
 กันดารวิถี 
 โมเสสเขียนพระธรรมเลมนี้ 
เลาถึงการเดินทางของชนชาติอิสราเอล จากภูเขาซีนาย 
มาจนถึงใกลชายแดนคานาอัน อิสราเอลกําลังจะเขาสูคานาอัน 
พวกเขาทําความผิดบาปและไมเช่ือฟงพระเจา 
พระองคจึงไมทรงอนุญาตใหพวกเขาไดรับกรรมสิทธ์ิท่ีทรงสัญญา
ไว  แตตองรอนแรมอยูในถ่ินทุรกันดารถึง 40 ป  หลังจากนั้น 
พวกเขาคอยๆ เดินทางมาสูคานาอันคราวนี้ดวยทาที  
พรอมจะเชื่อฟงคําสั่งของพระเจา 
หลังจากมีชัยในการศึกครั้งสําคัญๆ 
ที่ฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดนแลว  
ชาวอิสราเอลก็เตรียมเขาสูคานาอัน 
แนวคิดสําคัญของพระธรรมเลมนี้ คือ 
พระเจาทรงสัตยซ่ือเสมอตนเสมอปลาย 
และมนุษยทําความผิดบาปมหันต  อิสราเอลทอดทิ้งพระเจา 
แตพระเจายังคงรักษาคําม่ันสัญญาในอันท่ีจะนําประชากรของพระ
องคผานพนถ่ินทุรกันดาร  และทรงอํานวยทุกสิ่งสรรพท่ีจําเปน  
ในพระคัมภีรพันธสัญญาใหม 
ชีวิตคริสตชนก็คลายกับการรอนแรมผานถ่ินทุรกันดารเพื่อไปถึงส
วรรคอันเปรียบไดกับคานาอันซ่ึงเรามุงจะไปถึง (ฮีบรู 3:7-9 ; 4:8-
11) 
  
โครงเรื่อง 
1. การเกณฑพลเพื่อทําศึก (1:1-2:34) 
2. กฎเกณฑพิเศษสําหรับการดําเนินชีวิต (3:1-10:10) 
3. การเดินทางสูคานาอัน และการกบฏครั้งใหญ (10:11-14:45) 
4. การรอนแรมในถิ่นทุรกันดาร (15:1-19:22) 



5. การเดินทางสูที่ราบโมอับ และเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับบาลาอัม 
(20:1-25:18) 
6. เตรียมตัวเขาสูคานาอัน (26:1-36:13)  
 
ส ำ ม ะ โ น ป ร ะ ช า ก ร  
1 วันท่ีหนึ่งเดือนสองของปท่ีสอง 
หลังจากชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสในพลับพลาที่ถ่ินกันดารซีนายวา 
2"จงสํารวจสํามะโนประชากรชายฉกรรจอายุ 20 ป 
ขึ้นไปท่ีสามารถออกรบใหระบุวงศและเชื้อสาย 
3เจากับอาโรนจะเปนผูดําเนินการนี้ 4โดยมีผูนําจากตระกูลตางๆ 
ตระกูลละหนึ่งคน เปนผูชวย" 5ผูนําเหลานี้ไดแก 
จากตระกูลรูเบนคือ เอลีซูรบุตรเชเดเออร  6จากสิเมโอนคือ 
เชลูมิเอลบุตรศูริชัดดัย  7จากยูดาหคือ นาโชนบุตรอัมมีนาดับ 
8จากอิสสาคารคือ เนธันเอลบุตรศุอาร9จากเศบูลุนคือ 
เอลีอับบุตรเฮโลน 10จากเอฟราอิมบุตรโยเซฟคือ 
เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด  จากมนัสเสหบุตรโยเซฟคือ 
กามาลิเอลบุตรเปดาซูร 11จากเบนยามินคือ  อาบีดันบุตรกิเดโอนี  
12จากดานคือ อาหิเยเซอรบุตรอัมมีชัดดัย 13จากอาเชอรคือ 
ปากีเอลบุตรโอคราน 14จากกาดคือ เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล 
15จากนัฟทาลีคือ อาหิราบุตรเอนัน 
16คนเหลานี้ไดรับแตงตั้งจากชุมชน เปนผูนําตระกูลตางๆ 
เขาทั้งหลาย เปนหัวหนาของวงศตางๆ ของอิสราเอล 
17ในวันท่ีหนึ่งเดือนสองนั้นเอง โมเสส อาโรน 
และผูนําตามรายชื่อขางตน 18ไดเรียกชุมนุม 
ชายฉกรรจอิสราเอลอายุ 20 ปขึ้นไปท่ีสามารถออกรบ 
แตละคนแจงตระกูลและเชื้อสายของตน 
19ตามท่ีอ ง คพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 



สรุปสํามะโนในถ่ินกันดารซีนาย ดังนี้  
20จากวงศวานของรูเบนบุตรชายหัวปของยาโคบ ชายฉกรรจอายุ 
20 ป ขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 21 
จํานวนพลจากตระกูลรูเบน 46,500 ค น    
22จากวงศวานของสิเมโอน ชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึก วงศตระกูล 
23จํานวนพลจากตระกูลสิเมโอน 59,300 ค น   
24จากวงศวานของกาด ชายฉกรรจอายุ 20 ปขึ้นไปที่ออกรบได 
แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 25จํานวนพลจากตระกูลกาด 
45,650 ค น  26จากวงศวานของยูดาห  ชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึก วงศตระกูล 
27จํานวนพลจากตระกูลยูดาห 74,600 ค น  
28จากวงศวานของอิสสาคาร ชายฉกรรจ อายุ 20 
ปขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล  
29จํานวนพลจากตระกูลอิสสาคาร 54,400 ค น  
30จากวงศวานของเศบูลุน  ชายฉกรรจอายุ 20 ปขึ้น 
ไปท่ีออกรบได แตละคนลงชื่อ ตามบันทึกวงศตระกูล 31 
จํานวนพลจากตระกูลเศบูลุน 57,400 ค น  
32จากวงศวานของเอฟราอิมบุตรโยเซฟ  ชายฉกรรจอายุ 20 ป 
ขึ้นไปท่ีออกรบได  แตละคนลงชื่อ ตามบันทึกวงศตระกูล 
33จํานวนพลจากตระกูล เอฟราอิม 40,500 ค น  
34จากวงศวานของมนัสเสห บุตรโยเซฟ ชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 
35จํานวน พลจากตระกูลมนัสเสห  32,200 ค น    
36จากวงศวานของเบนยามิน ชายฉกรรจอายุ 20 ป ขึ้นไป 
ที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 
37จํานวนพลจากตระกูลเบนยามิน 35,400 ค น  
38จากวงศวานของดาน ชายฉกรรจอายุ 20 ปขึ้นไปที่ออกรบได 



แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 39จํานวนพลจากตระกูลดาน 
62,700 ค น  40จากวงศวานของอาเชอร ชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไป ที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 
41จํานวนพลจากตระกูลอาเชอร 41,500 ค น    
42จากวงศวานของนัฟทาลี  ชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไปที่ออกรบได แตละคนลงชื่อตามบันทึกวงศตระกูล 
43จํานวนพลจากตระกูลนัฟทาลี 53,400 ค น  44เหลานี้คือ 
จํานวนคนที่นับโดยโมเสส อาโรนกับผูนําจากแตละตระกูลทัง 12 
ของอิสราเอล  45คือชายฉกรรจอายุ 20 
ปขึ้นไปทุกคนที่รวมทัพได ตามแตละตระกูล 46รวมท้ังสิ้น 
603,550 ค น  47ยอดรวมนี้ไมรวมคนในตระกูลเลวี  
48องคพระผูเปนเจา+ไดตรัสกับโมเสสไววา 49"ยกเวนตระกูลเลวี 
ไมตองลงจํานวนในสํามะโนประชากร 
50แตจงต้ังชนตระกูลเลวีใหรับผิดชอบงานเก่ียวกับพลับพลาและก
ารเคลื่อนยายพลับพลา พวกเขาจะพักอาศัยใกลพลับพลา 
51เม่ือใดก็ตามที่มีการเคลื่อนยายพลับพลา 
ชนตระกูลเลวีจะเปนผูปลดพลับพลา ลงหรือต้ังขึ้นใหม  
ผูอื่นแตะตองพลับพลาจะถูกสําเร็จโทษ 
52ชนแตละตระกูลของอิสราเอลจะแบง 
อาณาบริเวณสําหรับพักแรม และมีธงประจําตระกูลปกอยู 
53เต็นทของตระกูลเลวีจะรวมกลุม รายรอบพลับพลา 
เพื่อพระพิโรธของพระเจาจะไมตกแกชุมชนอิสราเอล 
ใหชนตระกูลเลวีรับผิดชอบ ดูแลพลับพลา"   
54ประชากรอิสราเอลก็ปฏิบัติตามทุกสิ่งท่ีอ ง คพระผูเปนเจา+ตรั
สสั่งโมเสส 
 
ที่ตัง้ของตระกลูตางๆ 



2 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
2"ชนอิสราเอลจะตั้งคายรายรอบเต็นทนัดพบ โดยตั้ง 
เต็นทตามธงประจําตระกูล"1 
3ดานตะวันออกเปนที่ต้ังของตระกูลยูดาห 
ผูนําคือนาโชนบุตรอัมมีนาดับ 4จ ำ น ว น  พ ล  74,600 ค น  
5ถัดมาเปนท่ีตั้งของตระกูลอิสสาคารผูนําคือเนธันเอลบุตรศุอาร 
6จ ำ น ว น พ ล   54,400 ค น  7จากนั้น ไดแกตระกูลเศบูลุน  
ผูนําคือเอลีอับบุตรเฮโลน 8จ ำ น ว น พ ล  57,400 ค น  
9รวมพลแนวรบดานยูดาห 186,400 คน 
กลุมนี้จะเคลื่อนกําลังกอนสุด 10ดานใตเปนท่ีตั้งของตระกูลรูเบน 
ผูนําคือ เอลีซูร บุตรเชเดเออร  11จ ำ น ว น พ ล  46,500 ค น  
12ถัดมาคือตระกูลสิเมโอน ผูนําคือ เชลูมิเอลบุตรซูริชัดดัย 
13จ ำ น ว น พ ล  59,300 ค น  14ถัดมาคือตระกูลกาด ผูนําคือ 
เอลียาสาฟบุตรเดอูเอล 15จ ำ น ว น พ ล  45,650 ค น  
16รวมพลแนวรบดานรูเบน 151,450 
คนกลุมนี้จะอยูถัดมาในขบวนเดินทาง 17ลําดับ 
ตอมาในแนวขบวนคือเต็นทนัดพบ 
และกลุมตระกูลเลวีจะอยูตรงกลาง เขาทั้งหลายจะออกเดินทางและ   
ตั้งคายเปนลําดับดังนี้ แตละกลุมประจําท่ีตามธง 
18ดานตะวันตกคือตระกูลเอฟราอิม  ผูนําคือ เอลีชามาบุตรอัมมีฮูด 
19จ ำ น ว น พ ล   40,500 ค น  20ถัดมาคือตระกูลมนัสเสห  
ผูนําคือกามาลิเอล บุตรเปดาซูร 21จ ำ น ว น พ ล  32,200 
ค น  22ถัดมาคือตระกูลเบนยามิน ผูนําคือ อาบีดันบุตรกิเดโอนี 
23จ ำ น ว น  พ ล  35,400 ค น  24รวมพลในแนวรบดาน 
เอฟราอิม 108,100 คน พวกเขาจะเคลื่อน พลเปนกลุมที่สาม 
25ดานเหนือคือตระกูลดาน ผูนําคืออาหิเยเซอรบุตรอัมมีชัดดัย 

                                      
1 2:3-31 * รายละเอียดวาผูนําแตละตระกูลนี้ ดูใน กดว.1:2-15 



26จ ำ น ว น พ ล  62,700 ค น  27ถัดมาคือ ตระกูลอาเชอร 
ผูนําคือปากีเอลบุตรโอ ค ร า น  28จ ำ น ว น พ ล  41,500 
ค น  29ถัดมาคือ ตระกูลนัฟทาลี ผูนําคืออาหิราบุตรเอนัน 
30จ ำ น ว น พ ล  53,400 ค น   31รวมพลใน แนวรบดานดาน  
157,600 คน เวลาเดินทางจะอยูรั้งทายขบวนตามธง 
32โดยสรุปกองกําลัง อิสราเอลมีจํานวนทั้งสิ้น 603,550 ค น  
33ไมรวมตระกูลเลวีซ่ึงยกเวนตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา
แกโมเสส 
34ประชากรอิสราเอลจึงกระทําทุกสิ่งตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัส
สั่งโมเสสคือตั้งคายพักแรม หรือเคลื่อนพล ตามแตละตระกูล 
ดังท่ีกําหนดไว 
 
ตระกลูเลว ี
3 เมื่อครั้งองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนาย 
2บุตรชายของอาโรนไดแก นาดับ บุตรชายหัวป อาบีฮู เอเลอาซาร 
และอิธามาร 
3คนเหลานี้ไดรับการเจิมแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีปุโรหิต 
4แตนาดับและอาบีฮู 
เสียชีวิตตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ในถิ่นกันดาร ซีนาย 
เม่ือไดจุดไฟตองหามขึ้น คนทั้งสองไมมีบุตร 
จึงเหลือแตเอเลอาซาร และอิธามาร 
คอยชวยเหลืออาโรนผูเปนบิดา 
5องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
6"จงนําตระกูลเลวีมารายงานตัวตอปุโรหิตอาโรนในฐานะผูชวยข
อ ง เ ข า  
7คนเหลานี้จะปฏิบัติหนาท่ีในเต็นทนัดพบเพื่ออาโรนและประชากร
ทั้งหมดรับผิดชอบงานเก่ียวกับพลับพลา 
8คอยดูแลสวนประกอบตางๆ ของเต็นทนัดพบ 



และปฏิบัติหนาท่ีท่ีพลับพลาเพื่อเหลาประชากร 
9จงมอบหมายพวกเขาใหแกอาโรนและบุตรชาย 
เปนตัวแทนของมวลประชากร 10จงแตงตั้งอาโรนกับบุตร 
ใหปฏิบัติหนาท่ีปุโรหิต 
ผูใดอื่นลวงล้ําเขามาใกลสถานนมัสการจะมีโทษถึงตาย" 
11องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
12"เราไดรับชนตระกูลเลวีเปนตัวแทนลูกชายหัวปทุกคน 
ข อ ง ม ว ลประชากรอิสราเอล เลวีเปนของเรา 
13ตั้งแตวันท่ีเราประหารบุตรชายหัวปท้ังปวงของชาวอียิปต 
เราไดแยกลูกหัวปของอิสราเอลทั้งหมด 
ไมวาคนหรือสัตวมาเปนของเรา เราคือองคพระผูเปนเจา+" 
14ณ ถ่ินกันดารซีนาย องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
15"จงสํารวจสํามะโนตระกูลเลวี ระบุสายของแตละวงศ 
นับผูชายทุกคน อายุหนึ่งเดือนขึ้นไป" 
16โมเสสก็ปฏิบัติตามพระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ 
17วงศตางๆ ของตระกูลเลวี ไดแก วงศเกอรโชน วงศโคฮาท 
และวงศเมรารี 18สายตางๆ ของวงศเกอรโชน คือ ลิบนี และชิเมอี 
19สายตางๆ ของวงศโคฮาท ไดแก อัมราม เฮโบรน อิสฮาร 
และอุสซีเอล 20สายตางๆ ของวงศเมรารี คือมาหลี และมูชี 
เหลานี้คือสายและวงศตางๆ ของตระกูลเลวี 
21สายลิบนีและชิเมอีแหงวงศเกอรโชน 
22รวมชายท้ังปวงที่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมี 7,500 ค น  
23วงศเกอรโชนจะตั้งคายดาน ตะวันตกหลังพลับพลา 
24ผูนําครอบครัวตางๆ ใน วงศเกอรโชน คือเอลียาสาฟบุตร ลาเอล 
25ท่ีเต็นทนัดพบ วงศเกอรโชนรับผิดชอบดูแลพลับพลาและเต็นท 
เต็นทคลุม มานตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 
26มานก้ันรอบลานพลับพลา มานก้ันวิสุทธิสถาน แทนบูชา 



และเชือกท้ัง หมดที่ใชโยงพลับพลาเขาดวยกัน 
และทุกอยางท่ีเก่ียวของกับงาน 
27สายอัมราม เฮโบรน อิสฮาร และอุสซีเอล แหงวงศโคฮาท 
28รวมชายอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมี 8,600 คน 
วงศโคฮาทรับผิดชอบดูแลสถานนมัสการ 
29วงศโคฮาทจะตั้งคายดานใตของพลับพลา 30ผูนํา 
ครอบครัวตางๆ ในวงศโคฮาท คือ เอลีซาฟาน บุตรอุสซีเอล  
31เขาทั้งหลายรับผิดชอบดูแลหีบพันธสัญญา โตะ คันประทีป 
แทนตางๆ อุปกรณของพลับพลา และเครื่องใชทุกอยาง 
32หัวหนาใหญของชนตระกูลเลวี คือเอเลอาซาร บุตรอาโรน 
ไดรับแตงตั้งใหบัญชาการงานดูแลสถานนมัสการ 33สายมาหลี 
และมูชีแหงวงศเมรารี 34รวมชายอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมี 6,200 
ค น  35ผูนําครอบครัวตางๆ ในวงศเมรารี คือ 
ซูรีเอลบุตรอาบีฮาอิล พวกเขาจะตั้งคาย ดานเหนือของพลับพลา 
36วงศเมรารีไดรับมอบหมาย ใหดูแลไมกรอบของพลับพลา 
ไมกลอน เสา ฐานรองรับ อุปกรณตางๆ และทุกสวนท่ีเก่ียวของ 
37ตลอดจนเสารอบ ลานพลับพลา ฐานรองรับ หมุดและเชือก 
38โมเสส อาโรน กับบุตรจะตั้งเต็นทท่ีดานตะวันออกของพลับพลา 
หนาเต็นทนัดพบ พวกเขารับ 
ผิดชอบดูแลสถานนมัสการแทนชนอิสราเอล 
ผูใดอื่นลวงล้ําเขาใกลสถานนมัสการจะมีโทษถึงตาย 
39รวมจํานวนชายเลวีอายุหนึ่งเดือนขึ้นไป 
ซ่ึงโมเสสและอาโรนไดนับไวตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา
+ มี 22,000 ค น  
 
สํามะโนบุตรชายหัวป 
40องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา"จงทําทะเบียน 
รายชื่อบุตรชายหัวปของอิสราเอลทุกคน อายุหนึ่งเดือน ขึ้นไป 



41ชาวเลวีจะเปนของเรา  เปนตัวแทนบุตรชายหัวปของอิสราเอล 
ฝูงสัตวของเลวีเปนของเรา เปนตัวแทนลูกหัวปของฝูงสัตว 
แหงอิสราเอลทั้งหมด เราคือองคพระผูเปนเจา+"  
42โมเสสจึงทําทะเบียนรายชื่อบุตรหัวปทั้งหมดของอิสราเอล  
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 43พบวา 
บุตรชายหัวปอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปมีท้ังสิ้น 22,273 ค น  
44องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
45"จงยกคนตระกูลเลวีใหเราแทนบุตรชายหัวปท้ังหลายของอิสราเ
อล และยกฝูงสัตวของเลวีใหเราแทนลูกหัวปฝูงสัตวของอิสราเอล 
คนเลวีจะเปนของเรา เราคือองคพระผูเปนเจา+ 
46สําหรับบุตรชายหัวปของอิสราเอล 273 
คนซึ่งเกินจํานวนคนเลวีนั้น 47จงเก็บเงินคนละ 5 เ ช เ ค ล  
ต า ม เ ช เ ค ล ข อ ง ส ถ านนมัสการ2 
48มอบใหแกอาโรนและบุตรชายเปนคาไถตัว" 
49โมเสสจึงรับเงินคาไถจากบุตรหัวปชาวอิสราเอล 273 คน 
ซ่ึงเกินจํานวนคนที่ไถแลว โดยทาง ชาวเลวี 
50ร ว ม จ ำ นวนเงินท่ีเก็บได 1,365 เ ช เ ค ล 3 
ต า ม เ ช เ ค ล ของสถานนมัสการ 
51โมเสสมอบเงินคาไถนี้ใหแกอาโรน 
และบุตรชายตามพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ 
 
วงศโคฮาท 
4 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
2"จงทําบัญชีรายชื่อวงศโคฮาทแหงตระกูลเลวี  
3ผูมีรายชื่ออยูในบัญชีนี้คือชายทุกคนอายุตั้งแต 30-50 ป 

                                      
2 3:48 * หรือ 55 กรัม 
3 3:50 * ป ร ะ ม า ณ 15.5 กิโลกรัม 



ซ่ึงจะปฏิบัติงานในเต็นทนัดพบ 4ภารกิจของวงศโคฮาท 
ในเต็นทนัดพบคือดูแลสิ่งบริสุทธ์ิท่ีสุด 5เมื่อโยกยายคายพัก 
อาโรนกับบุตรชายจะเขาไปปลดมานลงมา คลุมหีบพันธสัญญา 
6จากนั้นเอาหนังพะยูน คลุมทับมาน 
ใชผาสีน้ําเงินคลุมทับหนังพะยูนอีกชั้นหนึ่ง 
แลวสอดคานประจําหีบพันธสัญญาเขาในหวง 
7คลี่ผาสีน้ําเงินคลุมโตะเครื่องถวายเบ้ืองพระพักตร วางจาน ชอน 
ชาม เหยือก และขนมปงซ่ึงตองตั้งไวเสมอ บนผานั้น 
8เอาผาสีแดงคลุมทับสิ่งเหลานั้น 
แลวใชหนังพะยูนคลุมทับไวบนสุด และสอดคานหาม 
เขาท่ีหวงของโตะ 9จากนั้น เอาผาสีน้ําเงินคลุมคัน ประทีป ตะเกียง 
กรรไกรแตงไสตะเกียง ถาดรองเถา และภาชนะบรรจุน้ํามันมะกอก 
10แลวใชหนังพะยูนหอทับอีกรอบ นําท้ังหอขึ้นไปวางบนแครหาม 
11จากนั้นคลี่ผาสีน้ําเงินคลุมแทนเผาเครื่องหอม 
ค ลุมดวยหนังพะยูนอีกชั้น แลวสอดคานลอดหวง ของแทน 
12ภาชนะเครื่องใชตางๆ ของพลับพลาจะใชผาสีน้ําเงินหอ  
คลุมทับดวยหนังพะยูน นําไปวางบนแครหาม 
13ใหเขาเอาขี้เถาออกจากแทนบูชา และใชผาสีมวงคลุมแทน 
14เอาภาชนะเครื่องใชประจําแทน       ทั้งหมดวางบนผานั้นไดแก 
ถาดรองไฟ ขอเก่ียว ทัพพี อาง และภาชนะอื่นๆ 
แลวคลุมดวยหนังพะยูน  เอาคานสอดประจําท่ี 
15เม่ืออาโรนและบุตรชาย 
คลุมสถานนมัสการและเครื่องใชไมสอยตางๆ 
เรียบรอยและทั้งคายพรอมจะยายแลว 
วงศโคฮาทจะเขามาหามสิ่งเหลานี้ แตพวกเขาจะแตะตองสิ่ง 
บริสุทธิ์ไมได มิฉะนั้นจะตองตาย การแบกหามสิ่งตางๆ 
ในเต็นทนัดพบนี้เปนงานของวงศโคฮาท 



16เอเลอาซารบุตรชายอาโรน จะรับผิดชอบเรื่องน้ํามันเติมประทีป 
เครื่องหอม ธัญบูชาประจําวัน และน้ํามันเจิม 
เขามีหนาท่ีตรวจตราดูแลพลับพลาและของทั้งหมดในพลับพลา" 
17องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
18"อยาปลอยใหบรรดาวงศโคฮาทถูกทําลาย 19เพื่อปองกัน 
มิใหเขาตองตายเมื่อเขามาใกลสิ่งบริสุทธ์ิ เจาจงทําดังนี้คือ 
อาโรนกับ บุตรชายจะเขามาในสถานนมัสการ 
คอยชี้แนะวาใหแตละคนทําอะไรบาง 20วงศโคฮาท 
อยาเขาไปมองสิ่งบริสุทธิ์แมชั่วอึดใจ  มิฉะนั้นจะตองตาย" 
 
วงศเกอรโชน  
21องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
22"จงทําบัญชีรายชื่อชายในตระกูลเลวีวงศเกอรโชน 23ท่ีอายุ 
30-50 ป ผูมาปฏิบัติงานในพลับพลา 
24หนาท่ีของคนวงศเกอรโชน 25คือขนมานคลุมพลับพลา 
เต็นทนัดพบ และอุปกรณคลุม หนังพะยูน มานตรงทาง 
เขาเต็นทนัดพบ 26มานก้ันลานพลับพลา มานก้ัน 
วิสุทธิสถานและลานพลับพลากับ แทนบูชา เชือก และอุปกรณอื่นๆ 
คนวงศเกอรโชนรับผิดชอบงาน เกี่ยวกับวัสดุ เครื่องใชเหลานี้ 
27อาโรนกับบุตรชายคอยกํากับ 
และมอบหมายงานใหวงศเกอรโชน 
28นี่คืองานของวงศเกอรโชนที่เต็นทนัดพบโดยอิธามาร 
บุตรชายของอาโรนคอย กํากับดูแล 
 
วงศเมรารี     
29จงทําบัญชีรายชื่อชายในวงศเมรารีแหงตระกูลเลวี 30ท่ีมีอายุ 
30-50 ปซ่ึงจะมา ปฏิบัติงานใน พลับพลา 
31เม่ือยายพลับพลาพวกเขาจะเปนผูขนไมกรอบของพลับพลา 



ไมกลอน เสา ฐานรองรับ 32ไมกรอบกั้นลานพลับพลา 
พรอมท้ังฐานรองรับ หมุด  เชือกโยง และเครื่องใช  
เครื่องประกอบอื่นๆ    ทั้งหมด จงมอบหนาท่ีใหแกแตละคน  
33นี่คืองานของชายวงศเมรารีที่เต็นทนัดพบโดยขึ้นตรง 
ตออิธามารบุตรชายของ อาโรน" 
 
การนับจํานวนวงศตางๆ ของเลวี  
34โมเสส อาโรนและบรรดาผูนํานับรายชื่อ 
ชายวงศโคฮาทตามสายและครอบครัว ตางๆ 35ชาย ทุกคนที่มีอายุ 
30-50 ปซ่ึงมาปฏิบัติงานที่เต็นทนัดพบ 36มี 2,750 ค น  
37นี่คือยอดรวมจํานวน ชายวงศโคฮาทซ่ึงปฏิบัติงานท่ีเต็นทนัดพบ 
โมเสสกับ 
อาโรนนับจํานวนพวกเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งผานโมเ
ส ส  
38นับชายวงศเกอรโชนตามสายและครอบครัวตางๆ 
39ชายทุกคนที่มีอายุ 30-50 ป ซ่ึงมาปฏิบัติ งานที่เต็นทนัดพบ 40มี 
2,630 ค น  41นี่คือยอดรวมจํานวนชาย วงศเกอรโชน 
ซ่ึงปฏิบัติงานท่ีเต็นทนัดพบ 
โมเสสกับอาโรนนับจํานวนพวกเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่
ง  
42นับชายวงศเมรารีตามสายและครอบครัวตางๆ 
43ชายทุกคนที่มีอายุ 30-50 ป ซ่ึงมาปฏิบัติงาน ที่เต็นทนัดพบ 44มี 
3,200 ค น  45นี่คือยอดรวมจํานวนชาย วงศเมรารี 
โมเสสกับอาโรนนับจํานวน 
พวกเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งผานโมเสส 
46โมเสส อาโรน 
และบรรดาผูนําของอิสราเอลจึงนับจํานวนชายตระกูลเลวีทุกคน 
ตามสายและครอบครัว 47ชายทุกคนท่ีมีอายุ 30-50 ป 



ซ่ึงมาปฏิบัติงานรับใช และ ขนยายเต็นทนัดพบ 48รวม  ทั้งสิ้น 
8,580 ค น  
49แตละคนไดรับมอบหมายหนาท่ีและรายการสิ่งท่ีตองขนยาย 
ตามพระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ผานโมเสส 
 
การชาํระคายใหบรสิทุธิ ์
5 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
2"จงแจงแกประชากรอิสราเอลใหคนที่เปนโรคเรื้อน 
(หรือโรคผิวหนัง)  
ผูมีสิ่งไหลออกหรือผูท่ีมีมลทินโดยไปแตะตองซากศพ  
จงออกไปจากคาย 3ไมวาผูหญิงผูชาย 
จงแยกคนเหลานี้ออกไปเพื่อมิใหเปนมลทินแกคายพัก 
ที่ซ่ึงเราอยูกับเจาทั้งหลาย" 
4ชาวอิสราเอลก็ปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส 
 
การชดใช 
5องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
6"จงแจงแกประชากรอิสราเอลวา หญิงหรือชายใดทําผิด ตอผูอื่น 
เปนการละเมิดตอองคพระผูเปนเจา+ ยอมมีความผิด 
7เขาจะตองสารภาพผิดและชดใชเต็มจํานวน ทั้งเพิ่มอีกรอยละ 20 
ใหแกผูท่ีเสียหาย 
8แตหากผูเสียหายไมมีญาติสนิทจะรับแทนใหนําไปมอบแกปุโรหิต
พรอมดวยลูกแกะสําหรับขออภัยโทษบาปใหเขา 
9ของถวายที่ประชากรอิสราเอล นํามามอบใหปุโรหิต 
จะยกใหแกปุโรหิต  
10ของถวายอันบริสุทธ์ิของแตละคนเปนของเขาเอง 
แตสิ่งท่ียกใหปุโรหิตจะเปนของปุโรหิต" 
 



