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गन्तीको पसु्तक
1 सीनकैो मरुभिूममा भटे हुने पालमा परम भु मोशासगँ बोल्नभुयो । यो

इ ाएलका मािनसहरू िम दशेबाट िनस्की आएका दो ो वषर्को दो ो मिहनाको
पिहलो िदनमा भएको िथयो । परम भलुे भन् नभुयो, 2 “इ ाएलको हरेक कुलको
सबै परुुषहरूको ितनीहरूका पखुार्हरूका प रवार-प रवारअनसुार जनगणना गर ्
। ितनीहरूका नाउअँनसुार गन ् । हरेक परुुषको गणना गर,् 3 जो िबस वषर्
वा त्यसभन्दा मािथका छन ् । इ ाएलको िन म्त िसपाहीको रूपमा लड्न सक् ने
सबलैाई गन ् । तैलँ े र हारूनले ितनीहरूका सशस् समहू-समहूअनसुार परुुषहरूको
सङ्ख्याको अिभलखे राख् नपुछर् । 4 हरेक कुलको एक जना परुुषले अथार्त ्वशंको
म ु खयाले आफ्नो वशंको अगवुाको रूपमा ितमीहरूसगँ सवेा गन ुर्पछर् । 5 हरेक
अगवुाले ितनको वशंको िन म्त लड्ने परुुषहरूको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । ितमीहरूसगँै
रहरे लड्ने अगवुाहरूका नाउहँरू ियनै हुनः् रूबनेको कुलबाट शदऊेरको छोरो
एलीसरू; िशिमयोनको 6 कुलबाट सरुीश ैको छोरो शलमूीएल । 7 यहूदाको
कुलबाट अम्मीनादाबको छोरो नहशोन; 8 इस्साखारको कुलबाट सआूरको छोरो
नतनले; 9 जबलूनूको कुलबाट हलेोनको छोरो एलीआब; 10 योसफेको छोरो
ए ाइमको कुलबाट अम्मीहूदको छोरो एलीशामा; मनश्शकेो कुलबाट पदासरूको
छोरो गम लएल; 11बने्यामीनको कुलबाट िगदओेनीको छोरो अबीदान; 12 दानको
कुलबाट अम्मीस ैको छोरो अिहएजरे; 13 आशरेको कुलबाट ओ ानको छोरो
पगीएल; 14 गातको कुलबाट दएूलको छोरो एल्यासाप; 15 नप् तालीको कुलबाट
एनानको छोरो अहीरा ।” 16 मािनसहरूबाट चिुनएका परुुषहरूका नाउहँरू ियनै
िथए । ितनीहरूले आ-आफ्ना पखुार्हरूका कुलको नतेतृ्व गरे । ितनीहरू इ ाएलका
कुलहरूका अगवुाहरू िथए । 17 नाउअँनसुार अिभलखे रा खएका यी परुुषहरूलाई
मोशा र हारूनले लए, र 18 यी मािनसहरूसगँै ए ाएलका सबै मािनस दो ो
मिहनाको पिहलो िदनमा भलेा भए । 19 त्यसपिछ िबस वषर् र त्यसभन्दा मािथका
सबै परुुषले आ-आफ्ना पखु्य ली पिहचान गरे । ितनीहरूले आफू ज न्मएको कुल
र प रवारहरूको नाउँ उल्लखे गन ुर्पथ्य । त्यसपिछ मोशाले सीनकैो मरुभिूममा
परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूका सङ्ख्याहरूको अिभलखे राखे ।
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20 इ ाएलका जठेा छोरो रूबनेका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-
आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूका अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर्
वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 21 रूबनकेो कुलबाट ितनीहरू
४६,५०० परुुष िथए । 22 िशिमयोनका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका
आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूका अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस
वषर् वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 23 िशिमयोनका कुलबाट
ितनीहरू ५९,३०० परुुष िथए । 24 गादका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका
आ-आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस
वषर् वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 25 गादको कुलबाट ितनीहरू
४५,६५० परुुष िथए । 26 यहूदाका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-
आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर्
वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 27 यहूदाको कुलबाट ितनीहरू
७४,६०० परुुष िथए । 28 इस्साखारका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-
आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर्
वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 29 इस्साखारको कुलबाट ५४,४००
परुुष िथए । 30 जबलूनूका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना
कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा
मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 31 जबलूनूको कुलबाट ितनीहरू ५७,४०० परुुष
िथए । 32 योसफेका छोरा ए ाइमका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-
आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर्
वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 33 ए ाइमको कुलबाट ितनीहरू
४०,५०० परुुष िथए । 34 मनश् शकेा सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-
आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर्
वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 35 मनश्शकेो कुलबाट ितनीहरू
३२,२०० परुुष िथए । 36 बने्यामीनका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-
आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर्
वा त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 37 बने्यामीनको कुलबाट ितनीहरू
३५,४०० परुुष िथए । 38 दानका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-
आफ्ना कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा
त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 39 दानको कुलबाट ितनीहरू ६२,७००
परुुष िथए । 40 आशरेका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना
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कुलहरू र प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा
मािथका सबै परुुषहरू गिनए । 41 आशरेको कुलबाट ितनीहरू ४१,५०० परुुष िथए
। 42 नप् तालीका सन्तानहरूबाट ितनीहरूका पखुार्हरूका आ-आफ्ना कुलहरू र
प रवारहरूको अिभलखेबाट लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् वा त्यसभन्दा मािथका
सबै परुुषहरू गिनए । 43 नप् तालीको कुलबाट ितनीहरू ५३,४०० परुुष िथए ।
44 मोशा र हारूनले यी परुुषहरूलाई इ ाएलका बा कुललाई नतेतृ्व गन बा
परुुषसगँै गन्ती गरे । 45 यसलैे लडाइँमा जान सक् ने िबस वषर् र त्यसभन्दा मािथका
इ ाएलका सबै परुुषहरूको हरेकको आ-आफ्ना प रवार-प रवारअनसुार गन्ती
ग रयो । 46 ितनीहरू ६,०३,५५० परुुष िथए । 47 तर लवेीका सन्तानहरूको गन्ती
48 ग रएन, िकनभने परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 49 “तैलँ े लवेीको कुललाई
नगन् न ू वा इ ाएलका कुल मािनसहरूमा नगाभ्न ू । 50 बरु, लवेीहरूलाई पिव
वासस्थानको करारका िविधहरूको हरेचाह गनर् र पिव वासस्थानका सबै सरसामान
र यसमा भएका सबै कुराको हरेचाह गनर् िनयकु् त गन ूर् । 51 पिव वासस्थान अक
ठाउँमा सान ुर्पदार् यसलाई लवेीहरूले उठाउनपुछर् । पिव वासस्थान खडा गन ुर्पदार्
लवेीहरूले नै खडा गन ुर्पछर् । पिव वासस्थानको निजक आउने कुनै पिन अप रिचत

क् तलाई मान ूर् । 52 इ ाएलका मािनसहरूले आ-आफ्ना पालहरू टाँग्दा हरेकले
ितनीहरूका सशस् समहुको झण्डाको निजकै टाँग् न ू । 53 तथािप, लवेीहरूले
ितनीहरूका पाल करारका िविधका पिव वासस्थान व रप र टाँग् नपुछर्, तािक
इ ाएलका मािनसहरूमािथ मरेो रस नपरोस ् । लवेीहरूले करारका िविधहरूको
पिव वासस्थानको हरेचाह गन ुर्पछर् । 54 इ ाएलका मािनसहरूले यी सबै कुरा गरे
। परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको सबै थोक ितनीहरूले गरे ।

2
1 परम भु फे र पिन मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 2 “हरेक इ ाएलीले आ-

आफ्ना पखुार्हरूको घरानाअनसुार आ-आफ्नो झन्डाको व रप र छाउनी लगाउन ू।
3 ितनीहरूले भटे हुने पालको व रप र छाउनी लगाऊन ्। भटे हुने पालको पवूर्ितर
अथार्त ्घाम झलु्कनिेतर छाउनी लगाउनहेरू यहूदाको दल होस ्र ितनीहरूले आफ्नो
झन्डामिुन छाउनी लगाऊन ् । अम्मीनादाबको छोरो नहशोन यहूदाका मािनसको
अगवुा होस ् । 4 यहूदाका मािनसहरूको सङ्ख्या ७४,६०० छ । 5 इस्साखारको
कुलले यहूदापिछ छाउनी लगाउन ू। सआूरका छोरो नतनलेले इस्साखारको फौजको
नतेतृ्व गन ुर्पछर् । 6 ितनको दलमा भएकाहरूको सङ्ख्या ५४,४०० परुुष छन ् ।
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7 जबलूनूको कुलले इस्साखारपिछ छाउनी लगाउन ू । हलेोनका छोरा एलीआबले
जबलूनूको फौजको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । 8 ितनको दलमा भएकाहरूको सङ्ख्या
५७,४०० छ । 9 यहूदाको छाउनीको कुल सङ्ख्या १,८६,४०० छ । 10 ितनीहरू
अ स्थानमा िहडँ्नछेन ।् दिक्षणप रूबनेको छाउनी ितनीहरूको झन्डामिुन हुनछे ।
रूबनेको छाउनीको अगवुा शदऊेरका छोरा एलीसरू होस ्। 11 ितनको दलमा हुनकेो
सङ्ख्या ४६,५०० छ । 12 िशिमयोनले रूबनेपिछ छाउनी लगाओस ्। िशिमयोनका
मािनसहरूको अगवुा सरूीश ैका छोरा शलमूीएल होस ।् 13 ितनको दलमा हुनहेरूको
सङ्ख्या ५९,३०० छ । 14 त्यसपिछ गादको कुल हुन्छ । गादका मािनसहरूको
अगवुा दएूलका छोरा एल्यासाप होस ् । 15 ितनको दलमा हुनहेरूको सङ्ख्या
४५,६५० छ । 16 आ-आफ्नो दलअनसुार खटाइएका रूबनेको छाउनीका सबै
मािनसहरू १,५१,४५० छन ् । ितनीहरू दो ो लश्करमा िहडँ्नछेन ् । 17 त्यसपिछ
सबै छाउनीका िबचमा लवेीहरूसगँै छाउनीबाट भटे हुने पाल जानपुछर् । ितनीहरू
छाउनीबाट गएबमोिजम नै छाउनीमा आउनपुछर् । हरेक मािनस आफ्नो झन्डामिुन
आफ् नै स्थानमा हुनपुछर् । 18 ए ाइमको छाउनीका दलहरू आफ् नै झन्डामिुन
हुन्छन ् । ए ाइमको मािनसहरूको अगवुा अम्मीहूदका छोरा एलीशामा होस ् ।
19 ितनको दलमा हुनहेरूको सङ्ख्या ४०,५०० छ । 20 ितनीहरूपिछ मनश् शकेो
कुल हुन्छ । मनश् शकेो अगवुा पदासरूका छोरा गम लएल होस ्। 21 ितनको दलमा
हुनहेरूको सङ्ख्या ३२,२०० छ । 22 त्यपिछ बने्यामीनको कुल हुनछे । बने्यामीनको
अगवुा िगदओेनीका छोरा अबीदान होस ्। 23 ितनको दलमा भएकाहरूको सङ्ख्या
३५,४०० छ । 24 ए ाइमको छाउनीका गन्ती ग रएका सबकैो सङ्ख्या १,०८,१००
छ । ितनीहरू ते ो लश्करमा िहडँ्नछेन ्। 25 उ रमा दानको छाउनीको दल हुनछे
। दानका मािनसहरूका अगवुा अम्मीश ैका छोरा अहीएजरे होस ् । 26 ितनको
दलमा भएकाहरूको सङ्ख्या ६२,७०० छ । 27 दानको छाउनीपिछ आशरेको
कुलका मािनसहरू हुनछेन ् । आशरेको अगवुा ओ ानको छोरा पगीएल होस ् ।
28 ितनको दलमा भएकाहरूको सङ्ख्या ४१,५०० छ । त्यपिछ नप् तालीको कुल
हुनछे । नप् तालीको अगवुा एनानका छोरा अहीरा होस ् । 29 ितनको दलमा
भएकाहरूको सङ्ख्या ५३,४०० छन ्। 30 दानको छाउनीमा हुनहेरूका सबै सङ्ख्या
१,५७,६०० छ । 31 ितनीहरू छाउनीबाट ितनीहरूको झन्डामिुन अ न्तममा जानछेन ्
।” 32 आ-आफ्नो प रवार-प रवारअनसुार गन्ती ग रएका इ ाएलीहरू ियनै हुन ्
। आ-आफ्नो दलअनसुार ितनीहरूको छाउनीमा गणना ग रएकाहरू ६,०३,५५० छन ्
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। , 33 तर मोशा र हारूनले लवेीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूमा गन्ती गरेनन ् ।
34 यो परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम ग रएको िथयो । इ ाएलीका मािनसहरूले
परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा गरे । ितनीहरूले आ-आफ्नो झन्डाअनसुार
छाउनी लगाए । ितनीहरू आ-आफ्ना पखुार्हरूको प रवार-प रवारअनसुार आ-
आफ्नो छाउनीबाट िनस्कन्थे ।

3
1यो परम भुसीनै पवर्तमािथ मोशासगँ बोल्नहुुदँा हारून र मोशाका सन्तानहरूको

इितहास हो । 2 हारूनका छोराका नाउहँरू ियनै हुन:् जठेा नादाब, अबीहू, एलाजार
र ईतामार िथए । 3हारून पजुारीका छोराहरूका नाउहँरू ियनै हुन ज्सलाई पजुारीको
रूपमा अिभषके ग रएको िथयो र पजुारीको रूपमा सवेा गनर् िनयकु् त ग रएका िथए
। 4 तर नादाब र अबीहूले सीनै पवर्तमा अस्वीकायर् आगो परम भलुाई चढाउँदा
ितनीहरू उहाँको साम ु मरे । नादाब र अबीहूका कुनै छोराछोरी िथएन । यसलैे
एलाजार र ईतामारले ितनीहरूका बबुा हारूनसगँ पजुारीको रूपमा सवेा गरे ।
5 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 6 “लवेीको कुललाई ले र ितनीहरूले पजुारी
हारूनलाई सहायता गनर्को िन म्त ितनीहरूलाई ितनीकहाँ स्ततु गर ।् 7 ितनीहरूले
भटे हुने पालको साम ु हारून र सारा समदुायको तफर् बाट दाियत्वहरू परुा गन ुर्पछर्
। ितनीहरूले पिव वासस्थानमा सवेा गन ुर्पछर् । 8 ितनीहरूले भटे हुने पालका
सबै सरसामानको हरेचाह गन ुर्पछर् र ितनीहरूले पिव वासस्थानको सवेा वहन
गनर् इ ाएलका कुलहरूलाई सहायता गन ुर्पछर् । 9 तैलँ े लवेीहरू हारून र ितनका
छोराहरूलाई िदनपुछर् । इ ाएलका मािनसहरूलाई सवेा गनर् ितनलाई सहायता गनर्
ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा स ु म्पएका छन ् । 10 तैलँ े हारून र ितनका छोराहरूलाई
पजुारीको रूपमा िनयकु् त गन ुर्पछर् र निजक आउने कुनै पिन मािनसलाई मान ुर्पछर्
।” 11 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 12 “हरे,् मलैे लवेीहरूलाई इ ाएलका
मािनसहरूबाट लएको छु । मलैे यो इ ाएलका मािनसहरूका जठेा छोराहरूको
स ा लएको छु । लवेीहरू मरेा हुन ् । 13 पिहले जन्मकेा सबै मरेा हुन ् । मलैे
िम दशेमा पिहले जन्मकेाहरूलाई आ मण गरेको िदन नै इ ाएलका मािनस र
पशहुरू दवुकैो पिहले जन्मकेा सबलैाई मरेो िन म्त अलग गरेँ । ितनीहरू मरेा
हुन ् । म परम भु हु ँ ।” 14 परम भलुे सीनकैो मरुभिूममा मोशालाई भन् नभुयो,
15 “लवेीका हरेक कुल र प रवार-प रवारअनसुार गन्ती गर ् । एक मिहना र
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त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषको गन्ती गर ्। 16 मोशाले परम भकुो वचनअनसुार
उहाँले आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम ितनीहरूको गन्ती गरे । 17 लवेीका छोराहरूका
नाउहँरू गशे न, कहात र मरारी िथए । 18 गशे नका छोराहरूबाटका वशंहरू
लब् नी र िशमी िथए । 19 कहातका छोराहरूबाटका वशंहरू अ ाम, ियसहार,

िह ोन र उज् जीएल िथए । 20 मरारीका छोराहरूबाटका वशंहरू महली र मशूी
िथए । कुल-कुलअनसुारका लवेीका कुलहरू ियनै हुन ् । 21 लब् नी र िशमीका
कुलहरू गशे नबाट आउँछ । गशे नीहरूका कुलहरू ियनै हुन ् । 22 एक मिहना
र त्यसभन्दा मािथका गिनएका सबै परुुष जम्मा ७,५०० िथए । 23 गशे नीहरूका
कुलहरूले पिव वासस्थानको प श् चमप छाउनी लगाउन ू । 24 लाएलका छोरा
एल्यासापले गशे नीहरूका कुलहरूको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । 25 गशे नको प रवारले
पिव वासस्थानलगायत भटे हुने पालको हरेचाह गन ुर्पछर् । ितनीहरूले पाल, यसको
छत र भटे हुने पालको वशे- ारको रूपमा योग ग रएको पदार्को दखेरेख गन ुर्पछर् ।
26 ितनीहरूले चोकका पदार्हरू अिन पिव वासस्थान र वदेी व रप रका पदार्हरूको
दखेरेख गन ुर्पछर् । ितनीहरूले भटे हुने पाल र यसमा भएका सबै थोकको दखेरेख
गन ुर्पछर् । 27 ियनीहरू कहातका कुलहरू हुनः् अ ामीहरूका कुल, इसहारीहरूका
कुल, हे ोनीहरूका कुल र उज् जीएलीहरूका कुल । ियनीहरू कहाती कुलका हुन ्
। 28 परम भकुा सरसामानहरूको दखेरेख गनर् एक मिहना र त्यसभन्दा मािथका
गन्ती ग रएका परुुषहरू ८,६०० िथए । 29 कहातका कुलहरूले पिव वासस्थानको
दिक्षणितर छाउनी लगाउन ू । 30 उज् जीएलका छोरा एलीजापानले कहातीहरूका
कुलहरूको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । 31 ितनीहरूले सन्दकू, टेबलु, सामदान, वदेीहरू,
ितनीहरूका सवेामा योग ग रने पिव थोकहरू, पदार् र यससम्बन्धी सबै कामको
दखेरेख गन ुर्पछर् । 32 पजुारी हारूनका छोरा एलाजारले लवेीहरूको नतेतृ्व गन
परुुषहरूको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । ितनले पिव स्थानको दखेरेख गन परुुषहरूको पयर्वके्षण
गन ुर्पछर् । 33 मरारीबाट दईुवटा कुल आएका छनः् महलीहरूका कुल र मशूीहरूका
कुल । यी कुलहरू मरारीबाट आएका हुन ्। 34 एक मिहना र त्यसभन्दा मािथका
गिनएका परुुषहरू ६,२०० िथए । 35 अबीहलेका छोरा सरूीएलले मरारी कुलको
नतेतृ्व गन ुर्पछर् । ितनीहरूले पिव वासस्थानको उ रितर छाउनी लाउनपुछर् ।
36 मरारीका सन्तानहरूले पिव वासस्थानका फल्याकहरू, बारहरू, खामाहरू,
आधारहरू, सबै सरसमान र ितनीहरूसगँ सम्ब न्धत सबै थोक, साथै 37 चोकका
व रप रका खामाहरू, आधारहरू, िकलाहरू र सोरीहरूको दखेरेख गन ुर्पछर् ।
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38 मोशा, हारून र ितनका छोराहरूले पिव वासस्थानको पवूर्ितर अथार्त ् घाम
झलु्कनिेतर छाउनी लगाउनछुर् । ितनीहरू पिव स्थानको कतर् हरू र इ ाएलका
मािनसहरूका कतर् हरू परुा गनर् उ रदायी छन ्। यसको निजक आउने अन्य कुनै
पिन क् त मा रयोस ् । 39 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ मोशा र हारूनले लवेीका
कुल एक मिहना र त्यसभन्दा मािथका सबै परुुषको गन्ती गरे । ितनीहरूले बाइस
हजार परुुषहरू गन्ती गरे । 40 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “एक मिहना र
त्यसभन्दा मािथका इ ाएलका मािनसहरूका सबै पिहले जन्मकेा परुुषहरूको गन्ती
गर ।् ितनीहरूका नाउकँो सचूी बना । 41म परम भु हु,ँ तैलँ े मरेो िन म्त लवेीहरूलाई
इ ाएलका मािनसहरूको पिहले जन्मकेाहरूको स ामा र इ ाएलका सन्तानहरूका
गाईवस्तहुरूका पिहले जन्मकेाहरूको स ामा लवेीहरूका गाईवस्तहुरूलाई लनपुछर्
।” 42 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएअनसुार मोशाले इ ाएलका सबै जठेा-जठेाको गन्ती
गरे । 43 ितनले एक मिहना र त्यसभन्दा मािथका सबै जठेा छोराहरूको गन्ती
गरे । 44 ितनले गन्ती गरेका परुुषको सङ्ख्या २२,२७३ िथयो । फे र, परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, 45 “इ ाएलका मािनसहरूका पिहले जन्मकेाहरूको स ामा
लवेीहरूलाई ले र मािनसहरूका गाईवस्तहुरूका स ामा लवेीहरूका गाईवस्तहुरूलाई
ले । 46 म परम भु हु,ँ लवेीहरू मरेा हुन ्। लवेीहरूको सङ्ख्याभन्दा बढी भएका
२७३ जना पिहले जन्मकेाहरूका हरेकको िन म्त तैलँ े पाँच-पाँच शकेेल लनपुछर्
। 47 तैलँ े तरेो मापदण्डको रूपमा पिव स्थानको शकेेल नै योग गन ुर्पछर् ।
एक शकेलको िबस गरेा हुन्छ । 48 त्यो छुटकाराको मलू्य तैलँ े हारून र ितनका
छोराहरूलाई िदनपुछर् ।” 49 यसलैे लवेीहरू ारा छुटकारा पाएका सङ्ख्याभन्दा
धरैे भएकाहरूबाट मोशाले छुटकाराको मलू्य जम्मा गरे । 50 मोशाले इ ाएलको
पिहले जन्मकेाहरूबाट पसैा उठाए । ितनले पिव स्थनाको शकेेलअनसुार १,३६५
शकेेल उठाए । 51 मोशाले त्यो छुटकाराको मलू्य हारून र ितनका छोराहरूलाई
िदए । परम भलुे उहाँको वचन ारा आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम मोशाले सबै थोक गरे ।

4
1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 2 “लवेीहरूबाट कहातका परुुष

सन्तानहरूको आ-आफ्ना वशंहरू र प रवार-प रवारअनसुार गन्ती गर ।् 3 ितसदे ख
पचास वषर्सम्मका परुुषहरूको गन्ती गर ् । यी मािनसहरू भटे हुने पालमा सवेा
गन दलमा सहभागी हुनपुछर् । 4 कहातका सन्तानहरूले भटे हुने पालको िन म्त
मरेो िन म्त रा खएका अित पिव थोकहरूको दखेरेख गन ुर्पछर् । 5 छाउनी सानर्
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तयारी हुदँा हारून र ितनका छोराहरू िभ जानपुछर्, अित पिव स्थानलाई पिव
स्थानबाट छुट ् ाउने पदार् िझक् नपुछर् र गवाहीको सन्दकूलाई त्यसलैे ढाक् नपुछर्
। 6 ितनीहरूले सन्दकूलाई सीलको छालाले ढाक् नपुछर् । ितनीहरूले यसमािथ
िनलो कपडाले ढाक् नपुछर् । ितनीहरूले यसलाई बोक् न डन्डीहरू हाल्नपुछर् ।
7 ितनीहरूले उप स्थितको रोटीको टेबलुलाई एउटा िनलो कपडाले ढाक् नपुछर्
। यसमािथ ितनीहरूले थालहरू, धपुौराहरू, बाटाहरू र अघर्-ब लका कचौराहरू
राख् नपुछर् । टेबलुमािथ रोटी सदवै हुनपुछर् । 8 ितनीहरूले ियनीहरूलाई रातो रङको
कपडाले र फे र सीलको छालाले ढाक् नपुछर् । टेबलुलाई बोक् न डन्डीहरू हाल्नपुछर्
। 9 ितनीहरूले सामदानसाथै यसका ब ीहरू, िचम्टाहरू, मोसोदानीहरू र ब ीका
िन म्त तलेका सबै भाँडालाई िनलो कपडाले ढाक् नपुछर् । 10 ितनीहरूले सामदान र
यसका सबै सरसामानलाई सीलको छालाले ढाक् नपुछर् र ितनीहरूले यसलाई बोक् ने
भारमािथ राख् नपुछर् । 11 ितनहरूले सनुको वदेीलाई िनलो कपडाले ढाक् नपुछर्
। 12 ितनीहरूले यसलाई सीलको छालाले ढाक् नपुछर् र बोक् नलाई डन्डीहरू
हाल्नपुछर् । ितनीहरूले पिव स्थानका सबै कामका सामानहरूलाई लएर िनलो
कपडाले बने ुर्पछर् । ितनीहरूले यसलाई सीलको छालाले ढाक् नपुछर् र सामानहरूलाई
बोक् ने भारमािथ राख् नपुछर् । 13 ितनीहरूले वदेीबाट खरानी हटाउनपुछर् र वदेीलाई
बजैनी रङको कपडाले ढाक् नपुछर् । 14 ितनीहरूले वदेीको सवेामा योग गन सबै
सामानलाई बोक् ने भारमािथ राख् नपुछर् । ियनीहरू आगो राख् ने पा हरू, काँटाहरू,
बले्चाहरू, बाटाहरू र वदेीका अन्य सबै सामान हुन ्। ितनीहरूले वदेीलाई सीलको
छालाले ढाक् नपुछर् अिन बोक् नलाई डन्डीहरू हाल्नपुछर् । 15 जब हारून र ितनका
छोराहरूले पिव स्थान र यसका सबै सामानलाई ढाकी सक्छन ् अिन छाउनी
अगािड बढ्छ त्यसपिछ कहातका सन्तानहरू पिव स्थान बोक् न आउनपुछर् ।
यिद ितनीहरूले पिव सामानहरू छोए भने ितनीहरू मा रऊन ् । भटे हुने पालका
सामानहरू बोक् ने काम कहातका सन्तानहरूको हो । 16 पजुारी हारूनका छोरा
एलाजारले ब ीको लािग तले, सगु न्धत धपू, िनयिमत अन् नब ल, अिभषके गन
तलेको दखेरेख गरून ् । ितनले सारा पिव वासस्थान र यसमा भएका सबै थोक
अथार्त ् पिव स्थान र यसका सामानाहरूको दखेरेख गरून ् ।” 17 परम भलुे
मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 18 “कहाती वशंलाई लवेीहरूबाट बिहस्कृत हुन
नदओे । 19 ितनीहरूको सरुक्षा गर तािक ितनीहरूले यसो गदार् ितनीहरू नमरून ्
। ितनीहरू अित पिव स्थानको निजक जाँदा 20 ितनीहरू पिव स्थान हनेर् एक
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क्षणको िन म्त पिन जानहुुदँनै न ता ितनीहरू मा रनछेन ।् हारून र ितनका छोराहरूले
हरेक कहातीलाई त्यसको काम अथार्त ् त्यसको िवशषे कामहरू तोक् नपुछर् ।”
21 परम भु फे र मोशासगँ बोल्नभुयो, 22 “गशे नका सन्तानहरूको आ-आफ्ना
कुल र पखुार्का प रवार-प रवारअनसुार गन्ती गर ् । 23 ितसदे ख पचास वषर्
भएकाहरूको गन्ती गर ् । भटे हुने पालको सवेा गनर् सहभागी हुन सक् ने दलको
गन्ती गर ् । 24 गशे नीहरूले सवेा गदार् र ितनीहरूले बोक्दा यो काम गशे नी
कुलको काम हो । ितनीहरूले पिव वासस्थानका पदार्हरू, भटे हुने पाल, त्यसको
छत, यसमािथको सीलको छालाको छत र भटे हुने पालको वशे- ारका पदार्हरू
बोक् नपुछर् । 25 ितनीहरूले चोकका पदार्हरू, पिव वासस्थान र वदेी निजक
भएका चोकको वशे- ारका पदार्हरू, 26 ितनीहरूका डोरीहरू र ितनीहरूका
सवेाको िन म्त सबै सामान बोक् नपुछर् । ियनीहरूसगँ सम्ब न्धत सबै थोक ितनीहरूले
गन ुर्पछर् । हारून 27 र ितनका छोराहरूले गशे नका सन्तानहरूले ओसारपसार गदार्
र ितनीहरूका सबै सवेामा िनदशन िदनपुछर् । तैलँ े ितनीहरूका सबै दाियत्व िनधार्रण
गर ।् 28 यो भटे हुने पालको िन म्त गशे नका सन्तानहरूका कुलहरूको काम हो ।
पजुारी हारूनका छोरा ईतामारले ितनीहरूको कामको नतेतृ्व गन ुर्पछर् । 29 तैलँ े आ-
आफ्ना कुलअनसुार मरारीका सन्तानहरूको गन्ती गर,् र ितनीहरूलाई आ-आफ्ना
प रवार-प रवारअनसुार, 30 ितस वषर्दे ख पचास वषर्सम्मकालाई िमला । भटे हुने
पालको सवेा गन र त्यस दलमा सहभागी हुने सबकैो गन्ती गर ्। 31 यो भटे हुने
पालको िन म्त ितनीहरूका सबै दाियत्व र ितनीहरूका सवेाका काम हो । ितनीहरूले
पिव वासस्थानका फल्याकहरू, 32 यसका बारहरू, खामाहरू र आधारहरू, साथै
पिव वासस्थान व रप रका चोकका खामाहरू, ितनीहरूका आधारहरू,कीलाहरू,
डोरीहरू ितनका सबै सरसामानको दखेरेख गन ुर्पछर् । 33 ितनीहरूले बोक् नपुन
सामानहरूको नाउसँिहत सचूी बना । मरारीका सन्तानहरूले पजुारी हारूनका छोरा
ईतामारको िनदशनमा भटे हुने पालको िन म्त ितनीहरूले गन ुर्पन काम यही हो ।”
34 मोशा, हारून र समदुायका अगवुाहरूले कहातीहरूका सन्तानहरूको पखुार्का
आ-आफ्ना प रवारअनसुार गन्ती गरे । 35 ितनीहरूले ितस वषर्दे ख पचास वषर्सम्म
पगुकेाहरूको गन्ती गरे । ितनीहरूले भटे हुने पालमा सवेा गन दलमा सहभागी हुने
सबकैो गन्ती गरे । 36 ितनीहरूले ितनीहरूका कुलअनसुार २,७५० जना परुुषको
गन्ती गरे । 37 मोशा र हारूनले भटे हुने पालमा सवेा गन कहातीहरूका कुल-कुल
र प रवार-प रवारअनसुार सबै परुुषको गन्ती गरे । यसो गदार् ितनीहरूले परम भलुे
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मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको कुरा पालन गरे । 38 गशे नका सन्तानहरूलाई आ-
आफ्ना कुल र पखुार्का प रवारअनसुार, भटे हुने पालको सवेा गनर् दलमा सहभागी
हुन सक् ने 39 ितसदे ख पचास वषर्सम्मका सबकैो गन्ती गरे । 40 आ-आफ्ना कुल
र ितनीहरूका पखुार्का प रवारअनसुार गन्ती गरेका परुुषहरूको सङ्ख्या २,६३९
िथयो । 41 मोशा र हारूनले गशे नका सन्तानहरूको गन्ती गरे, जसले भटे हुने
पालमा सवेा गथ । यसो गदार् ितनीहरूले परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको कुरा
पालन गरे । 42 मरारीका सन्तानहरूलाई आ-आफ्ना कुल र ितनीहरूका पखुार्का
प रवारअनसुार, 43 ितसदे ख पचास वषर्सम्मका सबकैो गन्ती ग रयो जो भटे हुने
पालमा सवेा गनर् दलमा सहभागी हुन्थे । 44आ-आफ्ना कुल र ितनीहरूका पखुार्का
प रवारअनसुार गन्ती ग रएका परुुषहरूको सङ्ख्या ३,२०० िथयो । 45 मोशा र
हारूनले मरारीका सन्तानहरूका सबै परुुषको गन्ती गरे । यसो गदार् ितनीहरूले
परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको कुरा पालन गरे । 46 यसलैे मोशा, हारून
र इ ाएलका अगवुाले सबै लवेीहरूलाई आ-आफ्ना कुल र ितनीहरूका पखुार्का
47 प रवारअनसुार ितस वषर्दे ख पचास वषर् पगुकेाहरूको गन्ती गरे । ितनीहरूले
पिव वासस्थानमा सवेा गन र भटे हुने पालका सामानहरूको दखेरेख गन र बोक् न
सक् ने सबकैो गन्ती गरे । 48 ितनीहरूले ८,५८० परुुषको गन्ती गरे । 49 परम भकुो
आज्ञामा मोशाले सबै परुुषलाई त्यसलाई खटाइएको कामको िकिसमअनसुार गन्ती
गरे । ितनले हरेक परुुषलाई ितनले वहन गन दाियत्वको िकिसमअनसुार गन्ती गरे
। यसो गदार् ितनीहरूले परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गन ुर्भएको कुरा पालन गरे ।

5
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “छालाको सरुवा रोग भएका सब,ै धातकुो

