16 सातौँ शबाथको पचास िदन ितमीहरूले गन् न ू । त्यसपिछ ितमीहरूले
परम भलुाई नयाँ अन् नको ब ल चढाउन ू । 17 ितमीहरूका घरहरूबाट एक पाथी
िपठोबाट बनकेा दईुवटा रोटी ल्याउन ू । त्यो मिसनो िपठो खिमर राखरे बनाइयोस ्
। ती परम भकुो िन म्त पिहलो फलको डोलाइने ब ल हुने छन ् । 18 रोटीसगँै
ितमीहरूले एक वष िनष् खोट सातवटा थमुा, एउटा साँढकेो बच् चा, र दईुवटा भडेा
अपर्ण गन ूर् । ितनीहरूको अन् नब ल र अघर्ब लसगँै ती परम भकुो िन म्त िमठो
सगुन्ध िदने होमब ल होऊन ् । 19 ितमीहरूले पापब लको िन म्त एउटा बोका, र
मलेब लको िन म्त एक वष दईुवटा थमुा ब लदानको िन म्त अपर्ण गन ूर् । 20 पिहलो
फलको रोटीसगँै परम भकुो िन म्त पजुारीले ती डोलाओस,् र दईुवटा थमुासगँै ती
ब लदानस्वरूप अपर्ण गरोस ् । ती पजुारीको िन म्त परम भलुाई अपर्ण ग रएको
पिव ब लदान हुने छन ्। 21 त्यही िदन ितमीहरूले घोषणा गन ूर् । त्यहाँ पिव सभा
हुने छ, र ितमीहरूले गन दिैनक काम नगन ूर् । ितमीहरू बसोबास गन सबै ठाउँमा
ितमीहरूको वशंमा यो सदाको िन म्त िविध हुने छ । 22 ितमीहरूले आफ्नो भिूमको
फसल कटनी गदार् आफ्ना भिूमको कुना-कुनामा कटनी नगन ूर्, र आफ्नो फसलको
िशला-बाला नबटुल् न ू । ती ितमीहरूले ग रब र परदशेीका िन म्त छोिडिदन ू ।
म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु’ँ ।” 23 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
24 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् ‘सातौँ मिहनाको पिहलो िदन ितमीहरूका
िन म्त पिव िव ामको िदन हुने छ, र त्यो िदन तरुही फुकेर सम्झना ग रने छ
र पिव सभा हुने छ । 25 ितमीहरूले आफ्ना दिैनक काम नगन ूर्, र ितमीहरूले
परम भकुा िन म्त आगो ारा ब ल अपर्ण गन ूर्’ ।” 26 अिन परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, 27 “सातौँ मिहनाको दसौँ िदन ाय श् च को िदन हो । त्यस बलेा एउटा
पिव सभा होस,् र ितमीहरूले आफैलाई न बनाएर परम भकुो िन म्त आगो ारा
ब ल अपर्ण गन ूर् । 28 त्यस िदन ितमीहरूलेकाम नगन ूर्, िकनभने परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरको अिग आफ्नै िन म्त ाय श् च गनर्लाई त्यो िदन ाय श् च को िदन
हो । 29 त्यस िदन आफैलाई न नबनाउने मािनस आफ्ना मािनसहरूबाट बिहष् कृत
होस ् । 30 त्यस िदन कुनै पिन काम गन मािनसलाई म परम भलुे नै त्यसका
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मािनसहरूका िबचमा नष् ट गन छु । 31 ितमीहरूले त्यस िदन कुनै पिन कारको
काम नगन ूर् । ितमीहरू बसोबास गन सबै ठाउँमा ितमीहरूका मािनसहरूका सबै
वशंमा सदाको िन म्त यो िविध बनोस ् । 32 यो िदन ितमीहरूका िन म्त पिव
िव ामको शबाथ होस,् र त्यस मिहनाको नवौँ िदनको साँझ ितमीहरूले आफैलाई
न बनाउन ू । अक िदनको साँझसम्म ितमीहरूले शबाथ मान् न ू ।” 33 परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, 34 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् ‘सातौँ मिहनाको पन् ौँ
िदन परम भकुो िन म्त छा ो-बासको चाड हुने छ । त्यो सात िदनसम्म रहने छ
। 35 पिहलो िदनमा पिव सभा होस ् । ितमीहरूले आफ्ना दिैनक काम नगन ूर् ।
36 सात िदनसम्म परम भलुाई आगो ारा ब लदान अपर्ण गन ूर् । आठौँ िदनमा पिव
सभा होस,् र ितमीहरूले परम भकुो िन म्त आगो ारा ब लदान अपर्ण गन ूर् । यो एउटा
पिव सभा हो, र ितमीहरूले आफ्ना दिैनक काम नगन ूर् । 37 यी परम भकुा िन म्त
तोिकएका चाडहरू हुन,् जसलाई ितमीहरूले आगो ारा ग रने ब लदान, होमब ल
र अन् नब ल, ब लदानहरू र अघर्ब लहरू आ-आफ्नै िदनमा अपर्ण गनर्को िन म्त
पिव सभाहरू भनरे घोषणा गन ुर्पछर् । 38 परम भकुा िन म्त शबाथ, र ितमीहरूले
परम भलुाई िदने ितमीहरूका उपहारहरू, ितमीहरूका भाकलहरू, र ितमीहरूका
सबै स्वचे्छा भटेीहरू बाहके यी चाडहरू हुने छन ् । 39 छा ो-बासको चाडको
सम्बन्धमा, सातौँ मिहनाको पन् ौँ िदनमा ितमीहरूले भिूमबाट फसल बटु लसकेपिछ
ितमीहरूले परम भकुो यो चाडलाई सात िदनसम्म मान् न ू। पिहलो िदन पिव िव ाम
हुने छ, र आठौँ िदन पिन पिव िव ाम हुने छ । 40 पिहलो िदनमा ितमीहरूले