ทดสอบภรรยาที่ไมซ่ือสัตย    
11องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
12"จงแจงแกประชากรอิสราเอลวา ภรรยาของชายคนใดคบชู 
13แตไมมีพยานหลักฐานหรือจับไดคาหนังคาเขา 
14หรือสามีรูสึกหึงหวง และคลางแคลงใจในตัว ภรรยา 
แมภรรยาจะมิไดกระทําผิด 
15เขาจะพาภรรยามาหาปุโรหิตพรอมท้ังนําแปงบารเลย 1/10 
เ อ ฟ า 4 มา โดยไมตองเคลาน้ํามันหรือโรยเครื่องหอม 
เพราะเปนธัญบูชาแหงความแคลงใจ เพื่อเตือนใหระลึกถึงความผิด 
16ปุโรหิตจะพานางมายืนอยูเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
17เอาน้ําบริสุทธิ์บรรจุ ในภาชนะดิน 
ผสมฝุนท่ีพื้นพลับพลาลงในน้ํานั้น 18ปุโรหิตถือ 
ภาชนะใสน้ําแหงคําสาปไว  
ใหนางปลอยผมลงมาและถือธัญบูชาแหงความแคลงใจใจนั้นยืนอ
ยู เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+19ปุโรหิตจะใหนางสาบานตน 
แลวพูดกับนางวา 'หากไมมีชายอื่นหลับนอนกับเจายกเวนสามีแลว 
จงปลอดพนจากคําแชงสาปของน้ําขมแหงคําสาปนี้  
20แตหากเจาคบชูนอกใจสามี 21(ปุโรหิตใหหญิงนั้น สาบาน) 
ก็ขอใหองคพระผูเปนเจา+ทรงทําใหเจาถูกพี่นองรวมชาติสาปแชง
และประณาม 
โดยทรงทําใหโคนขาของเจาเสียไปและทองของเจาปอง*  
22ขอใหน้ํานี้นําคําแชงสาปเขาสูรางของ 
เจาทําใหทองของเจาปอง และโคนขาของเจาเสียไป'5 
23ปุโรหิตจะเขียนคําแชงสาปเหลานี้ลงบนชหนังสือนํามาลางออกใ
นน้ํานี้ 24แลวเขาจะเรียกใหนางดื่มน้ําสาบานนี้ 

                                      
4 5:11 * ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตรเศษ 
5 5:21, 22 * หรือ "ทําใหเจาเปนหมันหรือแทงลูกไป" 



นางจะรูสึกขมขื่นอยูขางใน 25ปุโรหิต 
จะรับธัญบูชาแหงความแคลงใจ จากมือนาง 
นํามายื่นถวายเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
แลวนํามาท่ีแทนบูชา  26เขาจะกอบขึ้นมา กํามือหนึ่ง 
เปนตัวแทนสวนทั้งหมด เผาบนแทนบูชา แลวเรียกใหนางด่ืมน้ํานี้ 
27หากนางมีมลทิน คือไดคบชูนอกใจสามี 
น้ําแหงคําแชงสาปจะเขาไป ในตัวนางทําใหทุกขทรมาน 
ทองของนางจะปอง และโคนขาจะเสียไป*  
นางจะเปนท่ีสาปแชงในหมูประชากร6 28แตหากนางบริสุทธิ์ 
มิไดคบชู  นางจะไมเปนอันตรายใดๆ  และจะตั้งครรภได 
29นี่คือบทบัญญัติเก่ียวกับภรรยา 
ผูนอกใจหรือสามีที่คลางแคลงใจในตัวภรรยา 30เมื่อสามีแคลงใจ   
ระแวงในตัวภรรยา 
ปุโรหิตจะนํานางมายืนอยูเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
และดําเนินการตามท่ีกลาวมาแลว 
31สามีของนางจะไมตองรับผิดใดๆ 
หญิงนั้นตองรับผลอันเนื่องมาจากความผิดบาปของนางเอง" 
                                  
นาศรี 
6  องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสส 2ใหแจงแกชนอิสราเอลวา 
"ชายหญิงคนใดถวายสัตยปฏิญาณวาจะเปนนาศีรอุทิศตนแดองค
พระผูเปนเจา+เปนพิเศษ 3เขาตองงดแตะตองเครื่องดื่ม 
มึนเมาหรือเหลาองุน น้ําองุน ผลองุนสดหรือแหง 
4ตลอดชวงท่ีเขาปลีกตัวออกมานั้น 
เขาจะไมกินสิ่งใดท่ีมาจากตนองุน  แมแตเมล็ดหรือเปลือกองุน 
5ตลอดชวงนั้นเขาจะไมใหมีดโกนถูกศีรษะเลย  

                                      
6 5:27 * หรือ "ท ำ ใหเจาเปนหมันหรือ แทงลูกไป" 



เพราะเขาบริสุทธ์ิและอุทิศ ตนถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
เขาจึงตองไวผมยาว 
6ตลอดชวงท่ีแยกตัวออกเพ่ือองคพระผูเปนเจา+เขาจะไมยางกราย 
เขาใกลซากศพ 
7แมวาจะเปนรางของบิดามารดาหรือพี่นองชายหญิง 
เพราะสัญลักษณแหงการปลีกตัว 
ออกเพื่อพระเจาอยูท่ีศีรษะของเขา 8ตลอดชวงที่เขาปลีกตัวออกมา 
เขาตองบริสุทธ์ิแดองคพระผูเปนเจา+ 
9หากมีคนมาตายอยูใกลตัวเขาโดยปจจุบันทันดวน 
ทําใหผมท่ีเขาถวายปฏิญาณไว เปนมลทิน 
เขาตองโกนศีรษะในวันชําระตัว คือวันที่เจ็ด 
10ในวันท่ีแปดเขาตองนํานกเขา หรือนกพิราบออนสองตัว 
มามอบแกปุโรหิตตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 11ปุโรหิต 
จะถวายนกตัวหนึ่งเปนเครื่องบูชาไถบาป อีกตัว 
หนึ่งเปนเครื่องเผาบูชา 
เพื่อขออภัยโทษบาปสําหรับผูนั้นท่ีมีคนมาตายใกลตัว 
เขาจะชําระศีรษะถวาย อีกในวันนั้น 
12เขาตองอุทิศตนแดองคพระผูเปนเจา+ในชวงปลีกตัวออก 
และนําแกะผูอายุหนึ่งขวบมาเปนเครื่องบูชาลบมลทิน 
ชวงเวลากอนหนานั้นไมนับ เพราะเขาเปนมลทินไปในชวงปลีกตัว   
13เม่ือครบระยะเวลาที่ปฏิญาณจะปลีกตัว 
เขาจะตองมาที่ตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 14และถวายสัตว 
ที่ไมมีตําหนิ คือลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบเปนเครื่องเผาบูชา 
ลูกแกะตัวเมียอายุหนึ่งขวบเปนเครื่องบูชาไถบาปและแกะตัวผูเปนเ
ครื่องสันติบูชา  15พรอมท้ังขนมปงไมใสเชื้อหนึ่งกระจาด 
ซ่ึงทําจากแปงละเอียดเคลาน้ํามัน ขนมปงแผนคลุก 
น้ํามันพรอมกับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา 
16ปุโรหิตจะยื่นถวายของเหลานี้เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+



แลวถวายเครื่องบูชาไถบาปและเครื่องเผาบูชา 
17จากนั้นถวายแกะตัวผู เปนเครื่องสันติบูชา  
พรอมดวยขนมปงไมใสเชื้อ ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคูกัน 
18แลวผูเปนนาศีรตองโกนผม ตามที่ปฏิญาณอุทิศตนนั้นออก ณ 
ทางเขาเต็นทนัดพบ และนําผมนั้น 
ไปใสในไฟที่เผาเครื่องสันติบูชาอยู 
19เม่ือนาศีรนั้นโกนผมเสร็จแลว 
ปุโรหิตจะนําโคนขาหนาของแกะตมขนมไมใสเช้ือกอนหนึ่งจากกร
ะจาดและขนมปง แผนใสมือเขา 
20แลวปุโรหิตจะยื่นถวายเครื่องบูชาเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเ
จา+ท้ังหมดนั้นเปนของบริสุทธิ์เปนสวนของปุโรหิตเชนเดียวกับเนื้อ
อกและโคนขา ซึ่งถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
แลวหลังจากนั้นนาศีรผูนั้นจะดื่มเหลาองุนได  
21เหลานี้คือกฎเกณฑเก่ียวกับนาศีร 
และการถวายเครื่องบูชาเมื่อครบระยะเวลาแหงการอุทิศตนเปนพิเศ
ษ  หากเขาปฏิญาณจะถวายเครื่องบูชาอื่นๆ นอกจากนี้  
เขาจะตองทําตามท่ีปฏิญาณไวทุกประการ" 
 
พรจากปุโรหิต 
22องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสวา 
23"จงบอกอาโรนกับบุตรชายใหกลาวอวยพรแกชนอิสราเอลดังนี้ 
24'ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงอํานวยพรและพิทักษรักษาทาน  
25ขอใหพระพักตรขององคพระผูเปนเจา+แยมยิ้มแกทาน 
ขอทรงเมตตากรุณาทาน  
26ขอองคพระผูเปนเจา+ทรงเหลียวแลทาน 
และประทานสันติสุขแกทาน'  
27ดังนี้แหละอาโรนกับบุตรชายจะประทับนามของเราเหนืออิสราเอ
ล  และเราจะอวยพรเขาทั้งหลาย" 



 
การถวายเครื่องบชูาเมื่อถวายพลับพลา 
7 โมเสสเจิมและชําระสวนประกอบตางๆ ของพลับพลา 
รวมท้ังแทนบูชา 
และภาชนะเครื่องใชประจําแทนในวันตั้งพลับพลาขึ้น 
2บรรดาผูนําของอิสราเอลคือหัวหนาจากตระกูลตางๆ ผูนับรายชื่อ 
ก็นําของถวายมา 3พวกเขานําเกวียน 6 เลมเทียมวัว 12 ตัว 
มาผูนําสองคนถวายเกวียน 1 เลมกับวัว คนละตัว 
เขานํามาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ ตรงหนาพลับพลา 
4องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 5"จงรับของถวาย 
จากเขาเถิด และใชเกวียนเหลานั้นในงานที่เต็นทนัดพบ 
ยกใหคนเลวีตามแตจะใช" 6โมเสสจึงนํา 
เกวียนและวัวไปมอบใหคนตระกูลเลวี 7เกวียน 2 เลม และวัว 2 คู  
มอบใหวงศ เกอรโชนเพื่อใชสอย 8เกวียน 4 เลมพรอมวัว 4 คู 
มอบแกวงศเมรารี ซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของอิธามาร 
บุตรอาโรนปุโรหิต 9ว ง ศโคฮาทไมไดรับเกวียนหรือวัว 
เพราะพวกเขาจะตองหามสวนตางๆ ของพลับพลาตามหนาท่ี 
10บรรดาผูนํายังนําของถวายมาอีกดวยในวันท่ีเจิมแทนบูชา 
วางไวหนาแทนบูชา 11องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับ โมเสสวา 
"ใหพวกเขาแตละคนนําของถวายมาคนละวัน 
สําหรับการถวายแทนบูชา" 
12น า โ ชนบุตรอัมมีนาดับแหงตระกูลยูดาหนําของถวายของตน
มาในวันแรก 13ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 เ ช เ ค ล 7 
ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เ ช เ ค ล 8 
ตามเชเคลของสถานนมัสการทั้งจานและชามใสแปงละเอียดเคลา

                                      
7 7:13 * ป ร ะ ม า ณ 1.5 ก ก . 
8 7:13 ** ป ร ะ ม า ณ 805 กรัม 



น้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 14ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 10 
เ ช เ ค ล 9 บรรจุเครื่องหอม 15วัวหนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 ตัว 
ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
16แพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 17วัวตัวผู 2 ตัว แกะตัวผู 
5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัว ผูอายุหนึ่งขวบ 5 ตัว  
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา  นี่คือของถวายจากนาโชนบุตร 
อัมมีนาดับ10 18วันท่ีสอง 
เนธันเอลบุตรซูอารผูนําแหงตระกูลอิสสาคารนําของถวายมา 
19ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 เ ช เ ค ล   ชามเงิน 1 ใบหนัก 
70 เชเคล  ตามเชเคลของสถานนมัสการ 
ทั้งจานและชามใสแปงละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 
20ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 10 เชเคล  บรรจุเครื่องหอม 
21วัวหนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 22แพะตัวผู 1 ตัว เปน 
เครื่องบูชาไถบาป 23วัวตัวผู 2 ตัว แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว 
และลูกแกะตัว ผูอายุหนึ่งขวบ 5    ตัว สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา 
นี่คือของถวายจากเนธันเอล บุตรซูอาร 
24วันท่ีสาม เอลีอับบุตรเฮโลนผูนําแหงตระกูลเศบูลุน 
น ำ ข อ ง ถ ว า ย ม า  25ไดแกจาน เงิน  1 ใบหนัก 130 
เชเคล ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล 
ตามเชเคลของสถานนมัสการทั้งจานและชามใสแปงละเอียดเคลา
น้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 26ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 10 
เชเคล  บรรจุเครื่องหอม 27วัวหนุม 1 ตัว  แกะตัวผู 1 ตัว  
ลูกแกะตัวผูอายุ หนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 

                                      
9 7:14 * ป ร ะ ม า ณ 115 กรัม 
10 7:18-83 * ตนฉบับ เดิมทวนรายชื่อของถวาย 
ตามที่บันทึกไวในขอ 13-17 



28แพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป  29วัวตัว ผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 5 ตัว  
สําหรับ เปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลีอับบุตรเฮโลน 
30วันท่ีสี่ เอลีซูรบุตรเชเดเออรผูนําแหงตระกูลรูเบน 
น ำ ข อ ง ถ ว า ย ม า  31ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 
เชเคล ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล  
ตามเชเคลของสถานนมัสการทั้งจานและชามใสแปงละเอียดเคลา
น้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 32ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 10 
เชเคล บรรจุเครื่องหอม 33วัวหนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 ตัว 
ลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
34แพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชา ไถบาป  35วัวตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 5 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเอลีซูรบุตรเชเดเออร 
36 วันท่ีหา 
เชลูมิเอลบุตรซูริชัดดัยผูนําแหงตระกูลสิเมโอนนําของถวายมา 
37ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 เชเคล  ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 
เชเคล ตามเชเคลของสถานนมัสการทั้งจานและชามใสแปง 
ละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 38ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 
ใบ หนัก 10 เชเคล  บรรจุเครื่องหอม 39วัว หนุม 1 ตัว  แกะตัวผู 1 
ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
40แพะตัวผู 1    ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 41วัวตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุ หนึ่งขวบ 5 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากเชลูมิเอล 
บุตรซูริชัดดัย 
42วันท่ีหก เอลียาสาฟบุตรเดอูเอลผูนํา 
แหงตระกูลกาดนําของถวายมา 43ไดแก จาน เงิน 1 ใบหนัก 130 
เชเคล  ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล 
ตามเชเคลของสถานนมัสการ 



ทั้งจานและชามใสแปงละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 
44ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 10 เชเคล บรรจุเครื่องหอม 
45วัวหนุม  1 ตัว แกะตัวผู 1 ตัว ลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบ 1 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 46แพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชา 
ไถบาป 47วัวตัวผู 2 ตัว แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 5 ตัว สําหรับเปนเครื่อง สันติบูชา 
นี่คือของถวายจากเอลียาสาฟบุตรเดอูเอล 
48วันท่ีเจ็ด เอลีชามาบุตรอัมมีฮูดผูนําแหงตระกูลเอฟราอิม 
น ำ ข อ ง ถ ว า ย ม า  49ไดแกจานเงิน 1 ใบ หนัก 130 
เชเคล ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล ตามเชเคล 
ของสถานนมัสการ ทั้งจานและชามใสแปง 
ละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 50ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 
ใบ หนัก 10 เ ช เ ค ล  บรรจุเครื่องหอม 51วัว หนุม 1 ตัว 
แกะตัวผู 1 ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 52แพะตัวผู 1 ตัว เปน 
เครื่องบูชาไถบาป 53วัวตัวผู 2 ตัว แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว 
และลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบ 5 ตัว สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา 
นี่คือของถวายจากเอลีชามาบุตรอัมมีฮูด 
54วันท่ีแปด 
กามาลิเอลบุตรเพดาซูรผูนําแหงตระกูลมนัสเสหนําของถวายมา 
55ไดแก จานเงิน 1 ใบ หนัก 130 เชเคล  ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 
เชเคล  ตามเชเคล ของสถานนมัสการ ทั้งจานและชามใสแปง 
ละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 56ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 
ใบ หนัก 10 เชเคล บรรจุเครื่องหอม 57วัว หนุม 1 ตัว  แกะตัวผู 1 
ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
58แพะตัวผู 1    ตัว เปน เครื่องบูชาไถบาป 59วัวตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผู อายุหนึ่ง ข ว บ  5 



ตัว สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากกามาลิเอลบุตร 
เปดาซูร         
60วันท่ีเกา อาบีดันบุตรกิเดโอนีผูนําแหงตระกูลเบนยามิน 
น ำ ข อ ง ถ ว า ย ม า  61ไดแก จานเงิน 1 ใบ หนัก 130 
เชเคล ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล ตามเชเคล 
ของสถานนมัสการ ทั้งจานและชามใสแปง 
ละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 62ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 
ใบ หนัก 10 เชเคล  บรรจุเครื่องหอม 63วัว หนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 
ตัว ลูกแกะตัวผูอายุ หนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
64แพะตัวผู 1   ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 65วัวตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัว ผูอายุหนึ่ง ขวบ 5 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากอาบีดันบุตรกิเดโอน 
66วันท่ีสิบ 
อาหิเยเซอรบุตรอัมมีชัดดัยผูนําแหงตระกูลดานนําของถวายมา 
67ไดแก จานเงิน 1 ใบ หนัก 130 เชเคล  ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 
เ ช เ ค ล   
ต า ม เ ช เ ค ล ของสถานมัสการทั้งจานและชามใสแปง  
ละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 68ผ อ บ ท อ ง ค ำ  1 
ใบ หนัก 10 เชเคล บรรจุเครื่องหอม 69วัว หนุม 1 ตัว  แกะตัวผู 1 
ตัว ลูกแกะตัว ผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
70แพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 71วัวตัวผู 2 ตัว แกะตัวผู 
5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุ หนึ่งขวบ 5 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา 
นี่คือของถวายจากอาหิเยเซอรบุตรอัมมีชัดดัย 
72วันท่ีสิบเอ็ด 
ปากีเอลบุตรโอครานผูนําแหงตระกูลอาเชอรนําของถวายมา 
73ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 เชเคล ชามเงิน  1 ใบหนัก 70 
เชเคล ตามเชเคล ของสถานนมัสการทั้งจานและชามใส 



แปงละเอียดเคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 74ผ อ บ ท อ ง ค ำ  
1 ใบ หนัก 10 เชเคล บรรจุเครื่องหอม 75วัวหนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 
ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
76แพะตัว ผู 1  ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 77วัวตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุ หนึ่งขวบ 5 ตัว 
สําหรับเปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากปากีเอล 
บุตรโอคราน 
78วันท่ี12 อาหิราบุตรเอนันผูนําแหงตระกูลนัฟทาลี 
น ำ ข อ ง ถ ว า ย ม า  79ไดแก จานเงิน 1 ใบหนัก 130 
เชเคล ชามเงิน 1 ใบหนัก 70 เชเคล  
ตามเชเคลของสถานนมัสการทั้งจานและชามใสแปงละเอียด 
เคลาน้ํามันสําหรับเปนธัญบูชา 80ผ อ บ  ท อ ง ค ำ  1 ใบ หนัก 
10 เชเคล บรรจุเครื่องหอม 81วัวหนุม 1 ตัว แกะตัวผู 1 ตัว 
ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 1 ตัว  สําหรับเปนเครื่องเผาบูชา 
82แ พะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 83วัว ตัวผู 2 ตัว 
แกะตัวผู 5 ตัว แพะตัวผู 5 ตัว และลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบ 5 ตัว 
สําหรับ เปนเครื่องสันติบูชา นี่คือของถวายจากอาหิราบุตรเอนัน 
84เหลานี้คือของถวายจากบรรดาผูนําแหงอิสราเอลเพื่อการถวายแ
ทนบูชา เมื่อแทนบูชาไดรับการเจิม คือ จานเงิน 12 ใบ ชามเงิน 12 
ใ บ  ผ อ บ ท อ ง ค ำ  12 ใ บ  85จานเงินแตละใบหนัก 130 
เชเคล ชามเงินใชประพรมแตละใบหนัก 70 เชเคล รวมแลว 2,400 
เชเคล ตามเชเคลของสถานนมัสการ 
86ผอบทองคําบรรจุเครื่องหอม แตละใบหนัก 10 เชเคล  รวมแลว 
120 เ ช เ ค ล   ต า ม เ ช เ ค ล ข อ ง ส ถ า น -
นมัสการ 87สัตวท่ีใชเปนเครื่องเผาบูชามีวัวหนุม 12 ตัว แกะตัวผู 
12 ตัว ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 12 ตัว พรอมดวยธัญบูชาควบคู 
สําหรับเปนเครื่องบูชาไถบาปมีแพะตัวผู 12 ตัว 



88สัตวท่ีใชเปนเครื่องสันติบูชามี วัวตัวผู 24 ตัว แกะตัวผู 60 ตัว 
แพะตัวผู 60 ตัว ลูกแกะตัว ผูอายุหนึ่งขวบ 60 ตัว 
เหลานี้คือของถวายเพื่อการถวายแทนบูชาหลังจาก 
แทนบูชาไดรับการเจิม 
89เม่ือโมเสสเขาไปในเต็นทนัดพบเพื่อเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+ 
ทานไดยินเสียงตรัสจากพระท่ีนั่งกรุณาเหนือ 
หีบพันธสัญญาระหวางเครูบท้ังสอง 
 
อ า โ ร นตัง้ประทปี 
8 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 2"จงบอกอาโรนวา 
เม่ือเขาจุดตะเกียงท้ังเจ็ดดวงที่คันประทีป  จงตั้งคัน 
ประทีปนั้นใหสองสวางตรงไปขางหนา" 3อาโรนก็ปฏิบัติตามต้ังคัน 
ประทีปใหสองแสงตรงไปขางหนา 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
4คันประทีปรวมทั้งลวดลายตกแตงท่ีฐานลําหรือกาน 
ลวนทําขึ้นจากทองคําบริสุทธิ์ 
ตามแบบที่องคพระผูเปนเจา+ทรงสําแดงแกโมเสส 
 
แยกตระกูลเลวีไวเฉพาะ 
5องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
6"จงแยกชาวเลวีจากตระกูลอื่นๆ ของอิสราเอลและชําระพวกเขา 
7โดยพรมน้ําแหงการชําระเหนือพวกเขาแลวใหโกนขนทั่วตัว 
ซักเสื้อผาและชําระตน 8ใหพวกเขานําวัวหนุม 1 ตัว 
ธัญบูชาคือแปงละเอียดเคลาน้ํามัน และวัวหนุมอีก 1 
ตัวสําหรับเปนเครื่องบูชาไถบาปมา 
9จงพาคนเลวีมาท่ีหนาเต็นทนัดพบตอหนาปวงประชากรอิสราเอล 
10จงนําชนเลวีมายังเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ชาวอิสราเ
อลจะวางมือบนศีรษะของพวกเขา 



11อาโรนจะเบิกตัวคนเลวีเขาเฝาองคพระผูเปนเจา+ในฐานะของถ
วายจากปวงชนอิสราเอล  
เพื่อพวกเขาจะพรอมปฏิบัติงานรับใชองคพระผูเปนเจา+  
12แลวคนเลวีจะวางมือบนหัววัวและถวายเบื้องพระพักตรองคพระ
ผูเปนเจา+ตัวหนึ่งเปนเครื่องบูชาไถบาปอีกตัวหนึ่งเปนเครื่องเผาบู
ชาเพื่อขออภัยโทษบาปสําหรับชนเลวี 
13จากนั้นนําคนเลวีมามอบแกอาโรนกับ บุตรชาย 
เชนเดียวกับของถวายแดองคพระผูเปนเจา+ ซ่ึงยกแกปุโรหิต 
14นี่แหละเปนการแยกชนเลวี จากประชากรอิสราเอลทั้งหมด เลวี 
จะเปนของเรา 15หลังจากที่เจาไดชําระพวกเขาใหบริสุทธิ์ 
และถวายตัวเขา เชนนี้แลว พวกเขาจะมาปฏิบัติงานท่ีเต็นทนัดพบ 
16พวกเขาคืออิสราเอลที่ยกใหเปนสิทธ์ิขาดของเรา 
เรารับพวกเขาแทนที่บุตรหัวปท้ังปวงของ อิสราเอล 
เปนตัวแทนทุกคนที่เกิดจากครรภมารดาแรกสุด  
17เพราะลูกหัวปของอิสราเอลทั้งหมดเปนของเรา 
ไมวาคนหรือสัตว เราถือเปนกรรมสิทธิ์ของเราเอง 
ในคืนท่ีเราประหารลูกหัวปท้ังสิ้นของอียิปต 
18เรารับคนเลวีแทนที่บุตรชายหัวปท้ังปวงของอิสราเอล 
19และยกคนเลวีใหแกอาโรนกับ บุตรชายของเขา 
คนเลวีจะปฏิบัติหนาท่ี ท่ีเต็นทนัดพบแทนปวงชนอิสราเอล 
และไถโทษความผิดบาป ของพวกเขา เพื่อ มิใหเกิดภัยพิบัติใดๆ 
แกอิสราเอล เมื่อเขามาใกลสถานนมัสการ" 
20โมเสส อาโรน และชุมชนอิสราเอลทั้งหมด 
จึงทําการถวายชนเลวีตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสสไว 
21ชนตระกูลเลวีไดชําระตนและซักเสื้อผา 
แลวอาโรนก็นําพวกเขาถวายตัวแดพระเจา และขออภัยโทษ 
แกพวกเขาเพื่อชําระใหบริสุทธิ์ 
22ตั้งแตนั้นมาเขาทั้งหลายมาปฏิบัติงานท่ีเต็นทนัดพบโดยมีอาโรน



กับ บุตรชายบังคับบัญชา 
พวกเขากระทําแกชนเลวีตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเส
ส  
23องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
24"ใหคนเลวีเริ่มปฏิบัติงานที่เต็นทนัดพบเมื่ออายุ 25 ป  
25และพนหนาท่ีเม่ืออายุ 50 ป ไมตองทํางานประจําอีก 
26พวกเขาอาจจะชวยงานพี่นองท่ีเต็นทนัดพบ 
แตไมตองลงมือทําเองเจาจงมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบแกชนเลวี 
ดังนี้เถิด" 
 
พธิีปสกา 
9  องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสในถิ่นกันดาร 
ซีนายในเดือนหนึ่งของปท่ี 2 ตั้งแตออกจากอียิปต ความวา 
2"ใหประชากรอิสราเอลฉลองเทศกาลปสกาประจําป 
3ในวันท่ีสิบสี่ของเดือนหนึ่ง เริ่มตนในตอนเย็น 
จงปฏิบัติตามกฏเกณฑของเราเกี่ยวกับพิธีนี้ทุกประการ"  
4โมเสสจึงประกาศใหชนอิสราเอลฉลองเทศกาลปสกา 
5พวกเขาก็ฉลองในถิ่นกันดารซีนาย เย็นวัน ที่สิบสี่ของเดือนหนึ่ง 
ชาวอิสราเอลก็กระทําตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 
6แตมีบางคนไมสามารถฉลองปสกาในวันนั้นเพราะมีมลทินเนื่องด
วยศพพวกเขา จึงมาหาโมเสสกับอาโรนในวันนั้น 7และเรียนวา 
"พวกขาพเจามีมลทิน เนื่องจากศพ 
เหตุใดจึงถูกหามมิใหถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+รวมกับ
พี่นองอิสราเอลอื่นๆ ตามกําหนด" 8โมเสสตอบพวกเขาวา 
"จงคอยอยูกอน ดูวาองคพระผูเปนเจา+จะตรัสสั่งวากระไร 
เก่ียวกับพวกทาน"   
9แลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสส 
10ใหแจงแกชนอิสราเอลวา  



"เมื่อใครในพวกทานหรือวงศวานของทาน มีมลทินเพราะศพ 
หรืออยูระหวางการเดินทางก็ยังฉลองปสกาได 
11แตตองเปนเดือนถัดไป คือในวันท่ีสิบสี่ของเดือนสอง 
เริ่มจากตอนเย็น จะกินลูกแกะ 
พรอมกับขนมปงไมใสเชื้อและผักขม 
12อยาเหลือสิ่งใดคางไวจนถึงเชาวันรุงขึ้น 
และอยาหักกระดูกแกะแมสักซ่ี จงปฏิบัติตามกฎเกณฑท้ัง 
ปวงเกี่ยวกับปสกา 
13แตหากผูใดมิไดมีมลทินและมิไดอยูระหวางเดินทาง 
แตยังขัดขืนไมฉลองเทศกาล ปสกา 
จะตองถูกอเปหิจากพี่นองรวมชาติ 
โทษฐานบิดพลิ้วไมถวายเครื่องบูชาแดองคพระผูเปนเจา+ตามกําห
นดจะตองรับโทษผิดของตน 
14คนตางดาวซ่ึงอาศัยอยูกับพวกเจาท่ีตองการรวมฉลองปสกาก็ใ
หปฏิบัติตามกฎเกณฑเดียวกัน 
เปนหลักเกณฑสําหรับท้ังคนตางดาวและพี่นองรวมชาติ" 
 