रोग भएका सब,ै लास छोएर अशु भएका सबलैाई छाउनी बािहर पठाउन
इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा दे । 3 परुुष होस ् वा मिहला, तैलँ े ितनीहरूलाई
छाउनी बािहर पठाउनपुछर् । ितनीहरूले छाउनीलाई अशु तलु्याउनहुुदँनै, िकनभने
म यसमा बास गछुर् ।” 4 इ ाएलका मािनसहरूले यसै गरे । परम भलुे मोशा ारा
आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ितनीहरूले ितनीहरूलाई छाउनी बािहर पठाए । फे र
5 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 6 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ् । जब परुुष
वा मिहलाले मािनसहरूले आपसमा गन यस्ता कुनै पाप गछर्न ् र म ित बइेमान
हुन्छ, त्यो क् त दोषी हुन्छ । 7 त्यसपिछ त्यसले आफूले गरेको पाप स्वीकार
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गन ुर्पछर् । त्यसले आफू चकेुको मलू्य चकु् ता गन ुर्पछर् र पाँचौँ िहस्सा थप् नपुछर्
। यो त्यसले आघात परु् याएको क् तकहाँ ल्याउनपुछर् । 8 तर यिद अपमानमा
परेको क् तको कुनै निजकको नातदेार छैन भन,े त्यसले आफ्नो ाय श् च को
िन म्त एउटा थमुासगँै त्यसको दोषको िन म्त पजुारी ारा मलू्य मलाई ितन ुर्पछर् ।
9 इ ाएलका मािनहरूका सबै भटेी र इ ाएलका मािनसहरूले पजुारीलाई ल्याएका
र अलग गरेका थोकहरू त्यसको हुनछे । 10 हरेक का भटेीहरू पजुारीको
िन म्त हुनछे; यिद कसलैे पजुारीलाई कुनै थोक िदन्छ भन,े यो त्यसको हुनछे ।”
11 फे र, परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 12 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ् ।
'कुनै मािनसकी पत् नी बहिकन्छे र आफ्नो पितको िवरु पाप गछ । 13 त्यसपिछ
अक परुुष त्यससगँ सतु्छे । त्यस अवस्थामा त्यो अशु हुन्छे । 14 त्यसका
पितले यो नदखेे तापिन वा थाहा नै नपाए तापिन र त्यो कायर् गदार् कसलैे नप े
तापिन र त्यसको िवरु कोही नभए तापिन, त्यसकी पत् नी अशु भएकी छे भन् ने
डाहको आत्माले थाहा दलेा । तथािप पत् नी अशु नभएको हुदँा पिन डाहको
गलत िवचार आउन सक्ला । 15 यस अवस्थामा त्यो मािनसले आफ्नी पत् नीलाई
पजुारीकहाँ ल्याउनपुछर् । पितले त्यसको तफर् बाट आवश्यक पन ब लदान अथार्त ्
आधा पाथी जौको िपठो ल्याउनपुछर् । उसले यसमा तले हाल्नहुुदँनै र कुनै सगु न्धत
मसला हाल्नहुुदँनै, िकनभने यो डाहको अन् नब ल अथार्त ्अपराध याद िदलाउनकेो
चढाइएको अन् नब ल हो । 16 पजुारीले त्यस स् ीलाई निजक ल्याउनपुछर् र
त्यसलाई परम भकुो साम ु राख् नपुछर् । 17 पजुारीले पिव पानीको भाँडो लनपुछर्
र पिव वासस्थानको भइँुबाट धलूो लनपुछर् । त्यसले त्यो धलूोलाई त्यो पानीमा
हाल्नपुछर् । 18 पजुारीले त्यो मिहलालाई परम भकुो साम ु खडा गनछ र त्यसले त्यो
मिहलाका कपाल फुलाइिदनछे । त्यसले त्यो सम्झनाको अन् नब ललाई त्यसको
हातमा राख् नछे, जनु सन्दहेको अन् नब ल हो । 19 पजुारीले ाप ल्याउन सक् ने
िततो पानीलाई त्यसको हातमा राख् नछे । पजुारीले त्यस मिहलालाई शपथ खान
लगाओस र् त्यसलाई यसो भनोस,् 'यिद अरू कुनै परुुषले तसँगँ यौन सम्बन्ध राखकेो
छैन भने र यिद त ँ बरा लएर गएको छैनस ् र अपराध गरेको छैन भन,े त ँ ाप
ल्याउने यो िततो पानीबाट मकु् त हुनछेस ्। 20 तर यिद पितको अधीनमा भएकी त ँ
बरा लएकी छस,् यिद त ँ अशु भएकी छस ्र यिद अरू कुनै परुुष तसँगँ सतुकेो छ
भन,े 21 (पजुारीले त्यो मिहलामािथ ाप ल्याउन सक् ने शपथ खान लगाउनपुछर् र
त्यसले मिहलालाई भिनरहोस)् 'परम भलुे तलँाई ािपत तलु्याउनभुएको होस ्जनु
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तरेा मािनसहरूलाई दखेाइनछे । यिद पर भलुे तरेो जाँघ सकु् ने तलु्याउनभुयो र तरेो
पटे सिुनने तलु्याउनभुयो भन,े यसै होस ् । 22 ाप ल्याउने यो पानी तरेो पटेिभ
जानछे र तरेो पटे सिुननछे र तरेो जाँघ सकु् ने छ । त्यो मिहलाले 'हो, म दोषी छु भने
यस्तै होस'् भनी जवाफ िदनपुछर् । 23 पजुारीले यी ापहरूलाई मु ोमा लखे् नपुछर्,
र ती ले खएका ापहरूलाई त्यो िततो पानीमा धनुपुछर् । 24 पजुारीले ाप ल्याउने
त्यो िततो पानी त्यो मिहलालाई िपउन लगाउनपुछर् । त्यो पानी त्यसिभ जाने छ र
िततो तलु्याउनछे । 25 पजुारीले मिहलाको हातबाट डाहको अन् नब ल लनपुछर् ।
उसले पर भकुो साम ु अन् नब ललाई डोलाउनपुछर् र यसलाई वदेीमा ल्याउनपुछर्
। 26 पजुारीले अन् नब लबाट एक मु ी लएर यसलाई वदेीमा जलाउनपुछर् ।
त्यसपिछ त्यसले मिहलालाई त्यो िततो पानी िपउन िदनपुछर् । 27 त्यसले त्यसलाई
पानी िपउन िददँा त्यसले आफ्नो पित िवरु पाप गरेकोले यिद त्यो अशु भएकी
छे भन,े त्यो ाप ल्याउने पानी त्यसिभ जानछे र िततो तलु्याउनछे । त्यसको पटे
फु लनछे र त्यसको जाँघ सकु् नछे । त्यो मिहला आफ्ना मािनसहरूिबच ािपत
हुनछे । 28 तर यिद मिहला अशु भएकी छैन भने र त्यो श ु छे भन,े त्यो स्वतन्
हुने छे । त्यसले बालक जन्माउन सक् ने छे । 29 डाहको िनयम यही हो । आफ्नो
पितबाट बरा लने र अशु हुने मिहलाको िनयम यही हो । 30 आफ्नी पत् नी ित
डाही हुदँा डाहको आत्मा भएको परुुषको िन म्त िनयम यही हो । उसले मिहलालाई
परम भकुो साम ु ल्याउनपुछर् र पजुारी डाहको वस्थाले वणर्न गरेका सबै थोक
गन ुर्पछर् । 31 परुुष आफ् नी पत् नीलाई पजुारीकहाँ ल्याएको दोषबाट मकु् त हुनछे ।
मिहलाले त्यसको कुनै पिन दोष भोग् नपुछर् ।”

6
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2“इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ।् 'जब कुनै

परुुष वा मिहलाले आफूलाई परम भकुो िन म्त नािजरीको िवशषे भाकलले अलग
गछर्, 3 त्यसले आफूलाई दाखम र कडा म बाट अलग राख् नपुछर् । त्यसले
दाखम वा कडा म बाट बनाइएको िसकार् िपउनहुुदँनै । त्यसले कुनै िकिसमको
दाखरस िपउनहुुदँनै अथवा ताजा वा सकुाएको दाख खानहुुदँनै । 4 त्यसले आफूलाई
मरेो िन म्त अलग गरेका सबै िदनमा त्यसले दाखको बो ाबाट बनाइएका सबै
थोकलगायत दाखबाट बनाइएका कुनै पिन कुरा खानहुुदँनै । 5 अलग हुने त्यसको
समय अविधभर परम भु ित अलग रहने त्यसको भाकल परुा नभएसम्म त्यसको
िशरमा कुनै िकिसमको छुरा योग गन ुर्हुदँनै । त्यो परम भकुो िन म्त अलग हुनपुछर्
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। त्यसले कपाललाई आफ्नो िशरमा लामो हुन िदनपुछर् । 6 त्यसले आफूलाई
परम भकुो िन म्त अलग राखकेो परैु समयभ र त्यो मदुार्को निजक आउनहुुदँनै
। 7 आफ्नै बबुा, आमा, दाजभुाइ, िददीबिहनी मरे भने पिन त्यसले ितनीहरूका
िन म्त पिन आफूलाई अशु पान ुर्हुदँनै । सबलैे त्यसको कपाल दखे् न सक् नजेस्तै
यो त्यसले आफूलाई परमशे् वर ित अलग गरेको कारणले हो । 8 त्यो अलग
रहकेो परैु समयभ र त्यो पिव अथार्त ्परम भकुो िन म्त आरिक्षत हुन्छ । 9 यिद
कोही त्यसको साम ु अचानक मछर् र त्यसले अपर्ण गरेको िशरलाई अशु बनायो
भन,े त्यसपिछ त्यसले श ु करणको िदनमा आफ्नो कपाल खौरनपुछर्, त्यसले
यसलाई सातौँ िदनमा खौरनपुछर् । 10 त्यसले आठौँ िदनमा दईुवटा परेवा वा दईुवटा
परेवाका बचरेा भटे हुने पालको वशे- ारमा पजुारीकहाँ ल्याउनपुछर् । 11 पजुारीले
एउटा चरालाई पापब लको रूपमा र अक लाई होमब लको रूपमा चढाउनपुछर्
। ियनीहरूले त्यसको पापको ाय श् च गन छन,् िकनभने मदुार्को निजक परेर
त्यसले पाप गर् यो । त्यसले त्यस िदन आफ्नो िशर श ु पान ुर्पछर् । 12 त्यसले
आफ्नो श ु करणको िदनको िन म्त परम भकुो िन म्त आफूलाई अलग गन ुर्पछर् ।
त्यसले एक वष थमुालाई दोषब लको रूपमा ल्याउनपुछर् । त्यसले आफूलाई अशु
पारेका िदनहरू गन् नहुुदँनै, िकनभने त्यसले अशु पार् यो । 13 नािजरीको अलग
हुने समय परुा हुनकेो िन म्त नािजरीको िनयम यही हो । त्यसलाई भटे हुने पालको
वशे- ारमा ल्याउनपुछर् । 14 त्यसले आफ्नो ब ल परम भलुाई चढाउनपुछर् ।

त्यसले एक वषर्को खोटरिहत एउटा थमुालाई होमब लको रूपमा चढाउनपुछर् ।
त्यसले एक वषर्को खोटरिहत पाठीलाई पापब लको रूपमा चढाउनपुछर् । त्यसले
एउटा खोटरिहत थमुालाई मलेब लको रूपमा ल्याउनपुछर् । 15 त्यसले ितनीहरूका
अन् नब ल र अघर्ब लसगँै एक डालो अखिमरी रोटी, तलेले िमसाएको फुरौलाहरू,
तले दलकेो अखिमरी बाबरहरू ल्याउनपुछर् । 16 पजुारीले ितनीहरूलाई पर भकुो
साम ु चढाउनपुछर् । त्यसले आफ्ना पापब ल र होमब ल चढाउनपुछर् । 17अखिमरी
रोटीको डालोसगँै त्यसले थमुालाई ब ल अथार्त ्मलेब लको रूपमा चढाउनपुछर् ।
पजुारीले अन् नब ल र अघर्ब ल पिन चढाउनपुछर् । 18 नािजरीले आफू अलग
रहकेो सङ्केत गनर् भटे हुने पालको वशे- ारमा आफ्नो िशर खौरनपुछर् । त्यसले
आफ्नो िशरको कपाल लएर मले ब लको आगोमा जलाउनपुछर् । 19 पजुारीले
थमुाको उमालकेो कुम, अखिमरी रोटीको डालोबाट एउटा रोटी र अखिमरी
बाबर लनपुछर् । त्यसले ितनीहरूलाई आफू अलग रेहकेो सङ्केत गन कपाल
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खौरेको नािजरीका हातमा राख् नपुछर् । 20 पजुारीले ितनीहरूलाई डोलाइएको
ाकुलो र पजुारीलाई िदइएको सा ोसगँै पजुारीको िन म्त पिव िहस्सा परम भकुो

साम ु ब लको रूपमा डोलाउनपुछर् । त्यसपिछ नािजरीले दाखम िपउन सक्छ ।
21 नािजरीको िन म्त िनयम यही हो जसले आफू अलग हुनको िन म्त परम भकुो
िन म्त आफ्नो ब लदानको भाकल गछर् । त्यसले अरू जे िदन पिन, त्यसले
भाकल गरेका कतर् हरू अथार्त ् नािजरीको िन म्त िनयम ारा दशार्इएको ितज्ञा
पालन गन ुर्पछर् ।” 22 फे र परम भलुे मोशालाई बोल्नभुयो, 23 “हारून र त्यसका
छोराहरूलाई भन ्। 'ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई यसरी आिशष ् िदनपुछर्
। ितमीहरूले ितनीहरूलाई यसो भन् नपुछर्, 24 'पर भलुे ितमीहरूलाई आिशष ्
िदनभुएको होस ्र रक्षा गन ुर्भएको होस ्। 25 परम भलुे उहाँको महुार ितमीहरूमािथ
चम्काउनभुएको होस ् र ितमीहरू ित कृपाल ु हुनभुएको होस ् । 26 परम भलुे
ितमीहरूमािथ कृपाद ृ ष् टले हने ुर्भएको होस ् र ितमीहरूलाई शा न्त िदनभुएको होस ्
।' 27 ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई मरेो नाउँ यसरी िदनपुछर् । अिन म
ितनीहरूलाई आिशष ् िदनछुे ।

7
1 मोशाले पिव वासस्थान परुा गरेका िदन ितनले यसलाई यसका सबै

सरसामानसगँै परम भकुो िन म्त अलग गरे । ितनले यसका भाँडाकँुडाहरूलाई
पिन त्यसै गरे । ितनले ितनीहरूलाई पिन अिभषके गरे र पर भकुो िन म्त अपर्ण
गरे । 2 त्यस िदन इ ाएलका अगवुाहरू, ितनीहरूका आ-आफ्ना पखुार्हरूका
प रवारका म ु खयाहरूले ब लदानहरू चढाए । यी मािनसहरू कुलका मखुहरू
िथए । ितनीहरूले परुुषहरूको जनगणनाको दखेरेख गरेका िथए । 3 ितनीहरूले
आफ् ना ब लदानहरू परम भकुो साम ु ल्याए । ितनीहरूले छोिपएका छवटा गाडा र
बा वटा गोरु ल्याए । ितनीहरूले दईु-दईु जना अगवुाको िन म्त एउटा गाडा र हरेक
अगवुाले एउटा-एउटा गोरु ल्याए । ितनीहरूले यी थोकहरूलाई पिव वासस्थानको
साम ु चढाए । 4 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 5 “ितनीहरूले चढाएका
ब लहरू स्वीकार गर ् र ितनीहरूलाई भटे हुने पालको कामको िन म्त योग गर ्
।” 6 मोशाले गाडाहरू र गोरुहरू लएर ितनले ती लवेीहरूलाई िदए । 7 ितनले
दईुवटा गाडा र चारवटा गोरु ितनीहरूका कामलाई आवश्यक पन हुनाले गशे नका
सन्तानहरूलाई िदए । 8 ितनले चारवटा गाडा र आठवटा गोरु पजुारी हारूनका छोरा
ईतामारको दखेरेखमा भएका मरारीहरूका सन्तानहरूलाई िदए । यो ितनीहरूका
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कामलाई आवश् यक पन भएकोले ितनले यसो गरे । 9 तर ितनले कहातका
सन्तानहरूलाई ती कुनै पिन कुरा िदएनन,् िकनभने ितनीहरूका कामहरू परम भसुगँ
सम्ब न्धत िथयो जसलाई ितनीहरूले आ-आफ्ना काँधहरूमािथ बोक् नपुथ्य ।
10 मोशाले वदेीलाई अिभषके गरेका िदन अगवुाहरूले वदेीको अपर्णको िन म्त
आ-आफ्ना सामानहरू चढाए । अगवुाहरूले वदेीको साम ु भटेीहरू चढाए ।
11 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हरेक अगवुाले वदेीको समपर्णको िन म्त आ-
आफ्नो िदनमा आ-आफ्नो भटेीहरू चढाउनपुछर् ।” 12 पिहलो िदनमा, यहूदाको
कुलका अम्मीनादाबका छोरा नहशोनले आफ्नो भटेी चढाए । 13 ितनको भटेी
पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको
एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै
अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 14 ितनले दस शकेेल
तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 15 ितनले होमब लको रूपमा
एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 16 ितनले पापब लको
रूपमा एउटा बा ा िदए । 17 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा
र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो अम्मीनादाबका छोरा नहशोनको भटेी िथयो ।
18 दो ो िदनमा इस्साखारका अगवुा सआूरका छोरा नतनलेले आफ्नो भटेी चढाए ।
19 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल
भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो ।
यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 20 ितनले दस
शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 21 ितनले होमब लको
रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 22 ितनले पापब लको
रूपमा एउटा बा ा िदए । 23 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र
एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो सआूरका छोरा नतनलेको भटेी िथयो । 24 ते ो
िदनमा जबलूनूका सन्तानहरूका अगवुा हलेोनका छोरा एलीआबले आफ्नो भटेी
चढाए । 25 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस
शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको
बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए ।
26 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 27 ितनले
होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 28 ितनले
पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 29 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा,
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पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो हलेोनका छोरा एलीआबको भटेी
िथयो । 30चौथो िदनमा, रूबनेका सन्तानहरूका अगवुा शदऊेरका छोरा एलीसरूले
आफ्नो भटेी चढाए । 31 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार
एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको
एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले
भ रएका िथए । 32 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो
िदए । 33 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष
थमुा िदए । 34 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 35 ितनले दईुवटा
गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो शदऊेरका
छोरा एलीसरूको भटेी िथयो । 36 पाँचौ िदनमा, िशिमयोनका सन्तानहरूका अगवुा
सरूीश ैका छोरा शलमूीएलले आफ्नो भटेी चढाए । 37 ितनको भटेी पिव स्थानको
तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल
र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको
िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 38 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले
भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 39 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो,
एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 40 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा
िदए । 41 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा
थमुा िदए । यो सरूीश ैका छोरा शलमूीएलको भटेी िथयो । 42 छैठौँ िदनमा गादका
सन्तानहरूका अगवुा दएूलका छोरा एल्यासापले आफ्नो भटेी चढाए । 43 ितनको
भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको
चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी
दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 44 ितनले दस
शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 45 ितनले होमब लको
रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 46 ितनले पापब लको
रूपमा एउटा बा ा िदए । 47 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा
र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो दएूलका छोरा एल्यासापको भटेी िथयो ।
48 सातौँ िदनमा ए ाइमका सन्तानहरूका अगवुा अम्मीहूदका छोरा एलीशामाले
आफ्नो भटेी चढाए । 49 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार
एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको
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एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले
भ रएका िथए । 50 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो
िदए । 51 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा
िदए । 52 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 53 ितनले दईुवटा गोरु,
पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो अम्मीहूदका
छोरा एलीशामाको भटेी िथयो । 54 आठौँ िदनमा मनशे् शकेा सन्तानहरूका अगवुा
पदासरूका छोरा गम लएलले आफ्नो भटेी चढाए । 55 ितनको भटेी पिव स्थानको
तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल
र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको
िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए । 56 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले
भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 57 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो,
एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 58 ितनले पापब लको रूपमा एउटा
बा ा िदए । 59 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष
पाँचवटा थमुा िदए । यो पदासरूका छोरा गम लएलको भटेी िथयो । 60 नवौँ
िदनमा बने्यामीनका सन्तानहरूका अगवुा िगदओेनीका छोरा अबीदानले आफ्नो
भटेी चढाए । चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको
बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए
। 61 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल
तौल भएको ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए ।
62 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए ।
63 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 64 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा
भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । 65 यो िगदओेनीका छोरा
अबीदानको भटेी िथयो । 66 दसौँ िदनमा दानका सन्तानहरूको अगवुा अम्मीश ैका
छोरा अहीएजरेले आफ्नो भटेी चढाए । 67 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको
मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री
शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त
तलेमा मछेुको िपठोलेभ रएका िथए । 68 ितनले दस शकेेल तौलको धपूलेभ रएको
एउटा सनुको धपुौरो िदए । 69 ितनले होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा
र एउटा एक वष थमुा िदए । 70 ितनले पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए ।
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71 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा
िदए । यो अम्मीश ैका छोरा अहीएजरेको भटेी िथयो । 72 एघारौँ िदनमा आशरेका
सन्तानहरूका अुगवा ओ ानका छोरा पगीएलले आफ्नो भटेी चढाए । 73 ितनको
भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस शकेेल तौल भएको
चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको बाटा िथयो । यी दवुै
नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए 74 । ितनले दस शकेेल
तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 75 ितनले होमब लको रूपमा
एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 76 ितनले पापब लको रूपमा
एउटा बा ा िदए । 77 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा, पाँचवटा बा ा र एक
वष पाँचवटा थमुा िदए । यो अम्मीनादाबका छोरा नहशोनको भटेी िथयो । 78 बा ौँ
िदनमा नप् तालीका सन्तानहरूका अगवुा एनानका छोरा अहीराले आफ्नो भटेी
चढाए । 79 ितनको भटेी पिव स्थानको तौलको मापदण्डअनसुार एक सय ितस
शकेेल तौल भएको चाँदीको एउटा थाल र स री शकेेल तौल भएको एउटा चाँदीको
बाटा िथयो । यी दवुै नै अन् नब लको िन म् त तलेमा मछेुको िपठोले भ रएका िथए ।
80 ितनले दस शकेेल तौलको धपूले भ रएको एउटा सनुको धपुौरो िदए । 81 ितनले
होमब लको रूपमा एउटा बाछो, एउटा भडेा र एउटा एक वष थमुा िदए । 82 ितनले
पापब लको रूपमा एउटा बा ा िदए । 83 ितनले दईुवटा गोरु, पाँचवटा भडेा,
पाँचवटा बा ा र एक वष पाँचवटा थमुा िदए । यो इनानका छोरा अहीराको भटेी
िथयो । 84 मोशाले वदेी अिभषके गरेका िदन इ ाएलका अगवुाहरूले यी सबै थोक
चढाए । ितनीहरूले बा वटा चाँदीका थाल, बा वटा बाटार बा वटा सनुका धपुौरा
चढाए । 85 हरेक चाँदीको थाल एक सय ितस शकेेल तौलको र हरेक बाटा स री
शकेेल तौलको िथयो । चाँदीका सबै भाँडाकँुडाको तौल पिव स्थानको शकेेलको
तौलको मापदण्डअनसुार २,४०० शकेेल िथयो । 86 धपूले भ रएका हरेक सनुका
धपुौराहरूको तौल पिव स्थानको मापदण्डअनसुार दस शकेेलको िथयो । सबै
सनुका धपुौराहरूको तौल एक सय िबस शकेेल िथयो । ती सबै जनावरहरू अथार्त ्
बा वटा गोरु, बा वटा भडेा, बा वटा एक वष थमुालाई होमब लको िन म्त अलग
ग रयो । 87 ितनीहरूले आ-आफ्ना अन् नब ल चढाए । ितनीहरूले पापब लको
रूपमा बा वटा बा ा िदए । 88 ितनीहरूका सबै गाईवस्तबुाट ितनीहरूलेचौिबसवटा
साँढ,े साठीवटा भडेा, साठीवटा बा ा, साठीवटा एक वष थमुालाई मलेब लको
िन म्त ब लदानको रूपमा िदए । यो वदेीलाई अिभषके गरेपिछ वदेीको समपर्णको
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िन म्त िथयो । 89 जब मोशा परम भसुगँ कुरा गनर् भटे हुने पालिभ गए, ितनले
उहाँको ब लरहकेो आवाज सनुे । परम भु दईुवटा करूबको िबचबाट गवाहीको
सन्दकूमािथ रहकेो कृपा-आसनमािथबाट ितनीिसत बोल्नभुयो ।

8
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “हारूनलाई भन ् । 'तैलँ े सातवटा ब ी

बाल्दा ितनीहरूले सामदानको अिघ ल्तर काश िदनपुछर् ।' 3 हारूनले यसै गरे ।
परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएझै ँ हारूनले सामदान अिघ ल्तर काश िदनलाई ब ीहरू
बाले । 4 सामदान यस िकिसमले बनाइएको िथयो र परम भलुे मोशालाई यसको
िन म्त नमनुा दखेाउनभुयो । यो आधारदे ख टुप् पोसम्म फूलजस्ता कचौरालाई
िपटेको सनुको हुनपुथ्य । 5 फे र परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 6 “लवेीहरूलाई
इ ाएलका मािनसहरूबाट ले र ितनीहरूलाई श ु पार ।् 7 ितनीहरूलाई श ु पानर् यसो
गर ्ः ितनीहरूमािथ ाय श् च को पानी छिकर् दे । ितनीहरूको परैु शरीर, ितनीहरूको
लगुा धनु लगा र यसरी ितनीहरूलाई श ु पार ् । 8 त्यसपिछ ितनीहरूलाई एउटा
बाछो र तलेले मछेुको मिसनो िपठोको अन् नब ल ल्याउन लगा । ितनीहरूले
पापब लको रूपमा अक एउटा बाछो पिन ल्याऊन ् । 9 तैलँ े लवेीहरूलाई भटे
हुने पालको अिघ ल्यानछेस ्र इ ाएलका मािनसहरूको सारा समदुाय भलेा हुनछेन ्
। 10 तैलँ े लवेीहरूलाई परम भकुो साम ु ल्याउदँा इ ाएलका मािनसहरूले आफ्नो
हात लवेीहरूमािथ राख् नपुछर् । 11 हारूनले लवेीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूको
तफर् बाट डोलाइने ब लको रूपमा चढाउनपुछर्, तािक ितनीहरूले परम भकुो सवेाको
काम गरून ् । 12 लवेीहरूले साँढहेरूमािथ ितनीहरूका हात राख् नपुछर् । 13 तैलँ े
लवेीहरूका ाय श् च को िन म्त एउटा साँढलेाई पापब लको रूपमा र अक लाई
होमब लको रूपमा चढाउनपुछर् । तैलँ े लवेीहरूलाई हारून र त्यसका छोराहरूको
साम ु ले र ितनीहरूलाई डोलाइने ब लको रूपमा चढा । 14 १तैलँ े लवेीहरूलाई
इ ाएलका मािनसहरूबाट यसरी अलग गर ् । लवेीहरू मरेा हुन ् । 15 त्यसपिछ
लवेीहरू भटे हुने पालमा सवेा गनर् जानपुछर् । तैलँ े ितनीहरूलाई श ु पान ुर्पछर् ।
तैलँ े ितनीहरूलाई डोलाइने ब लको रूपमा चढाउनपुछर् । 16 यसो गर,् िकनभने
ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूबाट पणूर् रूपमा मरेा हुन ् । ितनीहरूले गभर् खोल्ने
इ ाएलका सबै सन्तानका पिहले जन्मकेा हरेक परुुष बालकको स्थान लनछेन ्।
मलैे लवेीहरूलाई आफ्नै िन म्त लएको छु । 17 इ ाएलका मािनसहरूको पशु र
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मािनस दवुबैाट पिहले जन्मकेाहरू सबै मरेा हुन ्। मलैे िम दशेमा ितनीहरूका सबै
पिहले जन्मकेाहरूलाई लएको िदन नै मलै े ितनीहरूलाई आफ्नै िन म्त अलग गरेँ ।
18 मलैे लवेीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूबाट सबै पिहले जन्मकेाहरूको स ामा
लएको छु । 19 मलैे लवेीहरूलाई हारून र त्यसका छोराहरूलाई उपहारको रूपमा

िदएको छु । मलैे ितनीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूबाट भटे हुने पालमा इ ाएलका
मािनसहरूको काम गनर्लाई लएको छु । मलैे ितनीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूका
िन म्त ाय श् च गनर्लाई िदएको छु, तािक ितनीहरू पिव स्थानको निजक
आउँदा मािनसहरूमािथ कुनै िवपि नआओस ् । 20 मोशा, हारून र इ ाएलका
मािनसहरूका सारा समदुायले लवेीसगँै यो गरे । परम भलुे लवेीबारे मोशालाई आज्ञा
िदनभुएबमोिजम ितनीहरूले सबै थोक गरे । इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूसगँ
यसै गरे । 21 लवेीहरूले आफैलाई श ु पारे र आ-आफ्ना लगुाहरू धोए, अिन
हारूनले ितनीहरूलाई परम भकुो िन म्त डोलाइने ब लको रूपमा चढाए र ितनले
ितनीहरूलाई श ु पानर् ितनीहरूको िन म्त ाय श् च गरे । 22 त्यसपिछ लवेीहरू
हारून र ितनका छोराहरूको अधीनमा रहरे ितनीहरूको काम गनर् भटे हुने पालिभ
गए । यो परम भलुे लवेीहरूको बारेमा मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार िथयो ।
ितनीहरूले सबै लवेीलाई यसो गरे । 23 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 24 “यो
सबै प च् चस वषर् र त्यसभन्दा मािथका लवेीहरूका िन म्त हो । ितनीहरू भटे हुने
पालमा सवेा गनर् दलमा सहभागी हुनपुछर् । 25 ितनीहरू पचास वषर्को भएपिछ
यसरी सवेा गनर् छोड्नपुछर् । त्यस उमरेमा ितनीहरूले सवेा गन ुर्हुदँनै । 26 ितनीहरूले
भटे हुने पालमा सवेा ग ररहने ितनीहरूका भाइहरूलाई सहायता गनर् सक्छन,् तर
ितनीहरूले सवेा गन ुर्हुदँनै । तैलँ े लवेीहरूलाई यी कुराहरूमा िनदशन िदनपुछर् ।”

9
1 ितनीहरू िम दशेबाट आएका दो ो वषर्को पिहलो मिहनामा सीनै मरुभिूममा

परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूले िनस्तार-चाड यसको
िनधार् रत समयमा नै माननू ् । 3 यो मिहनाको चौधौँ िदनको साँझ, ितमीहरूले
िनस्तार-चाडलाई यसको िनधार् रत समयमा नै मान् न ू । ितमीहरूले यसलाई पालन
गन ुर्पछर्, यससगँ सम्ब न्धत सबै आदशेहरू पालन गन ुर्पछर् र सबै िनयमहरू अनसुरण
गन ुर्पछर् ।” 4 यसलैे मोशाले इ ाएलका मािनसहरूले िनस्तार-चाडलाई मान् नपुछर्
भनी ितनीहरूलाई बताए । 5 ितनीहरूले सीनकैो मरुभिूममा पिहलो मिहनाको चौधौँ
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िदनको साँझमा िनस्तार-चाड मनाए । परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएका सबै
कुरा इ ाएलका मािनसहरूले पालन गरे । 6 मदुार् छोएको कारण केही मािनसहरू
अशु भएका िथए । ितनीहरूले त्यस िदन िनस्तार-चाड मान् न सकेनन ्। ितनीहरू
त्यसै िदन मोशा र हारूनकहाँ गए । 7 ती मािनसहरूले मोशालाई भन,े “हामी
मदुार् छोएको कारण अशु भएका छौँ । इ ाएलका मािनसहरूमाझ िनधार् रत
समयमा नै परम भलुाई ब लदान चढाउनबाट हामीलाई िकन व ञ् चत गन ुर्हुन्छ
?” 8 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “पखर्, परम भलुे ितमीहरूबारे के भन् नहुुन्छ,
म सनु्छु ।” 9 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 10 “इ ाएलका मािनसहरूलाई
भन ् । 'यिद ितमीहरूमध्ये कोही मदुार् छोएको कारण अशु छ वा लामो या ामा
छ भन,े त्यसले परम भकुो िनस्तार-चाड अझै मान् न सक्छ ।' 11 ितनीहरूले
दो ो मिहनाको चौधौँ िदनको साँझ िनस्तार-चाड मान् नछेन ् । ितनीहरूले िनस्तार-
चाडको थमुालाई अखिमरी रोटी र िततो सागसगँ खानपुछर् । 12 ितनीहरूले यसलाई
िबहानसम्म राख् नहुुदँनै वा यसका हाडहरू भाँच् नहुुदँनै । ितनीहरूले िनस्तार-चाडका
सबै िनयम पालन गन ुर्पछर् । 13 तर कुनै क् त श ु छ र या ामा छैन, अिन
िनस्तार-चाड मान्दनै भने परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएको िनधार् रत समयमा त्यसले
ब लदान नचढाएकोले त्यसलाई त्यसका मािनसहरूबाट बिहष्कार गन ुर्पछर् । त्यस
मािनसले आफ्नो पाप भोग् नपुछर् । 14 यिद कुनै िवदशेी ितमीहरूसगँ बसोबास गछर्
र परम भकुो आदरमा िनस्तार-चाड मान् छ भन,े त्यसले यसलाई पालन गन ुर्पछर् र
िनस्तार-चाडका सबै िनयम पालन गरेर उहाँले आज्ञा गन ुर्भएका सबै थोक गन ुर्पछर् र
यसको िन म्त सबै िनयम पालन गन ुर्पछर् । िवदशेी र स्वदशेी सबकैो िन म्त उही िनयम
हुनपुछर् ।” 15 पिव वासस्थान खडा गरेको िदन पिव वासस्थान अथार्त ्करारको
आदशेको पाललाई बादलले ढाक्यो । साँझमा बादल पिव वासस्थानमािथ िथयो
। यो िबहानसम्म आगोजस्तो दे खयो । 16 यो यसरी नै रिहर ो । बादलले पिव
वासस्थान ढाक्यो र राती आगोजस्तो दखेा पथ्य । 17 जब-जब बादल पालबाट
हट्थ्यो, इ ाएलका मािनसहरू आफ्नो या ाको िन म्त अिघ बढ्थे । जहाँ-जहाँ
बादल रोिकन्थ्यो, त्यहाँ मािनसहरूले छाउनी लगाउथँे । 18 इ ाएलका मािनसहरू
परम भकुो आज्ञामा नै या ा गथ र उहाँकै आज्ञामा छाउनी लगाउथँे । 19 बादल
पिव वासस्थानमािथ रहदँा ितनीहरू रोिकन्थ,े ितनीहरू छाउनीमा बस्थे । बादल
पिव वासस्थानमािथ धरैे िदनसम्म रहदँा इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो आज्ञा
पालन गथ र या ा गदनथे । 20 किहले काहीँ बादल पिव वासस्थानमािथ केही
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िदन मा रहन्थ्यो । त्यस अवस्थामा ितनीहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गथ
। ितनीहरूले छाउनी लगाउथँे र उहाँको आज्ञामा फे र या ा गथ । 21 किहले
काहीँ बादल छाउनीमा साँझदे ख िबहानसम्म मा रहन्थ्यो । िबहान बादल हट्दा
ितनीहरूले या ा गथ । यिद बादल एक िदन वा एक रातको िन म्त मा रहमेा, बादल
हट्दा मा ितनीहरूले या ा गथ । 22 बादल पिव वासस्थानमािथ दईु िदनको, एक
मिहना वा एक वषर्को िन म्त वा जित समयसम्म रहे पिन इ ाएलका मािनसहरू
छाउनीमा रहन्थे र या ा गदनथे । तर जब-जब बदल हट्थ्यो, ितनीहरूले या ा
गथ । 23 ितनीहरूले परम भकुो आज्ञामा नै छाउनी लगाउँथे र ितनीहरूले उहाँको
आज्ञामा नै या ा गथ । मोशा ारा िदइएको परम भकुो आज्ञा ितनीहरूले पालन गरे
।

