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సంఖాయ్ 1:1 వారు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలువెళిల్న రెండవ సంవతస్రము రెండవ నెల మొదటి 

తేదిని, సీనాయి అరణయ్మందలి పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

saMkhyaa 1:1 vaaru aiguptu daeSamunuMDi bayaluveLlina reMDava 
saMvatsaramu reMDava nela modaTi taedini, seenaayi araNyamaMdali 
pratyakshapu guDaaramulO yehOvaa mOshaetO iTlanenu 

సంఖాయ్ 1:2 ఇశార్యేలీయుల వంశముల చొపుప్న వారి వారి పితరుల కుటుంబములనుబటిట్ వారి వారి 

పెదద్లచొపుప్న మగవారినందరిని లెకిక్ంచి సరవ్సమాజసంఖయ్ను వార్యించుము. 
saMkhyaa 1:2 iSraayaeleeyula vaMSamula choppuna vaari vaari pitarula 
kuTuMbamulanubaTTi vaari vaari peddalachoppuna magavaarinaMdarini 
lekkiMchi sarvasamaajasaMkhyanu vraayiMchumu. 
సంఖాయ్ 1:3 ఇశార్యేలీయులలో సైనయ్ముగా వెళుల్వారిని, అనగా ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని 

పైపార్యముగల వారిని, తమ తమ సేనలనుబటిట్ నీవును అహరోనును లెకిక్ంపవలెను. 
saMkhyaa 1:3 iSraayaeleeyulalO sainyamugaa veLluvaarini, anagaa iruvadi 
yaeMDlu modalukoni paipraayamugala vaarini, tama tama saenalanubaTTi 
neevunu aharOnunu lekkiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 1:4 మరియు పర్తి గోతర్ములో ఒకడు, అనగా తన పితరుల కుటుంబములో ముఖుయ్డు, మీతో 

కూడ ఉండవలెను. 
saMkhyaa 1:4 mariyu prati gOtramulO okaDu, anagaa tana pitarula 
kuTuMbamulO mukhyuDu, meetO kooDa uMDavalenu. 
సంఖాయ్ 1:5 మీతో కూడ ఉండవలసినవారి పేళుల్ ఏవేవనగా రూబేను గోతర్ములో షెదేయూరు 

కుమారుడైన ఏలీసూరు; 
saMkhyaa 1:5 meetO kooDa uMDavalasinavaari paeLlu aevaevanagaa 
roobaenu gOtramulO shedaeyooru kumaaruDaina aeleesooru; 

సంఖాయ్ 1:6 షిమోయ్ను గోతర్ములో సూరీషదాద్యి కుమారుడైన షెలుమీయేలు 

saMkhyaa 1:6 shimyOnu gOtramulO sooreeshaddaayi kumaaruDaina 
shelumeeyaelu 

సంఖాయ్ 1:7 యూదా గోతర్ములో అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

saMkhyaa 1:7 yoodaa gOtramulO ammeenaadaabu kumaaruDaina 
nayassOnu 

సంఖాయ్ 1:8 ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

saMkhyaa 1:8 iSSaakhaaru gOtramulO sooyaaru kumaaruDaina netanaelu 
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సంఖాయ్ 1:9 జెబూలూను గోతర్ములో హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

saMkhyaa 1:9 jebooloonu gOtramulO haelOnu kumaaruDaina aeleeyaabu 

సంఖాయ్ 1:10 యోసేపు సంతానమందు, అనగా ఎఫార్యిము గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన 

ఎలీషామాయు; మనషేష్ గోతర్ములో పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

saMkhyaa 1:10 yOsaepu saMtaanamaMdu, anagaa ephraayimu gOtramulO 
ameehoodu kumaaruDaina eleeshaamaayu; manashshae gOtramulO 
pedaasooru kumaaruDaina gamaleeyaelu 

సంఖాయ్ 1:11 బెనాయ్మీను గోతర్ములో గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను 

saMkhyaa 1:11 benyaameenu gOtramulO gidyOnee kumaaruDaina 
abeedaanu 

సంఖాయ్ 1:12 దాను గోతర్ములో ఆమీషదాద్యి కుమారుడైన అహీయెజెరు 

saMkhyaa 1:12 daanu gOtramulO aameeshaddaayi kumaaruDaina 
aheeyejeru 

సంఖాయ్ 1:13 ఆషేరు గోతర్ములో ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు 

saMkhyaa 1:13 aashaeru gOtramulO okraanu kumaaruDaina pageeyaelu 

సంఖాయ్ 1:14 గాదు గోతర్ములో దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలాసాపు 

saMkhyaa 1:14 gaadu gOtramulO deyoovaelu kumaaruDaina elaasaapu 

సంఖాయ్ 1:15 నఫాత్లి గోతర్ములో ఏనాను కుమారుడైన అహీర అనునవి. 
saMkhyaa 1:15 naphtaali gOtramulO aenaanu kumaaruDaina aheera 
anunavi. 
సంఖాయ్ 1:16 వీరు సమాజములో పేరు పొందినవారు. వీరు తమ తమ పితరుల గోతర్ములలో 

పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల కుటుంబములకు పెదద్లును. 
saMkhyaa 1:16 veeru samaajamulO paeru poMdinavaaru. veeru tama tama 
pitarula gOtramulalO pradhaanulu iSraayaeleeyula kuTuMbamulaku 
peddalunu. 
సంఖాయ్ 1:17 పేళల్చేత వివరింపబడిన ఆ మనుషుయ్లను మోషే అహరోనులు పిలుచుకొని రెండవ నెల 

మొదటి తేదిని సరవ్ సమాజమును కూరెచ్ను. 
saMkhyaa 1:17 paeLlachaeta vivariMpabaDina aa manushyulanu mOshae 
aharOnulu piluchukoni reMDava nela modaTi taedini sarva samaajamunu 
koorchenu. 

Page  of 6 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

సంఖాయ్ 1:18 ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారు తమ తమ వంశావళులనుబటిట్ 

తమ తమ వంశములను తమ తమ పితరుల కుటుంబములను తమ తమ పెదద్ల సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:18 iruvadi aeMDlu modalukoni pai praayamu galavaaru tama 
tama vaMSaavaLulanubaTTi tama tama vaMSamulanu tama tama pitarula 
kuTuMbamulanu tama tama peddala saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:19 యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించినటుల్ సీనాయి అరణయ్ములో మోషే వారిని లెకిక్ంచెను. 
saMkhyaa 1:19 yehOvaa ataniki aaj~naapiMchinaTlu seenaayi araNyamulO 
mOshae vaarini lekkiMchenu. 
సంఖాయ్ 1:20 ఇశార్యేలు పర్థమ కుమారుడైన రూబేను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో 

తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా 

వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా రూబేను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడిన వారు నలుబది యారువేల 

ఐదు వందలమంది యైరి. 
saMkhyaa 1:20 iSraayaelu prathama kumaaruDaina roobaenu putrula 
vaMSaavaLi . tama tama vaMSamulalO tama tama pitarula 
kuTuMbamulalO iruvadi yaeMDlu modalukoni pai praayamu kaligi 
saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu teliyacheppagaa roobaenu 
gOtramulO lekkiMpabaDina vaaru nalubadi yaaruvaela aidu 
vaMdalamaMdi yairi. 
సంఖాయ్ 1:21 షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ 
saMkhyaa 1:21 shimyOnu putrula vaMSaavaLi. tama tama vaMSamulalO 
tama tama pitarula kuTuMbamulalO iruvadi yaeMDlu 

సంఖాయ్ 1:22 మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి పెదద్ల సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:22 modalukoni pai praayamu kaligi saenagaa veLluvaaraMdari 
peddala saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:23 షిమోయ్ను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల మూడు వందలమంది 

యైరి. 
saMkhyaa 1:23 shimyOnu gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru aebadi 
tommidivaela mooDu vaMdalamaMdi yairi. 
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సంఖాయ్ 1:24 గాదు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:24 gaadu putrula vaMSaavaLi. tama tama vaMSamulalO tama 
tama pitarula kuTuMbamulalO iruvadi yaeMDlu modalukoni pai praayamu 
kaligi saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:25 గాదు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది యయిదువేల ఆరువందల ఏబదిమంది 

యైరి. 
saMkhyaa 1:25 gaadu gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru nalubadi 
yayiduvaela aaruvaMdala aebadimaMdi yairi. 
సంఖాయ్ 1:26 యూదా పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:26 yoodaa putrula vaMSaavaLi. tama tama vaMSamulalO tama 
tama pitarula kuTuMbamulalO iruvadi yaeMDlu modalukoni pai praayamu 
kaligi saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:27 యూదా గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు డెబబ్ది నాలుగువేల ఆరు వందలమంది యైరి. 
saMkhyaa 1:27 yoodaa gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru Debbadi 
naaluguvaela aaru vaMdalamaMdi yairi. 
సంఖాయ్ 1:28 ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:28 iSSaakhaaru putrula vaMSaavaLi. tama tama vaMSamulalO 
tama tama pitarula kuTuMbamulalO iruvadi yaeMDlu modalukoni pai 
praayamu kaligi saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:29 ఇశాశ్ఖారు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది నాలుగువేల నాలుగు వందలమంది 

యైరి. 
saMkhyaa 1:29 iSSaakhaaru gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru aebadi 
naaluguvaela naalugu vaMdalamaMdi yairi. 
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సంఖాయ్ 1:30 జెబూలూను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:30 jebooloonu putrula vaMSaavaLi. tama tama vaMSamulalO 
tama tama pitarula kuTuMbamulalO iruvadiyaeMDlu modalukoni pai 
praayamu kaligi saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:31 జెబూలూను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది యేడువేల నాలుగు వందలమంది 

యైరి. 
saMkhyaa 1:31 jebooloonu gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru aebadi 
yaeDuvaela naalugu vaMdalamaMdi yairi. 
సంఖాయ్ 1:32 యోసేపు పుతుర్ల వంశావళి, అనగా ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ 

వంశములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము 

కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:32 yOsaepu putrula vaMSaavaLi, anagaa ephraayimu putrula 
vaMSaavaLi . tama tama vaMSamulalO tama tama pitarula 
kuTuMbamulalO iruvadi yaeMDlu modalukoni pai praayamu kaligi 
saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:33 యోసేపు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదు వందలమంది యైరి. 
saMkhyaa 1:33 yOsaepu gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru nalubadivaela 
aidu vaMdalamaMdi yairi. 
సంఖాయ్ 1:34 మనషేష్ పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:34 manashshae putrula vaMSaavaLi. tama tama vaMSamulalO 
tama tama pitarula kuTuMbamulalO iruvadi yaeMDlu modalukoni pai 
praayamu kaligi saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:35 మనషేష్ గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల రెండు వందలమంది యైరి. 
saMkhyaa 1:35 manashshae gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru muppadi 
reMDuvaela reMDu vaMdalamaMdi yairi. 
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సంఖాయ్ 1:36 బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:36 benyaameenu putrula vaMSaavaLi. tama tama 
vaMSamulalO tama tama pitarula kuTuMbamulalO iruvadi yaeMDlu 
modalukoni pai praayamu kaligi saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu 
teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:37 బెనాయ్మీను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది యైదువేల నాలుగు వందలమంది 

యైరి. 
saMkhyaa 1:37 benyaameenu gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru muppadi 
yaiduvaela naalugu vaMdalamaMdi yairi. 
సంఖాయ్ 1:38 దాను పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:38 daanu putrula vaMSaavaLi. tama tama vaMSamulalO tama 
tama pitarula kuTuMbamulalO iruvadi yaeMDlu modalukoni pai praayamu 
kaligi saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:39 దాను గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండువేల ఏడు వందలమంది యైరి. 
saMkhyaa 1:39 daanu gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru aruvadi 
reMDuvaela aeDu vaMdalamaMdi yairi. 
సంఖాయ్ 1:40 ఆషేరు పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:40 aashaeru putrula vaMSaavaLi. tama tama vaMSamulalO 
tama tama pitarula kuTuMbamulalO iruvadiyaeMDlu modalukoni pai 
praayamu kaligi saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:41 ఆషేరు గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు నలువది యొకవేయి ఐదు వందలమంది యైరి. 
saMkhyaa 1:41 aashaeru gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru naluvadi 
yokavaeyi aidu vaMdalamaMdi yairi. 
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సంఖాయ్ 1:42 నఫాత్లి పుతుర్ల వంశావళి. తమ తమ వంశములలో తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా వెళుల్వారందరి సంఖయ్ను 

తెలియచెపప్గా 

saMkhyaa 1:42 naphtaali putrula vaMSaavaLi. tama tama vaMSamulalO 
tama tama pitarula kuTuMbamulalO iruvadi yaeMDlu modalukoni pai 
praayamu kaligi saenagaa veLluvaaraMdari saMkhyanu teliyacheppagaa 

సంఖాయ్ 1:43 నఫాత్లి గోతర్ములో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది మూడువేల నాలుగు వందలమంది యైరి. 
saMkhyaa 1:43 naphtaali gOtramulO lekkiMpabaDinavaaru aebadi 
mooDuvaela naalugu vaMdalamaMdi yairi. 
సంఖాయ్ 1:44 వీరు లెకిక్ంపబడినవారు, అనగా మోషేయు అహరోనును తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ ఒకొక్కక్డుగా ఏరప్డిన పర్ధానులును లెకిక్ంచినవారు. 
saMkhyaa 1:44 veeru lekkiMpabaDinavaaru, anagaa mOshaeyu aharOnunu 
tama tama pitarula kuTuMbamulanubaTTi okkokkaDugaa aerpaDina 
pradhaanulunu lekkiMchinavaaru. 
సంఖాయ్ 1:45 అటుల్ ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్న లెకిక్ంపబడిన 

వారందరు, అనగా ఇరువది యేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి సేనగా బయలువెళిల్న 

ఇశార్యేలీయులందరు 

saMkhyaa 1:45 aTlu iSraayaeleeyulalO tama tama pitarula kuTuMbamula 
choppuna lekkiMpabaDina vaaraMdaru, anagaa iruvadi yaeMDlu 
m o d a l u k o n i p a i p r a a y a m u k a l i g i s a e n a g a a b a y a l u v e L l i n a 
iSraayaeleeyulaMdaru 

సంఖాయ్ 1:46 లెకిక్ంపబడి ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది యైరి. 
saMkhyaa 1:46 lekkiMpabaDi aarulakshala mooDuvaela aiduvaMdala 
aebadimaMdi yairi. 
సంఖాయ్ 1:47 అయితే లేవీయులు తమ పితరుల గోతర్ముచొపుప్న వారితో పాటు లెకిక్ంపబడలేదు. 
saMkhyaa 1:47 ayitae laeveeyulu tama pitarula gOtramuchoppuna vaaritO 
paaTu lekkiMpabaDalaedu. 
సంఖాయ్ 1:48 ఏలయనగా యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచిచ్యుండెను నీవు లేవీ గోతర్మును 

లెకిక్ంపకూడదు. 
s a M k h y a a 1 : 4 8 a e l a y a n a g a a y e h O v a a m O s h a e t O e e l a a g u 
selavichchiyuMDenu neevu laevee gOtramunu lekkiMpakooDadu. 
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సంఖాయ్ 1:49 ఇశార్యేలీయుల మొతత్మునకు వారి మొతత్మును చేరచ్కూడదు. 
saMkhyaa 1:49 iSraayaeleeyula mottamunaku vaari mottamunu 
chaerchakooDadu. 
సంఖాయ్ 1:50 నీవు సాక్షయ్పు గుడారము మీదను దాని ఉపకరణములనిన్టిమీదను దానిలో చేరిన 

వాటనిన్టిమీదను లేవీయులను నియమింపుము. వారే మందిరమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని 

మోయవలెను. వారు మందిరపు సేవ చేయుచు దానిచుటుట్ దిగవలసినవారై యుందురు. 
saMkhyaa 1:50 neevu saakshyapu guDaaramu meedanu daani 
upakaraNamulanniTimeedanu daanilO chaerina vaaTanniTimeedanu 
l a e v e e y u l a n u n i y a m i M p u m u . v a a r a e m a M d i r a m u n u d a a n i 
upakaraNamulanniTini mOyavalenu. vaaru maMdirapu saeva chaeyuchu 
daanichuTTu digavalasinavaarai yuMduru. 
సంఖాయ్ 1:51 మందిరము సాగబోవునపుప్డు లేవీయులే దాని విపప్వలెను, మందిరము దిగునపుప్డు 

లేవీయులే దాని వేయవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష నొందును. 
saMkhyaa 1:51 maMdiramu saagabOvunappuDu laeveeyulae daani 
vippavalenu, maMdiramu digunappuDu laeveeyulae daani vaeyavalenu. 
anyuDu sameepiMchinayeDala vaaDu maraNaSiksha noMdunu. 
సంఖాయ్ 1:52 ఇశార్యేలీయులు తమ తమ సేనల చొపుప్న పర్తివాడును తన తన పాళెములో తన తన 

ధవ్జమునొదద్ దిగవలెను. 
saMkhyaa 1:52 iSraayaeleeyulu tama tama saenala choppuna prativaaDunu 
tana tana paaLemulO tana tana dhvajamunodda digavalenu. 
సంఖాయ్ 1:53 ఇశార్యేలీయుల సమాజముమీద కోపము రాకుండునటుల్ లేవీయులు సాక్షయ్పు 

గుడారము చుటుట్ దిగవలెను; వారు సాక్షయ్పు గుడారమును కాపాడవలెను. 
s a M k h y a a 1 : 5 3 i S r a a y a e l e e y u l a s a m a a j a m u m e e d a k O p a m u 
raakuMDunaTlu laeveeyulu saakshyapu guDaaramu chuTTu digavalenu; 
vaaru saakshyapu guDaaramunu kaapaaDavalenu. 
సంఖాయ్ 1:54 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినవాటనిన్టిని తపప్కుండ ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 
saMkhyaa 1:54 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinavaaTanniTini 
tappakuMDa iSraayaeleeyulu chaesiri. 
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సంఖాయ్ 2:1 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 
saMkhyaa 2:1 mariyu yehOvaa mOshae aharOnulaku eelaagu 
selavichchenu. 
సంఖాయ్ 2:2 ఇశార్యేలీయులందరు తమ తమ పితరుల కుటుంబముల టెకెక్ములను పటుట్కొని తమ 

తమ ధవ్జమునొదద్ దిగవలెను, వారు పర్తయ్క్షపు గుడారమునకెదురుగా దానిచుటుట్ దిగవలెను. 
saMkhyaa 2:2 iSraayaeleeyulaMdaru tama tama pitarula kuTuMbamula 
Tekkemulanu paTTukoni tama tama dhvajamunodda digavalenu, vaaru 
pratyakshapu guDaaramunakedurugaa daanichuTTu digavalenu. 
సంఖాయ్ 2:3 సూరుయ్డు ఉదయించు తూరుప్దికుక్న యూదా పాళెపు ధవ్జము గలవారు తమ తమ 

సేనలచొపుప్న దిగవలెను. అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను యూదా కుమారులకు పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 2:3 sooryuDu udayiMchu toorpudikkuna yoodaa paaLepu 
dhvajamu galavaaru tama tama saenalachoppuna digavalenu. 
ammeenaadaabu kumaaruDaina nayassOnu yoodaa kumaarulaku 
pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 2:4 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడిన పురుషులు డెబబ్ది నాలుగువేల 

ఆరువందలమంది. 
saMkhyaa 2:4 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDina purushulu 
Debbadi naaluguvaela aaruvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:5 అతని సమీపమున ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులు దిగవలెను. సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు 

ఇశాశ్ఖారు కుమారులకు పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 2:5 atani sameepamuna iSSaakhaaru gOtrikulu digavalenu. 
sooyaaru kumaaruDaina netanaelu iSSaakhaaru kumaarulaku 
pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 2:6 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడిన పురుషులు ఏబది నాలుగువేల 

నాలుగువందలమంది. 
saMkhyaa 2:6 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDina purushulu 
aebadi naaluguvaela naaluguvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:7 అతని సమీపమున జెబూలూను గోతిర్కులుండవలెను. హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు 

జెబూలూనీయులకు పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 2:7 atani sameepamuna jebooloonu gOtrikuluMDavalenu. 
haelOnu kumaaruDaina aeleeyaabu jeboolooneeyulaku pradhaanuDu. 
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సంఖాయ్ 2:8 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది యేడువేల 

నాలుగువందలమంది. 
saMkhyaa 2:8 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDinavaaru 
aebadi yaeDuvaela naaluguvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:9 యూదా పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న లక్ష యెనుబది 

యారువేల నాలుగువందలమంది. వారు ముందర సాగి నడవవలెను. 
saMkhyaa 2:9 yoodaa paaLemulO lekkiMpabaDina vaaraMdaru vaari 
saenalachoppuna laksha yenubadi yaaruvaela naaluguvaMdalamaMdi. 
vaaru muMdara saagi naDavavalenu. 
సంఖాయ్ 2:10 రూబేను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న దకిష్ణదికుక్న ఉండవలెను. షెదేయూరు 

కుమారుడైన ఏలీసూరు రూబేను కుమారులకు పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 2:10 roobaenu paaLepu dhvajamu vaari saenalachoppuna 
dakshiNadikkuna uMDavalenu. shedaeyooru kumaaruDaina aeleesooru 
roobaenu kumaarulaku pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 2:11 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది యారువేల 

ఐదువందలమంది. 
saMkhyaa 2:11 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDinavaaru 
nalubadi yaaruvaela aiduvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:12 అతని సమీపమున షిమోయ్ను గోతిర్కులు దిగవలెను. సూరీషదాద్యి కుమారుడైన 

షెలుమీయేలు షిమోయ్ను కుమారులకు పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 2:12 atani sameepamuna shimyOnu gOtrikulu digavalenu. 
sooreeshaddaayi kumaaruDaina shelumeeyaelu shimyOnu kumaarulaku 
pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 2:13 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది తొమిమ్దివేల 

మూడువందలమంది. 
saMkhyaa 2:13 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDinavaaru 
aebadi tommidivaela mooDuvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:14 అతని సమీపమున గాదు గోతర్ముండవలెను. రగూయేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపు 

గాదు కుమారులకు పర్ధానుడు. 
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saMkhyaa 2:14 atani sameepamuna gaadu gOtramuMDavalenu. ragooyaelu 
kumaaruDaina eleeyaasaapu gaadu kumaarulaku pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 2:15 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది యయిదువేల 

ఆరువందల ఏబదిమంది. 
saMkhyaa 2:15 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDinavaaru 
nalubadi yayiduvaela aaruvaMdala aebadimaMdi. 
సంఖాయ్ 2:16 రూబేను పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న లక్ష 

యేబదియొకవేయి నాలుగువందల ఏబదిమంది. వారు రెండవ తెగలో సాగి నడవవలెను. 
saMkhyaa 2:16 roobaenu paaLemulO lekkiMpabaDina vaaraMdaru vaari 
saenalachoppuna laksha yaebadiyokavaeyi naaluguvaMdala aebadimaMdi. 
vaaru reMDava tegalO saagi naDavavalenu. 
సంఖాయ్ 2:17 పర్తయ్క్షపు గుడారము లేవీయుల పాళెముతో పాళెముల నడుమను సాగి నడవవలెను. 

వారెటుల్ దిగుదురో అటేల్ తమ తమ ధవ్జములనుబటిట్ పర్తివాడును తన తన వరుసలో సాగి 

నడవవలెను. 
saMkhyaa 2:17 pratyakshapu guDaaramu laeveeyula paaLemutO 
paaLemula naDumanu saagi naDavavalenu. vaareTlu digudurO aTlae tama 
tama dhvajamulanubaTTi prativaaDunu tana tana varusalO saagi 
naDavavalenu. 
సంఖాయ్ 2:18 ఎఫార్యిము సేనలచొపుప్న వారి పాళెపు ధవ్జము పడమటిదికుక్న ఉండవలెను. 

అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా ఎఫార్యిము కుమారులకు పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 2:18 ephraayimu saenalachoppuna vaari paaLepu dhvajamu 
paDamaTidikkuna uMDavalenu. ameehoodu kumaaruDaina eleeshaamaa 
ephraayimu kumaarulaku pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 2:19 అతని సేన, అనగా అతని వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబదివేల ఐదువందలమంది. 
saMkhyaa 2:19 atani saena, anagaa atani vaarilO lekkiMpabaDinavaaru 
nalubadivaela aiduvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:20 అతని సమీపమున మనషేష్ గోతర్ముండవలెను. పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు 

మనషేష్ కుమారులలో పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 2:20 atani sameepamuna manashshae gOtramuMDavalenu. 
pedaasooru kumaaruDaina gamaleeyaelu manashshae kumaarulalO 
pradhaanuDu. 
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సంఖాయ్ 2:21 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది రెండువేల 

రెండువందలమంది. 
saMkhyaa 2:21 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDinavaaru 
muppadi reMDuvaela reMDuvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:22 అతని సమీపమున బెనాయ్మీను గోతర్ముండవలెను. గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను 

బెనాయ్మీను కుమారులకు పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 2:22 atani sameepamuna benyaameenu gOtramuMDavalenu. 
gidyOnee kumaaruDaina abeedaanu benyaameenu kumaarulaku 
pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 2:23 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ముపప్ది యయిదువేల 

నాలుగువందలమంది. 
saMkhyaa 2:23 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDinavaaru 
muppadi yayiduvaela naaluguvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:24 ఎఫార్యిము పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు వారి సేనలచొపుప్న లక్ష 

యెనిమిదివేల నూరుమంది. వారు మూడవ గుంపులో సాగి నడవవలెను. 
saMkhyaa 2:24 ephraayimu paaLemulO lekkiMpabaDina vaaraMdaru vaari 
saenalachoppuna laksha yenimidivaela noorumaMdi. vaaru mooDava 
guMpulO saagi naDavavalenu. 
సంఖాయ్ 2:25 దాను పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ఉతత్రదికుక్న ఉండవలెను. అమీషదాయి 

కుమారుడైన అహీయెజెరు దాను కుమారులకు పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 2:25 daanu paaLepu dhvajamu vaari saenalachoppuna 
uttaradikkuna uMDavalenu. ameeshadaayi kumaaruDaina aheeyejeru 
daanu kumaarulaku pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 2:26 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు అరువది రెండువేల 

ఏడువందలమంది. 
saMkhyaa 2:26 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDinavaaru 
aruvadi reMDuvaela aeDuvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:27 అతని సమీపమున ఆషేరు గోతిర్కులు దిగవలెను. ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు 

ఆషేరు కుమారులకు పర్ధానుడు. 
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saMkhyaa 2:27 atani sameepamuna aashaeru gOtrikulu digavalenu. 
okraanu kumaaruDaina pageeyaelu aashaeru kumaarulaku pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 2:28 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది యొకవేయి 

ఐదువందలమంది. 
saMkhyaa 2:28 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDinavaaru 
nalubadi yokavaeyi aiduvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:29 అతని సమీపమున నఫాత్లి గోతిర్కులుండవలెను. ఏనాను కుమారుడైన అహీర నఫాత్లి 

కుమారులకు పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 2:29 atani sameepamuna naphtaali gOtrikuluMDavalenu. 
aenaanu kumaaruDaina aheera naphtaali kumaarulaku pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 2:30 అతని సేన, అనగా అతనివారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏబది మూడువేల 

నాలుగువందలమంది. 
saMkhyaa 2:30 atani saena, anagaa atanivaarilO lekkiMpabaDinavaaru 
aebadi mooDuvaela naaluguvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 2:31 దాను పాళెములో లెకిక్ంపబడిన వారందరు లక్ష యేబది యేడువేల ఆరువందలమంది. 

వారు తమ ధవ్జముల పర్కారము కడపటి గుంపులో నడవవలెను. 
saMkhyaa 2:31 daanu paaLemulO lekkiMpabaDina vaaraMdaru laksha 
yaebadi yaeDuvaela aaruvaMdalamaMdi. vaaru tama dhvajamula 
prakaaramu kaDapaTi guMpulO naDavavalenu. 
సంఖాయ్ 2:32 వీరు ఇశార్యేలీయులలో తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము 

లెకిక్ంపబడినవారు. తమ తమ సేనల చొపుప్న తమ తమ పాళెములలో లెకిక్ంపబడిన వారందరు 

ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబదిమంది. 
saMkhyaa 2:32 veeru iSraayaeleeyulalO tama tama pitarula kuTuMbamula 
prakaaramu lekkiMpabaDinavaaru. tama tama saenala choppuna tama 
tama paaLemulalO lekkiMpabaDina vaaraMdaru aarulakshala mooDuvaela 
aiduvaMdala aebadimaMdi. 
సంఖాయ్ 2:33 అయితే యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ లేవీయులు ఇశార్యేలీయులలో తముమ్ను 

లెకిక్ంచుకొనలేదు. 
saMkhyaa 2:33 ayitae yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu laeveeyulu 
iSraayaeleeyulalO tammunu lekkiMchukonalaedu. 
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సంఖాయ్ 2:34 అటుల్ ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సమసత్మును చేసిరి. అటుల్ 

వారు తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను పర్తివాడు తన 

తన ధవ్జమునుబటిట్ దిగుచు సాగుచు నుండిరి. 
s a M k h y a a 2 : 3 4 a T l u i S r a a y a e l e e y u l u y e h O v a a m O s h a e k u 
aaj~naapiMchinaTlu samastamunu chaesiri. aTlu vaaru tama tama 
vaMSamula choppunanu tama tama pitarula kuTuMbamula choppunanu 
prativaaDu tana tana dhvajamunubaTTi diguchu saaguchu nuMDiri. 
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సంఖాయ్ 3:1 యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడిన నాటికి అహరోను మోషేల 

వంశావళులు ఇవే. 
saMkhyaa 3:1 yehOvaa seenaayi koMDameeda mOshaetO maaTalaaDina 
naaTiki aharOnu mOshaela vaMSaavaLulu ivae. 
సంఖాయ్ 3:2 అహరోను కుమారుల పేరులు ఏవనగా, తొలుతపుటిట్న నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు 

ఈతామారు అనునవే. 
saMkhyaa 3:2 aharOnu kumaarula paerulu aevanagaa, tolutapuTTina 
naadaabu abeehu eliyaajaru eetaamaaru anunavae. 
సంఖాయ్ 3:3 ఇవి అభిషేకమునొంది యాజకులైన అహరోను కుమారుల పేరులు; వారు 

యాజకులగునటుల్ అతడు వారిని పర్తిషిఠ్ంచెను. 
saMkhyaa 3:3 ivi abhishaekamunoMdi yaajakulaina aharOnu kumaarula 
paerulu; vaaru yaajakulagunaTlu ataDu vaarini pratishThiMchenu. 
సంఖాయ్ 3:4 నాదాబు అబీహులు సీనాయి అరణయ్మందు యెహోవా సనిన్ధిని అనాయ్గిన్ నరిప్ంచినందున 

వారు యెహోవా సనిన్ధిని చనిపోయిరి. వారికి కుమారులు కలుగలేదు గనుక ఎలియాజరు 

ఈతామారును తమ తండిర్యైన అహరోను ఎదుట యాజకసేవ చేసిరి. 
saMkhyaa 3:4 naadaabu abeehulu seenaayi araNyamaMdu yehOvaa 
sannidhini anyaagni narpiMchinaMduna vaaru yehOvaa sannidhini 
chanipOyiri. vaariki kumaarulu kalugalaedu ganuka eliyaajaru 
eetaamaarunu tama taMDriyaina aharOnu eduTa yaajakasaeva chaesiri. 
సంఖాయ్ 3:5 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు లేవి గోతిర్కులను తీసికొనివచిచ్ 
saMkhyaa 3:5 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
laevi gOtrikulanu teesikonivachchi 
సంఖాయ్ 3:6 వారు అతనికి పరిచారకులుగా ఉండునటుల్ యాజకుడైన అహరోను ఎదుట వారిని 

నిలువబెటుట్ము. 
saMkhyaa 3:6 vaaru ataniki parichaarakulugaa uMDunaTlu yaajakuDaina 
aharOnu eduTa vaarini niluvabeTTumu. 
సంఖాయ్ 3:7 వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట మందిరపు సేవ చేయవలెను. తాము 

కాపాడవలసినదానిని, సరవ్సమాజము కాపాడవలసినదానిని, వారు కాపాడవలెను. 
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saMkhyaa 3:7 vaaru pratyakshapu guDaaramu neduTa maMdirapu saeva 
chaeyavalenu. taamu kaapaaDavalasinadaanini, sarvasamaajamu 
kaapaaDavalasinadaanini, vaaru kaapaaDavalenu. 
సంఖాయ్ 3:8 మందిరపు సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని, 

ఇశార్యేలీయులు కాపాడవలసినదంతటిని, వారే కాపాడవలెను. 
saMkhyaa 3:8 maMdirapu saeva chaeyuTaku pratyakshapu 
g u D a a r a m u y o k k a u p a k a r a N a m u l a n n i T i n i , i S r a a y a e l e e y u l u 
kaapaaDavalasinadaMtaTini, vaarae kaapaaDavalenu. 
సంఖాయ్ 3:9 కాగా నీవు లేవీయులను అహరోనుకును అతని కుమారులకును అపప్గింపవలెను. వారు 

ఇశార్యేలీయులలోనుండి అతని వశము చేయబడినవారు. 
saMkhyaa 3:9 kaagaa neevu laeveeyulanu aharOnukunu atani 
kumaarulakunu appagiMpavalenu. vaaru iSraayaeleeyulalOnuMDi atani 
vaSamu chaeyabaDinavaaru. 
సంఖాయ్ 3:10 నీవు అహరోనును అతని కుమారులను నియమింపవలెను. వారు తమ యాజకధరమ్ము 

ననుసరించి నడుచుకొందురు. అనుయ్డు సమీపించినయెడల వాడు మరణశిక్ష నొందును. 
saMkhyaa 3:10 neevu aharOnunu atani kumaarulanu niyamiMpavalenu. 
vaaru tama yaajakadharmamu nanusariMchi naDuchukoMduru. anyuDu 
sameepiMchinayeDala vaaDu maraNaSiksha noMdunu. 
సంఖాయ్ 3:11 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులలో 

తొలిచూలియైన పర్తి మగపిలల్కు మారుగా 

saMkhyaa 3:11 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu idigO 
naenu iSraayaeleeyulalO tolichooliyaina prati magapillaku maarugaa 

సంఖాయ్ 3:12 ఇశార్యేలీయులలోనుండి లేవీయులను నా వశము చేసికొనియునాన్ను. పర్తి 

తొలిచూలియు నాది గనుక లేవీయులు నావారైయుందురు. 
saMkhyaa 3:12 iSraayaeleeyulalOnuMDi laeveeyulanu naa vaSamu 
chaesikoniyunnaanu. prati tolichooliyu naadi ganuka laeveeyulu 
naavaaraiyuMduru. 
సంఖాయ్ 3:13 ఐగుపుత్దేశములో నేను పర్తి తొలిచూలును సంహరించిననాడు మనుషుయ్ల 

తొలిచూలులనేమి పశువుల తొలిచూలులనేమి ఇశార్యేలీయులలో అనిన్టిని నాకొరకు 

పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిని; వారు నావారైయుందురు. నేనే యెహోవాను. 
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saMkhyaa 3:13 aiguptudaeSamulO naenu prati tolichoolunu 
saMhariMchinanaaDu manushyula tolichoolulanaemi paSuvula 
t o l i c h o o l u l a n a e m i i S r a a y a e l e e y u l a l O a n n i T i n i n a a k o r a k u 
pratishThiMchukoMTini; vaaru naavaaraiyuMduru. naenae yehOvaanu. 
సంఖాయ్ 3:14 మరియు సీనాయి అరణయ్మందు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 
saMkhyaa 3:14 mariyu seenaayi araNyamaMdu yehOvaa mOshaeku 
eelaagu selavichchenu. 
సంఖాయ్ 3:15 లేవీయుల పితరుల కుటుంబములను వారి వారి వంశములను లెకిక్ంపుము. ఒక నెల 

మొదలుకొని పై పార్యముగల మగవారినందరిని లెకిక్ంపవలెను. 
saMkhyaa 3:15 laeveeyula pitarula kuTuMbamulanu vaari vaari 
vaMSamulanu lekkiMpumu. oka nela modalukoni pai praayamugala 
magavaarinaMdarini lekkiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 3:16 కాబటిట్ మోషే యెహోవా తనకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆయన మాటచొపుప్న వారిని 

లెకిక్ంచెను. 
saMkhyaa 3:16 kaabaTTi mOshae yehOvaa tanaku aaj~naapiMchinaTlu 
aayana maaTachoppuna vaarini lekkiMchenu. 
సంఖాయ్ 3:17 లేవి కుమారుల పేళుల్ గెరోష్ను కహాతు మెరారి అనునవి. 
saMkhyaa 3:17 laevi kumaarula paeLlu gershOnu kahaatu meraari anunavi. 
సంఖాయ్ 3:18 గెరోష్ను కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ అనునవి. 
saMkhyaa 3:18 gershOnu kumaarula vaMSakartala paeLlu libnee shimee 
anunavi. 
సంఖాయ్ 3:19 కహాతు కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు అనునవి. 
saMkhyaa 3:19 kahaatu kumaarula vaMSakartala paeLlu amraamu ishaaru 
hebrOnu ujjeeyaelu anunavi. 
సంఖాయ్ 3:20 మెరారి కుమారుల వంశకరత్ల పేళుల్ మాహలి మూషి. వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్న ఇవి లేవీయుల వంశములు. 
saMkhyaa 3:20 meraari kumaarula vaMSakartala paeLlu maahali mooshi. 
vaari vaari pitarula kuTuMbamula choppuna ivi laeveeyula vaMSamulu. 
సంఖాయ్ 3:21 లిబీన్యులు షిమీయులు గెరోష్ను వంశసుథ్లు గెరోష్నీయుల వంశపువారు వీరే. 
saMkhyaa 3:21 libneeyulu shimeeyulu gershOnu vaMSasthulu 
gershOneeyula vaMSapuvaaru veerae. 
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సంఖాయ్ 3:22 వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు అనగా ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యముగల 

మగవారందరిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఏడువేల ఐదువందలమంది. 
saMkhyaa 3:22 vaarilO lekkiMpabaDinavaaru anagaa oka nela modalukoni 
pai praayamugala magavaaraMdarilO lekkiMpabaDinavaaru aeDuvaela 
aiduvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 3:23 గెరోష్నీయుల వంశములు మందిరము వెనుకను, అనగా పడమటిదికుక్న దిగవలెను. 
saMkhyaa 3:23 gershOneeyula vaMSamulu maMdiramu venukanu, anagaa 
paDamaTidikkuna digavalenu. 
సంఖాయ్ 3:24 గెరోష్నీయుల పితరుల కుటుంబములో లాయేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపు పర్ధానుడు. 
saMkhyaa 3:24 gershOneeyula pitarula kuTuMbamulO laayaelu 
kumaaruDaina eleeyaasaapu pradhaanuDu. 
సంఖాయ్ 3:25 పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరోష్ను కుమారులు కాపాడవలసినవేవనగా, మందిరము 

గుడారము దాని పైకపుప్ పర్తయ్క్షపు గుడారము దావ్రపు తెరయు 

saMkhyaa 3:25 pratyakshapu guDaaramulO gershOnu kumaarulu 
kaapaaDavalasinavaevanagaa, maMdiramu guDaaramu daani paikappu 
pratyakshapu guDaaramu dvaarapu terayu 

సంఖాయ్ 3:26 పార్కార యవనికలు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్నునన్ పార్కార దావ్రపు 

తెరయు దాని సమసత్ సేవ కొరకైన తార్ళుల్ను. 
s a M k h y a a 3 : 2 6 p r a a k a a r a y a v a n i k a l u m a M d i r a m u n a k u n u 
balipeeThamunakunu chuTTununna praakaara dvaarapu terayu daani 
samasta saeva korakaina traaLlunu. 
సంఖాయ్ 3:27 కహాతు వంశమేదనగా, అమార్మీయుల వంశము ఇసాహ్రీయుల వంశము 

హెబోర్నీయుల వంశము ఉజీజ్యేలీయుల వంశము; ఇవి కహాతీయుల వంశములు. 
saMkhyaa 3:27 kahaatu vaMSamaedanagaa, amraameeyula vaMSamu 
ishaareeyula vaMSamu hebrOneeyula vaMSamu ujjeeyaeleeyula vaMSamu; 
ivi kahaateeyula vaMSamulu. 
సంఖాయ్ 3:28 ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యముగల మగవారందరి లెకక్చూడగా ఎనిమిదివేల 

ఆరువందలమంది పరిశుదధ్సథ్లమును కాపాడవలసినవారైరి. 
saMkhyaa 3:28 oka nela modalukoni pai praayamugala magavaaraMdari 
lekkachooDagaa enimidivaela aaruvaMdalamaMdi pariSuddhasthalamunu 
kaapaaDavalasinavaarairi. 
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సంఖాయ్ 3:29 కహాతు కుమారుల వంశములు మందిరము యొకక్ పర్కక్ను, అనగా దకిష్ణదికుక్న 

దిగవలసినవారు. 
saMkhyaa 3:29 kahaatu kumaarula vaMSamulu maMdiramu yokka 
prakkanu, anagaa dakshiNadikkuna digavalasinavaaru. 
సంఖాయ్ 3:30 కహాతీయుల వంశముల పితరుల కుటుంబమునకు పర్ధానుడు ఉజీజ్యేలు కుమారుడైన 

ఎలీషాపాను. 
saMkhyaa 3:30 kahaateeyula vaMSamula pitarula kuTuMbamunaku 
pradhaanuDu ujjeeyaelu kumaaruDaina eleeshaapaanu. 
సంఖాయ్ 3:31 వారు మందసము బలల్ దీపవృక్షము వేదికలు తాము సేవ చేయు పరిశుదధ్సథ్లములోని 

ఉపకరణములు అడడ్తెరయు కాపాడి దాని సమసత్ సేవయు జరుపవలసినవారు. 
saMkhyaa 3:31 vaaru maMdasamu balla deepavRkshamu vaedikalu taamu 
saeva chaeyu pariSuddhasthalamulOni upakaraNamulu aDDaterayu 
kaapaaDi daani samasta saevayu jarupavalasinavaaru. 
సంఖాయ్ 3:32 యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఎలియాజరు లేవీయుల పర్ధానులకు ముఖుయ్డు. 

అతడు పరిశుదధ్సథ్లమును కాపాడువారిమీద విచారణకరత్. 
saMkhyaa 3:32 yaajakuDaina aharOnu kumaaruDagu eliyaajaru laeveeyula 
p r a d h a a n u l a k u m u k h y u D u . a t a D u p a r i S u d d h a s t h a l a m u n u 
kaapaaDuvaarimeeda vichaaraNakarta. 
సంఖాయ్ 3:33 మెరారి వంశమేదనగా, మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము; ఇవి మెరారి 

వంశములు. 
saMkhyaa 3:33 meraari vaMSamaedanagaa, mahaleeyula vaMSamu 
moosheeyula vaMSamu; ivi meraari vaMSamulu. 
సంఖాయ్ 3:34 వారిలో లెకిక్ంపబడిన వారెందరనగా, ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యముగల 

మగవారందరు ఆరువేల రెండువందలమంది. 
saMkhyaa 3:34 vaarilO lekkiMpabaDina vaareMdaranagaa, oka nela 
m o d a l u k o n i p a i p r a a y a m u g a l a m a g a v a a r a M d a r u a a r u v a e l a 
reMDuvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 3:35 మెరారీయుల పితరుల కుటుంబములో అబీహాయిలు కుమారుడైన సూరీయేలు 

పర్ధానుడు. వారు మందిరమునొదద్ ఉతత్రదికుక్న దిగవలసినవారు. 
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saMkhyaa 3:35 meraareeyula pitarula kuTuMbamulO abeehaayilu 
kumaaruDaina sooreeyaelu pradhaanuDu. vaaru maMdiramunodda 
uttaradikkuna digavalasinavaaru. 
సంఖాయ్ 3:36 మెరారి కుమారులు మందిరము యొకక్ పలకలను దాని అడడ్కఱఱ్లను దాని 

సత్ంభములను దాని దిమమ్లను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దాని సేవకొరకైనవనిన్టిని 

saMkhyaa 3:36 meraari kumaarulu maMdiramu yokka palakalanu daani 
aDDaka~r~ralanu daani staMbhamulanu daani dimmalanu daani 
upakaraNamulanniTini daani saevakorakainavanniTini 
సంఖాయ్ 3:37 దాని చుటుట్నునన్ పార్కార సత్ంభములను వాటి దిమమ్లను వాటి మేకులను వాటి తార్ళల్ను 

కాపాడవలసినవారు. 
saMkhyaa 3:37 daani chuTTununna praakaara staMbhamulanu vaaTi 
dimmalanu vaaTi maekulanu vaaTi traaLlanu kaapaaDavalasinavaaru. 
సంఖాయ్ 3:38 మందిరము ఎదుటి తూరుప్దికుక్న, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటి 

పూరవ్దిశయందు దిగవలసినవారు మోషే అహరోనులు అహరోను కుమారులు; ఇశార్యేలీయులు 

కాపాడవలసిన పరిశుదధ్సథ్లమును వారే కాపాడవలెను. అనుయ్డు సమీపించినయెడల అతడు మరణశిక్ష 

నొందును. 
saMkhyaa 3:38 maMdiramu eduTi toorpudikkuna, anagaa pratyakshapu 
guDaaramu eduTi poorvadiSayaMdu digavalasinavaaru mOshae aharOnulu 
a h a r O n u k u m a a r u l u ; i S r a a y a e l e e y u l u k a a p a a D a v a l a s i n a 
p a r i S u d d h a s t h a l a m u n u v a a r a e k a a p a a D a v a l e n u . a n y u D u 
sameepiMchinayeDala ataDu maraNaSiksha noMdunu. 
సంఖాయ్ 3:39 మోషే అహరోనులు యెహోవా మాటనుబటిట్, తమ తమ వంశములచొపుప్న లెకిక్ంచిన 

లేవీయులలో లెకిక్ంపబడిన వారందరు, అనగా ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యము గల 

మగవారందరు ఇరువది రెండువేలమంది. 
saMkhyaa 3:39 mOshae aharOnulu yehOvaa maaTanubaTTi, tama tama 
vaMSamulachoppuna lekkiMchina laeveeyulalO lekkiMpabaDina 
vaaraMdaru, anagaa oka nela modalukoni pai praayamu gala 
magavaaraMdaru iruvadi reMDuvaelamaMdi. 
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సంఖాయ్ 3:40 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులలో ఒక నెల 

మొదలుకొని పై పార్యముగల తొలిచూలియైన పర్తి మగవానిని లెకిక్ంచి వారి సంఖయ్ను 

వార్యించుము. 
saMkhyaa 3:40 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
iSraayaeleeyulalO oka nela modalukoni pai praayamugala tolichooliyaina 
prati magavaanini lekkiMchi vaari saMkhyanu vraayiMchumu. 
సంఖాయ్ 3:41 నేనే యెహోవాను; నీవు ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన పర్తి మగపిలల్కు మారుగా 

లేవీయులను ఇశార్యేలీయుల పశువులలొ తొలిచూలియైన పర్తిదానికి మారుగా లేవీయుల పశువులను 

నా నిమితత్ము తీసికొనవలెను. 
saMkhyaa 3:41 naenae yehOvaanu; neevu iSraayaeleeyulalO tolichooliyaina 
prati magapillaku maarugaa laeveeyulanu iSraayaeleeyula paSuvulalo 
tolichooliyaina pratidaaniki maarugaa laeveeyula paSuvulanu naa 
nimittamu teesikonavalenu. 
సంఖాయ్ 3:42 కాబటిట్ యెహోవా తనకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులలో తొలుత 

పుటిట్నవారినందరిని లెకిక్ంచెను. 
saMkhyaa 3:42 kaabaTTi yehOvaa tanaku aaj~naapiMchinaTlu mOshae 
iSraayaeleeyulalO toluta puTTinavaarinaMdarini lekkiMchenu. 
సంఖాయ్ 3:43 వారిలో లెకిక్ంపబడిన వారి సంఖయ్, అనగా ఒక నెల మొదలుకొని పై పార్యము గల 

తొలిచూలి మగవారందరి సంఖయ్ యిరువది రెండువేల రెండువందల డెబబ్దిమూడు.  
saMkhyaa 3:43 vaarilO lekkiMpabaDina vaari saMkhya, anagaa oka nela 
modalukoni pai praayamu gala tolichooli magavaaraMdari saMkhya 
yiruvadi reMDuvaela reMDuvaMdala DebbadimooDu.  
సంఖాయ్ 3:44 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 3:44 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 3:45 నీవు ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన పర్తివానికి మారుగా లేవీయులను వారి 

పశువులకు పర్తిగా లేవీయుల పశువులను తీసికొనుము. లేవీయులు నావారైయుందురు; నేనే 

యెహోవాను. 
saMkhyaa 3:45 neevu iSraayaeleeyulalO tolichooliyaina prativaaniki 
maarugaa laeveeyulanu vaari paSuvulaku pratigaa laeveeyula paSuvulanu 
teesikonumu. laeveeyulu naavaaraiyuMduru; naenae yehOvaanu. 
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సంఖాయ్ 3:46 ఇశార్యేలీయులకు తొలుతపుటిట్న వారిలో లేవీయులకంటె రెండువందల డెబబ్ది 

ముగు గ్రు ఎకుక్వైనందున శేషించినవారియొదద్ తలకొక అయిదేసి తులముల వెండిని తీసికొనవలెను. 
saMkhyaa 3:46 iSraayaeleeyulaku tolutapuTTina vaarilO laeveeyulakaMTe 
r e M D u v a M d a l a D e b b a d i m u g g u r u e k k u v a i n a M d u n a 
SaeshiMchinavaariyodda talakoka ayidaesi tulamula veMDini 
teesikonavalenu. 
సంఖాయ్ 3:47 పరిశుదధ్మైన తులముచొపుప్న వాటిని తీసికొనవలెను. 
saMkhyaa 3 :47 par iSuddhamaina tu lamuchoppuna vaaTini 
teesikonavalenu. 
సంఖాయ్ 3:48 తులము ఇరువది చినన్ములు. వారిలో ఎకుక్వమంది విమోచనకొరకు ఇయయ్బడిన 

ధనమును అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఇయయ్వలెను. 
saMkhyaa 3:48 tulamu iruvadi chinnamulu. vaarilO ekkuvamaMdi 
vimOchanakoraku iyyabaDina dhanamunu aharOnukunu atani 
kumaarulakunu iyyavalenu. 
సంఖాయ్ 3:49 కాబటిట్ మోషే లేవీయులవలన విడిపింపబడినవారికంటె ఆ యెకుక్వైన వారియొకక్ 

విమోచన ధనమును తీసికొనెను. 
s a M k h y a a 3 : 4 9 k a a b a T T i m O s h a e l a e v e e y u l a v a l a n a 
viDipiMpabaDinavaarikaMTe aa yekkuvaina vaariyokka vimOchana 
dhanamunu teesikonenu. 
సంఖాయ్ 3:50 పరిశుదధ్మైన తులముచొపుప్న వెయియ్ మూడువందల అరువదియైదు తులముల 

ధనమును ఇశార్యేలీయుల జేయ్షఠ్కుమారులయొదద్ తీసికొనెను. 
saMkhyaa 3:50 pariSuddhamaina tulamuchoppuna veyyi mooDuvaMdala 
a r u v a d i y a i d u t u l a m u l a d h a n a m u n u i S r a a y a e l e e y u l a 
jyaeshThakumaarulayodda teesikonenu. 
సంఖాయ్ 3:51 యెహోవా మోషేకాజాఞ్పించినటుల్ యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును విడిపింపబడిన వారి విమోచన ధనమును మోషే యిచెచ్ను. 
saMkhyaa 3:51 yehOvaa mOshaekaaj~naapiMchinaTlu yehOvaa nOTi 
maaTachoppuna aharOnukunu atani kumaarulakunu viDipiMpabaDina 
vaari vimOchana dhanamunu mOshae yichchenu. 
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సంఖాయ్ 4:1 యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 4:1 yehOvaa mOshae aharOnulaku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 4:2 నీవు లేవీయులలో కహాతీయులను వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్నను 

saMkhyaa 4:2 neevu laeveeyulalO kahaateeyulanu vaari vaari vaMSamula 
choppunanu vaari vaari pitarula kuTuMbamula choppunanu 

సంఖాయ్ 4:3 ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని, యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి, పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరగలవారందరి సంఖయ్ను వార్యించుము. 
saMkhyaa 4:3 muppadi yaeMDlu modalukoni, yaebadi yaeMDlavaraku 
praayamu kaligi, pratyakshapu guDaaramulO panichaeyuTaku saenagaa 
chaeragalavaaraMdari saMkhyanu vraayiMchumu. 
సంఖాయ్ 4:4 అతిపరిశుదధ్మైన దాని విషయములో పర్తయ్క్షపు గుడారమునందు కహాతీయులు 

చేయవలసిన సేవ యేదనగా 

saMkhyaa 4:4 atipariSuddhamaina daani vishayamulO pratyakshapu 
guDaaramunaMdu kahaateeyulu chaeyavalasina saeva yaedanagaa 

సంఖాయ్ 4:5 దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి వచిచ్ అడడ్తెరను 

దించి దానితో సాక్షయ్పు మందసమును కపిప్ 
saMkhyaa 4:5 daMDu prayaaNamainappuDu aharOnunu atani 
kumaarulunu lOpaliki vachchi aDDateranu diMchi daanitO saakshyapu 
maMdasamunu kappi 
సంఖాయ్ 4:6 దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్నువేసి దానిమీద అంతయు నీలవరణ్ముగల 

బటట్ను పరచి దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 
saMkhyaa 4:6 daanimeeda samudravatsala charmamayamaina 
kappunuvaesi daanimeeda aMtayu neelavarNamugala baTTanu parachi 
daani mOtaka~r~ralanu doorchavalenu. 
సంఖాయ్ 4:7 సనిన్ధిబలల్మీద నీలిబటట్ను పరచి దానిమీద గినెన్లను ధూపారుత్లను పాతర్లను తరప్ణ 

పాతర్లను ఉంచవలెను. నితయ్ముగా ఉంచవలసిన రొటెట్లును దానిమీద ఉండవలెను. అపుప్డు వారు 

వాటిమీద ఎఱఱ్బటట్ పరచి  
saMkhyaa 4:7 sannidhiballameeda neelibaTTanu parachi daanimeeda 
ginnelanu dhoopaartulanu paatralanu tarpaNa paatralanu uMchavalenu. 
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nityamugaa uMchavalasina roTTelunu daanimeeda uMDavalenu. appuDu 
vaaru vaaTimeeda e~r~rabaTTa parachi  
సంఖాయ్ 4:8 దానిమీద సముదర్వతస్ల చరమ్పు కపుప్వేసి దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 
saMkhyaa 4:8 daanimeeda samudravatsala charmapu kappuvaesi daani 
mOtaka~r~ralanu doorchavalenu. 
సంఖాయ్ 4:9 మరియు వారు నీలిబటట్ను తీసికొని దీపవృక్షమును దాని పర్దీపములను దాని కతెత్రను 

దాని కతెత్రచిపప్లను దాని సేవలో వారు ఉపయోగపరచు సమసత్ తైలపాతర్లను కపిప్ 
saMkhyaa 4:9 mariyu vaaru neelibaTTanu teesikoni deepavRkshamunu 
daani pradeepamulanu daani katteranu daani katterachippalanu daani 
saevalO vaaru upayOgaparachu samasta tailapaatralanu kappi 
సంఖాయ్ 4:10 దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్లో పెటిట్ 

దండెమీద ఉంచవలెను. 
saMkhyaa 4:10 daanini daani upakaraNamulanniTini samudravatsala 
charmamayamaina kappulO peTTi daMDemeeda uMchavalenu. 
సంఖాయ్ 4:11 మరియు బంగారుమయమైన బలిపీఠముమీద నీలిబటట్ను పరచి సముదర్వతస్ల 

చరమ్ముతో దానిని కపిప్ దాని మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 
saMkhyaa 4:11 mariyu baMgaarumayamaina balipeeThamumeeda 
neelibaTTanu parachi samudravatsala charmamutO daanini kappi daani 
mOtaka~r~ralanu doorchavalenu. 
సంఖాయ్ 4:12 మరియు తాము పరిశుదధ్సథ్లములో సేవచేయు ఆ ఉపకరణములనిన్టిని వారు తీసికొని 

నీలిబటట్లో ఉంచి సముదర్వతస్ల చరమ్ముతో కపిప్ వాటిని దండెమీద పెటట్వలెను. 
saMkhyaa 4:12 mariyu taamu pariSuddhasthalamulO saevachaeyu aa 
upakaraNamulanniTini vaaru teesikoni neelibaTTalO uMchi 
samudravatsala charmamutO kappi vaaTini daMDemeeda peTTavalenu. 
సంఖాయ్ 4:13 వారు బలిపీఠపు బూడిద యెతిత్ దానిమీద ధూమర్వరణ్ముగల బటట్ను పరచి 

saMkhyaa 4:13 vaaru balipeeThapu booDida yetti daanimeeda 
dhoomravarNamugala baTTanu parachi 
సంఖాయ్ 4:14 దానిమీద తమ సేవోపకరణములనిన్టిని, అనగా ధూపారిత్ ముండుల్గరిటెలు గినెన్లునైన 

బలిపీఠపు ఉపకరణములనిన్టిని దానిమీద పెటిట్, సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన కపుప్ను దానిమీద 

పరచి, దాని మోతకఱఱ్లను తగిలింపవలెను. 
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saMkhyaa 4:14 daanimeeda tama saevOpakaraNamulanniTini, anagaa 
d h o o p a a r t i m u M D l u g a r i T e l u g i n n e l u n a i n a b a l i p e e T h a p u 
upakaraNamulanniTini daanimeeda peTTi , samudravatsa la 
charmamayamaina kappunu daanimeeda parachi, daani mOtaka~r~ralanu 
tagiliMpavalenu. 
సంఖాయ్ 4:15 దండు పర్యాణమైనపుప్డు అహరోనును అతని కుమారులును పరిశుదధ్సథ్లమును 

పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములనిన్టిని కపుప్ట ముగించిన తరువాత కహాతీయులు దాని మోయ 

రావలెను. అయితే వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్మైనదానిని ముటట్కూడదు. ఇవి పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో కహాతీయుల భారము. 
saMkhyaa 4:15 daMDu prayaaNamainappuDu aharOnunu atani 
kumaarulunu pariSuddhasthalamunu pariSuddhasthalamuyokka 
upakaraNamulanniTini kappuTa mugiMchina taruvaata kahaateeyulu 
daani mOya raavalenu. ayi tae vaaru chaavakayuMDunaTlu 
pariSuddhamainadaanini muTTakooDadu. ivi pratyakshapu guDaaramulO 
kahaateeyula bhaaramu. 
సంఖాయ్ 4:16 యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పైవిచారణలోనికి వచుచ్నవి 

ఏవనగా దీపతైలము పరిమళ ధూపదర్వయ్ములు నితయ్ నైవేదయ్ము అభిషేకతైలము. మందిరమంతటి 

పైవిచారణ పరిశుదధ్సథ్లములోనేమి, దాని ఉపకరణములలోనేమి, దానిలోనునన్ అంతటి 

పైవిచారణలోనికి అతని భారము. 
saMkhyaa 4:16 yaajakuDagu aharOnu kumaaruDaina eliyaajaru 
paivichaaraNalOniki vachchunavi aevanagaa deepatailamu parimaLa 
d h o o p a d r a v y a m u l u n i t y a n a i v a e d y a m u a b h i s h a e k a t a i l a m u . 
maMdiramaMtaTi paivichaaraNa pariSuddhasthalamulOnaemi, daani 
upakaraNamulalOnaemi, daanilOnunna aMtaTi paivichaaraNalOniki atani 
bhaaramu. 
సంఖాయ్ 4:17 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 4:17 mariyu yehOvaa mOshae aharOnulaku eelaagu 
selavichchenu 

సంఖాయ్ 4:18 మీరు కహాతీయుల గోతర్ కుటుంబములను లేవీయులలోనుండి పర్తేయ్కింపకుడి. 
saMkhyaa 4:18 meeru kahaateeyula gOtra kuTuMbamulanu 
laeveeyulalOnuMDi pratyaekiMpakuDi. 
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సంఖాయ్ 4:19 వారు అతిపరిశుదధ్మైన దానికి సమీపించినపుప్డు వారు చావక బర్దికియుండునటుల్ 

మీరు వారినిగూరిచ్ చేయవలసినదేదనగా అహరోనును అతని కుమారులును లోపలికి వచిచ్ పర్తి 

వానికి వాని వాని పనియు వాని వాని బరువును నియమింపవలెను. 
saMkhyaa 4:19 vaaru atipariSuddhamaina daaniki sameepiMchinappuDu 
v a a r u c h a a v a k a b r a d i k i y u M D u n a T l u m e e r u v a a r i n i g o o r c h i 
chaeyavalasinadaedanagaa aharOnunu atani kumaarulunu lOpaliki vachchi 
prati vaaniki vaani vaani paniyu vaani vaani baruvunu niyamiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 4:20 వారు చావకయుండునటుల్ పరిశుదధ్సథ్లమును రెపప్పాటు సేపైనను చూచుటకు లోపలికి 

రాకూడదు.  
saMkhyaa 4:20 vaaru chaavakayuMDunaTlu pariSuddhasthalamunu 
reppapaaTu saepainanu choochuTaku lOpaliki raakooDadu.  
సంఖాయ్ 4:21 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 4:21 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 4:22 గెరోష్నీయులను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను వారి వారి వంశముల 

చొపుప్నను లెకిక్ంచి సంఖయ్ను వార్యించుము. 
saMkhyaa 4:22 gershOneeyulanu vaari vaari pitarula kuTuMbamula 
choppunanu vaari vaari vaMSamula choppunanu lekkiMchi saMkhyanu 
vraayiMchumu. 
సంఖాయ్ 4:23 ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో సేవచేయుటకు సేనలో పనిచేయ చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 
saMkhyaa 4:23 muppadi yaeMDlu modalukoni yaebadi yaeMDlavaraku 
vayassu kaligi pratyakshapu guDaaramulO saevachaeyuTaku saenalO 
panichaeya chaeruvaaraMdarini lekkiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 4:24 పనిచేయుటయు మోతలు మోయుటయు గెరోష్నీయుల సేవ; 
saMkhyaa 4:24 panichaeyuTayu mOtalu mOyuTayu gershOneeyula saeva; 

సంఖాయ్ 4:25 వారు మందిరముయొకక్ తెరలను పర్తయ్క్షపు గుడారమును దాని కపుప్ను దాని పైనునన్ 

సముదర్వతస్ల చరమ్మయమైన పైకపుప్ను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రపు తెరను పార్కార తెరలను 

saMkhyaa 4:25 vaaru maMdiramuyokka teralanu pratyakshapu 
guDaaramunu daani kappunu daani painunna samudravatsala 
charmamayamaina paikappunu pratyakshapu guDaaramuyokka dvaarapu 
teranu praakaara teralanu 
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సంఖాయ్ 4:26 మందిరముచుటుట్ను బలిపీఠముచుటుట్ను ఉండు పార్కారపు గవిని దావ్రపు తెరలను 

వాటి తార్ళల్ను వాటి సేవా సంబంధమైన ఉపకరణములనిన్టిని వాటికొరకు చేయబడినది యావతుత్ను 

మోయుచు పనిచేయుచు రావలెను. 
saMkhyaa 4:26 maMdiramuchuTTunu balipeeThamuchuTTunu uMDu 
praakaarapu gavini dvaarapu teralanu vaaTi traaLlanu vaaTi saevaa 
saMbaMdhamaina upakaraNamulanniTini vaaTikoraku chaeyabaDinadi 
yaavattunu mOyuchu panichaeyuchu raavalenu. 
సంఖాయ్ 4:27 గెరోష్నీయుల పని అంతయు, అనగా తాము మోయువాటిననిన్టిని చేయు పనియంతటిని 

అహరోను యొకక్యు అతని కుమారుల యొకక్యు నోటిమాటచొపుప్న జరుగవలెను. వారు 

జరుపువాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా చూచుకొనవలెనని వారికి ఆజాఞ్పింపవలెను. 
saMkhyaa 4:27 gershOneeyula pani aMtayu, anagaa taamu 
mOyuvaaTinanniTini chaeyu paniyaMtaTini aharOnu yokkayu atani 
kumaarula yokkayu nOTimaaTachoppuna jarugavalenu. vaaru 
jarupuvaaTinanniTini jaagrattagaa choochukonavalenani vaariki 
aaj~naapiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 4:28 పర్తయ్క్షపు గుడారములో గెరోష్నీయులయొకక్ పని యిది; వారు పనిచేయుచు 

యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద నుండవలెను.  
saMkhyaa 4:28 pratyakshapu guDaaramulO gershOneeyulayokka pani yidi; 
vaaru panichaeyuchu yaajakuDagu aharOnu kumaaruDaina eetaamaaru 
chaetikriMda nuMDavalenu.  
సంఖాయ్ 4:29 మెరారీయులను వారి వారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల 

చొపుప్నను లెకిక్ంపవలెను. 
saMkhyaa 4:29 meraareeyulanu vaari vaari vaMSamula choppunanu vaari 
vaari pitarula kuTuMbamula choppunanu lekkiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 4:30 ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు వయసుస్ కలిగి పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో పనిచేయుటకు సేనగా చేరువారందరిని లెకిక్ంపవలెను. 
saMkhyaa 4:30 muppadi yaeMDlu modalukoni yaebadi yaeMDlavaraku 
vayassu kaligi pratyakshapu guDaaramulO panichaeyuTaku saenagaa 
chaeruvaaraMdarini lekkiMpavalenu. 
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సంఖాయ్ 4:31 పర్తయ్క్షపు గుడారములో వారు చేయు పని అంతటి విషయములో వారు, మందిరపు 

పలకలను దాని అడడ్కఱఱ్లను దాని సత్ంభములను 

saMkhyaa 4:31 pratyakshapu guDaaramulO vaaru chaeyu pani aMtaTi 
vishayamulO vaaru, maMdirapu palakalanu daani aDDaka~r~ralanu daani 
staMbhamulanu 

సంఖాయ్ 4:32 దాని దిమమ్లను దాని చుటుట్నునన్ పార్కార సత్ంభములను వాటి దిమమ్లను వాటి 

మేకులను వాటి తార్ళల్ను వాటి ఉపకరణములనిన్టిని వాటి సంబంధమైన పనియంతటికి 

కావలసినవనిన్టిని వారు మోసి కాపాడవలసిన బరువులను పేరల్ వరుసను లెకిక్ంపవలెను. 
saMkhyaa 4:32 daani dimmalanu daani chuTTununna praakaara 
staMbhamulanu vaaTi dimmalanu vaaTi maekulanu vaaTi traaLlanu vaaTi 
upakaraNamulanniTini vaaTi saMbaMdhamaina paniyaMtaTiki 
kaavalasinavanniTini vaaru mOsi kaapaaDavalasina baruvulanu paerla 
varusanu lekkiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 4:33 మెరారీయుల వంశములు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యాజకుడగు అహరోను 

కుమారుడైన ఈతామారు చేతికిర్ంద చేయవలసిన సేవ యిది; అంతే వారు చేయవలసిన సేవ అని 

చెపెప్ను. 
saMkhyaa 4:33 meraareeyula vaMSamulu pratyakshapu guDaaramulO 
yaajakuDagu aharOnu kumaaruDaina eetaamaaru chaetikriMda 
chaeyavalasina saeva yidi; aMtae vaaru chaeyavalasina saeva ani cheppenu. 
సంఖాయ్ 4:34 అపుప్డు మోషే అహరోనులు సమాజపర్ధానులను కహాతీయులను, అనగా వారి వారి 

వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని 

saMkhyaa 4:34 appuDu mOshae aharOnulu samaajapradhaanulanu 
kahaateeyulanu, anagaa vaari vaari vaMSamula choppunanu vaari vaari 
pitarula kuTuMbamula choppunanu muppadi yaeMDlu modalukoni 
సంఖాయ్ 4:35 యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకు సేనగా 

చేరువారందరిని లెకిక్ంచిరి. 
saMkhyaa 4:35 yaebadi yaeMDlavaraku praayamu kaligi pratyakshapu 
guDaaramulO saevachaeyuTaku saenagaa chaeruvaaraMdarini lekkiMchiri. 
సంఖాయ్ 4:36 వారి వారి వంశములచొపుప్న వారిలో లెకిక్ంపబడిన వారు రెండువేల ఏడువందల 

ఏబదిమంది. 
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saMkhyaa 4:36 vaari vaari vaMSamulachoppuna vaarilO lekkiMpabaDina 
vaaru reMDuvaela aeDuvaMdala aebadimaMdi. 
సంఖాయ్ 4:37 పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయ తగినవారని కహాతీయుల వంశములలో 

లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత పలికించిన మాటచొపుప్న మోషే అహరోనులు వారిని 

లెకిక్ంచిరి. 
saMkhyaa 4:37 pratyakshapu guDaaramulO saevachaeya taginavaarani 
kahaateeyula vaMSamulalO lekkiMpabaDinavaaru veerae; yehOvaa 
mOshaechaeta palikiMchina maaTachoppuna mOshae aharOnulu vaarini 
lekkiMchiri. 
సంఖాయ్ 4:38 గెరోష్నీయులలో వారివారి వంశముల చొపుప్నను వారి వారి పితరుల కుటుంబముల 

చొపుప్నను లెకిక్ంపబడిన వారు, అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని 

saMkhyaa 4:38 gershOneeyulalO vaarivaari vaMSamula choppunanu vaari 
vaari pitarula kuTuMbamula choppunanu lekkiMpabaDina vaaru, anagaa 
muppadi yaeMDlu modalukoni 
సంఖాయ్ 4:39 యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై సేనగా 

చేరువారందరు తమ తమ వంశముల చొపుప్నను 

saMkhyaa 4:39 yaebadi yaeMDlavaraku praayamu kaligi pratyakshapu 
guDaaramulO saevachaeyuTakai saenagaa chaeruvaaraMdaru tama tama 
vaMSamula choppunanu 

సంఖాయ్ 4:40 తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను వారిలో లెకిక్ంపబడిన వారు రెండువేల 

ఆరువందల ముపప్దిమంది. 
saMkhyaa 4:40 tama tama pitarula kuTuMbamula choppunanu vaarilO 
lekkiMpabaDina vaaru reMDuvaela aaruvaMdala muppadimaMdi. 
సంఖాయ్ 4:41 పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవ చేయతగినవారని గెరోష్నీయులలో లెకిక్ంపబడినవారు వీరే; 

యెహోవా నోటిమాటనుబటిట్ మోషే అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 
saMkhyaa 4:41 pratyakshapu guDaaramulO saeva chaeyataginavaarani 
g e r s h O n e e y u l a l O l e k k i M p a b a D i n a v a a r u v e e r a e ; y e h O v a a 
nOTimaaTanubaTTi mOshae aharOnulu vaarini lekkiMchiri. 
సంఖాయ్ 4:42 మెరారీయుల వంశములలో తమ తమ వంశముల చొపుప్నను తమ తమ పితరుల 

కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 
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saMkhyaa 4:42 meraareeyula vaMSamulalO tama tama vaMSamula 
choppunanu tama tama pitarula kuTuMbamula choppunanu 
lekkiMpabaDinavaaru 

సంఖాయ్ 4:43 అనగా ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో సేవ చేయుటకు సేనగా చేరువారు 

saMkhyaa 4:43 anagaa muppadi yaeMDlu modalukoni yaebadi 
yaeMDlavaraku praayamu kaligi pratyakshapu guDaaramulO saeva 
chaeyuTaku saenagaa chaeruvaaru 

సంఖాయ్ 4:44 అనగా తమ తమ వంశములచొపుప్న వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు మూడువేల 

రెండువందలమంది. 
saMkhyaa 4:44 anagaa tama tama vaMSamulachoppuna vaarilO 
lekkiMpabaDinavaaru mooDuvaela reMDuvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 4:45 మెరారీయుల వంశములలో లెకిక్ంపడినవారు వీరే; యెహోవా మోషేచేత పలికించిన 

మాటనుబటిట్ మోషే అహరోనులు వారిని లెకిక్ంచిరి. 
saMkhyaa 4:45 meraareeyula vaMSamulalO lekkiMpaDinavaaru veerae; 
yehOvaa mOshaechaeta palikiMchina maaTanubaTTi mOshae aharOnulu 
vaarini lekkiMchiri. 
సంఖాయ్ 4:46 మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును లెకిక్ంచిన లేవీయులలొ 

saMkhyaa 4:46 mOshae aharOnulu iSraayaeleeyula pradhaanulunu 
lekkiMchina laeveeyulalo 

సంఖాయ్ 4:47 ముపప్ది యేండుల్ మొదలుకొని యేబది యేండల్వరకు పార్యము కలిగి తమ తమ 

వంశముల చొపుప్నను తమ తమ పితరుల కుటుంబముల చొపుప్నను లెకిక్ంపబడినవారు 

saMkhyaa 4:47 muppadi yaeMDlu modalukoni yaebadi yaeMDlavaraku 
praayamu kaligi tama tama vaMSamula choppunanu tama tama pitarula 
kuTuMbamula choppunanu lekkiMpabaDinavaaru 

సంఖాయ్ 4:48 అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవయు మోతయు జరిగించు నిమితత్మై 

చేరువారందరు, అనగా వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు ఎనిమిదివేల ఐదువందల ఎనుబదిమంది. 
saMkhyaa 4:48 anagaa pratyakshapu guDaaramulO saevayu mOtayu 
jar ig iM chu n imit tamai chae ruvaaraM d aru , anag aa vaar i lO 
lekkiMpabaDinavaaru enimidivaela aiduvaMdala enubadimaMdi. 