เมฆเหนือพลับพลา 
15วันท่ีพลับพลา เต็นทแหงพันธสัญญาต้ังขึ้น 
มีเมฆปกคลุมเหนือพลับพลาตั้งแตเย็น จนถึงเชา 
เมฆเหนือพลับพลาแลดูเสมือนไฟ 16เปนเชนนั้นตลอด 
คือเมฆปกคลุมพลับพลา ครั้นตกกลางคืน เมฆก็แลดูเสมือนไฟ 
17เม่ือใดก็ตามที่เมฆเคลื่อนขึ้นเหนือเต็นทนัดพบ 
ประชากรอิสราเอลก็ออกเดินทาง 
ที่ใดก็ตามซ่ึงเมฆมาหยุดอยูชนอิสราเอลก็ตั้งคายพักท่ีนั่น 
18ประชากรอิสราเอลออกเดินทางและตั้งคายพักตามพระดํารัสสั่ง
ขององคพระผูเปนเจา+ 
ตราบใดที่เมฆคงอยูเหนือพลับพลาเขาก็ตั้งคายพักแรมอยู 



19เม่ือเมฆคงอยูเหนือพลับพลาเปนเวลานาน 
ชนอิสราเอลก็เช่ือฟงทําตามระเบียบที่องคพระผูเปนเจา+ทรงวางไ
ว และมิไดออกเดินทาง 20บางครั้งเมฆ 
คงอยูเหนือพลับพลาเพียงไมก่ีวันพวกเขาจะตั้งคายพักอยูหรือ 
ออกเดินทาง ตามแตท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 
21บางครั้งเมฆคงอยูเพียงชั่วขามคืน ครั้นเมฆเคลื่อนขึ้น ยามเชา 
พวกเขาก็ออกเดินทาง ไมวากลางวันหรือกลางคืน 
เม่ือใดก็ตามที่เมฆเคลื่อนขึ้น พวกเขาก็ ออกเดินทาง 
22ไมวาเมฆคงอยูเหนือพลับพลาสองวัน หรือหนึ่งเดือน หรือหนึ่งป 
ชนอิสราเอลจะคงอยู ในคายพักมิไดออกเดินทาง 
แตครั้นเมฆเคลื่อนขึ้น พวกเขาก็ออกเดินทาง 23ดังนี้แหละ 
เขาทั้งหลายตั้งคายหรือออกเดินทางตามแตองคพระผูเปนเจา+ทรง
บัญชา  
พวกเขาเชื่อฟงทําตามระเบียบขององคพระผูเปนเจา+ตามที่องคพร
ะผูเปนเจา+ตรัสสั่งไวผานทางโมเสส 
 
แตรเงนิ 
10 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
2"จงใชคอนเคาะทําแตรเงินคูหนึ่งสําหรับเปาเรียกชุมนุมและเปนสั
ญญาณใหรื้อคาย 
3เม่ือเปาแตรคูประชากรทั้งหมดจะมาชุมนุมกันตอหนาเจาตรงทางเ
ขาเต็นทนัดพบ 4หากเปาแตรเด่ียวใหเฉพาะผูนําตระกูลตางๆ 
ของอิสราเอลมาพบเจา 5เมื่อเสียงสัญญาณออกเดินทางดังขึ้น  
ตระกูลท่ีตั้งคายพักแรมดานตะวันออกของพลับพลาจะออกเดินทาง
กอน  6พอสัญญาณที่สองตระกูลตางๆ 
ดานใตออกเดินทางเสียงแตรเปนสัญญาณใหออกเดินทาง 
7เสียงแตรเรียกชุมนุมประชากร จะเปนอีกสัญญาณหนึ่ง 
8บรรดาปุโรหิตบุตรของอาโรน เปนผูเปาแตร 



นี่เปนกฏถาวรสําหรับเจาและชั่วอายุตอๆ มา 
9เม่ือเจาสูรบกับศัตรูท่ีมาขมเหงเจาในดินแดนของเจา จงเปาแตร 
แลวองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจาจะทรงระลึกถึงเจา 
และชวยเจาพนจากเหลาศัตรู 10จงเปาแตรในเทศกาลรื่นเริงดวย 
ในเทศกาลประจําปและทุกตนเดือน เพื่อฉลอง 
เครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชา 
เปนอนุสรณใหนึกถึงเจาตอพระพักตรพระเจาของเจา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา" 
 
อิสราเอลเคลื่อนยายคาย 
11เมฆเคลื่อนจากเหนือพลับพลาแหงพันธสัญญาในวันท่ี 20 
เดือนสองของปท่ี 2 (หลังจากออก จากอียิปต) 
12ชาวอิสราเอลจึงออกจากถิ่นกันดารซีนายติดตามเมฆ 
จนมาหยุดอยูท่ีถ่ินกันดารปาราน 
13เขาทั้งหลายออกเดินทางเปนครั้งแรกนี้ตามท่ีองคพระผูเปนเจา+
ทรงบัญชาผานทางโมเสส 14ตระกูลยูดาห เปนกลุมแรกนําขบวน 
มีธงประจําตระกูลอยูขางหนา นําโดยนาโชนบุตรอัมมีนาดับ 
15ถัดจากนั้น คือตระกูลอิสสาคาร 
นําโดยเนธันเอลบุตรศุอาร16ถัดไปคือตระกูลเศบูลุน 
นําโดยเอลีอับบุตรเฮโลน 
17ปุโรหิตปลดพลับพลาลงแลวชายฉกรรจวงศเกอรโชนและเมรารี
แหงตระกูลเลวี แบกหามพลับพลา ติดตามเปนกลุมตอไป 
18จากนั้นคือตระกูลรูเบน มีธงประจําตระกูล 
นําโดยเอลีซูรบุตรเชเดเออร 19ถัด ไปคือตระกูลสิเมโอน  
นําโดยเชลูมิเอลบุตรซูรีชัดดัย 20แลวถึงตระกูลกาด 
นําโดยเอลียาสาฟ บุตร เดอูเอล  21จากนั้นคือคนในวงศโคฮาท 
ซ่ึงแบกของบริสุทธ์ิประจําพลับพลาไปตั้ง ณ ที่ใหมเรียบรอยแลว 
กอนเขาไปถึง 22ถัด ไปในขบวนคือตระกูลเอฟราอิม  



นําโดยเอลีชามาบุตรอัมมีฮูด  มีธงประจําตระกูล นําหนา 
23แลวตระกูลมนัสเสห นําโดยกามาลิเอล บุตรเปดาซูร 
24และตระกูลเบนยามิน  นําโดย อาบีดันบุตรกิเดโอนี 
25ทายขบวนคือตระกูลดาน มีธงประจําตระกูล 
นําโดยอาหิเยเซอรบุตรอัมมีชัดดัย 26ตระกูลอาเชอร 
นําโดยปากีเอล บุตรโอคราน  27และตระกูลนัฟทาลี 
นําโดยอาหิราบุตรเอนัน  28ลําดับขบวนเดินทางเปนไปตามนี้ 
29ครั้งนั้นโมเสสพูดกับโฮบับพี่ภรรยา (บุตรเรอูเอลชาวมีเดียน) วา 
"เราทั้งหลายจะออกเดินทางไป 
ยังดินแดนที่องคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาจะประทาน  
เชิญมารวมเดินทางกับเราเถิด  เราจะเปนมิตรดีกับทาน 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงสัญญาจะประทานสิ่งดีงามท้ังปวงแก
อิสราเอล"   
30เขาตอบวา "ไมละ 
ขาพเจาจะกลับคืนสูภูมิลําเนาไปหาพวกพองของขาพเจา"  
31โมเสสกลาววา "อยาจากเราไปเลย 
ทานชํานาญลูทางในการตั้งคายพักแรม กลางถิ่นกันดาร  
ทานจะไดชวยเปนหูเปนตาใหพวกเรา 
32ถาทานไปกับเราจะไดรวมแบงปนสิ่งดีงามท่ีองคพระผูเปนเจา+ป
ระทานแกเรา" 
33เขาทั้งหลายเดินทางเปนเวลา 3 
วันออกจากภูเขาแหงองคพระผูเปนเจา+  
มีหีบพันธสัญญาขององคพระผูเปนเจา+นําหนาเพื่อเลือกสถานที่ต้ัง
คายพัก 
34เม่ือเขาทั้งหลายออกเดินทางเมฆขององคพระผูเปนเจา+อยูเหนื
อพวกเขายามกลางวัน  
35ขณะที่หีบพันธสัญญานําหนาไปโมเสสกลาววา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ ขอทรงลุกขึ้น ใหศัตรูท้ังหลาย 



ของพระองคกระจัดกระจายไป 
ใหบรรดาขาศึกเตลิดหนีเบื้องพระพักตร พระองค"     
36และเมื่อวางหีบพันธสัญญาลง  ทานกลาววา 
"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
ขอทรงกลับมาหาประชากรอิสราเอลนับแสนนับลานนี้เทอญ" 
 
อสิราเอลบน 
11 ครั้งนั้นเหลาประชากรบนเรื่องความทุกขยากลําบาก  
องคพระผูเปนเจา+ทรงสดับแลว ก็ทรงพระพิโรธ  
จึงมีไฟจากองคพระผูเปนเจา+ลงมาเผาผลาญคนเหลานั้นท่ีทายคา
ย   2เขาทั้งหลายรองขอใหโมเสสชวย 
เม่ือทานอธิษฐานตอองคพระผูเปนเจา+ไฟก็ดับ 
3ท่ีแหงนั้นจึงไดชื่อวา ทาเบราห11 
เพราะมีไฟจากองคพระผูเปนเจา+ลงมาเผาผลาญเขาทั้ง หลาย 
4คนกอกวนในพวกเขาเริ่มรองหาอาหารอื่นๆ 
และชาวอิสราเอลคร่ําครวญวา "อยากกินเนื้อเหลือเกิน 
5นึกถึงปลาที่เราเคยกินกันในอียิปตโดยไมตองซ้ือ  อีกท้ัง แตงกวา 
แตงโม กระเทียมจีน หอมใหญ กระเทียม 
6ตอนนี้เราระโหยโรยแรงไมมีอะไรกิน ตองกินแตมานาทุกว่ีทุกวัน" 
7มานานั้นเหมือนเมล็ดผักชี ดูคลายๆ ยางไมตะคร้ํา 
8ประชากรเที่ยว เก็บมาตําหรือโมเปนแปง แลวตม 
และทําเปนขนมมีรสชาติ เหมือนขนมแผนทอดน้ํามันมะกอก 
9ม า น า นั้นรวงลงมาพรอมกับหยาดน้ําคางในเวลากลางคืน 
 
โมเสสวิงวอนใหพระเจาชวย 

                                      
11 11:3 * แปลวา ลุกไหมอยู 



10โมเสสไดยินผูคนตระกูลตางๆ 
ยืนเรียงรายรองไหอยูหนาประตูเต็นทของตน 
องคพระผูเปนเจา+กริ้วยิ่งนัก โมเสสเองก็ลําบากใจอยางย่ิง 
11ทานกราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
"ไฉนจึงทรงใหผูทาสทุกขลําเค็ญเชนนี้? 
ขาพระองคทําสิ่งใดไมเปนท่ีพอพระทัยหรือ  
จึงทรงวางภาระชนชาติท้ังหมดนี้ใหขาพระองคแบก? 
12ขาพระองคคลอดเขาใหกําเนิดเขามาหรืออยางไร?  
จึงทรงใหขาพระองคประคบประหงมพวกเขา 
ราวกับพี่เลี้ยงอุมชูทารก 
กวาจะไปถึงดินแดนที่ทรงสัญญาไวกับบรรพบุรุษของพวกเขา 
13ขาพระองค จะไปหาเนื้อจากที่ไหน มาใหคนทั้งหมดนี้  
พ วกเขาร่ํารองขอเนื้อกิน 14ขาพระองคตัวคนเดียว 
หอบหิ้วประชาชาติท้ังหมดนี้ไปไมไหว  
เปนภาระหนักเกินกวาจะทน 15หากพระองค 
จะทรงทํากับขาพระองคอยางนี้ 
ก็โปรดเมตตาประหารขาพระองคเสียเดี๋ยวนี้เถิด อยาใหขาพระองค 
ตองทนดูความนา อเนจอนาถของตัวเองเลย" 
 
ผูอาวุโสเจ็ดสิบคน  
16องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
"จงนําผูอาวุโสเจ็ดสิบคนของอิสราเอล 
ซ่ึงเจารูจักในฐานะผูนําและเจาหนาท่ีในหมูประชากรนั้นมาพบเรา  
ใหพวกเขามายืนอยูกับเจาท่ี เต็นทนัดพบ 17เราจะลงมาพูด   
กับเจาท่ีนั่น  และจะเอาจิตวิญญาณที่อยูเหนือเจา 
มอบใหอยูเหนือคนเหลานั้นดวย  ใหพวกเขารับ 
แบกภาระเรื่องประชากรรวมกับเจา 
เจาจะไดไมตองรับงานนี้แตลําพัง 



18จงสั่งเหลาประชากรใหชําระตัว 
เตรียมพรอมสําหรับพรุงนี้ซ่ึงพวกเขาจะมีเนื้อกิน 
องคพระผูเปนเจา+ไดยินแลวท่ีพวกเจาโอดโอยอยากกินเนื้อ 
และวาอยูท่ีอียิปตยังดีเสียกวา 
บัดนี้องคพระผูเปนเจา+จะใหเนื้อเจากิน  19ไมใชเพียงวันสองวัน 
หาวันสิบวันหรือ 20 วัน 20แตเดือนหนึ่งเต็มๆ 
พ วกเจาจะมีเนื้อกินจนลนออกมาทางจมูกจนเจาเอือม 
เพราะพวกเจาไดละท้ิงองคพระผูเปนเจา+ผูอยูกับเจาและรองหาอา
วรณอียิปต" 21แตโมเสสกราบทูลวา 
"มีทหารราบตั้งหกแสนคนนะพระเจาขา 
แลวพระองคยังทรงสัญญาจะใหเนื้อพวกเขากินตลอดหนึ่งเดือนเต็
ม ๆ  22ตอใหเอาฝูงแพะแกะวัวท้ังหมด มาฆากินก็ยังไมพอ 
คงตองจับปลาหมดทะเลมากระมัง จึงจะพอใหพวกเขากิน" 
23องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
"มีอะไรที่เกินความสามารถขององคพระผูเปนเจา+หรือ?  
คราวนี้เจาจะไดเห็นกันวาท่ีเราพูดนั้นจะเปนจริงหรือไม" 
24โมเสสจึงออกมาแจงพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ใหประชา
กรทั้งหลายทราบ 
และเรียกชุมนุมผูอาวุโสเจ็ดสิบคนยืนเรียงรายรอบพลับพลา 
25อ งคพระผูเปนเจา+เสด็จลงมาในเมฆตรัส กับโมเสส 
และนําพระวิญญาณเหนือ 
โมเสสมอบใหอยูเหนือผูอาวุโสท้ังเจ็ดสิบคน  
เม่ือพระวิญญาณประทับอยูเหนือเขาทั้งหลาย 
เขาก็เผยพระวจนะอยูช่ัวขณะหนึ่ง 
26แตมีผูอาวุโสสองคนในกลุมเจ็ดสิบคนนั้นคือเอลดัดและเมดัด 
ยังอยูในคายพักและเม่ือพระวิญญาณเสด็จมาเหนือเขา 
ก็เผยพระวจนะกันท่ีนั้นเอง 
27ชายหนุมคนหนึ่งวิ่งมาแจงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใหโมเสสทราบ 



28โยชูวา(บุตรนูน)ซ่ึงคอยรับใชโมเสสมาตั้งแตหนุมๆ ทวงวา 
"ทานขอรับโปรดหามเขาเถิด" 29แตโมเสสตอบวา 
"เจ็บรอนแทนเรา 
หรือเราเองอยากใหประชากรขององคพระผูเปนเจา+เปนผูเผยพระ
วจนะทุกคนและใหองคพระผูเปนเจา+ประทานพระวิญญาณเหนือ
พวกเขาทั้งหมด" 
30แลวโมเสสและบรรดาผูอาวุโสก็กลับไปยังคายพัก  
 
นกคุม  
31มีกระแสลมจากองคพระผูเปนเจา+พัดพานกคุมจากทะเลมาตกอ
ยูรอบๆ คายทุกทิศ เปนระยะไกลเทาระยะทางเดินในหนึ่งวัน  
มีนกคุมดาษด่ืนสูงพนพื้นดินประมาณ 1 เ ม ต ร  
32ประชากรพากันออกไปจับนก 
มาฆากินท้ังวันท้ังคืนและตลอดวันรุงขึ้น 
ปริมาณท่ีจับมาไดอยางนอยที่สุด 10 โฮเมอร12 พวกเขาเอาเนื้อ 
นกคุมตากไวรอบคาย 33แตขณะท่ีเนื้อยังคาปาก 
ยังไมไดกลืนลงไป 
พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+ก็พลุงขึ้นตอประชากร   
ท ร ง ป ระหารพวกเขาดวยโรคระบาด 
34สถานที่แหงนั้นไดชื่อวา ขิบโรทหัทธาอาวาห แปลวา 
สุสานแหงค ว า ม โ ล ภ  
35จากที่นั้นเขาทั้งหลายเดินทางตอมาถึง ฮาเซโรท 
และพักอยูท่ีนั่น 
 
มิเรยีมและอาโรนติเตยีนโมเสส 

                                      
12 11:32 * ร า ว  2.2 กิโลลิตร 



12 มิเรียมกับอาโรนไดกลาวติโมเสส ที่มีภรรยาเปนชาวคูช 
2ท้ังสองพูดวา"องคพระผูเปนเจา+ ตรัสทางโมเสส เทานั้นหรือ? 
ไมตรัสทางเราบางหรือ?" องคพระผูเปนเจา+ทรงไดยิน 
3(โมเสสนั้นเปนคนถอมใจยิ่งกวาใครๆ ในโลก) 
 4ทันใดนั้นองคพระผูเปนเจา+ตรัสเรียกโมเสส อาโรน 
และมิเรียมมาที่เต็นทนัดพบ ทานท้ังสามก็มา 
5องคพระผูเปนเจา+เสด็จลงมาในเมฆ 
ทรงยืนอยูตรงทางเขาพลับพลาพระองคทรงเรียกอาโรนกับมิเรียม 
เม่ือทั้งสองกาวมาขางหนา 6องคพระผูเปนเจา+ตรัสวา 
"จงฟงถอยคําของเรา" 
"เมื่อผูเผยพระวจนะขององคพระผูเปนเจา+อยูในหมูพวกเจา  
เราสําแดงตัวเองแกเขาในนิมิต เราพูดกับเขา ในความฝน 
7แตกับโมเสสผูรับใชของเราไมเปนเชนนั้น 
เขาสัตยซ่ือในทั่วท้ังนิเวศของเรา 8กับเขา เราพูดซ่ึงๆ หนาชัดเจน 
ไมพูดเปนปริศนา  
เขาเห็นรูปทรงขององคพระผูเปนเจา +ไฉนเจาจึงไมกลัวท่ีพูดติ 
โมเสสผูรับใชของเรา" 
9พระพิโรธขององคพระผูเปนเจา+พลุงขึ้นตออาโรนและมิเรียม 
แลวพระองคเสด็จไปเสีย 10เมื่อ เมฆเคลื่อน พนพลับพลาไป  
มิเรียมเกิดเปนโรคเรื้อนดางขาวดังหิมะ  อาโรนหันไปเห็น 
มิเรียมเปนโรคเรื้อน 11จึงกลาวกับโมเสสวา "ทานขอรับ 
โปรดอยาลงโทษเราเพราะความผิดบาปที่เราทําไปโดย 
วามโงเขลานี้ 12ขออยาใหมิเรียมเปนเหมือนคนที่ตายไปแลว 
ซ่ึงรางกายเปอยเนาต้ังแตเกิด" 
13โมเสสจึงรองทูลองคพระผูเปนเจา+วา "ขาแตพระเจา 
โปรดรักษาเธอดวยเถิด!" 14องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
"หากบิดาของนางถมน้ําลายใสหนานาง  



นางจะมีมลทินไปเจ็ดวันมิใชหรือ?  ฉะนั้นจง 
กักนางไวนอกคายเจ็ดวัน  แลวจึงใหกลับเขามาได "  
15มิเรียมจึงถูกกักไวนอกคายตลอด 7 วัน 
ประชากรรออยูจนนางกลับเขามาอีก จึงออกเดินทางตอไป 
16ภายหลังนั้นเขาทั้งหลาย ออกเดินทางจากฮาเซโรท มาตั้ง 
คายพักแรม ในถ่ินกันดารปาราน  
 
สํารวจคานาอัน 
13 พองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
2"จงสงหัวหนาจากแตละตระกูลเขาไปสอดแนมในดินแดนคานาอั
น ที่เราจะยกใหแกอิสราเอล" 
3โมเสสก็ปฏิบัติตามพระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ 
สงพวกเขาออกไปจากถิ่นกันดารปาราน ทั้งหมด 
เปนผูนําแหงอิสราเอล 4มีรายชื่อดังตอไปนี้ จากตระกูลรูเบน คือ 
ชัมมูอาบุตรซัคเคอร 5จากตระกูล สิเมโอน คือ ชาฟทบุตรโฮรี 
6จากตระกูลยูดาห ตือ คาเลบบุตร เยฟุนเนห 
7จากตระกูลอิสสาคาร คือ อิกาลบุตรโยเซฟ 8จากตระกูลเอฟราอิม 
คือ โฮเชยาบุตรนูน 9จากตระกูลเบนยามิน คือ พัลทีบุตรราฟู 
10จากตระกูลเศบูลุน คือ กาดดีเอลบุตร โซดี 
11จากตระกูลมนัสเสห คือ กาดดีบุตรซูซี 12จากตระกูล ดา คือ 
อัมมีเอลบุตรเกมัลลี 13จากตระกูลอาเชอร คือ เซธูรบุตรมิคาเอล 
14จากตระกูลนัฟทาลี คือ นาหบีบุตรโวฟซี 15จ า ก ต ระกูลกาด 
คือ เกอูเอลบุตรมาคี 



16โมเสสสงคนเหลานี้ไปสํารวจดินแดนโมเสสตั้งชื่อใหโฮเชยาบุต
รนูนวา โยชูวา13 17เมื่อโมเสสสงพวกเขาไปสํารวจคานาอัน 
ทานกลาววา"จงขึ้นเหนือผานเนเกบไปยังดินแดนเทือกเขา 
18ดูวาดินแดนเปนเชนไร ผูคนซ่ึงอาศัยอยูท่ีนั่น  
เขมแข็งหรือออนแอ มีนอยหรือมาก 
19ดินแดนที่อยูอาศัยเปนอยางไร ดีหรือไมดี บานเมืองเปนเชนใด 
เปนเมืองโลงๆ หรือมีปอมปราการ  
20เนื้อดินเปนดินอุดมหรือดินจืด มีปาไมหรือไม  
จงหาทางเก็บพืชผลของดินแดนนั้นมาใหดูดวย" 
เวลานั้นเปนฤดผลองุนสุกรุนแรก 
21เขาเหลานั้นจึงไปสอดแนมในดินแดนแถบนั้น  
ตลอดทางตั้งแตถ่ินกันดารศินจดเรโฮบ ทางที่จะไปเมืองฮามัธ 
22เขาขึ้นไปถึงเนเกบถึงเมืองเฮโบร น  
(กอตั้งขึ้นกอนเมืองโศอันในอียิปต  7 ป) เปน ที่ซ่ึงชาวอาหิมาน  
เชชัย  และทัลมัย เชื้อสายของอานาค อาศัยอยู 
23เม่ือมาถึงหุบเขาเอชโคล พวกเขาตัดองุนพวงมหึมา  
ตองใชคนถึงสองคน เอาคานสอดหามมา 
พรอมดวยผลทับทิมและผลมะเดื่อ 24ที่แหงนั้นไดชื่อวา หุบเขา  
เ อ ช โ ค ล 14 ตามพวงองุนท่ีคนอิสราเอลตัดมา 
25สี่สิบวันตอมาเขาท้ังหลายกลับจากสอดแนม 
26มารายงานตอโมเสส อาโรน และประชากร อิสราเอลทั้งปวง ณ 
คาเดชในถ่ินกันดารพารานและนําผลไมท่ีเก็บมาใหดูดวย 
27เขาเลาวา "พวก ขาพเจาไปถึงดินแดนที่ทานใชใหไปดู  

                                      
13 13:16 * โฮเชยา แปลวา "ค ว า ม ร อ ด "  สวน โยชูวา 
แปลวา  "พระเจาทรงเปนความร อ ด "  โยชูวา เปนภาษาฮีบรู 
ค ว า ม  หมายเดียวกับ "เยซู" ในภาษากรีก 
14 13:24 * แปลวา พวงผล 



เปนดินแดนที่อุดมดวยน้ํานม และน้ําผึ้งจริงๆ ดูผลไมเหลานี้ซิ 
28แตผูคนซ่ึงอาศัยอยูท่ีนั่นมีกําลังเขมแข็งมาก  
เมืองของเขาก็แสนใหญโต มีปอมกําแพงแนนหนา  
มิหนําซํ้าพวกขาพเจายังเห็นพงศพันธุชาวอานาคอยูท่ีนั่นดวย 
29ชาวอามาเลขอาศัยอยูท่ีเนเกบ สวนบริเวณ เทือกเขามีชาว 
ฮิตไทต  เยบุส  และอาโมไรต 
ตามชายฝงทะเลและลุมแมน้ําจอรแดน 
เปนถ่ินฐานของชาวคานาอัน" 
30แตคาเลบใหประชากรเงียบตอหนา โมเสสและพูดวา 
"ใหเราขึ้นไปยึดดินแดนนี้กันเลย เรา สามารถเอาชนะได" 
31คนสอดแนมอื่นๆ คัดคานวา "เราสูพวกเขาไมไดหรอก  
เขาแข็งแกรงกวา เรามากนัก"  
32แลวพวกเขาร่ําลือดานรายของแผนดินท่ีสอดแนมมาวา 
"ดินแดนที่เราไปสํารวจ        นั้นกลืนผูท่ีอาศัยอยูในนั้น 
ผูคนที่เราพบเห็น ลวนแลวแตรูปราง สูงใหญ 
33เราเห็นคนเนฟลท่ีนั่นดวย (วงศวานของอานาคมาจากคนเนฟล) 
ใ น ส า ย ต า ข องเรา 
เราเปนเหมือนตั๊กแตนในสายตาของพวกเขา ก็คงไมผิดกัน" 
 
ประชาชนบนตอวา 
14 แลวชุมนุมชนนั้นก็เริ่มรองไหกันระงมท้ังคืน 
2เ สียงร่ําไหบนวาโมเสสกับอาโรน  พวกเขาคร่ําครวญวา 
"เรานาจะตายไปเสียตั้งแตท่ีอียิปต!  
หรือไมก็ตายเสียในถ่ินกันดารนี้! 3ไฉนองคพระผูเปนเจา+ 
จึงพาเรามายังดินแดนนี้เพียงเพื่อใหตายดวยคมดาบ? 
ลูกเมียของเราจะตองตกเปนเชลย 
เราออกจากที่นี่กลับไปอียิปตกันดีกวา?" 4แลวเขา พูดตอๆ กันวา 



"พวก เราเลือกหัวหนากลับไปอียิปตกันเถิด" 5โมเสสและอาโรนจึง 
ซบหนาลงกับพื้นตอหนาคนทั้งปวง 
6โยชูวาบุตรนูน และคาเลบบุตรเยฟุนเนห 
ซ่ึงออกไปสํารวจดินแดนดวยจึงฉีกเสื้อผาของตน 
7และกลาวแกชุมชนอิสราเอลทั้งหมดวา 
"ดินแดนที่เราเขาไปสํารวจนั้นดีเยี่ยมยอดจริงๆ 
8หากองคพระผูเปนเจา+ โปรดพระองคจะทรงนําเราเขาไปใน 
และยกดินแดนนั้นใหเรา คือ ดินแดนอันอุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
9ขอเพียงแตเราอยากบฏตอองคพระผูเปนเจา+เลย 
ไมตองกลัวผูคนในดินแดนนั้นหรอก 
เราจะเคี้ยวพวกเขาใหแหลกลาญ  
สิ่งท่ีพิทักษรักษาเขาก็สิ้นสูญไปแลว  แตองคพระผูเปนเจา+ 
ทรงสถิตกับเรา  อยาไปกลัวพวกเขาเลย" 
10ชุมชนท้ังหมดคบคิดกันจะเอากอนหินขวางคนทั้งสอง  
ขณะนั้นพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ มาปรากฏที่เต็นทนัดพบ 
11องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสวา 
"ประชากรเหลานี้จะสบประมาทเราไปนานสักเทาใด ไมยอม 
เชื่อถือเราเลย  หรือท้ังๆท่ีเราไดกระทําการอัศจรรย 
นานัปการในหมูพวกเขา 12เราจะใชภัยพิบัติมา 
ทําลายพวกเขาเสีย  แตจะกระทําให 
เจาเปนชาติท่ียิ่งใหญและแข็งแกรงกวาพวกเขา"   
13โมเสสกราบทูลองคพระผูเปนเจา+ วา 
"ชาวอียิปตจะไดยินเรื่องนี้ โดยฤทธิ์อํานาจพระองค ไดทรงนํา 
ชนชาตินี้ออกมาจากหมูพวกเขา 
14และเขาจะเลาเรื่องใหผูคนแถบนี้ฟง 
คนทั้งหลายรูดีวาพระองคทรงสถิตและสําแดงใหอิสราเอลเห็นจังห
นา เมฆแหงพระองค อยูเหนือเขาทั้งหลาย พวกเขา 
เห็นลําเมฆและเปลวไฟยามค่ําคืน 



