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લેવી
લેખક
આ ુસ્તકના લેખકના પ્ર ું સમાધાન ુસ્તકના સમાપનની કલમમાં

આપવામાં આ ું છે, “આ આજ્ઞાઓ છે કે જે ઈ રે ઇઝરાયલના
સંતાનો માટે ૂસાને સનાઈ પવર્ત પર ફરમાવી” (27:34; આ પણ
તપાસો 7:38; 25:1; 26:46). આ ુસ્તક નયમો સંબં ધત અનેક
ઐ તહા સક બનાવોનો કાળક્રમા ુસાર હેવાલ આપે છે. (8:10;
24:10-23). લેવી શ લેવી કુળ પરથી ઉતર આવે છે કે જનેા
સભ્યોને પ્ર ુ દ્વારા તેમના યાજકો અને આરાધનાના આગેવાનો થવા
અલગ કરવામાં આ ા હતા. આ ુસ્તક લેવીઓના પ્ર ો અને
જવાબદાર ઓને સંબો ધત કરે છે, બહુ ખાસ ર ત,ે બધા જ યાજકોને
તેઓએ કેવી ર તે લોકોને આરાધનામાં સહાય કરવી તે વષે ૂચવવામાં
આ ું છે અને લોકોને જણાવવામાંઆ ું છે કે કેવી ર તે તેઓએપ વત્ર
જીવન જીવ ું.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1446 થી 1405 વચ્ચેનો છે.
લેવીના ુસ્તકમાં જોવા મળ ું નયમશા ઈ રે સનાઈ પવર્ત ઉપર

કે તેની પાસે ૂસાને કહ જણા ુ હ ું કે ાં ઇઝરાયલીઓએ થોડા
સમય માટે છાવણી કર હતી.

વાંચકવગર્
આ ુસ્તક આવનાર પેઢ ઓના યાજકો, લેવીઓ તથા ઇઝરાયલના

લોકો માટે લખવામાં આ ું હ ુ.ં
હે ુ
લેવીના ુસ્તકની શરૂઆત ઈ ર ૂસાને ુલાકાત મંડપમાંથી બોલાવે

છે ત્યાંથી થાય છે. લેવી ું ુસ્તક આ છુટકારો પામેલા લોકોને તેઓએ
કેવી ર તે પોતાના મ હમાવાન ઈ ર કે જઓે હવે તેઓ મધ્યે વસતા
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હતા તેઓ સાથે યોગ્ય સંબંધ જાળવવો જોઈએ તેની સમજઆપે છે.
આ પ્રજાએ હમણાં જ મસર દેશ તથા તેની સંસ્કૃ ત અને ધમર્ છોડ્યા
હતા અને તેઓ કનાન દેશમાં પ્રવેશવા જઈ ર ા હતા કે ાં બીજી
સંસ્કૃ તઓઅને ધમ તે પ્રજાને અસર કરશે. લેવી ું ુસ્તક લોકોને આ
સંસ્કૃ તઓથી અલગ (પ વત્ર) રહેવા અને યહોવાહને વ ા ુ રહેવા
જરૂર શરતો ૂર પાડે છે.

ુદ્રાલેખ
ૂચનાઓ

રૂપરેખા
1. અપર્ણો માટે ૂચનાઓ – 1:1-7:38
2. ઈ રના યાજકો માટે ૂચનાઓ – 8:1-10:20
3. ઈ રના લોકો માટે ૂચનાઓ – 11:1-15:3
4. વેદ અને પ્રાય તના દવસ માટેની ૂચનાઓ – 16:1-34
5. ાવહા રક પ વત્રતા – 17:1-22:33
6. સાબ્બાથો, પવ અને ઉજવણીઓ – 23:1-25:55
7. ઈ રનો આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કરવાની શરતો – 26:1-27:34

આખા અપર્ણ ું દહન
1 યહોવાહે ૂસાને બોલાવીને ુલાકાતમંડપમાંથી તેની સાથે વાત

કર કે, 2 “ ું ઇઝરાયલી લોકોને એમ કહે કે, ‘ ારે તમારામાંનો કોઈ
માણસ યહોવાહને અપર્ણ ચઢાવે ત્યારે તે અપર્ણ તમારે પ ુમાં ુ,ંએટલે
જાનવરમાં ું ખાસ કર ને ઘેટાંબકરાંમાં ું ચઢાવ ું.

3જો કોઈ ું અપર્ણ જાનવરના દહનીયાપર્ણ ું હોય, તો તે નર હો ું
જોઈએ અને તે ખોડખાંપણ વગર ું હો ું જોઈએ. તેણે જાનવરને
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ ચઢાવ ું, જથેી તે પોતે યહોવાહની

આગળ માન્ય થાય. 4જે ક્ત તે જાનવરને લઈને આવે તેણે પોતાનો
હાથ તે દહનીયાપર્ણના માથા પર ૂકવો એટલે પ્રાય કરવા તેનો
સ્વીકાર કરવામાં આવશે.

5 પછ તે બળદને યહોવાહની સમક્ષ કાપે. યાજકો,એટલે હારુનના
ુત્રો, તેના રક્તને લાવીને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ આવેલી
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વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટે. 6 પછ દહનીયાપર્ણ ું ચામડુ તે ઉતારે અને
કાપીને તેના ટુકડા કરે.

7હારુન યાજકના ુત્રો વેદ પરઅ ૂક ને અ પર લાકડાં ગોઠવે.
8 યાજકો,એટલે હારુનના ુત્રો, તે ટુકડા, મા ું તથા ચરબી, વેદ પરના
બળતા લાકડાંનાં અ પર ગોઠવે. 9 પણ જાનવરના આંત રક ભાગો
તથા પગપાણીથી ધોઈ નાખ.ે પછ યાજકવેદ પર તે બધા ું અપર્ણ કરે.
તે દહનીયાપર્ણ તર કે વેદ પર ૂક ું અને એ યહોવાહને માટે ુવા સત
છે.

10 જો દહનીયાપર્ણને માટે તે ું અપર્ણ ટોળામાંથી એટલે કે
ઘેટાંબકરાંમાંથી હોય, તો તે ખોડખાંપણ વગરનો નર પ ુ જ હોવો
જોઈએ. 11 તે તેને વેદ ની ઉ ર બાજુએ યહોવાહની સમક્ષ કાપે.
યાજકો, એટલે હારુનના ુત્રો, તે ું રક્ત વેદ ની આગળ પાછળ અને
ચારે બાજુએ છાંટે.

12તે તેને મા ું તથા ચરબી સ હત કાપીને તેના ટુકડા કરે અને યાજક
તેઓને વેદ પરના અ પરનાં લાકડાં પર ગોઠવે. 13 પણ આંત રક
ભાગો તથા પગને તે પાણીથી ધોઈ નાખ.ે પછ યાજક તે બ ું અપ ને
વેદ પર તે ું અપર્ણ કરે. તે યહોવાહને માટે ુવા સત દહનીયાપર્ણ
એટલે હોમયજ્ઞ છે.

14 જો યહોવાહને માટે તે ું દહનીયાપર્ણ પક્ષીઓ ું હોય, તો તે
હોલા ું કે ક ૂતરનાં બચ્ચાં ું અપર્ણ ચઢાવ.ે 15યાજક તેને વેદ આગળ
લાવીને તે ું મા ું મરડ નાખે અને વેદ પર તે ું દહન કરે. પછ તે ું રક્ત
વેદ ની એક બાજુએ રેડ દે.

16 તે તેની અ ની કોથળ તેના મેલ સ હત* કાઢ લઈને વેદ ની ૂવર્
બાજુએ રાખ નાખવાની જગ્યાએ ફેંક દે. 17યાજક તે પક્ષીને બે પાંખો
વચ્ચેથી ચીરે, પર ુ તેના બે ભાગ જુદા થવા ન દે. પછ યાજક વેદ
પરનાઅ પરનાં લાકડાં પર તે ું દહન કરે. તે યહોવાહને માટે ુવા સત
દહનીયાપર્ણ છે.

* 1:16 1:16 પાચન પહેલાં
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2
ખાદ્યાપર્ણ

1 ારે કોઈ ક્ત યહોવાહને ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવે ત્યારે તે ું અપર્ણ
મેંદા ું હોય અને તે તેના પર તેલ રેડે અને તેના પર ૂપ ૂકે. 2 તે
હારુનના ુત્રોની પાસે એટલે યાજકોની પાસે તે લાવે અને તે તેમાંથી
એક ુઠ્ઠ ભર મેંદાનો લોટ, તેલ અને ૂપ લે. પછ યાજક યહોવાહની
કરુણાની યાદગીર માટે ુવા સત ખાદ્યાપર્ણ તર કે વેદ પર તે ું દહન
કરે. 3ખાદ્યાપર્ણમાંથી જે બાક રહે તે હારુન ું તથા તેના ુત્રો ું થાય.
તે યહોવાહના હોમયજ્ઞોમાં સૌથી પરમપ વત્ર વસ્ ુ ઈ રને માટે છે.

4 ારે ું ભઠ્ઠ માં પકાવે ું ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવ,ે ત્યારે તે મેંદા ું જ
હોય અને તે તેલથી મોહેલા લોટની બેખમીર રોટલીઓ અથવા તેલ
ચોપડલેા બેખમીર ખાખરા જ હોય. 5જો તારુઅપર્ણ તવામાં પકાવે ું
ખાદ્યાપર્ણ હોય, તો તે પણ તેલથી મોહેલા મેંદા ું જ બનાવે ું અને
બેખમીર હોય.

6 તારે તેના ભાગ કર ને ટુકડા કરવા અને તેના પર તેલ રેડ ું. આ
ખાદ્યાપર્ણ છે. 7જો તારુખાદ્યાપર્ણ કઢાઈમાં પકાવે ું હોય, તો તે તેલમાં
તળ ને મેંદા ું બનાવ ુ.ં

8આ ર તે શેકે ું, તળે ું ખાદ્યાપર્ણ તારે યહોવાહની આગળ લાવ ું
અને તે યાજક આગળ રજૂ કર ું અને તે તેને વેદ પાસે લાવ.ે 9 પછ
યાજક તે ખાદ્યાપર્ણમાંથી કેટ ુંક યાદગીર માટે કાઢ ને વેદ પર તે ું દહન
કરે. તે યહોવાહને માટે ુવા સત હોમયજ્ઞ છે. 10 ખાદ્યાપર્ણમાંથી જે
બાક રહે તે હારુન ું તથા તેના ુત્રો ું થાય. તે યહોવાહને અ પત કરે ું
યહોવાહના હોમયજ્ઞમાં પરમપ વત્ર વસ્ ુ છે.

11 જે ખાદ્યાપર્ણ તમે યહોવાહ પ્રત્યે ચઢાવો તેઓમાં ું કોઈ પણ
ખમીરવા ું બનાવે ું ન હોય, કેમ કે તમારે યહોવાહના હોમયજ્ઞ તર કે
કઈ પણ ખમીર ું અથવા કઈ પણ મધ ું દહન કર ું ન હ. 12 પ્રથમ
ફળના અપર્ણ તર કે તેઓને તમારે યહોવાહ પ્રત્યે ચઢાવવા, પણ
ુવાસને માટે વેદ પર તેઓ ચઢે ન હ. 13 તમારે તમારાં ખાદ્યાપર્ણના
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પ્રત્યેક અપર્ણમાં મીઠુ* નાખ ું. તમારા ખાદ્યાપર્ણમાં ઈ રના કરારના
મીઠાની ખામી રહેવા ન દો. તમારા પ્રત્યેક અપર્ણ સાથે તમે તમારે મીઠુ
ચઢાવ ું.

14જો તમે યહોવાહ પ્રત્યે પ્રથમ ફળ ું ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવો, તો તમારા
પ્રથમ ફળના ખાદ્યાપર્ણને માટે ભરેલાં કણસલાં અંગારા પર શેક ને
તાજાં કણસલાંનો પોંક પાડ ને તમારે ચઢાવવો. 15 તે પર તમારે તેલ
રેડ ું અને તે પર લોબાન ૂકવો. એ ખાદ્યાપર્ણ છે. 16 પછ યાજક
પ્રતીકરૂપે તે પોંકમાંથી થોડો પોંક, તેલમાંથી થોડુ તેલ તથા તે પરનો બધો
લોબાન લઈને યહોવાહને ખાદ્યાપર્ણ તર કે વેદ ની અ માં દહન કરે. તે
યહોવાહને માટે હોમયજ્ઞ છે.

3
શાંત્યપર્ણ

1 જો કોઈ ું અપર્ણ શાંત્યપર્ણનો યજ્ઞ હોય અને જો તે જાનવર
ચઢાવે, પછ તે નર હોય કે નાર હોય, તો યહોવાહ પ્રત્યે તે ખોડખાંપણ
વગર ું ચઢાવે. 2 તે પોતાના અપર્ણના માથા પર પોતાનો હાથ ૂકે અને
ુલાકાતમંડપના દ્વાર પાસે તેને કાપ.ે પછ યાજકો, એટલે હારુનના
ુત્રો તે ું રક્ત વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટે.
3 તે શાંત્યપર્ણના યજ્ઞમાંથી યહોવાહ પ્રત્યે હોમયજ્ઞ ચઢાવે.

આંતરડાની આસપાસની ચરબી તથા આંતરડાં પરની બધી ચરબી,
4બ ે ૂત્ર પડ તથા તે પરની ચરબી જાંઘો પાસે હોય છે તે તથા ૂત્ર પડ
સાથે કલેજા પર ું ચરબી ું પડ તે કાઢ લે. 5 હારુનના ુત્રો વેદ પરના
અ પર લાકડા ઉપરના દહનીયાપર્ણ પર તે ું દહન કરે. તે યહોવાહને
માટે ુવા સત હોમયજ્ઞ છે.

6 જો કોઈ માણસ શાંત્યપર્ણ તર કે ઘેટાંબકરાંને યહોવાહ સમક્ષ
લાવ,ે પછ તે નર હોય કે નાર હોય, તો તે શાંત્યપર્ણ ખોડખાંપણ
વગર ું ચઢાવ.ે 7જો તે હલવાન ું અપર્ણ ચઢાવે, તો તે તેને યહોવાહની
આગળ ચઢાવ.ે 8 તે પોતાના અપર્ણના માથા પર પોતાનો હાથ ૂકે અને

* 2:13 2:13 મીઠુ ઈ ર અને ઇઝરાયલીઓ વચ્ચે કરેલા કરાર સાથે સરખાવવામાં આવે
છે
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ુલાકાતમંડપની આગળ તેને કાપ.ે પછ હારુનના ુત્રોએ તે ું રક્ત
વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટ ુ.ં

9 શાંત્યપર્ણના યજ્ઞમાંથી તે યહોવાહને સારુ હોમયજ્ઞ ચઢાવે.
તેની ચરબી, તેની ુ ૂછડ આખી અને આખી કરોડના હાડકાની
લગોલગથી તે કાપી લે અને આંતરડાની આસપાસની ચરબી તથા
આંતરડા પરની સઘળ ચરબી, 10બ ે ૂત્ર પડો તથા તેની પરની કમર
પાસેની ચરબી અને ૂત્ર પડ સાથે કલેજા પર ું અંતરપડ તે કાઢ લે.
11અને યાજક વેદ પર તે ું દહન કરે; તે યહોવાહને માટે હોમયજ્ઞરૂપ
ખાદ્ય પદાથર્ છે.

12 જો માણસ ું અપર્ણ બકરા ું હોય, તો તે યહોવાહની આગળ
ચઢાવે. 13તે બકરાના માથા પર પોતાનો હાથ ૂકે અને ુલાકાતમંડપની
આગળ તેને કાપે. પછ હારુનના ુત્રોએ તે ું રક્ત વેદ ની ચારે બાજુએ
છાંટ ુ.ં 14 તે માણસ અ થી પોતા ું અપર્ણ યહોવાહને માટે ચઢાવે.
તે આંતરડાની આસપાસની ચરબી તથા આંતરડા પરની સઘળ ચરબી
કાઢ લે.

15બ ે ૂત્ર પડો અને તેની પરની કમર પાસેની ચરબી, ૂત્ર પડો પાસે
કલેજા પર ું અંતરપડ તે કાઢ લે. 16 આ તમામ ું યાજકે શાંત્યપર્ણ
તર કે દહન કર ું, તે ુવાસને સારુ હોમયજ્ઞરૂપ ખાદ્ય પદાથર્ છે. સઘળ
ચરબી યહોવાહની છે. 17તમાર વંશપરપરા તમારાં સઘળાં રહેઠાણોમાં
એ હમેશને માટે તમારો વ ધ થાય, એટલે ચરબી કે રક્ત તમારે ખાવાં
જ ન હ.’ ”

4
ઇરાદા ૂવર્ક ન હ એવા પાપ માટે અપર્ણ

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 2 “ઇઝરાયલના લોકોને કહે, ‘જે કૃત્યો
કરવાની યહોવાહે મના કર છે તે ન કરવા તે ું પાલન કરે, જો કોઈ

ક્ત અજાણતા માર આજ્ઞાઓ ું ઉલ્લંઘન કરે તેને માટે આ નયમો
છે. 3જો પ્ર ુખ યાજક* પાપ કર ને લોકો પર દોષ ૂકે, તો જે પાપ તેણે

* 4:3 4:3અ ભ ષક્ત યાજક
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ક ુ હોય તેને લીધે પાપાથાર્પર્ણને સારુ તે યહોવાહ પ્રત્યે ખોડખાંપણ
વગરનો એક જુવાન બળદ ચઢાવ.ે

4 તે બળદને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર પાસે યહોવાહની આગળ
લાવે અને બળદના માથા પર પોતાનો હાથ ૂક ને તેને યહોવાહની
સમક્ષ કાપે. 5અ ભ ષક્ત યાજક તે બળદના રક્તમાંથી કેટ ુંક લઈને
ુલાકાતમંડપમાં લાવ.ે
6 યાજક પોતાની આંગળ તે રક્તમાં બોળ ને તેમાંથી યહોવાહની

આગળ પરમપ વત્ર ાનના પડદાની સામે સાત વાર છાંટે. 7 ુવા સત
દહનીયાપર્ણની વેદ ુલાકાતમંડપમાં યહોવાહનીઆગળ છે તેનાં શગ
પર યાજક તે રક્તમાંથી ચોપડે અને જે યજ્ઞવેદ ુલાકાતમંડપના
પ્રવેશદ્વાર પાસે છે તેના થડમાં બળદ ું સઘ ું રક્ત તે રેડ દે.

8 તેણે પાપાથાર્પર્ણના બળદની બધી ચરબી કાઢ લેવી; આંતરડાં
પરની અને તેની આસપાસની ચરબી, 9 બે ૂત્ર પડો તથા તેની પરની
કમર પાસેની ચરબી અને કલેજા પર ું અંતરપડ ૂત્ર પડો ુદ્ધાં તેણે
કાઢ લે ું. 10જમે તે શાંત્યપર્ણના યજ્ઞના બળદમાંથી કાઢ લેવાય છે
તેમ, યાજક દહનીયાપર્ણની વેદ પર તેઓ ું દહન કરે.

11 બળદ ું ચામડુ, તે ું બાક ું માંસ, તે ું મા ુ,ં તેના પગ, તેનાં
આંતરડા તથા તે ું છાણ, 12 બળદનો બાક નો ભાગ, તે છાવણીની
બહાર કોઈ સ્વચ્છ જગ્યાએ, એટલે રાખ નાખવાની જગ્યાએ લાકડાં
સળગાવીને તેને બાળ ૂકે. ાં રાખ નાખવામાં આવે છે ત્યાં તેને
બાળ નાખવામાં આવે.

13જો સમગ્ર ઇઝરાયલની પ્રજા† અજાણતાં પાપ કર ને, તે બાબત
સ ુદાયની નજરથી ુપ્ત રહેલી હોય અને જે કૃત્યો કરવાની યહોવાહે
મના કરેલી છે તેમાં ું કોઈ કૃત્ય કર ને તેઓ દો ષત થયા હોય, 14 તો

ારે જે પાપ તેઓએ ક ુર્ હોય તેની જાણ પડે ત્યારે સ ુદાય‡
પાપાથાર્પર્ણને માટે એક જુવાન બળદ ચઢાવે અને તેને ુલાકાતમંડપની
આગળલાવ.ે 15સભાના વડ લો યહોવાહનીઆગળ તે બળદના માથા
પર પોતાના હાથ ૂકે અને યહોવાહની સમક્ષ તે બળદ કપાય.
† 4:13 4:13 સમગ્ર ઇઝરાયલની પ્રજા સભા ‡ 4:14 4:14 સમગ્ર ઇઝરાયલની પ્રજા
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16અ ભ ષક્ત યાજક તે બળદ ું થોડુ રક્ત ુલાકાતમંડપમાં લાવ.ે
17 યાજક પોતાની આંગળ તે રક્તમાં બોળ ને યહોવાહની સમક્ષ સાત
વાર પડદા પર છાંટે.

18 જે વેદ યહોવાહની સમક્ષ ુલાકાતમંડપમાં છે તેના શગ પર
તે રક્તમાંથી થોડુ રક્ત રેડે અને બાક ું બ ું રક્ત ુલાકાતમંડપના
પ્રવેશદ્વાર આગળની દહનીયાપર્ણની વેદ નાં પાયામાં રેડ દે ુ.ં 19 તેણે
બળદની બધી ચરબી કાઢ લઈને વેદ પર બાળ ૂકવી.

20એ બળદને તે આ પ્રમાણે કરે. પાપાથાર્પર્ણના બળદની જમે જ
તેણે એ બળદ ું પણ કર ું અને યાજક લોકોને માટે પ્રાય ત કરે અને
તેઓને માફ કરવામાંઆવશ.ે 21તે બળદને છાવણીની બહાર લઈજાય
અને જમે તેણે પહેલા બળદને બાળ ના ો હતો તેમ એને પણ બાળ
દે. તે આખી પ્રજાને માટે પાપાથાર્પર્ણ છે.

22 ારે કોઈ અ ધકાર પાપ કર ને જે બધાં કૃત્યો કરવાની તેના
ઈ ર યહોવાહે મના કર ને આજ્ઞા આપી છે તેમાં ું કોઈ પાપ અજાણે
કર ને દો ષત ઠરે, 23 ત્યારે જો જે પાપ વષે તે દો ષત થયો હોય તેની
તેને જાણ કરવામાં આવે, તો તે એક બકરા ું એટલે એક ખોડખાંપણ
વગર વગરના નર ું અપર્ણ લાવ.ે

24બકરાના માથા પર તે પોતાનો હાથ ૂક ને ાં યહોવાહની સમક્ષ
દહનીયાપર્ણ કપાય છે ત્યાં તે તેને કાપ.ે આપાપાથાર્પર્ણ છે. 25 યાજક
પોતાની આંગળ વડે પાપાથાર્પર્ણના રક્તમાં ું લઈને દહનીયાપર્ણની
વેદ નાં શગ પર તે લગાડે અને બાક ું રક્ત યજ્ઞવેદ ના પાયામાં રેડ
દે.

26 શાંત્યપર્ણના યજ્ઞની ચરબીની જમે તેની બધી ચરબી ું દહન કરે.
તેના પાપને લીધે યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે,એટલે તેને ક્ષમા કરવામાં
આવશ.ે

27 જે કૃત્યો કરવાની યહોવાહે મના કર છે તેમાં ું કોઈ પણ પાપ
કર ને કોઈ સામાન્ય માણસઅજાણતા પાપ કરે અને જો તે દોષમાં પડ,ે
28 તો જો, જે પાપ વષે તે દો ષત થયો હોય તેની તેને જાણ કરવામાં
આવે, તો તે એક ખોડખાંપણ વગરની બકર ું અપર્ણ લાવ,ે જે પાપ
વષે તે દો ષત થયો હોય તેને લીધે તે લાવ.ે
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29તે પોતાના હાથ પાપાથાર્પર્ણના માથા પર ૂકે અને દહનીયાપર્ણની
જગ્યાએ પાપાથાર્પર્ણને કાપે. 30 યાજક પોતાની આંગળ વડે તેના
રક્તમાં ું થોડુ રક્ત લઈને દહનીયાપર્ણની વેદ નાં શગ પર તે લગાડે
અને બાક ું બ ું જ રક્ત વેદ ના પાયામાં રેડ દે.

31જમે શાંત્યપર્ણના યજ્ઞની ચરબી કાઢ લેવામાં આવે છે તેમ તેની
બધી ચરબી તે કાઢ લે. યાજક યહોવાહ પ્રત્યે ુવાસને માટે વેદ પર
તે ું દહન કરે. યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે,એટલે તેને ક્ષમા કરવામાં
આવશ.ે

32જો કોઈ માણસ પાપાથાર્પર્ણને માટે હલવાન ું અપર્ણ લાવે તો તે
ખોડખાંપણવગરની નાર લાવ.ે 33તે પોતાનો હાથ પાપાથાર્પર્ણના માથા
પર ૂકે અને ાં દહનીયાપર્ણ કપાય છે, ત્યાં તે જગ્યાએપાપાથાર્પર્ણને
માટે તેને કાપે.

34 યાજક પોતાની આંગળ વડે પાપાથાર્પર્ણના રક્તમાં ું થોડુ રક્ત
લઈને દહનીયાપર્ણની વેદ નાં શગ પર લગાડે અને બાક ું બ ું રક્ત
વેદ ના પાયામાં રેડ દે. 35જમેશાંત્યપર્ણના યજ્ઞમાંથી હલવાનની ચરબી
કાઢ લેવામાં આવે છે તેમ તેની બધી ચરબી તે કાઢ લે અને યાજક
યહોવાહના હોમયજ્ઞોની ર ત પ્રમાણે વેદ પર તેઓ ું દહન કરે. જે પાપ
વષે તે દો ષત થયો હોય તેને લીધે યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે અને
તે માણસને માફ કરવામાં આવશે.

5
પાપાથાર્પર્ણની જરૂર પડે તેવા બનાવો

1જો કોઈ પણ ક્તસાક્ષી હોવા છતાં તેને શપથઆપવામાંઆવે,
તો તેણે પોતે જ જોયે ું કે જાણે ું હોય તે ન જણાવે તો તે પાપમાં
પડે અને તેને માટે તે પોતે જવાબદાર છે. 2 અથવા જે બાબત ઈ રે
અ ુદ્ધ તર કે ઠરાવેલી છે તેનો જો કોઈ માણસ સ્પશર્ કરે,એટલે અ ુદ્ધ
પ ુનો ૃતદેહ, જાનવરનો ૃતદેહ, અ ુદ્ધ સપર્ ટયાના ૃતદેહનો સ્પશર્
કરે અને તે ક્તના જાણવામાં ન આવતાં તેણે તેનો સ્પશર્ કય હોય
તો તે અ ુદ્ધ અને દો ષત ગણાય.
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3અથવા જો કોઈ માણસ કોઈપણ અ ુદ્ધતાથી અ ુદ્ધ થયો હોય
અને તેની અ ુદ્ધતાનો જો કોઈ સ્પશર્ કરે અને તે તેના જાણવામાં આ ું
ન હોય, તો ારે તે તેના જાણવામાં આવે ત્યારે તે દો ષત* ગણાય.

4 અથવા જો કોઈ માણસ દુ તા કરવાના અથવા સારુ કરવાના
સોગન પોતાના હોઠોથી વગર વચારે ખાઈને ગમે તેમ તે કહે અને જો
તે તેના જાણવામાં આ ું ન હોય, તો ારે તે તેના જાણવામાં આવે
ત્યારે તે તેઓમાંથી એક વષે દો ષત ઠરે.

5 ારે તે તેઓમાંથી એક વષે દો ષત ઠરે ત્યારે એમ થાય કે જે વષે
તેણે પાપ ક ુ હોય તે તે ક ૂલ કરે. 6 પછ જે પાપ તેણે ક ુ હોય તેને
લીધે યહોવાહને માટે તે પોતા ું દોષાથાર્પર્ણ લાવ,ેએટલે પાપાથાર્પર્ણને
માટે ટોળામાંથી નાર જાત ું એક જાનવર, એટલે ઘેટુ કે બકર અને
યાજક તેના પાપને લીધે તેને માટે પ્રાય ત કરે.

