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ಾಜಕ ಾಂಡ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವದ ವಿಷಯವು ಪುಸ್ತಕದ ಮು ಾ್ತಯದ ಾಕ್ಯದಿಂದ

ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, “ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳು ಇವೇ.”

(27:34; 7:38; 25:1; 26:46). ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹಲ ಾರು ಐತಿ ಾಸಿಕ ಕಥನಗಳನು್ನ
ವಣಿರ್ಸುತ್ತದೆ (8:10; 24:10-23). ಾಜಕ ಾಂಡ (ಲೆವಿಟಿಕಸ್)
ಎಂಬ ಪದವು ಲೇವಿ ಕುಲದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅವರ
ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಾಜಕ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ಆ ಾಧನೆಯ
ಾಯಕ ಾಗಿರಲು ಕತರ್ನಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು
ಲೇವಿಯರ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ, ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚು್ಚ
ಗಮ ಾಹರ್ ಾಗಿ, ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರು ಆ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆ ಯನು್ನ ನೀಡ ಾಗಿದೆ
ಮತು್ತ ಜನರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಜೀವನವನು್ನ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು
ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 1,446 - 1,405 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಾಜಕ ಾಂಡದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನಿಯಮದ ಬಗೆ್ಗ

ದೇವರು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾಳೆಯ
ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು



ii

ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಾಜಕರಿಗೂ, ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಮುಂಬರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೂ
ಬರೆಯ ಾಯಿತು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಾಜಕ ಾಂಡ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವರು ೕಶೆಯನು್ನ

ಕರೆದು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗಿಂದ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಾಜಕ ಾಂಡ

ಪುಸ್ತಕವು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿ ಾದ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಜ ಾಂಗವು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ ಮತು್ತ ಧಮರ್ವನು್ನ
ಈಗ ಾನೇಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಬಂದಿದೆಮತು್ತ ಬೇರೆ ಸಂಸ ್ಕ ೃತಿಗಳುಮತು್ತ
ಧಮರ್ಗಳು ಈ ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
(ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ) ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಲು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲು ಾಜಕ ಾಂಡವು ಜನರಿಗೆ ಷರತು್ತಗಳನು್ನ
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾಣಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ ಆ ಗಳು— 1:1-7:38
2. ದೇವರ ಾಜಕರ ಕುರಿತ ಆ ಗಳು— 8:1-10:20
3. ದೇವರ ಜನರ ಕುರಿತ ಆ ಗಳು— 11:1-15:33
4. ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮತು್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನದ ಕುರಿತ
ಆ ಗಳು— 16:1-34

5. ಾ್ರ ೕಗಿಕ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ— 17:1-22:33
6. ಸಬ್ಬತ್ದಿನಗಳು,ಜಾತೆ್ರಗಳುಮತು್ತ ಹಬ್ಬಗಳು— 23:1-25:55
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7. ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಕಿ್ಕರುವ ಷರತು್ತಗಳು —
26:1-27:34

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ವಿ ಾನ
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು ದೇವದಶರ್ನದ

ಗು ಾರದೊಳಗಿಂದ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು,
2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಶುವನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ

ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಿಂಡಿನ ದನಗಳಿಂ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

3 “ ‘ಅವನು ದನವನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸುವು ಾದರೆ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಗಂಡನು್ನ ತರಬೇಕು.
ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಮೆಚು್ಚವಂತೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಅದನು್ನ ತರಬೇಕು. 4 ಅವನು ಆ ಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಡಬೇಕು; ಆಗ ಅದು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಂಗೀ ಾರ ಾಗುವುದು.

5 “ ‘ಅವನು ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ ಾಜಕರು ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 6ಅನಂತರ
ಅವನು ಆಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿದು ಅದರ ದೇಹವನು್ನ
ತುಂಡು ತುಂ ಾಗಿ ಕಡಿಯಬೇಕು. 7 ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೆ

ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 8 ಆಮೇಲೆ ಾಜಕರು ಅಂದರೆ
ಆರೋನನಮಕ್ಕಳು, ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ, ತಲೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 9 ಅದರ ಕರುಳುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆದನಂತರ ಾಜಕನು ಅದನು್ನ
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ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು
ಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗುತ್ತದೆ.

10 “ ‘ಒಬ್ಬನು ಆಡ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಗಂಡನು್ನ ತರಬೇಕು. 11 ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು.
ತರು ಾಯಆರೋನನವಂಶದವ ಾದ ಾಜಕರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಾಕಬೇಕು. 12 ಅವನು ಆ ಪಶುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತುಂಡು ತುಂ ಾಗಿ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಾಜಕನು ಆ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ, ತಲೆಯನು್ನಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನಯಜ್ಞವೇದಿಯಮೇಲಣ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 13 ಅದರ
ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಾಗು ಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆದನಂತರ
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ

ಸುಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿದೆ.

14 “ ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವಂಥದು್ದ
ಪ ಜಾತಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಳವಕಿ್ಕ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾರಿ ಾಳದ
ಮರಿ ಾಗಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. 15 ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿ ಹಿಂಗಿಸಬೇಕು. 16 ಅದರ
*ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಬೂದಿಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. 17 ಅವನು
ಆ ಪ ಯನು್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗಿ ಹರಿಯಬೇಕು,
ಅವನು ಅದನು್ನ ವಿ ಾಗಿಸ ಾರದು. ಆದರೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಪೂ ಾ
* 1:16 1:16ಅಥ ಾ ಎರೆ ಚೀಲ.



ಾಜಕ ಾಂಡ 2:1 v ಾಜಕ ಾಂಡ 2:7

ಕಿತು್ತ ಾಕ ಾರದು. ಅನಂತರ ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲಣ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿದೆ.

2
ಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ

1 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು

ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯು್ದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಪವನು್ನ
ಇಡಬೇಕು. 2 ಅದನು್ನ ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ ಾಜಕರ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
3 ಆ ನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದು್ದ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ವಂಶದವರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು; ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ
ಹೋಮಶೇಷಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.

4 “ ‘ನೀವು ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದರೆ, ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟನ ಹೋಳಿಗೆಗಳು ಅಥ ಾ ಎಣೆ್ಣ ಾಕಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಕಡುಬುಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. 5 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯವು
ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಾ್ದದರೆ ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟನ ಾಗಿರಬೇಕು. 6 ನೀವು ಅದನು್ನ
ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಮುರಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು.
ಇದು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿದೆ. 7 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಾನ್ಯ
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ನೈವೇದ್ಯ ಾಂಡಿ್ಲಯಲಿ್ಲ ಪಕ್ವ ಾಡಿ ಾ್ದದರೆ ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ದ
ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟನ ಾಗಿರಬೇಕು. 8 ನೀವು ಈ ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದ ಾಡಿದ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನಯೆಹೋವನಿಗೆಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗಅದನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು; ಅವನೇ ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
9 ಾಜಕನು ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
10 ಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದು್ದ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ವಂಶದವರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು; ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ
ಹೋಮಶೇಷ ಾದ್ದರಿಂದ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.

11 “ ‘ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಾವ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡ ಾರದು.
ಾವ ಹುಳಿಪ ಾಥರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಜೇನುತುಪ್ಪವ ಾ್ನಗಲಿ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡ ಾರದು. 12 ಅವುಗಳನು್ನ
ಪ್ರಥಮಫಲ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬಹುದೇ ಹೊರತು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಹೋಮ ಾಡ ಾರದು. 13 ಎ ಾ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ
ಪ ಾಥರ್ಗಳಿಗೂ ಉಪು ್ಪ ಾಕಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. *ಉಪು ್ಪ
ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ನಿಮಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಾವ ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ ಾದರೂ
ಉಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ ಇರ ಾರದು. ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂಉಪ್ಪನು್ನ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು.

14 “ ‘ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯದ ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಗೋದಿಯ ಾಜ ಾದಹಸೀ ತೆನೆಗಳನು್ನ

* 2:13 2:13ಅಕ್ಷರಶಃ - ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಉಪು ್ಪ.
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ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ, †ಉಮಿ್ಮಗೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ಅದು
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ವಸು್ತ ಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯು್ದ
ಧೂಪವಿಡಬೇಕು. 16 ಾಜಕನು ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಉಮಿ್ಮಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಧೂಪವೆಲ್ಲವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.

3
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ

1 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡಬೇ ಾದರೆ
ಅವನು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುವು ದನ ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅದು ಗಂ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಹೆಣಾ್ಣಗಲಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿಯೇ
ಇರಬೇಕು. 2 ಅವನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದು
ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ ಾಜಕರು
ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 3 ಆ
ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಅಂ ಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ ಎ ಾ್ಲ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ, 4 ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ, ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
5ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ ಾಜಕರು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ
ಉರಿಯುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಮೇಲಿರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ
ಆಗಿರುವುದು.
† 2:14 2:14ಪುಡಿ ಾಡಿದ ಹಿಟಿ್ಟನ ಾನ್ಯ.
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6 “ ‘ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂಥದು
ಕುರಿ ಅಥ ಾ ಆಡು ಆಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, ಅದು ಗಂ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಹೆಣಾ್ಣಗಲಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 7 ಅದು
ಕುರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ತಂದವನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 8 ಅವನು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಎದು ಾಗಿ ಅದನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ ಾಜಕರು ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 9 ಆ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಾಲದ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬೆನೆ್ನಲುಬಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ಅದನು್ನ, ಅಂ ಾಂಶದ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, 10 ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಳಿಜದ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕು. 11 ಾಜಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರ ಾಗುವುದು.

12 “ ‘ಸಮಪಿರ್ಸುವಂಥದು್ದ ಆಡು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಪಿರ್ಸುವವನು
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
13 ಅವನು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ, ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದ ಎದು ಾಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು.

14 ಅದರ ಅಂ ಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ
ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, 15 ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಾಜಕನು ಅದನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
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ಸುಗಂಧಹೋಮದ ರೂಪ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವುದು.
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬೆ್ಬಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನದು. 17 ಕೊಬ್ಬ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂಬುದು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ನೀವು ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ’ ”ಅಂದನು.