15หากพระองคทรงประหารเหลาประชากรนี้เสียท้ังหมดใน 
คราวเดียวกัน  
ประชาชาติท้ังหลายที่ไดยินกิตติศัพทถึงพระองคจะพูดกันวา 
16'องคพระผูเปนเจา+ ไมสามารถนําคน เหลานี้ไปยังดินแดนที่ 
ทรงสัญญาจะยกใหจึงทรงประหารเขาเสียในถ่ินกันดาร' 
17บัดนี้ขอองคพระผูเปนเจาทรงสําแดงอานุภาพดังท่ีไดทรงประกา
ศไววา 18องคพระผูเปนเจา+ ทรงพระพิโรธชา 
เปยมดวยความรักทรงอภัยโทษบาปและการกบฏฝาฝน 
กระนั้นพระองคมิทรงปลอยใหบาปผิด ลอยนวลพนโทษ 
ทรงลงโทษบาปผิด ของบิดาตกทอดถึงบุตรหลาน สามสี่ช่ัวอายุ 
19โดยเห็นแกความรักยิ่งใหญ ของพระองคขอทรงอภัย 
โทษบาปของเหลาประชากรนี้  
ดังท่ีไดทรงอภัยใหเสมอมาตั้งแตขาพระองคท้ังหลายออกจากอียิป
ตมาจวบจนบัดนี้" 
20องคพระผูเปนเจา+ ตรัสตอบวา  
"เราไดอภัยโทษใหพวกเขาตามที่เจาขอรอง 21อยางไรก็ตาม 
เรามีชีวิตอยู แนนอนฉันใด 
และทั่วพิภพโลกจะเต็มไปดวยเกียรติสิริขององคพระผูเปนเจา+ 
ฉันใด 22ทุกคนที่เห็นเกียรติสิริภาพของเรา 
เห็นการอัศจรรยท่ีเราไดกระทําท้ังในอียิปตและในถิ่นกันดารแลวยั
งไมยอมเชื่อฟงเราแตลองดี  กับเรานับสิบครั้ง 
23จะไมมีโอกาสไดเห็นดินแดนที่เราสัญญาจะยกใหแกบรรพบุรุษ
ของเขาฉันนั้น 24สวนคาเลบผูรับใชของ 
เรามีจิตใจแตกตางออกไป และติดตามเราอยางสุดใจ 
เราจะพาเขาเขาไปยัง ดินแดนที่เขาไดสอดแนมมา 
และวงศวานของเขาจะไดครอบครองดินแดนนั้น 
25เนื่องจากชาวอามาเลข และชาวคานาอันอาศัยอยูในหุบเขา  



พรุงนี้เชาเจาจะตองออกเดินทางกลับไปยังถ่ินกันดารตามทางถึง 
ท ะ เ ล แ ด ง " 
26องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
27"ประชากรที่ชั่วรายเหลานี้จะบนวาเรานานสักเทาใด  เรา 
ไดยินคําพร่ําบนของคนอิสราเอลเหลานี้แลว 28จงบอกพวกเขาวา 
'องคพระผูเปนเจา+ปฏิญาณวาจะทํากับเจาท้ังหลายอยางท่ีเจาพูด  
29คือพวกเจาจะลมตายเสียในถ่ินกันดารนี้  พวกเจาท่ีอายุ 20 
ปขึ้นไป ซ่ึงบนวาเ ร า  
30จะไมมีสักคนไดเขาดินแดนที่เราสัญญาจะยกใหเปนท่ีอยูอาศัยข
องเจา  ยกเวนคาเลบบุตร เยฟุนเนห กับโยชูวาบุตรนูน 
31สวนลูกหลานที่เจาท้ังหลายพูดวาจะตกเปนเชลยนั้น  
เราจะพาเขาไป ชื่นชมดินแดนที่พวกเจามองขาม 
32สวนพวกเจาจะลมตายในถ่ินกันดารนี้ 
33ลูกหลานของเจาจะเลี้ยงแกะอยูท่ีนี่เปนเวลาสี่สิบปเพื่อชดเชยกับ
ที่เจาไมซ่ือสัตย  จวบจนคนสุดทายในพวกเจาลมตายลง 
ในถ่ินกันดาร 34เปนเวลาสี่สิบป 
หนึ่งปสําหรับหนึ่งวันของสี่สิบวันแหงการสํารวจดินแดนเจาจะรับโ
ทษบาปของตนและรูวาการทําใหเราไมพอใจนั้นเปนเชนใด 
35เราผูเปนองคพระผูเปนเจา+ ไดลั่นวาจาแลว  
แ ล ะ เ ร าจะกระทําตามนี้แกชุมชนชั่วรายท้ังหมดนี้  
ซ่ึงรวมหัวกันตอตานเรา  พวกเขาจะพบจุดจบในถิ่นกันดารนี้ 
จะตายเสียท่ีนี่" 
36บรรดาผูท่ีโมเสสไดใชไปสํารวจดินแดนและกลับมารายงานในแ
งรายเก่ียวกับดินแดน ทําใหเหลา ประชากรบนวาโมเสส 
37คนเหลานั้นซ่ึงกระจายขาวแงราย เกี่ยวกับดินแดนนั้น 
ก็ลมตายลงดวยโรค  ภัยเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  
38ในบรรดาคนที่ ไปสอดแนมมีเพียงโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตร 
เยฟุนเนหเทานั้นท่ีรอดชีวิตอยู 



39เม่ือโมเสสแจงเรื่องนี้แกปวงชนอิสราเอล 
พวกเขาพากันร่ําไหดวยความเศราเสียใจ 40เชาวัน 
รุงขึ้นเขาทั้งหลายมุงหนาขึ้นไปยังเทือกเขาสูง กลาววา "เราผิดไป 
แลว เราจะขึ้นไปยังดินแดนที่องคพระผูเปนเจา+ ทรงสัญญาไว 
41แตโมเสสกลาววา "ไฉนพวกทานจึงฝาฝน 
พระดํารัสสั่งขององคพระผูเปนเจา+ การนี้จะไมสําเร็จ 
42อยาขึ้นไปเลย เพราะองคพระผูเปนเจา+ มิไดสถิตกับทาน  
ทานจะพายแพแกศัตรู 
43ดวยวาชนอามาเลขกับชาวคานาอันจะประจันหนากับ 
พวกทานท่ีนั่น  
เพราะพวกทานไดหันหนีจากองคพระผูเปนเจา+พระองคจะไมสถิต
กับทาน ทานจะลมลงดวยคมดาบ" 
44อยางไรก็ตาม  พวกเขาดันทุรังบุกขึ้นไปยังดินแดนเทือกเขา  
ทั้งๆท่ีโมเสส หรือหีบพันธสัญญา ขององคพระผูเปนเจา+ 
มิไดเคลื่อนไปจากคายพัก  
45และแลวชาวอามาเลขกับชาวคานาอันซ่ึงอาศัยอยูแถบ 
เทือกเขานั้น ก็ยกกําลังมาโจมตีเขาทั้งหลาย 
ไลตอนพวกเขาไปถึงโฮรมาห 
 
กฎเกีย่วกับการถวายเครื่องบชูา 
15 องคพระผูเปนเจา+ ตรัสสั่งโมเสส 
2ใหแจงแกประชากรอิสราเอลวา 
"เมื่อเจาเขาสูดินแดนซ่ึงเรายกใหเปน ที่อาศัยนั้น 
3และเจานําเครื่องบูชาจากฝูงแกะหรือฝูงสัตว 
มาเพื่อเผาถวายเปนกลิ่นหอมที่พอพระทัยองคพระผูเปนเจา+  
ไมวาเครื่องเผาบูชาหรือของถวายตางๆ ตามที่ปฏิญาณจะถวาย 
หรือถวายโดยสมัครใจ หรือ ของถวายประจําเทศกาล 
4ใหผูถวายนํา เครื่องธัญบูชามาดวยคือ แปงละเอียด 1/10 



เ อ ฟ า 15 เ ค ลากับ น้ํามัน 1/4 ฮิน16 5จงเตรียมเหลา องุน 1/4 
ฮิน เปนเครื่องดื่มบูชาควบคูกับลูกแกะที่ถวายหรือเผาบูชาหนึ่งตัว  
6หากถวายแกะตัวผูจงใชธัญบูชาคือแปงละเอียด 2/10 
เ อ ฟ า 17 เคลากับน้ํามัน 1/3 ฮิน18 7พรอมดวยเหลาองุน 1/3 ฮิน 
เปนเครื่องดื่มบูชา 
จงถวายเปนกลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
8หากใชวัวหนุมเปนเครื่องเผาบูชาหรือของถวายตามที่ปฏิญาณ 
หรือถวายแดองคพระผูเปนเจา+ เปนสันติบูชาแดพระเจา 
9ธัญบูชาควบคู คือแปงละเอียด 3/10 เ อ ฟ า 19 เคลาน้ํามัน 1/2 
ฮิน20 10พรอมท้ังเหลาองุน 1/2 ฮิน เปนเครื่องด่ืมบูชา 
จะเปนของเผาถวาย กลิ่นหอมที่พอพระทัยองคพระผูเปนเจา+  
11จงจัดเตรียมเชนนี้ควบคูกับเครื่องบูชา วัวหนุม แกะผู  ลูกแกะ 
หรือลูกแพะแตละตัว 12จัดควบคู แตละตัวดังนี้ 
จํานวนมากนอยตามที่จัดถวาย 13พี่นองรวมชาติ 
ทุกคนตองปฏิบัติตามนี้  
เม่ือนําเครื่องบูชามาเพื่อเผาถวายเปนกลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา
+พอพระทัย 14ตลอดสืบไปหลายชั่วอายุ 
เม่ือใดก็ตามที่มีชนตางดาวหรือใครอื่นท่ีมาอาศัยในหมูพวกเจา 
นําเครื่องบูชามาเพื่อเผาถวายเปนกลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอ
พระทัยจะตองปฏิบัติเชนเดียวกับพวกเจา 
15โดยสวนรวมจะตองมีกฏเกณฑเดียวกันสําหรับเจาและสําหรับช

                                      
15 15:4 * ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตรเศษ 
16 15:4 ** ป ร ะ ม า ณ 1 ลิตร 
17 15:6 * ป ร ะ ม า ณ 4.5 ลิตร 
18 15:6 ** ป ร ะ ม า ณ 1.2 ลิตร 
19 15:9 * ป ร ะ ม า ณ 6.5 ลิตร 
20 15:9 ** ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตร 



นตางดาวในหมูเจา 
นี่เปนกฎถาวรสืบไปทุกชั่วอายุเจาและชนตางชาติเปนเชนเดียวกัน
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+  16ทั้งเจา และชนตางชาติ 
ในหมูพวกเจาจะใชกฏเกณฑ ขอบังคับเดียวกัน" 
17องคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสอีกวา  
18"จงสั่งประชากรอิสราเอลวา เมื่อเขาทั้งหลาย 
ไปถึงดินแดนที่เราจะยกใหแกเขาแลว 
19และพวกเขารับประทานพืชผลของดินแดนนั้น 
จงถวายสวนหนึ่งแดองคพระผูเปนเจา+  
20จงนําขนมชิ้นหนึ่งทําจากธัญญาหารแรกสุด 
ของเจามาถวายเปนของถวายจากลานนวดขาว 
21ตลอดทุกชั่วอายุสืบไป 
จ ง ถ ว า ย ข อ ง ถ ว า ย จากธัญญาหารแรกสุดของเจานี้แ
ดองคพระผูเปนเจา+   
 
เครื่องบูชาสําหรับความผิดท่ีไมเจตนา 
22หากเจาท้ังหลายพลั้งพลาดโดยไมเจตนา 
มิไดปฏิบัติตามกฎเหลานี้ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ ประทานแกโมเสส 
23ไมวาพระดํารัสสั่งใดๆ ที่องคพระผูเปนเจา+ 
ประทานผานทางโมเสส  นับแตวัน ที่องคพระผูเปนเจา+ 
ประทานบทบัญญัติ และสืบไปทุกชั่วอายุ 
24และหากกระทําผิดไปโดยไม เจตนา และชุมนุมชนไมรูเห็น 
ชุมชนท้ังหมดจะตองถวายวัวหนุมหนึ่งตัวเปนเครื่องเผา 
บูชากลิ่นหอม ที่องคพระผูเปนเจา+ พอพระทัย  
พรอมดวยเครื่องธัญบูชา และเครื่องด่ืมบูชาควบคู ดังระบุไว 
และถวายแพะผูหนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป  
25ปุโรหิตจะขออภัยโทษ บาปสําหรับปวงชนอิสราเอล  
เขาทั้งหมดจะไดรับการอภัยโทษเพราะทําผิดไปโดยไมเจตนา 



และไดขอลุแกโทษโดยถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชาไถบาป 
แดองคพระผูเปนเจา+ แลว 26ชุมชนอิสราเอลทั้ง 
หมดตลอดจนคนตางดาวในหมูเขาจะไดรับการอภัยโทษ 
เพราะความผิดโดยไมเจตนานี้เก่ียวพันถึงประชากรทั้งหมด 
27หากบุคคลคนเดียวทําผิดโดยไมเจตนา 
เขาตองถวายแพะตัวเมียอายุหนึ่งขวบ เปนเครื่องบูชา ไถบาป 
28ปุโรหิตจะขออภัยโทษบาปแกผูนั้นตอพระพักตรองคพระผูเปนเจ
า +  และเขาจะไดรับอภัยโทษ 
29บทบญญัติเดียวกันนี้ใชกับทุกคนที่ทําผิดโดยไมเจตนา 
ไมวาชนอิสราเอลหรือคนตางชาติ 
30แตหากผูใดจงใจทําบาป 
ไมวาจะเปนชาวอิสราเอลหรือคนตางดาว 
เปนการหม่ินประมาทองคพระผูเปนเจา+  
จะถูกขับออกจากหมูประชากร 
31เพราะไดลบหลูพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+ 
และฝาฝนพระบัญชา ผูนั้นจะตองถูกขับออก 
ใหเขารับโทษผิดของตน  
 
ผูท่ีละเมิดกฎวันสะบาโต 
32เม่ือครั้งชนอิสราเอลอยูในถ่ินกันดาร 
ชายคนหนึ่งถูกจับไดขณะเก็บฟนในวันสะบาโต  
33จึงถูกนําตัวมาพบโมเสส อาโรน และชุมนุมประชากรทั้งหมด 
34เขาถูกคุมขังไวจนกวาจะรูแจงวาควร     จัดการอยางไรกับเขา 
35และแลวองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับ โมเสสวา 
"ชายคนนั้นมีโทษถึงตายประชากรทั้งปวง 
ตองเอาหินขวางเขาใหตายภายนอกคายพัก" 
36เขาทั้งปวงจึงพาคนนั้นออกไปนอกคาย และเอาหินขวางจนตาย 
ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส 



 
พูชายเสื้อคลุม 
 37องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
38"จงสั่งประชากรอิสราเอลเปนกฎถาวรตลอดทุกชั่วอายุ ใหทําพู 
ติดท่ีมุมชายเสื้อคลุม และใชดายสีน้ําเงินรอยพูเขากับเสื้อ 
39เพื่อเตือนใจ ใหระลึกถึงคําสั่งของเรา  
ทุกครั้งที่เจาสังเกตเห็นพูเหลานั้นแลวเจาจะปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของเรา ไมทําตัวนอกลูนอกทางตามใจชอบเห็นชอบของตน 
40แลวเจาจะจดจําทําตามคําสั่งทั้งปวงของเราและรักษาตนใหบริสุ
ทธ์ิตอพระเจาของเจา 41เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา 
ผูนําเจาออกมาจากอียิปต เพื่อเปนพระเจาของเจา 
เราคือองคพระผูเปนเจา+พระเจาของเจา"  
 
การกบฏของโคราห  ดาธาน และอาบรีัม 
16 โคราหบุตรอิสฮาร หลานของโคฮาทตระกูลเลวี 
และชายตระกูลรูเบนคือดาธานกับอาบีรัม (ท้ัง 
สองเปนบุตรของเอลีอับ) และโอนบุตรเพเลธ  มีใจเหิมเกริม 
2แ ล ะลุกฮือขึ้นตอตานโมเสส มีผูนําท่ีมีชื่อเสียง 250 คน 
ซ่ึงเปนสมาชิกของที่ประชุมมาเขาพวกดวย 
3พวกเขารวมตัวกันตอตานโมเสสกับอาโรน 
กลาวกับทานท้ังสองวา "ทานทําเกินไปแลว! 
อิสราเอลทุกคนลวนบริสุทธิ์และมีองคพระผูเปนเจา+สถิตอยูดวย 
ไฉนทานจึงตั้งตัวอยูเหนือปวงประชากรขององคพระผูเปนเจา+?" 
4เม่ือโมเสสไดยินเชนนี้ก็ซบหนาลง 
5ทานกลาวกับโคราหและพรรคพวกวา "พรุงนี้เชา 
องคพระผูเปนเจา+จะทรงแสดงใหเห็นวาใครเปนคนของพระองค  
ใครเปนผูบริสุทธ์ิ  และพระองคจะทรงใหผูนั้นเขามาใกลพระองค 
ผูท่ีพระองคทรงเลือก  พระองคจะทรงใหเขาใกลชิดพระองค 



6จงทําอยางนี้นะโคราห พรรคพวกของทานดวย 7พรุงนี้ 
จงเอากระถางไฟมาจุดไฟ 
แลวใสเครื่องหอมตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
ผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงเลือกจะเปนผูบริสุทธ์ิ 
ลูกหลานเลวีเอยทานทําเกินไปแลว!" 
8โ มเสสกลาวกับโคราหอีกวา "ฟงเถิดพ่ีนองเลวีเอย! 
9ยังไมพอหรือท่ีพระเจาแหงอิสราเอลทรงเลือกทานจากปวงชนอิส
ราเอลใหเขามาสนิทใกลชิดพระองค  
มาปฏิบัติหนาท่ีในพลับพลาขององคพระผูเปนเจา+และไดยืนอยูตอ
หนาประชากรทําหนาท่ีเพื่อเขาทั้งหลาย 
10พระเจาไดทรงนําทานกับผองพี่นองตระกูล เลวีมาใกลพระองค  
แตนี่ทานมาเรียกรองเอาตําแหนงปุโรหิตดวย 
11ท่ีทานกับพวกรวมตัวกันมาอยางนี้  
เปนการตอตานองคพระผูเปนเจา+อาโรนเปนใครเลาท่ีทานจะมาบ
นตอวาเขา?" 
12แลวโมเสสจึงเรียกดาธานและอาบีรัมบุตรเอลีอาบ 
แตคนทั้งสองไมยอมมา! 13เขากลาววา 
"ท่ีทานพาเราออกมาจากดินแดนอัน อุดมดวยน้ํานมและน้ําผึ้ง 
เพื่อมาฆาในถิ่นกันดารนี้ยังไมพอหรือ  
ถึงอยากเปนเจาเปนนายเหนือพวกเรา? 
14มิหนําซํ้าทานไมเห็นพาเราไปสูดินแดนอันอุดมดวย น้ํานมน้ําผึ้ง 
หรือยกไรนา สวนองุนใหเราเลย  คิดจะตบตาคนพวกนี้หรือ  
เราไมไปหรอก!" 
15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา 
"ขออยาทรงรับเครื่องบูชาของเขาเลย 
ขาพระองคไมเคยแมแตริบลาของเขามาสักตัวหนึ่งและไมเคยรายกั
บ พ ว ก เ ข า เ ล ย " 16โมเสสกลาวกับโคราหวา  
"พรุงนี้ทานกับพรรคพวกจงมาเฝาองคพระผูเปนเจา+ท่ีนี่ 



อาโรนก็จะมา  17ทุกคนจงเอากระถางไฟใส เครื่องหอมมาทั้งหมด 
250 กระถางมายังเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
อาโรนก็จะเอากระถางไฟมาดวย" 
18แตละคนจึงนํากระถางไฟของตนมาจุดไฟใสเครื่องหอม 
ยืนอยูกับโมเสสและอาโรน ที่ทางเขาเต็นทนัดพบ 
19ฝายโคราหรวบรวมสมัครพรรคพวกประจันหนา 
โมเสสกับอาโรน 
ที่ทางเขาเต็นทนัดพบพระสิริขององคพระผูเปนเจา+มาปรากฏตอห
นาปวงประชากร 
20องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
21"จงหลีกหางจากกลุมชนเหลานี้ 
เพื่อเราจะไดลางผลาญพวกเขาในชั่วพริบตา" 
22แตโมเสสกับอาโรนหมอบซบลงกับพื้น รองทูลวา "ขาแตพระเจา 
พระเจาแหงจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติ  
พระองคจะทรงพิโรธประชากรทั้งหมดเมื่อคนเพียงคนเดียวทําผิดห
รือ?" 23องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
24"จงบอกคนทั้งหลายใหหลีกหางจากเต็นทของโคราห ดาธาน 
และอาบีรัม" 25โมเสส จึงลุกขึ้นไปหาดาธานกับอาบีรัม  
มีพวกผูนําอิสราเอลติดตามไปดวย 26โมเสสเตือนประชากรวา 
"จงหลีกหางจากเต็นทของคนชั่วรายพวกนี้ 
อยาแตะตองสิ่งของใดๆ ของเขา 
มิฉะนั้นทานจะตองพลอยติดรางแหไปกับพวกเขา" 
27คนทั้งหลายจึงถอยหางจากเต็นท ของโคราห ดาธาน  
และอาบีรัม  ดาธานกับ อาบีรัมออกมายืนท่ีประตูเต็นทพรอมกับ 
บุตรภรรยาและเด็กๆ 
28โมเสสกลาววา "โดยวิธีนี้ทานท้ังหลายจะไดรูกันวา 
องคพระผูเปนเจา+ทรงใชขาพเจากระทําสิ่งตางๆ ทั้งหมดนี้ 
ขาพเจาไมไดทําไปโดยพลการ 



29หากคนเหลานี้ตายไปอยางปกติวิสัยอันเกิดแกมนุษยก็ 
แสดงวาองคพระผูเปนเจา+ ไมไดทรงใชขาพเจามา 
30แตหากองคพระผูเปนเจา+ทรงกระทําการอัศจรรยและพื้นธรณีแ
ยกออกกลืนคนเหลานี้พรอมท้ังขาวของทุกอยางของเขาและพวกเ
ขาลงไปสูแดนมรณาทั้งเปน 
ทานท้ังหลายก็จะรูไดวาคนเหลานี้ไดลบหลูองคพระผูเปนเจา+" 
31โมเสสพูดยังไมทันขาดคํา 
พื้นธรณีก็แยกออกตรงบริเวณท่ีโคราหกับพวกยืนอยู 
32สูบเอาพวกเขา ทั้งเต็นทท่ีพัก ครอบครัว 
ญาติมิตรซึ่งยืนอยูดวยกันตลอดจนสมบัติทุกอยางของเขา 
33คนเหลานี้ลงไปสูแดนมรณาทั้งเปน  
แลวพ้ืนแผนดินก็กลบฝงพวก เขาจนพินาศกันสิ้น 
34ป ร ะ ช า ก ร  อิสราเอล 
พากันหนีกระเจิดกระเจิงเพราะเสียงรอง ของคนเหลานั้น 
พลางรองวา "ธรณีกําลังจะสูบพวกเราไปดวยแลว" 
35มีไฟจากองคพระผูเปนเจา+ เ ผ า ผ ล า ญ ค น  250 
คนที่เผาเครื่องหอมถวาย 
36องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 37"จงสั่งเอเลอาซาร 
บุตรของปุโรหิตอาโรน ใหเอากระถางไฟ ออกจากกองไฟ 
เพราะเปนของบริสุทธ์ิแลวเทถานท้ิงเสีย 38ใหนํากระถางไฟ 
ของคนเหลานั้น ซึ่งถูกประหารชีวิตเพราะทําบาป 
มาตีเปนแผนโลหะปดท่ีแทนบูชา ดวยวากระถางไฟเหลานี้บริสุทธิ์ 
เพราะไดใชงานเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
แผนโลหะปดแทนบูชานี้จะเปนสิ่งเตือนใจประชากรอิสราเอล"  
39ปุโรหิตเอเลอาซารจึงเอาทองสัมฤทธ์ิท่ีไดจากกระถางไฟทั้ง 
250 ใบนั้น  ตีแผเปนแผนโลหะปดแทนบูชา 
40เพื่อเปนสิ่งเตือนใจประชากรอิสราเอล  มิใหผูไมมีสิทธ์ิ คือ 
ผูท่ีมิใชวงศวานของอาโรน 



มาเผาเครื่องหอมตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+มิฉะนั้นจะเกิดเภ
ทภัยกับเขาเชนดังท่ีเกิดแกโคราหกับพรรค พวก 
ก็เปนไปตามที่พระเจาตรัสสั่งโมเสส 
41เชาวันรุงขึ้นประชากรทั้งปวงพากันบนตอวาโมเสสกับอาโรนวา 
"ทานฆาคนขององคพระผูเปนเจา+" 
42แตเม่ือฝูงชนรวมตัวกันตอตานโมเสสกับอาโรน 
แ ล ะ เ ห ลียวมองไปที่เต็นทนัดพบ  ทันใดนั้นเ 
มฆมาคลุมพลับพลาและพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ปรากฏขึ้นแ
กตา 43โมเสสกับอาโรนไปยืนตรงหนาเต็นทนัดพบ 
44และองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
45"จงหลีกหางจากประชากรเหลานี้  
เพื่อเราจะไดลางผลาญพวกเขาเสียทันที" 
โมเสสกับอาโรนหมอบซบหนาลงที่พ้ืน 46โมเสสพูดกับอาโรนวา 
"รีบเอากระถางไฟ ใสไฟจากแทนบูชา โปรยเครื่องหอมใส 
แลวรีบยกไปยังเหลาประชากร ขออภัยโทษ ใหพวกเขา 
เพราะองคพระผูเปนเจา+ทรงพิโรธใหเกิดโรคระบาดขึ้นแลว" 
47อาโรนก็กระทําตามที่โมเสสบอก และวิ่งเขาไปในหมูประชากร 
เพราะภัยพิบัติเริ่มขึ้นแลว ทานโปรย 
เครื่องหอมขออภัยโทษสําหรับคน ทั้งปวง 
48ทานยืนอยูระหวางคนเปนกับคนตาย  แลวภัยพิบัติก็สงบลง  
49แตมีคนถึง 14,700 คนตายไป แลว ท้ังนี้ไมนับคนที่ไดตาย 
ไปพรอมกับโคราห 50แลวอาโรนจึงกลับ 
มาหาโมเสสที่ทางเขาเต็นทนัดพบ ดวยวาภัยพิบัติสงบลงแลว 
 
ไมเทาของอาโรน 
17 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
2"จงสั่งชนอิสราเอลใหหัวหนาแตละตระกูลท้ัง 12 
เอาไมเทาสลักช่ือของตนมาใหเจา 



3ไมเทาประจําตระกูลเลวีจะสลักชื่อ อาโรนเพราะตอง 
มีไมเทาหนึ่งอันสําหรับหัวหนาตระกูลแตละคน  
4จงวางไมเทาเหลานี้หนาหีบพันธสัญญาในเต็นทนัดพบที่ซ่ึงเรามา
พบกับเจา 5ไมเทาของผูท่ีเราเลือกสรรจะผลิดอกออกผล  
เราจะไดไมตองทนฟงเสียงชนอิสราเอลบนวาเจา" 6โมเสสจึง 
แจงแกชนอิสราเอล แลวหัวหนาตระกูลตางๆ 
รวมท้ังอาโรนก็นําไมเทาของตนมามอบใหโ ม เ ส ส  
7ทานวางไมเทาเหลานี้ 
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ในหองดานในของพลับพลา 
8วันรุงขึ้นเม่ือโมเสสเขาไปในนั้นพบวาไมเทาของอาโรนตัวแทนต
ระกูลเลวีผลิดอกออกผล ทั้งยังมี    อัลมันดสุกหอยอยู 
9โมเสสจึงนําไมเทาจากเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา +ม า ยั
งปวงชนอิสราเอลเขาทั้งหลาย พากันมองดู 
และรับไมเทาของตนคืนไป 
10องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสสใหนําไมเทาของอาโรนกลับไป
วางหนาหีบพันธสัญญา 
เปนสิ่งเตือนใจผูมักกบฏใหเลิกบนวาพระเจาจะไดไมตองตาย 
11โมเสสก็ปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+ท ร งบัญชา12ชนอิสรา
เอลกลาวกับโมเสสวา "เราตายแน เราแยแลว 
เราพินาศยอยยับกันหมดแน13ใครเฉียดใกลพลับพลาขององคพระ
ผูเปนเจา+ ก็จะตาย เราจะตองตายกันหมดหรืออยางไร?" 
 