7 જો તે હલવાનને ખર દ ના શકતો હોય, તો જે પાપ તેણે
ક ુ હોય તેને લીધે દોષાથાર્પર્ણને સારુ તે યહોવાહને માટે બે હોલા
અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં લાવ,ે એક પાપાથાર્પર્ણને માટે અને બીજુ
દહનીયાપર્ણને માટે. 8 તે તેઓને યાજક પાસે લાવ,ે પાપાથાર્પર્ણને માટે
જે હોય તેને તે પ્રથમ ચઢાવે અને તે તેની ગરદન પરથી તે ું મા ું મરડ
નાખ,ે પણ તેના શર ર પરથી તેની ગરદન જુદ ન કરે. 9 પછ તેણે
પાપાથાર્પર્ણના રક્તમાં ું થોડુ રક્ત વેદ ની બાજુ પર છાંટ ું અને બાક ું
રક્ત વેદ ના પાયામાં રેડ દે ુ.ં એ પાપાથાર્પર્ણ છે.

10 પછ બીજુ પક્ષી તે વ ધ ૂવર્ક દહનીયાપર્ણ તર કે ચઢાવ,ે તેણે
જે પાપ ક ુ હોય તેને લીધે યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે અને તેને માફ
કરવામાં આવશ.ે

11 પણ જો કોઈ તે બે હોલા કે ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં ખર દ ને ચઢાવી
ના શકે, તો જે પાપ તેણે ક ુ હોય તેને લીધે પાપાથાર્પર્ણને માટે એક
દશાંશ એફાહ† મેંદાનો લોટ તે પોતાને માટે અપર્ણ લાવ.ે તેણે તેમાં તેલ
કે લોબાન ન ૂકવાં, કારણ કે તે તો પાપાથાર્પર્ણ છે.

12 તે તેને યાજક પાસે લાવે અને યાજક પ્રતીક તર કે તેમાંથી ુઠ્ઠ
ભર ને લોટ લઈ વેદ પર યહોવાહને ચઢાવેલાં ખાદ્યાપર્ણ સાથે દહન

* 5:3 5:3 વાંચો: 12 - 14 † 5:11 5:11એફાહ 1 કલોગ્રામ
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કરે. એ પાપાથાર્પર્ણ છે. 13આ કૃત્યોમાંના જે કોઈ વષે તેણે પાપ ક ુ
હોય તો યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે અને તે ક્તને માફ કરવામાં
આવશ.ે ખાદ્યાપર્ણની જમે બાક ું અપર્ણ યાજક ું થાય.’ ”

દોષાથાર્પર્ણ
14 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 15 “જો કોઈ ક્ત આજ્ઞા ું

ઉલ્લંઘન કર ને યહોવાહની પ વત્ર વસ્ ુઓ વષે અજાણતાં પાપ
કરે, તો તે યહોવાહ પ્રત્યે પોતા ું દોષાથાર્પર્ણ લાવ.ે ટોળાંમાંથી
ખોડખાંપણ વગરનો એક ઘેટો, શેકેલ ચાંદ , પ વત્ર ાનના શેકેલ
પ્રમાણ,ે દોષાથાર્પર્ણ‡ને માટે લાવ.ે 16 જે પ વત્ર વસ્ ુ વષે તેણે પાપ
ક ુ હોય તેનો બદલો તે ભર આપે અને વળ તેનો એક પંચમાંશ તેમાં
ઉમેર ને યાજકને તે આપ.ે પછ યાજક તેને માટે દોષાથાર્પર્ણના ઘેટા વડે
પ્રાય ત કરે અને તેને માફ કરવામાં આવશ.ે

17 યહોવાહે આપેલી કોઈ પણ આજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન જો કોઈ ક્ત
અજાણતાથી કર ને પાપ કરે, તો તે દો ષત ઠરે અને તેના પાપની
જવાબદાર તેને માથે. 18 તે દોષાથાર્પર્ણને માટે ટોળાંમાંનો ખોડખાંપણ
વગરનો ઘેટો યાજક પાસે લાવે અને જે પાપ તેણે અજાણતાં ક ુ હોય,
તો તે વષે યાજક તેને માટે પ્રાય ત કરે, એટલે તેને ક્ષમા કરવામાં
આવશ.ે 19આદોષાથાર્પર્ણ છેઅને તે ન ે યહોવાહનીઆગળદો ષત
છે.”

6
1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “જો કોઈ ક્ત પાપ કર ને યહોવાહની

આજ્ઞાનો ઉલ્લંઘન કરે, એટલે ખોટા વહારમા,ં ગીરવે ૂકવાની
બાબતમા,ં ૂંટફાટની બાબતમાં પોતાના પડોશીને દગો કરે અથવા તેણે
પોતાના પડોશી પર જુલમ ુજાય હોય, 3 અથવા કોઈની ખોવાયેલી
વસ્ ુ તેને મળ હોય તે વષે તે દગો કરે અને જૂઠા સોગન ખાય અથવા
જો કોઈ માણસ આ બધામાંથી કઈપણ કર ને પાપ કરે, 4જો તે પાપ
કર ને દો ષત થયો હોય, તો એમ થાય કે, જે તેણે પડાવી લી ું હોય

‡ 5:15 5:15 દોષાથાર્પર્ણ ભરપાઈ નો અપર્ણ
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અથવા જે વસ્ ુ તેણે જુલમથી મેળવી હોય અથવા જે અનામત તેને
સોંપાયેલી હોય અથવા જે ખોવાયેલી વસ્ ુ તેને મળ હોય.

5 અથવા જે કોઈ ચીજ વષે તેણે જૂઠા સોગન ખાધા હોય, તે તે
પાછ આપ,ે તે ભર ૂર ને પાછુ આપે એટ ું જ ન હ, પણ તેમાં એક
પંચમાંશ ઉમેરે, તે દો ષત ઠરે તે જ દવસે તેણે જે ું તે હોય તેને તેઆપ ું
6પછ તે યહોવાહનીઆગળપોતા ું દોષાથાર્પર્ણ લાવ:ે ટોળાંમાંનો એક
ખોડખાંપણ વગરનો ઘેટો યાજક પાસે દોષાથાર્પર્ણને માટે લાવ.ે 7યાજક
યહોવાહ સમક્ષ તેને માટે પ્રાય ત કરે અને જે કોઈ કૃત્યથી તે દો ષત
થયો હશે, તેની તેને ક્ષમા કરવામાં આવશ.ે”

ખાદ્યાપર્ણ
8પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 9 “હારુન તથા તેના ુત્રોનેઆજ્ઞા કર કે,

‘આ દહનીયાપર્ણના નયમો છે: દહનીયાપર્ણો આખી રાત સવાર ુધી
વેદ પરની કઢાઈ ઉપર રહે અને વેદ ના અ ને તેની ઉપર સળગતો
રાખવો.

10અને યાજકઅંદર તથાબહાર શણનાં વ ો પહેરે. અ એભસ્મ
કરેલા વેદ પરના દહનીયાપર્ણની રાખલઈને તે વેદ ની બાજુમાં ભેગી કરે.
11 તે પોતાના વ ો બદલે અને બીજા વ ો પહેર ને તે રાખને છાવણી
બહાર સ્વચ્છ જગ્યાએ લઈ જાય.

12 વેદ પરનો અ સતત સળગતો રાખવો. તેને હોલવાઈ જવા ન
દેવો અને પ્ર ત દન સવારે યાજક તે પર લાકડાં બાળે. તે તેના ઉપર
દહનીયાપર્ણ ગોઠવે અને તેના ઉપર શાંત્યપર્ણની ચરબી ું દહન કરે.
13 વેદ નો અ સતત સળગતો રાખવો. તેને હોલવાઈ જવા ન દેવો.

14 ખાદ્યાપર્ણનો નયમ આ છે: હારુનના ુત્રો ખાદ્યાપર્ણને
યહોવાહની સમક્ષ વેદ સામે ચઢાવે. 15 યાજક ખાદ્યાપર્ણોમાંથી એક
ુઠ્ઠ ભર ને મેંદો, તેલઅને બ ું જ લોબાન પ્રતીક તર કે લઈને યહોવાહને

માટે ુવાસને અથ વેદ પર તે ું દહન કરે.
16 તેમાંથી જે બાક રહે તે હારુન તથા તેના ુત્રો ખાય. તેને

પ વત્ર જગ્યામાં ખમીર વગર ખા ુ.ં ુલાકાતમંડપનાં આંગણામાં તેઓ
તે ખાય. 17 તેને ખમીર સ હત શેક ું ન હ. મેં અ દ્વારા મળેલ
ખાદ્યાપર્ણના તેમના ભાગરૂપે તેમને આપેલા છે. પાપાથાર્પર્ણની જમે
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તથા દોષાથાર્પર્ણની જમે તે પરમપ વત્ર છે. 18 હારુનના વંશજોમાંની
કોઈ પણ ક્ત તે ખાઈ શકશ,ે યહોવાહને અ થી ચઢાવેલા
ખાદ્યાપર્ણના અપર્ણનો તેમને પેઢ દર પેઢ કાયમનો ભાગ મળશે. જે
કોઈ તેનો સ્પશર્ કરશે તે ુદ્ધ બની જશે.’ ”

19તેથી યહોવાહે ૂસાને ફર થી ક ું, 20 “હારુનનો અ ભષેક થાય તે
દવસે તેણે તથા તેના ુત્રોએ યહોવાહને માટે આ અપર્ણ કર ુ:ં એટલે
ખાદ્યાપર્ણને માટે નય મત એક દશાંશ એફાહ* મેંદાનો લોટ, તેમાંથી
અધ સવારે તથા અધ સાંજે અપર્ણ કરવામાં આવ.ે

21 તેને ભઠ્ઠ માં તવી ઉપર તેલથી તળવામાં આવ.ે ારે તે તળાઈ
જાય ત્યારે તેને અંદર લાવવો. તળેલા મેંદાના ચોસલાં પાડ ને યહોવાહ
સમક્ષ ુવાસને અથ તારે ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવ ું. 22 તેના ુત્રોમાંનો જે
અ ભ ષક્ત યાજક તેની પદવીએ આવે તે તે ચઢાવે. હમેશના વ ધથી
તે ું યહોવાહને માટે ૂરે ૂરુ દહન કરાય. 23યાજકના પ્રત્યેક ખાદ્યાપર્ણ ું
ૂરે ૂરુ દહન કર ું. તે ખા ું ન હ.”

પાપાથાર્પણ
24 યહોવાહે ફર થી ૂસાને ક ું, 25 “હારુન તથા તેના ુત્રોને એમ

કહે કે, ‘પાપાથાર્પર્ણનો નયમ આ છે: ાં દહનીયાપર્ણ કપાય છે,
ત્યાં યહોવાહની આગળ પાપાથાર્પર્ણ પણ કપાય છે. તે પરમપ વત્ર છે.
26જે યાજક પાપને માટે તે ું અપર્ણ કરે, તે એ ખાય. ુલાકાતમંડપના
આંગણામા,ંએટલે પ વત્ર ાને જમ ું.

27 જે કોઈ તેના માંસનો સ્પશર્ કરે તે પ વત્ર ગણાય અને જો તે ું
રક્ત કોઈપણના વ પર પડ,ે તો જનેા પર તે પ ું હોય, તેને તારે
પ વત્ર ાને ધોઈ નાખ ુ.ં 28 પણ માટ નાં જે વાસણમાં માંસને બા ું
હોય તે માટ ના વાસણને ભાંગી નાખ ુ.ં જો માંસ પ ળના વાસણમાં
બા ું હોય, તો તેને ઘસીને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ નાખ ું.

29યાજકમાંનો કોઈ પણ ુરુષ તેમાંથી થોડુ ખાય કેમ કે તે પરમપ વત્ર
છે. 30 અને જનેા રક્તમાં ું પ વત્ર ાનમાં પ્રાય ત કરવા માટે

* 6:20 6:20એફાહ 1 કલોગ્રામ
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ુલાકાતમંડપમાં કઈ લાવવામાં આ ું હોય, તે ું કોઈ પાપાથાર્પર્ણ
ખવાય ન હ. તેને અ માં બાળ નાખ ુ.ં

7
દોષાથાર્પર્ણ

1 દોષાથાર્પર્ણ*નો નયમ આ છે. તે પરમપ વત્ર છે. 2જે જગ્યાએ
દહનીયાપર્ણ કપાય છે, ત્યાં તેઓ દોષાથાર્પર્ણ કાપે અને તે ું રક્ત તેઓ
વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટે. 3 તેણે તેમાંની બધી ચરબી કાઢ લઈ વેદ
પર ચઢાવવી: ુ ૂંછડ , આંતરડાં પરની ચરબી, 4 બ ે ૂત્ર પડો
અને કમરના નીચલા ભાગના સ્ના ુ પરની ચરબી તથા કલેજા પરનો
ચરબીવાળો ભાગ ૂત્ર પડો સ હત કાઢ લેવા.ં

5યાજક યહોવાહ પ્રત્યે હોમયજ્ઞને માટે વેદ પર તેમ ું દહન કરે. આ
દોષાથાર્પર્ણ છે. 6યાજકોમાંનો દરેક ુરુષ તે ખાઈશકે. તેને પ વત્ર ાને
જ ખા ું કેમ કે તે પરમપ વત્ર છે.

7 પાપાથાર્પર્ણ દોષાથાર્પર્ણ જે ું જ છે. તે બ ેને માટે એક સરખા
જ નયમો લા ુ પડે છે. જે યાજક તે વડે પ્રાય ત કરે, તેને તે મળે.
8જે યાજક કોઈ માણસ વતી દહનીયાપર્ણ ચઢાવે, તે જ યાજક પોતે
ચઢાવેલા દહનીયાપર્ણ ું ચામડુ પોતાને માટે લે.

9 ભઠ્ઠ માં શેકે ું, કડાઈમાં કે તવામાં તળે ું સવર્ ખાદ્યાપર્ણ તે
ચઢાવનાર યાજક ું થાય. 10 સવર્ તેલવા ું કે તેલ વગર ું ખાદ્યાપર્ણ
હારુનના સવર્ વંશજોના સરખે ભાગે ગણાય.

શાંત્યપર્ણ
11આશાંત્યપર્ણોના યજ્ઞો યહોવાહ પ્રત્યે જે લોકો ચઢાવ,ે તેનો નયમ

આ પ્રમાણે છે. 12જો કોઈ ક્તઆભારસ્ ુ ત માટે અપર્ણ ચઢાવતી
હોય, તો તે આભારથાર્પર્ણની સાથે ખમીર વગરની રોટલી, પણ તે તેલ
સાથે મશ્ર કરેલી હોય, ૂર ને ખમીર વગર બનાવવી, પણ તેના પર તેલ
લગાવ ું અને કેકને મોહેલા મેંદાના લોટથી બનાવવી.

* 7:1 7:1 દોષાથાર્પર્ણ ભરપાઈનો અપર્ણ
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13 આભારસ્ ુ તને અથ પોતાના શાંત્યપર્ણના અપર્ણ સાથે
ખમીરવાળ રોટલી ું તે અપર્ણ કરે. 14 તેમાંના પ્રત્યેક અપર્ણમાંથી દરેક
વસ્ ુ યહોવાહને માટે ઉચ્છાલીયાપર્ણ તર કે તે ચઢાવે. શાંત્યપર્ણો ું
રક્ત વેદ પર છાંટનાર યાજક ું તે ગણાય.

15આભારસ્ ુ તને માટેનાં શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞ ું માંસ અપર્ણને દવસે
જ તે ખાઈજાય. તે તેમાંથી કઈ પણબીજા દવસની સવાર ુધી રહેવા
ન દે. 16 પણ જો તે ું યજ્ઞાપર્ણ એ કોઈ માનતા કે ઐ ચ્છકાપર્ણ હોય,
તો જે દવસે તે પોતા ું અપર્ણ ચઢાવે તે દવસે તે એ ખાય, પણ બાક
રહે ું માંસ તે બીજે દવસે ખાય.

17 પણ યજ્ઞના માંસમાં ું જે કઈ ત્રીજા દવસ ુધી રહે તેને અ માં
બાળ નાખ ુ.ં 18જો તેનાં શાંત્યપર્ણના યજ્ઞના માંસમાં ું કઈ પણ ત્રીજે
દવસે ખાવામાં આવે તો તે માન્ય થશે ન હ, તેમ જ અપર્ણ કરનારનાં
લાભમાં તે ગણાશે પણ ન હ. તે વસ્ ુ અમંગળ ગણાશે અને જે માણસ
તેમાં ું ખાશે તેનો દોષ તેને માથ.ે

19 જે માંસને કોઈ અપ વત્ર વસ્ ુનો સ્પશર્ થાય તે ખા ું ન હ. તેને
અ માં બાળ ૂક ું. જે ક્ત ુદ્ધ હોય, તે તે માંસ ખાય. 20પણજે
કોઈ માણસ અ ુદ્ધ હોવા છતાં શાંત્યપર્ણમાંથી, એટલે જે યહોવાહ ું
છે, તે ખાય તો તેને તેના લોકોથી જુદો કરવો, કારણ કે તેણે જે પ વત્ર
છે તેને અ ુદ્ધ ક ુર્ છે.

21જો કોઈ માણસઅ ુદ્ધ વસ્ ુનો,એટલે મ ુષ્યના અ ુદ્ધપણાનો,
અ ુદ્ધ પ ુનો અથવા કોઈપણ અ ુદ્ધ કે અમંગળ વસ્ ુનો સ્પશર્ કરે
અને યહોવાહને માટેનાં શાંત્યપર્ણના યજ્ઞ ું માંસ ખાય, તે ક્ત
પોતાના લોકોમાંથી અલગ કરાય.’ ”

22 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 23 “ઇઝરાયલી લોકોને બોલાવીને
કહે કે, ‘તમારે કોઈ બળદ, ઘેટાં અથવા બકરાની ચરબી ખાવી ન હ.
24 કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામેલ અથવા કોઈ જગલી પ્રાણીએ માર નાખેલા
પ ુની ચરબીનો બીજી કોઈપણ ર તે તેનો ઉપયોગ કરવો પણ તમારે તે
ખા ું ન હ.
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25 જો કોઈ માણસ યહોવાહને પ્રત્યે જે પ ુનો હોમયજ્ઞ ચઢાવે છે
તેની ચરબી જે કોઈ ખાય, તે ખાનાર માણસ પોતાના લોકોમાંથી અલગ
કરાય. 26તમે કોઈપણ પ્રકાર ું રક્ત, પછ તે પક્ષી ું હોય કે પ ુ ું હોય,
તે તમારા કોઈપણઘરોમાં ન ખાઓ. 27જે ક્ત કોઈપણ ું રક્ત ખાય
તો તે માણસ તેના લોકોમાંથી અલગ કરાય.’ ”

28 તેથી યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં 29 “ઇઝરાયલી લોકોને આમ કહે કે,
‘જે કોઈ ક્ત યહોવાહને શાંત્યપર્ણચઢાવવા લાવે તો તેણે તેનોઅ ુક
ભાગ યહોવાહને વશેષ ભેટ તર કે અપર્ણ કરવો. 30 તે પોતાના હાથે
યહોવાહના હોમયજ્ઞો લાવ.ે તેણે ચરબી સ હત પ્રાણીની છાતી લાવવી,
કે જથેી તેણે છાતીન,ે આરત્યપર્ણને સારુ યહોવાહની આગળ અપર્ણ
કરાય.

31 યાજકે ચરબી ું વેદ માં દહન કર ુ,ં પણ છાતીનો ભાગ હારુન
તથા તેના વંશજોનો થાય. 32 તમારાં શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞોમાંથી જમણી
જાંઘ ઉચ્છાલીયાપર્ણને સારુ તમારે યાજકને આપવી.

33 જમણી જાંઘ, હારુનના વંશજોમાંનો, યાજક, જે શાંત્યપર્ણો ું
રક્ત તથા તેની ચરબી ચઢાવે તેના ભાગમાં જાય. 34 કેમ કે ઇઝરાયલી
લોકોએ ચઢાવેલા શાંત્યપર્ણના પ ુઓની છાતીનો ભાગ અને જાંઘ હુ
રાખી લઉં છુ અને મેં તે હારુન, પ્ર ુખ યાજકને તથા તેના વંશજોને
તેઓના હમેશના બાના તર કે આપ્યાં છે.

35જે દવસે ૂસાએહારુન તથા તેના ુત્રોને યાજક તર કે રજૂ કયાર્ તે
દવસથી યહોવાહને અ થી કરેલ અપર્ણનો હસ્સો તે આ પ્રમાણે છે:
36જે દવસે યાજકનોઅ ભષેક કરવામાંઆ ો તે દવસે યહોવાહેઆ
ભાગો તેમને આપવાની ઇઝરાયલીઓને આજ્ઞા કર હતી. આ નયમ
સદા માટે તેમના બધા વંશજોને માટે બંધનકતાર્ છે. વંશપરપરા આ
તેઓનો અ ધકાર છે.

37 દહનીયાપર્ણનો, ખાદ્યાપર્ણનો, પાપાથાર્પર્ણનો, દોષાથાર્પર્ણનો,
પ્ર ત ા ક્રયાનો તથા શાંત્યપર્ણના યજ્ઞના નયમો આ પ્રમાણે છે.
38 સનાઈનાઅરણ્યમાં યહોવાહને સારુઅપર્ણચઢાવવાની ઇઝરાયલી
લોકોને તેણે આજ્ઞા કર હતી, તે દવસે યહોવાહે સનાઈ પવર્ત પર
ૂસાને આ પ્રમાણે આજ્ઞા કર હતી.”
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8
હારુન તથા તેના ુત્રોના વ ો

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું હ ુ,ં 2 “હારુન તથા તેની સાથે તેના ુત્રો
વ ો, અ ભષેક ું તેલ, પાપાથાર્પર્ણનો બળદ, બે ઘેટા તથા બેખમીર
રોટલીઓની ટોપલી લે. 3 ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ આખી
સભાને ભેગી કરે.”

4 તેથી ૂસાએ યહોવાહના કહેવા પ્રમાણે ક ુ, સમગ્ર સભા
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારઆગળભેગી થઈ. 5પછ ૂસાએતે સભાને

જણા ું કે, “યહોવાહે જે ક્રયા કરવાનીઆજ્ઞાઆપી હતી તે આ છે.”
6 ૂસાએ હારુન તથા તેના ુત્રોને લાવીને પાણીથી સ્નાન કરા ું.

7 તેણે હારુનને ઉપવ ો પહેરા ાં અને તેની કમરે કમરબંધ બાંધીને
જામો પહેરા ો અને તેને એફોદ પહેરાવીને તેણે એફોદનો કાર ગર થી
વણેલો પટકો તેની કમરે બાંધ્યો અને એ વડે તેણે તેના શર ર સાથે તે
બાંધ્યો.

8 તેણે તેને ઉરપત્રક પહેરાવીને ઉરપત્રકમાં તેણે ઉર મ તથા ુમ્મીમ
જોડ દ ધા. 9જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ, તેણે તેને
માથે પાઘડ પહેરાવી અને પાઘડ ના આગળના ભાગમાં તેણે સોના ું
પતરુ એટલે પ વત્ર ુગટ લગા ો.

10 ૂસાએ અ ભષેક ું તેલ લઈને ુલાકાતમંડપ ઉપર અને તેમાંની
બધી જ વસ્ ુઓ પર છાંટ ને તે સવર્ને પ વત્ર કયાર્. 11 તેણે વેદ પર
સાત વખત તેલ છાંટ ને વેદ ને તથા તેના સવર્ વાસણોન,ે હોજને તથા
તેના ત ળયાને પ વત્ર કરવા સારુ તેઓનો અ ભષેક કય .

12 તેણે હારુનના માથા પર અ ભષેક ું તેલ રે ું અને તેને પ વત્ર
કરવા સારુ તેનો અ ભષેક કય . 13જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર
હતી તેમ, તેણે હારુનના ુત્રોને ઝભ્ભાઓ પહેરા ાં અને તેની કમરે
કમરબંધ બાંધ્યા અને માથે પાઘડ બાંધી.

14 ૂસા પાપાથાપર્ણને માટે બળદનેઆગળ લા ો અને હારુને તથા
તેના ુત્રોએ પાપાથાર્પર્ણના બળદના માથા પર તેઓના હાથ ૂ ા.
15 તેણે તે કાપ્યો અને ૂસાએ રક્ત લઈને પોતાની આંગળ થી વેદ નાં
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શગનીઆસપાસ તે ચોપ ું અને વેદ ને ુદ્ધ કર ને બાક ું રક્ત વેદ ના
પાયામાં તેને માટે રેડ દ ું અને ઈ રને માટે તેને અલગ કર ને પ વત્ર
કર .

16 તેણે આંતરડાં પરની બધી જ ચરબી, કલેજા પરની ચરબી અને
બ ે ૂત્ર પડો તથા તે પરની ચરબી લીધી અને ૂસાએ વેદ પર તે ું દહન
ક ુર્. 17 પણ જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તેમ, તેણે બળદ ું
ચામડુ, તે ું માંસ અને છાણ છાવણી બહાર અ માં બાળ ના ા.ં

18 ૂસાએ દહનીયાપર્ણનો ઘેટો રજૂ કય અને હારુને તથા તેના
ુત્રોએ તે ઘેટાના માથા પર પોતાના હાથ ૂ ા. 19 ૂસાએ તેને માર

નાખીને તે ું રક્ત વેદ ની આસપાસ છાં ું.
20 ૂસાએતે ઘેટાંને કાપીને તેના ટુકડા કયાર્ અને તે ું મા ું,ચરબી તથા

બધા ટુકડા ું દહન ક .ુ 21 તેણે આંતરડાં તથા પગ પાણીથી ધોયા અને
વેદ પર આખા ઘેટાં ું દહન ક ુ. જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી
હતી તે ુજબ ું એ દહનીયાપર્ણ હ ુ.ં તે યહોવાહને સારુ હોમયજ્ઞ હ ું.

22 પછ ૂસાએ બીજા ઘેટાંને, એટલે કે પ્ર ત ાના ઘેટાંને રજૂ કય
અને હારુન તથા તેના ુત્રોએ તે ઘેટાના માથા પર હાથ ૂ ા. 23હારુને
તે કાપ્યો અને ૂસાએ તે ું થોડુ રક્ત લઈને હારુનના જમણા કાનની
ટ શી પર, તેના જમણા હાથના અં ૂઠા પર તથા તેના જમણા પગના
અં ૂઠા પર તે લગા ુ.ં 24 તે હારુનના ુત્રોને લાવીને તેમના જમણા
કાનની ટ શી પર, તેમના જમણા હાથના અં ૂઠા પર તથા તેમના જમણા
પગનાઅં ૂઠા પર થોડુ રક્ત લગા ું. પછ ૂસાએ વેદ ની ચારે બાજુએ
રક્ત છાં ું.

25તેણે ચરબી,જાડ ૂંછડ ,આંતરડાં પરની સઘળ ચરબી, કલેજા
પરની ચરબી,બ ે ૂત્ર પડોઅને તેની ચરબી તેમજજમણીજાંઘલીધી.
26જે બેખમીર રોટલીની ટોપલી યહોવાહની સમક્ષ હતી, તેમાંથી તેણે
એક બેખમીર ટુકડો તથા તેલમાં મોહેલી એક નાની રોટલી તથા એક
ખાખરો લઈને તેઓને ચરબી ઉપર તથા જમણી જાંઘ ઉપર ૂ ાં.
27તેણેઆબ ું હારુન તથા તેના ુત્રોના હાથમાં ૂક ને યહોવાહ સમક્ષ
અપર્ણો કયાર્.
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28 પછ ૂસાએ તે બ ું તેમના હાથમાંથી પાછુ લઈને દહનીયાપર્ણને
માટે વેદ પર તેઓ ું દહન ક ુ. તેઓ ુવાસને અથ પ્ર ત ાને માટે હતા.
તે યહોવાહને માટે એક અપર્ણની ભેટ હતી. 29 ૂસાએ પ ુની છાતી
લઈને યહોવાહની સમક્ષ તે ું અપર્ણ ક .ુ જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા
આપી હતી તેમ, એ તો યાજકના સંકલનના ઘેટામાંથી ૂસાનો હસ્સો
હતો.