रुखहरूबाट उ म फल, खजरुका हाँगाहरू, र धरैे पात भएका हाँगाहरू, र लहरे-
पीपलका हाँगाहरू लन,ू र सात िदनसम्म परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको साम ु
आनन्द मनाउन ू। 41 हरेक वषर् सात िदनसम्म ितमीहरूले परम भकुो िन म्त यो चाड
मनाउन ू । ितमीहरू बसोबास गन सबै ठाउँमा ितमीहरूका मािनसहरूका सबै वशंमा
सदाको िन म्त यो एउटा िविध होस ्। 42 ितमीहरू सात िदनसम्म स-साना छा ोमा
बस् न ू। इ ाएलमा जन्मकेा सबै जना सात िदनसम्म स-साना छा ोमा बसनू,् 43 तािक
ितमीहरूका वशंले पसु्तौ-ँपसु्तासम्म यो जाननू,् िक मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई
िम दशेबाट बािहर ल्याउदँा ितनीहरूलाई कसरी यी स-साना छा ाहरूमा बस् न
लगाएँ । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु’ँ ।” 44 यसरी मोशाले परम भकुा
िन म्त तोिकएका चाडहरूबारे इ ाएलका मािनसहरूलाई घोषणा गरे ।
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24
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई ब ीमा योग

ग रनको िन म्त जतैनूलाई िपसरे श ु तले ल्याउन ू भनरे भन,् तािक ब ी िनरन्तर
ब लरहोस ् । 3 भटे हुने पालमा गवाही पदार्द े ख बािहर परम भकुो साम ु हारूनले
साँझदे ख िबहानसम्म त्यो ब ी बा लराखोस ् । ितमीहरूका मािनसहरूको सारा
वशंमा सदाको िन म्त यो एउटा िविध बनोस ् । 4 धान पजुारीले श ु सनुको
पानसमा भएका ब ीहरू बा लराखोस ् । 5 तैलँ े मिसनो िपठो लएर बा वटा रोटी
बनाउन ू । हरेक रोटीमा एक पाथी िपठो होस ् । 6 त्यसपिछ परम भकुो अिग शु
सनुको टेबलुमािथ छ-छवटा गरी ती दईु ताँतीमा राख् न ू । 7 रोटीहरूका दवुै ताँतीमा
सम्झनाको भटेीस्वरूप शु धपू राख् न ू। यही धपू परम भकुो िन म्त होमब ल हुने छ
। 8 हरेक शबाथ िदनमा अनन्तको करारको िचन्हस्वरूप इ ाएलका मािनसहरूको
खाितर धान पजुारीले परम भकुो अिग त्यो रोटी राखोस ् । 9 यो भटेी हारून र
त्यसका छोराहरूका िन म्त हुने छ, र ितनीहरूले त्यो कुनै पिव ठाउँमा खाऊन,्
िकनभने त्यो परम भकुा िन म्त होमब लको भटेीको भाग हो ।” 10 एउटी इ ाएली
स् ीको छोरा जसको बबुा एक िम ी िथयो, त्यो इ ाएलका मिनसहरूका िबचमा
गयो । छाउनीमा त्यस इ ाएली स् ीको छोरा एउटा इ ाएली परुुषसगँ झगडा गर् यो
। 11 इ ाएली स् ीको छोराले परम भकुो नाउकँो िनन्दा गर् यो र परमशे् वरलाई
सराप् यो । यसकैारण मािनसहरूले त्यसलाई मोशाकहाँ ल्याए । त्यसकी आमाको
नाम शलोमीत िथयो जो दानका कुलको िद ीकी छोरी िथई । 12 परम भु आफैले
ितनीहरूलाई आफ्नो इच् छा नबताउनभुएसम्म ितनीहरूले त्यसलाई बन्दी बनाएर
राखे । 13 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 14 “परमशे् वरलाई सरापकेो
मािनसलाई छाउनीबाट बािहर िनकाल ्। त्यसको कुरा सनुकेा सबलैे आफ्ना हात
त्यसको टाउकोमािथ राखनू,् र त्यसपिछ जम् मै समदुायले त्यसलाई ढुङ्गाले हाननू ्
। 15 इ ाएलका मािनसहरूलाई तैलँ े यसरी सम्झाउन,ू ‘आफ्ना परमशे् वरलाई
सराप् नले े आफ्नो दोष आफै बोकोस ् । 16 परम भकुो नाउकँो िनन्दा गन मािनस
मा रयोस ् । त्यो इ ाएलमा जन्मकेो स्वदशेी वा परदशेी जो भए तापिन जम्मै
समदुायले त्यसलाई ढुङ्गाले हाननू ्। परम भकुो नाउकँो िनन्दा गन मािनस िनश् चय
नै मा रयोस ् । 17 यिद कसलैे कोही अक मािनसलाई िहकार्एर मार् यो भन,े त्यो
िनश् चय नै मा रयोस ्। 18 यिद कसलैे अकार्को पशलुाई हानरे मार् यो भन,े त्यसले
ाणको साटो ाण नै भनार् िदओस ् । 19 यिद कसलैे आफ्नो िछमकेीलाई घाइते



24:20 xlvi लवेीहरू 25:11

बनायो भन,े त्यसले आफ्नो िछमकेीलाई जे गरेको िथयो त्यसलाई पिन त्यही
ग रयोस,् 20चोटको साटो चोट,आखँाको साटो आखँा, दाँतको साटो दाँत । त्यसले
अक मािनसलाई घाइते बनाएको कारण त्यसलाई पिन त्यस्तै ग रयोस ्। 21जसले
कुनै पशलुाई माछर् त्यसले त्यसको भनार् ितरोस,् र जसले अक मािनसलाई माछर्
त्यो मा रयोस ् । 22 परदशेी र स्वदशेमै ज न्मएको इ ाएली दवुकैा िन म्त िनयम
एउटै होस,् िकनभने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु’ँ ।” 23 यसकैारण मोशाले