หนาทีข่องปุโรหติและคนเลว ี
18 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอาโรนวา 
"เจาและลูกหลานกับครอบครัวจะตองรับผิดชอบตอความเสื่อมเสียใ
ดๆ ที่เกิดแกพลับพลา และความบกพรองใดๆ ในหนาท่ีปุโรหิต 
2ใหชนเลวีพี่นองรวมตระกูลของเจามาชวย งานเม่ือเจากับลูกๆ 
มาปฏิบัติงานหนาเต็นทหีบพันธสัญญา 3พวกเขาขึ้นตรงตอเจา 



และปฏิบัติงานทั้งปวงที่เต็นท 
แตอยาเขามาใกลภาชนะเครื่องใชของสถานนมัสการหรือแทนบูช
า มิฉะนั้นท้ังเขาและเจาจะตาย 
4ใหพวกเขาสมทบกับเจาและรับผิดชอบดูแลเต็นทนัดพบคืองานทั้ง
ปวงที่เต็นท และอยาใหผูใดอื่นมาใกลเจา  
5เจาจงรับผิดชอบดูแลสถานนมัสการและแทนบูชา 
เพื่อพระพิโรธจะมิไดตกแกชนอิสราเอลอีก 
6เราเองไดเลือกสรรพี่นองชนเลวีของเจาจากหมูชนอิสราเอลยกให
เจา ถวายแดองคพระผูเปนเจา+เพื่อปฏิบัติงานที่เต็นทนัดพบ 
7แตเจากับลูกจะทําหนาท่ีของปุโรหิต โดยลําพัง 
รวมท้ังงานเกี่ยวกับแทนบูชา และทุกสิ่งท่ีอยูหลังมาน 
เรายกตําแหนงปุโรหิตใหเจา 
ผูใดอื่นลวงล้ํามาใกลสถานนมัสการจะตองตาย" 
 
สวนของปุโรหิต 
8องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับอาโรนวา 
"เราเองไดต้ังเจาใหดูแลสิ่งท้ังปวงท่ีถวายแกเรา 
ของถวายทั้งปวงซึ่งชน อิสราเอลนํามาใหเรา เรายกใหเจากับลูกๆ 
เปนสวนของเจา และสวนประจํา 
9เจาจงรับของถวายอันบริสุทธิ์ท่ีสุดสวนท่ีมิไดเผาถวาย 
ไมวาธัญบูชา เครื่องบูชาไถบาป เครื่องบูชาลบมลทิน 
ยกใหเปนของเจากับลูกๆ 10จงรับประทาน 
โดยถือเปนของบริสุทธ์ิท่ีสุด และผูชายเทานั้นท่ีรับประทานได 
11ของถวายอื่นๆ 
ซ่ึงนํามาใหเราโดยการยื่นถวายหนาแทนบูชายกใหเจา 
บุตรชายและบุตรสาว เปนสวน ท่ีไดประจํา 
ซ่ึงทุกคนในครอบครัวของเจาสามารถรับประทานได 
เวนแตคนที่มีมลทินในขณะนั้น 



12ผลผลิตจากการเก็บเก่ียวรุนแรกซ่ึง 
ถวายแดองคพระผูเปนเจา+ก็ยกใหเจาดวย  อันไดแก 
สวนดีเยี่ยมท่ีสุดของน้ํามันมะกอก เหลาองุน เมล็ดขาว 
13ผลเก็บเก่ียวแรกสุดท่ีนํามาถวายองคพระผูเปนเจา+จะยกใหแกเ
จา 
ทุกคนในครอบครัวของเจาสามารถรับประทานไดหากไมไดมีมลทิ
น  
14ทุกสิ่งในอิสราเอลที่ถวายแดพระเจาเปนของเจา15ลูกหัวปท้ังหม
ดท่ีเกิดมาไมวามนุษยหรือสัตวซ่ึงถวายแดองคพระผูเปนเจา+เปนข
องเจา 
แตเจาตองไถบุตรชายหัวปทุกคนหรือลูกหัวปของสัตวที่มีมลทิน 
16คาไถบุตรหัวปเปนเงินคนละ 5 เ ช เ ค ล 21 
ตามเชเคลของสถานนมัสการ  เมื่อบุตรหัวปนั้นนั้น อายุครบเดือน 
17สวนลูกหัวปของวัว แกะหรือแพะจะซื้อคืนไมได 
เพราะเปนของบริสุทธ์ิ จงพรมเลือดของมันบนแทนบูชา  
และเผาไขมันเปนเครื่องบูชากลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระ
ทัย 
18เนื้อของสัตวเหลานี้ยกใหเจา รวมทั้งเนื้ออก และโคนขาขวา 
ซ่ึงไดยื่นถวายหนาแทนบูชา 
19เรายกเครื่องบูชาท่ีประชากรนํามายื่นถวายแดพระเจาแลวใหเจ
ากับครอบครัว เปนสวนท่ีไดรับประจํา  
นี่เปนคําม่ันถาวรระหวางพระเจากับวงศวานของเจา" 
20องคพระผูเปนเจา+จาตรัสกับอาโรนวา 
"เจาจะมิไดครองกรรมสิทธิ์ในดินแดนของพวกเขา  
ไมไดรับสวนแบงในหมูพวกเขา 

                                      
21 18:16 * ป ร ะ ม า ณ 55 กรัม 



เ ราคือสวนแบงและทรัพยสมบัติของเจาในทามกลางชาวอิสราเอ
ล  
21สําหรับตระกูลเลวีญาติของเจาจะไดรับสิบลดทั้งหมดในอิสราเอ
ลเปนกรรมสิทธิ์ เพื่อตอบแทน 
งานซ่ึงเขาทําเม่ือปรนนิบัติรับใชท่ีเต็นทนัดพบ 
22นับแตนี้ไปชาวอิสราเอลอยาเขาใกลเต็นทนัดพบ  
มิฉะนั้นจะตองรับโทษถึงตาย 23ชาวเลวีจะเปนผูปฏิบัติหนาท่ี ณ 
เต็นทนัดพบ และรับผิดชอบการ ลวงละเมิดใดๆ ที่เกิดขึ้น 
นี่เปนกฎถาวรสืบไป คือชนเลวีจะมิไดรับกรรมสิทธิ์ใดๆ 
ในอิสราเอล 24เรายกสิบลดซึ่งชนอิสราเอลยื่นถวาย 
แดองคพระผูเปนเจา+ใหเปนกรรมสิทธิ์ของคนเลวี 
ดวยเหตุนี้เราจึงสั่งวา พวกเขาไมไดครอบครองกรรมสิทธิ์ใดๆ 
ในอิสราเอล" 
25พระเจาตรัสกับโมเสสวา 
26"จงบอกคนเลวีใหถวายสิบลดแดพระเจาจากสิบลด 
ที่เขาไดรับจากชนอิสราเอล ซ่ึงพระเจายกใหเปนกรรมสิทธ์ิของเจา 
27องคพระผูเปนเจา+จะถือเสมือนเครื่องบูชาผลแรกจากขาว 
และเหลาองุนของเจา 28ดวยวิธีนี้ 
เจาก็ไดถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
จากสิบลดทั้งปวงที่เจารับจากชนอิสราเอล  
จากสิบลดนี้จงมอบสวนท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจา+ใหแกปุโรหิต
อ า โ ร น  29เจาตองยกสวนท่ีดีท่ีสุด บริสุทธิ์ท่ีสุด 
ของทุกสิ่งท่ีไดรับเปนสวนท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
30จะถือเปนสวนของเจาเหมือนมาจากลานนวดขาวและบอย่ําองุน
ของเจาเอง31สวนท่ีเหลือจากนี้ 
เจากับครอบครัวจะนําไปรับประทานที่ไหนก็ได 
เปนสิ่งตอบแทนที่เจาทําหนาท่ีรับใชในเต็นทนัดพบ 
32จะไมถือวาเจาท้ังหลายผิดท่ีไดรับสิบลดของพระเจา 



หากเจาไดมอบสิบลดสวนท่ีดี ที่สุดใหแกปุโรหิต 
แตจงระมัดระวังอยาปฏิบัติตอของถวายอันบริสุทธ์ิ 
จ า ก ป ร ะ ช า ก ร เสมือนเปนของธรรมดาๆ 
มิฉะนั้นเจาจะตองตาย" 
 
การชาํระลาง 
19 องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา  
2"ตอไปนี้คือบทบัญญัติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาวา จงแจง 
แกประชากรอิสราเอล 
ใหนําวัวแดงตัวเมียไมมีตําหนิตัวหนึ่งมาใหเจา 
เปนวัวท่ีไมเคยเทียมแอกมากอน 
3จงมอบวัวตัวนี้แกปุโรหิตเอเลอาซาร ใหนําวัวออก 
ไปนอกคายและฆาเสียตอหนาเขา 
4ปุโรหิตเอเลอาซารจะเอานิ้วจุมเลือดพรม 
มาทางหนาเต็นทนัดพบเจ็ดครั้ง 5จงเผาวัวนี้ท้ังหนัง เนื้อ เลือด 
และไสตอหนาเขา 6ปุโรหิตจะเอาไมสนสีดาร ก่ิงหุสบ 
และดายสีแดงโยนเขาในกองไฟ 7จากนั้น ปุโรหิตตองซักเสื้อผา  
อาบน้ํา จะกลับมาท่ีคายพักก็ได  แตถือวามีมลทินจวบจนเวลาเย็น  
8ผูท่ีเผาวัว นั้นก็ตองซักเสื้อผา  อาบน้ํา 
และถือวามีมลทินจนถึงเย็นเชนกัน 9ผูท่ีมิไดมีมลทินจะโกยเถา 
จากวัวตัว นั้นไปไว ณ ที่สะอาดนอกคายพัก เปนท่ีเก็บเถา 
สําหรับประชากรอิสราเอลไวทําน้ําชําระมลทินเพื่อลางบาป 
10ผูที่โกยเถาจากวัวนั้นจะตองซักเสื้อผาของตน 
และมีมลทินจวบจนเวลาเย็น  
นี่เปนบทบัญญัติถาวรสําหรับท้ังชนอิสราเอลและคนตางชาติซ่ึงอา
ศัยอยูในหมูเขา 
 
การแตะตองศพ 



11ผูใดแตะตองซากศพจะเปนมลทินไปตลอด 7 วัน 
12ในวันท่ีสามและวันท่ีเจ็ด เขาจะอาบน้ําชําระ   
ตัวแลวจึงจะสะอาด  มิฉะนั้น แลวจะไมถือวาพนมลทิน 
13ผูใดแตะตองซากศพแลวมิไดชําระตัว 
ผูนั้นก็กระทําใหพลับพลาขององคพระผูเปนเจา+มีมลทิน  
จะตองถูกตัดขาดจากอิสราเอล  
เพราะมิไดรับการพรมดวยน้ําแหงการชําระมลทินจึงยังคงคั่งคางอ
ยู 
14กฎเก่ียวกับเมื่อมีผูเสียชีวิตในเต็นท  
คือผูท่ีเขาไปในเต็นทหรือผูท่ีอยูในเต็นท จะเปนมลทินไป 7   วนั 
15ภาชนะใดๆ ในเต็นทซ่ึงไมมีฝาปดก็มีมลทิน  
16ผูที่อยูกลางแจงและไปแตะตองซากศพคนที่ถูกฆาตายหรือตาย
ดวยเหตุปกติวิสัย หรือไปแตะตองกระดูก  หรือหลุมฝงศพ 
เขาจะมีมลทินไป 7 วัน 17สําหรับผูมีมลทิน 
จงนําเถาท่ีเก็บไวทําน้ําชําระมลทินผสมกับน้ําสะอาดใสในภาชนะ 
18ใหผูท่ีไมมีมลทิน เอาก่ิงหุสบจุมน้ํานั้นพรมที่เต็นท 
ที่ภาชนะทุกใบในเต็นท และที่ตัวคนท่ีมีมลทิน 
เนื่องจากอยูในเต็นท หรือแตะตองกระดูก และที่ผูแตะตองคน 
ที่ถูกฆาตาย หรือตายดวยเหตุปกติวิสัย หรือแตะตองหลุมฝงศพ 
19จ งกระทําอยางนี้ในวันท่ีสามและวันท่ีเจ็ด 
ผูท่ีมีมลทินนั้นจะตองซักเสื้อผาอาบน้ํา  
เย็นวันท่ีเจ็ดนั้นเขาจะพนมลทิน  
20แตผูใดมีมลทินและมิไดชําระตัวจะถูกตัดขาดจากชุมชนเพราะก
ระทําใหสถานนมัสการของพระเจามีมลทิน 
เขามิไดรับการพรมดวยน้ําแหงการชําระจึงยังมีมลทินอยู 
21นี่เปนกฎถาวรผูทําหนาท่ี พรมน้ําจะตองซักเสื้อผาของตนดวย  
และผูใดแตะตองน้ํานั้นจะมีมลทินจนถึงเย็น 



22ผูมีมลทินแตะตองสิ่งใด  สิ่งนั้นจะเปนมลทิน  
และผูใดไปแตะตองสิ่งนั้นเขา จะเปนมลทินไป จนถึงเวลาเย็น" 
 
น้าํจากหนิ 
20 ประชากรอิสราเอลมาถึงถ่ินกันดาร ศินในเดือนที่หนึ่ง 
และตั้งคายพักแรมที่คาเดช มิเรียมสิ้นชีวิตลงและถูกฝงไว  ณ  
ที่นั้น 
2ท่ีแหงนั้นน้ําไมพอดื่ม 
ประชากรจึงรวมตัวกันตอตานโมเสสกับอาโรนอีก 3พวกเขา 
ตอวาโมเสสวา "เรานาจะตายเสียพรอมกับพี่นองของเรา 
ซ่ึงตายตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+! 
4เหตุใดทานจึงนําชุมชนแหงองคพระผูเปนเจา+มายังถ่ินกันดารนี้เ
พื่อใหตายเสีย พรอมท้ังฝูง ปศุสัตวของเรา?  
5ทําไมถึงใหเราออกจากอียิปตมาอยูในท่ีเลวๆ เชนนี้? 
ไมมีเมล็ดขาว หรือมะเดื่อ  องุนหรือทับทิม มิหนําซํ้าไมมีน้ําใหด่ืม!" 
6โมเสสกับอาโรนผละจากประชากรไปยังทางเขาเต็นทนัดพบ 
และซบหนาลง 
และพระสิริขององคพระผูเปนเจา+ม า ป ร า ก ฏตอทานท้ังสอง 
7องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 8"จงเอาไมเทามา 
เจากับอาโรนพี่ชาย 
จงเรียกชุมนุมประชากรตอหนาตอตาพวกเขาจงพูดกับหินกอนนั้น
ใหหลั่งน้ําออกมา   
เจาจะใหน้ําจากหินแกชุมนุมชนเพียงพอสําหรับคนและสัตวไดด่ืมกิ
น "   
9โมเสสก็ปฏิบัติตาม 
ทานนําไมเทาจากเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ม า  
10โมเสสกับอาโรนเรียกชุมนุมประชากรมาที่หนากอนหิน  
ทานพูดกับเขาทั้งหลายวา "ฟงนะเจานัก กบฏ 



เราจะตองเอาน้ําจากกอนหินนี้ใหพวกเจาหรือ?" 
11แลวโมเสสก็เง้ือไมเทาขึ้นฟาดกอนหิน 2 ครั้ง 
น้ําพุงออกมาทั้งคนและสัตวไดด่ืมกิน 
12แตองคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนวา 
"เนื่องจากเจาไมไดเชื่อเรา  
ไมไดเทิดทูนเราอยางสมควรตอหนาชนอิสราเอล 
เจาจะไมไดพาพวกเขา เขาสูดินแดนที่เรายกใหเขา"  
13สถานที่นั้นไดชื่อวา เมรีบาห22 
เพราะเปนท่ีซ่ึงประชากรอิสราเอลโตแยงกับองคพระผูเปนเจา+  
และที่นั่นพระองคทรงสําแดงความบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิตอหนาเขาทั้งห
ล า ย  
14จากคาเดชโมเสสสงผูสื่อสารไปยังประมุขแหงเอโดมวา 
"พวกเราเปนวงศวานของอิสราเอล พี่นองของทาน  
ทานคงทราบเรื่องราวความทุกขลําบากของเราแลว 
15บรรพบุรุษของเราไปยังอียิปตและอาศัยอยูท่ีนั่นหลายป  
ชาวอียิปตขมเหงรังแกเรากับบรรพบุรุษ 
16แตเม่ือเรารองทูลองคพระผูเปนเจา+ พระองคทรงไดยิน 
และสงทูตองคหนึ่ง นําเราออกมาจากอียิปต 
บัดนี้เราอยูท่ีคาเดชตั้งคายพัก อยูชิดแดนของทาน 
17โปรดอนุญาตใหเราผานแดน เราจะไมลวงล้ํา ไรนา 
หรือสวนองุนของทาน  เราจะไมด่ืมน้ําจากบอของทาน 
แตจะไปตามทางหลวงจนกระทั่งขามพนเขตแดนของทาน" 
 18แตประมุขของเอโดมตอบวา "จงถอยไป 
ขืนฝาเขามาในพรมแดนเรา จะไดเจอกองทัพของเราแน" 
19ผูสื่อสารของอิสราเอลกลาววา "พวกเราจะไปตามทางหลวง  
หากเราหรือสัตวของเราดื่มน้ําของทาน เราจะจายคาตอบแทน 
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เราเพียงแตตองการ ผานไปเทานั้น ไมมีอยางอื่นเคลือบแฝง" 
20แตพวกเขาตอบวา "หามผานเขตแดน" 
แลวยกทัพใหญมาท่ีพรมแดน   
21ในเม่ือเอโดมไมยอมใหผานเขตแดนอิสราเอลจึงถอยกลับ 
22ชุมชนอิสราเอลทั้ง หมดเดินทาง จากคาเดชมายังภูเขาโฮร  
23องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและอาโรนที่โฮรใกลชายแดนเ
อโดมวา 24"อาโรนจะตาย ตามคนของเขาไป 
เขาจะไมไดเขาไปในดิน แดนท่ีเรายกใหประชากรอิสราเอล 
เพราะเจาท้ังสองฝาฝนคําสั่ง ของเราเรื่องน้ําท่ีเมรีบาห 
25บัดนี้จงนําอาโรน และเอเลอาซาร บุตรของเขาขึ้นบนภูเขาโฮร 
26จงถอดเครื่องแตงกายปุโรหิตของอาโรน สวมใหเอเลอาซาร ณ 
ที่นั้น อาโรนจะตายตามคนของเขาไป" 
27โมเสสก็ปฏิบัติตามพระบัญชา 
คนทั้งสามขึ้นไปบนภูเขาโฮรดวยกันตอหนาประชากร 
28เม่ือมาถึงยอดเขา 
โ ม เ สสก็ถอดเครื่องแตงกายปุโรหิตของอาโรนสวมใหเอเลอาซ
าร อาโรนสิ้นชีวิตบนยอดเขาแหงนั้น 
แลวโมเสสกับเอเลอาซารจึงกลับลงมา  
29ครั้นประชากรท้ังปวงทราบวาอาโรนสิน้ชีวิตแลว 
ก็ไวอาลัยใหอาโรนอยู 30 วัน 
 
ประมขุแหงอารดัพายแพ 
21
 เมื่อประมุขแหงอารัดชาวคานาอันไดยินขาววาอิสราเอลเคลื่
อนเขามาตามเสนทางสูอาธาริม  
ก็มาโจมตีอิสราเอลจับคนไปเปนเชลย 
2อิสราเอลจึงถวายปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา+วา 
หากพระองคทรงชวยใหพวก เขารบชนะพวกอารัด 



เขาทั้งหลายจะทําลายลางนครทั้งปวงแถบนั้นใหราบเปนหนากลอง 
3องคพระผูเปนเจา+ท รงสดับฟงคําทูลขอของอิสราเอล 
แ ล ะ ท ร ง ม อ บ ช า ว ค า น าอันไวในมือเขา 
พวกเขาทําลายลางคนเหลานั้นกับเมืองตางๆ 
ข อ ง เ ข า ที่แหงนั้นจึงไดชื่อวา โฮรมาห23 

 
งูทองสัมฤทธิ์ 
4พวกเขาเดินทางจากภูเขาโฮรตามทางที่จะไปทะเลแดงเพื่อออมดิ
น แ ด น เ อ โ ด ม   พ ว กเขารูสึกทอใจยิ่งนัก 
5พากันบนตอวาพระเจากับโมเสส รําพันวา "ทําไมหนอ 
ถึงไดพาเราออกจากอียิปตมาตายเสียในถ่ินกันดารนี้? 
ไมมีอะไรกิน! ไมมีอะไรดื่ม!  เราเบื่อมานาอันนาเอือมนี้ยิ่งนัก!" 
6องคพระผูเปนเจา+จึงทรงสงงูพิษมาในหมูพวกเขา  
อิสราเอลหลายคนถูกงูกัดตาย 7ประชากรจึงมาหาโมเสส รองวา 
"พวกขาพเจาผิดไปแลว 
ที่พูดบนวาองคพระผูเปนเจา+กับบนวาทาน  
โปรดอธิษฐานทูลองคพระผูเปนเจา+ใหงูออกไปเถิด"  
โมเสสจึงอธิษฐานเผื่อประชากร  
8องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
"จงทํางูทองสัมฤทธิ์ติดไวท่ียอดเสา  
ผูใดถูกงูกัดจงมองดูงูนั้นแลวจะรอดชีวิต" 
9โมเสสจึงทํางูทองสัมฤทธิ์ขึ้น 
และเมื่อผูท่ีถูกงูกัดมองดูงูทองสัมฤทธ์ินั้นก็มีชีวิตอยู 
 
เดินทางไปโมอับ 
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10อิสราเอลออกเดินทางมาตั้งคายอยูท่ีโอโบท 
11แลวเดินทางตอมายังอิเยอาบาริม ในถ่ินกันดาร 
ตรงขามโมอับดานตะวันออก  
12จากนั้นเดินทางมาตั้งคายพักท่ีหุบเขาเศเรด 13แลวเคลื่อนมาที่ 
ทายแมน้ําอารโนน ในถิ่นกันดาร 
ตอเขาไปในเขตแดนของชาวอาโมไรต แมน้ําอารโนนเปนเสน 
พรมแดนระหวางโมอับกับอาโมไรต 
14ดวยเหตุนี้ในหนังสือสงครามขององคพระผูเปนเจา+จึงระบุวา 
"... วาเฮบในซูฟาหและลําหวย 
อ า ร โ น น 15และลาดเขาแหงลําหวย 
 ซ่ึงนําไปสูท่ีต้ังของอาร 
เลียบไปตามเขตแดนของโมอับ"   
16จากที่นั้นอิสราเอลเดินทางตอมายัง เบเออร24 
ที่ซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ ตรัสกับโมเสสวา "จงเรียกชุมนุมประชากร 
เราจะใหน้ําแกเขาทั้งหลาย" 17อิสราเอลจึงขับรองเพลงนี้วา 
 "บอน้ําเอย พุงขึ้นเถิด 
 จงขับขานลํานําน้ํา 
       18นี่คือบอซ่ึงบรรดาผูนําไดขุดขึ้น 
 ฝมือเจาะของเหลาเจานาย  
ดวยคทาและไมเทาของทานเหลานั้น" 
แลวเขาทั้งหลายก็ออกจากถ่ินกันดารเดินทางตอ 19ผานมัทธานาห 
นาหะลีเอลและบาโมท  20จนมาถึงหุบเขาในโมอับ  
มียอดเขาปสกาหซ่ึงมองลงมาเห็นถ่ินกันดาร  
 
พิชิตประมุขสิโหน 
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21อิสราเอลสงทูตเขาพบประมุขสิโหนของชาวอาโมไรต  
22ขอรองวา "โปรดอนุญาตใหเราผานแดน 
เราจะไมออกจากทางหลวง  จนกวาจะผานดินแดนของทานไปแลว 
จะไมลวงล้ําท่ีนาหรือสวนองุน ของทาน จะไมด่ืม น้ําของทาน" 
23แตสิโหนไมยอมใหอิสราเอลผานแดน 
ทั้งยังยกทัพใหญมาสูกับอิสราเอลในถิ่นกันดารรบกันท่ียาฮาส  
24อิสราเอลจึงสังหารสิโหนและครอบครองดินแดนของเขา        
ตั้งแตแมน้ําอารโนนจดแมน้ํายับโบค  ไปประชิดพรมแดนของพวก 
อัมโมน เนื่องจากเชื้อสายของ         อัมโมนเขมแข็งมาก 
25อิสราเอลไดยึดครองนครตางๆ 
ของชาวอาโมไรตและถ่ินท่ีอาศัยโดยรอบ 
26เฮชโบนเปนนครแหงสิโหนประมุขของชาวอาโมไรต  
ซ่ึงไดรบกับประมุขแหงชนโมอับคนกอน 
และยึดครองดินแดนทั้งหมด ของเขามาจนจดอารโนน 
27ดวยเหตุนี้ เหลากวีจึงขับขานวา 
 "เชิญมาเฮชโบน 
 ปฏิสังขรณมันเถิด 
 มากูนครแหงสิโหนเถิด 
28"ไ ฟ อ อ ก ม า จ า ก เ ฮ ช โ บ น  
 เปลวไฟกลาจากนครแหงสิโหน 
เผาผลาญอารแหงโมอับ 
 พลเมืองของที่สูงแหงอารโนน 
29วิบัติแกเจา โมอับเอย 
 เจาถูกกําจัดเสียแลว ประชากรแหงเคโมชเอย 
 บุตรชายเตลิดหนีไป 
 บุตรสาวตองตกเปน เ ช ล ย   
 ของสิโหนประมุขแหงชาวอาโมไรต 
30แตเราไดโคนลมพวกเขา  



 เฮชโบนถูกทําลายจนถึงดีโบน 
เราลมลางพวกเขาไปไกลถึงโนฟาห  
 ซ่ึงขยายไปจนจดเมเดบา" 
 
พิชิตประมุขแหงบาชาน 
31อิสราเอลจึงต้ังถ่ินฐานในดินแดนของชาวอาโมไรต 
32หลังจากโมเสสไดสงคนไปสอดแนมที่  ยาเซอร 
ชนอิสราเอลก็ยึดถ่ินฐานโดยรอบไดและขับไลชาวอาโมไรต  
ซ่ึงอาศัยท่ีนั่นออกไป 33แลววกไป ตามเสนทางสูบาชาน 
และโอกประมุขแหงบาชานยกทัพมาเผชิญหนากันท่ีเอดเรอี 
34พระเจาตรัสกับโมเสสวา "อยากลัวเขาเลย 
ดวยวาเราไดมอบเขาและกองทัพท้ังหมดตลอดจนดินแดนของเขาไ
วใน มือเจาแลว 
จงพิชิตเขาเหมือนที่ไดพิชิตสิโหนประมุขชาวอาโมไรตผูครองเฮช
โ บ น " 35อิสราเอลก็สังหารโอก 
บุตรหลานและกองทัพท้ังหมดของเขา 
ไมมีผูรอดชีวิตแมสักคนเดียว 
แลวอิสราเอลก็เขาครอบครองดินแดนนั้น  
 
บาลาคและบาลาอัม 
22 ประชากรอิสราเอลเดินทางมาถึงท่ีราบโมอับ 
และตั้งคายพักริมแมน้ําจอรแดน ตรงขามเมืองเยรีโค 
2ฝายบาลาคบุตรศิปโปรไดเห็นการท้ังปวงซ่ึงอิสราเอลกระทํา 
แกชาวอาโมไรต 
3และโมอับหวั่นผวาเนื่องจากมีกําลังคนมากมายยิ่งนัก 
โมอับครั่นครามชนอิสราเอลอยางยิ่ง 4จึงหารือกับ 
บรรดาผูนําแหงมีเดียนวา 
"ฝูงชนนี้จะมากินเราอยางวัวกินหญาแลว" 



บาลาคบุตรศิปโปรประมุข แหงโมอับในขณะนั้น 
5จึงสงผูสื่อสารไปเรียกตัวบาลาอัมบุตรเบโอร 
ซ่ึงอยูท่ีเปโธรบานเกิดเมืองนอน ของเขาใกลแมน้ํายูเฟรติส  
บาลาคกลาววา "ชนชาติหนึ่งจากอียิปตแหกันมามืดฟามัวดินมา   
ป ร ะ ชิดขาพเจาแลว 
6โปรดมาแชงคนเหลานี้ใหขาพเจาดวยเพราะพวกเขาแข็งแกรงเกิ
นกําลังขาพเจา  ขาพเจาจะไดขับไลพวกเขาออกจากดินแดน  
ขาพเจาทราบอยูวา ทุกคนที่ทานอวยพรก็ไดรับพร  
สวนคนที่ทานสาปแชงก็ตองคําสาป" 
7เหลาผูนําของโมอับและมีเดียนจึงจากไปนําเงินคาทําอาถรรพไป
ดวย เมื่อมาพบบาลาอัม ก็แจง ตามที่บาลาคกลาว 
8บาลาอัมกลาววา "เชิญพักอยูที่นี่กอน 
แลวขาพเจาจะนําคําตอบที่องคพระผูเปนเจา+ประทานมาให"  
พวกเจานายแหงโมอับจึงพักอยูดวย 
9พระเจาเสด็จมาหาบาลาอัมตรัสวา "คนที่อยูกับเจาเปนใคร" 
10บ า ล าอัมทูลวา "บาลาคบุตรศิปโปร 
ประมุขแหงโมอับสงขาวมาวา 11'ชนชาติ 
หนึ่งจากอียิปตมากันมืดฟามัวดิน  
ขอเชิญทานไปแชงสาปพวกเขาให  
เผื่อขาพเจาจะสามารถสูรบและขับไลพวกเขาออกไป'" 
12พระเจาตรัสวา "อยาไปกับพวกนั้น 
เจาจะสาปแชงคนเหลานั้นไมได เพราะเขาไดรับ พรแลว" 
13เชาวันรงขึ้นบอกทูตของบาลาควา 
"กลับไปประเทศของทานเถิดองคพระผูเปนเจา+ไมทรงอนุญาตให
ขาพเจาไปกับทาน" 
14ทูตของโมอับจึงกลับไปรายงานบาลาควาบาลาอัมไมยอมมาดวย 
15บาลาคพยายามอีกครั้ง  สงกองเกียรติยศยิ่งกวาครั้งกอนมา 



16เขาทั้งหลายมาแจงแกบาลาอัมวา "บาลาคบุตรศิปโปรกลาววา  
อยาใหมีสิ่งใดมาขัดขวาง มิใหทานมาหาเรา 
17เพราะเราจะตอบแทนทานอยางงาม 
และทําตามทุกอยางท่ีทานบอก มาแชงชนชาตินี้ใหเราเถิด" 
18แตบาลาอัมตอบวา "แมบาลาคจะยก เงินทองเต็มปราสาทให  
ขาพเจาก็ไมอาจ  ขัดขืนพระราชโองการขององคพระผูเปนเจา+ 
ไมวาเรื่องเล็กหรือใหญ 19เอาเถอะ  คืนนี้เชิญคางคืนอยูท่ีนี่กอน 
ขาพเจาจะดูวาองคพระผูเปนเจา+จะตรัสเพิ่มเติมอะไรบางหรือไม"  
20คืนนั้นพระเจามาตรัสกับบาลาอัมวา 
"ในเมื่อคนเหลานี้มาเรียกตัวเจา จงไปกับเขา 
แตจงกระทําตามท่ีเราสั่งเทานั้น"   
 