30 ૂસાએ થોડુ અ ભષેક ું તેલ અને થોડુ વેદ પર ું રક્ત લઈને
હારુન તથા તેનાં વ ો પર, તેના ુત્રો પર તથા તેની સાથે તેના ુત્રોનાં
વ ો પર છાં ું. આ ર તે તેણે હારુનને તથા તેના વ ોને અને તેના
ુત્રોને તથા તેઓના વ ોને પ વત્ર કયા.
31 તેથી ૂસાએ હારુનને તથા તેના ુત્રોને ક ું, “ ુલાકાતમંડપના

પ્રવેશદ્વારઆગળ તે માંસ બાફો અને જમે મેં આજ્ઞા કર ને ક ું, ‘હારુન
તથા તેના ુત્રો તે ખાય,’ તે પ્રમાણે તમે પ્ર ત ાની ટોપલીમાં જે રોટલી છે
તેની સાથે તે ત્યાં ખાઓ. 32 તે માંસ તથા રોટલીમાંથી જે બાક રહે તે
અ માં બાળ નાખજો. 33સાત દવસ ુધી એટલે તમાર પ્ર ત ાના
દવસો ૂણર્ ન થાય ત્યાં ુધી તમારે ુલાકાતમંડપ ું પ્રવેશદ્વાર છોડ
બહાર જ ું ન હ. કેમ કે સાત દવસ ુધી યહોવાહ તમાર પ્ર ત ા
કરશે.

34 તમારે માટે પ્રાય ત કરવા માટે, જમે આજે કરવામાં આ ું
છે તેમ કરવાની યહોવાહે આજ્ઞા કર છે. 35 તમારે સાત દવસ
ુધી રાત દવસ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ યહોવાહની આજ્ઞા

પાળવી,જથેી તમે માયાર્ ન જાઓ, કેમ કે મને એવીઆજ્ઞા મળેલી છે.”
36 તેથી હારુન તથા તેના ુત્રોએ યહોવાહે ૂસાને આપેલી આજ્ઞાઓ
ુજબ બ ું જ ક ુ.

9
હારુન અપર્ણો ચઢાવે છે

1 આઠમા દવસે ૂસાએ હારુનન,ે તેના ુત્રોને તથા ઇઝરાયલના
વડ લોને બોલા ા. 2 તેણે હારુનને ક ું, “ ું પ ુઓના ટોળામાંથી
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ખામી વગરનો એક બળદ પાપાથાર્પર્ણને માટે તથા દહનીયાપર્ણને માટે
ખામી વગરનો એક ઘેટો લઈને યહોવાહની સમક્ષ તેઓ ું અપર્ણ કર.

3 ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘તમે પાપાથાર્પર્ણને માટે એક બકરો
અને દહનીયાપર્ણને માટે એક વાછરડો તથા ઘેટો, બ ે એક વષર્ના તથા
ખામી વગરના લેવા. 4આઉપરાંત શાંત્યપર્ણોને માટે યહોવાહની સમક્ષ
યજ્ઞ કરવા માટે એક બળદ,એક ઘેટો તથા તેલથી મોહે ું ખાદ્યાપર્ણ લો,
કેમ કે યહોવાહ આજે તમને દશર્ન આપશે.’ 5આથી જે વષે ૂસાએ
તેઓને આજ્ઞા કર હતી તે તેઓ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ
લા ા અને ઇઝરાયલની સમગ્ર પ્રજા યહોવાહની સમક્ષઆવીને ઊભી
રહ .

6 પછ ૂસાએ ક ું, “યહોવાહે તમને જે કરવાની આજ્ઞા આપી તે
આ છે, તમને યહોવાહના ગૌરવ ું દશર્ન થશે.” 7 ૂસાએ હારુનને ક ું,
“વેદ પાસે જઈને તારુ પાપાથાર્પર્ણ તથા દહનીયાપર્ણ ચઢાવ અને તારે
પોતાને માટે તથા લોકોને માટે પ્રાય ત કર અને લોકો ું અપર્ણ ચઢાવ
અને તેઓને માટે પ્રાય ત કર. જમે યહોવાહે આજ્ઞા આપી તેમ.”

8 માટે હારુન વેદ પાસે ગયો અને પાપાથાર્પર્ણનો જે વાછરડો તેને
પોતાને માટે હતો, તે તેણે કાપ્યો. 9 હારુનના ુત્રોએ તે ું રક્ત તેની
આગળપ્રસ્ ુત ક ુ અને તેણે પોતાનીઆંગળ બોળ ને થોડુ રક્ત વેદ નાં
શગ ઉપર લગા ુ;ં પછ તેણે બાક ું રક્ત વેદ ના પાયામાં રેડ દ ુ.ં
10 પણ પાપાથાર્પર્ણની ચરબી, ૂત્ર પડો અને કલેજા પરની ચરબી

એ ું તેણે વેદ પર દહન ક ુ, જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી
તેમ. 11અને માંસને બાળ ને તેણે તે છાવણી બહાર ૂ ુ.ં

12 હારુને દહનીયાપર્ણને કાપ્ ું અને તેના ુત્રોએ તેને રક્ત આપ્ ુ,ં
જે તેણે વેદ ની ચારે બાજુએ છાં ું. 13 પછ તેઓએ તેને એક પછ
એક, દહનીયાપર્ણના ટુકડા તથા મા ું આપ્યા અને તેણે વેદ પર તેમ ું
દહન ક .ુ 14 તેણે આંતરડાં અને પગો ધોઈ ના ાં અને વેદ પરના
દહનીયાપર્ણ ઉપર તેઓ ું દહન ક ુ.

15 હારુને લોકો ું અપર્ણ રજૂ ક ુ, લોકોના પાપાથાર્પર્ણના બકરાંને
લઈને પહેલાં બકરાની જમે તેને કાપીને પાપને લીધે તે ું અપર્ણ ક ુ.
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16 તેણે દહનીયાપર્ણ રજૂ ક ુ અને યહોવાહની આજ્ઞા પ્રમાણે તે ું
અપર્ણ ક .ુ 17તેણે ખાદ્યાપર્ણ રજૂ ક ;ુ તેમાંથી એક ુઠ્ઠ લઈ સવારના
દહનીયાપર્ણ સાથે વેદ પર તે ું દહન ક .ુ

18 તેણે લોકોના શાંત્યપર્ણ માટે બળદ અને ઘેટાંને કાપીને તેઓ ું
અપર્ણ ક ુ. હારુનના ુત્રોએ તેને રક્ત આપ્ ુ,ં જનેે તેણે વેદ ની ચારે
બાજુએ છાં ું. 19 બળદના ચરબીવાળા ભાગો, ઘેટાંની ચરબીવાળ
ૂંછડ ,આંતરડા પરની ચરબી, બે ૂત્ર પડો અને તેના પરની ચરબી તથા

કલેજા પરની ચરબીવાળો ભાગ લીધા.
20 તેઓએ છાતી પર ચરબી ૂક અને તે ચરબી ું તેણે વેદ ઉપર

દહન ક ુ. 21 ૂસાની આજ્ઞા પ્રમાણે હારુને પ ુઓની છાતીના ભાગો
અને જમણી જાંઘ ઊંચી કર ને યહોવાહને બ લદાન તર કે અપર્ણ ક ુ.

22પછ હારુને પોતાના હાથ ઊંચા કર ને લોકોને આશીવાર્દઆપ્યો;
પછ પાપાથાર્પર્ણ, દહનીયાપર્ણ તથા શાંત્યપર્ણના અપર્ણ કર ને તે નીચે
ઊતય . 23 ૂસા અને હારુન ુલાકાતમંડપમાં ગયા, પછ ફર થી બહાર
આ ા અને લોકોને આશીવાર્દ આપ્યો અને બધા લોકોને યહોવાહના
ગૌરવના દશર્ન થયા. 24 યહોવાહની સં ુખથી અ આ ો અને વેદ
પરના દહનીયાપર્ણને તથા ચરબીવાળા ભાગોને ભસ્મ કયા. ારે સવર્
લોકોએ આ જો ુ,ં ત્યારે તેઓ પોકાર કરવા લાગ્યા અને જમીન પર
ઊંધા પડ્યા.

10
નાદાબ અને અ બહૂ ું પાપ

1હારુનના ુત્રો નાદાબ તથા અબીહૂએ પોતપોતાની ૂપદાની લઈને
તેમાં અ ૂ ો અને તે અ પર ૂપ ના ો. પછ તેઓએ
યહોવાહનીઆગળઅસ્વીકૃતઅ ચઢા ો,જે વષે યહોવાહે તેઓને
ચઢાવવાની આજ્ઞા કર નહોતી. 2 તેથી યહોવાહની આગળથી અ
આ ોઅને તેઓને ભસ્મ કયાર્ અને તેઓ યહોવાહ સમક્ષ ૃત્ ુ પામ્યા.

3પછ ૂસાએહારુનને ક ું, “આએજવાત છે કે જે વષે યહોવાહે
ક ું હ ુ,ં
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‘હુ એવા લોકો પર માર પ વત્રતાને પ્રગટ કર શ કે જઓે માર પાસે
આવે છે.

હુ સવર્ લોકો આગળ મ હમા પામીશ.’
હારુન કઈ પણ બોલ્યો ન હ. 4 ૂસાએ હારુનના કાકા ઉ ઝયેલના
દ કરા મીશાએલને તથા એલ્સાફાનને બોલાવીને તેઓને ક ું, “અહ
આવો અને તમારા ભાઈઓને તં ુમાંથી છાવણી બહાર લઈ જાઓ.”

5 આથી તેઓ પાસે આ ા અને તેઓને ૂસાની ૂચના પ્રમાણે
યાજકના ઝભ્ભા સ હત તેઓને છાવણી બહાર લઈ જવામાં આ ા.
6 પછ ૂસાએ હારુન તથા તેના ુત્રો એલાઝારને તથા ઈથામારને ક ું,
“તમારા માથાના વાળ છૂટા ન રાખો અને તમારાં વ ો ન ફાડો, જથેી
તમે માયાર્ નજાઓઅને જથેી યહોવાહઆખી સભા પર ુસ્સે ન થાય.
પર ુ બીજાબધા ઇઝરાયલીઓભલે યહોવાહે મોકલેલા અ નો ભોગ
બનેલા એ લોકોને માટે વલાપ કરે ને શોક પાળે. 7 તમે ુલાકાતમંડપના
પ્રવેશદ્વારની બહાર નજશો, ન હ તો તમે માયાર્ જશો, કેમ કે યહોવાહના
તેલથી તમારો અ ભષેક કરવામાં આવેલો છે.” તેથી તેઓ ૂસાની
ૂચના પ્રમાણે કરવા લાગ્યા.

યાજકો માટેની આચારસં હતા
8 યહોવાહે હારુનને ક ુ,ં 9 “ ારે ું તથા તાર સાથે તારા ુત્રો
ુલાકાતમંડપમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે દારૂ, દ્રાક્ષારસ કે મદ્યપાન પીઓ ન હ,

જથેી તમે ૃત્ ુ ન પામો. તમારાં લોકોની વંશપરપરાને માટે આ નયમ
સદાને માટે રહેશે. 10 તમે પ વત્ર તથા સામાન્ય બાબતની વચ્ચે અને
ુદ્ધ તથા અ ુદ્ધની વચ્ચે ભેદ રાખો. 11જથેી યહોવાહે જે આજ્ઞાઓ
ૂસા મારફતે ફરમાવી છે તે બધા નયમો ઇઝરાયલી લોકોને શીખવો.”
12 ૂસાએ હારુનને તથા તેના બાક રહેલા દ કરા એલાઝારને તથા

ઈથામારને ક ું, “યહોવાહને ચઢાવેલા ખાદ્યાપર્ણમાંથી બાક રહે ું
અપર્ણલઈને તેની બેખમીર રોટલીબનાવીને વેદ પાસે ખાવી, કારણ કે તે
અત્યંત પ વત્ર છે. 13તે તમારે પ વત્ર જગ્યામાં ખાવી, કેમ કે યહોવાહને
અ થી કરેલા અપર્ણોમાંથી તે તારો ભાગ તથા તારા ુત્રોનો ભાગ છે,
કેમ કે મને એ પ્રમાણે આજ્ઞા કરવામાં આવી છે.
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14 યહોવાહની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલા અપર્ણનાં પ ુની
છાતીનો ભાગ તથાજાંઘનો ભાગ ઈ રના સ્વીકાયર્ સ્વચ્છ ળે તારે તે
ખાવા. તારે અને તારા ુત્રોએ તથા ુત્રીઓએઆભાગો ખાવા, કેમ કે
ઇઝરાયલી લોકોનાં શાંત્યપર્ણના અપર્ણોમાંથી તેઓ તારા ભાગ તર કે
તથા તારા ુત્રોના ભાગ તર કે તમને અપાયેલા છે. 15 ચરબી ું દહન
કરતી વખતેઅપર્ણનો છાતીનોભાગઅનેજાંઘનોભાગ પણયહોવાહને
ચઢાવવા લોકોએ સાથે લાવવો. જમે યહોવાહે આજ્ઞા કર છે તેમ તે
તારો તથા તારા ુત્રોનો સદાનો ભાગ થાય.”

16 પછ ૂસાએ પાપાથાર્પર્ણના અપર્ણના બકરાની માંગ કર અને
ખબર પડ કે તેને બાળ દેવામાં આ ો હતો. તેથી તેણે હારુનના
બાક ના ુત્રો એલાઝાર તથા ઈથામાર પર ુસ્સે થઈને ક ું, 17 “તમે
એ પાપાથાર્પર્ણ તં ુમાં શા માટે ન ખા ુ?ં કેમ કે તે અત્યંત પ વત્ર છે
અને પ્રજા ું પાપ દૂર કરવા માટે તેમને માટે યહોવાહની સમક્ષ લોકો ું
પ્રાય ત કરવાને તે તેમણે તમને આપ્ ું છે. 18 જો તે ું રક્ત તં ુમાં
લાવવામાં આ ું ન હ ુ,ં તેથી જમે મેં આજ્ઞા કર હતી તેમ, તમારે તે
ચો સપણે તં ુની અંદર ખા ું જોઈ ું હ ુ.ં”

19 પછ હારુને ૂસાને જવાબ આપ્યો, “જુઓ, આજે તેઓએ
પોતાના પાપાથાર્પર્ણ અને દહનીયાપર્ણ યહોવાહ સમક્ષ ચઢા ા છે.
જો મેં આજે પાપાથાર્પર્ણ ખા ું હોત, તો ું તેથી યહોવાહ પ્રસ થયા
હોત?” 20 ારે ૂસાએઆ સાંભ ું ત્યારે તે સંતોષ પામ્યો.

11
ખોરાક માટે યોગ્ય અને અયોગ્ય પ્રાણીઓ

1 યહોવાહે ૂસા તથા હારુનને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોને કહે,
‘ ૃથ્વી પરનાં સવર્ પ ુઓમાંથી જે પ ુઓ તમારે ખાવા માટે ઉપયોગમાં
લેવા તે આ છે.

3જે પ ુઓની ખર ફાટવાળ હોય અને જે વાગોળ ું હોય તે પ ુ
ું ખાઈ શકે. 4 તોપણ, કેટલાક પ ુઓની માત્ર ખર ફાટવાળ હોય

અથવા જે માત્ર વાગોળતાં હોય તે પ ુઓ તમારે ખાવાં જોઈએ ન હ,
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જમે કે ઊંટ, કેમ કે તે વાગોળે છે પણ તેની ખર ફાટેલી નથી. તેથી ઊંટ
તમારે માટે અ ુદ્ધ છે.

5 સાફાન સસ ું પણ: કેમ કે તે વાગોળે છે પણ તેની ખર ફાટેલી
નથી, તે પણ તમારે માટે અ ુદ્ધ છે. 6અને સસ ુ:ં કેમ કે તે વાગોળે છે,
પણતેની ખર ફાટેલી નથી, તે તમારે માટે અ ુદ્ધ છે. 7અને ડુ ર: જોકે
તેની ખર ફાટેલી છે, પણ તે વાગોળ ું નથી, તેથી તે તમારે માટે અ ુદ્ધ
છે. 8તમારે તેઓમાંના કોઈ ું માંસ ખા ું ન હ કે તેઓના ૃતદેહનો સ્પશર્
કરવો ન હ. તેઓ તમારે માટે અ ુદ્ધ છે.

9 જળચરોમાંથી તમે આટલાં ખાઈ શકો: પાણીમાં જે બધાંને પંખ
તથા ભગડાં હોય તેઓને તમારે ખાવા, પછ તે સ ુદ્રોમાંનાં હોય
કે નદ ઓમાંનાં હોય. 10 પણ સ ુદ્રોમાંનાં કે નદ ઓમાંનાં જે બધાં
જળચરો પાણીમાં તરે છે તેમાંના તથા સવર્ જળચરોમાંનાં જે સવર્ને પંખ
તથા ભગડાં હોતા નથી, તેઓ તમને નષેધાત્મક છે.

11 કારણ કે તેઓ ૃણાપાત્ર છે માટે, તમારે તેઓ ું માંસ ખા ું
જોઈએ ન હ; તેમના ૃત દેહ પણ ૃણાપાત્ર છે. 12પાણીમાંનાં જઓેને
પંખ કે ભગડાં નથી હોતા તેઓ તમને નષેધાત્મક છે.

13 પક્ષીઓમાંથી તમારે આને નષેધાત્મક ગણવા અને તમારે જે ન
ખાવા જોઈએ તે આ છે: ગરુડ, ગીધ, 14સમડ , દરેક પ્રકારના બાજ,
15 દરેક પ્રકારના કાગડા, 16 શાહ ૃગ, ચીબર , સીગલ અને કોઈ પણ
પ્રકારનો શકરો.

17ચીબર , કરઢોક, ુવડ, 18 રાજહસ, ઢ ચ, ગીધ, 19બગલો, દરેક
પ્રકારના હસ, લ ડખોદ તથા વાગોળ એમને પણ તમારે નષેધાત્મક
ગણવા.

20સવર્ પાંખવાળાં જ ુઓ જઓે પગ વડે ચાલતા હોય, તેઓ તારે
માટે અમંગળ છે. 21 તોપણ પગે ચાલનાર પાંખવાળાં જ ુઓ,જઓેને
પગ ઉપરાંત જમીન ઉપર કૂદવાને પગ હોય છે, તેઓમાંથીઆ તમે ખાઈ
શકો છો. 22 અને તમે કોઈ પણ પ્રકારના તીડ, બોડમથો તીડ, તમર
અથવા તીતીઘોડો ખાઈ શકો. 23 પણ સવર્ પાંખવાળાં જ ુઓ જઓેને
ચાર પગ હોય તેઓ તમને અમંગળ છે.
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24 તેઓના શબને પણ જો કોઈ સ્પશર્ કરે તો તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ
ગણાય. 25અને જે કોઈ તેઓના ૃતદેહને ઉપાડ લે તેણે પોતાના વ ો
ધોઈ નાખવા અને તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

26જે પ ુઓની ખર ફાટેલી હોય પણ તેના બરાબર બે સરખા ભાગ
થતા ન હોય અથવા જે પ ુઓ વાગોળતાં ના હોય, તે તમને અ ુદ્ધ
છે. જે કોઈ તેમનો સ્પશર્ કરે તે અ ુદ્ધ ગણાય. 27 ચાર પગવાળાં
જાનવરોમાં ું જે જે પંજા વડે ચાલ ું હોય તે તમારે માટે અ ુદ્ધ છે. જે
કોઈ તેઓના ૃતદેહનો સ્પશર્ કરે તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 28અને
જે કોઈ તેમના ૃતદેહને ઉપાડ,ે તો તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં અને
તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. આપ ુઓ તમારે માટે અ ુદ્ધ છે.

29જમીન પર પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓમાંથી આ તમારા માટે અ ુદ્ધ
છે: નો ળયો, ઉંદર, દરેક પ્રકારની ગરોળ , 30 ચંદન ઘો, પાટલા ઘો,
ગરોળ , સરડો તથા કાચીંડો.

31સવર્ પેટે ચાલનારાં સપર્ ટયાંઓમાં આટલાં તમારે માટે અ ુદ્ધ છે.
જે કોઈ તેઓના ૃતદેહનો સ્પશર્ કરે તો તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.
32અને જો તેઓમાંથી કોઈ પણ મર જાય અને કોઈપણ વસ્ ુ ઉપર
તેમ ું શબ પડે તો તે વસ્ ુ અ ુદ્ધ ગણાય, તે કોઈ પણ લાકડાની,
વ ોની,ચામડાનીઅથવા તાટની બનેલી હોય, કોઈપણકામમાં વપરા ું
વાસણ હોય, તો તેને પાણીમાં નાખ ું; તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.
પછ તે ુદ્ધ ગણાશે. 33જોઆમાં ું કોઈ પણસપર્ ટ ું કોઈપણમાટ નાં
વાસણમાં પડ,ે તો તેમાં જે કઈ ભરે ું હોય તે અ ુદ્ધ ગણાય અને તેને
તમારે ભાંગી નાંખ ું.

34જે કોઈએ ખાવાનાં પદાથર્ પર એવાં માટલામાંથી પાણી રે ું હોય
તો તે અ ુદ્ધ ગણાય. અ ુદ્ધ થયેલાં વાસણોમાં કોઈ પણ પીણું હોય
તો તે અ ુદ્ધ ગણાય. 35જે કોઈ વસ્ ુ પર તેઓનો ૃતદેહ પડે તો તે
અ ુદ્ધ ગણાય. તે ભઠ્ઠ કે ખાવા બનાવવા ું વાસણ હોય તો તેને ભાંગી
નાખ ુ.ં તે અ ુદ્ધ છે અને તે તમારે માટે અ ુદ્ધ ગણાય.

36 જો તેઓ પાણીના ટાંકામા,ં ઝરણાંમાં કે ાં પીવાના પાણીનો
સંગ્રહ થાય છે તેમાં પડે તો તે પાણી ુદ્ધ ગણાય. પણજો કોઈ પાણીની
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અંદરના શબનો સ્પશર્ કરે તો તે અ ુદ્ધ ગણાય. 37જો તેઓના શબનો
કોઈ ભાગ કોઈપણ વાવવાના બયારણ પર પડે તો તે બયારણ ુદ્ધ
છે. 38 પણ જો તે બયારણ પર પાણી છાટે ું હોય અને તેમના શબનો
કોઈ ભાગ તેના પર પડ,ે તો તે તમારે માટે અ ુદ્ધ છે.

39જે પ ુઓ ખાવાની તમને છૂટ આપવામાં આવી છે એ ું પ ુ જો
મર જાય, તો તેના ૃતદેહનો જે કોઈ સ્પશર્ કરે તો તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ
ગણાય. 40અને જે કોઈ એ ૃતદેહમાંથી તે ું માંસ ખાય તો તે પોતાના
વ ોને ધોઈ નાખે અને તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. અને જે કોઈ
તેના ૃતદેહને ઊંચકે તો તે પોતાના વ ો ધોઈ નાખે અને તે સાંજ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય.

41જમીન પર પેટે ચાલતાં તમામ સપર્ ટયાં નષેધાત્મક છે; તે ખાવાં
ન હ. 42 સવર્ પેટે ચાલનારાં અને ચાર પગે ચાલનારાં અથવા વધારે
પગોવાળા,ંજમીન પર પેટે ચાલનારાં સવર્ પણ તમારે ખાવા ન હ, કારણ
કે તે નષેધાત્મક છે.

43કોઈ પણ પેટે ચાલનારાં સપર્ ટયાંઓથી તમે પોતાને અ ુદ્ધ ન કરો;
તેઓથી પોતાને અ ુદ્ધ કર ને અભડાઓ ન હ. 44 કેમ કે હુ યહોવાહ
તમારો ઈ ર છુ. એ માટે તમે પોતાને ુદ્ધ કરો અને તમે પ વત્ર થાઓ
કેમ કે હુ પ વત્ર છુ. જમીન પર પેટે ચાલનારાં કોઈ પણ સપર્ ટયાંથી
પોતાને અ ુદ્ધ ન કરો. 45 કેમ કે હુ યહોવાહ છુ, તમારો ઈ ર થવા માટે
જે તમને મસર દેશમાંથી બહાર કાઢ લા ો. માટે તમે પ વત્ર થાઓ,
કેમ કે હુ પ વત્ર છુ.

46આપ ુઓ, પક્ષીઓ, દરેક જીવજ ુઓ જે પાણીમાં તરે છે અને
દરેકજે પેટે ચાલે છે, તેઓસંબંધીઆ નયમ છે. 47એમાટે કે ુદ્ધ તથા
અ ુદ્ધની વચ્ચે અને ખાવાનાં તથા ન હ ખાવાનાં વચ્ચે ભેદ રખાય.’ ”

12
બાળક-જન્મ પછ સ ્ત્રી ું ુ દ્ધકરણ

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોને કહે, ‘જો કોઈ ી
ુત્રને જન્મ આપ,ે તો તે સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય, જમે તે દર
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માસમાં મા સક સમયે અ ુદ્ધ ગણાય છે તેમ. 3આઠમાં દવસે તે ુત્રની
ુ ત કરવી.
4પછ તે માતા ું ુ દ્ધકરણ થતાં ુધી તેત્રીસ દવસ ુધી તે અ ુદ્ધ

ગણાય. તેના ુ દ્ધકરણ થવાના દવસો ૂરા ન થાય ત્યાં ુધી તે કોઈ
પ વત્ર વસ્ ુનો સ્પશર્ ન કરે, તેમ જ તં ુમાં પણ ન આવે. 5 પણ જો
તે ુત્રીને જન્મ આપ,ે તો તે જમે મા સક દર મયાન અ ુદ્ધ ગણાય છે
તેમ તે બે અઠવા ડયાં ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. તે ું ુ દ્ધકરણ થતાં ુધી
છાસઠ દવસ તે અ ુદ્ધ ગણાય.

6 ારે તેને ુદ્ધ કરવાનો સમય ૂરો થાય ત્યારે ુત્રી અથવા ુત્રની
માતાએ દહનીયાપર્ણ માટે એક વષર્ ું ઘેટાં ું બચ્ ું અને પાપાથાર્પર્ણ માટે
ક ૂતર ું એક બચ્ ું કે હોલો ુલાકાતમંડપમાં લઈ જ ું અને પ્રવેશદ્વારે
યાજકની પાસે લાવ.ે

7 પછ તે તેને માટે યહોવાહ સમક્ષ ચઢાવે અને તેના માટે પ્રાય ત
કરે અને તે તેના રક્ત ાવમાંથી ુદ્ધ થશે. જનેે ુત્ર કે ુત્રીનો જન્મ
થાય, તે ીને માટે આ નયમ છે. 8જો તે ઘેટાંના બચ્ચા ું અપર્ણ ન
કર શકે, તો તે બે હોલા કે બે ક ૂતરનાં બચ્ચાં લાવ,ેએક દહનીયાપર્ણ
માટે અને બીજુ પાપાથાર્પર્ણને માટે અને યાજક તેને માટે પ્રાય તની
વ ધ કરે;એટલે તે ુદ્ધ થશે.

13
ચામડ ના રોગો માટે નયમ

1 યહોવાહે ૂસા તથા હારુનને જણા ુ,ં 2 “ ારે કોઈ માણસના
શર ર પરની ચામડ પર સોજો આવે અથવા ચાંદુ કે ૂમડુ થાય અને
એ કુ રોગમાં પ રણમે એમ લાગ ું હોય, તો તેને હારુન યાજકની પાસે
અથવા તેના કોઈ યાજક દ કરા પાસે લઈ જવો.

3પછ યાજક તેના શર રના ચામડ પરનો રોગ તપાસ.ે જો તે જગ્યા
ઉપરના વાળ સફેદ થઈ ગયા હોય અને તે ભાગ ચામડ કરતાં ઊંડે
ઊતરેલો લાગે, તો તે કુ રોગ છે. યાજક તે માણસને તપાસ્યા પછ ,
તેને અ ુદ્ધ જાહેર કરે. 4જો ચામડ પરનો સફેદ ડાઘ ચામડ ની નીચે
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ઊંડે ઊતરેલો ના લાગતો હોય, વળ તેમાંના વાળ સફેદ થઈ ગયા ના
હોય, તો પછ યાજકે તે રોગીને સાત દવસ ુધી જુદો રાખવો.