10
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “चाँदीका दईुवटा तरुही बना । चाँदीलाई

िपटेर ितनीहरूलाई बना । तैलँ े तरुहीलाई समदुायलाई भलेा हुन बोलाउन र
ितनीहरूका छाउनी सानर् समदुायलाई बोलाउन योग गन ुर्पछर् । 3 भटे हुने
पालको वशे- ारमा तरेो अिघ भलेा हुन समदुायलाई बोलाउन पजुारीले तरुहीहरू
फुक् नपुछर् । 4 यिद पजुारीले एउटा मा तरुही फुक्यो भन,े अगवुाहरू अथार्त ्
इ ाएलका कुलका मखुहरू तकँहाँ आउनपुछर् । 5 तैलँ े ठुलो आवाजमा सङ्केत
िददँा पवूर्ितरका छाउनीहरूले आफ्नो या ा सरुु गन ुर्पछर् । 6 दो ो पटक ठुलो
आवाजमा सङ्केत गदार् दिक्षणितरका छाउनीहरूले ितनीहरूको या ा सरुु गन ुर्पछर्
। ितनीहरूका या ाको िन म्त ितनीहरूले ठुलो आवाजमा सङ्केत िदनपुछर् ।
7 समदुाय सगँै भलेा हुदँा तरुही फुक, तर ठुलो आवाजमा होइन । 8 हारूनका
छोराहरू अथार्त ् पजुारीहरूले तरुही फुक् नपुछर् । यो ितमीहरूलाई मािनसहरूका
पसु्तौ-ँपसु्तासम्म सदवैको िन म्त िनयम हुनछे । 9 ितमीहरूलाई अत्याचार गन
श कुो िवरु आफ्नो मलुकुमा ितमीहरू य ु गनर् जाँदा, ितमीहरूले तरुहीसगँै जनाउ-ँ
ध्विन िदनपुछर् । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले सम्झने छु र ितनीहरूलाई
ितमीहरूका श हुरूबाट बचाउने छु । 10 साथै िनयिमत चाड र मिहनाको सरुुवात
दवुै िकिसमको उत्सवको समयमा, ितमीहरूले आफ्नो होमब ल र मलेब ल चढाउँदा
तरुही बजाउनपुछर् । ियनीहरूले म परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई याद िदलाउने
छन ् । म ितमीहरूका परम भु परमशे् वर हु ँ ।” दो ो वषर्को 11 दो ो मिहनाको
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िबसौँ िदनमा करारका आदशेहरूका पिव वासस्थानबाट ह ो । 12 त्यसपिछ
इ ाएलका मािनसहरू सीनकैो मरुभिूमबाट आफ्नो या ामा लागे । 13 बादल
पारानको मरुभिूममा रोिकयो । मोशा ारा िदइएको परम भकुो आज्ञा पालन गरेर
ितनीहरूले पिहलो या ा गरे । यहूदाका सन्तानहरूका झन्डामिुनका छाउनीले
आ-आफ्ना फौज लएर पिहलो लश्करमा िहडँे । 14 यहूदाको फौजको नतेतृ्व
अम्मीनादाबका छोरा नहशोनले गरे । 15 इस्साखारका सन्तानहरूका फौजको
नतेतृ्व सआूरका छोरा नतनलेले गरे । 16 जबलूनूका सन्तानहरूका फौजको
नतेतृ्व हलेोनका छोरा एलीआबले गरे । 17 पिव वासस्थानको दखेरेख गन
गशे न र मरारीका सन्तानहरूले पिव वासस्थान उठाए र आफ्नो या ामा िहडँे ।
18 फे र, रूबनेको छाउनीको झन्डामिुनका फौजले या ा सरुु गरे । रूबनेको फौजको
नतेतृ्व शदऊेरका छोरा एलीसरूले गरे । 19 िशमोयोनका सन्तानहरूका फौजको
नतेतृ्व सरूीश ैका छोरा शलमूीएलले गरे । 20 गादका सन्तानहरूका फौजको
नतेतृ्व दएूलका छोरा एल्यासापले गरे । 21 कहातीहरू िहडँे । ितनीहरूले पिव
स्थानका पिव सामानहरू बोके । अरूहरूले कहातीहरू अक छाउनीमा नआइपगु्दै
पिव वासस्थान खडा गथ । त्यसपिछ ए ाइमका सन्तानहरूका झन्डामिुनका
फौज िहडँे । 22 ए ाइमको फौजको नतेतृ्व अम्मीहूदका छोरा एलीशामा गरे
। 23 मनश् शकेा सन्तानहरूका फौजको नतेतृ्व पदासरूका छोरा गम लएलले गरे
। 24 बने्यामीनका सन्तानहरूका कुलको फौजको नतेतृ्व िगदओेनीका छोरा
अबीदानले गरे । 25 दानको सन्तानहरूका झन्डामिुन छाउनी लगाएका फौज
अ न्तममा िहडँे । दानको फौजको नतेतृ्व अम्मीश ैका छोरा अहीएजरेले गरे ।
26आशरेका सन्तानहरूका कुलको फौजको नतेतृ्व ओ ानका छोरा पगीएलले गरे
। 27 नप् तालीका सन्तानहरूका कुलको फौजको नतेतृ्व एनानका छोरा अहीराले
गरे । 28 इ ाएलका मािनसहरूका फौजले यसरी आफ्नो या ा सरुु गर् यो । मोशाले
िम ानी रूएलका छोरा होबाबसगँ कुरा गरे । 29रूएल मोशाका ससरुा िथए । मोशाले
होबाबसगँ कुरा गरे र भन,े “हामी परम भलुे भन् नभुएको ठाउँितर या ा ग ररहकेा
छौँ । परम भलुे भन् नभुयो, 'म यो ितमीहरूलाई िदने छु ।' हामीसगँै आउनहुोस ् र
हामीले तपाईंलाई असल गन छौँ । परम भलुे इ ाएलको िन म्त असल गन ितज्ञा
गन ुर्भएको छ ।” 30 तर होबाबले मोशालाई भन,े “म ितमीहरूसगँ जाँिदन ँ । म मरेो
आफ्नै मलुकुितर र मरेा आफ्नै मािनसहरूकहाँ जाने छु ।” 31 त्यसपिछ मोशाले
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जवाफ िदए, “कृपया, हामीलाई नछोड्नहुोस ्। मरुभिूममा कसरी छाउनी लगाउने
भनी तपाईंलाई थाहा छ । तपाईंले हा ो हरेचाह गन ुर्पछर् । 32 यिद तपाईं हामीसगँ
जानभुयो भने परम भलुे हामीलाई असल गन ुर्भएझै ँ हामी तपाईंको िन म्त असल नै
गनछौँ ।” ितनीहरूले परम भकुो पवर्तबाट ितन िदनसम्म या ा गरे । 33 ितनीहरूको
िन म्त िव ाम गन ठाउँ प ा लगाउन परम भकुो करारको सन्दकू ितन िदनसम्म
ितनीहरूको अिघ-अिघ लिगयो । 34 ितनीहरूले या ा गदार् परम भकुो बादल
िदनमा ितनीहरूसगँ िथयो । 35 जब-जब सन्दकू उठाइन्थ्यो मोशाले यसो भन्थ,े
“हे परम भ,ु उठ्नहुोस ् । तपाईंका श हुरूलाई िततरिबतर पान ुर्होस ् । तपाईंलाई
घणृा गनहरूलाई तपाईंदे ख भाग् न लगाउनहुोस ्।” 36 जब-जब सन्दकू रोिकन्थ्यो,
मोशाले यसो भन्थ,े “हे परम भ,ु हजारौँ हजार इ ाएलितर फकर् नहुोस ्।”

11
1 यस बलेा परम भलुे सनु् ने गरी मािनसहरूले ितनीहरूका कष् टबारे गनगन गरे

। परम भलुे मािनसहरूको गनगन सनु् नभुयो र रसाउनभुयो । परम भबुाट आगो
द न्कयो र यसका िकनाराका केही छाउनीहरू जले । 2अिन मािनसहरूले मोशासगँ
िबन्ती गरे । यसलैे मोशाले परम भसुगँ ाथर्ना गरे, र आगो रोिकयो । 3 त्यस
ठाउँको नाउँ तबरेा रा खयो, िकनभने परम भकुो आगो मािनसहरूमाझ द न्कयो ।
4 केही िवदशेीहरू इ ाएलका सन्तानहरूसगँ छाउनीमा बस् न थाले । ितनीहरूले
िमठो खानकुेरा खाने इच्छा गरे । अिन इ ाएलका मािनसहरू रुन थाले र भन,े
“हामीलाई कसले मास ु खान िदन्छ ?” 5 हामीले िम मा खलुमखलुा खाएका
माछा, काँ ा, खरबजूा, कन्दहरू, प्याज र लसनु सम्झन्छौँ । 6 अिहले हा ो
भोक नै हराइसकेको छ, िकनभने हामी दखे् ने जि सबै थोक मन् न मा हो ।”
7 मन् न धिनयाँको िबउजस्तो िथयो । यो हदेार् खोटोजस्तो दे खन्थ्यो । 8 मािनसहरू
व रप र जान्थे र यसलाई बटुल्थे । ितनीहरूले यसलाई िपधँ्थ,े ओखलीमा कुट्थ,े
भाँडामा उमाल्थे र यसलाई फुरौला बनाउथँे । यो ताजा जतैनूको तलेको स्वादको
िथयो । 9 छाउनीमा राती शीत पदार् मन् न पिन झथ्य । 10 मािनसहरू आ-आफ्ना
प रवारमा रोएको मोशाले सनुे र सबै मािनस आ-आफ्ना पालको ढोका िथए ।
परम भु सा ै ोिधत हुनभुयो र ितनीहरूको गनगन मोशाको द ृ ष् टमा गलत िथयो
। 11 मोशाले परम भलुाई भन,े “तपाईंको दासलाई िकन यित नरा ो ावहार
गन ुर्भएको ? तपाईं िकन मसगँ खसुी हुनहुुन् न ? तपाईंले मलाई यी सबै मािनसको
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बोझ बोकाउनहुुन्छ । 12 के यी मािनसहरूलाई मलैे गभर्धारण गरेको िथएँ ? के
ितनीहरूलाई मलैे जन्माएको िथएँ अिन 'ितनीहरूलाई बबुाले बालकलाई आफ्नो
छातीमा टाँसरे बोकेझै ँ बोक्' भन् नहुुन्छ ? के मलैे ितनीहरूलाई तपाईंले ितनीहरूका
पखुार्हरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्भएको मलुकु िदन त्यहाँसम्म नै बोक् नपुन?
13 यी सबै मािनसलाई खवुाउन मलैे मास ु कहाँ पाउन सक्छु ? ितनीहरू 'हामीलाई
मास ु खान िदनहुोस'् भन् दै मरेो साम ु रोइरहकेा छन ्। 14 यी सबै मािनसलाई म एक्लै
बोक् न स क्दन ँ । ितनीहरू मरेो िन म्त अित धरैे भएका छन ् । 15 तपाईंले मसगँ
यस्तो वहार ग ररहनभुएको हुनाले यिद मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु
भने मलाई अिहले नै मान ुर्होस,् मलैे मरेो िबजोग दखे् न ु नपरोस ् ।” 16 परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, “इ ाएलका स री जना धमर्-गरुु मकहाँ ले । ितनीहरू सबै
धमर्-गरुु र मािनसहरूका अिधकृतहरू होऊन ्। ितनीहरूलाई भटे हुने पालमा तसँगँै
खडा हुनलाई ले । 17 म ओल आउनछुे र तसँगँ कुरा गनछु । तसँगँ भ एको
केही आत्मा लएर यसलाई म ितनीहरूमािथ राख् नछुे । ितनीहरूले मािनसहरूका
बोझ तसँगँै बहन गनछन ् । यसलाई त ँ एक्ललैे बोक् नपुनछैन । 18 मािनसहरूलाई
भन,् 'भो लको िन म्त आफैलाई श ु पार र ितमीहरूले साँच् चै मास ु खानछेौ,
िकनिक ितमीहरू रोएका छौ र परम भलुे सनु् नभुएको छ । ितमीहरूले भन्यौ,
“हामीलाई कसले मास ु खान िदन्छ ? हामीलाई िम दशे नै असल िथयो ।”
यसकारण, परम भलुे ितमीहरूलाई मास ु िदनहुुनछे र ितमीहरूले यसलाई खानछेौ
। 19 ितमीहरूले मास ु एक िदन, दईु िदन, पाँच िदन, दस िदन वा िबस िदन मा
खानछेेनौ, 20 तर ितमीहरूले ितमीहरूको नाक लागञू् जलेसम्म परैु मिहनाभ र नै
मास ु खानछेौ । यो ितमीहरूलाई िदगिमग हुनछे, िकनभने ितमीहरूले परम भलुाई
इन्कार गरेका छौ, जो ितमीहरू माझ हुनहुुन्छ । ितमीहरू उहाँको साम ु रोएका छौ ।
ितमीहरूले भन्यौ, “हामीले िम दशे िकन छा ौँ ?” 21 त्यसपिछ मोशाले भन,े
“म छ लाख मािनससगँ छु, र तपाईंले भन् नभुएको छ, 'मलैे ितनीहरूलाई परैु एक
मिहना मास ु खान िदनछुे ।' 22 के ितनीहरूलाई तपृ् त पानर् हामीले भडेा-बा ाहरू र
गाईवस्तहुरू काट्न ु त ? के ितनीहरूलाई तपृ् त पानर् हामीले समु का सबै माछाहरू
प ने ?” 23 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “के मरेो बहुली छोटो भएको छ
? मरेो वचन सत्य हो वा होइन भनी अब तैलँ े दखे् नछेस ् ।” 24 मोशा बािहर गए
र परम भकुो वचन बोले । ितनले मािनसका स री जना धमर्-गरुुलाई भलेा गरे
र ितनीहरूलाई पालको व रप र राखे । 25 परम भु बादलमा तल आउनभुयो र
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मोशासगँ बोल्नभुयो । परम भलुे मोशासगँ भएको केही आत्मा लनभुयो र यसलाई
स री जना धमर्-गरुुमािथ रा खिदनभुयो । ितनीहरूमािथ आत्मा आउनभुएपिछ
ितनीहरूले अगमवाणी गरे, तर त्यस बलेा मा र फे र अगमवाणी गरेनन ् ।
26 एल्दाद र मदेाद नाउँ गरेका दईु जना छाउनीमा नै बसे । आत्मा ितनीहरूमािथ
पिन आउनभुयो । सचूीमा ितनीहरूका नाउँ पिन उल्लखे ग रएको िथयो, तर
ितनीहरू पालमा गएका िथएनन ्। तथािप ितनीहरूले छाउनीमा नै अगमवाणी गरे ।
27छाउनीमा भएका एक जना जवान दौडरे गएर मोशालाई भन,े “एल्दाद र मदेादले
छाउनीमा नै अगमवाणी ग ररहकेा छन ्।” 28 मोशाका सहायक, ितनका चिुनएका
एक जना अथार्त ् ननूका छोरा यहोशलूे मोशालाई भन,े “मा लक, ितनीहरूलाई
रोक् नहुोस ् ।” 29 मोशाले ितनलाई भन,े “के ितमी मरेो खाितर डाही हुन्छौ ?
परम भलुे उहाँका सबै मािनसमािथ उहाँको आत्मा राखरे ितनीहरू अगमवक् ताहरू
भए कित रा ो हुन्थ्यो !” 30 मोशा र इ ाएलका धमर्-गरुुहरू छाउनीमा फकर गए ।
31 त्यसपिछ परम भबुाट बतास आयो र समु बाट ब ाई चराहरू ल्यायो । ितनीहरू
छाउनी निजक व रप र एक िदनको बाटोभ र झरे । ब ाई चराहरूले लगभग एक
िमटर जि बाक्लो हुने गरी जिमनलाई नै ढाके । 32 मािनसहरू त्यस िदनभ र,
रातभ र र अक िदनभ र ब ाई चराहरू बटुल्नमा स्त भए । कसलैे पिन प च् चस
मरुीभन्दा कम बटुलने । ितनीहरूले छाउनीभ र ब ाई चराहरू िफँजाए । 33 मास ु
ितनीहरूको मखुमा हुदँा न,ै ितनीहरूले यसलाई चपाइरहदँा न,ै परम भु ितनीहरूसगँ

ोिधत हुनभुयो । उहाँले मािनसहरूलाई भयङ्कर रोगले हार गन ुर्भयो । 34 त्यस
ठाउँको नाउँ िक ोथ-ह ावा रा खयो, िकनभने मासकुो लालसा गन मािनसहरूलाई
ितनीहरूले त्यहाँ गाडे । 35 िक ोथ-ह ावाबाट मािनसहरू हसरेोतितर गए, जहाँ
ितनीहरू बसे ।

12
1 मोशाले िववाह गरेका कूशी मिहलाको कारण हारून र िम रयम मोशाको

िवरु मा बोले । 2 ितनीहरूले भन,े “के परम भु मोशासगँ मा बोल्नभुएको छ र ?
के उहाँ हामीसगँचािह ँ बोल्नभुएको छैन र ?” ितनीहरूले भनकेा कुरा परम भलुे
सनु् नभुयो । 3 मोशा सा ै न मािनस िथए, ितनी ससंारका सबभैन्दा न िथए ।
4 त्यसै बलेा परम भु मोशा, हारून र िम रयमिसत बोल्नभुयो, “ितमीहरू ितनै जना
भटे हुने पालमा आओ ।” त्यसलैे ितनै जना बािहर आए । 5अिन परम भु बादलको
खामोमा ओलर आउनभुयो । उहाँ पालको वशे- ारमा खडा हुनभुयो अिन हारून
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र िम रयमलाई बोलाउनभुयो । ितनीहरू दवुै अिग आए । 6 परम भलुे भन् नभुयो,
“मरेो वचन सनु । मरेो अगमवक् ता ितमीहरूसगँ हुदँा म आफैलाई त्यससगँ दशर्नमा
कट गनछु र त्यससगँ सपनामा कुरा गछुर् । 7 मरेो दास मोशा त्यस् तो होइन ।

त्यो मरेा सबै घरानामा िवश् वासयोग्य छ । 8 म मोशासगँ दशर्न वा अड्कोमा होइन
त्यक्ष रूपमा बोल्छु । त्यसले मरेो रूप दखे्छ । यसलैे ितमीहरूलाई मरेो दास मोशा

िवरु बोल्न िकन डर लागने ?” 9 परम भकुो ोध ितनीहरू िवरु द न्कयो, र
उहाँ ितनीहरूबाट जानभुयो । 10 बादल पालमािथबाट ह ो र िम रयम अचानक
कुष् ठरोगी भइन ् । ितनी िहउजँस्तै सतेो भइन ् । हारून िम रयमितर फकर् ंदा ितनले
ितनलाई कुष् ठ रोग लागकेो दखेे । 11 हारूनले मोशालाई भन,े “हे मरेा मा लक,
िबन्ती छ यो पाप हा ो िवरु न लनहुोस ् । हामीले मखूर्तापवूर्क बोलकेा छौँ र
हामीले पाप गरेका छौँ । 12 िबन्ती छ, ितनी आफ्नो आमाको गभर्बाट िनस्कँदा नै
आधा मास ु कुहकेो मतृ जन्मकेोजस्तो नहोऊन ्।” 13 यसलैे मोशाले परम भलुाई
पकुारे, “हे परमशे् वर, िबन्ती छ, उनलाई िनको पा रिदनहुोस ् ।” 14 परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, “यिद त्यसको बबुाले त्यसलाई अनहुारमा थकेुको भए, त्यो
सात िदनसम्म अपमािनत हुन्थ्यो । त्यसलाई छाउनी बािहर लगरे थनु ्। त्यसपिछ
त्यसलाई फे र ले ।” 15 यसलैे िम रयमलाई छाउनीबािहर सात िदनसम्म थिुनयो
। ितनी छाउनीमा नफकसम्म मािनसहरूले या ा गरेनन ्। 16 त्यसपिछ, मािनसहरू
हसरेोतबाट या ा गरेर पारानको मरुभिूममा छाउनी लगाए ।

13
1 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “केही मािनसहरूलाई कनानको

भिूमको जाँच गनर् पठा, जनु मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई िदएको छु । ितनीहरूका
पखुार्का हरेक कुलबाट एक-एक जना पठा । ती हरेक ितनीहरूका अगवुा
हुनपुछर् ।” 3 मोशाले ितनीहरूलाई पारानको मरुभिूमबाट पठाए, तािक ितनीहरूले
परम भकुो आज्ञा पालन गरून ्। ितनीहरू सबै इ ाएलका मािनसहरूका अगवुाहरू
िथए । 4 ितनीहरूका नाउँ ियनै हुनः् रूबनेको कुलबाट जक् कूरका छोरा शम्मअू;
5 िशिमयोनका कुलबाट होरीका छोरा शाफात; 6 यहूदाको कुलबाट यपनु् नकेा
छोरा कालबे; 7 इस्साखारको कुलबाट योसफेका छोरा ियगाल; 8 ए ाइमको
कुलबाट, ननूका छोरा होिशया; 9 बने्यामीनको कुलबाट, रफूका छोरा पलती;
10 जबलूनूको कुलबाट सोदीका छोरा ग ीएल; 11 योसफेको कुलबाट (अथार्त ्
मनशे् शकेो कुलबाट) ससूीका छोरा गे ी; 12 दानको कुलबाट गमल्लीका छोरा
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अम्मीएल; 13आशरेको कुलबाट िमखाएलका छोरा सतरू; 14नप् तालीको कुलबाट
वोफ्सीका छोरा नहबी 15 गादको कुलबाट माकीका छोरा गएूल । 16 मोशाले
भिूमको जाँच गनर् पठाएका मािनसहरूका नाउँ ियनै िथए । मोशाले ननूका छोरा
होिशयालाई यहोश ूनाउँ राखे । 17मोशाले ितनीहरूलाई कनानको भिूम जाँचबझु गनर्
पठाए । ितनले ितनीहरूलाई भन,े “नगेवेबाट वशे गर र पहाडी मलुकुितर जाओ
। 18 यो कस्तो छ भनी भिूमको जाँचबझु गर । 19 त्यहाँ बस् ने मािनसहरूलाई हरे,
ितनीहरू ब लया वा कमजोर छन ्वा ितनीहरू धरैे छन ्वा थोरै छन ्। 20 ितनीहरू
बसोबास गरेका भिूम कस्तो छ, हरे । यो असल वा खराब छ ? सहरहरू कस्ता
छन ् ? ितनीहरू छाउनी वा िकल्ला भएको सहरहरूमा छन ् ? भिूम कस्तो
छ । अन् न उमानर् असल छ वा छैन, रुखहरू छन ् वा छैनन ् । साहसी होओ र
त्यो भिूमको उत्पादनको नमनुा लएर आओ ।” त्यस बलेा पिहलो दाख पाक् ने
समय िथयो । 21 यसलैे ती मािनसहरू गए र जीनको मरुभिूमदे ख लबेो-हमात
निजकको रेहोबसम्मको भिूमको जाँचबझु गरे । 22 ितनीहरू नगेवेबाट उक्लरे
हे ोनमा आइपगुे । त्यहाँ अनाकका सन्तानहरू अहीमान, शशेै र तल्मै िथए ।
हो ोन िम को सोअनभन्दा सात वषर् पिहले िनमार्ण ग रएको िथयो । 23 जब
ितनीहरू एश्कोलको बेसँीमा पगु,े ितनीहरूले दाखको झपु्पासिहतको हाँगा काटे
। ितनीहरूले यसलाई घोचामा राखरे दईु जनाले बोके । ितनीहरूले अनार र नभेारा
पिन ल्याए । 24 इ ाएलका मािनसहरूले त्यहाँ दाखको झपु्पा काटेकाले त्यस
ठाउँलाई एश्कोलको बेसँी नाउँ रा खयो । 25 चा लस िदनपिछ ितनीहरू भिूमको
जाँचबझु गरेर फक । 26 ितनीहरू मोशा, हारून र इ ाएलका सारा समदुायकहाँ
पारानको मरुभिूममा भएको कादशेमा फकर आए । ितनीहरूले ितनीहरूलाई र सारा
समदुायलाई खबर ल्याए र भिूमको उत्पादन ितनीहरूलाई दखेाए । 27 ितनीहरूले
मोशालाई भन,े “तपाईंले पठाउनभुएको मलुकुमा हामी पगु्यौँ । यसमा साँच् चै दधु
र मह बग्दोरहछे । यसका केही उत्पादनहरू यहाँ छन ्। 28 तथािप, त्यहाँ बसोबास
गन मािनसहरू ब लया छन ् । सहरमा िकल्ला हा लएका छन ् र ती धरैे ठुला
छन ् । हामीले अनाकका सन्तानहरूलाई पिन दखे्यौँ । 29 नगेवेमा अमालकेीहरू
बसोसबास गछर्न ् । िह ी, यबसूी, र एमोरी पहाडी मलुकुमा बस्छन ्। कनानीहरू
समु िकनारा र यदर्न नदीको तीरमा बस्छन ् ।” 30 अिन यहोशलूे मोशाको साम ु
मािनसहरूलाई चपुचाप बनाए र भन,े “जाऔ ँ र भिूमलाई कब्जा गरौ,ँ िकनभने
हामीले यसलाई िनश् चय पिन िजत् नछेौँ । 31 तर ितनीसगँ गएका अरू मािनसहरूले
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भन,े “हामीले ितनीहरूलाई आ मण गनर् सक्दनैौ,ँ िकनभने ितनीहरू हामीभन्दा
ब लया छन ् ।” 32 यसलैे ितनीहरूले जाँचबझु गरेका मलुकुबारे इ ाएलका
मािनसहरू माझ िनरुत्सािहत पान खबर िफँजाए । ितनीहरूले भन,े “हामीले हरेेका
मलुकले त आफ्नै बािसन्दाहरूलाई िनल्दोरहछे । 33 हामीले त्यहाँ दखेकेा सबै
मािनस अग्ला कदका छन ् । हामीले त्यहाँ दतै्यहरू अथार्त ्अनाकका सन्तानहरू
दखे्यौँ जो दतै्यहरूबाट आएका िथए । ितनीहरूसगँ तलुना गदार् हामी हा ो नजरमा
फ ाङ् ाजस्ता िथयौँ ।”

14
1 त्यस रात सारा समदुाय ठुलो आवाज िनकालरे रोए । 2 इ ाएलका सबै

मािनसले मोशा र हारूनको आलोचना गरे । सारा समदुायले ितनीहरूलाई भन,े
“हामी िम दशेमा नै मरेको भए पिन हुन्थ्यो अथवा यही मरुभिूममा नै मरेको भए
िन हुन्थ्यो ! 3 तरवार ारा मनर्लाई परम भलुे हामीलाई िकन यो भिूममा ल्याउनभुयो
? हा ा पत् नीहरू र साना छोराछोरीहरू हताहत हुनछेन ् । के हामी िम मा मन ुर् नै
असल हुदँनैथ्यो र ? 4 ितनीहरूले आपसमा भन,े “अक अगवुा चनुौँ र िम ितर
फक ं ।” 5 अिन मोशा र हारून इ ाएलका मािनसहरूका समदुायका सबै भलेाको
साम ु घोप्टो परे । 6 त्यो भिूमको जाँचबझु गनर् पठाइएकामध्ये केहीमा ननूका छोरा
यहोश ू र यपनु् नकेा छोरा कालबेले आफ्नो लगुा च्याते । 7 ितनीहरूले इ ाएलका
मािनसहरूका सबै समदुायलाई भन,े “हामीले घमुकेा र जाँचबझु गरेका मलुकु
धरैे रा ो छ । 8 यिद परप भु हामीसगँ सन् न हुनहुुन्छ भन,े उहाँले हामीलाई यो
भिूममा लानहुुनछे र यो हामीलाई िदनहुुनछे । भिूममा दधू र मह बग्छ । 9 तर
परम भकुो िवरु मा िव ोह नगन ुर्होस,् र त्यो भिूमका मािनसहरूसगँ नडराउनहुोस,्
िकनभने ितनीहरू हा ा रोटी हुन ् । ितनीहरूका सरुक्षा ितनीहरूबाट हटाइनछे,
िकनभने परम भु हामीसगँ हुनहुुन्छ । ितनीहरूसगँ नडराओ ।” 10 अिन सारा
समदुायले ितनीहरूलाई ढुङ्गाले हान् ने मतो गरे । तर भटे हुने पालमा इ ाएलका
सबै मािनसकहाँ परम भकुो मिहमा दखेा पर् यो । 11 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“यी मािनसहरूले मलाई किहलसेम्म ितरस्कार गन ? मलैे ितनीहरूका माझ गरेका
मरेो श क् तका िचन्हहरूका बाबजदु पिन ितनीहरू किहलसेम्म ममा भरोसा गनर्
चकु्छन ?् 12म ितनीहरूलाई िवपि ले हार गनछु र िवनाश गनछु अिन तरेो आफ्नै
कुलबाट एउटा जाित बनाउनछुे जनु ितनीहरूभन्दा महान ्र श क् तशाली हुनछे ।”
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13 मोशाले परप भलुाई भन,े “यिद तपाईंले यसो गन ुर्भयो भन,े िम ीहरूले यसबारे
सनु् नछेन,् िकनभने तपाईंले ियनीहरूलाई ितनीहरूको श क् तबाट छुटकारा िदनभुयो
। 14 ितनीहरूले यो भिूमका मािनसहरूलाई भन् नछेन ्। तपाईं परम भु ितनीहरूसगँ
हुनहुुन्छ भन् ने ितनीहरूले सनुकेा छन,् िकनभने तपाईंलाई आमनसेामने दे खएको
छ । तपाईंको बादल हा ा मािनसहरूमािथ खडा छ । तपाईं िदनमा बादलको खामो
भएर र रातमा आगोको खामो भएर ितनीहरूको अिघअिघ जानहुुन्छ । 15 यिद
तपाईंले यी मािनसहरूलाई एक जना मािनसलाई झै ँ मान ुर्भयो भन,े तपाईंको िस
सनु् ने जाितहरू बोल्नछेन ् र भन् नछेन,् 16 'परम भलुे ितनीहरूलाई िदन्छु भनी
ितज्ञा गन ुर्भएको मलुकुमा यी मािनसहरूलाई लान नसक् नभुएको हुनाले उहाँले

ितनीहरूलाई मरुभिूममा नै मान ुर्भयो ।' 17 म िबन्ती गछुर्, िक तपाईंको महाश क् त
योग गन ुर्होस ् । िकनभने तपाईंले भन् नभुएको छ, 18 'परम भु रसाउनमा िधमा