4
ತಿಳಿಯದೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನ ದೋಷಪರಿ ಾರ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, 2 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ
‘ ಾರೇ ಆಗಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿ ದೋಷಿ ಾದರೆ ಅವನಿಗೆ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ. 3 *ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ
ಾಜಕನೇದೋಷಿ ಾಗಿಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ,

ತನ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅವನುಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4 ಅವನು ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು,
ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 5 ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾಜಕನು ಆ ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ
ಬರಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ,
ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದ ಮುಂದಿನ ತೆರೆಯ ಎದು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 7 ಆಗ ಾಜಕನು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಪರಿಮಳಧೂಪವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ,
ಹೋರಿಯಉಳಿದ ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ

* 4:3 4:3ಮ ಾ ಾಜಕನು.
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ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 8 ಆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯ
ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂ ಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ, 9 ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಸೊಂಟದ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರದಿಂದ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು.
10 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದರಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 11 ಆ ಹೋರಿಯಲಿ್ಲ
ಉಳಿದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಚಮರ್, ಾಂಸ, ತಲೆ, ಾಲುಗಳು,
12ಕರುಳುಗಳು, ಕರುಳುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕಲ್ಮಷ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಕುವ ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಕುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ
ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಮೂಹದ ದೋಷಪರಿ ಾರ

13 “ ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರ †ಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿಯದೆ ದೋಷಿಗ ಾದರೆ
ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದರೆ, 14 ದಲು

ತಮಗೂ ಮರೆ ಾಗಿದ್ದ ಆ ದೋಷವು ತಿಳಿದುಬಂದ ನಂತರ
ಅದನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದಹೋರಿಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ತರಿಸಬೇಕು. 15 ‡ಸಮೂಹದ ಹಿರಿಯರು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 16 ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾಜಕನು
ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗೆ
ತಂದು, 17 ಅದರಲಿ್ಲ ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ, ತೆರೆಯ ಮುಂದೆ
† 4:13 4:13 ಕೂಡಿಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು. ‡ 4:15 4:15 ಕೂಡಿಬಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು.
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ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು.
18 ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಧೂಪವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ
ಉಳಿದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 19ಅವನುಹೋರಿಯ
ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
20 ಅವನು (ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾಜಕ) ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ಹೋರಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ,
ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಬೇಕು. ಾಜಕನು
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿದನಂತರ ಅವರಿಗೆ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. 21 ಆ ದಲನೆಯ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಪ್ರ ಾರ
ಈ ಹೋರಿಯನು್ನ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಜನಸಮೂಹದ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ.

ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯದೋಷಪರಿ ಾರ
22 “ ‘ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ತನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು

ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿ
ದೋಷಿ ಾದರೆ, 23 ತನ್ನ ತಪು ್ಪ ತನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವನು
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋತವನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24ಅವನು
ಆ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ. 25 ಾಜಕನು ಆ
ಪಶುರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರೆಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 26 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅವನು ಹೋಮ ಾಡುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಇದರ
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ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.

ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ದೋಷಪರಿ ಾರ
27“ ‘ನಿಮ್ಮದೇಶದಜನರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಾವ ಾದರೂಯೆಹೋವನು

ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿ
ದೋಷಿ ಾದರೆ, 28 ತನ್ನ ತಪು ್ಪ ತನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಆ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೆಣು್ಣ ಮೇಕೆಯನು್ನ
ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 29 ಅವನು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೈಯನಿ್ನಟ್ಟನಂತರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 30 ಾಜಕನು ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 31 ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಾಜಕನು ಇದರ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.

32 “ ‘ಅವನು ತನ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ತರುವುದು
ಕುರಿ ಾದರೆ ಅದು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೆಣಾ್ಣಗಿರಬೇಕು. 33ಅವನು
ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟ್ಟನಂತರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ವಧಿಸಬೇಕು. 34 ಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ
ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು.
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35 ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ
ಾಜಕನು ಇದರ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ

ಉರಿಯುವ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅವನ ತಪಿ್ಪನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಜಕನು ಹೀಗೆ
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.

5
ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ಾರಣ ಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳು

1 “ ‘ ಾ್ಯ ಾಧಿ ಾರಿಯು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಣೆ ಇಟ್ಟರೂ,
ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸದೆಹೋದರೆ ಅವನು
ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವನು. 2 ಾವನಿ ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಾಡುಮೃಗ, ಪಶು ಮತು್ತ ಜಂತು ಇವುಗಳ ಹೆಣ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಬೇರೆ ಾವ ಅಶುದ್ಧವಸು್ತ ಾಗಲಿ ತಗಲಿದರೆ, ದೇವರು ಅದನು್ನ
ಅಶುದ್ಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ
ಹೋದರೂ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೂ ಮತು್ತ ದೋಷಿಯೂ ಆಗಿರುವನು.
3 ಮನುಷ ್ಯದೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು
ಅಶುದ್ಧವಸು್ತ ತಗಲಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ಅದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವನು *ದೋಷಿ ಾಗುವನು.
4 ಾವ ಾದರೂ ಆಲೋಚಿಸದೆ ಮೇಲಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಕೇಡಿ ಾಗಲಿ ಾವು ಾದರೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ, ಅದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವನು
ಇದರಿಂದಲೂ ದೋಷಿ ಾಗುವನು. 5 ಅವನು ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದರಲಿ್ಲ ದೋಷಿ ಾ ಾಗ ಾನು ಾಡಿದ

ತಪ್ಪನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6ಅವನು ದೋಷದ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ ಹೆಣು್ಣ
ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಣು್ಣ ಮೇಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

* 5:3 5:3 12-14 ನೋಡಿರಿ



ಾಜಕ ಾಂಡ 5:7 xiv ಾಜಕ ಾಂಡ 5:12

ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡುವನು.
7 “ ‘ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ

ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ದೋಷದ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು, ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 8ಅವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತಂ ಾಗ ಾಜಕನು ದಲು
ದೋಷಪರಿ ಾ ಾಥರ್ ಾದದ್ದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು
ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಬೇಕು; ಆದರೆ ತಲೆಯನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಬಿಡ ಾರದು. 9 ಆಗ ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾ ಾಥರ್ ಾದ
ಆ ಪ ಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಚಿಮುಕಿಸಿ
ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು.
ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ. 10 ಅವನು ಎರಡನೆಯ
ಪ ಯನು್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅವನ ತಪಿ್ಪನ ನಿಮಿತ್ತ
ಾಜಕನು ಹೀಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ

ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
11 “ ‘ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ

ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನು
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ †ಮೂರು ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತರಬೇಕು.
ಆ ಹೋಮದ್ರವ್ಯವು ದೋಷಪರಿ ಾ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯ್ಯ ಾರದು ಅಥ ಾ ಧೂಪವನು್ನ
ಇಡ ಾರದು. 12 ಅವನು ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಂದನಂತರ
ಅದು ದೈ ಾಪಿರ್ತವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕನು ಅದರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು;
† 5:11 5:11 ಒಂದು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ. 13 ಮೇಲೆ ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ವಿಧ ಾಗಿ ಅವನು ದೋಷಿ ಾದರೂ, ಾಜಕನು

ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹೀಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದನಂತರ
ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ದ್ರವ್ಯದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದದು್ದ ಹೇಗೆ ಾಜಕನಿಗೆಸಲು್ಲತ್ತದೋ ಇದರಲಿ್ಲಯೂಉಳಿದದು್ದ
ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು.’ ”

ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ
14 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

15 “ ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ದೇವರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ
ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದರೆ ಅವನು ಆ ಅಪ ಾಧದ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನು್ನ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು ಅಥ ಾ
ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದಎರಡು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯ ಅಥ ಾ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ
ಾಳುವ ಟಗರನು್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಅವನು
ಾನು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಜಕನಿಗೆ

ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ ತಂದ ಟಗರಿನಿಂದ
ಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ

ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
17 “ ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದರೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ

ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಾಪಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 18 ಅವನು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ
ಹಿಂಡಿನಿಂದ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ತೋರುವ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನು್ನ
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅವನು

ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ ತಪ್ಪನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕನು
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ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಬೇಕು; ಆಗ ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು. 19 ಅವನು ಅಪ ಾಧಿ ಾದುದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.”

6
ಇತರ ಾಪ ಅಪ ಾಧಗಳಿಗೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ ಾವ ಾದರೂ ಾಪ ಾಡಿ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ,ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಂದ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಅಡವಿಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸು ಾ್ಳಡುವುದರಿಂದ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 3 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಾನು ಕಂಡು ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ,
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ ಒಬ್ಬನು ಾಪ ಾಡಿದರೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವನು. 4ಅವನು
ಾಪ ಾಡಿಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಅವನು ಾನು ಕದ್ದದ್ದನು್ನ,
ೕಸದಿಂದ ಪಡೆದದ್ದನು್ನ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ಾನು

ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, 5 ಬೇರೆ ಾವುದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಟ್ಟನೋ ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕಲ್ಲದೆ,
ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಲನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡುವ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾದ
ಅದರ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 6ಅವನು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ
ನಿನಗೆ ಸರಿಯೆಂದು ತೋರುವ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನು್ನ
ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತಂದು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆಂದು ಾಜಕನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 7 ಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನು ಾವ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿದ್ದನೋ ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮಗಳು
8 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 9 “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ

ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಆ ಾಪಿಸು, ‘ಇವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮಗಳು:
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯವು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಮರುದಿನದ
ಬೆಳಗಿನ ವರೆಗೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯು ಾ್ತ ಇರಬೇಕು.
ಅದು ನಂದ ಾರದು. 10 ಾಜಕನು ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಾನರಕ್ಷಕ ಾದ ಾರಿನ ಒಳಉಡುಪನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಣ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯದ
ಬೂದಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು.
11 ಅನಂತರ ಆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು, ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧ ಾದ
ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲಣ ಬೆಂಕಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ
ಇರಬೇಕು; ಅದು ಆರಿಹೋಗ ಾರದು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ
ಾಜಕನು ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಂದು ಾಕಿ, ಬೆಂಕಿಉರಿಸಿ,ಅದರಮೇಲೆ

ಹೋಮದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ,ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 13 ಬೆಂಕಿಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಾ ಾಗಲೂಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕು; ಆರಿಹೋಗ ಾರದು.

ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ
14 “ ‘ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮಗಳು: ಆರೋನನ

ವಂಶದವರು ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎದು ಾಗಿಯೇ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ದ
ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ
ಧೂಪವೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
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ಹೋಮ ಾಡಿಯೆಹೋವನಿಗೆಪರಿಮಳವನು್ನಉಂಟು ಾಡಬೇಕು.
16 ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರೂ
ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವದಶರ್ನದ

ಗು ಾರದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ
ಸೇರಿಸಿ ಸುಡ ಾರದು. ನನಗೆ ಹೋಮರೂಪ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಅವರ ಾಲಿಗೆ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯದಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯದಂತೆಯೂ
ಅದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 18 ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದೆ್ದಂಬುದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ. ಆ
ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು’ ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಾತ ಾಡಿ,
20 “ಆರೋನನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಾದ ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು ಅವನೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ *ಮೂರು
ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನು್ನ, ಹೊ ಾ್ತರೆ ಅಧರ್ವನು್ನ ಾಗೂ ಾಯಂ ಾಲ
ಅಧರ್ವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 21 ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ
ಸವರಿ ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು. ಅದನು್ನ ತರು ಾಗ ಅದು ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ
ನೆನಸಿ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಾಗ ಾಗ ಾಗಿ ಾಡಿಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ನೈವೇದ್ಯವ ಾ್ನಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 22 ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾವನು ಅವನ ತರು ಾಯ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ
ಾಜಕನ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬರುವನೋ ಅವನೇ ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು;

ಇದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ. ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 23 ಾಜಕರು ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ಸುವ

* 6:20 6:20 ಸು ಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು;
ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು
24 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಾತ ಾಡಿ,

25 “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ
ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು:
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 26 ಅದನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನು ಅದರ ಾಂಸವನು್ನಊಟ ಾಡಬೇಕು.
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 27 ಆ ಪಶುವಿನ
ಾಂಸಕೆ್ಕ ಸೋಂಕಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಅದರ

ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 28 ಅದನು್ನ ಬೇಯಿಸಿದ
ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಾಮ್ರದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸಿ ಾ್ದದರೆ ಆ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಉಜಿ್ಜ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
29 ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅದು
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 30 ಆದರೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ, ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ
ತಂದಿರುವರೋ ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು. ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

7
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು
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1 “ ‘ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು: ಆ ಯಜ್ಞವು
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 2 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಪಶುವನು್ನ
ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು.
ಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು.

3 ಅವನು ಅದರ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ, 4 ಾಲದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ,
ಅಂ ಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು.
5 ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ.
6 ಹೋಮಶೇಷವನು್ನ ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು;
ಅದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ
ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 7 ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ಹೋಮಶೇಷದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ಹೋಮಶೇಷದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮಯುಂಟು;
ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಹೋಮಶೇಷವು ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸುವ
ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ. 8 ಾ ಾದರೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ

ಪಶುವನು್ನ ತಂ ಾಗ ಅದರ ಚಮರ್ವು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಾಜಕನ ಾ್ದಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 9 ಒಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಕಬಿ್ಬಣದ

ಹಂಚಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಂಡಿ್ಲಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ
ನೈವೇದ್ಯಪ ಾಥರ್ವೆ ಾ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನಿಗೆ ಆಗಬೇಕು.
10 ಆದರೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ದ ಹಿಟ್ಟ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬರೀ ಹಿಟ್ಟ ಾ್ನಗಲಿ
ಾ ಾದರೂ ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ತಂ ಾಗ ಅದನು್ನ ಆರೋನನ

ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.

11 “ ‘ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ
ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. 12 ಾ ಾದರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
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ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ ಅದರೊಡನೆ ಎಣೆ್ಣ ಮಿಶ್ರ ಾದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ

ಕಡುಬುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಪೂ ಾ ನೆನಸಿದ ಗೋದಿ
ಹಿಟಿ್ಟನ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲಒಪಿ್ಪಸುವಪಶುವಿನೊಡನೆ
ಹುಳಿರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ವಿಧ ಾದ ಯಜ್ಞದ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೊಂದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. ಅವು ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ
ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಎರಚಿದ ಾಜಕನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
15 ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಯಜ್ಞವು ನಡೆದ
ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಭೋಜನ ಾಡಬೇಕು; ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂಉಳಿಸ ಾರದು.

16 “ ‘ ಾ ಾದರೂ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ, ಸ್ವ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂ ಾಗಲಿ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡಿಸಿದರೆ ಅದನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು;
ಆದರೆ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬಹುದು. 17ಮೂರನೆಯ
ದಿನದ ವರೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
18 ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿದರೆ ಆ ಯಜ್ಞವು ಸಮಪರ್ಕ ಾದದ್ದಲ್ಲ;
ಅಪಿರ್ಸಿದವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಫಲವೇನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಾದುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ತಿಂದವನು ಆ ಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 19 ಅಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತವಿಗೆ
ಸೋಂಕಿದ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 20 ಾವ ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ
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ಅವನು ತನ್ನ ಕುಲದಿಂದಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 21 ಾವನಿ ಾದರೂ
ಮನುಷ ್ಯದೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧವಸು್ತ ಅಥ ಾ ಅಶುದ್ಧ
ಮೃಗ ಮತು್ತ ನಿಷಿದ್ಧವಸು್ತ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೂ ಸೋಂಕಿದರೆ
ಮತು್ತ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ ತನ್ನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು’ ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕೊಬು್ಬ ಮತು್ತ ರಕ್ತ ಭೋಜನವನು್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿದು್ದ

22 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 23 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ನೀವು ಎತು್ತ, ಕುರಿ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. 24 ಅಂತಹ ಪಶುವು ರೋಗದಿಂದ ಸತ್ತರೆ ಇಲ್ಲವೇ
ಾಡುಮೃಗವು ಕೊಂದರೆ, ಅದರ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರವೂ ತಿನ್ನ ಾರದು.
25 ಮನುಷ ್ಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡುವಂತಹ
ಪಶು ಜಾತಿಯ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಅವನು
ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾಗುವನು. 26 ಪ ಯ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಪಶುವಿನ ಾಗಲಿ ಾವ ರಕ್ತವನು್ನ ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯೂ
ಊಟ ಾಡ ಾರದು. 27 ರಕ್ತಭೋಜನವನು್ನ ಾಡಿದವನು
ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾಗುವನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಜಕನ ಾಲು
28 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 29 “ನೀನು

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವವನು ಆ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
30 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮರೂಪ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದುದನು್ನ
ಅಂದರೆ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ನೈವೇದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಂದು
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ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31 ಾಜಕನು ಆ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು; ಎದೆಯ ಾಗವು ಆರೋನನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಸೇರಬೇಕು. 32 ನೀವು
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ ಾಜಕನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. 33 ಆರೋನನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಾವನು
ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೋ
ಅದರ ಬಲತೊಡೆಯು ಅವನ ಾಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 34ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸುವ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜಕನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ತೊಡೆಯನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಿಗೂ ಾಗು ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ
ಕೊಟು್ಟ ಇವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಾಜಕರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 35ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮರೂಪ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾದ
ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಇವೇ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಾಗಗ ಾಗಿರುವವು. ೕಶೆ ಅವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗ ಾ ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ
ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಇದು ನೇಮಕ ಾಯಿತು. 36 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಇವುಗಳನು್ನ ಾಜಕರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ
ಮು ಾಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ
ನೇಮಿಸಿದನು.

37 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ, ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ, ಾಜಕ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ
ಎಂಬ ಯಜ್ಞಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 38 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಗೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ೕಶೆ ಸೀ ಾಯಿ

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ
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ಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

8
ಆರೋನನ ಾಗು ಅವನಮಕ್ಕಳ ಾಜ ಾಭಿಷೇಕ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು
ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ,
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ, ಎರಡು
ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳು ತುಂಬಿರುವ
ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದು, 3 ಜನಸಮೂಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು. ಜನಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ

ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕೂಡಿಬಂದರು. 5ಆಗ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನು ಈಗ ಾಡುವ ಾಯರ್ವು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದು್ದ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು. 7 ಆ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆರೋನನಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ತೊಡಿಸಿ, ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತ, ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿ, ಏ ೕದ್
ಕವಚವನು್ನ ಾಕಿಸಿ, ಕವಚದಮೇಲೆ ಸೊಗ ಾಗಿ ನೇಯ್ದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು,ಅದರಿಂದ ಕವಚವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದನು. 8ಅವನು
ಎದೆಯಮೇಲೆ ಪದಕವನು್ನ ಬಿಗಿದು ಆರೋನನಿಗೆ ಾಕಿ ಅದರೊಳಗೆ
ಊರೀಮ್ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 9ಅವನ
ತಲೆಗೆ ಪೇಟವನು್ನ ಇಟು್ಟ, ಅದರ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು; ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಕಿರೀಟದಂತೆ
ಇತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.
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10 ಅನಂತರ ೕಶೆ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 11 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಏಳು
ಾರಿ ಆ ತೈಲವನು್ನ ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ಅದರ ಪೀಠವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 12 ಆರೋನನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ತೈಲದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದ
ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. 13 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ೕಶೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು,
ಅವರಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ, ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ, ತಲೆಗೆ
ಪೇಟಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟನು.

ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ
14 ಅನಂತರ ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿಯನು್ನ

ತರಿಸಿದನು. ಆಗ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 15 ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ
ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ೕಶೆ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚಿ್ಚ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದುಬಿಟ್ಟನು. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಆಚಾರವನು್ನ
ನಡೆಸಿ, ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 16 ಆ ಹೋರಿಯ ಕರುಳುಗಳ
ಮೇಲಣ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ೕಶೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.
17ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ
ಅದರ ಚಮರ್ವನು್ನ, ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
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ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆ
18 ತರು ಾಯ ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಟಗರನು್ನ

ತರಿಸಿದನು. ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 19 ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ೕಶೆ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಎರಚಿದನು. 20 ಆ ಟಗರನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ
ೕಶೆ ಅದರ ತಲೆಯನು್ನ, ಾಂಸ ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ

ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 21ಅದರ ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ೕಶೆ ಆ ಟಗರನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿತು್ತ.

ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಯಜ್ಞ
22 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಾಜಕ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಾ್ಕಗಿ

ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಎರಡನೆಯಟಗರನು್ನ ತರಿಸಿದನು. ಆರೋನನೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು.
23 ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿದ ನಂತರ ೕಶೆ ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈಯ
ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚಿ್ಚದನು. 24 ಆಗ
ೕಶೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು, ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ

ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅವರವರ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ
ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಿದನು. 25 ಅವನು ಆ ಟಗರಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂದರೆ
ಾಲದ ಕೊಬು್ಬ, ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬು್ಬ, ಕಳಿಜದ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬು್ಬ, ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಅವುಗಳ
ಮೇಲಿದ್ದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ, 26 ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
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ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಎಣೆ್ಣಮಿಶ್ರ ಾದ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಗು
ಒಂದು ಕಡುಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳನು್ನ ಆ ಕೊಬಿ್ಬನ
ಮತು್ತ ಬಲದೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. 27ಅವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ
ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ನೈವೇದ್ಯವೆಂದು
ಸೂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಿ ಾಳಿಸಿದನು.
28ಆ ಮೇಲೆ ೕಶೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿತು್ತ. 29 ೕಶೆ ಅದರ
ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆ
ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಯಜ್ಞದ ಟಗರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಎದೆಯ ಾಗವೇ ೕಶೆಗೆ
ಸಲ್ಲಬೇ ಾದದು್ದ.

30 ಆಗ ೕಶೆ ಅಭಿಷೇಕತೈಲದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ಾಗೂ
ಅವನ ವಸ್ತ ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮತು್ತ ಅವರ
ವಸ್ತ ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮುಕಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನನು್ನ
ಅವನ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.