5 સાતમે દવસે યાજકે તેને ફર થી તપાસવો અને જો તે સફેદ ડાઘ
જવેો હતો તેવો જ ર ો હોય અને ચામડ ના બીજા ભાગમાં પ્રસય ના
હોય, તો યાજકે તેને બીજા સાત દવસ ુધી જુદો રાખવો. 6 યાજક
ફર થી સાતમાં દવસે તપાસે અને તે સફેદ ડાઘ ઝાંખો થઈ ગયો હોય
અને તે પ્રસય ના હોય, તો યાજકે તેને ુદ્ધ જાહેર કરવો. તે ફક્ત ચાંદુ
જ છે,એમ માન ુ.ં પછ તે ક્ત વ ો ધોઈ નાખે એટલે તે ુદ્ધ થઈ
જાય.

7 પર ુ ુદ્ધ જાહેર કયાર્ પછ ફર તે ડાઘ ફેલાયેલો લાગે તો તે
ક્તએ ફર થી તપાસ માટે યાજક પાસે આવ ું. 8 યાજકે તેને ફર થી

તપાસવો અને જો સફેદ ડાઘ કે ચાંદુ ફેલા ું જ ું લાગે, તો યાજકે તે
માણસને એક અ ુદ્ધ કુ રોગી જાહેર કરવો.

9 જો કોઈ ક્તને કુ રોગ ું ચાંદુ હોય અને રોગ હોવાની શંકા
જાય, તો તેને યાજક આગળ લઈ જવો. 10 યાજક તેને તપાસે અને
જો ચામડ પર સફેદ ચાંઠુ પ ું હોય અને વાળ ધોળા થઈ ગયા હોય
અને સોજા પરની ચામડ પાકેલી તથા દખુા ું હોય, 11તો એ કુ રોગની
શરૂઆત થઈ ૂક છે અને યાજકે તે ક્તને અ ુદ્ધજાહેર કરવો. તેને
જુદો રાખવો ન હ, કારણ કે તે અ ુદ્ધ જાહેર થઈ જ ૂ ો છે.

12 જો યાજકને ખબર પડે કે કુ રોગ ફાટ નીક ો છે અને તેના
સમગ્રશર ર પર માથાથી તે પગ ુધી, ાં ાં યાજક તપાસે ત્યાં ત્યાં
આખી ત્વચામાં રોગ ફેલાઈ ગયો હોય, 13એટલે યાજકે તેને તપાસવો
અને જો સમગ્ર શર ર પર રોગ પ્રસર ગયેલો ખબર પડે તો તેને યાજકે
ુદ્ધ જાહેર કરવો. જો તે ું આ ું શર ર સફેદ થઈ ગ ું છે, તો તે ુદ્ધ

છે. 14 પણ ારે તેમાં દખુા ું માંસ દેખાય તો તે અ ુદ્ધ ગણાય.
15 યાજક તે દખુતા માંસને જોઈને તેને અ ુદ્ધ ઠરાવે કેમ કે તે દખુા ું

માંસ અ ુદ્ધ છે. તે તો કુ રોગ છે. 16 પર ુ જો દખુા ું માંસ બદલાઈને
ફર થી સફેદ થઈ જાય, તો તે યાજક પાસે આવે. 17 યાજકે ફર થી તેને
તપાસવો અને જો તે ચાંદા સં ૂણર્ સફેદ થઈ ગયાં હોય, તો તેને ુદ્ધ
જાહેર કરવો; તે ુદ્ધ છે.
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18 જો કોઈ ક્તના શર ર પર ૂમડુ થઈને રુઝાઈ ગ ું હોય,
19 ૂમડાંની જગ્યાએ સફેદ ડાઘ કે રતાશ પડતો સફેદ સોજો ખબર
પડ,ે તો તે યાજકને બતાવ ું. 20યાજક તેને તપાસે અને જુઓ તે ત્વચા
કરતાં ઊંડુ લાગે અને તે ચાઠા પરના વાળ સફેદ થઈ ગયા છે, તો યાજક
તેને અ ુદ્ધ જાહેર કરે. તો તેને કુ રોગનો રોગ સમજવો, તે ૂમડાંમાં
ફાટ નીક ો છે.

21 પણ જો તપાસતાં યાજકને એમ ખબર પડે કે એમાંના વાળ
સફેદ થયેલા નથી, તે ચામડ કરતાં ઊંડે ઊતરે ું નથી તથા ઝા ું પડ
ગ ું છે, તો તેણે તે ક્તને સાત દવસ ુધી જુદો રાખવો. 22 જો
રોગ ચામડ માં ફેલાયો હોય, તો યાજકે તેને અ ુદ્ધ જાહેર કરવો. તે
કુ રોગનો રોગ છે. 23 પર ુ જો ચાઠુ એ ું ને એ ું રહે અને પ્રસરે ન હ,
તો તે ૂમડાં ું ચાઠુ છે અને યાજકે તે ક્તને ુદ્ધ જાહેર કરવો.

24 જો કોઈ ક્તની ચામડ બળ જાય અને દાઝેલી જગ્યાએ
ચમક ું લાલાશ પડ ું સફેદ ચાઠુ થઈ જાય, 25 તો યાજકે તે ચાંઠાની
તપાસ કરવી જોઈએ,જો ચાઠાનાં વાળ સફેદ થઈ ગયા હોય અને રોગ
ચામડ ની નીચેના ભાગ ુધી ફેલાઈ ગયો હોય, તો દાઝવાના ઘામાંથી
રોગ ફેલાયો છે અને યાજકે તે ક્તને અ ુદ્ધ કુ રોગી જાહેર કરવો.

26પર ુ જો યાજક તે તપાસી જુએ કે ચાઠાંમાં સફેદ વાળ નથી અને
તે ચામડ ની નીચે ુધી પ્રસરેલ નથી તથા ચાઠુ ઝા ું પડ ું જાય છે,
તો યાજકે તે ક્તને સાત દવસ માટે જુદો રાખવો. 27 પછ સાતમે
દવસે યાજક તેને તપાસ.ે જો ચાઠુ ચામડ માં ફેલા ું હોય, તો યાજકે
તેને અ ુદ્ધ જાહેર કરવો. તે તો કુ રોગ રોગ છે. 28જો ચાઠુ ચામડ
પર ફેલા ું ના હોય અને ઝાં ું થઈ ગ ું હોય, તો તે દાઝેલા ઘા ું ચાઠુ છે
માટે યાજકે તેને ુદ્ધ જાહેર કરવો, કેમ કે તે દાઝ્યા ું ચાઠુ છે.

29જો કોઈ ુરુષ કે ીના માથા પર કે દાઢ પર એ રોગ હોય, 30તો
યાજકે તેની તપાસ કરવી અને જો તે ચામડ કરતાં ઊંડુ ખબર પડે અને
વાળ પીળા તથા આછા થઈ ગયા હોય, તો યાજકે તે ક્તને અ ુદ્ધ
જાહેર કરવો. તે ઉંદર પ્રકારનો માથાનો કે દાઢ નો કુ રોગ છે.
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31જો યાજક ઉંદર ની બીમાર ને તપાસે અને જો તે જુએ કે તે ચામડ
કરતાં ઊંડુ ન હોય તથા ત્યાંના વાળ હજી પણ કાળાં હોય, તો યાજકે
તે ક્તને સાત દવસ જુદો રાખવો.

32 યાજકે સાતમાં દવસે ફર થી તેની તપાસ કરવી, જો ચાઠુ ફેલા ું
ન હોય અને વાળ પણ પીળા થયા ન હોય, તેમ જ તે ચામડ કરતાં
ઊંડ મા ૂમ ના પડ,ે 33તો તે માણસે ઉંદર વાળાં ભાગ સવાય ચાઠાની
આજુબાજુના વાળ કપાવી નાખવા અને યાજકે તેને બીજા સાત દવસ
માટે જુદો રાખવો.

34 યાજકે સાતમાં દવસે ફર થી તેને તપાસવો અને જો ઉંદર
ચામડ માં ફેલાઈ ન હોય તથા ચામડ કરતાં ઊંડ મા ૂમ ન પડ,ે તો
યાજકે તે ક્તને ુદ્ધ જાહેર કરવો. પછ તે ક્તએ વ ો ધોઈ
નાખવાં એટલે તે ુદ્ધ થઈ જશે.

35પણતે ક્તને યાજકે ુદ્ધજાહેર કયાર્ પછ જો ઉંદર ચામડ માં
ફેલાય, 36 તો યાજકે તેને ફર થી તપાસવો અને જો ઉંદર ચામડ માં
ફેલાઈ હોય, તો યાજકે તેના વાળ પીળા છે કે ન હ એ પણ જોવાની
જરૂર નથી. તેને અ ુદ્ધ કુ રોગી જાહેર કરવો. 37 પણ જો ઉંદર ત્યાં
અને ત્યાં જ રહે અને તેમાં કાળાં વાળ ઊગવા માંડે તો તે કુ રોગ નથી.
તે ુદ્ધ છે અને યાજકે તેને ુદ્ધ જાહેર કરવો.

38જો કોઈ ુરુષ કે ીને ચામડ માં સફેદ રગના ચાઠાં પડ્યા હોય,
39 તો યાજક તેને તપાસે અને જો તે ડાઘ ફ ાં સફેદ રગના હોય અને
ઝાંખા પડતા જતા હોય, તો તે કુ રોગ નથી, એમ સમજ ું કે ચામડ
પર કરો ળયા થયા છે અને એ માણસ ુદ્ધ છે.

40જો કોઈ ક્તના માથાના વાળ ખર પડ્યા હોય અને માથાના
પાછળના ભાગમાં તેને ટાલ પડ હોય તો પણ તે ુદ્ધ છે. 41 અને
જો માથાના આગળના ભાગમાંથી વાળ ખર ગયા હોય, તો આગળના
ભાગમાં માથા પર ટાલ પડે છતાં તે ુદ્ધ છે તેને કુ રોગ નથી એમ
કહેવાય.

42 પર ુ માથા પરની આગળ કે પાછળની ટાલમાં રતાશ પડતા સફેદ
ડાઘ હોય, તો કુ રોગની શરૂઆત થઈ છે એમ મનાય. 43 પછ યાજકે
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તેને તપાસવોઅને પાછળની કે કપાળ પરની ટાલમાંનો ડાઘ રતાશ પડતો
સફેદ હોય, તો તેને રોગ થયો છે અને તે અ ુદ્ધ છે. 44 તો તે કુ રોગી
માણસ છે, તે અ ુદ્ધ છે. યાજકે તેને માથામાં થયેલા રોગને કારણે
અ ૂક અ ુદ્ધ જાહેર કરવો.

45 જે ક્તને કુ રોગ થયો હોય તેણે પોતાના વ ો ફાડવાં,
પોતાના વાળ વખેરાયેલા રહેવા દેવા અને ઉપરના હોઠ ુધીનો ભાગ
ઢાંક દેવો અને ૂમો પાડવી, ‘અ ુદ્ધ,અ ુદ્ધ.’ 46જટેલા દવસો ુધી
તે ક્તમાં રોગ રહે તેટલાં દવસો ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. કેમ કે તે
અ ુદ્ધ છે, તે એકલો રહે. છાવણીની બહાર તે ું રહેઠાણ થાય.

વ ો પરની ગ અંગેના નયમ
47 જો તે વ કુ રોગના રોગના ચેપવા ું હોય, પછ તે ઊનના

કે શણના વ ું હોય, 48 તે શણના કે ઊનના તાણામાં કે વાણામાં
અથવા ચામડામાં કે ચામડાની બનાવેલી કોઈ વસ્ ુમાં ગનો ડાઘ હોય,
49 તે વ માં અથવા ચામડામાં અથવા તાણામાં અથવા વાણામાં
અથવા ચામડાની બનાવેલી કોઈપણ વસ્ ુમાં તે રોગનો ચેપ લીલાશ કે
રતાશવાળો હોય, તો તેને કુ રોગનો રોગ સમજવો અને તપાસ માટે
યાજક પાસે લઈ જવો.

50યાજક તે રોગ તપાસે અને રોગવાળ વસ્ ુને સાત દવસ બંધ કર
રાખે. 51સાતમે દવસે તેણે ફર થી તે તપાસવી. જો તે રોગ તે વ મા,ં
એટલે તાણામાં કે વાણામાં કે ગમે તે કામને માટે ચામડુ વપરા ું હોય તે
ચામડામાં પ્રસય હોય, તો તે રોગ કોહવાડતો કુ રોગ સમજવો અને તે
અ ુદ્ધ છે. 52 તે રોગવાળા વ ને બાળ નાખે અથવા તે ચેપ તાણાને
કે વાણાન,ે શણના વ ને, ઊનના, ચામડાની કોઈપણ વસ્ ુને લાગેલો
હોય તોપણ, કેમ કે તે કોહવાડતો રોગ છે. તેને સં ૂણર્પણે આગમાં
બાળ નાખવો.

53 જો યાજક તપાસે અને તે વ મા,ં એટલે તાણામાં કે વાણામાં
અથવા ચામડાની કોઈ વસ્ ુમાં તે રોગ પ્રસય હોય, 54 તો યાજકે તે
વસ્ ુને ધોઈ નાખવા માટે આજ્ઞા કરવી જોઈએ અને તેને બીજા સાત
દવસ જુદ રાખવી. 55 પછ તે સમય બાદ યાજકે ફર જો ું, જો
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ડાઘનો રગ ન બદલાય કે તે ના ફેલાય તો પણ તે ગ છે, અને તેથી તે
અ ુદ્ધ છે. તે વસ્ ુને ચેપ લાગેલો હોવાથી તેને બાળ નાખીને નાશ કરવો
જોઈએ.

56જો યાજક તપાસે અને ધોયા પછ ડાઘ ઝાંખો થયો છે, તો તેણે તે
વસ્ ુનો ડાઘવાળો,ભાગ તે વ હોય કે પછ ચામડાની બનાવેલી વસ્ ુ
હોય કે બીજી કોઈ વસ્ ુ હોય, તેને તાણા કે વાણામાંથી ફાડ નાખવી.
57છતાં જો વ માં તાણા કે વાણામાં કે ચામડાની વસ્ ુમાં ફર થી ડાઘ
દેખાય તો ચેપ નવેસરથી ફેલાય છે એમ માન ું અને જનેે ચેપ લાગ્યો
હોય તે વસ્ ુને અ માં બાળ ૂકવી. 58 જો વ , તાણા, વાણા કે
ચામડાની કોઈ પણ વસ્ ુ ધોવાથી ડાઘ જતો રહે તો તેને બીજી વખત
ધોઈ નાખવી,એટલે તે ુદ્ધ થઈજશે અને ફર એક વાર તેને ઉપયોગમાં
લઈ શકાશે.

59ઊનના કે શણનાં વ ો પર તાણા કે વાણામાંના કે ચામડાની કોઈ
પણ વસ્ ુ ઉપર ગનો ડાઘ પડ્યો હોય તો તેને માટે આ નયમ છે,એને
અ ુસર ને વસ્ ુને ુદ્ધ કે અ ુદ્ધજાહેર કરવી, વળ ારે જાહેર કરવી
અને ારે ન હ, તે આ નયમને આધારે ન કર ું.”

14
ચામડ ના રોગ પછ ુમ ુ દ્ધકરણ

1 યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં 2 “જે કોઈ કુ રોગથી ુક્ત થયો હોય તેની
ુ દ્ધકરણનો નયમઆ પ્રમાણે છે. તેને યાજક પાસે લાવવો.
3યાજકે છાવણીની બહાર જઈને તેની તપાસ કરવી કે જો રોગ મટ

ગયો હોય, 4તો યાજકે જનેી ુ દ્ધ કરવાની છે તે માણસને ુદ્ધ એવાં બે
જીવતાં પક્ષીઓ, દેવદાર ું થોડુ લાકડુ, કરમજી રગ ું કાપડ તથા ઝુફા
લાવવાને આજ્ઞા આપવી. 5 યાજકે એક પક્ષીને વહેતાં પાણીની ઉપર
રાખેલા માટ ના વાસણમાં કાપવાની આજ્ઞા કરવી.

6પછ યાજકેજીવતા રહેલા બીજાપક્ષીન,ે દેવદાર ું લાકડુ, કરમજી
કાપડ તથા ઝુફો લઈને ઝરાના પાણી ઉપર કાપેલા પક્ષીના રક્તમાં
બોળવાં. 7 જે કુ રોગમાંથી માણસની ુ દ્ધ કરવાની હોય તેના પર
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તેણે સાત વાર રક્ત છાંટ તેને ુદ્ધ કરવો. પછ પેલા જીવતા પક્ષીને
યાજકે ુલ્લાં ખેતરમાં છોડ ૂક ું.

8જે માણસ ું ુ દ્ધકરણ કરવા ું હોય તે પોતાના વ ો ધોઈ નાખે,
પોતાના સવર્ વાળ ૂંડાવે તથા પાણીમાં સ્નાન કરે અને પછ તે ુદ્ધ થયો
ગણાય. પછ તે છાવણીમાં રહેવા માટે પાછો ફરે, પર ુ સાત દવસ
પયત તેણે પોતાના તં ુની બહાર રહે ું. 9 સાતમે દવસે તેણે પોતાના
માથાના સવર્ વાળ, દાઢ ના તથા પોતાના ભમરના તેમ જ શર ર પરના
બીજાબધા વાળ ૂંડાવી નાખવા. તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં અને
પાણીમાં સ્નાન કર ુ,ં પછ તે રોગથી સં ૂણર્ ર તે ુદ્ધ થયો એ ું જાહેર
થાય.

10આઠમે દવસે તેણે એક વષર્ની ઉંમરના ખામી વગરનાં બે નરઘેટાં,
એક વષર્ની ખામી વગરની ઘેટ , ખાદ્યાપર્ણને માટે તેલમાં મોહેલો ત્રણ
દશાંશ એફાહ* મેંદાનો લોટ તથા એક માપ† તેલ લે ું. 11 ુ દ્ધની વ ધ
કરાવનાર યાજકે જનેી ુ દ્ધ કરવાની છે તે ક્તને તેના અપર્ણો સાથે
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારે યહોવાહ સમક્ષ રજૂ કરવો.
12 પછ યાજક નર હલવાનોમાંથી એકને લઈને દોષાથાર્પર્ણ‡ને

માટે તેને તથા પેલા માપ તેલને ચઢાવે અને યહોવાહની સમક્ષ
તેઓ ું અપર્ણ કરે. 13 તેણે એ ઘેટાના બચ્ચાંને જે પ વત્ર ળે
પાપાથાર્પર્ણને તથા દહનીયાપર્ણના હલવાનને કાપવામાં આવે છે ત્યાં
કાપવો. પાપાથાર્પર્ણની માફક દોષાથાર્પર્ણ યાજકને આપી દે ુ,ં કેમ કે તે
પરમપ વત્ર અપર્ણ છે.

14પછ યાજકેઆદોષાથાર્પર્ણ ું રક્ત લઈને જે માણસ ુદ્ધ થયો છે
તેના જમણા કાનની ુટ્ટ પર,જમણા હાથના અં ૂઠા પર તથા જમણા
પગના અં ૂઠા પર લગાવ ું. 15 પછ યાજકે સાથે લાવેલા તેલમાંથી
થોડુ પોતાના ડાબા હાથના પંજા પર રેડ ું. 16 તેણે જમણા હાથની
આંગળ તેમાં બોળવી અને યહોવાહની સમક્ષ સાત વખત તે તેલનો
છટકાવ કરવો.
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17યાજક હથેળ માં રહેલા તેલમાંથી થોડુ લઈને જનેી ુ દ્ધ કરવાની
હોય તે માણસના જમણા કાનની ુટ્ટ , જમણા હાથ તથા જમણા
પગના અં ૂઠા પર ાં પહેલાં દોષાથાર્પર્ણ ું રક્ત લગા ું હ ું ત્યાં
લગાડ ુ.ં 18 યાજકના હાથમાં ું બાક ું તેલ તેણે જે ક્તની ુ દ્ધ
કરવી હોય તેના માથા પર લગાડ ને યહોવાહ સમક્ષ તેને માટે પ્રાય ત
કર ુ.ં

19પછ યાજકે પાપાથાર્પર્ણ ચઢાવ ું અને જનેી અ ુદ્ધતામાંથી ુ દ્ધ
કરવાની હોય, તે માણસની પ્રાય ત વ ધ કરવી અને ત્યાર પછ તે
દહનીયાપર્ણના પ ુને માર નાખ ુ.ં 20 પછ યાજકે વેદ ની અ પર
દહનીયાપર્ણ તથા ખાદ્યાપર્ણ બાળવા અને તે ક્ત માટે પ્રાય ત
કર ું અને ત્યારે તે ક્ત ુદ્ધ થઈ જશ.ે

21 તેમ છતાં, જો તે માણસ ગર બ હોય અને આ બ ું ચઢાવી શકે
એમ ના હોય, તો તેણે માત્ર એક જ ઘેટો દોષાથાર્પર્ણ તર કે લાવવો
અને યહોવાહની સમક્ષ રજૂ કરવો. યાજકે તેને તે માણસના પ્રાય ત
માટે અપર્ણ ચઢાવ ું અને તે તેને ુદ્ધ કરશે. તેણે ખાદ્યાપર્ણ તર કે ફક્ત
તેલથી મોહેલો એક દશાંશ એફોદ મેંદાનો લોટ તથા એક માપ§ તેલ
લે ું. 22 તથા બે હોલા કે ક ૂતરનાં બે બચ્ચા,ં તે લાવી શકે તેમ હોય
તે લાવવાં, તેઓમાં ું એક પાપાથાર્પર્ણ માટે અને બીજુ દહનીયાપર્ણ
માટે. 23આઠમે દવસે યાજક પાસે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારઆગળ
તે યહોવાહની સમક્ષ પોતાના ુ દ્ધકરણની વ ધને માટે આ પક્ષીઓને
સાથે લાવ.ે

24 પછ યાજક ઘેટાનાં બચ્ચાંને દોષાથાર્પર્ણ તર કે લે તથા તેલ પણ
લે અને વેદ આગળ યહોવાહની સમક્ષ તે તેઓ ું અપર્ણ કરે. 25 તે
દોષાથાર્પર્ણ માટેના ઘેટાંને કાપી નાખે અને તે ું થોડુ રક્ત લઈ જે ું
ુ દ્ધકરણ કરવા ું હોય તે ક્તના જમણા કાનની ુટ્ટ તથા તેના

જમણા હાથના અને જમણા પગના અં ૂઠા પર લગાવે.
26 પછ યાજકે થોડુ તેલ પોતાની ડાબી હથેળ માં રેડ ું. 27 અને

જે થોડુ રક્ત તેના ડાબા હાથની હથેળ માં છે તેમાંથી થોડુ તેણે પોતાના
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જમણા હાથનીઆંગળ વડે લઈને સાત વાર યહોવાહની સમક્ષછાંટ ુ.ં
28 તે પછ દોષાથાર્પર્ણ ું રક્ત લગા ું હ ું તે જ જગ્યાએ યાજકે

જે ું ુ દ્ધકરણ કરવા ું હોય તે ક્તના જમણા કાનની ુટ્ટ પર,
જમણા હાથના અં ૂઠા પર તથા જમણા પગના અં ૂઠા પર તેલ
લગાવ ું. 29 તેના હાથમાં બાક રહે ું તેલ જે માણસની ુ દ્ધ કરવાની
હોય તેના માથા પર રેડ ું અને યહોવાહ સમક્ષ તેણે પ્રાય ત કર ું.

30 અને તે મેળવી શકે એવો એક હોલો કે ક ૂતર ું બચ્ ું તેણે
ચઢાવ ું, 31 જે ું તે મેળવી શકે એ ુ,ં પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને બીજુ
દહનીયાપર્ણ તર કે ખાદ્યાપર્ણની સાથે વેદ પર ચઢાવ ું. પછ યાજક
યહોવાહની સમક્ષ તે માણસને માટે પ્રાય ત કરે અને તે ુદ્ધ બની
જશે. 32 કુ રોગમાંથી સાજા થયેલા જે માણસના ુ દ્ધકરણ માટે
જરૂર અપર્ણો લાવવા જો તે અશક્ત હોય, તેને માટે આ નયમ છે.”

ભીંતોની ગ અંગેના નયમ
33 યહોવાહે ૂસા તથા હારુનને ક ું, 34 “મેં તમને આપેલા કનાન

દેશમાં ારે તમે આવી પહોંચો અને હુ ત્યાં કોઈ ઘરમાં કુ રોગ ૂકુ,
35 તો તે ઘરના મા લકે યાજક પાસે આવીને મા હતી આપવી. તેણે
કહે ું, ‘મારા ઘરમાં કુ રોગ હોય એ ું મને લાગે છે.’ ”

36 યાજકે તપાસ કરવા જતાં પહેલાં ઘર ખાલી કરવા આજ્ઞા કરવી,
એમાટે કે ઘરની બધી વસ્ ુઓઅ ુદ્ધ ન થાય. ત્યારપછ યાજક ઘરની
તપાસ માટે ઘરની અંદર જાય. 37 રોગની તે તપાસ કરે અને જો તે રોગ
ઘરની દ વાલોમાં હોવાથી તેમાં કોઈ લીલી કે રાતી તરાડ પડ હોય અને
તે દ વાલની સપાટ થી ઊંડ દેખાતી હોય તો, 38 પછ યાજક ઘરમાંથી
બહાર નીકળ સાત દવસ માટે ઘરને બંધ કર દે ુ.ં

39પછ સાતમે દવસે યાજકે પાછાઆવીને ફર તપાસ કરવી,જો તે
કાણાઓભીંતમાં વધારે પ્રસયાર્ હોય, 40 તો યાજકે રોગવાળા પથ્થરોને
કાઢ નાખવાની તથા તેમને નગર બહાર ગંદક ની જગ્યાએ ફેંક દેવાની
આજ્ઞા તેઓને આપવી.

41ઘરનીઅંદરનીભીંતોને ખોતર નાખવાનીઆજ્ઞા તેણેઆપવીઅને
ખોતર કાઢે ું બ ું જ શહેરની બહાર કોઈ અ ુદ્ધ જગ્યાએ ઠાલવી
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આવવા જણાવ ું. 42 જે જગ્યા ખાલી પડ હોય ત્યાં બીજા પથ્થરો
લાવીને ગોઠવવા અને ૂનાનો કોલ પણ નવો જ વાપરવો તથા ઘર ું
નવેસરથી ચણતર કરાવ ુ.ં

43 પથ્થરો કાઢ ના ા પછ અને ઘર ું નવેસરથી ચણતર કયાર્ પછ
જો ફર થી ગ દેખાય, 44તો યાજકે ફર થીઆવીને ઘરની તપાસ કરવી
અને તેને ખબર પડે કે ગ પ્રસર છે તો તે જલદ પ્રસરે તેવો ચેપ છે અને
તે ઘર અ ુદ્ધ છે.

45 તે ઘરને તોડ પાડ ુ.ં એ ઘરના પથ્થરો, લાકડાં અને ગારો બ ું
શહેરની બહાર કોઈ અ ુદ્ધ જગ્યાએ લઈ જ ું. 46 એ ઘર બંધ ર ું
હોય તે દર મયાન કોઈ ઘરમાં પ્રવેશે તો તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.
47 જે કોઈ ક્ત તે ઘરમાં ૂઈ જાય અથવા જમે તો તેણે પોતાના
વ ો ધોઈ નાખવા.ં

48 પર ુ યાજક ઘરમાં જઈને તપાસે અને જો તેને ખબર પડે કે
નવેસરથી ચણતર કયાર્ પછ ગ ફેલાયેલી નથી, તો તે ઘરને તે ુદ્ધ
જાહેર કરે કે હવે ગનો ચેપ ઘરમાં નથી.

49 પછ ઘરની ુ દ્ધ માટે યાજક બે નાનાં પક્ષીઓ, દેવદાર ું લાકડુ,
લાલ રગના કાપડનો ટુકડો અને ઝુફો લે. 50 એક પક્ષીને તેણે ઝરાના
વહેતા પાણી ઉપર માટલી ઉપર કાપ ું. 51 તેણે દેવદાર ું લાકડુ, ઝુફો
અને કરમજી રગ ું કાપડ લઈ જીવતા પક્ષી સાથે ચઢાવેલા પક્ષીના
રક્તમાં તથા ઝરાના વહેતાં પાણીમાં બોળવા અને સાત વખત ઘર ઉપર
છટકાવ કરવો.