Page  of 37 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

సంఖాయ్ 4:49 యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న మోషేచేత వారు లెకిక్ంపబడిరి; పర్తివాడును తన తన 

సేవనుబటిట్యు తన తన మోతనుబటిట్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అతని వలన 

లెకిక్ంపబడిరి. 
saMkhyaa 4:49 yehOvaa nOTi maaTachoppuna mOshaechaeta vaaru 
lekkiMpabaDiri; prativaaDunu tana tana saevanubaTTiyu tana tana 
mOtanubaTTiyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu vaaru atani 
valana lekkiMpabaDiri. 
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సంఖాయ్ 5:1 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 
saMkhyaa 5:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu. 
సంఖాయ్ 5:2 పర్తి కుషఠ్రోగిని, సార్వముగల పర్తివానిని, శవము ముటుట్టవలన అపవితుర్డైన 

పర్తివానిని, పాళెములోనుండి వెలివేయవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 
saMkhyaa 5:2 prati kushTharOgini, sraavamugala prativaanini, Savamu 
muTTuTavalana apavitruDaina prativaanini, paaLemulOnuMDi 
velivaeyavalenani iSraayaeleeyulaku aaj~naapiMchumu. 
సంఖాయ్ 5:3 నేను నివసించుచుండు వారి పాళెమును వారు అపవితర్పరచకుండునటుల్ మగవానినేమి 

ఆడుదానినేమి అందరిని పంపివేయవలెను; వారిని ఆ పాళెము వెలుపలికి వెళల్గొటట్వలెను. 
saMkhyaa 5:3 naenu nivasiMchuchuMDu vaari paaLemunu vaaru 
apavitraparachakuMDunaTlu magavaaninaemi aaDudaaninaemi aMdarini 
paMpivaeyavalenu; vaarini aa paaLemu velupaliki veLlagoTTavalenu. 
సంఖాయ్ 5:4 ఇశార్యేలీయులు ఆలాగు చేసిరి; పాళెము వెలుపలికి అటిట్వారిని వెళల్గొటిట్రి. యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 
saMkhyaa 5:4 iSraayaeleeyulu aalaagu chaesiri; paaLemu velupaliki 
aTTivaarini veLlagoTTiri. yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu 
iSraayaeleeyulu chaesiri. 
సంఖాయ్ 5:5 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

saMkhyaa 5:5 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
iSraayaeleeyulatO 

సంఖాయ్ 5:6 పురుషుడుగాని సతరీగాని యెహోవామీద తిరుగబడి మనుషుయ్లు చేయు పాపములలో 

దేనినైనను చేసి అపరాధులగునపుప్డు 

saMkhyaa 5:6 purushuDugaani streegaani yehOvaameeda tirugabaDi 
m a n u s h y u l u c h a e y u p a a p a m u l a l O d a e n i n a i n a n u c h a e s i 
aparaadhulagunappuDu 

సంఖాయ్ 5:7 వారు తాము చేసిన పాపమును ఒపుప్కొనవలెను. మరియు వారు తమ అపరాధమువలని 

నషట్మును సరిగానిచుచ్కొని దానిలో అయిదవవంతు దానితో కలిపి యెవనికి విరోధముగా ఆ 

అపరాధము చేసిరో వానికిచుచ్కొనవలెను. 
saMkhyaa 5:7 vaaru taamu chaesina paapamunu oppukonavalenu. mariyu 
vaaru tama aparaadhamuvalani nashTamunu sarigaanichchukoni daanilO 
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ayidavavaMtu daanitO kalipi yevaniki virOdhamugaa aa aparaadhamu 
chaesirO vaanikichchukonavalenu. 
సంఖాయ్ 5:8 ఆ అపరాధ నషట్మును తీసికొనుటకు ఆ మనుషుయ్నికి రకత్సంబంధి లేనియెడల 

యెహోవాకు చెలిల్ంపవలసిన అపరాధ నషట్మును యాజకుడు వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటకై అరిప్ంచిన పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పొటేట్లును యాజకునివగును. 
saMkhyaa 5:8 aa aparaadha nashTamunu teesikonuTaku aa manushyuniki 
raktasaMbaMdhi laeniyeDala yehOvaaku chelliMpavalasina aparaadha 
nashTamunu yaajakuDu vaani nimittamu praayaSchittamu chaeyuTakai 
arpiMchina praayaSchittaarthamaina poTTaelunu yaajakunivagunu. 
సంఖాయ్ 5:9 ఇశార్యేలీయులు యాజకునికి తెచుచ్ పర్తిషిఠ్తమైన వాటనిన్టిలో పర్తిషిఠ్ంపబడిన పర్తి 

వసుత్వు యాజకునివగును. ఎవడైనను పర్తిషిఠ్ంచినవి అతనివగును. 
saMkhyaa 5:9 iSraayaeleeyulu yaajakuniki techchu pratishThitamaina 
vaaTanniTilO pratishThiMpabaDina prati vastuvu yaajakunivagunu. 
evaDainanu pratishThiMchinavi atanivagunu. 
సంఖాయ్ 5:10 ఎవడైనను యాజకునికి ఏమైనను ఇచిచ్నయెడల అది అతనిదగునని చెపుప్ము. 
saMkhyaa 5:10 evaDainanu yaajakuniki aemainanu ichchinayeDala adi 
atanidagunani cheppumu. 
సంఖాయ్ 5:11 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము 

saMkhyaa 5:11 yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
iSraayaeleeyulatO iTlanumu 

సంఖాయ్ 5:12 ఒకని భారయ్ తోర్వతపిప్ వానికి దోర్హము చేసినయెడల, అనగా వేరొకడు ఆమెతో 

వీరయ్సఖ్లనముగా శయనించినయెడల 

saMkhyaa 5:12 okani bhaarya trOvatappi vaaniki drOhamu chaesinayeDala, 
anagaa vaerokaDu aametO veeryaskhalanamugaa SayaniMchinayeDala 

సంఖాయ్ 5:13 ఆమె భరత్కు ఆ సంగతి తెలియబడక వాని కనున్లకు మరుగైయుండి ఆమె 

అపవితర్పరచబడినదనుటకు సాక్షయ్ము లేకపోయినను, ఆమె పటుట్బడకపోయినను, 
saMkhyaa 5:13 aame bhartaku aa saMgati teliyabaDaka vaani kannulaku 
marugaiyuMDi aame apavitraparachabaDinadanuTaku saakshyamu 
laekapOyinanu, aame paTTubaDakapOyinanu, 
సంఖాయ్ 5:14 వాని మనసుస్లో రోషము పుటిట్ అపవితర్పరచబడిన తన భారయ్మీద కోపపడినయెడల, 

లేక వాని మనసుస్లో రోషముపుటిట్ అపవితర్పరచబడని తన భారయ్మీద కోపపడినయెడల,  
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saMkhyaa 5:14 vaani manassulO rOshamu puTTi apavitraparachabaDina 
tana bhaaryameeda kOpapaDinayeDala, laeka vaani manassulO 
r O s h a m u p u T T i a p a v i t ra p a ra c h a b a D a n i t a n a b h a a ry a m e e d a 
kOpapaDinayeDala,  
సంఖాయ్ 5:15 ఆ పురుషుడు యాజకునియొదద్కు తన భారయ్ను తీసికొనివచిచ్, ఆమె విషయము 

తూమెడు యవలపిండిలో పదియవ వంతును తేవలెను. వాడు దానిమీద తైలము పోయకూడదు 

దానిమీద సాంబార్ణి వేయకూడదు; ఏలయవగా అది రోషవిషయమైన నైవేదయ్ము, అనగా దోషమును 

జాఞ్పకము చేయుటకై జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్ము.  
saMkhyaa 5:15 aa purushuDu yaajakuniyoddaku tana bhaaryanu 
teesikonivachchi, aame vishayamu toomeDu yavalapiMDilO padiyava 
vaMtunu taevalenu. vaaDu daanimeeda tailamu pOyakooDadu daanimeeda 
saaMbraaNi vaeyakooDadu; aelayavagaa adi rOshavishayamaina 
naivaedyamu, anagaa dOshamunu j~naapakamu chaeyuTakai 
j~naapakaarthamaina naivaedyamu.  
సంఖాయ్ 5:16 అపుప్డు యాజకుడు ఆమెను దగ గ్రకు తీసికొనివచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆమెను 

నిలువబెటట్వలెను. 
saMkhyaa 5:16 appuDu yaajakuDu aamenu daggaraku teesikonivachchi 
yehOvaa sannidhini aamenu niluvabeTTavalenu. 
సంఖాయ్ 5:17 తరువాత యాజకుడు మంటికుండతో పరిశుదధ్మైన నీళుల్ తీసికొనవలెను, మరియు 

యాజకుడు మందిరములో నేలనునన్ ధూళి కొంచెము తీసికొని ఆ నీళల్లో వేయవలెను. 
saMkhyaa 5:17 taruvaata yaajakuDu maMTikuMDatO pariSuddhamaina 
neeLlu teesikonavalenu, mariyu yaajakuDu maMdiramulO naelanunna 
dhooLi koMchemu teesikoni aa neeLlalO vaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 5:18 తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్, ఆ సతరీ తలముసుకును 

తీసి, రోష విషయమైన నైవేదయ్మును, అనగా ఆ జాఞ్పకారథ్మైన నైవేదయ్మును ఆమె చేతులలో 

ఉంచవలెను. శాపము పొందించు చేదునీళుల్ యాజకుని చేతిలో ఉండవలెను.  
saMkhyaa 5:18 taruvaata yaajakuDu yehOvaa sannidhini aa streeni 
niluvabeTTi, aa stree talamusukunu teesi, rOsha vishayamaina 
naivaedyamunu, anagaa aa j~naapakaarthamaina naivaedyamunu aame 
chaetulalO uMchavalenu. Saapamu poMdiMchu chaeduneeLlu yaajakuni 
chaetilO uMDavalenu.  
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సంఖాయ్ 5:19 అపుప్డు యాజకుడు ఆ సతరీచేత పర్మాణము చేయించి ఆమెతో చెపప్వలసినదేమనగా ఏ 

పురుషుడును నీతో శయనింపనియెడలను, నీవు నీ భరత్కు అధీనురాలవైనపుప్డు నీవు తపిప్పోయి 

అపవితర్మైన కారయ్ము చేయకపోయినయెడలను, శాపము కలుగజేయు ఈ చేదునీళల్నుండి నిరోద్షివి 

కముమ్. 
saMkhyaa 5:19 appuDu yaajakuDu aa streechaeta pramaaNamu 
chaeyiMchi aametO cheppavalasinadaemanagaa ae purushuDunu neetO 
SayaniMpaniyeDalanu, neevu nee bhartaku adheenuraalavainappuDu 
neevu tappipOyi apavitramaina kaaryamu chaeyakapOyinayeDalanu, 
Saapamu kalugajaeyu ee chaeduneeLlanuMDi nirdOshivi kammu. 
సంఖాయ్ 5:20 నీవు నీ భరత్కు అధీనురాలవైనపుప్డు నీవు తోర్వతపిప్ అపవితర్పరచబడినయెడల, అనగా 

నీ భరత్కు మారుగా వేరొక పురుషుడు నీతో కూటమిచేసినయెడల 

saMkhyaa 5:20 neevu nee bhartaku adheenuraalavainappuDu neevu 
trOvatappi apavitraparachabaDinayeDala, anagaa nee bhartaku maarugaa 
vaeroka purushuDu neetO kooTamichaesinayeDala 

సంఖాయ్ 5:21 యెహోవా నీ నడుము పడునటుల్ను నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను చేయుటవలన యెహోవా నీ 

జనుల మధయ్ను నినున్ శపథమునకును పర్మాణమునకును ఆసప్దముగా చేయుగాక. 
saMkhyaa 5:21 yehOvaa nee naDumu paDunaTlunu nee kaDupu 
ubbunaTlunu chaeyuTavalana yehOvaa nee janula madhyanu ninnu 
Sapathamunakunu pramaaNamunakunu aaspadamugaa chaeyugaaka. 
సంఖాయ్ 5:22 శాపము కలుగజేయు ఈ నీళుల్ నీ కడుపు ఉబుబ్నటుల్ను నీ నడుము పడునటుల్ను 

చేయుటకు నీ కడుపులోనికి పోవునని చెపిప్ యాజకుడు ఆ సతరీచేత శపథ పర్మాణము చేయించిన 

తరువాత ఆ సతరీ ఆమేన  అని చెపప్వలెను. 
saMkhyaa 5:22 Saapamu kalugajaeyu ee neeLlu nee kaDupu ubbunaTlunu 
nee naDumu paDunaTlunu chaeyuTaku nee kaDupulOniki pOvunani 
cheppi yaajakuDu aa streechaeta Sapatha pramaaNamu chaeyiMchina 
taruvaata aa stree aamaen^ ani cheppavalenu. 
సంఖాయ్ 5:23 తరువాత యాజకుడు పతర్ముమీద ఆ శపథములను వార్సి ఆ చేదు నీళల్తో వాటిని 

తుడిచి 

saMkhyaa 5:23 taruvaata yaajakuDu patramumeeda aa Sapathamulanu 
vraasi aa chaedu neeLlatO vaaTini tuDichi 
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సంఖాయ్ 5:24 శాపము కలుగజేయు ఆ చేదు నీళల్ను ఆ సతరీకి తార్గింపవలెను. శాపము కలుగజేయు ఆ 

నీళుల్ ఆమెలోనికి చేదు పుటిట్ంచును. 
saMkhyaa 5:24 Saapamu kalugajaeyu aa chaedu neeLlanu aa streeki 
traagiMpavalenu. Saapamu kalugajaeyu aa neeLlu aamelOniki chaedu 
puTTiMchunu. 
సంఖాయ్ 5:25 మరియు యాజకుడు ఆ సతరీ చేతినుండి దోషవిషయమైన ఆ నైవేదయ్మును తీసికొని 

యెహోవా సనిన్ధిని ఆ నైవేదయ్మును అలాల్డించి బలిపీఠమునొదద్కు దాని తేవలెను. 
s a M k h y a a 5 : 2 5 m a r i y u y a a j a k u D u a a s t r e e c h a e t i n u M D i 
dOshavishayamaina aa naivaedyamunu teesikoni yehOvaa sannidhini aa 
naivaedyamunu allaaDiMchi balipeeThamunoddaku daani taevalenu. 
సంఖాయ్ 5:26 తరువాత యాజకుడు దానికి జాఞ్పకారథ్మైనదిగా ఆ నైవేదయ్ములోనుండి పిడికెడు తీసి 

బలిపీఠముమీద దాని దహించి 

saMkhyaa 5:26 taruvaata yaajakuDu daaniki j~naapakaarthamainadigaa aa 
naivaedyamulOnuMDi piDikeDu teesi balipeeThamumeeda daani 
dahiMchi 
సంఖాయ్ 5:27 ఆ నీళుల్ ఆ సతరీకి తార్గింపవలెను. అతడు ఆమెకు ఆ నీళుల్ తార్గించిన తరువాత 

జరుగునదేదనగా, ఆమె అపవితర్పరపబడి తన భరత్కు దోర్హము చేసినయెడల, శాపము కలుగజేయు 

ఆ నీళుల్ చేదై ఆమెలోనికి చేరిన తరువాత ఆమె కడుపు ఉబుబ్ను ఆమె నడుము పడిపోవును. ఆ సతరీ తన 

జనులమధయ్ శాపమున కాసప్దముగా నుండును.  
saMkhyaa 5:27 aa neeLlu aa streeki traagiMpavalenu. ataDu aameku aa 
neeLlu t raagiMchina taruvaata jarugunadaedanagaa, aame 
apavitraparapabaDi tana bhartaku drOhamu chaesinayeDala, Saapamu 
kalugajaeyu aa neeLlu chaedai aamelOniki chaerina taruvaata aame 
kaDupu ubbunu aame naDumu paDipOvunu. aa stree tana janulamadhya 
Saapamuna kaaspadamugaa nuMDunu.  
సంఖాయ్ 5:28 ఆ సతరీ అపవితర్పరపబడక పవితుర్రాలై యుండినయెడల, ఆమె నిరోద్షియై 

గరభ్వతియగునని చెపుప్ము. 
saMkhyaa 5:28 aa stree apavitraparapabaDaka pavitruraalai 
yuMDinayeDala, aame nirdOshiyai garbhavatiyagunani cheppumu. 

Page  of 44 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

సంఖాయ్ 5:29 రోషము విషయమైన విధి యిదే. ఏ సతరీయైనను తన భరత్ అధీనములో నునన్పుప్డు 

తోర్వతపిప్ అపవితర్పడినయెడలనేమి,  
saMkhyaa 5:29 rOshamu vishayamaina vidhi yidae. ae streeyainanu tana 
b h a r t a a d h e e n a m u l O n u n n a p p u D u t r O v a t a p p i 
apavitrapaDinayeDalanaemi,  
సంఖాయ్ 5:30 లేక వానికి రోషము పుటిట్ తన భారయ్ మీద కోపపడినయెడలనేమి, వాడు యెహోవా 

సనిన్ధిని ఆ సతరీని నిలువబెటిట్నపుప్డు యాజకుడు ఆమెయెడల సమసత్ము విధిచొపుప్న చేయవలెను.  
saMkhyaa 5:30 laeka vaaniki rOshamu puTTi tana bhaarya meeda 
kOpapaDinayeDalanaemi, vaaDu yehOvaa sannidhini aa streeni 
niluvabeTTinappuDu yaajakuDu aameyeDala samastamu vidhichoppuna 
chaeyavalenu.  
సంఖాయ్ 5:31 అపుప్డు ఆ పురుషుడు నిరోద్షియగును, ఆ సతరీ తాను చేసిన దోషమును భరింపవలెను. 
saMkhyaa 5:31 appuDu aa purushuDu nirdOshiyagunu, aa stree taanu 
chaesina dOshamunu bhariMpavalenu. 
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సంఖాయ్ 6:1 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము. 
saMkhyaa 6:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
iSraayaeleeyulatO iTlanumu. 
సంఖాయ్ 6:2 పురుషుడేగాని సతరీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైనను మొర్కుక్కొని తనున్తాను 

పర్తేయ్కించుకొనినయెడల వాడు దార్కాష్రసమదయ్ములను మానవలెను. 
saMkhyaa 6:2 purushuDaegaani streeyaegaani yehOvaaku naajeeraguTaku 
evarainanu mrokkukoni tannutaanu pratyaekiMchukoninayeDala vaaDu 
draakshaarasamadyamulanu maanavalenu. 
సంఖాయ్ 6:3 దార్కాష్రసపు చిరకనైనను మదయ్పు చిరకనైనను తార్గవలదు; ఏ దార్కాష్రసమునైనను 

తార్గవలదు; పచిచ్విగాని యెండినవిగాని దార్క్షపండల్ను తినవలదు. 
saMkhyaa 6:3 draakshaarasapu chirakanainanu madyapu chirakanainanu 
traagavaladu; ae draakshaarasamunainanu traagavaladu; pachchivigaani 
yeMDinavigaani draakshapaMDlanu tinavaladu. 
సంఖాయ్ 6:4 అతడు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్యు పచిచ్కాయలేగాని పైతోలేగాని దార్కాష్వలిల్ని 

పుటిట్నదేదియు తినవలదు. 
saMkhyaa 6:4 ataDu pratyaekamugaanuMDu dinamulanniyu 
pachchikaayalaegaani paitOlaegaani draakshaavallini puTTinadaediyu 
tinavaladu. 
సంఖాయ్ 6:5 అతడు నాజీరగుటకు మొర్కుక్కొనిన దినములనిన్టిలో మంగలకతిత్ అతని తలమీద 

వేయవలదు, అతడు యెహోవాకు తనున్ తాను పర్తేయ్కించుకొనిన దినములు నెరవేరువరకు అతడు 

పర్తిషిఠ్తుడై తన తలవెండుర్కలను ఎదుగనియయ్వలెను.  
saMkhyaa 6:5 ataDu naajeeraguTaku mrokkukonina dinamulanniTilO 
maMgalakatti atani talameeda vaeyavaladu, ataDu yehOvaaku tannu taanu 
pratyaekiMchukonina dinamulu neravaeruvaraku ataDu pratishThituDai 
tana talaveMDrukalanu eduganiyyavalenu.  
సంఖాయ్ 6:6 అతడు యెహోవాకు పర్తేయ్కముగానుండు దినములనిన్టిలో ఏ శవమును ముటట్వలదు. 
saMkhyaa 6:6 ataDu yehOvaaku pratyaekamugaanuMDu dinamulanniTilO 
ae Savamunu muTTavaladu. 
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సంఖాయ్ 6:7 తన దేవునికి మీదు కటట్బడిన తలవెండుర్కలు అతని తలమీద నుండును గనుక అతని 

తండిర్గాని తలిల్గాని సహోదరుడుగాని సహోదరిగాని చనిపోయినను వారినిబటిట్ అతడు తనున్ తాను 

అపవితర్పరచుకొనవలదు.  
saMkhyaa 6:7 tana daevuniki meedu kaTTabaDina talaveMDrukalu atani 
t a l a m e e d a n u M D u n u g a n u ka a t a n i t a M D ri g a a n i t a l l i g a a n i 
sahOdaruDugaani sahOdarigaani chanipOyinanu vaarinibaTTi ataDu 
tannu taanu apavitraparachukonavaladu.  
సంఖాయ్ 6:8 అతడు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములనిన్యు అతడు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తుడుగా 

ఉండును. 
saMkhyaa 6:8 ataDu pratyaekamugaa uMDu dinamulanniyu ataDu 
yehOvaaku pratishThituDugaa uMDunu. 
సంఖాయ్ 6:9 ఒకడు అతనియొదద్ హఠాతుత్గా చనిపోవుటవలన పర్తేయ్కముగా ఉండువాని తల 

అపవితర్పరపబడినయెడల అతడు పవితర్పరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల 

గొరిగించుకొనవలెను. 
saMkhyaa 6:9 okaDu ataniyodda haThaattugaa chanipOvuTavalana 
pratyaekamugaa uMDuvaani tala apavitraparapabaDinayeDala ataDu 
pavitraparapabaDu dinamuna, anagaa aeDava dinamuna tanatala 
gorigiMchukonavalenu. 
సంఖాయ్ 6:10 ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెలల్గువవ్లనైనను రెండు పావురపు పిలల్లనైనను 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యాజకుని యొదద్కు తేవలెను.  
saMkhyaa 6:10 enimidava dinamuna ataDu reMDu tellaguvvalanainanu 
reMDu paavurapu pillalanainanu pratyakshapu guDaaramuyokka 
dvaaramunoddanunna yaajakuni yoddaku taevalenu.  
సంఖాయ్ 6:11 అపుప్డు యాజకుడు ఒకదానితో పాపపరిహారారథ్బలిని రెండవ దానితో దహనబలిని 

అరిప్ంచి, వాడు శవము ముటుట్టవలన పాపియైనందున వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ముచేసి ఆ 

దినమున వాని తలను పరిశుదధ్ పరపవలెను.  
saMkhyaa 6:11 appuDu yaajakuDu okadaanitO paapaparihaaraarthabalini 
reMDava daanitO dahanabalini arpiMchi, vaaDu Savamu muTTuTavalana 
paapiyainaMduna vaani nimittamu praayaSchittamuchaesi aa dinamuna 
vaani talanu pariSuddha parapavalenu.  
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సంఖాయ్ 6:12 మరియు తాను పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములను మరల యెహోవాకు తనున్ 

పర్తేయ్కించుకొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను తీసికొనిరావలెను; తన వర్త 

సంబంధమైన తలవెండుర్కలు అపవితర్పరపబడెను గనుక మునుపటి దినములు వయ్రథ్మైనవి.  
saMkhyaa 6:12 mariyu taanu pratyaekamugaa uMDu dinamulanu marala 
yehOvaaku tannu pratyaekiMchukoni aparaadhaparihaaraarthabaligaa 
aeDaadi go~r~rapillanu teesikoniraavalenu; tana vrata saMbaMdhamaina 
talaveMDrukalu apavitraparapabaDenu ganuka munupaTi dinamulu 
vyarthamainavi.  
సంఖాయ్ 6:13 నాజీరు పర్తేయ్కముగా ఉండు దినములు నిండిన తరువాత వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా, 

పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. 
saMkhyaa 6:13 naajeeru pratyaekamugaa uMDu dinamulu niMDina 
taruvaata vaanigoorchina vidhi yaedanagaa, pratyakshapu guDaaramu 
yokka dvaaramunoddaku vaanini teesikoniraavalenu. 
సంఖాయ్ 6 :14 అపుప్డతడు దహనబలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది మగ గొఱఱ్పిలల్ను , 

పాపపరిహారారథ్బలిగాను నిరోద్షమైన యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను, సమాధానబలిగాను నిరోద్షమైన యొక 

పొటేట్లును,  
saMkhyaa 6:14 appuDataDu dahanabaligaanu nirdOshamaina yaeDaadi 
maga go~r~rapillanu, paapaparihaaraarthabaligaanu nirdOshamaina 
yaeDaadi aaDu go~r~rapillanu, samaadhaanabaligaanu nirdOshamaina 
yoka poTTaelunu,  
సంఖాయ్ 6:15 గంపెడు పొంగని పిండి, అనగా గోధమపిండి వంటలను నూనె కలిపిన గోధుమ 

పిండితో చేసిన భక్షయ్ములను నూనె పూసిన పొంగని పూరీలను వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను 

అరప్ణముగా యెహోవా యొదద్కు తేవలెను.  
saMkhyaa 6:15 gaMpeDu poMgani piMDi, anagaa gOdhamapiMDi 
vaMTalanu noone kalipina gOdhuma piMDitO chaesina bhakshyamulanu 
noone poos ina poMgani pooree lanu vaaTi na ivaedyamunu 
paanaarpaNamulanu arpaNamugaa yehOvaa yoddaku taevalenu.  
సంఖాయ్ 6:16 అపుప్డు యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని తెచిచ్ అతని నిమితత్ము 

పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 6:16 appuDu yaajakuDu yehOvaa sannidhiki vaaTini techchi 
atani nimittamu paapaparihaaraarthabalini dahanabalini arpiMpavalenu. 
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సంఖాయ్ 6:17 యాజకుడు ఆ గంపెడు పొంగని భక్షయ్ములతో ఆ పొటేట్లును యెహోవాకు 

సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను; వాని నైవేదయ్మును వాని పానారప్ణమును అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 6:17 yaajakuDu aa gaMpeDu poMgani bhakshyamulatO aa 
poTTaelunu yehOvaaku samaadhaanabaligaa arpiMpavalenu; vaani 
naivaedyamunu vaani paanaarpaNamunu arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 6:18 అపుప్డా నాజీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ తన వర్త సంబంధమైన తన 

తలవెండుర్కలు గొరిగించుకొని, ఆ వర్త సంబంధమైన తన తలవెండుర్కలు తీసికొని, సమాధానబలి 

దర్వయ్ము కిర్ందనునన్ అగిన్లో వేయవలెను. 
saMkhyaa 6:18 appuDaa naajeeru pratyakshapu guDaaramuyokka 
dvaaramunodda tana vrata saMbaMdhamaina tana talaveMDrukalu 
gorigiMchukoni, aa vrata saMbaMdhamaina tana talaveMDrukalu 
teesikoni, samaadhaanabali dravyamu kriMdanunna agnilO vaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 6:19 మరియు యాజకుడు ఆ పొటేట్లుయొకక్ వండిన జబబ్ను ఆ గంపలోనుండి పొంగని 

యొక భక్షయ్మును పొంగని యొక పూరీని తీసికొని నాజీరు తన వర్త సంబంధమైన వెండుర్కలు 

గొరికించుకొనిన పిమమ్ట అతనిచేతుల మీద వాటినుంచవలెను. 
saMkhyaa 6:19 mariyu yaajakuDu aa poTTaeluyokka vaMDina jabbanu aa 
gaMpalOnuMDi poMgani yoka bhakshyamunu poMgani yoka pooreeni 
teesikoni naajeeru tana vrata saMbaMdhamaina veMDrukalu 
gorikiMchukonina pimmaTa atanichaetula meeda vaaTinuMchavalenu. 
సంఖాయ్ 6:20 తరువాత యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా వాటిని 

అలాల్డింపవలెను. అలాల్డింపబడు బోరతోను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్తోను అది యాజకునికి 

పర్తిషిఠ్తమగును; తరువాత ఆ నాజీరు దార్కాష్రసము తార్గవచుచ్ను.  
saMkhyaa 6:20 taruvaata yaajakuDu yehOvaa sannidhini allaaDiMpabaDu 
arpaNamugaa vaaTini allaaDiMpavalenu. allaaDiMpabaDu bOratOnu 
pratishThitamaina jabbatOnu adi yaajakuniki pratishThitamagunu; 
taruvaata aa naajeeru draakshaarasamu traagavachchunu.  
సంఖాయ్ 6:21 మొర్కుక్కొనిన నాజీరు తన కలిమికొలది ఇచుచ్దాని గూరిచ్న విధియు, అతడు 

నాజీరైయునన్ందున యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన దానిగూరిచ్న విధియు ఇదే. తాను మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బడి చొపుప్న నాజీరును గూరిచ్న విధినిబటిట్ ఇదియంతయు చేయవలెనని చెపుప్ము.  
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saMkhyaa 6:21 mrokkukonina naajeeru tana kalimikoladi ichchudaani 
goorchina vidhiyu, ataDu naajeeraiyunnaMduna yehOvaaku 
arpiMpavalasina daanigoorchina vidhiyu idae. taanu mrokkukonina 
mrokkubaDi choppuna naajeerunu goorchina vidhinibaTTi idiyaMtayu 
chaeyavalenani cheppumu.  
సంఖాయ్ 6:22 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను 

ఈలాగనుము 

saMkhyaa 6:22 yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
aharOnutOnu atani kumaarulatOnu eelaaganumu 

సంఖాయ్ 6:23 మీరు ఇశార్యేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను. 
saMkhyaa 6:23 meeru iSraayaeleeyulanu eelaagu deeviMpavalenu. 
సంఖాయ్ 6:24 యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నినున్ కాపాడును గాక; 
saMkhyaa 6:24 yehOvaa ninnu aaSeervadiMchi ninnu kaapaaDunu gaaka; 

సంఖాయ్ 6:25 యెహోవా నీకు తన సనిన్ధిని పర్కాశింపజేసి నినున్ కరుణించును గాక; 
saMkhyaa 6:25 yehOvaa neeku tana sannidhini prakaaSiMpajaesi ninnu 
karuNiMchunu gaaka; 

సంఖాయ్ 6:26 యెహోవా నీమీద తన సనిన్ధికాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును 

గాక. అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామమును ఉచచ్రించుటవలన నేను వారిని 

ఆశీరవ్దించెదను.  
saMkhyaa 6:26 yehOvaa neemeeda tana sannidhikaaMti udayiMpajaesi 
n e e k u s a m a a d h a a n a m u k a l u g a j a e y u n u g a a k a . a T l u v a a r u 
iSraayaeleeyulameeda naa naamamunu uchchariMchuTavalana naenu 
vaarini aaSeervadiMchedanu.  
సంఖాయ్ 6:27 అటుల్ వారు ఇశార్యేలీయులమీద నా నామ మును ఉచచ్రించుటవలన నేను వారిని 

ఆశీరవ్దించెదను.   
saMkhyaa 6:27 aTlu vaaru iSraayaeleeyulameeda naa naama munu 
uchchariMchuTavalana naenu vaarini aaSeervadiMchedanu.   
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సంఖాయ్ 7:1 మోషే మందిరమును నిలువబెటుట్ట ముగించి దాని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంచి, 
saMkhyaa 7:1 mOshae maMdiramunu niluvabeTTuTa mugiMchi daani 
abhishaekiMchi pratishThiMchi, 
సంఖాయ్ 7:2 దాని ఉపకరణములనిన్టిని బలిపీఠమును దాని పాతర్లనిన్టిని చేయించి, అభిషేకించి 

వాటిని పర్తిషిఠ్ంచిన దినమున తమ తమ పితరుల కుటుంబములలో పర్ధానులును గోతర్ ముఖుయ్లును 

లెకిక్ంపబడిన వారిమీద అధిపతులునైన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులు అరప్ణములను తెచిచ్రి.  
saMkhyaa 7:2 daani upakaraNamulanniTini balipeeThamunu daani 
paatralanniTini chaeyiMchi, abhishaekiMchi vaaTini pratishThiMchina 
dinamuna tama tama pitarula kuTuMbamulalO pradhaanulunu gOtra 
m u k h y u l u n u l e k k i M p a b a D i n a v a a r i m e e d a a d h i p a t u l u n a i n a 
iSraayaeleeyulalOni pradhaanulu arpaNamulanu techchiri.  
సంఖాయ్ 7:3 వారు ఇదద్రిదద్రికి ఒకొక్క బండి చొపుప్నను, పర్తివానికి ఒకొక్క యెదుద్ చొపుప్నను, ఆరు 

గూడుబండల్ను పండెర్ండు ఎదుద్లను యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనివచిచ్రి. వారు మందిరము ఎదుటికి 

వాటిని తీసికొనివచిచ్రి. 
saMkhyaa 7:3 vaaru iddariddariki okkoka baMDi choppunanu, prativaaniki 
okkoka yeddu choppunanu, aaru gooDubaMDlanu paMDreMDu eddulanu 
yehOvaa sannidhiki teesikonivachchiri. vaaru maMdiramu eduTiki vaaTini 
teesikonivachchiri. 
సంఖాయ్ 7:4 అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు వారియొదద్ ఈ వసుత్వులను 

తీసికొనుము;  
saMkhyaa 7:4 appuDu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
vaariyodda ee vastuvulanu teesikonumu;  
సంఖాయ్ 7:5 అవి పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ సేవకై యుండును; నీవు వాటిని లేవీయులలో 

పర్తివానికిని వాని వాని సేవ చొపుప్న ఇయయ్వలెను. 
saMkhyaa 7:5 avi pratyakshapu guDaaramu yokka saevakai yuMDunu; 
neevu vaaTini laeveeyulalO prativaanikini vaani vaani saeva choppuna 
iyyavalenu. 
సంఖాయ్ 7:6 మోషే ఆ బండల్ను ఆ యెదుద్లను తీసికొని లేవీయులకిచెచ్ను. 
saMkhyaa 7:6 mOshae aa baMDlanu aa yeddulanu teesikoni 
laeveeyulakichchenu. 
సంఖాయ్ 7:7 అతడు రెండు బండల్ను నాలుగు ఎదుద్లను వారి వారి సేవచొపుప్న గెరోష్నీయులకిచెచ్ను. 
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saMkhyaa 7:7 ataDu reMDu baMDlanu naalugu eddulanu vaari vaari 
saevachoppuna gershOneeyulakichchenu. 
సంఖాయ్ 7:8 అతడు నాలుగు బండల్ను ఎనిమిది యెదుద్లను యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన 

ఈతామారు చేతికిర్ంద సేవచేయు మెరారీయులకు వారి వారి సేవచొపుప్న ఇచెచ్ను. 
saMkhyaa 7:8 ataDu naalugu baMDlanu enimidi yeddulanu yaajakuDagu 
aharOnu kumaaruDaina eetaamaaru chaetikriMda saevachaeyu 
meraareeyulaku vaari vaari saevachoppuna ichchenu. 
సంఖాయ్ 7:9 కహాతీయులకియయ్లేదు; ఏలయనగా పరిశుదధ్సథ్లపు సేవ వారిది; తమ భుజములమీద 

మోయుటయే వారి పని గనుక వారికి వాహనములను నియమింపలేదు. 
saMkhyaa 7:9 kahaateeyulakiyyalaedu; aelayanagaa pariSuddhasthalapu 
saeva vaaridi; tama bhujamulameeda mOyuTayae vaari pani ganuka vaariki 
vaahanamulanu niyamiMpalaedu. 
సంఖాయ్ 7:10 బలిపీఠము అభిషేకింపబడిననాడు ఆ పర్ధానులు దానికి పర్తిషాఠ్రప్ణములను తెచిచ్రి; 

పర్ధానులు బలిపీఠము ఎదుటికి తమ తమ అరప్ణములను తెచిచ్రి. 
saMkhyaa 7:10 balipeeThamu abhishaekiMpabaDinanaaDu aa 
pradhaanulu daaniki pratishThaarpaNamulanu techchiri; pradhaanulu 
balipeeThamu eduTiki tama tama arpaNamulanu techchiri. 
సంఖాయ్ 7:11 బలిపీఠమును పర్తిషిఠ్ంచుటకు వారిలో ఒకొక్కక్ పర్ధానుడు ఒకొక్కక్ దినమున తన తన 

అరప్ణమును అరిప్ంపవలెనని యెహోవా మోషేకు సెలవిచెచ్ను. 
saMkhyaa 7:11 balipeeThamunu pratishThiMchuTaku vaarilO okkokka 
pradhaanuDu okkokka dinamuna tana tana arpaNamunu arpiMpavalenani 
yehOvaa mOshaeku selavichchenu. 
సంఖాయ్ 7:12 మొదటి దినమున తన అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీమ్నాదాబు కుమారుడును యూదా 

గోతిర్కుడనైన నయసోస్ను. 
saMkhyaa 7:12 modaTi dinamuna tana arpaNamunu techchinavaaDu 
ammeenaadaabu kumaaruDunu yoodaa gOtrikuDanaina nayassOnu. 
సంఖాయ్ 7:13 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో 

కలిసిన గోధుమ పిండిని 

saMkhyaa 7:13 ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi 
nooTa muppadi tulamula yettugala veMDi ginnenu Debbadi tulamula 
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yettugala veMDi prOkshaNapaatranu naivaedyamugaa aa reMTiniMDa 
noonetO kalisina gOdhuma piMDini 
సంఖాయ్ 7:14 ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

saMkhyaa 7:14 dhoopadravyamutO niMDina padi tulamula baMgaaru 
dhoopaartini 
సంఖాయ్ 7:15 దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

saMkhyaa 7:15 dahanabaligaa oka chinna kODenu oka poTTaelunu aeDaadi 
go~r~rapillanu 

సంఖాయ్ 7:16 అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

saMkhyaa 7:16 aparaadhaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu 

సంఖాయ్ 7:17 సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి 

అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది అమీమ్నాదాబు కుమారుడైన నయసోస్ను 

అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:17 samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu ayidu poTTaeLlanu 
ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu go~r~rapillalanu tana 
arpaNamugaa techchenu. idi ammeenaadaabu kumaaruDaina nayassOnu 
arpaNamu. 
సంఖాయ్ 7:18 రెండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు సూయారు కుమారుడును 

ఇశాశ్ఖారీయులకు పర్ధానుడునైన నెతనేలు. 
saMkhyaa 7:18 reMDava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu sooyaaru 
kumaaruDunu iSSaakhaareeyulaku pradhaanuDunaina netanaelu. 
సంఖాయ్ 7:19 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో 

కలిసిన గోధుమ పిండిని  
saMkhyaa 7:19 ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi 
nooTa muppadi tulamula yettugala veMDi ginnenu Debbadi tulamula 
yettugala veMDi prOkshaNapaatranu naivaedyamugaa aa reMTiniMDa 
noonetO kalisina gOdhuma piMDini  
సంఖాయ్ 7:20 ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

saMkhyaa 7:20 dhoopadravyamutO niMDina padi tulamula baMgaaru 
dhoopaartini 
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సంఖాయ్ 7:21 దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును 

saMkhyaa 7:21 dahanabaligaa oka chinna kODenu oka poTTaelunu 

సంఖాయ్ 7:22 ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

saMkhyaa 7:22 aeDaadi go~r~rapillanu paapaparihaaraarthabaligaa oka 
maekapillanu 

సంఖాయ్ 7:23 సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి 

అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:23 samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu ayidu poTTaeLlanu 
ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu go~r~rapillalanu tana 
arpaNamugaa techchenu. idi sooyaaru kumaaruDaina netanaelu 
arpaNamu. 
సంఖాయ్ 7:24 మూడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు హేలోను కుమారుడును జెబూలూను 

కుమారులకు పర్ధానుడునైన ఏలీయాబు. అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట 

ముపప్ది తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను 

saMkhyaa 7:24 mooDava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu haelOnu 
kumaaruDunu jebooloonu kumaarulaku pradhaanuDunaina aeleeyaabu. 
ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi nooTa muppadi 
tulamula yettugala veMDi ginnenu Debbadi tulamula yettugala veMDi 
prOkshaNapaatranu 

సంఖాయ్ 7:25 నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని 

saMkhyaa 7:25 naivaedyamugaa aa reMTiniMDa noonetO kalisina 
gOdhuma piMDini 
సంఖాయ్ 7:26 ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని దహనబలిగా ఒక 

చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును 

saMkhyaa 7:26 dhoopadravyamutO niMDiyunna padi tulamula baMgaaru 
dhoopaartini dahanabaligaa oka chinna kODenu oka poTTaelunu 

సంఖాయ్ 7:27 ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

saMkhyaa 7:27 aeDaadi go~r~rapillanu paapaparihaaraarthabaligaa oka 
maekapillanu 

సంఖాయ్ 7:28 సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను 

saMkhyaa 7:28 samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu ayidu poTTaeLlanu 
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సంఖాయ్ 7:29 అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

ఇది హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:29 ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu go~r~rapillalanu 
tana arpaNamugaa techchenu. idi haelOnu kumaaruDaina aeleeyaabu 
arpaNamu. 
సంఖాయ్ 7:30 నాలుగవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు షెదేయూరు కుమారుడును 

రూబేనీయులకు పర్ధానుడునైన ఏలీసూరు. అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట 

ముపప్ది తులముల యెతుత్గల వెండి గినెన్ను 

saMkhyaa 7:30 naalugava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu 
shedaeyooru kumaaruDunu roobaeneeyulaku pradhaanuDunaina 
aeleesooru. ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi nooTa 
muppadi tulamula yettugala veMDi ginnenu 

సంఖాయ్ 7:31 డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో 

కలిసిన గోధుమ పిండిని 

saMkhyaa 7:31 Debbadi tulamula yettugala veMDi prOkshaNapaatranu 
naivaedyamugaa aa reMTiniMDa noonetO kalisina gOdhuma piMDini 
సంఖాయ్ 7:32 ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని దహనబలిగా ఒక 

చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును 

saMkhyaa 7:32 dhoopadravyamutO niMDiyunna padi tulamula baMgaaru 
dhoopaartini dahanabaligaa oka chinna kODenu oka poTTaelunu 

సంఖాయ్ 7:33 ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

saMkhyaa 7:33 aeDaadi go~r~rapillanu, paapaparihaaraarthabaligaa oka 
maekapillanu 

సంఖాయ్ 7:34 సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి 

అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 
saMkhyaa 7:34 samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu ayidu poTTaeLlanu 
ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu go~r~rapillalanu tana 
arpaNamugaa techchenu. 
సంఖాయ్ 7:35 ఇది షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:35 idi shedaeyooru kumaaruDaina aeleesooru arpaNamu. 
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సంఖాయ్ 7:36 అయిదవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు సూరీషదాయి కుమారుడును 

షిమోయ్నీయులకు పర్ధానుడునైన షెలుమీయేలు. 
saMkhyaa 7:36 ayidava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu 
sooreeshadaayi kumaaruDunu shimyOneeyulaku pradhaanuDunaina 
shelumeeyaelu. 
సంఖాయ్ 7:37 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో 

కలిసిన గోధుమ పిండిని 

saMkhyaa 7:37 ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi 
nooTa muppadi tulamula yettugala veMDi ginnenu Debbadi tulamula 
yettugala veMDi prOkshaNapaatranu naivaedyamugaa aa reMTiniMDa 
noonetO kalisina gOdhuma piMDini 
సంఖాయ్ 7:38 ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని దహనబలిగా ఒక 

చినన్కోడెను 

saMkhyaa 7:38 dhoopadravyamutO niMDiyunna padi tulamula baMgaaru 
dhoopaartini dahanabaligaa oka chinnakODenu 

సంఖాయ్ 7:39 ఒక పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

saMkhyaa 7:39 oka poTTaelunu aeDaadi go~r~rapillanu 

సంఖాయ్ 7:40 పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

saMkhyaa 7:40 paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu 

సంఖాయ్ 7:41 సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి 

అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది సూరీషదాయి కుమారుడైన షెలుమీయేలు 

అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:41 samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu ayidu poTTaeLlanu 
ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu go~r~rapillalanu tana 
arpaNamugaa techchenu. idi sooreeshadaayi kumaaruDaina shelumeeyaelu 
arpaNamu. 
సంఖాయ్ 7:42 ఆరవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు దెయూవేలు కుమారుడును గాదీయులకు 

పర్ధానుడునైన ఎలీయాసాపా. 
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saMkhyaa 7:42 aarava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu deyoovaelu 
kumaaruDunu gaadeeyulaku pradhaanuDunaina eleeyaasaapaa. 
సంఖాయ్ 7:43 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో 

కలిసిన గోధుమ పిండిని 

saMkhyaa 7:43 ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi 
nooTa muppadi tulamula yettugala veMDi ginnenu Debbadi tulamula 
yettugala veMDi prOkshaNapaatranu naivaedyamugaa aa reMTiniMDa 
noonetO kalisina gOdhuma piMDini 
సంఖాయ్ 7:44 ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

saMkhyaa 7:44 dhoopadravyamutO niMDiyunna padi tulamula baMgaaru 
dhoopaartini 
సంఖాయ్ 7:45 దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

saMkhyaa 7:45 dahanabaligaa oka chinna kODenu oka poTTaelunu 
aeDaadi go~r~rapillanu 

సంఖాయ్ 7:46 పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు 

పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను.  
saMkhyaa 7:46 paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu 
samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu ayidu poTTaeLlanu ayidu 
maekapOtulanu aeDaadivi ayidu go~r~rapillalanu tana arpaNamugaa 
techchenu.  
సంఖాయ్ 7:47 ఇది దెయూవేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపా అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:47 idi deyoovaelu kumaaruDaina eleeyaasaapaa arpaNamu. 
సంఖాయ్ 7:48 ఏడవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీహూదు కుమారుడును 

ఎఫార్యిమీయులకు పర్ధానుడునైన ఎలీషామా. 
saMkhyaa 7:48 aeDava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu 
ameehoodu kumaaruDunu ephraayimeeyulaku pradhaanuDunaina 
eleeshaamaa. 
సంఖాయ్ 7:49 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో 

కలిసిన గోధుమ పిండిని 
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saMkhyaa 7:49 ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi 
nooTa muppadi tulamula yettugala veMDi ginnenu Debbadi tulamula 
yettugala veMDi prOkshaNapaatranu naivaedyamugaa aa reMTiniMDa 
noonetO kalisina gOdhuma piMDini 
సంఖాయ్ 7:50 ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

saMkhyaa 7:50 dhoopadravyamutO niMDiyunna padi tulamula baMgaaru 
dhoopaartini 
సంఖాయ్ 7:51 దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును, ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

saMkhyaa 7:51 dahanabaligaa oka chinna kODenu oka poTTaelunu, 
aeDaadi go~r~rapillanu paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu 

సంఖాయ్ 7:52 సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను 

saMkhyaa 7:52 samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu ayidu poTTaeLlanu 

సంఖాయ్ 7:53 అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

ఇది అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అరప్ణము.  
saMkhyaa 7:53 ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu go~r~rapillalanu 
tana arpaNamugaa techchenu. idi ameehoodu kumaaruDaina eleeshaamaa 
arpaNamu.  
సంఖాయ్ 7:54 ఎనిమిదవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు పెదాసూరు కుమారుడును 

మనషీ ష్యులకు పర్ధానుడునైన గమలీయేలు. 
saMkhyaa 7:54 enimidava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu 
pedaasooru kumaaruDunu manashsheeyulaku pradhaanuDunaina 
gamaleeyaelu. 
సంఖాయ్ 7:55 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో 

కలిసిన గోధుమ పిండిని ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

saMkhyaa 7:55 ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi 
nooTa muppadi tulamula yettugala veMDi ginnenu Debbadi tulamula 
yettugala veMDi prOkshaNapaatranu naivaedyamugaa aa reMTiniMDa 
noonetO kalisina gOdhuma piMDini dhoopadravyamutO niMDina padi 
tulamula baMgaaru dhoopaartini 
సంఖాయ్ 7:56 దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 
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saMkhyaa 7:56 dahanabaligaa oka chinna kODenu oka poTTaelunu 
aeDaadi go~r~rapillanu 

సంఖాయ్ 7:57 అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను 

saMkhyaa 7:57 aparaadhaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu 
samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu 

సంఖాయ్ 7:58 అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 
saMkhyaa 7:58 ayidu poTTaeLlanu ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu 
go~r~rapillalanu tana arpaNamugaa techchenu. 
సంఖాయ్ 7:59 ఇది పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:59 idi pedaasooru kumaaruDaina gamaleeyaelu arpaNamu. 
సంఖాయ్ 7:60 తొమిమ్దవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు గిదోయ్నీ కుమారుడును బెనాయ్మీనులకు 

పర్ధానుడునైన అబీదాను. 
saMkhyaa 7:60 tommidava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu 
gidyOnee kumaaruDunu benyaameenulaku pradhaanuDunaina abeedaanu. 
సంఖాయ్ 7:61 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో 

కలిసిన గోధమ పిండిని ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది షెకెలుల బంగారు ధూపారిత్ని 

saMkhyaa 7:61 ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi 
nooTa muppadi tulamula yettugala veMDi ginnenu Debbadi tulamula 
yettugala veMDi prOkshaNapaatranu naivaedyamugaa aa reMTiniMDa 
noonetO kalisina gOdhama piMDini dhoopadravyamutO niMDiyunna padi 
shekelula baMgaaru dhoopaartini 
సంఖాయ్ 7:62 దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను 

saMkhyaa 7:62 dahanabaligaa oka chinna kODenu 

సంఖాయ్ 7:63 ఒక పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

saMkhyaa 7:63 oka poTTaelunu aeDaadi go~r~rapillanu 

సంఖాయ్ 7:64 పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

saMkhyaa 7:64 paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu 
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సంఖాయ్ 7:65 సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి 

అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:65 samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu ayidu poTTaeLlanu 
ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu go~r~rapillalanu tana 
arpaNamugaa techchenu. idi gidyOnee kumaaruDaina abeedaanu 
arpaNamu. 
సంఖాయ్ 7:66 పదియవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు అమీషదాయి కుమారుడును 

దానీయులకు పర్ధానుడునైన అహీయెజెరు. అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ 
saMkhyaa 7:66 padiyava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu 
ameeshadaayi kumaaruDunu daaneeyulaku pradhaanuDunaina 
aheeyejeru. ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi 
సంఖాయ్ 7:67 నూటముపప్ది తులముల యెతుత్ గల వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి 

పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటిలో నూనెతో కలిసి నిండిన గోధుమ పిండిని 

saMkhyaa 7:67 nooTamuppadi tulamula yettu gala veMDi ginnenu Debbadi 
tulamula yettugala veMDi prOkshaNapaatranu naivaedyamugaa aa 
reMTilO noonetO kalisi niMDina gOdhuma piMDini 
సంఖాయ్ 7:68 ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

saMkhyaa 7:68 dhoopadravyamutO niMDiyunna padi tulamula baMgaaru 
dhoopaartini 
సంఖాయ్ 7:69 దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను  
saMkhyaa 7:69 dahanabaligaa oka chinna kODenu oka poTTaelunu 
aeDaadi go~r~rapillanu paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu  
సంఖాయ్ 7:70 సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను 

saMkhyaa 7:70 samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu ayidu poTTaeLlanu 

సంఖాయ్ 7:71 అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. 

ఇది ఆమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజెరు అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:71 ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu go~r~rapillalanu 
tana arpaNamugaa techchenu. idi aameeshadaayi kumaaruDaina 
aheeyejeru arpaNamu. 
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సంఖాయ్ 7:72 పదకొండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు ఒకార్ను కుమారుడును ఆషేరీయులకు 

పర్ధానుడునైన పగీయేలు. 
saMkhyaa 7:72 padakoMDava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu 
okraanu kumaaruDunu aashaereeyulaku pradhaanuDunaina pageeyaelu. 
సంఖాయ్ 7:73 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో 

కలిసిన గోధుమ పిండిని 

saMkhyaa 7:73 ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi 
nooTa muppadi tulamula yettugala veMDi ginnenu Debbadi tulamula 
yettugala veMDi prOkshaNapaatranu naivaedyamugaa aa reMTiniMDa 
noonetO kalisina gOdhuma piMDini 
సంఖాయ్ 7:74 ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని 

saMkhyaa 7:74 dhoopadravyamutO niMDiyunna padi tulamula baMgaaru 
dhoopaartini 
సంఖాయ్ 7:75 దహనబలిగా ఒక చినన్ కోడెను ఒక పొటేట్లును 

saMkhyaa 7:75 dahanabaligaa oka chinna kODenu oka poTTaelunu 

సంఖాయ్ 7:76 ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

saMkhyaa 7:76 aeDaadi go~r~rapillanu paapaparihaaraarthabaligaa oka 
maekapillanu 

సంఖాయ్ 7:77 సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి 

అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:77 samaadhaanabaligaa reMDu kODelanu ayidu poTTaeLlanu 
ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu go~r~rapillalanu tana 
arpaNamugaa techchenu. idi okraanu kumaaruDaina pageeyaelu 
arpaNamu. 
సంఖాయ్ 7:78 పండెర్ండవ దినమున అరప్ణమును తెచిచ్నవాడు ఏనాను కుమారుడు నఫాత్లీయులకు 

పర్ధానుడునైన అహీర. 
saMkhyaa 7:78 paMDreMDava dinamuna arpaNamunu techchinavaaDu 
aenaanu kumaaruDu naphtaaleeyulaku pradhaanuDunaina aheera. 
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సంఖాయ్ 7:79 అతడు పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ నూట ముపప్ది తులముల యెతుత్గల 

వెండి గినెన్ను డెబబ్ది తులముల యెతుత్గల వెండి పోర్క్షణపాతర్ను నైవేదయ్ముగా ఆ రెంటినిండ నూనెతో 

కలిసిన గోధుమ పిండిని 

saMkhyaa 7:79 ataDu pariSuddhamaina tulapu parimaaNamunubaTTi 
nooTa muppadi tulamula yettugala veMDi ginnenu Debbadi tulamula 
yettugala veMDi prOkshaNapaatranu naivaedyamugaa aa reMTiniMDa 
noonetO kalisina gOdhuma piMDini 
సంఖాయ్ 7:80 ధూపదర్వయ్ముతో నిండియునన్ పది తులముల బంగారు ధూపారిత్ని దహనబలిగా ఒక 

చినన్కోడెను 

saMkhyaa 7:80 dhoopadravyamutO niMDiyunna padi tulamula baMgaaru 
dhoopaartini dahanabaligaa oka chinnakODenu 

సంఖాయ్ 7:81 ఒక పొటెట్లును ఏడాది గొఱఱ్పిలల్ను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

సమాధానబలిగా రెండు కోడెలను 

s a M k h y a a 7 : 8 1 o k a p o T T e l u n u a e D a a d i g o ~ r ~ r a p i l l a n u 
paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu samaadhaanabaligaa reMDu 
kODelanu 

సంఖాయ్ 7:82 అయిదు పొటేట్ళల్ను అయిదు మేకపోతులను ఏడాదివి అయిదు గొఱఱ్పిలల్లను తన 

అరప్ణముగా తెచెచ్ను. ఇది ఏనాను కుమారుడైన అహీర అరప్ణము. 
saMkhyaa 7:82 ayidu poTTaeLlanu ayidu maekapOtulanu aeDaadivi ayidu 
go~r~rapillalanu tana arpaNamugaa techchenu. idi aenaanu 
kumaaruDaina aheera arpaNamu. 
సంఖాయ్ 7:83 బలిపీఠము అభిషేకింపబడిన దినమున ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులు అరిప్ంచిన 

పర్తిషాఠ్రప్ణములు ఇవి, వెండి గినెన్లు పండెర్ండు, వెండి పోర్క్షణపాతర్లు పండెర్ండు, బంగారు 

ధూపారుత్లు పండెర్ండు, పర్తి వెండిగినెన్ నూట ముపప్ది తులములది. 
saMkhyaa 7:83 balipeeThamu abhishaekiMpabaDina dinamuna 
iSraayaeleeyula pradhaanulu arpiMchina pratishThaarpaNamulu ivi, 
veMDi ginnelu paMDreMDu, veMDi prOkshaNapaatralu paMDreMDu, 
baMgaaru dhoopaartulu paMDreMDu, prati veMDiginne nooTa muppadi 
tulamuladi. 
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సంఖాయ్ 7:84 పర్తి పోర్క్షణపాతర్ డెబబ్ది తులములది; ఆ ఉపకరణముల వెండి అంతయు పరిశుధద్మైన 

తులపు పరిమాణమునుబటిట్ రెండువేల నాలుగువందల తులములది. 
saMkhyaa 7:84 prati prOkshaNapaatra Debbadi tulamuladi; aa 
u p a k a r a N a m u l a v e M D i a M t a y u p a r i S u d h d a m a i n a t u l a p u 
parimaaNamunubaTTi reMDuvaela naaluguvaMdala tulamuladi. 
సంఖాయ్ 7:85 ధూపదర్వయ్ముతో నిండిన బంగారు ధూపారుత్లు పండెర్ండు; వాటిలో ఒకటి 

పరిశుదధ్మైన తులపు పరిమాణమునుబటిట్ పది తులములది. 
saMkhyaa 7:85 dhoopadravyamutO niMDina baMgaaru dhoopaartulu 
p a M D r e M D u ; v a a T i l O o k a T i p a r i S u d d h a m a i n a t u l a p u 
parimaaNamunubaTTi padi tulamuladi. 
సంఖాయ్ 7:86 ఆ ధూపారుత్ల బంగారమంతయు నూట ఇరువది తులములది; దహనబలి 

పశువులనిన్యు పండెర్ండు కోడెలు, పొటేట్ళుల్ పండెర్ండు, ఏడాదివైన గొఱఱ్పిలల్లు పండెర్ండు, వాటి 

నైవేదయ్ములును పాపపరిహారారథ్మైన మగ మేకపిలల్లు పండెర్ండు, 
saMkhyaa 7:86 aa dhoopaartula baMgaaramaMtayu nooTa iruvadi 
tulamuladi; dahanabali paSuvulanniyu paMDreMDu kODelu, poTTaeLlu 
paMDreMDu, aeDaadivaina go~r~rapillalu paMDreMDu, vaaTi 
naivaedyamulunu paapaparihaaraarthamaina maga maekapillalu 
paMDreMDu, 
సంఖాయ్ 7:87 సమాధానబలి పశువులనిన్యు ఇరువది నాలుగు కోడెలు, 
saMkhyaa 7:87 samaadhaanabali paSuvulanniyu iruvadi naalugu kODelu, 
సంఖాయ్ 7:88 పొటేట్ళుల్ అరువది, మేకపోతులు అరువది, ఏడాదివైన గొఱఱ్పిలల్లు అరువది. 
saMkhyaa 7:88 poTTaeLlu aruvadi, maekapOtulu aruvadi, aeDaadivaina 
go~r~rapillalu aruvadi. 
సంఖాయ్ 7:89 మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళిల్నపుప్డు సాక్షయ్పు 

మందసము మీదనునన్ కరుణాపీఠము మీదనుండి, అనగా రెండు కెరూబుల నడమనుండి తనతో 

మాటలాడిన యెహోవా సవ్రము అతడు వినెను, అతడు ఆయనతో మాటలాడెను. 
saMkhyaa 7:89 mOshae yehOvaatO maaTalaaDuTaku pratyakshapu 
guDaaramulOniki veLlinappuDu saakshyapu maMdasamu meedanunna 
karuNaapeeThamu meedanuMDi, anagaa reMDu keroobula 
naDamanuMDi tanatO maaTalaaDina yehOvaa svaramu ataDu vinenu, 
ataDu aayanatO maaTalaaDenu. 
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సంఖాయ్ 8:1 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు అహరోనుతో 

saMkhyaa 8:1 yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu aharOnutO 

సంఖాయ్ 8:2 నీవు దీపములను వెలిగించునపుప్డు ఆ యేడు దీపముల వెలుగు దీపవృక్షమునకు 

ముందు పడునటుల్ వాటిని వెలిగింపవలెనని చెపుప్మనెను. అహరోను ఆలాగు చేసెను. 
saMkhyaa 8:2 neevu deepamulanu veligiMchunappuDu aa yaeDu 
deepamula velugu deepavRkshamunaku muMdu paDunaTlu vaaTini 
veligiMpavalenani cheppumanenu. aharOnu aalaagu chaesenu. 
సంఖాయ్ 8:3 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు దీపవృక్షమునకు ఎదురుగా దాని దీపములను 

వెలిగించెను. 
saMkhyaa 8:3 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu 
deepavRkshamunaku edurugaa daani deepamulanu veligiMchenu. 
సంఖాయ్ 8:4 ఆ దీపవృక్షము బంగారు నకిషిపని గలది; అది దాని సత్ంభము మొదలుకొని 

పుషప్ములవరకు నకిషిపని గలది; యెహోవా కనుపరచిన మాదిరినిబటిట్ మోషే ఆ దీపవృక్షమును 

చేయించెను. 
saMkhyaa 8:4 aa deepavRkshamu baMgaaru nakishipani galadi; adi daani 
staMbhamu modalukoni pushpamulavaraku nakishipani galadi; yehOvaa 
kanuparachina maadirinibaTTi mOshae aa deepavRkshamunu 
chaeyiMchenu. 
సంఖాయ్ 8:5 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులలోనుండి 

saMkhyaa 8:5 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
iSraayaeleeyulalOnuMDi 
సంఖాయ్ 8:6 లేవీయులను పర్తేయ్కించి వారిని పవితర్పరచుము. 
saMkhyaa 8:6 laeveeyulanu pratyaekiMchi vaarini pavitraparachumu. 
సంఖాయ్ 8:7 వారిని పవితర్పరచుటకు నీవు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారిమీద పాపపరిహారారథ్ 

జలమును పోర్కిష్ంపుము; అపుప్డు వారు మంగలికతిత్తో తమ శరీరమంతయు గొరిగించుకొని 

s a M k h y a a 8 : 7 v a a r i n i p a v i t r a p a r a c h u T a k u n e e v u v a a r i k i 
chaeyavalasinadaemanagaa, vaarimeeda paapaparihaaraartha jalamunu 
prOkshiMpumu; appuDu vaaru maMgalikattitO tama SareeramaMtayu 
gorigiMchukoni 
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సంఖాయ్ 8:8 తమ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితర్పరచుకొనిన తరువాత వారు ఒక కోడెను దాని 

నైవేదయ్మును, అనగా తైలముతో కలిసిన గోధమపిండిని తేవలెను. నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా 

మరియొక కోడెను తీసికొనిరావలెను. 
saMkhyaa 8:8 tama baTTalu udukukoni pavitraparachukonina taruvaata 
vaaru oka kODenu daani naivaedyamunu, anagaa tailamutO kalisina 
gOdhamapiMDini taevalenu. neevu paapaparihaaraarthabaligaa mariyoka 
kODenu teesikoniraavalenu. 
సంఖాయ్ 8:9 అపుప్డు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్ 

ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమును పోగుచేయవలెను. 
saMkhyaa 8:9 appuDu neevu pratyakshapu guDaaramu eduTiki 
laeveeyulanu tODukonivachchi iSraayaeleeyula sarvasamaajamunu 
pOguchaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 8:10 నీవు యెహోవా సనిన్ధికి లేవీయులను తోడుకొనివచిచ్న తరువాత ఇశార్యేలీయులు 

తమచేతులను ఆ లేవీయులమీద ఉంచవలెను. 
s a M k h y a a 8 : 1 0 n e e v u y e h O v a a s a n n i d h i k i l a e v e e y u l a n u 
tODukonivachchina taruvaata iSraayaeleeyulu tamachaetulanu aa 
laeveeyulameeda uMchavalenu. 
సంఖాయ్ 8:11 లేవీయులు యెహోవా సేవచేయువారవుటకు అహరోనును ఇశార్యేలీయులును 

పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 
saMkhyaa 8:11 laeveeyulu yehOvaa saevachaeyuvaaravuTaku aharOnunu 
iSraayaeleeyulunu pratishThaarpaNamugaa vaarini yehOvaa sannidhini 
pratishThiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 8:12 లేవీయులు ఆ కోడెల తలలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత నీవు లేవీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ యెహోవాకు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను 

రెండవ దానిని దహనబలిగాను అరిప్ంచి 

saMkhyaa 8:12 laeveeyulu aa kODela talalameeda tama chaetuluMchina 
taruvaata neevu laeveeyula nimittamu praayaSchittamu chaeyunaTlu 
yehOvaaku vaaTilO okadaanini paapaparihaaraarthabaligaanu reMDava 
daanini dahanabaligaanu arpiMchi 
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సంఖాయ్ 8:13 అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను లేవీయులను నిలువబెటిట్ 

యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 8:13 aharOnu eduTanu atani kumaarula yeduTanu laeveeyulanu 
niluvabeTTi yehOvaaku pratishThaarpaNamugaa vaarini arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 8:14 అటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులలోనుండి లేవీయులను వేరుపరచవలెను; లేవీయులు 

నావారైయుందురు. 
saMkhyaa 8:14 aTlu neevu iSraayaeleeyulalOnuMDi laeveeyulanu 
vaeruparachavalenu; laeveeyulu naavaaraiyuMduru. 
సంఖాయ్ 8:15 తరువాత నీవు వారిని పవితర్పరచి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంచినపుప్డు 

లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారములో సేవచేయుటకై లోపలికి వెళల్వచుచ్ను. 
s a M k h y a a 8 : 1 5 t a r u v a a t a n e e v u v a a r i n i p a v i t r a p a r a c h i 
pratishThaarpaNamugaa vaarini arpiMchinappuDu laeveeyulu 
pratyakshapu guDaaramulO saevachaeyuTakai lOpaliki veLlavachchunu. 
సంఖాయ్ 8:16 ఇశార్యేలీయులలో వారు నా వశము చేయబడినవారు; తొలిచూలియైన పర్తివానికిని, 

అనగా ఇశార్యేలీయులలో పర్థమ సంతానమంతటికిని పర్తిగా వారిని నేను తీసికొనియునాన్ను. 
saMkhyaa 8:16 iSraayaeleeyulalO vaaru naa vaSamu chaeyabaDinavaaru; 
tolichooliyaina prativaanikini, anagaa iSraayaeleeyulalO prathama 
saMtaanamaMtaTikini pratigaa vaarini naenu teesikoniyunnaanu. 
సంఖాయ్ 8:17 ఏలయనగా మనుషుయ్లలోను పశువులలోను ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైనది 

యావతుత్ను నాది; ఐగుపుత్ దేశములో తొలిచూలియైన పర్తివానిని నేను సంహరించిననాడు వారిని 

నాకొరకు పర్తిషిఠ్ంచుకొంటిని. 
saMkhyaa 8:17 aelayanagaa manushyulalOnu paSuvulalOnu 
iSraayaeleeyulalO tolichooliyainadi yaavattunu naadi; aiguptu daeSamulO 
tolichooliyaina prativaanini naenu saMhariMchinanaaDu vaarini 
naakoraku pratishThiMchukoMTini. 
సంఖాయ్ 8:18 ఇశార్యేలీయులలో తొలిచూలియైన పర్తివానికి మారుగా లేవీయులను 

తీసికొనియునాన్ను. 
saMkhyaa 8:18 iSraayaeleeyulalO tolichooliyaina prativaaniki maarugaa 
laeveeyulanu teesikoniyunnaanu. 
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సంఖాయ్ 8:19 మరియు పర్తయ్క్షపు గుడారములో ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము సేవచేయుటకును 

ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకును, ఇశార్యేలీయులలో లేవీయులను 

అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఇచిచ్ అపప్గించియునాన్ను. అందువలన ఇశార్యేలీయులు 

పరిశుదధ్మందిరమునకు సమీపించునపుప్డు ఏ తెగులైనను ఇశార్యేలీయులకు సంభవింపకపోవును 

అని చెపెప్ను. 
saMkhyaa 8:19 mariyu pratyakshapu guDaaramulO iSraayaeleeyula 
n i m i t t a m u s a e v a c h a e y u T a k u n u i S r a a y a e l e e y u l a n i m i t t a m u 
praayaSchittamu chaeyuTakunu, iSraayaeleeyulalO laeveeyulanu 
aharOnukunu atani kumaarulakunu ichchi appagiMchiyunnaanu. 
a M d u v a l a n a i S r a a y a e l e e y u l u p a r i S u d d h a m a M d i r a m u n a k u 
s a m e e p i M c h u n a p p u D u a e t e g u l a i n a n u i S r a a y a e l e e y u l a k u 
saMbhaviMpakapOvunu ani cheppenu. 
సంఖాయ్ 8:20 అపుప్డు మోషే అహరోనులును ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము యెహోవా 

లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్మునుబటిట్ లేవీయులయెడల చేసిరి; ఇశార్యేలీయులు 

వారికి అటేల్ చేసిరి. 
saMkhyaa 8:20 appuDu mOshae aharOnulunu iSraayaeleeyula 
s a r v a s a m a a j a m u y e h O v a a l a e v e e y u l a n u g o o r c h i m O s h a e k u 
aaj~naapiMchina samastamunubaTTi laeveeyulayeDala chaesiri; 
iSraayaeleeyulu vaariki aTlae chaesiri. 
సంఖాయ్ 8:21 లేవీయులు తముమ్ను పవితర్పరచుకొని తమ బటట్లు ఉదుకుకొనిన తరువాత అహరోను 

యెహోవా సనిన్ధిని పర్తిషాఠ్రప్ణముగా వారిని అరిప్ంచెను. వారిని పవితర్పరచుటకు అహరోను వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 
saMkhyaa 8:21 laeveeyulu tammunu pavitraparachukoni tama baTTalu 
u d u k u k o n i n a t a r u v a a t a a h a r O n u y e h O v a a s a n n i d h i n i 
pratishThaarpaNamugaa vaarini arpiMchenu. vaarini pavitraparachuTaku 
aharOnu vaari nimittamu praayaSchittamu chaesenu. 
సంఖాయ్ 8:22 తరువాత లేవీయులు అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల యెదుటను పర్తయ్క్షపు 

గుడారములో సేవచేయుటకు లోపలికి వెళిల్రి. యెహోవా లేవీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