र िवश् वनीयताको करारमा शस् त हुनहुुन्छ । उहाँले अपराध र अधमर्हरू क्षमा
गन ुर्हुन्छ । उहाँले ितनीहरूका सन्तानहरूमािथ ते ो र चौथो पसु्तासम्म पखुार्हरूका
दण्ड ल्याउनहुुदँा उहाँले दोषीहरूलाई कुनै पिन हालतमा साफ पान ुर्हुन्छ ।' 19 म
तपाईंसगँ िबन्ती गछुर्, िक तपाईंले यी मािनसहरूलाई ितनीहरू िम मा हुदँादे ख
अिहलसेम्म सदवै क्षमा गन ुर्भएझै ँ तपाईंको करारको िवश् वसनीयताको महान ्ताको
कारण यी मािनसहरूका पाप क्षमा गन ुर्होस ् ।” 20 परप भलुे भन् नभुयो, “मलैे
ितनीहरूलाई तरेो िबन्तीअनसुार क्षमा गरेको छु, 21 तर जस्तो म जीिवत छु र पथृ्वी
मरेो मिहमाले ढािकनछे, मरेो मिहमा र 22 श क् तका िचन्हहरू दखे् ने ती सबै मािनस
जसलाई मलैे िम दशे र मरुभिूममा गरे,ँ ितनीहरूले मलाई दस पटकसम्म परीक्षा
गरेका छन ् र मरेो आवाज सनुकेा छैनन ् । 23 यसलैे ितनीहरूले िनश् चय नै त्यो
भिूम दखे् नछैेनन ्जसबाट मलैे ितनीहरूका पखुार्हरूिसत शपथ खाएँ । ितनीहरूमध्ये
मलाई घणृा गन कसलैे पिन यो दखे् नछैेन, 24मरेो दास कालबेबाहके, िकनभने ऊसगँ
अक आत्मा िथयो । त्यसले मलाई पणूर् रूपमा अनसुरण गरेको छ; म त्यसलाई त्यो
जाँचबझु गनर् गएको भिूममा ल्याउनछुे । त्यसका सन्तानहरूले अिधकार गनछन ्
। 25 (त्यस बलेा बेसँीमा अमालकेीहरू र कनानीहरू बस्थे ।) भो ल फक र
नकर् टको समु (लाल समु ) को बाटो हुदँै मरुभिूमितर जा ।” 26 परम भलुे
मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 27 “मरेो आलोचना गन यो दषु् ट समदुायलाई मलैे
किहलसेम्म सहने ? इ ाएलका मािनसहरूले मरेो िवरु गरेका गनगन मलैे सनुकेो
छु । 28 ितनीहरूलाई भन,् 'जस्तो म जीिवत छु,' परम भु भन् नहुुन्छ, 'जस्तो
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ितमीहरूले मलैे सनु् ने गरी भनकेा छौ, मलैे ितमीहरूलाई त्यस्तै गनछुः 29 मरेो
िवरु गनगन गन ितमीहरू सब,ै जनगणनामा गन्ती ग रएका ितमीहरू, िबस वषर् र
त्यसभन्दा मािथका मािनसहरू परैू ितमीहरूका मतृ शरीरहरू मरुभिूममा पड्नछेन ्।
30 यपनु् नकेा छोरा लालबे र ननूका छोरा यहोशबूाहके ितमीहरू कोही पिन िनश् चय
नै ितमीहरूको वासस्थान बनाउने ितज्ञा गरेको मलुकुमा जानछैेनौ । 31 हताहत
हुन्छन ् भनकेा ितमीहरूका स-साना बालबच् चाहरूलाई मलैे त्यो भिूममा लानछुे
। ितमीहरूले ितरस्कार गरेका भिूम ितनीहरूले उपभोग गनछन ् । 32 ितमीहरूको
सवालमा ितमीहरूका मतृ शरीरहरू यही मरुभिूममा पिडरहनछेन ्। 33 ितमीहरूका
सन्तानहरू मरुभिूममा चा लस वषर्सम्म गोठालाहरू हुनछेन ्। मरुभिूममा ितमीहरूका
लाशहरू अन्त नभएसम्म ितनीहरूले ितमीहरूका िव ोहका कायर्हरूका नितजाहरू
भोग् नपुछर् । 34 ितमीहरूले त्यो भिूमको जाँचबझु गनर् लगाएका िदनहरूको सङ्ख्या
अथार्त ्चा लस िदनजस्त,ै ितमीहरूले आफ्नो पापको नितजाहरू चा लस वषर्सम्म
अथार्त ्एक िदनको एक वषर् भोग् नपुछर् र मरेो िवरोध गन ुर् कस्तो हुन्छ भनी ितमीहरूले
थाहा पाउनपुछर् । 35 म परम भलुे बोलकेो हु ँ । मरेो िवरु खडा हुने यो सबै दषु् ट
समदुायमािथ म िनश् चय नै यो गनछु । ितनीहरू पणूर् रूपमा नष् ट हुनछेन ्र ितनीहरू
यहीँ मनछन ् ।” 36 यसलैे मोशाले भिूमको जाससू गनर् पठाएकाहरू जो फक र
जसले भिूमबारे खराब खबर फैलाएर मोशा िवरु सारा समदुायलाई गनगन गनर्
लगाउने मािनसहरू िथए अथार्त ्37भिूमबारे खराब खबर ल्याउने यी मािनसहरूलाई
हार ग रयो र ितनीहरू परम भकुो साम ु महामारीले मरे । 38 भिूमको जाससू

गनर् गएकाहरूमध्ये ननूका छोरा यहोश ू र यपनु् नकेा छोरा कालबे मा जीिवत रहे
। 39 जब मोशाले इ ाएलका मािनसलाई यी कुराहरू बताए, ितनीहरूले गम्भीर
रूपमा िवलाप गरे । 40 ितनीहरू िबहान सबरैे उठे र पहाडको चचुरुोमा गए, र
भन,े “हरे, हामी यहाँ छौ,ँ र हामी परम भलुे ितज्ञा गन ुर्भएको ठाउँितर जानछेौ,ँ
िकनभने हामीले पाप गरेका छौँ ।” 41 तर मोशाले भन,े “ितमीहरू परम भकुो
आज्ञा िकन तोड्छौ ? ितमीहरू सफल हुनछेेनौ । 42 नजाओ, िकनभने ितमीहरूलाई
ितमीहरूका श हुरूबाट परािजत हुनलाई बचाउन परम भु ितमीहरूसगँ हुनहुुन् न ।
43 त्यहाँ अमालकेीहरू र कनानीहरू छन,् र ितमीहरू तरवार ारा मनछौ, िकनभने
ितमीहरू परम भलुाई अनसुरण गनर्बाट तिकर् एका छौ । यसलैे उहाँ ितमीहरूसगँ
हुनहुुनछैेन ।” 44 तर ितनीहरूले पहाडी दशेितर जाने दम्भ गरे; तथािप, न त मोशा
न त परम भकुो सन्दकूले छाउनी छोडे । 45 त्यसपिछ अमालकेीहरू ओलर आए,
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र कनानीहरू पिन जो ती पहाडहरूमा बस्थे । ितनीहरूले इ ाएलीहरूलाई आ मण
गरे र ितनीहरूलाई होमार्सम्म नै खदेरे परािजत गरे ।

15
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् 'जब

ितमीहरू परम भलुे ितमीहरूलाई िदनहुुने भिूममा बस् न जानछेौ, िक होमब ल िक
भाकल परुा गन स्वचै्छा ब ल िक 3 ितमीहरूको चाडमा ब लदान गाईवस्त ु वा भडेा-
बा ाबाट परम भकुो िन म्त सन् न पान सगु न्धत बास् नाको िन म्त ितमीहरूले
परम भकुो िन म्त आगो ारा चढाइने ब लदान तयार पन ुर्पछर् । 4 ितमीहरूले
परम भकुो िन म्त एक लटर तलेमा मछेुको आधा पाथी िपठोको अन् नब लसाथै
होमब ल चढाउनपुछर् । 5 ितमीहरूले होमब ल वा ब लदानको िन म्त हरेक थमुाको
िन म्त एक लटर दाखम पिन चढाउनपुछर् । 6 यिद ितमीहरूले थमुा चढाइरहकेा
छौ भन,े ितमीहरूले डढे लटर तलेमा मछेुको आधा पाथी िपठोलाई अन् नब लको
रूपमा तयार पान ुर्पछर् । 7 अघर्ब लको िन म्त ितमीहरूले डढे लटर दाखम तयार
पान ुर्पछर् । यसले परम भकुो िन म्त सगु न्धत बास् ना िदनछे । 8 जब ितमीहरूले
होमब ल वा भाकल परुा गनर् ब लदानको रूपमा वा परम भकुो िन म्त मलेब लको
रूपमा साँढे तयार पाछ , 9 ितमीहरूले साँढसेगँ ै दईु लटर तलेमा मछेुको डढे पाथी
मिसनो िपठो अन् नब लको रूपमा चढाउनपुछर् । 10 ितमीहरूले परम भकुो िन म्त
सगु न्धत बास् नाको िन म्त आगो ारा चढाइने ब लको रूपमा दईु लटर दाखम को
अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 11 हरेक साँढ,े थमुा र भडेा वा बा ाको िन म्त यसो
गन ुर्पछर् । 12 ितमीहरूले तयार पान र चढाउने ब लदान यहाँ उल्लखे गरेजस्तै
गन ुर्पछर् । 13 कसलैे परम भलुाई सन् न तलु्याउने सगुन्धको िन म्त आगो ारा
चढाइने ब लदान ल्याउदँा स्वदशेी इ ाएलीहरू सबलैे यी कुराहरू यसबमोिजम
गन ुर्पछर् । 14 यिद िवदशेी ितमीहरूसगँ बसोबास गरेको छ भने वा ितमीहरूका
मािनसहरूको पसु्तौँसम्म ितमीहरूसगँ बसोबास गनर् सक्छ, त्यसले परम भकुो
िन म्त सगु न्धत बास् नाको िन म्त आगो ारा चढाइने ब लदान चढाउनपुछर् ।
त्यसले पिन ितमीहरूले गरेझै ँ नै गन ुर्पछर् । 15 समदुायको िन म्त र ितमीहरूसगँ
बस् ने परदशेीको िन म्त एउटै िनयम हुनपुछर्, ितमीहरूका मािनसहरूका पसु्तौ-ँ
पसु्तासम्मको स्थायी िनयम हुनपुछर् । ितमीहरूमाझ बस् ने परदशेी पिन ितमीहरूजस्तै
हुनपुछर् । परम भकुो साम ु त्यसले ितमीहरूलेजस्तै गन ुर्पछर् । 16 ितमीहरू र ितमीहरू
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माझ बस् ने परदशेीलाई एउटै िनयम र आदशे लाग ु हुनपुछर् ।” 17 फे र परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, 18 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् 'जब ितमीहरू मलैे
लजैाने भिूममा आउँछौ, 19 जब ितमीहरूले त्यस भिूममा उत्पादन भएको खानकुेरा
खान्छौ, ितमीहरूले ब लदान चढाउनपुछर् र मरेो िन म्त यसलाई चढाउनपुछर् ।
20 आफ्नो मछेुको पिहलो िपठोबाट खलाबाट नै उठाइएको ब लदानको रूपमा
यसलाई उठाउन एउटा रोटी चढाउनपुछर् । ितमीहरूले यसलाई यसरी उठाउनपुछर् ।
21 ितमीहरूले ितमीहरूका मािनसहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्म पिहले आफ्नो मछेुको
िपठोबाट उठाइएको ब लदानको रूपमा मलाई चढाउनपुछर् । 22 मलैे मोशासगँ
बोलकेा यी सबै आज्ञा ितमीहरूले पालन नगदार् ितमीहरूले किहले काहीँ नचाहरे
पिन पाप गनछौ । 23 मलैे ितमीहरूलाई आज्ञाहरू िदन सरुु गरेको िदनदे ख नै
र ितमीहरूका मािनसहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्म मोशा ारा मलैे आज्ञा गरेका सबै
आज्ञाहरू पालन गन ूर् । 24 समदुायले थाहा नपाई अजानमा गरेको पापको सवालमा
परम भकुो िन म्त सगु न्धत बास् नाको िन म्त समदुायले एउटा साँढे होमब लको
रूपमा चढाउनपुछर् । यहीसगँै आज्ञा गरेजस्तै अन् नब ल र अघर्ब लसाथै पापब लको
रूपमा बा ालाई पिन चढाउनपुछर् । 25 पजुारीले सारा समदुायको िन म्त ाय श् च
गन ुर्पछर् । ितनीहरूलाई क्षमा िदइनछे, िकनभने पाप ग ल्त िथयो । ितनीहरूले
ितनीहरूको ब लदान अथार्त ्आगो ारा चढाइने ब लदान ल्याएका छन ्। ितनीहरूले
आफ्नो ग ल्तको िन म्त पापब ल ल्याएका छन ।् 26अिन इ ाएलका मािनसहरूका
सबै समदुायलाई क्षमा िदइनछे र ितनीहरूसगँ बस् ने परदशेीलाई पिन क्षमा िदइनछे,
िकनभने सबै मािनसहरूले अजानमा नै पाप गरे । 27 यिद कुनै मािनसले अजानमा
पाप गछर् भन,े त्यसले एक वष बा ीलाई पापब लको रूपमा चढाउनपुछर् ।
28 अजानमा पाप गन क् तको िन म्त पजुारीले ाय श् च गन ुर्पछर् । ाय श् च
गरेपिछ त्यस मािनसलाई क्षमा ग रनछे । 29 अजानमा पाप गन स्वदशेी इ ाएली
मािनस र ितमीहरू माझ बसोबास गरेको परदशेीको िन म्त एउटै िनयम हुनपुछर् ।
30 तर अवज्ञामा कुनै पिन कुरा गन क् त स्वदशेी भए पिन परदशेी भए पिन
त्यसले मरेो ईश् वर-िनन्दा गछर् । त्यसलाई आफ् ना मािनसहरूबाट बिहष्कार गन ुर्पछर्
। 31 िकनभने त्यसले मरेो वचनलाई घणृा गरेको छ, त्यो क् तलाई पणूर् रूपमा
िबलकुलै बिहष्कार गन ुर्पछर् । 32 त्यसको पाप त्यसमैािथ पनछ ।” इ ाएलका
मािनसहरू मरुभिूममा हुदँा ितनीहरूले शबाथ िदनमा दाउरा बटु लरहकेो मािनस
भे ाए । 33 त्यसलाई भे ाउनहेरूले त्यसलाई मोशा, हारून र सारा समदुायकहाँ
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ल्याए । 34 ितनीहरूले त्यसलाई थनुामा राख,े िकनभने त्यसलाई के गन ुर्पछर् भनी
िनधो ग रएको िथएन । 35 परम भु मोशासगँ बोल्नभुयो, “त्यो मािनस िनश् चय
नै मन ुर्पछर् । सबै समदुायले त्यसलाई छाउनी बािहर लगरे ढुङ्गाले हान् नपुछर् ।”
36 यसलैे सबै समदुायले त्यसलाई छाउनी बािहर ल्याए र परम भलुे मोशालाई
आज्ञा गन ुर्भएअनसुार ढुङ्गाले हानरे मारे । 37 फे र परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
38 “इ ाएलका सन्तानहरूलाई भन ् र आफ्नो लगुाको िकनाराहरूमा झनु्डाउन र
ितनीहरू सबलैाई िनलो धागोले िकनारामा झनु्डाउन झमु्का बनाउन ितनीहरूलाई
आज्ञा गर ्। 39 ितनीहरूले यो ितनीहरूका मािनसहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्म गन ुर्पछर्
। यो ितमीहरूले यसलाई हदेार् बहन गन ुर्पन मरेा सबै आज्ञा याद िदलाउने िवशषे
कुरा हुने छ, तािक ितमीहरूले आफ्नै हृदय र आफ्नै आखँामा हरेेर आफैलाई ष् ट
नतलु्याओ । 40यसो गर त्ािक ितमीहरूले मरेा आज्ञाहरू याद गनछौ र पालन गनछौ
अिन ितमीहरू पिव अथार्त ् ितमीहरूका परमशे् वर मरेो िन म्त आरिक्षत हुनछेौ ।
41 म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु,ँ जसले ितमीहरूका परमशे् वर हुनलाई िम
दशेबाट ल्याएँ । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वर हु ँ ।”

16
1लवेीका पनाित,कहातका नाित, ियसहारका छोरा कोरहसाथै रूबनेका कुलका

एलीआबका छोराहरू दातान र अबीराम अिन पलेथेका छोराले केही मािनसहरू
भलेा गरे । 2 ितनीहरू, इ ाएलका मािनसहरूका अन्य मािनसहरूसगँै दईु सय पचास
समदुायका अगवुाहरू जो नाम चलकेा सदस्यहरू िथए, मोशाको िवरु ा खडा भए ।
3 ितनीहरू मोशा र हारूनको सामना गनर् आफै भलेा भए । ितनीहरूले उनीहरूलाई
भन,े “तपाईंहरूले अित गन ुर्भयो! सबै समदुाय, ितनीहरूमध्ये हरेकलाई नै अलग
ग रएको छ र परम भु ितनीहरूसगँ छन ्। िकन आफैलाई परम भकुो समदुायभन्दा
मािथ उठाउनहुुन्छ ?” 4 जब मोशाले त्यो सनु,े ितनी घोप्टो परे । 5 ितनले कोरह
र उनका साथमा भएकाहरूलाई भन,े “को उहाँका हुन ् र कसलाई उहाँको िन म्त
अलग ग रएको छ भनी परम भलुे िबहान दखेाउनहुुने छ । त्यस व् य क् तलाई उहाँले
उहाँको निजक ल्याउनहुुने छ । उहाँले चनु् नभुएकोलाई आफैले आफ्नो निजक
ल्याउनहुुने छ । 6 कोरह र ित ा सबै समहूले यो गर । धपुौराहरू लओे । 7 भो ल
त्यसमा परम भकुो साम ु धपू र आगो राख । परम भलुे चनु् नहुुने मािनसलाई उहाँको
िन म्त अलग ग रनछे । ितमी लवेीका सन्तानहरू अित धरैे भएका छौ ।” 8 फे र
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मोशाले कोरहलाई भन,े “सनु, ितमी लवेीका सन्तानहरूः 9 के परम भकुो पिव
वासस्थानमा काम गनर् र समदुायको सवेा गनर् ितनीहरूको साम ु खडा हुन इ ाएलको
समदुायबाट ितमीहरूलाई छुट् ाएको ितमीहरूको िन म्त सानो कुरा हो ? 10उहाँले
ितमीहरू र ितमीहरूका सबै दाजभुाइ, लवेीका सन्तानहरूलाई ितमीहरूसगँै निजक
ल्याउनभुएको छ, अझै ितमीहरूले पजुारी पद पिन खोिजरहकेा छौ ! 11 यसलैे
ितमी र ितमीहरूका सबै समहू सगँसगँै भलेा भएका छौ । त्यसलैे ितमीहरूले िकन
हारूनको बारेमा गनगन ग ररहकेा छौ, जसले परम भकुो आज्ञा पालन गछर्न ्?
12 त्यसपिछ मोशाले दातान र अबीराम, एलीआबका छोराहरूलाई बोलाए । तर
ितनीहरूले भन,े “हामी आउँदनैौँ । 13 के हामीलाई दधू र मह बग् ने मलुकुबाट
यो मरुभिूममा मानर्लाई ल्याउन ु माम ु ल कुरा हो ? अब तपाईं आफै हा ो शासक
हुन चाहन्छ ! 14 यसको अित रक् त, तपाईंले हामीलाई दधू र मह बग् ने मलुकुमा
ल्याउनभुएको छैन अथवा हामीलाई खते र दाखबारीहरू उ रािधकारको रूपमा
िदनभुएको छैन । के अब हामीलाई खो ो ितज्ञाले अन्धा बनाउन चाहनहुुन्छ
? हामी तपाईंकहाँ आउँदनैौँ ।” 15 मोशा सा ै रसाए र परम भलुाई भन,े
“ितनीहरूको भटेीको कदर नगन ुर्होस ्। मलैे ितनीहरूबाट एउटा गधा पिन लएको
छैन,ँ र मलैे ितनीहरू कसलैाई पिन हािन परु् याएको छैन ँ । 16 मोशाले कोरहलाई
भन,े “भो ल ितमी र ित ा सबै दल अथार्त ्ितमी, ितनीहरू र हारून परम भकुो साम ु
जानपुछर् । ितमीहरू हरेकले आ-आफ्ना धपुौरा लनपुछर् र यसमा धपू राख् नपुछर् ।
17अिन हरेकले आ-आफ्ना दईु सय पचासवटा धपुौरा परम भकुो साम ु ल्याउनपुछर्
। ितमी र हारूनले पिन आ-आफ्ना धपुौरा ल्याउनपुछर् ।” 18 यसलैे हरेकले आ-
आफ्ना धपुौरा लए, यसमा आगो राख,े यसमा धपू राखे र मोशा र हारूनसगँै
भटे हुने पालको वशे- ारमा खडा भए । 19 कोरहले सारा समदुायलाई मोशा
र हारूनको िवरु मा भटे हुने पालको वशे- ारमा भलेा पारे र परम भकुो मिहमा
सारा समदुायकहाँ दखेा पर् यो । 20 परम भु मोशा र हारूनसगँ बोल्नभुयो, 21“यस
समदुायबाट अलग होओ , तािक म ितनीहरूलाई तत्कालै िवनाश गनर् सकौँ
।” 22 मोशा र हारून घोप् टो परे र भन,े “हे परमशे् वर, सारा मानव-जाितको
आत्माका परमशे् वर, एक जनाले पाप गदार्, के तपाईं सबै समदुायसगँ रसाउनहुुन्छ
?” 23 परम भलुे मोशालाई जवाफ िदनभुयो, 24 “समदुायलाई भन ् । 'कोरह,
दातान र अबीरामका पालहरूबाट पर जाओ' भन ् ।” 25 अिन मोशा खडा भए र
दातान र अबीरामको पालमा गए; इ ाएलका धमर्-गरुुहरू ितनको पिछ-पिछ गए ।
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26 ितनले समदुायलाई यसो भन,े “यी दषु् टहरूका पालहरूबाट हट र ितनीहरूको
कुनै पिन कुरा नछोओ न ता ितनीहरूका सबै पाप ारा नष् ट हुनछेौ ।” 27 यसलैे
कोरह, दातान र अबीरामका पाल व रप रका समदुायले ितनीहरूलाई छोडे ।
दातान र अबीराम ितनीहरूका पत् नीहरू, छोराहरू र स-साना बालबा लकाहरूसिहत
ितनीहरूका पालको वशे- ारमा खडा भए । 28 मोशाले भन,े “यसै ारा यी
सबै थोक गनर् मलाई परम भलुे पठाउनभुएको छ भन् ने ितमीहरूले जान् नछेौ,
िकनभने मलै े ितनीहरू मरेो आफ्नै इच्छामा गरेको छैन । 29 यिद यी मािनसहरू
सामान्य रूपमा हुने स्वाभािवक मतृ्य ु ारा मछर्न भ्न,े मलाई परम भलुे पठाउनभुएको
होइन । 30 तर यिद परम भलुे कुनै नयाँ कुरा सजृना गन ुर्हुन्छ, धत ले आफ्नो
मखु उघाछर् र ितनीहरूसाथै ितनीहरूका सबै थोकलाई िनल्छ, र ितनीहरू िजउँदै
िचहानिभ जान्छन ्भन,े यी मािनसहरूले परम भलुाई ितरस्कार गरेका छन ्भनी
ितमीहरूले बझु्नपुछर् ।” 31 मोशाले यी कुराहरू भनी िसद्ध्याउने िबि कै ती
मािनसहरूमिुनको जिमन फा ो । 32धत ले यसको मखु उघार् यो अिन ितनीहरूका
प रवारहरू र कोरहसगँ भएका सबै मािनसहरूसाथै ितनीहरूका सबै थोकलाई िनल्यो
। 33 यसलैे ितनीहरू र ितनीहरूसगँ भएका सबै थोक िजउँदै िचहानिभ लिगए ।
धत ितनीहरूमािथ बन्द भयो, र ितनीहरू समदुायबाट नष् ट भए । 34 ितनीहरूका
व रप र भएका इ ाएलीहरू िचच् च्याउँदै भागे । ितनीहरू, “धत ले हामीलाई पिन
िनल्ने भो!” भन् दै िचच् च्याए । 35 अिन परम भबुाट आगोको ज्वाला िनस्क्यो
र धपू बालकेा २५० जना मािनसलाई नष् ट गर् यो । 36 फे र परम भु मोशासगँ
बोल्नभुयो, 37 “पजुारी हारूनका छोरा एलाजारलाई भन ्र त्यसले धपुौराहरूलाई
आगोबाट िनकालोस,् िकनभने धपुौराहरू मरेा िन म्त अलग ग रएका छन ्। त्यसले
ब लरहकेा आगोका िफलङु्गाहरूलाई छरोस ् । 38 आफ्नो पापको कारण जीवन
गमुाउनहेरूको धपुौराहरू ले । ितनीहरूलाई िपटेर वदेीलाई मोहन पाताहरू बनाइयोस ्
। ती मािनसहरूले ितनीहरूलाई मरेो िन म्त अपर्ण गरे । यसलैे ितनीहरूलाई मरेो
िन म्त अलग गर । ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त मरेो उप स्थितको
िचन्ह हुने छन ् । 39 पजुारी एलाजारले आगोले नष् ट भएका मािनसहरूले योग
गरेका काँसाका धपुौराहरू लए र 40 इ ाएलका मािनसहरूलाई याद िदलाउने कुरा
हुनलाई ितनीहरूलाई िपटेर वदेी मोहन बनाइयो, परम भकुो साम ु धपू बाल्न तािक
हारूनका सन्तान बािहर कोही पिन नआओस ्र परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ
ितनीहरू कोरह र ितनका समहूजस्ता नहोऊन ।् 41 तर अक िबहान इ ाएलका सबै
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मािनसको समदुायले मोशा र हारून िवरु गनगन गरे । ितनीहरूले भन,े “ितमीहरूले
परम भकुा मािनसहरूलाई मारेका छौ ।” 42 समदुाय मोशा र हारूनको िवरु भलेा
हुदँा ितनीहरूले भटे हुने पालितर हरेे अिन हरे! यसलाई बादलले ढािकरहकेो िथयो
। परम भकुा मिहमा दखेा पर् यो, 43 र मोशा र हारून भटे हुने पालको अिघ आए ।
44 अिन परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 45 “यो समदुायबाट गइहाल ्तािक मलैे
ितनीहरूलाई अिहलै नष् ट पानर् सकौँ ।” अिन मोशा र हारून जिमनमा घोप्टो परे
। 46 मोशाले हारूनलाई भन,े “धपुौरा लनहुोस,् वदेीबाट यसमा आगो हाल्नहुोस,्
यसमा धपू हाल्नहुोस,् यसलाई समदुायकहाँ िछटो लानहुोस ् र ितनीहरूका िन म्त
ाय श् च गन ुर्होस,् िकनभने परम भकुो ोध आइरहकेो छ । िवपि सरुु भएको

छ । 47 यसलैे हारूले मोशाले अ ाएबमोिजम गरे । ितनी समदुायको िबचमा दौडरे
गए । िवपि मािनसहरूिबच फै लन थालकेो िथयो, यसलैे ितनले धपू राखे र
मािनसहरूका िन म्त ाय श् च गरे । 48 हारून जीिवत र मतृकहरूका िबचमा
खडा भए । यसरी िवपि रोिकयो । 49 कोरहको िवषयमा पिन मरेका अित रक् त
िवपि मा मनहरूको सङ्ख्या १४,७०० िथयो । 50 हारून भटे हुने पालको वशे-
ारमा मोशाकहाँ फकर आए र िवपि रोिकयो ।

17
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई भन ् र

ितनीहरूबाट हरेक कुलको िन म्त एउटा-एउटा गरी बा वटा लहुरो ले । हरेक
मािनसको लहुरोमा आ-आफ्नो नाउँ लखे ्। 3 लवेीको लहुरोमा तैलँ े हारूनको नाउँ
लखे् नपुछर् । आ-आफ्नो कुलबाट हरेक अगवुाको िन म्त एउटा लहुरो हुनपुछर् ।
4 तैलँ े ती लहुरोहरूलाई करारको गवाही-पाटीको साम ु भटे हुने पालमा राख् नपुछर्,
जहाँ मलै े तलँाई भटे्छु । 5 मलैे चनुकेो मािनसको लहुरो टुसाउनछे । म इ ाएलका
मािनसको गनगन बन्द गराउनछुे, जनु तरेो िवरु भइरहकेो छ ।” 6 यसलैे मोशाले
मािनसहरूलाई भने । सबै कुलनायकले हरेक अगवुाको िन म्त एउटा लहुरो िदए ।
कुलहरूबाट छानरे बा वटा लहुरो ितनलाई िदइयो । ितनीहरूका माझमा हारूनको
लहुरो पिन िथयो । 7 त्यसपिछ मोशाले लहुरोहरूलाई गवाही-पाटीको पालमा
परम भकुो साम ु राखे । 8 अक िदन मोशा गवाही-पाटी भएको पालमा गए,
हरे! लवेी कुलका हारूनको लहुरोमा कोिपला लागकेो रहछे । यसमा कोिपला
लगकेो िथयो, फूल फुलकेो िथयो र हाड-ेबदाम पाकेको िथयो ! 9 मोशाले ती
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सबै लहुरालाई इ ाएलका मािनसको साम ु ल्याए र सबलैे आ-आफ्नो लहुरो लए ।
10 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, “हारूनको लहुरो गवाही-पाटीको साम ु राख ्।
यसलाई िव ोह गन मािनसहरूको िवरु दोषको िचन्हको रूपमा राख ्। यसरी तैलँ े
मरेो िवरु ितनीहरूको गनगन अन्त गनछस ्न ता ितनीहरू मनछन ्।” 11 मोशाले
परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम गरे । 12 इ ाएलका मािनसहरूले मोशालाई भन,े
“यहाँ हामी मनभयौँ ! हामी सबै नष् ट हुनभेयौ ! 13 परम भकुो पिव वासस्थान
निजक आउने हरेक मन छ । के हामी पिन मन ुर्पछर् ?”