31 ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,
“ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ
ಹತಿ್ತರ ಬೇಯಿಸಿ ಅದನು್ನ ಮತು್ತ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಾ್ಕಗಿ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟರುವ ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ‘ಆರೋನನೂ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ ನನ ಾದ
ಅಪ್ಪಣೆ. 32 ಆ ಾಂಸದಲಿ್ಲಯೂ, ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 33 ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನಿಮ್ಮ
ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದ ದೀ ಯು ಪೂರೈಸುವುದಕೆ್ಕ ಏಳು ದಿನಗಳು
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ಆಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಆಚೆಗೆ
ಹೋಗ ಾರದು. 34ನಿಮ್ಮ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಈಹೊತು್ತ ಏನೇನು
ನಡೆಯಿತೋ ಅದನು್ನ ಏಳು ದಿನವೂ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 35 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯ
ಮೇರೆಗೆ ಏಳು ದಿನವೂ ಹಗಲಿರುಳು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾಯುವಿರಿ, ಹೀಗೆಯೇ
ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ

ಅವನಮಕ್ಕಳೂಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರು.

9
ಆರೋನನು ಪ್ರಥಮಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದು್ದ

1 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ೕಶೆ ಆರೋನನನು್ನ, ಅವನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆದನು.
2 ಅವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಟಗರನು್ನ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 3ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗು ಾ್ತನೆ, ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ,
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಕರುವನು್ನ, 4 ಕುರಿಯನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ, ಟಗರನು್ನ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣಮಿಶ್ರ ಾದ
ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸು’ ”ಅಂದನು.
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5 ೕಶೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ತಂದರು.
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 6 ಆಗ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದು್ದ ಇದೇ; ಅದರಂತೆ

ನಡೆದರೆಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

7 ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ,
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ನಿನಗೋಸ ್ಕರವೂ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು; ಜನರು
ತಂದದ್ದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ ಅವರಿ ಾಗಿ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8ಆರೋನನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. 9 ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು
ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾಗ ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದಬಿಟ್ಟನು. 10 ಆ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ,
ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯಮೂಲಕ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.
11 ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಚಮರ್ವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 12 ತರು ಾಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾಗ ಅವನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಿದನು. 13ಅವರು ಆ ಪಶುವಿನ ಾಂಸ ಾಗಗಳನು್ನ
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ಮತು್ತ ತಲೆಯನು್ನ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾಗ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 14 ಅದರ
ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.

15 ತರು ಾಯ ಜನಸಮೂಹವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಆರೋನನು ತರಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಹೋತವನು್ನ ದಲನೆಯ ಪಶುವಿನಂತೆ ವಧಿಸಿ
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
16 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನು್ನ ಯ ಾವಿಧಿ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 17ಅವರು ತಂದ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹೊ ಾ್ತರೆಯ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಸಂಗಡ ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.
18 ಬಳಿಕ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕ ಾದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ
ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗಿ ಅವನು ಅದನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಿದನು. 19 ಅವರು ಹೋರಿಯ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಟಗರಿನ ಾಲದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಅಂ ಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ,
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, 20 ಎದೆಯ
ಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಒಪಿ್ಪಸ ಾಗಿ ಅವನು ಆ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 21 ೕಶೆಯು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆರೋನನು ಅವುಗಳ ಎದೆಯ ಾಗಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿ ಾಳಿಸಿದನು. 22 ಆರೋನನು ಆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞವನು್ನ,ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು.

23 ತರು ಾಯ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನದ
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ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂ ಾಗ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು. 24 ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿ, ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

10
ಾ ಾಬ್ ಾಗೂ ಅಬೀಹೂರಮರಣ

1 ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಬ್ ಾಗೂ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬ
ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧೂ ಾರತಿಗಳಲಿ್ಲಯೆಹೋವನುಆ ಾಪಿಸದೆಇದ್ದ
ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಾಕಿ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಟು ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು; ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಸತ್ತರು. 3ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತಿಗೆ ಇದೇ ದೃ ಾ್ಟಂತ; ಆ ಾತು
ಏನೆಂದರೆ,
‘ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂಬುದನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರ

ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುವೆನು,
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ನನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು

ಎಂಬುದೇ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ೌನ ಾಗಿದ್ದನು. 4 ೕಶೆ ಆರೋನನ

ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ ಉಜಿ್ಜಯೇಲನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಮೀ ಾಯೇಲನನು್ನ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಸಫಾನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀವು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಶವಗಳನು್ನ ದೇವಮಂದಿರದ ಎದುರಿನಿಂದ
ಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು” ಅಂದನು.

5 ೕಶೆಯಅಪ್ಪಣೆಯಮೇರೆಗೆಅವರು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸತ್ತವರು
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ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯದೆ ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತ ಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು.

6 ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್
ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ, “ನೀವು ತಲೆಯನು್ನ
ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾಗೆ
ಾಡಿದರೆ ನೀವೂ ಾಯುವಿರಿ; ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನು ಹೊತಿ್ತಸಿದ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮನೆತನದವರೇ
ದುಃಖಿಸಲಿ. 7 ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗ ಾರದು; ಹೋದರೆ ಾಯುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಶೆಯ ಾತಿನಂತೆಯೇ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಾಜಕರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು

8 ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 9 “ನೀನೂ
ಾಗು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ
ಕುಡಿದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಬರ ಾರದು;
ಾಗೆ ಬಂದರೆ ಾಯುವಿರಿ. ಇದು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಶ್ವತನಿಯಮ. 10 ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ
ಮೀಸ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಲ್ಲದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ, ಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳನು್ನ,
ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವುದೂ, 11 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ

ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದೂ ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನಉಳಿದಮಕ್ಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್
ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ
ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
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ಾಡಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ಅದು
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. 13 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೇ ಅದನು್ನ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದೆ್ದಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ. 14 ನೀವು ನೈವೇದ್ಯ ಾಡಿದ
ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ, ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ತೊಡೆಯನು್ನ
ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಶುದ್ಧಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಬಹುದು.

ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಾಗು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಇವೇ ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನೇಮಕ ಾಗಿದೆ. 15 ಜನರು ಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇ ಾದ
ಆ ತೊಡೆಯನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇ ಾದ ಆ ಎದೆಯ
ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ವಂಶದವರಿಗೂ
ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ; ಇದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಲು
ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಹೋತದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಏ ಾಯಿತೆಂದು
ೕಶೆ ವಿಚಾರಿಸ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆಂದು ತಿಳಿಯಬಂತು.

ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು ಆರೋನನ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು, 17 “ಆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯವು
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದ್ದಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಜನಸಮೂಹದ ಾಪಗಳನು್ನ
ಪರಿ ಾರ ಾಡುವಂತೆಯೂ, ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವಂತೆಯೂ ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಾಗ ಾಗಿ ನೇಮಕ ಾಗಿದೆಯ ಾ್ಲ. ನೀವು ಾಕೆ ಅದನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ? 18 ಅದರ ರಕ್ತವು



ಾಜಕ ಾಂಡ 10:19 xxxiv ಾಜಕ ಾಂಡ 11:6

ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ತರ ಾರ ಾಗಿತು್ತ, ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ನೀವು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇ ಾಗಿತು್ತ”
ಅಂದನು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ೕಶೆಗೆ, “ಇವರು ಈ ಹೊತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಮಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದರೂ ಈ
ಆಪತು್ತ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು; ಹೀಗಿರು ಾಗ ಾನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ಊಟ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ತೋರುತಿ್ತತೊ್ತೕ?” 20 ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಡ ಾಗಿ ೕಶೆ ಆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ತೃಪಿ್ತಗೊಂಡನು.

11
ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು,
‘ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ
ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು, 3 ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ ಾವ ಾ್ರಣಿಯ
ಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿದೆ ೕ ಅದು ಮೆಲುಕು ಾಕುವಂಥ ಾದರೆ
ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 4 ಆದರೆ ಾವ
ಾ್ರಣಿಯು ಮೆಲಕು ಾಕಿದರೂ ಗೊರಸು ಸೀಳಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಮತು್ತ ಾವ ಾ್ರಣಿಯು ಗೊರಸು ಸೀಳಿದರೂ ಮೆಲಕು
ಾಕುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು.
ಉ ಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂಟೆಯು ಮೆಲಕು ಾಕುವಂಥದು ಸರಿ;
ಆದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸೀಳುಗೊರಸು ಇಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ
ಾಂಸವನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಬೇಕು. 5 ಬೆಟ್ಟದ ಲವೂ

ಮೆಲಕು ಾಕುವಂಥದು; ಆದರೂ ಸೀಳುಗೊರಸು ಇಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ
ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 6 ಲವೂ ಮೆಲಕು ಾಕುವಂಥದು;
ಆದರೂ ಸೀಳುಗೊರಸು ಇಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ ಅದೂ ನಿಮಗೆ
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ಅಶುದ್ಧ. 7 ಹಂದಿಯ ಗೊರಸು ಸೀಳಿದೆ; ಆದರೂ ಅದು
ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
8 ಇವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು; ಇವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ
ಮುಟ್ಟ ಾರದು; ಇವುಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಬೇಕು.

ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಜಲಜಂತುಗಳು
9 “ ‘ಜಲಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹು ಾದವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ,

ಬೇರೆ ಜ ಾಶಯದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಾವ ಜಾತಿಯ ಾ್ರಣಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕ
ಇದು್ದ ಮೈಯೆ ಾ್ಲ ಪರೆಪರೆ ಾಗಿರುವುದೋ ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 10ಆದರೆಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದರೂಅಥ ಾನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ಜಲಚರಗ ಾದ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಜೀವಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಜಾತಿಗೆ
ರೆಕೆ್ಕಯೂ ಮತು್ತ ಪರೆಪರೆ ಾದ ಮೈಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ
ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾದದು್ದ. 11 ಅಂತಹವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು
ತಿನ್ನ ಾರದು; ಅವುಗಳ ಹೆಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರಬೇಕು.
12 ಜಲಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದಕೆ್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ, ಪರೆಪರೆ ಾದ ಮೈ
ಇಲ್ಲ ೕ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರಬೇಕು.

ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಪ ಗಳು
13 “ ‘ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಪ ಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ ಗರುಡ, ಬೆಟ್ಟದ ಹದು್ದ, 14 ೌ್ರಂಚ, ಹದು್ದ,

15 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಗಿಡುಗ, 16 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಾಗೆ, ಉಷ್ಟ ್ರಪ ,
ಉಲೂಕ, ಕಡಲಹಕಿ್ಕ, ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಡೇಗೆ, 17 ಗೂಬೆ, ಹೆಗೂ್ಗಬೆ,
ನೀರು ಾಗೆ, 18 ಬಿಳಿಗೂಬೆ, ಕರೇಟು, ಕಣಜ ಗೂಬೆ, ರಣಹದು್ದ,
ಕಡಲಡೇಗೆ, 19ಕೊಕ್ಕರೆ, ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಬಕ,ಹೆಡೆಹಕಿ್ಕ, ಕಣ್ಣಕಪಡಿ.
ಇವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
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ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು
20 “ ‘ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿ ಾಲುಗಳಿಂದ ಹರಿ ಾಡುವ

ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 21 ಆದರೆ
ಾಲುಳ್ಳ ಾವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾರುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಮುದುರಿಕೊಂಡಿರುವ ತೊಡೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ೕ ಅವುಗಳನು್ನ
ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 22 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ,
ಬೋಳುಮಿಡತೆಗಳನು್ನ, ಜಿಟಿ್ಟಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣಮಿಡತೆ
ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿನ್ನಬಹುದು. 23 ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿ ಾಲುಗಳಿಂದ
ಹರಿ ಾಡುವ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

ಅಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳು
24 “ ‘ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ

ಅಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಣ ಾವನಿಗೆ
ಸೋಂಕುವುದೋ ಅವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 25 ಅವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಎತಿ್ತದವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 26 ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ, ಾವ
ಪಶುವಿನ ಗೊರಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಳಿದ್ದರೂ ಇಗೊ್ಗರ ಾಗಿಲ್ಲ ೕ ಮತು್ತ
ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. ಾರನು್ನ ಅವು
ಸೋಂಕುವ ೕ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 27 ಚತು ಾ್ಪದ
* ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಂ ಾಲುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲವುಗಳು
ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವು; ಅವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಾರು
ಮುಟು್ಟವರೋ ಅವರು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು. 28 ಅವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಎತಿ್ತದವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅವು ನಿಮಗೆಅಶುದ್ಧ.

* 11:27 11:27 ಚತು ಾ್ಪದ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳ



ಾಜಕ ಾಂಡ 11:29 xxxvii ಾಜಕ ಾಂಡ 11:38

ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಜಂತುಗಳು
29 “ ‘ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ

ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ ಮುಂಗುಸಿ,
ಇಲಿ, ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಉಡ, 30 ಾವ ಾಣಿ, ಊಸುರುವಳಿ್ಳ,
ಹಲಿ್ಲ, ಬಸವನಹುಳ, ಚಿಟಿ್ಟಲಿ ಇವೇ. 31 ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಸಣ್ಣ ಜಂತುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ
ಮುಟು್ಟವವನು ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
32 ಇವುಗಳ ಹೆಣವು ಾವ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದೋ
ಆ ವಸು್ತವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಮರದ ವಸು್ತ ಾಗಲಿ
ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ, ಚಮರ್ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಗೋಣಿ ಾಗಲಿ ಅದು
ಎಂಥ ಾದರೂ, ಾವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅದನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನೆನಸಬೇಕು; ಅದು ಆ ಾಯಂ ಾಲದ
ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು; ತರು ಾಯ ಶುದಿ್ಧ ಾಗುವುದು.
33 ಆ ಜಂತುಗಳ ಹೆಣ ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಆ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು ಮತು್ತ ಆ ಾತೆ್ರಯನು್ನ
ನೀವು ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು. 34ಅದರಲಿ್ಲರುವ ತಿನ್ನತಕ ್ಕ ಪ ಾಥರ್ವೆ ಾ್ಲ
ನೀರಿನಿಂದ ನೆನದರೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಾನ ದ್ರವ್ಯವು ಆ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅದೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. 35 ಆ ಜಂತುಗಳ
ಹೆಣ ಾವ ಾ ಾನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಆ ಾ ಾನು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಒಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಒಂಟಿ ಒಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಅಥ ಾ ೕಡಿ ಒಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾದುದರಿಂದ
ಅದನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು;ಅದು ಅಶುದ್ಧವೇ. 36ಒರತೆ ದ ಾದ
ಜ ಾಶಯಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ನೀವು ಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ
ಇವುಗ ಳಗಿಂದ ಆ ಹೆಣವನು್ನ ಎತಿ್ತದವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
37 ಬಿತ್ತಬೇ ಾದ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಂತುಗಳ ಹೆಣ ಬಿದ್ದರೆ ಆ
ಬೀಜವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 38 ನೀರು ಾಕಿ ನೆನಸಿದ ಬೀಜದ
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ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಣ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
39 “ ‘ಆ ಾರಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುವ ಪಶುವು ಸತ್ತರೆ ಅದರ

ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 40 ಆ ಹೆಣದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ ತಿಂದರೂ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ
ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಆ ಹೆಣವನು್ನ ಹೊತ್ತವನೂ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು;ಅವನು ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

ತಿನ್ನ ಾರದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು
41 “ ‘ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೆ ಾ್ಲ

ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ; ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
42 ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನು್ನ, ಾಲಿನಿಂದ
ಹರಿ ಾಡುವಂಥದನು್ನ, ಬಹಳ ಾಲುಳ್ಳದ್ದನು್ನ ಅಂತೂ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಾವ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು;
ಅವು ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿವೆ. 43 ನೀವು ಅಂತಹ ಾವ ಸಣ್ಣ
ಜೀವಿಯನು್ನ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಹೇಸಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು. 44 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು; ನೀವು ದೇವಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಾವ ಜಂತುವಿನಿಂ ಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 45ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದಯೆಹೋವನು ಾನೇ; ಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.

46 “ ‘ಇದೇ ಪಶು, ಪ , ಜಲಚರ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ
ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮ. 47 ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾಗು ಅಶುದ್ಧಗಳನು್ನ,
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ತಿನ್ನಬಹು ಾದ ಜೀವಿಗಳು ಮತು್ತ ತಿನ್ನ ಾರ ಾದ ಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತು
ವಿವೇಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗುವುದು.’ ”

12
ಾಣಂತಿಯರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ
ಾನು ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವ ೕ ಾಗೆಯೇ
ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಕು. 4 ಆ ಮೇಲೆ
ಅವಳ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಪೂಣರ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇನು್ನ ಮೂವತ್ತಮೂರು
ದಿನ ಆಗುವುದು. ಅದು ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಅವಳು
ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತವನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು ಅಥ ಾ ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ
ಬರ ಾರದು. 5 ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ ಾನು ತಿಂಗಳ
ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವ ೕ ಾಗೆಯೇ ಎರಡು
ಾರಗಳು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಪೂಣರ್ಗೊಳ್ಳಲು
ಅರುವ ಾ್ತರು ದಿನಗಳು ಆಗುವುದು.

6 “ ‘ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೂ ಅಥ ಾ ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ
ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೂ ಅವಳ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ದಿನಗಳು ಪೂರೈಸಿ ಾಗ
ಅವಳು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ,
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಯನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ
ಬೆಳವಕಿ್ಕಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು
ಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 7 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಅವಳಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಿ ಾಗ ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಾ್ರವದಿಂದುಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ

ಶುದ್ಧ ಾಗುವಳು. ಗಂಡುಮಗುವಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಣು್ಣ
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ಮಗುವಿ ಾಗಲಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದವಳಿಗೆ ಇದೇ ನಿಯಮ. 8 ಕುರಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಗತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತಂದು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದನು್ನ, ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ಅವಳಿಗೋಸ ್ಕರ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಶುದ್ಧ ಾಗುವಳು’ ” ಎಂಬುದೆ.

13
ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದಉಂಟಾಗುವ ಅಪವಿತ್ರತೆ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, 2 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ
ಮೈಮೇಲೆ ಾ ಾಗಲಿ, ಗುಳೆ್ಳ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೊಳೆಯುವ
ಮಚೆ್ಚ ಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ತೋರಿದರೆಅವನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು. 3 ಾಜಕನು ಅವನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ
ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲರುವ ರೋಮ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಆ ಮಚೆ್ಚ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು
ಕುಷ್ಠರೋಗ. ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸಿಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 4 ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದು್ದ
ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿರದೆ ಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲರುವ
ರೋಮ ಬೆಳ್ಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು ಆ ಮಚೆ್ಚಯಿದ್ದವನನು್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 5 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ

ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದಲು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಾಣಿಸಿದರೆ ಾಜಕನು
ಇನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಅವನನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
6 ಆ ಏಳು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಜಕನು ಪುನಃ ಅವನನು್ನ
ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
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ಾ್ಬಗಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು ಅದು ಬರೀ ಗುಳೆ್ಳಯೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 7 ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಶುದಿ್ಧಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ ಆ ಗುಳೆ್ಳ
ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಪುನಃ ಾಜಕನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 8 ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗಆಮಚೆ್ಚ ದೇಹದ
ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

9 “ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಾವನ ಾ್ಲದರೂ ಾಣಿಸಿದರೆ
ಅವನನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
10 ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಬೆಳ್ಳ ಾದ ಾವು ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಆ ಾವಿನಲಿ್ಲ ಾಂಸ ಾಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಹಳೇ ಕುಷ್ಠರೋಗದ
ಗುರುತು. 11 ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾದುದರಿಂದ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸದೆ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

12“ಆದರೆಒಬ್ಬನಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ತೊನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾಜಕನು ನೋಡುವ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತಲೆ ದಲುಗೊಂಡು ಅಂ ಾಲಿನವರೆಗೂ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 13 ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ತೊನು್ನ
ದೇಹದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಂಥವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಚಮರ್ವೆ ಾ್ಲ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ

ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧನು. 14ಆದರೆ ಅಂಥವನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಾಂಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
15 ಾಜಕನು ಆ ಾಂಸವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಾಂಸವು ಅಶುದ್ಧವೇ; ಅದು ಕುಷ್ಠವೇ.
16ಆದರೆಆ ಾಂಸವುಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಇರದೆಪುನಃ ಬೆಳ್ಳ ಾದರೆ
ಅವನು ಾಜಕನಬಳಿಗೆಬರಬೇಕು. 17 ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ
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ಆ ಮಚೆ್ಚಯು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು;ಅವನು ಶುದ್ಧನೇ.