52આપ્રમાણે તેણે પક્ષી ું રક્ત,ઝરા ું પાણી,જીવ ું પક્ષી, દેવદાર ું
લાકડુ, ઝુફો અને કરમજી કાપડ, તેનાથી ઘરની ુ દ્ધ કરવી. 53 પણ
યાજકે શહેરની બહાર ુલ્લાં મેદાનમાં બીજા પક્ષીને છોડ દે ુ.ં આર તે
યાજક ઘરને ુદ્ધ કરશે અને ઘર સાફ થશ.ે

54 બધી જ જાતના કુ રોગ, એટલે સોજા, ચાંદાં, ૂમડાં માટે,
55 વ ના તથા ઘરના કુ રોગને માટે, 56 કોઈની ચામડ ના સોજામાં
કે દાઝવાથી થયેલા ઘામાં કે ચાંદાને માટે, 57 કુ રોગની બાબતમાં કોઈ
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અ ુદ્ધ ારે કહેવાય અને ુદ્ધ ારે કહેવાય, તે શીખવવા માટે એ
નયમ છે.”

15
શર રના અ ુદ્ધ સ ્ત્રાવ અંગેના નયમ

1 યહોવાહે ૂસા તથા હારુનને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોને એમ
કહે કે, ‘ ારે કોઈ માણસને તેના શર રમાં સ્રાવનો રોગ હોય, ત્યારે
તે માણસ અ ુદ્ધ ગણાય. 3 તેના સ્રાવમાં તેની અ ુદ્ધતા આ પ્રમાણે
ગણાય. તેના સ્રાવ સાથે તે ું માંસ વહે ું હોય અથવા તેના સ્રાવમાંથી
તે ું માંસ વહે ું બંધ પડ,ે તો તે અ ુદ્ધ ગણાય.

4સ્રાવવાળો માણસજે પથાર માં ૂએઅને જે કોઈ વસ્ ુ પર તે બેસે
તે પણ અ ુદ્ધ ગણાય. 5જે કોઈ ક્ત તે માણસની પથાર નો સ્પશર્
કરે તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં તથા તેણે પાણીથી સ્નાન કર ું અને
સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય.

6જે વસ્ ુ પર સ્રાવવાળો બેઠો હોય તે પર જે કોઈ બેસ,ે તે ક્તએ
પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં તથા તેણે સ્નાન કર ું અને તે સાંજ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય. 7અને સ્રાવવાળા ુરુષના શર રનો જે કોઈ સ્પશર્ કરે
તો તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં તથા તેણે પાણીથી સ્નાન કર ું અને
સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય.

8જો સ્રાવવાળો માણસ કોઈ સ્વચ્છ માણસ પર ૂંકે, તો તે માણસે
પોતાના વ ો ધોઈ નાખવાં તથા તેણે પાણીથી સ્નાન કર ું અને તે સાંજ
ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 9સ્રાવવાળો માણસ જે જીન પર બેસીને સવાર

કરે તે પણ અ ુદ્ધ ગણાય.
10 જે કઈ પણ તેની નીચે આવે ું હોય, તેને સ્પશર્ કરનાર ક્ત

સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય;જે કોઈ તે વસ્ ુને ઉપાડે તેણે પોતાના વ ો
ધોઈ નાખવાં અને પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ
ગણાય. 11 સ્રાવવાળો માણસ પોતાના હાથ ધોયા વના જો કોઈ

ક્તને સ્પશર્ કરે તો તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવા, પાણીથી સ્નાન
કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. 12 અ ુદ્ધ ક્ત માટ ના
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વાસણને સ્પશર્ કરે તો તે વાસણને ફોડ નાખ ું અને લાકડાના પ્રત્યેક
વાસણને પાણીમાં ધોઈ નાખ ુ.ં

13 ારે તે ક્ત તેના સ્રાવથી ુદ્ધ થાય ત્યારે તે પોતાના
ુ દ્ધકરણ માટે સાત દવસ ગણે અને પોતાના વ ો ધોઈ નાખ;ે અને

ઝરણાનાં પાણીમાં સ્નાન કરે. ત્યાર પછ તે ુદ્ધ ગણાશે. 14 તે
માણસે આઠમે દવસે બે હોલા અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં લાવીને
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ યહોવાહ સમક્ષ આવીને યાજકને

આપવા. 15 યાજક તેઓમાંના એકને પાપાથાર્પર્ણને માટે અને બીજાને
દહનીયાપર્ણને માટે અપર્ણ કર ને સ્રાવવાળા માણસની ુ દ્ધ માટે
યહોવાહ સમક્ષ પ્રાય ત કરે.

16 જો કોઈ ુરુષને વીયર્સ્રાવ થાય, તો તેણે પાણીથી સ્નાન કર ું;
સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. 17 જે પ્રત્યેક વ કે ચામડા પર વીયર્
પ ું હોય તેને પાણીથી ધોઈ નાખ ું. સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય.
18અને જો કોઈ ી ુરુષનો સંયોગ થયો હોય અને ુરુષને વીયર્સ્રાવ
થયો હોય તો તે બ ેએ પાણીથી સ્નાન કર ુ;ં તેઓ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ
ગણાય.

19જો કે ીને મા સકસ્રાવ થયો હોય તો તે સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ
ગણાય અને તે દવસો દરમ્યાન જે કોઈ તેને સ્પશર્ કરે તે સાંજ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય. 20 તે અ ુદ્ધ હોય ત્યારે તે જનેા પર ૂતી હોય કે બેઠ
હોય તે પણ અ ુદ્ધ ગણાય.

21જે કોઈ માણસ તેની પથાર ને સ્પશર્ કરે તેણે પોતાના વ ો ધોઈ
નાખવાં અને પાણીથી સ્નાન કર ું; તે માણસસાંજ ુધીઅ ુદ્ધગણાય.
22 તે ી જનેા પર બેઠ હોય તેને જો કોઈ સ્પશર્ કરે તો તેણે પોતાના
વ ો ધોઈ નાખવાં, પાણીથી સ્નાન કર ું; તે ક્ત સાંજ ુધી અ ુદ્ધ
ગણાય. 23 તે ી જનેા પર બેઠ હોય તે આસન અથવા પથાર પરની
કોઈ વસ્ ુને જો કોઈ સ્પશ તો તે પોતાના વ ો ધોઈ નાખે અને સ્નાન
કરે. તે માણસ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

24 અને જો કોઈ ુરુષ તેની સાથે શાર રક સંબંધ કરે અને જો
તેની અ ુદ્ધતા તેને લાગે તો તે સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. તે
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જે પથાર માં ૂએ તે પણ અ ુદ્ધ ગણાય.
25 જો કોઈ ીને ઋ ુકાળ સવાય ઘણા દવસો ુધી રક્તસ્રાવ

થાય અથવા તેના ઋ ુકાળ ઉપરાંત લાંબા સમય ુધી તેનો સ્રાવ ચા ુ
રહે, તો તેના સ્રાવના સવર્ દવસો ુધી તે ઋ ુકાળની જમે અ ુદ્ધ
ગણાય. 26 એ સમય દર મયાન પણ તે જે પથાર માં ૂએ તે તેના
ઋ ુકાળના સામાન્ય દવસોની જમે અ ુદ્ધ ગણાય. અને તે જયાં બેસે
તે જગ્યા પણ અ ુદ્ધ ગણાય.

27જે કોઈ તે પથાર કે આસનને સ્પશર્ કરે તે અ ુદ્ધ ગણાય. તેણે
પોતાના વ ો ધોઈ નાખવા,ં પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે
અ ુદ્ધ ગણાય.

28 પણ જો તે પોતાના સ્રાવથી ુદ્ધ થાય તો પછ તે પોતાને માટે
સાત દવસ ગણે અને ત્યારબાદ તે ુદ્ધ ગણાય. 29આઠમે દવસે તેણે
બે હોલાં અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં લાવીને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર
આગળયાજકનેઆપવા.ં 30યાજક તેઓમાંના એકને પાપાથાર્પર્ણ માટે
અને બીજાને દહનીયાપર્ણ માટે અ પત કરે અને યાજક તેના સ્રાવની
અ ુદ્ધતા માટે યહોવાહની સમક્ષ પ્રાય ત કરે.

31આ ર તે ઇઝરાયલના લોકોને તેઓની અ ુદ્ધતાથી અલગ કરવા
કે જથેી મારો જે મંડપ તેઓની મધ્યે છે, તેને અ ુદ્ધ કયાર્થી તેઓ માયાર્
જાય ન હ.

32જે કોઈ ુરુષને સ્રાવ હોય તો તે અ ુદ્ધ છે. સ્રાવઅથવા વીયર્પાત
તે ુરુષને અ ુદ્ધ કરે છે. 33ઋ ુસ્રાવમાં ી અ ુદ્ધ હોય છે તેવી ી
સાથે શાર રક સંબંધ કરનાર ુરુષ પણઅ ુદ્ધ છે. શર રના સ્રાવવાળા
લોકો માટેના નયમો ઉપર પ્રમાણે છે.’ ”

16
પ્રાય નો દવસ

1હારુનનાબે દ કરા ારે યહોવાહની સમક્ષગયા ત્યારે ૃત્ ુ પામ્યા
અને તેઓના ૃત્ ુ પછ યહોવાહે ૂસાની સાથે વાત કર . 2 પછ
યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં “તારા ભાઈ હારુનને કહે, પરમપ વત્ર ાનમાં
એટલે કે તં ુના પડદાની અંદરની બાજુએ પ વત્ર કોશ પરના દયાસન
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સમક્ષ કોઈ પણ સમયે આવે ન હ. જો તે તેમ કરશે તો તે ૃત્ ુ પામશે.
કારણ કે તે દયાસન પર વાદળરૂપે હુ દેખાઈશ.

3 તેથી અહ હારુન આ ર તે પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ કરે.
પાપાથાર્પર્ણ માટે એક બળદ તથા દહનીયાપર્ણ માટે એક ઘેટો લઈને તે
પરમપ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ કરે. 4તે શણ ું પ વત્ર ઉપવ અને શણની
ઈજાર પહેરે. કમરે શણનો કમરપટો અને માથે શણની પાઘડ બાંધ.ે
આપ વત્ર વ ો છે. એ પહેરતાં પહેલાં તેણે પાણીથી સ્નાન કર ુ.ં 5 તે
ઇઝરાયલી પ્રજા પાસેથી પાપાથાર્પર્ણ માટે બે બકરા તથા દહનીયાપર્ણ
માટે એક ઘેટો લે.

6 પછ હારુન પોતાને માટે પાપાથાર્પર્ણના બળદને રજૂ કરે અને
પોતાના માટે તેમ જ પોતાના પ રવાર માટે પ્રાય ત કરે. 7 ત્યારપછ તે
બે બકરાઓ લઈને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારઆગળ યહોવાહ સમક્ષ
લાવ.ે

8 પછ હારુન તે બે બકરા માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખ,ે એટલે એક ચઠ્ઠ
યહોવાહને માટે અને બીજી અઝાઝેલને માટે ન કરે. 9જે બકરા પર
યહોવાહના નામની ચઠ્ઠ પડ,ે તેને હારુન પાપાથાર્પર્ણને માટે અપર્ણ કરે.
10પર ુ જે બકરા પરઅઝાઝેલના નામની ચઠ્ઠ પડે તેને અઝાઝેલને માટે
અરણ્યમાં મોકલી દેવા માટે તેને માટે પ્રાય ત કરવાને યહોવાહ સમક્ષ
તેને જીવતો રજૂ કરે.

11 પછ હારુન પોતાના અને પોતાના પ રવાર માટે પાપાથાર્પર્ણને
સારુ બળદ રજૂ કરે. પોતાને માટે તથા પોતાના પ રવાર માટે પ્રાય ત
કરે અને પાપાથાર્પર્ણનો જે બળદ પોતાના માટે હોય તેને કાપે.

12 પછ હારુન એક ૂપદાનીમાં યહોવાહ આગળની વેદ માંથી
સળગતા અંગારા અને બે ુઠ્ઠ બાર ક દળેલો ૂપ લઈને તેને પડદાની
અંદરની બાજુએ લાવ.ે 13 પછ યહોવાહ સમક્ષ અંગારા ઉપર તે ૂપ
તે નાખે જથેી કરારકોશ પરના દયાસન ઉપર ું વાદળ ુમાડાથી ઢકાઈ
જાય. અને આમ કરવાથી તે ૃત્ ુ પામશે ન હ.

14 ત્યારપછ તે બળદના રક્તમાંથી થોડુ રક્ત ૂવર્ તરફ પોતાની
આંગળ વડે દયાસન પર છાંટે. અને તેમાં ુ થોડુ રક્ત દયાસનની સામે
આંગળ વડે સાત વાર છાંટે.
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15 ત્યારપછ તે લોકોના પાપાથાર્પર્ણનો બકરો કાપે અને તે ું રક્ત
પડદાની અંદરની બાજુ લાવ.ે બળદના રક્તની જમે તે તેના રક્ત ું પણ
કરે; તે દયાસન પર તેને છાંટે ત્યારપછ દયાસનની સામે તેને છાંટે. 16 તે
ઇઝરાયલના લોકોની અ ુદ્ધતાના લીધે, તેઓના પાપો અને વદ્રોહના
કારણે પ વત્ર ાનને માટે પ્રાય ત કરે. એ જ ર તે તેઓની અ ુદ્ધતા
મધ્યે તેઓની સાથે રહેનાર ુલાકાતમંડપને સારુ કરે, જમેાં યહોવાહ
વસે છે.

17 હારુન પ્રાય ત કરવા માટે પરમપ વત્ર ાનમાં દાખલ
થાય ત્યારથી તે પોતાને સારુ, પોતાના પ રવારને સારુ તથા સવર્
ઇઝરાયલીઓને સારુ પ્રાય ત કર ને બહાર નઆવે, ત્યાં ુધી કોઈને
ુલાકાતમંડપમાં રહેવા ન દેવો. 18 બહાર આવીને યહોવાહની સમક્ષ

વેદ પાસે જઈને તેને સારુ તે પ્રાય ત કરે. તેણે બળદના અને
બકરાના રક્તમાંથી થોડુ થોડુ લઈને વેદ નાં શગો પર ચોપડ ું. 19એ
રક્તમાંથી આંગળ વડે તે વેદ ઉપર સાત વખત છાંટ ને તેને ુદ્ધ કરે
અને ઇઝરાયલીઓની અ ુદ્ધતામાંથી તેને પ વત્ર કરે.

બકરાને શરે લોકોનાં પાપ ૂક ને તેને અરણ્યમાં છોડ દેવો
20 પરમ પ વત્ર ાન, ુલાકાતમંડપ અને વેદ ને માટે પ્રાય ત કર

રહે ત્યારે જી વત બકરાંને તે હાજર કરે. 21અને પછ હારુન તે જીવતા
બકરાના માથા પર બ ે હાથ ૂક ને ઇઝરાયલીઓની સવર્ દુ તા, સવર્
પાપો અને તેઓનો વદ્રોહ ક ૂલ કર ને તે સવર્ એ બકરાના શર પર ૂકે.
તે પછ તેણે આ કામ માટે ન કરેલા માણસ સાથે તે બકરાંને રણમાં
મોકલીઆપવો. 22પછ તે બકરો લોકોની સવર્ દુ તા જે જગ્યાએ કોઈ
રહે ું ના હોય તેવી નજન જગ્યાએ લઈ જશે. અને આ માણસ તેને
નજન અરણ્યમાં છોડ દેશે.
23 ત્યારપછ હારુન ુલાકાતમંડપમાં પાછો આવે. પ વત્ર ાનમાં

દાખલ થતી વખતે પહેરેલા શણનાં વ ો ઉતાર ને ત્યાં રાખી ૂકે.
24પ વત્ર ાનમાં સ્નાન કર ને તે પોતાના વ ો પહેરે અને બહાર જઈને
પોતા ું અને લોકો ું દહનીયાપર્ણ અપર્ણ કરે અને આ ર તે પોતાને સારુ
અને લોકોને સારુ પ્રાય ત કરે.
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25પાપાથાર્પર્ણની ચરબી ું દહન તે વેદ પર કરે. 26અઝાઝેલ માટેના
બકરાંને લઈજનાર માણસે પોતાના વ ધોઈ નાખવાઅને સ્નાન કર ું;
ત્યારપછ જ તે છાવણીમાં પાછો આવ.ે

27 પછ પાપાથાર્પર્ણને સારુ ચઢાવેલા બળદ અને બકરાંને એટલે
જઓે ું રક્ત પ્રાય તને માટે પ વત્ર ાનમાં લઈ જવામાં આ ું હ ું
તેઓને છાવણી બહાર લઈ જવા અને ચામડા,ં માંસ અને આંતરડાં
સ હત બાળ નાખવા. 28 આ બ ું બાળનાર માણસે પોતાના વ ો
ધોઈ નાખવાં, સ્નાન કર ું અને પછ છાવણીમાં પાછા ફર ું.

પ્રાય નો દવસ પાળવા વષે
29એ સદાને માટે તમારો વ ધ થાય; દેશનાં વતનીઓ તથા તમાર

મધ્યે વસતા વદેશીઓએ સાતમા મ હનાના દશમા દવસે ઉપવાસ
કરવો અને કોઈ કામ કર ું ન હ. 30 કેમ કે તે દવસે તમને ુદ્ધ કરવા માટે
તમારા માટે પ્રાય ત કરવામાં આવશ;ે તમે તમારા પાપોથી યહોવાહની
આગળ ુદ્ધ થશો. 31 તમારા માટે તે પ વત્ર વશ્રામવારનો દવસ છે.
તમારે ઉપવાસ કરવો અને કઈ કામ કર ું ન હ. આસદાને માટેનો નયમ
છે.

32 આ પ્રાય ત ુ યાજકે એટલે જે તેના પતાના ાને
યાજકપદને સારુ અ ભ ષક્ત અને પ વત્ર કરવામાં આ ો હોય તેણે
કર ુ.ં તે પ્રાય ત કરે, તે યાજકે શણના પ વત્ર વ પહેરવા. 33અને
પરમ પ વત્ર ાનને માટે, ુલાકાતમંડપને માટે, વેદ ને માટે, યાજકોને
માટે તથા સભાના સમગ્ર લોકોને માટે તેણે પ્રાય ત કર ુ.ં

34આ તમારે સારુ સદાનો વ ધ થાય; આ ર તે પ્ર તવષર્ એક વાર
ઇઝરાયલીઓના પાપો માટે પ્રાય ત કર ુ.ં યહોવાહે ૂસાને આપેલી
સવર્ આજ્ઞા પ્રમાણે તેણે ક ુ.

17
રક્ત ન પાડ ું અને ન ખા ું

1 યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં 2 “ ું હારુનને, તેના ુત્રોને તેમ જ બધા
ઇઝરાયલીઓનેઆપ્રમાણે કહે, યહોવાહેજેઆજ્ઞાઆપી છે તે તેઓને
કહે, 3 ‘જો કોઈ ઇઝરાયલી છાવણીમાં અથવા છાવણીની બહારબળદ,
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હલવાન કે બકરાંને કાપ,ે 4 પર ુ યહોવાહના મંડપની સામે યહોવાહને
સારુ અપર્ણ ચઢાવવા માટે ુલાકાતમંડપના દ્વારની પાસે તેને ન લાવ,ે
તે ુરુષને માથે રક્તનો દોષ બેસ;ે તેણે તો રક્ત વહેવડા ું છે; તે ુરુષ
પોતાના લોકો મધ્યેથી અલગ કરાય.

5 આ આજ્ઞા એ ઉદે્દશથી આપવામાં આવી છે કે જથેી ઇઝરાયલી
લોકો એક ુલ્લાં મેદાનમાં બ લદાન કરવાના બદલે તે યહોવાહને માટે
ુલાકાતમંડપના દ્વાર આગળ યાજક પાસે લાવે અને તે વડે તેઓ

યહોવાહને માટે શાંત્યપર્ણો કરે. 6યાજકેઅપર્ણ ું રક્ત ુલાકાતમંડપના
પ્રવેશદ્વારઆગળ યહોવાહની વેદ પર છાંટ ુ.ં તેણે ચરબી ું દહન કર ું
કેમ કે તે યહોવાહને માટે ુવાસ ઉત્પ કરે છે.

7લોકો બકરાનો ૂ તઓને* તેઓના અપર્ણ ચઢાવવાની ઇચ્છા રાખે
ન હ, કેમ કે આ ર તે તેઓ ગ ણકાઓ માફક વત્યાર્ છે. ઇઝરાયલીઓ
અને તેઓના વંશજો માટે આ હમેશનો વ ધ થાય.’ ”

8 તારે તેઓને કહે ું કે, જો કોઈ ઇઝરાયલી અથવા તેઓની વચ્ચે
રહેતો પરદેશી દહનીયાપર્ણ કે યજ્ઞ ચઢાવે, 9અને યહોવાહ સમક્ષ તેનો
યજ્ઞ કરવાને તેને ુલાકાતમંડપના દ્વાર પાસે ના લાવે તો તે માણસ તેના
લોકો મધ્યેથી અલગ કરાય.

10અને કોઈ ઇઝરાયલીઅથવા ઇઝરાયલીઓવચ્ચે વસતો કોઈપણ
પરદેશી માણસ જો રક્ત ખાય તો હુ તે માણસની વ ુખ થઈશ અને હુ
તેને તેના લોકોથી અલગ કર શ. 11 કારણ કે શર રનો જીવ રક્તમાં છે.
અને વેદ પર તે રક્ત તમારા માટે પ્રાય ત કરે તે માટે મેં તમને આપ્ ું
છે. કેમ કે રક્તથી જ પ્રાય ત થાય છે, કારણ કે તેમાં જીવ છે.

12 તે માટે મેં ઇઝરાયલના લોકોને ક ું કે, તમારામાંનો કોઈપણ
માણસ તેમ જ તમાર મધ્યે વસતો કોઈપણ પરદેશી રક્ત ના ખાય.
13 અને કોઈપણ ઇઝરાયલી કે તેઓની વચ્ચે વસતો પરદેશી ખાદ્ય
પક્ષીનો કે પ ુનો શકાર કરે ત્યારે તેણે તે ું બ ું રક્ત વહ જવા દે ું
અને તેના પર માટ ઢાંક દેવી.

14 કેમ કે સવર્ દેહધાર ઓના જીવ વષે એ ું જાણ ું કે રક્તમાં
તેઓનો જીવ છે, તેથી જ મેં ઇઝરાયલના લોકોને ક ું છે કે, “તમારે
* 17:7 17:7 બકરાનો ૂ તઓને વદેશી દુ ાત્માને
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કોઈપણ દેહધાર ું રક્ત પી ું ન હ, કેમ કે સવર્ દેહધાર ઓનો જીવ
તેઓના રક્તમાં છે. જે કોઈ તે ખાય તે અલગ કરાય.”

15 દરેક ક્ત દેશનાં વતનીઓ કે પરદેશી કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામે ુ
અથવા જગલી પ ુઓએ ફાડ નાખે ું પ ુ ખાય તો તેણે પોતાના વ ો
ધોઈ નાખવા, પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય.
ત્યારપછ તે ુદ્ધ ગણાય. 16પર ુ જો તે પોતાના વ ો ન ુએ કે સ્નાન
ન કરે, તો પછ તેનો દોષ તેને માથે.’ ”

18
સ ્ત્રીસંગ બાબતે નષેધો

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે, ‘હુ યહોવાહ
તમારો ઈ ર છુ. 3 મસર દેશ જમેાં તમે અગાઉ રહેતા હતા, તે લોકો ું
અ ુકરણ તમે ન કરો. અને કનાન દેશ કે જમેાં હુ તમને લઈ જાઉં છુ, તે
દેશના લોકો ું અ ુકરણ તમે ન કરો. તેઓના ર ત રવાજો ન પાળો.

4 તમારે ફક્ત મારા જ વ ધઓ પાળવા, તમારે તેનો સં ૂણર્ ર તે
અમલ કરવો અને તે અ ુસાર ચાલ ું કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર
છુ. 5 માટે તમારે મારા વ ધઓઅને નયમો પાળવા. જો કોઈ માણસ
તે ું પાલન કરશે તો તે વડે તે જીવશ.ે હુ યહોવાહ છુ.

6 તમારામાંના કોઈએ પણ નજીકની સગી સાથે શાર રક સંબંધ ન
બાંધવો. હુ યહોવાહ છુ. 7 તાર માતા સાથે શાર રક સંબંધ કર ને
તારા પતા ું અપમાન ન કર. તે તાર માતા છે, તેને તારે કલં કત કરવી
ન હ. 8 તારા પતાની પત્નીઓમાંથી કોઈની સાથે શાર રક સંબંધ ન
કર; તે તારા પતાના અપમાન જે ું છે.

9 તાર બહેનોમાંની કોઈની સાથે શાર રક સંબંધ ન કર. તે તમારા
પતાની ુત્રી હોય કે માતાની ુત્રી હોય; પછ તે ઘરમાં જન્મેલી હોય કે
તારાથી દૂર બહાર જન્મેલી હોય. તારે તાર બહેન સાથે શાર રક સંબંધ
બાંધવો ન હ. 10 તારે તારા ુત્રની ુત્રી કે ુત્રીની ુત્રી સાથે શાર રક
સંબંધ ન બાંધવો, તે તમાર પોતાની જાતને કલં કત કરવા બરાબર છે.
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11 તારે તારા પતાની પત્નીની ુત્રી સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો. તે
તાર બહેન છે અને તારે તેની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો.

12 તારે તારા પતાની બહેન સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો, કેમ કે
તારા પતાની તે નજીકની સગી છે. 13 તારે તાર માતાની બહેન સાથે
શાર રક સંબંધ ન બાંધવો, કેમ કે તાર માતાની તે નજીકની સગી છે.
14તારે તારા પતાના ભાઈની પત્ની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો. કે
એવા ઇરાદા સાથે તેની નજીક ન જ ું. કેમ કે તે તાર કાક છે.

15 તારે તાર ુત્રવ ૂ સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો, તે તારા
ુત્રની પત્ની છે. તેની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધ. 16 તારે તારા

ભાઈની પત્ની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધવો,આ ું કર ને તારા ભાઈ ું
અપમાન ન કર ુ.ં

17 કોઈ ી તેમ જ તેની ુત્રી કે પૌત્રી કે દો હત્રી સાથે શાર રક
સંબંધ ન કર. તેઓ નજીકની સગી છે અને તેઓની સાથે એ ું કર ું એ
અ તશય દુ કમર્ છે. 18 તાર પત્નીના જીવતા ુધી તેની બહેન સાથે
લ કર ને અને તેને બીજી પત્ની કર ને તેની સાથે શાર રક સંબંધ ન
બાંધ.

19 ીના મા સકસ્રાવ દર મયાન તેની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધ.
કેમ કે એ સમયમાં તે અ ુદ્ધ છે. 20 તારે તારા પડોશીની પત્ની સાથે
શાર રક સંબંધ ન કરવો અને આ ર તે પોતાને જાતને ભ્ર ન કરવી.

21 તારે તારા કોઈ બાળકને અ માં ચલાવીને મોલેખને ચઢાવવા ન
આપ. આ ર તે તારા ઈ રનો અનાદર ન કરવો. હુ યહોવાહ છુ.

22 ીની જમે બીજા ુરુષની સાથે શાર રક સંબંધ ન બાંધ. એ
દુ તા છે. 23તમારે કોઈ પ ુ સાથે ીની જમે શાર રક સંબંધ ન કર ને
પોતાને અ ુદ્ધ ન કરવો. કોઈ ીએ કોઈ પ ુ સાથે શાર રક સંબંધ ન
કરવો,એ વકૃ ત છે.

24 આમાંની કોઈ પણ ર તે તારે તાર જાતને અ ુદ્ધ ન કરવી. હુ
જે દેશજા તઓને તમાર સામેથી હાંક કાઢવાનો છુ તેઓ આવી ર તે
અ ુદ્ધ થયેલ છે. 25એઆખો દેશઅ ુદ્ધ થયો છે. તેથી હુ તેઓના પર
તેઓના પાપની સજા કરુ છુ અને એ દેશ ત્યાંના રહેવાસીઓને ઓક
કાઢે છે.
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26 તમારે મારા વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ુ.ં તમારે આ
બધામાં ું કોઈ ૃણાજનક કાયર્ કર ું ન હ, પછ ભલે તમે ઇઝરાયલ
પ્રજાનાં વતની હોય કે પરદેશથી આવીને વસ્યા હોય. 27 કેમ કે તમારા
પહેલા જે દેશજા ત આ દેશમાં રહેતી હતી, તે આ બધા ૃણાજનક
કાય કરતી હતી અને તેથી દેશ અ ુદ્ધ થયો છે. 28એ માટે સાવચેત
રહો, કે જથેી દેશને અ ુદ્ધ કયાર્થી જમે તમાર અગાઉની દેશજા તને
તેણે ઓક કાઢ તેમ તમને પણ તે ઓક કાઢે.