इ ाएलका मािनसहरूलाई यी कुरा बताए, र ती मािनसहरूले परम भलुाई सरापकेो
मािनसलाई छाउनीबाट बािहर िनकाले । ितनीहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हाने ।
इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुे मोशालाई िदनभुएको आज्ञाको पालन गरे ।

25
1 परम भलुे मोशालाई सीनै पवर्तमा भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई

भन,् ‘मलैे ितमीहरूलाई िदने दशेमा पगुपेिछ परम भकुो िन म्त भिूमले पिन शबाथ
मानोस ् । 3 ितमीहरूले छ वषर्सम्म आफ्नो भिूममा बाली लगाउन,ू र छ वषर्सम्म
आफ्नो दाखबारी िछवँल् न ू र फसल बटुल् न ू । 4 तर सातौँ वषर्मा परम भकुो िन म्त
भिूमले पिन पिव शबाथ मानोस ् । आफ्नो भिूममा बाली नलगाउन ू वा आफ्नो
दाखबारी निछवँल् न ू। 5आफै उ केो फसल वा निछवँलकेो बोटबाट दाखको कटनी
नगन ूर् । योचािह ँ भिूमको िन म्त एक वषर्का लािग पिव िव ाम होस ्। 6 शबाथको
वषर्मा खन-जोत नग रएको भिूमले जे उब्जाउछँ त्यो नै ितमीहरूका िन म्त भोजन
हुने छ । ितमीहरू, ितमीहरूका कमारा-कमारीहरू, ितमीहरूले ज्यालामा काममा
लगाएका नोकरहरू र ितमीहरूसगँ बसोबास गन परदशेीहरूले ती भोजन बटुल् न
सक्छन,् 7 र ितमीहरूका गाईवस्त,ु र जङ्गली पशहुरूले पिन भिूमले जे उब्जाउछँ
त्यही खाने छन ् । 8 ितमीहरूले आफ्नो लािग सात शबाथका वषर्हरू अथार्त ्सात
गणुा सात वषर् गरी उनन् चास वषर् गन् न ू । 9 त्यसपिछ सातौँ मिहनाको दसौँ िदनमा
ितमीहरूले सबै ठाउँमा ठुलो आवाजमा तरुही बजाउन ू । ाय श् च को िदनमा
ितमीहरूले आफ्ना सारा भिूमभ र तरुही बजाउन ू । 10 ितमीहरूले पचासौँ वषर्
परम भकुा िन म्त अलग गन ूर् र सारा भिूममा सबै बािसन्दाहरूिबच स्वतन् ताको
घोषणा गन ूर् । यो ितमीहरूका िन म्त पनुस्थार्पनाको वषर् होस,् जनु वषर् सम्पि र
दास ितनीहरूका प रवारहरूमा िफतार् ग रने छन ् । 11 पचासौँ वषर् ितमीहरूका
िन म्त पनुस्थार्पनाको वषर् हुने छ । ितमीहरूले बाली नलगाउन ू र कटनी पिन
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नगन ूर् । आफै उ केा, र निछवँलकेा बोटहरूका दाखहरू ितमीहरूले खान ू । 12 यो
पनुस्थार्पनाको वषर् भएको हुनाले यो ितमीहरूका िन म्त पिव हुने छ । भिूममा
आफै उ केा कुराहरू ितमीहरूले खान ू । 13 पनुस्थार्पनाको वषर्मा सबलैाई आफ्नै
जग् गाजिमनमा फकार्उन ू । 14 ितमीहरूले आफ्नो िछमकेीलाई आफ्नो जग् गा
बचे् दा वा आफ्नो िछमकेीबाट जग् गा िकन्दा ितमीहरूले एक-अकार्लाई धोका
निदन ू । 15 आफ्नो िछमकेीबाट जग् गा िकन्दा अक पनुस्थार्पनाको वषर्सम्ममा
कटनी गनर् सिकने वषर्हरू र बालीहरूलाई ध्यानमा राख् न ू । जग् गा बचे् न लागकेा
ितमीहरूका िछमकेीले पिन यो कुरा ध्यानमा राखोस ् । 16 अक पनुस्थार्पनाको
वषर्सम्म जित धरैे वषर् बाँकी रहन्छ त्यित नै जग् गाको मलू्य बढी हुने छ, र
अक पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म जित थोरै वषर् बाँकी रहन्छ त्यित नै जग् गाको
मलू्य कम हुने छ, िकनभने नयाँ मा लकको िन म्त कटनीको सङ्ख्या अक
पनुस्थार्पनाको वषर् आउन बाँकी वषर्हरूमा आधा रत हुन्छ । 17 ितमीहरूले एक-
अकार्लाई धोका निदन,ू बरु ितमीहरूले आफ्ना परमशे् वरको मान गन ूर्, िकनभने म
परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ । 18 यसलैे ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू मान् न,ू मरेा
िनयमहरू पालन गन ूर् र तीअनसुार चल् न ू । अिन ितमीहरू आफ्नो दशेमा सरुिक्षत
भई िजउने छौ । 19 भिूमले आफ्नो उब्जनी िदने छ, र ितमीहरूले शस् त मा ामा
खाने छौ र त्यहाँ सरुिक्षत भएर िजउने छौ । 20 ितमीहरूले भनौला, “सातौँ वषर्मा
हामीले के खाने छौ?ँ हने ुर्होस,् हामीले न त बाली लगाउन सक्छौ,ँ न फसल
कटनी गनर् सक्छौँ ।” 21 छैटौँ वषर्मा ितमीहरूमािथ म मरेो आिशष ्बसार्उने छु, र
भिूमले ितन वषर्सम्म पगु् ने फसल उब्जाउने छ । 22 आठौँ वषर्मा ितमीहरूले बाली
लगाउने छौ र ितमीहरूले अिगल्लो वषर्को उब्जनी र भण्डार ग रएको उब्जनीबाट
नै खान ू । नवौँ वषर्को कटनी ग रएको फसल नआउँदासम्म अिगल्ला वषर्हरूमा