అతడు వారియెడల చేసెను. 
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saMkhyaa 8:22 taruvaata laeveeyulu aharOnu eduTanu atani kumaarula 
yeduTanu pratyakshapu guDaaramulO saevachaeyuTaku lOpaliki veLliri. 
yehOvaa laeveeyulanugoorchi mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu 
vaariyeDala chaesenu. 
సంఖాయ్ 8:23 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇది లేవీయులను గూరిచ్న విధి. 
saMkhyaa 8:23 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu idi 
laeveeyulanu goorchina vidhi. 
సంఖాయ్ 8:24 ఇరువదియైదేండుల్ మొదలుకొని పై పార్యముగల పర్తివాడును పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవలో పనిచేయుటకు రావలెను. 
saMkhyaa 8:24 iruvadiyaidaeMDlu modalukoni pai praayamugala 
prativaaDunu pratyakshapu guDaaramuyokka saevalO panichaeyuTaku 
raavalenu. 
సంఖాయ్ 8:25 అయితే ఏబది ఏండల్ వయసుస్ పొందిన పిమమ్ట వారు ఆ పని మాని ఊరకుండవలెను. 
saMkhyaa 8:25 ayitae aebadi aeMDla vayassu poMdina pimmaTa vaaru aa 
pani maani oorakuMDavalenu. 
సంఖాయ్ 8:26 వారు కాపాడవలసినవాటిని కాపాడుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములో తమ గోతర్పువారితో 

కూడ పరిచరయ్ చేయవలెనుగాని పనిచేయవలదు. లేవీయులు కాపాడవలసిన వాటివిషయము నీవు 

వారికి ఆలాగు నియమింపవలెను. 
saMkhyaa 8:26 vaaru kaapaaDavalasinavaaTini kaapaaDuTaku 
pratyakshapu guDaaramulO tama gOtrapuvaaritO kooDa paricharya 
chaeyavalenugaani panichaeyavaladu. laeveeyulu kaapaaDavalasina 
vaaTivishayamu neevu vaariki aalaagu niyamiMpavalenu. 
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సంఖాయ్ 9:1 ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారు వచిచ్న తరువాత రెండవ సంవతస్రము మొదటి నెలలో 

యెహోవా సీనాయి అరణయ్మందు మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 9:1 aiguptu daeSamulOnuMDi vaaru vachchina taruvaata 
reMDava saMvatsaramu modaTi nelalO yehOvaa seenaayi araNyamaMdu 
mOshaeku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 9:2 ఇశార్యేలీయులు పసాక్పండుగను దాని నియామకకాలమందు ఆచరింపవలెను. 
s a M k h y a a 9 : 2 i S r a a y a e l e e y u l u p a s k a a p a M D u g a n u d a a n i 
niyaamakakaalamaMdu aachariMpavalenu. 
సంఖాయ్ 9:3 దాని నియామక కాలమున, అనగా ఈ నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు 

దానిని ఆచరింపవలెను; దాని కటట్డలనిన్టినిబటిట్ దాని విధులనిన్టినిబటిట్ మీరు దానిని 

ఆచరింపవలెను. 
saMkhyaa 9:3 daani niyaamaka kaalamuna, anagaa ee nela padunaalugava 
dinamuna saayaMkaalamaMdu daanini aachariMpavalenu; daani 
kaTTaDalanniTinibaTTi daani vidhulanniTinibaTTi meeru daanini 
aachariMpavalenu. 
సంఖాయ్ 9:4 కాబటిట్ మోషే పసాక్పండుగను ఆచరింపవలెనని ఇశార్యేలీయులతో చెపప్గా వారు 

సీనాయి అరణయ్మందు మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు పసాక్పండుగ 

సామగిర్ని సిదధ్పరచుకొనిరి. 
saMkhyaa 9:4 kaabaTTi mOshae paskaapaMDuganu aachariMpavalenani 
iSraayaeleeyulatO cheppagaa vaaru seenaayi araNyamaMdu modaTi nela 
padunaalugava dinamuna saayaMkaalamaMdu paskaapaMDuga 
saamagrini siddhaparachukoniri. 
సంఖాయ్ 9:5 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన సమసత్మును ఇశార్యేలీయులు అతడు చెపిప్నటేల్ చేసిరి. 
saMkhyaa 9:5 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchina samastamunu 
iSraayaeleeyulu ataDu cheppinaTlae chaesiri. 
సంఖాయ్ 9:6 కొందరు నరశవమును ముటుట్టవలన అపవితుర్లై ఆ దినమున పసాక్పండుగను 

ఆచరింపలేకపోయిరి. 
saMkhyaa 9:6 koMdaru naraSavamunu muTTuTavalana apavitrulai aa 
dinamuna paskaapaMDuganu aachariMpalaekapOyiri. 
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సంఖాయ్ 9:7 వారు ఆ దినమున మోషే అహరోనుల ఎదుటికి వచిచ్ మోషేతో నరశవమును 

ముటుట్టవలన అపవితుర్లమైతివిు; యెహోవా అరప్ణమును దాని నియామక కాలమున 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను అరిప్ంపకుండునటుల్ ఏల అడడ్గింపబడితిమని అడుగగా 

saMkhyaa 9:7 vaaru aa dinamuna mOshae aharOnula eduTiki vachchi 
mOshaetO naraSavamunu muTTuTavalana apavitrulamaitiviu; yehOvaa 
arpaNamunu daani niyaamaka kaalamuna iSraayaeleeyula madhyanu 
arpiMpakuMDunaTlu aela aDDagiMpabaDitimani aDugagaa 

సంఖాయ్ 9:8 మోషే నిలువుడి; మీ విషయములో యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో నేను తెలిసికొందునని 

వారితో అనెను. 
saMkhyaa 9:8 mOshae niluvuDi; mee vishayamulO yehOvaa yaemi 
selavichchunO naenu telisikoMdunani vaaritO anenu. 
సంఖాయ్ 9:9 అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము 

saMkhyaa 9:9 appuDu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
iSraayaeleeyulatO iTlanumu 

సంఖాయ్ 9:10 మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముటుట్టవలన అపవితుర్డైనను, 

దూరపర్యాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పసాక్పండుగను ఆచరింపవలెను. 
saMkhyaa 9:10 meelOgaani mee vaMSamulalOgaani okaDu Savamunu 
muTTuTavalana apavitruDainanu, dooraprayaaNamu chaeyuchuMDinanu, 
ataDu yehOvaa paskaapaMDuganu aachariMpavalenu. 
సంఖాయ్ 9:11 వారు రెండవనెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమున దానిని ఆచరించి 

పొంగనివాటితోను చేదు ఆకుకూరలతోను దానిని తినవలెను. 
saMkhyaa 9:11 vaaru reMDavanela padunaalugava dinamuna 
saayaMkaalamuna daanini aachariMchi poMganivaaTitOnu chaedu 
aakukooralatOnu daanini tinavalenu. 
సంఖాయ్ 9:12 వారు మరునాటివరకు దానిలో కొంచెమైనను మిగలనీయవలదు; దానిలోనిది ఒకక్ 

యెముకనైనను విరువవలదు; పసాక్పండుగ విషయమైన కటట్డలనిన్టినిబటిట్ వారు దానిని 

ఆచరింపవలెను. 
saMkhyaa 9:12 vaaru marunaaTivaraku daanilO koMchemainanu 
migalaneeyavaladu; daanilOnidi okka yemukanainanu viruvavaladu; 
paskaapaMDuga vishayamaina kaTTaDalanniTinibaTTi vaaru daanini 
aachariMpavalenu. 
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సంఖాయ్ 9:13 పర్యాణములో ఉండని పవితుర్డు పసాక్ను ఆచరించుట మానినయెడల ఆ మనుషుయ్డు 

తన జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. అతడు యెహోవా అరప్ణమును దాని నియామక కాలమున 

అరిప్ంపలేదు గనుక ఆ మనుషుయ్డు తన పాపమును తానే భరింపవలెను. 
saMkhyaa 9:13 prayaaNamulO uMDani pavitruDu paskaanu 
aachariMchuTa maaninayeDala aa manushyuDu tana janulalOnuMDi 
koTTivaeyabaDunu. ataDu yehOvaa arpaNamunu daani niyaamaka 
kaalamuna arpiMpalaedu ganuka aa manushyuDu tana paapamunu taanae 
bhariMpavalenu. 
సంఖాయ్ 9:14 మీలో నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరునపుప్డు అతడు పసాక్ 

కటట్డచొపుప్న దాని విధినిబటిట్యే దానిని చేయవలెను. పరదేశికిని మీ దేశములో పుటిట్నవానికిని 

మీకును ఒకటే కటట్డ ఉండవలెను. 
saMkhyaa 9:14 meelO nivasiMchu paradaeSi yehOvaa paskaanu 
aachariMpagOrunappuDu ataDu paskaa kaTTaDachoppuna daani 
vidhinibaTTiyae daanini chaeyavalenu. paradaeSikini mee daeSamulO 
puTTinavaanikini meekunu okaTae kaTTaDa uMDavalenu. 
సంఖాయ్ 9:15 వారు మందిరమును నిలువబెటిట్న దినమున మేఘము సాక్షయ్పు గుడారములోని 

మందిరమును కమెమ్ను; సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు అగిన్వంటి ఆకారము 

మందిరముమీద నుండెను. 
saMkhyaa 9:15 vaaru maMdiramunu niluvabeTTina dinamuna maeghamu 
saakshyapu guDaaramulOni maMdiramunu kammenu; saayaMkaalamu 
modalukoni udayamuvaraku agnivaMTi aakaaramu maMdiramumeeda 
nuMDenu. 
సంఖాయ్ 9:16 నితయ్మును ఆలాగే జరిగెను. మేఘము మందిరమును కమెమ్ను; రాతిర్యందు అగిన్వంటి 

ఆకారము కనబడెను. 
saMkhyaa 9:16 nityamunu aalaagae jarigenu. maeghamu maMdiramunu 
kammenu; raatriyaMdu agnivaMTi aakaaramu kanabaDenu. 
సంఖాయ్ 9:17 ఆ మేఘము గుడారము మీదనుండి పైకెతత్బడునపుప్డు ఇశార్యేలీయులు 

పర్యాణమైసాగిరి; ఆ మేఘము ఎకక్డ నిలిచెనో అకక్డనే ఇశార్యేలీయులు తమ గుడారములను 

వేసికొనిరి. 
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s a M k h y a a 9 : 1 7 a a m a e g h a m u g u D a a r a m u m e e d a n u M D i 
paikettabaDunappuDu iSraayaeleeyulu prayaaNamaisaagiri; aa maeghamu 
ekkaDa nilichenO akkaDanae iSraayaeleeyulu tama guDaaramulanu 
vaesikoniri. 
సంఖాయ్ 9:18 యెహోవా నోటి మాటచొపుప్న ఇశార్యేలీయులు పర్యాణమైసాగిరి. యెహోవా నోటి 

మాటచొపుప్న వారు తమ గుడారములను వేసికొనిరి. ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలిచియుండిన 

దినములనిన్యు వారు నిలిచిరి. 
saMkhyaa 9:18 yehOvaa nOTi maaTachoppuna iSraayaeleeyulu 
prayaaNamaisaagiri. yehOvaa nOTi maaTachoppuna vaaru tama 
guDaaramulanu vaesikoniri. aa maeghamu maMdiramumeeda 
nilichiyuMDina dinamulanniyu vaaru nilichiri. 
సంఖాయ్ 9:19 ఆ మేఘము బహుదినములు మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవా విధిననుసరించి పర్యాణము చేయకుండిరి. 
saMkhyaa 9:19 aa maeghamu bahudinamulu maMdiramumeeda 
nilichinayeDala iSraayaeleeyulu yehOvaa vidhinanusariMchi prayaaNamu 
chaeyakuMDiri. 
సంఖాయ్ 9:20 మేఘము కొనిన్ దినములు మందిరముమీద నిలిచినయెడల వారును నిలిచిరి; యెహోవా 

నోటి మాటచొపుప్ననే నిలిచిరి, యెహోవా నోటి మాటచొపుప్ననే పర్యాణము చేసిరి. 
saMkhyaa 9:20 maeghamu konni dinamulu maMdiramumeeda 
nilichinayeDala vaarunu nilichiri; yehOvaa nOTi maaTachoppunanae 
nilichiri, yehOvaa nOTi maaTachoppunanae prayaaNamu chaesiri. 
సంఖాయ్ 9:21 ఆలాగే మేఘము సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు నిలిచినయెడల 

ఉదయమందు ఆ మేఘము పైకెతత్బడగానే వారు పర్యాణము చేసిరి. పగలేమి రాతిర్యేమి ఆ మేఘము 

పైకెతత్బడినపుప్డే వారు పర్యాణముచేసిరి. 
saMkhyaa 9:21 aalaagae maeghamu saayaMkaalamu modalukoni 
udayamuvaraku nil ichinayeDala udayamaMdu aa maeghamu 
paikettabaDagaanae vaaru prayaaNamu chaesiri. pagalaemi raatriyaemi aa 
maeghamu paikettabaDinappuDae vaaru prayaaNamuchaesiri. 
సంఖాయ్ 9:22 ఆ మేఘము రెండుదినములుగాని, ఒక నెలగాని, యేడాదిగాని తడవుచేసి 

మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశార్యేలీయులు పర్యాణము చేయక తమ గుడారములలో నిలిచిరి. 

అది ఎతత్బడినపుప్డు వారు పర్యాణము చేసిరి. 
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saMkhyaa 9:22 aa maeghamu reMDudinamulugaani, oka nelagaani, 
yaeDaadigaani taDavuchaesi maMdiramumeeda nilichinayeDala 
iSraayaeleeyulu prayaaNamu chaeyaka tama guDaaramulalO nilichiri. adi 
ettabaDinappuDu vaaru prayaaNamu chaesiri. 
సంఖాయ్ 9:23 యెహోవా మాటచొపుప్న వారు తమ గుడారములను వేసికొనిరి; యెహోవా 

మాటచొపుప్న వారు పర్యాణముచేసిరి; మోషేదావ్రా యెహోవా చెపిప్న మాటనుబటిట్ యెహోవా 

ఆజఞ్ననుసరించి నడిచిరి. 
saMkhyaa 9:23 yehOvaa maaTachoppuna vaaru tama guDaaramulanu 
vaesikoniri; yehOvaa maaTachoppuna vaaru prayaaNamuchaesiri; 
mOshaedvaaraa yehOvaa cheppina maaTanubaTTi yehOvaa 
aaj~nananusariMchi naDichiri. 
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సంఖాయ్ 10:1 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు రెండు వెండి బూరలు 

చేయించుకొనుము; 
saMkhyaa 10:1 yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu reMDu 
veMDi booralu chaeyiMchukonumu; 

సంఖాయ్ 10:2 నకిషిపనిగా వాటిని చేయింపవలెను. అవి సమాజమును పిలుచుటకును సేనలను 

తరిల్ంచుటకును నీకుండవలెను. 
saMkhyaa 10:2 nakishipanigaa vaaTini chaeyiMpavalenu. avi samaajamunu 
piluchuTakunu saenalanu tarliMchuTakunu neekuMDavalenu. 
సంఖాయ్ 10:3 ఊదువారు వాటిని ఊదునపుప్డు సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునెదుట నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 
saMkhyaa 10:3 ooduvaaru vaaTini oodunappuDu samaajamu pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramuneduTa neeyoddaku kooDiraavalenu. 
సంఖాయ్ 10:4 వారు ఒకటే ఊదినయెడల ఇశార్యేలీయుల సమూహములకు ముఖుయ్లైన పర్ధానులు 

నీయొదద్కు కూడిరావలెను. 
saMkhyaa 10:4 vaaru okaTae oodinayeDala iSraayaeleeyula 
samoohamulaku mukhyulaina pradhaanulu neeyoddaku kooDiraavalenu. 
సంఖాయ్ 10:5 మీరు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు తూరుప్దికుక్న దిగియునన్ సైనయ్ములు సాగవలెను. 
saMkhyaa 10:5 meeru aarbhaaTamugaa oodunappuDu toorpudikkuna 
digiyunna sainyamulu saagavalenu. 
సంఖాయ్ 10:6 మీరు రెండవమారు ఆరాభ్టముగా ఊదునపుప్డు దకిష్ణదికుక్న దిగిన సైనయ్ములు 

సాగవలెను. వారు పర్యాణమైపోవునపుప్డు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను. 
saMkhyaa 10:6 meeru reMDavamaaru aarbhaaTamugaa oodunappuDu 
d a k s h i N a d i k k u n a d i g i n a s a i n y a m u l u s a a g a v a l e n u . v a a r u 
prayaaNamaipOvunappuDu aarbhaaTamugaa oodavalenu. 
సంఖాయ్ 10:7 సమాజమును కూరుచ్నపుప్డు ఊదవలెను గాని ఆరాభ్టము చేయవలదు. 
saMkhyaa 10:7 samaajamunu koorchunappuDu oodavalenu gaani 
aarbhaaTamu chaeyavaladu. 
సంఖాయ్ 10:8 అహరోను కుమారులైన యాజకులు ఆ బూరలు ఊదవలెను; నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ 

అవి మీ వంశముల పరంపరగా మీకు ఉండును. 
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saMkhyaa 10:8 aharOnu kumaarulaina yaajakulu aa booralu oodavalenu; 
nityamaina kaTTaDanubaTTi avi mee vaMSamula paraMparagaa meeku 
uMDunu. 
సంఖాయ్ 10:9 మిముమ్ను బాధించు శతుర్వులకు విరోధముగా మీ దేశములో యుదధ్మునకు 

వెళుల్నపుప్డు ఆ బూరలు ఆరాభ్టముగా ఊదవలెను అపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని మీరు 

జాఞ్పకమునకు వచిచ్ మీ శతుర్వులనుండి రకిష్ంపబడుదురు. 
saMkhyaa 10:9 mimmunu baadhiMchu Satruvulaku virOdhamugaa mee 
daeSamulO yuddhamunaku veLlunappuDu aa booralu aarbhaaTamugaa 
oodavalenu appuDu mee daevuDaina yehOvaa sannidhini meeru 
j~naapakamunaku vachchi mee SatruvulanuMDi rakshiMpabaDuduru. 
సంఖాయ్ 10:10 మరియు ఉతస్వ దినమందును నియామక కాలములయందును నెలల 

ఆరంభములయందును మీరు దహనబలులనుగాని సమాధానబలులనుగాని అరిప్ంచునపుప్డు ఆ 

బూరలు ఊదవలెను అపుప్డు అవి మీ దేవుని సనిన్ధిని మీకు జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును మీ దేవుడైన 

యెహోవాను నేనే. 
s a M k h y a a 1 0 : 1 0 m a r i y u u t s a v a d i n a m a M d u n u n i y a a m a k a 
k a a l a m u l a y a M d u n u n e l a l a a a r a M b h a m u l a y a M d u n u m e e r u 
dahanabalulanugaani samaadhaanabalulanugaani arpiMchunappuDu aa 
booralu oodavalenu appuDu avi mee daevuni sannidhini meeku 
j~naapakaarthamugaa uMDunu mee daevuDaina yehOvaanu naenae. 
సంఖాయ్ 10:11 రెండవ సంవతస్రము రెండవ నెల యిరువదియవ తేదిని మేఘము సాక్షయ్పు 

మందిరముమీదనుండి పైకెతత్బడెను గనుక ఇశార్యేలీయులు సీనాయి అరణయ్ములోనుండి 

పర్యాణములు చేయసాగిరి. 
saMkhyaa 10:11 reMDava saMvatsaramu reMDava nela yiruvadiyava 
taedini maeghamu saakshyapu maMdiramumeedanuMDi paikettabaDenu 
ganuka iSraayaeleeyulu seenaayi araNyamulOnuMDi prayaaNamulu 
chaeyasaagiri. 
సంఖాయ్ 10:12 తరువాత ఆ మేఘము పారాను అరణయ్ములో నిలిచెను. 
saMkhyaa 10:12 taruvaata aa maeghamu paaraanu araNyamulO nilichenu. 
సంఖాయ్ 10:13 యెహోవా మోషేచేత పలికించిన మాటనుబటిట్ వారు మొదట పర్యాణము చేసిరి. 
saMkhyaa 10:13 yehOvaa mOshaechaeta palikiMchina maaTanubaTTi 
vaaru modaTa prayaaNamu chaesiri. 
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సంఖాయ్ 10:14 యూదీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న ముందర సాగెను; అమీమ్నాదాబు 

కుమారుడైన నయసోస్ను ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి. 
saMkhyaa 10:14 yoodeeyula paaLepu dhvajamu vaari saenalachoppuna 
muMdara saagenu; ammeenaadaabu kumaaruDaina nayassOnu aa 
sainyamunaku adhipati. 
సంఖాయ్ 10:15 ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్సైనయ్మునకు సూయారు కుమారుడైన నెతనేలు అధిపతి. 
saMkhyaa 10:15 iSSaakhaareeyula gOtrasainyamunaku sooyaaru 
kumaaruDaina netanaelu adhipati. 
సంఖాయ్ 10:16 జెబూలూనీయుల గోతర్సైనయ్మునకు హేలోను కుమారుడైన ఏలీయాబు అధిపతి. 
saMkhyaa 10:16 jeboolooneeyula gOtrasainyamunaku haelOnu 
kumaaruDaina aeleeyaabu adhipati. 
సంఖాయ్ 10:17 మందిరము విపప్బడినపుప్డు గెరోష్నీయులును మెరారీయులును మందిరమును 

మోయుచు సాగిరి. 
saMkhyaa 10:17 maMdiramu vippabaDinappuDu gershOneeyulunu 
meraareeyulunu maMdiramunu mOyuchu saagiri. 
సంఖాయ్ 10:18 రూబేనీయుల పాళెము ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను. ఆ సైనయ్మునకు 

షెదేయూరు కుమారుడైన ఏలీసూరు అధిపతి. 
saMkhyaa 10:18 roobaeneeyula paaLemu dhvajamu vaari saenalachoppuna 
saagenu. aa sainyamunaku shedaeyooru kumaaruDaina aeleesooru 
adhipati. 
సంఖాయ్ 10:19 షిమోయ్నీయుల గోతర్సైనయ్మునకు సూరీషదాయి కుమారుడైన షెలుమీయేలు అధిపతి. 
saMkhyaa 10:19 shimyOneeyula gOtrasainyamunaku sooreeshadaayi 
kumaaruDaina shelumeeyaelu adhipati. 
సంఖాయ్ 10:20 గాదీయుల గోతర్సైనయ్మునకు దెయువేలు కుమారుడైన ఎలీయాసాపు అధిపతి. 
saMkhyaa 10:20 gaadeeyula gOtrasainyamunaku deyuvaelu kumaaruDaina 
eleeyaasaapu adhipati. 
సంఖాయ్ 10:21 కహాతీయులు పరిశుదధ్మైనవాటిని మోయుచు సాగిరి; అందరు వచుచ్లోగా వారు 

మందిరమును నిలువబెటిట్రి. 
saMkhyaa 10:21 kahaateeyulu pariSuddhamainavaaTini mOyuchu saagiri; 
aMdaru vachchulOgaa vaaru maMdiramunu niluvabeTTiri. 
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సంఖాయ్ 10:22 ఎఫార్యీమీయుల పాళెపు ధవ్జము వారి సేనలచొపుప్న సాగెను; ఆ సైనయ్మునకు 

అమీహూదు కుమారుడైన ఎలీషామా అధిపతి. 
saMkhyaa 10:22 ephraayeemeeyula paaLepu dhvajamu vaari 
saenalachoppuna saagenu; aa sainyamunaku ameehoodu kumaaruDaina 
eleeshaamaa adhipati. 
సంఖాయ్ 10:23 పెదాసూరు కుమారుడైన గమలీయేలు మనషీ ష్యుల గోతర్సైనయ్మునకు అధిపతి. 
saMkhyaa 10:23 pedaasooru kumaaruDaina gamaleeyaelu manashsheeyula 
gOtrasainyamunaku adhipati. 
సంఖాయ్ 10:24 గిదోయ్నీ కుమారుడైన అబీదాను బెనాయ్మీనుల గోతర్సైనయ్మునకు అధిపతి. 
saMkhyaa 10:24 gidyOnee kumaaruDaina abeedaanu benyaameenula 
gOtrasainyamunaku adhipati. 
సంఖాయ్ 10:25 దానీయుల పాళెపు ధవ్జము సాగెను; అది పాళెములనిన్టిలో వెనుకనుండెను; 

అమీషదాయి కుమారుడైన అహీయెజరు ఆ సైనయ్మునకు అధిపతి 

saMkhyaa 10:25 daaneeyula paaLepu dhvajamu saagenu; adi 
paaLemulanniTilO venukanuMDenu; ameeshadaayi kumaaruDaina 
aheeyejaru aa sainyamunaku adhipati 
సంఖాయ్ 10:26 ఒకార్ను కుమారుడైన పగీయేలు ఆషేరీయుల గోతర్సైనయ్మునకు అధిపతి. 
saMkhyaa 10:26 okraanu kumaaruDaina pageeyaelu aashaereeyula 
gOtrasainyamunaku adhipati. 
సంఖాయ్ 10:27 ఏనాను కుమారుడైన అహీర నఫాత్లీయుల గోతర్సైనయ్మునకు అధిపతి. 
saMkhyaa 10:27 aenaanu kumaaruDaina aheera naphtaaleeyula 
gOtrasainyamunaku adhipati. 
సంఖాయ్ 10:28 ఇశార్యేలీయులు పర్యాణము చేయునపుప్డు తమ తమ సైనయ్ముల చొపుప్ననే 

పర్యాణమైసాగిరి. 
saMkhyaa 10:28 iSraayaeleeyulu prayaaNamu chaeyunappuDu tama tama 
sainyamula choppunanae prayaaNamaisaagiri. 
సంఖాయ్ 10:29 మోషే మామయగు మిదాయ్నీయుడైన రెవూయేలు కుమారుడగు హోబాబుతో మోషే 

యెహోవా మాకిచెచ్దనని చెపిప్న సథ్లమునకు మేము పర్యాణమై పోవుచునాన్ము; మాతోకూడ రముమ్; 

మేము మీకు మేలు చేసెదము; యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు తాను చేయబోవు మేలునుగూరిచ్ 

వాగాద్నము చేసెననగా 
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saMkhyaa 10:29 mOshae maamayagu midyaaneeyuDaina revooyaelu 
kumaaruDagu hObaabutO mOshae yehOvaa maakichchedanani cheppina 
sthalamunaku maemu prayaaNamai pOvuchunnaamu; maatOkooDa 
rammu; maemu meeku maelu chaesedamu; yehOvaa iSraayaeleeyulaku 
taanu chaeyabOvu maelunugoorchi vaagdaanamu chaesenanagaa 

సంఖాయ్ 10:30 అందుకతడు నేను రాను, నా దేశమునకును నా వంశసుథ్లయొదద్కును వెళుల్దుననెను. 
saMkhyaa 10:30 aMdukataDu naenu raanu, naa daeSamunakunu naa 
vaMSasthulayoddakunu veLludunanenu. 
సంఖాయ్ 10:31 అందుకు మోషే నీవు దయచేసి మముమ్ను విడువకుము; ఎటల్నగా ఈ అరణయ్మందు 

మేము దిగవలసిన సథ్లములు నీకు తెలిసియునన్వి; నీవు మాకు కనున్లవలె ఉందువు. 
saMkhyaa 10:31 aMduku mOshae neevu dayachaesi mammunu 
viDuvakumu; eTlanagaa ee araNyamaMdu maemu digavalasina sthalamulu 
neeku telisiyunnavi; neevu maaku kannulavale uMduvu. 
సంఖాయ్ 10:32 మరియు నీవు మాతోకూడ వచిచ్నయెడల యెహోవా మాకు ఏ మేలుచేయునో ఆ 

మేలునుబటిట్ మేము నీకు మేలు చేయుదుమనెను. 
saMkhyaa 10:32 mariyu neevu maatOkooDa vachchinayeDala yehOvaa 
maaku ae maeluchaeyunO aa maelunubaTTi maemu neeku maelu 
chaeyudumanenu. 
సంఖాయ్ 10:33 వారు యెహోవా కొండనుండి మూడు దినముల పర్యాణముచేసిరి; వారికి 

విశార్ంతిసథ్లము చూచుటకు ఆ మూడు దినముల పర్యాణములో యెహోవా నిబంధన మందసము 

వారికి ముందుగా సాగెను. 
saMkhyaa 10:33 vaaru yehOvaa koMDanuMDi mooDu dinamula 
prayaaNamuchaesiri; vaariki viSraaMtisthalamu choochuTaku aa mooDu 
dinamula prayaaNamulO yehOvaa nibaMdhana maMdasamu vaariki 
muMdugaa saagenu. 
సంఖాయ్ 10:34 వారు తాము దిగిన సథ్లమునుండి సాగినపుప్డు యెహోవా మేఘము పగటివేళ 

వారిమీద ఉండెను. 
saMkhyaa 10:34 vaaru taamu digina sthalamunuMDi saaginappuDu 
yehOvaa maeghamu pagaTivaeLa vaarimeeda uMDenu. 
సంఖాయ్ 10:35 ఆ మందసము సాగినపుప్డు మోషే యెహోవా లెముమ్; నీ శతుర్వులు చెదరిపోవుదురు 

గాక, నినున్ దేవ్షించువారు నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు గాక యనెను. 
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saMkhyaa 10:35 aa maMdasamu saaginappuDu mOshae yehOvaa lemmu; 
nee Satruvulu chedaripOvuduru gaaka, ninnu dvaeshiMchuvaaru nee 
yeduTanuMDi paaripOvuduru gaaka yanenu. 
సంఖాయ్ 10:36 అది నిలిచినపుప్డు అతడు యెహోవా, ఇశార్యేలు వేవేల మధయ్కు మరల రమమ్నెను. 
saMkhyaa 10:36 adi nilichinappuDu ataDu yehOvaa, iSraayaelu vaevaela 
madhyaku marala rammanenu. 
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సంఖాయ్ 11:1 జనులు ఆయాసమునుగూరిచ్ సణుగుచుండగా అది యెహోవాకు వినబడెను; యెహోవా 

దాని వినినపుప్డు ఆయన కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా అగిన్ వారిలో రగులుకొని ఆ పాళెములో 

నొకకొనను దహింపసాగెను. 
saMkhyaa 11:1 janulu aayaasamunugoorchi saNuguchuMDagaa adi 
yehOvaaku vinabaDenu; yehOvaa daani vininappuDu aayana kOpamu 
ragulukonenu; yehOvaa agni vaarilO ragulukoni aa paaLemulO 
nokakonanu dahiMpasaagenu. 
సంఖాయ్ 11:2 జనులు మోషేకు మొఱపెటట్గా మోషే యెహోవాను వేడుకొనినపుప్డు ఆ అగిన్ చలాల్రెను. 
saMkhyaa 11:2 janulu mOshaeku mo~rapeTTagaa mOshae yehOvaanu 
vaeDukoninappuDu aa agni challaarenu. 
సంఖాయ్ 11:3 యెహోవా అగిన్ వారిలో రగులుకొనినందున ఆ చోటికి తబేరా అను పేరు పెటట్బడెను. 
saMkhyaa 11:3 yehOvaa agni vaarilO ragulukoninaMduna aa chOTiki 
tabaeraa anu paeru peTTabaDenu. 
సంఖాయ్ 11:4 వారి మధయ్నునన్ మిశిర్తజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా 

ఇశార్యేలీయులును మరల ఏడిచ్ మాకెవరు మాంసము పెటెట్దరు? 

saMkhyaa 11:4 vaari madhyanunna miSritajanamu maaMsaapaeksha 
adhikamugaa kanuparachagaa iSraayaeleeyulunu marala aeDchi 
maakevaru maaMsamu peTTedaru? 

సంఖాయ్ 11:5 ఐగుపుత్లో మేము ఉచితముగా తినిన చేపలును కీరకాయలును దోసకాయలును 

కూరాకులును ఉలిల్పాయలును తెలల్గడడ్లును జాఞ్పకమునకు వచుచ్చునన్వి. ఇపుప్డు మా పార్ణము 

సొమమ్సిలెల్ను. 
saMkhyaa 11:5 aiguptulO maemu uchitamugaa tinina chaepalunu 
keerakaayalunu dOsakaayalunu kooraakulunu ul l ipaayalunu 
tellagaDDalunu j~naapakamunaku vachchuchunnavi. ippuDu maa 
praaNamu sommasillenu. 
సంఖాయ్ 11:6 ఈ మనాన్ కాక మా కనున్లయెదుట మరేమియు లేదని చెపుప్కొనిరి. 
saMkhyaa 11:6 ee mannaa kaaka maa kannulayeduTa maraemiyu laedani 
cheppukoniri. 
సంఖాయ్ 11:7 ఆ మనాన్ కొతిమెరగింజలవలె ఉండెను. చూపునకు అది బోళమువలె ఉండెను. 
saMkhyaa 11:7 aa mannaa kotimeragiMjalavale uMDenu. choopunaku adi 
bOLamuvale uMDenu. 
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సంఖాయ్ 11:8 జనులు తిరుగుచు దానిని గూరుచ్కొని తిరుగట విసిరి లేక రోట దంచి పెనముమీద 

కాలిచ్ రొటెట్లు చేసిరి; దాని రుచి కొర్తత్ నూనె రుచివలె ఉండెను. 
saMkhyaa 11:8 janulu tiruguchu daanini goorchukoni tirugaTa visiri laeka 
rOTa daMchi penamumeeda kaalchi roTTelu chaesiri; daani ruchi krotta 
noone ruchivale uMDenu. 
సంఖాయ్ 11:9 రాతిర్యందు మంచు పాళెముమీద కురిసినపుప్డు ఆ మనాన్ దాని వెంటనే పడెను. 
saMkhyaa 11:9 raatriyaMdu maMchu paaLemumeeda kurisinappuDu aa 
mannaa daani veMTanae paDenu. 
సంఖాయ్ 11:10 జనులు తమ తమ కుటుంబములలో ఎవరి గుడారపు దావ్రమునొదద్ వారు ఏడవ్గా 

మోషే వినెను. యెహోవా కోపము బహుగా రగులుకొనెను. వారు ఏడుచ్ట మోషే దృషిట్కిని చెడడ్దిగా 

నుండెను. 
saMkhyaa 11:10 janulu tama tama kuTuMbamulalO evari guDaarapu 
dvaaramunodda vaaru aeDvagaa mOshae vinenu. yehOvaa kOpamu 
bahugaa ragulukonenu. vaaru aeDchuTa mOshae dRshTikini cheDDadigaa 
nuMDenu. 
సంఖాయ్ 11:11 కాగా మోషే యెహోవాతో యిటల్నెను నీవేల నీ సేవకుని బాధించితివి? నామీద నీ 

కటాక్షము రానీయక యీ జనులందరి భారమును నామీద పెటట్నేల?  
saMkhyaa 11:11 kaagaa mOshae yehOvaatO yiTlanenu neevaela nee 
saevakuni baadhiMchitivi? naameeda nee kaTaakshamu raaneeyaka yee 
janulaMdari bhaaramunu naameeda peTTanaela?  
సంఖాయ్ 11:12 నేనే యీ సరవ్ జనమును గరభ్మున ధరించితినా? నేనే వీరిని కంటినా? పాలిచిచ్ 

పెంచెడు తండిర్ పసిపిలల్ను మోయునటుల్ నేను వీరి తండుర్లకు పర్మాణపూరవ్కముగా ఇచిచ్న 

దేశమునకు వీరిని నీ రొముమ్న ఎతుత్కొనిపొమమ్ని నాతో చెపుప్చునాన్వు.  
saMkhyaa 11:12 naenae yee sarva janamunu garbhamuna dhariMchitinaa? 
naenae veerini kaMTinaa? paalichchi peMcheDu taMDri pasipillanu 
mOyunaTlu naenu veeri taMDrulaku pramaaNapoorvakamugaa ichchina 
daeSamunaku veerini nee rommuna ettukonipommani naatO 
cheppuchunnaavu.  
సంఖాయ్ 11:13 ఈ సమసత్ పర్జలకు ఇచుచ్టకు మాంసము నాకెకక్డిది? వారు ననున్ చూచి యేడుచ్చు 

తినుటకు మాకు మాంసమిమమ్ని అడుగుచునాన్రు  
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saMkhyaa 11:13 ee samasta prajalaku ichchuTaku maaMsamu 
naakekkaDidi? vaaru nannu choochi yaeDchuchu tinuTaku maaku 
maaMsamimmani aDuguchunnaaru  
సంఖాయ్ 11:14 ఈ సమసత్ పర్జలను ఒంటిగా మోయ నావలన కాదు; అది నేను భరింపలేని భారము; 

నీవు నాకిటుల్ చేయదలచినయెడల ననున్ చంపుము. 
saMkhyaa 11:14 ee samasta prajalanu oMTigaa mOya naavalana kaadu; adi 
naenu bhariMpalaeni bhaaramu; neevu naakiTlu chaeyadalachinayeDala 
nannu chaMpumu. 
సంఖాయ్ 11:15 నామీద నీ కటాక్షము వచిచ్నయెడల నేను నా బాధను చూడకుండునటుల్ ననున్ 

చంపుము. 
saMkhyaa 11:15 naameeda nee kaTaakshamu vachchinayeDala naenu naa 
baadhanu chooDakuMDunaTlu nannu chaMpumu. 
సంఖాయ్ 11:16 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను జనులకు పెదద్లనియు అధిపతులనియు 

నీవెరిగిన ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలోనుండి డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను నాయొదద్కు పోగుచేసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు వారిని తోడుకొనిరముమ్. అకక్డ వారు నీతోకూడ నిలువబడవలెను. 
saMkhyaa 11:16 appuDu yehOvaa mOshaetO iTlanenu janulaku 
peddalaniyu adhipatulaniyu neeverigina iSraayaeleeyula peddalalOnuMDi 
DebbadimaMdi manushyulanu naayoddaku pOguchaesi pratyakshapu 
guDaaramunaku vaarini tODukonirammu. akkaDa vaaru neetOkooDa 
niluvabaDavalenu. 
సంఖాయ్ 11:17 నేను దిగి అకక్డ నీతో మాటలాడెదను. మరియు నీమీద వచిచ్న ఆతమ్లో పాలు 

వారిమీద ఉంచెదను; ఈ జనుల భారమును నీవు ఒంటిగా మోయకుండునటుల్ వారు దానిలో 

నొకపాలు నీతోకూడ భరింపవలెను. 
saMkhyaa 11:17 naenu digi akkaDa neetO maaTalaaDedanu. mariyu 
neemeeda vachchina aatmalO paalu vaarimeeda uMchedanu; ee janula 
bhaaramunu neevu oMTigaa mOyakuMDunaTlu vaaru daanilO nokapaalu 
neetOkooDa bhariMpavalenu. 
సంఖాయ్ 11:18 నీవు జనులను చూచి యిటల్నుము మిముమ్ను మీరు రేపటికి పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; 

మీరు మాంసము తిందురు. యెహోవా వినునటుల్ ఏడిచ్ మాకు ఎవరు మాంసము పెటుట్దురు? 
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ఐగుపుత్లో మాకు బాగుగానే జరిగినదని మీరు చెపుప్కొంటిరి గనుక యెహోవా మీకు మాంసమిచుచ్ను, 

మీరు తిందురు. 
saMkhyaa 11:18 neevu janulanu choochi yiTlanumu mimmunu meeru 
raepaTiki pariSuddhaparachukonuDi; meeru maaMsamu tiMduru. 
yehOvaa vinunaTlu aeDchi maaku evaru maaMsamu peTTuduru? 
aiguptulO maaku baagugaanae jariginadani meeru cheppukoMTiri ganuka 
yehOvaa meeku maaMsamichchunu, meeru tiMduru. 
సంఖాయ్ 11:19 ఒకక్ దినము కాదు, రెండు దినములు కాదు, అయిదు దినములు కాదు, పది 

దినములు కాదు, ఇరువది దినములు కాదు. 
saMkhyaa 11:19 okka dinamu kaadu, reMDu dinamulu kaadu, ayidu 
dinamulu kaadu, padi dinamulu kaadu, iruvadi dinamulu kaadu. 
సంఖాయ్ 11:20 ఒక నెల దినములవరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధర్ములలోనుండి వచిచ్ మీకు 

అసహయ్ము పుటుట్వరకు దానిని తిందురు; ఏలయనగా మీరు మీ మధయ్నునన్ యెహోవాను 

నిరల్క్షయ్ముచేసి ఆయన సనిన్ధిని ఏడిచ్ ఐగుపుత్లోనుండి యెందుకు వచిచ్తిమనుకొంటిరి.  
saMkhyaa 11:20 oka nela dinamulavaraku, anagaa adi mee 
naasikaaraMdhramulalOnuMDi vachchi meeku asahyamu puTTuvaraku 
daanini tiMduru; aelayanagaa meeru mee madhyanunna yehOvaanu 
nirlakshyamuchaesi aayana sannidhini aeDchi aiguptulOnuMDi yeMduku 
vachchitimanukoMTiri.  
సంఖాయ్ 11:21 అందుకు మోషే నేను ఈ జనులమధయ్ ఉనాన్ను; వారు ఆరులక్షల పాదచారులు వారు 

నెలదినములు తినుటకు వారికి మాంసమిచెచ్దనని చెపిప్తివి. 
saMkhyaa 11:21 aMduku mOshae naenu ee janulamadhya unnaanu; vaaru 
aarulakshala paadachaarulu vaaru neladinamulu tinuTaku vaariki 
maaMsamichchedanani cheppitivi. 
సంఖాయ్ 11:22 వారు తృపిత్గా తినునటుల్ వారినిమితత్ము గొఱఱ్లను పశువులను చంపవలెనా? వారు 

తృపిత్గా తినునటుల్ సముదర్పు చేపలనిన్యు వారినిమితత్ము కూరచ్వలెనా? అనెను. 
saMkhyaa 11:22 vaaru tRptigaa tinunaTlu vaarinimittamu go~r~ralanu 
paSuvulanu chaMpavalenaa? vaaru tRptigaa tinunaTlu samudrapu 
chaepalanniyu vaarinimittamu koorchavalenaa? anenu. 
సంఖాయ్ 11:23 అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెహోవా బాహుబలము తకుక్వైనదా? నా 

మాట నీయెడల నెరవేరునో లేదో యిపుప్డు చూచెదవు. 
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saMkhyaa 11:23 aMduku yehOvaa mOshaetO iTlanenu yehOvaa 
baahubalamu takkuvainadaa? naa maaTa neeyeDala neravaerunO laedO 
yippuDu choochedavu. 
సంఖాయ్ 11:24 మోషే బయటికి వచిచ్ యెహోవా మాటలను జనులతో చెపిప్, జనుల పెదద్లలోనుండి 

డెబబ్దిమంది మనుషుయ్లను పోగుచేసి గుడారముచుటుట్ వారిని నిలువబెటట్గా 

saMkhyaa 11:24 mOshae bayaTiki vachchi yehOvaa maaTalanu janulatO 
cheppi, janula peddalalOnuMDi DebbadimaMdi manushyulanu 
pOguchaesi guDaaramuchuTTu vaarini niluvabeTTagaa 

సంఖాయ్ 11:25 యెహోవా మేఘములో దిగి అతనితో మాటలాడి అతనిమీద వచిచ్న ఆతమ్లో పాలు ఆ 

డెబబ్దిమంది పెదద్లమీద ఉంచెను; కావున ఆ ఆతమ్ వారిమీద నిలిచినపుప్డు వారు పర్వచించిరి గాని 

మరల పర్వచింపలేదు. 
saMkhyaa 11:25 yehOvaa maeghamulO digi atanitO maaTalaaDi 
atanimeeda vachchina aatmalO paalu aa DebbadimaMdi peddalameeda 
uMchenu; kaavuna aa aatma vaarimeeda nilichinappuDu vaaru 
pravachiMchiri gaani marala pravachiMpalaedu. 
సంఖాయ్ 11:26 ఆ మనుషుయ్లలో నిదద్రు పాళెములో నిలిచియుండిరి; వారిలో ఒకని పేరు ఎలాద్దు, 

రెండవవాని పేరు మేదాదు; వారి మీదను ఆతమ్ నిలిచియుండెను; వారు వార్యబడినవారిలోను 

ఉండియు వారు గుడారమునకు వెళల్క తమ పాళెములోనే పర్వచించిరి.  
saMkhyaa 11:26 aa manushyulalO niddaru paaLemulO nilichiyuMDiri; 
vaarilO okani paeru eldaadu, reMDavavaani paeru maedaadu; vaari 
meedanu aatma nilichiyuMDenu; vaaru vraayabaDinavaarilOnu uMDiyu 
vaaru guDaaramunaku veLlaka tama paaLemulOnae pravachiMchiri.  
సంఖాయ్ 11:27 అపుప్డు ఒక యౌవనుడు మోషేయొదద్కు పరుగెతిత్వచిచ్ ఎలాద్దు మేదాదులు 

పాళెములో పర్వచించుచునాన్రని చెపప్గా 

saMkhyaa 11:27 appuDu oka yauvanuDu mOshaeyoddaku parugettivachchi 
eldaadu maedaadulu paaLemulO pravachiMchuchunnaarani cheppagaa 

సంఖాయ్ 11:28 మోషే ఏరప్రచుకొనినవారిలో నూను కుమారుడును మోషేకు పరిచారకుడునైన 

యెహోషువ మోషే నా పర్భువా, వారిని నిషేధింపుమని చెపెప్ను. 
saMkhyaa 11:28 mOshae aerparachukoninavaarilO noonu kumaaruDunu 
mOshaeku parichaarakuDunaina yehOshuva mOshae naa prabhuvaa, 
vaarini nishaedhiMpumani cheppenu. 
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సంఖాయ్ 11:29 అందుకు మోషేనా నిమితత్ము నీకు రోషము వచెచ్నా? యెహోవా పర్జలందరును 

పర్వకత్లగునటుల్ యెహోవా తన ఆతమ్ను వారిమీద ఉంచునుగాక అని అతనితో అనెను. 
saMkhyaa 11:29 aMduku mOshaenaa nimittamu neeku rOshamu 
vachchenaa? yehOvaa prajalaMdarunu pravaktalagunaTlu yehOvaa tana 
aatmanu vaarimeeda uMchunugaaka ani atanitO anenu. 
సంఖాయ్ 11:30 అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును పాళెములోనికి వెళిల్రి. 
saMkhyaa 11:30 appuDu mOshaeyu iSraayaeleeyula peddalunu 
paaLemulOniki veLliri. 
సంఖాయ్ 11:31 తరువాత యెహోవా సనిన్ధినుండి ఒక గాలి బయలుదేరి సముదర్మునుండి పూరేళల్ను 

రపిప్ంచి పాళెముచుటుట్ ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను దినపర్యాణమంత దూరమువరకు భూమిమీద రెండు 

మూరల యెతుత్న వాటిని పడజేసెను. 
saMkhyaa 11:31 taruvaata yehOvaa sannidhinuMDi oka gaali bayaludaeri 
samudramunuMDi pooraeLlanu rappiMchi paaLemuchuTTu ee prakkanu 
aa prakkanu dinaprayaaNamaMta dooramuvaraku bhoomimeeda reMDu 
moorala yettuna vaaTini paDajaesenu. 
సంఖాయ్ 11:32 కావున జనులు ఆ దినమంతయు ఆ రాతిర్అంతయు మరుసటి దినమంతయు లేచి ఆ 

పూరేళల్ను కూరుచ్కొనుచుండిరి; తకుక్వ కూరుచ్కొనినవాడు నూరు తూములను కూరుచ్కొనెను. 

తరువాత వారు తమకొరకు పాళెము చుటుట్ వాటిని పరచిరి. 
saMkhyaa 11:32 kaavuna janulu aa dinamaMtayu aa raatriaMtayu 
marusaTi dinamaMtayu laechi aa pooraeLlanu koorchukonuchuMDiri; 
takkuva koorchukoninavaaDu nooru toomulanu koorchukonenu. taruvaata 
vaaru tamakoraku paaLemu chuTTu vaaTini parachiri. 
సంఖాయ్ 11:33 ఆ మాంసము ఇంక వారి పండల్సందున నుండగానే, అది నమలకమునుపే, యెహోవా 

కోపము జనులమీద రగులుకొనెను; యెహోవా తెగులుచేత వారిని బహుగా బాధించెను. 
saMkhyaa 11:33 aa maaMsamu iMka vaari paMDlasaMduna 
nuMDagaanae, adi namalakamunupae, yehOvaa kOpamu janulameeda 
ragulukonenu; yehOvaa teguluchaeta vaarini bahugaa baadhiMchenu. 
సంఖాయ్ 11:34 మాంసాపేక్షగల వారిని జనులు అకక్డ పాతిపెటిట్నందున ఆ సథ్లమునకు కిబోర్తు 

హతాత్వా అను పేరు పెటట్బడెను. 
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saMkhyaa 11:34 maaMsaapaekshagala vaarini janulu akkaDa 
paatipeTTinaMduna aa sthalamunaku kibrOtu hattaavaa anu paeru 
peTTabaDenu. 
సంఖాయ్ 11:35 జనులు కిబోర్తు హతాత్వానుండి హజేరోతుకు పర్యాణమైపోయి హజేరోతులో దిగిరి. 
saMkhyaa 11:35 janulu kibrOtu hattaavaanuMDi hajaerOtuku 
prayaaNamaipOyi hajaerOtulO digiri. 
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సంఖాయ్ 12:1 మోషే కూషుదేశపు సతరీని పెండిల్ చేసికొనియుండెను గనుక అతడు పెండిల్ చేసికొనిన ఆ 

సతరీనిబటిట్ మిరాయ్ము అహరోనులు అతనికి విరోధముగా మాటలాడిరి. 
s a M k h y a a 1 2 : 1 m O s h a e k o o s h u d a e S a p u s t r e e n i p e M D l i 
chaesikoniyuMDenu ganuka ataDu peMDli chaesikonina aa streenibaTTi 
miryaamu aharOnulu ataniki virOdhamugaa maaTalaaDiri. 
సంఖాయ్ 12:2 వారు మోషేచేత మాతర్మే యెహోవా పలికించెనా? ఆయన మాచేతను పలికింపలేదా? 

అని చెపుప్కొనగా 

saMkhyaa 12:2 vaaru mOshaechaeta maatramae yehOvaa palikiMchenaa? 
aayana maachaetanu palikiMpalaedaa? ani cheppukonagaa 

సంఖాయ్ 12:3 యెహోవా ఆ మాట వినెను. మోషే భూమిమీదనునన్ వారందరిలో మికిక్లి సాతివ్కుడు. 
saMkhyaa 12:3 yehOvaa aa maaTa vinenu. mOshae bhoomimeedanunna 
vaaraMdarilO mikkili saatvikuDu. 
సంఖాయ్ 12:4 యెహోవా మీరు ముగు గ్రు పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు రండని హఠాతుత్గా మోషే 

అహరోను మిరాయ్ములకు ఆజఞ్నిచెచ్ను. ఆ ముగు గ్రు రాగా 

saMkhyaa 12:4 yehOvaa meeru mugguru pratyakshapu guDaaramunaku 
raMDani haThaattugaa mOshae aharOnu miryaamulaku aaj~nanichchenu. 
aa mugguru raagaa 

సంఖాయ్ 12:5 యెహోవా మేఘసత్ంభములో దిగి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ నిలిచి 

అహరోను మిరాయ్ములను పిలిచెను. 
saMkhyaa 12:5 yehOvaa maeghastaMbhamulO digi pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramunodda nilichi aharOnu miryaamulanu 
pilichenu. 
సంఖాయ్ 12:6 వారిదద్రు రాగా ఆయన నా మాటలు వినుడి; మీలో పర్వకత్ యుండినయెడల 

యెహోవానగు నేను దరశ్నమిచిచ్ అతడు ననున్ తెలిసికొనునటుల్ కలలో అతనితో మాటలాడుదును. నా 

సేవకుడైన మోషే అటిట్వాడుకాడు.  
saMkhyaa 12:6 vaariddaru raagaa aayana naa maaTalu vinuDi; meelO 
pravakta yuMDinayeDala yehOvaanagu naenu darSanamichchi ataDu 
nannu telisikonunaTlu kalalO atanitO maaTalaaDudunu. naa saevakuDaina 
mOshae aTTivaaDukaaDu.  
సంఖాయ్ 12:7 అతడు నా యిలల్ంతటిలో నమమ్కమైనవాడు. 
saMkhyaa 12:7 ataDu naa yillaMtaTilO nammakamainavaaDu. 
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సంఖాయ్ 12:8 నేను గూఢభావములతో కాదు, దరశ్నమిచిచ్ ముఖాముఖిగా అతనితో మాటలాడుదును; 

అతడు యెహోవా సవ్రూపమును నిదానించి చూచును. కాబటిట్ నా సేవకుడైన మోషేకు విరోధముగా 

మాటలాడుటకు మీరేల భయపడలేదనెను. 
saMkhyaa 12:8 naenu gooDhabhaavamulatO kaadu, darSanamichchi 
mukhaamukhigaa atanitO maaTalaaDudunu; ataDu yehOvaa 
svaroopamunu nidaaniMchi choochunu. kaabaTTi naa saevakuDaina 
m O s h a e k u v i r O d h a m u g a a m a a T a l a a D u T a k u m e e r a e l a 
bhayapaDalaedanenu. 
సంఖాయ్ 12:9 యెహోవా కోపము వారిమీద రగులుకొనగా ఆయన వెళిల్పోయెను. 
saMkhyaa 12:9 yehOvaa kOpamu vaarimeeda ragulukonagaa aayana 
veLlipOyenu. 
సంఖాయ్ 12:10 మేఘమును ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారము మీదనుండి ఎతత్బడెను; అపుప్డు మిరాయ్ము 

హిమమువంటి తెలల్ని కుషుఠ్గలదాయెను; అహరోను మిరాయ్మువైపు చూచినపుప్డు ఆమె కుషుఠ్గలదిగా 

కనబడెను. 
saMkhyaa 12:10 maeghamunu aa pratyakshapu guDaaramu meedanuMDi 
e t t a b a D e n u ; a p p u D u m i r y a a m u h i m a m u v a M T i t e l l a n i 
kushThugaladaayenu; aharOnu miryaamuvaipu choochinappuDu aame 
kushThugaladigaa kanabaDenu. 
సంఖాయ్ 12:11 అహరోను అయోయ్ నా పర్భువా, మేము అవివేకులము; పాపులమైన మేము చేసిన యీ 

పాపమును మామీద మోపవదుద్. 
saMkhyaa 12:11 aharOnu ayyO naa prabhuvaa, maemu avivaekulamu; 
paapulamaina maemu chaesina yee paapamunu maameeda mOpavaddu. 
సంఖాయ్ 12:12 తన తలిల్ గరభ్ములోనుండి పుటిట్నపప్టికే సగముమాంసము కీష్ణించిన శిశు 

శవమువలె ఆమెను ఉండనియయ్కుమని మోషేతో చెపప్గా 

saMkhyaa 12:12 tana talli garbhamulOnuMDi puTTinappaTikae 
sagamumaaMsamu ksheeNiMchina SiSu Savamuvale aamenu 
uMDaniyyakumani mOshaetO cheppagaa 

సంఖాయ్ 12:13 మోషే యెలుగెతిత్ దేవా, దయచేసి యీమెను బాగుచేయుమని యెహోవాకు 

మొఱపెటెట్ను. 
saMkhyaa 12:13 mOshae yelugetti daevaa, dayachaesi yeemenu 
baaguchaeyumani yehOvaaku mo~rapeTTenu. 
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సంఖాయ్ 12:14 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఆమె తండిర్ ఆమె ముఖముమీద ఉమిమ్వేసినయెడల ఆమె 

యేడు దినములు సిగు గ్పడునుగదా; ఆమె పాళెము వెలుపల ఏడు దినములు పర్తేయ్కముగా ఉండవలెను. 

తరువాత ఆమెను చేరుచ్కొనవలెను. 
saMkhyaa 12:14 appuDu yehOvaa mOshaetO aame taMDri aame 
mukhamumeeda ummivaesinayeDala aame yaeDu dinamulu 
siggupaDunugadaa; aame paaLemu velupala aeDu dinamulu 
pratyaekamugaa uMDavalenu. taruvaata aamenu chaerchukonavalenu. 
సంఖాయ్ 12:15 కాబటిట్ మిరాయ్ము ఏడు దినములు పాళెము వెలుపలనే గడిపెను. మిరాయ్ము మరల 

చేరచ్బడువరకు జనులు ముందుకు సాగరైరి. 
saMkhyaa 12:15 kaabaTTi miryaamu aeDu dinamulu paaLemu velupalanae 
gaDipenu. miryaamu marala chaerchabaDuvaraku janulu muMduku 
saagarairi. 
సంఖాయ్ 12:16 తరువాత జనులు హజేరోతునుండి సాగి పారాను అరణయ్ములో దిగిరి. 
saMkhyaa 12:16 taruvaata janulu hajaerOtunuMDi saagi paaraanu 
araNyamulO digiri. 
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సంఖాయ్ 13:1 యెహోవా మోషేకు ఈలాగున సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 13:1 yehOvaa mOshaeku eelaaguna selavichchenu 

సంఖాయ్ 13:2 నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచుచ్చునన్ కనాను దేశమును సంచరించి చూచుటకు నీవు 

మనుషుయ్లను పంపుము. వారి పితరుల గోతర్ములలో ఒకొక్కక్ దానినుండి ఒకొక్కక్ మనుషుయ్ని మీరు 

పంపవలెను; వారిలో పర్తివాడు పర్ధానుడై యుండవలెను. 
saMkhyaa 13:2 naenu iSraayaeleeyulaku ichchuchunna kanaanu 
daeSamunu saMchariMchi choochuTaku neevu manushyulanu paMpumu. 
vaari pitarula gOtramulalO okkokka daaninuMDi okkokka manushyuni 
meeru paMpavalenu; vaarilO prativaaDu pradhaanuDai yuMDavalenu. 
సంఖాయ్ 13:3 మోషే యెహోవా మాటవిని, పారాను అరణయ్మునుండి వారిని పంపెను. వారందరు 

ఇశార్యేలీయులలో ముఖుయ్లు. 
saMkhyaa 13:3 mOshae yehOvaa maaTavini, paaraanu araNyamunuMDi 
vaarini paMpenu. vaaraMdaru iSraayaeleeyulalO mukhyulu. 
సంఖాయ్ 13:4 వారి పేళుల్ ఏవనగా రూబేను గోతర్మునకు 

saMkhyaa 13:4 vaari paeLlu aevanagaa roobaenu gOtramunaku 

సంఖాయ్ 13:5 జకూక్రు కుమారుడైన షమూమ్య; షిమోయ్ను గోతర్మునకు హోరీ కుమారుడైన షాపాతు; 
saMkhyaa 13:5 jakkooru kumaaruDaina shammooya; shimyOnu 
gOtramunaku hOree kumaaruDaina shaapaatu; 

సంఖాయ్ 13:6 యూదా గోతర్మునకు యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు; 
saMkhyaa 13:6 yoodaa gOtramunaku yephunne kumaaruDaina kaalaebu; 

సంఖాయ్ 13:7 ఇశాశ్ఖారు గోతర్మునకు యోసేపు కుమారుడైన ఇగాలు; 
saMkhyaa 13:7 iSSaakhaaru gOtramunaku yOsaepu kumaaruDaina igaalu; 

సంఖాయ్ 13:8 ఎఫార్యిము గోతర్మునకు నూను కుమారుడైన హోషేయ; 
saMkhyaa 13:8 ephraayimu gOtramunaku noonu kumaaruDaina hOshaeya; 

సంఖాయ్ 13:9 బెనాయ్మీను గోతర్మునకు రాఫు కుమారుడైన పలీత్; 
saMkhyaa 13:9 benyaameenu gOtramunaku raaphu kumaaruDaina paltee; 

సంఖాయ్ 13:10 జెబూలూను గోతర్మునకు సోరీ కుమారుడైన గదీయేలు; 
saMkhyaa 13:10 jebooloonu gOtramunaku sOree kumaaruDaina 
gadeeyaelu; 

సంఖాయ్ 13:11 యోసేపు గోతర్మునకు, అనగా మనషేష్ గోతర్మునకు సూసీ కుమారుడైన గదీ; 
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saMkhyaa 13:11 yOsaepu gOtramunaku, anagaa manashshae gOtramunaku 
soosee kumaaruDaina gadee; 

సంఖాయ్ 13:12 దాను గోతర్మునకు గెమలి కుమారుడైన అమీమ్యేలు; 
saMkhyaa 13:12 daanu gOtramunaku gemali kumaaruDaina ammeeyaelu; 

సంఖాయ్ 13:13 ఆషేరు గోతర్మునకు మిఖాయేలు కుమారుడైన సెతూరు; 
saMkhyaa 13:13 aashaeru gOtramunaku mikhaayaelu kumaaruDaina 
setooru; 

సంఖాయ్ 13:14 నఫాత్లి గోతర్మునకు వాపెసీ కుమారుడైన నహబీ; 
saMkhyaa 13:14 naphtaali gOtramunaku vaapesee kumaaruDaina nahabee; 

సంఖాయ్ 13:15 గాదు గోతర్మునకు మాకీ కుమారుడైన గెయువేలు అనునవి. 
saMkhyaa 13:15 gaadu gOtramunaku maakee kumaaruDaina geyuvaelu 
anunavi. 
సంఖాయ్ 13:16 దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుషుయ్ల పేళుల్ ఇవి. మోషే నూను 

కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెటెట్ను. 
saMkhyaa 13:16 daeSamunu saMchariMchi choochuTaku mOshae paMpina 
manushyula paeLlu ivi. mOshae noonu kumaaruDaina hOshaeyaku 
yehOshuva anu paeru peTTenu. 
సంఖాయ్ 13:17 మోషే కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు వారిని పంపినపుప్డు వారితో 

ఇటల్నెను మీరు ధైరయ్ము తెచుచ్కొని దాని దకిష్ణదికుక్న పర్వేశించి ఆ కొండయెకిక్ ఆ దేశము ఎటిట్దో 

saMkhyaa 13:17 mOshae kanaanudaeSamunu saMchariMchi choochuTaku 
vaarini paMpinappuDu vaaritO iTlanenu meeru dhairyamu techchukoni 
daani dakshiNadikkuna pravaeSiMchi aa koMDayekki aa daeSamu eTTidO 

సంఖాయ్ 13:18 దానిలో నివసించు జనము బలముగలదో బలములేనిదో, కొంచెమైనదో విసాత్రమైనదో 

saMkhyaa 13:18 daanilO nivasiMchu janamu balamugaladO 
balamulaenidO, koMchemainadO vistaaramainadO 

సంఖాయ్ 13:19 వారు నివసించు భూమి యెటిట్దో అది మంచిదో చెడడ్దో, వారు నివసించు పటట్ణములు 

ఎటిట్వో, వారు గుడారములలో నివసించుదురో, కోటలలో నివసించుదురో, ఆ భూమి సారమైనదో 

నిసాస్రమైనదో, 
saMkhyaa 13:19 vaaru nivasiMchu bhoomi yeTTidO adi maMchidO 
cheDDadO, vaaru nivasiMchu paTTaNamulu eTTivO, vaaru 
guDaaramulalO nivasiMchudurO, kOTalalO nivasiMchudurO, aa bhoomi 
saaramainadO nissaaramainadO, 
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సంఖాయ్ 13:20 దానిలో చెటుల్నన్వో లేవో కనిపెటట్వలెను. మరియు మీరు ఆ దేశపు పండల్లో కొనిన్ 

తీసికొనిరండని చెపెప్ను. అది దార్క్షల పర్థమ పకవ్కాలము 

saMkhyaa 13:20 daanilO cheTlunnavO laevO kanipeTTavalenu. mariyu 
meeru aa daeSapu paMDlalO konni teesikoniraMDani cheppenu. adi 
draakshala prathama pakvakaalamu 

సంఖాయ్ 13:21 కాబటిట్ వారు వెళిల్ సీను అరణయ్ము మొదలుకొని హమాతుకు పోవు మారగ్ముగా 

రెహోబువరకు దేశసంచారముచేసి చూచిరి. 
saMkhyaa 13:21 kaabaTTi vaaru veLli seenu araNyamu modalukoni 
hamaatuku pOvu maargamugaa rehObuvaraku daeSasaMchaaramuchaesi 
choochiri. 
సంఖాయ్ 13:22 వారు దకిష్ణదికుక్న పర్యాణముచేసి హెబోర్నుకు వచిచ్రి. అకక్డ అనాకీయులు 

అహీమాను షేషయి తలమ్యి అనువారుండిరి. ఆ హెబోర్ను ఐగుపుత్లోని సోయనుకంటె ఏడేండుల్ 

ముందుగా కటట్బడెను. 
saMkhyaa 13:22 vaaru dakshiNadikkuna prayaaNamuchaesi hebrOnuku 
vachchiri. akkaDa anaakeeyulu aheemaanu shaeshayi talmayi 
anuvaaruMDiri. aa hebrOnu aiguptulOni sOyanukaMTe aeDaeMDlu 
muMdugaa kaTTabaDenu. 
సంఖాయ్ 13:23 వారు ఎషోక్లు లోయలోనికి వచిచ్ అకక్డ ఒకక్ గెలగల దార్క్షచెటుట్ యొకక్ 

కొమమ్నుకోసి దండెతో ఇదద్రు మోసిరి. మరియు వారు కొనిన్ దానిమమ్పండల్ను కొనిన్ అంజూరపు 

పండల్ను తెచిచ్రి. 
saMkhyaa 13:23 vaaru eshkOlu lOyalOniki vachchi akkaDa okka gelagala 
draakshacheTTu yokka kommanukOsi daMDetO iddaru mOsiri. mariyu 
vaaru konni daanimmapaMDlanu konni aMjoorapu paMDlanu techchiri. 
సంఖాయ్ 13:24 ఇశార్యేలీయులు అకక్డ కోసిన దార్క్ష గెలనుబటిట్ ఆ సథ్లమునకు ఎషోక్లు లోయ అను 

పేరు పెటట్బడెను. 
saMkhyaa 13:24 iSraayaeleeyulu akkaDa kOsina draaksha gelanubaTTi aa 
sthalamunaku eshkOlu lOya anu paeru peTTabaDenu. 
సంఖాయ్ 13:25 వారు నలుబది దినములు ఆ దేశమును సంచరించి చూచి తిరిగివచిచ్రి. 
saMkhyaa 13:25 vaaru nalubadi dinamulu aa daeSamunu saMchariMchi 
choochi tirigivachchiri. 

Page  of 100 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

సంఖాయ్ 13:26 అటుల్ వారు వెళిల్ పారాను అరణయ్మందలి కాదేషులోనునన్ మోషే అహరోనుల 

యొదద్కును ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నొదద్కును వచిచ్, వారికిని ఆ సరవ్ సమాజమునకును 

సమాచారము తెలియచెపిప్ ఆ దేశపు పండల్ను వారికి చూపించిరి. 
saMkhyaa 13:26 aTlu vaaru veLli paaraanu araNyamaMdali 
kaadaeshulOnunna mOshae aharOnula yoddakunu iSraayaeleeyula 
sarvasamaajamu noddakunu vachchi, vaarikini aa sarva samaajamunakunu 
samaachaaramu teliyacheppi aa daeSapu paMDlanu vaariki choopiMchiri. 
సంఖాయ్ 13:27 వారు అతనికి తెలియపరచినదేమనగా నీవు మముమ్ను పంపిన దేశమునకు వెళిల్తివిు; 

అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమే; దాని పండుల్ ఇవి. 
saMkhyaa 13:27 vaaru ataniki teliyaparachinadaemanagaa neevu 
mammunu paMpina daeSamunaku veLlitiviu; adi paalu taenelu 
pravahiMchu daeSamae; daani paMDlu ivi. 
సంఖాయ్ 13:28 అయితే ఆ దేశములో నివసించు జనులు బలవంతులు; వారి పటట్ణములు 

పార్కారముగలవి అవి మికిక్లి గొపప్వి; మరియు అకక్డ అనాకీయులను చూచితివిు. 
saMkhyaa 13:28 ayitae aa daeSamulO nivasiMchu janulu balavaMtulu; 
vaari paTTaNamulu praakaaramugalavi avi mikkili goppavi; mariyu 
akkaDa anaakeeyulanu choochitiviu. 
సంఖాయ్ 13:29 అమాలేకీయులు దకిష్ణ దేశములో నివసించుచునాన్రు; హితీత్యులు యెబూసీయులు 

అమోరీయులు కొండ దేశములో నివసించుచునాన్రు; కనానీయులు సముదర్మునొదద్ను యొరాద్ను 

నదీపార్ంతములలోను నివసించుచునాన్రని చెపిప్రి. 
s a M k h y a a 1 3 : 2 9 a m a a l a e k e e y u l u d a k s h i N a d a e S a m u l O 
nivasiMchuchunnaaru; hitteeyulu yebooseeyulu amOreeyulu koMDa 
daeSamulO nivasiMchuchunnaaru; kanaaneeyulu samudramunoddanu 
yordaanu nadeepraaMtamulalOnu nivasiMchuchunnaarani cheppiri. 
సంఖాయ్ 13:30 కాలేబు మోషే యెదుట జనులను నిమమ్ళపరచి మనము నిశచ్యముగా వెళుల్దుము; 

దాని సావ్ధీనపరచుకొందుము; దాని జయించుటకు మన శకిత్ చాలుననెను. 
saMkhyaa 13:30 kaalaebu mOshae yeduTa janulanu nimmaLaparachi 
manamu niSchayamugaa veLludumu; daani svaadheenaparachukoMdumu; 
daani jayiMchuTaku mana Sakti chaalunanenu. 
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సంఖాయ్ 13:31 అయితే అతనితోకూడ పోయిన ఆ మనుషుయ్లు ఆ జనులు మనకంటె బలవంతులు; 

మనము వారిమీదికి పోజాలమనిరి. 
saMkhyaa 13:31 ayitae atanitOkooDa pOyina aa manushyulu aa janulu 
manakaMTe balavaMtulu; manamu vaarimeediki pOjaalamaniri. 
సంఖాయ్ 13:32 మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమునుగూరిచ్ ఇశార్యేలీయులతో చెడడ్ 

సమాచారము చెపిప్ మేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను భకిష్ంచు దేశము; దానిలో 

మాకు కనబడిన జనులందరు ఉనన్త దేహులు. 
saMkhyaa 13:32 mariyu vaaru taamu saMchariMchi choochina 
daeSamunugoorchi iSraayaeleeyulatO cheDDa samaachaaramu cheppi 
maemu saMchariMchi choochina daeSamu tana nivaasulanu bhakshiMchu 
daeSamu; daanilO maaku kanabaDina janulaMdaru unnata daehulu. 
సంఖాయ్ 13:33 అకక్డ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీయులను చూచితివిు; మా 

దృషిఠ్కి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృషిఠ్కిని అటేల్ ఉంటిమనిరి. 
saMkhyaa 13:33 akkaDa nepheeleeyula saMbaMdhulaina anaaku vaMSapu 
nepheeleeyulanu choochitiviu; maa dRshThiki maemu miDatalavale 
uMTimi, vaari dRshThikini aTlae uMTimaniri. 
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సంఖాయ్ 14:1 అపుప్డు ఆ సరవ్సమాజము ఎలుగెతిత్ కేకలు వేసెను; పర్జలు ఆ రాతిర్ యెలుగెతిత్ 

యేడిచ్రి. 
saMkhyaa 14:1 appuDu aa sarvasamaajamu elugetti kaekalu vaesenu; 
prajalu aa raatri yelugetti yaeDchiri. 
సంఖాయ్ 14:2 మరియు ఇశార్యేలీయులందరు మోషే అహరోనులపైని సణుగుకొనిరి. 
saMkhyaa 14:2 mariyu iSraayaeleeyulaMdaru mOshae aharOnulapaini 
saNugukoniri. 
సంఖాయ్ 14:3 ఆ సరవ్సమాజము అయోయ్ ఐగుపుత్లో మేమేల చావలేదు? ఈ అరణయ్మందు మేమేల 

చావలేదు? మేము కతిత్వాత పడునటుల్ యెహోవా మముమ్ను ఈ దేశములోనికి ఏల తీసికొనివచెచ్ను? 