29 જે કોઈ એમાં ું કોઈપણ ૃણાજનક કાયર્ કરશે તેને પોતાના
લોકોમાંથી અલગ કરવામાં આવશ.ે 30 માટે તમે માર આજ્ઞાઓ ું
પાલન કરો. તમારા અગાઉના લોકો ૃણાપાત્ર રવાજો પાળતા હતા,
તે ું પાલન કર ને તમાર જાતને અ ુદ્ધ ન બનાવશો. હુ તમારો ઈ ર
યહોવાહ છુ.’ ”

19
પ વત્રતા અને માનવતાના નયમો

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલના સવર્ લોકોને કહે કે,
‘તમે પ વત્ર થાઓ, કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર પ વત્ર છુ.
3 તમારામાંના પ્રત્યેક ક્તએ પોતાના માતા પતાને માન આપ ું અને
મારા વશ્રામવારો ું પાલન કર ુ.ં હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ.
4 ૂ તઓ તરફ ન ફરો અને તમારા માટે ધા ુની ૂ તઓ બનાવશો ન હ.
હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.

5તમે ારે યહોવાહનીઆગળશાંત્યપર્ણો ચઢાવો ત્યારે એવી ર તે
ચઢાવો કે તમે તેમની આગળ માન્ય થાઓ. 6જે દવસે તમે તે અપર્ણ
કરો તે જ દવસે તથા તેના બીજે દવસે તે ખા ુ.ં પર ુ જો ત્રીજા દવસ
ુધી એમાં ું કઈ બાક ર ું હોય તો તેને અ માં બાળ નાખ ુ.ં 7જો

તે ત્રીજે દવસે સહેજ પણ ખાવામાં આવે તો તે અપ વત્ર છે. અને તે
માન્ય થશે ન હ. 8 પણ જે કોઈ તે ખાય તેનો દોષ તેના માથે રહે. કેમ કે
તેણે યહોવાહ ું પ વત્રઅપર્ણઅપ વત્ર ક ુર્ છે. તેથી તે માણસ પોતાના
લોકોમાંથી અલગ કરાય.
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9 ારે તમે તમારા ખેતરમાંની ફસલની કાપણી કરો ત્યારે સમગ્ર
ખેતર ૂરે ૂરુ લણ ું ન હ અને કાપણીનો પડ રહેલો ભાગ વીણી લેવો
ન હ. 10એ જ પ્રમાણે દ્રાક્ષવાડ ના દ્રાક્ષોને ૂરે ૂરા વીણવા ન હ, તેમ
જ નીચે પડલેી દ્રાક્ષ પણ વીણવી ન હ. ગર બો તેમ જ ુસાફરોને માટે
તે રહેવા દેવી. હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.

11ચોર કરવી ન હ.
જુ બોલ ું ન હ.
એકબીજાને છેતરવા ન હ.
12 મારે નામે જૂઠ્ઠા સોગન ખાવા ન હ અને તારા ઈ રના નામનો

અનાદર કરવો ન હ. હુ યહોવાહ છુ.
13તારા પડોશી પર જુલમ કરવો ન હઅને તેને ૂંટવો ન હ, મજૂર એ

રાખેલા માણસ ું મહેનતાણું આખી રાત એટલે સવાર થતાં ુધી તાર
પાસે રાખ ું ન હ.

14 બ ધર માણસને શાપ ન આપ અને અંધજનના માગર્માં ઠોકર ન
ૂક. પણ તેને બદલે મારુ ભય રાખજો. હુ યહોવાહ છુ.
15 ન્યાયધીશોએ પોતાના ન્યાયમાં સદા પ્રામા ણક રહે ું, ગર બો

પ્રત્યે દયા દશાર્વીને એનો પક્ષ ન લેવો કે કોઈ માણસ મહત્વનો છે એ ું
વચાર ને એનો પક્ષ ન લેવો. પણતેના બદલે હમેશા ઉ ચત ન્યાય કરવો.
16તમારા લોકો મધ્યે તમારે કોઈએ કૂથલી કે ચાડ કરવી* ન હ, પણ

તમારા પડોશીના જીવનની સલામતી શોધવી. હુ યહોવાહ છુ.
17 તમારે તમારા હૃદયમાં તમારા ભાઈનો દ્વષે ન કરવો. તમારા

પડોશીને પ્રામા ણકપણે ઠપકો આપ અને તેને કારણે પાપને ચલાવી ન
લો.

18 કોઈના પર વૈર વાળ ને બદલો લેવાની ભાવના રાખવી ન હ, પર ુ
જમે તમે પોતાના પર પ્રેમ રાખો છો તેમ પડોશીઓ પર પણ પ્રેમ રાખવો.
હુ યહોવાહ છુ.

19 મારા નયમો પાળજો.
તમારા પ ુઓને જુદ જાતના પ ુ સાથે ગભાર્ધાન કરાવશો ન હ.

* 19:16 19:16 કૂથલી કે ચાડ કરવી બીજાના જીવનના ુકસાન માટે કઈ ન કરો
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તમારા ખેતરમાં એક સાથે બે જાતના બી વાવશો ન હ.
તેમ જ જુદ જુદ બે જાતના તાર ુ વણે ુ કાપડ પણ પહેરશો ન હ.
20અને કોઈ ી દાસી હોય અને કોઈ ુરુષની સાથે તે ું લ થ ું

હોય અને કોઈએ તેને સ્વતંત્ર કર જ ના હોય અથવા તો સ્વતંત્ર થઈ જ
ના હોય તેની સાથે જે કોઈ શાર રક સંબંધ રાખે તેઓને સજા કરવી,
જો કે તેઓને ૃત્ ુદડ કરવો ન હ કેમ કે તે ી સ્વતંત્ર ન હતી.

21 તે ક્તએ દોષાથાર્પર્ણ† માટે ુલાકાતમંડપના દ્વાર આગળ
યહોવાહ સમક્ષ ઘેટો લઈને આવ ું. 22 પછ તેણે જે પાપ ક ુ હોય
તેને લીધે યાજકે તે ક્તના દોષાથાર્પર્ણ માટે તે ઘેટા વડે યહોવાહ
સમક્ષ પ્રાય ત કર ુ,ંએટલે તેને માફ કરવામાં આવશ.ે

23 કનાન દેશમાં તમે ારે પ્રવેશ કરો અને કોઈ પણ ફળ ું ૃક્ષ
રોપો તો તેઓનાં ફળને ત્રણ વષર્ ુધી તમારે અ ુ ચત ગણવા‡. તેમને
ખાવા ન હ. 24 પર ુ ચોથે વષ તેના બધા જ ફળ પ વત્ર ગણાશે અને
તેને યહોવાહ ું સ્તવન કરવા માટે અપર્ણ કર દેવા. 25 પાંચમે વષ તમે
તેનાં ફળ ખાઈ શકો છો. એમ કરવાથી તે તમને વધારે ફળ આપશે. હુ
યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.

26 તમારે રક્તવા ું માંસ ખા ું ન હ.
ભ વષ્ય જોવા માટે તાં ત્રક પાસે જ ું ન હ તેમ જ દૈવી શ ક્તઓનો

ઉપયોગ કરવો ન હ.
27 તમારા માથાની બાજુના વાળ ૂ ત ૂજકોની જમે કાપો ન હ કે

તમાર દાઢ ના ૂણા કાપવા ન હ.
28 ૃત્ ુ પામેલાઓના લીધે તમારા શર ર પર ઘા કરવા ન હ તથા

તમારા શર ર પર છાપ મરાવવી ન હ, હુ યહોવાહ છુ.
29 તાર ુત્રીને ગ ણકા બનાવીને ભ્ર કરવી ન હ; રખેને દેશ

વેશ્યા ૃ તમાં પડે અને આખો દેશ દુ તાથી ભર ૂર થાય.
30 તમે મારા વશ્રામવારો પાળજો અને મારા ુલાકાતમંડપના

પ વત્ર ાન ું માન જાળવજો. હુ યહોવાહ છુ.
† 19:21 19:21 દોષાથાર્પર્ણ ભરપાઈનો અપર્ણ ‡ 19:23 19:23અ ુ ચત ગણવા
અ ુદ્ધ ગણે ું
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31 ૂવા કે જાદગુરો પાસે જઈને તેમને પ્ર ો ૂછ ને તેમની સલાહ
લઈને તમાર જાતને અ ુદ્ધ કરશો ન હ, કારણ કે હુ યહોવાહ તમારો
ઈ ર છુ.

32 ું પ ળયાવાળા માણસની સમક્ષઊભો રહે, વડ લો ું સન્માન કર
અને ઈ ર ું ભય રાખ. હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ.

33જો કોઈ પરદેશી તમારા દેશમાં તમાર મધ્યેઆવ,ે ત્યારે તમારે તે ું
ખોટુ કર ું ન હ. 34 તમાર સાથે રહેતા પરદેશીને ઇઝરાયલમાં જન્મેલા
વતની જવેો જ ગણવો. અને તમારા જવેો જ પ્રેમ તેને કરવો કેમ કે તમે
પણ મસર દેશમાં પરદેશી હતા. હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.

35તમે ન્યાય કરો ત્યારે લંબાઈના માપમાં અને વજનના માપમાં ખોટા
માપનો ઉપયોગ કરવો ન હ. 36 તમારે અદલ ત્રાજવા,ં અદલ માપ,
અદલ એફાહ અને અદલ હનનો ઉપયોગ કરવો. હુ તમને મસર
દેશમાંથી બહાર લઈ આવનાર તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ. 37 તમારે
મારા બધા જ નયમો, આજ્ઞાઓ અને વ ધઓ ું પાલન કર ુ.ં તેને
અમલમાં લાવવા. હુ યહોવાહ છુ.’ ”

20
આજ્ઞાભંગ માટે શક્ષા

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ ું ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે, ‘જો કોઈ
ઇઝરાયલી કે તેઓની મધ્યે રહેતો પરદેશી પોતાના કોઈપણ બાળકને
મોલેખને ચઢાવે તો તેને ૃત્ ુદડ કરવો. દેશના લોકો તેને પથ્થરે મારે.

3 હુ પોતે પણ તે માણસની વરુદ્ધ મારુ ુખ કર શ અને તેના
લોકોમાંથી તેને અલગ કર શ, કારણ તેણે મોલેખને પોતા ું બાળક
ચઢાવીને મારા પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ ક ુર્ છે અને મારા પ વત્ર નામને ભ્ર
ક ુર્ છે. 4જો કોઈ માણસ પોતા ું બાળક મોલેખને ચઢાવે અને તે દેશના
લોકો જો આંખ આડા કાન કરે અને તેને ૃત્ ુદડ આપવાની ના પાડ,ે
5 તો હુ પોતે તેની અને તેના કુટુબની વ ુખ થઈ જઈશ અને તેને અને
તેની સાથે મોલેખની પાછળ જઈને તેની સાથે ભચાર કરનારાઓને
હુ ના ૂદ કર શ.
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6જે ક્ત ૂવાઓઅથવા દુ આત્માઓસાથે વાત કરનારા તથા
તેમની સાથે ભચાર કરે અને સલાહ લે તેની વરુદ્ધ હુ મારુ ુખ
રાખીશ; હુ તેનો તેના લોકમાંથી નાશ કર શ. 7 તે માટે તમે પોતાને ુદ્ધ
અને પ વત્ર કરો, કારણ કે, હુ યહોવાહ તમારો પ વત્ર ઈ ર છુ.

8 તમારે કાળજી ૂવર્ક મારા સવર્ વ ધઓ ું પાલન કર ું, કેમ કે તમને
ુદ્ધ કરનાર યહોવાહ હુ છુ.
9 જે કોઈ પોતાના પતાને અને માતાને શાપ આપે તો તેને ન ે
ૃત્ ુદડ આપવો. તેણે પોતાના પતાને અથવા માતાને શાપ આપ્યો છે

તેથી તે પોતાના ૃત્ ુ માટે પોતે જ જવાબદાર ગણાય.
10જે કોઈ ુરુષ બીજા ુરુષની પત્ની સાથે ભચાર કરે અથવા

પડોશીની પત્ની સાથે ભચાર કરે તેઓબ ેને ન ે ૃત્ ુદડઆપવો.
11જે કોઈ ુરુષ પોતાના પતાની પત્ની સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ,ે

તેણે પોતાના પતાને કલંક લગાડે છે, તે બ ે ૃત્ ુદડને પાત્ર થાય.
તેઓનો દોષ ૃત્ ુને પાત્ર છે.

12 કોઈ ુરુષ જો પોતાની ુત્રવ ૂ સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ,ે તો તે
બ ેને ૃત્ ુદડ આપવો. તેઓએ અસ્વાભા વક કાયર્ ક ુ છે. તેઓનો
દોષ ૃત્ ુને પાત્ર છે.

13 કોઈ ુરુષ જો અન્ય ુરુષ સાથે ીની જમે શાર રક સંબંધ
બાંધે તો તે બ ેએ ધ ારપાત્ર કાયર્ ક ુર્ છે, તેઓને ૃત્ ુદડ આપવો.
તેઓનો દોષ ૃત્ ુને લાયક છે.

14કોઈ ુરુષજો કોઈ ીને અને તેની માતાને એમબ ેની સાથે લ
કરે તો તે દુ તા છે. તે ુરુષને અને તે બ ે ીઓને અ માં બાળ
ૂકવાં. એ માટે કે તમાર મધ્યે કોઈ દુ તા રહે ન હ.
15 કોઈ ુરુષ જો કોઈ પ ુ સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ,ે તો તેને
ૃત્ ુદડ આપવો અને તે પ ુને માર નાખ ું.
16અને જો કોઈ ી કોઈ પ ુ સાથે શાર રક સંબંધ કરે, તો તે ીને

અને પ ુને બ ેને માર નાખવાં કારણ, તેઓનો દોષ એ સજાને લાયક
છે.



લેવી 20:17 li લેવી 20:25

17જો કોઈ ુરુષ પોતાના પતાની કે માતાની ુત્રી સાથે લ કરે અને
તેની સાથે શાર રક સંબંધ બાંધે તો એ શરમજનક કાયર્ છે. તેઓને
તેઓના લોકોની વચ્ચેથી અલગ કરવા. કેમ કે એ ક્તએ પોતાની
બહેન સાથે શાર રક સંબંધ બાંધ્યો છે. તેનો દોષ તે ુરુષને માથ.ે

18 જો કોઈ ુરુષ કોઈ ી સાથે તેના મા સકસ્રાવ દર મયાન
શાર રક સંબંધ બાંધે તો તેણે તેનો લોહ કૂપ ુલ્લો કય છે અને તેણે
પોતાનો લોહ કૂપ ુલ્લો કય છે. ુરુષ અને ી એ બ ેને તેઓના
લોકોમાંથી અલગ કરવા.

19 તારે તાર માતાની બહેન કે પતાની બહેન સાથે શાર રક સંબંધ
ન બાંધવો કેમ કે એમ કરવાથી ું તેમને કલં કત કરે છે. તેઓને તેઓના
પાપની સજા થવી જ જોઈએ.

20 જો કોઈ માણસ પોતાના કાકાની પત્ની સાથે ૂઈ જાય, તો તે
પોતાના કાકાને કલંક લગાડે છે. એ બ ેને તેઓના પાપની સજા થવી
જોઈએ. તેઓ નઃસંતાન અવસાન પામશે.

21જો કોઈ ુરુષ પોતાના ભાઈની ી સાથે લ કરે તો તે અપ વત્ર
ગણાય; કેમ કે તેણે એના ભાઈને કલંક લગાડ ું છે. એ બ ે નઃસંતાન
અવસાન પામશે.

22 તમારે મારા તમામ વ ધઓ અને નયમો ું પાલન કર ું અને તેને
અ ુસરવા; જથેી એમ ન થાય કે હુ તમને જે દેશમાં લઈ જાઉં તે દેશ
તમને ઓક કાઢે.

23 અને જે દેશજા તને હુ તમાર આગળથી હાંક કાઢ ૂકુ છુ તે
દેશના લોકોના રવાજો પાળવા ન હ. કેમ કેઆબધા કાય તેઓ કરતા
હતા અને હુ તે કાય ને ધ ારુ છુ.

24 મેં તમને ક ું છે, તમે તે દેશનો વારસો પામશો; હુ તમને દૂધ તથા
મધથી રેલછેલવાળો દેશ* આપીને તે ું વતન આપીશ. તમને બીજી
દેશજા તઓથી અલગ કરનાર તમારો ઈ ર યહોવાહ હુ છુ. 25 તમારે
ુદ્ધ અને અ ુદ્ધ પ ુઓ અને પક્ષીઓ વચ્ચેનો ભેદ સમજવો. અને

તે અ ુદ્ધ પ ુ કે પક્ષી અથવા ૂ મ પર ચાલનારા જીવો કે જમેને મેં
તમારાથી અલગ કયાર્ છે તે વડે પોતાને અ ુદ્ધ ન કરવા.

* 20:24 20:24 ફળદ્રપ
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26 તમે પ વત્ર બનો, કેમ કે હુ, યહોવાહ, પ વત્ર છુ. અને મેં તમને
બીજા લોકોથી અલગ કયાર્ છે એ માટે કે તમે મારા થાઓ.

27 તમારામાંથી જે કોઈ ુરુષ કે ી ૂવા કે જાદગુર હોય તેને
ૃત્ ુદડઆપવો. લોકોએ તેઓને પથ્થરો વડે માર નાખવા.ં તેઓ દોષી

છે અને તેઓ ૃત્ ુને લાયક છે.

21
યાજકોની પ વત્રતા અને ુદ્ધતા અંગે

1યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં “યાજકોને, હારુનના ુત્રોને કહે કે, ‘પોતાના
લોકોમાંથી કોઈપણ ૃત્ ુ પામે તો તેને લીધે કોઈપણ યાજકે પોતે
અભડા ું ન હ. 2 પોતાના નજીકના સગાંઓને લીધે એટલે પોતાની
માતાને લીધે, પોતાના પતાને લીધે પોતાના ુત્ર, ુત્રી કે પોતાના ભાઈને
લીધે તે અભડાય, 3અથવા પોતાની સગી બહેન જે કુવાર એટલે જનેા
લ ન થયા હોય તેને લીધે તે અભડાય.

4 પણ તેણે જે લોકો તેના નજીકના સગા નથી, તેઓના ૃતદેહને
અડ ને પોતાની જાતને અ ુદ્ધ કરવી *ન હ.

5 યાજકોએ શોક કરવા માટે પોતાના માથાના વાળ ૂંડાવવા ન હ,
તેમ જ દાઢ ની કનાર પણ ૂંડાવવી ન હ અને પોતાના શર ર પર કોઈ
ઘા પણ કરવો ન હ.† 6 તેઓ પોતાના ઈ રના પ વત્ર લોક થાય અને
તેઓના ઈ રના નામને અપમા નત ન કરે, કેમ કે યાજકો યહોવાહના
હોમયજ્ઞો એટલે પોતાના ઈ રની રોટલી અપર્ણ કરે છે. એ માટે તેઓ
પ વત્ર થાય.

7 તેઓ ગ ણકા કે કોઈ અ ુદ્ધ ીની સાથે અને જે ીના તેના
પ તથી છૂટાછેડા થયા હોય તેની સાથે લ ન કરે. કેમ કે તેઓ ઈ ર
માટે અલગ કરાયેલા છે.

8 તમારે યાજકને પ વત્ર ગણવો જોઈએ, કારણ કે તે મને અપર્ણ
ચઢાવે છે. તમારે તેને પ વત્ર ગણવો જોઈએ, કારણ તમને પ વત્ર કરનાર
યહોવાહ હુ પ વત્ર છુ.

* 21:4 21:4 પોતાની જાતને અ ુદ્ધ કરવી તેમણે લ દ્વારા તેમને સંબં ધત લોકો માટે
પોતાને અ ુદ્ધ ન કરવી જોઈએ. † 21:5 21:5 વાંચો 19:27,28
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9 જો કોઈ યાજકની ુત્રી ગ ણકા થઈને પોતાને અ ુદ્ધ કરે તો તે
પોતાના પતાને કલં કત કરે છે, તેથી તેને આગથી બાળ નાખવી.

10 જે પોતાના ભાઈઓ વચ્ચે પ્ર ુખ યાજક હોય, જનેે તેલથી
અ ભષેક કરાયો હોય અને વ ો પહેરવા માટે ુ દ્ધકરણ કરા ું હોય
તેણે પોતાના વાળ છૂટા ૂકવા ન હ તથા પોતાના વ ો ફાડવા ન હ.
11 જે જગ્યાએ માણસનો ૃતદેહ પડ્યો હોય ત્યાં તેણે જ ું ન હ
અને અ ુદ્ધ થ ું ન હ, પછ ભલે તે ૃતદેહ પોતાના પતા કે માતાનો
હોય. 12 તે પ વત્ર ાનની બહાર જાય ન હ અને પોતાના ઈ રના
પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ કરે ન હ. કેમ કે પોતાના ઈ રના અ ભષેકના
તેલ વડે તેને પ્ર ુખ યાજક તર કે પ વત્ર કરાયો છે. હુ યહોવાહ છુ.

13 પ્ર ુખ યાજકે કુવાર ી સાથે લ કર ુ.ં 14 તેણે કોઈ વધવા,
ગ ણકા કે છૂટાછેડા લીધેલી ીની સાથે લ કર ું ન હ. તેણે આ
બધામાંથી કોઈ સાથે લ ન કર ું. પણ પોતાના લોકમાંની જ કોઈ
કુમા રકા સાથે લ કર ુ.ં 15 તેણે બધા નયમો ું પાલન કર ું, કે જથેી
પોતાના લોકો મધ્યે પોતાના સંતાનને અ ુદ્ધ ન કરે. કેમ કે તેને ુદ્ધ
કરનાર યહોવાહ હુ છુ.’ ”

16 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 17 “ ું હારુનને કહે કે, શાર રક ખામી
ધરાવનાર તારા કોઈપણ વંશજે ઈ રને અપર્ણ ચઢાવ ું ન હ.

18 શાર રક ખામી ધરાવનાર કોઈ પણ માણસ પછ તે અંધ હોય,
અપંગ હોય કે જનેા અંગ વકૃ ત વાળા હોય, 19અથવા ુકાઈ ગયેલા
હાથ વાળો હોય કે પગ વાળો હોય, 20 ૂંધો હોય કે ઠ ગણો હોય,
નેત્રનો રોગ કે ચામડ નો રોગ થયેલો હોય કે ંઢળ હોય તેઓએઅપર્ણ
ચઢાવ ું ન હ. 21 હારુન યાજકના શાર રક ખામી વાળા કોઈ પણ
વંશજ મને હોમયજ્ઞો ચઢાવવા માર પાસે આવે ન હ, જો તેનામાં કોઈ
ખોડ હોય તો તેણે ઈ રની ‘રોટલી’ ચઢાવવા પાસે જ ું ન હ.

22 તેમ છતાં ઈ ર સમક્ષ ચઢાવેલ પ વત્ર તેમ જ પરમપ વત્ર
અપર્ણોમાંથી યાજકોનો જે ભાગ છે તેમાંથી તે જમી શકે. 23 પર ુ
તેણે પડદાની નજીક કે પડદાની પાછળ અ ની વેદ ની નજીક જ ું
ન હ કારણ તેનામાં શાર રક ખોડ છે અને તેણે માર પ વત્ર જગ્યાઓને
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અ ુદ્ધ કરવી ન હ. કેમ કે મેં યહોવાહે તેને પ વત્ર કરેલી છે.’ 24અને
ૂસાએ હારુનને અને તેના ુત્રોને અને સવર્ ઇઝરાયલીઓનેઆ પ્રમાણે

કહ સંભળા ુ.ં

22
અસ્વીકાયર્ બ લદાનો

1 યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં 2 “હારુનને તથા તેના ુત્રોને આ કહે:
ઇઝરાયલી લોકો જે પ વત્ર વસ્ ુઓને તેઓ મારે સારુ અલગ કરે છે
તેઓથી તેઓ દૂર રહેઅને મારા પ વત્ર નામને અ ુદ્ધ ન કરે. હુ યહોવાહ
છુ. 3 ું તેઓને કહે કે, ‘તમારો કોઈપણ વંશજ પોતે અ ુદ્ધ હોય ત્યારે
જે પ વત્ર વસ્ ુઓઇઝરાયલીઓયહોવાહને માટે અલગ કરે છે તેઓની
પાસે જાય, તે માણસ માર સં ુખથી અલગ કરાશે. હુ યહોવાહ છુ.

4 હારુનના વંશના જે કોઈને કુ રોગ થયો હોય અથવા સ્રાવ થયો
હોય; તેણે ુદ્ધ થતાં ુધી યહોવાહના પ વત્ર અપર્ણમાંથી ક ું ખા ું
ન હ, જો કોઈ અ ુદ્ધ ૃતદેહને અડે અથવા જે ુરુષને વીયર્ સ્રવ ું
હોય તેને અડકે, 5 સપર્ ટયાંનો કે મનાઈ કરેલી વસ્ ુઓનો સ્પશર્ કરે
અથવા કોઈ કારણસર અ ુદ્ધ થયેલી ક્તને અડકે; 6 તો યાજક જે
કઈ અ ુદ્ધ અડકે તો તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય અને તે સ્નાન કર ને
ુદ્ધ ન થાય ત્યાં ુધી તેણે પ વત્ર અપર્ણમાંથી ક ું ખા ું ન હ.
7 ૂયાર્સ્ત થયા પછ તે ુદ્ધ ગણાયઅને ત્યારે તે પ વત્ર ખોરાક ખાઈ

શકે, કારણ તે તેનો ખોરાક છે. 8તેણે કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામે ું કે જગલી
જાનવરે ફાડ નાખે ું પ ુ ખા ું ન હ. જો તે ખાય તો અ ુદ્ધ ગણાય.
હુ યહોવાહ છુ.

9 ું યાજકોને કહે કે યાજકોએ મારા નયમો ું પાલન કર ુ:ં ન હ તો
તેઓને પાપ લાગશે અને મારા નયમોની અવગણના કરવા બદલ તેમણે
મર ું પડશે. તેઓને પ વત્ર કરનાર યહોવાહ હુ છુ.

10તે પ વત્રવસ્ ુઓમાંથી કોઈ યાજકના પ રવારના બહારના માણસે
ખા ું ન હ. પછ ભલે તે યાજકનો મહેમાન હોય કે તેણે રાખેલો ચાકર
હોય. 11 પણ જો કોઈ યાજક તેના પોતાના પૈસાથી ચાકરને ખર દે
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તો તે તેમાંથી ખાય. યાજક ું કુટુબ અને તેના ઘરમાં જન્મેલા પણ તે
ખોરાકમાંથી ખાય.

12 જો યાજકની દ કર ના લ જે ુરુષ યાજક ન હોય તેની સાથે
થયા હોય, તો તેણે પણ પ વત્ર અપર્ણોમાંથી ખા ું ન હ. 13 પણ
જો યાજકની દ કર વધવા હોય અથવા છૂટાછેડા આપેલી હોય, તે ું
ભરણપોષણ કરવાને કોઈ ુત્ર ન હોય અને તે પોતાના પતાના કુટુબમાં
પાછ આવી હોય, તો તે પોતાના પતાના પ વત્ર અપર્ણોમાંથી ખાવા ું
ખાઈ શકે છે. આ સવાય જઓે યાજકોના કુટુબમાં નથી તેઓએ આ
અપર્ણોમાંથી ખા ું ન હ.

14 જો કોઈ ક્ત અજાણતા આ પ વત્ર અપર્ણોમાંથી ખાય તો,
તેની કમતના વીસ ટકા ઉમેર ને યાજકને તે ૂલ્ય ભરપાઈ કર આપે.