18
1 परम भलुे हारूनलाई भन् नभुयो, “त,ँ तरेा छोराहरू र तरेा वशंकाहरू पिव

स्थान िवरु ग रने सबै पापका िन म्त िजम्मवेार हुनछेौ । तर पजुारीको पदमा कसलैे
गरेको सबै पापको िन म्त त ँ र तरेा छोराहरू मा िजम्मवेार हुनछेौ । 2लवेी कुलका
अथार्त ्तरेा पखुार्का वशंका तरेा सङ्गी सदस्यहरूको सवालमा, ितनीहरूलाई तसँगँै
ले अिन त ँ र तरेा छोराहरूले गवाही-पाटीको पालको सम्मखु सवेा गदार् ितनीहरू
सहभागी होऊन ्र ितमीहरूलाई सहायता गरून ्। 3 ितनीहरूले तरेो र सारा पालको
सवेा गन ुर्पछर् । 4 तथािप, ितनीहरू पिव स्थान वा वदेीसगँ सम्ब न्धत कुनै थोकको
निजक आउनहुुदँनै न ता ितनीहरू र त ँ मनछौ । ितनीहरू पालसगँ सम्ब न्धत सबै
िकिसमका कामकाजको िन म्त ितमीहरूसगँ सहभागी हुनपुछर् र भटे हुने पालको
दखेरेख गन ुर्पछर् । कुनै पिन परदशेी ितमीहरूको निजक आउनहुुदँनै । 5 पिव
स्थान र वदेीको िन म्त तैलँ े िजम्मा लनपुछर्, तािक इ ाएलका मािनसहरूमािथ मरेो

ोध फे र नआओस ् । 6 हरे,् लवेीहरूका तरेा सङ्गी सदस्यहरूलाई इ ाएलका
सन्तानहरूबाट म आफैले चनुकेो छु । ितनीहरू भटे हुने पालसगँ सम्ब न्धत काम गनर्
मलाई िदइएका तरेो िन म्त उपहार हुन ्। 7 तर वदेी र पदार्िभ भएका सबै थोकिसत
सम्ब न्ध पजुारीको काम त ँ र तरेा छोराहरूले मा गनर् सक्छस ्। ती दाियत्वहरू त ँ
आफैले परुा गन ुर्पछर् । पजुारीको पद मलैे तलँाई उपहारको रूपमा िदइरहकेो छु ।
निजक आउने कुनै पिन परदशेीलाई मान ुर्पछर् ।” 8 पर भलुे हारूनलाई भन् नभुयो,
“हरे,् मलाई चढाइने ब लदानहरू र इ ाएलका मािनसहरूले मलाई िदने पिव
भटेीहरू सम्भाल्ने िजम्मा मलैे तलँाई िदएको छु । 9 मलैे यी ब लहरू तलँाई र
तरेा छोराहरूलाई अनवरत िहस्साको रूपमा िदएको छु । आगोमा जलाउनबाट
बचकेा यी थोकहरू तरेा हुने छन ् । हरेक अन् नब ल, पापब ल र दोषब लजस्ता



18:10 xxxix गन्ती 18:22

ितनीहरूका हरेक ब लबाट ितनीहरू तलँाई र तरेा छोराहरूलाई अलग ग रएका हुन ्
। 10 यी ब लहरू अित पिव छन ्। हरेक परुुषले यो खानपुछर्, िकनभने ितनीहरू
ितमीहरूका िन म्त पिव छन ् । 11 इ ाएलका मािनसहरूका डोलाइने ब लको
रूपमा ितनीहरूका सबै उपहारबाट अलग ग रएका यी सबै ब ल तरेा हुने छन ्। मलैे
ती तलँाई, तरेा छोराहरू र तरेा छोरीहरूका िन म्त ितमीहरूको सदाको िन म्त अशंको
रूपमा िदएको छु । तरेा प रवारका िविधवत ्रूपमा श ु हुने सबलैे यी ब लहरूबाट
खान सक्छन ् । 12 मािनसहरूले मलाई िदने तले, नयाँ दाखम र अन् नको उ म
भाग, पिहलो फल यी सबै मलै े तलँाई िदएको छु । 13 ितनीहरूले मकहाँ ल्याउने
ितनीहरूका भिूमको पिहलो पाकेको फल तरेो हुने छ । तरेा प रवारका श ु हुने सबलैे
यी थोकहरूबाट खान सक्छन ्। 14 इ ाएलमा अपर्ण ग रएका सबै थोक तरेा हुने
छन ् । 15 मािनसहरूले परम भलुाई अपर्ण गन मािनस र पशु दवुकैा गभर् खोल्ने
पिहलो जन्मकेाहरू सबै तरैे हुने छन ्। तथािप, मािनसहरूले जठेा छोरालाई िकनरे
िफतार् लनपुछर् र ितनीहरूले अशु पशहुरूका पिहलो जन्मकेाहरूलाई िकनरे िफतार्
गन ुर्पछर् । 16 मािनसहरूले िकनरे िफतार् लनपुनहरूलाई एक मिहनाको भएपिछ
िकनरे िफतार् गन ुर्पछर् । त्यसपिछ मािनसहरूले पिव स्थानको शकेेलको तौलको
मापदण्डअनसुार पाँच शकेेल ितरेर िफतार् लन सक्छन ्। िबस गरेाको एक शकेेल
हुन्छ । 17 तर गाईको पिहले जन् मकेो बाछो वा भडेा वा बा ाको पिहले जन्मकेो
पाठोलाई ितमीहरूले िकनरे िफतार् लनहुुदँनै; ती मरेो िन म्त अलग ग रएका छन ्।
ितनीहरूका रगत वदेीमािथ छकर् नपुछर् र ितनीहरूका बोसो आगो ारा चढाइएको
परम भलुाई मनपन सगु न्धत ब लको जलाउनपुछर् । 18 ितनीहरूका मास ु तरेो
हुने छ । डोलाइएको ाकुलो र दािहने साँ ोझै ँ ितनीहरूका मास ु तरेो हुने छ ।
19 इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुाई चढाएका सबै पिव ब ल िनरन्तरको
अशंको रूपमा मलैे तलँाई, तरेा छोराहरू र छोरीहरूलाई िदएको छु । यो तरेो र
तरेा सन्तानहरू दवुकैो िन म्त परम भकुो साम ु अनन्तको बाध्यकारी करार अथार्त ्
ननूको अनन्त करार हो ।” 20 परम भलुे हारूनलाई भन् नभुयो, “मािनसहरूको
जग्गा-जिमनमा तरेो कुनै उ रािधकार हुनछैेन, न त मािनसहरूको सम्पि मा कुनै
िहस्सा हुने छ । इ ाएलका मािनसहरूमा म नै तरेो िहस्सा र उ रािधकार हु ँ । 21 हरे,्
लवेीका सन्तानहरूले भटे हुने पालमा काम गरे बापत मलैे ितनीहरूलाई इ ाएलका
दशांश सवेाको स ामा िदएको छु । 22 आज उ ान्त इ ाएलका मािनसहरू भटे
हुने पालको निजक आउनहुुदँनै, न ता ितनीहरू यो पापको िन म्त िजम्मवेार हुने
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छन ् र मनछन ् । 23 लवेीहरूले भटे हुने पालसगँ सम्ब न्धत कामहरू गन ुर्पछर्
। यससगँ सम्ब न्धत कुनै पापको िजम्मवेार ितनीहरू हुने छन ् । यो ितमीहरूका
मािनसहरूका पसु्तौ-ँपसु्तासम्मको स्थायी िनयम हुने छ । इ ाएलका मािनसहरूका
माझ ितनीहरूको कुनै उ रािधकार हुनहुुदँनै । 24 मरेो िन म्त योगदानको रूपमा
ितनीहरूले चढाएका इ ाएलका मािनसहरूको दशांश मलैे लवेीहरूलाई ितनीहरूको
उ रािधकारको रूपमा िदएको छु । यसलैे मलै े ितनीहरूलाई यसो भने,ँ 'इ ाएलका
मािनसहरूमाझ ितनीहरूको कुनै उ रािधकार हुनहुुदँनै ।” 25 परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, 26 “ितमीहरूले इ ाएलका मािनसहरूबाट दशांश ाप् त गदार् जनु मलैे
ितमीहरूको उ रािधकार हुनको िन म्त िदएको छु, ितमीहरूले यसबाट दशांशको
दशांश परम भलुाई िदनछेौ' भनी तैलँ े लवेीहरूलाई भन् नपुछर्' ।” 27 ितमीहरूका
िहस्सालाई खलाबाट ल्याइएको अन् न वा कोलबाट ल्याइएको दाखम को रूपमा
लनपुछर् । 28 यसलैे ितमीहरूले पिन इ ाएलका मािनसहरूबाट ाप् त गरेका

दशांशहरूबाट परम भकुो िन म्त योग िदनपुछर् । ितमीहरूले त्यसबाट पजुारी
हारूनलाई त्यसको िहस्सा िदनपुछर् । 29 ितमीहरूले ाप् त गरेका सबै उपहारबाट
ितमीहरूले परम भलुाई हरेक िहस्सा िदनपुछर् । यो ितमीहरूलाई िदइएको उ म
र अित पिव थोकहरूबाट िदनपुछर् ।' 30 यसकारण, 'जब ितमीहरूले यसको
उ म िहस्सा िदन्छौ, लवेीहरूको िन म्त यो खलाबाट ल्याइएको अन् न र कोलबाट
ल्याइएको दाखम को रूपमा गिनन्छ' भनी तैलँ े ितनीहरूलाई भन ्। 31 बाँकी तरेा
उपहारहरू ितमीहरू र ितमीहरूका प रवारले कुनै पिन ठाउँमा खान सक्छौ, िकनभने
यो भटे हुने पालमा ितमीहरूको कामको स ामा िदइएको ज्याला हो । 32 यिद
ितमीहरूले ाप्  त गरेका थोकहरूबाट यसको उ म िहस्सा परम भलुाई चढाएका
छौ भन,े यो खाएर र िपएर ितमीहरूमािथ कुनै दोष आइपनछैन । तर ितमीहरूले
इ ाएलका मािनसहरूका पिव ब लहरूलाई अपिव तलु्याउनहुुदँनै न ता ितमीहरू
मनछौ' ।”

19
1 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, 2 “मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा

ग ररहकेो िनयम, िविध यही होः इ ाएलका मािनसहरूले िनष्खोट वा दाखरिहत
रातो कोरली ल्याउनपुछर् भनी ितनीहरूलाई भन ज्सको काँधमा किहल्यै जवुा परेको
हुनहुुन् न । 3 त्यो कोरली पजुारी एलाजारलाई िदन ू । त्यसले यसलाई छाउनीबािहर
ल्याउनपुछर् र कसलैे यसलाई त्यसको साम ु मान ुर्पछर् । 4 पजुारी एलाजारले यसको
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केही रगत त्यसको औलँाले लएर भटे हुने पालको अिघ ल्तर सात पटक छकर् न ू
। 5 अक पजुारीले उसकैो साम ु त्यो कोरलीलाई जनाउनपुछर् । त्यसले यसको
छाला, मास,ु रगत र गोबरलाई जलाउनपुछर् । 6 पजुारीले दवेदारुको काठ, िहसप र
गाढा रातो रङको ऊन लनपुछर् र यी सबलैाई ज लरेहकेो कोरलीमािथ फाल्नपुछर्
। 7 त्यसपिछ त्यसले आफ् नो लगुा धनुपुछर् र नहुाउनपुछर् । अिन त्यो छाउनीिभ
आउन सक्छ, जहाँ त्यो साँझसम्म अशु रहनछे । 8 कोरली जलाउने क् तले
आफ्नो लगुा पानीले धनुपुछर् र नहुाउनपुछर् । त्यो साँझसम्म अशु रहनछे । 9कोही
श ु मािनसले त्यो कोरलीको खरानीलाई उठाउनपुछर् र त्यसलाई छाउनीबािहर श ु
ठाउँमा राख् नपुछर् । यो खरानी इ ाएलका मािनसको सामदुायको िन म्त राख् नपुछर्
। ितनीहरूले त्यो खरानीलाई ितनीहरूको पापबाट श ु करणको िन म्त पानीमा
िमसाउनछेन,् िकनभने त्यो खरानी पापब लबाट लइएको िथयो । 10 त्यो कोरलीको
खरानी बटुल्ने क् तले आफ्नो लगुा धनुपुछर् । त्यो साँझसम्म अशु रहनछे । यो
इ ाएलका मािनस र ितनीहरूसगँ बसोबास गन परदशेीको िन म्त स्थायी िनयम हुने
छ । 11 कुनै पिन मतृ शरीर छुने क् त सात िदनसम्म अशु हुने छ । 12 यस्तो

क् तले त े ो र सातौँ िदनमा आफूलाई श ु करण गन ुर्पछर् । अिन त्यो श ु हुने छ ।
तर यिद त्यसले आफैलाई ते ो िदनमा श ु पादन भन,े त्यो सातौँ िदनमा श ु हुनछैेन ।
13 जसले मरेको क् त छुन् छ अथार्त ्मरेको मािनसको शरीर छुन् छ, र आफूलाई
श ु पादन, त्यो क् तले परम भकुो पिव वासस्थान अिव तलु्याउछँ । त्यो

क् तलाई इ ाएलबाट बिहष्कार गन ुर्पछर्, िकनभने अशु ताको पानी त्यसमािथ
छिकर् एको िथएन । त्यो अशु रहनेछ; त्यसको अशु ता त्यसमािथ रहनछे । 14 यो
मािनस पालमा मदार्को िन म्त िनयम हो । पालिभ पस् ने सबै र पिहले नै पालिभ
रहकेा सबै सात िदनसम्म अशु हुने छन ।् 15नछोिपएका सबैभाँडा अशु हुने छन ।्
16 त्यसै गरी, पालबािहर तरवारले मा रएको, कुनै अरू मतृ शरीर, मािनसको हड् डी
वा िचहान छुने मािनस सात िदनसम्म अशु हुने छ । 17 अशु व् य क् तको िन म्त
यसो गन ूर्ः जलाइएको पापब लबाट केही खरानी लन ू र ताजा पानीसगँ भाँडामा
िमसाउन ू । 18 कोही श ु मािनसले िहसप लनपुछर्, यसलाई पानीमा डुबाउनपुछर् र
हड् डी, मा रएको क् त, मतृ क् त वा िचहान छुने क् तहरू, पालिभ भएका
भाँडाहरूमािथ छकर् नपुछर् । 19 ते ो र सातौँ िदनमा श ु क् तले अशु क् तमािथ
छकर् नपुछर् । अशु क् तले सातौँ िदनमा आफैलाई श ु पान ुर्पछर् । त्यसले आफ्नो
लगुा धनुपुछर् र नहुाउनपुछर् । त्यो साँझमा श ु हुने छ । 20 तर आफूलाई श ु करण
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गनर् इन्कार गन, अशु रहने क् तलाई समदुायबाट बिहस्कार गन ुर्पछर्, िकनभने
त्यसले परम भकुो पिव स्थानलाई अशु तलु्यायो । अशु ताको िन म्त पानी
त्यसमािथ छिकर् एको छैन; त्यो अशु रहनछे । 21 यो यी प र स्थितसम्बन्धी
िनरन्तरको िनयम हुने छ । अशु ताको िन म्त पानी छकर् ने क् तले आफ् नो लगुा
धनुपुछर् । अशु ताको िन म्त पानी छुने क् त साँझसम्म अशु हुने छ । 22 अशु

क् तले छोएको सबै कुरा अशु हुने छन ्। यसलाई छुने क् त पिन साँझसम्म
अशु हुने छ ।

20
1 यसलैे इ ाएलका सारा समदुाय पिहलो मिहनामा जीनको मरुभिूममा गए;

ितनीहरू कादशेमा बसे । 2 त्यहाँ िम रयम म रन ् र ितनलाई त्यहीँ गािडयो ।
समदुायको िन म्त त्यहाँ पानी िथएन, त्यसलैे ितनीहरू मोशा र हारूनको िवरु
भलेा भए । 3 मािनसहरूले मोशा िवरु गनगन गरे । ितनीहरूले भन,े “हा ा
सङ्गी इ ाएलीहरू परम भकुो साम ु मदार् हामी पिन मरेका भए रा ो हुन्थ्यो ।
4 परम भकुो समदुाय, हामी र हा ा पशहुरू मनर्लाई िकन यहाँ ल्याउनभुएको
? 5 यो डरलाग् दो ठाउँमा ल्याउन हामीलाई िकन िम बाट आउन लगाउनभुयो
? यहाँ िबउ, नभेारा, दाख वा अनार केही पिन छैन र िपउने पानी पिन छैन ।”
6यसलैे मोशा र हारून समदुायको साम ु गए । ितनीहरू भटे हुने पालको वशे- ारमा
गए र घोप्टो परे । त्यहाँ परम भकुो उज् ज्वल मिहमा दखेा पर् यो । 7 परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, 8 “लहुरो ले र समदुाय, त ँ र तरेा दाजु हारूनलाई भलेा गर ्
। ितनीहरूको नजरकै सामनु् ने च ानलाई भन ्र पानी िनकाल्न यसलाई आज्ञा दे ।
तैलँ े त्यो च ानबाट ितनीहरूका िन म्त पानी िनकाल्ने छस ्र तैलँ े यो ितनीहरूलाई
र ितनीहरूका गाईवस्तहुरूलाई िदन ू ।” 9 परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएजस्तै
मोशाले परम भकुो सामबुाट लहुरो लए । 10अिन मोशा र हारूनले च ानको साम ु
मािनसहरू भलेा पारे । मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “अब हे बागीहरू हो, सनु । के
हामीले ितमीहरूलाई यो च ानबाट पानी िनकाल्नपछर् ? 11 अिन मोशाले आफ्नो
हात उठाएर च ानलाई दईु पटक िहकार्ए, र पानी िनस्क्यो । समदुाय र ितनीहरूका
गाईवस्तहुरूले पानी िपए । 12 परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो, “ितमीहरूले
इ ाएलका मािनसहरूको नजरमा मलाई पिव जनको रूपमा आदर नगरेकाले
वा मलाई भरोसा नगरेकाले ितमीहरूले यो समदुायलाई मलैे ितनीहरूलाई िदन्छु
भनकेो भिूममा ल्याउनछैेनौ ।” 13 यो ठाउँलाई मरेीबाको पानी भिनयो, िकनभने
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इ ाएलका मािनसहरूले त्यहाँ परम भसुगँ झगडा गरेका िथए, र उहाँले आफैलाई
पिव जनको रूपमा कट गन ुर्भएको िथयो । 14 मोशाले कादशेबाट एदोमको
राजाकहाँ समाचारवाहकहरू पठाएः तपाईंको भाइ इ ाएलले भन्छ, “हामीमािथ
आइपरेका सबै क ठनाइ तपाईं जान् नहुुन्छ । 15 हा ा पखुार्हरू िम मा गए र
िम मा नै लामो समयसम्म बसकेो तपाईंलाई थाहा छ । िम ीहरूले हामी र हा ा
पखुार्हरूलाई रुखो वहार गरे । 16 जब हामीले परम भलुाई पकुार् यौ,ँ उहाँले
हा ो आवाज सनु् नभुयो, र एउटा स्वगर्दतू पठाउनभुयो अिन हामीलाई िम बाट
ल्याउनभुयो । हेन् ुर्होस,् हामी तपाईंको दशेको िसमानामा पन सहर कादशेमा छौँ
। 17 हामीलाई तपाईंको भिूमको बाटो भएर जान िदनहुोस ्भनी म िबन्ती गदर्छु ।
हामी खते वा दाखबारीितर पस्दनैौ,ँ न त हामी तपाईंका ईनारहरूको पानी िपउँछौँ ।
हामीले तपाईंको दशेको िसमाना नकाटेसम्म दायाँ वा बायाँ लाग् ने छैनौँ ।” 18 तर
एदोमको राजाले ितनलाई जवाफ िदए, “ितमीहरू यो मलुकु भएर जान सक्दनैौ
। ितमीहरू आयौ भन,े म तरवार लएर आ मण गनर् आउने छु ।” 19 अिन
इ ाएलका मािनसहरूले ितनलाई भन,े “हामी राजमगर् भएर मा जाने छौँ । यिद
हामी र हा ा गाईवस्तहुरूले पानी िपए भने हामी यसको मलू्य ितन छौँ । कुनै
कुरा नगरी हामीलाई पदैल जान मा िदनहुोस ्।” 20 तर एदोमका राजाले जवाफ
िदए, “ितमीहरू जान सक्दनैौँ ।” यसलैे एदोमको राजा ठुलो फौजसिहत इ ाएलको
िवरु लड्न आए । 21 एदोमका राजाले इ ाएललाई आफ्नो िसमाना भएर जान
िदन इन्कार गरे । यसलैे इ ाएल एदोमको भिूमबाट तिकर् एर गए । 22 मािनसहरू
कादशेबाट िहडँे । इ ाएलका मािनसहरू अथार्त ्सारा समदुाय होर पवर्तमा आए ।
23 एदोमको िसमानामा पन होर पवर्तमा परम भलुे मोशा र हारूनलाई भन् नभुयो,
24 “हारून आफ् ना मािनसहरूकहाँ जानपुछर्, िकनभने मलै े इ ाएललाई िदएको
भिूममा त्यो वशे गन छैन । यो ितमीहरू दवुलै े मरेीबाको पानीमा मरेो िवरु िव ोह
गरेकाले गदार् हो । 25 हारून र त्यसका छोरा एलाजारलाई होर पवर्तमािथ ले ।
26 हारूनको पजुारीको पोशाक फुकाल र् त्यो एलाजारलाई लगाइदे । हारून मन ुर्पछर्
र आफ्ना मािनसहरूसगँ िमल्नपुछर् ।” 27 मोशाले परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम
गरे । ितनीहरू सारा समदुायको सामबुाट होर पवर्तमािथ गए । 28 मोशाले हारूनको
पजुारीको पोशाक फुकाले र त्यो ितनका छोरा एलाजारलाई लगाइिदए । पवर्तको
चचुरुोमािथ हारून मरे । अिन मोशा र एलाजार तल ओल । 29 जब हारून मरेका
सारा समदुायले दखे,े तब सारा जाित हारूनको िन म्त ितस िदनसम्म रोए ।



21:1 xliv गन्ती 21:18

21
1 जब नगेवेमा बस् ने आरादका कनानी राजाले इ ाएल अटारीमको बाटो भएर

या ा ग ररहकेो िथयो भन् ने सनु,े ितनले इ ाएलसगँ लडाइँ लडे र केहीलाई बन्दी
बनाए । 2 इ ाएलले परम भसुगँ भाकल गरेर भन,े “यिद तपाईंले हामीलाई यी
मािनसहरूमािथ वजय िदनभुयो भन,े हामी ितनीहरूका सहरहरूलाई पणूर् रूपमा नष् ट
पान छौँ ।” 3 परम भलुे इ ाएलको आवाज सनु् नभुयो र उहाँले कनानीहरूमािथ
िवजय िदनभुयो । 4 ितनीहरूले ितनीहरूलाई र ितनीहरूका सहरलाई पणूर् रूपमा
नष् ट गरे । त्यस ठाउँको नाउँ होमार् रा खयो । ितनीहरूले एदोमको भिूमलाई फेरो
मारेर नकर् टको समु को बाटो हुदँ ै होर पवर्तबाट गए । बाटोमा मािनसहरू अित
िनरुत्सािहत भए । 5 मािनसहरू परमशे् वर र मोशा िवरु बोल,े “मरुभिूममा मनर्
तपाईंले हामीलाई िम बाट िकन ल्याउनभुयो ? यहाँ रोटी छैन, पानी पिन छैन अिन
यो घणृास्पद खाना हामी घणृा गछ ं ।” 6 परम भलुे मािनसहरू माझ िवषाल ुसपर्हरू
पठाइिदनभुयो । सपर्हरूले मािनसहरूलाई डस,े र धरैे मािनसहरू मरे । 7 मािनसहरू
मोशाकहाँ आएर भन,े “हामीले पाप गरेका छौ,ँ िकनभने हामीले परम भु र तपाईंको
िवरु बोलकेा छौँ । सपर्हरूलाई हामीबाट हटाउनलाई उहाँसगँ िबन्ती गन ुर्होस ् ।”
यसलैे मोशाले मािनसहरूका िन म्त ाथर्ना गरे । 8 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“एउटा सपर् बना र यसलाई खामामा झणु् ा । सपर्ले डसकेाहरू ज-जसले यसलाई
हछेर्न ् ितनीहरू सबै बाँच्ने छन ् ।” 9 यसलैे मोशाले काँसाको एउटा सपर् बनाए र
त्यसलाई खामामा झणु् ाए । जब सपर्ले कसलैाई डस्थ्यो, त्यसले काँसाको सपर्मा
हरेमा त्यो बाँच्थ्यो । 10 त्यसपिछ मािनसहरूले या ा गरे र ओबोतमा छाउनी लगाए
। 11 ितनीहरू ओबोतबाट गए र मोआबको पवूर्ितर पन इय-ेअबारीमको मरुभिूममा
छाउनी लगाए । 12 ितनीहरू त्यहाँबाट या ा गरे र जरेेदको बेसँीमा छाउनी लगाए
। 13 ितनीहरूले त्यहाँबाट या ा गरे र अन न खोलाको पा रप छाउनी लगाए,
जनु मरुभिूममा छ र एमोरीहरूको िसमानसम्म नै फै लएको छ । अन न खोलाले
मोआब र एमोरीहरूिबच िसमानाको काम गछर् । 14 त्यसलैे परम भकुो य ु को
पसु्तकमा यस्तो ले खएको छ, “सपूाको वाहबे र अनर्नोनका बेसँीहरू, 15 बेसँीका
ओ ालाहरू, जो आरको सहरितर लाग्छन ् र मोआबको िसमानसम्म पगु्छन ् ।”
16 ितनीहरूले त्यहाँबाट बओेरसम्म या ा गरे । त्यो इनारमा परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, “मािनसहरूलाई भलेा गर र् म ितनीहरूलाई पानी िदन्छु ।” 17 त्यसपिछ
इ ाएलले यो गीत गायो, “इनारको मलू फुटेर िनस्क्यो ! यसको गीत गाओ,
18 हा ा अगवुाहरूले खनकेा इनारबारे मािनसहरूका भारदारहरूले खनकेा इनार,
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राजदण्ड र लहुराले खनकेा इनार ।” 19अिन ितनीहरू मरुभिूमबाट म ानाितर या ा
गरे । म ानाबाट ितनीहरूले नहलीएलितर या ा गरे र नहलीएलबाट बमोतितर,
20 र बमोतबाट मोआबको मदैानको बसेीँितर या ा गरे । त्यहाँबाट नै िपसगा
पवर्तको चचुरुोको फेदीमा मरुभमूी दे खन्छ । 21 त्यसपिछ इ ाएलले एमोरी राजा
सीहोनकहाँ यसो भन् दै समाचावाहक पठाए, 22 “हामीलाई तपाईंको मलुकु भएर
जान िदनहुोस ्। हामी खते वा दाखबारी कतै पस् ने छैनौँ । हामी तपाईंका इनाहरूबाट
पानी िपउने छैनौँ । हामी तपाईंको िसमाना पार नगरेसम्म राजमागर् भएर मा या ा
गछ ं ।” 23 तर राजा सीहोनले ितनीहरूको िसमाना भएर जान इ ाएललाई अनमुित
िदएनन ् । बरु, सीहोनले ितनका सबै फौज जम्मा गरे र इ ाएललाई मरुभिूममा
आ मण गरे । ितनी यहाँसम्म आए, जहाँ ितनले इ ाएलसगँ य ु गरे । 24 इ ाएलले
सीहोनको फौजलाई तरवारले आ मण गरे र अन नदे ख यब्बोक नदीसम्म साथै
अम्मोनका मािनसहरूको भिूमसम्म कब्जा गरे । अम् मोनका मािनसहरूको िसमाना
िकल्लाबन्दी ग रएको िथयो । 25 इ ाएलले हशे्बोन र यसका सबै गाउसँिहत
एमोरी सहरहरू कब्जा गरे र ितनीहरू सबमैा बसोबास गरे । 26 हशे्बोन एमोरी
राजा सीहोनको सहर िथयो, जसले मोआबका पिहलकेो राजासगँ य ु गरेका िथए
। सीहोनले अन न नदीसम्म उनको दशे कब्जा गरेका िथए । 27 यसकारण यसो
भिनन्छ, “हशे्बोनमा आओ । सीहोनको सहरको पनुिनर्मार्ण ग रयोस र् फे र स्थािपत
होस ्। 28 हशे्बोनबाट आगोको ज्वाला दन्क्यो, सीहोनको सहरबाट एउटा आगोको
ज्वाला जसले मोआबको आरलाई र अन नको उच् च स्थलहरूलाई भस्म पार् यो
। 29 हे मोआब, तलँाई िधक् कार छ! हे कमोशको जा, त ँ नष् ट भएको छस ् ।
त्यसले आफ्ना छोराहरूलाई भगवुाहरू बनायो र त्यसका छोरीहरूलाई एमोरीहरूका
राजा सीहोनको कैदी बनायो । 30 तर हामीले सीहोनलाई िजतकेा छौँ । हशे्बोन
दीबोनसम्म नै नष् ट भएको छ । हामीले ितनीहरूलाई मदेबासम्म पगु् ने नोपासम्म
नै पारिजत गरेका छौँ । 31 त्यसलैे इ ाएल एमोरीहरूका मलुकुमा बस् न थाल्यो ।
32 अिन मोशाले याजरेको भदे लन मािनसहरू पठाए । ितनीहरूले यसका गाउहँरू
कब्जा गरे र त्यहाँ भएका एमोरीहरूलाई धपाए । 33 त्यसपिछ ितनीहरू फक र
बाशानको बाटोितर उक्ले । बाशानका राजा ओग ितनीहरू िवरु िनस्के, ितनी
र ितनका फौजले ए ईमा ितनीहरूसगँ लडे । 34 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई
भन् नभुयो, “त्यसगँ नडरा, िकनभने मलै े त्यसलाई, त्यसका सबै फौज र त्यसको
भिूम तलँाई िदएको छु । त्यसलाई पिन हशे्बोनमा बस् ने एमोरी राजा सीहोनलाई



21:35 xlvi गन्ती 22:13

गरेझै ँ गर ् ।” 35 त्यसलैे ितनीहरूले कुनै पिन मािनस जीिवत नरहुञ् जले उनी,
उनका छोराहरू र उनका सबै फौजलाई मारे । अिन ितनीहरूले उनको भिूम कब् जा
गरे ।

22
1 इ ाएलका मािनसहरूले यदर्न नदीको पा रप यरीहो निजक मोआबको

मदैानमा छाउनी नलगाएसम्म या ा गरे । 2 िसप् पोरका छोरा बालाकले इ ाएलले
एमोरीहरूलाई के गरेका िथए सो दखेकेा िथए । 3 मोआब ती मािनसहरूसगँ सा ै
डराएका िथए, िकनभने ितनीहरू धरैे िथए र मोआब इ ाएलका मािनसहरूका ासमा
िथयो । 4 मोआबका राजाले िम ानका धमर्-गरुुहरूलाई भन,े “यो िभडले गोरुले
मदैानको घाँस खाएजस्तै हा ो व रप र भएका सबै थोक खाइिदने छन ् ।” यस
बलेा िसप् पोरका छोरा बालाक मोआबका राजा िथए । 5 ितनले य ू े टस नदी
निजकै पतोरमा आफ्नै जाित र मािनसहरूसगँ बसकेा बओरका छोरा बालामकहाँ
समाचारवाहकहरूलाई पठाए । ितनले उनलाई िनमन् णा िदए र भन,े “हने ुर्होस,्
िम बाट एउटा जाित आएको छ । ितनीहरूले धत नै ढाकेका छन ् र अिहले
ितनीहरू मरेो छेवमैा छन ्। 6 त्यसलैे तपाईं आउनहुोस ्र मरेो िन म्त यस जाितलाई
सराप िदनहुोस,् िकनभने ितनीहरू मरेो िन म्त ज्यादै ब लया भएका छन ् । सायद
त्यसपिछ मलैै ितनीहरूलाई आ मण गनर् र मरेो भिूमबाट लखटे्न सक्छु । तपाईंले
जसलाई आिशष ् िदनहुुन्छ, त्यो आिशिषत◌्् हुने छ र तपाईंले जसलाई सराप
िदनहुुन्छ, त्यो ािपत हुने छ ।” 7 त्यसलैे मोआब र िम ानका धमर्-गरुुहरू
जोखनाको िन म्त दिक्षणा लएर गए । ितनीहरू बालामकहाँ आए र बालाकको
खबर उनलाई भने । 8 बालामले ितनीहरूलाई भन,े “आज राती यहाँ बस् नहुोस ् ।
परम भलुे जे भन् नहुुन्छ सो तपाईंलाई बताउने छु ।” त्यसलैे मोआबका अगवुाहरू
त्यस रात बालामसगँै बसे । 9 परमशे् वर बालामकहाँ आउनभुयो र भन् नभुयो,
“तकँहाँ आउने यी मािनसहरू को हुन ् ?” 10 बालामले परमशे् वरलाई जवाफ
िदए, “िसप् पोरका छोरा मोआबका राजा बालाकले ितनीहरूलाई मकहाँ पठाएका
छन ्। ितनले भन,े 11 “हने ुर्होस,् िम बाट आएका मािनसहरूले मरेो भिूम ढाकेका
छन ् । अब आउनहुोस ् र ितनीहरूलाई सराप िदनहुोस ् । सायद म ितनीहरूसगँ
लड्न सक्छु र ितनीहरूलाई लखटे्न सक्छु ।” 12 परमशे् वरले बालामलाई जवाफ
िदनभुयो, “त ँ ितनीहरूसगँ जानहुुदँनै । तैलँ े इ ाएलका मािनसहरूलाई सराप
िदनहुुदँनै, िकनभने ितनीहरू आिशिषत◌्् भएका छन ् ।” 13 बालाम िबहानै उठेर
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बालाकका अगवुाहरूलाई भन,े “तपाईंको दशेमा नै फकर जानहुोस,् िकनभने
परम भलुे मलाई तपाईंहरूसगँ जान िदन इन्कार गन ुर्भएको छ ।” 14 त्यसलैे
मोआबका अगवुाहरू त्यहाँबाट िहडँे र बालाककहाँ फकर गए । ितनीहरूले भन,े
“बालामले हामीसगँ आउन इन्कार गरे ।” 15 बालाकले पिहलकेा समहूका भन्दा
धरैे ित ष् ठत अगवुाहरूलाई फे र पठाए । 16 ितनीहरू बालामकहाँ आए र ितनलाई
भन,े “िसप् पोरका छोरा बालाक भन् नहुुन्छ, 'िबन्ती छ, तपाईंलाई मकहाँ आउन
कुनै कुराले नरोकोस,् 17 िकनभने मलै े तपाईंलाई अत्यिधक रा ो दिक्षणा िदनछुे र
ठुलो इज् जत गनछु र तपाईंले जे गनर् भन् नहुुन्छ सो म गनछु । त्यसलैे आउनहुोस ्
र यी मािनसहरूलाई सराप िदनहुोस'् ।” 18 बालामले जवाफ िदए र बालाकका
मािनसहरूलाई भन,े “बालाकले मलाई सनु र चाँदीले भ रएको ितनको दरबार नै
िदए पिन म परम भु मरेा परमशे् वरको वचनभन्दा बािहर जान स क्दन ँ अिन उहाँले
भन् नभुएको भन्दा कम वा बढी गनर् स क्दन ँ । 19 कृपया आज राती पिन यहीँ
पखर्नहुोस,् तािक परम भलुे मलाई के भन् नहुुन्छ सो म जान् न सकँू ।” 20 परमशे् वर
राती बालामकहाँ आउनभुयो र ितनलाई भन् नभुयो, “यी मािनसहरू तलँाई डाक् न
आएका हुनाले उठ् र त ँ ितनीहरूसगँ जा । तर मलैे भनकेो कुरा मा गर ् ।”
21 बालम िबहान उठे र ितनका गधामा काठी कसे र मोआबका अगवुाहरूसगँै
गए । 22 तर ितनी गएकाले परमशे् वरको ोध दन्क्यो । परम भकुा स्वगर्दतूले
गधामा सवार बालाम ित कोही वरैीको रूपमा बाटोमा स्ततु भए । बालामका
दईु जना नोकर ितनीसगँै िथए । 23 गधाले तरवार थतुरे हातमा लई बाटोमा
उिभरहकेा स्वगर्दतू दखे्यो । गधा बाटोबाट तिकर् एर खतेितर लाग्यो । बालामले
गधालाई बाटोमा ल्याउन त्यसलाई कुटे । 24 त्यसपिछ परम भकुो दतू दािहने र
दे पे पखार्ल भएको दाखबारी िबचको बटोको साँघरुो ठाउँमा गएर उिभए ।
25 गधाले फे र पिन परम भकुो दतूलाई दखे्यो । त्यो पखार्लमा सिेपदँ ै गयो र
बालामको खु ालाई पखार्लामा चिेपिदयो । बालामले त्यसलाई फे र पिन िपटे ।
26 त्यसपिछ परम भकुा दतू अझै अगािड साँघरुो ठाउँमा गएर उिभए, जहाँ यता-
उता कतै फकर् ने ठाउँ िथएन । 27गधाले परम भकुो दतूलाई दखे्यो र त्यो बालामको
मिुन थचक् क बस्यो । बालाम रसले आगो भए र ितनले गधालाई आफ्नो लहुरोले
िपटे । 28 त्यसपिछ परम भलुे गधाको मखु खो लिदनभुयो, त्यसलैे त्यो बोल्न
सक्यो । त्यसले बालामलाई भन्यो, “मलैे तपाईंलाई के गरेको छु र तपाईंले मलाई
ितन पटक िपट्नभुएको ?” 29बालामले गधालाई भन,े “तैलँ े मसगँ यित मखूर्तापणू र्
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वहार ग रस ् । मरेो हातमा तरवार भएको भए हुन्थ्यो । यिद मरेो हातमा तरवार
भएको भए, मलैे तलँाई मा रसक् ने िथएँ ।” 30 गधाले बालामलाई भन्यो, “के म
तपाईंले आजको िदनसम्म र आफ्नो जीवनकालभ र चढ्नभुएको गधा होइन र ? के
यसअिघ किहल्यै तपाईंसगँ यसो गन मरेो बानी िथयो र ?” बालामले जवाफ िदए,
“िथएन ।” 31 तब परम भलुे बालामको आखँा खो लिदनभुयो र ितनले परम भकुो
दतू तरवार थतुरे हातमा लएर उिभएरहकेा दखेे । बालामले आफ्नो िशर िनहुराए
र मखु अधँ्यारो बनाए । 32 परम भकुा दतूले ितनलाई भन,े “तैलँ े तरेो गधालाई
िकन ितन-ितन पटकसम्म कु टस ्? हरे,् म तरेो श कुो रूपमा आएको छु, िकनभने
तरेा कायर्हरू मरेो नजरमा दषु् ट भएका छन ् । 33 गधाले मलाई दखेरे ितन-ितन
पटकसम्म मबाट तक्य । यिद त्यो मबाट नतकको भए, िनश् चय नै मलै े तलँाई
मानिथएँ र त्यसलाई छोड्निेथएँ ।” 34 बालामले परम भकुा दतूलाई भन,े “मलैे
पाप गरेको छु । तपाईं बाटोमा मरेो िवरु खडा हुनभुएको छ भन् ने मलै े थाहा पाइन ँ
। त्यसलैे यिद तपाईंलाई मन पदन भन,े म फकर् ने छु ।” 35 तर परम भकुा दतूले
बालामलाई भन,े “यी मािनसहरूसगँ जा । तर तैलँ े म जे भन् छु सो मा भन् नपुछर्
।” त्यसलैे बालाम बालाकका अगवुाहरूसगँ गए । 36 जब बालाम आएका िथए
भन् ने बालाकले सनु,े उनी ितनलाई भटे्न मोआबको सहर अन नमा भटे्न गए, जनु
िसमाना पछर् । 37 बालाकले बालामलाई भन,े “के मलैे तपाईंलाई डाक् न मािनसहरू
तपाईंकहाँ पठाइन ँ र ? तपाईं मकहाँ िकन आउनभुएन ? के म तपाईंलाई आदर गनर्
सक्षम छैन र ?” 38 त्यसपिछ बालामले बालाकलाई जवाफ िदए, “हने ुर्होस,् म
तपाईंकहाँ आएको छु । के मसगँ कुनै कुरा भन् ने श छ र? मलैे त परमशे् वरले
मरेो मखुमा जे हा लिदनहुुन्छ त्यही मा भन् न सक्छु ।” 39 बालाम बालाकसगँ गए
र ितनीहरू िकयर्त-हुसोतमा आइपगुे । 40 त्यसपिछ बालाकले गोरुहरू र भडेाहरू
ब ल चढाए अिन ितनले केही मास ु बालाम र ितनीसगँ भएका अगवुाहरूलाई िदए ।
41 िबहान बालाकले बालामलाई बालको उच् च स्थानमा लगे । त्यहाँबाट बालामले
इ ाएलीहरूलाई ितनीहरूको छाउनीमा थोरै मा दखे् न सक्थे ।