మా భారయ్లు మా పిలల్లు కొలల్పోవుదురు; తిరిగి ఐగుపుత్కు వెళుల్ట మాకు మేలుకాదా? అని వారితో 

అనిరి. 
saMkhyaa 14:3 aa sarvasamaajamu ayyO aiguptulO maemaela 
chaavalaedu? ee araNyamaMdu maemaela chaavalaedu? maemu kattivaata 
p a D u n a T l u y e h O v a a m a m m u n u e e d a e S a m u l O n i k i a e l a 
teesikonivachchenu? maa bhaaryalu maa pillalu kollapOvuduru; tirigi 
aiguptuku veLluTa maaku maelukaadaa? ani vaaritO aniri. 
సంఖాయ్ 14:4 వారు మనము నాయకుని ఒకని నియమించుకొని ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళుల్దమని 

ఒకనితోఒకడు చెపుప్కొనగా 

saMkhyaa 14:4 vaaru manamu naayakuni okani niyamiMchukoni 
aiguptunaku tirigi veLludamani okanitOokaDu cheppukonagaa 

సంఖాయ్ 14:5 మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజసంఘము ఎదుట సాగిలపడిరి. 
s a M k h y a a 1 4 : 5 m O s h a e a h a r O n u l u i S r a a y a e l e e y u l a s a r v a 
samaajasaMghamu eduTa saagilapaDiri. 
సంఖాయ్ 14:6 అపుప్డు దేశమును సంచరించి చూచినవారిలో నుండిన నూను కుమారుడగు 

యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బటట్లు చింపుకొని 

saMkhyaa 14:6 appuDu daeSamunu saMchariMchi choochinavaarilO 
nuMDina noonu kumaaruDagu yehOshuvayu yephunne kumaaruDagu 
kaalaebunu baTTalu chiMpukoni 
సంఖాయ్ 14:7 ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో మేము సంచరించి చూచిన దేశము మికిక్లి మంచి 

దేశము. 
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saMkhyaa 14:7 iSraayaeleeyula sarva samaajamutO maemu saMchariMchi 
choochina daeSamu mikkili maMchi daeSamu. 
సంఖాయ్ 14:8 యెహోవా మనయందు ఆనందించినయెడల ఆ దేశములో మనలను చేరిచ్ దానిని 

మనకిచుచ్ను;. అది పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము. 
saMkhyaa 14:8 yehOvaa manayaMdu aanaMdiMchinayeDala aa 
daeSamulO manalanu chaerchi daanini manakichchunu;. adi paalu taenelu 
pravahiMchu daeSamu. 
సంఖాయ్ 14:9 మెటుట్కు మీరు యెహోవామీద తిరుగబడకుడి, ఆ దేశ పర్జలకు భయపడకుడి, వారు 

మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారిమీదనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా మనకు 

తోడైయునాన్డు, వారికి భయపడకుడనిరి. ఆ సరవ్సమాజము వారిని రాళల్తో కొటిట్ చంపవలెననగా 

saMkhyaa 14:9 meTTuku meeru yehOvaameeda tirugabaDakuDi, aa daeSa 
prajalaku bhayapaDakuDi, vaaru manaku aahaaramaguduru, vaari neeDa 
vaarimeedanuMDi tolagipOyenu. yehOvaa manaku tODaiyunnaaDu, 
vaariki bhayapaDakuDaniri. aa sarvasamaajamu vaarini raaLlatO koTTi 
chaMpavalenanagaa 

సంఖాయ్ 14:10 పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా మహిమ ఇశార్యేలీయుల కందరికి కనబడెను. 
saMkhyaa 14:10 pratyakshapu guDaaramulO yehOvaa mahima 
iSraayaeleeyula kaMdariki kanabaDenu. 
సంఖాయ్ 14:11 యెహోవా ఎనాన్ళల్వరకు ఈ పర్జలు ననున్ అలక్షయ్ము చేయుదురు? ఎనాన్ళల్వరకు 

నేను వారి మధయ్ను చేసిన సూచక కిర్యలనిన్టిని చూచి ననున్ నమమ్కయుందురు? 

saMkhyaa 14:11 yehOvaa ennaaLlavaraku ee prajalu nannu alakshyamu 
chaeyuduru? ennaaLlavaraku naenu vaari madhyanu chaesina soochaka 
kriyalanniTini choochi nannu nammakayuMduru? 

సంఖాయ్ 14:12 నేను వారికి సావ్సథ్య్మియయ్క తెగులుచేత వారిని హతముచేసి, యీ జనముకంటె మహా 

బలముగల గొపప్ జనమును నీవలన పుటిట్ంచెదనని మోషేతో చెపప్గా 

saMkhyaa 14:12 naenu vaariki svaasthyamiyyaka teguluchaeta vaarini 
hatamuchaesi, yee janamukaMTe mahaa balamugala goppa janamunu 
neevalana puTTiMchedanani mOshaetO cheppagaa 

సంఖాయ్ 14:13 మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను ఆలాగైతే ఐగుపీత్యులు దానిగూరిచ్ విందురు; నీవు నీ 

బలముచేత ఈ జనమును ఐగుపీత్యులలోనుండి రపిప్ంచితివిగదా; వీరు ఈ దేశనివాసులతో ఈ 

సంగతి చెపిప్యుందురు. 
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saMkhyaa 14:13 mOshae yehOvaatO iTlanenu aalaagaitae aigupteeyulu 
daanigoorchi viMduru; neevu nee balamuchaeta ee janamunu 
aigupteeyulalOnuMDi rappiMchitivigadaa; veeru ee daeSanivaasulatO ee 
saMgati cheppiyuMduru. 
సంఖాయ్ 14:14 యెహోవా అను నీవు ఈ పర్జలమధయ్ నునాన్వనియు, యెహోవా అను నీవు 

ముఖాముఖిగా కనబడినవాడవనియు, నీ మేఘము వారిమీద నిలుచుచునన్దనియు, నీవు పగలు 

మేఘసత్ంభములోను రాతిర్ అగిన్సత్ంభములోను వారి ముందర నడుచుచునాన్వనియు వారు 

వినియునాన్రు గదా. 
saMkhyaa 14:14 yehOvaa anu neevu ee prajalamadhya nunnaavaniyu, 
yehOvaa anu neevu mukhaamukhigaa kanabaDinavaaDavaniyu, nee 
maeghamu vaarimeeda ni luchuchunnadaniyu, neevu pagalu 
maeghastaMbhamulOnu raatri agnistaMbhamulOnu vaari muMdara 
naDuchuchunnaavaniyu vaaru viniyunnaaru gadaa. 
సంఖాయ్ 14:15 కాబటిట్ నీవు ఒకక్ దెబబ్తో ఈ జనులను చంపినయెడల నీ కీరిత్నిగూరిచ్ వినిన 

జనములు 

saMkhyaa 14:15 kaabaTTi neevu okka debbatO ee janulanu 
chaMpinayeDala nee keertinigoorchi vinina janamulu 

సంఖాయ్ 14:16 పర్మాణపూరవ్కముగా తాను ఈ జనులకిచిచ్న దేశమందు వారిని చేరుచ్టకు శకిత్లేక 

యెహోవా వారిని అరణయ్ములో సంహరించెనని చెపుప్కొందురు. 
saMkhyaa 14:16 pramaaNapoorvakamugaa taanu ee janulakichchina 
daeSamaMdu vaarini chaerchuTaku Saktilaeka yehOvaa vaarini 
araNyamulO saMhariMchenani cheppukoMduru. 
సంఖాయ్ 14:17 యెహోవా దీరఘ్శాంతుడును, కృపాతిశయుడును  
saMkhyaa 14:17 yehOvaa deerghaSaaMtuDunu, kRpaatiSayuDunu  
సంఖాయ్ 14:18 దోషమును అతికర్మమును పరిహరించువాడును, అపరాధిని నిరపరాధిగా ఎంచక 

మూడు నాలుగు తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి తెచుచ్వాడునై యునాన్డని నీవు 

చెపిప్న మాటచొపుప్న నా పర్భువుయొకక్ బలము ఘనపరచబడును గాక 

saMkhyaa 14:18 dOshamunu atikramamunu parihariMchuvaaDunu, 
aparaadhini niraparaadhigaa eMchaka mooDu naalugu taramulavaraku 
taMDrula dOshamunu kumaarulameediki techchuvaaDunai yunnaaDani 
neevu cheppina maaTachoppuna naa prabhuvuyokka balamu 
ghanaparachabaDunu gaaka 
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సంఖాయ్ 14:19 ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నది మొదలుకొని యిదివరకు నీవు ఈ పర్జలదోషమును 

పరిహరించియునన్టుల్ నీ కృపాతిశయమునుబటిట్ ఈ పర్జల దోషమును దయచేసి క్షమించుమని 

యెహోవాతో చెపప్గా 

saMkhyaa 14:19 aiguptulOnuMDi vachchinadi modalukoni yidivaraku 
n e e v u e e p r a j a l a d O s h a m u n u p a r i h a r i M c h i y u n n a T l u n e e 
kRp aat iSayamunubaTTi e e p ra ja la dOshamunu dayachae s i 
kshamiMchumani yehOvaatO cheppagaa 

సంఖాయ్ 14:20 యెహోవా నీ మాటచొపుప్న నేను క్షమించియునాన్ను. 
s a M k h y a a 1 4 : 2 0 y e h O v a a n e e m a a T a c h o p p u n a n a e n u 
kshamiMchiyunnaanu. 
సంఖాయ్ 14:21 అయితే నా జీవముతోడు , భూమి అంతయు యెహోవా మహిమతో 

నిండుకొనియుండును. 
saMkhyaa 14:21 ayitae naa jeevamutODu, bhoomi aMtayu yehOvaa 
mahimatO niMDukoniyuMDunu. 
సంఖాయ్ 14:22 నేను ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను చేసిన సూచక కిర్యలను నా మహిమను చూచిన 

యీ మనుషుయ్లందరు ఈ పది మారులు నా మాట వినక ననున్ పరిశోధించిరి. 
saMkhyaa 14:22 naenu aiguptulOnu araNyamulOnu chaesina soochaka 
kriyalanu naa mahimanu choochina yee manushyulaMdaru ee padi 
maarulu naa maaTa vinaka nannu pariSOdhiMchiri. 
సంఖాయ్ 14:23 కాగా వారి పితరులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నేనిచిచ్న దేశమును వారు చూడనే 

చూడరు; ననున్ అలక్షయ్ము చేసినవారిలో ఎవరును దానిని చూడరు. 
saMkhyaa 14:23 kaagaa vaari pitarulaku pramaaNapoorvakamugaa 
naenichchina daeSamunu vaaru chooDanae chooDaru; nannu alakshyamu 
chaesinavaarilO evarunu daanini chooDaru. 
సంఖాయ్ 14:24 నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసుస్ కలిగి పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరించిన 

హేతువుచేత అతడు పోయిన దేశములో అతని పర్వేశపెటెట్దను. 
saMkhyaa 14:24 naa saevakuDaina kaalaebu maMchi manassu kaligi 
poorNamanassutO nannu anusariMchina haetuvuchaeta ataDu pOyina 
daeSamulO atani pravaeSapeTTedanu. 
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సంఖాయ్ 14:25 అతని సంతతి దాని సావ్ధీనపరచుకొనును. అమాలేకీయులును కనానీయులును ఆ 

లోయలో నివసించుచునాన్రు. రేపు మీరు తిరిగి ఎఱఱ్సముదర్పు మారగ్ముగా అరణయ్మునకు 

పర్యాణమైపొండనెను. 
saMkhyaa 14:25 atani saMtati daani svaadheenaparachukonunu. 
amaalaekeeyulunu kanaaneeyulunu aa lOyalO nivasiMchuchunnaaru. 
raepu meeru tirigi e~r~rasamudrapu maargamugaa araNyamunaku 
prayaaNamaipoMDanenu. 
సంఖాయ్ 14:26 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 14:26 mariyu yehOvaa mOshae aharOnulaku eelaagu 
selavichchenu 

సంఖాయ్ 14:27 నాకు విరోధముగా సణుగుచుండు ఈ చెడడ్ సమాజమును నేనెంతవరకు 

సహింపవలెను? ఇశార్యేలీయులు నాకు విరోధముగా సణుగుచునన్ సణుగులను వినియునాన్ను. 
saMkhyaa 14:27 naaku virOdhamugaa saNuguchuMDu ee cheDDa 
samaajamunu naeneMtavaraku sahiMpavalenu? iSraayaeleeyulu naaku 
virOdhamugaa saNuguchunna saNugulanu viniyunnaanu. 
సంఖాయ్ 14:28 నీవు వారితో యెహోవా వాకుక్ ఏదనగా నా జీవముతోడు; మీరు నా చెవిలో చెపిప్నటుల్ 

నేను నిశచ్యముగా మీయెడల చేసెదను. 
saMkhyaa 14:28 neevu vaaritO yehOvaa vaakku aedanagaa naa 
jeevamutODu; meeru naa chevilO cheppinaTlu naenu niSchayamugaa 
meeyeDala chaesedanu. 
సంఖాయ్ 14:29 మీ శవములు ఈ అరణయ్ములోనే రాలును; మీ లెకక్మొతత్ము చొపుప్న మీలో 

లెకిక్ంపబడిన వారందరు, అనగా ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలిగి నాకు 

విరోధముగా సణగినవారందరు రాలిపోవుదురు. 
saMkhyaa 14:29 mee Savamulu ee araNyamulOnae raalunu; mee 
lekkamottamu choppuna meelO lekkiMpabaDina vaaraMdaru, anagaa 
iruvadi aeMDlu modalukoni pai praayamu galigi naaku virOdhamugaa 
saNaginavaaraMdaru raalipOvuduru. 
సంఖాయ్ 14:30 యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ మిముమ్ను 

నివసింపజేయుదునని నేను పర్మాణముచేసిన దేశమందు మీలో ఎవరును పర్వేశింపరు; ఇది 

నిశచ్యము. 
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saMkhyaa 14:30 yephunne kumaaruDaina kaalaebunu noonu 
kumaaruDaina yehOshuvayu tappa mimmunu nivasiMpajaeyudunani 
n a e n u p r a m a a N a m u c h a e s i n a d a e S a m a M d u m e e l O e v a r u n u 
pravaeSiMparu; idi niSchayamu. 
సంఖాయ్ 14:31 అయితే వారు కొలల్పోవుదురని మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లను నేను ఆ దేశములోపలికి 

రపిప్ంచెదను; మీరు తృణీకరించిన దేశమును వారు సవ్తంతిర్ంచుకొనెదరు; 
saMkhyaa 14:31 ayitae vaaru kollapOvudurani meeru cheppina mee 
pillalanu naenu aa daeSamulOpaliki rappiMchedanu; meeru 
tRNeekariMchina daeSamunu vaaru svataMtriMchukonedaru; 

సంఖాయ్ 14:32 అయితే మీ శవములు ఈ అరణయ్ములో రాలును. 
saMkhyaa 14:32 ayitae mee Savamulu ee araNyamulO raalunu. 
సంఖాయ్ 14:33 మీ శవములు ఈ అరణయ్ములో క్షయమగువరకు మీ పిలల్లు ఈ అరణయ్ములో 

నలుబది ఏండుల్ తిరుగులాడుచు మీ వయ్భిచార శిక్షను భరించెదరు. 
saMkhyaa 14:33 mee Savamulu ee araNyamulO kshayamaguvaraku mee 
pillalu ee araNyamulO nalubadi aeMDlu tirugulaaDuchu mee vyabhichaara 
Sikshanu bhariMchedaru. 
సంఖాయ్ 14:34 మీరు ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన నలుబది దినముల లెకక్ పర్కారము 

దినమునకు ఒక సంవతస్రము చొపుప్న నలుబది సంవతస్రములు మీ దోషశిక్షను భరించి నేను 

మిముమ్ను రోసివేసినటుట్ తెలిసికొందురు. 
saMkhyaa 14:34 meeru aa daeSamunu saMchariMchi choochina nalubadi 
dinamula lekka prakaaramu dinamunaku oka saMvatsaramu choppuna 
nalubadi saMvatsaramulu mee dOshaSikshanu bhariMchi naenu 
mimmunu rOsivaesinaTTu telisikoMduru. 
సంఖాయ్ 14:35 ఇది యెహోవా అను నేను చెపిప్న మాట; నాకు విరోధముగా కూడిన చెడడ్దగు ఈ సరవ్ 

సమాజమునకు నిశచ్యముగా దీని చేసెదను. ఈ అరణయ్ములో వారు కీష్ణించిపోవుదురు; ఇకక్డనే 

చనిపోవుదురు అనెను. 
saMkhyaa 14:35 idi yehOvaa anu naenu cheppina maaTa; naaku 
virOdhamugaa kooDina cheDDadagu ee sarva samaajamunaku 
n i S c h a y a m u g a a d e e n i c h a e s e d a n u . e e a r a N y a m u l O v a a r u 
ksheeNiMchipOvuduru; ikkaDanae chanipOvuduru anenu. 
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సంఖాయ్ 14:36 ఆ దేశమును సంచరించి చూచుటకై మోషేచేత పంపబడి తిరిగివచిచ్ ఆ 

దేశమునుగూరిచ్ చెడడ్సమాచారము చెపుప్టవలన సరవ్ సమాజము అతనిమీద సణుగునటుల్ చేసిన 

మనుషుయ్లు, 
saMkhyaa 14:36 aa daeSamunu saMchariMchi choochuTakai 
mOshaechaeta paMpabaDi tirigivachchi aa daeSamunugoorchi 
cheDDasamaachaaramu cheppuTavalana sarva samaajamu atanimeeda 
saNugunaTlu chaesina manushyulu, 
సంఖాయ్ 14:37 అనగా ఆ దేశమునుగూరిచ్ చెడడ్ సమాచారము చెపిప్న మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని 

తెగులుచేత చనిపోయిరి. 
saMkhyaa 14:37 anagaa aa daeSamunugoorchi cheDDa samaachaaramu 
cheppina manushyulu yehOvaa sannidhini teguluchaeta chanipOyiri. 
సంఖాయ్ 14:38 అయితే ఆ దేశమును సంచరించి చూచిన మనుషుయ్లలో నూను కుమారుడగు 

యెహోషువయు యెఫునెన్ కుమారుడగు కాలేబును బర్దికిరి. 
saMkhyaa 14:38 ayitae aa daeSamunu saMchariMchi choochina 
manushyulalO noonu kumaaruDagu yehOshuvayu yephunne 
kumaaruDagu kaalaebunu bradikiri. 
సంఖాయ్ 14:39 మోషే ఇశార్యేలీయులందరితో ఆ మాటలు చెపప్గా ఆ జనులు చాల దుఃఖించిరి. 
saMkhyaa 14:39 mOshae iSraayaeleeyulaMdaritO aa maaTalu cheppagaa 
aa janulu chaala du@hkhiMchiri. 
సంఖాయ్ 14:40 వారు ఉదయమున లేచి ఆ కొండ కొనమీదికెకిక్ చితత్మండి, మేము పాపము 

చేసినవారము, యెహోవా చెపిప్న సథ్లమునకు వెళుల్దుము అనిరి. 
saMkhyaa 14:40 vaaru udayamuna laechi aa koMDa konameedikekki 
chittamaMDi, maemu paapamu chaesinavaaramu, yehOvaa cheppina 
sthalamunaku veLludumu aniri. 
సంఖాయ్ 14:41 అపుప్డు మోషే ఇది ఏల? మీరు యెహోవా మాట మీరుచునాన్రేమి? 

saMkhyaa 14:41 appuDu mOshae idi aela? meeru yehOvaa maaTa 
meeruchunnaaraemi? 

సంఖాయ్ 14:42 అది కొనసాగదు. యెహోవా మీ మధయ్ను లేడుగనుక మీ శతుర్వులయెదుట హతము 

చేయబడుదురు; మీరు సాగిపోకుడి. 
saMkhyaa 14:42 adi konasaagadu. yehOvaa mee madhyanu laeDuganuka 
mee SatruvulayeduTa hatamu chaeyabaDuduru; meeru saagipOkuDi. 
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సంఖాయ్ 14:43 ఏలయనగా అమాలేకీయులు కనానీయులు మీకంటె ముందుగా అకక్డికి 

చేరియునాన్రు; మీరు ఖడ గ్ముచేత కూలుదురు; మీరు యెహోవాను అనుసరించుట మానితిరి గనుక 

ఇక యెహోవా మీకు తోడైయుండడని చెపెప్ను. 
saMkhyaa 14:43 aelayanagaa amaalaekeeyulu kanaaneeyulu meekaMTe 
muMdugaa akkaDiki chaeriyunnaaru; meeru khaDgamuchaeta kooluduru; 
meeru yehOvaanu anusariMchuTa maanitiri ganuka ika yehOvaa meeku 
tODaiyuMDaDani cheppenu. 
సంఖాయ్ 14:44 అయితే వారు మూరిఖ్ంచి ఆ కొండకొనకెకిక్ పోయిరి; అయినను యెహోవా నిబంధన 

మందసమైనను మోషేయైనను పాళెములోనుండి బయలువెళల్లేదు. 
saMkhyaa 14:44 ayitae vaaru moorkhiMchi aa koMDakonakekki pOyiri; 
ayinanu yehOvaa nibaMdhana maMdasamainanu mOshaeyainanu 
paaLemulOnuMDi bayaluveLlalaedu. 
సంఖాయ్ 14:45 అపుప్డు ఆ కొండమీద నివాసముగానునన్ అమాలేకీయులును కనానీయులును 

దిగివచిచ్ వారిని కొటిట్ హోరామ్వరకు వారిని తరిమి హతముచేసిరి. 
saMkhyaa 14:45 appuDu aa koMDameeda nivaasamugaanunna 
amaalaekeeyulunu kanaaneeyulunu digivachchi vaarini koTTi 
hOrmaavaraku vaarini tarimi hatamuchaesiri. 
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సంఖాయ్ 15:1 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 15:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 15:2 నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను మీ కిచుచ్చునన్ దేశనివాసములలో మీరు 

పర్వేశించిన తరువాత 

saMkhyaa 15:2 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu naenu mee 
kichchuchunna daeSanivaasamulalO meeru pravaeSiMchina taruvaata 

సంఖాయ్ 15:3 యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్గా గోవులలోని దానినేకాని, గొఱఱ్మేకలలోని 

దానినేకాని , దహనబలిగానైనను , బలిగానైనను తెచిచ్ , మొర్కుక్బడి చెలిల్ంచుటకనియో , 

సేవ్చాఛ్రప్ణగాననియో, నియామక కాలమందు అరిప్ంచునదియనియో, దేనినైనను మీరు 

అరిప్ంపగోరినయెడల 

saMkhyaa 15:3 yehOvaaku iMpaina suvaasana kalugunaTlugaa gOvulalOni 
d a a n i n a e k a a n i , g o ~ r ~ r a m a e k a l a l O n i d a a n i n a e k a a n i , 
dahanabaligaanainanu, baligaanainanu techchi, mrokkubaDi 
chelliMchuTakaniyO, svaechChaarpaNagaananiyO, niyaamaka 
k a a l a m a M d u a r p i M c h u n a d i y a n i y O , d a e n i n a i n a n u m e e r u 
arpiMpagOrinayeDala 

సంఖాయ్ 15:4 యెహోవాకు ఆ అరప్ణము నరిప్ంచువాడు ముపాప్వు నూనెతో కలుపబడిన రెండు పళల్ 

పిండిని నైవేదయ్ముగా తేవలెను. 
saMkhyaa 15:4 yehOvaaku aa arpaNamu narpiMchuvaaDu muppaavu 
noonetO kalupabaDina reMDu paLla piMDini naivaedyamugaa taevalenu. 
సంఖాయ్ 15:5 ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో కూడ దహనబలిమీదనేమి బలిమీదనేమి పోయుటకై ముపాప్వు 

దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా సిదధ్పరచవలెను. 
saMkhyaa 15:5 okkokka go~r~rapillatO kooDa dahanabalimeedanaemi 
ba l imeedanaemi pOyuTakai muppaavu draakshaarasamunu 
paanaarpaNamugaa siddhaparachavalenu. 
సంఖాయ్ 15:6 పొటేట్లుతో కూడ పడి నూనెతో కలుపబడిన నాలుగు పళల్ పిండిని నైవేదయ్ముగా 

సిదధ్పరచవలెను. 
saMkhyaa 15:6 poTTaelutO kooDa paDi noonetO kalupabaDina naalugu 
paLla piMDini naivaedyamugaa siddhaparachavalenu. 
సంఖాయ్ 15:7 పడి దార్కాష్రసమును పానారప్ణముగా తేవలెను; అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన. 
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saMkhyaa 15:7 paDi draakshaarasamunu paanaarpaNamugaa taevalenu; 
adi yehOvaaku iMpaina suvaasana. 
సంఖాయ్ 15:8 మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకైనను యెహోవాకు సమాధానబలి నరిప్ంచుటకైనను నీవు 

దహనబలిగానైనను బలిగానైనను కోడెదూడను సిదధ్పరచినయెడల 

saMkhyaa 15:8 mrokkubaDini chelliMchuTakainanu yehOvaaku 
samaadhaanabali narpiMchuTakainanu neevu dahanabaligaanainanu 
baligaanainanu kODedooDanu siddhaparachinayeDala 

సంఖాయ్ 15:9 ఆ కోడెతో కూడ పడినన్ర నూనె కలుపబడిన ఆరు పళల్ గోధుమ పిండిని నైవేదయ్ముగా 

అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 15:9 aa kODetO kooDa paDinnara noone kalupabaDina aaru 
paLla gOdhuma piMDini naivaedyamugaa arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 15:10 మరియు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా 

saMkhyaa 15:10 mariyu yehOvaaku iMpaina suvaasanagala hOmamugaa 

సంఖాయ్ 15:11 పడినన్ర దార్కాష్రసమును పానీయారప్ణముగా తేవలెను; ఒకొక్కక్ కోడెతో కూడను 

ఒకొక్కక్ పొటేట్లుతో కూడను, గొఱఱ్లలోనిదైనను మేకలలోనిదైనను ఒకొక్కక్ పిలల్తో కూడను, ఆలాగు 

చేయవలెను. 
saMkhyaa 15:11 paDinnara draakshaarasamunu paaneeyaarpaNamugaa 
taevalenu; okkokka kODetO kooDanu okkokka poTTaelutO kooDanu, 
go~r~ralalOnidainanu maekalalOnidainanu okkokka pillatO kooDanu, 
aalaagu chaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 15:12 మీరు సిదధ్పరచువాటి లెకక్నుబటిట్ వాటి లెకక్లో పర్తిదానికిని అటుల్ చేయవలెను. 
saMkhyaa 15:12 meeru siddhaparachuvaaTi lekkanubaTTi vaaTi lekkalO 
pratidaanikini aTlu chaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 15:13 దేశములో పుటిట్నవారందరు యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమారప్ణమును 

తెచుచ్నపుప్డు ఆలాగుననే చేయవలెను. 
saMkhyaa 15:13 daeSamulO puTTinavaaraMdaru yehOvaaku iMpaina 
suvaasanagala hOmaarpaNamunu techchunappuDu aalaagunanae 
chaeyavalenu. 
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సంఖాయ్ 15:14 మీయొదద్ నివసించు పరదేశిగాని మీ తర తరములలో మీ మధయ్నునన్ వాడెవడుగాని 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము అరిప్ంపగోరినపుప్డు మీరు చేయునటేల్ అతడును 

చేయవలెను. 
saMkhyaa 15:14 meeyodda nivasiMchu paradaeSigaani mee tara 
taramulalO mee madhyanunna vaaDevaDugaani yehOvaaku iMpaina 
suvaasanagala hOmamu arpiMpagOrinappuDu meeru chaeyunaTlae 
ataDunu chaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 15:15 సంఘమునకు, అనగా మీకును మీలో నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే కటట్డ; అది మీ 

తర తరములకుండు నితయ్మైన కటట్డ; యెహోవా సనిన్ధిని మీరునన్టేల్ పరదేశియు ఉండును. 
saMkhyaa 15:15 saMghamunaku, anagaa meekunu meelO nivasiMchu 
paradaeSikini okkaTae kaTTaDa; adi mee tara taramulakuMDu nityamaina 
kaTTaDa; yehOvaa sannidhini meerunnaTlae paradaeSiyu uMDunu. 
సంఖాయ్ 15:16 మీకును మీయొదద్ నివసించు పరదేశికిని ఒకక్టే యేరాప్టు, ఒకక్టే నాయ్యవిధి 

యుండవలెను.  
saMkhyaa 15:16 meekunu meeyodda nivasiMchu paradaeSikini okkaTae 
yaerpaaTu, okkaTae nyaayavidhi yuMDavalenu.  
సంఖాయ్ 15:17 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము 

saMkhyaa 15:17 yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
iSraayaeleeyulatO iTlanumu 

సంఖాయ్ 15:18 నేను మిముమ్ను కొనిపోవుచునన్ దేశములో మీరు పర్వేశించిన తరువాత 

saMkhyaa 15:18 naenu mimmunu konipOvuchunna daeSamulO meeru 
pravaeSiMchina taruvaata 

సంఖాయ్ 15:19 మీరు ఆ దేశపు ఆహారమును తినునపుప్డు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు 

అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 15:19 meeru aa daeSapu aahaaramunu tinunappuDu 
pratishThaarpaNamunu yehOvaaku arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 15:20 మీరు మీ మొదటి పిండిముదద్ రొటెట్ను పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను; కళల్పు 

అరప్ణమువలె దాని అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 15:20 meeru mee modaTi piMDimudda roTTenu 
pratishThaarpaNamugaa arpiMpavalenu; kaLlapu arpaNamuvale daani 
arpiMpavalenu. 
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సంఖాయ్ 15:21 మీ తర తరములకు మీ మొదటి పిండిముదద్లోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు 

అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 15:21 mee tara taramulaku mee modaTi piMDimuddalOnuMDi 
pratishThaarpaNamunu yehOvaaku arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 15:22 యెహోవా మోషేతో చెపిప్న యీ ఆజఞ్లనిన్టిలో, అనగా 

saMkhyaa 15:22 yehOvaa mOshaetO cheppina yee aaj~nalanniTilO, anagaa 

సంఖాయ్ 15:23 యెహోవా ఆజాఞ్పించిన దినము మొదలుకొని అటుపైని మీ తరతరములకు యెహోవా 

మోషే దావ్రా మీకు ఆజాఞ్పించినవాటిలో పొరబాటున దేనినైనను మీరు చేయకపోయినపుప్డు, అది 

సమాజమునకు తెలియబడనియెడల 

saMkhyaa 15:23 yehOvaa aaj~naapiMchina dinamu modalukoni aTupaini 
m e e t a r a t a r a m u l a k u y e h O v a a m O s h a e d v a a r a a m e e k u 
aaj~naapiMchinavaaTi lO porabaaTuna daeninainanu meeru 
chaeyakapOyinappuDu, adi samaajamunaku teliyabaDaniyeDala 

సంఖాయ్ 15:24 సరవ్సమాజము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా నుండుటకై దహనబలిగా ఒక 

కోడెదూడను, విధిచొపుప్న దాని నైవేదయ్మును దాని పానీయారప్ణమును పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

మేకపిలల్ను సిదధ్పరచవలెను. 
saMkhyaa 15:24 sarvasamaajamu yehOvaaku iMpaina suvaasanagaa 
nuMDuTakai dahanabaligaa oka kODedooDanu, vidhichoppuna daani 
naivaedyamunu daani paaneeyaarpaNamunu paapaparihaaraarthabaligaa 
oka maekapillanu siddhaparachavalenu. 
సంఖాయ్ 15:25 యాజకుడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను; 

తెలియకయే దాని చేసెను గనుక క్షమింపబడును. వారు పొరబాటున చేసిన పాపములనుబటిట్ తమ 

అరప్ణమును, అనగా యెహోవాకు చెందవలసిన హోమమును పాపపరిహారారథ్బలిని యెహోవా 

సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. 
saMkhyaa 15:25 yaajakuDu iSraayaeleeyula sarvasamaajamu nimittamu 
praayaSchittamu chaeyavalenu; teliyakayae daani chaesenu ganuka 
kshamiMpabaDunu. vaaru porabaaTuna chaesina paapamulanubaTTi tama 
arpaNamunu, anagaa yehOvaaku cheMdavalasina hOmamunu 
paapaparihaaraarthabalini yehOvaa sannidhiki teesikoniraavalenu. 

Page  of 116 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

సంఖాయ్ 15:26 అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమేమి, వారి మధయ్ను నివసించు పరదేశియేమి 

క్షమాపణ నొందును; ఏలయనగా పర్జలందరు తెలియకయే దాని చేయుట తటసిథ్ంచెను. 
saMkhyaa 15:26 appuDu iSraayaeleeyula sarvasamaajamaemi, vaari 
madhyanu nivasiMchu paradaeSiyaemi kshamaapaNa noMdunu; 
aelayanagaa prajalaMdaru teliyakayae daani chaeyuTa taTasthiMchenu. 
సంఖాయ్ 15:27 ఒకడు పొరబాటున పాపము చేసినయెడల వాడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఏడాది ఆడు 

మేకపిలల్ను తీసికొనిరావలెను. 
saMkhyaa 15:27 okaDu porabaaTuna paapamu chaesinayeDala vaaDu 
p a a p a p a r i h a a r a a r t h a b a l i g a a a e D a a d i a a D u m a e k a p i l l a n u 
teesikoniraavalenu. 
సంఖాయ్ 15:28 పొరబాటున యెహోవా సనిన్ధిని దాని చేసెను గనుక తెలియకయే పాపము చేసిన 

వాని నిమితత్ము యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేయును; వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన 

వాడు క్షమాపణ నొందును. 
saMkhyaa 15:28 porabaaTuna yehOvaa sannidhini daani chaesenu ganuka 
te l iyakayae paapamu chaesina vaani nimittamu yaajakuDu 
praayaSchittamu chaeyunu; vaani nimittamu praayaSchittamu 
chaeyuTavalana vaaDu kshamaapaNa noMdunu. 
సంఖాయ్ 15:29 ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్నవాడేగాని వారి మధయ్ను నివసించు పరదేశియేగాని 

పొరబాటున ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల వానికిని మీకును విధి ఒకక్టే ఉండవలెను. 
saMkhyaa 15:29 iSraayaeleeyulalO puTTinavaaDaegaani vaari madhyanu 
nivasiMchu paradaeSiyaegaani porabaaTuna evaDainanu paapamu 
chaesinayeDala vaanikini meekunu vidhi okkaTae uMDavalenu. 
సంఖాయ్ 15:30 అయితే దేశమందు పుటిట్నవాడేగాని పరదేశియేగాని యెవడైనను సాహసించి 

పాపముచేసినయెడల 

s a M k h y a a 1 5 : 3 0 a y i t a e d a e S a m a M d u p u T T i n a v a a D a e g a a n i 
paradaeSiyaegaani yevaDainanu saahasiMchi paapamuchaesinayeDala 

సంఖాయ్ 15:31 వాడు యెహోవాను తృణీకరించినవాడగును గనుక అటిట్వాడు నిశచ్యముగా 

జనులలో నుండకుండ కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా మాటను అలక్షయ్ముచేసి ఆయన ఆజఞ్ను 

మీరినందున నిశచ్యముగా కొటిట్వేయబడును; వాని దోషశిక్షకు వాడే కారకుడు. 
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saMkhyaa 15:31 vaaDu yehOvaanu tRNeekariMchinavaaDagunu ganuka 
aTTivaaDu niSchayamugaa janulalO nuMDakuMDa koTTivaeyabaDunu; 
vaaDu yehOvaa maaTanu alakshyamuchaesi aayana aaj~nanu 
meerinaMduna niSchayamugaa koTTivaeyabaDunu; vaani dOshaSikshaku 
vaaDae kaarakuDu. 
సంఖాయ్ 15:32 ఇశార్యేలీయులు అరణయ్ములో ఉనన్పుప్డు ఒకడు విశార్ంతిదినమున కటెట్లు ఏరుట 

చూచిరి. 
saMkhyaa 15:32 iSraayaeleeyulu araNyamulO unnappuDu okaDu 
viSraaMtidinamuna kaTTelu aeruTa choochiri. 
సంఖాయ్ 15:33 వాడు కటెట్లు ఏరుట చూచినవారు మోషే యొదద్కును అహరోను నొదద్కును 

సరవ్సమాజము నొదద్కును వానిని తీసికొనివచిచ్రి. 
saMkhyaa 15:33 vaaDu kaTTelu aeruTa choochinavaaru mOshae 
yoddakunu aharOnu noddakunu sarvasamaajamu noddakunu vaanini 
teesikonivachchiri. 
సంఖాయ్ 15:34 వానికి ఏమి చేయవలెనో అది విశదపరచబడలేదు గనుక వానిని కావలిలో ఉంచిరి. 
saMkhyaa 15:34 vaaniki aemi chaeyavalenO adi viSadaparachabaDalaedu 
ganuka vaanini kaavalilO uMchiri. 
సంఖాయ్ 15:35 తరువాత యెహోవా ఆ మనుషుయ్డు మరణశిక్ష నొందవలెను. 
saMkhyaa 15:35 taruvaata yehOvaa aa manushyuDu maraNaSiksha 
noMdavalenu. 
సంఖాయ్ 15:36 సరవ్సమాజము పాళెము వెలుపల రాళల్తో వాని కొటిట్ చంపవలెనని మోషేతో చెపెప్ను. 

కాబటిట్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సరవ్ సమాజము పాళెము వెలుపలికి వాని తీసికొనిపోయి 

రాళల్తో వాని చావగొటెట్ను. 
saMkhyaa 15:36 sarvasamaajamu paaLemu velupala raaLlatO vaani koTTi 
chaMpavalenani mOshaetO cheppenu. kaabaTTi yehOvaa mOshaeku 
aaj~naapiMchinaTlu sarva samaajamu paaLemu velupaliki vaani 
teesikonipOyi raaLlatO vaani chaavagoTTenu. 
సంఖాయ్ 15:37 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 15:37 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 15:38 నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము. వారు తమ తర తరములకు తమ బటట్ల 

అంచులకు కుచుచ్లు చేసికొని అంచుల కుచుచ్లమీద నీలిసూతర్ము తగిలింపవలెను. 
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saMkhyaa 15:38 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu. vaaru tama tara 
taramulaku tama baTTala aMchulaku kuchchulu chaesikoni aMchula 
kuchchulameeda neelisootramu tagiliMpavalenu. 
సంఖాయ్ 15:39 మీరు నా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని మీ దేవునికి పర్తిషిఠ్తులై యుండునటుల్ 

మునుపటివలె కోరినవాటినిబటిట్యు చూచినవాటినిబటిట్యు వయ్భిచరింపక, 
saMkhyaa 15:39 meeru naa aaj~nalanniTini j~naapakamu chaesikoni mee 
d a e v u n i k i p r a t i s h T h i t u l a i y u M D u n a T l u m u n u p a T i v a l e 
kOrinavaaTinibaTTiyu choochinavaaTinibaTTiyu vyabhichariMpaka, 
సంఖాయ్ 15:40 దాని చూచి యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిని జాఞ్పకము చేసికొని వాటిననుసరించుటకే అది 

మీకు కుచుచ్గానుండును. 
saMkhyaa 15:40 daani choochi yehOvaa aaj~nalanniTini j~naapakamu 
chaesikoni vaaTinanusariMchuTakae adi meeku kuchchugaanuMDunu. 
సంఖాయ్ 15:41 నేను మీకు దేవుడనై యుండునటుల్గా ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. 
saMkhyaa 15:41 naenu meeku daevuDanai yuMDunaTlugaa aiguptu 
daeSamulOnuMDi mimmunu rappiMchina mee daevuDanaina yehOvaanu; 
mee daevuDanaina yehOvaanu naenae. 
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సంఖాయ్ 16:1 లేవికి మునిమనుమడును కహాతుకు మనుమడును ఇసాహ్రు కుమారుడునగు కోరహు, 

రూబేనీయులలో ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములును, పేలెతు కుమారుడైన ఓనును 

యోచించుకొని 

saMkhyaa 16:1 laeviki munimanumaDunu kahaatuku manumaDunu 
ishaaru kumaaruDunagu kOrahu, roobaeneeyulalO aeleeyaabu 
kumaarulaina daataanu abeeraamulunu, paeletu kumaaruDaina Onunu 
yOchiMchukoni 
సంఖాయ్ 16:2 ఇశార్యేలీయులలో పేరుపొందిన సభికులును సమాజపర్ధానులునైన రెండువందల 

యేబదిమందితో మోషేకు ఎదురుగాలేచి 

saMkhyaa 16:2 iSraayaeleeyulalO paerupoMdina sabhikulunu 
samaajapradhaanulunaina reMDuvaMdala yaebadimaMditO mOshaeku 
edurugaalaechi 
సంఖాయ్ 16:3 మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పనిలేదు; ఈ 

సరవ్సమాజములోని పర్తివాడును పరిశుదుధ్డే యెహోవా వారిమధయ్నునాన్డు; యెహోవా సంఘముమీద 

మిముమ్ను మీరేల హెచిచ్ంచుకొనుచునాన్రనగా, 
saMkhyaa 16:3 mOshae aharOnulaku virOdhamugaa pOgupaDi meetO 
maakika panilaedu; ee sarvasamaajamulOni prativaaDunu pariSuddhuDae 
yehOvaa vaarimadhyanunnaaDu; yehOvaa saMghamumeeda mimmunu 
meeraela hechchiMchukonuchunnaaranagaa, 
సంఖాయ్ 16:4 మోషే ఆ మాటవిని సాగిలపడెను. అటు తరువాత అతడు కోరహుతోను వాని 

సమాజముతోను ఇటల్నెను 

saMkhyaa 16:4 mOshae aa maaTavini saagilapaDenu. aTu taruvaata ataDu 
kOrahutOnu vaani samaajamutOnu iTlanenu 

సంఖాయ్ 16:5 తనవాడు ఎవడో పరిశుదుధ్డు ఎవడో రేపు యెహోవా తెలియజేసి వానిని తన సనిన్ధికి 

రానిచుచ్ను. ఆయన తాను ఏరప్రచుకొనినవానిని తనయొదద్కు చేరుచ్కొనును. 
saMkhyaa 16:5 tanavaaDu evaDO pariSuddhuDu evaDO raepu yehOvaa 
teliyajaesi vaanini tana sannidhiki raanichchunu. aayana taanu 
aerparachukoninavaanini tanayoddaku chaerchukonunu. 
సంఖాయ్ 16:6 ఈలాగు చేయుడి; కోరహును అతని సమసత్ సమూహమునైన మీరును ధూపారుత్లను 

తీసికొని వాటిలో అగిన్యుంచి రేపు యెహోవా సనిన్ధిని వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేయుడి. 
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saMkhyaa 16:6 eelaagu chaeyuDi; kOrahunu atani samasta 
samoohamunaina meerunu dhoopaartulanu teesikoni vaaTilO agniyuMchi 
raepu yehOvaa sannidhini vaaTimeeda dhoopadravyamu vaeyuDi. 
సంఖాయ్ 16:7 అపుప్డు యెహోవా యే మనుషుయ్ని యేరప్రచుకొనునో వాడే పరిశుదుధ్డు. లేవి 

కుమారులారా, మీతో నాకిక పనిలేదు. 
saMkhyaa 16:7 appuDu yehOvaa yae manushyuni yaerparachukonunO 
vaaDae pariSuddhuDu. laevi kumaarulaaraa, meetO naakika panilaedu. 
సంఖాయ్ 16:8 మరియు మోషే కోరహుతో ఇటల్నెను లేవి కుమారులారా వినుడి. 
saMkhyaa 16:8 mariyu mOshae kOrahutO iTlanenu laevi kumaarulaaraa 
vinuDi. 
సంఖాయ్ 16:9 తన మందిరసేవ చేయుటకు యెహోవా మిముమ్ను తనయొదద్కు చేరుచ్కొనుటయు, 

మీరు సమాజము ఎదుట నిలిచి వారు చేయవలసిన సేవ చేయునటుల్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు 

ఇశార్యేలీయుల సమాజములోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచుటయు మీకు అలప్ముగా కనబడునా? 

saMkhyaa 16:9 tana maMdirasaeva chaeyuTaku yehOvaa mimmunu 
tanayoddaku chaerchukonuTayu, meeru samaajamu eduTa nilichi vaaru 
chaeyavalasina saeva chaeyunaTlu iSraayaeleeyula daevuDu 
iSraayaeleeyula samaajamulOnuMDi mimmunu vaeruparachuTayu meeku 
alpamugaa kanabaDunaa? 

సంఖాయ్ 16:10 ఆయన నినున్ను నీతో లేవీయులైన నీ గోతర్పువారినందరిని చేరుచ్కొనెను గదా. 

అయితే మీరు యాజకతవ్ము కూడ కోరుచునాన్రు. 
saMkhyaa 16:10 aayana n innunu neetO laeveeyula ina nee 
gOtrapuvaarinaMdarini chaerchukonenu gadaa. ayitae meeru 
yaajakatvamu kooDa kOruchunnaaru. 
సంఖాయ్ 16:11 ఇందు నిమితత్ము నీవును నీ సమసత్సమాజమును యెహోవాకు విరోధముగా 

పోగైయునాన్రు. అహరోను ఎవడు? అతనికి విరోధముగా మీరు సణుగనేల అనెను. 
saMkhyaa 16:11 iMdu nimittamu neevunu nee samastasamaajamunu 
yehOvaaku virOdhamugaa pOgaiyunnaaru. aharOnu evaDu? ataniki 
virOdhamugaa meeru saNuganaela anenu. 
సంఖాయ్ 16:12 అపుప్డు మోషే ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములను పిలువనంపించెను. 
saMkhyaa 16:12 appuDu mOshae aeleeyaabu kumaarulaina daataanu 
abeeraamulanu piluvanaMpiMchenu. 
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సంఖాయ్ 16:13 అయితే వారు మేము రాము; ఈ అరణయ్ములో మముమ్ను చంపవలెనని పాలు తేనెలు 

పర్వహించు దేశములోనుండి మముమ్ను తీసికొనివచుచ్ట చాలనటుట్, మామీద పర్భుతవ్ము 

చేయుటకును నీకధికారము కావలెనా? 

saMkhyaa 16:13 ayitae vaaru maemu raamu; ee araNyamulO mammunu 
chaMpavalenani paalu taenelu pravahiMchu daeSamulOnuMDi mammunu 
teesikonivachchuTa chaalanaTTu, maameeda prabhutvamu chaeyuTakunu 
neekadhikaaramu kaavalenaa? 

సంఖాయ్ 16:14 అంతేకాదు, నీవు పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశములోనికి మముమ్ను తీసికొనిరాలేదు; 

పొలములు దార్క్షతోటలుగల సావ్సథ్య్ము మాకియయ్లేదు; ఈ మనుషుయ్ల కనున్లను ఊడదీయుదువా? 

మేము రాము అనిరి. 
saMkhyaa 16:14 aMtaekaadu, neevu paalu taenelu pravahiMchu 
d a e S a m u l O n i k i m a m m u n u t e e s i k o n i r a a l a e d u ; p o l a m u l u 
draakshatOTalugala svaasthyamu maakiyyalaedu; ee manushyula 
kannulanu ooDadeeyuduvaa? maemu raamu aniri. 
సంఖాయ్ 16:15 అందుకు మోషే మికిక్లి కోపించి నీవు వారి నైవేదయ్మును లక్షయ్పెటట్కుము. ఒకక్ 

గాడిదనైనను వారియొదద్ నేను తీసికొనలేదు; వారిలో ఎవనికిని నేను హాని చేయలేదని యెహోవాయొదద్ 

మనవిచేసెను. 
saMkhyaa 16:15 aMduku mOshae mikkili kOpiMchi neevu vaari 
naivaedyamunu lakshyapeTTakumu. okka gaaDidanainanu vaariyodda 
naenu teesikonalaedu; vaarilO evanikini naenu haani chaeyalaedani 
yehOvaayodda manavichaesenu. 
సంఖాయ్ 16:16 మరియు మోషే కోరహుతొ నీవును నీ సరవ్సమూహమును, అనగా నీవును వారును 

అహరోనును రేపు యెహోవా సనిన్ధిని నిలువవలెను. 
s a M k h y a a 1 6 : 1 6 m a r i y u m O s h a e k O r a h u t o n e e v u n u n e e 
sarvasamoohamunu, anagaa neevunu vaarunu aharOnunu raepu yehOvaa 
sannidhini niluvavalenu. 
సంఖాయ్ 16:17 మీలో పర్తివాడును తన తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, 

ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని పటుట్కొని రెండువందల ఏబది ధూపారుత్లను యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను, 

నీవును అహరోనును ఒకొక్కక్డు తన ధూపారిత్ని తేవలెనని చెపెప్ను. 

Page  of 123 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

saMkhyaa 16:17 meelO prativaaDunu tana tana dhoopaartini teesikoni 
vaaTimeeda dhoopadravyamu vaesi, okkokkaDu tana dhoopaartini 
paTTukoni reMDuvaMdala aebadi dhoopaartulanu yehOvaa sannidhiki 
taevalenu, neevunu aharOnunu okkokkaDu tana dhoopaartini taevalenani 
cheppenu. 
సంఖాయ్ 16:18 కాబటిట్ వారిలో పర్తివాడును తన ధూపారిత్ని తీసికొని వాటిలో అగిన్యుంచి వాటిమీద 

ధూపదర్వయ్ము వేసినపుప్డు, వారును మోషే అహరోనులును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

నిలిచిరి. 
saMkhyaa 16:18 kaabaTTi vaarilO prativaaDunu tana dhoopaartini 
teesikoni vaaTilO agniyuMchi vaaTimeeda dhoopadravyamu 
vaesinappuDu, vaarunu mOshae aharOnulunu pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramunodda nilichiri. 
సంఖాయ్ 16:19 కోరహు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును వారికి 

విరోధముగా పోగుచేయగా యెహోవా మహిమ సరవ్సమాజమునకు కనబడెను. 
s a M k h y a a 1 6 : 1 9 k O r a h u p r a t y a k s h a p u g u D a a r a m u y o k k a 
dvaaramunoddaku sarvasamaajamunu vaariki virOdhamugaa 
pOguchaeyagaa yehOvaa mahima sarvasamaajamunaku kanabaDenu. 
సంఖాయ్ 16:20 అపుప్డు యెహోవా మీరు ఈ సమాజములోనుండి అవతలికి వెళుల్డి. 
saMkhyaa 16:20 appuDu yehOvaa meeru ee samaajamulOnuMDi avataliki 
veLluDi. 
సంఖాయ్ 16:21 క్షణములో నేను వారిని కాలిచ్వేయుదునని మోషే అహరోనులతో చెపప్గా 

saMkhyaa 16:21 kshaNamulO naenu vaarini kaalchivaeyudunani mOshae 
aharOnulatO cheppagaa 

సంఖాయ్ 16:22 వారు సాగిలపడి సమసత్ శరీరాతమ్లకు దేవుడవైన దేవా, యీ యొకక్డు పాపము 

చేసినందున ఈ సమసత్ సమాజముమీద నీవు కోపపడుదువా? అని వేడుకొనిరి. 
saMkhyaa 16:22 vaaru saagilapaDi samasta Sareeraatmalaku daevuDavaina 
daevaa, yee yokkaDu paapamu chaesinaMduna ee samasta 
samaajamumeeda neevu kOpapaDuduvaa? ani vaeDukoniri. 
సంఖాయ్ 16:23 అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 16:23 appuDu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 16:24 కోరహు దాతాను అబీరాములయొకక్ నివాసముల చుటుట్పటల్నుండి తొలగిపోవుడని 

జనసమాజముతో చెపుప్ము. 
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saMkhyaa 16:24 kOrahu daataanu abeeraamulayokka nivaasamula 
chuTTupaTlanuMDi tolagipOvuDani janasamaajamutO cheppumu. 
సంఖాయ్ 16:25 అపుప్డు మోషే లేచి దాతాను అబీరాములయొదద్కు వెళల్గా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లు 

అతని వెంట వెళిల్రి. 
saMkhyaa 16:25 appuDu mOshae laechi daataanu abeeraamulayoddaku 
veLlagaa iSraayaeleeyula peddalu atani veMTa veLliri. 
సంఖాయ్ 16:26 అతడు ఈ దుషుట్ల గుడారములయొదద్నుండి తొలగిపోవుడి; మీరు వారి 

పాపములనిన్టిలో పాలివారై నశింపక యుండునటుల్ వారికి కలిగినదేదియు ముటట్కుడి అని ఆ 

సమాజముతో అనెను. 
saMkhyaa 16:26 ataDu ee dushTula guDaaramulayoddanuMDi 
tolagipOvuDi; meeru vaari paapamulanniTilO paalivaarai naSiMpaka 
yuMDunaTlu vaariki kaliginadaediyu muTTakuDi ani aa samaajamutO 
anenu. 
సంఖాయ్ 16:27 కాబటిట్ వారు కోరహు దాతాను అబీరాముల నివాసములయొదద్నుండి ఇటు అటు 

లేచిపోగా, దాతాను అబీరాములును వారి భారయ్లును వారి కుమారులును వారి పసిపిలల్లును తమ 

గుడారముల దావ్రమున నిలిచిరి. 
saMkhyaa 16:27 kaabaTTi vaaru kOrahu daataanu abeeraamula 
nivaasamulayoddanuMDi iTu aTu laechipOgaa, daataanu abeeraamulunu 
vaari bhaaryalunu vaari kumaarulunu vaari pasipillalunu tama 
guDaaramula dvaaramuna nilichiri. 
సంఖాయ్ 16:28 మోషే ఈ సమసత్ కారయ్ములను చేయుటకు యెహోవా ననున్ పంపెననియు, నా 

అంతట నేనే వాటిని చేయలేదనియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 
saMkhyaa 16:28 mOshae ee samasta kaaryamulanu chaeyuTaku yehOvaa 
nannu paMpenaniyu, naa aMtaTa naenae vaaTini chaeyalaedaniyu 
deenivalana meeru telisikoMduru. 
సంఖాయ్ 16:29 మనుషుయ్లందరికి వచుచ్ మరణమువంటి మరణము వీరు పొందినయెడలను, సమసత్ 

మనుషుయ్లకు కలుగునదే వీరికి కలిగినయెడలను, యెహోవా ననున్ పంపలేదు. 
saMkhyaa 16:29 manushyulaMdariki vachchu maraNamuvaMTi 
maraNamu veeru poMdinayeDalanu, samasta manushyulaku kalugunadae 
veeriki kaliginayeDalanu, yehOvaa nannu paMpalaedu. 
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సంఖాయ్ 16:30 అయితే యెహోవా గొపప్ వింత పుటిట్ంచుటవలన వారు పార్ణములతో పాతాళములో 

కూలునటుల్ భూమి తన నోరుతెరచి వారిని వారికి కలిగిన సమసత్మును మింగివేసినయెడల వారు 

యెహోవాను అలక్షయ్ము చేసిరని మీకు తెలియుననెను. 
saMkhyaa 16:30 ayitae yehOvaa goppa viMta puTTiMchuTavalana vaaru 
praaNamulatO paataaLamulO koolunaTlu bhoomi tana nOruterachi 
vaarini vaariki kaligina samastamunu miMgivaesinayeDala vaaru 
yehOvaanu alakshyamu chaesirani meeku teliyunanenu. 
సంఖాయ్ 16:31 అతడు ఆ మాటలనిన్యు చెపిప్ చాలించగానే వారి కిర్ంది నేల నెరవిడిచెను. 
saMkhyaa 16:31 ataDu aa maaTalanniyu cheppi chaaliMchagaanae vaari 
kriMdi naela neraviDichenu. 
సంఖాయ్ 16:32 భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు సంబంధులందరిని 

వారి సమసత్ సంపాదయ్మును మింగివేసెను. 
saMkhyaa 16:32 bhoomi tana nOru terachi vaarini vaari kuTuMbamulanu 
kOrahu saMbaMdhulaMdarini vaari samasta saMpaadyamunu 
miMgivaesenu. 
సంఖాయ్ 16:33 వారును వారి సంబంధులందరును పార్ణముతో పాతాళములో కూలిరి; భూమి వారిని 

మింగివేసెను; వారు సమాజములో ఉండకుండ నశించిరి. 
saMkhyaa 16:33 vaarunu vaari saMbaMdhulaMdarunu praaNamutO 
paataaLamulO kooliri; bhoomi vaarini miMgivaesenu; vaaru samaajamulO 
uMDakuMDa naSiMchiri. 
సంఖాయ్ 16:34 వారి చుటుట్నునన్ ఇశార్యేలీయులందరు వారి ఘోష విని భూమి మనలను 

మింగివేయునేమో అనుకొనుచు పారిపోయిరి. 
saMkhyaa 16:34 vaari chuTTununna iSraayaeleeyulaMdaru vaari ghOsha 
vini bhoomi manalanu miMgivaeyunaemO anukonuchu paaripOyiri. 
సంఖాయ్ 16:35 మరియు యెహోవా యొదద్నుండి అగిన్ బయలుదేరి ధూపారప్ణమును తెచిచ్న ఆ 

రెండువందల ఏబదిమందిని కాలిచ్వేసెను. 
saMkhyaa 16:35 mariyu yehOvaa yoddanuMDi agni bayaludaeri 
dhoopaarpaNamunu techchina aa reMDuvaMdala aebadimaMdini 
kaalchivaesenu. 
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సంఖాయ్ 16:36 అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు యాజకుడగు అహరోను 

కుమారుడైన ఎలియాజరుతో ఇటల్నుము ఆ అగిన్మధయ్నుండి ఆ ధూపారుత్లను ఎతుత్ము, అవి 

పర్తిషిఠ్తమైనవి. 
saMkhyaa 16:36 appuDu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
yaajakuDagu aharOnu kumaaruDaina eliyaajarutO iTlanumu aa 
agnimadhyanuMDi aa dhoopaartulanu ettumu, avi pratishThitamainavi. 
సంఖాయ్ 16:37 ఆ అగిన్ని దూరముగా చలుల్ము. 
saMkhyaa 16:37 aa agnini dooramugaa challumu. 
సంఖాయ్ 16:38 పాపముచేసి తమ పార్ణములకు ముపుప్తెచుచ్కొనిన వీరి ధూపారుత్లను తీసికొని 

బలిపీఠమునకు కపుప్గా వెడలప్యిన రేకులను చేయవలెను. వారు యెహోవా సనిన్ధికి వాటిని 

తెచిచ్నందున అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; అవి ఇశార్యేలీయులకు ఆనవాలుగా ఉండును. 
s a M k h y a a 1 6 : 3 8 p a a p a m u c h a e s i t a m a p r a a N a m u l a k u 
mupputechchukonina veeri dhoopaartulanu teesikoni balipeeThamunaku 
kappugaa veDalpayina raekulanu chaeyavalenu. vaaru yehOvaa sannidhiki 
vaaTini techchinaMduna avi pratishThitamainavi; avi iSraayaeleeyulaku 
aanavaalugaa uMDunu. 
సంఖాయ్ 16:39 అహరోను సంతాన సంబంధి కాని అనుయ్డెవడును యెహోవా సనిన్ధిని ధూపము 

అరిప్ంప సమీపించి, 
saMkhyaa 16:39 aharOnu saMtaana saMbaMdhi kaani anyuDevaDunu 
yehOvaa sannidhini dhoopamu arpiMpa sameepiMchi, 
సంఖాయ్ 16:40 కోరహువలెను అతని సమాజమువలెను కాకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయులకు 

జాఞ్పకసూచనగా ఉండుటకై యాజకుడైన ఎలియాజరు కాలచ్బడినవారు అరిప్ంచిన యితత్డి 

ధూపారుత్లను తీసి యెహోవా మోషే దావ్రా తనతో చెపిప్నటుల్ వాటితో బలిపీఠమునకు కపుప్గా 

వెడలప్యిన రేకులు చేయించెను. 
saMkhyaa 16:40 kOrahuvalenu atani samaajamuvalenu kaakuMDunaTlu 
iSraayaeleeyulaku j~naapakasoochanagaa uMDuTakai yaajakuDaina 
eliyaajaru kaalchabaDinavaaru arpiMchina yittaDi dhoopaartulanu teesi 
yehOvaa mOshae dvaaraa tanatO cheppinaTlu vaaTitO balipeeThamunaku 
kappugaa veDalpayina raekulu chaeyiMchenu. 
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సంఖాయ్ 16:41 మరునాడు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

సణుగుచు మీరు యెహోవా పర్జలను చంపితిరని చెపిప్ 
saMkhyaa 16:41 marunaaDu iSraayaeleeyula sarvasamaajamu mOshae 
aharOnulaku virOdhamugaa saNuguchu meeru yehOvaa prajalanu 
chaMpitirani cheppi 
సంఖాయ్ 16:42 సమాజము మోషే అహరోనులకు విరోధముగా కూడెను. వారు పర్తయ్క్షపు 

గుడారమువైపు తిరిగి చూడగా ఆ మేఘము దాని కమెమ్ను; యెహోవా మహిమయు కనబడెను. 
saMkhyaa 16:42 samaajamu mOshae aharOnulaku virOdhamugaa 
kooDenu. vaaru pratyakshapu guDaaramuvaipu tirigi chooDagaa aa 
maeghamu daani kammenu; yehOvaa mahimayu kanabaDenu. 
సంఖాయ్ 16:43 మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటికి రాగా 

saMkhyaa 16:43 mOshae aharOnulu pratyakshapu guDaaramu eduTiki 
raagaa 

సంఖాయ్ 16:44 యెహోవా మీరు ఈ సమాజము మధయ్నుండి తొలగిపోవుడి, 
saMkhyaa 16:44 yehOvaa meeru ee samaajamu madhyanuMDi 
tolagipOvuDi, 
సంఖాయ్ 16:45 క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియయ్గా వారు 

సాగిలపడిరి. 
saMkhyaa 16:45 kshaNamulO naenu vaarini naSiMpajaeyudunani 
mOshaeku selaviyyagaa vaaru saagilapaDiri. 
సంఖాయ్ 16:46 అపుప్డు మోషే నీవు ధూపారిత్ని తీసికొని బలిపీఠపు నిపుప్లతో నింపి ధూపమువేసి 

వేగముగా సమాజమునొదద్కు వెళిల్ వారినిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము; కోపము యెహోవా 

సనిన్ధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలుపెటెట్నని అహరోనుతో చెపప్గా 

saMkhyaa 16:46 appuDu mOshae neevu dhoopaartini teesikoni 
bal ipeeThapu nippulatO niMpi dhoopamuvaesi vaegamugaa 
samaajamunoddaku veLli vaarinimittamu praayaSchittamu chaeyumu; 
k O p a m u y e h O v a a s a n n i d h i n u M D i b a y a l u d a e r e n u ; t e g u l u 
modalupeTTenani aharOnutO cheppagaa 
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సంఖాయ్ 16:47 మోషే చెపిప్నటుల్ అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధయ్కు పరుగెతిత్ 

పోయినపుప్డు తెగులు జనులలో మొదలుపెటిట్ యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ జనుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 
saMkhyaa 16:47 mOshae cheppinaTlu aharOnu vaaTini teesikoni 
samaajamumadhyaku parugetti pOyinappuDu tegulu janulalO 
modalupeTTi yuMDenu; kaagaa ataDu dhoopamuvaesi aa janula 
nimittamu praayaSchittamu chaesenu. 
సంఖాయ్ 16:48 అతడు చచిచ్నవారికిని బర్తికియునన్ వారికిని మధయ్ను నిలువబడగా తెగులు ఆగెను. 
saMkhyaa 16:48 ataDu chachchinavaarikini bratikiyunna vaarikini 
madhyanu niluvabaDagaa tegulu aagenu. 
సంఖాయ్ 16:49 కోరహు తిరుగుబాటున చనిపోయినవారు గాక పదునాలుగువేల ఏడువందలమంది ఆ 

తెగులుచేత చచిచ్రి. 
saMkhyaa 16:49 kOrahu tirugubaaTuna chanipOyinavaaru gaaka 
padunaaluguvaela aeDuvaMdalamaMdi aa teguluchaeta chachchiri. 
సంఖాయ్ 16:50 ఆ తెగులు ఆగినపుప్డు అహరోను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము దగ గ్రనునన్ 

మోషేయొదద్కు తిరిగివచెచ్ను. 
saMkhyaa 16:50 aa tegulu aaginappuDu aharOnu pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramu daggaranunna mOshaeyoddaku 
tirigivachchenu. 
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సంఖాయ్ 17:1 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 
saMkhyaa 17:1 yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu. 
సంఖాయ్ 17:2 నీవు ఇశార్యేలీయులతో మాటలాడి వారియొదద్ నొకొక్కక్ పితరుల కుటుంబమునకు 

ఒకొక్కక్ కఱఱ్గా, అనగా వారి పర్ధానులందరియొదద్ వారి వారి పితరుల కుటుంబముల చొపుప్న 

పండెర్ండు కఱఱ్లను తీసికొని యెవరి కఱఱ్మీద వారిపేరు వార్యుము. 
saMkhyaa 17:2 neevu iSraayaeleeyulatO maaTalaaDi vaariyodda nokkokka 
pitarula kuTuMbamunaku okkokka ka~r~ragaa, anagaa vaari 
pradhaanulaMdariyodda vaari vaari pitarula kuTuMbamula choppuna 
paMDreMDu ka~r~ralanu teesikoni yevari ka~r~rameeda vaaripaeru 
vraayumu. 
సంఖాయ్ 17:3 లేవి కఱఱ్మీద అహరోను పేరు వార్యవలెను; ఏలయనగా పితరుల కుటుంబముల 

పర్ధానునికి ఒకక్ కఱఱ్యే యుండవలెను. 
saMkhyaa 17:3 laevi ka~r~rameeda aharOnu paeru vraayavalenu; 
aelayanagaa pitarula kuTuMbamula pradhaanuniki okka ka~r~rayae 
yuMDavalenu. 
సంఖాయ్ 17:4 నేను మిముమ్ను కలిసికొను పర్తయ్క్షపు గుడారములోని శాసనములయెదుట వాటిని 

ఉంచవలెను. 
saMkhyaa 17:4 naenu mimmunu kalisikonu pratyakshapu guDaaramulOni 
SaasanamulayeduTa vaaTini uMchavalenu. 
సంఖాయ్ 17:5 అపుప్డు నేను ఎవని ఏరప్రచుకొందునో వాని కఱఱ్ చిగిరించును. ఇశార్యేలీయులు మీకు 

విరోధముగా సణుగుచుండు సణుగులు నాకు వినబడకుండ మానిప్వేయుదును. 
saMkhyaa 17:5 appuDu naenu evani aerparachukoMdunO vaani ka~r~ra 
chigiriMchunu. iSraayaeleeyulu meeku virOdhamugaa saNuguchuMDu 
saNugulu naaku vinabaDakuMDa maanpivaeyudunu. 
సంఖాయ్ 17:6 కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో చెపప్గా వారి పర్ధానులందరు తమ తమ పితరుల 

కుటుంబములలో ఒకొక్కక్ పర్ధానునికి ఒకొక్కక్ కఱఱ్ చొపుప్న పండెర్ండు కఱఱ్లను అతనికిచిచ్రి; 

అహరోను కఱఱ్యు వారి కఱఱ్ల మధయ్నుండెను. 
saMkhyaa 17:6 kaabaTTi mOshae iSraayaeleeyulatO cheppagaa vaari 
pradhaanulaMdaru tama tama pitarula kuTuMbamulalO okkokka 
pradhaanuniki okkokka ka~r~ra choppuna paMDreMDu ka~r~ralanu 
atanikichchiri; aharOnu ka~r~rayu vaari ka~r~rala madhyanuMDenu. 
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సంఖాయ్ 17:7 మోషే వారి కఱఱ్లను సాక్షయ్పు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధిని ఉంచెను. 
saMkhyaa 17:7 mOshae vaari ka~r~ralanu saakshyapu guDaaramulO 
yehOvaa sannidhini uMchenu. 
సంఖాయ్ 17:8 మరునాడు మోషే సాక్షయ్పు గుడారములోనికి వెళిల్ చూడగా లేవి కుటుంబపుదైన 

అహరోను కఱఱ్ చిగిరిచ్యుండెను. అది చిగిరిచ్ పువువ్లు పూసి బాదము పండుల్ గలదాయెను. 
saMkhyaa 17:8 marunaaDu mOshae saakshyapu guDaaramulOniki veLli 
chooDagaa laevi kuTuMbapudaina aharOnu ka~r~ra chigirchiyuMDenu. 
adi chigirchi puvvulu poosi baadamu paMDlu galadaayenu. 
సంఖాయ్ 17:9 మోషే యెహోవా సనిన్ధినుండి ఆ కఱఱ్లనిన్టిని ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటికి తేగా 

వారు వాటిని చూచి యొకొక్కక్డు ఎవరి కఱఱ్ను వారు తీసికొనిరి. 
saMkhyaa 17:9 mOshae yehOvaa sannidhinuMDi aa ka~r~ralanniTini 
iSraayaeleeyulaMdari yeduTiki taegaa vaaru vaaTini choochi yokkokkaDu 
evari ka~r~ranu vaaru teesikoniri. 
సంఖాయ్ 17:10 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను తిరుగబడిన వారినిగూరిచ్ ఆనవాలుగా 

కాపాడబడునటుల్, అహరోను కఱఱ్ను మరల శాసనముల యెదుట ఉంచుము. వారు చావకుండునటుల్ 

నాకు వినబడకుండ వారి సణుగులను కేవలము అణచి మానిప్వేసిన వాడవౌదువు. 
saMkhyaa 17:10 appuDu yehOvaa mOshaetO iTlanenu tirugabaDina 
vaarinigoorchi aanavaalugaa kaapaaDabaDunaTlu, aharOnu ka~r~ranu 
marala Saasanamula yeduTa uMchumu. vaaru chaavakuMDunaTlu naaku 
vinabaDakuMDa vaari saNugulanu kaevalamu aNachi maanpivaesina 
vaaDavauduvu. 
సంఖాయ్ 17:11 అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను; ఆలాగుననే చేసెను. 
saMkhyaa 17:11 appuDu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu 
chaesenu; aalaagunanae chaesenu. 
సంఖాయ్ 17:12 అయితే ఇశార్యేలీయులు మోషేతో ఇటల్నిరి ఇదిగో మా పార్ణములు పోయినవి; 

నశించిపోతివిు మేమందరము నశించిపోతివిు. 
saMkhyaa 17:12 ayitae iSraayaeleeyulu mOshaetO iTlaniri idigO maa 
p r a a N a m u l u p O y i n a v i ; n a S i M c h i p O t i v i u m a e m a M d a r a m u 
naSiMchipOtiviu. 
సంఖాయ్ 17:13 యెహోవా మందిరమునకు సమీపించు పర్తివాడును చచుచ్ను; మేము అందరము 

చావవలసియునన్దా? అని పలికిరి. 
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saMkhyaa 17:13 yehOvaa maMdiramunaku sameepiMchu prativaaDunu 
chachchunu; maemu aMdaramu chaavavalasiyunnadaa? ani palikiri. 
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సంఖాయ్ 18:1 యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవును నీ కుమారులును నీ తండిర్ కుటుంబమును 

పరిశుదధ్సథ్లపు సేవలోని దోషములకు ఉతత్రవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ యాజకతవ్పు 

దోషములకు ఉతత్రవాదులు 

saMkhyaa 18:1 yehOvaa aharOnutO iTlanenu neevunu nee kumaarulunu 
nee taMDri kuTuMbamunu pariSuddhasthalapu saevalOni dOshamulaku 
uttaravaadulu; neevunu nee kumaarulunu mee yaajakatvapu dOshamulaku 
uttaravaadulu 

సంఖాయ్ 18:2 మరియు నీ తండిర్ గోతర్మును, అనగా లేవీ గోతిర్కులైన నీ సహోదరులను నీవు దగ గ్రకు 

తీసికొనిరావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచరయ్ చేయుదురు. అయితే నీవును నీ కుమారులును 

సాక్షయ్పు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను 

saMkhyaa 18:2 mariyu nee taMDri gOtramunu, anagaa laevee gOtrikulaina 
nee sahOdarulanu neevu daggaraku teesikoniraavalenu; vaaru neetO kalisi 
neeku paricharya chaeyuduru. ayitae neevunu nee kumaarulunu 
saakshyapu guDaaramu eduTa saevachaeyavalenu 

సంఖాయ్ 18:3 వారు నినున్ను గుడారమంతటిని కాపాడుచుండవలెను. అయితే వారును మీరును 

చావకుండునటుల్ వారు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ ఉపకరణములయొదద్కైనను బలిపీఠమునొదద్కైనను 

సమీపింపవలదు. 
s a M k h y a a 1 8 : 3 v a a r u n i n n u n u g u D a a r a m a M t a T i n i 
kaapaaDuchuMDavalenu. ayitae vaarunu meerunu chaavakuMDunaTlu 
vaaru pariSuddhasthalamuyokka upakaraNamulayoddakainanu 
balipeeThamunoddakainanu sameepiMpavaladu. 
సంఖాయ్ 18:4 వారు నీతో కలిసి పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సమసత్ సేవవిషయములో దాని 

కాపాడవలెను. 
saMkhyaa 18:4 vaaru neetO kalisi pratyakshapu guDaaramulOni samasta 
saevavishayamulO daani kaapaaDavalenu. 
సంఖాయ్ 18:5 అనుయ్డు మీయొదద్కు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు పరిశుదధ్సథ్లమును 

బలిపీఠమును కాపాడవలెను; అపుప్డు ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము రాదు. 
saMkhyaa 18:5 anyuDu meeyoddaku sameepiMpakooDadu; ikameedaTa 
meeru pariSuddhasthalamunu balipeeThamunu kaapaaDavalenu; appuDu 
iSraayaeleeyulameediki kOpamu raadu. 
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సంఖాయ్ 18:6 ఇదిగో నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్నుండి లేవీయులైన మీ సహోదరులను 

తీసికొనియునాన్ను ; పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన 

మీకపప్గింపబడియునాన్రు. 
saMkhyaa 18:6 idigO naenu iSraayaeleeyulamadhyanuMDi laeveeyulaina 
mee sahOdarulanu teesikoniyunnaanu; pratyakshapu guDaaramuyokka 
saevachaeyuTaku vaaru yehOvaavalana meekappagiMpabaDiyunnaaru. 
సంఖాయ్ 18:7 కాబటిట్ నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులనిన్టి విషయములోను అడడ్తెర 

లోపలిదాని విషయములోను యాజకతవ్ము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ యాజకతవ్పు 

సేవ నేను మీకిచిచ్యునాన్ను; అనుయ్డు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును. 
saMkhyaa 18:7 kaabaTTi neevunu nee kumaarulunu balipeeThapu 
panulanniTi vishayamulOnu aDDatera lOpalidaani vishayamulOnu 
yaajakatvamu jarupuchu saevachaeyavalenu. dayachaetanae mee 
y a a j a k a t v a p u s a e v a n a e n u m e e k i c h c h i y u n n a a n u ; a n y u D u 
sameepiMchinayeDala maraNaSiksha noMdunu. 
సంఖాయ్ 18:8 మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలీయులు 

పర్తిషిఠ్ంచువాటనిన్టిలో నా పర్తిషాఠ్రప్ణములను కాపాడు పని నీకిచిచ్యునాన్ను; అభిషేకమునుబటిట్ 

నితయ్మైన కటట్డవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచిచ్యునాన్ను. 
saMkhyaa 18:8 mariyu yehOvaa aharOnutO iTlanenu idigO iSraayaeleeyulu 
pratishThiMchuvaaTanniTilO naa pratishThaarpaNamulanu kaapaaDu 
pani neekichchiyunnaanu; abhishaekamunubaTTi nityamaina 
kaTTaDavalana neekunu nee kumaarulakunu naenichchiyunnaanu. 
సంఖాయ్ 18:9 అగిన్లో దహింపబడని అతిపరిశుదధ్మైన వాటిలో నీకు రావలసినవేవనగా, వారి 

నైవేదయ్ములనిన్టిలోను, వారి పాపపరిహారారథ్ బలులనిన్టిలోను, వారి అపరాధపరిహారారథ్ 

బలులనిన్టిలోను వారు నాకు తిరిగిచెలిల్ంచు అరప్ణములనిన్యు నీకును నీ కుమారులకును 

అతిపరిశుదధ్మైనవగును, అతిపరిశుదధ్సథ్లములో మీరు వాటిని తినవలెను. 
saMkhyaa 18:9 agnilO dahiMpabaDani atipariSuddhamaina vaaTilO neeku 
raavalasinavaevanagaa, vaari naivaedyamulanniTilOnu, vaari 
paapaparihaaraartha balulanniTilOnu, vaari aparaadhaparihaaraartha 
balulanniTilOnu vaaru naaku tirigichelliMchu arpaNamulanniyu neekunu 
nee kumaarulakunu atipariSuddhamainavagunu, atipariSuddhasthalamulO 
meeru vaaTini tinavalenu. 