15 યાજકો ઇઝરાયલીઓની પ વત્ર વસ્ ુઓ કે જે યહોવાહને તેઓ
અપર્ણ કરે છે, તેઓને અ ુદ્ધ ન કરે. 16 અને એમ તેઓએ પ વત્ર
અપર્ણોને ખાઈને પોતાના પાપમાં વધારો ન કરવો અને તેને અપ વત્ર ન
કર ુ.ં તેઓને* ુદ્ધ કરનાર યહોવાહ હુ છુ.’ ”

17 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 18 “ ું હારુનને અને તેના ુત્રોને તથા સવર્
ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે જો કોઈ ઇઝરાયલી અથવા તેઓની વચ્ચે
રહેતો વદેશી પોતે લીધેલા સંકલ્પો ૂરા કરવા માટે કે ઐ ચ્છકાપર્ણ માટે
યહોવાહની આગળ દહનીયાપર્ણ ચઢાવે, 19 તો તેઓએ પ ુઓમાંનાં,
ઘેટાંમાંથી, બકરામાંથી કે અન્યમાંથી એબર હત ખોડખાંપણ વગરના
નર ચઢાવવો એ માટે કે તેઓ માન્ય થાય.

20પણ તમારે ખામીવા ું કોઈ પણ પ ુ ચઢાવ ું ન હ. તેને હુ તમારા
લાભમાં સ્વીકાર શ ન હ.

21જો કોઈ ક્ત સંકલ્પો ૂરા કરવા અથવા ઐ ચ્છકાપર્ણ તર કે
યહોવાહ સમક્ષ શાંત્યપર્ણ કરે તો તે પ ુ બળદ અથવા ઘેટો હોય અને
તે ખોડખાંપણ વગર હોય તો જ તે માન્ય થશ.ે

22 તમારે યહોવાહને અંધ, અપંગ, ઈજા પામેલ અંગવા ું, ૂજલી
કે ખરજવાવા ું કોઈ પ ુ યહોવાહને ચઢાવ ું ન હ, તેમ જ વેદ પર
યહોવાહને સારુ હોમયજ્ઞ પણ કરવો ન હ. 23જો કોઈ બળદ અથવા

* 22:16 22:16 તેઓને લોકો અથવા અપર્ણો
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ઘેટુ યહોવાહને અપર્ણ કરવામાં આવે અને જો તેને વધારાના અંગો કે
ઓછા અંગો હોય તેવાને ઐ ચ્છકાપર્ણ તર કે અપર્ણ કરવાની છૂટ છે
પણ માનતાને સારુ તે માન્ય ન હ કરાય.

24જે પ ુના અંડકોશ છૂદ , કચડ , ચીર કે કાપી નાખવામાં આ ા
હોય તેને તમારે યહોવાહને ચઢાવ ું ન હ. તમારા દેશમાં એવાઓને
ચઢાવવા ન હ. 25અને જે પરદેશીઓ એવાં પ ુઓને યહોવાહને માટે
અપર્ણ તર કે લાવ,ે તો તમારે તેનો સ્વીકાર કરવો ન હ. કેમ કે તેઓની
અંદર ખામી અને બગાડ† છે. હુ તેને તમારા લાભમાં માન્ય કર શ
ન હ.’ ”

26 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 27 “ ારે કોઈ વાછરડુ, લવારુ કે ઘેટુ
જન્મે ત્યારે સાત દવસ ુધી તેને તેની મા પાસેથી કોઈએ લઈ લે ું ન હ.
આઠમા દવસેઅને તે પછ તે યહોવાહને સારુ હોમયજ્ઞનાઅપર્ણ તર કે
માન્ય થશે.

28 તે પ ુ ગાય હોય કે ઘેટ તેને તથા તેના બચ્ચાંને બ ેને એક જ
દવસે કાપવા ન હ. 29 જયારે તમે ઉપકારાથાર્પર્ણનો યજ્ઞ યહોવાહને
ચઢાવો ત્યારે તે એવી ર તે ચઢાવો કે તે માન્ય થાય. 30 તમારે તે જ
દવસે તે જમી લે ું. બીજા દવસ સવાર ુધી તેમાંથી કઈ રહેવા દે ું
ન હ. હુ યહોવાહ છુ.

31 તમારે માર સવર્ આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ું અને તેનો અમલ કરવો,
કેમ કે હુ યહોવાહ છુ.

32 તમારે મારા પ વત્ર નામને ભ્ર કર ું ન હ; બધા ઇઝરાયલીઓ
મધ્યે હુ પ વત્ર મનાઉં. તમને પ વત્ર કરનાર યહોવાહ હુ છુ. 33 હુ તમને
મસરમાંથી તમારો ઈ ર થવા માટે લઈઆ ો. હુ યહોવાહ છુ.

23
ધા મક તહેવારો

† 22:25 22:25 ખામી અને બગાડ પ ુઓના મા લકો જઓે કનાની હતા તેઓ પ ુઓના
અંડકોશને છૂદ નાખતા હતા. આપ્રાણીઓ બ લદાન માટે યોગ્ય ન હતા
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1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલીઓને ું કહે કે યહોવાહના
પવ નીચે ુજબ છે, તમારે યહોવાહના પસંદ કરેલા ઉત્સવોએ પ વત્ર
મેળાવડા કરવાનો ઢઢેરો પટાવવો.

વશ્રામવાર
3 છ દવસ કામ કર ું, પણ સાતમો દવસ સં ૂણર્ વશ્રામનો અને

પ વત્ર મેળાવડાનો દવસ છે. એ દવસે કામ ન કર ું. તમારા સવર્
રહેઠાણોમાં તે યહોવાહનો વશ્રામવાર છે.

પાસ્ખાપવર્ અને બેખમીર રોટલી ું પવર્
ગણ. 28:16-25

4 પ્ર તવષર્ યહોવાહના જે ઉત્સવો ઊજવવાના, મેળાવડા કરવા માટે
ઢઢેરો પટાવવાના આ પ વત્ર ઉત્સવો છે તે આ છે. 5 પહેલા માસમા,ં
એટલે પહેલા માસના ચૌદમા દવસ*ે સાંજે યહોવાહ ું પાસ્ખાપવર્ છે.
6એમાસના પંદરમાં દવસે યહોવાહ ું બેખમીર રોટલી ું પવર્ છે. તમારે
સાત દવસ ુધી બેખમીર રોટલી ખાવી.

7 પહેલા દવસે તમારે પ વત્ર મેળાવડો કરવો. તેમાં કોઈ દૈ નક
સાંસા રક કાયર્ કર ું ન હ. 8પણસાત દવસ તમારે યહોવાહને હોમયજ્ઞ
ચઢાવવો. સાતમા દવસે પણ તમારે મેળાવડો કરવો. અને રોજના કામ
કરવા ન હ.’ ”

પ્રથમ ફળ ું પવર્
ગણ. 28:26-31

9યહોવાહે ૂસાને ક ું, 10 “ઇઝરાયલીઓને કહે કે, ‘જે દેશ હુ તમને
આપવાનો છુ તેમાં તમેજાઓઅને પાક લણો ત્યારે તમારે પહેલા પાકની
પ્રથમ ફળની ૂળ તમારે યાજક પાસે લાવવી. 11યાજક વશ્રામવારના
બીજા દવસે તે ૂળ ને યહોવાહની આગળ ઉપર કરે કે જથેી તે તમારે
સારુ માન્ય થાય.

12 જે દવસે તમે ૂળ મને ચઢાવો તે દવસે તમારે એક વષર્નો
ખોડખાંપણ વગરનો ઘેટો યહોવાહને દહનીયાપર્ણ તર કે ચઢાવવો.
13 અને તેને માટે ખાદ્યાપર્ણ તર કે તેલમાં મોહેલા સોળ વાટકા મેંદાનો

* 23:5 23:5 પહેલા માસના ચૌદમા દવસે 16 માચર્થી એ પ્રલ 16 ુધી
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લોટ લઈને ુવા સત હોમયજ્ઞ યહોવાહને ચઢાવવો તથા પેયાપર્ણ તર કે
એક લટર દ્રાક્ષારસ લાવવો†. 14 તમે આ પ્રમાણે તમે ઈ રને અપર્ણો
ચઢાવો ન હ ત્યાં ુધી એટલે કે તે અગાઉ તમારે નવા પાકમાંથી ક ું
ખા ું ન હ. તાજો પોંક, રોટલી કે લીલાં કણસલા,ંઆમાં ું ક ું જ ખા ું
ન હ. તમાર વંશપરપરા તમારા સવર્ રહેઠાણોમાં એ સદાનો વ ધ થાય.

કાપણી ું પવર્ (પચાસી પવર્)
ગણ. 28:26-31

15 વશ્રામવાર પછ ના દવસથી તમે જે દવસે ૂળ ની ભેટ ચઢાવો તે
દવસથી ૂરા સાતઅઠવા ડયાં ગણવા.ં 16સાતમા અઠવા ડયાં પછ ના
વશ્રામવારે એટલે કે પચાસમા દવસે, તમારે યહોવાહને નવા પાકમાંથી
ખાદ્યાપર્ણ કર ું.

17 તમારે તમારાં ઘરમાંથી ખમીર નાખીને બનાવેલી બે દશાંશ
એફાહની સોળ વાટકા મેંદાની બે રોટલી લાવવી. એ યહોવાહને
તમારા પાકના પ્રથમ ફળ ું અપર્ણ છે. 18 રોટલી ઉપરાંત યહોવાહને
દહનીયાપર્ણરૂપે તમારે એક વષર્ના ખામી વગરનાં ઘેટાંનાં સાત બચ્ચા,
એક વાછરડુ અને બે ઘેટાં અપર્ણ કરવા. આ સવર્ને અ ુરૂપ ખાદ્યાપર્ણ
અને પેયાપર્ણથી યહોવાહને સારુ ુવા સત હોમયજ્ઞ થાય.

19 તમારે એક બકરો પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને શાંત્યપર્ણ તર કે એક
વષર્ના બે નર ઘેટાં પણ ચઢાવવા. 20અને યાજક પ્રથમ ફળની રોટલી
સાથે તેઓને તથા પેલા બે ઘેટાંને યહોવાહની સં ુખ અપર્ણ કરે. તે
પ વત્ર અપર્ણ યાજકને સારુ યહોવાહને અ પત થાય. 21એજ દવસે
તમારે પ વત્ર મેળાવડાનો ઢઢેરો પીટવો. તે દવસે કોઈ સાંસા રક કામ
કરવાં ન હ, તમે ગમે ત્યાં રહેતા હોય છતાં તમારા વંશજોને માટે એ
સદાનો વ ધ થાય.

22 તમે જયારે પાક લણો, ત્યારે તમારે છેક ખેતરના ૂણા ુધી
ૂરે ૂરુ કાપ ું ન હ. તેમ જ તેમાંથી પડ રહેલો પાક વીણી લેવો ન હ.

તમારે તેને ગર બો તથા પરદેશીઓ માટે રહેવા દેવો. હુ તમારો ઈ ર
યહોવાહ છુ.’ ”
† 23:13 23:13 વાંચો: નગર્. 29:40
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રણ શગડા ું પવર્ (નવા વષર્ ું પવર્)
ગણ. 29:1-6

23 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 24 “ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે સાતમા
માસના પહેલા દવસે તમારે પ વત્ર વશ્રામ, રણ શગસાદની યાદગીર
અને પ વત્ર મેળાવડો કરવો. 25એ દવસે તમારે રણ શગડા વગાડવા
અને પ વત્ર મેળાવડો કરવો. તમારે રોજ ું કોઈ કામ કર ું ન હ, પર ુ
યહોવાહને હોમયજ્ઞ ચઢાવવો.’ ”

પ્રાય નો દવસ
ગણ. 29:7-11

26 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 27 “સાતમા માસનો દશમો દવસ
પ્રાય તનો દવસ છે. એ દવસે પ વત્ર મેળાવડો રાખવો. ઉપવાસ
કરવો અને યહોવાહને હોમયજ્ઞ ચઢાવવો.

28એ દવસે તમારે કોઈ કામ કર ું ન હ, કેમ કે તે પ્રાય તનો દવસ
છે. તે દવસે તમારા ઈ ર યહોવાહસમક્ષતમારે પ્રાય ત કર ું. 29જે
કોઈ તે દવસે ઉપવાસ ન હ કરે તો તેને તેના લોકોમાંથી અલગ કરવામાં
આવશ.ે

30 જે કોઈ આ દવસે કોઈ પણ કામ કરશે તો હુ યહોવાહ તેના
લોકોમાંથી તેનો નાશ કર શ. 31 તે દવસે તમારે કોઈપણ પ્રકાર ું કામ
કર ું ન હ, તમારા રહેઠાણોમાં તમારા લોકોના વંશજો માટે એ સદાનો
વ ધ થાય. 32આતો પ વત્ર વશ્રામવારનો દવસ છે, માટે તમે ઉપવાસ
કરો અને આત્મક કરો. નવમા દવસની સાંજથી પછ ના દવસની
સાંજ ુધી તમારે વશ્રામ પાળવો.”

માંડવા પવર્
ગણ. 29:12-40

33 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 34 “ઇઝરાયલના લોકોને એમ કહે કે, આ
સાતમા મ હનાના પંદરમા દવસે યહોવાહ ું માંડવાપવર્ છે અને તે સાત
દવસ ુધી ચાલશ.ે
35 પ્રથમ દવસે તમારે પ વત્ર મેળાવડો કરવો. તમારે એ દવસે કોઈ

કાયર્ કર ું ન હ. 36પવર્ના સાતેય દવસતમારે યહોવાહસમક્ષહોમયજ્ઞો
અપર્ણ કરવા. આઠમા દવસે ફર થી પ વત્ર મેળાવડો કરવો અને ફર થી
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હોમયજ્ઞો અપર્ણ કરવા. આ પછ પવર્ની ઊજવણી ૂર કરવી, આ
દવસે પણ તમારે કોઈ પણ સાંસા રક કામ કરવાં ન હ.
37 આ બધા યહોવાહના વા ષક પવ છે. આ પવ પર પ વત્ર

મેળાવડા યોજવા, એ દવસો દરમ્યાન ન કરેલા નયમ ુજબ
દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણ યહોવાહને અપર્ણ કરવા.
38 યહોવાહના વશ્રામવારો, તમારા દાન તથા તમાર સવર્ માનતાઓ
તથા તમારા સવર્ ઐ ચ્છકાપર્ણો જે તમે યહોવાહને અપર્ણ કરો છો તે
ઉપરાંત એ છે.

39 તેમ છતાં સાતમા માસના પંદરમા દવસે જમીનની ઊપજનો
સંગ્રહ કર ર ા બાદ તમારે યહોવાહને સારુ સાત દવસ ુધી આ પવર્
ઊજવ ું. પહેલો દવસ અને આઠમો દવસ પ વત્ર વશ્રામ પાળવો.

40 પ્રથમ દવસે તમારે ૃક્ષોના ઉ મ ફળ, ખજૂર ની ડાળ ઓ, તથા
ઘટાદાર ૃક્ષોના ડાળખાં અને નાળાંના વેલાઓ લઈને તમારે યહોવાહ
તમારા ઈ રની સં ુખ સાત દવસ ુધી ઉત્સવ કરવો. 41 તમારે
પ્ર તવષર્ યહોવાહના માનમાં સાત દવસઆ ઉત્સવ ઊજવવો. તમારા
વંશજો માટે એ સદાનો વ ધ થાય. સાતમા માસમાં તમારે આ પવર્
પાળ ુ.ં

42એસાત દવસો દર મયાન તમારે માંડવાઓમાં રહે ું. ઇઝરાયલના
સવર્ વતનીઓએસાત દવસ ુધી માંડવાઓમાં રહે ું. 43જથેી તમારા
વંશજોને, પેઢ દર પેઢ યાદ રહે કે હુ તમને ઇઝરાયલીઓને મસરમાંથી
બહાર લઈ આ ો ત્યારે મેં તમને માંડવાઓમાં વસા ા હતા. હુ
યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.’ ” 44 ૂસાએ યહોવાહે ુકરર કરેલા પવ
વષે ઇઝરાયલીઓને કહ જણા ુ.ં

24
નરતર સળગતી બ ી અંગેની વ ા
નગર્. 27:20-21

1યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2ઇઝરાયલના લોકોને કહે કે, દ વીમાં અખંડ
દ પ પ્રગટતો રાખવા માટે જૈ ૂન ું ુદ્ધ તેલ લાવ.ે

3 સા યપેટ ના પડદાની બહાર બાજુ ુલાકાતમંડપમાં યહોવાહની
સં ુખ સાંજથી સવાર ુધી તે દ પ યહોવાહ સમક્ષ પ્રગટતો રહે તેની
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કાળજી હારુન રાખે. તે વંશપરપરા તમારા માટે સદાનો વ ધ થાય.
4 ુ યાજકે હમેશા ુદ્ધ સોનાની દ વી ઉપરના દ વા યહોવાહ સમક્ષ
અંખડ પ્રગટતા રહે તે માટે કાળજી રાખવી.

ઈ રને અ પત રોટલી
5 તમારે મેંદો લેવો અને તેની બાર રોટલી કરવી. દરેક રોટલી બે

દશાંશ એફાહની હોય. 6 તમારે તે બાર રોટલી ુદ્ધ સોનાના બાજઠ
ઉપર યહોવાહની સમક્ષ છ છની બે થ પીમાં ગોઠવવી.

7 તે બ ે થ પી પર તમારે ુદ્ધ લોબાન ૂકવો, એ સારુ કે રોટલીને
સારુ તે યાદગીર રૂપ થાય. અને યહોવાહને સારુ હોમયજ્ઞ થાય. 8પ્ર ત
વશ્રામવારે તે યહોવાહ સમક્ષ નય મત રાખે. અને ઇઝરાયલીઓ
તરફથી એ સદાનો કરાર છે. 9અને આઅપર્ણ હારુન તથા તેના ુત્રો ું
થાય. આ રોટલી તેઓ પ વત્ર જગ્યાએ ખાય. કેમ કે તે યહોવાહને
ચઢાવાતા હોમયજ્ઞોમાંનો યાજકને મળતો પ વત્ર ભાગ છે.”

ન્યાયી અને ઘ ટત સજાનો ન ૂનો
10હવે એમ થ ું કે,એક દવસ ઇઝરાયલી ીનો દ કરો જનેો પતા

મસર હતો તે ઇઝરાયલના લોકો મધ્યે ફરવા નીક ો. 11 ઇઝરાયલી
ીના દ કરાએ યહોવાહના નામ ું દભુાર્ષણ કર ને તેમને શાપ દ ધો.

તેથી લોકો તેને ૂસા પાસે લા ા. તેની માતા ું નામ શલોમીથ હ ું.
તેની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આ ો. તે દાનના કુળના દબ્રીની ુત્રી હતી.
12 યહોવાહથી તેમની ઇચ્છા જણાવવામાં ન આવે ત્યાં ુધી તેઓએ
તેને ચોક માં રા ો.

13 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 14 “જે માણસે યહોવાહને શાપ
આપ્યો છે તેને છાવણીથી બહાર લઈ જા. જઓેએ તેને બોલતા
સાંભ ો હોય તે સવર્એ પોતાના હાથ તેના માથા પર ૂકવા. પછ
બધા લોકો પથ્થરો માર ને તેને માર નાખ.ે

15 ત્યારબાદ ું ઇઝરાયલીઓને કહે કે, ‘જે કોઈ માણસ યહોવાહને
શાપ આપે તે ું પાપ તેને માથે. 16જે કોઈ યહોવાહના નામ ું દભુાર્ષણ
કરે તે ન ે માય જાય. અનેઆખી જમાત તેને ન ે પથ્થરે મારે. પછ
ભલે તે ઇઝરાયલનાં વતની હોય કે પરદેશી હોય. જો કોઈ યહોવાહના
નામ ું દભુાર્ષણ કરે તો તે ન ે માય જાય.



લેવી 24:17 lxii લેવી 25:6

17અને જે કોઈ ક્ત બીજાની હત્યા કરે તો તેને ૃત્ ુદડ આપવો.
18જે કોઈ બીજાના પ ુને માર નાખે તેણે તેનો બદલો ભર આપવો,
જીવના બદલે જીવ.

19જો કોઈ ક્ત તેના પડોશીને ઈજાપહોંચાડે તો તેણે જે ક ુર્ હોય
તે ું જ તેને કર ુ:ં 20ભાંગવાને બદલે ભાંગ ું,આંખને બદલેઆંખ, દાંત
બદલે દાંત. જવેી ઈજા તેણે કોઈ ક્તને કર હોય તેવી જ ઈજા તેને
કરવી. 21જે કોઈ ક્ત કોઈ પ ુને માર નાખે તો તેણે બદલો ભર
આપવો. પણ જો કોઈ માણસને માર નાખે તો તેને ૃત્ ુદડ આપવો.

22જમેવતનીઓને માટે તેમજપરદેશીને માટેએકજપ્રકારનો કાયદો
તમારે લા ુ કરવો. કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.’ 23અને ૂસાએ
ઇઝરાયલીઓનેઆ પ્રમાણે ક ું. પછ તેઓ યહોવાહને શાપઆપનાર
માણસને છાવણી બહાર લા ા. અને જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા
આપી હતી તે પ્રમાણે તે લોકોએ ક .ુ

25
સાત ું વષર્:પ વત્ર વશ્રામનો સાબ્બાથ
ુન. 15:1-11

1 સનાઈ પવર્ત પર યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ ું ઇઝરાયલી લોકોને
આ કહે કે, ‘જે દેશ હુ તમને આપવાનો છુ, તેમાં તમે પ્રવેશ કરો ત્યારે તે
દેશ યહોવાહ માટે વશ્રામવાર પાળે.

3 છ વષર્ ુધી તમારે તમારા ખેતરોમાં વાવણી કરવી, છ વરસ
ુધી તમારે દ્રાક્ષવાડ ઓમાં કાપકૂપ કરવી અને ઊપજનો સંગ્રહ કરવો.

4 પર ુ સાતમે વષ દેશને માટે પ વત્ર વશ્રામનો સાબ્બાથ, એટલે
યહોવાહનો વશ્રામવાર થાય. તારે તારા ખેતરમાં વાવણી કરવી ન હ
અને તાર દ્રાક્ષવાડ માં કાપકૂપ કરવી ન હ.

5જમીન પરજે પોતાનીજાતે ઊગી નીક ું હોય તે તમારે કાપ ું ન હ
અથવા કાપકૂપ વગરની દ્રાક્ષની વાડ ઓમાં જે દ્રાક્ષ બેસે તે તમારે લેવી
ન હ. એ વષર્ દેશને માટે પ વત્ર વશ્રામ ું વષર્ થાય. 6 એ વશ્રામના
વષર્માં ખેડ્યા વગરની જમીનમાં આપોઆપ જે કઈ ઊપજ થશે તે
તમારો, તમારા દાસ, દાસીઓનો, તમારા મજૂરોનો અને તમાર મધ્યે
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વસતા પરદેશીઓનો તે ખોરાક થશ;ે 7 અને જમીનમાં જે કઈ ઊપજ
થશે તે તમારાં જાનવરોનો અને દેશના વન્ય જાનવરોનો પણ તે ખોરાક
થશે.

છુટકારાના વષર્ અંગે નયમો
8તમારે પોતાના માટે સાત વષર્નાં સાત વશ્રામ ગણવા,ંએટલે કે સાત

વાર સાત વષર્,એટલેઓગણપચાસ વષર્. 9પછ સાતમા માસના દશમે
દવસે એટલે કે પ્રાય તને દવસે તમારેઆખા દેશમાં મોટા સાદે ઘેટાં ું
રણ શગડુ વગડાવ ું.

10 અને પચાસમાં વષર્ને પ વત્ર જાહેર કર દેશના બધા વતનીઓ
માટે છુટકારાનો ઢઢેરો પટાવવો. તમારા માટે તે રણ શગડા ું એટલે

ુ બલી ું વષર્* છે. અને તમારે દરેક જણે પોતપોતાના વતનમાં અને
કુટુબમાં પાછા આવ ું.

11 એ પચાસમાં ું વષર્ તમારા માટે ખાસ ુ બલીનો વષર્ થાય.
એ વષ તમારે કાંઈ વાવ ું ન હ, અને પોતાની જાતે જે ઊગ્ ું હોય તે
ખા ું. તેમ જ કાપકૂપ કયાર્ વનાની દ્રાક્ષની વાડ માંથી દ્રાક્ષ વીણી લેવી.
12 કારણ, એ તો ુ બલી છે, તેને તમારે પ વત્ર ગણવી. એ વષ
ખેતરોમાં આપમેળે ઊગી નીકળેલો પાક તમારે ખાવો.

13 ુ બલીના વષ પ્રત્યેક ક્તએ પોતપોતાના વતનમાં પાછા
જ ુ.ં

14 જો તમે તમારા પડોશીને જમીન વેચો કે ખર દો તો તમારે
એકબીજાને છેતરવા ન હ કે ખોટુ કર ું ન હ.

15 ુ બલી પછ વીતી ગયેલા વષ પ્રમાણે તમારે તમારા પડોશી
પાસેથી ખર દ કરવી અને પાકના વષ ની ગણતર પ્રમાણે તે તમને
વેચા ું આપ.ે 16જો વષ વધારે બાક હોય તો કમત વધારે ઠરાવવી
અને ઓછા વષર્ બાક હોય તો કમતઓછ ઠરાવવી, કેમ કે જે વેચાય
છે તે જે પાક મળશે તેના ધોરણે તે આપે છે. 17 તમારે એકબીજાને
છેતરવા ન હ કે ખોટુ કર ું ન હ; પણ તેને બદલે તમારે તમારા ઈ રનો
ભય રાખવો. કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.

* 25:10 25:10 ુ બલી ું વષર્ ઘેંટા ું શગડુ
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સાતમાં વષર્ અંગેનો પ્ર :વાવણી વષે
18 મારા વ ધઓ, મારા નયમો ું પાલન કરશો અને તેનો અમલ

કરશો તો તમે દેશમાં ુર ક્ષત રહેશો. 19 ૂ મ મબલખ પાક આપશે
અને તમે ધરાતાં ુધી ખાશો તેમ જ તમે ુર ક્ષત રહેશો.

20 તમે કહેશો કે, “જો સાતમા વષ અમે વાવીએ ન હ અથવા
ઊપજનો સંગ્રહ કર એ ન હ તે વષ અમે ું ખાઈએ?” 21 સાંભળો,
છઠ્ઠા વષ હુ તમને ત્રણ વષર્ ચાલે તેટલાં મબલખ પાકથી આશીવાર્ દત
કર શ. 22 તમે આઠમે વષ વાવશો ત્યારે પણ તમે આગળના વષર્ના
પાકમાંથી ખાતા હશો, નવમે વષ તમે નવો પાક ઘરમાં લાવશો ત્યાં ુધી
તમે છઠ્ઠા વષર્ના સંગ્રહ કરેલા પાકમાંથી ખાશો.

જમીનના વેચાણ અંગેના નયમો
23 જમીન સદાને માટે નવા મા લકને વેચાય ન હ. કેમ કે જમીન

માર છે. તમે માત્ર પરદેશીઓ અને યાત્રીઓ તર કે માર જમીન પર
રહો છો. 24 ખર દ વેચાણમાં એક શરત એવી હોવી જ જોઈએ કે
જમીનને વેચનાર માણસ ગમે ત્યારે તેને પાછ ખર દ શકે છે. 25જો
તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઓ ગર બ થઈ જાય અને તેને કારણે જો તે
તેની જમીનનો થોડો ભાગ વેચે, તો તેનો નજીકનો સંબંધી આવીને તેના
ભાઈઓએજે વેચી કા ું હોય તેને પાછ ખર દ શકે છે.

26 તેની જમીન છોડાવવાને જો કોઈ નજીકનો સંબંધી ના હોય પણ
તે સ ૃ દ્ધ પામ્યો હોય અને તેને છોડાવવાની તેની પાસે સક્ષમતા હોય,
27 તો તેણે વેચાણ પછ વીતેલાં વષ હસાબમાં ગણવા અને જનેે તેણે
તે જમીન વેચી હોય તેને ભરપાઈ કર ુ.ં અને તે જમીન તેને તે પાછ
આપ.ે 28પર ુ જો તે જમીન પાછ લેવા સક્ષમ ન હોય તો ુ બલીના
વષર્ ુધી જે માણસે તેને ખર દ હોય તેની પાસે તે રહે. ુ બલીના વષ
જે માણસે જમીન વેચેલી તેને એટલે તેના ૂળ મા લકને પાછ આપવામાં
આવે.