18 “ಒಬ್ಬನ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಣು್ಣ ಆಗಿದು್ದ ಅದು
ಾಸಿ ಾದ ಮೇಲೆ, 19 ಅದು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಿಳಿ ಾ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ ಾಗಲಿ
ಉಂಟಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
20 ಾಜಕನುಪರೀ ಸು ಾಗಆಕಲೆಉಳಿದಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತಆಳ ಾಗಿ
ಕಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ರೋಮ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ
ಹುಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠ ಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಾಜಕನು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 21 ಆದರೆ ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ
ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿಳಿ ರೋಮವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಆ ಕಲೆ ಉಳಿದ
ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿರದೆ ಾ್ಬಗಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ
ಏಳು ದಿನಗಳು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 22 ತರು ಾಯ ಅದು
ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು;ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗವೇ. 23ಆದರೆ ಆಹೊಳೆಯುವ
ಕಲೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಹುಣಿ್ಣನ
ಕಲೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

24 “ಒಬ್ಬನ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದುಂಟಾದ
ಬೊಬೆ್ಬ ಇರ ಾಗಿ ಆ ಬೊಬೆ್ಬಯ ಸ್ಥಳವು ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ ಾಗಿ
ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿ ಾಗಲಿ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಾಜಕನು
ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. 25ಅವನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಹೊಳೆಯುವ
ಕಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆ ಕಲೆಯು
ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ಅದು ಆ ಬೊಬೆ್ಬಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಷ್ಠವೆಂದು ತಿಳಿದು ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 26 ಆದರೆ ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ
ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಳಿ ರೋಮವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮತು್ತ
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ಅದುಉಳಿದಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ ಾಣದೆ, ಾ್ಬಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಾಜಕನುಅವನನು್ನ ಏಳುದಿನಗಳತನಕಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಇರಿಸಬೇಕು.

27 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ಅದು
ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗವೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 28 ಆ ಹೊಳೆಯುವ
ಕಲೆಯು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದಲಿನಂತೆಯೇ ಇದು್ದ

ಾ್ಬಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿಸುಟ್ಟ ಬೊಬೆ್ಬಯೆಂದು ತಿಳಿದು
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅದು

ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಯೇ ಹೊರತು ಮತೆ್ತೕನೂ ಅಲ್ಲ.
29 “ಹೆಂಗಸಿನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆಗಲಿ, ಗಂಡಸಿನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆಗಲಿ

ಅಥ ಾ ಗಡ್ಡದಮೇಲೆಆಗಲಿ ಕಲೆಯುಂಟಾದರೆ ಾಜಕನು ಅದನು್ನ
ಪರೀ ಸಬೇಕು. 30 ಆಗ ಅದು ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ
ತೋರಿದರೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ಹಳದಿಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ
ಅದು ತಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಗಡ್ಡದ ಾ್ಲಗಲಿ ಉಂಟಾದ ಕುಷ್ಠವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು ಅಂಥವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 31 ಾಜಕನು ಆ ಾಯವನು್ನ ನೋಡು ಾಗ
ಅದು ಬೇರೆ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ ಾಣದೆ ಹೋ ಾಗೂ್ಯ, ಅದು
ಇರುವ ಾಗದಲಿ್ಲ ಕಪು ್ಪ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ
ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 32 ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಾಯಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಅದು ಇರುವ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಅದು ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ ಾಣದೆಹೋದರೆ,
33ಅವನು ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಾಯ ಇರುವ ಾಗವನು್ನ
ಾತ್ರ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಇನು್ನ

ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 34 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾಜಕನು ಪುನಃ ಆ ಾಯವನು್ನ ನೋಡು ಾಗ ಅದು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ

ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳ ಾಗಿ ತೋರದೆ
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ಇದ್ದರೆ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂ ಾಗ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
35 ಆದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ
ಾಯ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡರೆ, 36 ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ
ಪರೀ ಸಬೇಕು; ಆದರೆ ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಇದೆ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ
ಎಂದು ನೋಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೇ. 37 ಆ
ಾಯ ದಲು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು್ದ ಅದರಲಿ್ಲ ಕಪು ್ಪ ಕೂದಲು
ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅದು ಾಸಿ ಾಯಿತು. ಅವನು ಶುದ್ಧನು; ಾಜಕನು
ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

38 “ಪುರುಷನಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳು ಾದ ಕಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಾಜಕನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. 39ಆಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಗಳು ಾ್ಬದ
ಬಿಳೀ ಬಣ್ಣ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಚಿಬು್ಬ;
ಅವನು ಶುದ್ಧನು.

40 “ ಾವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಹೋಗಿ ಅವನು
ಬೋಳುತಲೆಯವ ಾದರೂ ಅವನು ಶುದ್ಧನೇ. 41 ಮುಂದಲೆಯ
ಕೂದಲು ಉದುರಿದರೆ ಅವನು ಪಟೆ್ಟತಲೆಯವ ಾದರೂ ಶುದ್ಧನೇ.
42 ಆದರೆ ಬೋಳುತಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪಟೆ್ಟತಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾದ ಮಚೆ್ಚ ಹುಟಿ್ಟದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠವೇ.
43 ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಆಗ ಅದರಿಂದುಂಟಾದ
ಾವು ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲನ ಕುಷ್ಠದಂತೆ
ತೋರಿದರೆ, 44 ಅವನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧನು. ಅವನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತು ಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

45 “ ಾರಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತು ಾಣಿಸಿತೋ ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಂಡು,
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ಾಯಿಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ‘ ಾನು ಅಶುದ್ಧನು,
ಅಶುದ್ಧನು’ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 46ಆ ರೋಗದ ಗುರುತುಗಳು
ಅವನಲಿ್ಲ ಇರುವ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು
ಅಶುದ್ಧ ಾದುದರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಯೇ ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅವನ
ನಿ ಾಸವು ಾಳೆಯದಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಕುಷ್ಠ ಸೋಂಕಿದ ಬಟೆ್ಟಬರೆ
47 “ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತು ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಬಂ ಾಗ ಅದು

ಉಣೆ್ಣಯ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ, 48 ಾರಿನ
ಅಥ ಾ ಉಣೆ್ಣಯ ಾಸಿನ ಾ್ಲಗಲಿ, ಹೆಣಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ
ತೊಗಲಿನ ಾ್ಲಗಲಿ, ತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತವಿನ ಾ್ಲಗಲಿ,
49 ಆ ಬಟೆ್ಟ, ತೊಗಲು, ಾಸು, ಹೆಣಿಗೆ, ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನುಗಳಲಿ್ಲ
ಹಸು ಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಂ ಾಗಿ ಮಚೆ್ಚ ಾಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತು;
ಅದನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. 50 ಾಜಕನು ಅದನು್ನ
ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇಡಿಸಬೇಕು.
51 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಬಟೆ್ಟಯ
ಾಸಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೆಣಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಾವು ಾದರೂ
ಒಂದು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗ ಾಗಿರುವ ಆ ತೊಗಲಿನಲಿ್ಲ ಆ
ಮಚೆ್ಚ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಅ ಾಯಕರ ಾದ
ಕುಷ್ಠವೇ, ಆ ವಸು್ತವು ಅಶುದ್ಧ. 52 ಆ ವಸು್ತವು ಬಟೆ್ಟ ಾದರೂ,
ಾ ಾದರೂ, ಹೊ ಾ್ಕದರೂ, ಉಣೆ್ಣಯ ಾದರೂ, ಾರಿನ ಾದರೂ
ಅಥ ಾ ತೊಗಲಿನ ಾದರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಅ ಾಯಕರ ಾದ
ಕುಷ್ಠವಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು.
53 ಆದರೆ ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ವಸು್ತವಿನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ
ಬಟೆ್ಟ, ಾಸು, ಹೆಣಿಗೆ, ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಮಚೆ್ಚ
ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, 54 ಅದನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕೆಂದು
ಾಜಕನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಇನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಅದನು್ನ
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ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇಡಿಸಬೇಕು. 55ಆ ಮಚೆ್ಚ ಇದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೊಳೆಸಿದ
ಮೇಲೆ ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚಯು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇ ಾ್ದಗೂ್ಯ ಅದರ ಬಣ್ಣ ದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ವಸು್ತ
ಅಶುದ್ಧ. ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತು ಅದರ ಮೇ ಾ್ಭಗದಿಂ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಕೆಳ ಾಗದಿಂ ಾಗಲಿ ಆ ವಸು್ತವಿನೊಳಗೆ ಾ್ಯಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 56 ಆದರೆ ತೊಳೆದ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಜಕನು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಮಚೆ್ಚ

ಾ್ಬಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಆ ಮಚೆ್ಚ ಇರುವ ಾಗವನು್ನ
ಆ ಬಟೆ್ಟಯಿಂ ಾಗಲಿ, ತೊಗಲಿನಿಂ ಾಗಲಿ, ಾಸಿನಿಂ ಾಗಲಿ,
ಹೆಣಿಗೆಯಿಂ ಾಗಲಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. 57ಆಮೇಲೆಯೂ ಕುಷ್ಠದ ಮಚೆ್ಚ
ಆ ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಾಸಿನ ಾ್ಲಗಲಿ, ಹೆಣಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ
ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗವು
ಇನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮಚೆ್ಚ ಇರುವ
ವಸು್ತವನೆ್ನೕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 58 ಆ ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ,
ಾಸ ಾ್ನಗಲಿ,ಹೆಣಿಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿಅಥ ಾ ತೊಗಲಿನ ಾ ಾನ ಾ್ನಗಲಿ
ತೊಳೆದನಂತರಆಮಚೆ್ಚ ಾಣದೆಹೋದರೆಅದನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ
ತೊಳೆಯಬೇಕು; ಆಗ ಅದು ಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು.

59 “ಉಣೆ್ಣೕ ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಾಸಿನ ಾ್ಲಗಲಿ, ಹೆಣಿಗೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ತೊಗಲಿನ
ಾ ಾನಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತಿನ
ವಿಷಯ ಾದ ನಿಯಮ ಇದೇ. ಅದು ಶುದ್ಧವೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕೋ ಅಥ ಾ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕೋ
ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14
ಚಮರ್ರೋಗದ ಾಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
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1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,
2 “ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಶುದ್ಧ ಾಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನಡೆಸಬೇ ಾದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 3 ಾಜಕನು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನಲಿ್ಲರುವ ಕುಷ್ಠವು ಾಸಿ ಾಗಿದೆ ೕ ಎಂದು
ಪರೀ ಸಬೇಕು. 4 ಾಸಿ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಶುದ್ಧ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿ ಾಗಿ ಸಜೀವ ಾದ ಮತು್ತ ಶುದ್ಧ ಾದ ಎರಡು

ಪ ಗಳನು್ನ, ದೇವ ಾರಿನ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಾಜಕನು
ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು. 5ಆಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಮೇಲೆ
ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಜಕನು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು.