Page  of 136 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

సంఖాయ్ 18:10 పర్తి మగవాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుదధ్ముగా ఉండును. 
saMkhyaa 18:10 prati magavaaDunu daanini tinavalenu; adi neeku 
pariSuddhamugaa uMDunu. 
సంఖాయ్ 18:11 మరియు వారి దానములలో పర్తిషిఠ్ంపబడినదియు, ఇశార్యేలీయులు అలాల్డించు 

అరప్ణములనిన్యు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డవలన 

వాటినిచిచ్తిని; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరును వాటిని తినవచుచ్ను. 
saMkhyaa 18:11 mariyu vaari daanamulalO pratishThiMpabaDinadiyu, 
iSraayaeleeyulu allaaDiMchu arpaNamulanniyu neevagunu. neekunu nee 
kumaarulakunu nee kumaartelakunu nityamaina kaTTaDavalana 
vaaTinichchitini; nee yiMTilOni pavitrulaMdarunu vaaTini tinavachchunu. 
సంఖాయ్ 18:12 వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు వారి పర్థమ ఫలములను, అనగా నూనెలో 

పర్శసత్మైనదంతయు, దార్కాష్రస ధానయ్ములలో పర్శసత్మైనదంతయు నీకిచిచ్తిని. 
saMkhyaa 18:12 vaaru yehOvaaku arpiMchu vaari prathama phalamulanu, 
anagaa noonelO praSastamainadaMtayu, draakshaarasa dhaanyamulalO 
praSastamainadaMtayu neekichchitini. 
సంఖాయ్ 18:13 వారు తమ దేశపు పంటలనిన్టిలో యెహోవాకు తెచుచ్ పర్థమ ఫలములు 

నీవియగును; నీ యింటిలోని పవితుర్లందరు వాటిని తినవచుచ్ను. 
saMkhyaa 18:13 vaaru tama daeSapu paMTalanniTilO yehOvaaku techchu 
prathama phalamulu neeviyagunu; nee yiMTilOni pavitrulaMdaru vaaTini 
tinavachchunu. 
సంఖాయ్ 18:14 ఇశార్యేలీయులలో మీదు కటట్బడిన పర్తి వసుత్వు నీదగును. 
saMkhyaa 18:14 iSraayaeleeyulalO meedu kaTTabaDina prati vastuvu 
needagunu. 
సంఖాయ్ 18:15 మనుషుయ్లలోనిదేమి జంతువులలోనిదేమి, వారు యెహోవాకు అరిప్ంచు సమసత్ 

పార్ణులలోని పర్తి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుషుయ్ని తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ 

విడిపింపవలెను. 
saMkhyaa 18:15 manushyulalOnidaemi jaMtuvulalOnidaemi, vaaru 
yehOvaaku arpiMchu samasta praaNulalOni prati tolichoolu needagunu. 
ayitae manushyuni tolichooli pillanu velayichchi viDipiMpavalenu. 
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సంఖాయ్ 18:16 అపవితర్ జంతువుల తొలిచూలి పిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. విడిపింపవలసిన 

వాటిని పుటిట్న నెలనాటికి నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న, పరిశుదధ్మందిరముయొకక్ తులపు 

పరిమాణమునుబటిట్ అయిదు తులముల వెండియిచిచ్ వాటిని విడిపింపవలెను. తులము ఇరువది 

చినన్ములు. 
saMkhyaa 18:16 apavitra jaMtuvula tolichooli pillanu velayichchi 
viDipiMpavalenu. viDipiMpavalasina vaaTini puTTina nelanaaTiki neevu 
aerparachina velachoppuna, pariSuddhamaMdiramuyokka tulapu 
parimaaNamunubaTTi ayidu tulamula veMDiyichchi vaaTini 
viDipiMpavalenu. tulamu iruvadi chinnamulu. 
సంఖాయ్ 18:17 అయితే ఆవుయొకక్ తొలిచూలిని గొఱఱ్యొకక్ తొలిచూలిని మేకయొకక్ తొలిచూలిని 

విడిపింపకూడదు; అవి పర్తిషిఠ్తమైనవి; వాటి రకత్మును నీవు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసన కలుగునటుల్ వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము నీదగును. 
saMkhyaa 18:17 ayitae aavuyokka tolichoolini go~r~rayokka tolichoolini 
maekayokka tolichoolini viDipiMpakooDadu; avi pratishThitamainavi; 
vaaTi raktamunu neevu balipeeThamumeeda prOkshiMchi yehOvaaku 
iMpaina suvaasana kalugunaTlu vaaTi krovvunu dahiMpavalenu gaani 
vaaTi maaMsamu needagunu. 
సంఖాయ్ 18:18 అలాల్ండిపబడు బోరయు కుడిజబబ్యు నీదైనటుల్ అదియు నీదగును. 
saMkhyaa 18:18 allaaMDipabaDu bOrayu kuDijabbayu needainaTlu adiyu 
needagunu. 
సంఖాయ్ 18:19 ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైన పర్తిషాఠ్రప్ణములనిన్టిని నేను 

నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమారెత్లకును నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యిచిచ్తిని. అది నీకును 

నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మును సిథ్రమైన నిబంధన. 
saMkhyaa 18:19 iSraayaeleeyulu yehOvaaku pratishThiMchu 
pariSuddhamaina pratishThaarpaNamulanniTini naenu neekunu nee 
kumaarulakunu nee kumaartelakunu nityamaina kaTTaDanubaTTi 
yichchitini. adi neekunu neetOpaaTu nee saMtatikini yehOvaa sannidhini 
nityamunu sthiramaina nibaMdhana. 
సంఖాయ్ 18:20 మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను వారి దేశములో నీకు సావ్సథ్య్ము కలుగదు; 

వారి మధయ్ను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నీ పాలు నీ సావ్సథ్య్ము నేనే. 
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saMkhyaa 18:20 mariyu yehOvaa aharOnutO iTlanenu vaari daeSamulO 
neeku svaasthyamu kalugadu; vaari madhyanu neeku paalu uMDadu; 
iSraayaeleeyula madhyanu nee paalu nee svaasthyamu naenae. 
సంఖాయ్ 18:21 ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవకు నేను 

ఇశార్యేలీయులయొకక్ దశమభాగములనిన్టిని వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. 
saMkhyaa 18:21 idigO laeveeyulu chaeyu saevaku, anagaa pratyakshapu 
g u D a a r a m u y o k k a s a e v a k u n a e n u i S r a a y a e l e e y u l a y o k k a 
daSamabhaagamulanniTini vaariki svaasthyamugaa ichchitini. 
సంఖాయ్ 18:22 ఇశార్యేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునటుల్ వారు ఇకమీదట పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకు రాకూడదు. 
saMkhyaa 18:22 iSraayaeleeyulu paapamu tagili chaavakuMDunaTlu vaaru 
ikameedaTa pratyakshapu guDaaramunaku raakooDadu. 
సంఖాయ్ 18:23 అయితే లేవీయులు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ సేవ చేసి, వారి సేవలోని దోషములకు 

తామే ఉతత్రవాదులై యుందురు. ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను వారికి సావ్సథ్య్మేమియు ఉండదు. ఇది మీ 

తర తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 
saMkhyaa 18:23 ayitae laeveeyulu pratyakshapu guDaaramuyokka saeva 
chaesi, vaari saevalOni dOshamulaku taamae uttaravaadulai yuMduru. 
iSraayaeleeyula madhyanu vaariki svaasthyamaemiyu uMDadu. idi mee 
tara taramulaku nityamaina kaTTaDa. 
సంఖాయ్ 18:24 అయితే ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంచు 

దశమభాగములను నేను లేవీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని. అందుచేతను వారు ఇశార్యేలీయుల 

మధయ్ను సావ్సథ్య్ము సంపాదింపకూడదని వారితో చెపిప్తిని. 
s a M k h y a a 1 8 : 2 4 a y i t a e i S r a a y a e l e e y u l u y e h O v a a k u 
pratishThaarpaNamugaa arpiMchu daSamabhaagamulanu naenu 
laeveeyulaku svaasthyamugaa ichchitini. aMduchaetanu vaaru 
iSraayaeleeyula madhyanu svaasthyamu saMpaadiMpakooDadani vaaritO 
cheppitini. 
సంఖాయ్ 18:25 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 18:25 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 
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సంఖాయ్ 18:26 నీవు లేవీయులతో ఇటల్నుము నేను ఇశార్యేలీయులచేత మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇపిప్ంచిన 

దశమభాగమును మీరు వారియొదద్ పుచుచ్కొనునపుప్డు మీరు దానిలో, అనగా ఆ దశమభాగములో 

దశమభాగమును యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా చెలిల్ంపవలెను. 
s a M k h y a a 1 8 : 2 6 n e e v u l a e v e e y u l a t O i T l a n u m u n a e n u 
i S r a a y a e l e e y u l a c h a e t a m e e k u s v a a s t h y a m u g a a i p p i M c h i n a 
daSamabhaagamunu meeru vaariyodda puchchukonunappuDu meeru 
daanilO, anagaa aa daSamabhaagamulO daSamabhaagamunu yehOvaaku 
pratishThaarpaNamugaa chelliMpavalenu. 
సంఖాయ్ 18:27 మీకు వచుచ్ పర్తిషాఠ్రప్ణము కళల్పు పంటవలెను దార్క్షలతొటిట్ ఫలమువలెను 

ఎంచవలెను. 
saMkhyaa 18:27 meeku vachchu pratishThaarpaNamu kaLlapu 
paMTavalenu draakshalatoTTi phalamuvalenu eMchavalenu. 
సంఖాయ్ 18:28 అటుల్ మీరు ఇశార్యేలీయులయొదద్ పుచుచ్కొను మీ దశమభాగములనిన్టిలోనుండి 

మీరు పర్తిషాఠ్రప్ణమును యెహోవాకు చెలిల్ంపవలెను. దానిలోనుండి మీరు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు 

అరప్ణమును యాజకుడైన అహరోనుకు ఇయయ్వలెను.  
saMkhyaa 18:28 aTlu meeru iSraayaeleeyulayodda puchchukonu mee 
daSamabhaagamulanniTilOnuMDi meeru pratishThaarpaNamunu 
yehOvaaku chelliMpavalenu. daanilOnuMDi meeru yehOvaaku 
pratishThiMchu arpaNamunu yaajakuDaina aharOnuku iyyavalenu.  
సంఖాయ్ 18:29 మీకియయ్బడు వాటనిన్టిలో పర్శసత్మైన దానిలోనుండి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పర్తి 

అరప్ణమును, అనగా దాని పర్తిషిఠ్త భాగమును దానిలోనుండి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 
saMkhyaa 18:29 meekiyyabaDu vaaTanniTilO praSastamaina 
daanilOnuMDi yehOvaaku pratishThiMchu prati arpaNamunu, anagaa 
daani pratishThita bhaagamunu daanilOnuMDi pratishThiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 18:30 మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత 

మిగిలినది కళల్పు వచుచ్బడివలెను దార్క్షతొటిట్ వచుచ్బడివలెను లేవీయులదని యెంచవలెను. 
saMkhyaa 18:30 mariyu neevu vaaritO meeru daanilOnuMDi praSasta 
bhaagamunu arpiMchina taruvaata migilinadi kaLlapu vachchubaDivalenu 
draakshatoTTi vachchubaDivalenu laeveeyuladani yeMchavalenu. 
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సంఖాయ్ 18:31 మీరును మీ కుటుంబికులును ఏ సథ్లమందైనను దానిని తినవచుచ్ను; ఏలయనగా 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో మీరు చేయు సేవకు అది మీకు జీతము. 
saMkhyaa 18:31 meerunu mee kuTuMbikulunu ae sthalamaMdainanu 
daanini tinavachchunu; aelayanagaa pratyakshapu guDaaramulO meeru 
chaeyu saevaku adi meeku jeetamu. 
సంఖాయ్ 18:32 మీరు దానిలోనుండి పర్శసత్ భాగమును అరిప్ంచిన తరువాత దానినిబటిట్ పాపశిక్షను 

భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని అపవితర్పరచకూడదని 

చెపుప్ము. 
saMkhyaa 18:32 meeru daanilOnuMDi praSasta bhaagamunu arpiMchina 
taruvaata daaninibaTTi paapaSikshanu bhariMpakuMduru; meeru 
chaavakuMDunaTlu iSraayaeleeyula pratishThitamainavaaTini 
apavitraparachakooDadani cheppumu. 
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సంఖాయ్ 19:1 యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 19:1 yehOvaa mOshae aharOnulaku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 19 :2 యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్ర విధి యేదనగా , ఇశార్యేలీయులు 

కళంకములేనిదియు మచచ్లేనిదియు ఎపుప్డును కాడి మోయనిదియునైన యెఱఱ్ని పెయయ్ను నీయొదద్కు 

తీసికొనిరావలెనని వారితో చెపుప్ము. 
saMkhyaa 19:2 yehOvaa aaj~naapiMchina dharmaSaastra vidhi 
yaedanagaa, iSraayaeleeyulu kaLaMkamulaenidiyu machchalaenidiyu 
eppuDunu kaaDi mOyanidiyunaina ye~r~rani peyyanu neeyoddaku 
teesikoniraavalenani vaaritO cheppumu. 
సంఖాయ్ 19:3 మీరు యాజకుడైన ఎలియాజరుకు దానిని అపప్గింపవలెను. ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

దాని తోలుకొనిపోయి అతని యెదుట దానిని వధింపవలెను. 
s a M k h y a a 1 9 : 3 m e e r u y a a j a k u D a i n a e l i y a a j a r u k u d a a n i n i 
appagiMpavalenu. okaDu paaLemu velupaliki daani tOlukonipOyi atani 
yeduTa daanini vadhiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 19:4 యాజకుడైన ఎలియాజరు దాని రకత్ములోనిది కొంచెము వేర్లితో తీసి పర్తయ్క్షపు 

గుడారము ఎదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను; 
saMkhyaa 19:4 yaajakuDaina eliyaajaru daani raktamulOnidi koMchemu 
vraelitO teesi pratyakshapu guDaaramu eduTa aa raktamulO koMchemu 
aeDumaarulu prOkshiMpavalenu; 

సంఖాయ్ 19:5 అతని కనున్ల ఎదుట ఒకడు ఆ పెయయ్ను, దహింపవలెను. దాని చరమ్మును 

మాంసమును రకత్మును పేడయును దహింపవలెను. 
saMkhyaa 19:5 atani kannula eduTa okaDu aa peyyanu, dahiMpavalenu. 
daani charmamunu maaMsamunu raktamunu paeDayunu dahiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 19:6 మరియు ఆ యాజకుడు దేవదారు కఱఱ్ను హిసోస్పును రకత్వరణ్పు నూలును తీసికొని, ఆ 

పెయయ్ను కాలుచ్చునన్ అగిన్లో వాటిని వేయవలెను. 
saMkhyaa 19:6 mariyu aa yaajakuDu daevadaaru ka~r~ranu hissOpunu 
raktavarNapu noolunu teesikoni, aa peyyanu kaalchuchunna agnilO 
vaaTini vaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 19:7 అపుప్డు ఆ యాజకుడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో శిరసాస్న్నము చేసిన తరువాత 

పాళెములో పర్వేశించి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
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saMkhyaa 19:7 appuDu aa yaajakuDu tana baTTalu udukukoni neeLlatO 
Sirassnaanamu chaesina taruvaata paaLemulO pravaeSiMchi 
saayaMkaalamuvaraku apavitruDai yuMDunu. 
సంఖాయ్ 19:8 దాని దహించినవాడు నీళల్తో తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో శిరసాస్న్నము చేసి 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. 
saMkhyaa 19:8 daani dahiMchinavaaDu neeLlatO tana baTTalu udukukoni 
neeLlatO Sirassnaanamu chaesi saayaMkaalamuvaraku apavitruDai 
yuMDunu. 
సంఖాయ్ 19:9 మరియు పవితుర్డైన యొకడు ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసి పాళెము 

వెలుపలను పవితర్సథ్లమందు ఉంచవలెను. పాపపరిహార జలముగా ఇశార్యేలీయుల సమాజమునకు 

దాని భదర్ము చేయవలెను; అది పాపపరిహారారథ్బలి. 
saMkhyaa 19:9 mariyu pavitruDaina yokaDu aa peyyayokka bhasmamunu 
pOguchaesi paaLemu velupalanu pavitrasthalamaMdu uMchavalenu. 
paapaparihaara jalamugaa iSraayaeleeyula samaajamunaku daani 
bhadramu chaeyavalenu; adi paapaparihaaraarthabali. 
సంఖాయ్ 19:10 ఆ పెయయ్యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. ఇది ఇశార్యేలీయులకును వారిలో నివసించు 

పరదేశులకును నితయ్మైన కటట్డ. 
saMkhyaa 19:10 aa peyyayokka bhasmamunu pOguchaesinavaaDu tana 
baTTalu udukukoni saayaMkaalamuvaraku apavitruDai yuMDunu. idi 
iSraayaeleeyulakunu vaarilO nivasiMchu paradaeSulakunu nityamaina 
kaTTaDa. 
సంఖాయ్ 19:11 ఏ నరశవమునైనను ముటిట్నవాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 
saMkhyaa 19:11 ae naraSavamunainanu muTTinavaaDu aeDu dinamulu 
apavitruDai yuMDunu. 
సంఖాయ్ 19:12 అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో పాపశుదిధ్ చేసికొని యేడవ దినమున 

పవితుర్డగును. అయితే వాడు మూడవ దినమున పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల ఏడవ దినమున 

పవితుర్డు కాడు. 
saMkhyaa 19:12 ataDu mooDava dinamuna aa jalamutO paapaSuddhi 
chaesikoni yaeDava dinamuna pavitruDagunu. ayitae vaaDu mooDava 
dinamuna paapaSuddhi chaesikonaniyeDala aeDava dinamuna pavitruDu 
kaaDu. 
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సంఖాయ్ 19:13 నరశవమును ముటిట్నవాడు అటుల్ పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల వాడు యెహోవా 

మందిరమును అపవితర్పరచువాడగును. ఆ మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 

పాపపరిహార జలము వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు గనుక వాడు అపవితుర్డు, వాని అపవితర్త యింక 

వానికుండును. 
saMkhyaa 19:13 naraSavamunu muTTinavaaDu aTlu paapaSuddhi 
c h a e s i k o n a n i y e D a l a v a a D u y e h O v a a m a M d i r a m u n u 
apavitraparachuvaaDagunu. aa manushyuDu iSraayaeleeyulalOnuMDi 
k o T T i v a e y a b a D u n u . p a a p a p a r i h a a r a j a l a m u v a a n i m e e d a 
prOkshiMpabaDalaedu ganuka vaaDu apavitruDu, vaani apavitrata yiMka 
vaanikuMDunu. 
సంఖాయ్ 19:14 ఒకడు ఒక గుడారములో చచిచ్నయెడల దానిగూరిచ్న విధి యిది. ఆ గుడారములో 

పర్వేశించు పర్తివాడును ఆ గుడారములో నునన్ది యావతుత్ను ఏడు దినములు అపవితర్ముగా 

నుండును. 
saMkhyaa 19:14 okaDu oka guDaaramulO chachchinayeDala 
daanigoorchina vidhi yidi. aa guDaaramulO pravaeSiMchu prativaaDunu 
aa guDaaramulO nunnadi yaavattunu aeDu dinamulu apavitramugaa 
nuMDunu. 
సంఖాయ్ 19:15 మూతవేయబడక తెరచియునన్ పర్తి పాతర్యు అపవితర్మగును. 
saMkhyaa 19:15 mootavaeyabaDaka terachiyunna prati paatrayu 
apavitramagunu. 
సంఖాయ్ 19:16 బయట పొలములో ఖడ గ్ముతో నరకబడినవానినైనను, శవమునైనను మనుషుయ్ని 

యెముకనైనను సమాధినైనను ముటుట్వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డై యుండును. 
s a M k h y a a 1 9 : 1 6 b a y a T a p o l a m u l O k h a D g a m u t O 
narakabaDinavaaninainanu, Savamunainanu manushyuni yemukanainanu 
samaadhinainanu muTTuvaaDu aeDu dinamulu apavitruDai yuMDunu. 
సంఖాయ్ 19:17 అపవితుర్ని కొరకు వారు పాపపరిహారారథ్మైన హోమభసమ్ములోనిది కొంచెము 

తీసికొనవలెను; పాతర్లో వేయబడిన ఆ భసమ్ముమీద ఒకడు పారు నీళుల్ పోయవలెను. 
saMkhyaa 19:17 apavitruni koraku vaaru paapaparihaaraarthamaina 
hOmabhasmamulOnidi koMchemu teesikonavalenu; paatralO vaeyabaDina 
aa bhasmamumeeda okaDu paaru neeLlu pOyavalenu. 
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సంఖాయ్ 19:18 తరువాత పవితుర్డైన యొకడు హిసోస్పు తీసికొని ఆ నీళల్లో ముంచి, ఆ 

గుడారముమీదను దానిలోని సమసత్మైన ఉపకరణములమీదను అకక్డనునన్ మనుషుయ్లమీదను, 

ఎముకనేగాని నరకబడిన వానినేగాని శవమునేగాని సమాధినేగాని ముటిట్నవానిమీదను దానిని 

పోర్కిష్ంపవలెను.  
saMkhyaa 19:18 taruvaata pavitruDaina yokaDu hissOpu teesikoni aa 
neeLlalO muMchi, aa guDaaramumeedanu daanilOni samastamaina 
upakaraNamulameedanu akkaDanunna manushyulameedanu, 
emukanaegaani narakabaDina vaaninaegaani Savamunaegaani 
samaadhinaegaani muTTinavaanimeedanu daanini prOkshiMpavalenu.  
సంఖాయ్ 19:19 మూడవ దినమున ఏడవ దినమున పవితుర్డు అపవితుర్నిమీద దానిని పోర్కిష్ంపవలెను. 

ఏడవ దినమున వాడు పాపశుదిధ్ చేసికొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి 

సాయంకాలమున పవితుర్డగును. 
saMkhyaa 19:19 mooDava dinamuna aeDava dinamuna pavitruDu 
apavitrunimeeda daanini prOkshiMpavalenu. aeDava dinamuna vaaDu 
paapaSuddhi chaesikoni tana baTTalu udukukoni neeLlatO 
snaanamuchaesi saayaMkaalamuna pavitruDagunu. 
సంఖాయ్ 19:20 అపవితుర్డు పాపశుదిధ్ చేసికొననియెడల అటిట్ మనుషుయ్డు సమాజములోనుండి 

కొటిట్వేయబడును; వాడు యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచెను; పాపపరిహారజలము 

వానిమీద పోర్కిష్ంపబడలేదు; వాడు అపవితుర్డు. 
saMkhyaa 19:20 apavitruDu paapaSuddhi chaesikonaniyeDala aTTi 
manushyuDu samaajamulOnuMDi koTTivaeyabaDunu; vaaDu yehOvaa 
pariSuddhasthalamunu apavitraparachenu; paapaparihaarajalamu 
vaanimeeda prOkshiMpabaDalaedu; vaaDu apavitruDu. 
సంఖాయ్ 19:21 వారికి నితయ్మైన కటట్డ ఏదనగా, పాపపరిహారజలమును పోర్కిష్ంచువాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొనవలెను; పాపపరిహారజలమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై 

యుండును; అపవితుర్డు ముటుట్నది యావతుత్ను అపవితర్ము. 
s a M k h y a a 1 9 : 2 1 v a a r i k i n i t y a m a i n a k a T T a D a a e d a n a g a a , 
paapapar ihaara ja lamunu prOkshiMchuvaaDu tana baTTalu 
u d u k u k o n a v a l e n u ; p a a p a p a r i h a a r a j a l a m u n u m u T T u v a a D u 
saayaMkaalamuvaraku apavitruDai yuMDunu; apavitruDu muTTunadi 
yaavattunu apavitramu. 
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సంఖాయ్ 19:22 దాని ముటుట్ మనుషుయ్లందరు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు. 
saMkhyaa 19:22 daani muTTu manushyulaMdaru saayaMkaalamuvaraku 
apavitrulai yuMduru. 
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సంఖాయ్ 20:1 మొదటి నెలయందు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము సీను అరణయ్మునకు రాగా 

పర్జలు కాదేషులో దిగిరి. అకక్డ మిరాయ్ము చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. 
saMkhyaa 20:1 modaTi nelayaMdu iSraayaeleeyula sarvasamaajamu seenu 
araNyamunaku raagaa prajalu kaadaeshulO digiri. akkaDa miryaamu 
chanipOyi paatipeTTabaDenu. 
సంఖాయ్ 20:2 ఆ సమాజమునకు నీళుల్ లేకపోయినందున వారు మోషే అహరోనులకు విరోధముగా 

పోగైరి. 
saMkhyaa 20:2 aa samaajamunaku neeLlu laekapOyinaMduna vaaru 
mOshae aharOnulaku virOdhamugaa pOgairi. 
సంఖాయ్ 20:3 జనులు మోషేతో వాదించుచు అయోయ్ మా సహోదరులు యెహోవా ఎదుట 

చనిపోయినపుప్డు మేమును చనిపోయినయెడల ఎంతో మేలు 

saMkhyaa 20:3 janulu mOshaetO vaadiMchuchu ayyO maa sahOdarulu 
yehOvaa eduTa chanipOyinappuDu maemunu chanipOyinayeDala eMtO 
maelu 

సంఖాయ్ 20:4 అయితే మేమును మా పశువులును ఇకక్డ చనిపోవునటుల్ ఈ అరణయ్ములోనికి 

యెహోవా సమాజమును మీరేల తెచిచ్తిరి? 

saMkhyaa 20:4 ayitae maemunu maa paSuvulunu ikkaDa chanipOvunaTlu 
ee araNyamulOniki yehOvaa samaajamunu meeraela techchitiri? 

సంఖాయ్ 20:5 ఈ కానిచోటికి మముమ్ తెచుచ్టకు ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను ఏల రపిప్ంచితిరి? ఈ 

సథ్లములో గింజలు లేవు అంజూరలు లేవు దార్క్షలు లేవు దానిమమ్లు లేవు తార్గుటకు నీళేల్ లేవనిరి. 
saMkhyaa 20:5 ee kaanichOTiki mammu techchuTaku aiguptulOnuMDi 
mammunu aela rappiMchitiri? ee sthalamulO giMjalu laevu aMjooralu 
laevu draakshalu laevu daanimmalu laevu traaguTaku neeLlae laevaniri. 
సంఖాయ్ 20:6 అపుప్డు మోషే అహరోనులు సమాజము ఎదుటనుండి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రములోనికి వెళిల్ సాగిలపడగా యెహోవా మహిమ వారికి కనబడెను. 
saMkhyaa 20:6 appuDu mOshae aharOnulu samaajamu eduTanuMDi 
pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramulOniki veLli saagilapaDagaa 
yehOvaa mahima vaariki kanabaDenu. 
సంఖాయ్ 20:7 అంతట యెహోవా మోషేకు ఈలాగున సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 20:7 aMtaTa yehOvaa mOshaeku eelaaguna selavichchenu 
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సంఖాయ్ 20:8 నీవు నీ కఱఱ్ను తీసికొని, నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ సమాజమును 

పోగుచేసి వారి కనున్ల యెదుట ఆ బండతో మాటలాడుము. అది నీళల్నిచుచ్ను. నీవు వారి కొరకు 

నీళల్ను బండలోనుండి రపిప్ంచి సమాజమునకును వారి పశువులకును తార్గుటకిముమ్. 
saMkhyaa 20:8 neevu nee ka~r~ranu teesikoni, neevunu nee 
sahOdaruDaina aharOnunu ee samaajamunu pOguchaesi vaari kannula 
yeduTa aa baMDatO maaTalaaDumu. adi neeLlanichchunu. neevu vaari 
koraku neeLlanu baMDalOnuMDi rappiMchi samaajamunakunu vaari 
paSuvulakunu traaguTakimmu. 
సంఖాయ్ 20:9 యెహోవా అతని కాజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఆయన సనిన్ధినుండి ఆ కఱఱ్ను 

తీసికొనిపోయెను. 
saMkhyaa 20:9 yehOvaa atani kaaj~naapiMchinaTlu mOshae aayana 
sannidhinuMDi aa ka~r~ranu teesikonipOyenu. 
సంఖాయ్ 20:10 తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండయెదుట సమాజమును పోగుచేసినపుప్డు 

అతడు వారితో దోర్హులారా వినుడి; మేము ఈ బండలోనుండి మీకొరకు నీళుల్ రపిప్ంపవలెనా? 

అనెను. 
saMkhyaa 20:10 taruvaata mOshae aharOnulu aa baMDayeduTa 
samaajamunu pOguchaesinappuDu ataDu vaaritO drOhulaaraa vinuDi; 
maemu ee baMDalOnuMDi meekoraku neeLlu rappiMpavalenaa? anenu. 
సంఖాయ్ 20:11 అపుప్డు మోషే తన చెయియ్యెతిత్ రెండుమారులు తన కఱఱ్తో ఆ బండను కొటట్గా నీళుల్ 

సమృదిధ్గా పర్వహించెను; సమాజమును పశువులును తార్గెను. 
saMkhyaa 20:11 appuDu mOshae tana cheyyiyetti reMDumaarulu tana 
ka~r~ratO aa baMDanu koTTagaa neeLlu samRddhigaa pravahiMchenu; 
samaajamunu paSuvulunu traagenu. 
సంఖాయ్ 20:12 అపుప్డు యెహోవా మోషే అహరోనులతో మీరు ఇశార్యేలీయుల కనున్లయెదుట నా 

పరిశుదధ్తను సనామ్నించునటుల్ ననున్ నముమ్కొనకపోతిరి గనుక ఈ సమాజమును నేను వారికిచిచ్న 

దేశములోనికి మీరు తోడుకొనిపోరని చెపెప్ను. 
saMkhyaa 20:12 appuDu yehOvaa mOshae aharOnulatO meeru 
iSraayaeleeyula kannulayeduTa naa pariSuddhatanu sanmaaniMchunaTlu 
nannu nammukonakapOtiri ganuka ee samaajamunu naenu vaarikichchina 
daeSamulOniki meeru tODukonipOrani cheppenu. 
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సంఖాయ్ 20:13 అవి మెరీబా జలమనబడెను; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు యెహోవాతో 

వాదించినపుప్డు ఆయన వారిమధయ్ను తనున్ పరిశుదధ్పరచుకొనెను. 
saMkhyaa 20:13 avi mereebaa jalamanabaDenu; aelayanagaa 
iSraayaeleeyulu yehOvaatO vaadiMchinappuDu aayana vaarimadhyanu 
tannu pariSuddhaparachukonenu. 
సంఖాయ్ 20:14 మోషే కాదేషునుండి ఎదోము రాజునొదద్కు దూతలను పంపి నీ సహోదరుడగు 

ఇశార్యేలు అడుగునదేమనగా మాకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను నీకు తెలిసినది; 
saMkhyaa 20:14 mOshae kaadaeshunuMDi edOmu raajunoddaku 
dootalanu paMpi nee sahOdaruDagu iSraayaelu aDugunadaemanagaa 
maaku vachchina kashTamu yaavattunu neeku telisinadi; 

సంఖాయ్ 20:15 మా పితరులు ఐగుపుత్నకు వెళిల్రి; మేము చాలా దినములు ఐగుపుత్లో నివసించితివిు; 

ఐగుపీత్యులు మముమ్ను మా పితరులను శర్మపెటిట్రి. 
saMkhyaa 20:15 maa pitarulu aiguptunaku veLliri; maemu chaalaa 
dinamulu aiguptulO nivasiMchitiviu; aigupteeyulu mammunu maa 
pitarulanu SramapeTTiri. 
సంఖాయ్ 20:16 మేము యెహోవాకు మొఱపెటట్గా ఆయన మా మొఱనువిని, దూతను పంపి 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచెను. ఇదిగో మేము నీ పొలిమేరల చివర కాదేషు పటట్ణములో 

ఉనాన్ము. 
saMkhyaa 20:16 maemu yehOvaaku mo~rapeTTagaa aayana maa 
mo~ranuvini, dootanu paMpi aiguptulOnuMDi mammunu rappiMchenu. 
idigO maemu nee polimaerala chivara kaadaeshu paTTaNamulO unnaamu. 
సంఖాయ్ 20:17 మముమ్ను నీ దేశమును దాటిపోనిముమ్; పొలములలో బడియైనను దార్క్షతోటలలో 

బడియైనను వెళల్ము; బావుల నీళుల్ తార్గము; రాజమారగ్మున నడిచిపోయెదము. నీ పొలిమేరలను 

దాటువరకు కుడివైపునకైనను ఎడమవైపునకైనను తిరుగకుండ పోయెదమని చెపిప్ంచెను. 
saMkhyaa 20:17 mammunu nee daeSamunu daaTipOnimmu; polamulalO 
baDiyainanu draakshatOTalalO baDiyainanu veLlamu; baavula neeLlu 
traagamu; raajamaargamuna naDichipOyedamu. nee polimaeralanu 
daaTuvaraku kuDivaipunakainanu eDamavaipunakainanu tirugakuMDa 
pOyedamani cheppiMchenu. 

Page  of 151 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

సంఖాయ్ 20:18 ఎదోమీయులు నీవు నా దేశములో బడి వెళల్కూడదు; నేను ఖడ గ్ముతో నీకు ఎదురుగా 

వచెచ్దను సుమీ అని అతనితో చెపప్గా 

saMkhyaa 20:18 edOmeeyulu neevu naa daeSamulO baDi veLlakooDadu; 
naenu khaDgamutO neeku edurugaa vachchedanu sumee ani atanitO 
cheppagaa 

సంఖాయ్ 20:19 ఇశార్యేలీయులు మేము రాజమారగ్ముననే వెళెల్దము; నేనును నా పశువులును నీ నీళుల్ 

తార్గునెడల వాటి విలువ నిచుచ్కొందును మరేమి లేదు, కాలినడకనే దాటిపోవుదును; అంతే అని 

అతనితో చెపిప్నపుప్డు అతడు నీవు రానేకూడదనెను. 
saMkhyaa 20:19 iSraayaeleeyulu maemu raajamaargamunanae veLledamu; 
naenunu naa paSuvulunu nee neeLlu traaguneDala vaaTi viluva 
nichchukoMdunu maraemi laedu, kaalinaDakanae daaTipOvudunu; aMtae 
ani atanitO cheppinappuDu ataDu neevu raanaekooDadanenu. 
సంఖాయ్ 20:20 అంతట ఎదోము బహు జనముతోను మహా బలముతోను బయలుదేరి వారికెదురుగా 

వచెచ్ను. 
saMkhyaa 20:20 aMtaTa edOmu bahu janamutOnu mahaa balamutOnu 
bayaludaeri vaarikedurugaa vachchenu. 
సంఖాయ్ 20:21 ఎదోము ఇశార్యేలు తన పొలిమేరలలోబడి దాటిపోవుటకు సెలవియయ్లేదు గనుక 

ఇశార్యేలీయులు అతనియొదద్నుండి తొలగిపోయిరి. 
saMkhyaa 20:21 edOmu iSraayaelu tana polimaeralalObaDi 
daaTipOvuTaku selaviyyalaedu ganuka iSraayaeleeyulu ataniyoddanuMDi 
tolagipOyiri. 
సంఖాయ్ 20:22 అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము కాదేషులోనుండి సాగి హోరుకొండకు 

వచెచ్ను. 
s a M k h y a a 2 0 : 2 2 a p p u D u i S r a a y a e l e e y u l a s a r v a s a m a a j a m u 
kaadaeshulOnuMDi saagi hOrukoMDaku vachchenu. 
సంఖాయ్ 20:23 యెహోవా ఎదోము పొలిమేరలయొదద్నునన్ హోరుకొండలో మోషే అహరోనులకు 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 20:23 yehOvaa edOmu polimaeralayoddanunna hOrukoMDalO 
mOshae aharOnulaku eelaagu selavichchenu 

Page  of 152 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

సంఖాయ్ 20:24 అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడును; ఏలయనగా మెరీబా నీళల్యొదద్ మీరు నా 

మాట వినక నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి గనుక నేను ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న దేశమందు అతడు 

పర్వేశింపడు. 
saMkhyaa 20:24 aharOnu tana pitarulatO chaerchabaDunu; aelayanagaa 
mereebaa neeLlayodda meeru naa maaTa vinaka naameeda tirugubaaTu 
chaesitiri ganuka naenu iSraayaeleeyulaku ichchina daeSamaMdu ataDu 
pravaeSiMpaDu. 
సంఖాయ్ 20:25 నీవు అహరోనును అతని కుమారుడైన ఎలియాజరును తోడుకొని హోరుకొండ యెకిక్, 
saMkhyaa 20:25 neevu aharOnunu atani kumaaruDaina eliyaajarunu 
tODukoni hOrukoMDa yekki, 
సంఖాయ్ 20:26 అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు తొడిగించుము. 

అహరోను తన పితరులతో చేరచ్బడి అకక్డ చనిపోవును. 
saMkhyaa 20:26 aharOnu vastramulu teesi atani kumaaruDaina 
eliyaajarunaku toDigiMchumu. aharOnu tana pitarulatO chaerchabaDi 
akkaDa chanipOvunu. 
సంఖాయ్ 20:27 యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే చేసెను. సరవ్సమాజము చూచుచుండగా వారు 

హోరుకొండ నెకిక్రి. 
saMkhyaa 20:27 yehOvaa aaj~naapiMchinaTlu mOshae chaesenu. 
sarvasamaajamu choochuchuMDagaa vaaru hOrukoMDa nekkiri. 
సంఖాయ్ 20:28 మోషే అహరోను వసత్రములు తీసి అతని కుమారుడైన ఎలియాజరునకు తొడిగించెను. 

అహరోను కొండ శిఖరమున చనిపోయెను. తరువాత మోషేయు ఎలియాజరును ఆ కొండదిగి వచిచ్రి. 
saMkhyaa 20:28 mOshae aharOnu vastramulu teesi atani kumaaruDaina 
eliyaajarunaku toDigiMchenu. aharOnu koMDa Sikharamuna 
chanipOyenu. taruvaata mOshaeyu eliyaajarunu aa koMDadigi vachchiri. 
సంఖాయ్ 20:29 అహరోను చనిపోయెనని సరవ్సమాజము గర్హించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల 

కుటుంబికులందరును అహరోనుకొరకు ముపప్ది దినములు దుఃఖము సలిపిరి. 
s a M k h y a a 2 0 : 2 9 a h a r O n u c h a n i p O y e n a n i s a r v a s a m a a j a m u 
grahiMchinappuDu iSraayaeleeyula kuTuMbikulaMdarunu aharOnukoraku 
muppadi dinamulu du@hkhamu salipiri. 
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సంఖాయ్ 21:1 ఇశార్యేలీయులు అతారీయుల మారగ్మున వచుచ్చునాన్రని దకిష్ణదికుక్న నివసించిన 

కనానీయుడైన అరాదు రాజు విని, అతడు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేసి వారిలో కొందిరిని 

చెరపటట్గా 

s a M k h y a a 2 1 : 1 i S r a a y a e l e e y u l u a t a a r e e y u l a m a a r g a m u n a 
vachchuchunnaarani dakshiNadikkuna nivasiMchina kanaaneeyuDaina 
araadu raaju vini, ataDu iSraayaeleeyulatO yuddhamuchaesi vaarilO 
koMdirini cherapaTTagaa 

సంఖాయ్ 21:2 ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు మొర్కుక్కొని నీవు మాచేతికి ఈ జనమును బొతిత్గా 

అపప్గించినయెడల మేము వారి పటట్ణములను నీ పేరట నిరూమ్లము చేసెదమనిరి. 
saMkhyaa 21:2 iSraayaeleeyulu yehOvaaku mrokkukoni neevu maachaetiki 
ee janamunu bottigaa appagiMchinayeDala maemu vaari paTTaNamulanu 
nee paeraTa nirmoolamu chaesedamaniri. 
సంఖాయ్ 21:3 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల మాట ఆలకించి ఆ కానానీయులను అపప్గింపగా 

ఇశార్యేలీయులు వారిని వారి పటట్ణములను నిరూమ్లము చేసిరి. అందువలన ఆ చోటికి హోరామ్ అను 

పేరు పెటట్బడెను. 
saMkhyaa 21:3 yehOvaa iSraayaeleeyula maaTa aalakiMchi aa 
kaanaaneeyulanu appagiMpagaa iSraayaeleeyulu vaarini vaari 
paTTaNamulanu nirmoolamu chaesiri. aMduvalana aa chOTiki hOrmaa 
anu paeru peTTabaDenu. 
సంఖాయ్ 21:4 వారు ఎదోముదేశమును చుటిట్పోవలెనని హోరు కొండనుండి ఎఱఱ్సముదర్మారగ్ముగా 

సాగినపుప్డు మారాగ్యాసముచేత జనుల పార్ణము సొమమ్సిలెల్ను. 
saMkhyaa 21:4 vaaru edOmudaeSamunu chuTTipOvalenani hOru 
k o M D a n u M D i e ~ r ~ r a s a m u d r a m a a r g a m u g a a s a a g i n a p p u D u 
maargaayaasamuchaeta janula praaNamu sommasillenu. 
సంఖాయ్ 21:5 కాగా పర్జలు దేవునికిని మోషేకును విరోధముగా మాటలాడి ఈ అరణయ్ములో 

చచుచ్టకు ఐగుపుత్లోనుండి మీరు మముమ్నెందుకు రపిప్ంచితిరి? ఇకక్డ ఆహారము లేదు, నీళుల్ లేవు, 

చవిసారములు లేని యీ అనన్ము మాకు అసహయ్మైనదనిరి. 
saMkhyaa 21:5 kaagaa prajalu daevunikini mOshaekunu virOdhamugaa 
maaTalaaDi ee araNyamulO chachchuTaku aiguptulOnuMDi meeru 
mammuneMduku rappiMchitiri? ikkaDa aahaaramu laedu, neeLlu laevu, 
chavisaaramulu laeni yee annamu maaku asahyamainadaniri. 
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సంఖాయ్ 21:6 అందుకు యెహోవా పర్జలలోనికి తాపకరములైన సరప్ములను పంపెను; అవి పర్జలను 

కరువగా ఇశార్యేలీయులలో అనేకులు చనిపోయిరి. 
saMkhyaa 21:6 aMduku yehOvaa prajalalOniki taapakaramulaina 
sarpamulanu paMpenu; avi prajalanu karuvagaa iSraayaeleeyulalO 
anaekulu chanipOyiri. 
సంఖాయ్ 21:7 కాబటిట్ పర్జలు మోషేయొదద్కు వచిచ్ మేము యెహోవాకును నీకును విరోధముగా 

మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మామధయ్నుండి ఈ సరప్ములను తొలగించునటుల్ ఆయనను 

వేడుకొనుమనిరి. 
saMkhyaa 21:7 kaabaTTi prajalu mOshaeyoddaku vachchi maemu 
yehOvaakunu neekunu virOdhamugaa maaTalaaDi paapamu chaesitiviu; 
yehOvaa maamadhyanuMDi ee sarpamulanu tolagiMchunaTlu aayananu 
vaeDukonumaniri. 
సంఖాయ్ 21:8 మోషే పర్జలకొరకు పార్రథ్న చేయగా యెహోవా నీవు తాపకరమైన సరప్మువంటి 

పర్తిమను చేయించి సత్ంభముమీద పెటుట్ము; అపుప్డు కరవబడిన పర్తివాడును దానివైపుచూచి 

బర్దుకునని మోషేకు సెలవిచెచ్ను. 
saMkhyaa 21:8 mOshae prajalakoraku praarthana chaeyagaa yehOvaa 
neevu taapakaramaina sarpamuvaMTi pratimanu chaeyiMchi 
staMbhamumeeda peTTumu; appuDu karavabaDina prativaaDunu 
daanivaipuchoochi bradukunani mOshaeku selavichchenu. 
సంఖాయ్ 21:9 కాబటిట్ మోషే ఇతత్డి సరప్మొకటి చేయించి సత్ంభముమీద దానిని పెటెట్ను. అపుప్డు 

సరప్పుకాటు తినిన పర్తివాడు ఆ యితత్డి సరప్మును నిదానించి చూచినందున బర్దికెను. 
saMkhyaa 21:9 kaabaTTi mOshae ittaDi sarpamokaTi chaeyiMchi 
staMbhamumeeda daanini peTTenu. appuDu sarpapukaaTu tinina 
prativaaDu aa yittaDi sarpamunu nidaaniMchi choochinaMduna 
bradikenu. 
సంఖాయ్ 21:10 తరువాత ఇశార్యేలీయులు సాగి ఓబోతులో దిగిరి. 
saMkhyaa 21:10 taruvaata iSraayaeleeyulu saagi ObOtulO digiri. 
సంఖాయ్ 21:11 ఓబోతులోనుండి వారు సాగి సూరోయ్దయదికుక్న, అనగా మోయాబు ఎదుట 

అరణయ్మందలి ఈయెయ్ అబారీమునొదద్ దిగిరి. 
saMkhyaa 21:11 ObOtulOnuMDi vaaru saagi sooryOdayadikkuna, anagaa 
mOyaabu eduTa araNyamaMdali eeyye abaareemunodda digiri. 
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సంఖాయ్ 21:12 అకక్డనుండి వారు సాగి జెరెదు లోయలో దిగిరి. 
saMkhyaa 21:12 akkaDanuMDi vaaru saagi jeredu lOyalO digiri. 
సంఖాయ్ 21:13 అకక్డనుండి వారు సాగి అమోరీయుల పొలిమేరలనుండి వచిచ్ పర్వహించి 

అరణయ్మందు సంచరించు అరోన్ను అదద్రిని దిగిరి. అరోన్ను మోయాబీయులకును అమోరీయులకును 

మధయ్నుండు మోయాబు సరిహదుద్. 
saMkhyaa 21:13 akkaDanuMDi vaaru saagi amOreeyula polimaeralanuMDi 
vachchi pravahiMchi araNyamaMdu saMchariMchu arnOnu addarini 
digiri. arnOnu mOyaabeeyulakunu amOreeyulakunu madhyanuMDu 
mOyaabu sarihaddu. 
సంఖాయ్ 21:14 కాబటిట్ యెహోవా సుడిగాలిచేతనైనటుట్ వాహేబును అరోన్నులో పడు ఏరులను ఆరు 

దేశ నివాససథ్లమునకు తిరిగి మోయాబు పార్ంతములకు సమీపముగా 

saMkhyaa 21:14 kaabaTTi yehOvaa suDigaalichaetanainaTTu vaahaebunu 
arnOnulO paDu aerulanu aaru daeSa nivaasasthalamunaku tirigi mOyaabu 
praaMtamulaku sameepamugaa 

సంఖాయ్ 21:15 పర్వహించు ఏరుల మడుగులను పటుట్కొనెనను మాట యెహోవా యుదధ్ముల 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది. 
saMkhyaa 21:15 pravahiMchu aerula maDugulanu paTTukonenanu maaTa 
yehOvaa yuddhamula graMthamulO vraayabaDiyunnadi. 
సంఖాయ్ 21:16 అకక్డనుండి వారు బెయేరుకు వెళిల్రి. యెహోవా జనులను పోగుచేయుము, నేను 

వారికి నీళల్నిచెచ్దనని మోషేతో చెపిప్న బావి అది. 
saMkhyaa 21:16 akkaDanuMDi vaaru beyaeruku veLliri. yehOvaa janulanu 
pOguchaeyumu, naenu vaariki neeLlanichchedanani mOshaetO cheppina 
baavi adi. 
సంఖాయ్ 21:17 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు ఈ పాట పాడిరి బావీ ఉబుకుము. దాని కీరిత్ంచుడి బావీ; 

యేలికలు దాని తర్వివ్రి  
saMkhyaa 21:17 appuDu iSraayaeleeyulu ee paaTa paaDiri baavee 
ubukumu. daani keertiMchuDi baavee; yaelikalu daani travviri  
సంఖాయ్ 21:18 తమ అధికార దండములచేతను కఱఱ్లచేతను జనుల అధికారులు దాని తర్వివ్రి. 
saMkhyaa 21:18 tama adhikaara daMDamulachaetanu ka~r~ralachaetanu 
janula adhikaarulu daani travviri. 
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సంఖాయ్ 21:19 వారు అరణయ్మునుండి మతాత్నుకును మతాత్నునుండి నహలీయేలుకును 

నహలీయేలునుండి బామోతుకును 

saMkhyaa 21:19 vaaru araNyamunuMDi mattaanukunu mattaanunuMDi 
nahaleeyaelukunu nahaleeyaelunuMDi baamOtukunu 

సంఖాయ్ 21:20 మోయాబు దేశమందలి లోయలోనునన్ బామోతునుండి యెడారికి ఎదురుగానునన్ 

పిసాగ్కొండకు వచిచ్రి. 
saMkhyaa 21:20 mOyaabu daeSamaMdali lOyalOnunna baamOtunuMDi 
yeDaariki edurugaanunna pisgaakoMDaku vachchiri. 
సంఖాయ్ 21:21 ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోనునొదద్కు దూతలను పంపి మముమ్ను నీ 

దేశములో బడి వెళల్నిముమ్. 
saMkhyaa 21:21 iSraayaeleeyulu amOreeyula raajaina seehOnunoddaku 
dootalanu paMpi mammunu nee daeSamulO baDi veLlanimmu. 
సంఖాయ్ 21:22 మేము పొలములకైనను దార్క్ష తోటలకైనను పోము; బావుల నీళుల్ తార్గము; మేము నీ 

పొలిమేరలను దాటువరకు రాజమారగ్ములోనే నడిచిపోదుమని అతనితో చెపిప్ంచిరి. 
saMkhyaa 21:22 maemu polamulakainanu draaksha tOTalakainanu pOmu; 
baavula neeLlu traagamu; maemu nee polimaeralanu daaTuvaraku 
raajamaargamulOnae naDichipOdumani atanitO cheppiMchiri. 
సంఖాయ్ 21:23 అయితే సీహోను ఇశార్యేలీయులను తన పొలిమేరలను దాటనియయ్లేదు. మరియు 

సీహోను తన సమసత్ జనమును కూరుచ్కొని ఇశార్యేలీయులను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళిల్, 

యాహజుకు వచిచ్ ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేసెను. 
saMkhyaa 21:23 ayitae seehOnu iSraayaeleeyulanu tana polimaeralanu 
daaTaniyyalaedu. mariyu seehOnu tana samasta janamunu koorchukoni 
iSraayaeleeyulanu edurkonuTaku araNyamulOniki veLli, yaahajuku 
vachchi iSraayaeleeyulatO yuddhamuchaesenu. 
సంఖాయ్ 21:24 ఇశార్యేలీయులు వానిని కతిత్వాత హతముచేసి, వాని దేశమును అరోన్ను 

మొదలుకొని యబోబ్కువరకు, అనగా అమోమ్నీయుల దేశమువరకు సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 

అమోమ్నీయుల పొలిమేర దురగ్మమైనది. 
saMkhyaa 21:24 iSraayaeleeyulu vaanini kattivaata hatamuchaesi, vaani 
daeSamunu arnOnu modalukoni yabbOkuvaraku, anagaa ammOneeyula 
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daeSamuvaraku svaadheenaparachukoniri. ammOneeyula polimaera 
durgamamainadi. 
సంఖాయ్ 21:25 అయినను ఇశార్యేలీయులు ఆ పటట్ణములనిన్టిని పటుట్కొనిరి. ఇశార్యేలీయులు 

అమోరీయుల పటట్ణములనిన్టిలోను హెషోబ్నులోను దాని పలెల్లనిన్టిలోను దిగిరి. 
saMkhyaa 21:25 ayinanu iSraayaeleeyulu aa paTTaNamulanniTini 
paTTukoniri. iSraayaeleeyulu amOreeyula paTTaNamulanniTilOnu 
heshbOnulOnu daani pallelanniTilOnu digiri. 
సంఖాయ్ 21:26 హెషోబ్ను అమోరీయుల రాజైన సీహోను పటట్ణము; అతడు అంతకుమునుపు 

మోయాబు రాజుతో యుదధ్ముచేసి అరోన్నువరకు వాని దేశమంతయు పటుట్కొనెను. 
saMkhyaa 21:26 heshbOnu amOreeyula raajaina seehOnu paTTaNamu; 
ataDu aMtakumunupu mOyaabu raajutO yuddhamuchaesi arnOnuvaraku 
vaani daeSamaMtayu paTTukonenu. 
సంఖాయ్ 21:27 కాబటిట్ సామెతలు పలుకు కవులు ఇటుల్ చెపుప్దురు హెషోబ్నుకు రండి సీహోను 

పటట్ణమును కటట్వలెను దానిని సాథ్పింపవలెను 

saMkhyaa 21:27 kaabaTTi saametalu paluku kavulu iTlu cheppuduru 
heshbOnuku raMDi seehOnu paTTaNamunu kaTTavalenu daanini 
sthaapiMpavalenu 

సంఖాయ్ 21:28 హెషోబ్నునుండి అగిన్ బయలువెళెల్ను సీహోను పటట్ణమునుండి జావ్లలు 

బయలువెళెల్ను అది మోయాబునకు చేరిన ఆరు దేశమును కాలెచ్ను అరోన్నుయొకక్ ఉనన్తసథ్లముల 

పర్భువులను కాలెచ్ను. 
saMkhyaa 21:28 heshbOnunuMDi agni bayaluveLlenu seehOnu 
paTTaNamunuMDi jvaalalu bayaluveLlenu adi mOyaabunaku chaerina 
aaru daeSamunu kaalchenu arnOnuyokka unnatasthalamula prabhuvulanu 
kaalchenu. 
సంఖాయ్ 21:29 మోయాబూ, నీకు శర్మ కెమోషు జనులారా, మీరు నశించితిరి తపిప్ంచుకొనిన తన 

కుమారులను తన కుమారెత్లను అతడు అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చెరగా ఇచెచ్ను. 
saMkhyaa 21:29 mOyaaboo, neeku Srama kemOshu janulaaraa, meeru 
naSiMchitiri tappiMchukonina tana kumaarulanu tana kumaartelanu 
ataDu amOreeyula raajaina seehOnuku cheragaa ichchenu. 
సంఖాయ్ 21:30 వాటిమీద గురిపెటిట్ కొటిట్తివిు దీబోనువరకు హెషోబ్ను నశించెను నోఫహువరకు దాని 

పాడుచేసితివిు. అగిన్వలన మేదెబావరకు పాడుచేసితివిు. 
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saMkhyaa 21:30 vaaTimeeda guripeTTi koTTitiviu deebOnuvaraku 
heshbOnu naSiMchenu nOphahuvaraku daani paaDuchaesitiviu. 
agnivalana maedebaavaraku paaDuchaesitiviu. 
సంఖాయ్ 21:31 అటుల్ ఇశార్యేలీయులు అమోరీయుల దేశములో దిగిరి. 
saMkhyaa 21:31 aTlu iSraayaeleeyulu amOreeyula daeSamulO digiri. 
సంఖాయ్ 21:32 మరియు యాజెరు దేశమును సంచరించి చూచుటకై మోషే మనుషుయ్లను పంపగా 

వారు దాని గార్మములను వశము చేసికొని అకక్డనునన్ అమోరీయులను తోలివేసిరి. 
saMkhyaa 21:32 mariyu yaajeru daeSamunu saMchariMchi choochuTakai 
mOshae manushyulanu paMpagaa vaaru daani graamamulanu vaSamu 
chaesikoni akkaDanunna amOreeyulanu tOlivaesiri. 
సంఖాయ్ 21:33 వారు తిరిగి బాషాను మారగ్ముగా వెళిల్నపుప్డు బాషాను రాజైన ఓగును అతని సమసత్ 

జనమును ఎదెర్యీలో యుదధ్ము చేయుటకు వారిని ఎదురొక్న బయలుదేరగా 

saMkhyaa 21:33 vaaru tirigi baashaanu maargamugaa veLlinappuDu 
baashaanu raajaina Ogunu atani samasta janamunu edreyeelO yuddhamu 
chaeyuTaku vaarini edurkona bayaludaeragaa 

సంఖాయ్ 21:34 యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను అతనికి భయపడకుము; నేను అతనిని అతని సమసత్ 

జనమును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించితిని; నీవు హెషోబ్నులో నివసించిన అమోరీయుల 

రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయుదువు. 
saMkhyaa 21:34 yehOvaa mOshaetO niTlanenu ataniki bhayapaDakumu; 
naenu atanini atani samasta janamunu atani daeSamunu neechaetiki 
appagiMchitini; neevu heshbOnulO nivasiMchina amOreeyula raajaina 
seehOnuku chaesinaTlu itanikini chaeyuduvu. 
సంఖాయ్ 21:35 కాబటిట్ వారు అతనిని అతని కుమారులను అతనికి ఒకక్డైనను శేషించకుండ అతని 

సమసత్ జనమును హతముచేసి అతని దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిరి. 
saMkhyaa 21:35 kaabaTTi vaaru atanini atani kumaarulanu ataniki 
okkaDainanu SaeshiMchakuMDa atani samasta janamunu hatamuchaesi 
atani daeSamunu svaadheenaparachukoniri. 
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సంఖాయ్ 22:1 తరువాత ఇశార్యేలీయులు సాగి యెరికోకు ఎదురుగా యొరాద్ను తీరముననునన్ 

మోయాబు మైదానములలో దిగిరి. 
saMkhyaa 22:1 taruvaata iSraayaeleeyulu saagi yerikOku edurugaa 
yordaanu teeramunanunna mOyaabu maidaanamulalO digiri. 
సంఖాయ్ 22:2 సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకు ఇశార్యేలీయులు అమోరీయులకు చేసినదంతయు 

చూచెను. 
saMkhyaa 22:2 sippOru kumaaruDaina baalaaku iSraayaeleeyulu 
amOreeyulaku chaesinadaMtayu choochenu. 
సంఖాయ్ 22:3 జనము విసాత్రముగా నునన్ందున మోయాబీయులు వారిని చూచి మికిక్లి భయపడిరి; 

మోయాబీయులు ఇశార్యేలీయులకు జంకిరి. 
saMkhyaa 22:3 janamu vistaaramugaa nunnaMduna mOyaabeeyulu vaarini 
choochi mikkili bhayapaDiri; mOyaabeeyulu iSraayaeleeyulaku jaMkiri. 
సంఖాయ్ 22:4 మోయాబీయులు మిదాయ్ను పెదద్లతో ఎదుద్ బీటి పచిచ్కను నాకివేయునటుల్ ఈ 

జనసమూహము మన చుటుట్ ఉనన్ది యావతుత్ను ఇపుప్డు నాకివేయుననిరి. ఆ కాలమందు సిపోప్రు 

కుమారుడైన బాలాకు మోయాబీయులకు రాజు. 
saMkhyaa 22:4 mOyaabeeyulu midyaanu peddalatO eddu beeTi 
pachchikanu naakivaeyunaTlu ee janasamoohamu mana chuTTu unnadi 
yaavattunu ippuDu naakivaeyunaniri. aa kaalamaMdu sippOru 
kumaaruDaina baalaaku mOyaabeeyulaku raaju. 
సంఖాయ్ 22:5 కాబటిట్ అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని జనుల 

దేశమందలి నదియొదద్నునన్ పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వరత్మానము పంపెను చితత్గించుము; ఒక 

జనము ఐగుపుత్లోనుండి వచెచ్ను; ఇదిగో వారు భూతలమును కపిప్ నా యెదుట దిగియునాన్రు. 
saMkhyaa 22:5 kaabaTTi ataDu beyOru kumaaruDaina bilaamunu 
piluchuTaku atani janula daeSamaMdali nadiyoddanunna petOruku 
dootalachaeta ee vartamaanamu paMpenu chittagiMchumu; oka janamu 
aiguptulOnuMDi vachchenu; idigO vaaru bhootalamunu kappi naa yeduTa 
digiyunnaaru. 
సంఖాయ్ 22:6 కాబటిట్ నీవు దయచేసి వచిచ్ నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుము; వారు నాకంటె 

బలవంతులు; వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో; అపుప్డు నేను ఈ 
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దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు 

శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును. 
saMkhyaa 22:6 kaabaTTi neevu dayachaesi vachchi naa nimittamu ee 
janamunu SapiMchumu; vaaru naakaMTe balavaMtulu; vaarini hatamu 
chaeyuTaku naenu balamoMdudunaemO; appuDu naenu ee 
daeSamulOnuMDi vaarini tOlivaeyudunu; aelayanagaa neevu 
d e e v i M c h u v a a D u d e e v i M p a b a D u n a n i y u S a p i M c h u v a a D u 
SapiMchabaDunaniyu naenerugudunu. 
సంఖాయ్ 22:7 కాబటిట్ మోయాబు పెదద్లును మిదాయ్ను పెదద్లును సోదె సొముమ్ను చేతపటుట్కొని 

బిలామునొదద్కు వచిచ్ బాలాకు మాటలను అతనితో చెపప్గా 

saMkhyaa 22:7 kaabaTTi mOyaabu peddalunu midyaanu peddalunu sOde 
sommunu chaetapaTTukoni bilaamunoddaku vachchi baalaaku maaTalanu 
atanitO cheppagaa 

సంఖాయ్ 22:8 అతడు వారితో యీ రాతిర్ ఇకక్డనే ఉండుడి; యెహోవా నాకు సెలవిచిచ్న మాటలను 

నేను తిరిగివచిచ్ మీతో చెపెప్దననెను. అపుప్డు మోయాబు అధికారులు బిలాము నొదద్ బసచేసిరి. 
saMkhyaa 22:8 ataDu vaaritO yee raatri ikkaDanae uMDuDi; yehOvaa 
naaku selavichchina maaTalanu naenu t ir igivachchi meetO 
cheppedananenu. appuDu mOyaabu adhikaarulu bilaamu nodda 
basachaesiri. 
సంఖాయ్ 22:9 దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ నీయొదద్నునన్ యీ మనుషుయ్లు ఎవరని అడుగగా 

saMkhyaa 22:9 daevuDu bilaamunoddaku vachchi neeyoddanunna yee 
manushyulu evarani aDugagaa 

సంఖాయ్ 22:10 బిలాము దేవునితో యిటల్నెను సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకను మోయాబు రాజు 

saMkhyaa 22:10 bilaamu daevunitO yiTlanenu sippOru kumaaruDaina 
baalaakanu mOyaabu raaju 

సంఖాయ్ 22:11 చితత్గించుము; ఒక జనము ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరివచెచ్ను; వారు భూతలమును 

కపుప్చునాన్రు; నీవు ఇపుప్డేవచిచ్ నా నిమితత్ము వారిని శపింపుము; నేను వారితో యుదధ్ముచేసి వారిని 

తోలివేయుదునేమో అని వీరిచేత నాకు వరత్మానము పంపెను. 
saMkhyaa 22:11 chittagiMchumu; oka janamu aiguptunuMDi 
bayaludaerivachchenu; vaaru bhootalamunu kappuchunnaaru; neevu 
ippuDaevachchi naa nimittamu vaarini SapiMpumu; naenu vaaritO 
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yuddhamuchaesi vaarini tOlivaeyudunaemO ani veerichaeta naaku 
vartamaanamu paMpenu. 
సంఖాయ్ 22:12 అందుకు దేవుడు నీవు వారితో వెళల్కూడదు, ఆ పర్జలను శపింపకూడదు, వారు 

ఆశీరవ్దింపబడినవారు అని బిలాముతో చెపెప్ను. 
saMkhyaa 22:12 aMduku daevuDu neevu vaaritO veLlakooDadu, aa 
prajalanu SapiMpakooDadu, vaaru aaSeervadiMpabaDinavaaru ani 
bilaamutO cheppenu. 
సంఖాయ్ 22:13 కాబటిట్ బిలాము ఉదయమున లేచి బాలాకు అధికారులతో మీరు మీ సవ్దేశమునకు 

వెళుల్డి; మీతో కూడ వచుచ్టకు యెహోవా నాకు సెలవియయ్నని చెపుప్చునాన్డనగా 

saMkhyaa 22:13 kaabaTTi bilaamu udayamuna laechi baalaaku 
adhikaarulatO meeru mee svadaeSamunaku veLluDi; meetO kooDa 
vachchuTaku yehOvaa naaku selaviyyanani cheppuchunnaaDanagaa 

సంఖాయ్ 22:14 మోయాబు అధికారులు లేచి బాలాకునొదద్కు వెళిల్ బిలాము మాతోకూడ 

రానొలల్డాయెననిరి. 
saMkhyaa 22:14 mOyaabu adhikaarulu laechi baalaakunoddaku veLli 
bilaamu maatOkooDa raanollaDaayenaniri. 
సంఖాయ్ 22:15 అయినను బాలాకు వారికంటె బహు ఘనతవహించిన మరి యెకుక్వమంది 

అధికారులను మరల పంపెను. 
saMkhyaa 22:15 ayinanu baalaaku vaarikaMTe bahu ghanatavahiMchina 
mari yekkuvamaMdi adhikaarulanu marala paMpenu. 
సంఖాయ్ 22:16 వారు బిలామునొదద్కు వచిచ్ అతనితో నీవు దయచేసి నాయొదద్కు వచుచ్టకు ఏమియు 

అడడ్ము చెపప్కుము. 
saMkhyaa 22:16 vaaru bilaamunoddaku vachchi atanitO neevu dayachaesi 
naayoddaku vachchuTaku aemiyu aDDamu cheppakumu. 
సంఖాయ్ 22:17 నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసెదను; నీవు నాతో ఏమి చెపుప్దువో అది చేసెదను 

గనుక నీవు దయచేసి వచిచ్, నా నిమితత్ము ఈ జనమును శపించుమని సిపోప్రు కుమారుడైన బాలాకు 

చెపెప్ననిరి. 
saMkhyaa 22:17 naenu neeku bahu ghanata kalugajaesedanu; neevu naatO 
aemi cheppuduvO adi chaesedanu ganuka neevu dayachaesi vachchi, naa 
nimittamu ee janamunu SapiMchumani sippOru kumaaruDaina baalaaku 
cheppenaniri. 
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సంఖాయ్ 22:18 అందుకు బిలాము బాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగారములను నాకిచిచ్నను 

కొదిద్పనినైనను గొపప్పనినైనను చేయునటుల్ నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట మీరలేను. 
saMkhyaa 22:18 aMduku bilaamu baalaaku tana yiMTeDu veMDi 
baMgaaramulanu naakichchinanu koddipaninainanu goppapaninainanu 
chaeyunaTlu naenu naa daevuDaina yehOvaa nOTimaaTa meeralaenu. 
సంఖాయ్ 22:19 కాబటిట్ మీరు దయచేసి యీ రాతిర్ ఇకక్డ నుండుడి; యెహోవా నాతో నికనేమి చెపుప్నో 

నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు ఉతత్రమిచెచ్ను. 
saMkhyaa 22:19 kaabaTTi meeru dayachaesi yee raatri ikkaDa nuMDuDi; 
yehOvaa naatO nikanaemi cheppunO naenu telisikoMdunani baalaaku 
saevakulaku uttaramichchenu. 
సంఖాయ్ 22:20 ఆ రాతిర్ దేవుడు బిలామునొదద్కు వచిచ్ ఆ మనుషుయ్లు నినున్ పిలువవచిచ్నయెడల నీవు 

లేచి వారితో వెళుల్ము; అయితే నేను నీతో చెపిప్న మాటచొపుప్ననే నీవు చేయవలెనని అతనికి 

సెలవిచెచ్ను. 
saMkhyaa 22:20 aa raatri daevuDu bilaamunoddaku vachchi aa 
manushyulu ninnu piluvavachchinayeDala neevu laechi vaaritO veLlumu; 
ayitae naenu neetO cheppina maaTachoppunanae neevu chaeyavalenani 
ataniki selavichchenu. 
సంఖాయ్ 22:21 ఉదయమున బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంతకటిట్ మోయాబు అధికారులతో కూడ 

వెళెల్ను. 
saMkhyaa 22:21 udayamuna bilaamu laechi tana gaaDidaku gaMtakaTTi 
mOyaabu adhikaarulatO kooDa veLlenu. 
సంఖాయ్ 22:22 అతడు వెళుల్చుండగా దేవుని కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా దూత అతనికి 