29 જો કોઈ માણસ નગરમાં ું તે ું ઘર વેચ,ે તો વેચાણ પછ ૂરા
એક વષર્ ુધી તેને ફર થી ખર દ લેવાનો હ રહે. 30જો ૂરા એક વષર્
દર મયાન તે પાછુ ખર દ લેવામાં નાઆવે તો તે ઘરની કાયમની મા લક
નવા મા લકની અને તેના વંશજોની થાય.
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31 પણ ુ બલી વષર્માં તે ૂળ મા લકને પાછુ ન મળે, કોટ વગરનાં
ગામડાનાં મકાનો જમીન જવેાં ગણાય, તે પાછાં ખર દ લેવાનો હ
કાયમ રહે અને જુ બલી વષર્માં તો તે ઘરો ૂળ મા લકને પાછુ મળ ું
જોઈએ. 32 તેમાં એક અપવાદ છે, લેવીના મકાનો કોટવાળાં નગરોમાં
હોય તો પણ તેને ગમે ત્યારે છોડાવી શકાય.

33જો કોઈ લેવી એવા શહેરમાં આવે ું પોતા ું મકાન પાછુ ન ખર દ
લે, તો તે ુ બલીના વષર્માં તેને પાછુ મળ જાય; કારણ, લેવીઓનાં
શહેરમાંનાં મકાન એ તેમની ઇઝરાયલમાંની સંપ છે. 34 પર ુ લેવી
પોતાના નગરોનીઆસપાસઆવેલી જમીન વેચી શકે ન હ, કારણ કે તે
તેઓની કાયમી મલકત છે.

ગર બોને ધરાણ વષેના નયમો
35 તમારા દેશનો કોઈ ભાઈ જો ગર બ થઈ જાય અને પોતા ું

ભરણપોષણ કર શકે ન હ, તો તેને મદદ કરવી. તે પરદેશી અથવા
પ્રવાસી તર કે તમાર સાથે રહે. 36 તમારે તેની પાસેથી નફો કે ાજ ન
લે ું. પણ ઈ રનો ભય રાખવો એ માટે કે તમારો ભાઈ તમાર સાથે
રહે. 37 તમારે તમારા પૈસા તેને ાજે ન આપવા. તેમ જ નફા સારુ
તમારુ અ તેને ન આપ ુ.ં 38 તમને કનાનનો દેશ આપવા માટે અને
તમારો ઈ ર થવા માટે તમને મસરમાંથી બહાર લાવનાર હુ તમારો
ઈ ર યહોવાહ છુ.

ચાકરો કે ુલામોને છુટકારો આપવા અંગે
39 તમારા દેશનો જો કોઈ ભાઈ ગર બાઈમાં આવી પડે અને પોતે

તમને વેચાઈ જાય તો તમારે તેની પાસે ચાકર તર કે કામ કરાવ ું ન હ.
40 તેની સાથે નોકર એ રાખેલ ચાકર જવેો વહાર કરવો. અને તે
તમાર સાથે પ્રવાસી તર કે રહે. તે ુ બલીના વષર્ ુધી તમાર ચાકર
કરશે. 41 પછ તે અને તેની સાથે તેના બાળકો પણ છૂટ ને પોતાના ઘર
અને પોતાના પતાના વતનમાં તે પાછો જશે.

42 કેમ કે તેઓ મારા સેવકો છે જઓેને હુ મસરમાંથી બહાર કાઢ
લા ો હતો. તેઓને ુલામની જમે વેચવા ન હ. 43 તમારે નદયતાથી
તેઓ પર મા લક પણું ન કર ુ.ં પણ ઈ રનો ભય રાખવો. 44 અને
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જે દાસ તથા દાસી તમે રાખો તે આસપાસની દેશજા તઓમાંથી તમારે
રાખવા.

45વળ તમાર વચ્ચે રહેતા પરદેશીઓના સંતાનોને તથા તમાર સાથે
રહેતા તેઓના કુટુબો તેઓમાંથી તમારે ખર દવા. અને તેઓ તમાર
સંપ થાય. 46 તમે તે લોકોને તમારા વંશજોને વારસામાં આપી શકો
છો, તેમ જ તમે તેમનો કાયમ માટે ચાકર તર કે ઉપયોગ કર શકો છો,
પણ તમારા ઇઝરાયલી ભાઈઓ પાસે ુલામોની જમે મજૂર કરાવવી
ન હ.

47 જયારે કોઈ પરદેશી કે તમાર સાથે રહેતો પ્રવાસી ધનવાન થઈ
જાય અને તમારો ઇઝરાયલી ભાઈ ગર બ થયો હોય અને તે પોતાની
જાતને તે માણસને વેચી દે, 48 તો તમારા ઇઝરાયલી ભાઈના વેચાયા
પછ તેને પાછો ખર દ લેવાય. તેના જ કુટુબનો એક તેને ખર દ લે.

49 તેના કાકા કે ભત્રીજા કે અન્ય કોઈ નજીકનો સંબંધી તેને પાછો
ખર દ લઈ શકે છે અથવા જો તે સ ૃદ્ધ થયો હોય તો તે પોતે પોતાની
જાતને છોડાવી શકે. 50 તેણે પોતાને ખર દેલી ક્ત સાથે ગણતર
કરવી; તે વેચાયો હોય તે વષર્થી માંડ ને તે ુ બલીના વષર્ ુધી ગણે;
અને તે વષ ની સં ા પ્રમાણે તેના વેચાણ ું ૂલ્ય થાય. ચાકરના દવસો
પ્રમાણે તે તેની સાથે રહે.

51 જો ુ બલીને ઘણા વષ બાક હોય તો જટેલા પૈસાથી તે
ખર દાયો હોય તેમાંથી તે ક્તએ કમતનો ભાગ પાછોઆપવો. અને
એ વષ ની ગણતર પરઆધા રત હોય. 52ઘણાં વષ વીતી ગયાં હોય
અને ુ બલી વષર્ને થોડાં જ વષર્ બાક હોય, તો પોતાની જાતને વેચી
જે નાણાં પ્રાપ્ત કયાર્ હોય તેનો થોડો જ ભાગ તેણે પાછો આપવો.

53વષર્ દર વષર્ તેની સાથે નોકર એ રાખેલા ચાકરની જમે વતર્ન કર ું.
અને તમારે તેના મા લકને તેની પાસે નદયતાથી કામ લેવા દે ું જોઈએ
ન હ. 54જો ુ બલી વષર્ના વચગાળાનાં વરસો દર મયાન તેને પાછો
ખર દ લેવામાં નઆ ો હોય, તો તેને અને તેનાં બાળકોને ુ બલીના
વષર્માં છૂટાં કર દેવા,ં 55 કેમ કે, ઇઝરાયલીઓ મારા સેવકો છે; તેઓ
મારા સેવકો છે જઓેને હુ મસર દેશમાંથી બહાર કાઢ લા ો છુ; હુ
યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.’ ”
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26
આજ્ઞાધીનતાના આશીવાર્દ
ુન. 7:12-24; 28:1-14

1 “તમારે પોતાને માટે કોઈ ૂ તઓ બનાવવી ન હ, તેમ જ કોતરેલી
પ્ર તમા, પથ્થરનો સ્તંભઊભા ન કરવા. અને પોતાને સારુ તમારા દેશમાં
આકૃ તઓ કોતર કાઢેલો કોઈ પથ્થર નમવા સારુ ઊભો કરશો ન હ,
કેમ કે હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ. 2 તમારે મારા વશ્રામવાર પાળવા
અને મારા પ વત્ર ાનની પ વત્રતાને માન આપ ુ,ં હુ યહોવાહ છુ.

3જો તમે મારા સવર્ નયમોઅનેઆજ્ઞાઓ ું પાલન કર ને તેનોઅમલ
કરશો, 4તો હુ તમારા માટે નય મત ઋ ુ પ્રમાણે વરસાદ મોકલીશ અને
જમીન તમને પોતાની ઊપજઆપશે અને ૃક્ષો ફળઆપશ.ે

5 તમારે ત્યાં ુષ્કળ પાક ઊતરશ,ે વાવણીનો સમય આવે ત્યાં ુધી
દ્રાક્ષ થયા કરશે અને લણવા ું કામ વાવણીના સમય ુધી ચાલશ,ે તમે
ધરાતાં ુધી જમશોઅને દેશમાં ુર ક્ષત રહેશો. 6 હુ તમને દેશમાં શાં ત
આપીશ અને તમે રાત્રે નભર્ય બનીને નરાંતે ુઈ શકશો, હુ દેશમાંથી
હસક પ ુઓને દૂર કર શ અને તલવાર તમારા દેશમાં ચાલશે ન હ.
7 તમે તમારા દશુ્મનોને હાંક કાઢશો અને તેઓ તમાર આગળ

તલવારથી પડશ.ે 8 તમારામાંના પાંચ તે એકસોને નસાડ ૂકશે અને
તમારામાંના એકસો તે દસહજારને નસાડશ.ે તમારા સવર્ શ ુઓ તમાર
આગળ તલવારથી પડશે.

9 હુ તમારા તરફ કૃપાદ્ર રાખીશ, તમને સફળ કર શ અને તમને
વધાર શ. તમાર સાથે હુ મારો કરાર ા પત કર શ. 10 તમે લાંબા
સમયથી સંગ્રહ કર રાખે ું અનાજ ખાશો. નવો પાક તૈયાર થશે ત્યારે
તેનો સંગ્રહ કરવા જૂનો પાક બહાર કાઢ નાખશો.

11 હુ તમાર મધ્યે મારો મંડપ ઊભો કરાવીશ. અને હુ તમારાથી
કટાળ જઈશ ન હ. 12 હુ તમાર મધ્યે ચાલીશ. હુ તમારો ઈ ર થઈશ
અને તમે મારા લોક થશો. 13 તમને મસર દેશમાંથી બહાર લાવનાર
હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ. તમાર ચાકર ની ઝંૂસર તોડ નાખીને મેં
તમને ઉ ત મસ્તકે ચાલતા કયાર્ છે.
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આજ્ઞાભંગની શક્ષા
14 પર ુ જો તમે મારુ ક ું સાંભળશો ન હ અને માર આ સવર્

આજ્ઞાઓ ું ઉલ્લંઘન કરશો, 15તથા મારા વ ધઓને નકારવાનો નણર્ય
કરશો, મારા નયમોની ઉપેક્ષા કરશો અને માર પ્રત્યેક આજ્ઞા ું પાલન
ન કર ને મારા કરારને તોડશો.

16 તો હુ તમને આ પ્રમાણે સજા કર શ, હુ તમારા પર અત્યંત ત્રાસ
વતાર્વીશ. હુ તમારા પર એવા રોગો અને તાવ મોકલીશ કે જે તમને અંધ
બનાવી દેશે અને તમારા હૃદય ઝૂયાર્ કરશે. તમે તમારા બી ૃથા વાવશો.
કારણ કે તે તમારો શ ુ ખાશ.ે 17 હુ મારુ ુખ તમાર વરુદ્ધ કર શઅને
તમારા શ ુઓના હાથે હુ તમારો પરાજય કરાવીશ. જઓે તમારો દ્રષે
કરે છે તેઓ તમારા પર રાજ કરશ.ે અને કોઈ તમાર પાછળ ન હ પડ ું
હોય છતાં તમે નાસતા ફરશો.

18 અને તેમ છતાં જો તમે મારુ ન હ સાંભળો તો હુ તમને તમારા
પાપો બદલ સાત ગણી વ ુ સજા કર શ. 19 હુ તમારા સામથ્યર્નો ગવર્
તોડ શ. હુ તમારા પર આકાશને લોખંડના જે ું અને ૂ મને પ ળના
જવેી કર શ. 20 તમાર સામથ્યર્ થર્ જશે. કેમ કે તમાર જમીનમાં
કોઈ ફસલ થશે ન હ અને તમારાં ૃક્ષોને ફળ પણઆવશે ન હ.

21અને જો તમે માર વરુદ્ધ ચાલશો તથા મારુ સાંભળશો ન હ તો
હુ તમારાં પાપોને કારણે સાતગણી વ ુ આફતો ઉતાર શ. 22 પછ હુ
તમાર વરુદ્ધ જગલી જાનવરો છોડ ૂક શ,જે તમારાં બાળકોને ફાડ
ખાશે અને તમારાં પ ુઓનો નાશ કરશે, પ રણામે તમાર સં ા ઘટ
જતા તમારા રસ્તાઓ ઉજ્જડ થઈ જશે.

23આમ છતાં પણ જો તમે માર શક્ષા ગ્રહણ ન હ કરો અને માર
વરુદ્ધ ચાલશો, 24 તો હુ પણ તમાર વરુદ્ધ ચાલીશ. હુ પોતે તમને
તમારાં પાપો માટે સાતગણી વ ુ આકર સજા કર શ.

25મારા કરાર ભંગનો બદલો લેવા હુ તમારા પર તલવાર લાવીશ. તમે
તમારા નગરોમાં એકઠાં થશો ત્યારે હુ ત્યાં તમાર મધ્યે મરક મોકલીશ;
અને તમે શ ુના સામથ્યર્થી હાર જશો. 26 ારે હુ તારા અનાજના
ુરવઠાનો નાશ કર શ ત્યારે દશ કુટુબો માટે રોટલી શેકવા માટે ફક્તએક
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ભઠ્ઠ ૂરતી થઈ પડશ;ે તેઓ તમને માપી તોલીને રોટલી વહેંચશે, અને
તમે ખાશો પણ ધરાશો ન હ.

27 જો તમે મારુ ન હ સાંભળો અને સતત માર વરુદ્ધ ચાલશો,
28 તો પછ હુ ક્રોધે ભરાઈને તમાર વરુદ્ધ ચાલીશ. અને હુ તમારાં
પાપોને લીધે તમને સાતગણી શક્ષા કર શ.

29તમે તમારા ુત્ર ું તેમ જ તમાર ુત્રીઓ ું માંસ ખાશો. 30અને હુ
તમારા ઉચ્ચ ાનો તોડ નાખીશ તેમ જ તમાર વેદ ઓને કાપી નાખીશ
અને તમાર ૂ તઓના ભંગાર પર હુ તમારા ૃતદેહ નાખીશ. હુ તમને
તરસ્કૃત કર નાખીશ.
31 હુ તમારા નગરોને વેરાન ખંડરે બનાવી દઈશ. તમારા પ વત્ર
ાનોનો વનાશ કર શ અને તમારા ુવા સત અપર્ણોનો અસ્વીકાર

કર શ. 32 હુ તમારા દેશને એવો ઉજ્જડ કર નાખીશ કે તમારા દશુ્મનો
જે તેમાં વસશે તેઓપણતમાર દદુશાજોઈને વ સ્મતબનીજશ.ે 33 હુ
તમને અનેક દેશોમાં વેર વખેર કર નાખીશ, હુ તલવાર લઈને તમાર
પાછળ પડ શ અને તમારો દેશ ઉજ્જડ તથા વેરાન થઈ જશે. તેમ જ
તમારા શહેરો ખંડરે થઈ જશે.

34અને જયારે તમે શ ુઓના દેશમાં રહેતા હશો તે વષ માં જમીન
ઉજ્જડ પડ રહેશે અને તે તેનો વશ્રામ ભોગવશે અને તે દેશ તેના
વશ્રામ વષ નો આનંદ માણશે. 35 ારે તમે ત્યાં વસતા હતા ત્યારે
દરેક સાતમે વષ તમેઆપ્યો નહોતો તે વશ્રામ હવે તે પ્રાપ્ત કરશે. 36જે
લોકો તમારામાંથી બચી જઈને શ ુઓના દેશમાં દેશવટો ભોગવી ર ા
હશે તેમને હુ એવા ભયભીત કર શ કે એક પાંદડુ પડવાનો અવાજ થતાં
તેઓજાણે મોત પાછળપડ ું હોય તેમભાગવા માંડશે અને કોઈ પાછળ
પડ ું ના હોવા છતાં તેઓ ઢળ પડશ.ે

37 વળ કોઈ પાછળ પડ ું ના હોવા છતાં જાણે તલવાર પાછળ
આવતી હોય તેમ તેઓ એકબીજા પર પડાપડ કરશે. અને શ ુઓનો
સામનો કરવાની શ ક્ત પણ તેઓમાં રહેશે ન હ. 38 વદેશી પ્રજાઓ
વચ્ચે તમારો અંત આવશે અને તમારા શ ુઓની ૂ મ તમને ખાઈ
જશે. 39જઓે શ ુઓના દેશમાં બચી જશે તેઓ પોતાના અને પોતાના
પ ૃઓનાં પાપોને કારણે ઝૂર ઝૂર ને ક્ષય પામતા જશે.
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40માર વરુદ્ધ કરેલા પાપો તેઓએ કયાર્ તેમાં તેઓનો અન્યાયઅને
તેઓના પ ૃઓના અન્યાય જો તેઓ ક ૂલ કરશે અને એ પણ ક ૂલ
કરશે કે તેઓ માર વરુદ્ધ ચાલ્યા છે; 41 તેથી હુ પણ તેઓની વરુદ્ધ
થયો છુ અને તેઓને શ ુઓના દેશમાં સોંપી દ ધા. જો તેઓ ું બે ુ ત
હૃદય નમ્ર થ ું હશે ને જો તેઓ પોતાના પાપોની સજા ક ૂલ કરશે તો,
42 હુ યાકૂબ સાથેનો, ઇસહાક સાથેનો અને ઇબ્રા હમ સાથેનો મારા
કરાર ું સ્મરણ કર શ અને આ દેશ ું પણ સ્મરણ કર શ.

43 તેઓને દેશ છોડાવો પડશે; અને ૂ મ જયાં ુધી ઉજ્જડ પડ
રહેશે તેટલો સમય તે પોતાના વશ્રામના વષ માણશ,ે તેઓ પોતાના
પાપોની શક્ષા ભોગવશે કેમ કે તેઓએ મારા વ ધઓનો નકાર કય છે
અને મારા નયમોથી કટા ા છે.

44 તેમ છતા,ં તેઓ તેઓના શ ુઓના દેશમાં હશે ત્યારે પણ હુ
તેમનો સં ૂણર્ નાશ ન હ કરુ. તેમનો ૂરે ૂરો ત્યાગ પણ ન હ કરુ અને
મારો જે કરાર તેઓની સાથે છે તેને હુ ન હ તોડુ, કારણ કે હુ યહોવાહ
તેઓનો ઈ ર છુ. 45 પણ તેઓના પ ૃઓને કે જઓેને વદેશીઓની
નજરઆગળથી મસર દેશમાંથી હુ કાઢ લા ો એ માટે કે હુ યહોવાહ
તેઓનો ઈ ર થાઉં. તેઓની આગળ કરેલા મારા કરારને હુ તેઓને
લીધે સ્મરણ કર શ. હુ યહોવાહ છુ.”

46 જે નયમો, વ ધઓ અને આજ્ઞાઓ પોતાની તથા ઇઝરાયલના
લોકોની વચ્ચે યહોવાહે સનાઈ પવર્ત પર ૂસા મારફતે આપ્યા તે આ
છે.

27

દાનો કે ભેટ આપવા અંગેના નયમો
1યહોવાહે ૂસાની સાથે વાત કર ને ક ું, 2 “ઇઝરાયલના લોકોને કહે

કે, ‘જો કોઈ માણસ યહોવાહનીઆગળખાસ માનતા લે તો તારા ન
કરેલા ૂલ્ય પ્રમાણે તે લોકો યહોવાહને સારુ માન્ય થશે.
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3તારુ ન કરે ું ૂલ્યઆપ્રમાણે થાય; વીસથી તે સાઠ વષર્ ુધીની
ઉંમરના નરને માટે તારુ ન કરે ું ૂલ્ય, પ વત્ર ાનના શેકેલ* પ્રમાણે
પચાસ શેકેલ ચાંદ થાય. 4તે જ ઉંમરની નાર માટે તે ું ૂલ્ય ત્રીસ શેકેલ
થાય.

5 પાંચથી વીસ વષર્ની ઉંમરના નરની કમત વીસ શેકેલ અને નાર ની
કમત દસ શેકેલ ઠરાવ ુ.ં 6 એક મ હનાથી પાંચ વષર્ ુધીના નરની
કમત પાંચ શેકેલ ચાંદ અને નાર ની કમત ત્રણ શેકેલ ચાંદ ઠરાવ ુ.ં
7સાઠ વષર્ અને તેની ઉપરની ઉંમરના નરની કમત પંદર શેકેલ અને

નાર ની કમત દસ શેકેલ ઠરાવવી. 8 પણ જો કોઈ ક્ત માનતા લે
અને આ કમત ૂકવી શકે તેમ ના હોય, તો તેણે તે ક્તને યાજક
સમક્ષ રજૂ કરવી અને યાજકે તેની કમત માનતા લેનાર ક્ત ૂકવી
શકે તેટલી ન કરવી.

9જો કોઈની ઇચ્છા યહોવાહને પ ુ ું અપર્ણ કરવાની હોય અને જો
યહોવાહ તેને માન્ય કરે તો પછ એ પ ુ સં ૂણર્પણે તે ું જ રહેશ.ે 10એ

ક્તએ તેમાં ફેરબદલ કરવી ન હ. સારાને બદલે નર ું તથા નરસાને
બદલે સારુબદલ ું ન હ. તે પ ુની બીજાપ ુ સાથે અદલાબદલી કરવી
ન હ. છતાં જોઅદલાબદલી કર હોય તો બ ે પ ુઓપ વત્રબનીજાય
અને તે યહોવાહના ગણાય.

11પર ુ માનતા લઈઅપર્ણ કરવા ું પ ુ જોઅ ુદ્ધ હશે તો યહોવાહ
તેને માન્ય ન હ કરે. પછ તેણે તે પ ુ યાજક પાસે લઈને જ ું.
12બજારની કમત પ્રમાણે યાજક તેની કમત ન કરે, પછ પ ુ સારુ
હોય કે ખરાબ યાજકે ઠરાવેલ કમત માન્ય રાખવી. 13 અને જો તે

ક્ત તેને છોડાવવા ઇચ્છતો હોય તો તેણે તેની કમત કરતાં પાંચમો
ભાગ વ ુ ૂકવવો.

14જો કોઈ ક્ત પોતા ું ઘર યહોવાહને સારુ પ વત્ર થવાને માટે
અપર્ણ કરે, ત્યારે યાજક તેની જે કમત ન કરે તે કાયમ રહે. 15 પણ
જો અપર્ણ કરનાર ઘરનો મા લક પોતા ું ઘર છોડાવવા ઇચ્છે તો તેણે
કમત ઉપરાંત વ ુ વીસ ટકા આપવા,જથેી મકાન પાછુ તેની મા લક ું
થઈ જાય.
* 27:3 27:3 પ વત્ર ાનના શેકેલ 1 શેકેલ - 6 કલોગ્રામ, આ માપ યાજકો દ્વારા ન
કરાયેલ છે.
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16 જો કોઈ ક્ત પોતાની મા લક ની જમીનનો અ ુક ભાગ
યહોવાહને અપર્ણ કરે તો તેની કમત તેને રોપવા માટે જરૂર બીજની
રકમ સાથે રાખવામાં આવશે†, જમે કે વીસ મણ‡ જવની જરૂર પડે તો
તે ું ૂલ્ય પચાસ શેકેલ ચાંદ થાય.

17જો કોઈ માણસ ુ બલી વષર્માં પોતા ું ખેતર સ્વેચ્છાએઅપર્ણ
કરે તો તારા ઠરા ા પ્રમાણે તેની કમત થાય. 18 પણ જો તે ુ બલી
વષર્ પછ અપર્ણ કરે તો યાજકે પછ ના ુ બલી વષર્ના જટેલા વષર્
બાક હોય તેના પ્રમાણમાં રોકડ કમત ન કરવી અને તે આકડાં
ુજબ કમત ઠરાવવી.
19 પર ુ જો અપર્ણ કરનાર ખેતર છોડાવવા માંગતો હોય તો તેણે

ઠરાવેલી કમત કરતાં વીસ ટકા વ ુ આપવા એટલે તે ખેતરની મા લક
ફર થી તેની થાય. 20 પર ુ જો તે જમીન ન હ છોડાવતાં બીજા કોઈને
વેચી દે તો તેને તે કદ પાછુ મળે ન હ. 21 પણ તેના બદલે ારે

ુ બલી વષર્માં તે ખેતર છૂટે ત્યારે યહોવાહને સારુઅ પતખેતર તર કે
તે યાજકો ું થાય.

22જો કોઈ ક્ત પોતે ખર દે ું ખેતર યહોવાહને અપર્ણ કરે અને તે
તેના કુટુબની મલકતનો ભાગ નથી, 23તો પછ યાજકે બીજા ુ બલી
વષર્ને જટેલા વષર્ બાક હોય તેને આધારે તેની કમત ઠરાવવી અને તે

ક્તએ ન કરેલી કમત યહોવાહને તે જ દવસે એક પ વત્ર વસ્ ુ
તર કે અપર્ણ કરવી.

24 ુ બલી વષએખેતર તેના ૂળ મા લક,જનેી પાસેથી તે ખર દ ું
હોય એટલે જનેા વતન ું તે હ ું તેને પાછુ મળે. 25જે કમત ું ઠરાવે
તે બ ું પ વત્ર ાનના શેકેલ પ્રમાણે ઠરાવ ુ.ં વીસ ગેરાહનો એક શેકેલ
થાય§.

26 કોઈ પણ ક્તએ બળદ અથવા ઘેટાનાં પ્રથમજ નતને
ઐ ચ્છકાપર્ણ તર કે યહોવાહને ચઢાવ ું ન હ, કારણ,એતો યહોવાહ ું
જ છે; પછ ભલે તે કોઈ પણ બળદ કે ઘેટુ હોય. 27જો અ ુદ્ધ પ ુના

† 27:16 27:16 તેની ૂલ્ય વાવણીમાંથી મળેલી બીજ જટેલી છે ‡ 27:16 27:16
વીસ મણ 300 કલોગ્રામ § 27:25 27:25 વાંચો: નગર્. 30:13
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પ્રથમજ નતને અપર્ણ તર કે લાવવામાં આવે, તો યાજક તેની કમત
ઠરાવે તે ઉપરાંત વીસ ટકા વ ુ તે મા લક આપ.ે જો તેનો મા લક તેને
છોડાવવા માંગતો ન હોય તો યાજક નધાર્ રત કરેલી કમતે તે પ ુને
બીજા કોઈને વેચી શકે છે.

28પર ુ યહોવાહને કરે ું કોઈ પણઅપર્ણ પછ તે માણસ હોય, પ ુ
હોય અથવા વારસામાં મળે ું ખેતર હોય, તો તેને વેચી અથવા છોડાવી
શકાય ન હ. કારણ તે યહોવાહને સારુ પરમપ વત્ર અપર્ણ છે. 29જે ું
અપર્ણ માણસોમાંથી થયે ું હોય તેને પાછો ખર દ ન શકાય. તેને ન ે
માર નાખવો.

30 જમીનની ઊપજનો ઠરાવેલો દશમો ભાગ પછ તે ખેતરના
અનાજનો હોય કે ૃક્ષનાં ફળોનો હોય તે યહોવાહનો ગણાય, તે
યહોવાહને સારુ પ વત્ર છે. 31જો કોઈ ક્ત આ અનાજ કે ફળનો
દશમો ભાગ પાછો ખર દવા ઇચ્છે તો તેની કમતમાં વીસ ટકા ઉમેર ને
ૂકવે.
32 જાનવરો તથા ઘેટાંબકરાંનો દશાંશ એટલે જે કોઈ લાકડ નીચે

આવી જાય છે તેનો દશાંશ યહોવાહને સારુ પ વત્ર ગણાય. 33 પસંદ
કરે ુ પ ુ સારુ છે કે ખરાબ તેની તપાસ તેણે ન કરવી. તેને એ પ ુ
બીજા પ ુ સાથે અદલાબદલી ન કરવી. અને તેને જો બીજા પ ુથી
બદલવા માંગ,ે તો બ ે પ ુઓ યહોવાહના થાય. તે પ ુને પાછુ ખર દ
શકાય ન હ.’ ”

34ઇઝરાયલી લોકો માટે જેઆજ્ઞાઓ ૂસાને યહોવાહે સનાઈ પવર્ત
પર આપી હતી તે આ છે.
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