6 “ಅವನು ಮತೊ್ತಂದು ಪ ಯನು್ನ, ಆ ದೇವ ಾರಿನ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ
ಬರಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಿದ ಆ
ದಲನೆಯ ಪ ಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಈ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ

ಪ ಯನು್ನ ಸಜೀವ ಾಗಿಯೇ ಅದ್ದಬೇಕು. 7 ಆಮೇಲೆ ಅವನು
ಕುಷ್ಠರೋಗದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಮೇಲೆ
ಏಳು ಾರಿ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿ, ಆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಪ ಯನು್ನ ಅಡವಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 8 ಆಗ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು, ಸ ಾರ್ಂಗ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಾ್ನನ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು; ತರು ಾಯ ಅವನು
ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು; ಆದರೂ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ
ತನ್ನ ಡೇರೆಯ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. 9 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ತಲೆಗೂದಲು, ಗಡ್ಡ, ಹುಬು್ಬ, ಮೈಗೂದಲು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
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10 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಎರಡು
ಟಗರುಗಳನು್ನ, ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ,
ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ *ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
11 ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವ ಾಜಕನು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ
ಇವುಗ ಂದಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 12 ಾಜಕನು ಆ ಟಗರುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. 13ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಪಶುವನು್ನ
ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅಂದರೆ
ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆಆಟಗರುವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯದಂತೆಯೇ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯವೂ
ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ, ಅದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. 14 ಆಗ
ಾಜಕನು ಆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ,
ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
15 ಆಗ ಾಜಕನು ಆ ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ
ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದಕೊಂಡು, 16 ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಬೆರಳನು್ನ
ಅದರಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಾರಿ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 17 ಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಬಲಗಿವಿಯ
ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ

* 14:10 14:10 ಏಫಾದ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಾಗ ಅಂದರೆ 3 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ಮತು್ತ 334 ಾ್ರಂ ಎಣೆ್ಣ.
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ಹಚ್ಚಬೇಕು. 18 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನ ದೋಷವನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವನು.

19 “ಅದಲ್ಲದೆ ಾಜಕನು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ
ಅಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಕುರಿಯನು್ನ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಅವನ ದೋಷವನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವನು. ಆ ಮೇಲೆ ಾಜಕನು ಆ ಎರಡನೆಯ
ಟಗರುಮರಿಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು.
20 ಅವನು ಆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹೀಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿ ಾಗ ಅವನು
ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.

21 “ಅವನು ಬಡವ ಾಗಿದು್ದ ಅಷ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆಗದಿದ್ದರೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಟಗರುಮರಿಯನು್ನ
ತಂದು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕನ
ಕೈಯಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು; ಮತು್ತ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ
†ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗ ಎಣೆ್ಣ ಕಲಸಿದ ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ
ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತರಬೇಕು. 22 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು
ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತಂದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದನು್ನ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 23 ಅವನು ತನ್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದು ಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು.
† 14:21 14:21 ಏಫಾದ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಾಗ ಅಂದರೆ 3 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ಮತು್ತ 334 ಾ್ರಂ ಎಣೆ್ಣ.
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24 ಾಜಕನು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನು್ನ, ಒಂದು ಸೇರು
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು.
25 ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದನಂತರ ಾಜಕನು
ಅದರರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ
ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲ ಾಲಿನ
ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 26 ಅನಂತರ ಾಜಕನು ಆ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದಕೊಂಡು, 27 ಅದರಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬಲಗೈಯ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಏಳು ಾರಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 28 ಆಮೇಲೆ ಾಜಕನು ತನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ
ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ, ಬಲ ಾಲಿನ
ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 29 ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನ

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. 30 ತರು ಾಯ ಅವನು ತನ್ನ
ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂದ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ 31 ಾರಿ ಾಳದ
ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡುವನು.

32 “ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ ನಿಯಮ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕುಷ್ಠ ಹತಿ್ತದ ಮನೆ
33 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, 34 “ ಾನು

ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಬಂದ
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ನಂತರ ಆ ದೇಶದ ಾವ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಕುಷ್ಠದ
ಗುರುತನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನೋ, 35 ಆ ಮನೆಯ ಒಡೆಯನು
ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗದ

ಗುರುತು ಉಂಟಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
36 ಾಜಕನು ಾನು ಆ ರೋಗದಗುರುತನು್ನ ನೋಡಲುಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಬರಿದು ಾಡಲು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು.
ಾಗೆ ಬರಿದು ಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಿದು ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಾಜಕನು ಆ
ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 37 ಅವನು
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ರೋಗದ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ನೋಡು ಾಗ ಆ ಗುರುತುಗಳು ಹಸು ಾಗಿ ಅಥ ಾ ಕೆಂ ಾಗಿ ಇದು್ದ,
ಗೋಡೆಯಮಟ್ಟಕಿ್ಕಂತಆಳ ಾಗಿ ತೋರಿದರೆ, 38 ಾಜಕನುಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮುಚಿ್ಚಸಿಬಿಡಬೇಕು.
39ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಬಂದು ಪರೀ ಸಿ ನೋಡು ಾಗಆ
ಗುರುತುಮನೆಯಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 40ಆಗುರುತುಗಳು
ಇರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಬೇಕು. 41ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆಮನೆಯಗೋಡೆಗಳ
ಒಳಗೋಡೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೆರೆದು, ಅದರ ಮಣ್ಣನು್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ
ಅಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಬೇಕು. 42ಆಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತರಿಸಿ ದಲಿದ್ದ ಕಲು್ಲಗಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿ, ಹೊಸ ಮಣ್ಣನು್ನ ತರಿಸಿ
ಆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಗಿ ಾವು ಾಡಿಸಬೇಕು.

43 “ಅವನು ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗಿಸಿ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕೆರೆದು ಗಿ ಾವು ಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರೋಗದ ಗುರುತು ಪುನಃ
ಕಂಡುಬಂದರೆ ಾಜಕನು ಬಂದು ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು.
44 ಆ ಗುರುತು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು
ಾ್ರಣ ಾನಿಕರ ಾದ ಕುಷ್ಠವೇ; ಆ ಮನೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.

45 ಅವನು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ,
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ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಣ್ಣನು್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಅಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಕಿಸಬೇಕು. 46 ಆ ಮನೆಯು ಮುಚಿ್ಚರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಅವನು ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ

ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 47 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿದವನೂ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

48 “ಆದರೆ ಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಾಗಿ ಗಿ ಾವು ಾಡಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಾಜಕನು ಬಂದು ಪರೀ ಸು ಾಗ ಆ ರೋಗದ
ಗುರುತು ಾಣಿಸದೆಹೋದರೆ, ರೋಗಪರಿ ಾರ ಾಗಿ ಆ ಮನೆ
ಶುದ್ಧ ಾಯಿತೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 49 ಆ ಮನೆಯ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಎರಡು ಪ ಗಳನು್ನ, ದೇವ ಾರಿನ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ
ಬರಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 50ಅವನು ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಒರತೆ
ನೀರಿನಮೇಲೆಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು, 51ಆ ದೇವ ಾರಿನ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪಿನ ಬರಲನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಸಜೀವ ಾದ ಮತೊ್ತಂದು ಪ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನು
ವಧಿಸಿದ ಪ ಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಾಗು ಒರತೆಯ ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಅದಿ್ದ ಏಳು ಾರಿ ಆಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ್ರೕ ಸಬೇಕು. 52 ಾಗೆ
ಆ ಪ ಯ ರಕ್ತ, ಸೆಲೇ ನೀರು, ಸಜೀವಪ , ದೇವ ಾರಿನ ಕಟಿ್ಟಗೆ,
ಹಿಸೊ್ಸೕಪು, ರಕ್ತವಣರ್ದ ಾರ ಇವುಗಳಿಂದ ಆ ಮನೆಯನು್ನ
ಅವನು ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು. 53 ಅವನು ಆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಪ ಯನು್ನ
ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ಅಡವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಅವನು ಆ ಮನೆಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿ ಾಗ ಅದು
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.

54 “ ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತುಗಳು ಅಂದರೆ,
55 ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯದ ಾಯ, ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಮನೆಯ
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸುವ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದ ಗುರುತು, 56 ಶರೀರದ
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ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಾವು, ಗುಳೆ್ಳ, ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ
57ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಅಥ ಾಅಶುದ್ಧದಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿಸುವನಿಯಮ
ಇದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15
ಜನನೇಂದಿ್ರಯದ ಾ್ರವದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅಶುದ್ಧತೆ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,
2 “ನೀವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
‘ಒಬ್ಬನ ಜನನೇಂದಿ್ರಯದಲಿ್ಲ ಮೇಹ ಾ್ರವ ಾದರೆ ಅದರಿಂದ
ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 3 ಆ ಾ್ರವವು ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದರು
ಅಥ ಾ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದರು ಆ ದೇಹಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನು. 4 ಅಂಥವನು ಮಲಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಸಿಗೆಯೂ ಮತು್ತ ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆಸನವೂ
ಅಶುದ್ಧವು. 5 ಅವನ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು; ಅವನು
ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
6 ಾ್ರವವುಳ್ಳವನು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಆ
ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 7ಅವನ ಶರೀರವನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು,
ಅವನು ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
8 ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವನ ಮೇಲೆ ಾ್ರವವುಳ್ಳವನು ಉಗುಳಿದರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು; ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 9 ಾ್ರವವುಳ್ಳವನು
ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ತಡಿಯು ಅಶುದ್ಧವು. 10 ಅವನ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಾವ
ವಸು್ತವ ಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ



ಾಜಕ ಾಂಡ 15:11 liv ಾಜಕ ಾಂಡ 15:18

ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅಂತಹ ವಸು್ತವನು್ನ ಎತಿ್ತದವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು; ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 11 ಾ್ರವವುಳ್ಳವನು
ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಾವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೂ ಆಮನುಷ ್ಯನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು, ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 12 ಾ್ರವವುಳ್ಳವನು
ಮುಟಿ್ಟದ ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಅವನು ಮರದ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
13 “ ‘ ಾ್ರವವುಳ್ಳವನ ಾ್ರವವು ನಿಂತು ಾಸಿ ಾ ಾಗ, ಅವನು

ಶುದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆ ದಿನದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳನು್ನ
ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು, ಹರಿಯುವ
ನೀರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
14ಎಂಟನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡುಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿಅಥ ಾಎರಡು
ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ಾಜಕನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 15 ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಅವನ ಾ್ರವದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡುವನು.
16 “ ‘ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾದರೆ ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗ
ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಆ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 17 ಾವ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ತೊಗಲಿನ ಮೇ ಾಗಲಿ ವೀಯರ್ವು ಬಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆಯಬೇಕು,ಅದು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.
18ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಸಂಗದಿಂದ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ
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ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು.
19 “ ‘ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾದರೆ ಅವಳು ಏಳು ದಿನಗಳ

ತನಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು
ಆ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು.
20 ಅವಳು ಮುಟಾ್ಟಗಿರು ಾಗ ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರು
ಅಥ ಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.
21 ಅವಳ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದ
ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 22 ಅವಳು ಾವುದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ೕ ಅದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು; ಅವರು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು. 23 ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಇದ್ದ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ
ಮುಟಿ್ಟದವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
24 ಪುರುಷನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಥವ ಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ,
ಅವಳ ಋತು ಾ್ರವ ಅವನಿಗೆ ತಗುಲಿದರೆ, ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳ
ತನಕ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನು ಾವ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆಮಲಗಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು.