విరోధియై తోర్వలో నిలిచెను. అతడు తన గాడిదనెకిక్ పోవుచుండగా అతని పనివారు ఇదద్రు 

అతనితోకూడ నుండిరి. 
saMkhyaa 22:22 ataDu veLluchuMDagaa daevuni kOpamu ragulukonenu; 
yehOvaa doota ataniki virOdhiyai trOvalO nilichenu. ataDu tana 
gaaDidanekki pOvuchuMDagaa atani panivaaru iddaru atanitOkooDa 
nuMDiri. 
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సంఖాయ్ 22:23 యెహోవా దూత ఖడ గ్ము దూసి చేతపటుట్కొని తోర్వలో నిలిచియుండుట ఆ గాడిద 

చూచెను గనుక అది తోర్వను విడిచి పొలములోనికి పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి 

మలుపవలెనని దాని కొటట్గా 

saMkhyaa 22:23 yehOvaa doota khaDgamu doosi chaetapaTTukoni 
trOvalO nilichiyuMDuTa aa gaaDida choochenu ganuka adi trOvanu 
viDichi polamulOniki pOyenu. bilaamu gaaDidanu daariki malupavalenani 
daani koTTagaa 

సంఖాయ్ 22:24 యెహోవా దూత యిరుపర్కక్లను గోడలుగల దార్క్షతోటల సందులో నిలిచెను. 
saMkhyaa 22:24 yehOvaa doota yiruprakkalanu gODalugala 
draakshatOTala saMdulO nilichenu. 
సంఖాయ్ 22:25 గాడిద యెహోవా దూతను చూచి గోడమీదపడి బిలాము కాలును గోడకు అదిమెను 

గనుక అతడు దాని మరల కొటెట్ను. 
saMkhyaa 22:25 gaaDida yehOvaa dootanu choochi gODameedapaDi 
bilaamu kaalunu gODaku adimenu ganuka ataDu daani marala koTTenu. 
సంఖాయ్ 22:26 యెహోవా దూత ముందు వెళుల్చు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరుగుటకు దారిలేని 

యిరుకు చోటను నిలువగా 

saMkhyaa 22:26 yehOvaa doota muMdu veLluchu kuDikainanu 
eDamakainanu tiruguTaku daarilaeni yiruku chOTanu niluvagaa 

సంఖాయ్ 22:27 గాడిద యెహోవా దూతను చూచి బిలాముతో కూడ కిర్ంద కూలబడెను గనుక బిలాము 

కోపముమండి తనచేతి కఱఱ్తో గాడిదను కొటెట్ను. 
saMkhyaa 22:27 gaaDida yehOvaa dootanu choochi bilaamutO kooDa 
kriMda koolabaDenu ganuka bilaamu kOpamumaMDi tanachaeti 
ka~r~ratO gaaDidanu koTTenu. 
సంఖాయ్ 22:28 అపుప్డు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాకుక్నిచెచ్ను గనుక అది నీవు ననున్ ముమామ్రు 

కొటిట్తివి; నేను నినేన్మి చేసితినని బిలాముతో అనగా 

saMkhyaa 22:28 appuDu yehOvaa aa gaaDidaku vaakkunichchenu ganuka 
adi neevu nannu mummaaru koTTitivi; naenu ninnaemi chaesitinani 
bilaamutO anagaa 

సంఖాయ్ 22:29 బిలాము నీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడ గ్మునన్యెడల నినున్ 

చంపియుందునని గాడిదతో అనెను. 
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saMkhyaa 22:29 bilaamu neevu naameeda tirugabaDitivi; naachaeta 
khaDgamunnayeDala ninnu chaMpiyuMdunani gaaDidatO anenu. 
సంఖాయ్ 22:30 అందుకు గాడిద నేను నీదాననైనది మొదలుకొని నేటివరకు నీవు ఎకుక్చు వచిచ్న నీ 

గాడిదను కానా? నేనెపుప్డైన నీకిటుల్ చేయుట కదాద్? అని బిలాముతో అనగా అతడు లేదనెను. 
saMkhyaa 22:30 aMduku gaaDida naenu needaananainadi modalukoni 
naeTivaraku neevu ekkuchu vachchina nee gaaDidanu kaanaa? 
naeneppuDaina neekiTlu chaeyuTa kaddaa? ani bilaamutO anagaa ataDu 
laedanenu. 
సంఖాయ్ 22:31 అంతలో యెహోవా బిలాము కనున్లు తెరచెను గనుక, దూసిన ఖడ గ్ము చేతపటుట్కొని 

తోర్వలో నిలిచియునన్ యెహోవా దూతను అతడు చూచి తలవంచి సాషాట్ంగ నమసాక్రము చేయగా 

saMkhyaa 22:31 aMtalO yehOvaa bilaamu kannulu terachenu ganuka, 
doosina khaDgamu chaetapaTTukoni trOvalO nilichiyunna yehOvaa 
dootanu ataDu choochi talavaMchi saashTaaMga namaskaaramu 
chaeyagaa 

సంఖాయ్ 22:32 యెహోవా దూత యీ ముమామ్రు నీ గాడిదను నీవేల కొటిట్తివి? ఇదిగో నా యెదుట నీ 

నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచిచ్తిని. 
saMkhyaa 22:32 yehOvaa doota yee mummaaru nee gaaDidanu neevaela 
koTTitivi? idigO naa yeduTa nee naData vipareetamainadi ganuka naenu 
neeku virOdhinai bayaludaeri vachchitini. 
సంఖాయ్ 22:33 ఆ గాడిద ననున్ చూచి యీ ముమామ్రు నా యెదుటనుండి తొలిగెను; అది నా 

యెదుట నుండి తొలగనియెడల నిశచ్యముగా నేనపుప్డే నినున్ చంపి దాని పార్ణమును 

రకిష్ంచియుందునని అతనితో చెపెప్ను. 
saMkhyaa 22:33 aa gaaDida nannu choochi yee mummaaru naa 
yeduTanuMDi toligenu; adi naa yeduTa nuMDi tolaganiyeDala 
niSchayamugaa naenappuDae ninnu chaMpi daani praaNamunu 
rakshiMchiyuMdunani atanitO cheppenu. 
సంఖాయ్ 22:34 అందుకు బిలాము నేను పాపము చేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా తోర్వలో నిలుచుట 

నాకు తెలిసినది కాదు. కాబటిట్ యీ పని నీ దృషిట్కి చెడడ్దైతే నేను వెనుకకు వెళెల్దనని యెహోవా దూతతో 

చెపప్గా 

saMkhyaa 22:34 aMduku bilaamu naenu paapamu chaesitini; neevu naaku 
edurugaa trOvalO niluchuTa naaku telisinadi kaadu. kaabaTTi yee pani nee 
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dRshTiki cheDDadaitae naenu venukaku veLledanani yehOvaa dootatO 
cheppagaa 

సంఖాయ్ 22:35 యెహోవా దూత నీవు ఆ మనుషుయ్లతో కూడ వెళుల్ము. అయితే నేను నీతో చెపుప్ 

మాటయేకాని మరేమియు పలుకకూడదని బిలాముతో చెపెప్ను. అపుప్డు బిలాము బాలాకు 

అధికారులతో కూడ వెళెల్ను. 
saMkhyaa 22:35 yehOvaa doota neevu aa manushyulatO kooDa veLlumu. 
ayitae naenu neetO cheppu maaTayaekaani maraemiyu palukakooDadani 
bilaamutO cheppenu. appuDu bilaamu baalaaku adhikaarulatO kooDa 
veLlenu. 
సంఖాయ్ 22:36 బిలాము వచెచ్నని బాలాకు విని, ఆ పొలిమేరల చివరనునన్ అరోన్ను తీరమునందలి 

మోయాబు పటట్ణమువరకు అతనిని ఎదురొక్న బయలువెళల్గా 

saMkhyaa 22:36 bilaamu vachchenani baalaaku vini, aa polimaerala 
chivaranunna arnOnu teeramunaMdali mOyaabu paTTaNamuvaraku 
atanini edurkona bayaluveLlagaa 

సంఖాయ్ 22:37 బాలాకు బిలాముతో నినున్ పిలుచుటకు నేను నీయొదద్కు దూతలను పంపియుంటిని 

గదా. నాయొదద్కు నీవేల రాకపోతివి? నినున్ ఘనపరచ సమరుథ్డను కానా? అనెను. 
saMkhyaa 22:37 baalaaku bilaamutO ninnu piluchuTaku naenu 
neeyoddaku dootalanu paMpiyuMTini gadaa. naayoddaku neevaela 
raakapOtivi? ninnu ghanaparacha samarthuDanu kaanaa? anenu. 
సంఖాయ్ 22:38 అందుకు బిలాము ఇదిగో నీయొదద్కు వచిచ్తిని; అయిన నేమి? ఏదైనను చెపుప్టకు 

నాకు శకిత్ కలదా? దేవుడు నా నోట పలికించు మాటయే పలికెదనని బాలాకుతో చెపెప్ను. 
saMkhyaa 22:38 aMduku bilaamu idigO neeyoddaku vachchitini; ayina 
naemi? aedainanu cheppuTaku naaku Sakti kaladaa? daevuDu naa nOTa 
palikiMchu maaTayae palikedanani baalaakutO cheppenu. 
సంఖాయ్ 22:39 అపుప్డు బిలాము బాలాకుతో కూడ వెళెల్ను. వారు కిరయ్త  హుచోచ్తుకు వచిచ్నపుప్డు 

saMkhyaa 22:39 appuDu bilaamu baalaakutO kooDa veLlenu. vaaru 
kiryat^ huchchOtuku vachchinappuDu 

సంఖాయ్ 22:40 బాలాకు ఎడల్ను గొఱఱ్లను బలిగా అరిప్ంచి, కొంతభాగము బిలాముకును 

అతనియొదద్నునన్ అధికారులకును పంపెను. 
saMkhyaa 22:40 baalaaku eDlanu go~r~ralanu baligaa arpiMchi, 
koMtabhaagamu bilaamukunu ataniyoddanunna adhikaarulakunu 
paMpenu. 
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సంఖాయ్ 22:41 మరునాడు బాలాకు బిలామును తోడుకొనిపోయి, బయలుయొకక్ ఉనన్త 

సథ్లములమీదనుండి జనులను చివరవరకు చూడవలెనని అతనిని అచోచ్ట ఎకిక్ంచెను. 
saMkhyaa 22:41 marunaaDu baalaaku bilaamunu tODukonipOyi, 
bayaluyokka unnata sthalamulameedanuMDi janulanu chivaravaraku 
chooDavalenani atanini achchOTa ekkiMchenu. 
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సంఖాయ్ 23:1 అపుప్డు బిలాము ఇకక్డ నేను బలి అరిప్ంచుటకు ఏడు బలిపీఠములను కటిట్ంచి, ఇకక్డ 

ఏడు కోడెలను ఏడు పొటేట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 
saMkhyaa 23:1 appuDu bilaamu ikkaDa naenu bali arpiMchuTaku aeDu 
balipeeThamulanu kaTTiMchi, ikkaDa aeDu kODelanu aeDu poTTaeLlanu 
siddhaparachumani baalaakutO cheppenu. 
సంఖాయ్ 23:2 బిలాము చెపిప్నటుల్ బాలాకు చేయగా, బాలాకును బిలామును పర్తి బలిపీఠముమీద ఒక 

కోడెను ఒక పొటేట్లును దహనబలిగా అరిప్ంచిరి. 
saMkhyaa 23:2 bilaamu cheppinaTlu baalaaku chaeyagaa, baalaakunu 
bilaamunu prati balipeeThamumeeda oka kODenu oka poTTaelunu 
dahanabaligaa arpiMchiri. 
సంఖాయ్ 23:3 మరియు బిలాము బాలాకుతో బలిపీఠముమీది నీ దహనబలియొదద్ నిలిచియుండుము, 

నేను వెళెల్దను; ఒకవేళ యెహోవా ననున్ ఎదురొక్నునేమో; ఆయన నాకు కనుపరచునది నీకు 

తెలియచేసెదనని చెపిప్ మెటట్యెకెక్ను. 
saMkhyaa 23:3 mariyu bilaamu baalaakutO balipeeThamumeedi nee 
dahanabaliyodda nilichiyuMDumu, naenu veLledanu; okavaeLa yehOvaa 
nannu edurkonunaemO; aayana naaku kanuparachunadi neeku 
teliyachaesedanani cheppi meTTayekkenu. 
సంఖాయ్ 23:4 దేవుడు బిలాముకు పర్తయ్క్షము కాగా అతడు నేను ఏడు బలిపీఠములను సిదధ్పరచి పర్తి 

దానిమీదను ఒక కోడెను ఒక పొటేట్లును అరిప్ంచితినని ఆయనతో చెపప్గా, 
saMkhyaa 23:4 daevuDu bilaamuku pratyakshamu kaagaa ataDu naenu 
aeDu balipeeThamulanu siddhaparachi prati daanimeedanu oka kODenu 
oka poTTaelunu arpiMchitinani aayanatO cheppagaa, 
సంఖాయ్ 23:5 యెహోవా ఒకమాట బిలాము నోట ఉంచి నీవు బాలాకునొదద్కు తిరిగివెళిల్ యిటుల్ 

చెపుప్మనెను. 
saMkhyaa 23:5 yehOvaa okamaaTa bilaamu nOTa uMchi neevu 
baalaakunoddaku tirigiveLli yiTlu cheppumanenu. 
సంఖాయ్ 23:6 అతడు బాలాకునొదద్కు తిరిగి వెళిల్నపుప్డు అతడు మోయాబు అధికారులందరితో తన 

దహనబలియొదద్ నిలిచియుండెను. 
saMkhyaa 23:6 ataDu baalaakunoddaku tirigi veLlinappuDu ataDu 
mOyaabu adhikaarulaMdaritO tana dahanabaliyodda nilichiyuMDenu. 
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సంఖాయ్ 23:7 అపుప్డు బిలాము ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అరామునుండి బాలాకు తూరుప్ 

పరవ్తములనుండి మోయాబురాజు ననున్ రపిప్ంచి రముమ్; నా నిమితత్ము యాకోబును శపింపుము 

రముమ్; ఇశార్యేలును భయపెటట్వలెను అనెను. 
saMkhyaa 23:7 appuDu bilaamu upamaanareetigaa iTlanenu 
araamunuMDi baalaaku toorpu parvatamulanuMDi mOyaaburaaju nannu 
rappiMchi rammu; naa nimittamu yaakObunu SapiMpumu rammu; 
iSraayaelunu bhayapeTTavalenu anenu. 
సంఖాయ్ 23:8 ఏమని శపింపగలను? దేవుడు శపింపలేదే ఏమని భయపెటట్గలను? దేవుడు 

భయపెటట్లేదే.  
saMkhyaa 23:8 aemani SapiMpagalanu? daevuDu SapiMpalaedae aemani 
bhayapeTTagalanu? daevuDu bhayapeTTalaedae.  
సంఖాయ్ 23:9 మెటట్ల శిఖరమునుండి అతని చూచుచునాన్ను కొండలనుండి అతని కనుగొనుచునాన్ను 

ఇదిగో ఆ జనము ఒంటిగా నివసించును జనములలో లెకిక్ంపబడరు.  
saMkhyaa 23:9 meTTala SikharamunuMDi atani choochuchunnaanu 
koMDalanuMDi atani kanugonuchunnaanu idigO aa janamu oMTigaa 
nivasiMchunu janamulalO lekkiMpabaDaru.  
సంఖాయ్ 23:10 యాకోబు రేణువులను ఎవరు లెకిక్ంచెదరు? ఇశార్యేలు నాల గ్వపాలును ఎవరు 

లెకక్పెటట్గలరు? నీతిమంతుల మరణమువంటి మరణము నాకు లభించును గాక. నా అంతయ్దశ వారి 

అంతమువంటిదగును గాక అనెను. 
saMkhyaa 23:10 yaakObu raeNuvulanu evaru lekkiMchedaru? iSraayaelu 
n a a l g a v a p a a l u n u e v a r u l e k k a p e T T a g a l a r u ? n e e t i m a M t u l a 
maraNamuvaMTi maraNamu naaku labhiMchunu gaaka. naa aMtyadaSa 
vaari aMtamuvaMTidagunu gaaka anenu. 
సంఖాయ్ 23:11 అంతట బాలాకు బిలాముతో నీవు నాకేమి చేసితివి? నా శతుర్వులను శపించుటకు 

నినున్ రపిప్ంచితిని; అయితే నీవు వారిని పూరిత్గా దీవించితివనెను. 
saMkhyaa 23:11 aMtaTa baalaaku bilaamutO neevu naakaemi chaesitivi? 
naa Satruvulanu SapiMchuTaku ninnu rappiMchitini; ayitae neevu vaarini 
poortigaa deeviMchitivanenu. 
సంఖాయ్ 23:12 అందుకతడు యెహోవా నా నోట ఉంచినదాని నేను శర్ధధ్గా పలుకవదాద్? అని 

ఉతత్రమిచెచ్ను. 
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saMkhyaa 23:12 aMdukataDu yehOvaa naa nOTa uMchinadaani naenu 
Sradhdhagaa palukavaddaa? ani uttaramichchenu. 
సంఖాయ్ 23:13 అపుప్డు బాలాకు దయచేసి నాతోకూడ మరియొక చోటికి రముమ్. అకక్డనుండి వారిని 

చూడవచుచ్ను; వారి చివరమాతర్మే కనబడును గాని వారందరు నీకు కనబడరు; అకక్డనుండి నా 

నిమితత్ము వారిని శపింపవలెనని అతనితో చెపిప్ 
saMkhyaa 23:13 appuDu baalaaku dayachaesi naatOkooDa mariyoka 
chOTiki rammu. akkaDanuMDi vaarini chooDavachchunu; vaari 
chivaramaatramae kanabaDunu gaani vaaraMdaru neeku kanabaDaru; 
akkaDanuMDi naa nimittamu vaarini SapiMpavalenani atanitO cheppi 
సంఖాయ్ 23:14 పిసాగ్ కొననునన్ కావలివారి పొలమునకు అతని తోడుకొనిపోయి, యేడు 

బలిపీఠములను కటిట్ంచి, పర్తి బలిపీఠము మీద ఒక కోడెను ఒక పొటేట్లును అరిప్ంచెను. 
saMkhyaa 23:14 pisgaa konanunna kaavalivaari polamunaku atani 
tODukonipOyi, yaeDu balipeeThamulanu kaTTiMchi, prati balipeeThamu 
meeda oka kODenu oka poTTaelunu arpiMchenu. 
సంఖాయ్ 23:15 అతడు నీవు ఇకక్డ నీ దహనబలియొదద్ నిలిచియుండుము; నేను అకక్డ యెహోవాను 

ఎదురొక్ందునని బాలాకుతో చెపప్గా, 
saMkhyaa 23:15 ataDu neevu ikkaDa nee dahanabal iyodda 
nilichiyuMDumu; naenu akkaDa yehOvaanu edurkoMdunani baalaakutO 
cheppagaa, 
సంఖాయ్ 23:16 యెహోవా బిలామును ఎదురొక్ని ఒక మాటను అతని నోట ఉంచి నీవు బాలాకునొదద్కు 

తిరిగివెళిల్ యిటుల్ చెపుప్మనెను. 
saMkhyaa 23:16 yehOvaa bilaamunu edurkoni oka maaTanu atani nOTa 
uMchi neevu baalaakunoddaku tirigiveLli yiTlu cheppumanenu. 
సంఖాయ్ 23:17 అతడు బాలాకునొదద్కు వెళిల్నపుప్డు అతడు తన దహనబలియొదద్ నిలిచియుండెను. 

మోయాబు అధికారులును అతనియొదద్ నుండిరి. బాలాకు యెహోవా యేమి చెపెప్నని అడుగగా 

saMkhyaa 23:17 ataDu baalaakunoddaku veLlinappuDu ataDu tana 
dahanabaliyodda nilichiyuMDenu. mOyaabu adhikaarulunu ataniyodda 
nuMDiri. baalaaku yehOvaa yaemi cheppenani aDugagaa 

సంఖాయ్ 23:18 బిలాము ఉపమానరీతిగా నిటల్నెను బాలాకూ, లేచి వినుము సిపోప్రు కుమారుడా, 

చెవినొగిగ్ నా మాట ఆలకించుము. 
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saMkhyaa 23:18 bilaamu upamaanareetigaa niTlanenu baalaakoo, laechi 
vinumu sippOru kumaaruDaa, chevinoggi naa maaTa aalakiMchumu. 
సంఖాయ్ 23:19 దేవుడు అబదధ్మాడుటకు ఆయన మానవుడు కాడు పశాచ్తాత్పపడుటకు ఆయన 

నరపుతుర్డు కాడు ఆయన చెపిప్ చేయకుండునా? ఆయన మాట యిచిచ్ సాథ్పింపకుండునా? 

saMkhyaa 23:19 daevuDu abaddhamaaDuTaku aayana maanavuDu kaaDu 
paSchaattaapapaDuTaku aayana naraputruDu kaaDu aayana cheppi 
chaeyakuMDunaa? aayana maaTa yichchi sthaapiMpakuMDunaa? 

సంఖాయ్ 23:20 ఇదిగో దీవించుమని నాకు సెలవాయెను ఆయన దీవించెను; నేను దాని మారచ్లేను.  
saMkhyaa 23:20 idigO deeviMchumani naaku selavaayenu aayana 
deeviMchenu; naenu daani maarchalaenu.  
సంఖాయ్ 23:21 ఆయన యాకోబులో ఏ దోషమును కనుగొనలేదు ఇశార్యేలులో ఏ వంకరతనమును 

చూడలేదు అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడైయునాన్డు. 
saMkhyaa 23:21 aayana yaakObulO ae dOshamunu kanugonalaedu 
iSraayaelulO ae vaMkaratanamunu chooDalaedu atani daevuDaina 
yehOvaa ataniki tODaiyunnaaDu. 
సంఖాయ్ 23:22 రాజుయొకక్ జయధవ్ని వారిలోనునన్ది దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచెను 

గురుపోతు వేగమువంటి వేగము వారికి కలదు.  
saMkhyaa 23:22 raajuyokka jayadhvani vaarilOnunnadi daevuDu 
aiguptulOnuMDi vaarini rappiMchenu gurupOtu vaegamuvaMTi vaegamu 
vaariki kaladu.  
సంఖాయ్ 23:23 నిజముగా యాకోబులో మంతర్ము లేదు ఇశార్యేలులో శకునము లేదు ఆ యా 

కాలములందు దేవుని కారయ్ములు యాకోబు వంశసుథ్లగు ఇశార్యేలీయులకు తెలియచెపప్బడును.  
saMkhyaa 23:23 nijamugaa yaakObulO maMtramu laedu iSraayaelulO 
Sakunamu laedu aa yaa kaalamulaMdu daevuni kaaryamulu yaakObu 
vaMSasthulagu iSraayaeleeyulaku teliyacheppabaDunu.  
సంఖాయ్ 23:24 ఇదిగో ఆ జనము ఆడు సింహమువలె లేచును అది సింహమువలె నికిక్ నిలుచును 

అది వేటను తిని చంపబడిన వాటి రకత్ము తార్గువరకు పండుకొనదు. 
saMkhyaa 23:24 idigO aa janamu aaDu siMhamuvale laechunu adi 
siMhamuvale nikki niluchunu adi vaeTanu tini chaMpabaDina vaaTi 
raktamu traaguvaraku paMDukonadu. 
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సంఖాయ్ 23:25 అంతట బాలాకు నీవు ఏ మాతర్మును వారిని శపింపను వదుద్, దీవింపను వదుద్ అని 

బిలాముతో చెపప్గా 

saMkhyaa 23:25 aMtaTa baalaaku neevu ae maatramunu vaarini 
SapiMpanu vaddu, deeviMpanu vaddu ani bilaamutO cheppagaa 

సంఖాయ్ 23:26 బిలాము యెహోవా చెపిప్నదంతయు నేను చేయవలెనని నేను నీతో చెపప్లేదా? అని 

బాలాకుకు ఉతత్రమియయ్గా 

saMkhyaa 23:26 bilaamu yehOvaa cheppinadaMtayu naenu chaeyavalenani 
naenu neetO cheppalaedaa? ani baalaakuku uttaramiyyagaa 

సంఖాయ్ 23:27 బాలాకు నీవు దయచేసి రముమ్; నేను వేరొకచోటికి నినున్ తోడుకొని పోయెదను; 

అకక్డనుండి నా నిమితత్ము నీవు వారిని శపించుట దేవుని దృషిట్కి అనుకూలమగునేమో అని 

బిలాముతో చెపెప్ను. 
saMkhyaa 23:27 baalaaku neevu dayachaesi rammu; naenu vaerokachOTiki 
ninnu tODukoni pOyedanu; akkaDanuMDi naa nimittamu neevu vaarini 
SapiMchuTa daevuni dRshTiki anukoolamagunaemO ani bilaamutO 
cheppenu. 
సంఖాయ్ 23:28 బాలాకు ఎడారికి ఎదురుగా నునన్ పెయోరు శిఖరమునకు బిలామును 

తోడుకొనిపోయిన తరువాత 

saMkhyaa 23:28 baalaaku eDaariki edurugaa nunna peyOru 
Sikharamunaku bilaamunu tODukonipOyina taruvaata 

సంఖాయ్ 23:29 బిలాము ఇకక్డ నాకు ఏడు బలి పీఠములను కటిట్ంచి, యికక్డ ఏడు కోడెలను ఏడు 

పొటేట్ళల్ను సిదధ్పరచుమని బాలాకుతో చెపెప్ను. 
saMkhyaa 23:29 bilaamu ikkaDa naaku aeDu bali peeThamulanu 
k a T T i M c h i , y i k k a D a a e D u k O D e l a n u a e D u p o T T a e L l a n u 
siddhaparachumani baalaakutO cheppenu. 
సంఖాయ్ 23:30 బిలాము చెపిప్నటుల్ బాలాకు చేసి పర్తి బలిపీఠముమీద ఒక కోడెను ఒక పొటేట్లును 

అరిప్ంచెను. 
saMkhyaa 23:30 bilaamu cheppinaTlu baalaaku chaesi prati 
balipeeThamumeeda oka kODenu oka poTTaelunu arpiMchenu. 
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సంఖాయ్ 24:1 ఇశార్యేలీయులను దీవించుట యెహోవా దృషిట్కి మంచిదని బిలాము తెలిసికొనినపుప్డు 

అతడు మునుపటివలె శకునములను చూచుటకు వెళల్క అరణయ్మువైపు తన ముఖమును తిర్పుప్కొనెను. 
saMkhyaa 24:1 iSraayaeleeyulanu deeviMchuTa yehOvaa dRshTiki 
maMchidani bilaamu telisikoninappuDu ataDu munupaTivale 
Sakunamulanu choochuTaku veLlaka araNyamuvaipu tana mukhamunu 
trippukonenu. 
సంఖాయ్ 24:2 బిలాము కనున్లెతిత్ ఇశార్యేలీయులు తమ తమ గోతర్ముల చొపుప్న దిగియుండుట 

చూచినపుప్డు దేవుని ఆతమ్ అతనిమీదికి వచెచ్ను 

saMkhyaa 24:2 bilaamu kannuletti iSraayaeleeyulu tama tama gOtramula 
choppuna digiyuMDuTa choochinappuDu daevuni aatma atanimeediki 
vachchenu 

సంఖాయ్ 24:3 గనుక అతడు ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను బెయోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచిచ్న 

దేవోకిత్ కనున్లు తెరచినవానికి వచిచ్న దేవోకిత్. దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్. 
saMkhyaa 24:3 ganuka ataDu upamaanareetigaa iTlanenu beyOru 
kumaaruDaina bilaamuku vachchina daevOkti kannulu terachinavaaniki 
vachchina daevOkti. daevavaakkulanu vininavaani vaarta. 
సంఖాయ్ 24:4 అతడు పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 
saMkhyaa 24:4 ataDu paravaSuDai kannulu terachinavaaDai sarvaSaktuni 
darSanamu poMdenu. 
సంఖాయ్ 24:5 యాకోబూ, నీ గుడారములు ఇశార్యేలూ, నీ నివాససథ్లములు ఎంతో రమయ్మైనవి. 
saMkhyaa 24:5 yaakOboo, nee guDaaramulu iSraayaeloo, nee 
nivaasasthalamulu eMtO ramyamainavi. 
సంఖాయ్ 24:6 వాగులవలె అవి వాయ్పించియునన్వి నదీతీరమందలి తోటలవలెను యెహోవా నాటిన 

అగరు చెటల్వలెను నీళల్యొదద్నునన్ దేవదారు వృక్షములవలెను అవి యునన్వి. 
saMkhyaa 24:6 vaagulavale avi vyaapiMchiyunnavi nadeeteeramaMdali 
tOTalavalenu yehOvaa naaTina agaru cheTlavalenu neeLlayoddanunna 
daevadaaru vRkshamulavalenu avi yunnavi. 
సంఖాయ్ 24:7 నీళుల్ అతని బొకెక్నలనుండి కారును అతని సంతతి బహు జలములయొదద్ నివసించును 

అతని రాజు అగగుకంటె గొపప్వాడగును అతని రాజయ్ము అధికమైనదగును. 
saMkhyaa 24:7 neeLlu atani bokkenalanuMDi kaarunu atani saMtati bahu 
jalamulayodda nivasiMchunu atani raaju agagukaMTe goppavaaDagunu 
atani raajyamu adhikamainadagunu. 
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సంఖాయ్ 24:8 దేవుడు ఐగుపుత్లోనుండి అతని రపిప్ంచెను గురుపోతు వేగమువంటి వేగము అతనికి 

కలదు అతడు తన శతుర్వులైన జనులను భకిష్ంచును వారి యెముకలను విరుచును తన బాణములతో 

వారిని గుచుచ్ను. 
saMkhyaa 24:8 daevuDu aiguptulOnuMDi atani rappiMchenu gurupOtu 
vaegamuvaMTi vaegamu ataniki kaladu ataDu tana Satruvulaina janulanu 
bhakshiMchunu vaari yemukalanu viruchunu tana baaNamulatO vaarini 
guchchunu. 
సంఖాయ్ 24:9 సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు కుర్ంగి పండుకొనెను అతనిని 

లేపువాడెవడు? నినున్ దీవించువాడు దీవింపబడును నినున్ శపించువాడు శపింపబడును. 
saMkhyaa 24:9 siMhamuvalenu aaDu siMhamuvalenu ataDu kruMgi 
paMDukonenu atanini laepuvaaDevaDu? ninnu deeviMchuvaaDu 
deeviMpabaDunu ninnu SapiMchuvaaDu SapiMpabaDunu. 
సంఖాయ్ 24:10 అపుప్డు బాలాకు కోపము బిలాముమీద మండెను గనుక అతడు తనచేతులు 

చరుచుకొని బిలాముతో నా శతుర్వులను శపించుటకు నినున్ పిలిపించితిని కాని నీవు ఈ ముమామ్రు 

వారిని పూరిత్గా దీవించితివి. కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు నీ చోటికి వేగముగా వెళుల్ము. 
saMkhyaa 24:10 appuDu baalaaku kOpamu bilaamumeeda maMDenu 
ganuka ataDu tanachaetulu charuchukoni bilaamutO naa Satruvulanu 
SapiMchuTaku ninnu pilipiMchitini kaani neevu ee mummaaru vaarini 
poortigaa deeviMchitivi. kaabaTTi neevu ippuDu nee chOTiki vaegamugaa 
veLlumu. 
సంఖాయ్ 24:11 నేను నినున్ మికిక్లి ఘనపరచెదనని చెపిప్తిని గాని యెహోవా నీవు ఘనతపొందకుండ 

ఆటంకపరచెననెను. 
saMkhyaa 24:11 naenu ninnu mikkili ghanaparachedanani cheppitini gaani 
yehOvaa neevu ghanatapoMdakuMDa aaTaMkaparachenanenu. 
సంఖాయ్ 24:12 అందుకు బిలాము బాలాకుతో బాలాకు తన ఇంటెడు వెండి బంగారములను 

నాకిచిచ్నను నా యిషట్ముచొపుప్న మేలైనను కీడైనను చేయుటకు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటను 

మీరలేను. 
saMkhyaa 24:12 aMduku bilaamu baalaakutO baalaaku tana iMTeDu 
veMDi baMgaaramulanu naakichchinanu naa yishTamuchoppuna 
maelainanu keeDainanu chaeyuTaku yehOvaa selavichchina maaTanu 
meeralaenu. 
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సంఖాయ్ 24:13 యెహోవా యేమి సెలవిచుచ్నో అదే పలికెదనని నీవు నాయొదద్కు పంపిన నీ దూతలతో 

నేను చెపప్లేదా? 

saMkhyaa 24:13 yehOvaa yaemi selavichchunO adae palikedanani neevu 
naayoddaku paMpina nee dootalatO naenu cheppalaedaa? 

సంఖాయ్ 24:14 చితత్గించుము; నేను నా జనులయొదద్కు వెళుల్చునాన్ను. అయితే కడపటి దినములలో 

ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమమ్ని చెపిప్ 
saMkhyaa 24:14 chittagiMchumu; naenu naa janulayoddaku 
veLluchunnaanu. ayitae kaDapaTi dinamulalO ee janulu nee janulakaemi 
chaeyudurO adi neeku viSadaparachedanu rammani cheppi 
సంఖాయ్ 24:15 ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను బెయోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచిచ్న దేవోకిత్. కనున్లు 

తెరచినవానికి వచిచ్న దేవోకిత్. 
saMkhyaa 24:15 upamaanareetigaa iTlanenu beyOru kumaaruDaina 
bilaamuku vachchina daevOkti. kannulu terachinavaaniki vachchina 
daevOkti. 
సంఖాయ్ 24:16 దేవవాకుక్లను వినినవాని వారత్ మహానన్తుని విదయ్నెరిగినవాని వారత్. అతడు 

పరవశుడై కనున్లు తెరచినవాడై సరవ్శకుత్ని దరశ్నము పొందెను. 
saMkhyaa 24:16 daevavaakkulanu vininavaani vaarta mahaannatuni 
vidyaneriginavaani vaarta. ataDu paravaSuDai kannulu terachinavaaDai 
sarvaSaktuni darSanamu poMdenu. 
సంఖాయ్ 24:17 ఆయనను చూచుచునాన్ను గాని పర్సుత్తమున నునన్టుట్ కాదు ఆయనను 

చూచుచునాన్ను గాని సమీపమున నునన్టుట్ కాదు నక్షతర్ము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము 

ఇశార్యేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు పార్ంతములను కొటుట్ను కలహవీరులనందరిని 

నాశనము చేయును.  
saMkhyaa 24:17 aayananu choochuchunnaanu gaani prastutamuna 
nunnaTTu kaadu aayananu choochuchunnaanu gaani sameepamuna 
nunnaTTu kaadu nakshatramu yaakObulO udayiMchunu raajadaMDamu 
iSraayaelulOnuMDi laechunu adi mOyaabu praaMtamulanu koTTunu 
kalahaveerulanaMdarini naaSanamu chaeyunu.  
సంఖాయ్ 24:18 ఎదోమును శేయీరును ఇశార్యేలుకు శతుర్వులు వారు సావ్ధీనపరచబడుదురు 

ఇశార్యేలు పరాకర్మమొందును. 
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saMkhyaa 24:18 edOmunu Saeyeerunu iSraayaeluku Satruvulu vaaru 
svaadheenaparachabaDuduru iSraayaelu paraakramamoMdunu. 
సంఖాయ్ 24:19 యాకోబు సంతానమున యేలిక పుటుట్ను. అతడు పటట్ణములోని శేషమును 

నశింపజేయును. 
saMkhyaa 24:19 yaakObu saMtaanamuna yaelika puTTunu. ataDu 
paTTaNamulOni Saeshamunu naSiMpajaeyunu. 
సంఖాయ్ 24:20 మరియు అతడు అమాలేకీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను అమాలేకు 

అనయ్జనములకు మొదలు వాని అంతము నితయ్నాశనమే. 
saMkhyaa 24:20 mariyu ataDu amaalaekeeyulavaipu choochi 
upamaanareetigaa iTlanenu amaalaeku anyajanamulaku modalu vaani 
aMtamu nityanaaSanamae. 
సంఖాయ్ 24:21 మరియు అతడు కేనీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇటల్నెను నీ నివాససథ్లము 

దురగ్మమైనది. నీ గూడు కొండమీద కటట్బడియునన్ది. 
saMkhyaa 24:21 mariyu ataDu kaeneeyulavaipu choochi upamaanareetigaa 
iTlanenu nee nivaasasthalamu durgamamainadi. nee gooDu koMDameeda 
kaTTabaDiyunnadi. 
సంఖాయ్ 24:22 అషూష్రు నినున్ చెరగా పటుట్వరకు కయీను నశించునా?  
saMkhyaa 24:22 ashshooru ninnu cheragaa paTTuvaraku kayeenu 
naSiMchunaa?  
సంఖాయ్ 24:23 మరియు అతడు ఉపమానరీతిగా అయోయ్ దేవుడు ఇటుల్ చేయునపుప్డు ఎవడు 

బర్దుకును?  
saMkhyaa 24:23 mariyu ataDu upamaanareetigaa ayyO daevuDu iTlu 
chaeyunappuDu evaDu bradukunu?  
సంఖాయ్ 24:24 కితీత్ము తీరమునుండి ఓడలు వచుచ్ను. అవి అషూష్రును ఏబెరును బాధించును. 

కితీత్యులుకూడ నితయ్నాశనము పొందుదురనెను. 
saMkhyaa 24:24 kitteemu teeramunuMDi ODalu vachchunu. avi 
ashshoorunu aeberunu baadhiMchunu. kitteeyulukooDa nityanaaSanamu 
poMduduranenu. 
సంఖాయ్ 24:25 అంతట బిలాము లేచి తన చోటికి తిరిగి వెళెల్ను; బాలాకును తన తోర్వను వెళెల్ను. 
saMkhyaa 24:25 aMtaTa bilaamu laechi tana chOTiki tirigi veLlenu; 
baalaakunu tana trOvanu veLlenu. 
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సంఖాయ్ 25:1 అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన అహరోను 

మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, ఇశార్యేలీయులు షితీత్ములో దిగియుండగా 

పర్జలు మోయాబురాండర్తో వయ్భిచారము చేయసాగిరి. 
saMkhyaa 25:1 appuDu yehOvaa mOshaeku eelaagu aaj~na ichchenu 
yaajakuDaina aharOnu manumaDunu eliyaajaru kumaaruDunaina 
pheenehaasu, iSraayaeleeyulu shitteemulO digiyuMDagaa prajalu 
mOyaaburaaMDratO vyabhichaaramu chaeyasaagiri. 
సంఖాయ్ 25:2 ఆ సతరీలు తమ దేవతల బలులకు పర్జలను పిలువగా వీరు భోజనముచేసి వారి దేవతలకు 

నమసక్రించిరి. 
saMkhyaa 25:2 aa streelu tama daevatala balulaku prajalanu piluvagaa 
veeru bhOjanamuchaesi vaari daevatalaku namaskariMchiri. 
సంఖాయ్ 25:3 అటుల్ ఇశార్యేలీయులు బయలెప్యోరుతో కలిసికొనినందున వారిమీద యెహోవా 

కోపము రగులుకొనెను. 
saMkhyaa 25:3 aTlu iSraayaeleeyulu bayalpeyOrutO kalisikoninaMduna 
vaarimeeda yehOvaa kOpamu ragulukonenu. 
సంఖాయ్ 25:4 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పర్జల అధిపతులనందరిని తోడుకొని, 

యెహోవా సనిన్ధిని సూరుయ్నికి ఎదురుగా వారిని ఉరితీయుము. అపుప్డు యెహోవా కోపాగిన్ 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి తొలగిపోవునని చెపెప్ను. 
saMkhyaa 25:4 appuDu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu prajala 
adhipatulanaMdarini tODukoni, yehOvaa sannidhini sooryuniki edurugaa 
v a a r i n i u r i t e e y u m u . a p p u D u y e h O v a a k O p a a g n i 
iSraayaeleeyulameedanuMDi tolagipOvunani cheppenu. 
సంఖాయ్ 25:5 కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులను పిలిపించి మీలో పర్తివాడును 

బయలెప్యోరుతో కలిసికొనిన తన తన వశములోని వారిని చంపవలెనని చెపెప్ను. 
saMkhyaa 25:5 kaabaTTi mOshae iSraayaeleeyula nyaayaadhipatulanu 
pilipiMchi meelO prativaaDunu bayalpeyOrutO kalisikonina tana tana 
vaSamulOni vaarini chaMpavalenani cheppenu. 
సంఖాయ్ 25:6 ఇదిగో మోషే కనున్లయెదుటను, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ 

ఏడుచ్చుండిన ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముయొకక్ కనున్లయెదుటను, ఇశార్యేలీయులలో ఒకడు 

తన సహోదరులయొదద్కు ఒక మిదాయ్ను సతరీని తోడుకొనివచెచ్ను. 
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saMkhyaa 25:6 idigO mOshae kannulayeduTanu, pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramunodda aeDchuchuMDina iSraayaeleeyula 
sarvasamaajamuyokka kannulayeduTanu, iSraayaeleeyulalO okaDu tana 
sahOdarulayoddaku oka midyaanu streeni tODukonivachchenu. 
సంఖాయ్ 25:7 యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు అది 

చూచి, 
saMkhyaa 25:7 yaajakuDaina aharOnu manumaDunu eliyaajaru 
kumaaruDunaina pheenehaasu adi choochi, 
సంఖాయ్ 25:8 సమాజమునుండి లేచి, యీటెను చేతపటుట్కొని పడకచోటికి ఆ ఇశార్యేలీయుని వెంబడి 

వెళిల్ ఆ యిదద్రిని, అనగా ఆ ఇశార్యేలీయుని ఆ సతరీని కడుపులో గుండ దూసిపోవునటుల్ పొడిచెను; 

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి తెగులు నిలిచిపోయెను. 
saMkhyaa 25:8 samaajamunuMDi laechi, yeeTenu chaetapaTTukoni 
paDakachOTiki aa iSraayaeleeyuni veMbaDi veLli aa yiddarini, anagaa aa 
iSraayaeleeyuni aa streeni kaDupulO guMDa doosipOvunaTlu poDichenu; 
appuDu iSraayaeleeyulalOnuMDi tegulu nilichipOyenu. 
సంఖాయ్ 25:9 ఇరువది నాలుగువేలమంది ఆ తెగులుచేత చనిపోయిరి. 
saMkhyaa 25:9 iruvadi naaluguvaelamaMdi aa teguluchaeta chanipOyiri. 
సంఖాయ్ 25:10 అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను యాజకుడైన అహరోను 

మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, 
saMkhyaa 25:10 appuDu yehOvaa mOshaeku eelaagu aaj~na ichchenu 
yaajakuDaina aharOnu manumaDunu eliyaajaru kumaaruDunaina 
pheenehaasu, 
సంఖాయ్ 2 5 : 1 1 వారి మధయ్ను నేను ఓరవ్లేనిదానిని తాను ఓరవ్లేకపోవుటవలన 

ఇశార్యేలీయులమీదనుండి నా కోపము మళిల్ంచెను గనుక నేను ఓరవ్లేకయుండియు 

ఇశార్యేలీయులను నశింపజేయలేదు. 
saMkhyaa 25:11 vaari madhyanu naenu Orvalaenidaanini taanu 
OrvalaekapOvuTavalana iSraayaeleeyulameedanuMDi naa kOpamu 
maLliMchenu ganuka naenu OrvalaekayuMDiyu iSraayaeleeyulanu 
naSiMpajaeyalaedu. 
సంఖాయ్ 25:12 కాబటిట్ నీవు అతనితో ఇటల్నుము అతనితో నేను నా సమాధాన నిబంధనను 

చేయుచునాన్ను. 
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saMkhyaa 25:12 kaabaTTi neevu atanitO iTlanumu atanitO naenu naa 
samaadhaana nibaMdhananu chaeyuchunnaanu. 
సంఖాయ్ 25:13 అది నితయ్మైన యాజక నిబంధనగా అతనికిని అతని సంతానమునకును 

కలిగియుండును; ఏలయనగా అతడు తన దేవుని విషయమందు ఆసకిత్గలవాడై ఇశార్యేలీయుల 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసెను. 
saMkhyaa 25:13 adi nityamaina yaajaka nibaMdhanagaa atanikini atani 
saMtaanamunakunu kaligiyuMDunu; aelayanagaa ataDu tana daevuni 
vishayamaMdu aasaktigalavaaDai iSraayaeleeyula nimittamu 
praayaSchittamu chaesenu. 
సంఖాయ్ 25:14 చంపబడిన వాని పేరు జిమీ, అతడు షిమోయ్నీయులలో తన పితరుల కుటుంబమునకు 

పర్ధానియైన సాలూ కుమారుడు. 
saMkhyaa 25:14 chaMp abaDina vaani p ae ru j ime e , a taDu 
shimyOneeyulalO tana pitarula kuTuMbamunaku pradhaaniyaina saaloo 
kumaaruDu. 
సంఖాయ్ 25:15 చంపబడిన సతరీ పేరు కొజీబ్, ఆమె సూరు కుమారెత్. అతడు మిదాయ్నీయులలో ఒక 

గోతర్మునకును తన పితరుల కుటుంబమునకును పర్ధానియై యుండెను. 
saMkhyaa 25:15 chaMpabaDina stree paeru kojbee, aame sooru kumaarte. 
a taDu midyaaneeyula lO oka gOtramunakunu tana pi tarula 
kuTuMbamunakunu pradhaaniyai yuMDenu. 
సంఖాయ్ 25:16 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను మిదాయ్నీయులు తమ 

తంతర్ములవలన మీకు బాధకులై యునాన్రు; వారిని బాధపెటిట్ హతము చేయుడి; 
saMkhyaa 25:16 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 
midyaaneeyulu tama taMtramulavalana meeku baadhakulai yunnaaru; 
vaarini baadhapeTTi hatamu chaeyuDi; 

సంఖాయ్ 25:17 వారు తంతర్ములుచేసి పెయోరు సంతతిలోను,  
saMkhyaa 25:17 vaaru taMtramuluchaesi peyOru saMtatilOnu,  
సంఖాయ్ 25:18 తెగులు దినమందు పెయోరు విషయములో చంపబడిన తమ సహోదరియు 

మిదాయ్నీయుల అధిపతి కుమారెత్యునైన కొజీబ్ సంగతిలోను, మిముమ్ను మోసపుచిచ్రి. 
saMkhyaa 25:18 tegulu dinamaMdu peyOru vishayamulO chaMpabaDina 
tama sahOdariyu midyaaneeyula adhipati kumaarteyunaina kojbee 
saMgatilOnu, mimmunu mOsapuchchiri. 
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సంఖాయ్ 26:1 ఆ తెగులు పోయిన తరావ్త యెహోవా మోషేకును యాజకుడగు అహరోను 

కుమారుడైన ఎలియాజరుకును ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 26:1 aa tegulu pOyina tarvaata yehOvaa mOshaekunu 
yaajakuDagu aharOnu kumaaruDaina eliyaajarukunu eelaagu 
selavichchenu 

సంఖాయ్ 26:2 మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజములోను ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై 

పార్యము కలిగి ఇశార్యేలీయులలో సేనగా బయలువెళుల్వారందరి సంఖయ్ను వారి వారి పితరుల 

కుటుంబములనుబటిట్ వార్యించుడి. 
saMkhyaa 26:2 meeru iSraayaeleeyula sarvasamaajamulOnu iruvadi 
aeMDlu modalukoni pai praayamu kaligi iSraayaeleeyulalO saenagaa 
b a y a l u v e L l u v a a r a M d a r i s a M k h y a n u v a a r i v a a r i p i t a r u l a 
kuTuMbamulanubaTTi vraayiMchuDi. 
సంఖాయ్ 26:3 కాబటిట్ యిరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము గలవారిని లెకిక్ంపుడని యెహోవా 

మోషేకును ఐగుపుత్ దేశమునుండి వచిచ్న ఇశార్యేలీయులకును ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషేయు 

యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయులు 

saMkhyaa 26:3 kaabaTTi yiruvadi aeMDlu modalukoni pai praayamu 
galavaarini lekkiMpuDani yehOvaa mOshaekunu aiguptu daeSamunuMDi 
vachchina iSraayaeleeyulakunu aaj~naapiMchinaTlu mOshaeyu 
yaajakuDagu eliyaajarunu iSraayaeleeyulu 

సంఖాయ్ 26:4 మోయాబు మైదానములలో యెరికోయొదద్నునన్ యొరాద్ను దగ గ్రనుండగా జనసంఖయ్ను 

చేయుడని వారితో చెపిప్రి. 
saMkhyaa 26:4 mOyaabu maidaanamulalO yerikOyoddanunna yordaanu 
daggaranuMDagaa janasaMkhyanu chaeyuDani vaaritO cheppiri. 
సంఖాయ్ 26:5 ఇశార్యేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుతుర్లలో హనోకీయులు హనోకు 

వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:5 iSraayaelu tolichoolu roobaenu. roobaenu putrulalO 
hanOkeeyulu hanOku vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:6 పలుల్వీయులు పలుల్ వంశసుథ్లు; హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు; కరీమ్యులు కరీమ్ 

వంశసుథ్లు; 
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saMkhyaa 26:6 palluveeyulu pallu vaMSasthulu; hesrOneeyulu hesrOnu 
vaMSasthulu; karmeeyulu karmee vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:7 వీరు రూబేనీయుల వంశసుథ్లు, వారిలో లెకిక్ంపబడినవారు నలుబది మూడువేల 

ఏడువందల ముపప్దిమంది. 
saMkhyaa 26:7 veeru roobaeneeyula vaMSasthulu, vaar i lO 
l e k k i M p a b a D i n a v a a r u n a l u b a d i m o o D u v a e l a a e D u v a M d a l a 
muppadimaMdi. 
సంఖాయ్ 26:8 పలుల్ కుమారుడు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కుమారులు నెమూయేలు దాతాను 

అబీరాము. 
saMkhyaa 26:8 pallu kumaaruDu aeleeyaabu. aeleeyaabu kumaarulu 
nemooyaelu daataanu abeeraamu. 
సంఖాయ్ 26:9 కోరహు తన సమూహములో పేరుపొందినవాడు; అతని సమాజము యెహోవాకు 

విరోధముగా వాదించినపుప్డు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా వాదించిన దాతాను 

అబీరాములు వీరు. 
saMkhyaa 26:9 kOrahu tana samoohamulO paerupoMdinavaaDu; atani 
samaajamu yehOvaaku virOdhamugaa vaadiMchinappuDu samaajamulO 
mOshae aharOnulaku virOdhamugaa vaadiMchina daataanu abeeraamulu 
veeru. 
సంఖాయ్ 26:10 ఆ సమూహపువారు మృతిబొందినపుప్డు అగిన్ రెండువందల ఏబదిమందిని 

భకిష్ంచినందునను, భూమి తన నోరుతెరచి వారిని కోరహును మింగివేసినందునను, వారు 

దృషాట్ంతములైరి. 
saMkhyaa 26:10 aa samoohapuvaaru mRtiboMdinappuDu agni 
reMDuvaMdala aebadimaMdini bhakshiMchinaMdunanu, bhoomi tana 
nOruterachi vaarini kOrahunu miMgivaesinaMdunanu, vaaru 
dRshTaaMtamulairi. 
సంఖాయ్ 26:11 అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు. 
saMkhyaa 26:11 ayitae kOrahu kumaarulu chaavalaedu. 
సంఖాయ్ 26:12 షిమోయ్ను పుతుర్ల వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు వంశసుథ్లు; 

యామీనీయులు యామీను వంశసుథ్లు; యాకీనీయులు యాకీను వంశసుథ్లు; 
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saMkhyaa 26:12 shimyOnu putrula vaMSamulalO nemooyaeleeyulu 
nemooyaelu vaMSasthulu; yaameeneeyulu yaameenu vaMSasthulu; 
yaakeeneeyulu yaakeenu vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:13 జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; షావూలీయులు షావూలు వంశసుథ్లు. 
saMkhyaa 26:13 jeraheeyulu jerahu vaMSasthulu; shaavooleeyulu 
shaavoolu vaMSasthulu. 
సంఖాయ్ 26:14 ఇవి షిమోయ్నీయుల వంశములు. వారు ఇరువది రెండువేల రెండువందలమంది. 
saMkhyaa 26:14 ivi shimyOneeyula vaMSamulu. vaaru iruvadi reMDuvaela 
reMDuvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 26:15 గాదు పుతుర్ల వంశములలో సెపోనీయులు సెపోను వంశసుథ్లు; హగీగ్యులు హగీగ్ 

వంశసుథ్లు; షూనీయులు షూనీ వంశసుథ్లు, 
saMkhyaa 26:15 gaadu putrula vaMSamulalO sepOneeyulu sepOnu 
vaMSasthulu; haggeeyulu haggee vaMSasthulu; shooneeyulu shoonee 
vaMSasthulu, 
సంఖాయ్ 26:16 ఓజనీయులు ఓజని వంశసుథ్లు; ఏరీయులు ఏరీ వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:16 Ojaneeyulu Ojani vaMSasthulu; aereeyulu aeree 
vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:17 ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశసుథ్లు; అరేలీయులు అరేలీ వంశసుథ్లు. 
saMkhyaa 26:17 aarOdeeyulu aarOdu vaMSasthulu; araeleeyulu araelee 
vaMSasthulu. 
సంఖాయ్ 26:18 వీరు గాదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు నలుబదివేల 

ఐదువందలమంది. 
saMkhyaa 26:18 veeru gaadeeyula vaMSasthulu; vraayabaDinavaari 
saMkhyachoppuna veeru nalubadivaela aiduvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 26:19 యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను దేశములో 

మృతిబొందిరి. 
saMkhyaa 26:19 yoodaa kumaarulu aeru Onaanu; aerunu Onaanunu 
kanaanu daeSamulO mRtiboMdiri. 
సంఖాయ్ 26:20 యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశసుథ్లు; పెరెసీయులు పెరెసు 

వంశసుథ్లు జెరహీయులు జెరహు వంశసుథ్లు; 
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saMkhyaa 26:20 yoodaavaari vaMSamulalO shaelaaheeyulu shaelaa 
vaMSasthulu; pereseeyulu peresu vaMSasthulu jeraheeyulu jerahu 
vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:21 పెరెసీయులలో హెసోర్నీయులు హెసోర్ను వంశసుథ్లు హామూలీయులు హామూలు 

వంశసుథ్లు 

saMkhyaa 26:21 pereseeyulalO hesrOneeyulu hesrOnu vaMSasthulu 
haamooleeyulu haamoolu vaMSasthulu 

సంఖాయ్ 26:22 వీరు యూదీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు 

డెబబ్దియారువేల ఐదువందలమంది. 
saMkhyaa 26:22 veeru yoodeeyula vaMSasthulu; vraayabaDinavaari 
saMkhyachoppuna veeru Debbadiyaaruvaela aiduvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 26:23 ఇశాశ్ఖారు పుతుర్ల వంశసుథ్లలో తోలా హీయులు తోలావంశసుథ్లు; పువీవ్యులు 

పువావ్ వంశసుథ్లు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశసుథ్లు; షిమోర్నీయులు షిమోర్ను వంశసుథ్లు; 

వీరు ఇశాశ్ఖారీయుల వంశసుథ్లు. 
saMkhyaa 26:23 iSSaakhaaru putrula vaMSasthulalO tOlaa heeyulu 
tOlaavaMSasthulu; puvveeyulu puvvaa vaMSasthulu; yaashoobeeyulu 
yaashoobu vaMSasthulu; shimrOneeyulu shimrOnu vaMSasthulu; veeru 
iSSaakhaareeyula vaMSasthulu. 
సంఖాయ్ 26:24 వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువది నాలుగువేల మూడువందలమంది. 
saMkhyaa 26:24 vraayabaDinavaari saMkhyachoppuna veeru aruvadi 
naaluguvaela mooDuvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 26:25 జెబూలూను పుతుర్ల వంశసుథ్లలో సెరెదీయులు సెరెదు వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:25 jebooloonu putrula vaMSasthulalO seredeeyulu seredu 
vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:26 ఏలోనీయులు ఏలోను వంశసుథ్లు; యహలేలీయులు యహలేలు వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:26 aelOneeyulu aelOnu vaMSasthulu; yahalaeleeyulu 
yahalaelu vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:27 వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు అరువదివేల ఐదువందలమంది. 
saMkhyaa 26:27 vraayabaDinavaari saMkhyachoppuna veeru aruvadivaela 
aiduvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 26:28 యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు అతని కుమారులు మనషేష్ ఎఫార్యిము. 
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saMkhyaa 26:28 yOsaepu putrula vaMSasthulu atani kumaarulu 
manashshae ephraayimu. 
సంఖాయ్ 26:29 మనషేష్ కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశసుథ్లు; మాకీరు గిలాదును కనెను; 

గిలాదీయులు గిలాదు వంశసుథ్లు; వీరు గిలాదు పుతుర్లు. 
saMkhyaa 26:29 manashshae kumaarulalO maakeereeyulu maakeeru 
vaMSasthulu; maakeeru gilaadunu kanenu; gilaadeeyulu gilaadu 
vaMSasthulu; veeru gilaadu putrulu. 
సంఖాయ్ 26:30 ఈజరీయులు ఈజరు వంశసుథ్లు; హెలకీయులు హెలకు వంశసుథ్లు;  
saMkhyaa 26:30 eejareeyulu eejaru vaMSasthulu; helakeeyulu helaku 
vaMSasthulu;  
సంఖాయ్ 26:31 అశీర్యేలీయులు అశీర్యేలు వంశసుథ్లు; షెకెమీయులు షెకెము వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:31 aSreeyaeleeyulu aSreeyaelu vaMSasthulu; shekemeeyulu 
shekemu vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:32 షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశసుథ్లు; హెపెరీయులు హెపెరు వంశసుథ్లు. 
saMkhyaa 26:32 shemeedaayeeyulu shemeedaa vaMSasthulu; hepereeyulu 
heperu vaMSasthulu. 
సంఖాయ్ 26:33 హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు పుటట్లేదు. 

సెలోపెహాదు కుమారెత్ల పేరులు మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్. 
saMkhyaa 26:33 heperu kumaaruDaina selOpehaaduku kumaartelaegaani 
kumaarulu puTTalaedu. selOpehaadu kumaartela paerulu mahalaa nOyaa 
hoglaa milkaa tirsaa. 
సంఖాయ్ 26:34 వీరు మనషీ ష్యుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు ఏబది రెండువేల 

ఏడువందలమంది. 
saMkhyaa 26:34 veeru manashsheeyula vaMSasthulu; vraayabaDinavaari 
saMkhyachoppuna veeru aebadi reMDuvaela aeDuvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 26:35 ఎఫార్యిము పుతుర్ల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు వంశసుథ్లు; 

బేకరీయులు బేకరు వంశసుథ్లు; తహనీయులు తహను వంశసుథ్లు, 
saMkhyaa 26:35 ephraayimu putrula vaMSamulu ivi; shootalaheeyulu 
shootalahu vaMSasthulu; baekareeyulu baekaru vaMSasthulu; tahaneeyulu 
tahanu vaMSasthulu, 
సంఖాయ్ 26:36 వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశసుథ్లు. 
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saMkhyaa 26:36 veeru shootalahu kumaarulu; aeraaneeyulu aeraanu 
vaMSasthulu. 
సంఖాయ్ 26:37 వీరు ఎఫార్యిమీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు ముపప్ది 

రెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపు పుతుర్ల వంశసుథ్లు. 
saMkhyaa 26:37 veeru ephraayimeeyula vaMSasthulu. vraayabaDinavaari 
saMkhyachoppuna veeru muppadi reMDuvaela aiduvaMdalamaMdi; veeru 
yOsaepu putrula vaMSasthulu. 
సంఖాయ్ 26:38 బెనాయ్మీను పుతుర్ల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశసుథ్లు; అషేబ్లీయులు అషేబ్ల 

వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:38 benyaameenu putrula vaMSamulalO beleeyulu bela 
vaMSasthulu; ashbaeleeyulu ashbaela vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:39 అహీరామీయులు అహీరాము వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:39 aheeraameeyulu aheeraamu vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:40 షూపామీయులు షూపాము వంశసుథ్లు; బెల కుమారులు ఆరుద్ నయమాను; 

ఆరీద్యులు ఆరుద్ వంశసుథ్లు; నయమానీయులు నయమాను వంశసుథ్లు. 
saMkhyaa 26:40 shoopaameeyulu shoopaamu vaMSasthulu; bela 
kumaarulu aardu nayamaanu; aardeeyulu aardu vaMSasthulu; 
nayamaaneeyulu nayamaanu vaMSasthulu. 
సంఖాయ్ 26:41 వీరు బెనాయ్మీనీయుల వంశసుథ్లు; వారిలో వార్యబడిన లెకక్చొపుప్న నలుబది 

యయిదువేల ఆరువందలమంది. 
saMkhyaa 26:41 veeru benyaameeneeyula vaMSasthulu; vaarilO 
vraayabaDina lekkachoppuna nalubadi yayiduvaela aaruvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 26:42 దాను పుతుర్ల వంశములలో షూషామీయులు షూషాము వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:42 daanu putrula vaMSamulalO shooshaameeyulu 
shooshaamu vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:43 వీరు తమ వంశములలో దానీయుల వంశసుథ్లు. వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న 

వీరు అరువది నాలుగువేల నాలుగువందలమంది. 
saMkhyaa 26:43 veeru tama vaMSamulalO daaneeyula vaMSasthulu. 
vraayabaDinavaari saMkhyachoppuna veeru aruvadi naaluguvaela 
naaluguvaMdalamaMdi. 
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సంఖాయ్ 26:44 ఆషేరు పుతుర్ల వంశములలో యిమీన్యులు యిమాన్ వంశసుథ్లు, ఇషీవ్యులు ఇషీవ్ 

వంశసుథ్లు; బెరీయులు బెరీయా వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:44 aashaeru putrula vaMSamulalO yimneeyulu yimnaa 
vaMSasthulu, ishveeyulu ishvee vaMSasthulu; bereeyulu bereeyaa 
vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:45 బెరీయానీయులలో హెబెరీయులు హెబెరు వంశసుథ్లు; మలీక్యేలీయులు మలీక్యేలు 

వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:45 bereeyaaneeyulalO hebereeyulu heberu vaMSasthulu; 
malkeeyaeleeyulu malkeeyaelu vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:46 ఆషేరు కుమారెత్ పేరు శెరహు. 
saMkhyaa 26:46 aashaeru kumaarte paeru Serahu. 
సంఖాయ్ 26:47 వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు ఆషేరీయుల వంశసుథ్లు; వీరు ఏబది 

మూడువేల నాలుగువందలమంది. 
saMkhyaa 26:47 vraayabaDinavaari saMkhyachoppuna veeru 
a a s h a e r e e y u l a v a M S a s t h u l u ; v e e r u a e b a d i m o o D u v a e l a 
naaluguvaMdalamaMdi. 
సంఖాయ్ 26:48 నఫాత్లీ పుతుర్ల వంశములలో యహసయేలీయులు యహసయేలు వంశసుథ్లు; 

గూనీయులు గూనీ వంశసుథ్లు; 
saMkhyaa 26:48 naphtaalee putrula vaMSamulalO yahasayaeleeyulu 
yahasayaelu vaMSasthulu; gooneeyulu goonee vaMSasthulu; 

సంఖాయ్ 26:49 యేసెరీయులు యేసెరు వంశసుథ్లు; షిలేల్మీయులు షిలేల్ము వంశసుథ్లు. 
saMkhyaa 26:49 yaesereeyulu yaeseru vaMSasthulu; shillaemeeyulu 
shillaemu vaMSasthulu. 
సంఖాయ్ 26:50 వీరు నఫాత్లీయుల వంశసుథ్లు; వార్యబడినవారి సంఖయ్చొపుప్న వీరు నలుబది 

యయిదువేల నాలుగువందలమంది 

saMkhyaa 26:50 veeru naphtaaleeyula vaMSasthulu; vraayabaDinavaari 
saMkhyachoppuna veeru nalubadi yayiduvaela naaluguvaMdalamaMdi 
సంఖాయ్ 26:51 ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయియ్నిన్ ఏడువందల 

ముపప్దిమంది. 
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saMkhyaa 26:51 iSraayaeleeyulalO lekkiMpabaDina veeru aarulakshala 
veyyinni aeDuvaMdala muppadimaMdi. 
సంఖాయ్ 26:52 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను వీరి పేళల్ లెకక్చొపుప్న ఆ దేశమును వీరికి 

సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలెను. 
saMkhyaa 26:52 yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu veeri paeLla 
l e k k a c h o p p u n a a a d a e S a m u n u v e e r i k i s v a a s t h y a m u g a a 
paMchipeTTavalenu. 
సంఖాయ్ 26:53 ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; 
saMkhyaa 26:53 ekkuvamaMdiki ekkuva svaasthyamu iyyavalenu; 

సంఖాయ్ 26:54 తకుక్వమందికి తకుక్వ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. దాని దాని జనసంఖయ్నుబటిట్ ఆ యా 

గోతర్ములకు సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. 
saMkhyaa 26:54 takkuvamaMdiki takkuva svaasthyamu iyyavalenu. daani 
daani janasaMkhyanubaTTi aa yaa gOtramulaku svaasthyamu iyyavalenu. 
సంఖాయ్ 26:55 చీటుల్వేసి ఆ భూమిని పంచిపెటట్వలెను. వారు తమ తమ పితరుల గోతర్ముల 

జనసంఖయ్చొపుప్న సావ్సథ్య్మును పొందవలెను. 
saMkhyaa 26:55 cheeTluvaesi aa bhoomini paMchipeTTavalenu. vaaru 
tama tama pitarula gOtramula janasaMkhyachoppuna svaasthyamunu 
poMdavalenu. 
సంఖాయ్ 26:56 ఎకుక్వమందికేమి తకుక్వమందికేమి చీటుల్వేసి యెవరి సావ్సథ్య్మును వారికి 

పంచిపెటట్వలెను. 
saMkhyaa 26:56 ekkuvamaMdikaemi takkuvamaMdikaemi cheeTluvaesi 
yevari svaasthyamunu vaariki paMchipeTTavalenu. 
సంఖాయ్ 26:57 వారివారి వంశములలో లెకిక్ంపబడిన లేవీయులు వీరు. గెరోష్నీయులు గెరోష్ను 

వంశసుథ్లు; కహాతీయులు కహాతు వంశసుథ్లు; మెరారీయులు మెరారి వంశసుథ్లు. 
saMkhyaa 26:57 vaarivaari vaMSamulalO lekkiMpabaDina laeveeyulu 
veeru. gershOneeyulu gershOnu vaMSasthulu; kahaateeyulu kahaatu 
vaMSasthulu; meraareeyulu meraari vaMSasthulu. 
సంఖాయ్ 26:58 లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబీన్యుల వంశము హెబోర్నీయుల వంశము 

మహలీయుల వంశము మూషీయుల వంశము కోరహీయుల వంశము. 
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saMkhyaa 26:58 laeveeyula vaMSamulu aevanagaa, libneeyula vaMSamu 
hebrOneeyula vaMSamu mahaleeyula vaMSamu moosheeyula vaMSamu 
kOraheeyula vaMSamu. 
సంఖాయ్ 26:59 కహాతు అమార్మును కనెను; అమార్ము భారయ్పేరు యోకెబెదు. ఆమె లేవీ కుమారెత్; 

ఐగుపుత్లో ఆమె లేవీకి పుటెట్ను. ఆమె అమార్మువలన అహరోనును మోషేను వీరి సహోదరియగు 

మిరాయ్మును కనెను. 
saMkhyaa 26:59 kahaatu amraamunu kanenu; amraamu bhaaryapaeru 
yOkebedu. aame laevee kumaarte; aiguptulO aame laeveeki puTTenu. aame 
amraamuvalana aharOnunu mOshaenu veeri sahOdariyagu miryaamunu 
kanenu. 
సంఖాయ్ 26:60 అహరోనువలన నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు పుటిట్రి. 
saMkhyaa 26:60 aharOnuvalana naadaabu abeehu eliyaajaru eetaamaaru 
puTTiri. 
సంఖాయ్ 26:61 నాదాబు అబీహులు యెహోవా సనిన్ధికి అనాయ్గిన్ తెచిచ్నపుప్డు చనిపోయిరి. 
saMkhyaa 26:61 naadaabu abeehulu yehOvaa sannidhiki anyaagni 
techchinappuDu chanipOyiri. 
సంఖాయ్ 26:62 వారిలో నెల మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి లెకిక్ంపబడినవారందరు ఇరువది 

మూడువేలమంది. వారు ఇశార్యేలీయులలో లెకిక్ంపబడినవారు కారుగనుక ఇశార్యేలీయులలో 

వారికి సావ్సథ్య్మియయ్బడలేదు. 
saMkhyaa 26:62 vaarilO nela modalukoni pai praayamu kaligi 
lekkiMpabaDinavaaraMdaru iruvadi mooDuvaelamaMdi. vaaru 
iSraayaeleeyulalO lekkiMpabaDinavaaru kaaruganuka iSraayaeleeyulalO 
vaariki svaasthyamiyyabaDalaedu. 
సంఖాయ్ 26:63 యెరికో పార్ంతములయందలి యొరాద్నునొదద్నునన్ మోయాబు మైదానములలో 

మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశార్యేలీయుల జనసంఖయ్ చేసినపుప్డు లెకిక్ంపబడినవారు 

వీరు. 
saMkhyaa 26:63 yerikO praaMtamulayaMdali yordaanunoddanunna 
mOyaabu maidaanamulalO mOshaeyu yaajakuDagu eliyaajarunu 
iSraayaeleeyula janasaMkhya chaesinappuDu lekkiMpabaDinavaaru veeru. 
సంఖాయ్ 26:64 మోషే అహరోనులు సీనాయి అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల సంఖయ్ను చేసినపుప్డు 

లెకిక్ంపబడినవారిలో ఒకక్డైనను వీరిలో ఉండలేదు. 
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saMkhyaa 26:64 mOshae aharOnulu seenaayi araNyamulO iSraayaeleeyula 
saMkhyanu chaesinappuDu lekkiMpabaDinavaarilO okkaDainanu veerilO 
uMDalaedu. 
సంఖాయ్ 26:65 ఏలయనగా వారు నిశచ్యముగా అరణయ్ములో చనిపోవుదురని యెహోవా 

వారినిగూరిచ్ సెలవిచెచ్ను. యెపునెన్ కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 

వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 
saMkhyaa 26:65 aelayanagaa vaaru niSchayamugaa araNyamulO 
chanipOvudurani yehOvaa vaarinigoorchi selavichchenu. yepunne 
kumaaruDaina kaalaebunu noonu kumaaruDaina yehOshuvayu tappa 
vaarilO okkaDainanu migiliyuMDalaedu. 
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సంఖాయ్ 27:1 అపుప్డు యోసేపు కుమారుడైన మనషేష్ వంశసుథ్లలో సెలోపెహాదు కుమారెత్లు వచిచ్రి. 

సెలోపెహాదు హెసెరు కుమారుడును గిలాదు మనుమడును మాకీరు మునిమనుమడునై యుండెను. 