भण्डार ग रएका उब्जनीहरूबाट ितमीहरूले खान सक् ने छौ । 23कोही नयाँ स्थायी
मा लकलाई भिूम नबचे् न,ू िकनभने त्यो भिूम मरेो हो । ितमीहरू सबै परदशेीहरू
हौ र मरेो भिूमका अस्थायी बािसन्दाहरू हौ । 24 ितमीहरूले हािसल गरेका सबै
जग् गाको िन म्त छुटकाराको अिधकार िदन;ू ितमीहरूले जनु प रवारबाट जग् गा
िकन्यौ त्यही प रवारलाई त्यो जग् गा िकन् ने मौका िदन ू । 25 यिद ितमीहरूको
कोही सङ्गी-इ ाएली ग रब भयो र त्यसले ग रबीको कारण आफ्नो केही सम्पि
बचे् यो भन,े त्यसको सबभैन्दा निजकको नातदेार आएर त्यसले ितमीहरूलाई बचेकेो
सम्पि पनुः िकन् न सक् ने छ । 26 यिद त्यो सम्पि लाई फुकाउनको िन म्त
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त्यसको कुनै नातदेार छैन, तर त्यो फे र धना भयो र त्यो फुकाउने क्षमता त्योसगँ
भयो भन,े 27 त्यसले त्यो जग् गा बचेपेिछ िबतकेा वषर्हरू गनोस ् र त्यसले जनु
मािनसलाई त्यो जग् गा बचेकेो िथयो त्यसलाई बाँकी रकम ितरोस ् । त्यसपिछ
त्यो आफ्नै जग् गाजिमनमा फकर् न सक्छ । 28 तर यिद त्यसले आफ्नो लािग त्यो
जग् गा िफतार् लन सकेन भन,े त्यसले बचेकेो जग् गा पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म जग् गा
िकन् ने मािनसको स्वािमत्वमा हुने छ । पनुस्थार्पनाको वषर्को अन्त्यमा जग् गा बचे् ने
मािनसकहाँ नै त्यो जग् गा फकार्इन्छ, र त्यसको जग् गाधनी आफ्नै जग् गाजिमनमा
फकर् ने छ । 29 यिद कुनै मािनसले पखार्ल लगाएको सहरिभ घर बचे् छ भन,े
त्यसले त्यो बचेकेो एक वषर्िभ त्यो फे र िकन् न सक् ने छ । एक वषर्सम्म त्योसगँ
छुटकाराको अिधकार हुने छ । 30 यिद एक वषर्सम्म त्यसले त्यो घर फुकाउन
सकेन भन,े पखार्ल लगाएको सहरिभ को घर, ख रद गन मािनस र त्यसका वशंको
स्थायी सम्पि हुने छ । त्यो पनुस्थार्पनाको वषर्मा िफतार् गन ुर्पदन । 31 तर गाउकँा
घरहरू जसका व रप र कुनै पखार्ल छैन, त्यसलाई जग् गासरह मािनने छ । ती
फुकाउन सिकने छ, र पनुस्थार्पनाको वषर्मा ती िफतार् गन ुर्पन छ । 32 तथािप,
लवेीहरूले आफ्ना सहरहरूमा आफ्नो अिधकार गरेका घरहरू भने जनुसकैु समयमा
पिन फुकाउन सिकने छ । 33यिद लवेीहरूमध्ये कसलैे आफूले बचेकेो घर फुकाएन
भन,े सहरमा बिेचएको घर पनुस्थार्पनाको वषर्मा िफतार् ग रनपुन छ, िकनभने
इ ाएलका मािनसहरूमध्ये लवेीहरूका सहरहरूिभ भएका घरहरू ितनीहरूको
सम्पि हो । 34 तर ितनीहरूका सहरहरू व रप र भएका भिूमहरू नबचे् न ू िकनभने
ती लवेीहरूका स्थायी सम्पि हुन ् । 35 यिद ितमीहरूका सङ्गी-नाग रक ग रब
भएर आफ्नो हरेचाह गनर् सकेन भन,े ितमीहरूले जसरी कुनै परदशेीलाई वा
ितमीहरूका िबचमा कतै बािहरबाट आएर बसोबास गरेका मािनसहरूलाई सहयोग
गछ , त्यसरी नै त्यसलाई सहयोग गन ूर् । 36 त्यसलाई ब्याज नलगाउन ूवा त्यसबाट
कुनै िकिसमको फाइदा न लन,ू आफ्ना परमशे् वरको आदर गन ूर् तािक तरेो भाइ
तसँगँै बसोबास गनर् सकोस ् । 37 ितमीहरूले त्यसलाई ब्याजमा ऋण निदन,ू न
त नाफा कमाउनको िन म्त आफ्नो भोजन त्यसलाई बचे् न ू । 38 ितमीहरूलाई
कनान दशे िदन र ितमीहरूका परमशे् वर हुनको िन म्त ितमीहरूलाई िम दशेबाट
िनकालरे ल्याउने परम भु ितमीहरूका परमशे् वर म नै हु ँ । 39 यिद ितमीहरूको
सङ्गी-नाग रक ग रब भयो र त्यसले आफैलाई ितमीहरूकहाँ बचे् यो भन,े त्यसलाई
दासलाई झै ँकाममा नलगाउन ू। 40 त्यसलाई ज्यालामा रा खएको नोकरझै ँ वहार
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गन ूर् । ितमीहरूका िबचमा अस्थायी रूपमा बसोबास गन मािनसझै ँ त्यो हुने छ ।
पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म त्यसले ितमीहरूको सवेा गन छ । 41 त्यसपिछ त्यो र
त्यसका छोराछोरीहरू ितमीहरूबाट पर आफ्नै प रवार र आफ्नै िपताको सम्पि मा
फिकर् जाने छन ्। 42 िकनभने ितनीहरू मरेा नोकरहरू हुन ्जसलाई मलैे िम दशेबाट
बािहर ल्याएँ । ितनीहरू दासहरूझै ँ बिेचने छैनन ्। 43 ितमीहरूले त्यसमािथ कठोर
रूपमा शासन नगन ूर्, तर ितमीहरूले आफ्नो परमशे् वरको मान गन ूर् । 44 ितमीहरूका
व रप र बसोबास गन जाितहरूबाट दास-दासीहरू ितमीहरूले ाप् त गनर् सक् यौ