ลาของบาลาอัม 
21ครั้นรุงเชาบาลาอัมก็ลุกขึ้นผูกอานลา 
ไปกับพวกเจานายแหงโมอับ 22แตพระเจาทรงพระพิโรธ บาลาอัม 
ทูตขององคพระผูเปนเจา+มายืนดักเพื่อขัดขวางเขาระหวางท่ีบาลา
อัม ขี่ลา มีคนรับใชสองคนไปดวย 
23เม่ือลาเห็นทูตขององคพระผูเปนเจา+ยืนถือดาบอยูกลางทางก็เบ่ี
ยงออกนอกทางเขาไปในทุงนา แตบาลาอัม ตีลากลับเขาทาง 
24ทูตขององคพระผูเปนเจา+มายืนอยูตรงทางแคบระหวางกําแพง
รั้วสวนองุนสองฟาก 
25เม่ือลาเห็นทูตขององคพระผูเปนเจา+ก็เบียดตัวชิดรั้วทําใหเทาข
องบาลาอัมกระแทกกับกําแพงรั้ว เขาจึงตีลาอีก 
26แลวทูตขององคพระผูเปนเจา+ยายมาท่ีถนนยืนอยูตรงที่แคบซ่ึง
ลาไมสามารถเดินผานไปไดเ ล ย  
27เม่ือลาเห็นทูตขององคพระผูเปนเจา+ก็หมอบลงโดยที่บาลาอัมยั
งนั่งอยูบนหลัง  เขาจึงโกรธและเอาไมเทาตีลาอีก 
28องคพระผูเปนเจา+ทรงเปดปากลา  ลาพูดกับบาลาอัมวา 



"ขาพเจาทําอะไรทานหรือ จึงมาตีขาพเจาถึงสามหน?" 
29บาลาอัมตอบวา "ก็เจานะสิ ทําใหเรากลายเปนอายง่ัง! 
นาจะมีดาบสักเลมอยูในมือจะไดฆาเจา เสียเลย"  30ลาถามวา 
"ขาพเจาไมใชลาของทาน ซ่ึงทานขี่มาตลอดถึงบัดนี้หรือ?  
ขาพเจาเคยทํากับทานเชนนี้มากอนหรือเปลา?" เขาตอบวา 
"ไมเคย" 
31แลวองคพระผูเปนเจา+ทรงเบิกตาของบาลาอัม 
เขาเห็นทูตขององคพระผูเปนเจา+ถือดาบยืนอยูกลางทางก็สยบกา
ยซบหนาลง 32ทูตขององคพระผูเปนเจา+ถ า ม วา 
"เหตุไรเจาจึงตีลาสามครั้ง? 
เรามาหามเจาเพราะเจากําลังผลีผลามออกไปนอกลูนอกทาง 
33ลาเห็นเราแลว ก็หลบเลี่ยงไปถึงสามครั้ง 
หาไมแลวเราคงไดประหารเจาเปนแน และปลอยใหลารอดชีวิตไป"  
34บาลาอัมกลาวกับทูตขององคพระผูเปนเจา+วา 
"ขาพเจาผิดไปแลว ขาพเจาไมทราบวาทานอยูท่ีนั่น  
ถาทานไมอยากใหขาพเจาไป ขาพเจาก็จะกลับบาน" 
35ทูตขององคพระผูเปนเจา+กลาววา "จงไปกับคนเหลานี้เถิด  
แตจงพูดตามที่เราสั่งเทานั้น" 
บาลาอัมจึงไปกับพวกเจานายที่บาลาคสงมา 
 
บาลาอัมไปพบบาลาค 
36เม่ือบาลาคไดยินวาบาลาอัมกําลังมา 
ก็ออกมารับท่ีเมืองของโมอับท่ีชายแดนที่แมน้ําอารโนน  
37บาลาคกลาวกับบาลาอัมวา "เราสงคนไปเชิญทานมาโดยดวน  
มิใชหรือ เหตุใดทานจึงไมยอมมา  
เราไมสามารถปูนบําเหน็จแกทานหรือ" 38บาลาอัมตอบวา 
"ขาพเจามาแลวก็จริง แตไมอาจพูดอะไร  
ตองพูดแตสิ่งท่ีพระเจาทรงใสไวในปากขาพเจา" 



39แลวบาลาอัมก็รวมทางไปกับ บ า ล า ค ถึงท่ีคีริยาทหุโซท 
40บ า ล า ค เอาวัวและแกะถวายบูชา 
และยกใหบาลาอัมกับเหลาเจานายที่มาดวย 
41วันรุงขึ้นบาลาคพาบาลาอัมขึ้นไปบนบาโมทบาอัล  
ซ่ึงมองลงมาเห็นประชากร (อิสราเอล) บางสวน 
  
บาลาอัมทาํนายเปนครัง้แรก 
23 บาลาอัมกลาวกับบาลาควา "จงกอแทนบูชาขึ้นท่ีนี่เจ็ดแทน 
และจัดวัวหนุมกับ แกะตัวผูอยางละเจ็ดตัวใหขาพเจา" 
2บาลาคก็ปฏิบัติตาม  ถวายวัวหนุมและแกะ 
ผูอยางละตัวบนแทนแตละแทน 3บาลาอัมกลาวกับบาลาควา 
"จงยืนเคียงเครื่องบูชา อยูท่ีนี่  
ขาพเจาจะไปดูวาองคพระผูเปนเจา+จะเสด็จมาหาขาพเจาหรือไม  
แลวขาพเจาจะบอกใหฟงวาพระองคตรัสวากระไร" 
แลวเขาก็ขึ้นไปยังท่ีสูง  4พระเจามาปรากฏ บาลาอัมกราบทูลวา   
"ขาพระองคไดเตรียมแทนบูชาเจ็ดแทน 
และไดถวายวัวหนุมกับแกะตัวผูอยางละตัวบนแตละแทน"  
5องคพระผูเปนเจา+ท ร ง ใ สถอยคําในปากบาลาอัมและตรัสวา 
"จงกลับไปหาบาลาค และกลาวกับเขาตามนี้"  
6บาลาอัมจึงกลับลงมา  บาลาคยืนอยูใกลๆ 
เครื่องบูชาพรอมดวยบรรดาเจานายแหงโมอับ 
7บาลาอัมจึงเปลงวาจาวา 
"บาลาค นําขาพเจามาจากอารัม 
ประมุขแหงโมอับพาขาพเจามาจากภูเขาทางตะวันออก 
เขากลาววา 'มาเถิด มาแชงยาโคบใหเรา   
จงมาประณามอิสราเอล' 
8ขาพเจาจะสาปแชงผูท่ีพระเจามิได                     
 ทรงสาปแชงไดอยางไร? 



จะประณามผูท่ีองคพระผูเปนเจา+มิไดทรงประณามไดอยางไร? 
9จากยอดผาขาพเจาเห็นคนเหลานั้น     
จากเบ้ืองสูงขาพเจาแลเห็นชนชาติหนึ่งอยูตามลําพัง    
ถือสันโดษจากประชาชาติอื่นๆ  
10ใครเลาอาจนับอิสราเอลซ่ึงมากมายดังฝุนธุลี 
ใครเลาอาจนับแมเพียงเสี้ยวของเขา 
ขอใหขาพเจาไดตายอยางคนชอบธรรม 
 เยี่ยงอิสราเอลคนหนึ่งเถิด 
 ขอใหบ้ันปลายชีวิตขาพเจา เปนเชนพวกเขาเถิด" 
11บาลาคกลาวกับบาลาอัมวา "ทําไมทานถึงทํากับเราอยางนี้?  
เราพาทานมาแชงศัตรู ทานกลับ มาอวยพรพวกเขา!" 
 
คําทํานายครั้งท่ีสองของบาลาอัม   
12บาลาอัมตอบวา 
"ขาพเจาตองพูดสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงใสไวในปากขาพเจามิ
ใชหรือ?"  13บาลาคจึงพูดกับเขาวา 
"เชิญไปยังอีกท่ีหนึ่งกับขาพเจา  
ที่นั่นทานจะเห็นคนอิสราเอลแตเพียงสวนหนึ่ง  
อยางนอยที่สุดขอใหแชงคนเทานั้น"  
14บาลาคจึงพาบาลาอัมไปยังทุงโศฟมขึ้น บนยอดเขาปสกาห 
กอแทนบูชาขึ้น 7 แทน 
และถวายวัวหนุมกับแกะผูอยางละตัวบนแตละแทน 
15บาลาอัมบอกบาลาควา "จงยืนขางเครื่องบูชานี่ 
ขาพเจาจะไปเขาเฝาพระเจา" 
16องคพระผูเปนเจา+เสด็จมาหาบาลาอัม  
ทรงใสถอยคําไวในปากเขาและตรัสวา "จงกลับไปหาบาลาค 
และกลาวกับเขาตามนี้"   



17เขาจึงกลับมาหาบาลาคและเจานายแหงโมอับซ่ึงยืนอยูขาง 
เครื่องบูชา  บาลาคถามวา"องคพระผูเปนเจา+ตรัสวากระไรบาง?" 
 18บาลาอัมจึงเปลงวาจาวา 
"ลุกขึ้นเถิด บาลาค ฟงนะ 
บุตรศิปโปรเอย จงฟงเรา 
19พระเจามิใชมนุษย จะไดพูดมุสา 
พระองคมิไดทรงเปลี่ยนใจอยางมนุษย 
มีหรือท่ีทรงลั่นวาจาไว แลวไมทํา?  
ทรงสัญญาไว  แลวไมเปนไปตามนั้น? 
20ขาพเจาไดรับคําบัญชาใหอวยพร   
 พระเจาไดทรงอวยพร  
ขาพเจาไมอาจกลาวเปนอื่น 
21ไมเห็นเคราะหกรรมอันใดในยาโคบ* 
ไมพบความทุกขยากใดในอิสราเอล 
องคพระผูเปนเจา+พระเจาของเขาสถิตกับเขา 
เสียงโหรองถวายพรชัยองคราชันอยูทามกลางพวกเขา 
 22พระเจาทรงพาเขาออกมาจากอียิปต     
 เขาทั้งหลายทรงพลังอยางกระทิง 
23ไมมีอาถรรพใดๆ ตกแกยาโคบ 
ไมอาจกระทําเวทมนตรใดๆ แกเขา  
ถึงเวลาแลวท่ีจะพูดถึงยาโคบและอิสราเอลวา 
'ดูสิ่งท่ีพระเจาทรงกระทําเถิด!' 
24ประชากรเหลานี้ผงาดขึ้นมาเยี่ยงราชสีหหรือนางสิงห 
พวกเขาจะไมหมอบลง 
จนกวาจะไดเขมือบเหยื่อ  
ไดด่ืมเลือดของเหยื่อเสียกอน" 
 
คําทํานายครั้งท่ีสามของบาลาอัม  



25บาลาคกลาวกับบาลาอัมวา 
"ถาทานจะไมแชงดาพวกเขาแลวละก็  อยาอวยพรเขาเลย!"  
26บาลาอัมตอบวา 
"ขาพเจาบอกแลวไมใชหรือวาจะตองพูดตามที่พระเจาตรัส?" 
27บาลาคพูดกับบาลาอัมวา "เราจะพาทานไปอีกท่ีหนึ่ง  
บางทีตรงนั้นพระเจาอาจจะยอมใหทานแชงพวกเขา"  
28บาลาคจึงพาบาลาอัมไปท่ียอดเขาเปโอร 
ซ่ึงมองลงมาเห็นถ่ินกันดาร 
29บาลาอัมบอกใหบาลาคกอแทนบูชา 7 แทนและจัดวัวหนุม  7 ตัว 
กับแกะผู 7 ตัว เปนเครื่องบูชา 30บาลาคก็กระทําตามที่บา 
ลาอัมกลาวถวายวัวหนุม 1 ตัว กับแกะผู 1 ตัวบนแทนแตละแทน 
 
24
 ครั้นบาลาอัมเห็นวาองคพระผูเปนเจา+พอพระทัยท่ีจะอวยพ
รอิสราเอล ก็มิไดไปเสี่ยงทายเชนครั้งกอนๆ  
แตตรงไปมองดูถ่ินกันดารทันที  2เมื่อบาลาอัมมองไปเห็นอิสราเอล 
แยกตั้งคายตามตระกูล 
ขณะนั้นพระวิญญาณแหงพระเจามาอยูเหนือบาลาอัม 
3เขาจึงเปลงวาจาวา 
"คําพยากรณของบาลาอัมบุตรเบโอร 
คําทํานายของผูมีหูตาสวาง  
4วาจาสิทธิ์ของผูสดับพระดํารัสแหงพระเจา 
ผูเห็นนิมิตจากองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ 
ผูลมลง  แลวตาก็เบิกออก 
5ยาโคบเอย! เต็นทของทานงามยิ่งนัก      
อิสราเอลเอย ที่พํานักของทานงามเหลือเกิน 
6พวกเขาแผขยายออกไปดังหุบเขาเขียวขจี       
ดังอุทยานริมน้ํา 



ดังกฤษณาซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงปลูกไว 
ดังสนสีดารริมน้ํา 
7น้ําจะไหลลนจากถังของเขา  
เมล็ดพันธุของเขาจะมีน้ําทาอุดมสมบูรณ 
กษัตริยของเขาจะยิ่งใหญกวาอากัก 
ราชอาณาจักรของเขาจะรุงเรือง 
8พระเจาทรงพาพวกเขาออกจากอียิปต 
เขาทรงพลังเยี่ยงกระทิง 
เขาเขมือบชนชาติตางๆ ซึ่งเปนศัตรู 
หักกระดูกของพวกนั้นเปนช้ินเล็กชิ้นนอย 
ระดมยิงธนูใสพวกเขา 
9เขาเอนตัวลงนอนเยี่ยงราชสีหหรือนางสิงห  
ใครจะกลาไปแหยเขาได 
ขอใหผูท่ีอวยพรทานไดรับพร 
และผูท่ีแชงทานก็ถูกแชง" 
10บาลาคโกรธจัด  ทุบกําปนและตวาดวา 
"เรียกใหมาแชงศัตรูกลับมาอวยพรพวกมันถึงสามครั้ง สามครา 
11ไปใหพนไสหัวไป เราคิดจะปูนบําเหน็จอยางงามให  
แตองคพระผูเปนเจา+ทรงขัดขวางไวเสียแลว" 
12บาลาอัมตอบวา "ขาพเจาไมไดบอกผูสื่อสารของทานหรอกหรือ 
13วาถึงแมทานจะยกเงินทอง เต็มปราสาทให  
ขาพเจาก็ไมอาจพูดนอกเหนือพระดํารัสขององคพระผูเปนเจา+หรื
อพูดอะไรตามใจชอบ  
ตองพูดแตสิ่งท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสเทานั้น 
14บัดนี้ขาพเจาจะกลับไปหาพวกพอง   
แตขอเตือนถึงสิ่งท่ีชนชาตินี้จะกระทําแกชนชาติของทานในวันขา
งหนา"  
 



คําทํานายครั้งท่ีสี่ของบาลาอัม 
15 เขาจึงเปลงวาจาวา 
"คําพยากรณของบาลาอัมบุตรเบโอร 
คําทํานายของผูมีหูตาสวาง 
16วาจาสิทธ์ิของผูสดับพระดํารัสแหงพระเจา 
ผูมีความรูจากพระผูสูงสุด 
ผูเห็นนิมิตจากองคผูทรงมหิทธิฤทธิ์ 
ผูลมลงแลวตาก็เบิกออก 
17ขาพเจาเห็นเขา  แตไมใชขณะนี้ 
ขาพเจามองเห็น แตมิใชระยะใกล 
ดาวดวงหนึ่งจะออกมาจากยาโคบ 
ธารพระกรจะรุงเรืองออกมาจากอิสราเอล 
ผูนั้นจะบดขยี้หนาผากของโมอับ 
และทลายลางพงศพันธุของเชท 
18เอโดมจะถูกพิชิต 
เสอีรศัตรูของเขาก็จะถูกพิชิต 
สวนอิสราเอลจะเขมแข็ง 
19จะมีผูครอบครององคหนึ่งจากยาโคบ 
ซ่ึงจะทําลายลางผูรอดตายของเมืองนั้น" 
 
คําทํานายครั้งสุดทายของบาลาอัม 
20จากนั้นบาลาอัมมองดูชาวอามาเลข และพยากรณวา  
"อามาเลขเปนประชาชาติหมายเลขหนึ่ง 
แตเขาจะพินาศยอยยับในที่สุด" 
21แลวเขาแลดูชาวเคไนตและพยากรณวา 
"ท่ีพํานักของเจาม่ันคง 
 รังของเขาอยูท่ีซอกหิน 
22กระนั้นเจาชาวเคไนตจะถูกทําลายลาง  



  เมื่ออัสชูรมากวาดตอนเจาไปเปนเชลย" 
 23แลวบาลาอัมกลาวท้ิงทายวา 
"อนิจจา ใครเลาจะรอดชีวิตอยูได 
 เมื่อพระเจาทรงกระทําเชนนี้ 
24เรือจะมาจากชายฝงคิทธิม 
และปราบทั้งเอเบอรและอัสชูร 
แตพวกเขาก็จะพินาศยอยยับเชนกัน" 
25แลวบาลาอัมก็ลุกขึ้นกลับไปยังท่ีอยูของตน 
และบาลาคก็ไปตามทางของเขา 
                            
อิสราเอลนมัสการพระบาอัล 
25 ขณะอิสราเอลตั้งคายอยูท่ีชิททิม 
มีประชาชนไปสํามะเลเทเมากับหญิงพื้นเมืองชาวโมอับ 
2ผูเชื้อเชิญเขาทั้งหลายไปรวมเซนสังเวยแกพระของตน  
พวกเขาก็รวม งานเลี้ยง  และกราบไหวพระเหลานั้น 
3อิสราเอลหันไปรวมนมัสการพระบาอัลแหงเปโอร 
องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอิสราเอลยิ่งนัก   
4องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสสใหประหารบรรดาผูนําของประช
าชนเหลานั้นและแขวนกลางแดดระอุตอพระพักตรองคพระผูเปนเจ
า + 
เพื่อพระพิโรธกราดเกรี้ยวขององคพระผูเปนเจา+จะหันเหเสียจาก
ป ร ะ ช า ก ร  5โมเสสจึงสั่งใหเหลาตุลาการ 
ประหารทุกคนที่ไดนมัสการพระบาอัล 
6มีชายอิสราเอลคนหนึ่งบังอาจพาหญิง 
ชาวมีเดียนเขามาในคายพัก  ตอหนาโมเสส 
และปวงประชากรซึ่งยืนร่ําไหอยูตรงทางเขาเต็นทนัดพบ 
7เม่ือฟเนหัส(บุตรเอเลอาซาร บุตรปุโรหิตอาโรน) เห็นเชนนี้ 
ก็ผละจากกลุมฉวยทวน 8ติดตามชายผูนั้นเขาไปในเต็นท  



แลวพุงทวนทะลุรางของคน       ทั้งสอง  
ภัยพิบัติแกอิสราเอลก็สงบลง 9แตก็หลังจากมีผูเสียชีวิตถึง 24,000 
คน  เสียชีวิตไปแลว 
10องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 11"ฟเนหัสบุตรเอเลอาซาร 
หลานชายปุโรหิตอาโรน เปนผูระงับโทสะของเรา 
เพราะเขาเจ็บแคนแทนเรา  ปกปองเกียรติของเรา  
เราจึงหยุดทําลายลางอิสราเอลตามที่ต้ังใจไว  
12ฉะนั้นจงบอกเขาวาเราไดตั้งพันธสัญญาไมตรีกับเขา 
13เขากับวงศวานจะไดถือสัญญาครองความเปนปุโรหิตตลอดไป  
เนื่องจากเขามีใจรอนรนเพื่อเกียรติของพระเจา 
และไดขออภัยโทษบาปสําหรับชนอิสราเอล" 
14ชายคนที่ถูกประหารพรอมหญิงชาวมีเดียนนั้นคือศิมรีบุตรของส
าลู  ผูนําคนหนึ่งของตระกูล สิเมโอน 15หญิงนั้นชื่อคสบี 
บุตรสาวศูรผูนําคนหนึ่งของมีเดียน  
16องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
17"จงตั้งตนเปนศัตรูกับชาวมีเดียนและประหาร พวกเขาเสีย 
18เพราะพวกเขาทําตัวเปนศัตรู 
โดยหลอกลวงพวกเจาในเรื่องเปโอร 
และในเรื่องคสบีบุตรสาวผูนําแหงมีเดียน 
หญิงผูถูกประหารในคราวภัยพิบัติอัน เนื่องมาจากเปโอร" 
 
สํามะโนประชากรครั้งท่ีสอง 
26 หลังจากภัยพิบัติยุติลงแลว 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสและเอเลอาซารบุตรปุโรหิตอาโรน
วา 2"จงทําสํามะโนประชากร เฉพาะชายอิสราเอลอายุ 20 ปขึ้นไป  
เพื่อสํารวจจํานวนพลแตละตระกูลซ่ึงสามารถออกรบ" 
3ณ ท่ีราบแหงโมอับริมแมน้ําจอรแดน ตรงขามเมืองเยรีโค 
โมเสสและปุโรหิต เอเลอาซารจึงแจงแก พวกเขา 



4ใหทําสํามะโนประชากรชายอายุ 20 
ปขึ้นไปตามที่องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
ชนอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปตไดแก 
5วงศวานของรูเบนบุตรหัวปของอิสราเอล คือวงศตางๆ 
สืบสายจากบุตรชายของรูเบน ไดแกวงศฮาโนคจากฮาโนค  
วงศปลลูจากปลลู 6วงศเฮสโรนจากเฮสโรน วงศคารมีจากคารมี  
7เหลานี้คือวงศตางๆ ของรูเบน รวม 43,730 ค น  
8จากเชื้อสายเอลีอับบุตรชายปลลู  9มีครอบครัว เนมูเอล 
อาบีรัมและดาธาน 
ดาธานและอาบีรัมคือเจาหนาท่ีของชุมชนผูไดสมคบกับโคราห 
ตอตาน โมเสสและอาโรน 10แตพ้ืนธรณีแยกออกสูบพวกเขาลงไป 
และมีคน 250 คน ถูกไฟจากพระเจา คลอกตายในวันนั้น 
เปนการเตือนเหลาประชากร  
11แตสายโคราหมิไดตายเสียหมดทุกคน 
12วงศวานของสิเมโอนแยกตามวงศ ไดแก 
วงศเนมูเอลจากเนมูเอล  วงศยามีนจากยามีน  วงศยาคีนจากยาคีน 
13วงศเศราหจากเศราห และวงศชาอูลจากชาอูล 
14เหลานี้คือวงศตางๆ ของสิเมโอน รวม 22,200 ค น  
15วงศวานของกาด แยกตามวงศ ไดแก วงศเศโฟนจากเศโฟน 
วงศฮักกีจากฮักกี  วงศชูนีจากชูนี 16วงศโอสนีจากโอสนี 
วงศเอรีจากเอรี 17วงศอาโรดจากอาโรด และวงศอาเรลีจากอาเรลี  
18เหลานี้ คือวงศตางๆ ของกาด รวม 40,500 ค น   
19เอรและโอนันบุตรชายของยูดาหเสียชีวิตท่ีคานาอัน 
20วงศวานของยูดาห แยกตามวงศ ไดแก วงศเชลาหจากเชลาห 
วงศเปเรศจากเปเรศ 
วงศเศราหจากเศราห21วงศยอยซึ่งสืบเชื้อสายจากเปเรศ ไดแก 
เฮสโรนจากเฮสโรน และวงศฮามูลจากฮามูล 
22เหลานี้คือวงศตางๆ ของยูดาห รวม 76,500 ค น  



 23วงศวานของอิสสาคาร แยกตามวงศ ไดแก วงศโทลาจากโทลา 
วงศปูวาหจากปูวาห24วงศยาชูบจากยาชูบ 
และวงศชิมโรนจากชิมโรน   25เหลานี้คือวงศ ตางๆ ของอิสสาคาร  
ร ว ม   64,300 ค น   
26วงศวานของเศบูลุน แยกตามวงศ ไดแก วงศเซเรดจากเศเรด 
วงศเอโลนจาก เอโลน และวงศยาเลเอลจากยาเลเอล  
27เหลานี้คือวงศตางๆของเศบูลุน รวม  60,500 ค น   
28วงศวานของโยเซฟแยกตามวงศ แบงเปนสองตระกูลคือ 
ตระกูลมนัสเสหและตระกูลเอฟราอิม 29วงศวานของมนัสเสห 
ไดแก วงศมาคีรจากมาคีร (บิดาของกิเลอาด)  
วงศกิเลอาดจากกิเลอาด 30วงศยอยตางๆ จากวงศกิเลอาด ไดแก 
อีเยเซอรจากอีเยเซอร เฮเลคจากเฮเลค 31อัสรีเอลจาก        
อัสรีเอล  เชเคมจากเชเคม  32เชมิดาจากเชมิดา 
แ ล ะ เ ฮ เ ฟอรจากเฮเฟอร  33(เศโลเฟฮัดบุตรเฮเฟอร 
ไมมีบุตรชาย มีแตบุตรสาว ไดแกมาลาห  โนอาห  โโฮกลาห  
มิลคาหและทีรซาห )  34เหลานี้คือวงศตางๆ ของมนัสเสห  รวม 
52,700 ค น   
35วงศวานของเอฟราอิม แยกตามวงศ ไดแก 
วงศชูเธลาหจากชูเธลาห  วงศเบเคอรจากเบเคอร  
วงศทาหานจากทาหาน 36วงศยอยของวงศชูเธลาห 
คือเอรานจากเอราน  37เหลานี้คือวงศตางๆ ของเอฟราอิม รวม 
32,500 คน เหลานี้คือวงศวานของโยเซฟ แยกตามวงศ 
38วงศวานของเบนยามิน แยกตามวงศ ไดแก วงศเบลาจากเบลา 
วงศอัชเบลจากอัชเบล วงศอาหิรัมจากอาหิรัม 
39วงศเชฟูฟามจากเชฟูฟาม และวงศหุฟามจากหุฟาม 
40วงศยอยของวงศเบลา ไดแก  วงศอารดจากอารด  
และวงศนาอามานจากนาอามาน 41เหลานี้คือวงศตางๆ 
ของเบนยามิน รวม 45,600 ค น  



42วงศวานของดานไดแกวงศชูฮัมจากชูฮัม  
เหลานี้คือวงศของดาน 43ลวนอยูในวงศชูฮัม รวม  64,400 ค น    
 44วงศวานของอาเชอร แยกตามวงศ ไดแก 
วงศอิมนาหจากอิมนาห วงศอิชวี จากอิชวี 
และวงศเบรียาหจากเบรียาห  45วงศยอยของวงศเบรียาหไดแก 
เฮเบอร จากเฮเบอร และมัลคีเอลจาก       มัลคีเอล 
46(อาเชอรมีบุตรสาวคนหนึ่งชื่อเสราห)  
47เหลานี้คือวงศตางๆของอาเชอร รวม 53,400 ค น   
48วงศวานของนัฟทาลี แยกตามวงศ  ไดแก 
วงศยาเซเอลจากยาเซเอล  วงศกูนี จากกูนี 
49วงศเยเซอรจากเยเซอร   และวงศชิลเลมจากชิลเลม 
50เหลานี้คือ วงศตางๆของนัฟทาลี รวม 45,400 ค น   
51รวมพลอิสราเอลทั้งหมด 601,730 ค น  
52องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส   
53ใหแบงดินแดนแกตระกูลตางๆ ตามสัดสวนจํานวน 
ที่ระบุไวในสํามะโน กําลังพล 54ตระกูลใหญไดรับท่ีดินมาก 
ตระกูลเล็กกวาไดรับ ที่ดินนอยลงตามสวน 55ใหจับฉลากแบง 
ดินแดน 
แตละกลุมไดครองกรรมสิทธิ์ตามจํานวนรายชื่อสําหรับตระกูล 
56แบงสรรกรรมสิทธ์ิโดยจับ ฉลากตามสวนตระกูลใหญ 
และตระกูลเล็ก  
57รายชื่อวงศตางๆในตระกูลเลวี ไดแก 
วงศเกอรโชนเชื้อสายเกอรโชน  วงศโคฮาทเชื้อสายโคฮาท 
และวงศเมรารีเช้ือสายเมรารี  
58วงศอื่นๆ ของตระกูลเลวีไดแกลิบนี เฮโบรน มาหลี  มูชี  
และโคราห (โคฮาท เปนบรรพบุรุษของ     อัมราม 
59ภรรยาของอัมรามชื่อโยเคเบด วงศวานของเลวี ซ่ึง เกิดท่ีอียิปต  
อัมรามมีบุตรชายคืออาโรน กับโมเสส และบุตรสาวชื่อมิเรียม 