అతని కుమారెత్ల పేళుల్ మహలా, నోయా, హొగాల్, మిలాక్, తిరాస్ అనునవి. 
saMkhyaa 27:1 appuDu yOsaepu kumaaruDaina manashshae 
vaMSasthulalO selOpehaadu kumaartelu vachchiri. selOpehaadu heseru 
kumaaruDunu gilaadu manumaDunu maakeeru munimanumaDunai 
yuMDenu. atani kumaartela paeLlu mahalaa, nOyaa, hoglaa, milkaa, tirsaa 
anunavi. 
సంఖాయ్ 27:2 వారు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మోషే యెదుటను యాజకుడైన 

ఎలియాజరు ఎదుటను పర్ధానుల యెదుటను సరవ్సమాజము యెదుటను నిలిచి చెపిప్నదేమనగా మా 

తండిర్ అరణయ్ములో మరణమాయెను. 
saMkhyaa 27:2 vaaru pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunodda 
mOshae yeduTanu yaajakuDaina eliyaajaru eduTanu pradhaanula 
yeduTanu sarvasamaajamu yeduTanu nilichi cheppinadaemanagaa maa 
taMDri araNyamulO maraNamaayenu. 
సంఖాయ్ 27:3 అతడు కోరహు సమూహములో, అనగా యెహోవాకు విరోధముగా కూడినవారి 

సమూహములో ఉండలేదు గాని తన పాపమునుబటిట్ మృతిబొందెను. 
saMkhyaa 27:3 ataDu kOrahu samoohamulO, anagaa yehOvaaku 
virOdhamugaa kooDinavaari samoohamulO uMDalaedu gaani tana 
paapamunubaTTi mRtiboMdenu. 
సంఖాయ్ 27:4 అతనికి కుమారులు కలుగలేదు; అతనికి కుమారులు లేనంతమాతర్ముచేత మా 

తండిర్పేరు అతని వంశములోనుండి మాసిపోనేల? మా తండిర్ సహోదరులతో పాటు సావ్సథ్య్మును 

మాకు దయచేయుమనిరి. 
saMkhyaa 27:4 ataniki kumaarulu kalugalaedu; ataniki kumaarulu 
laenaMtamaatramuchaeta maa taMDripaeru atani vaMSamulOnuMDi 
maasipOnaela? maa taMDri sahOdarulatO paaTu svaasthyamunu maaku 
dayachaeyumaniri. 
సంఖాయ్ 27:5 అపుప్డు మోషే వారికొరకు యెహోవా సనిన్ధిని మనవిచేయగా 

saMkhyaa 27:5 appuDu mOshae vaarikoraku yehOvaa sannidhini 
manavichaeyagaa 

సంఖాయ్ 27:6 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. సెలోపెహాదు కుమారెత్లు చెపిప్నది యుకత్ము. 
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saMkhyaa 27:6 yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu. selOpehaadu 
kumaartelu cheppinadi yuktamu. 
సంఖాయ్ 27:7 నిశచ్యముగా వారి తండిర్ సహోదరులతో పాటు భూసావ్సథ్య్మును వారి అధీనముచేసి 

వారి తండిర్ సావ్సథ్య్మును వారికి చెందచేయవలెను. 
saMkhyaa 27:7 niSchayamugaa vaari taMDri sahOdarulatO paaTu 
bhoosvaasthyamunu vaari adheenamuchaesi vaari taMDri svaasthyamunu 
vaariki cheMdachaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 27:8 మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటుల్ చెపప్వలెను ఒకడు కుమారుడులేక 

మృతిబొందినయెడల మీరు వాని భూసావ్సథ్య్మును వాని కుమారెత్లకు చెందచేయవలెను. 
saMkhyaa 27:8 mariyu neevu iSraayaeleeyulatO iTlu cheppavalenu okaDu 
kumaaruDulaeka mRtiboMdinayeDala meeru vaani bhoosvaasthyamunu 
vaani kumaartelaku cheMdachaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 27:9 వానికి కుమారెత్ లేనియెడల వాని అనన్దముమ్లకు వాని సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను. 
saMkhyaa 27:9 vaaniki kumaarte laeniyeDala vaani annadammulaku vaani 
svaasthyamu iyyavalenu. 
సంఖాయ్ 27:10 వానికి అనన్దముమ్లు లేనియెడల వాని భూసావ్సథ్య్మును వాని తండిర్ అనన్దముమ్లకు 

ఇయయ్వలెను.  
s a M k h y a a 2 7 : 1 0 v a a n i k i a n n a d a m m u l u l a e n i y e D a l a v a a n i 
bhoosvaasthyamunu vaani taMDri annadammulaku iyyavalenu.  
సంఖాయ్ 27:11 వాని తండిర్కి అనన్దముమ్లు లేనియెడల వాని కుటుంబములో వానికి సమీపమైన 

జాఞ్తికి వాని సావ్సథ్య్ము ఇయయ్వలెను; వాడు దాని సావ్ధీనపరచుకొనును. యెహోవా మోషేకు 

ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇది ఇశార్యేలీయులకు విధింపబడిన కటట్డ. 
saMkhyaa 27:11 vaani taMDriki annadammulu laeniyeDala vaani 
kuTuMbamulO vaaniki sameepamaina j~naatiki vaani svaasthyamu 
iyyavalenu; vaaDu daani svaadheenaparachukonunu. yehOvaa mOshaeku 
aaj~naapiMchinaTlu idi iSraayaeleeyulaku vidhiMpabaDina kaTTaDa. 
సంఖాయ్ 27:12 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఈ అబారీము కొండయెకిక్ నేను 

ఇశార్యేలీయులకు ఇచిచ్న దేశమును చూడుము. 
saMkhyaa 27:12 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu ee abaareemu 
koMDayekki naenu iSraayaeleeyulaku ichchina daeSamunu chooDumu. 
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సంఖాయ్ 27:13 నీవు దాని చూచిన తరువాత నీ సహోదరుడైన అహరోను చేరచ్బడినటుల్ నీవును నీ 

సవ్జనులలో చేరచ్బడుదువు.  
saMkhyaa 27:13 neevu daani choochina taruvaata nee sahOdaruDaina 
aharOnu chaerchabaDinaTlu neevunu nee svajanulalO chaerchabaDuduvu.  
సంఖాయ్ 27:14 ఏలయనగా సీను అరణయ్ములో సమాజము వాదించినపుప్డు ఆ నీళల్యొదద్ వారి 

కనున్లయెదుట ననున్ పరిశుదధ్పరచక నామీద తిరుగబడితిరి. ఆ నీళుల్ సీను అరణయ్మందలి 

కాదేషులోనునన్ మెరీబా నీళేల్. 
saMkhyaa 27:14 aelayanagaa seenu araNyamulO samaajamu 
vaadiMchinappuDu aa neeLlayodda vaari kannulayeduTa nannu 
pariSuddhaparachaka naameeda tirugabaDitiri. aa neeLlu seenu 
araNyamaMdali kaadaeshulOnunna mereebaa neeLlae. 
సంఖాయ్ 27:15 అపుప్డు మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను యెహోవా, సమసత్ మానవుల ఆతమ్లకు దేవా, 

యెహోవా సమాజము కాపరిలేని గొఱఱ్లవలె ఉండకుండునటుల్ ఈ సమాజముమీద ఒకని 

నియమించుము. 
saMkhyaa 27:15 appuDu mOshae yehOvaatO iTlanenu yehOvaa, samasta 
maanavula aatmalaku daevaa, yehOvaa samaajamu kaaparilaeni 
go~r~ralavale uMDakuMDunaTlu ee samaajamumeeda okani 
niyamiMchumu. 
సంఖాయ్ 27:16 అతడు వారి యెదుట వచుచ్చు, పోవుచునుండి, 
saMkhyaa 27:16 ataDu vaari yeduTa vachchuchu, pOvuchunuMDi, 
సంఖాయ్ 27:17 వారికి నాయకుడుగా ఉండుటకు సమరుథ్డై యుండవలెను. 
saMkhyaa 27:17 vaariki naayakuDugaa uMDuTaku samarthuDai 
yuMDavalenu. 
సంఖాయ్ 27:18 అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నూను కుమారుడైన యెహోషువ ఆతమ్ను 

పొందినవాడు. నీవు అతని తీసికొని అతనిమీద నీ చెయియ్యుంచి 

saMkhyaa 27:18 aMduku yehOvaa mOshaetO iTlanenu noonu 
kumaaruDaina yehOshuva aatmanu poMdinavaaDu. neevu atani teesikoni 
atanimeeda nee cheyyiyuMchi 
సంఖాయ్ 27:19 యాజకుడగు ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము ఎదుటను అతని నిలువబెటిట్ 

వారి కనున్లయెదుట అతనికి ఆజఞ్యిముమ్; 
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saMkhyaa 27:19 yaajakuDagu eliyaajaru eduTanu sarvasamaajamu 
eduTanu atani niluvabeTTi vaari kannulayeduTa ataniki aaj~nayimmu; 

సంఖాయ్ 27:20 ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము అతని మాట వినునటుల్ అతనిమీద నీ ఘనతలో 

కొంత ఉంచుము. 
saMkhyaa 27:20 iSraayaeleeyula sarvasamaajamu atani maaTa vinunaTlu 
atanimeeda nee ghanatalO koMta uMchumu. 
సంఖాయ్ 27:21 యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుట అతడు నిలువగా అతడు యెహోవా సనిన్ధిని 

ఊ రీ ము తీ రుప్ వ ల న అ త ని కొ ర కు వి చా రిం ప వ లె ను . అ త డు ను అ త ని తో కూ డ 

ఇశార్యేలీయులందరును, అనగా సరవ్సమాజము అతని మాటచొపుప్న తమ సమసత్ కారయ్ములను 

జరుపుచుండవలెను. 
saMkhyaa 27:21 yaajakuDaina eliyaajaru eduTa ataDu niluvagaa ataDu 
y e h O v a a s a n n i d h i n i o o r e e m u t e e r p u v a l a n a a t a n i k o r a k u 
vichaariMpavalenu. ataDunu atanitO kooDa iSraayaeleeyulaMdarunu, 
anagaa sarvasamaajamu atani maaTachoppuna tama samasta 
kaaryamulanu jarupuchuMDavalenu. 
సంఖాయ్ 27:22 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. అతడు యెహోషువను తీసికొని 

యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటను సరవ్సమాజము ఎదుటను అతని నిలువబెటిట్ 
saMkhyaa 27:22 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu chaesenu. 
ataDu yehOshuvanu teesikoni yaajakuDaina eliyaajaru eduTanu 
sarvasamaajamu eduTanu atani niluvabeTTi 
సంఖాయ్ 27:23 అతనిమీద తనచేతులుంచి యెహోవా మోషేదావ్రా ఆజాఞ్పించినటుల్ అతనికి ఆజఞ్ 

యిచెచ్ను. 
saMkhyaa 27:23 atanimeeda tanachaetuluMchi yehOvaa mOshaedvaaraa 
aaj~naapiMchinaTlu ataniki aaj~na yichchenu. 
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సంఖాయ్ 28:1 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 28:1 yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 28:2 నీవు ఇశార్యేలీయులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము నాకు సువాసన కలుగుటకై మీరు 

హోమ రూపములుగా నాకు అరిప్ంచు ఆహారమును నియామక కాలమున నాయొదద్కు తెచుచ్టకు 

జాగర్తత్పడవలెను. 
saMkhyaa 28:2 neevu iSraayaeleeyulaku eelaagu aaj~naapiMchumu naaku 
suvaasana kaluguTakai meeru hOma roopamulugaa naaku arpiMchu 
aahaaramunu niyaamaka kaalamuna naayoddaku techchuTaku 
jaagrattapaDavalenu. 
సంఖాయ్ 28:3 మరియు నీవు వారికీలాగు ఆజాఞ్పించుము మీరు యెహోవాకు నితయ్మైన దహనబలి 

రూపముగా పర్తి దినము నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 28:3 mariyu neevu vaarikeelaagu aaj~naapiMchumu meeru 
yehOvaaku nityamaina dahanabali roopamugaa prati dinamu 
nirdOshamaina yaeDaadivagu reMDu maga go~r~rapillalanu 
arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 28:4 వాటిలో ఒక గొఱఱ్పిలల్ను ఉదయమందు అరిప్ంచి సాయంకాలమందు రెండవదానిని 

అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 28:4 vaaTilO oka go~r~rapillanu udayamaMdu arpiMchi 
saayaMkaalamaMdu reMDavadaanini arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 28:5 దంచితీసిన మూడు పళల్లోనిది పావు నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు పిండిలో 

పదియవవంతు నైవేదయ్ము చేయవలెను. 
saMkhyaa 28:5 daMchiteesina mooDu paLlalOnidi paavu noonetO 
kalupabaDina toomeDu piMDilO padiyavavaMtu naivaedyamu 
chaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 28:6 అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా సీనాయి కొండమీద 

నియమింపబడిన నితయ్మైన దహనబలి. 
saMkhyaa 28:6 adi yehOvaaku iMpaina suvaasanagala hOmamugaa 
seenaayi koMDameeda niyamiMpabaDina nityamaina dahanabali. 
సంఖాయ్ 28:7 ఆ మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలసిన పానారప్ణము ముపాప్వు; పరిశుదధ్సథ్లములో 

మదయ్మును యెహోవాకు పానారప్ణముగా పోయింపవలెను. 
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saMkhyaa 28:7 aa modaTi go~r~rapi l latO arpiMpavalasina 
paanaarpaNamu muppaavu; pariSuddhasthalamulO madyamunu 
yehOvaaku paanaarpaNamugaa pOyiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 28:8 ఉదయ నైవేదయ్మును దాని పానారప్ణమును అరిప్ంచినటుల్ యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగల హోమముగా ఆ రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను సాయంకాలమందు అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 28:8 udaya naivaedyamunu daani paanaarpaNamunu 
arpiMchinaTlu yehOvaaku iMpaina suvaasanagala hOmamugaa aa 
reMDava go~r~rapillanu saayaMkaalamaMdu arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 28:9 విశార్ంతిదినమున నిరోద్షమైన యేడాదివగు రెండు గొఱఱ్పిలల్లను నైవేదయ్రూపముగాను, 

దాని పానారప్ణముగాను నూనెతో కలపబడిన తూమెడు పిండిలో రెండు పదియవవంతులను 

అరిప్ంవవలెను. 
saMkhyaa 28:9 viSraaMtidinamuna nirdOshamaina yaeDaadivagu reMDu 
go~r~rapillalanu naivaedyaroopamugaanu, daani paanaarpaNamugaanu 
noonetO kalapabaDina toomeDu piMDilO reMDu padiyavavaMtulanu 
arpiMvavalenu. 
సంఖాయ్ 28:10 నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యిది పర్తి విశార్ంతిదినమున 

చేయవలసిన దహనబలి. 
saMkhyaa 28:10 nityamaina dahanabaliyu daani paanaarpaNamunu gaaka 
yidi prati viSraaMtidinamuna chaeyavalasina dahanabali. 
సంఖాయ్ 28:11 నెలనెలకు మొదటిదినమున యెహోవాకు దహనబలి అరిప్ంచవలెను. రెండు 

కోడెదూడలను ఒక పొటేట్లును నిరోద్షమైన యేడాదివగు ఏడు గొఱఱ్పిలల్లను వాటిలో పర్తి 

కోడెదూడతోను, 
saMkhyaa 28:11 nelanelaku modaTidinamuna yehOvaaku dahanabali 
arpiMchavalenu. reMDu kODedooDalanu oka poTTaelunu nirdOshamaina 
yaeDaadivagu aeDu go~r~rapillalanu vaaTilO prati kODedooDatOnu, 
సంఖాయ్ 28:12 నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు పిండిలో మూడు పదియవవంతులను నైవేదయ్ముగాను 

ఒకొక్కక్ పొటేట్లుతోను, నూనెతో కలపబడి తూమెడు పిండిలో రెండు పదియవవంతులను 

నైవేదయ్ముగాను, ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో నూనెతో కలపబడిన తూమెడు పిండిలో నొక పదియవవంతును 

నైవేదయ్ముగాను చేయవలెను. 

Page  of 203 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

saMkhyaa 28:12 noonetO kalupabaDina toomeDu piMDilO mooDu 
padiyavavaMtulanu naivaedyamugaanu okkokka poTTaelutOnu, noonetO 
k a l a p a b a D i t o o m e D u p i M D i l O r e M D u p a d i y a v a v a M t u l a n u 
naivaedyamugaanu, okkokka go~r~rapillatO noonetO kalapabaDina 
toomeDu piMDilO noka padiyavavaMtunu naivaedyamugaanu 
chaeyavalenu. 
సంఖాయ్ 28:13 అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలి. 
saMkhyaa 28:13 adi yehOvaaku iMpaina suvaasanagala dahanabali. 
సంఖాయ్ 28:14 వాటి పానారప్ణములు ఒకొక్కక్ కోడెతో పడినన్ర దార్కాష్రసమును పొటేట్లుతో పడియు 

గొఱఱ్పిలల్తో ముపాప్వును ఉండవలెను. ఇది సంవతస్రములో మాస మాసమునకు జరుగవలసిన 

దహనబలి. 
saMkhyaa 28:14 vaaTi paanaarpaNamulu okkokka kODetO paDinnara 
draakshaarasamunu poTTaelutO paDiyu go~r~rapillatO muppaavunu 
uMDavalenu. idi saMvatsaramulO maasa maasamunaku jarugavalasina 
dahanabali. 
సంఖాయ్ 28:15 నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక యొక మేకపిలల్ను 

పాపపరిహారారథ్బలిగా యెహోవాకు అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 28:15 nityamaina dahanabaliyu daani paanaarpaNamunu gaaka 
yoka maekapillanu paapaparihaaraarthabaligaa yehOvaaku arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 28:16 మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము యెహోవాకు పసాక్పండుగ. 
saMkhyaa 28:16 modaTi nela padunaalugava dinamu yehOvaaku 
paskaapaMDuga. 
సంఖాయ్ 28:17 ఆ నెల పదునయిదవ దినము పండుగ జరుగును. ఏడు దినములు పొంగని 

భక్షయ్ములనే తినవలెను. 
saMkhyaa 28:17 aa nela padunayidava dinamu paMDuga jarugunu. aeDu 
dinamulu poMgani bhakshyamulanae tinavalenu. 
సంఖాయ్ 28:18 మొదటి దినమున పరిశుదధ్ సంఘము కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన 

పనులేమియు చేయకూడదు 

saMkhyaa 28:18 modaTi dinamuna pariSuddha saMghamu kooDavalenu. 
aMdulO meeru jeevanOpaadhiyaina panulaemiyu chaeyakooDadu 
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సంఖాయ్ 28:19 అయితే యెహోవాకు దహనబలిగా మీరు రెండు కోడెదూడలను ఒక పొటేట్లును 

ఏడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి మీకు కలిగిన వాటిలో నిరోద్షమైనవై 

యుండవలెను 

saMkhyaa 28:19 ayitae yehOvaaku dahanabaligaa meeru reMDu 
kO De d ooDal anu oka p oTTae l u nu ae Daad ivag u ae Du mag a 
go~r~rapillalanu arpiMpavalenu. avi meeku kaligina vaaTilO 
nirdOshamainavai yuMDavalenu 

సంఖాయ్ 28:20 వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలపబడిన గోధుమల పిండి. 
saMkhyaa 28:20 vaaTi naivaedyamu noonetO kalapabaDina gOdhumala 
piMDi. 
సంఖాయ్ 28:21 ఒకొక్కక్ కోడెతో తూములో మూడు పదియవవంతులను, పొటేట్లుతో రెండు 

పదియవవంతులను ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ గొఱఱ్పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

saMkhyaa 28:21 okkokka kODetO toomulO mooDu padiyavavaMtulanu, 
poTTaelutO reMDu padiyavavaMtulanu aa yaeDu go~r~rapillalalO 
okkokka go~r~rapillatO okkokka padiyavavaMtunu 

సంఖాయ్ 28:22 మీకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకను అరిప్ంపవలెను. 
s a M k h y a a 2 8 : 2 2 m e e k u p r a a y a S c h i t t a m u k a l u g u T a k a i 
paapaparihaaraarthabaligaa oka maekanu arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 28:23 ఉదయమున మీరు అరిప్ంచు నితయ్మైన దహనబలి గాక వీటిని మీరు అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 28:23 udayamuna meeru arpiMchu nityamaina dahanabali 
gaaka veeTini meeru arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 28:24 అటేల్ ఆ యేడు దినములలో పర్తిదినము యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల 

హోమదర్వయ్మును ఆహారముగా అరిప్ంచవలెను. నితయ్మైన దహనబలియు దాని పానారప్ణమును గాక 

దానిని అరిప్ంచవలెను. 
saMkhyaa 28:24 aTlae aa yaeDu dinamulalO pratidinamu yehOvaaku 
iMpaina suvaasanagala hOmadravyamunu aahaaramugaa arpiMchavalenu. 
nityamaina dahanabaliyu daani paanaarpaNamunu gaaka daanini 
arpiMchavalenu. 
సంఖాయ్ 28:25 ఏడవ దినమున పరిశుదధ్సంఘము కూడవలెను. ఆ దినమున మీరు జీవనోపాధియైన 

పనులేమియు చేయకూడదు. 
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saMkhyaa 28:25 aeDava dinamuna pariSuddhasaMghamu kooDavalenu. aa 
dinamuna meeru jeevanOpaadhiyaina panulaemiyu chaeyakooDadu. 
సంఖాయ్ 28:26 మరియు పర్థమ ఫలములను అరిప్ంచుదినమున, అనగా వారముల పండుగదినమున 

మీరు యెహోవాకు కొర్తత్ పంటలో నైవేదయ్ము తెచుచ్నపుప్డు మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. 

నాడు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు. 
saMkhyaa 28:26 mariyu prathama phalamulanu arpiMchudinamuna, 
anagaa vaaramula paMDugadinamuna meeru yehOvaaku krotta paMTalO 
naivaedyamu techchunappuDu meeru pariSuddha saMghamugaa 
kooDavalenu. naaDu meeru jeevanOpaadhiyaina panulaemiyu 
chaeyakooDadu. 
సంఖాయ్ 28:27 యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా మీరు రెండు కోడెదూడలను ఒక 

పొటేట్లును ఏడాదివైన యేడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను వాటికి నైవేదయ్ముగా పర్తి కోడెదూడతోను 

saMkhyaa 28:27 yehOvaaku iMpaina suvaasanagala dahanabaligaa meeru 
reMDu kODedooDalanu oka poTTaelunu aeDaadivaina yaeDu maga 
go~r~rapillalanu vaaTiki naivaedyamugaa prati kODedooDatOnu 

సంఖాయ్ 28:28 నూనెతో కలుపబడిన తూమెడు పిండిలో మూడు పదియవవంతులను, పర్తి 

పొటేట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

saMkhyaa 28:28 noonetO kalupabaDina toomeDu piMDilO mooDu 
padiyavavaMtulanu, prati poTTaelutO reMDu padiyavavaMtulanu 

సంఖాయ్ 28:29 ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

saMkhyaa 28:29 aa yaeDu go~r~rapillalalO okkokka pillatO okkokka 
padiyavavaMtunu 

సంఖాయ్ 28:30 మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై యొక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 28:30 mee nimittamu praayaSchittamu chaeyabaDuTakai yoka 
maekapillanu arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 28:31 నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును గాక వాటిని వాటి పానారప్ణములను 

అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షములుగా నుండవలెను. 
saMkhyaa 28:31 nityamaina dahanabaliyu daani naivaedyamunu gaaka 
vaaTini vaaTi paanaarpaNamulanu arpiMpavalenu. avi nirdOshamulugaa 
nuMDavalenu. 
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సంఖాయ్ 29:1 ఏడవ నెల మొదటితేదిన మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. 
saMkhyaa 29:1 aeDava nela modaTitaedina meeru pariSuddha 
saMghamugaa kooDavalenu. 
సంఖాయ్ 29:2 మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయకూడదు; అది మీకు శృంగధవ్ని దినము. 
saMkhyaa 29:2 meeru jeevanOpaadhiyaina panulaemiyu chaeyakooDadu; 
adi meeku SRMgadhvani dinamu. 
సంఖాయ్ 29:3 నిరోద్షమైన ఒక కోడెదూడను ఒక పొటేట్లును యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల 

దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను.  
saMkhyaa 29:3 nirdOshamaina oka kODedooDanu oka poTTaelunu 
yehOvaaku iMpaina suvaasanagala dahanabaligaa arpiMpavalenu.  
సంఖాయ్ 29:4 వాటి వాటి విధి పర్కారముగా అమావాసయ్కు అరిప్ంచు దహనబలియు దాని 

నైవేదయ్మును, నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి పానారప్ణములును గాక మీరు 

నిరోద్షమైన యేడాదివగు ఏడు మగ గొఱఱ్పిలల్లను యెహోవాకు, ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 29:4 vaaTi vaaTi vidhi prakaaramugaa amaavaasyaku arpiMchu 
dahanabaliyu daani naivaedyamunu, nityamaina dahanabaliyu daani 
naivaedyamunu vaaTi paanaarpaNamulunu gaaka meeru nirdOshamaina 
yaeDaadivagu aeDu maga go~r~rapillalanu yehOvaaku, iMpaina 
suvaasanagala dahanabaligaa arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 29:5 వాటి నైవేదయ్ము నూనెతో కలుపబడిన గోధుమపిండి పర్తి కోడెదూడతో తూములో 

మూడు పదియవవంతులను, పొటేట్లుకు రెండు పదియవవంతులను, 
saMkhyaa 29:5 vaaTi naivaedyamu noonetO kalupabaDina gOdhumapiMDi 
prati kODedooDatO toomulO mooDu padiyavavaMtulanu, poTTaeluku 
reMDu padiyavavaMtulanu, 
సంఖాయ్ 29:6 ఏడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును మీ నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయబడుటకై పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 29:6 aeDu go~r~rapillalalO okkokka pillatO okkokka 
padiyavavaMtunu mee nimittamu praayaSchittamu chaeyabaDuTakai 
paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu arpiMpavalenu. 
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సంఖాయ్ 29:7 ఈ యేడవ నెల పదియవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అపుప్డు 

మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఏ పనియు చేయకూడదు. 
saMkhyaa 29:7 ee yaeDava nela padiyava dinamuna meeru pariSuddha 
s a M g h a m u g a a k o o D a v a l e n u . a p p u D u m i m m u n u m e e r u 
du@hkhaparachukonavalenu; ae paniyu chaeyakooDadu. 
సంఖాయ్ 29:8 పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై పాపపరిహారారథ్బలియు నితయ్మైన దహనబలియు దాని 

నైవేదయ్మును వాటి వాటి పానారప్ణములునుగాక, మీరు ఒక కోడెదూడను ఒక పొటేట్లును ఏడాదివైన 

యేడు గొఱఱ్పిలల్లను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అవి మీకునన్ 

వాటిలో నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 
saMkhyaa 29:8 praayaSchittamu kaluguTakai paapaparihaaraarthabaliyu 
nityamaina dahanabaliyu daani naivaedyamunu vaaTi vaaTi 
paanaarpaNamulunugaaka, meeru oka kODedooDanu oka poTTaelunu 
aeDaadivaina yaeDu go~r~rapillalanu yehOvaaku iMpaina suvaasanagala 
dahanabaligaa arpiMpavalenu. avi meekunna vaaTilO nirdOshamainavai 
yuMDavalenu. 
సంఖాయ్ 29:9 నూనెతో కలుపబడిన పిండిని నైవేదయ్ముగాను పర్తి కోడెతో తూములో మూడు 

పదియవవంతులను ఒక పొటేట్లుతో రెండు పదియవవంతులను 

saMkhyaa 29:9 noonetO kalupabaDina piMDini naivaedyamugaanu prati 
kODetO toomulO mooDu padiyavavaMtulanu oka poTTaelutO reMDu 
padiyavavaMtulanu 

సంఖాయ్ 29:10 ఆ యేడు గొఱఱ్పిలల్లలో ఒకొక్కక్ పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

saMkhyaa 29:10 aa yaeDu go~r~rapillalalO okkokka pillatO okkokka 
padiyavavaMtunu 

సంఖాయ్ 29:11 పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 29:11 paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu 
arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 29:12 మరియు ఏడవ నెల పదునయిదవ దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా 

కూడవలెను. అపుప్డు మీరు జీవనోపాధియైన పనులేమియు చేయక యేడు దినములు యెహోవాకు 

పండుగ ఆచరింపవలెను. 
saMkhyaa 29:12 mariyu aeDava nela padunayidava dinamuna meeru 
p a r i S u d d h a s a M g h a m u g a a k o o D a v a l e n u . a p p u D u m e e r u 
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jeevanOpaadhiyaina panulaemiyu chaeyaka yaeDu dinamulu yehOvaaku 
paMDuga aachariMpavalenu. 
సంఖాయ్ 29:13 నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును దాని పానారప్ణమును గాక, యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా పదమూడు కోడెదూడలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన 

పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను అరిప్ంపవలెను. అవి నిరోద్షమైనవై యుండవలెను. 
saMkhyaa 29:13 nityamaina dahanabaliyu daani naivaedyamunu daani 
paanaarpaNamunu gaaka, yehOvaaku iMpaina suvaasanagala 
dahanabaligaa padamooDu kODedooDalanu reMDu poTTaeLlanu 
aeDaadivaina padunaalugu go~r~rapillalanu arpiMpavalenu. avi 
nirdOshamainavai yuMDavalenu. 
సంఖాయ్ 29:14 నూనెతో కలుపబడిన గోధుమ పిండిని నైవేదయ్ముగాను ఆ పదమూడు కోడెదూడలలో 

పర్తి దూడతో తూములో మూడు పదియవవంతులను ఆ రెండు పొటేట్ళల్లో పర్తి పొటేట్లుతో రెండు 

పదియవవంతులను 

saMkhyaa 29:14 noonetO kalupabaDina gOdhuma piMDini 
naivaedyamugaanu aa padamooDu kODedooDalalO prati dooDatO 
toomulO mooDu padiyavavaMtulanu aa reMDu poTTaeLlalO prati 
poTTaelutO reMDu padiyavavaMtulanu 

సంఖాయ్ 29:15 ఆ పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లలో పర్తి పిలల్తో ఒకొక్కక్ పదియవవంతును 

పాపపరిహారారథ్బలిగా 

saMkhyaa 29:15 aa padunaalugu go~r~rapillalalO prati pillatO okkokka 
padiyavavaMtunu paapaparihaaraarthabaligaa 

సంఖాయ్ 29:16 ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంవలెను. 
saMkhyaa 29:16 oka maekapillanu arpiMvalenu. 
సంఖాయ్ 29:17 రెండవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును వాటి 

పానారప్ణములును గాక మీరు నిరోద్షమైన పండెర్ండు కోడెదూడలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన 

పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, 
saMkhyaa 29:17 reMDava dinamuna nityamaina dahanabaliyu daani 
naivaedyamunu vaaTi paanaarpaNamulunu gaaka meeru nirdOshamaina 
paMDreMDu kODedooDalanu reMDu poTTaeLlanu aeDaadivaina 
padunaalugu go~r~rapillalanu vidhi prakaaramugaa, 
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సంఖాయ్ 29:18 వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి వాటి 

నైవేదయ్మును 

saMkhyaa 29:18 vaaTi vaaTi lekkachoppuna, aa kODelatOnu 
poTTaeLlatOnu go~r~rapillalatOnu vaaTi vaaTi naivaedyamunu 

సంఖాయ్ 29:19 పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 29:19 paanaarpaNamulanu paapaparihaaraarthabaligaa oka 
maekapillanu arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 29:20 మూడవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును దాని పానారప్ణమును 

గాక నిరోద్షమైన పదకొండు కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను 

saMkhyaa 29:20 mooDava dinamuna nityamaina dahanabaliyu daani 
naivaedyamunu daani paanaarpaNamunu gaaka nirdOshamaina 
padakoMDu kODelanu reMDu poTTaeLlanu aeDaadivaina padunaalugu 
go~r~rapillalanu 

సంఖాయ్ 29:21 విధి పర్కారముగా వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను 

గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను 

saMkhyaa 29:21 vidhi prakaaramugaa vaaTi vaaTi lekkachoppuna, aa 
kODelatOnu poTTaeLlatOnu go~r~rapillalatOnu vaaTi naivaedyamunu 
paanaarpaNamulanu 

సంఖాయ్ 29:22 పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 29:22 paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu 
arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 29:23 నాలుగవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును పానారప్ణమును 

గాక నిరోద్షమైన పది కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను విధి 

పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 
saMkhyaa 29:23 naalugava dinamuna nityamaina dahanabaliyu daani 
naivaedyamunu paanaarpaNamunu gaaka nirdOshamaina padi kODelanu 
reMDu poTTaeLlanu aeDaadivaina padunaalugu go~r~rapillalanu vidhi 
prakaaramugaa, vaaTi vaaTi lekkachoppuna, 
సంఖాయ్ 29:24 ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను 

saMkhyaa 29:24 aa kODelatOnu poTTaeLlatOnu go~r~rapillalatOnu vaaTi 
naivaedyamunu paanaarpaNamulanu 
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సంఖాయ్ 29:25 పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 29:25 paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu 
arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 29:26 అయిదవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును పానారప్ణమును 

గాక నిరోద్షమైన తొమిమ్ది కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను విధి 

పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 
saMkhyaa 29:26 ayidava dinamuna nityamaina dahanabaliyu daani 
naivaedyamunu paanaarpaNamunu gaaka nirdOshamaina tommidi 
kODelanu reMDu poTTaeLlanu aeDaadiva ina padunaalugu 
go~r~rapillalanu vidhi prakaaramugaa, vaaTi vaaTi lekkachoppuna, 
సంఖాయ్ 29:27 ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

saMkhyaa 29:27 aa kODelatOnu poTTaeLlatOnu go~r~rapillalatOnu 

సంఖాయ్ 29:28 వాటి వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 29:28 vaaTi vaaTi naivaedyamunu paanaarpaNamulanu 
paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 29:29 ఆరవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును పానారప్ణమును గాక 

నిరోద్షమైన యెనిమిది కోడెలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను విధి 

పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 
saMkhyaa 29:29 aarava dinamuna nityamaina dahanabaliyu daani 
naivaedyamunu paanaarpaNamunu gaaka nirdOshamaina yenimidi 
kODelanu reMDu poTTaeLlanu aeDaadiva ina padunaalugu 
go~r~rapillalanu vidhi prakaaramugaa, vaaTi vaaTi lekkachoppuna, 
సంఖాయ్ 29:30 ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

saMkhyaa 29:30 aa kODelatOnu poTTaeLlatOnu go~r~rapillalatOnu vaaTi 
vaaTi naivaedyamunu paanaarpaNamulanu 

సంఖాయ్ 29:31 పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 29:31 paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu 
arpiMpavalenu. 
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సంఖాయ్ 29:32 ఏడవ దినమున నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును పానారప్ణమును గాక 

నిరోద్షమైన యేడు దూడలను రెండు పొటేట్ళల్ను ఏడాదివైన పదునాలుగు గొఱఱ్పిలల్లను విధి 

పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 
saMkhyaa 29:32 aeDava dinamuna nityamaina dahanabaliyu daani 
naivaedyamunu paanaarpaNamunu gaaka nirdOshamaina yaeDu 
dooDalanu reMDu poTTaeLlanu aeDaadivaina padunaalugu 
go~r~rapillalanu vidhi prakaaramugaa, vaaTi vaaTi lekkachoppuna, 
సంఖాయ్ 29:33 ఆ కోడెలతోను పొటేట్ళల్తోను గొఱఱ్పిలల్లతోను వాటి వాటి నైవేదయ్మును 

పానారప్ణములను 

saMkhyaa 29:33 aa kODelatOnu poTTaeLlatOnu go~r~rapillalatOnu vaaTi 
vaaTi naivaedyamunu paanaarpaNamulanu 

సంఖాయ్ 29:34 పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేక పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
saMkhyaa 29:34 paapaparihaaraarthabaligaa oka maeka pillanu 
arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 29:35 ఎనిమిదవ దినము మీకు వర్తదినముగా నుండును. అపుప్డు మీరు జీవనోపాధియైన 

పనులనేమియు చేయకూడదు. 
saMkhyaa 29:35 enimidava dinamu meeku vratadinamugaa nuMDunu. 
appuDu meeru jeevanOpaadhiyaina panulanaemiyu chaeyakooDadu. 
సంఖాయ్ 29:36 అందులో నితయ్మైన దహనబలియు దాని నైవేదయ్మును పానారప్ణమునుగాక మీరు 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలిగా నిరోద్షమైన యొక కోడెదూడను ఒక పొటేట్లును 

ఏడాదివైన యేడు గొఱఱ్పిలల్లను విధి పర్కారముగా, వాటి వాటి లెకక్చొపుప్న, 
saMkhyaa 29:36 aMdulO nityamaina dahanabaliyu daani naivaedyamunu 
paanaarpaNamunugaaka meeru yehOvaaku iMpaina suvaasanagala 
dahanabaligaa nirdOshamaina yoka kODedooDanu oka poTTaelunu 
aeDaadivaina yaeDu go~r~rapillalanu vidhi prakaaramugaa, vaaTi vaaTi 
lekkachoppuna, 
సంఖాయ్ 29:37 ఆ కోడెదూడతోను పొటేట్లుతోను గొఱఱ్పిలల్లతోను 

saMkhyaa 29:37 aa kODedooDatOnu poTTaelutOnu go~r~rapillalatOnu 

సంఖాయ్ 29:38 వాటి వాటి నైవేదయ్మును పానారప్ణములను పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక మేకపిలల్ను 

అరిప్ంపవలెను. 
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saMkhyaa 29:38 vaaTi vaaTi naivaedyamunu paanaarpaNamulanu 
paapaparihaaraarthabaligaa oka maekapillanu arpiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 29:39 మీ మొర్కుక్బళల్ను మీ సేవ్చాఛ్రప్ణములను మీ దహనబలులను మీ నైవేదయ్ములను మీ 

పానారప్ణములను మీ సమాధానబలులను గాక వీటిని నియామక కాలములందు యెహోవాకు 

అరిప్ంవలెను. 
saMkhyaa 29:39 mee mrokkubaLlanu mee svaechChaarpaNamulanu mee 
dahanabalulanu mee naivaedyamulanu mee paanaarpaNamulanu mee 
samaadhaanabalulanu gaaka veeTini niyaamaka kaalamulaMdu yehOvaaku 
arpiMvalenu. 
సంఖాయ్ 29:40 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో సమసత్మును 

తెలియజెపెప్ను. 
saMkhyaa 29:40 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu mOshae 
iSraayaeleeyulatO samastamunu teliyajeppenu. 
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సంఖాయ్ 30:1 మోషే ఇశార్యేలీయులయొకక్ గోతార్ధిపతులతో ఇటల్నెను 

saMkhyaa 30:1 mOshae iSraayaeleeyulayokka gOtraadhipatulatO iTlanenu 

సంఖాయ్ 30:2 ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన సంగతి. ఒకడు యెహోవాకు మొర్కుక్కొనినయెడల, లేక 

తాను బదుధ్డగుటకు పర్మాణము చేసినయెడల, అతడు తన మాటతపప్క తననోటనుండి 

వచిచ్నదంతయు నెరవేరచ్వలెను. 
saMkhyaa 30:2 idi yehOvaa aaj~naapiMchina saMgati. okaDu yehOvaaku 
mrokkukoninayeDala, laeka taanu baddhuDaguTaku pramaaNamu 
chaesinayeDala, ataDu tana maaTatappaka tananOTanuMDi 
vachchinadaMtayu neravaerchavalenu. 
సంఖాయ్ 30:3 మరియు ఒక సతరీ బాలయ్మున తన తండిర్యింట నుండగా యెహోవాకు మొర్కుక్కొని 

బదుధ్రాలైనయెడల, ఆమె తండిర్ ఆమె మొర్కుక్బడిని ఆమె కలుగజేసికొనిన బాధయ్తను విని దానిగూరిచ్ 

ఊరకొనినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులనిన్యు నిలుచును. 
saMkhyaa 30:3 mariyu oka stree baalyamuna tana taMDriyiMTa 
nuMDagaa yehOvaaku mrokkukoni baddhuraalainayeDala, aame taMDri 
aame mrokkubaDini aame kalugajaesikonina baadhyatanu vini 
daanigoorchi oorakoninayeDala, aame mrokkubaDulanniyu niluchunu. 
సంఖాయ్ 30:4 ఆమె తాను బదుధ్రాలగుటకు పెటుట్కొనిన ఒటుట్ నిలుచును. 
saMkhyaa 30:4 aame taanu baddhuraalaguTaku peTTukonina oTTu 
niluchunu. 
సంఖాయ్ 30:5 ఆమె తండిర్ వినినదినమున ఆకేష్పణ చేసినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బడులలో ఏదియు, 

ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన బాధయ్తలో ఏదియు నిలువకపోవును. 
saMkhyaa 30:5 aame taMDri vininadinamuna aakshaepaNa 
chaesinayeDala, aame mrokkubaDulalO aediyu, aame tanameeda 
peTTukonina baadhyatalO aediyu niluvakapOvunu. 
సంఖాయ్ 30:6 ఆమె తండిర్ దానికి ఆకేష్పణ చేసెనుగనుక యెహోవా ఆమెను క్షమించును. 
saMkhyaa 30:6 aame taMDri daaniki aakshaepaNa chaesenuganuka 
yehOvaa aamenu kshamiMchunu. 
సంఖాయ్ 30:7 ఆమెకు వివాహమైన తరువాత ఆమె మొర్కుక్కొనిన మొర్కుక్బళల్యినను, నిరాలోచనగా 

ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లైనను ఆమెమీదనుండుట ఆమె భరత్ విని, దానిగూరిచ్ వినినదినమున 
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అతడు ఊరకుండుట తటసిథ్ంచినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బళుల్ను ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్ను 

నిలుచును. 
saMkhyaa 30:7 aameku vivaahamaina taruvaata aame mrokkukonina 
mrokkubaLlayinanu, niraalOchanagaa aame tanameeda peTTukonina 
oTTulainanu aamemeedanuMDuTa aame bharta vini, daanigoorchi 
vininadinamuna ataDu oorakuMDuTa taTasthiMchinayeDala, aame 
mrokkubaLlunu aame tanameeda peTTukonina oTTunu niluchunu. 
సంఖాయ్ 30:8 ఆమె భరత్ వినినదినమందే ఆకేష్పణ చేసినయెడల, అతడు ఆమె మొర్కుక్కొనిన 

మొర్కుక్బడిని ఆమె నిరాలోచనగా తనమీద పెటుట్కొనిన ఒటుట్లను రదుద్చేసినవాడగును; యెహోవా 

ఆమెను క్షమించును. 
saMkhyaa 30:8 aame bharta vininadinamaMdae aakshaepaNa 
chaesinayeDala, ataDu aame mrokkukonina mrokkubaDini aame 
n i r a a l O c h a n a g a a t a n a m e e d a p e T T u k o n i n a o T T u l a n u 
radduchaesinavaaDagunu; yehOvaa aamenu kshamiMchunu. 
సంఖాయ్ 30:9 విధవరాలుగాని విడనాడబడినదిగాని తన మీద పెటుట్కొనిన పర్తి మొర్కుక్బడి 

నిలుచును. 
saMkhyaa 30:9 vidhavaraalugaani viDanaaDabaDinadigaani tana meeda 
peTTukonina prati mrokkubaDi niluchunu. 
సంఖాయ్ 30:10 ఆమె తన భరత్యింట ఉండి మొర్కుక్కొనినయెడలనేమి, పర్మాణముచేసి తనమీద ఒటుట్ 

పెటుట్కొనినయెడలనేమి, 
s a M k h y a a 3 0 : 1 0 a a m e t a n a b h a r t a y i M T a u M D i 
mrokkukoninayeDalanaemi, pramaaNamuchaesi tanameeda oTTu 
peTTukoninayeDalanaemi, 
సంఖాయ్ 30:11 తరువాత ఆమె భరత్ విని దానిగూరిచ్ ఆకేష్పణ చేయక ఊరకుండినయెడల, ఆమె 

మొర్కుక్బడులనిన్యు నిలుచును; ఆమె తనమీద పెటుట్కొనిన పర్తి ఒటుట్ను నిలుచును. 
saMkhyaa 30:11 taruvaata aame bharta vini daanigoorchi aakshaepaNa 
chaeyaka oorakuMDinayeDala, aame mrokkubaDulanniyu niluchunu; 
aame tanameeda peTTukonina prati oTTunu niluchunu. 
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సంఖాయ్ 30:12 ఆమె భరత్ వినినదినమందే వాటిని బొతిత్గా రదుద్చేసినయెడల, ఆమె మొర్కుక్బళల్ను 

గూరిచ్యు, ఆమె మీది ఒటుట్ను గూరిచ్యు ఆమె పలికినదేదియు నిలువకపోవును; ఆమె భరత్ వాటిని 

రదుద్చేసెను గనుక యెహోవా ఆమెను క్షమించును. 
saMkhyaa 30:12 aame bharta vininadinamaMdae vaaTini bottigaa 
radduchaesinayeDala, aame mrokkubaLlanu goorchiyu, aame meedi 
oTTunu goorchiyu aame palikinadaediyu niluvakapOvunu; aame bharta 
vaaTini radduchaesenu ganuka yehOvaa aamenu kshamiMchunu. 
సంఖాయ్ 30:13 పర్తి మొర్కుక్బడిని, తనున్ తాను దుఃఖపరచుకొందునని పర్మాణపూరవ్కముగా తన 

మీద పెటుట్కొనిన పర్తి బాధయ్తను ఆమె భరత్ సిథ్రపరచవచుచ్ను, రదుద్చేయవచుచ్ను. 
s a M k h y a a 3 0 : 1 3 p r a t i m r o k k u b a D i n i , t a n n u t a a n u 
du@hkhaparachukoMdunani pramaaNapoorvakamugaa tana meeda 
peTTukonina prati baadhyatanu aame bharta sthiraparachavachchunu, 
radduchaeyavachchunu. 
సంఖాయ్ 30:14 అయితే ఆమె భరత్ నానాట దానిగూరిచ్ ఊరకొనుచు వచిచ్నయెడల, వాడు 

ఆమెమీదనునన్ ఆమె మొర్కుక్బడులనిన్టిని ఆమె ఒటుట్లనిన్టిని సిథ్రపరచినవాడగును. అతడు 

వినినదినమున దానిగూరిచ్ ఊరకుండుటవలన వాటిని సిథ్రపరచెను. 
saMkhyaa 30:14 ayitae aame bharta naanaaTa daanigoorchi oorakonuchu 
vachchinayeDala, vaaDu aamemeedanunna aame mrokkubaDulanniTini 
aame oTTulanniTini sthiraparachinavaaDagunu. ataDu vininadinamuna 
daanigoorchi oorakuMDuTavalana vaaTini sthiraparachenu. 
సంఖాయ్ 30:15 అతడు వినిన తరువాత వాటిని బొతిత్గా రదుద్చేసినయెడల, తానే ఆమె దోషశిక్షను 

భరించును. 
s a M k h y a a 3 0 : 1 5 a t a D u v i n i n a t a r u v a a t a v a a T i n i b o t t i g a a 
radduchaesinayeDala, taanae aame dOshaSikshanu bhariMchunu. 
సంఖాయ్ 30:16 ఇవి భరత్నుగూరిచ్యు, భారయ్నుగూరిచ్యు, తండిర్నిగూరిచ్యు, బాలయ్మున 

తండిర్యింటనునన్ కుమారెత్నుగూరిచ్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన కటట్డలు. 
saMkhyaa 30:16 ivi bhartanugoorchiyu, bhaaryanugoorchiyu, 
t a M D r i n i g o o r c h i y u , b a a l y a m u n a t a M D r i y i M T a n u n n a 
kumaartenugoorchiyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchina kaTTaDalu. 
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సంఖాయ్ 31:1 మరియు యెహోవా మిదాయ్నీయులు ఇశార్యేలీయులకు చేసిన హింసకు పర్తిహింస 

చేయుడి. 
saMkhyaa 31:1 mariyu yehOvaa midyaaneeyulu iSraayaeleeyulaku chaesina 
hiMsaku pratihiMsa chaeyuDi. 
సంఖాయ్ 31:2 తరువాత నీవు నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరచ్బడుదువని మోషేకు సెలవియయ్గా 

s a M k h y a a 3 1 : 2 t a r u v a a t a n e e v u n e e s v a j a n u l a y o d d a k u 
chaerchabaDuduvani mOshaeku selaviyyagaa 

సంఖాయ్ 31:3 మోషే పర్జలతో మీలో కొందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై మిదాయ్నీయులమీదికి పోయి 

మిదాయ్నీయులకు యెహోవా విధించిన పర్తిదండన చేయునటుల్ 
saMkhyaa 31:3 mOshae prajalatO meelO koMdaru yuddhasannaddhulai 
midyaaneeyulameediki pOyi midyaaneeyulaku yehOvaa vidhiMchina 
pratidaMDana chaeyunaTlu 

సంఖాయ్ 31:4 ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోను పర్తి గోతర్ములోనుండి వేయేసిమందిని ఆ 

యుదధ్మునకు పంపవలెననెను. 
s a M k h y a a 3 1 : 4 i S r a a y a e l e e y u l a g O t r a m u l a n n i T i l O n u p r a t i 
gOtramulOnuMDi vaeyaesimaMdini aa yuddhamunaku paMpavalenanenu. 
సంఖాయ్ 31:5 అటుల్ గోతర్మొకక్ంటికి వేయిమందిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయుల సేనలలోనుండి 

పండెర్ండువేల యుదధ్వీరులు ఏరప్రచబడగా 

saMkhyaa 31:5 aTlu gOtramokkaMTiki vaeyimaMdichoppuna, 
iSraayaeleeyula saenalalOnuMDi paMDreMDuvaela yuddhaveerulu 
aerparachabaDagaa 

సంఖాయ్ 31:6 మోషే వారిని, అనగా పర్తి గోతర్మునుండి వేయేసిమందిని, యాజకుడగు ఎలియాజరు 

కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపెను. అతని చేతిలోని పరిశుదధ్మైన ఉపకరణములను ఊదుటకు 

బూరలను యుదధ్మునకు పంపెను. 
saMkhyaa 31:6 mOshae vaarini, anagaa prati gOtramunuMDi 
vaeyaesimaMdini, yaajakuDagu eliyaajaru kumaaruDaina pheenehaasunu 
paMpenu. atani chaetilOni pariSuddhamaina upakaraNamulanu ooduTaku 
booralanu yuddhamunaku paMpenu. 
సంఖాయ్ 31:7 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మిదాయ్నీయులతో యుదధ్ముచేసి 

మగవారినందరిని చంపిరి. 
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saMkhyaa 31:7 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu vaaru 
midyaaneeyulatO yuddhamuchaesi magavaarinaMdarini chaMpiri. 
సంఖాయ్ 31:8 చంపబడిన యితరులుగాక మిదాయ్ను రాజులను, అనగా మిదాయ్ను అయిదుగురు 

రాజులైన ఎవీని, రేకెమును, సూరును, హూరును, రేబను చంపిరి. బెయోరు కుమారుడైన బిలామును 

ఖడ గ్ముతో చంపిరి. 
saMkhyaa 31:8 chaMpabaDina yitarulugaaka midyaanu raajulanu, anagaa 
midyaanu ayiduguru raajulaina eveeni, raekemunu, soorunu, hoorunu, 
raebanu chaMpiri. beyOru kumaaruDaina bilaamunu khaDgamutO 
chaMpiri. 
సంఖాయ్ 31:9 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు మిదాయ్ను సతరీలను వారి చినన్పిలల్లను చెరపటుట్కొని, వారి 

సమసత్ పశువులను వారి గొఱఱ్మేకలనిన్టిని వారికి కలిగినది యావతుత్ను దోచుకొనిరి. 
saMkhyaa 31:9 appuDu iSraayaeleeyulu midyaanu streelanu vaari 
chinnapillalanu cherapaTTukoni, vaari samasta paSuvulanu vaari 
go~r~ramaekalanniTini vaariki kaliginadi yaavattunu dOchukoniri. 
సంఖాయ్ 31:10 మరియు వారి నివాస పటట్ణములనిన్టిని వారి కోటలనిన్టిని అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి. 
saMkhyaa 31:10 mariyu vaari nivaasa paTTaNamulanniTini vaari 
kOTalanniTini agnichaeta kaalchivaesiri. 
సంఖాయ్ 31:11 వారు మనుషుయ్లనేమి పశువులనేమి సమసత్మైన కొలల్సొముమ్ను మిదాయ్నీయుల ఆసిత్ని 

యావతుత్ను తీసికొనిరి. 
saMkhyaa 31:11 vaaru manushyulanaemi paSuvulanaemi samastamaina 
kollasommunu midyaaneeyula aastini yaavattunu teesikoniri. 
సంఖాయ్ 31:12 తరువాత వారు మోయాబు మైదానములలో యెరికోయొదద్నునన్ యొరాద్ను దగ గ్ర 

దిగియునన్ దండులో మోషే యొదద్కును యాజకుడైన ఎలియాజరు నొదద్కును ఇశార్యేలీయుల 

సమాజము నొదద్కును చెరపటట్బడినవారిని అపహరణములను ఆ కొలల్సొముమ్ను తీసికొనిరాగా 

saMkhyaa 31:12 taruvaata vaaru mOyaabu maidaanamulalO 
yerikOyoddanunna yordaanu daggara digiyunna daMDulO mOshae 
yoddakunu yaajakuDaina eliyaajaru noddakunu iSraayaeleeyula 
samaajamu noddakunu cherapaTTabaDinavaarini apaharaNamulanu aa 
kollasommunu teesikoniraagaa 

సంఖాయ్ 31:13 మోషేయు యాజకుడైన ఎలియాజరును సమాజ పర్ధానులందరును వారిని 

ఎదురొక్నుటకు పాళెములోనుండి వెలుపలికి వెళిల్రి. 
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saMkhyaa 31:13 mOshaeyu yaajakuDaina eliyaajarunu samaaja 
pradhaanulaMdarunu vaarini edurkonuTaku paaLemulOnuMDi velupaliki 
veLliri. 
సంఖాయ్ 31:14 అపుప్డు మోషే యుదధ్సేనలోనుండి వచిచ్న సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులునగు 

సేనానాయకులమీద కోపపడెను. 
saMkhyaa 31:14 appuDu mOshae yuddhasaenalOnuMDi vachchina 
sahasraadhipatulunu Sataadhipatulunagu saenaanaayakulameeda 
kOpapaDenu. 
సంఖాయ్ 31:15 మోషే వారితో మీరు ఆడువారినందరిని బర్దుకనిచిచ్తిరా? 

saMkhyaa 31:15 mOshae vaaritO meeru aaDuvaarinaMdarini 
bradukanichchitiraa? 

సంఖాయ్ 31:16 ఇదిగో బిలాము మాటనుబటిట్ పెయోరు విషయములో ఇశార్యేలీయులచేత 

యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయించినవారు వీరు కారా? అందుచేత యెహోవా సమాజములో 

తెగులు పుటిట్యుండెను గదా. 
saMkhyaa 31:16 idigO bilaamu maaTanubaTTi peyOru vishayamulO 
iSraayaeleeyulachaeta yehOvaameeda tirugubaaTu chaeyiMchinavaaru 
veeru kaaraa? aMduchaeta yehOvaa samaajamulO tegulu puTTiyuMDenu 
gadaa. 
సంఖాయ్ 31:17 కాబటిట్ మీరు పిలల్లలో పర్తి మగవానిని పురుష సంయోగము ఎరిగిన పర్తి సతరీని 

చంపుడి; 
saMkhyaa 31:17 kaabaTTi meeru pillalalO prati magavaanini purusha 
saMyOgamu erigina prati streeni chaMpuDi; 

సంఖాయ్ 31:18 పురుషసంయోగము ఎరుగని పర్తి ఆడుపిలల్ను మీ నిమితత్ము బర్తుకనీయుడి. 
saMkhyaa 31:18 purushasaMyOgamu erugani prati aaDupillanu mee 
nimittamu bratukaneeyuDi. 
సంఖాయ్ 31:19 మీరు ఏడు దినములు పాళెము వెలుపల ఉండవలెను; మీలో నరుని చంపిన 

పర్తివాడును చంపబడిన నరుని ముటిట్న పర్తివాడును, మీరును మీరు చెరపటిట్నవారును మూడవ 

దినమున ఏడవ దినమున మిముమ్ను మీరే పవితర్పరచుకొనవలెను. 
saMkhyaa 31:19 meeru aeDu dinamulu paaLemu velupala uMDavalenu; 
meelO naruni chaMpina prativaaDunu chaMpabaDina naruni muTTina 
prativaaDunu, meerunu meeru cherapaTTinavaarunu mooDava dinamuna 
aeDava dinamuna mimmunu meerae pavitraparachukonavalenu. 
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సంఖాయ్ 31:20 మీరు బటట్లనిన్టిని చరమ్ వసుత్వులనిన్టిని మేక వెండుర్కల వసుత్వులనిన్టిని కొయయ్ 

వసుత్వులనిన్టిని పవితర్పరచవలెననెను. 
saMkhyaa 31:20 meeru baTTalanniTini charma vastuvulanniTini maeka 
v e M D r u k a l a v a s t u v u l a n n i T i n i k o y y a v a s t u v u l a n n i T i n i 
pavitraparachavalenanenu. 
సంఖాయ్ 31:21 అపుప్డు యాజకుడగు ఎలియాజరు యుదధ్మునకు పోయిన సైనికులతో యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించిన విధియేదనగా 

saMkhyaa 31:21 appuDu yaajakuDagu eliyaajaru yuddhamunaku pOyina 
sainikulatO yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchina vidhiyaedanagaa 

సంఖాయ్ 31:22 మీరు బంగారును వెండిని ఇతత్డిని ఇనుమును తగరమును సీసమును 

saMkhyaa 31:22 meeru baMgaarunu veMDini ittaDini inumunu 
tagaramunu seesamunu 

సంఖాయ్ 31:23 అనగా అగిన్చేత చెడని సమసత్ వసుత్వులను మాతర్ము అగిన్లోవేసి తీయవలెను; 

అపుప్డు అవి పవితర్మగును. అయితే పాపపరిహార జలముచేతను వాటిని పవితర్పరచవలెను. అగిన్చేత 

చెడునటిట్ పర్తి వసుత్వును నీళల్లో వేసి తీయవలెను. 
saMkhyaa 31:23 anagaa agnichaeta cheDani samasta vastuvulanu 
maatramu agnilOvaesi teeyavalenu; appuDu avi pavitramagunu. ayitae 
paapaparihaara jalamuchaetanu vaaTini pavitraparachavalenu. agnichaeta 
cheDunaTTi prati vastuvunu neeLlalO vaesi teeyavalenu. 
సంఖాయ్ 31:24 ఏడవ దినమున మీరు మీ బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్లైన తరువాత పాళెములోనికి 

రావచుచ్ననెను. 
saMkhyaa 31:24 aeDava dinamuna meeru mee baTTalu udukukoni 
pavitrulaina taruvaata paaLemulOniki raavachchunanenu. 
సంఖాయ్ 31:25 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 
saMkhyaa 31:25 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu. 
సంఖాయ్ 31:26 నీవును యాజకుడైన ఎలియాజరును సమాజముయొకక్ పితరుల కుటుంబములలో 

పర్ధానులును మనుషుయ్లలోనేమి, పశువులలోనేమి, చెరపటట్బడిన దోపుడుసొముమ్ మొతత్మును 

లెకిక్ంచి రెండు భాగములుగా చేసి 

saMkhyaa 31:26 neevunu yaajakuDaina eliyaajarunu samaajamuyokka 
pitarula kuTuMbamulalO pradhaanulunu manushyulalOnaemi, 
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paSuvulalOnaemi, cherapaTTabaDina dOpuDusommu mottamunu 
lekkiMchi reMDu bhaagamulugaa chaesi 
సంఖాయ్ 31:27 యుదధ్మునకు పూనుకొని సేనగా బయలుదేరినవారికి సగమును సరవ్సమాజమునకు 

సగమును పంచిపెటట్వలెను. 
saMkhyaa 31:27 yuddhamunaku poonukoni saenagaa bayaludaerinavaariki 
sagamunu sarvasamaajamunaku sagamunu paMchipeTTavalenu. 
సంఖాయ్ 31:28 మరియు సేనగా బయలుదేరిన యోధులమీద యెహోవాకు పనున్కటిట్, ఆ 

మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను ఐదువందలకు ఒకటిచొపుప్న వారి 

సగములోనుండి తీసికొని  
saMkhyaa 31:28 mariyu saenagaa bayaludaerina yOdhulameeda 
yehOvaaku pannukaTTi, aa manushyulalOnu paSuvulalOnu gaaDidalalOnu 
g o ~ r ~ r a m a e k a l a l O n u a i d u v a M d a l a k u o k a T i c h o p p u n a v a a r i 
sagamulOnuMDi teesikoni  
సంఖాయ్ 31:29 యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకుడైన ఎలియాజరుకు ఇయయ్వలెను. 
saMkhyaa 31:29 yehOvaaku pratishThaarpaNamugaa yaajakuDaina 
eliyaajaruku iyyavalenu. 
సంఖాయ్ 31:30 మనుషుయ్లలోను పశువులలోను గాడిదలలోను గొఱఱ్మేకలలోను సమసత్విధముల 

జంతువులలోను ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న, ఇశార్యేలీయులు సగములోనుండి తీసికొని యెహోవా 

మందిరమును కాపాడు లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 
saMkhyaa 31:30 manushyulalOnu paSuvulalOnu gaaDidalalOnu 
go~r~ramaekalalOnu samastavidhamula jaMtuvulalOnu aebadiMTiki 
okaTichoppuna, iSraayaeleeyulu sagamulOnuMDi teesikoni yehOvaa 
maMdiramunu kaapaaDu laeveeyulaku iyyavalenu. 
సంఖాయ్ 31:31 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషేయు యాజకుడైన ఎలియాజరును చేసిరి. 
saMkhyaa 31:31 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu mOshaeyu 
yaajakuDaina eliyaajarunu chaesiri. 
సంఖాయ్ 31:32 ఆ దోపుడుసొముమ్, అనగా ఆ సైనికులు కొలల్బెటిట్న సొముమ్లో మిగిలినది 

saMkhyaa 31:32 aa dOpuDusommu, anagaa aa sainikulu kollabeTTina 
sommulO migilinadi 
సంఖాయ్ 31:33 ఆరులక్షల డెబబ్దియయిదు గొఱఱ్మేకలును, 
saMkhyaa 31:33 aarulakshala Debbadiyayidu go~r~ramaekalunu, 
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సంఖాయ్ 31:34 డెబబ్ది రెండువేల పశువులును, అరువది యొకవేయి గాడిదలును, 
saMkhyaa 31:34 Debbadi reMDuvaela paSuvulunu, aruvadi yokavaeyi 
gaaDidalunu, 
సంఖాయ్ 31:35 ముపప్ది రెండువేలమంది పురుషసంయోగమెరుగని సతరీలును, 
saMkhyaa 31:35 muppadi reMDuvaelamaMdi purushasaMyOgamerugani 
streelunu, 
సంఖాయ్ 31:36 అందులో అరవంతు, అనగా సైనయ్ముగా పోయినవారి వంతు, గొఱఱ్మేకల 

లెకక్యెంతనగా మూడు లక్షల ముపప్ది యేడువేల ఐదువందలు. ఆ గొఱఱ్మేకలలో యెహోవాకు 

చెలల్వలసిన పనున్ ఆరువందల డెబబ్ది యయిదు, ఆ పశువులు ముపప్ది యారువేలు. 
saMkhyaa 31:36 aMdulO aravaMtu, anagaa sainyamugaa pOyinavaari 
vaMtu, go~r~ramaekala lekkayeMtanagaa mooDu lakshala muppadi 
yaeDuvaela aiduvaMdalu. aa go~r~ramaekalalO yehOvaaku chellavalasina 
pannu aaruvaMdala Debbadi yayidu, aa paSuvulu muppadi yaaruvaelu. 
సంఖాయ్ 31:37 వాటిలో యెహోవా పనున్ డెబబ్దిరెండు. 
saMkhyaa 31:37 vaaTilO yehOvaa pannu DebbadireMDu. 
సంఖాయ్ 31:38 ఆ గాడిదలు ముపప్దివేల ఐదువందలు,  
saMkhyaa 31:38 aa gaaDidalu muppadivaela aiduvaMdalu,  
సంఖాయ్ 31:39 వాటిలో యెహోవా పనున్ అరువది యొకటి. 
saMkhyaa 31:39 vaaTilO yehOvaa pannu aruvadi yokaTi. 
సంఖాయ్ 31:40 మనుషుయ్లు పదునారు వేలమంది. వారిలో యెహోవా పనున్ ముపప్ది ఇదద్రు. 
saMkhyaa 31:40 manushyulu padunaaru vaelamaMdi. vaarilO yehOvaa 
pannu muppadi iddaru. 
సంఖాయ్ 31:41 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే పనున్ను, అనగా యెహోవాకు చెలల్వలసిన 

పర్తిషాఠ్రప్ణమును యాజకుడైన ఎలియాజరునకిచెచ్ను. 
saMkhyaa 31:41 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu mOshae 
pannunu, anagaa yehOvaaku chellavalasina pratishThaarpaNamunu 
yaajakuDaina eliyaajarunakichchenu. 
సంఖాయ్ 31:42 సైనికులయొదద్ మోషే తీసికొని ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న సగమునుండి 

లేవీయులకిచెచ్ను. 
s a M k h y a a 3 1 : 4 2 s a i n i k u l a y o d d a m O s h a e t e e s i k o n i 
iSraayaeleeyulakichchina sagamunuMDi laeveeyulakichchenu. 
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సంఖాయ్ 31:43 మూడులక్షల ముపప్ది యేడువేల ఐదువందల గొఱఱ్మేకలును 

saMkhyaa 31:43 mooDulakshala muppadi yaeDuvaela aiduvaMdala 
go~r~ramaekalunu 

సంఖాయ్ 31:44 ముపప్ది ఆరువేల గోవులును ముపప్దివేల ఐదువందల గాడిదలును 

saMkhyaa 31:44 muppadi aaruvaela gOvulunu muppadivaela aiduvaMdala 
gaaDidalunu 

సంఖాయ్ 31:45 పదునారువేలమంది మనుషుయ్లును సమాజమునకు కలిగిన సగమైయుండగా, మోషే 

saMkhyaa 31:45 padunaaruvaelamaMdi manushyulunu samaajamunaku 
kaligina sagamaiyuMDagaa, mOshae 

సంఖాయ్ 31:46 ఇశార్యేలీయులకు వచిచ్న ఆ సగమునుండి మనుషుయ్లలోను జంతువులలోను 

saMkhyaa 31:46 iSraayaeleeyulaku vachchina aa sagamunuMDi 
manushyulalOnu jaMtuvulalOnu 

సంఖాయ్ 31:47 ఏబదింటికి ఒకటిచొపుప్న తీసి, యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ యెహోవా 

మందిరమును కాపాడు లేవీయులకిచెచ్ను. 
saMkhyaa 31:47 aebadiMTiki okaTichoppuna teesi, yehOvaa mOshaeku 
a a j ~ n a a p i M c h i n a T l u y e h O v a a m a M d i r a m u n u k a a p a a D u 
laeveeyulakichchenu. 
సంఖాయ్ 31:48 అపుప్డు సేనా సహసర్ముల నియామకులు, అనగా సహసార్ధిపతులును 

శతాధిపతులును మోషే యొదద్కు వచిచ్ 
saMkhyaa 31:48 appuDu saenaa sahasramula niyaamakulu, anagaa 
sahasraadhipatulunu Sataadhipatulunu mOshae yoddaku vachchi 
సంఖాయ్ 31:49 నీ సేవకులమైన మేము మాచేతికిర్ందనునన్ యోధులను లెకిక్ంచి మొతత్ము చేసితివిు; 

మాలో ఒకక్డైనను మొతత్మునకు తకుక్వ కాలేదు. 
saMkhyaa 31:49 nee saevakulamaina maemu maachaetikriMdanunna 
yOdhulanu lekkiMchi mottamu chaesitiviu; maalO okkaDainanu 
mottamunaku takkuva kaalaedu. 
సంఖాయ్ 31:50 కాబటిట్ యెహోవా సనిన్ధిని మా నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ మేము మాలో 

పర్తిమనుషుయ్నికి దొరికిన బంగారు నగలను గొలుసులను కడియములను ఉంగరములను పోగులను 

పతకములను యెహోవాకు అరప్ణముగా తెచిచ్యునాన్మని చెపప్గా 

saMkhyaa 31:50 kaabaTTi yehOvaa sannidhini maa nimittamu 
praayaSchittamu kalugunaTlu maemu maalO pratimanushyuniki dorikina 
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baMgaaru nagalanu golusulanu kaDiyamulanu uMgaramulanu pOgulanu 
patakamulanu yehOvaaku arpaNamugaa techchiyunnaamani cheppagaa 

సంఖాయ్ 31:51 మోషేయు యాజకుడైన ఎలియాజరు నగలుగా చేయబడిన ఆ బంగారును వారియొదద్ 

తీసికొనిరి. 
saMkhyaa 31:51 mOshaeyu yaajakuDaina eliyaajaru nagalugaa 
chaeyabaDina aa baMgaarunu vaariyodda teesikoniri. 
సంఖాయ్ 31:52 సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యెహోవాకు అరిప్ంచిన 

బంగారమంతయు పదునారువేల ఏడువందల ఏబది తులములు. 
s a M k h y a a 3 1 : 5 2 s a h a s r a a d h i p a t u l u n u S a t a a d h i p a t u l u n u 
pratishThaarpaNamugaa yehOvaaku arpiMchina baMgaaramaMtayu 
padunaaruvaela aeDuvaMdala aebadi tulamulu. 
సంఖాయ్ 31:53 ఆ సైనికులలో పర్తివాడును తనమటుట్కుతాను కొలల్సొముమ్ తెచుచ్కొనియుండెను. 
saMkhyaa 31:53 aa sainikulalO prativaaDunu tanamaTTukutaanu 
kollasommu techchukoniyuMDenu. 
సంఖాయ్ 31:54 అపుప్డు మోషేయు యాజకుడైన ఎలియాజరును సహసార్ధిపతుల యొదద్నుండియు 

శతాధిపతుల యొదద్నుండియు ఆ బంగారును తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని ఇశార్యేలీయులకు 

జాఞ్పకారథ్ముగా పర్తయ్క్షపు గుడారమున ఉంచిరి. 
saMkhyaa 31:54 appuDu mOshaeyu yaajakuDaina eliyaajarunu 
sahasraadhipatula yoddanuMDiyu Sataadhipatula yoddanuMDiyu aa 
baMgaarunu teesikoni yehOvaa sannidhini iSraayaeleeyulaku 
j~naapakaarthamugaa pratyakshapu guDaaramuna uMchiri. 
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సంఖాయ్ 32:1 రూబేనీయులకును గాదీయులకును అతి విసాత్రమైన మందలుండెను గనుక యాజెరు 

పర్దేశమును గిలాదు పర్దేశమును మందలకు తగిన సథ్లమని తెలిసికొని 

saMkhyaa 32:1 roobaeneeyulakunu gaadeeyulakunu ati vistaaramaina 
maMdaluMDenu ganuka yaajeru pradaeSamunu gilaadu pradaeSamunu 
maMdalaku tagina sthalamani telisikoni 
సంఖాయ్ 32:2 వారు వచిచ్ మోషేను యాజకుడగు ఎలియాజరును సమాజ పర్ధానులతో 

saMkhyaa 32:2 vaaru vachchi mOshaenu yaajakuDagu eliyaajarunu 
samaaja pradhaanulatO 

సంఖాయ్ 32:3 అతారోతు దీబోను యాజెరు నిమార్ హెషోబ్ను ఏలాలే షెబాము నెబో బెయోను అను 

సథ్లములు, అనగా 

saMkhyaa 32:3 ataarOtu deebOnu yaajeru nimraa heshbOnu aelaalae 
shebaamu nebO beyOnu anu sthalamulu, anagaa 

సంఖాయ్ 32:4 ఇశార్యేలీయుల సమాజము ఎదుట యెహోవా జయించిన దేశము మందలకు తగిన 

పర్దేశము. నీ సేవకులమైన మాకు మందలు కలవు. 
saMkhyaa 32:4 iSraayaeleeyula samaajamu eduTa yehOvaa jayiMchina 
daeSamu maMdalaku tagina pradaeSamu. nee saevakulamaina maaku 
maMdalu kalavu. 
సంఖాయ్ 32:5 కాబటిట్ మాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల, మముమ్ను యొరాద్ను అదద్రికి 

దాటింపక నీ దాసులమైన మాకు ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇమమ్నగా 

saMkhyaa 32:5 kaabaTTi maayeDala neeku kaTaakshamu kaliginayeDala, 
mammunu yordaanu addariki daaTiMpaka nee daasulamaina maaku ee 
daeSamunu svaasthyamugaa immanagaa 

సంఖాయ్ 32:6 మోషే గాదీయులతోను రూబేనీయులతోను మీ సహోదరులు యుదధ్మునకు 

పోవుచుండగా మీరు ఇకక్డ కూరుచ్ండవచుచ్నా? 

saMkhyaa 32:6 mOshae gaadeeyulatOnu roobaeneeyulatOnu mee 
sahOdarulu yuddhamunaku pOvuchuMDagaa meeru ikkaDa 
koorchuMDavachchunaa? 