23
1 बालामले बालाकलाई भन,े “यहाँ मरेो िन म्त सातवटा वदेी िनमार्ण गन ुर्होस,्

र सातवटा साँढे र सातवटा भडेा तयार पान ुर्होस ् । 2 बालाकले बालामले भनजेस्तै
गरे । अिन बालाक र बालामले हरेक वदेीमा एउटा-एउटा साँढे र भडेा ब ल चढाए
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। 3 अिन बालामले बालाकलाई भन,े “तपाईं आफ् नो ब लदानको छेउमा खडा
हुनहुोस ्र म जाने छु । सायद परम भु मलाई भटे्न आउनहुुने छ । उहाँले मलाई जे
दखेाउनहुुन्छ, सो म गन छु ।” त्यसलैे ितनी कुनै रुख नभएको पहडाको चचुरुोितर
गए । 4 ितनी पहाडको टुप्पोमा हुदँा परमशे् वरले ितनलाई भटे्नभुयो र बालामले
उहाँलाई भन,े “मलैे सातवटा वदेी बनाएको छु र मलैे हरेक वदेीमा एउटा-एउटा साँढे
र भडेा ब ल चढाएको छु ।” 5 परम भलुे बालामको मखुमा वचन हा लिदनभुयो
र भन् नभुयो, “बालाककहाँ फकर जा र त्यसलाई भन ् ।” 6 त्यसलैे बालाम
बालाककहाँ फक, जो आफ् नो ब लदानको छेउमा उिभरहकेा िथए र मोआबका सबै
अगवुा ितनीसगँ िथए । 7बालामले अगमवाणी कहन थाले र भन,े “मोआबका राजा
बालाकले मलाई पवूर्का पहाडहरूबाट अथार्त ् अरामबाट ल्याएका छन ् । ितनले
भन,े 'आउनहुोस ्मरेो िन म्त याकूबलाई सराप िदनहुोस ्।' 'आउनहुोस,् इ ाएललाई
धम्की िदनहुोस ् ।' 8 परमशे् वरले नै सराप निदनभुएकालाई मलैे कसरी सराप िदन
सक्छु ? परम भलुे नै िवरोध नगन ुर्भएकाहरूलाई मलैे कसरी िवरोध गनर् सक्छु
? 9 म ितनलाई पहाडको चचुरुोबाट दखे्छु; म ितनलाई पहाडबाट हछुेर् । हने ुर्होस,्
एक्लै बस् ने मािनसहरू र आफूलाई साधारण जाितको रूपमा ठान्दनैन ।् 10याकूबको
धलूोलाई वा इ ाएलको एक चौथाइलाई मा पिन कसले गन् न सक्छ ? मरेो मरण
धािमर्क क् तको जस्तो होस ्र मरेो जीवन त्यसको जस्तै होस ्!” 11 बालाकले
बालामलाई भन,े “तपाईंले मलाई के गन ुर्भएको ? मरेा श हुरूलाई सराप िदनहुोस ्
भनी मलैे तपाईंलाई ल्याएँ, तर हेन् ुर्होस,् तपाईंले त ितनीहरूलाई आिशष ् िदनभुयो
।” 12 बालामले जवाफ िदए र भन,े “के परम भलुे मरेो मखुमा जे हाल्नहुुन्छ सो
मा भन् न म सावधान हुनपुदन र ?” 13 बालाकले ितनलाई भन,े “कृपया मसगँ
अक ठाउँमा आउनहुोस ्जहाँबाट तपाईंले ितनीहरूलाई दखे् न सक् नहुुन्छ । तपाईंले
ितनीहरूलाई निजकको मा दखे् नहुुने छ, तर ितनीहरू सबलैाई दखे् नहुुने छैन ।
तपाईंले ितनीहरूलाई त्यहाँबाट सराप िदनहुुने छ ।” 14 त्यसलैे ितनले बालामलाई
सोफीमको मदैानमा भएको िपसगाको टाकुरामा लग,े र अरू सातवटा वदेी बनाए
। ितनले हरेकमा एउटा-एउटा साँढे र भडेा ब ल चढाए । 15 त्यसपिछ बालामले
बालाकलाई भन,े “यहीँ नै तपाईंको ब लदानको छेउमा उिभनहुोस,् म परम भलुाई
भटे्न जान्छु ।” 16 त्यसलैे परम भलुे बालामलाई भटे्नभुयो र ितनको मखुमा
सन्दशे हा लिदनभुयो । ितनले भन,े “बालाककहाँ जा र ितनलाई मरेो सन्दशे दे ।”
17बालाम ितनीकहाँ फकर आए र ितनी आफ्नो होमब लको छेउमा उिभरहकेा िथए
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र मोआबका अगवुाहरू ितनीसगँ िथए । अिन बालाकले ितनलाई भन,े “परम भलुे
के भन् नभुयो ?” 18 बालामले अगमवाणी गनर् थाल,े “उठ् बालाक र सनु ् । हे
िसप्पोरका छोरा मरेो कुरा सनु ्। 19 परमशे् वर मािनस वा मानव हुनहुुन् न िक उहाँले
ढाँट्नपुरोस,् उहाँले आफ्नो मन बदल्नपुरोस ् । के उहाँले परुा नगन गरी कुनै कुरा
ितज्ञा गन ुर्भएको छ ? के उहाँले कुनै गछुर् भनरे परुा गन ुर्भएको छैन र ? 20हने ुर्होस,्

आिशष ् िदने आज्ञा मलाई िदइएको छ । परमशे् वरले आिशष ् िदनभुएको छ र म
यसलाई उल्टाउन स क्दन ँ । 21 उहाँले याकूबसगँ कुनै क ठनाइ वा इ ाएलमा कुनै
कष् ट दखे् नभुएको छैन । परम भु ितनीहरूका परमशे् वर ितनीहरूसगँ हुनहुुन्छ र
ितनीहरूका राजाको जय-ध्विन ितनीहरूमाझ छ । 22 परमशे् वरले ितनीहरूलाई
जङ्गली गोरुको जस्तै श क् तले िम बाट ल्याउनभुयो । 23 याकूब िवरु कुनै
टुनामनुाले काम गदन र इ ाएललाई कुनै जोखनाले हािन परु् याउदँनै । बरु, याकूब
र इ ाएलबारे यसो भन् नपुछर्, 'हरे, परमशे् वरले के गन ुर्भएको छ !' 24 हरे,
मािनसहरू िसहंनीजस्तै उठ्छन,् िसहंजस्तै उठ्छन ्र आ मण गछर्न ्। त्यो आफ्नो
िसकारलाई नखाएसम्म र त्यसले मारेको िसकारको रगत निपएसम्म आराम गदन ।”
25 त्यसपिछ बालाकले बालामलाई भन,े “ितनीहरूलाई सराप निदनहुोस व्ा आिशष ्
पिन निदनहुोस ् ।” 26 तर बालामले जवाफ िदए र भन,े “के परम भलुे भन् नलाई
बताउनभुएको कुरा मा मलैे भन् नपुछर् भनी मलैे भनकेो िथइन ँ र ?” 27 त्यसलैे
बालाकले बालामलाई जावाफ िदए, “अब आउनहुोस,् म तपाईंलाई अक ठाउँमा
लजैान्छु । सायद त्यहाँबाट मरेो िन म्त ितनीहरूलाई सराप िदन परमशे् वरले इच्छा
गन ुर्हुने छ ।” 28 त्यसलैे बालाकले बालामलाई पोरको टाकुरामा लग,े जहाँबाट तल
मरुभिूम दे खन्छ । 29 बालामले बालाकलाई भन,े “यहाँ सातवटा वदेी बनाउनहुोस ्
अिन सातवटा साँढे र भडेा तयार पान ुर्होस ्।” 30 बालाकले बालामले भनबेमोिजम
गरे; ितनले हरेक वदेीमा एउटा-एउटा साँढे र भडेा ब ल चढाए ।

24
1 परम भलुे इ ाएललाई आिशष ् िदन नै रुचाउनहुुन्छ भन् ने जब बालामले

दखे,े ितनी अरू बलेाझै ँ टुनामनुा गनर्लाई गएनन ् । बरु, ितनले मरुभिूमितर हरेे
। 2 ितनले आखँा खोलरे इ ाएल कुल-कुल गरी आ-आफ्नो छाउनीमा दखेे
र परमशे् वरका आत्मा ितनीमािथ आयो । 3 ितनले यो अगमवाणी पाए र भन,े
“बओरका छोरा बालाम बोल्न लाग्दै छ, जनु मािनसका आखँा खलुा छन,् त्यसका
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वाणी । 4 ितनले परम भकुो वचन सनु्छ र बोल्छ । त्यसले सवर्श क् तमान ्बाट
दशर्न ाप् त गछर्, जसको साम ु त्यसले आखँा खलुा राखरे दण्डवत ् गछर् । 5 हे
याकूब, ित ा पालहरू र ितमी बस् ने ठाउँ कित सनु्दर छन ्! 6 ितनीहरू उपत्यकाझै,ँ
नदी िकनारको बगैचँाझै,ँ परम भलुे रोप् नभुएको एलवाहरूजस्तै र पानी छेउका
दवेदारुजस्तै फै लएका छन ्। 7 ितनीहरूका गा ाहरूबाट पानी बग्छ र ितनीहरूका
िबउहरू सिुसिंचत छन ् । ितनीहरूका राजा अगागभन्दा उच् च छन ् र ितनीहरूका
राज्यलाई आदर ग रने छ । 8 परमशे् वरले ितनलाई िम बाट जङ्गली साँढकेो
जस्तै सामथ्यर्मा ल्याउनहुुन्छ । ितनले त्यसको िवरु लड्ने जाितहरूलाई िनल्छन ्
। ितनले ितनीहरूका हड् डीहरूलाई टु ा-टु ा पान छन ् । ितनले ितनीहरूलाई
आफ्ना वाणहरूले हान्छन ् । 9 ितनले िसहं, िसहंनीझै ढुक्छन ् । ितनलाई उठाउने
कसको आटँ छ र ? ितनलाई आिशष ् िदने सबै आिशिषत◌्् होऊन;् ितनलाई
सराप िदने सबै ािपत होऊन ् ।” 10 बालाकको ोध बालाम ित उ लर्यो र
ितनले आफ्ना हात ठटाए । बालाकले बालामलाई भन,े “मलैे मरेा श हुरूलाई
सराप िदन तपाईंलाई बोलाएँ, तर तपाईंले ितनीहरूलाई ितन पटकसम्म आिशष ्
िदनभुयो । 11 त्यसलैे अिहले नै गइहाल्नहुोस ् । मलैे तपाईंलाई भ इनाम िदन्छु
भनकेो िथएँ, तर परम भलुे तपाईंलाई इनाम पाउनबाट व ञ् चत गन ुर्भएको छ ।”
12 त्यसपिछ बालामले बालाकलाई जवाफ िदए, “तपाईंले मकहाँ पठाउनभुएका
सन्दशेवाहकहरूलाई भन,े 13 'बालाकलाई चाँदी र सनुले भ रएको ितनको दरबार
नै िदए पिन, म परम भकुो बािहर मलैे चाहकेो असल वा खराब कुनै पिन कुरा
गनर् स क्दन ँ । म परम भलुे मलाई भन् नहुुने कुरा मा बताउन सक्छु ।' के मलैे
ितनीहरूलाई यो कुरा भनकेो िथइन ँ र ? 14 त्यसलैे अब म मरेा मािनसहरूकहाँ
फकर जाने छु । तर यी मािनसहरूले तपाईंका मािनसहरूलाई आगामी िदनहरूमा के
गन छन ्पिहले तपाईंलाई चतेाउनी िदन िदनहुोस ्।” 15 बालामले अगमवाणी गनर्
थाल,े “बओरका छोरा बालाम भन्छ, त्यो मािनस जसको आखँा खलुा छन,् त्यसको
वाणी । 16 यो परमशे् वरको वचन सनु् नकेो क् तको अगमवाणी हो, जससगँ
सव च् चको ज्ञान छ, जससगँ सवर्श क् तमान ्बाट आएको दशर्न छ, जसले उहाँको
साम ु खलुा आखँाले दण्डवत ् गछर् । 17 म उहाँलाई दखे् छु, तर उहाँ अिहले यहाँ
हुनहुुन् न । म उहाँलाई हछुेर्, तर उहाँ निजक हुनहुुन् न । याकूबबाट एउटा तारा िनस्की
आउने छ र इ ाएलबाट राजदण्डको उदय हुने छ । ितनले मोआबका अगवुाहरूलाई
चकनाचरु पान छन ्र शथेका सबै सन्तानलाई नष् ट पानछन ्। 18 त्यसपिछ एदोम
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इ ाएलको सम्पि बन् ने छ र सइेर इ ाएलको अधीनमा हुने छ इ ाएलका श हुरू
जसलाई इ ाएलले बलले िजत् नछे । 19 याकूबबाट एउटा राजा आउने छ जसले
शासन गन छ र ितनले ितनीहरूका सहरहरूका बाँचकेाहरूलाई नष् ट पान छन ्।”
20 त्यसपिछ बालामले अमालकेितर हरेे र अगमवाणी गनर् थाल,े “अमालके एक
पटक जाितहरूमध्ये सबभैन्दा ठुलो िथयो, तर त्यसको अन्त िवनाश हुने छ ।”
21 अिन बालामले केनीहरूितर हरेे र अगमवाणी गनर् थाल,े “ितमीहरू बस् ने ठाउँ
ब लयो छ र ितमीहरूका ग ुडँ च ान हुने छ । 22 तथािप अश्शरूले ितमीहरूलाई कैद
गरेर लाँदा ितमीहरू आगोले नष् ट हुने छौ । 23बालामले ितनको अ न्तम अगमवाणी
भन,े “िधक् कार! परमशे् वरले यसो गन ुर्हुदँा कोचाँिह बाँच् छ ? 24 िक ीमको
समु ी तटबाट जहाजहरू आउने छन;् ितनीहरूले अश्शरूलाई आ मण गनछन ् र
एबरेमािथ िवजय हािसल गन छन,् तर ितनीहरू अन्त पिन िवनाशमा नै हुने छन ्।
25 त्यसपिछ बालाम उठे र िहडँे । ितनी आफ्नै घरितर फक र बालाक पिन गए ।

25
1 इ ाएल िस ीमम बसे र परुुषहरूले मोआबका स् ीहरूसगँ िभचार गनर् थाल,े

2 िकनभने मोआबीहरूले उनीहरूका दवेताहरूलाई ब लदान चढाउन मािनसहरूलाई
बोलाएका िथए । 3 इ ाएलका मािनसहरूले पोरको बाललाई पजु् न थाल,े र
परम भकुो ोध इ ाएल िवरु द न्कयो । 4 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“मािनसहरूका अगवुा सबलैाई मार ् ितनीहरूलाई चक घाममा मरेो साम ु झनु्डा,
तािक मरेो भयङ्कर ोध इ ाएलबाट हटेर जाओस ्। 5 त्यसलैे मोशाले इ ाएलका
अगवुाहरूलाई भन,े “पोरको बालको पजूामा सहभागी हुने सबलैाई मान ुर्पछर् ।”
6 अिन इ ाएलका मािनसहरूमध्ये एक जना आयो र िम ानी मिहलालाई त्यसको
प रवारका सदस्यहरू माझ ल्यायो । यो घटना मोशा र इ ाएलका सबै समदुाय
भटे हुने पालको साम ु रोइरहदँा भएको िथयो । 7 जब पजुारी हारूनका नाित
एलाजारका छोरा पीनहासले त्यो दखे,े ितनी समदुायको िबचबाट उठेर गए अिन
हातमा भाला लए । 8 ितनी त्यो इ ाएली परुुषको पिछ-पिछ पालिभ गए र
ितनीहरूले इ ाएली परुुष र मिहला दवुलैाई भालाले रोपे । त्यसलैे परमशे् वरले
इ ाएलका मािनसहरूमािथ पठाउनभुएको िवपि रोिकयो । 9 त्यो िवपि ारा
मनहरूको सङ्ख्या चौिबस हजार िथयो । 10 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
11 “पजुारी हारूनका नाित एलाजारका छोरा पीनहासले इ ाएलका मािनसहरूबाट
मरेो ोधलाई टारेको छ, िकनभने ितनी ितनीहरू माझ मरेो जोसले जोिसला
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भएका िथए । त्यसलैे मलै े इ ाएलका मािनसहरूलाई मरेो ोधमा िवनाश ग रन ँ
। 12 यसकारण परम भु भन् नहुुन्छ, “म मरेो शा न्तको करार पीनहासलाई िददँ ै
छु । 13 त्यो र त्यसपिछका त्यसका सन्तानहरूका िन म्त पजुारीको पद अनन् तको
करार हुने छ, िकनभने त्यो मरेो अथार्त ्त्यसको परमशे् वरको िन म्त जोिसलो भयो ।
िम ानी मिहलासगँै मा रएको 14 इ ाएली परुुषको नाउँ िशिमयोनको कुलका अगवुा
सालकूा छोरा िज ी िथयो । 15 त्यो मा रएको िम ानी मिहलाको नाउँ सरूकी छोरी
कोजबी िथयो । 16 त्यसलैे परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 17 “िम ानीहरूलाई
श हुरूलाई झै ँ वहार गर ्र ितनीहरूलाई आ मण गर,् 18 िकनभने ितनीहरूले
ितनीहरूका छल ारा श हुरूलाई झै ँ वहार गरे । ितनीहरूले पोरको र पोरको
िवषयमा आएको िवपि को िदनमा मा रएकी ितनीहरूकी बिहनी कोजबीको
सन्दभर्मा ितमीहरूलाई दषु् टताितर लगे ।

26
1 िवपि पिछ परम भलुे मोशा र पजुारी हारूनका छोरा एलाजारलाई भन् नभुयो,

2 “इ ाएलका सारा समदुायलाई ितनीहरूका पखुार्हरूका कुल-कुलअनसुार िबस
वषर् र त्यसभन्दा मािथका इ ाएलका िन म्त य ु मा जान सक् ने सबकैो गन्ती
गर ।” 3 त्यसलैे मोशा र पजुारी एलाजारले यदर्न निजकैको मोआबको मदैान
यरीहोमा ितनीहरूलाई भन,े 4“परम भलुे मोशा र इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा
गन ुर्भएअनसुार िबस वषर् र त्यसभन्दा मािथका िम बाट आएका मािनसहरूको गन्ती
गर ।” 5रूबने इ ाएलका जठेा छोरा िथए । ितनको छोरा हानोकबाट हानोकीहरूको
वशं आयो । पल्लबुाट पल्लईुहरूको वशं आयो । 6 हे ोनबाट हे ोनीहरूको वशं
आयो । कम बाट कम हरूको वशं आयो । 7 ियनीहरू रूबनेका कुलहरू िथए,
जसको सङ्ख्या ४३,७३० िथयो । 8 एलीआब पल्लकुा छोरा िथए । 9 एलीआबका
छोराहरू नमएूल, दातान र अबीराम िथए । मोशा र हारूनलाई चनुौती िददँा अिन
परम भकुो िवरु मा िव ोह गदार् कोरहको पिछ लाग् ने दातान र अबीराम ियनै िथए ।
10 कोरहलाई प ाउने सबै मदार् पथृ्वीले मखु बायो र ितनीहरूलाई िनल्यो । त्यस
बलेा २५० जना आगोले भस्म भए, जो चतेाउनीका सङ्केत भए । 11 तर कोरहका
वशं मरेनन ् । 12 िशिमयोनका सन्तानहरू ियनै िथएः नमएूलबाट नमएूलीहरूको
वशं, यामीनबाट यािमनीहरूको वशं, याकीनबाट याकीनीहरूको वशं, 13 जरेहबाट
जरेहातीहरूको वशं, शौलबाट शौलीहरूको वशं भए । 14 ियनीहरू िशिमयोनका
सन्तानहरूका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या २२,२०० िथयो । ियनीहरू 15 दानका
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सन्तानहरूका कुलहरू िथएः सफेोनबाट सफेोनीहरूका वशं, हाग्यीबाट हाग्यीहरूको
वशं, शनूीबाट शनूीहरूको वशं भए । 16 ओजनीबाट ओजनीहरूको वशं, एरीबाट
एरीहरूको वशं, 17 अरोदबाट अरोदीहरूको वशं, अरेलीबाट अरेलीहरूको वशं
भए । 18 ियनीहरू दानका सन्तानहरूका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या ४०,५००
िथयो । 19 एर ्र ओनान यहूदाका छोराहरू िथए, तर ियनीहरू कनानको भिूममा नै
मरे । 20 यहूदाका अन्य सन्तानहरूका कुलहरू ियनै िथएः शलेहबाट शलेानीहरूको
वशं, फारेसबाट फारेसीहरूको वशं, जरेहबाट जहेातीहरूको वशं भए । 21फारेसका
सन्तानहरू ियनै िथएः हे ोनबाट हे ोनीहरूको वशं, हामलूबाट हामलूीहरूको
वशं भए । 22 ियनीहरू यहूदाका सन्तानहरूका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या
७६,५०० िथयो । 23 ियनीहरू इस्साखारका सन्तानहरूका कुलहरू िथएः तोलाबाट
तोलाहीहरूको वशं, पवुाबाट पवुातीहरूको वशं, 24 याशबूबाट याशबूीहरूको वशं,
िश ोनबाट िश नीहरूको वशं भए । 25 ियनीहरू इस्साखारका कुलहरू िथए,
जसको सङ्ख्या ६४,३०० िथयो । 26 ियनीहरू जबलूनूका सन्तानहरूका कुलहरू
िथएः सरेेदबाट सरेेदीहरूको वशं, एलोनबाट एलोनीहरूको वशं, यहललेबाट
यहलेलेीको वशं भए । 27 ियनीहरू जबलूनूका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या
६०,५०० िथयो । 28 योसफेका सन्तानहरूका कुलहरू मनश् शे र ए ाइम िथए ।
29 ियनीहरू मनश् शकेा सन्तानहरू िथएः माकीरबाट माकीरीहरूको वशं (माकीर
िगलादका बबुा िथए), 30 िगलादबाट िगलादीहरूका वशं भए । ियनीहरू
िगलादका सन्तानहरू िथएः ईएजरेबाट ऐएजरेीहरूका वशं, हलेकेबाट हलेकेीहरूका
वशं, 31 अ ीएलबाट अ ीएलीहरूका वशं, शकेमबाट शकेमीहरूका वशं,
32शमीदाबाट शमीदीहरूका वशं, हपेरेबाट हपेरेहरूका वशं भए । 33 हपेरेका छोरा
सलोफादका छोराहरू िथएनन,् तर छोरीहरू मा िथए । ितनका छोरीहरूका नाउँ
महला, नोआह, होग् ला, िमल्का र ितसार् िथए । 34 ियनीहरू मनश् शकेा कुलहरू
िथए, जसको सङ्ख्या ५२,७०० िथयो । 35 ियनीहरू ए ाइमका सन्तानहरूका
कुलहरू िथएः शतूलेहबाट शतूलेहीहरूका वशं, बकेेरबाट बकेेरीहरूका वशं,
तहनबाट तहनीहरूका वशं भए । 36 शतूलेहका सन्तानहरू, एरानबाट एरानीहरू
िथए । 37 ियनीहरू ए ाइमका सन्तानहरूका कुलहरू िथए, जसको सङ्ख्या
३२,५०० िथयो । ियनीहरू आ-आफ्ना कुलअनसुार गन्ती ग रएका योसफेका
सन्तानहरू िथए । 38 ियनीहरू बने्यामीनका सन्तानहरूका कुलहरू िथएः बलेाबाट
बलेाहीहरूका वशं, अश्बलेबाट अश्बलेीहरूका वशं, अहीरामबाट अहीरामीहरूका
वशं, 39 शपूामबाट शपूामीहरूको वशं, हूपामबाट हूपामीहरूका वशं भए । आदर्



26:40 lv गन्ती 26:62

र नामान 40 बलेाका छोराहरू िथए । आदर्बाट आद हरूका वशं, नामानबाट
नामानीहरूका वशं भए । 41 ियनीहरू बने्यामीनका सन्तानहरूका कुलहरू िथए
। ितनीहरूको सङ्ख्या ४५,६०० िथयो । 42शहूामबाट आएका शहूामीहरूका वशं नै
दानका सन्तानहरूका कुलहरू िथए । ियनीहरू दानका सन्तानका कुलहरू िथए ।
43शहूामीहरूका सबै कुलको सङ्ख्या ६४,४०० िथयो । 44आशरेका सन्तानहरूका
कुलहरू ियनै िथएः ियम् नाबाट ियम् नीहरूका वशं, ियश् वीबाट ियश् वीहरूका वशं,
बरीआबाट बरीआतीहरूका वशं भए । 45 बरीआका सन्तानहरू ियनै िथएः हबेरेबाट
हबेरेीहरूका वशं, मल्कीएलबाट मल्कीएलीहरूका वशं भए । 46 आशरेकी
छोरीको नाउँ सरेह िथयो । 47 ियनीहरू आशरेका सन्तानहरूका कुलहरू िथए,
जसको सङ्ख्या ५३,४०० िथयो । 48 ियनीहरू नप् तालीका सन्तानहरूका वशंहरू
िथएः यहसीलबाट यहसीलीहरूका वशं, गनुीबाट गनुीहरूका वशं, 49 यसेरेबाट
यसेरेीहरूका वशं, िशल्लमेबाट िशल्लमेीहरूको वशं भए । 50 ियनीहरू नप् तालीका
सन्तानहरूका वशंहरू िथए, जसको सङ्ख्या ४५,४०० िथयो । 51 इ ाएलका
मािनसहरूका गिनएका परुुषहरूका परुा सङ्ख्या ६,०१,७३० िथयो । 52 परम भु
मोशासगँ बोल्नभुयो, 53“यो भिूम ितनीहरूका आ-आफ्ना नाउकँो सङ्ख्याअनसुार
यी मािनसहरू माझ उ रािधकारको रूपमा बाँड्नपुछर् । 54 ठुलो कुललाई ठुलो
अशं िदनपुछर् र सानो कुललाई सानो अशं िदनपुछर् । हरेक कुललाई गिनएका
परुुषहरूको सङ्ख्याअनसुार एक -एक अशं िदनपुछर् । 55 तथािप, भिूमलाई िच ा
हालरे बाँड्नपुछर् । 56 आ-आफ्ना कुललाई बाँिडिदएअनसुार ितनीहरूले भिूम
पाउनपुछर् । ितनीहरूलाई िच ा ारा बाँिडिदएअनसुार ठुला र साना कुलहरूलाई आ-
आफ्ना अशं भाग लगाउनपुछर् ।” 57 वशं-वशंअनसुार गन्ती ग रएका लवेीका वशं
ियनै िथएः गशे नबाट गशे नीहरूका वशं, कहातबाट कहातीहरूका वशं, मरारीबाट
मरारीहरूका वशं भए । 58 ियनीहरू लवेीका वशंहरू िथएः लब् नीहरूका वशं,
हे ोनीहरूका वशं, महलीहरूका वशं, मशूीहरूका वशं, कोरहीहरूका वशं । कहात
अ ामका पखूार् िथए । 59 लवेी कुलका सन्तान अ ामकी पत् नीको नाउँ योकेबदे
िथयो, जो िम मा लवेी कुलमा जन्मकेी िथइन ्। ितनीबाट अ ामका छोराछोरीहरू
हारून, मोशा र ितनीहरूका िददी िम रयम जन्मे । 60 हारूनबाट नादाब र अबीहू,
एलाजार र ईतामार जन्मे । 61 नदाब र अबीहूले परम भकुो साम ु अस्वीकायर् आगो
चढाउँदा ितनीहरू मरे । 62 ितनीहरू माझ एक मिहना र त्यसभन्दा मािथका गन्ती
ग रएका परुुषहरूको सङ्ख्या तइेस हजार िथयो । तर ितनीहरूलाई इ ाएलका
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सन्तानहरूमाझ गन्ती ग रएन, िकनभने ितनीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूमाझ कुनै
अशं िदइएको िथएन । 63 मोशा र पजुारी एलाजारले गन्ती गरेकाहरू ियनीहरू नै
िथए । ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई यरीहोपा र यदर्न निजकै मोआबको
मदैानमा गन्ती गरे । 64 तर ियनीहरूमा मोशा र पजुारी हारूनले सीनकैो मरुभिूममा
गन्ती गरेका इ ाएलका सन्तानहरू कुनै पिन िथएनन ्। 65 िकनभने ती मािनसहरू
सबै मरूभमूीमा नै मनिथए भनी परम भलुे भन् नभुएको िथयो । ितनीहरूमा यपनु् नकेा
छोरा कालबे र ननूका छोरा यहोशबूाहके कोही पिन बाँकी रहनेन ्।