भन,े ितमीहरूले ितनीहरूबाट दासहरू िकन् न सक् ने छौ । 45 ितमीहरूका िबचमा
बसोबास गन परदशेीहरूबाट, ितमीहरूसगँ भएका ितनीहरूका प रवारहरूबाट, र
ितमीहरूको भिूममा जन्मकेा ितनीहरूका छोराछोरीहरूबाट पिन ितमीहरूले दासहरू
िकन् न सक्छौ । ितनीहरू ितमीहरूको सम्पि बन् न सक्छन ् । 46 ितमीहरूले
त्यस्ता दासहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूका िन म्त ितमीहरूपिछ सम्पि को रूपमा
ाप् त गनर् र सारा जीवनभर ितनीहरूलाई दास बनाउन उ रािधकारको रूपमा िदन

सक्छौ, तर इ ाएलका मािनसहरूका िबचमा आफ्ना भाइहरूलाई ितमीहरूले कठोर
रूपमा शासन नगन ूर् । 47 यिद कुनै परदशेी वा ितमीहरूका िबचमा अस्थायी रूपमा
बसोबास गन मािनस धनी भयो, र ितमीहरूमध्यकेो कुनै एउटा सङ्गी-इ ाएली
ग रब भएर त्यसले आफैलाई त्यो परदशेी वा त्यस परदशेीको प रवारमा कसकैहाँ
आफैलाई बचे् यो भन,े 48 ितमीहरूको सङ्गी-इ ाएली िकिनसकेपिछ त्यसलाई
पनुः िकनरे फुकाउन सिकने छ । प रवारमा कसलैे त्यसलाई छुटकारा िदन सक्छ
। 49 त्यस मािनसको काका, वा काकाको छोरा, वा त्यसको प रवारको कोही
निजकको नातदेारले त्यसलाई छुटाउन सक् ने छ । वा त्यो धना भएको छ भन,े
त्यसले आफैलाई छुटाउन सक् ने छ । 50 त्यसलाई िकनकेो मािनससगँ त्यसले
मोल-तोल गरोस,् र त्यसले आफैलाई त्यो ख रद गन मािनसकहाँ बचेकेो वषर्दे ख
पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म कित वषर् हुने रहछे भनरे ितनीहरूले गननू ्। त्यसलाई िकन् ने
मािनसकहाँ त्यसले जित वषर् काम ग ररहने छ, ती वषर्हरूका िन म्त कुनै ज्यालामा
रा खने नोकरलाई ित रने दरलाई ध्यानमा राखी त्यसको छुटकाराको मोल तय
ग रयोस ्। 51 पनुस्थार्पनाको वषर् आउन अझै धरैे वषर् बाँकी छ भन,े ती वषर्हरूका
आधारमा आफ्नो छुटकाराको रकम ितरोस ् । 52 यिद पनुस्थार्पनाको वषर् आउन
थोरै मा समय रहकेो छ भन,े पनुस्थार्पनाको वषर् आउनअिग बाँकी रहकेा वषर्हरू
त्यसलाई ख रद गनसगँ त्यसले मोल-तोल गरोस,् र ती वषर्हरूअनसुार त्यसले
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आफ्नो छुटकाराको िन म्त ितरोस ् । 53 वषर्-वषर्को िन म्त ज्यालामा लगाइएको
मािनसझै ँ त्यससगँ वहार गन ूर् । त्यसलाई कठोरतासाथ वहार नगन ूर् । 54 यी
त रकाहरूबाट त्यसको छुटकारा हुन सकेन भन,े त्यो र त्यसका छोराछोरीहरूले
पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म सवेा गरून ्। 55 मरेो िन म्त इ ाएलका मिनसहरू नोकरहरू
हुन ्। ियनीहरू मरेा नोकरहरू हुन ्जसलाई मलैे िम दशेबाट बािहर िनकालरे ल्याएँ
। म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु’ँ ।”

26
1 “ितमीहरूले मिूतर्हरू नबनाउन,ू र आफ्नो िन म्त कुनै खोिपएको मिूतर् वा

ितमिूतर् खडा नगन ूर्, र आफ्नो भिूममा खोिपएको ढुङ्गाको ितमिूतर् बनाएर
त्यसलाई दण्डवत ् नगन ूर्, िकनभने म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ ।
2 ितमीहरूले मरेो शबाथ मान् न ू र मरेो पिव स्थानको आदर गन ूर् । म परम भु हु ँ ।
3यिद ितमीहरू मरेा िनयमहरूअनसुार िह ँ ौ र मरेा आज्ञाहरू पालन गरेर तीअनसुार
चल्यौ भन,े 4म ितमीहरूलाई ठक मौसममा झरी िदने छु, र भिूमले आफ्नो उब्जनी
िदने छ, र भिूमका रुखहरूले आफ्ना फल िदने छन ् । 5 दाख बटुल् ने समयसम्मै
ितमीहरूले दाइँ गन छौ, र रोपाइँको समयसम्मै दाख बटुल् ने छौ । ितमीहरूले भरपटे
रोटी खाने छौ र भिूममा ितमीहरूले जहाँ आफ्नो घर बसाल्छौ त्यहाँ सरुिक्षतसाथ
िजउने छौ । 6 म दशेमा शा न्त ल्याउने छु, र ितमीहरू कुनै डरिवना नै िनदाउने छौ ।
म ितमीहरूका दशेबाट िहसंक पशहुरूलाई हटाइिदने छु, र ितमीहरूका दशेमा तरवार
हार हुने छैन । 7 ितमीहरूले आफ्ना दशु्मनहरूलाई लखटे् ने छौ, र ितमीहरूको

तरवारको हारले ितमीहरूकै अिग ितनीहरू लड् ने छन ।् 8 ितमीहरूका पाँच जनाले
सयलाई, र सयले हजार जनालाई लखटे् ने छन,् र ितमीहरूको तरवारको हारले
ितमीहरूका दशु्मनहरू ितमीहरूकै अिग लड् ने छन ्। 9 म ितमीहरूमािथ कृपाद ृ ष् ट
लगाउने छु र ितमीहरूलाई फलवन् त बनाएर ितमीहरूको सङ्ख्या व ृ गन छु