సంఖాయ్ 32:7 యెహోవా ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కయుండునటుల్ మీరేల వారి 

హృదయములను అధైరయ్పరచుదురు? 

saMkhyaa 32:7 yehOvaa iSraayaeleeyulakichchina daeSamunaku vaaru 
veLlakayuMDunaTlu meeraela vaari hRdayamulanu adhairyaparachuduru? 
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సంఖాయ్ 32:8 ఆ దేశమును చూచుటకు కాదేషు బరేన్యలోనుండి మీ తండుర్లను నేను పంపినపుప్డు 

వారును ఆలాగు చేసిరిగదా 

saMkhyaa 32:8 aa daeSamunu choochuTaku kaadaeshu barnaeyalOnuMDi 
mee taMDrulanu naenu paMpinappuDu vaarunu aalaagu chaesirigadaa 

సంఖాయ్ 32:9 వారు ఎషోక్లు లోయలోనికి వెళిల్ ఆ దేశమును చూచి ఇశార్యేలీయుల హృదయమును 

అధైరయ్పరచిరి గనుక యెహోవా తమకిచిచ్న దేశమునకు వారు వెళల్కపోయిరి. 
saMkhyaa 32:9 vaaru eshkOlu lOyalOniki veLli aa daeSamunu choochi 
iSraayaeleeyula hRdayamunu adhairyaparachiri ganuka yehOvaa 
tamakichchina daeSamunaku vaaru veLlakapOyiri. 
సంఖాయ్ 32:10 ఆ దినమున యెహోవా కోపము రగులుకొని 

saMkhyaa 32:10 aa dinamuna yehOvaa kOpamu ragulukoni 
సంఖాయ్ 32:11 ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పై పార్యము కలిగి ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న 

మనుషుయ్లలో పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాను అనుసరించిన కెనెజీయుడగు యెఫునెన్ కుమారుడైన 

కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తపప్ 
saMkhyaa 32:11 iruvadi aeMDlu modalukoni pai praayamu kaligi aiguptu 
daeSamulOnuMDi vachchina manushyulalO poorNamanassutO 
yehOvaanu anusariMchina kenejeeyuDagu yephunne kumaaruDaina 
kaalaebunu noonu kumaaruDaina yehOshuvayu tappa 

సంఖాయ్ 32:12 మరి ఎవడును పూరణ్మనసుస్తో ననున్ అనుసరింపలేదు గనుక నేను అబార్హాము 

ఇసాస్కు యాకోబులకు పర్మాణపూరవ్కముగా నిచిచ్న దేశమును వారు తపప్ మరి ఎవరును చూడనే 

చూడరని పర్మాణము చేసెను. 
saMkhyaa 32:12 mari evaDunu poorNamanassutO nannu anusariMpalaedu 
g a n u k a n a e n u a b r a a h a a m u i s s a a k u y a a k O b u l a k u 
pramaaNapoorvakamugaa nichchina daeSamunu vaaru tappa mari 
evarunu chooDanae chooDarani pramaaNamu chaesenu. 
సంఖాయ్ 32:13 అపుప్డు యెహోవా కోపము ఇశార్యేలీయులమీద రగులుకొనగా యెహోవా దృషిఠ్కి 

చెడునడత నడిచిన ఆ తరమువారందరు నశించువరకు అరణయ్ములో నలుబది ఏండుల్ ఆయన వారిని 

తిరుగులాడచేసెను. 
saMkhyaa 32:13 appuDu yehOvaa kOpamu iSraayaeleeyulameeda 
ragulukonagaa yehOvaa dRshThiki cheDunaData naDichina aa 
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taramuvaaraMdaru naSiMchuvaraku araNyamulO nalubadi aeMDlu 
aayana vaarini tirugulaaDachaesenu. 
సంఖాయ్ 32:14 ఇపుప్డు ఇశార్యేలీయులయెడల యెహోవాకు కోపము మరి ఎకుక్వగా 

పుటిట్ంచునటుల్గా ఆ పాపుల సంతానమైన మీరు మీ తండుర్లకు పర్తిగా బయలుదేరియునాన్రు. 
saMkhyaa 32:14 ippuDu iSraayaeleeyulayeDala yehOvaaku kOpamu mari 
ekkuvagaa puTTiMchunaTlugaa aa paapula saMtaanamaina meeru mee 
taMDrulaku pratigaa bayaludaeriyunnaaru. 
సంఖాయ్ 32:15 మీరు ఆయనను అనుసరింపక వెనుకకు మళిల్నయెడల ఆయన ఈ అరణయ్ములో 

జనులను ఇంక నిలువచేయును. అటుల్ మీరు ఈ సరవ్జనమును నశింపచేసెదరనెను. 
saMkhyaa 32:15 meeru aayananu anusariMpaka venukaku maLlinayeDala 
aayana ee araNyamulO janulanu iMka niluvachaeyunu. aTlu meeru ee 
sarvajanamunu naSiMpachaesedaranenu. 
సంఖాయ్ 32:16 అందుకు వారు అతనియొదద్కు వచిచ్ మేము ఇకక్డ మా మందలకొరకు దొడల్ను మా 

పిలల్లకొరకు పురములను కటుట్కొందుము. 
saMkhyaa 32:16 aMduku vaaru ataniyoddaku vachchi maemu ikkaDa maa 
maMdalakoraku doDlanu maa pillalakoraku puramulanu kaTTukoMdumu. 
సంఖాయ్ 32:17 ఇశార్యేలీయులను వారి వారి సథ్లములకు చేరుచ్వరకు మేము వారిముందర 

యుదధ్మునకు సిదధ్పడి సాగుదుము. అయితే మా పిలల్లు ఈ దేశనివాసుల భయముచేత 

పార్కారముగల పురములలో నివసింపవలెను. 
saMkhyaa 32:17 iSraayaeleeyulanu vaari vaari sthalamulaku 
chaerchuvaraku maemu vaarimuMdara yuddhamunaku siddhapaDi 
saagudumu. ayitae maa pillalu ee daeSanivaasula bhayamuchaeta 
praakaaramugala puramulalO nivasiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 32:18 ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన సావ్సథ్య్మును పొందువరకు మా యిండల్కు 

తిరిగిరాము. 
saMkhyaa 32:18 iSraayaeleeyulalO prativaaDunu tana tana svaasthyamunu 
poMduvaraku maa yiMDlaku tirigiraamu. 
సంఖాయ్ 32:19 తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను ఇవతల మాకు సావ్సథ్య్ము దొరికెను గనుక యొరాద్ను 

అవతల దూరముగా వారితో సావ్సథ్య్ము పొందమనిరి. 
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saMkhyaa 32:19 toorpudikkuna yordaanu ivatala maaku svaasthyamu 
dorikenu ganuka yordaanu avatala dooramugaa vaaritO svaasthyamu 
poMdamaniri. 
సంఖాయ్ 32:20 అపుప్డు మోషే వారితో మీరు మీ మాటమీద నిలిచి యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్మునకు 

సిదధ్పడి యెహోవా తన యెదుటనుండి తన శతుర్వులను వెళల్గొటుట్వరకు 

saMkhyaa 32:20 appuDu mOshae vaaritO meeru mee maaTameeda nilichi 
yehOvaa sannidhini yuddhamunaku siddhapaDi yehOvaa tana 
yeduTanuMDi tana Satruvulanu veLlagoTTuvaraku 

సంఖాయ్ 32:21 యెహోవా సనిన్ధిని మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై యొరాద్ను అవతలికి వెళిల్నయెడల 

saMkhyaa 32:21 yehOvaa sannidhini meeraMdaru yuddhasannaddhulai 
yordaanu avataliki veLlinayeDala 

సంఖాయ్ 32:22 ఆ దేశము యెహోవా సనిన్ధిని జయింపబడిన తరువాత మీరు తిరిగివచిచ్ యెహోవా 

దృషిట్కిని ఇశార్యేలీయుల దృషిట్కిని నిరోద్షులైయుందురు; అపుప్డు ఈ దేశము యెహోవా సనిన్ధిని 

మీకు సావ్సథ్య్మగును. 
saMkhyaa 32:22 aa daeSamu yehOvaa sannidhini jayiMpabaDina taruvaata 
meeru tirigivachchi yehOvaa dRshTikini iSraayaeleeyula dRshTikini 
nirdOshulaiyuMduru; appuDu ee daeSamu yehOvaa sannidhini meeku 
svaasthyamagunu. 
సంఖాయ్ 32:23 మీరు అటుల్ చేయనియెడల యెహోవా దృషిట్కి పాపము చేసినవారగుదురు గనుక మీ 

పాపము మిముమ్ను పటుట్కొనును అని తెలిసికొనుడి. 
saMkhyaa 32:23 meeru aTlu chaeyaniyeDala yehOvaa dRshTiki paapamu 
chaesinavaaraguduru ganuka mee paapamu mimmunu paTTukonunu ani 
telisikonuDi. 
సంఖాయ్ 32:24 మీరు మీ పిలల్లకొరకు పురములను మీ మందలకొరకు దొడల్ను కటుట్కొని మీ 

నోటనుండి వచిచ్న మాటచొపుప్న చేయుడనెను. 
saMkhyaa 32:24 meeru mee pil lalakoraku puramulanu mee 
maMdalakoraku doDlanu kaTTukoni mee nOTanuMDi vachchina 
maaTachoppuna chaeyuDanenu. 
సంఖాయ్ 32:25 అందుకు గాదీయులును రూబేనీయులును మోషేతో మా యేలినవాడు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

నీ దాసులమైన మేము చేసెదము. 
saMkhyaa 32:25 aMduku gaadeeyulunu roobaeneeyulunu mOshaetO maa 
yaelinavaaDu aaj~naapiMchinaTlu nee daasulamaina maemu chaesedamu. 
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సంఖాయ్ 32:26 మా పిలల్లు మా భారయ్లు మా మందలు మా సమసత్ పశువులు అకక్డ గిలాదు 

పురములలో ఉండును. 
saMkhyaa 32:26 maa pillalu maa bhaaryalu maa maMdalu maa samasta 
paSuvulu akkaDa gilaadu puramulalO uMDunu. 
సంఖాయ్ 32:27 నీ దాసులమైన మేము, అనగా మా సేనలో పర్తి యోధుడును మా యేలినవాడు 

చెపిప్నటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్ము చేయుటకు యొరాద్ను అవతలికి వచెచ్దమనిరి. 
saMkhyaa 32:27 nee daasulamaina maemu, anagaa maa saenalO prati 
yOdhuDunu maa yaelinavaaDu cheppinaTlu yehOvaa sannidhini 
yuddhamu chaeyuTaku yordaanu avataliki vachchedamaniri. 
సంఖాయ్ 32:28 కాబటిట్ మోషే వారినిగూరిచ్ యాజకుడైన ఎలియాజరుకును, నూను కుమారుడైన 

యెహోషువకును, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులకును ఆజాఞ్పించి 

వారితో ఇటల్నెను 

saMkhyaa 32:28 kaabaTTi mOshae vaarinigoorchi yaajakuDaina 
eliyaajarukunu, noonu kumaaruDaina yehOshuvakunu, iSraayaeleeyula 
gOtramulalO pitarula kuTuMbamula pradhaanulakunu aaj~naapiMchi 
vaaritO iTlanenu 

సంఖాయ్ 32:29 గాదీయులును రూబేనీయులును అందరు యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్మునకు సిదద్పడి 

మీతోకూడ యొరాద్ను అవతలికి వెళిల్నయెడల ఆ దేశము మీచేత జయింపబడిన తరువాత మీరు 

గిలాదు దేశమును వారికి సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెను. 
saMkhyaa 32:29 gaadeeyulunu roobaeneeyulunu aMdaru yehOvaa 
sannidhini yuddhamunaku siddapaDi meetOkooDa yordaanu avataliki 
veLlinayeDala aa daeSamu meechaeta jayiMpabaDina taruvaata meeru 
gilaadu daeSamunu vaariki svaasthyamugaa iyyavalenu. 
సంఖాయ్ 32:30 అయితే వారు మీతో కలిసి యోధులై ఆవలికి వెళల్నియెడల వారు కనాను దేశమందే 

మీ మధయ్ను సావ్సథ్య్ములను పొందుదురనగా 

saMkhyaa 32:30 ayitae vaaru meetO kalisi yOdhulai aavaliki veLlaniyeDala 
vaaru kanaanu daeSamaMdae mee madhyanu svaasthyamulanu 
poMduduranagaa 

సంఖాయ్ 32:31 గాదీయులును రూబేనీయులును యెహోవా నీ దాసులమైన మాతో చెపిప్నటేల్ 

చేసెదము. 
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saMkhyaa 32:31 gaadeeyulunu roobaeneeyulunu yehOvaa nee 
daasulamaina maatO cheppinaTlae chaesedamu. 
సంఖాయ్ 32:32 మేము యెహోవా సనిన్ధిని యుదధ్సనన్దుధ్లమై నదిదాటి కనాను దేశములోనికి 

వెళెల్దము. అపుప్డు యొరాద్ను ఇవతల మేము సావ్సథ్య్మును పొందెదమని ఉతత్రమిచిచ్రి. 
saMkhyaa 32:32 maemu yehOvaa sannidhini yuddhasannaddhulamai 
nadidaaTi kanaanu daeSamulOniki veLledamu. appuDu yordaanu ivatala 
maemu svaasthyamunu poMdedamani uttaramichchiri. 
సంఖాయ్ 32:33 అపుప్డు మోషే వారికి, అనగా గాదీయులకును రూబేనీయులకును యోసేపు 

కుమారుడైన మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని, అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మును, బాషాను రాజైన 

ఓగు రాజయ్మును, దాని పార్ంతపురములతో ఆ దేశమును చటుట్నుండు ఆ దేశపురములను ఇచెచ్ను. 
saMkhyaa 32:33 appuDu mOshae vaariki, anagaa gaadeeyulakunu 
roobaeneeyulakunu yOsaepu kumaaruDaina manashshae ardhagOtrapu 
vaarikini, amOreeyula raajaina seehOnu raajyamunu, baashaanu raajaina 
Ogu raajyamunu, daani praaMtapuramulatO aa daeSamunu 
chaTTunuMDu aa daeSapuramulanu ichchenu. 
సంఖాయ్ 32:34 గాదీయులు దీబోను అతారోతు అరోయేరు అతోర్తు షోపాను  
saMkhyaa 32:34 gaadeeyulu deebOnu ataarOtu arOyaeru atrOtu shOpaanu  
సంఖాయ్ 32:35 యాజెరు యొగెబ్హ బేతిన్మార్ బేతాహ్రాను 

saMkhyaa 32:35 yaajeru yogbeha baetnimraa baethaaraanu 

సంఖాయ్ 32:36 అను పార్కారములుగల పురములను మందల దొడల్ను కటుట్కొనిరి. 
saMkhyaa 32:36 anu praakaaramulugala puramulanu maMdala doDlanu 
kaTTukoniri. 
సంఖాయ్ 32:37 రూబేనీయులు మారుపేరుపొందిన హెషోబ్ను ఏలాలే కిరయ్తాయిము నెబో 

బయలెమ్యోను 

saMkhyaa 32:37 roobaeneeyulu maarupaerupoMdina heshbOnu aelaalae 
kiryataayimu nebO bayalmeyOnu 

సంఖాయ్ 32:38 షిబామ్ అను పురములను కటిట్, తాము కటిట్న ఆ పురములకు వేరు పేరులు పెటిట్రి. 
saMkhyaa 32:38 shibmaa anu puramulanu kaTTi, taamu kaTTina aa 
puramulaku vaeru paerulu peTTiri. 
సంఖాయ్ 32:39 మనషేష్ కుమారులైన మాకీరీయులు గిలాదుమీదికి పోయి దాని పటుట్కొని దానిలోనునన్ 

అమోరీయులను వెళల్గొటిట్రి. 
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saMkhyaa 32:39 manashshae kumaarulaina maakeereeyulu gilaadumeediki 
pOyi daani paTTukoni daanilOnunna amOreeyulanu veLlagoTTiri. 
సంఖాయ్ 32:40 మోషే మనషేష్ కుమారుడైన మాకీరుకు గిలాదునిచెచ్ను 

saMkhyaa 32:40 mOshae manashshae kumaaruDaina maakeeruku 
gilaadunichchenu 

సంఖాయ్ 32:41 అతడు అకక్డ నివసించెను. మనషేష్ కుమారుడైన యాయీరు వెళిల్ వారి పలెల్లను 

పటుట్కొని వాటికి యాయీరు పలెల్లను పేరు పెటెట్ను. 
saMkhyaa 32:41 ataDu akkaDa nivasiMchenu. manashshae kumaaruDaina 
yaayeeru veLli vaari pallelanu paTTukoni vaaTiki yaayeeru pallelanu paeru 
peTTenu. 
సంఖాయ్ 32:42 నోబహు వెళిల్ కెనాతును దాని గార్మములను పటుట్కొని దానికి నోబహు అని తన పేరు 

పెటెట్ను. 
saMkhyaa 32:42 nObahu veLli kenaatunu daani graamamulanu paTTukoni 
daaniki nObahu ani tana paeru peTTenu. 
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సంఖాయ్ 33:1 మోషే అహరోనులవలన తమ తమ సేనలచొపుప్న ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

బయలుదేరివచిచ్న ఇశార్యేలీయులు చేసిన పర్యాణములు ఇవి. 
saMkhyaa 33:1 mOshae aharOnulavalana tama tama saenalachoppuna 
aiguptu daeSamulOnuMDi bayaludaerivachchina iSraayaeleeyulu chaesina 
prayaaNamulu ivi. 
సంఖాయ్ 33:2 మోషే యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము, వారి పర్యాణములనుబటిట్ వారి 

సంచారకర్మములను వార్సెను. వారి సంచారకర్మముల పర్కారము వారి పర్యాణములు ఇవి. 
saMkhyaa 33:2 mOshae yehOvaa selavichchina prakaaramu, vaari 
prayaaNamulanubaTTi vaari saMchaarakramamulanu vraasenu. vaari 
saMchaarakramamula prakaaramu vaari prayaaNamulu ivi. 
సంఖాయ్ 33:3 మొదటి నెల పదునయిదవ దినమున వారు రామెసేసులోనుండి పర్యాణమై 

పసాక్పండుగకు మరునాడు వారిమధయ్ను యెహోవా హతముచేసిన తొలిచూలులనందరిని 

ఐగుపీత్యులు పాతిపెటుట్చుండగా ఇశార్యేలీయులు ఐగుపీత్యులందరి కనున్లయెదుట 

జయోతాస్హముతో బయలుదేరి వచిచ్రి. 
saMkhyaa 33:3 modaTi nela padunayidava dinamuna vaaru 
raamesaesulOnuMDi prayaaNamai paskaapaMDugaku marunaaDu 
vaarimadhyanu yehOvaa hatamuchaesina tolichoolulanaMdarini 
aigupteeyulu paatipeTTuchuMDagaa iSraayaeleeyulu aigupteeyulaMdari 
kannulayeduTa jayOtsaahamutO bayaludaeri vachchiri. 
సంఖాయ్ 33:4 అపుప్డు ఐగుపీత్యుల దేవతలకు యెహోవా తీరుప్ తీరెచ్ను. 
saMkhyaa 33:4 appuDu aigupteeyula daevatalaku yehOvaa teerpu 
teerchenu. 
సంఖాయ్ 33:5 ఇశార్యేలీయులు రామెసేసులోనుండి బయలుదేరి సుకోక్తులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:5 iSraayaeleeyulu raamesaesulOnuMDi bayaludaeri 
sukkOtulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:6 సుకోక్తులోనుండి వారు బయలుదేరి అరణయ్పు కడనునన్ ఏతాములోదిగిరి. 
saMkhyaa 33:6 sukkOtulOnuMDi vaaru bayaludaeri araNyapu kaDanunna 
aetaamulOdigiri. 
సంఖాయ్ 33:7 ఏతాములోనుండి బయలుదేరి బయలెస్ఫోను ఎదుటనునన్ పీహహీరోతుతటుట్ తిరిగి 

మిగోద్లు ఎదుట దిగిరి. 
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saMkhyaa 33:7 aetaamulOnuMDi bayaludaeri bayalsephOnu eduTanunna 
peehaheerOtutaTTu tirigi migdOlu eduTa digiri. 
సంఖాయ్ 33:8 పీహహీరోతులోనుండి బయలుదేరి సముదర్ము మధయ్నుండి అరణయ్ములోనికి చేరి 

ఏతాము అరణయ్మందు మూడుదినముల పర్యాణముచేసి మారాలో దిగిరి. మారాలోనుండి 

బయలుదేరి ఏలీముకు వచిచ్రి. 
saMkhyaa 33:8 peehaheerOtulOnuMDi bayaludaeri samudramu 
madhyanuMDi araNyamulOniki chaeri aetaamu araNyamaMdu 
mooDudinamula prayaaNamuchaesi maaraalO digiri. maaraalOnuMDi 
bayaludaeri aeleemuku vachchiri. 
సంఖాయ్ 33:9 ఏలీములో పండెర్ండు నీటిబుగ గ్లును డెబబ్ది యీతచెటుల్ను ఉండెను; అకక్డ దిగిరి. 
saMkhyaa 33:9 aeleemulO paMDreMDu neeTibuggalunu Debbadi 
yeetacheTlunu uMDenu; akkaDa digiri. 
సంఖాయ్ 33:10 ఏలీములోనుండి వారు బయలుదేరి ఎఱఱ్సముదర్ము నొదద్ దిగిరి. 
saMkhyaa 33:10 aeleemulOnuMDi vaaru bayaludaeri e~r~rasamudramu 
nodda digiri. 
సంఖాయ్ 33:11 ఎఱఱ్సముదర్ము నొదద్నుండి బయలుదేరి సీను అరణయ్మందు దిగిరి. 
saMkhyaa 33:11 e~r~rasamudramu noddanuMDi bayaludaeri seenu 
araNyamaMdu digiri. 
సంఖాయ్ 33:12 సీను అరణయ్ములోనుండి బయలుదేరి దోపకాలో దిగిరి 

saMkhyaa 33:12 seenu araNyamulOnuMDi bayaludaeri dOpakaalO digiri 
సంఖాయ్ 33:13 దోపకాలోనుండి బయలుదేరి ఆలూషులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:13 dOpakaalOnuMDi bayaludaeri aalooshulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:14 ఆలూషులోనుండి బయలుదేరి రెఫీదీములో దిగిరి. అకక్డ జనులు తార్గుటకై నీళుల్ 

లేకపోయెను. 
saMkhyaa 33:14 aalooshulOnuMDi bayaludaeri repheedeemulO digiri. 
akkaDa janulu traaguTakai neeLlu laekapOyenu. 
సంఖాయ్ 33:15 రెఫీదీములోనుండి బయలుదేరి సీనాయి అరణయ్మందు దిగిరి. 
saMkhyaa 33:15 repheedeemulOnuMDi bayaludaeri seenaayi 
araNyamaMdu digiri. 
సంఖాయ్ 33:16 సీనాయి అరణయ్మునుండి బయలుదేరి కిబోర్తుహతాత్వాలో దిగిరి. 
s a M k h y a a 3 3 : 1 6 s e e n a a y i a r a N y a m u n u M D i b a y a l u d a e r i 
kibrOtuhattaavaalO digiri. 
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సంఖాయ్ 33:17 కిబోర్తుహతావాలోనుండి బయలుదేరి హజేరోతులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:17 kibrOtuhataavaalOnuMDi bayaludaeri hajaerOtulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:18 హజేరోతులోనుండి బయలుదేరి రితామ్లో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:18 hajaerOtulOnuMDi bayaludaeri ritmaalO digiri. 
సంఖాయ్ 33:19 రితామ్లోనుండి బయలుదేరి రిమోమ్ను పారెసులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:19 ritmaalOnuMDi bayaludaeri rimmOnu paaresulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:20 రిమోమ్ను పారెసులోనుండి బయలుదేరి లిబాన్లో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:20 rimmOnu paaresulOnuMDi bayaludaeri libnaalO digiri. 
సంఖాయ్ 33:21 లిబాన్లోనుండి బయలుదేరి రీసాలో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:21 libnaalOnuMDi bayaludaeri reesaalO digiri. 
సంఖాయ్ 33:22 రీసాలోనుండి బయలుదేరి కెహేలాతాలో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:22 reesaalOnuMDi bayaludaeri kehaelaataalO digiri. 
సంఖాయ్ 33:23 కెహేలాతాలోనుండి బయలుదేరి షాపెరు కొండనొదద్ దిగిరి. 
saMkhyaa 33:23 kehaelaataalOnuMDi bayaludaeri shaaperu koMDanodda 
digiri. 
సంఖాయ్ 33:24 షాపెరు కొండనొదద్నుండి బయలుదేరి హరాదాలో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:24 shaaperu koMDanoddanuMDi bayaludaeri haraadaalO 
digiri. 
సంఖాయ్ 33:25 హరాదాలోనుండి బయలుదేరి మకెలోతులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:25 haraadaalOnuMDi bayaludaeri makelOtulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:26 మకెలోతులోనుండి బయలుదేరి తాహతులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:26 makelOtulOnuMDi bayaludaeri taahatulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:27 తాహతులోనుండి బయలుదేరి తారహులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:27 taahatulOnuMDi bayaludaeri taarahulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:28 తారహులోనుండి బయలుదేరి మితాక్లో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:28 taarahulOnuMDi bayaludaeri mitkaalO digiri. 
సంఖాయ్ 33:29 మితాక్లోనుండి బయలుదేరి హషోమ్నాలో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:29 mitkaalOnuMDi bayaludaeri hashmOnaalO digiri. 
సంఖాయ్ 33:30 హషోమ్నాలోనుండి బయలుదేరి మొసేరోతులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:30 hashmOnaalOnuMDi bayaludaeri mosaerOtulO digiri. 
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సంఖాయ్ 33:31 మొసేరోతులోనుండి బయలుదేరి బెనేయాకానులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:31 mosaerOtulOnuMDi bayaludaeri benaeyaakaanulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:32 బెనేయాకానులోనుండి బయలుదేరి హోర హగిగ్దాగ్దులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:32 benaeyaakaanulOnuMDi bayaludaeri hOr^haggidgaadulO 
digiri. 
సంఖాయ్ 33:33 హోర హగిగ్దాగ్దులోనుండి బయలుదేరి యొతాబ్తాలో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:33 hOr^haggidgaadulOnuMDi bayaludaeri yotbaataalO 
digiri. 
సంఖాయ్ 33:34 యొతాబ్తాలోనుండి బయలుదేరి ఎబోర్నాలో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:34 yotbaataalOnuMDi bayaludaeri ebrOnaalO digiri. 
సంఖాయ్ 33:35 ఎబోర్నాలోనుండి బయలుదేరి ఎసోనె గ్బెరులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:35 ebrOnaalOnuMDi bayaludaeri esOngeberulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:36 ఎసోనె గ్బెరులోనుండి బయలుదేరి కాదేషు అనబడిన సీను అరణయ్ములో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:36 esOngeberulOnuMDi bayaludaeri kaadaeshu anabaDina 
seenu araNyamulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:37 కాదేషులోనుండి బయలుదేరి ఎదోము దేశము కడనునన్ హోరుకొండ దగ గ్ర దిగిరి. 
saMkhyaa 33:37 kaadaeshulOnuMDi bayaludaeri edOmu daeSamu 
kaDanunna hOrukoMDa daggara digiri. 
సంఖాయ్ 33:38 యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము యాజకుడైన అహరోను హోరు కొండనెకిక్, 

ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న నలువదియవ సంవతస్రమున 

అయిదవ నెల మొదటి దినమున అకక్డ మృతినొందెను. 
saMkhyaa 33:38 yehOvaa selavichchina prakaaramu yaajakuDaina 
aharOnu hOru koMDanekki, iSraayaeleeyulu aiguptu daeSamulOnuMDi 
bayaludaeri vachchina naluvadiyava saMvatsaramuna ayidava nela modaTi 
dinamuna akkaDa mRtinoMdenu. 
సంఖాయ్ 33:39 అహరోను నూట ఇరువది మూడేండల్ యీడుగలవాడై హోరు కొండమీద 

మృతినొందెను. 
saMkhyaa 33:39 aharOnu nooTa iruvadi mooDaeMDla yeeDugalavaaDai 
hOru koMDameeda mRtinoMdenu. 

Page  of 240 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

సంఖాయ్ 33:40 అపుప్డు దకిష్ణదికుక్న కనాను దేశమందు నివసించిన అరాదు రాజైన కనానీయుడు 

ఇశార్యేలీయులు వచిచ్న సంగతి వినెను. 
saMkhyaa 33:40 appuDu dakshiNadikkuna kanaanu daeSamaMdu 
nivasiMchina araadu raajaina kanaaneeyuDu iSraayaeleeyulu vachchina 
saMgati vinenu. 
సంఖాయ్ 33:41 వారు హోరు కొండనుండి బయలుదేరి సలామ్నాలో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:41 vaaru hOru koMDanuMDi bayaludaeri salmaanaalO digiri. 
సంఖాయ్ 33:42 సలామ్నాలోనుండి బయలుదేరి పూనొనులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:42 salmaanaalOnuMDi bayaludaeri poononulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:43 పూనొనులోనుండి బయలుదేరి ఓబోతులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:43 poononulOnuMDi bayaludaeri ObOtulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:44 ఓబోతులోనుండి బయలుదేరి మోయాబు పొలిమేరయొదద్నునన్ ఈయెయ్ అబారీములో 

దిగిరి. 
s a M k h y a a 3 3 : 4 4 O b O t u l O n u M D i b a y a l u d a e r i m O y a a b u 
polimaerayoddanunna eeyye abaareemulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:45 ఈయెయ్ అబారీములోనుండి బయలుదేరి దీబోనుగాదులో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:45 eeyye abaareemulOnuMDi bayaludaeri deebOnugaadulO 
digiri. 
సంఖాయ్ 33:46 దీబోనుగాదులోనుండి బయలుదేరి అలోమ్ను దిబా ల్తాయిములో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:46 deebOnugaadulOnuMDi bayaludaeri almOnu 
diblaataayimulO digiri. 
సంఖాయ్ 33:47 అలోమ్ను దిబా ల్తాయిములోనుండి బయలుదేరి నెబోయెదుటి అబారీము కొండలలో 

దిగిరి. 
saMkhyaa 33:47 almOnu diblaataayimulOnuMDi bayaludaeri nebOyeduTi 
abaareemu koMDalalO digiri. 
సంఖాయ్ 33:48 అబారీము కొండలలోనుండి బయలుదేరి యెరికో దగ గ్ర యొరాద్నుకు సమీపమైన 

మోయాబు మైదానములలో దిగిరి. 
saMkhyaa 33:48 abaareemu koMDalalOnuMDi bayaludaeri yerikO daggara 
yordaanuku sameepamaina mOyaabu maidaanamulalO digiri. 
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సంఖాయ్ 33:49 వారు మోయాబు మైదానములలో బెతేయ్షిమోతు మొదలుకొని ఆబేలు షితీత్మువరకు 

యొరాద్నుదగ గ్ర దిగిరి. 
saMkhyaa 33:49 vaaru mOyaabu maidaanamulalO betyaeshimOtu 
modalukoni aabaelu shitteemuvaraku yordaanudaggara digiri. 
సంఖాయ్ 33:50 యెరికోయొదద్, అనగా యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో యెహోవా 

మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. 
saMkhyaa 33:50 yerikOyodda, anagaa yordaanuku sameepamaina 
mOyaabu maidaanamulalO yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu. 
సంఖాయ్ 33:51 నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు యొరాద్నును దాటి కనాను దేశమును చేరిన 

తరువాత 

saMkhyaa 33:51 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu meeru yordaanunu 
daaTi kanaanu daeSamunu chaerina taruvaata 

సంఖాయ్ 33:52 ఆ దేశనివాసులందరిని మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్, వారి సమసత్ పర్తిమలను 

నాశనముచేసి వారి పోతవిగర్హములననిన్టిని నశింపచేసి వారి ఉనన్త సథ్లములననిన్టిని పాడుచేసి 

saMkhyaa 33:52 aa daeSanivaasulaMdarini mee yeduTanuMDi veLlagoTTi, 
v a a r i s a m a s t a p r a t i m a l a n u n a a S a n a m u c h a e s i v a a r i 
p O t a v i g r a h a m u l a n a n n i T i n i n a S i M p a c h a e s i v a a r i u n n a t a 
sthalamulananniTini paaDuchaesi 
సంఖాయ్ 33:53 ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసింపవలెను; ఏలయనగా దాని 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ ఆ దేశమును మీకిచిచ్తిని. 
saMkhyaa 33:53 aa daeSamunu svaadheenaparachukoni daanilO 
nivasiMpavalenu; aelayanagaa daani svaadheenaparachukonunaTlu aa 
daeSamunu meekichchitini. 
సంఖాయ్ 33:54 మీరు మీ వంశములచొపుప్న చీటుల్వేసి ఆ దేశమును సావ్సథ్య్ములుగా 

పంచుకొనవలెను. ఎకుక్వమందికి ఎకుక్వ సావ్సథ్య్మును తకుక్వమందికి తకుక్వ సావ్సథ్య్ము 

ఇయయ్వలెను. ఎవని చీటి యే సథ్లమున పడునో వానికి ఆ సథ్లమే కలుగును. మీ తండుర్ల 

గోతర్ములచొపుప్న మీరు సావ్సథ్య్ములు పొందవలెను. 
saMkhyaa 33:54 meeru mee vaMSamulachoppuna cheeTluvaesi aa 
daeSamunu svaasthyamulugaa paMchukonavalenu. ekkuvamaMdiki 
ekkuva svaasthyamunu takkuvamaMdiki takkuva svaasthyamu iyyavalenu. 
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evani cheeTi yae sthalamuna paDunO vaaniki aa sthalamae kalugunu. mee 
taMDrula gOtramulachoppuna meeru svaasthyamulu poMdavalenu. 
సంఖాయ్ 33:55 అయితే మీరు మీ యెదుటనుండి ఆ దేశనివాసులను వెళల్గొటట్నియెడల, మీరు వారిలో 

ఎవరిని ఉండనిచెచ్దరో వారు మీ కనున్లలో ముండుల్గాను మీ పర్కక్లలో శూలములుగాను ఉండి, 

మీరు నివసించు ఆ దేశములో మిముమ్ను బాధపెటెట్దరు. 
saMkhyaa 33:55 ayitae meeru mee yeduTanuMDi aa daeSanivaasulanu 
veLlagoTTaniyeDala, meeru vaarilO evarini uMDanichchedarO vaaru mee 
kannulalO muMDlugaanu mee prakkalalO Soolamulugaanu uMDi, meeru 
nivasiMchu aa daeSamulO mimmunu baadhapeTTedaru. 
సంఖాయ్ 33:56 మరియు నేను వారికి చేయ తలంచినటుల్ మీకు చేసెదనని వారితో చెపుప్ము. 
saMkhyaa 33:56 mariyu naenu vaariki chaeya talaMchinaTlu meeku 
chaesedanani vaaritO cheppumu. 
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సంఖాయ్ 34:1 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

saMkhyaa 34:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
iSraayaeleeyulatO 

సంఖాయ్ 34:2 కనాను దేశమున, అనగా పొలిమేరలచొపుప్న మీరు చీటుల్వేసి సావ్సథ్య్ముగా పంచుకొను 

కనాను దేశమున 

saMkhyaa 34:2 kanaanu daeSamuna, anagaa polimaeralachoppuna meeru 
cheeTluvaesi svaasthyamugaa paMchukonu kanaanu daeSamuna 

సంఖాయ్ 34:3 మీరు పర్వేశించుచుండగా, మీ దకిష్ణదికుక్ సీను అరణయ్ము మొదలుకొని ఎదోము 

సరిహదుద్, అనగా 

saMkhyaa 34:3 meeru pravaeSiMchuchuMDagaa, mee dakshiNadikku 
seenu araNyamu modalukoni edOmu sarihaddu, anagaa 

సంఖాయ్ 34:4 మీ దకిష్ణపు సరిహదుద్ ఉపుప్ సముదర్ముయొకక్ తూరుప్ తీరమువరకు ఉండును. మీ 

సరిహదుద్ దకిష్ణము మొదలుకొని అకర్బీబ్ము కనమయొదద్ తిరిగి సీనువరకు వాయ్పించును. అది 

దకిష్ణమునుండి కాదేషు బరేన్యవరకు వాయ్పించి, అకక్డనుండి హసరదాద్రువరకు పోయి, 

అకక్డనుండి అసోమ్నువరకు సాగును. 
saMkhyaa 34:4 mee dakshiNapu sarihaddu uppu samudramuyokka toorpu 
teeramuvaraku uMDunu. mee sarihaddu dakshiNamu modalukoni 
akrabbeemu kanamayodda tirigi seenuvaraku vyaapiMchunu. adi 
dakshiNamunuMDi kaadaeshu barnaeyavaraku vyaapiMchi, akkaDanuMDi 
hasaraddaaruvaraku pOyi, akkaDanuMDi asmOnuvaraku saagunu. 
సంఖాయ్ 34:5 అసోమ్నునుండి ఐగుపుత్ నదివరకు సరిహదుద్ తిరిగి సముదర్మువరకు వాయ్పించును. 
saMkhyaa 34:5 asmOnunuMDi aiguptu nadivaraku sarihaddu tirigi 
samudramuvaraku vyaapiMchunu. 
సంఖాయ్ 34:6 పడమటి సరిహదుద్ ఏదనగా మహాసముదర్ము, అదే మీకు పడమటి సరిహదుద్గా 

నుండును. 
saMkhyaa 34:6 paDamaTi sarihaddu aedanagaa mahaasamudramu, adae 
meeku paDamaTi sarihaddugaa nuMDunu. 
సంఖాయ్ 34:7 మీ ఉతత్రపు సరిహదుద్ను మహాసముదర్ముయొదద్నుండి హోరు కొండవరకు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. 
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saMkhyaa 34:7 mee uttarapu sarihaddunu mahaasamudramuyoddanuMDi 
hOru koMDavaraku aerparachukonavalenu. 
సంఖాయ్ 34:8 హోరు కొండయొదద్నుండి హమాతునకు పోవుమారగ్మువరకు ఏరప్రచుకొనవలెను. ఆ 

సరిహదుద్ సెదాదువరకు వాయ్పించును. 
s a M k h y a a 3 4 : 8 h O r u k o M D a y o d d a n u M D i h a m a a t u n a k u 
pOvumaargamuvaraku aerparachukonavalenu. aa sar ihaddu 
sedaaduvaraku vyaapiMchunu. 
సంఖాయ్ 34:9 అకక్డనుండి సరిహదుద్ జిపోర్నువరకు వాయ్పించును, దాని చివర హసరేనానునొదద్ 

ఉండును. అది మీకు ఉతత్రపు సరిహదుద్. 
saMkhyaa 34:9 akkaDanuMDi sarihaddu jiprOnuvaraku vyaapiMchunu, 
daani chivara hasaraenaanunodda uMDunu. adi meeku uttarapu 
sarihaddu. 
సంఖాయ్ 34:10 తూరుప్ సరిహదుద్ హసరేనానునుండి షెపామువరకు మీరు ఏరప్రచుకొనవలెను. 
saMkhyaa 34:10 toorpu sarihaddu hasaraenaanunuMDi shepaamuvaraku 
meeru aerparachukonavalenu. 
సంఖాయ్ 34:11 షెపామునుండి సరిహదుద్ అయీనుకు తూరుప్న రిబా ల్వరకు నుండును. ఆ సరిహదుద్ 

దిగి తూరుప్న కినెన్రెతు సముదర్మునొడుడ్ను తగిలియుండును. 
saMkhyaa 34:11 shepaamunuMDi sarihaddu ayeenuku toorpuna 
riblaavaraku nuMDunu. aa sarihaddu digi toorpuna kinneretu 
samudramunoDDunu tagiliyuMDunu. 
సంఖాయ్ 34:12 ఆ సరిహదుద్ యొరాద్నునదివరకు దిగి ఉపుప్ సముదర్ముదనుక వాయ్పించును. ఆ 

దేశము చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల మధయ్నునన్ దేశము మీదైయుండునని వారి కాజాఞ్పించుము. 
saMkhyaa 34:12 aa sarihaddu yordaanunadivaraku digi uppu 
samudramudanuka vyaapiMchunu. aa daeSamu chuTTununna sarihaddula 
madhyanunna daeSamu meedaiyuMDunani vaari kaaj~naapiMchumu. 
సంఖాయ్ 34:13 మోషే ఇశార్యేలీయులతో మీరు చీటల్చేత పొందబోవుచునన్ దేశము ఇది. యెహోవా 

తొమిమ్ది గోతర్ములకును అరధ్గోతర్మునకును దీనినియయ్వలెనని ఆజాఞ్పించెను; 
saMkhyaa 34:13 mOshae iSraayaeleeyulatO meeru cheeTlachaeta 
poMdabOvuchunna daeSamu idi. yehOvaa tommidi gOtramulakunu 
ardhagOtramunakunu deeniniyyavalenani aaj~naapiMchenu; 
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సంఖాయ్ 34:14 ఏలయనగా తమ తమ పితరుల కుటుంబముల పర్కారము రూబేనీయులును 

గాదీయులును తమ తమ సావ్సథ్య్ములనొందిరి. 
saMkhyaa 34:14 aelayanagaa tama tama pitarula kuTuMbamula 
p r a k a a r a m u r o o b a e n e e y u l u n u g a a d e e y u l u n u t a m a t a m a 
svaasthyamulanoMdiri. 
సంఖాయ్ 34:15 మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారు తమ సావ్సథ్య్మునొందిరి. ఆ రెండు గోతర్పువారును 

అరధ్గోతర్పువారును సూరోయ్దయ దికుక్న, అనగా తూరుప్దికుక్న యెరికోయొదద్ యొరాద్ను ఇవతల తమ 

తమ సావ్సథ్య్ములను పొందిరని చెపెప్ను. 
s a M k h y a a 3 4 : 1 5 m a n a s h s h a e a r d h a g O t r a p u v a a r u t a m a 
svaasthyamunoMdiri. aa reMDu gOtrapuvaarunu ardhagOtrapuvaarunu 
sooryOdaya dikkuna, anagaa toorpudikkuna yerikOyodda yordaanu ivatala 
tama tama svaasthyamulanu poMdirani cheppenu. 
సంఖాయ్ 34:16 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 34:16 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 34:17 ఆ దేశమును మీకు సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటట్వలసినవారెవరనగా, యాజకుడైన 

ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు. 
s a M k h y a a 3 4 : 1 7 a a d a e S a m u n u m e e k u s v a a s t h y a m u g a a 
paMchipeTTavalasinavaarevaranagaa, yaajakuDaina eliyaajarunu noonu 
kumaaruDaina yehOshuvayu. 
సంఖాయ్ 34:18 మరియు ఆ దేశమును మీకు సావ్సథ్య్ముగా పంచిపెటుట్టకు పర్తి గోతర్ములో ఒకొక్క 

పర్ధానుని ఏరప్రచుకొనవలెను. 
saMkhyaa 34:18 mariyu aa daeSamunu meeku svaasthyamugaa 
p a M c h i p e T T u T a k u p r a t i g O t r a m u l O o k k o k a p r a d h a a n u n i 
aerparachukonavalenu. 
సంఖాయ్ 34:19 వారెవరనగా, యూదావారి గోతర్ములో యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు. 
saMkhyaa 34:19 vaarevaranagaa, yoodaavaari gOtramulO yephunne 
kumaaruDaina kaalaebu. 
సంఖాయ్ 34:20 షిమోయ్నీయుల గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన షెమూయేలు, 
saMkhyaa 34:20 shimyOneeyula gOtramulO ameehoodu kumaaruDaina 
shemooyaelu, 
సంఖాయ్ 34:21 బెనాయ్మీనీయుల గోతర్ములో కిసోల్ను కుమారుడైన ఎలీదాదు. 
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saMkhyaa 34:21 benyaameeneeyula gOtramulO kislOnu kumaaruDaina 
eleedaadu. 
సంఖాయ్ 34:22 దానీయుల గోతర్ములో యొగిల్ కుమారుడైన బుకీక్ పర్ధాని, 
saMkhyaa 34:22 daaneeyula gOtramulO yogli kumaaruDaina bukkee 
pradhaani, 
సంఖాయ్ 34:23 యోసేపు పుతుర్లలో ఏఫోదు కుమారుడైన హనీన్యేలు మనషీ ష్యుల గోతర్పర్ధాని, 
saMkhyaa 34:23 yOsaepu putrulalO aephOdu kumaaruDaina hanneeyaelu 
manashsheeyula gOtrapradhaani, 
సంఖాయ్ 34:24 ఎఫార్యిమీయుల గోతర్ములో షిపాత్ను కుమారుడైన కెమూయేలు పర్ధాని, 
saMkhyaa 34:24 ephraayimeeyula gOtramulO shiptaanu kumaaruDaina 
kemooyaelu pradhaani, 
సంఖాయ్ 34:25 జెబూలూనీయుల గోతర్ములో పరాన్కు కుమారుడైన ఎలీషాపాను పర్ధాని, 
saMkhyaa 34:25 jeboolooneeyula gOtramulO parnaaku kumaaruDaina 
eleeshaapaanu pradhaani, 
సంఖాయ్ 34:26 ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్ములో అజాను కుమారుడైన పలీత్యేలు పర్ధాని, 
saMkhyaa 34:26 iSSaakhaareeyula gOtramulO ajaanu kumaaruDaina 
palteeyaelu pradhaani, 
సంఖాయ్ 34:27 ఆషేరీయుల గోతర్ములో షెలోమి కుమారుడైన అహీహూదు పర్ధాని. 
saMkhyaa 34:27 aashaereeyula gOtramulO shelOmi kumaaruDaina 
aheehoodu pradhaani. 
సంఖాయ్ 34:28 నఫాత్లీయుల గోతర్ములో అమీహూదు కుమారుడైన పెదహేలు పర్ధాని. 
saMkhyaa 34:28 naphtaaleeyula gOtramulO ameehoodu kumaaruDaina 
pedahaelu pradhaani. 
సంఖాయ్ 34:29 కనాను దేశములో ఇశార్యేలీయులకు వారి వారి సావ్సథ్య్ములను పంచిపెటుట్టకు 

యెహోవా ఆజాఞ్పించినవారు వీరే. 
saMkhyaa 34:29 kanaanu daeSamulO iSraayaeleeyulaku vaari vaari 
svaasthyamulanu paMchipeTTuTaku yehOvaa aaj~naapiMchinavaaru 
veerae. 

Page  of 248 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

 

saMkhyaakaaMDamu 

adhyaayamu 35	
English Transliteration Parallel Bible 

 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 249 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com saMkhyaakaaMDamu

సంఖాయ్ 35:1 మరియు యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో యెహోవా 

మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

saMkhyaa 35:1 mariyu yerikOyodda yordaanuku sameepamaina mOyaabu 
maidaanamulalO yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

సంఖాయ్ 35:2 ఇశార్యేలీయులు తాము పొందు సావ్సథ్య్ములో లేవీయులు నివసించుటకు వారికి 

పురములను ఇయయ్వలెనని వారికాజాఞ్పించుము ; ఆ పురముల చుటుట్నునన్ పలెల్లను 

లేవీయులకియయ్వలెను. 
saMkhyaa 35:2 iSraayaeleeyulu taamu poMdu svaasthyamulO laeveeyulu 
n i v a s i M c h u T a k u v a a r i k i p u r a m u l a n u i y y a v a l e n a n i 
vaarikaaj~naapiMchumu; aa puramula chuTTununna pallelanu 
laeveeyulakiyyavalenu. 
సంఖాయ్ 35:3 వారు నివసించుటకు ఆ పురములు వారివగును. వాటి పొలములు వారి పశువులకును 

వారి మందలకును వారి సమసత్ జంతువులకును ఉండవలెను. 
saMkhyaa 35:3 vaaru nivasiMchuTaku aa puramulu vaarivagunu. vaaTi 
polamulu vaari paSuvulakunu vaari maMdalakunu vaari samasta 
jaMtuvulakunu uMDavalenu. 
సంఖాయ్ 35:4 మీరు లేవీయులకిచుచ్ పురముల పలెల్ల పర్తి పురముయొకక్ గోడ మొదలుకొని చుటుట్ 

వెయియ్ మూరలు 

saMkhyaa 35:4 meeru laeveeyulakichchu puramula pallela prati 
puramuyokka gODa modalukoni chuTTu veyyi mooralu 

సంఖాయ్ 35:5 మరియు మీరు ఆ పురముల వెలుపలనుండి తూరుప్దికుక్న రెండువేల మూరలను, 

దకిష్ణదికుక్న రెండువేల మూరలను, పడమటిదికుక్న రెండువేల మూరలను, ఉతత్రదికుక్న రెండువేల 

మూరలను కొలవవలెను. ఆ నడుమ పురముండవలెను. అది వారి పురములకు పలెల్లుగా నుండును.  
saMkhyaa 35:5 mariyu meeru aa puramula velupalanuMDi toorpudikkuna 
reMDuvaela mooralanu, dakshiNadikkuna reMDuvaela mooralanu, 
paDamaTidikkuna reMDuvaela mooralanu, uttaradikkuna reMDuvaela 
mooralanu kolavavalenu. aa naDuma puramuMDavalenu. adi vaari 
puramulaku pallelugaa nuMDunu.  
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సంఖాయ్ 35:6 మరియు మీరు లేవీయులకిచుచ్ పురములలో ఆరు ఆశర్యపురములుండవలెను. 

నరహంతుకుడు వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్గా వాటిని నియమింపవలెను. అవియు గాక 

నలువదిరెండు పురములను ఇయయ్వలెను. 
saMkhyaa 35:6 mariyu meeru laeveeyulakichchu puramulalO aaru 
a a S r a y a p u r a m u l u M D a v a l e n u . n a r a h a M t u k u D u v a a T i l O n i k i 
paaripOvunaTlugaa vaaTini niyamiMpavalenu. aviyu gaaka naluvadireMDu 
puramulanu iyyavalenu. 
సంఖాయ్ 35:7 వాటి వాటి పలెల్లతోకూడ మీరు లేవీయులకు ఇయయ్వలసిన పురములనిన్యు నలువది 

యెనిమిది. 
saMkhyaa 35:7 vaaTi vaaTi pallelatOkooDa meeru laeveeyulaku 
iyyavalasina puramulanniyu naluvadi yenimidi. 
సంఖాయ్ 35:8 మీరు ఇచుచ్ పురములు ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములోనుండియే ఇయయ్వలెను. మీరు 

ఎకుక్వైనదానిలో ఎకుక్వగాను, తకుక్వైనదానిలో తకుక్వగాను ఇయయ్వలెను. పర్తి గోతర్ము తాను 

పొందు సావ్సథ్య్ముచొపుప్న, తన తన పురములలో కొనిన్టిని లేవీయులకు ఇయయ్వలెను. 
s a M k h y a a 3 5 : 8 m e e r u i c h c h u p u r a m u l u i S r a a y a e l e e y u l a 
svaasthyamulOnuMDiyae iyyavalenu. meeru ekkuvainadaanilO 
ekkuvagaanu, takkuvainadaanilO takkuvagaanu iyyavalenu. prati gOtramu 
taanu poMdu svaasthyamuchoppuna, tana tana puramulalO konniTini 
laeveeyulaku iyyavalenu. 
సంఖాయ్ 35:9 మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము 

saMkhyaa 35:9 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
iSraayaeleeyulatO iTlanumu 

సంఖాయ్ 35:10 మీరు యొరాద్ను దాటి కనాను దేశములోనికి వెళిల్న తరువాత 

saMkhyaa 35:10 meeru yordaanu daaTi kanaanu daeSamulOniki veLlina 
taruvaata 

సంఖాయ్ 35:11 ఆశర్యపురములుగా ఉండుటకు మీరు పురములను ఏరప్రచుకొనవలెను. 
saMkhyaa 35:11 aaSrayapuramulugaa uMDuTaku meeru puramulanu 
aerparachukonavalenu. 
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సంఖాయ్ 35:12 పొరబాటున ఒకని చంపినవాడు వాటిలోనికి పారిపోవచుచ్ను. తీరుప్ పొందుటకై 

నరహంతకుడు సమాజమునెదుట నిలుచువరకు వాడు మరణశిక్ష నొందకూడదు గనుక పర్తిహతయ్ 

చేయువాడు రాకుండ అవి మీకు ఆశర్యపురములుగా ఉండును. 
saMkhyaa 35:12 porabaaTuna okani chaMpinavaaDu vaaTilOniki 
p a a r i p O v a c h c h u n u . t e e r p u p o M d u T a k a i n a r a h a M t a k u D u 
samaajamuneduTa niluchuvaraku vaaDu maraNaSiksha noMdakooDadu 
g a n u k a p r a t i h a t y a c h a e y u v a a D u r a a k u M D a a v i m e e k u 
aaSrayapuramulugaa uMDunu. 
సంఖాయ్ 35:13 మీరు ఇయయ్వలసిన ఆ పురములలో ఆరు ఆశర్యపురములుండవలెను. 
s a M k h y a a 3 5 : 1 3 m e e r u i y y a v a l a s i n a a a p u r a m u l a l O a a r u 
aaSrayapuramuluMDavalenu. 
సంఖాయ్ 35:14 వాటిలో యొరాద్ను ఇవతల మూడు పురములను ఇయయ్వలెను, కనాను దేశములో 

మూడు పురములను ఇయయ్వలెను. అవి మీకు ఆశర్యపురములుగా ఉండును. 
saMkhyaa 35:14 vaaTilO yordaanu ivatala mooDu puramulanu iyyavalenu, 
kanaanu daeSamulO mooDu puramulanu iyyavalenu. avi meeku 
aaSrayapuramulugaa uMDunu. 
సంఖాయ్ 35:15 పొరబాటున ఒకని చంపిన యెవడైనను వాటిలోనికి పారిపోవునటుల్ ఆ ఆరు 

పురములు ఇశార్యేలీయులకును పరదేశులకును మీ మధయ్ నివసించువారికిని ఆశర్యమైయుండును. 
saMkhyaa 35:15 porabaaTuna okani chaMpina yevaDainanu vaaTilOniki 
paaripOvunaTlu aa aaru puramulu iSraayaeleeyulakunu paradaeSulakunu 
mee madhya nivasiMchuvaarikini aaSrayamaiyuMDunu. 
సంఖాయ్ 35:16 ఒకడు చచుచ్నటుల్ వానిని ఇనుప ఆయుధముతో కొటుట్వాడు నరహంతకుడు ఆ 

నరహంతకునికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
saMkhyaa 35:16 okaDu chachchunaTlu vaanini inupa aayudhamutO 
koTTuvaaDu narahaMtakuDu aa narahaMtakuniki niSchayamugaa 
maraNaSiksha vidhiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 35:17 ఒకడు చచుచ్నటుల్ మరియొకడు రాతితో వాని కొటట్గా దెబబ్తినినవాడు 

చనిపోయినయెడల కొటిట్నవాడు నరహంతకుడగును. ఆ నరహంతకుడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 
saMkhyaa 35:17 okaDu chachchunaTlu mariyokaDu raatitO vaani 
koTTagaa debbatininavaaDu chanipOyinayeDala koTTinavaaDu 
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narahaMtakuDagunu. aa narahaMtakuDu niSchayamugaa maraNaSiksha 
noMdunu. 
సంఖాయ్ 35:18 మరియు ఒకడు చచుచ్నటుల్ మరియొకడు చేతికఱఱ్తో కొటట్గా దెబబ్తినినవాడు 

చనిపోయినయెడల కొటిట్నవాడు నరహంతకుడగును. ఆ నరహంతకుడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష 

నొందును. 
saMkhyaa 35:18 mariyu okaDu chachchunaTlu mariyokaDu 
chaetika~r~ratO koTTagaa debbatininavaaDu chanipOyinayeDala 
koTTinavaaDu narahaMtakuDagunu. aa narahaMtakuDu niSchayamugaa 
maraNaSiksha noMdunu. 
సంఖాయ్ 35:19 హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు తానే నరహంతకుని చంపవలెను. 
saMkhyaa 35:19 hatya vishayamulO pratihatya chaeyuvaaDu taanae 
narahaMtakuni chaMpavalenu. 
సంఖాయ్ 35:20 వాని కనుగొనినపుప్డు వాని చంపవలెను. ఒకడు చచుచ్నటుల్ వాని పగపటిట్ 

పొడిచినను, లేక పొంచియుండి వానిమీద దేనినైనను వేసినను, లేక ఒకడు చచుచ్నటుల్ వైరమువలన 

చేతితో వాని కొటిట్నను, కొటిట్నవాడు నరహంతకుడు, నిశచ్యముగా వాని చంపవలెను. 
saMkhyaa 35:20 vaani kanugoninappuDu vaani chaMpavalenu. okaDu 
chachchunaTlu vaani pagapaTTi poDichinanu, laeka poMchiyuMDi 
vaanimeeda daeninainanu vaesinanu, laeka okaDu chachchunaTlu 
vairamuvalana chaetitO vaani koTTinanu, koTTinavaaDu narahaMtakuDu, 
niSchayamugaa vaani chaMpavalenu. 
సంఖాయ్ 35:21 నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు ఆ నరహంతకుని కనుగొనినపుప్డు 

వాని చంపవలెను. 
saMkhyaa 35:21 narahatya vishayamulO pratihatya chaeyuvaaDu aa 
narahaMtakuni kanugoninappuDu vaani chaMpavalenu. 
సంఖాయ్ 35:22 అయితే పగపటట్క హఠాతుత్గా వానిని పొడిచినను, పొంచియుండక వానిమీద ఏ 

ఆయుధమునైన వేసినను, వాని చూడక ఒకడు చచుచ్నటుల్ వానిమీద రాయి పడవేసినను, 
saMkhyaa 35:22 ayitae pagapaTTaka haThaattugaa vaanini poDichinanu, 
poMchiyuMDaka vaanimeeda ae aayudhamunaina vaesinanu, vaani 
chooDaka okaDu chachchunaTlu vaanimeeda raayi paDavaesinanu, 
సంఖాయ్ 35:23 దెబబ్తినినవాడు చనిపోయినయెడల కొటిట్నవాడు వానిమీద పగపటట్లేదు, వానికి హాని 

చేయగోరలేదు. 
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saMkhyaa 35:23 debbatininavaaDu chanipOyinayeDala koTTinavaaDu 
vaanimeeda pagapaTTalaedu, vaaniki haani chaeyagOralaedu. 
సంఖాయ్ 35:24 కాబటిట్ సమాజము ఈ విధులనుబటిట్ కొటిట్నవానికిని హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ 

చేయువానికిని తీరుప్ తీరచ్వలెను. 
s a M k h y a a 3 5 : 2 4 k a a b a T T i s a m a a j a m u e e v i d h u l a n u b a T T i 
koTTinavaanikini hatya vishayamulO pratihatya chaeyuvaanikini teerpu 
teerchavalenu. 
సంఖాయ్ 35:25 అటుల్ సమాజము నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాని చేతిలోనుండి ఆ 

నరహంతకుని విడిపింపవలెను. అపుప్డు సమాజము వాడు పారిపోయిన ఆశర్యపురమునకు వాని 

మరల పంపవలెను. వాడు పరిశుదధ్తైలముతో అభిషేకింపబడిన పర్ధానయాజకుడు మృతినొందువరకు 

అకక్డనే నివసింపవలెను.  
saMkhyaa 35:25 aTlu samaajamu narahatya vishayamulO pratihatya 
chaeyuvaani chaetilOnuMDi aa narahaMtakuni viDipiMpavalenu. appuDu 
samaajamu vaaDu paaripOyina aaSrayapuramunaku vaani marala 
paMpavalenu. vaaDu pariSuddhatailamutO abhishaekiMpabaDina 
pradhaanayaajakuDu mRtinoMduvaraku akkaDanae nivasiMpavalenu.  
సంఖాయ్ 35:26 అయితే ఆ నరహంతకుడు ఎపుప్డైనను తాను పారిపోయి చొచిచ్న 

ఆశర్యపురముయొకక్ సరిహదుద్ను దాటి వెళుల్నపుప్డు 

saMkhyaa 35:26 ayitae aa narahaMtakuDu eppuDainanu taanu paaripOyi 
chochchina aaSrayapuramuyokka sarihaddunu daaTi veLlunappuDu 

సంఖాయ్ 35:27 నరహతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు ఆశర్యపురముయొకక్ సరిహదుద్ 

వెలుపల వాని కనుగొనినయెడల, ఆ పర్తిహంతకుడు ఆ నరహంతకుని చంపినను వానిమీద 

పార్ణముతీసిన దోషము ఉండదు. 
saMkhyaa 35:27 narahatya vishayamulO pratihatya chaeyuvaaDu 
aaSrayapuramuyokka sarihaddu velupala vaani kanugoninayeDala, aa 
pratihaMtakuDu aa narahaMtakuni chaMpinanu vaanimeeda 
praaNamuteesina dOshamu uMDadu. 
సంఖాయ్ 35:28 ఏలయనగా పర్ధానయాజకుడు మృతినొందువరకు అతడు ఆశర్యపురములోనే 

నివసింపవలెను. పర్ధానయాజకుడు మృతినొందిన తరువాత ఆ నరహంతకుడు తన సావ్సథ్య్మునన్ 

దేశమునకు తిరిగి వెళల్వచుచ్ను. 
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saMkhyaa 35:28 aelayanagaa pradhaanayaajakuDu mRtinoMduvaraku 
ataDu aaSrayapuramulOnae nivasiMpavalenu. pradhaanayaajakuDu 
mRtinoMdina taruvaata aa narahaMtakuDu tana svaasthyamunna 
daeSamunaku tirigi veLlavachchunu. 
సంఖాయ్ 35:29 ఇవి మీ సమసత్ నివాససథ్లములలో మీ తరతరములకు మీకు విధింపబడిన కటట్డ. 
saMkhyaa 35:29 ivi mee samasta nivaasasthalamulalO mee tarataramulaku 
meeku vidhiMpabaDina kaTTaDa. 
సంఖాయ్ 35:30 ఎవడైనను ఒకని చావగొటిట్నయెడల సాకుష్ల నోటిమాటవలన ఆ నరహంతకునికి 

మరణశిక్ష విధింపవలెను. ఒక సాకిష్మాటమీదనే యెవనికిని మరణశిక్ష విధింపకూడదు. 
saMkhyaa 35:30 evaDainanu okani chaavagoTTinayeDala saakshula 
nOTimaaTavalana aa narahaMtakuniki maraNaSiksha vidhiMpavalenu. 
oka saakshimaaTameedanae yevanikini maraNaSiksha vidhiMpakooDadu. 
సంఖాయ్ 35:31 చావతగిన నరహంతకుని పార్ణముకొరకు మీరు విమోచన ధనమును అంగీకరింపక 

నిశచ్యముగా వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
saMkhyaa 35:31 chaavatagina narahaMtakuni praaNamukoraku meeru 
vimOchana dhanamunu aMgeekariMpaka niSchayamugaa vaaniki 
maraNaSiksha vidhiMpavalenu. 
సంఖాయ్ 35:32 మరియు ఆశర్యపురమునకు పారిపోయినవాడు యాజకుడు మృతినొందక మునుపు 

సవ్దేశమందు నివసించునటుల్ వానిచేత విమోచన ధనమును అంగీకరింపకూడదు. 
saMkhyaa 35:32 mariyu aaSrayapuramunaku paaripOyinavaaDu 
yaajakuDu mRtinoMdaka munupu svadaeSamaMdu nivasiMchunaTlu 
vaanichaeta vimOchana dhanamunu aMgeekariMpakooDadu. 
సంఖాయ్ 35:33 మీరుండు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు; నరహతయ్ దేశమును అపవితర్పరచును 

గదా. దేశములో చిందిన రకత్ము నిమితత్ము చిందించిన వాని రకత్మువలననే పార్యశిచ్తత్ము 

కలుగునుగాని మరి దేనివలనను కలుగదు. 
saMkhyaa 35:33 meeruMDu daeSamunu apavitraparachakooDadu; 
narahatya daeSamunu apavitraparachunu gadaa. daeSamulO chiMdina 
raktamu nimittamu chiMdiMchina vaani raktamuvalananae 
praayaSchittamu kalugunugaani mari daenivalananu kalugadu. 
సంఖాయ్ 35:34 మీరు నివసించు దేశమును అపవితర్పరచకూడదు. అందులో నేను మీ మధయ్ను 

నివసించుచునాన్ను. నిజముగా యెహోవా అను నేను ఇశార్యేలీయులమధయ్ నివసించుచునాన్ను. 
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saMkhyaa 35:34 meeru nivasiMchu daeSamunu apavitraparachakooDadu. 
aMdulO naenu mee madhyanu nivasiMchuchunnaanu. nijamugaa yehOvaa 
anu naenu iSraayaeleeyulamadhya nivasiMchuchunnaanu. 
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సంఖాయ్ 36:1 యోసేపు పుతుర్ల వంశములలో మాకీరు కుమారుడును మనషేష్ మనుమడునైన 

గిలాదుయొకక్ పుతుర్వంశముల పెదద్లు వచిచ్ మోషే యెదుటను ఇశార్యేలీయుల పితరుల 

కుటుంబముల పర్ధానుల యెదుటను మాటలాడి యిటల్నిరి 

saMkhyaa 36:1 yOsaepu putrula vaMSamulalO maakeeru kumaaruDunu 
manashshae manumaDunaina gilaaduyokka putruvaMSamula peddalu 
vachchi mOshae yeduTanu iSraayaeleeyula pitarula kuTuMbamula 
pradhaanula yeduTanu maaTalaaDi yiTlaniri 
సంఖాయ్ 36:2 ఆ దేశమును వంతుచీటల్చొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్వలెనని 

యెహోవా మా యేలినవానికాజాఞ్పించెను. మరియు మా సహోదరుడైన సెలోపెహాదు సావ్సథ్య్మును 

అతని కుమారెత్లకు ఇయయ్వలెనని మా యేలినవాడు యెహోవాచేత ఆజఞ్నొందెను. 
saMkhyaa 36:2 aa daeSamunu vaMtucheeTlachoppuna iSraayaeleeyulaku 
s v a a s t h y a m u g a a i y y a v a l e n a n i y e h O v a a m a a 
yaelinavaanikaaj~naapiMchenu. mariyu maa sahOdaruDaina selOpehaadu 
svaasthyamunu atani kumaartelaku iyyavalenani maa yaelinavaaDu 
yehOvaachaeta aaj~nanoMdenu. 
సంఖాయ్ 36:3 అయితే వారు ఇశార్యేలీయులలో వేరు గోతర్ముల వారినెవరినైనను పెండిల్ 

చేసికొనినయెడల వారి సావ్సథ్య్ము మా పితరుల సావ్సథ్య్మునుండి తీయబడి, వారు కలిసికొనినవారి 

గోతర్సావ్సథ్య్ముతో కలుపబడి, మాకు వంతుచీటల్చొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్మునుండి విడిపోవును. 
saMkhyaa 36:3 ayitae vaaru iSraayaeleeyulalO vaeru gOtramula 
vaarinevarinainanu peMDli chaesikoninayeDala vaari svaasthyamu maa 
pitarula svaasthyamunuMDi teeyabaDi, vaaru kalisikoninavaari 
gOtrasvaasthyamutO kalupabaDi, maaku vaMtucheeTlachoppuna kaligina 
svaasthyamunuMDi viDipOvunu. 
సంఖాయ్ 36:4 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులకు సునాద సంవతస్రము వచుచ్నపుప్డు వారి సావ్సథ్య్ము వారు 

కలిసికొనిన వారి గోతర్సావ్సథ్య్ముతో కలుపబడును గనుక ఆ వంతున మా పితరుల గోతర్సావ్సథ్య్ము 

తగిగ్పోవుననగా 

saMkhyaa 36:4 kaabaTTi iSraayaeleeyulaku sunaada saMvatsaramu 
vachchunappuDu vaari svaasthyamu vaaru kalisikonina vaari 
gOtrasvaasthyamutO kalupabaDunu ganuka aa vaMtuna maa pitarula 
gOtrasvaasthyamu taggipOvunanagaa 
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సంఖాయ్ 36:5 మోషే యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించి యిటల్నెను యోసేపు 

పుతుర్ల గోతిర్కులు చెపిప్నది నాయ్యమే. 
saMkhyaa 36:5 mOshae yehOvaa selavichchinaTlu iSraayaeleeyulaku 
aaj~naapiMchi yiTlanenu yOsaepu putrula gOtrikulu cheppinadi 
nyaayamae. 
సంఖాయ్ 36:6 యెహోవా సెలోపెహాదు కుమారెత్లనుగూరిచ్ సెలవిచిచ్న మాట ఏదనగా వారు తమకు 

ఇషుట్లైనవారిని పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను గాని వారు తమ తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 
saMkhyaa 36:6 yehOvaa selOpehaadu kumaartelanugoorchi selavichchina 
maaTa aedanagaa vaaru tamaku ishTula inavaar ini peMDli 
chaesikonavachchunu gaani vaaru tama taMDri gOtravaMSamulOnae 
peMDli chaesikonavalenu. 
సంఖాయ్ 36:7 ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ము ఒక గోతర్ములోనుండి వేరొక గోతర్ములోనికి పోకూడదు. 

ఇశార్యేలీయులలో పర్తివాడును తన తన పితరుల గోతర్సావ్సథ్య్మును హతుత్కొని యుండవలెను. 
saMkhyaa 36:7 iSraayaeleeyula svaasthyamu oka gOtramulOnuMDi 
vaeroka gOtramulOniki pOkooDadu. iSraayaeleeyulalO prativaaDunu tana 
tana pitarula gOtrasvaasthyamunu hattukoni yuMDavalenu. 
సంఖాయ్ 36:8 మరియు ఇశార్యేలీయులకు వారి వారి పితరుల సావ్సథ్య్ము కలుగునటుల్, 

ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలో సావ్సథ్య్ముగల పర్తి కుమారెత్యు తన తండిర్ గోతర్వంశములోనే పెండిల్ 

చేసికొనవలెను. 
saMkhyaa 36:8 mariyu iSraayaeleeyulaku vaari vaari pitarula svaasthyamu 
kalugunaTlu, iSraayaeleeyula gOtramulalO svaasthyamugala prati 
kumaarteyu tana taMDri gOtravaMSamulOnae peMDli chaesikonavalenu. 
సంఖాయ్ 36:9 సావ్సథ్య్ము ఒక గోతర్ములోనుండి వేరొక గోతర్మునకు పోకూడదు. ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములు వారి వారి సావ్సథ్య్ములో నిలిచియుండవలెను. 
saMkhyaa 36:9 svaasthyamu oka gOtramulOnuMDi vaeroka gOtramunaku 
pOkooDadu. iSraayaeleeyula gOtramulu vaari vaari svaasthyamulO 
nilichiyuMDavalenu. 
సంఖాయ్ 36:10 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సెలోపెహాదు కుమారెత్లు చేసిరి. 
saMkhyaa 36:10 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu selOpehaadu 
kumaartelu chaesiri. 
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సంఖాయ్ 36:11 సెలోపెహాదు కుమారెత్లైన మహలా, తిరాస్, హొగాల్, మిలాక్, నోయా తమ తండిర్ 

సహోదరుని కుమారులను పెండిల్ చేసికొనిరి. 
saMkhyaa 36:11 selOpehaadu kumaartelaina mahalaa, tirsaa, hoglaa, 
milkaa, nOyaa tama taMDri sahOdaruni kumaarulanu peMDli chaesikoniri. 
సంఖాయ్ 36:12 వారు యోసేపు కుమారులైన మనషీ ష్యులను పెండిల్ చేసికొనిరి గనుక వారి సావ్సథ్య్ము 

వారి తండిర్ గోతర్వంశములోనే నిలిచెను. 
saMkhyaa 36:12 vaaru yOsaepu kumaarulaina manashsheeyulanu peMDli 
chaesikoniri ganuka vaari svaasthyamu vaari taMDri gOtravaMSamulOnae 
nilichenu. 
సంఖాయ్ 36:13 యెరికోయొదద్ యొరాద్నుకు సమీపమైన మోయాబు మైదానములలో యెహోవా 

మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించిన విధులును ఆజఞ్లును ఇవే. 
saMkhyaa 36:13 yerikOyodda yordaanuku sameepamaina mOyaabu 
maidaanamulalO yehOvaa mOshaechaeta iSraayaeleeyulaku 
aaj~naapiMchina vidhulunu aaj~nalunu ivae.
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