60อาโรนมีบุตรชื่อนาดับ อาบีฮู  เอเลอาซาร  และอิธามาร  
61แตนาดับ และอาบีฮู 
เสียชีวิตไปเมื่อครั้งจุดไฟมลทินตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา+ 
62จํานวนคนในตระกูลเลวีตาม บัญชีรายชื่อรวมทั้งสิ้น 23,000 
คน เปนชายอายุต้ังแต 1 เดือนขึ้นไป  
แตไมไดนับรวมเขาในสํามะโน กําลังพลของอิสราเอล  
เพราะชาวเลวีไมไดรับสวนแบงท่ีดินอยางตระกูลอื่นๆ 
63เหลานี้คือสํามะโนประชากรซ่ึงโมเสสและปุโรหิตเอเลอาซารจัด
ทําขึ้น  ณ ท่ีราบโมอับริมแมน้ํา จอรแดนตรงขามเมืองเยรีโค 
64ในสํามะโนทั้งหมดนี้ไมมีสักคนเดียวท่ีมีชื่ออยูในสํามะโนคราวก
อน เมื่อครั้งอยูในถ่ินกันดารซีนาย 
เพราะทุกคนที่จดทะเบียนในครั้งกอนลวนเสียชีวิตไปแลว  
65ตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสวา  
เ ข า ทั้งหลายจะตายเสียในถ่ินกันดาร 
ยกเวนคาเลบบุตรเยฟุนเนห  และโยชูวาบุตรนูน 
 
บุตรสาวของเศโลเฟหัด 
27 บุตรสาวของเศโลเฟหัด ไดแก มาหลาห  โนอาห  โฮกลาห  
มิลคาห  และทีรซาห  เศโลเฟหัดซ่ึงอยูในวงศของตระกูลมนัสเสห 
เปนบุตรของเฮเฟอรบุตรกิเลอาด 
ซ่ึงเปนบุตรมาคีรบุตรของมนัสเสห หญิงเหลานี้มายัง 
2บริเวณทางเขาเต็นทนัดพบรองเรียนตอโมเสส  
ปุโรหิตเอเลอาซาร  หัวหนาตระกูลตางๆ 
และคนทั้งหลายที่มาชุมนุมกัน ณ ที่นั้นวา 
3"บิดาของพวกเราเสียชีวิตไปในถิ่นกันดาร 
ทานถึงแกความตายเพราะบาปของตน 
มิใชตายไปในครั้งโคราหซ่ึงขัดขืนองคพระผูเปนเจา+ 
แตทานไมมีบุตรชาย 4ไฉนเลยนาม 



ของทานจะตองถูกลบเลือนไปเพียงเพราะทานไมมีบุตรชาย 
โปรดใหพวกขาพเจาไดรับกรรมสิทธ์ิรวมกับญาติพี่นองของบิดาเถิ
ด " 5โมเสสจึงกราบทูลเรื่องนี้ตอองคพระผูเปนเจา+  
6พระเจาตรัสวา 7"บุตรสาวของเศโลเฟหัดพูดถูก  
จงแบงท่ีดินใหพวกเธอรวมกับพี่นองของบิดา  
ยกสวนแบงสําหรับบิดาของเธอใหแกพวกเธอเถิด 
8จงแจงแกประชากรอิสราเอลวาหากชายใดสิ้นชีวิตไปโดยที่ไมมีบุ
ตรชาย  มรดกของเขาจะยกใหบุตรสาว 9หากคนนั้นไมมีบุตรสาว 
มรดกนั้นก็จะยกใหพ่ีนองผูชายของเขา  
10หากเขาไมมีพ่ีนองผูชาย  มรดกจะยกให พี่นองบิดาของเขา 
11หากบิดาเขาไมมี พี่นอง มรดกจะยกใหญาติสนิทท่ีสุด 
นี่เปนระเบียบปฏิบัติสืบไป 
สําหรับชนอิสราเอลตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส" 
 
โยชูวารับหนาท่ีสืบตอจากโมเสส   
12องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา "จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริม  
มองดูแผนดินท่ีเรายกใหแก ชนอิสราเอล 
13เม่ือเจาไดดูแลวเจาก็จะตายไปตามอยางอาโรนพี่ชายของเจา  
14เพราะเจาไดฝาฝนคําสั่งของเรา ในถิ่นกันดารศิน 
เม่ือชนอิสราเอลกําเริบเสิบสาน  
เจามิไดใหเกียรติเราตอหนาคนเหลานั้น  
โ ด ย ปฏิบัติตามคําสั่งของเรา ใหสั่งน้ําไหลออกมาจากกอนหิน" 
พระองคตรัสถึงเหตุการณเม่ือครั้งเมรีบาหท่ีคาเดช 
ในถ่ินกันดารศิน 15โมเสสกราบทูลองคพระผูเปนเจา+วา  
16"ขาแตองคพระผูเปนเจา+ 
พระเจาแหงจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติ  
ขอทรงแตงต้ังผูนําของปวงประชากร 
17เปนผูท่ีจะนําเขาทั้งหลายออกรบ  คอยพิทักษ พวกเขา 



เพื่อประชากรขององคพระผูเปนเจา+จะมิไดเปนอยางแกะอนาถาข
าดผูเลี้ยง" 18องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
"จงนําโยชูวาบุตรนูน  ผูมีพระวิญญาณอยูภายในเขา  
จงวางมือบนเขา 19ใหเขายืนอยูตอหนาปุโรหิต เอเลอาซาร 
และปวงประชากร  จงแตงตั้งเขาตอหนาคนทั้งปวง 
20จงมอบสิทธิอํานาจของเจาแกเขา 
เพื่อปวงชนอิสราเอลจะเชื่อฟงเขา  
21เขาจะคอยปรึกษาหารือกับปุโรหิต เอเลอาซาร  เพื่อรับมติตางๆ 
จากองคพระผูเปนเจา+พระเจาตรัสกับเอเลอาซารผานทางอูริม  
แลวเอเลอาซารจะถายทอดพระบัญชา 
แกโยชูวาและประชากรโดยวิธีนี้เองพระเจาจะทรงนําเขาทั้งหลาย
สืบตอไป"  
22โมเสสก็ปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 
ทานพาโยชูวามาตอหนาปุโรหิต เอเลอาซารและประชาชนทั้งปวง 
23โมเสสวางมือเหนือโยชูวา 
แตงต้ังเขาตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา  
 
เครือ่งบูชาประจาํวัน 
28 องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
2ใหแจงแกประชากรอิสราเอลวา 
"จงใสใจนําเครื่องบูชามาเผาถวายเราตามกําหนด  
เปนกลิ่นหอมถูกใจเรา 3เมื่อเจาเผาเครื่องบูชาถวาย จงใช 
ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ ซ่ึงไมมีตําหนิ 
วันละสองตัวเปนเครื่องเผาบูชา ป ร ะ จ ำ  4ตัว 
หนึ่งถวายตอนเชา  อีกตัวหนึ่งถวายตอนเย็น 
5และถวายธัญบูชาควบคูคือแปงโมละเอียด 1/10 เ อ ฟ า 25 

                                      
25 28:5 * ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตรเศษ 



เคลาน้ํามันมะกอก 1/4 ฮิน26 6นี่เปนเครื่องเผาบูชาท่ีกําหนดไว ณ 
ภูเขาซีนาย ใหถวาย เปนประจํา เปนเครื่องบูชากลิ่นหอม 
ที่เผาถวายแดพระเจา 7เครื่องด่ืมบูชาท่ีถวาย ควบคูคือ เหลาองุน 
1/4 ฮิน27 พรอมกับลูกแกะแตละตัวนั้น  โดยริน 
ออกเบื้องพระพักตรพระเจาในสถานนมัสการ 
8จงถวายลูกแกะตัวท่ีสองในตอนเย็น 
ควบคูกับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา อยางเดียวกัน 
เปนเครื่องบูชากลิ่นหอมที่เผาถวายแดองคพระผูเปนเจา+ 
 
เครื่องบูชาวันสะบาโต 
9ในวันสะบาโต  
จงถวายลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบสองตัวซ่ึงไมมีตําหนิ ควบคูกับธัญ 
บูชาคือแปงโมละเอียด 2/10 เ อ ฟ า 28 เคลาน้ํามันมะกอก 
และเครื่องด่ืมบูชา 10เ ปนเครื่อง เผาบูชาสําหรับทุกวันสะบาโต  
นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาและเครื่องดื่มบูชาตามปกติ 
 
เครื่องบูชาตนเดือน 
11ทุกวันตนเดือนก็เชนกัน  
จงถวายเครื่องเผาบูชาเปนพิเศษแดพระเจา  โดยใชวัวหนุมสองตัว 
แกะ   ตัวผูหนึ่งตัว  และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว  
จะตองเปนสัตว ท่ีไมมีตําหนิเลย 12ธัญบูชาควบคู 
คือแปงโมละเอียดเคลาน้ํามัน 3/10 เ อ ฟ า 29 

                                      
26 28:5 ** ป ร ะ ม า ณ 1 ลิตร 
27 28:7 * ป ร ะ ม า ณ 1 ลิตร 
28 28:9 * ป ร ะ ม า ณ 4.5 ลิตร 
29 28:12 * 6.5  ลิตร 



สําหรับวัวหนุมแตละตัว  2/10 เ อ ฟ า 30 สําหรับ แกะผู 
13แ ล ะ  1/10 เ อ ฟ า 31 สําหรับลูกแกะแตละตัว 
14เครื่องดื่มบูชาควบคูกับวัว คือ  เหลาองุน 1/2 ฮิน32 
ควบคูกับแกะคือ เหลา องุน 1/3 ฮิน33 
และสําหรับลูกแกะแตละตัวคือเหลาองุน 1/434 
นี่เปนเครื่องเผาบูชาประจําทุกวันขึ้นหนึ่งคํ่าตลอดป 
15และถวายแพะตัว ผูแดพระเจาเปนเครื่องบูชาไถบาป  
นอกเหนือจากเครื่อง เผาบูชาตามปกติควบคูกับเครื่องดื่มบูชา 
 
เทศกาลปสกา 
16ในวันท่ีสิบสี่ของเดือนตนทุกป 
จงถือเทศกาลปสกาขององคพระผูเปนเจา+ 
17วันรุงขึ้นจะเริ่มเทศกาลเจ็ดวัน 
จงรับประทานขนมปงไมใสเช้ือตลอดสัปดาห 
18ในวันแรกของเทศกาลจงเรียกชุมนุมประชากร  
และไมมีการทํางานตามปกติในวันนั้น 
19เจาจะเผาเครื่องบูชาถวายแดองคพระผูเปนเจา+คือวัวหนุมสอง
ตัว แกะผูหนึ่งตัว  และลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว  
ลวนไมมีตําหนิ 20ธัญบูชาควบคูคือแปงโมละเอียด เคลาน้ํามัน 
3/10 เ อ ฟ า  ส ำหรับวัวแตละตัว 2/10 เอฟา สําหรับแกะผู 
21แ ล ะ  1/10 เอฟา สําหรับลูกแกะแตละตัว 
22จงถวายแพะผูหนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาปดวย 

                                      
30 28:12 ** ป ร ะ ม า ณ 4.5 ลิตร 
31 28:13 * ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตรเศษ 
32 28:14 * ป ร ะ ม า ณ 2 ลิตร 
33 28:14 ** 1.2 ลิตร 
34 28:14 *** ร า ว  1 ลิตร 



23เครื่องบูชาเหลานี้จะถวายเปนพิเศษ  
นอกเหนือจากเครื่องบูชาประจําวัน 24ทุกวันตลอดสัปดาห 
แหงเทศกาลนี้ จงเตรียม เครื่องบูชาดังกลาว  
เผาถวายเปนท่ีชอบพระทัยองคพระผูเปนเจา+นอกเหนือจากเครื่อง
เผาบูชาและเครื่องด่ืมบูชาประจําวัน 
25ในวันท่ีเจ็ดจะมีพิธีชุมนุมอันบริสุทธ์ิของปวงประชากร 
และไมตองกระทําการงานตามปกติ 
 
เทศกาลแหงสัปดาห 
26ในวันถวายผลแรก 
เม่ือทานนําผลิตผลแรกในชวงเทศกาลแหงสัปดาห  
มาถวายแดองคพระผูเปนเจา+นั้นจะมีการชุมนุมอันบริสุทธ์ิ 
และไมมีการทํางานตามปกติ  
27จงถวายเครื่องเผาบูชากลิ่นหอมเปนท่ีพอพระทัยองคพระผูเปนเ
จา+ โดยใชวัวหนุมสองตัว  แกะตัวผูหนึ่งตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว ลวนไมมีตําหนิ 
28พ รอมดวยธัญบูชาควบคู คือแปงโมละเอียดเคลาน้ํามัน 3/10 
เอฟา สําหรับวัวแตละตัว  2/10 เอฟา สําหรับ แกะตัวผู 29แ ล ะ  
1/10 เอฟา สําหรับลูกแกะแตละตัว 30และจงถวายแพะตัว 
ผูหนึ่งตัว เปนเครื่องบูชาไถบาปสําหรับเจา 
31เครื่องบูชาเหลานี้เพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชา 
ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา ซ่ึงถวายเปนประจํา 
สัตวท่ีนํามาถวายนั้นอยาใหมีตําหนิใดๆ เลย" 
 
เทศกาลเสียงแตร 
29 "เทศกาลเสียงแตรจะฉลองกันในวันท่ีหนึ่งของเดือนเจ็ดทุกป 
มีการชุมนุมอันบริสุทธิ์ และไมมีการทํางานตามปกติ  
2จงถวายวัวหนุมหนึ่งตัว แกะผูหนึ่งตัว 



และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบเจ็ดตัว 
ลวนไมมีตําหนิเปนเครื่องเผาบูชาท่ีองคพระผูเปนเจา+พอพระทัย  
3ธัญบูชาควบคูคือ แปงโมละเอียดเคลาน้ํามัน 3/10 เอฟา 
สําหรับวัวหนุม  2/10 เอฟาสําหรับแกะผู  4แ ล ะ  1/10 เอฟา 
สําหรับลูกแกะแตละตัว 5และจงถวายแพะตัว 
ผูหนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป  
เพื่อขออภัยโทษบาปสําหรับเจาทั้งหลาย 
6เครื่องบูชาเหลานี้เพิ่มเติมจากเครื่องเผาบูชาพิเศษทุกวันขึ้นหนึ่ง
คํ่า  และเครื่องเผาบูชาประจําวัน  
ซ่ึงจะตองเผาถวายควบคูกับธัญบูชา 
และเครื่องด่ืมบูชาตามที่ระบุไว  
เปนเครื่องบูชากลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
 
วันลบบาป 
7วันท่ีสิบของเดือนเจ็ดนั้น จะมีพิธีชุมนุมอันบริสุทธ์ิ  
เจาตองสํารวมใจ และไมกระทําการงานใดๆ 
8จงถวายเครื่องเผาบูชากลิ่นหอมเปนท่ีพอพระทัยแดองคพระผูเปน
เจา+ไดแก วัวหนุมหนึ่งตัว แกะตัวผูหนึ่งตัว 
ลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 7 ตัว  ลวนไมมีตําหนิ 
9ควบคูดวยธัญบูชาคือแปงโมละเอียดเคลาน้ํามัน 3/10 
เอฟาสําหรับวัว หนุม 2/10 เอฟาสําหรับแกะผู  10แ ล ะ  1/10 
เอฟาสําหรับลูกแกะแตละตัว 11จงถวายแพะผู 
หนึ่งตัวเปนเครื่องบูชาไถบาปเพิ่มเติมจากเครื่องบูชาในวันลบบาป  
และเพิ่มเติมจาก เครื่องเผาบูชา 
ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาประจําวัน 
 
เทศกาลอยูเพิง 



12ในวันท่ีสิบหาของเดือนเจ็ด  จะมีพิธีชุมนุมอันบริสุทธิ์  
และไมมีการทํางานตามปกติ 
จงฉลองเทศกาลแดองคพระผูเปนเจา+ตลอดเจ็ดวัน 
13จงถวายเครื่องเผาบูชากลิ่นหอมที่องคพระผูเปนเจา+พอพระทัย 
ไดแก วัวหนุม 13 ตัว แกะผู 2 ตัว และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 
ตัวลวนไมมีตําหนิ  14ควบคูดวยธัญบูชา ปกติ 
คือแปงโมละเอียดเคลาน้ํามัน  3/10 เอฟา  สําหรับวัวหนุมแตละตัว 
2/10 เอฟาสําหรับแกะผูแตละตัว 15แ ล ะ  1/10 
เอฟาสําหรับลูกแกะแตละตัว 16จงถวายแพะผู 1 ตัว 
เปนเครื่องบูชาไถบาป   นอกเหนือ จากเครื่องเผาบูชา 
ซ่ึงถวายประจําวัน  ควบคูดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา 
17ในวันท่ีสองของเทศกาล จงถวายวัวหนุม 12 ตัว  แกะตัวผู 2 ตัว 
ลูกแกะตัวผู อายุหนึ่งขวบ 14  ตัว ลวนไมมีตําหนิ 
18ควบคูดวยเครื่องธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา ตามปกติ  
19จงถวายแพะผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป  
นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชา 
ประจําวันควบคูดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา  
20ในวันท่ีสามจงถวายวัวหนุม 11 ตัว แกะ ผู 2 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 ตัว ลวน ไมมีตําหนิ 
21พรอมดวยธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชา ควบคูกับเครื่องบูชา  
แตละอยางนี้ 22และจงถวาย แพะผู 1 ตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป  
นอกเหนือจากเครื่อง เผาบูชาประจําวัน  
ควบคูดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา 
23ในวันท่ีสี่จงถวายวัวหนุม 10 ตัว แกะผู 2 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 ตัว ลวนไมมีตําหนิ 
24พรอมดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคู 25และจงถวายแพะผู 
1 ตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป  นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชา  
ธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชา ซ่ึงถวายเปนประจําทุกวัน 



26ในวันท่ีหา จงถวายวัวหนุม 9 ตัว แกะตัวผู 2 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 ตัว ลวนไมมีตําหนิ  
27พรอมดวยธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาควบคู 
28และจงถวายแพะตัวผู 1 ตัว เปนเครื่องบูชาไถบาป 
นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาประจํา  
พรอมดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคู 
29ในวันท่ีหก จงถวายวัวหนุม 8 ตัว แกะ ผู 2 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 ตัว ลวนไมมี ตําหนิ 
30พรอมดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคู 31และจงถวายแพะผู 
1 ตัวเปนเครื่องบูชาไถบาป  นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาประจํา  
พรอมดวยธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาควบคู    
32ในวันท่ีเจ็ด จงถวายวัวหนุม 7 ตัว แกะ ตัวผู 2 ตัว 
และลูกแกะตัวผูอายุหนึ่งขวบ 14 ตัว ลวน ไมมีตําหนิ 
33พรอมดวยธัญบูชา 
และเครื่องด่ืมบูชาควบคู34และจงถวายแพะตัวผู 1 
ตัวเปนเครื่องบูชา ไถบาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาประจํา 
พรอมดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคู  
35ในวันท่ีแปดใหมีการชุมนุมกันและไมมีการทํางานตามปกติ 
36จ ง เ ผ าเครื่องบูชา ถวายเปน กลิ่นหอมที่พระเจาพอพระทัย 
คือวัวหนุมหนึ่งตัว  แกะผูหนึ่งตัว  ลูกแกะผูอายุ หนึ่งขวบเจ็ดตัว 
ลวน ไมมีตําหนิ 37พรอมดวยธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาควบคู 
38และจงถวายแพะผูหนึ่งตัวเปน เครื่องบูชาไถบาป 
นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาประจํา 
พ รอมดวยธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาควบคู 
39จงถวายเครื่องบูชาเหลานี้ในวาระเทศกาลตางๆ  
นอกเหนือจากของถวายตามสัตยปฏิญาณ 
หรือเครื่องบูชาโดยสมัครใจ  เครื่องเผาบูชา ธัญบูชา 
หรือเครื่องสันติบูชา"  



40โมเสสจึงแจงพระบัญชาท้ังปวงนี้แกประชากรอิสราเอล 
 
คําปฏญิาณ 
30 โมเสสแจงแกหัวหนาตระกูลตางๆ วา 
"องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาวา 2ผูใดถวายปฏิญาณ 
ตอพระองคหรือลั่นวาจาสาบานวาจะกระทําสิ่งใด  
ก็อยาผิดคําปฏิญาณ ใหเขากระทําตามท่ีลั่นวาจาไว  
3หญิงใดกลาวปฏิญาณตอองคพระผูเปนเจา+วาจะกระทําสิ่งใด 
ขณะนางยังอยูในปกครองของบิดา 
4และบิดาของนางไดยินนางกลาวปฏิญาณผูกมัดตนเอง 
แตเขามิไดทักทวงวากระไร  คําปฏิญาณของนางก็ยังมีผลอยู 
5แตหากบิดาของนางคัดคานเมื่อไดยิน 
คําปฏิญาณนั้นก็เปนโมฆะไป 
องคพระผูเปนเจา+จะไมทรงถือโทษนาง 
เนื่องจากบิดาของนางทัดทานไว  
6หากนางกลาวปฏิญาณหรือพลั้งปากโดยไมยั้งคิด 
และภายหลังนางแตงงานไป 7สามีของนางได 
ทราบเกี่ยวกับคําปฏิญาณของนางและมิไดพูดวากระไรในวันท่ี 
เขาไดยินคําปฏิญาณของนางยังคง มีผลอยู 
8แตหากสามีของนางไมยินยอมรับคําปฏิญาณหรือวาจาพลั้งปากข
องนาง  คําคัดคานของ สามีทําใหมันเปนโมฆะไป 
อ ง คพระผูเปนเจา+จะไมทรงถือโทษนาง  
9แตคําสาบานปฏิญาณของหญิงมายหรือถูกหยารางมีผลบังคับ    
10หากหญิงท่ีอยูกินกับสามี ถวายปฏิญาณ 
หรือลั่นวาจาผูกมัดตัวเอง 11และสามีของนางไดยิน 
แตมิไดทัดทานหรือพูดวากระไร คําปฏิญาณนั้นยังคงมีผลอยู 
12แตหากเขาคัดคานไมยอมรับเม่ือไดยินคําสาบานปฏิญาณนั้นถือ
เปนโมฆะ และองคพระผูเปนเจา+จะไมทรงถือโทษนาง 



13ฉะนั้นสามีของนางอาจจะรับรองคําปฏิญาณหรือทําใหเปนโมฆะ
ไปก็ได 14แตหากวันแลววันเลาเขามิไดพูดวากระไร 
เขาก็ไดรับรองคําปฏิญาณนั้นแลว 15หากเขาไดยินแลว 
ยังรีรอคอยมาทัดทานในภายหลัง 
เขาจะตองรับผิดชอบโทษทัณฑความผิดของนาง"  
16เหลานี้คือกฎเกณฑซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทานแกโมเสสเก่ีย
วกับความสัมพันธระหวาง สามีภรรยา 
และบิดากับบุตรสาวในปกครอง 
 
แกแคนชาวมีเดียน 
31 พระเจาตรัสกับโมเสสวา 
2"จงแกแคนชาวมีเดียนใหชนอิสราเอล  หลังจากนั้นเจาจะตายไป"  
3โมเสสจึงกลาวแกประชากรวา 
"พวกเจาบางคนจะตองเตรียมอาวุธ 
ไปทําสงครามฝายองคพระผูเปนเจา+ แกแคนชาวมีเดียน 
4จงเกณฑพล 1,000 คนจากแตละตระกูลแหงอิสราเอลมา" 
5รวมไดกําลังพล 12,000 คนจากตระกูลตางๆ ของอิสราเอล  
ถืออาวุธเขาสูส ง ค ร า ม  6โมเสสสงเขาไปรบ 
โดยมีฟเนหัสบุตรของปุโรหิต เอเลอาซารนําทัพไป 
พรอมดวยภาชนะจากสถานนมัสการ และแตรสัญญาณ 
7พวกเขาสูรบกับมีเดียน ตามที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส 
และฆาผูชายทุกคน 8รวมทั้งประมุขท้ัง 5 ของมีเดียนคือ เอวี เรเคม 
เซอร เฮอร  และเรบา บาลาอัม บุตรเบโอร ก็ถูกฆาตายดวย 
9กองทัพ อิสราเอลจับกุมผูหญิงและเด็กชาวมีเดียนมาเปนเชลย 
ทั้งกวาดตอนฝูงสัตวและริบขาวของมาดวย 
10แลวเผาเมืองและคายพักของเขาจนหมดสิ้น 
11เขาทั้งหลายกวาดตอนเชลย ฝูงสัตว ตลอดจนทรัพยสินท่ีริบได 
12นํามามอบใหโมเสส ปุโรหิตเอเลอาซาร  



และประชากรอิสราเอลซึ่งต้ังคายพักอยู ณ ที่ราบโมอับ 
ริมแมน้ําจอรแดนตรงขามเมืองเยรีโค 

13โมเสส ปุโรหิตเอเลอาซาร 
และบรรดาผูนําของชุมชนออกมารอรับนอกคาย 14 
โมเสสโกรธนาย ทหาร แมทัพนายกองเหลานั้นมาก ถามวา 
15"ทําไม ถึงปลอยใหพวกผูหญิงรอดชีวิตอยูได 
16คนเหลานี้แหละที่ทําตามคําแนะนําของบาลาอัม  
และชักนําชนอิสราเอล 
ใหหันเหจากองคพระผูเปนเจา+ในเหตุการณท่ีเปโอร 
เปนตนเหตุแหงภัยพิบัติท่ีทําลายลางประชากรขององคพระผูเปนเจ
า + 17จงฆาเด็กผูชายทุกคน 
และผูหญิงทุกคนที่เคยหลับนอนกับผูชายแลวเสียเด๋ียวนี้ 
18เวนแตเด็กหญิงท่ียังไมเคยหลับนอนกับผูชายไวชีวิตได 
19ผูที่ไดฆาคนหรือแตะตองซากศพ 
จงออกไปอยูภายนอกคายพักเปนเวลาเจ็ดวัน 
แลวจงชําระตัวเองและเชลยของเจาในวันท่ีสามและวันท่ีเจ็ด 
20จงชําระเครื่องนุงหมและทุกสิ่งท่ีทําจากหนังสัตว  ขนแพะ 
หรือไมใหสะอาดดวย" 
21จากนั้น 
ปุโรหิตเอเลอาซารกลาวกับคนทั้งหลายที่กลับมาจากการรบวา 
"นี่คือคําบัญชาซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ทรงมอบหมายแกทานโมเสส 
22คือ ทอง เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก  ดีบุก ตะกั่ว 23และสิ่งใดๆ 
ซ่ึงทนความรอนไดจงเผาไฟเพื่อชําระ  
จากนั้นลางดวยน้ําชําระมลทิน35  แตสิ่งใดซ่ึงไมทนความรอน 
จะตองลางดวยน้ํา 24ในวันท่ีเจ็ดจงซักเสื้อผาแลวทานจะสะอาด  
และกลับเขามาในคายพักได" 

                                      
35 31:23 * ก ด ว .19:9 



 
แบงของที่ริบมา 
25องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
26"เจาและปุโรหิตเอเลอาซารกับหัวหนาตระกูลตางๆ จง 
ทําบัญชีรายการสิ่งท่ีริบมาไดท้ังหมด  รวมทั้งผูคนและฝูงสัตว 
27แลวแบงเปนสองสวน สวนหนึ่งสําหรับคนท่ีรวมรบ  
อีกสวนหนึ่งเปนของประชากรอื่นๆ 
28จงแยกสวนท่ีจะถวายแดองคพระผูเปนเจา+  คือหนึ่งใน 
หารอยของเชลย ฝูงสัตว ซ่ึงกองทัพริบมาได 
29สวนดังกลาวนี้ท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจา+ยกใหปุโรหิต 
เอเลอาซาร 30จากสวนของประชากรอิสราเอลก็เชนกัน  
แยกสวนท่ีถวายแดองคพระผูเปนเจา+คือหนึ่งในหาสิบของเชลยแ
ละฝูงสัตวมอบใหคนเลวีซ่ึงรับผิดชอบดูแลพลับพลา"     
31โมเสสและปุโรหิตเอเลอาซารจึงปฏิบัติตามที่องคพระผูเปนเจา+
ทรงบัญชาโมเสส 
32ทรัพยสินท่ีริบมาทั้งหมด 
นอกเหนือจากของเชลยซึ่งทหารเก็บไวสวนตัว ไดแก  แกะ 
675,000    ตัว 33วัว 72,000 ตัว 34ล า  61,000 ตัว 
35และเด็กผูหญิง 32,000 คน ซึ่งยังไมเคยหลับนอนกับผูชาย 
36ครึ่งหนึ่งเปนสวนของบรรดาพลรบคือ  แกะ 337,500 ตัว  
37คัดออก 675 ตัว ถวายแดองคพระผูเปนเจา+38วัว 36,000 ตัว 
คัดออก 72 ตัว ถวายแดองคพระผูเปนเจา+   
39ล า  30,500 ตัว คัดออก 61 ตัว ถวายแดองคพระผูเปนเจา+   
40เด็กหญิง 16,000 คน คัดออก 32 คน  
ถวายแดองคพระผูเปนเจา+    
41สวนท่ีถวายแดพระเจาท้ังหมดนั้นมอบใหปุโรหิตเอเลอาซารตาม
ที่องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาโมเสส 



42สวนท่ีเปนของประชากรอิสราเอล  
หลังจากโมเสสแบงสวนท่ียกใหแกผูรวมรบไปแลว 43ไดแก แกะ 
337,500 ตัว 44วัว  36,000 ตัว 45ล า   30,500 ตัว 
46แ ล ะ เ ช ล ย  16,000 ค น  
47โมเสสมอบหนึ่งในหาสิบของสวนขางตนนี้ แกชนตระกูลเลวี  
ผูรับผิดชอบดูแลพลับพลาขององคพระผูเปนเจา+ตามท่ีองคพระผูเ
ปนเจา+ตรัสสั่งไว 
 