। म मरेो करार ितमीहरूसगँ स्थापना गन छु । 10 ितमीहरूले लामो समयसम्म
भण्डार गरेको खाने कुरा खाने छौ । ितमीहरूले भण्डार गरेको खाने कुरा बािहर
िनकालरे नयाँ फसलको िन म्त ठाउँ तयार गन छौ । 11 म मरेो वदेी ितमीहरूकै
िबचमा राख् ने छु, र म ितमीहरूलाई घणृा गन छैन ँ । 12 म ितमीहरूका िबचमा
िहडँ् डुल गन छु, र म ितमीहरूका परमशे् वर हुने छु, र ितमीहरू मरेा मािनसहरू
हुने छौ । 13 ितमीहरू िम मा दास भइनरहोस ् भनरे त्यस दशेबाट ितमीहरूलाई
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िनकालरे बािहर ल्याउने परम भु ितमीहरूका परमशे् वर म नै हु ँ । मलैे ितमीहरूका
जवुाका काठहरू भत् काइिदएको छु र ितमीहरूलाई ठाडो भएर िहडँ्ने तलु्याएको छु
। 14 तर ितमीहरूले मरेा कुरा सनुनेौ, र मरेा यी सबै आज्ञाहरू माननेौ, 15 र मरेा िविध
र िनयमहरूलाई घणृा गरेर इन् कार गर् यौ, र मरेा सबै आज्ञाहरू पालन नगरेर मरेो
करारलाई तोड् यौ भन,े 16 म ितमीहरूका िबचमा आतङ्क फैलाउने छु, आखँालाई
नष् ट गन र ाणलाई िशिथल गराउने रोगहरू र ज्वरोहरू पठाउने छु । ितमीहरूले
छरेका िबउ थर् हुने छन,् िकनभने ितमीहरूका श हुरूले त्यसको उब्जनी खाने
छन ्। 17 म मरेो महुार ितमीहरूबाट फकार्उने छु, र ितमीहरूका श लुे ितमीहरूलाई
पराजय गन छन ् । ितमीहरूलाई घणृा गन मािनसहरूले ितमीहरूमािथ शासन गन
छन,् र कसलैे ितमीहरूलाई नखदेे तापिन ितमीहरू भाग् ने छौ । 18 यी सबपैिछ
पिन ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ भन,े म ितमीहरूका पापभन्दा सात गणुा बढी
सजाय ितमीहरूलाई िदने छु । 19 आफ्नो श क् तमािथको ितमीहरूको घमण्डलाई
म तोिडिदने छु । ितमीहरूमािथको आकाशलाई फलामझै ँ र ितमीहरूको भिूमलाई
काँसोझै ँ बनाउने छु । 20 ितमीहरूको महेनत थर् हुने छ, िकनभने ितमीहरूको
भिूमले आफ्नो फसल िदने छैन, र ितमीहरूका भिूमका रुखहरूले आफ्ना उब्जनी
िदने छैनन ्। 21 यिद ितमीहरू मरेो िवरु भयौ र मरेो कुरा सनुनेौ भन,े ितमीहरूका
पापहरूको बदलामा म सात गणुा िवपि ल्याउने छु । 22 म ितमीहरूकहाँ डर
लाग् दा पशहुरू पठाउने छु, र ितनीहरूले ितमीहरूका छोराछोरीहरू चोरी लजैाने
छन,् र ितमीहरूका गाईवस्तलुाई नष् ट गन छन,् र ितमीहरूको सङ्ख्यामा किम
ल्याउने छन ्। यसरी ितमीहरूका मागर्हरू िवराना हुने छन ्। 23 यी कुराहरू हुदँाहुदँ ै
पिन ितमीहरूले मरेा सधुारहरूलाई स्वीकारेनौ र मरेो िवरु मा िहडँ्न छोडनेौ भन,े
24 म ितमीहरूका िवरु हुने छु, र ितमीहरूका पापका कारण म ितमीहरूलाई सात
गणुा दण्ड िदने छु । 25 म ितमीहरूमािथ तरवार हार गन छु र ितमीहरूले करार
भङ्ग गरेको कारण त्यस तरवारले बदला लने छ । ितमीहरू आफ्ना सहरहरूमा
भलेा गराइने छौ, र ितमीहरूका िबचमा मलैे एउटा रोग पठाउने छु, र ितमीहरूका
दशु् मनका हातमा ितमीहरूलाई समु् पने छु । 26जब म ितमीहरूका भोजनको आपिूतर्
रोिकिदने छु, दस जना स् ीले एउटै भाँडोमा ितमीहरूका िन म्त रोटी बनाउने छन,् र
वजनअनसुार ितनीहरूले ितमीहरूका रोटी िवतरण गन छन ।् ितमीहरूले खाने त छौ,
तर तपृ् त हुने छैनौ । 27 यी कुराहरू हुदँाहुदँ ै पिन ितमीहरूले मरेो कुरा सनुनेौ र मरेो
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िवरु िहिँडरह् यौ भन,े 28म ोिधत हुने छु र ितमीहरूको िवरु हुने छु, र ितमीहरूका
पापभन्दा सात गणुा बढी दण्ड म िदने छु । 29 ितमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूका
मास ुखाने छौ । 30म ितमीहरूका डाँडाका थानहरू नाश गन छु, ितमीहरूका धपूका
वदेीहरू भत् काइिदने छु, र ितमीहरूका लाशहरू ितमीहरूका मतृ मिूतर्हरूमािथ
फा लिदने छु, र म ितमीहरूलाई ितरस्कार गन छु । 31 म ितमीहरूका सहरहरूलाई
भग् नावशषेमा प रणत ग रिदने छु र ितमीहरूका पिव स्थलहरू नष् ट ग रिदने छु
। म ितमीहरूका ब लदानहरूका सगुन्धबाट सन् न हुने छैन ँ । 32 म ितमीहरूका
दशेलाई ध्वस्त पा रिदने छु । त्यहाँ बस् ने ितमीहरूका दशु् मनहरूले त्यस्तो िवनाश
दखेरे आश् चयर्चिकत हुने छन ् । 33 म ितमीहरूलाई जाित-जाितहरूका िबचमा
िततरिबतर पा रिदने छु, र मरेो तरवार िनकालरे ितमीहरूको पिछ लाग् ने छु ।