27
1 योसफेका छोरा मनश्शकेा कुलका, मनश्शकेा छोरा माकीर, माकीरका छोरा

िगलदे, िगलदेका छोरा हपेरे, हपेरेका छोरा सलोफादका छोरीहरू मोशाकहाँ आए
। ितनका छोरीहरूका नाउँ ियनै िथएः महला, नोआह, होग् ला, िमल्का र ितसार्
। 2 ितनीहरू भटे हुने पालको वशे- ारमा मोशा, पजुारी एलाजार, अगवुाहरू र
सारा समदुायको साम ु खडा भए । 3 ितनीहरूले भन,े “हा ा बबुा मरुभिूममा मरे
। ितनी परम भकुो िवरु मा िव ोह गन कोरहको दलमा िथएनन ् । ितनी आफ्नै
पापको कारण मरे र ितनका कुनै छोराहरू छैनन ् । 4 ितनका छोराहरू नभएकै
कारण हा ा बबुाको नाउँ ितनका कुलका सदस्यहरूको िबचबाट िकन िनम ूर्ल गन
? हामीहरूलाई हा ा बबुाका नातदेारहरूमाझ जग् गा िदनहुोस ्।” 5 त्यसलैे मोशाले
ितनीहरूको िवषयलाई परम भकुहाँ ल्याए । 6 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
7 “सलोफादका छोरीहरूले ठकै भिनरहकेा छन ्। तैलँ े ितनीहरूलाई ितनीहरूका
बबुाका नातदेारहरूमाझ उ रािधकारको रूपमा अशं िदनपुछर् र ितनीहरूका बबुाको
उ रािधकार ितनीहरूकै स्वािमत्वमा रहोस ् भनी तैलँ े िनश् चय गन ुर्पछर् । 8 तैलँ े
इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,् 'यिद कुनै मािनस मछर् र त्यसको छोरा छैन भन,े
ितमीहरूले त्यसको सम्पि त्यसकी छोरीलाई िदनपुछर् । 9 यिद त्यसकी छोरी
छैन भन,े ितमीहरूले त्यसको अशं त्यसको आफ्नो भाइलाई िदनपुछर् । 10 यिद
त्यसको भाइ छैन भन,े ितमीहरूले त्यसको अशं त्यसका बबुाका भाइहरूलाई
िदनपुछर् । 11 यिद त्यसका बबुाका भाइहरू छैनन ् भन,े ितमीहरूले त्यसको अशं
त्यसको कुलको सबभैन्दा निजकको नातदेारलाई िदनपुछर् । त्यसले त्यो आफ्नो
िन म्त हण गन ुर्पछर् । यो परम भलुे मलाई आज्ञा गन ुर्भएअनसुार इ ाएलका
मािनसहरूका िन म्त आदशे ारा स्थािपत ग रएको िनयम हुने छ' ।” 12 परम भलुे
मोशालाई भन् नभुयो, “अबारीम पवर्तमािथ जा र मलैे इ ाएलका मािनसहरूलाई
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िदएको भिूमलाई हरे ्। 13 तैलँ े यसलाई हरेेपिछ त ँ पिन तरेा दाजु हारूनजस्तै तरेा
मािनसहरूकहाँ जानपुछर् । 14 ितमीहरू दवुै जनाले सीनको मरुभिूममा मरेो आज्ञा
िवरु िव ोह गरेको हुनाले यस्तो हुने छ । त्यहाँ च ानबाट पानी बगरे िनस्कँदा
ितमीहरूका रसमा ितमीहरूले सारा समदुायको नजरमा पिव जनको रूपमा मलाई
आदर गनर् चकु्यौ ।” यो घटना सीनको मरूभिूमको कादशेको मरेीबाको पानीमा
भएको िथयो । 15 त्यसपिछ मोशाले परम भलुाई भन,े 16 “हे सबै मानव-जाितका
आत्माका परम भु परमशे् वर, समदुायमािथ एक जना मािनस िनयकु् त गन ुर्होस,्
17 एउटा यस्तो मािनस जो ितनीहरूको अिघअिघ बािहर जाओस ्र िभ आओस ्
अिन ितनीहरूलाई बािहर जाँदा र िभ आउँदा नतेतृ्व गरोस,् तािक तपाईंका समदुाय
गोठालोिवनाका भडेाहरूजस्ता नहोऊन ् ।” 18 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो,
“ननूका छोरा यहोशलूाई ल,े एउटा मािनस जसमा मरेो आत्मा छ र त्यसमािथ तरेो
हात राख ्। 19 त्यसलाई पजुारी एलाजार र सबै समदुाय साम ु राख ् र ितनीहरूको
सामनु् ने नै ितनीहरूलाई नतेतृ्व गनर् त्यसलाई आज्ञा दे । 20 तैलँ े तरेो केही अिधकार
त्यसलाई िदनपुछर्, तािक इ ाएलका मािनसहरूका सबै समदुायले ितनको आज्ञा
पालन गरून ्। 21 त्यो ऊरीमको िनणर्य ारा आफ्नो िन म्त मरेो इच्छा खोज्न पजुारी
एलाजारको साम ु जाने छ । त्यो र इ ाएलका सबै मािनस अथार्त ् सारा समदुाय
त्यसको आज्ञामा नै बािहर जाने छन ् र िभ आउने छन ् ।” 22 त्यसलैे मोशाले
परम भलुे ितनलाई आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम गरे । ितनले यहोशलूाई लए र पजुारी
एलाजार र सारा समदुायको साम ु राखे । 23 ितनले उनीमािथ आफ्ना हात राखे र
परम भलुे ितनलाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ नतेतृ्व गनर् उनलाई आज्ञा िदए ।

28
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा गर ्

र ितनीहरूलाई भन,् 'ितमीहरूले मरेो िन म्त सगु न्धत बास् ना िदने आगो ारा
चढाइने ब लहरू तोिकएको समयमा मलाई चढाउनपुछर् ।' 3 तैलँ े ितनीहरूलाई
भन् नपुछर्, 'ितमीहरूले परम भलुाई आगो ारा चढाउने ब लदान यही होः िनयिमत
होमब लको रूपमा एक वष िनष्खोट थमुाहरू हरेक िदन दईु-दईुवटा । 4 ितमीहरूले
एउटा थमुालाई िबहान चढाउनपुछर् र अक थमुालाई साँझमा चढाउनपुछर् ।
5 ितमीहरूले एक लटर कुटेको भ ाक्षको तलेमा मछेुको आधा पाथी मिसनो
िपठोलाई होमब लको रूपमा चढाउनपुछर् । 6 यो परम भलुाई सगु न्धत बास् नाको
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िन म्त आगो ारा चढाइने िनयिमत होमब ल िथयो, जनु सीनै पवर्तमा आज्ञा
ग रएको िथयो । यससैगँको अघर्ब ल एउटा थमुाको िन म्त एक लटर म होस ्
। 7 ितमीहरूले परम भलुाई कडा म को अघर्ब ल पिव स्थानमा खन्याउनपुछर्
। 8 ितमीहरूले अक थमुालाई िबहान चढाइएको एउटा थमुालाई झै ँ साँझमा
अन् नब लसगँै चढाउनपुछर् । 9 शबाथको िदन ितमीहरूले िनष्खोट एक वष दईुवटा
थमुा, तलेमा मछेुको एक पाथी मिसनो िपठो अन् नब लको रूपमा चढाउनपुछर् र
यससगँ अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 10यो िनयिमत होमब ल र यससगँको अन् नब लको
अित रक् त हरेक शबाथको िन म्त होमब ल हुनपुछर् । 11 हरेक मिहनाको सरुुमा
ितमीहरूले परम भलुाई अन् नब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले दईुवटा साँढ,े एउटा
भडेा र एक वष िनष्खोट सातवटा थमुा चढाउनपुछर् । 12 ितमीहरूले हरेक साँढकेो
िन म्त तलेमा मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो अन् नब लको रूपमा र एउटा भडेाको
िन म्त तलेमा मछेुको एक पाथी मिसनो िपठो अन् नब लको रूपमा चढाउनपुछर्
। 13 ितमीहरूले हरेक भडेाको िन म्त तलेमा मछेुको आधा पाथी मिसनो िपठो
चढाउनपुछर् । यो परम भलुाई सगु न्धत बास् न िदने आगो ारा चढाइने ब ल अथार्त ्
होमब ल हुनपुछर् । 14 मािनसहरूका अघर्ब ल साँढकेो िन म्त दईु लटर दाखम ,
भडेाको िन म्त डढे लटर दाखम , थमुाको िन म्त एक लटर दाखम हुनपुछर् ।
यो वषर्भ र हरेक मिहनाको िन म्त होमब ल हुनपुछर् । 15 एउटा बोका परम भकुो
िन म्त पापब लको रूपमा अपर्ण गन ुर्पछर् । यो िनयिमत होमब ल र अघर्ब लको
अित रक् त हुने छ । 16 पिहलो मिहनाको चौधौँ िदनमा परम भकुो िनस्तार-चाड
आउँछ । 17 यो मिहनाको पन् ौँ िदनमा एउटा उत्सव मनाउनपुछर् । सात िदनसम्म
अखिमरी रोटी खानपुछर् । 18 पिहलो िदन परम भकुो सम्मानमा एउटा पिव सभा
हुनपुछर् । ितमीहरूले त्यस िदन कुनै िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै । 19 तथािप, ितमीहरूले
आगो ारा चढाइने अथार्त ् होमब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले िनष्खोट दईुवटा
साँढ,े एउटा भडेा र एक वष सातवटा थमुा चढाउनपुछर् । 20 साँढसेगँै ितमीहरूले
अन् नब लको िन म्त तलेमा मछेुको डढे पाथी मछेुको मिसनो िपठो र भडेासगँ
एक पाथी चढाउनपुछर् । 21 सातवटा हरेक थमुासगँ तलेमा मछेुको आधा पाथी
मिसनो िपठो चढाउनपुछर्, 22 र आफ्नो ाय श् च को िन म्त पापब लको रूपमा
एउटा बोका चढाउनपुछर् । 23 ितमीहरूले ियनीहरूलाई हरेक िबहान आवश्यक
पन होमब लको अित रक् त चढाउनपुछर् । 24 यहाँ उल्लखे ग रएझै ँ ितमीहरूले यी
दिैनक ब लदानहरू िनस् तार-चाडको सात िदनसम्म परम भकुो िन म्त सगु न्धत



28:25 lix गन्ती 29:8

बास् नाको िन म्त आगो ारा चढाइने ब लको भोजन चढाउनपुछर् । यो िनयिमत
होमब ल र योसगँ चढाइने अघर्ब ल अित रक् त चढाउनपुछर् । 25 ितमीहरूले
सातौँ िदनमा परम भकुो सम्मानमा पिव सभा राख् नपुछर् र ितमीहरूले त्यस िदन
कुनै िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै । 26 अगौटे फलको िदनमा ितमीहरूले साताहरूका
चाडमा नयाँ अन् नब ल चढाउनपुछर्, ितमीहरूले परम भकुो सम्मानमा पिव सभा
राख् नपुछर्, र ितमीहरूले त्यस िदन कुनै िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै । 27 परम भकुो
िन म्त सगु न्धत बास् नाको िन म्त होमब ल चढाउनहुुदँनै । ितमीहरूले दईुवटा साँढ,े
एउटा भडेा र सातवटा एक वष थमुा चढाउनपुछर् । 28 ितनीहरूसगँै अन् नब ल पिन
चढाउनःू हरेक साँढकेो िन म्त तलेमा मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो र एउटा भडेाको
िन म्त एक पाथी मिसनो िपठो चढाउन ू । 29 हरेक सातवटा थमुाका िन म्त तलेमा
मछेुको आधा पाथी मिसनो िपठो, 30 र आफ्नो िन म् त ाय श् च को िन म्त एउटा
बोका चढाउन ू । 31 जब ितमीहरूले ितनीहरूका अघर्ब लसगँै ती िनष्खोट पशहुरू
ब ल चढाउँछौ, यो िनयिमत होमब ल र अन् नब लको अित रक् त हुनपुछर् ।

29
1“सातौँ मिहनाको पिहलो िदनमा परम भकुो सम्मानमा ितमीहरूले एउटा पिव

सभा राख् नपुछर् । ितमीहरूले त्यस िदन कुनै िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै । यो ितमीहरूले
तरुही फुक् ने िदन हुने छ । 2 ितमीहरूले परम भकुो लािग सगु न्धत बास् नाको
िन म्त होमब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले िनष्खोट एउटा साँढ,े एउटा भडेा र
एक वष सातवटा थमुा ब ल चढाउनपुछर् । 3 ितमीहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूका
अन् नब लसगँ साँढकेो िन म्त तलेमा मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो, भडेाको िन म्त
एक पाथी, 4 र हरेक सातवटा थमुाको िन म्त आधा पाथी चढाउनपुछर् । 5 ितमीहरूले
आफ्नो ाय श् च को िन म्त पापब लको रूपमा एउटा बोका ब ल चढाउनपुछर् ।
6 यी ब लहरू ितमीहरूले हरेक मिहनाको पिहलो िदनमा चढाउने ब लदानहरूका
अित रक् त सातौँ मिहनामा चढाउनःू िवशषे होमब ल र यससगँै अन् नब ल चढाउन ू
। ियनीहरू िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र यसको अघर्ब लको अित रक् त
हुनपुछर् । ितमीहरूले यी ब लहरू चढाउँदा ितमीहरूले परम भलुाई आगो ारा
चढाइने सगु न्धत बास् नाको िन म्त आज्ञा गरेको कुरा पालन गन छौ । 7 सातौँ
मिहनाको दसौँ िदनमा ितमीहरूले परम भकुो सम् मानमा एउटा पिव सभा राख् नपुछर्
। 8 ितमीहरूले कुनै काम नगरी आफैलाई न तलु्याउनपुछर् । ितमीहरूले परम भकुो
िन म्त सगु न्धत बास् नाको िन म्त होमब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले एउटा साँढ,े
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एउटा भडेा र एक वष सातवटा थमुा चढाउनपुछर् । ितनीहरू हरेक िनष्खोट हुनपुछर्
। 9 ितमीहरूले साँढकेो िन म्त तलेमा मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो, एउटा भडेाको
िन म्त एक पाथी, 10 र सातवटा थमुा हरेकको िन म्त आधा पाथी चढाउनपुछर् ।
11 ितमीहरूले एउटा बोकालाई पापब लको रूपमा ब ल चढाउनपुछर् । यो िनयिमत
होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका अघर्ब लको अित रक् त हुने छ ।
12सातौँ मिहनाको पन् ौँ िदनमा ितमीहरूले परम भकुो सम् मानमा एउटा पिव सभा
राख् नपुछर् । ितमीहरूले त्यस िदन कुनै िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै, र ितमीहरूले उहाँको
िन म्त सात िदनसम्म चाड मनाउनपुछर् । 13 ितमीहरूले परम भकुो िन म्त सगु न्धत
बास् नाको िन म्त आगो ारा चढाइएको ब लदान अथार्त ् होमब ल चढाउनपुछर् ।
ितमीहरूले ते वटा साँढ,े दईुवटा भडेा र चौधवटा एक वष थमुाहरू चढाउनपुछर्
। ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । ितमीहरूले 14 ितनीहरूसगँै हरेक साँढकेो िन म्त
तलेमा मछेुको डढे पाथी मिसनो िपठो, दईुवटा भडेाको िन म्त एक पाथी, 15 र
चौधवटा हरेक थमुाको िन म्त आधा पाथी अन् नब लको रूपमा चढाउनपुछर् ।
16 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र अघर्ब लको अित रक् त
पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 17 सभाको दो ो िदनमा ितमीहरूले
बा वटा साँढ,े दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा चढाउनपुछर् । ती हरेक
िनष्खोट हुनपुछर् । 18 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त, भडेाहरूका िन म्त
र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर् ।
19 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र अघर्ब लको अित रक् त
पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 20 सभाको ते ो िदनमा ितमीहरूले
एघारवटा साँढ,े दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा चढाउनपुछर् । ती हरेक
िनष्खोट हुनपुछर् । 21 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त, भडेाहरूका िन म्त
र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर् ।
22 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका अघर्ब लको
अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 23 सभाको चौथो िदनमा
ितमीहरूले दसवटा साँढ,े दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा चढाउनपुछर् । ती
हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 24 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त, भडेाहरूका
िन म्त र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर्
। 25 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका अघर्ब लको
अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 26 सभाको पाँचौ िदनमा
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ितमीहरूले नौवटा साँढ,े दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा चढाउनपुछर् । ती
हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 27 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त, भडेाहरूका
िन म्त र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर्
। 28 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका अघर्ब लको
अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 29 सभाको छैठौँ िदनमा
ितमीहरूले आठवटा साँढ,े दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा चढाउनपुछर्
। ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 30 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त,
भडेाहरूका िन म्त र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल
चढाउनपुछर् । 31 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका
अघर्ब लको अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । 32 सभाको
सातौँ िदनमा ितमीहरूले सातवटा साँढ,े दईुवटा भडेा र एक वष चौधवटा थमुा
चढाउनपुछर् । ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 33 ितमीहरूले ितनीहरूसगँै साँढहेरूका
िन म्त, भडेाहरूका िन म्त र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा ग रएजि सबै अन् नब ल
र अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 34 ितमीहरूले िनयिमत होमब ल, यसको अन् नब ल र
ितनीहरूका अघर्ब लको अित रक् त पापब लको रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर्
। 35 आठौँ िदनमा ितमीहरूले अक गम्भीर सभा राख् नपुछर् । ितमीहरूले कुनै
िनयिमत काम गन ुर्हुदँनै । 36 ितमीहरूले परम भकुो िन म्त सगु न्धत बास् नाको
िन म्त आगो ारा चढाइने अथार्त ् होमब ल चढाउनपुछर् । ितमीहरूले एउटा साँढ,े
एउटा भडेा र सातवटा थमुा चढाउनपुछर् । ती हरेक िनष्खोट हुनपुछर् । 37 ितमीहरूले
ितनीहरूसगँै साँढहेरूका िन म्त, भडेाहरूका िन म्त र थमुाहरूका िन म्त आज्ञा
ग रएजि सबै अन् नब ल र अघर्ब ल चढाउनपुछर् । 38 ितमीहरूले िनयिमत
होमब ल, यसको अन् नब ल र ितनीहरूका अघर्ब लको अित रक् त पापब लको
रूपमा एउटा बोका चढाउनपुछर् । ितमीहरूका तोिकएको चाडहरूमा ितमीहरूले
यी परम भलुाई चढाउनपुछर् । 39 यी ितमीहरूका भाकल र स्वचे्छा ब लहरूको
अित रक् त हुनपुछर् । ितमीहरूले ियनीहरूलाई ितमीहरूका होमब ल, अन् नब ल,
अघर्ब ल र मलेब लको रूपमा चढाउनपुछर् ।” 40 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएका सबै
कुरा मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई भने ।

30
1मोशाले इ ाएलका मािनसहरूका कुलका अगवुाहरूलाई भन,े “परम भलुे यो
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आज्ञा गन ुर्भएको छ । 2जब कसलैे परम भसुगँ भाकल गछर् वा ितज्ञासगँै आफैलाई
शपथले बाँध् ने काम गछर्, त्यसले आफ्नो वचन तोड्नहुुदँनै । त्यसले त्यसको
मखुबाट िनस्केका सबै कुरा परुा गनर् त्यसको ितज्ञा पालन गन ुर्पछर् । 3 आफ्नो
बबुाको घरमा बस् ने जवान नारीले परम भकुो िन म्त भाकल गदार् र आफैलाई
ितज्ञा ारा बाँध्दा, 4यिद त्यसको बबुाले त्यसले आफूलाई बाँधकेो भाकल र ितज्ञा

सनु्छ, यिद त्यसले त्यसको ितज्ञालाई उल्टाउन कुनै कुरा भन् दनै भन,े त्यसका सबै
भाकल रहने छन ।् त्यसलेआफैलाई बाँधकेी हरेक ितज्ञा सबल रहने छ । 5तर यिद
त्यसका बबुाले त्यसको भाकल र ितज्ञा सनु्छ र यिद त्यसले त्यसलाई केही भन् दनै
भन,े त्यसले गरेका सबै भाकल र ितज्ञाहरू हराउने छन ्। 6 तथािप, यिद त्यसका
बबुाको त्यसलेआफैलाई बाँधकेी र गरेकी सबै भाकल र ितज्ञा सनु्छ र त्यसले त्यसै
िदन र गछर् भन,े ती रहने छैनन ् । परम भलुे त्यसलाई क्षमा गन ुर्हुने छ, िकनभने
त्यसका िपताले त्यसको िवरोध गरेका िथए । 7 यिद त्यो भाकल गरेकै बलेा त्यसले
कुनै परुुषसगँ िववाह गछ वा त्यसले आफैलाई बाध्य पान सोच-िवचार नै नगरी
ितज्ञा गछ भन,े ती भाकलहरू रहने छन ्। 8 तर यिद त्यसका पितले सनुकेो िदन नै

त्यसलाई रोक्छ भन,े त्यसले गरेकी भाकलहरू अथार्त ् त्यसले आफैलाई बाँधकेी
सोचिवचार नगरी गरेकी त्यसको मखुको बोलीलाई त्यस र गछ । परम भलुे
त्यसलाई मकु् त गन ुर्हुने छ । 9 तर िवधवा र पितसगँ छु टएकाको िन म्त, त्यसले
आफैलाई बाँधकेी सबै कुरा त्यो िवरु रिहरहने छ । 10 यिद मिहलाले आफ्नो
पितको घरमा भाकल गछ वा शपथ खाएर आफैलाई बाध्य बनाउछेँ भन,े 11 र
त्यसको पितले यो सनु्यो, तर त्यसले त्यसलाई केही भन्दनै र त्यसको िवरोध गदन
भन,े त्यसका सबै भाकल रहनपुछर् र त्यसका वाचाबन्धनहरू रहनपुछर् । 12 तर
यिद त्यसका पितले ितनीहरूको बारेमा सनुकेो िदनमा नै ितनीहरूलाई र गर् यो
भन,े त्यसको मखुबाट िनस्केका भाकलहरू वा ितज्ञाहरू जे भए पिन रहने छैनन ्।
त्यसका पितले ितनीहरूलाई र गरेको छ । परम भलुे त्यसलाई मकु् त गन ुर्हुने छ
। 13 कुनै मिहलाले कुनै कुरा इन्कार गनर् आफैलाई बाँधकेी शपथ वा भाकललाई
त्यसको पितले पक् का गनर् वा र गनर् सक्छ । 14 तर यिद त्यसले त्यसलाई िदन-िदनै
केही भन्दनै भन,े त्यसले गरेकी सबै भाकल र बाध्यात्मक ितज्ञाहरूलाई त्यसले
पक् का गछर् । त्यसले ितनीहरूलाई पक् का गरेको छ, िकनभने त्यसले ितनीहरूको
बारेमा सनुकेो समयमा त्यसले त्यसलाई केही पिन भनने । 15 यिद त्यसको पितले
सनुकेो लामो समयपिछ त्यसकी पत् नीको भाकललाई र गन कोिसस गर् यो भने
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त्यसको पापको िन म्त त्यो िजम्मवेार हुने छ ।” 16 परुुष र त्यसकी पत् नी, जवान
हुदँा आफ्नो बबुाको प रवारमा रहदँा, बबुा र त्यसकी छोरी िबचको िनयमहरू
परम भलुे घोषणा गनर् मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएका सबै िनयम ियनै नै हुन ्।

31
1 परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 2 “िम ानीहरूले इ ाएलीहरूलाई जे गरेका

िथए, त्यसको िन म्त बद्ला ले । त्यो काम गरेपिछ त ँ मन छस ्र तरेा मािनसहरूसगँ
िमल्न जाने छस ् ।” 3 त्यसलैे मोशाले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूका केही
मािनसहरूलाई ससु ज् जत पार । 4 ितनीहरू िम ानीहरूको िवरु य ु लड्न जाऊन ्
र यसमािथ परम भकुो बद्ला लऊन ्। इ ाएलका हरेक कुलले य ु को िन म्त एक
हजार िसपाही पठाउनपुछर् ।” 5 त्यसलैे इ ाएलका हजारौँ परुुषमा हरेक कुलबाट
एक हजार जना अथार्त ्य ु को िन म्त बा हजार सशस् मािनस िदइयो । 6 त्यसपिछ
मोशाले ितनीहरूलाई पजुारी एलाजारका छोरा पीनहासको साथमा पिव स्थानका
केही सरसामानहरू र सङ्केत िदनलाई ितनको स्वािमत्वमा तरुहीहरूसिहत हरेक
कुलबाट एक-एक हजार जना मािनसलाई य ु गनर् पठाए । परम भलुे मोशालाई
आज्ञा गन ुर्भएझै ँ 7 ितनीहरूले िम नीहरूसगँ लडे । 8 ितनीहरूले सबै मािनसलाई
मारे । ितनीहरूले बाँकी मतृकहरूसिहत िम ानका पाँच जना राजा एवी, रेकेम,
सरू, हूर र रेबालाई मारे । 9 इ ाएलका फौजले िम ानका मिहलाहरू, ितनीहरूका
बालबच् चाहरू, ितनीहरूका सबै गाईवस्त,ु ितनीहरूका सबै भडेाबा ा र ितनीहरूका
सबै मालसामान लगे । ितनीहरूले ियनीहरूलाई लटुको रूपमा लए । 10 ितनीहरूले
उनीहरूका सबै सहर जलाइिदए, जहाँ उनीहरू बसकेा िथए र उनीहरूका छाउनीहरू
िथए । 11 ितनीहरूले मािनसहरू र पशहुरू दवुलैाई लटुको माल र कैदीको रूपमा
लए । 12 ितनीहरूले कैदीहरूलाई, लटुका मालहरू र कब्जा गरेका सामानहरू

मोशा, पजुारी एलाजार र इ ाएलका मािनसहरूका समदुायकहाँ ल्याए । ितनीहरूले
ियनीहरूलाई मोआबको मदैानमा यरीहो निजक यदर्नको िकनारमा ल्याए । 13मोशा,
पजुारी एलाजार र समदुायका सबै अगवुा ितनीहरूलाई भटे्न छाउनी बािहर गए ।
14 तर मोशा लडाइँबाट आएका फौजका अिधकृतहरू, हजार जनाको सनेापित र
सय जनाको कप् तानहरूसगँ रसाए । 15 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “के ितमीहरूले
यी सबै मिहलालाई जीिवतै राखकेो ? 16 हरे, ियनै मिहलाहरूले परम भकुा
समदुायमाझ िवपि फै लदँा बालामको सल्लाहमा पोरको िवषयमा परम भु िवरु
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पाप गनर् लगाएका िथए । 17 अब सबै स-साना परुुषहरूलाई मार ् र परुुषसगँ
सहवास गरेका सबै मिहलालाई पिन मार । 18 तर परुुषसगँ सहवास नगरेका सबै
जवान मिहलालाई आफ्नो िन म्त लओे । 19 ितमीहरू सात िदनसम्म इ ाएलको
छाउनीबािहर छाउनीमा बस् नपुछर् । कसलैाई मारेका र मदुार्लाई छोएका ितमीहरू
सबलैे ितमीहरू र ितमीहरूका कैदीहरूसिहत ते ो र सातौँ िदनमा आफैलाई श ु
पान ुर्पछर् । 20 ितमीहरूले हरेक पोशाक र पशकुा छाला, बा ाको रौँ र काठले
बनकेा सबै मालसामानलाई श ु पान ुर्पछर् ।” 21 पजुारी एलाजारले य ु मा गएका
िसपाहीहरूलाई भन,े “परम भलुे मोशालाई िदनभुएको धमर्-िविध यही होः 22 सनु,
चाँदी, काँसा, फलाम, टन र िससा, 23 र आगोले नजल्ने सबै थोकलाई ितमीहरूले
आगोमा पोल्नपुछर् र यो श ु हुने छ । त्यसपिछ ितमीहरूले ियनीहरूलाई श ु
पान पानीले श ु पान ुर्पछर् । जनु कुरालाई आगोमा जलाउन िमल्दनै, त्यसलाई
ितमीहरूले पानीले श ु पान ुर्पछर् । 24 ितमीहरूले सातौँ िदनमा ितमीहरूका लगुा
धनुपुछर् र ितमीहरू शु हुने छौ । त्यसपिछ ितमीहरू इ ाएलको छाउनीिभ आउन
सक्छौ । 25 त्यसपिछ परम भलुे मोशालाई भन् नभुयो, 26 “मािनस र पशहुरू दवुै
लटुका मालहरूको रूपमा गन्ती गर ् । त,ँ पजुारी एलाजार र समदुायका कुल-
कुलका अगवुाहरूले लटुका मालहरूलाई 27 दईु भाग गन ुर्पछर् । यसलाई लडाइँमा
जाने िसपाहीहरू र सबै बाँकी समदुायिबच बाँड ् । 28 त्यसपिछ लडाइँमा गएका
िसपाहीहरूबाट मरेो िन म्त कर लन ू । यो कर मािनस, गाईवस्त,ु गधा, भडेा वा
बा ाहरू जे भए पिन हरेक पाँच सयमा एउटा हुनपुछर् । 29यो कर ितनीहरूका आधा
अशंबाट लन ू र यसलाई मरेो िन म्त चढाउन पजुारी एलाजारलाई िदन ू । 30 साथ,ै
इ ाएलका मािनसहरूका आधा भागबाट, मािनस, गाईवस्त,ु गधा, भडेा र बा ाबाट
तैलँ े हरेक पचास वटामा एउटा लन ू । ियनीहरूलाई मरेो पिव वासस्थानको
हरेचाह गन लवेीहरूलाई िदन ू ।” 31 त्यसलैे मोशा र पजुारी एलाजारले परम भलुे
मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम गरे । 32 िसपाहीहरूले लएका लटुबाट बाँकी
रहकेा ६,७५,००० भडेा, 33 स री हजार गोरु, 34 एकस ी हजार गधा, 35 र
परुुषसगँ किहल्यै सहवास नगरेका ितस हजार मिहला िथए । 36 िसपाहीहरूका
िन म्त रा खएका भडेाहरू ३,३७, ००० िथयो । भडेाहरूबाट 37 परम भकुो भाग ६७५
िथयो । 38 गोरुहरू छि स हजार िथए, जसबाट परम भकुो भागमा बह रवटा िथए
। 39 गधाहरू ३०,५०० िथए, जसबाट परम भकुो भाग एकस ीवटा िथए । 40 सो
हजार मिहला िथए, जसबाट परम भकुो भाग बि स जना िथए । 41 परम भलुाई
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चढाउने ब ल हुनपुन कर मोशाले लए । परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएझै ँ
ितनले यसलाई पजुारी एलाजारलाई िदए । 42 य ु मा गएका िसपाहीहरूबाट
मोशाले इ ाएलका मािनसहरूका आधा भागको सन्दभर्मा 43 समदुायको आधा
भाग ३,३७,५०० भडेा, 44 ितस हजार गोरु, 45 ३०,५०० गधा, 46 र सो हजार
मिहला िथए । 47 इ ाएलका मािनसहरूका आधा भागबाट मोशाले पश ु र
मािनस दवुबैाट हरेक पचास वटाबाट एउटा लए । परम भलुे मोशालाई आज्ञा
गन ुर्भएबमोिजम ितनले ितनीहरूलाई परम भकुो पिव वासस्थानको हरेचाह गन
लवेीहरूलाई िदए । 48 फौजका अिधकृतहरू, हजारका सनेापितहरू र पचास
जनाका कप् तानहरू मोशाकहाँ आए । 49 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “तपाईंका
दासहरूले हा ो स्वािमत्वमा भएका िसपाहीहरूको गन्ती गरेका छन ्र एक जना पिन
हराएको छैन । 50 हामी हरेकले पाएका सनुका गहनाहरू, बाज,ू बाला, छाप औठँी,
कुण्डल र िस ीहरू परम भकुो साम ु हा ो ाय श् च गनर्को िन म्त परम भकुो
भटेी ल्याएका छौँ ।” 51मोशा र पजुारी एलाजारले सनु र सबै कलात्मक सरसामान
ितनीहरूबाट हण गरे । 52 ितनीहरूले परम भलुाई िदएका, हजारका सनेापितहरू
र सय जनाका कप् तानहरूबाट आएका सनुका भटेीहरूको तौल एक सय नब्बे
िकलो ाम िथयो । 53 हरेक िसपाहीले आ-आफ्नो िन म्त लटुका माल लएका िथए
। 54 मोशा र पजुारी एलाजारले हजारका सनेापितहरू र सयका कप् तानहरूबाट
सनु लए । ितनीहरूले यसलाई परम भकुो िन म्त इ ाएलका मािनसहरूको याद
िदलाउने िचनोको रूपमा भटे हुने पालिभ लगे ।