ของกํานัลจากแมทัพนายกอง 
48เหลาแมทัพนายกองซึ่งบัญชาการพลรบตางๆ มาพบโมเสส 
49เรียนวา "พวก ขาพเจาไดตรวจนับดูคนที่ออกรบ  
ไมมีลมหายตายไปแมสักคนเดียว 
50จึงนําของถวายโมทนาพระคุณเปนพิเศษมาถวายแดองคพระผูเ
ปนเจา+จากทรัพยสิ่งของ ที่ริบมาได  อันไดแก  ทองกร 
สรอยขอมือ กําไล แหวนตรา ตุมหู สรอยคอ 
เพื่อขอไถบาปใหแกขาพเจาท้ังหลาย 
เบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา+"     
51โมเสสกับปุโรหิตเอเลอาซารรับเครื่องทองของถวายเหลานี้ 
52จากบรรดาแมทัพนายกอง รวม 
แลวไดทองที่ถวายแดองคพระผูเปนเจา+น้ําหนักถึง 16,750 
เ ช เ ค ล * (31:51 * ป ร ะ ม า ณ 190 กิโลกรัม) 
53ทหารแตละคนไดริบทรัพยสินตางๆ เปนกรรมสิทธิ์สวนตัว 
54ของถวายเหลานี้ซ่ึงโมเสสและปุโรหิตเอเลอาซารรับจากเหลาแม
ทัพ 
นายกองเก็บรักษาไวในเต็นทนัดพบเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเ
จา+เพื่อเปนอนุสรณถึงประชากรอิสราเอล 
 
ตระกลูทีอ่ยูทางตะวนัออกของแมน้ําจอรแดน 



32 ตระกูลรูเบนและตระกูลกาดซึ่งมีฝูงสัตวเปนจํานวนมาก 
เห็นวาดินแดน ยาเซอรและกิเลอาดเปนทําเลเหมาะแกฝูงสัตว 
2จึงพากันมาพบโมเสส เอเลอาซาร และผูนําตระกูลตางๆ เรียนวา 
3"อาทาโรท ดีโบน ยาเซอร นิมราห เฮชโบน  เอเลอาเลห เสบาม 
เ น โ บ  แ ล ะ เ บ โ อ น  
4ดินแดนซึ่งองคพระผูเปนเจา+ทรงปราบตอหนาประชากรอิสราเอ
ล เปนทําเลดี เหมาะสําหรับฝูงสัตวของขาพเจาท้ังหลาย 
5โปรดยกดินแดนสวนนี้ใหเปนของผูนอยแทนดินแดนอีกฟากของ
แมน้ําจอรแดนนั้นเถิด" 
6โมเสสกลาวกับชนตระกูลกาดและตระกูลรูเบนวา 
"จะใหพ่ีนองรวมชาติออกรบขณะพวกทานนั่ง อยูนี่หรือ 
7เหตุใดพวกทานบั่นทอนกําลังใจพ่ีนองอิสราเอลมิใหขามไปยังดิน
แดนซึ่งพระเจาประทาน 8บรรพบุรุษของพวกทานก็กระทําเชนนี้  
เม่ือเราสงพวก เขาจากคาเดชบารเนียไปสอดแนมดูดินแดน   นั้น 
9หลังกลับมาจากหุบเขาเอชโคลและดูดินแดนก็ทําใหพี่นองอิสราเอ
ลทอใจไมยอมเขาสูดินแดนที่องคพระผูเปนเจา+ป ร ะ ท า น  
10ในวันนั้น องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธและทรงปฏิญาณวา 
11เนื่องจากพวกเขามิไดติดตามพระองคอยางสุดหัวใจ 
ไมมีสักคนท่ีอายุ 20 ปขึ้นไปซึ่งออกมาจากอียิปตจะไดเห็น 
ดินแดนที่ทรงสัญญา ไวกับอับราฮัม  อิสอัค และยาโคบ 
12ยกเวนแตคาเลบบุตร เยฟุนเนหแหงเคนัส และโยชูวาบุตรนูน  
ผูไดติดตามองคพระผูเปนเจา+สุดใจ    
13องคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอิสราเอล  
และกระทําใหเราทั้งหลายระเหเรรอนในถิ่นกันดารตลอดสี่สิบป  
ตราบจนคนในชั่วอายุท่ีชั่วรายในสายพระเนตรพระเจานั้น 
ตายลงสิ้น 14แตนี่พวกทานเชื้อไมท้ิงแถว เดินตามรอยบรรพบุรุษ 
ทําใหองคพระผูเปนเจา+ทรงพระพิโรธอิสราเอลยิ่งขึ้น 
15หากพวกทานหันหนีจากการติดตามพระเจา  



พระองคจะทรงปลอยประชากรทั้งหมดนี้ไวในถ่ินกันดารอีก 
ทานยอมจะเปนตนเหตุความยอยยับของเหลาประชากร"   
16เขาทั้งหลายจึงชี้แจงวา "หามิได 
พวกขาพเจาจะสรางคอกใหฝูงปศุสัตว และบาน เรือนใหผูหญิงกับ 
เด็กอยู 17สวนตัวเราจะถืออาวุธนําหนาชนอิสราเอลอื่นๆ 
จนกวาจะไดนําพวกเขาไปยังดินแดน 
กรรมสิทธ์ิในขณะที่พวกผูหญิงกับเด็กของเราจะอาศัยใน 
เมืองปอมปราการ เพื่อรับการปกปองพนจากชาวดินแดนนั้น 
ครอบครัวจากการโจมตีของชาวพื้นเมือง 
18พวกขาพเจาจะไมกลับมาบาน 
จนกวาอิสราเอลทุกคนจะไดรับกรรมสิทธิ์ของเขาเสียกอน 
19พวกเราจะไมรับดินแดนใดๆ ที่อีกฟาก ของแมน้ําจอรแดน  
เพราะเราไดกรรมสิทธิ์ของเราที่ฟากตะวันออกนี้" 
20โมเสสจึงกลาววา "หากทานจะทําตามคําพูด 
คือถืออาวุธออกรบฝายองคพระผูเปนเจา+ 21หากทุกคนใน 
พ ว กทานจับอาวุธขามจอรแดนไปตอพระพักตรองคพระผูเปนเจา
+ ตราบจนพระองคทรงปราบเหลาศัตรูพนจากเบ้ีองพระพักตร 
22ตอเมื่อแผนดินนั้นสยบราบคาบตอเบ้ืองพระพักตรองคพระผูเปนเ
จา+แลว ทานจึงจะกลับมา 
และพนหนาท่ีตอองคพระผูเปนเจา+และตออิสราเอล  
แลวดินแดนฟากตะวันออกนี้จะเปนกรรมสิทธ์ิของทานเบื้องพระพัก
ตรองคพระผูเปนเจา+ 23แตถาหากพวกทานไมกระทําตามท่ีพูดไว  
ทานก็ไดทําความผิดบาปตอองคพระผูเปนเจา+ 
จงรูแนเถิดวาบาปนั้นจะตามสนองทาน 
24จงไปสรางบานเมืองใหครอบครัว  สรางคอกใหฝูงสัตวของ ทาน 
และทําตามที่ทานพูดไว" 
25ชนตระกูลรูเบนและตระกูลกาด ตอบวา  
"ผูนอยจะปฏิบัติตามคําสั่งของทาน 26บุตรหลาน  ภรรยา ฝูงสัตว 



ของขาพเจาท้ังหลายจะอยูท่ีกิเลอาดนี้ 
27แตผูนอยทุกคนที่จับอาวุธออกศึกจะขามไปสูรบตอเบื้องพระพัก
ตรองคพระผูเปนเจา+ตามที่ทานกลาว" 
28โมเสสจึงออกคําสั่งแกปุโรหิตเอเลอาซาร โยชูวา  
และผูนําแหงตระกูลตางๆของ อิสราเอลวา 
29"หากชนตระกูลกาดและรูเบน ทุกคนที่จับอาวุธออกรบขามแมน้ํา 
จอรแดนไปกับพวกทานเบื้องพระพักตรพระเจา  
เม่ือปราบดินแดนนั้นแลว   จงยกดินแดนกิเลอาดใหพวกเขา 
30แตหากพวกเขาบิดพลิ้ว  พวกเขาจะตองรับ 
ดินแดนรวมกับตระกูลอื่นๆ ในคานาอัน"  
31คนตระกูลกาดและตระกูลรูเบนกลาววา 
"ผูนอยจะปฏิบัติตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา 32เราจะจับ 
อาวุธเขาสูคานาอันเบื้องพระพักตรพระเจา  
แตดินแดนกรรมสิทธ์ิของเราจะอยูท่ีฝงขางนี้ของ แมน้ําจอรแดน" 
33โมเสสจึงกําหนดใหดินแดนของประมุข สิโหนของชาวอาโมไรต 
และของประมุขโอกแหงบาชาน   ทั้งที่ดินและเมืองตางๆ 
เปนของตระกูลกาด รูเบน 
และครึ่งหนึ่งของตระกูลมนัสเสหบุตรโยเซฟ  
34คนตระกูลกาดสรางเมืองดีโบน อาทาโรท อาโรเออร 
35อัทโรธโชฟาน ยาเซอร  โยกเบฮาห  36เบธนิมราห 
และเบธฮาราน ลวนมีกําแพงปอมและสรางคอกสําหรับฝูงสัตว  
37ตระกูลรูเบนสรางเมืองเฮชโบน เอเลอาเลห คิริอาเธอิม 38เนโบ 
บาอัลเมโอน และซิบมาห ชาวอิสราเอลไดเปลี่ยนชื่อเมืองบางเมือง 
ซ่ึงเขาทั้งหลายตีไดและปฏิสังขรณใหม 
39เชื้อสายมาคีรแหงตระกูลมนัสเสหไปตีเมืองกิเลอาด 
ขับไลชาวอาโมไรตซ่ึงอยูที่นั่นออกไป 
40โมเสสจึงยกเมืองกิเลอาดใหเชื้อสายมาคีรอาศัย 



41ยาอีรแหงตระกูลมนัสเสหไดยึดถ่ินฐานของพวกเขาและเปลี่ยนชื่
อเปนฮัฟโวธ ยาอีร 42และโนบาห ยึดไดเคนัธกับหมูบานโดยรอบ 
และตั้งช่ือวาโนบาหตามช่ือของตน 
 
จากอียิปตสูโมอับ 
33  ตอไปนี้คือเสนทางออกจากอียิปตของชาวอิสราเอล 
เปนกลุมๆ ภายใตการนําของโมเสสกับอ า โ ร น   
2โมเสสบันทึกลําดับการเดินทางทุกระยะตามพระบัญชาขององคพ
ระผูเปนเจา+ 
3อิสราเอลออกจากเมืองราเมเสสในวันท่ีสิบหาเดือนหนึ่ง  
วันรุงขึ้นของคืนปสกา 
เขาทั้งหลายยกพลออกมาอยางสงาผาเผยตอหนาตอตาชาวอียิปต 
4ซ่ึงงวนอยูกับการฝงศพบรรดาบุตรหัวปท่ีถูกองคพระผูเปนเจา+ป
ระหาร  เนื่องดวยองคพระผูเปนเจา+ทรงลงโทษพระตางๆ 
ของอียิปต 
5จ า ก ร า เ ม เ ส ส มาตั้งคายท่ีซุคคธ 6จากซุคคธ 
มาต้ังคายท่ีเอธามใกลถ่ินกันดาร 7จากเอธาม วก    
กลับไปที่พิฮาฮิโรธ  ไปยังแถบตะวันออกของบาอัลเซโฟน 
และตั้งคายใกลๆมิกดล 8ออกจากพิฮาฮีโรธ  
ก็ขามทะเลเขาไปในถ่ินกันดาร 
และหลังจากเดินทางเปนเวลาสามวันในถ่ินกันดารเอธามก็มาตั้งคา
ย ที่มาราห 9ออกจากมารา แลวมาถึงเอลิม ท่ีซ่ึงมีธารน้ําพุ 12 แหง 
และมีตนปาลม 70 ตน  เขาทั้งหลาย พักอยูท่ีนั่น 
10จากเอลิมเขาท้ังหลายมาตั้งคายพักริมทะเลแดง (หรือ 
ทะเลตนกก) 11และจากทะเลแดงมาตั้ง คายท่ีถ่ินกันดารศิน 
12จากถ่ินกันดารศินมาตั้งคายท่ีโดฟคาห 
13จากโดฟคาหมาต้ังคายท่ีเอลูช 14จากอาลูช มาตั้งคายท่ีเรฟดิม 



ที่ซ่ึงไมมีน้ําใหประชากรดื่ม 15จากเรฟดิม 
เขาทั้งหลายมายังถ่ินกันดารซีนาย  
16 จากถ่ินกันดารซีนายมาตั้งคายท่ีขิบโรทหัทธาอาวาห 
17จากขิบโรทหัทธาอาวาหมาต้ังคายท่ีฮาเซโรท   
18 จากฮาเซโรทมาตั้งคายท่ีริทมาห   
19 จากริทมาหมาตั้งคายท่ีริมโมนเปเรศ   
20 จากริมโมนเปเรศมาตั้งคายท่ีลิบนาห   
21จากลิบนาหมาตั้งคายท่ีริสสาห 
22จากริสสาหมาตั้งคายท่ีเคเฮลาธาห   
23จากเคเฮลาธาหมาต้ังคายท่ีภูเขาเชเฟอร   
24จากภูเขาเชเฟอรมาตั้งคายฮาราดาห   
25จากฮาราดาหมาตั้งคายท่ีมักเฮโลท   
26จากมักเฮโลทมาตั้งคายท่ีทาฮัท   
27จากทาฮัทมาตั้งคายท่ีเทราห    
28จากเทราหมาต้ังคายท่ีมิทคาห    
29จากมิทคาหมาตั้งคายท่ีฮัชโมนาห    
30จากฮัชโมนาหมาตั้งคายท่ีโมเสโรท 
31จากโมเสโรทมาตั้งคายท่ีเบเนยาอะคัน 
32จากเบเนยาอะคันมาตั้งคายท่ีโฮรฮักกิดกาด   
33จากโฮรฮักกิดกาดมาตั้งคายท่ีโยทบาธาห 
34จากโยทบาธาหมาตั้งคายท่ีอับโรนาห 
35จากอับโรนาหมาตั้งคายท่ีเอซีโอนเกเบอร 
36จากเอซีโอนเกเบอรมาตั้งคายท่ีคาเดชในถ่ินกันดารศิน 
37จากคาเดชมาต้ังคายที่ภูเขาโฮร  ตรงชายแดนเอโดม 
38อาโรนปุโรหิตขึ้นไปบนภูเขาโฮรตามพระบัญชาขององคพระผูเ
ปนเจา+และสิ้นชีวิตท่ีนั่น ในวันท่ี หนึ่งเดือน หา 
ปท่ีสี่สิบนับตั้งแตชนอิสราเอลออกมาจากอียิปต 
39เม่ืออาโรนสิ้นชีวิตท่ีภูเขาโฮรนั้น มีอายุ 123 ป 



40ประมุขชาวคานาอันแหงอาราด ผูอาศัยอยูในเนเกบที่คานาอัน 
ไดขาววาชนอิสราเอลยกมา 41จากภูเขาโฮร 
มาต้ังคายท่ีศัลโมนาห42แลว ท่ีปูโนน 43ถัดมาคือท่ีโอโบท 
44แลวมาท่ีอิเยอาบาริม (ตรงชายแดนโมอับ) 
45จากที่นั่นมาต้ังคายท่ีดีโบนกาด 46แลวมาท่ีอัลโมนดิบลาธาอิม 
47แลวมาท่ีเทือกเขาอาบาริมใกลเนโบ 48จากอาบาริมมาตั้งคาย 
ณ ที่ราบโมอับริมแมน้ําจอรแดน ตรงขามเมืองเยรีโค 
49ท่ีซ่ึงเขาทั้งหลายตั้งคายพักอยูริมแมน้ําจอรแดน 
จากเบธเยชิโมทจดอาเบลชิทธิม   
50ณ ที่ราบโมอับริมแมน้ําจอรแดน 
ตรงขามเมืองเยรีโคนี้เององคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
51ใหแจงแกประชากรอิสราเอลวา 
"เมื่อเจาท้ังหลายขามแมน้ําจอรแดนเขาไปยังดินแดนคานาอัน 
52จงขับไลชาว ดินแดนนั้นท้ังหมดออกไป  และทําลายลาง 
รูปเคารพทั้งมวลของพวกเขา  ไมวาหินสลัก รูปเคารพ ที่หลอขึ้น  
สถานบูชา ณ ที่สูงของเขา 53เรายกดินแดนนี้ใหแกเจา 
จงเขายึดและอยูอาศัย  
54จงทอดฉลากแบงสรรที่ดินกันตามตระกูล 
ที่ดินผืนใหญจะจับฉลากแบงกันในหมูตระกูลใหญ  
สวนท่ียอมลงมาจะจับฉลากแบงกันในหมูตระกูลเล็ก 
55แตหากเจาท้ังหลายไมยอมขับไลประชากรที่อาศัยอยูท่ีนั่นออกไ
ป เสีย คนที่เหลืออยูจะเปนหอกขางแคร*ของเจา (33:55 *  หรือ 
"คนที่เหลืออยูจะเปนเสี้ยนทิ่มตา และหนามตําสีขางของเจา") 
56และเราจะกระทํากับเจาตาม 
ที่เราคิดหมายไววาจะกระทํากับพวกเขา" 
 
เขตแดนคานาอนั 



34 องคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่งโมเสส 
2ใหแจงแกประชากรอิสราเอลวา "เมื่อเจาท้ังหลาย เขาสูคานาอัน 
ดินแดน 
ซ่ึงจะแบงสรรยกใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจานั้นจะมีพรมแดนดังนี้  
3ดินแดนทางใตคือถ่ินกันดารศิน     
ประชิดชายแดนเอโดมดานตะวันออก  
พรมแดนทางใตจะเริ่มจากทะเลตาย 4ไลลงมาผานชองแคบ 
แมงปอง (อาครับบิม) ไปยังศิน  ใตสุดท่ีคาเดชบารเนีย 
เรื่อยมาถึงฮาซารัดดาร และอัสโมน 5จากอัสโมน 
ไปตามลําแมน้ําวาดิแหงอียิปตสิ้นสุดลงที่ทะเลเมดิเตอรเรเนียน  
6พรมแดนตะวันตกของเจาคือชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
7พรมแดนดานเหนือของเจาเริ่มจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนเรื่อยไป
ถึงภูเขาโฮร 8ไปยังเลโบฮามัท ไปเซดัด 9เรื่อยถึงศิโฟรน 
ไปจดฮาซาเรนัน 10พรมแดนตะวันออกเริ่ม 
จากฮาซาเรนันมาท่ีเชฟาม 11เรื่อยลงมาถึงริบลาห 
ดานตะวันออกของอายิน  
ไลมาตามลาดเขาดานตะวันออกของทะเลคินเนเรท (แกลิลี) 
12แลวเรื่อยมาตามแมน้ําจอรแดนสิ้นสุดท่ีทะเลตาย" 
13โมเสสสั่งชนอิสราเอลวา 
"นี่คืออาณาเขตที่ทานท้ังหลายจะจับฉลากแบงสรรกรรมสิทธ์ิกัน 
องคพระผูเปนเจา+ไดทรงบัญชาไวใหแบงกันในหมูเกาตระกูล  
และครึ่งของหนึ่งตระกูลสายโยเซฟ 14เพราะตระกูลรูเบน  
กาดและครึ่งหนึ่งของมนัสเสหไดรับ 
กรรมสิทธ์ิในดินแดนฟากตะวันออกของจอรแดนตรงขาม 
เยรีโคแลว"15 สองตระกูล 
และครึ่งตระกูลนี้ไดรับดินแดนทางฟากตะวันออกของจอรแดนดาน 
เยรีโคแลว 



16องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
17"ตอไปนี้เปนรายชื่อผูที่จะทําหนาท่ีจัดสรรกรรมสิทธิ์ในดินแดนคื
อ ปุโรหิตเอเลอาซาร โยชูวาบุตรนูน 18 
และผูนําซ่ึงไดรับแตงต้ังจากแตละตระกูล เพื่อชวยแบงสรร 
19ไดแก   
คาเลบบุตรเยฟุนเนห จากตระกูลยูดาห  
20เชมูเอลบุตรอัมมีฮูด จากตระกูลสิเมโอน 
21เอลีดาดบุตรคิสโลน จากตระกูลเบนยามิน 
22บุคคีบุตรโยกลี  จากตระกูลดาน 
23ฮันนีเอลบุตรเอโฟด จากตระกูลมนัสเสห 
24เคมูเอลบุตรชิฟทาน จากตระกูลเอฟราอิม 
25เอลีซาฟานบุตรปารนาค จากตระกูลเศบูลุน 
26ปลทีเอลบุตรอัสซาน จากตระกูลอิสสาคาร 
27 อาหิฮูดบุตรเชโลมี จากตระกูลอาเชอร 
28 เปดาเฮลบุตรอัมมีฮูด  จากตระกูลนัฟทาล ี
29คนเหลานี้คือผูท่ีองคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาใหจัดสรรกรรมสิ
ทธ์ิแกชนอิสราเอลในดินแดนคานาอัน 
 
หัวเมอืงของพวกเลว ี
35 ณ ที่ราบโมอับริมแมน้ําจอรแดน ตรงขามเมืองเยรีโค 
องคพระผูเปนเจา+ตรัสกับโมเสสวา 
2"จงสั่งชนอิสราเอลใหยกเมืองบางเมืองและทุงหญาโดยรอบใหแก
ชาวเลวี  3เมืองเหลานี้จะไดเปนที่พักอาศัย ของเขาทั้งหลาย  
และทุงหญาซ่ึงรายรอบไวสําหรับฝูงสัตวของเขา 
4ทุงหญาของเขามีระยะหาง 450 เมตร จากกําแพงเมืองท้ังสี่ดาน 
5ฉะนั้นจะมีอาณาเขตโดยวัดเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว 900 
เมตรทุกดาน  โดยมีเมืองอยูใจกลาง 
 



เมืองลี้ภัย 
6เจาจงยกเมือง 6 แหงใหแกคนตระกูลเลวี  
เพื่อเปนเมืองลี้ภัยสําหรับผูท่ีทําให 
คนตายโดยไมเจตนาจะหนีไปลี้ภัย  นอกจากนั้นจงยกเมืองตางๆ 
ใหอีก 42 เมือง 7ร ว ม  48 หัวเมืองและทุงหญารายรอบ 
8เมืองเหลานี้อยูในภาคตางๆ ของประชากร  
คนตระกูลใหญมีหลายเมืองท่ีจะยกใหชาวเลวี ตระกูลเล็ก 
กวายกใหนอยลง" 9องคพระผูเปนเจา+  ตรัสกับโมเสสวา 
10"จงบอกชนอิสราเอลวา 
เม่ือพวกเขาขามแมน้ําจอรแดนเขาสูคานาอันแลว 
11จงกําหนดเมืองลี้ภัยไว  
เพื่อผูท่ีทําใหคนตายโดยไมเจตนาจะหนีเขาไปพักพิง 
12เมืองเหลานี้จะเปนท่ีหลบลี้จากการแกแคนจากญาติของผูตาย 
เพื่อมิใหประหารจําเลย 
จนกวาจะถูกไตสวนตอหนาท่ีประชุมเสียกอน 
13เมืองท้ัง 6 นี้จะเปนเมืองลี้ภัย 14โดยมี 3 แหงตั้ง อยู ณ 
ดินแดนคานาอันและอีก 3 
แหงอยูท่ีฟากตะวันออกของแมน้ําจอรแดน 15เมืองลี้ภัยท้ัง 6 
แหงนี้ ไมเพียงแตเปนท่ีหลบภัยของชาวอิสราเอลเทานั้น   
ยังสําหรับคนตางดาวและผูสัญจรอีกดวย 
16แตหากผูใดถูกทํารายถึงตายดวยแทงเหล็ก  
ตองถือเปนฆาตกรรม  ฆาตกรจะตองถูกประหาร 
17หรือหากผูตายถูกทํารายดวยกอนหินเปนฆาตกรรม  
ฆาตกรจะตองตาย 18เชนเดียวกับในกรณี ท่ีใชไมเปนอาวุธ  
19ผูแกแคนจะสังหารฆาตกรไดเม่ือพบตัว 
20ฉะนั้นหากผูใดฆาอีกคนหนึ่งดวย ความมุงราย 
โดยขวางสิ่งใดใสเขา  หรือลอบทํารายเขา  



21หรือชกตอยเขาจนตาย  คนนั้นเปนฆาตกร จะถูกผูท่ีมา 
แกแคนประหาร 
 22แตหากเปนอุบัติเหตุ  ในกรณีท่ีมีการขวางปาโดยไมเจตนา  
23หรือเหวี่ยง กอนหินไปถูกโดยมิไดมีเรื่องบาดหมาง  
โดยไมรูตัววาจะพลาดไปถูกเขาและมิไดมุงทํารายคูตอสู  
แตคนนั้นก็ตายไป 24ประชากรจะตัดสินวาเปนอุบัติเหตุหรือไม 
และวาจะมอบตัวจํา เลยใหแกผูแกแคนหรือไม  
25หากมติมหาชนวาเปนอุบัติเหตุ  
ก็จะชวยปองกันจําเลยพนจากมือผูแกแคน  
จําเลยจะไดรับอนุญาตใหพัก อาศัยท่ีเมืองลี้ภัย  
เขาจะตองอยูท่ีเมืองลี้ภัยนั้นจวบจนปุโรหิตใหญผูไดรับการเจิมดว
ยน้ํามันบริสุทธิ์สิ้นชีวิตลง  26หากจําเลยหนีออกจากเมืองลี้ภัย  
27และผูแกแคนพบเขาขางนอกเมืองนั้นและฆาเขา 
ไมถือเปนฆาตกรรม 
28เพราะจําเลยควรจะพักอยูในเมืองลี้ภัยจวบจนปุโรหิตใหญสิ้นชีวิ
ต  หลังจากนั้น เขาจึงสามารถกลับคืนภูมิลําเนาเดิมของตน 
29นี่เปนกฎถาวรสําหรับเจาท้ังหลายสืบไป 
ทุกชั่วอายุไมวาเจาอาศัยอยูที่ไหน 
30ฆาตกรทุกคนจะตองถูกประหาร  
แตก็ตอเมื่อมีพยานมากกวาหนึ่งเสียง  
หากมีพยานกลาวหาเพียงเสียงเดียว จําเลย ไมตองถูกประหาร 
31ผูใดถูกตัดสินวากระทําฆาตกรรมจริงจะตองถูกประหาร 
ไมมีการรับคาไถตัว จากเขา  
32และไมมีการรับสินไหมจากผูท่ีหนีไปอยูในเมืองลี้ภัย 
เพื่อใหเขากลับคืนภูมิลําเนากอน ปุโรหิตใหญสิ้นชีวิต 
33อยาทําใหดินแดนที่เจาอยูแปดเปอนมลทิน  
เพราะโลหิตทําใหแผนดินแปดเปอน  
และไมอาจชําระมลทินใหดินแดนที่เปอนเลือดได  



นอกจากใชโลหิตของผูท่ีทําใหแผนดินเปอนเลือด  
34เจาอยาไดสรางมลทินแกแผนดินซ่ึงเจาอาศัยอยูและเราสถิตอยู  
เพราะเราผูเปนองคพระผูเปนเจา+อยูทามกลางชนอิสราเอล" 
                          
มรดกของหญงิทีส่มรส 
36 หัวหนาเชื้อสายกิเลอาด (แหงวงศมาคีร ตระกูลมนัสเสห 
บุตรชายของโยเซฟ)  ม า พ บโมเสส 
และหัวหนาตระกูลตางๆรองเรียนวา 
2"องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชา ใหทานจัดสรรที่ 
ดินโดยจับฉลากกันใน หมูประชากรอิสราเอล และใหยกมรดกของ 
เศโลเฟหัดญาติของเรา แกบุตรสาวของเขา 
3แตหากพวกนางแตงงานกับคนตระกูลอื่น 
ที่ดินของพวกนางก็จะกลายเปนของคนตระกูลท่ีนาง แตงงานดวย  
ทําใหท่ีดินรวมของตระกูลเราลดลงไป 
4และไมไดกลับคืนมาในปก่ึงศตวรรษ" 
5โมเสสจึงแถลงพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา+ตอหนาชุมชนอิ
สราเอลวา "ที่พี่นองตระกูลโยเซฟรองเรียน มาก็สมควร 
6องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาวาบุตรสาวทั้งหลายของเศโลเฟหัด
จะแตงงานกับใครก็ไดตามใจชอบ  
แตตองเปนคนในตระกูลเดียวกัน  
7โดยวิธีนี้ท่ีดินของตระกูลจะไมมีสวนใดตกเปนของตระกูลอื่น 
เพราะวามรดกของทุกตระกูลจะสืบทอดไปถาวรตามที่ไดรับการจัด
ส รรครั้งแรก 8หญิงสาวทุกตระกูลของอิสราเอลที่เปนทายาทรับ 
มรดกจะตองแตงงานกับชา ย ต ระกูลเดียวกัน  
ที่ดินจึงจะไมตกเปนของตระกูลอื่น  9โดยวิธีนี้ทรัพยสิน 
มรดกจะไดไมยายมือไปยังตระกูลอื่น" 
10บุตรสาวของเศโลเฟหัดจึงปฏิบัติตามท่ีองคพระผูเปนเจา+ตรัสสั่
ง โ ม เ ส ส  11ทั้งมาลาห  ทีรซาห โฮกลาห  



มิลคาหและโนอาห บุตรสาวของเศโลเฟหัด 
จึงแตงงานกับลูกพ่ีลูกนองทางสายบิดา 12คือแตงงานกับ 
ชายในวงศของตระกูลมนัสเสหบุตรโยเซฟ  
ทรัพยสมบัติจึงยังคงอยูในวงศตระกูล  และเชื่อสายของบิดา 
13เหลานี้คือคําบัญชาและบทบัญญัติซ่ึงองคพระผูเปนเจา+ประทา
นแกประชากรอิสราเอลผานทางโมเสส ณ 
ที่ราบโมอับริมแมน้ําจอรแดนตรงขามเมืองเยรีโค 