ितमीहरूको दशे त्यािगने छ र ितमीहरूका सहरहरू िवनाश हुने छन ्। 34 त्यो दशे
जबसम्म त्यािगएको हुन्छ र जबसम्म ितमीहरू दशु् मनको भिूममा हुन्छौ, तबसम्म
त्यो दशेले शबाथ मनाउने छ । त्यस समयसम्म दशेले िव ाम गन छ र आफ्नो शबाथ
मनाउने छ । 35 त्यो जबसम्म त्यािगएको हुन्छ, त्यो िव ाममा हुन्छ । ितमीहरू
त्यहाँ बसोबास गदार् ितमीहरूका शबाथसगँै त्यसले यस्तो िव ाम पाएको िथएन ।
36 ितमीहरूका दशु् मनका दशेमा छोिडएकाहरूका हृदयहरूमा यस्तो डर हा लिदने
छु, िक हावाले पात हल् लाउदँा आउने आवाजले ितमीहरूलाई झस् काउने छ, र
ितमीहरू तरवारबाट टाढा भागझेै ँ दौडने छौ । कसलैे ितमीहरूलाई नखदेकेो भए
पिन ितमीहरू लड् ने छौ । 37कसलैे नखदेकेो भए तापिन ितमीहरू तरवारबाट टाढा
भागझेै ँ भाग् ने छौ र एक-अकार्सगँ ठोिकने छौ । ितमीहरूसगँ आफ्ना दशु् मनहरूको
अगािड उिभने तागत हुने छैन । 38 ितमीहरू जाित-जाितहरूका िबचमा नष् ट हुने
छौ, र ितमीहरूका दशु् मनको भिूमले ितमीहरूलाई िनल् ने छ । 39 ितमीहरूमध्ये
बाँकी रहकेाहरू ितमीहरूका दशु् मनको दशेमा आफ्ना पाप र आफ्ना पखुार्हरूको
पापका कारण खतम हुने छन ्। 40 तर यिद ितनीहरूले आफ्ना र आफ्ना पखुार्हरूका
पाप, म ित िवश् वासहीन भएर गरेका िव ोह, र मरेो िवरु को िहडँाइलाई स्वीकारे
भन-े 41 जसले गदार् म ितनीहरूको िवरु भएँ र ितनीहरूलाई मलैे ितनीहरूका
दशु् मनको दशेमा ल्याएँ- र यिद ितनीहरूका कठोर कठोर हृदय न भए, अिन
ितनीहरूले आफ्ना पापका कारण दण्डहरू स्वीकारे भन,े 42 मलैे याकूब, इसहाक
र अ ाहामसगँ गरेको मरेो करारको सम्झना गन छु, र त्यो दशेलाई पिन सम्झने
छु । 43 त्यो दशे ितनीहरू ारा त्यािगने छ, र यसकैारण त्यो त्यािगएको समयमा
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त्यसले शबाथ मनाउने छ । ितनीहरू आफैले मरेा आज्ञाहरू इन् कार गरेका र मरेा
िनयमहरूलाई घणृा गरेका हुनाले ितनीहरूलेआफ्ना पापको दण्ड पाउने छन ।् 44यी
सबै कुरा हुदँाहुदँ ै पिन ितनीहरू आफ्ना दशु् मनको भिूममा हुदँा म ितनीहरूलाई इन् कार
गन छैन,ँ न त ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा नष् ट गनर् र ितनीहरूसगँको मरेो करारबाट
टाढा हुनको िन म्त ितनीहरूलाई घणृा गन छु, िकनभने म परम भु ितनीहरूका
परमशे् वर हु ँ । 45 तर ितनीहरूका खाितर मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूसगँ बाँधकेो
करारको सम्झना म गन छु, जनु पखुार्हरूलाई म ितनीहरूका परमशे् वर हुन सकँू
भनरे मलैे िम दशेबाट बािहर ल्याएँ । म परम भु हु ँ ।” 46 परम भलुे सीनै पवर्तमा
मोशा ारा उहाँ र इ ाएलका मािनसहरूका िबचमा िदनभुएका आज्ञाहरू, िविधहरू
र िनयमहरू यी नै हुन ्।

27
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् ‘यिद

कसलैे परम भलुाई िवशषे ितज्ञा गदर्छ भन,े त्यसको मलू्य यसरी िनधार्रण गन ूर् ।
3 िबसदे ख साठी वषर्सम्मको परुुषको लािग पिव स्थानका शकेेलबमोिजम चाँदीका
पचास शकेेल मलू्य तोिकिदन ू । 4 सोही उमरेको स् ीको िन म्त भने मलू्य ितस
शकेेल होस ् । 5 पाँच वषर्दे ख िबस वषर्सम्मको परुुषको लािग मलू्य िबस शकेेल
र स् ीको लािग दस शकेेल िनधार्रण गन ूर् । 6 एक मिहनादे ख पाँच वषर्सम्मको
परुुषको लािग मलू्य पाँच शकेेल र स् ीको लािग ितन शकेेल िनधार्रण गन ूर् । 7 साठी
वषर्मािथको परुुषको लािग मलू्य पन् शकेेल र स् ीको लािग दस शकेेल िनधार्रण
गन ूर् । 8 तर ितज्ञा गन मािनसले तोिकएको मलू्य ितनर् सकेन भन,े त्यो मािनस
पजुारीकहाँ कट ग रयोस,् र पजुारीले भाकल गन मािनसको क्षमताअनसुार मलू्य
िनधार्रण ग रिदने छ । 9 यिद कसलैे परम भकुो िन म्त कुनै पश ु ब लदान गनर्
चाहन्छ, र यिद उहाँले त्यो स्वीकान ुर्भयो भन,े त्यो पश ु त्यसको िन म्त छुटाइने
छ । 10 त्यो मािनसले त्यस पशलुाई नसाटोस,् असललाई खराबको िन म्त र
खराबलाई असलको िन म्त । यिद त्यसले एउटालाई अक को िन म्त साटेमा त्यो
र जसको िन म्त त्यो सा टएको िथयो, दवुै नै पिव हुने छन ्। 11 तथािप, यिद त्यस
मािनसले परम भलुाई िदन्छु भनी ितज्ञा गरेको पश ु अशु छ र परम भलुे त्यो