32
1 रूबने र गादका सन्तानहरूका गाईवस् तहुरू धरैे िथए । जब ितनीहरूले याजरे

र िगलादको भमूी दखे,े त्यो भमूी गाईवस् तहुरूको िन म्त असाध्यै रा ो िथयो ।
2 त्यसलैे गाद र रूबनेका सन्तानहरू आए अिन मोशा, पजुारी एलाजार र समदुायका
अगवुाहरूसगँ कुरा गरे । ितनीहरूले भन,े 3 “हामीले सवक्षण गरेका ठाउँहरूका
सचूी यही होः आतारोत, दीबोन, याजरे, िन ा, हशे्बोन, एलाल,े सबाम, नबेो र
बओन । 4यी ठाउँहरूलाई परम भलुे इ ाएलका समदुायको साम ु आ मण गन ुर्भयो
र ितनीहरू गाईवस् तहुरूका िन म्त रा ा ठाउँहरू छन ् । हामी तपाईंका दासहरूका
गाईवस् तहुरू धरैे छन ् ।” 5 ितनीहरूले भन,े “यिद हामीले तपाईंको नजरमा कृपा
पाएका छौँ भन,े यो भिूम तपाईंका दासहरू हामीलाई हा ो स्वािमत्वमा िदइयोस ्
। हामीलाई यदर्न पा र नलजैानहुोस ् ।” 6 मोशाले गाद र रूबनेका सन्तानहरूलाई
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जवाफ िदए, “के ितमीहरू बसोवास गदार् ितमीहरूका दाजभुाइहरूचािह ँ लडाइँमा
जाने ? 7 परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई िदनभुएको भिूममा जानबाट
ितनीहरूलाई िकन िनरुत्सािहत पान ? मलैे कादशे-बनबाट ितमीहरूका बबुाहरूलाई
भिूमको जाँचबझु गनर् पठाउँदा ितनीहरूले त्यही गरे । 8 ितनीहरू एश्कोलको
बेसँीमा गए । 9 ितनीहरूले भिूमलाई दखेे र इ ाएलका मािनसहरूका मनलाई
िनरुत्सािहत बनाए, तािक परम भलुे ितनीहरूलाई िदनभुएको भिूममा वशे गनर्
ितनीहरूले इन्कार गरून ्। 10 परम भकुो ोध द न्कयो । उहाँले शपथ खानभुयो
र भन् नभुयो, 11 'मलैे अ ाहाम, इसहाक र याकूबलाई ितज्ञा गरेका भिूमलाई
िम बाट आएका िबस वषर्भन्दा मािथका कसलैे दखे् ने छैनन,् िकनभने 12 यपनु् नकेा
छोरा कालबे र ननूका छोरा यहोशलूे बाहके ितनीहरूले मलाई पणूर् रूपमा अनसुरण
गरेका छैनन ् । कालबे र यहोशलूे मा मलाई पणूर् रूपमा अनसुरण गरेका छन ्
।' 13 त्यसलैे परम भकुो ोध इ ाएल िवरु द न्कयो । उहाँको नजरमा दषु् टता
गन सबै पसु्ता िवनाश नभएसम्म उहाँले ितनीहरूलाई मरुभिूममा यताउता भौता रन
लगाउनभुयो । 14 हरे, ितमीहरू आफ्ना बबुाहरूको स्थानमा अझ धरैे पापी
मािनसहरूझै ँ इ ाएलको िवरु मा परम भकुो ोध उराल्न खडा भएका छौ ।
15 यिद ितमीहरू उहाँलाई प ाउनबाट तिकर् यौ भन,े उहाँले इ ाएललाई फे र
पिन मरुभिूममा नै छोड्नहुुने छ र ितमीहरूले यी सबै मािनसलाई नष् ट पान छौ ।
16 त्यसलैे ितनीहरू मोशाको निजक आए र भन,े “यहाँ हा ा गाईवस् तहुरूका िन म्त
खोर र हा ा प रवारहरूका िन म्त सहर बनाउन अनमुित िदनहुोस ् । 17 तथािप,
हामी आफैचािह ँ ितनीहरूलाई आ-आफ्नो ठाउँमा नलगसेम्म हामी हितयारसिहत
इ ाएलको फौजसगँ जान्छौँ । तर अझै यस भिूममा रहकेा अन्य मािनसहरूका
कारण हा ा प रवारहरूचािह ँ िकल्लाबन्दी ग रएका सहरहरूमा बस् ने छन ् ।
18 इ ाएलका हरेक मािनसलेआ-आफ्नो उ रािधकर नपाएसम्म हामी हा ो घरितर
फकर् ने छैनौँ । 19 हामीले ितनीहरूसगँ यदर्न पा रप अशं पाउनछैे नौ,ँ िकनभने
हा ो अशं यहीँ यदर्नको पवू प नै छ । 20 त्यसलैे मोशाले ितनीहरूलाई जवाफ
िदए, “यिद ितमीहरूले आफूले भनबेमोिजम गछ , ितमीहरू हातहितयारसिहत
परम भकुो साम ु य ु गनर् जान्छौ भन,े 21 परम भलुे उहाँका श हुरूलाई उहाँको
सामबुाट नधपाउनभुएसम्म र 22 उहाँको साम ु भिूमलाई कब्जा नगरेसम्म ितमीहरू
सबै हातहितयारसिहत परम भकुो साम ु यदर्न पा र तन ुर्पछर् । त्यसपिछ ितमीहरू
फकर् न सक्छौ । ितमीहरू परम भु र इ ाएलका साम ु दोषरिहत हुने छौ । यो भिूम
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परम भकुो साम ु ितमीहरूको सम्पि हुने छ । 23 तर यिद ितमीहरूले यसो गरेनौ
भन,े हरे, ितमीहरूले परम भु िवरु पाप गरेका हुने छौ । ितमीहरूका पापले अवश्य
नै फेला पान छ । 24 ितमीहरूका प रवारहरूका िन म्त सहरहरू र भडेाबा ाहरूका
िन म्त खोर बनाओ; ितमीहरूले जे भनकेा छौ सो गर ।” 25 गाद र रूबनेका
सन्तानहरूले मोशालाई भन,े “तपाईंका दासहरूले हा ा मा लकले आज्ञा गरेअनसुार
गन छन ्। 26 हा ा बालबच् चाहरू, हा ा पत् नीहरू, हा ा गाईवस् तहुरू र हा ा सबै
भडेाबा ा िगलादका सहरहरूमा रहने छन ् । 27 तथािप, हामी तपाईंका दासहरू
हा ा मा लकले भन् नभुएबमोिजम नै लडाइँको िनम्त हातहितयारसिहत परम भकुो
साम ु पा र जाने छन ् ।” 28 त्यसलैे मोशाले ितनीहरूको बारेमा पजुारी एलाजार,
ननूका छोरा यहोश ूर इ ाएलका मािनसहरूका कुल-कुलका अगवुाहरूलाई िनदशन
िदए । 29 मोशाले ितनीहरूलाई भन,े “गाद र रूबनेका सन्तानहरू परम भकुो
साम ु लड्न हातहितयारसिहत ितमीहरूसगँै यदर्न पा र जाने छन,् र यिद भिूमलाई
ितमीहरूको साम ु कब्जा ग रयो भन,े ितमीहरूले ितनीहरूलाई िगलादको भिूम
अशंको रूपमा िदन ू । 30 तर यिद ितनीहरू ितमीहरूसगँै हातहितयारसिहत पा र
गएनन ् भन,े ितनीहरूले पिन कनानको मलुकुमा नै ितमीहरूमाझ अशं ाप् त गन
छन ् ।” 31 त्यसलैे गाद र रूबनेका सन्तानहरूले जवाफ िदए, “परम भलुे हामी
तपाईंका दासहरूलाई भन् नभुएबमोिजम हामीले यसै गन छौँ । 32 हामी परम भकुो
साम ु हातहितयारसिहत कनानको भिूममा पा र जानछेौ,ँ तर हा ो स्वािमत्वमा रहकेो
अशं यदर्न वा र हामीसगँ रहने छ ।” 33 त्यसलैे मोशाले एमोरी राजा सीहोन र
बाशानका राजा ओगको राज्य गाद र रूबनेका सन्तानहरूसाथै योसफेका छोरा
मनश्शकेा आधा कुललाई िदए । ितनले त्यो भिूम ितनीहरूलाई िदए र यसका
िसमानासिहत सबै सहरहरू, त्यस व रप रका भिूममा भएका सहरहरू भाग लगाए
। 34 गादका सन्तानहरूले दीबोन, अतारोत, अरोएर, 35 अ ोत-शोपान, याजरे,
योगबहा, 36 बथे-िन ा, बथे-हारान सहरहरूलाई पखार्लले घरेेर भडेाबा ाहरूका
िन म्त खोरहरू बनाए । 37 रूबनेका सन्तानहरूले हशे्बोन, एलाल,े िकयार्तयैम,
38 नबेो, बालमोन, ियनीहरूका नाउँ पिछ फे रयो र िशब्मा बनाए । ितनीहरूले
पनुिनर्मार्ण गरेका सहरहरू नाउँ अरू नै राखे । 39 मनश्शकेा छोरा माकीरका
सन्तानहरू िगलादमा गए र त्यहाँ बसोबास गन एमोरीहरूबाट यसलाई कब्जा गरे ।
40 त्यसपिछ मोशाले मनश्शकेा छोरा माकीरलाई िगलाद िदए, र ितनका मािनसहरू
त्यहाँ बसोबास गरे । 41 मनश्शकेा छोरा याईर गए र यसका नगरहरू कब्जा गरे
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र ितनीहरूको नाउँ हब्बात-याईर राखे । 42 नोबाह गए र केनात र यसका गाउहँरू
कब्जा गरे अिन ितनले यसको नाउँ आफ्नै नाउमँा नोबह राखे ।

33
1 मोशा र हारूनको नतेतृ्वमा इ ाएलका मािनसहरूले ितनीहरूका

हातहितयारसिहतका समहूले िम को भिूम छोडपेिछ ितनीहरूको या ा िववरण
यही हो । 2 परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम ितनीहरू कहाँबाट कहाँ गए भनी
मोशाले लखेे । ितनीहरूका या ाहरूको नालीबलेी ियनै िथए । 3 ितनीहरूले
पिहलो मिहनाको पन् ौँ िदनमा रामससेबाट या ा गरे । िनस्तार-चाडपिछको िबहान
इ ाएलका मािनसहरूले िम ीहरूको साम ु नै खलुमखलुा िम छोडे । 4 िम ीहरूले
ितनीहरूका जठेा छोराहरूको दफन ग ररहदँा यो भएको िथयो, जसलाई परम भलुे
मान ुर्भएको िथयो, िकनभने उहाँले ितनीहरूका दवेतालाई पिन दण्ड िदनभुएको
िथयो । 5 इ ाएलका मािनसहरू रामससेबाट िनस्के र सकु् कोतमा छाउनी लगाए ।
6 ितनीहरू सकु् कोतबाट िहडँे र मरुभिूमको छेउमा भएको एथाममा छाउनी हाले ।
7 ितनीहरू एथामबाट िहडँे र पी-हहीरोतितर फक, जनु बाल-सफेोनको पा रप
पछर्, जहाँ ितनीहरूले मोग्दोलको पा रप छाउनी हाले । 8 त्यसपिछ ितनीहरू
पी-हहीरोतबाट िहडँे र समु को िबचबाट हुदँै मरुभिूमितर लागे । ितनीहरूले
एथामको मरुभिूममा ितन िदनसम्म या ा गरे र मारामा छाउनी हाले । 9 ितनीहरू
माराबाट िहडँे र एलीममा आइपगुे । एलीममा बा वटा पानीका मलू र स रीवटा
खजरूका रुख िथए । ितनीहरूले त्यहीँ नै छाउनी हाले । 10 ितनीहरू एलीमबाट
िहडँे र लाल समु को िकनारमा छाउनी हाले । 11 ितनीहरू लाल समु बाट िहडँे
र सीनको मरुभिूममा छाउनी हाले । 12 ितनीहरू सीनको मरुभिूमबाट िहडँे र
दोफकामा छाउनी हाले । 13 ितनीहरू दोफकाबाट िहडँे र आलशूमा छाउनी हाले
। 14 ितनीहरू आलशूबाट िहडँे र रपीदीममा छाउनी हाल,े जहाँ मािनसहरूलाई
िपउनलाई पानी िथएन । 15 ितनीहरू रपीदीमबाट िहडँे र सीनकैो मरुभिूममा छाउनी
हाले । 16 ितनीहरू सीनकैो मरुभिूमबाट िहडँे र िक ोथ-ह ावामा छाउनी हाले
। 17 ितनीहरू िक ोथ-ह ावाबाट िहडँे र हसरेोतमा छाउनी हाले । 18 ितनीहरू
हसरेोतबाट िहडँे र रत्मामा छाउनी हाले । 19 ितनीहरू रत्माबाट िहडँे र
रम्मोन-फारेसमा छाउनी हाले । 20 ितनीहरू रम्मोन-फारेसबाट िहडँे र लब् नामा

छाउनी हाले । 21 ितनीहरू लब् नाबाट िहडँे र रस्सामा छाउनी हाले । 22 ितनीहरू
रस्साबाट िहडँे र केहलेातामा छाउनी हाले । 23 ितनीहरू केहलेाताबाट िहडँे र शपेरे

पवर्तमा छाउनी हाले । 24 ितनीहरू शपेरे पवर्तबाट िहडँे र हरादामा छाउनी हाले ।
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25 ितनीहरू हरादाबाट िहडँे र मखलेोतमा छाउनी हाले । 26 ितनीहरू मखलेोपबाट
िहडँे र तहतमा छाउनी हाले । 27 ितनीहरू तहतबाट िहडँे र तरेहमा छाउनी हाले
। 28 ितनीहरू तरेहबाट िहडँे र िमत्कामा छाउनी हाले । 29 ितनीहरू िमत्काबाट
िहडँे र हशमोनामा छाउनी हाले । 30 ितनीहरू हशमोनाबाट िहडँे र मोसरेोतमा
छाउनी हाले । 31 ितनीहरू मोसरेोतबाट िहडँे र बन-ेयाकानमा छाउनी हाले ।
32 ितनीहरू बन-ेयाकानबाट िहडँे र होर-हिगदगादमा छाउनी हाले । 33 ितनीहरू
होर-हिगदगादबाट िहडँे र योतबातामा छाउनी हाले । 34 ितनीहरू योतबाताबाट
िहडँे र अ ोनामा छाउनी हाले । 35 ितनीहरू अ ोनाबाट िहडँे र एस्योन -गबेरेमा
छाउनी हाले । 36 ितनीहरू एस्योन -गबेरेबाट िहडँे र कादशेमा भएको सीनको
मरुभिूममा छाउनी हाले । 37 ितनीहरू कादशेबाट िहडँे र एदोमको िसमानामा
पन होर पवर्तमा छाउनी हाले । 38 हारून परम भकुो आज्ञामा होर पवर्तमािथ
गए र इ ाएलका मािनसहरू िम बाट आएका चा लसौँ वषर्को पाँचौँ मिहनाको
पिहलो िदनमा त्यहाँ ितनको मतृ्य ु भयो । 39 हारूनको मतृ्य ु हुदँा ितनी १२३ वषर्का
िथए । 40 कनानको भिूमको दिक्षणी मरुभिूममा बस् ने अरादका कनानी राजाले
इ ाएलका मािनसहरू आइरहकेा छन ्भन् ने सनुे । 41 ितनीहरू होर पवर्तबाट िहडँे र
सलमोनामा छाउनी हाले । 42 ितनीहरू सलमोनाबाट िहडँे र पनूोनमा छाउनी हाले
। 43 ितनीहरू पनूोनबाट िहडँे र ओबोतमा छाउनी हाले । 44 ितनीहरू ओबोतबाट
िहडँे र मोआबको िसमानामा पन इयअेबारीममा छाउनी हाले । 45 ितनीहरू
इयअेबारीमबाट िहडँे र दीबोनगादमा छाउनी हाले । 46 ितनीहरू दीबोनगादबाट
िहडँे र अल्मोन-िदब्लातमैमा छाउनी हाले । 47 ितनीहरू अल्मोन-िदब्लातमैबाट
िहडँे र नबेोको अिग ल्तर अबारीम पवर्तमा छाउनी हाले । 48 ितनीहरू अबारीमबाट
िहडँे र यरीहोमा यदर्न निजकैको मोआबको मदैानमा छाउनी हाले । 49 ितनीहरूले
यदर्नको िकनारमा मोआबको मदैानमा बथे-यशीमोतदे ख हािबल-िशि मसम्मै
छाउनी हाले । 50 परम भु यरीहोमा यदर्न नदीको िकनारमा मोआबको मदैानमा
मोशासगँ बोल्नभुयो, 51 “इ ाएलका मािनसहरूसगँ कुरा गर ्र ितनीहरूलाई भन,्
'जब ितमीहरू यदर्न तरेर कनानको मलुकुमा जान्छौ, ितमीहरूले ितमीहरूभन्दा
अिघ बस् ने सबै बािसन्दालाई धपाउनपुछर् । 52 ितमीहरूले ितनीहरूका सबै
कँुिदएका ितमाहरू नष् ट गन ुर्पछर् । ितमीहरूले ितनीहरूका ढलौटे मिूतर्हरू र
ितनीहरूका उच् च स्थानहरू नष् ट पान ुर्पछर् । 53 ितमीहरूले भिूमलाई कब्जा
गन ुर्पछर् र यसमा बसोबास गन ुर्पछर्, िकनभने मलै े ितमीहरूलाई त्यो भिूम ितमीहरूको
स्वािमत्वमा िदएको छु । 54 ितमीहरूले भिूमलाई िच ा हालरे कुल-कुलअनसुार
अशं बाँड्नपुछर् । ठुलो कुललाई भिूमको ठुलो अशं िदनपुछर् र सानो कुललाई
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भिूमको सानै अशं िदनपुछर् । कुल-कुलअनसुारको िच ा जहाँ पछर्, त्यो त्यही
कुलको हुने छ । ितमीहरूले भिूमलाई आ-आफ्नो कुलअनसुार बाँड्ने छौ 55 तर
यिद ितमीहरूले ितमीहरूभन्दा अिघका बािसन्दाहरूलाई धपाएनौ भन,े ितमीहरूले
बस् न िदएका मािनसहरू ितमीहरूका आखँाका किसङ्गरहरू र जीउमा िबझकेो
काँढाहरूजस्ता हुने छन ् । ितनीहरूले ितमीहरू बसोबास गन भिूमलाई क ठन
बनाउने छन ्। 56 त्यसपिछ मलैे ती मािनसहरूलाई जे गन अिभ ाय राखकेो छु सो
म ितमीहरूलाई पिन गन छु ।

34
1 परम भु मोशासगँ बोल्नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा दे र

ितनीहरूलाई भन,् 'जब ितमीहरू कनान दशेमा वशे गछ , त्यो दशे अथार्त ्
कनानको भिूम र यसका िसमानाहरू ितमीहरूको स्वािमत्वमा हुने छ, 3 ितमीहरूका
दिक्षणी िसमाना सीनको मरुभिूमदे ख एदोमको िसमानासम्म हुने छ । पवूर्ितर दिक्षणी
िसमानाको अन्त मतृ सागरको दिक्षणी िकनारासम्म हुने छ । 4 ितमीहरूको िसमाना
दिक्षणबाट अ बीमको डाँडा र सीनक मरुभिूम हुदँै जाने छ । त्यहाँबाट यो
कादशे-बनितर रहसर-अ र र अज्मोनितर अिघ बढ्नछे । 5 त्यहाँबाट िसमाना
अज्मोनबाट िम को खोलातफर् लाग् ने छ र समु मा अन्त हुने छ । 6 प श् चमी
िसमाना भमूध्य सागरको तट हुने छ । यो ितमीहरूको प श् चमी िसमाना हुने छ ।
7 ितमीहरूका उ री िसमाना भमूध्य सागरदे ख होर पवर्तितर जाने छ, 8 त्यसपिछ
होर पवर्तबाट लबेो-हमातसम्म अिन सदादसम्म हुने छ । 9अिन िसमाना िस ोनितर
अिघ बढ्ने छ र हसर -एनानमा टु ङ्गनछे । यो ितमीहरूको उ री िसमाना हुने छ
। 10 ितमीहरूले ितमीहरूको पवू िसमाना हसर-एनानदे ख दिक्षणमा सपामसम्म
िचनो लगाउनपुछर् । 11 पवूर्ितरको िसमाना सपामदे ख तल झरेर ऐनको पवूर्ितर
पन रब्लासम्म जाने छ । 12 यो िसमाना िकन् नरेत समु को पवूर् िकनारसम्म
अिघ बढ्ने छ । त्यो िसमाना यदर्न नदी हुदँै मतृ सागरसम्म र मतृ सागरको पवू
िकनाराबट तल झन छ । चारैितरका िसमानासिहतको यो ितमीहरूको दशे हुने छ
। 13 मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा गरे र भन,े “ितमीहरूले िच ा ारा
पाउने मलुकु यही हो, जसलाई साँढे नौ कुललाई िदन परम भलुे आज्ञा िदनभुएको
छ । 14 रूबनेका सन्तानहरूका कुलले ितनीहरूको कुलअनसुारको सम्पि को
अशं, गादका सन्तानहरूका कुलले ितनीहरूका कुलअनसुारको सम्पि को अशं
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र मनश्शकेा आधा कुलले ितनीहरूको भिूम पाएका छन ् । 15 अढाइ कुलले
ितनीहरूको िहस्सा यरीहोमा यदर्नपा र पवूर्ितर अथार्त ्सयू दय हुने िदशामा पाएका
छन ् । 16 परम भु मोशासगँ बोल्नभुयो, 17 “ितनीहरूको अशंको िन म्त भिूमको
भाग लगाउनहेरूका नाउँ ियनै हुनः् पजुारी एलाजार र ननूका छोरा यहोश ू ।
18 ितनीहरूको वशंको िन म्त भिूम भाग लगाउन ितमीहरूले हरेक कुलबाट एक-
एक जना अगवुा छान् नपुछर् 19 ती मािनसहरूका नाउँ ियनै हुनः् 20यहूदाको कुलबाट
यपनू् नकेा छोरो कालबे । 21 िशिमयोनको सन्तानहरूको कुलबाट अम्मीहुदका
छोरो शमेएुल, 22 बने्यामीनको कुलबाट िकसलोनका छोरो एलीदाद, दानको
सन्तानहरूको कुलबाट एक जना अगवुा योगलीका छोरो बकु् की, 23 योसफेका
सन्तानहरू मनश्शकेा सन्तानरूका कुलको एक जना अगवुा एपोदका छोरो
हन् नीएल, 24 ए ाइमका सन्तानहरूका कुलबाट एक जना अगवुा िशप् तानको छोरो
कमएूल, 25 जबलूनूका सन्तानक हरूका कुलबाट एक जना अगवुा पनार्कको छोरो
एलीजापान, 26 इस्साकारका सन्तानहरूका कुलबाट एक जना अगवुा अजानको
छोरो प ल्तएल, 27 आशरेको सन्ताहरूका कुलबाट एक जना अगवुा शलोमीको
छोरो अहीहूद, 28नप् तालीको सन्तानहरूको कुलबाट एक जना अगवुा अम्मीहूदका
छोरो पदहले ।” 29 परम भलुे यी मािनसहरूलाई कनानको भिूम भाग लगाउन र
इ ाएलका कुल-कुललाई ितनीहरूको अशं िदन आज्ञा िदनभुयो ।

35
1 परम भु यरीहोमा यदर्न निजकको मोआबको मदैानमा मोशासगँ बोल्नभुयो,

2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूका आ-आफ्नो भिूमको िहस्साबाट
लवेीहरूलाई केही िदन आज्ञा दे । ितनीहरूले उनीहरूलाई बस् नको िन म्त सहरहरू
र त्यसको व रप र खकर् िदनपुछर् । 3 लवेीहरूले बस् नलाई यी सहरहरू पाउने छन ्
। ितनीहरूका गाईवस्तहुरू, भडेा-बा ाहरू र ितनीहरूका सबै जनावरका िन म्त
खकर् हुने छ । 4 ितमीहरूले लवेीहरूलाई िदने सहर व रप रका खकर् हरू सहरका
पखार्लहरूदे ख बािहर व रप र सबिैतर एक-एक हजार हातसम्म फै लएको हुने
छ । 5 ितमीहरूले सहरको बािहरबाट पवूर्प दईु हजार हात, दिक्षणप दईु
हजार हात, प श् चमप दईु हजार हात र उ रप दईु हजार हात नाप् नपुछर् ।
यो ितनीहरूका िन म्त खकर् हरू हुने छ । सहरचािह ँ िबचमा हुने छ । 6 ितमीहरूले
लवेीहरूलाई िदने सहरहरूमध्ये छ वटाले शरण-नगरहरूको काम गन ुर्पछर् ।
ितमीहरूले िदएका यी ठाउँहरूले कुनै मािनसलाई मान क् त भाग् न सक् ने ठाउँ
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हुनपुछर् । बया लसवटा सहर पिन िदन ू । 7 ितमीहरूले लवेीहरूलाई िदने सहरहरू
जम् मा अठचा लसवटा हुने छ । ितमीहरूले ितनीहरूलाई ितनीहरूका खकर् हरूसिहत
िदनपुछर् । 8 इ ाएलका मािनसहरूको ठुलो कुलसगँ धरैै भिूम हुने भएकोले धरैे
सहरहरू िदनपुछर् । साना कुलहरूले कम सहरहरू िदनपुछर् । हरेक कुलले आफूले
ाप् त गरेको िहस्साअनसुार लवेीहरूको िन म्त िदनपुछर् । 9 त्यसपिछ परम भु

मोशासगँ बोल्नभुयो, 10 “इ ाएलका मािनसहरूसगँ कुरा गर ्र ितनीहरूलाई भन,्
'जब ितमीहरू यदर्न तरेर कनानको भिूममा वशे गछ , 11 ितमीहरूले ितमीहरूको
िन म्त शरण-नगरको काम गन सहरहरू चनु् नपुछर्, जसमा कसलैाई अजानमा मारेको

क् त त्यो ठाउँमा भागरे जान सक्छ । 12 यी सहरहरू बदला लने क् तबाट
बाँच् ने ितमीहरूको शरण-नगर हुनपुछर्, तािक दोष लगाइएको क् त समदुायको
साम ु न्यायको लािग खडा हुनअिग नमा रयोस ् । 13 ितमीहरूले छवटा सहरलाई
शरण-नगरको रूपमा छान् नपुछर् । 14 ितमीहरूले यदर्नपा र ितनवटा सहर र कनानको
भिूममा ितनवटा सहर िदनपुछर् । ती शरण-नगर हुने छन ् । 15 यी छवटा सहरले
इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त, परदशेीहरूका िन म्त र ितमीहरूमाझ बसोबास
गन जो कोहीको िन म्त एउटा शरणको काम गनछ, जसमा कसलैाई अजानमा
मान क् त भागरे जान सक्छ । 16 तर यिद दोष लगाइएको मािनसले पीिडतलाई
फलामको हितयारले हार गरेको छ भन,े र यिद त्यसले आ मण गरेको क् त
मर् यो भन,े दोष लगाइएको क् त हत्यारा नै हो । त्यसलाई मान ुर्पछर् । 17 यिद
दोष लगाइएको मािनसले कसलैाई आफ्नो हातमा भएको ढुङ्गाले कसलैाई मन
गरी हार गरेको छ भन,े र यिद त्यो क् त मर् यो भन,े त्यो दोष लगाइएको

क् त हत्यारा नै हो । त्यसलाई मान ुर्पछर् । 18 यिद दोष लगाइएको क् तले
कसलैाई काठको हितयारले हार गरेको छ भन,े र यिद त्यो क् त मर् यो भन,े
दोष लगाइएको क् त हत्यारा नै हो । त्यसलाई मान ुर्पछर् । 19 रगतको बदला
लने क् तले हत्यारालाई मानर् सक्छ । त्यसले त्यसलाई भटे्दा, रगतको बदला
लने क् तले त्यसलाई मान ुर्पछर् । 20 यिद त्यसले ढुकेर बसी कसलैाई हार गछर्

वा घणृा गरेर केही कुराले आ मण गछर् भने र आ मण ग रएको क् त मछर्
भन,े 21 वा यिद त्यसले घणृा गरेको क् तलाई आफ्नै हातले हार गछर् अिन
त्यो आ मणमा परेको क् त मछर् भन,े त्यसलाई हार गरेको दोष लगाइएको

क् तलाई मान ुर्पछर् । त्यो हत्यारा हो । रगतको बदला लने क् तले त्यसलाई
भटे्दा मानर् सक्छ । 22 तर यिद दोष लगाइएको क् तले पवूर्घणृािवना अचानक
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कुनै कुरा फ्याँक्दा ढुकेर नबसी नै आ मणमा परेको क् तलाई लाग्यो भन,े
23 वा यिद त्यसले आ मणमा परेका क् तलाई नदखेी ढुङ्गा फ्याँक्दा लाग्छ र
मछर्, अिन आ मणमा परेको क् त दोष लगाइएको क् तको श ु होइन भन;े
त्यसले त्यसलाई चोट परु् याउन खोिजरहकेो िथएन । तर आ मणमा परेको क् त
मछर् भने यसो गन ुर्पछर् । 24 त्यस अवस्थामा समदुायले दोष लगाइएको क् त र
रगतको बदला लनिेबच यी िनयमहरूको आधारमा न्याय गन ुर्पछर् । 25 समदुायले
दोष लगाइएको क् तलाई रगतको बदला लने क् तको श क् तबाट छुटकारा
िदनपुछर् । समदुायले त्यो दोष लगाइएको क् त पिहले भागरे गएको शरण-नगरमा
नै त्यसलाई फकार्उनपुछर् । त्यो त्यस बलेाको धान पजुारीको मतृ्य ु नभएसम्म
त्यहीँ नै बस् नपुछर्, जसलाई पिव तलेले अिभषके ग रएको िथयो । 26 तर यिद
दोष लगाइएको क् त कुनै बखत त्यो भागरे गएको सहरको िसमानाबािहर जान्छ,
27 र यिद रगतको बदला लनलेे त्यसलाई शरण-नगरको िसमानाबािहर फेला पाछर्,
र यिद त्यसले त्यो दोष लगाइएको क् तलाई माछर् भन,े रगतको बदला लने

क् त हत्याको दोषी हुने छैन । 28 िकनभने त्यो दोष लागकेो क् त धान
पजुारीको मतृ्य ु नभएसम्म त्यसको शरण-नगरिभ नै बस् न ु पथ्य । धान पजुारीको
मतृ्यपुिछ त्यो दोष लागकेो क् त आफ्नो सम्पि भएको ठाउँमा फकर जान सक्छ
। 29 यी िनयमहरू ितमीहरू बसोबास गन सबै ठाउँमा ितमीहरूका मािनसहरूका
पसु्तौ-ँपसु्तासम्मको िविधिवधान हुनपुछर् । 30 कुनै मािनसलाई मान हत्यारालाई
साक्षीहरूले िदएको माणअनसुार मान ुर्पछर् । तर एक जना मा साक्षीको माणमा
कुनै पिन क् तलाई मान ुर् हुदनै । 31 साथै हत्याराको दोषीको िन म्त ितमीहरूले
कुनै िकिसको छुटकाराको मलू्य स्वीकार गन ुर्हुदँनै । त्यसलाई अवश्य नै मान ुर्पछर्
। 32 शरण-नगरमा भागरे गएको क् तको िन म्त ितमीहरूले छुटकाराको मलू्य
स्वीकार गन ुर्हुदँनै । यसरी धान पजुारीको मतृ्य ु नभएसम्म ितमीहरूले त्यसलाई
आफ्नो जायदाद भएको ठाउँमा बसोबास गनर् िदनहुुदँनै । 33 ितमीहरू बसोबास गरेको
भिूमलाई यसरी दिूषत नपार, िकनभने हत्याराबाटको रगतले भिूमलाई दिूषत पाछर् ।
भिूममा रगत बगाएपिछ यसको िन म्त रगत बगाउने क् तको रगतले बाहके कुनै
िकिसमको ाय श् च गनर् सिकँदनै । 34 त्यसलैे ितमीहरू बसोबास गन भिूमलाई
ितमीहरूले अशु पान ुर्हुदँनै, िकनभने म यसमा बास गछुर् । म परम भु इ ाएलका
मािनसहरूमाझ बास गछुर् ।
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36
1 त्यसपिछ योसफेका सन्तानहरूका कुलका माकीरका (जो मनश्शकेो छोरा

िथए) छोरा िगलादको कुलका पखुार्हरूका अगवुाहरू आए अिन 2 मोशा
र इ ाएलका मािनसहरूका पखुार्हरूका प रवारहरूको मखुहरूको साम ु भन,े
“परम भलुे हा ा मा लक तपाईंलाई इ ाएलका मािनसहरूलाई िच ा ारा भिूमको
िहस्सा िदने आज्ञा िदनभुयो । हा ो भाइ सलोफादको िहस्सा ितनका छोरीहरूलाई
िदन परम भलुे तपाईंलाई आज्ञा गन ुर्भएको िथयो । 3 तर यिद ितनका छोरीहरूले
इ ाएलका मािनसहरूको अन्य कुलका परुुषसगँ िववाह गरे भन,े भिूमको
ितनीहरूको िहस्सा हा ा पखुार्हरूको िहस्साबाट हट्ने छ । यो ितनीहरू सहभागी
हुने कुलको िहस्सामा थिपने छ । 4 यस अवस्थामा यो हा ो अशंको तोिकएको
िहस्साबाट हट्ने छ । त्यस अवस्थामा इ ाएलका मािनसहरूको पनुस्थार्पनाको वषर्
आउँदा ितनीहरूको िहस्सा ितनीहरू जोिडने कुलमा नै गािभने छ । यसरी ितनीहरूको
िहस्सा हा ो पखुार्को कुलको िहस्साबाट लिगने छ ।” 5 त्यसलैे मोशाले परम भकुो
वचनमा इ ाएलका मािनसहरूलाई आज्ञा िदए, “योसफेका सन्तानहरूका कुलले
भनकेो कुरा सही हो । 6सलोफादका छोरीको बारेमा परम भलुे यो आज्ञा िदनहुुन्छ,
'ितनीहरू आफूलाई उ म लाग् ने मािनससगँ िववाह गरून,् तर ितनीहरूले आफ्ना
िपताको प रवारिभ मा िववाह गन ुर्पछर् ।' 7 इ ाएलका मािनसहरूको कुनै पिन
अशं एउटा कुलबाट अक मा बद् ली गन ुर्हुदँनै । इ ाएलका मािनसहरूको हरेक
कुलले आ-आफ्नो पखुार्को कुलको अशंलाई िनरन्तरता िदनपुछर् । 8 आफ्नो
कुलमा अशं पाउने हरेक मिहलाले आफ्नै िपताको कुलको प रवारिभ मा िववाह
गन ुर्पछर्, तािक इ ाएलका मािनस हरेकले आ-आफ्नो पखुार्हरूबाटको अशं पाओस ्
। 9 कुनै पिन िहस्सा एउटा कुलबाट अक मा बद्ली गन ुर्हुदँनै । इ ाएलका
मािनसको कुलको हरेकले आ-आफ्नो अशं सरुिक्षत राख् नपुछर् ।” 10 त्यसलैे
सलोफादका छोरीहरूले परम भलुे आज्ञा गन ुर्भएबमोिजम गरे । 11 सलोफादका
छोरी महला, ितसार्, होग्ला, िमल्का र नोआहले मनश्शकेा सन्तानहरूसगँ िववाह
गरे । 12 ितनीहरूले योसफेका छोरा मनश्शकेा सन्तानहरूका कुलहरूमा िववाह गरे
। यसरी ितनीहरूको िहस्सा ितनीहरूको िपताको कुलिभ नै र ो । 13 परम भलुे
मोशा ारा यरीहोमा यदर्न निजक मोआबको मदैानमा इ ाएलका मािनसहरूलाई
िदनभुएका आज्ञाहरू र िनयमहरू ियनै हुन ्।
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