स्वीकान ुर्भएन भन,े त्यस मािनसले पशलुाई पजुारीकहाँ ल्याओस ् । 12 पजुारीले
बजार-मलू्यअनसुार त्यसको मलू्य िनधार्रण गरोस ् । पजुारीले त्यस पशकुो मलू्य
जित िनधार्रण गदर्छ, त्यो नै त्यसको मलू्य हुने छ । 13 यिद त्यसको मा लकले
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त्यसलाई छुटाउन चाह् यो भन,े त्यसले त्यसको छुटकाराको मलू्यमा पाँचौँ भाग
थपोस ् । 14 जब कुनै मािनसले आफ्नो घर परम भकुो िन म्त पिव उपहारको
रूपमा अलग गदर्छ भन,े पजुारीले त्यो असल छ वा छैन भनरे हरेी त्यसको मलू्य
िनधार्रण गरोस ्। पजुारीले त्यसको मलू्य जित िनधार्रण गदर्छ, त्यित नै त्यसको मलू्य
हुने छ । 15तर आफ्नो घरलाई परम भकुो िन म्त अलग गन मा लकले त्यो छुटाउन
चाहमेा त्यसले त्यसको छुटकाराको मलू्यमा पाँचौँ भाग थपोस ्र त्यो त्यसकै हुने छ
। 16 यिद कुनै मािनसले आफ्नो केही जिमन परम भकुो िन म्त अलग गदर्छ भन,े
त्यो जिमनमा छनर् सिकने िबउको प रमाणअनसुार त्यसको मलू्य िनधार्रण हुन्छ
। एक मरुी जौको मलू्य चाँदीका िबस शकेेल बराबर हुने छ । 17 यिद त्यसले
त्यो जिमन पनुस्थार्पनाको वषर्मा अलग गदर्छ भन,े त्यसको मलू्य तोिकएबमोिजम
हुने छ । 18 तर त्यसले आफ्नो जिमन पनुस्थार्पनाको वषर्पिछ अलग गदर्छ भन,े
पजुारीले अक पनुस्थार्पनाको वषर् आउनलाई बाँकी भएका वषर्हरूका आधारमा
त्यो जिमनको मलू्य तय गरोस,् र मलू्य िनधार्रण गदार् त्यसको मलू्य घटाइयोस ् ।
19यिद त्यो जिमन अलग गन मािनसले त्यो छुटाउन चाहमेा त्यसले त्यसको मलू्यमा
पाँचौँ भाग थपोस,् र त्यो त्यसको हुने छ । 20 तर यिद त्यसले त्यो जिमनलाई
छुटाएन, वा त्यसले त्यो जिमन कुनै अक मािनसलाई बचेकेो भए, त्यो अब
फे र छुटाउन िमल्दनै । 21 त्यो भिूम पनुस्थार्पनाको वषर्मा स्वतन् हुदँा परम भकुो
िन म्त पणूर् रूपमा िदइएको जिमनझै ँ त्यो परम भकुो िन म्त पिव उपहार हुने छ ।
त्यो पजुारीको हुने छ । 22 यिद कुनै मािनसले आफूले िकनकेो जिमन परम भकुो
िन म्त अलग गदर्छ, तर त्यो जिमन त्यसको प रवारको जिमनको भाग होइन भन,े
23 पजुारीले पनुस्थार्पनाको वषर्सम्म त्यसको मलू्य कित हुन्छ त्यो िनधार्रण गरोस,्
र त्यो मािनसले त्यस िदन परम भकुो िन म्त पिव उपहारको रूपमा त्यसको मलू्य
ितरोस ् । 24 पनुस्थार्पनाको वषर्मा त्यो जिमन जसबाट िकिनएको िथयो अथार्त ्
त्यस जिमनको मा लककहाँ नै िफतार् जाने छ । 25 सबै मलू्याङ्कन पिव स्थानको
शकेेलको वजनको आधारमा ग रयोस ् । िबस गरेा एक शकेेल बराबर हुने छ ।
26 पशहुरूमा पिहलो जन्मनलेाई कसलैे पिन अलग नगन ूर्, िकनभने पिहलो जन्मने
पिहलबैाट परम भकैु हो । चाहे त्यो साँढे होस व्ा भडेा, त्यो परम भकुो हो । 27यिद
त्यो अशु पश ु हो भन,े त्यसको मलू्यमा पाँचौँ भाग थपरे त्यसको मा लकले त्यो
िकन् न सक् ने छ । यिद त्यो पशकुो छुटकारा भएन भन,े तोिकएको मलू्यमा त्यो
बिेचयोस ् । 28 तर कुनै मािनसले आफूसगँ भएका सबै सम्पि बाट परम भलुाई
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अपर्ण गरेको कुरा, चाहे त्यो मािनस वा पश,ु वा आफ्नो पा रवा रक जिमन जसेकैु
भए पिन त्यो बिेचन ु वा छुटाउनहुुदँनै । अपर्ण ग रएको सबै कुरा परम भकुो िन म्त
पिव हुन्छ । 29 नाशको िन म्त अपर्ण ग रएको मािनसको िन म्त कुनै मोल नितन ूर्
। त्यो मािनस मा रनपुछर् । 30 भिूमको सबै दशांश, चाहे भिूममा उब्जकेा अन् न वा
रुखहरूका फल जे भए पिन त्यो परम भकैु हो । त्यो परम भकुो िन म्त पिव हुन्छ
। 31 यिद कसलैे आफ्नो दशांश छुटाउछँ भन,े त्यसले त्यसको मलू्यमा पाँचौँ भाग
थपोस ्। 32 बथान वा बागल, वा गोठालोको लौरोमिुनबाट जाने हरेक पशकुो दस
भागमा एक भाग परम भकुो िन म्त अलग ग रनपुछर् । 33 गोठालोले असल वा
खराब पशु नछुटाओस,् र त्यसले एउटाको िन म्त अक नबद् लोस ्। यिद त्यसले
त्यो प रवतर्न गरेमा त्यो र जसको िन म्त त्यो बद ्लएको िथयो, दवुै नै पिव हुने छन ्
। त्यो छुटाउन सिकने छैन’ ।” 34परम भलुे सीनै पवर्तमा इ ाएलका मािनसहरूका
िन म्त िदनभुएका आज्ञाहरू यी नै हुन ्।
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