25 “ ‘ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಮುಟಿ್ಟನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾದರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಮುಟಿ್ಟನ ಾಲಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚು್ಚ ದಿನಗಳು ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾದರೆ ಅವಳು ತಿಂಗಳಿನ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ
ಹೇಗೆ ಅಶುದ್ಧ ೕ ಾಗೆಯೇ ಆ ಾ್ರವ ಾಗುವ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. 26 ಆ ಾ್ರವವಿರುವ ತನಕ ಅವಳು ಾವ
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ ಅದು ಮುಟಿ್ಟನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ ಾಸಿಗೆಯಂತೆಯೇ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಅವಳು
ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಮುಟಿ್ಟನ ಾಲದಲಿ್ಲ
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ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ವಸು್ತವಿನಂತೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 27 ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಅಶುದ್ಧ ಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದ
ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 28 ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ನಿಂತ
ದಿನದಿಂದ ಅವಳು ಏಳು ದಿನಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡ ತರು ಾಯ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವಳು. 29 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಎರಡು
ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
30 ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಅವಳ ಾ್ರವದಿಂದುಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧತೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡುವನು.
31 “ ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ದೂರ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು

ಅವರನು್ನ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿದು್ದ
ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದರೆ
ಾಶ ಾಗುವರು.
32 “ ‘ಮೇಹ ಾ್ರವವುಳ್ಳವನು, ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನದಿಂದ

ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು, 33 ಮುಟಾ್ಟದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, ಾ್ರವವುಂಟಾಗುವ
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮತು್ತ ಪುರುಷರು, ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದವನು
ಇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಇದೇ ನಿಯಮ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16
ದೋಷಪರಿ ಾರಕದಮ ಾದಿನ

1 ಆರೋನನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬಂದು ಾಶ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನು ಮನಸಿ್ಸಗೆ

ಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ ತೆರೆಯನು್ನ ಾಟಿ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾದ ಾ್ಥನದೊಳಕೆ್ಕ



ಾಜಕ ಾಂಡ 16:3 lvii ಾಜಕ ಾಂಡ 16:11

ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಣ ಕೃ ಾಸನದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು. ಾನು ಕೃ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮೇಘದಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವನು ಾಶ ಾಗುವನು. 3 ಆರೋನನು
ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಬರು ಾಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಬರಬೇಕು. ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಟಗರನು್ನ ತರಬೇಕು. 4 ಅವನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು,
ಾರಿನ ಒಳಉಡುಪನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಾರಿನ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಮತು್ತ ತಲೆಗೆ ಾರಿನ ಪೇಟವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವು ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. 5 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು
ಹೋತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 6 ಆರೋನನು ತನ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ತನ್ನ ಮನೆತನದವರಿ ಾಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಬೇಕು.
7 ಆ ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 8 ಆಗ ಅವನು
ಆ ಹೋತಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರವೆಂದು ಮತೊ್ತಂದು
ಅಜಾಜೇಲನಿಗೋಸ ್ಕರವೆಂದು ಚೀಟುಗಳನು್ನ ಬರೆದು ಾಕಬೇಕು.
9 ಾವ ಹೋತ ಯೆಹೋವನದೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೋ ಅದನು್ನ
ಆರೋನನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
10 ಾವ ಹೋತ ಅಜಾಜೇಲನದೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೋ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಜೀವ ಾಗಿಯೇ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ದೋಷವನು್ನ ಹೊರಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಜಾಜೇಲನಿ ಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು.

11 “ಆರೋನನು ತನ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ತನ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಮನೆತನದವರಿ ಾಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
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12 ಅವನು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ
ಧೂ ಾರತಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ, ಪರಿಮಳಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಚೂಣರ್ದಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಹಿಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆರೆ ಳಗೆ ತರಬೇಕು.
13ಅವನು ಆ ಧೂಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಂಡಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಕಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಾ್ರಣನಷ್ಟ ಾಗದಂತೆ ಆ ಧೂಪದ
ಹೊಗೆಯು ಮೇಘದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮೇಲಣ
ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 14ಆಗ ಅವನು ಆ ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃ ಾಸನದ ಪೂವರ್ ಾಗದ
ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕೃ ಾಸನದ ಎದು ಾಗಿಯೂ ಏಳು
ಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು.
15 “ತರು ಾಯ ಅವನು ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ

ಯಜ್ಞದ ಹೋತವನು್ನ ವಧಿಸಿ, ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆರೆ ಳಗೆ
ತಂದು, ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇದರ
ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಾಡಿ, ಕೃ ಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದರ
ಎದು ಾಗಿಯೂ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 16 ಹೀಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಅಶುದ್ಧತ್ವ, ಅಪ ಾಧ, ದೊ್ರೕಹ ಇವುಗಳಿಂದ
ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಉಂಟು ಾಡಿದ ದೋಷವನು್ನ ಆರೋನನು
ಪರಿಹರಿಸುವನು. ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಅವರ ನಡುವೆ ಇರುವ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೂ ಅವನು ಾಗೆಯೇ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡುವನು. 17 ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ

ಬರುವತನಕ ಾರೂದೇವದಶರ್ನದಗು ಾರದಲಿ್ಲಹೋಗ ಾರದು.
ಾಗೆ ತನ ಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಮನೆತನದವರಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಜನಸಮೂಹ ಾ್ಕಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡುವನು. 18ತರು ಾಯಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದುಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಬೇಕು. ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ
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ಾಗೂ ಆ ಹೋತದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 19ಅವನು ಆ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏಳು ಾರಿ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧತ್ವವನು್ನ ಹೋಗ ಾಡಿಸಿ
ಅದನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.

20 “ಆರೋನನು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನ, ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ,
ಯಜ್ಞವೇದಿ ಇವುಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಆ ಸಜೀವ ಾದ ಹೋತವನು್ನ ತರಿಸಬೇಕು. 21 ಅವನು
ಅದರ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಾಪಗಳನು್ನ,ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಪ ಾಧಗಳನು್ನಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿ ಆ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಆ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದವನ ಕೈಯಿಂದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು.
22ಆ ಹೋತ ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ನಿಜರ್ನ ಾದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅದನು್ನ
ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

23 “ತರು ಾಯ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ
ಬಂದು ಾನು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾರುಮಡಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅಲೆ್ಲೕ ಇಡಬೇಕು.
24ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿ, ತನ್ನ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಜನಸಮೂಹ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ತನ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಬೇಕು. 25 ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ

ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
26 “ಅಜಾಜೇಲನಿಗೆ ಹೋತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದವನು ತನ್ನ

ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಿಯೇ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು.
27 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುಗ ಾದ ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ
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ರಕ್ತವನು್ನ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಶರೀರಗಳನು್ನ ಾಳೆಯದ ಆಚೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಚಮರ್, ಾಂಸ ಮತು್ತ ಕಲ್ಮಷಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಬೇಕು. 28 ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟ್ಟವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಿಯೇ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಬರಬೇಕು.

ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ದಿ ಾಚರಣೆ
29 “ಸ್ವದೇಶಸ್ಥ ಾದ ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ

ಅನ್ಯದೇಶದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ
ನಿಯಮ. 30 ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾಗುವುದು,ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ದೋಷಗಳು ನಿ ಾರಣೆ ಾಗುವವು. 31ಈ
ದಿನ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನ ಾಗಿರಬೇಕು; ಇದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು; ಇದೇ
ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತನಿಯಮ.

32 “ಆರೋನನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಾವನಿಗೆ ಪಿತೃ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಸೇ ಾವೃತಿ್ತಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಾಗುವುದೋ ಅವನೇ ಈ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅವನೇ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಾರುಮಡಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 33 ಅವನು ದೇವ ಾ್ಥನ,
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ, ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಾಜಕರು,
ಜನಸಮೂಹದವರು ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. 34 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ದೋಷಗಳನು್ನ

ನಿ ಾರಣೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಒಂ ಾವತಿರ್
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತನಿಯಮ”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಆರೋನನು ಾಡಿದನು.

17
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೇ ವಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, 3 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಹೋರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ,
ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಆಡ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ, 4 ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಾರದೆ, ಾಳೆಯದ ಒಳ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಹೊರ ಾಗಲಿ ವಧಿಸಿದರೆ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲೆ ಾತಕನೆಂದು ನೀವು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
ಅವನು ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದವ ಾದುದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಾಕಬೇಕು. 5ಏಕೆಂದರೆಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ವಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
6 ಾಜಕನು ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಎರಚಿ, ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಹೋಮ ಾಡಿಯೆಹೋವನಿಗೆಪರಿಮಳವನು್ನಉಂಟು ಾಡಬೇಕು.
7ಅವರುಇದುವರೆಗೆಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ *ಅಜದೇವತೆಗಳಿಗೆಇನು್ನಮುಂದೆ
ಬಲಿಕೊಟು್ಟ †ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗ ಾರದು. ಅವರಿಗೂಮತು್ತ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಇದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ.’
ರಕ್ತವನು್ನ ಭುಜಿಸಲೇ ಾರದೆಂಬ ನಿಯಮ

* 17:7 17:7 ಆಡುಗಳ ವಿಗ್ರಹ. † 17:7 17:7 ಅಕ್ಷರಶಃ ಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಂತೆ
ವತಿರ್ಸುವುದು.
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8 “ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು,
‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಾ ಾದರೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಥ ಾ, 9 ಬೇರೆ ವಿಧ ಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಅದರ
ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾರದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕುಲದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು.

10 “ ‘ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವರ
ನಡುವೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವ ಾದರೂ
ರಕ್ತಭೋಜನ ಾಡಿದರೆ ಾನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ಾದ
ಕೋಪವನು್ನ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.
11ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿದೇಹಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಾ್ರಣಾ ಾರ. ಅಂತಹ ರಕ್ತವನು್ನ
ನೀವು ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಎರಚಿ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ರಕ್ತವು
ಾ್ರಣಾ ಾರ ಾಗಿರುವ ಾರಣ ಅದರಿಂದ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಆಗುತ್ತದಷೆ್ಟ. 12 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ
ನಡುವೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರ ಾ್ಲಗಲಿ ಾರೂ
ರಕ್ತಭೋಜನ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

13 “ ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ಲಗಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಾವ ಾದರೂ ಬೇಟೆ ಾಡಿ ತಿನ್ನತಕ ್ಕ
ಮೃಗವನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಪ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದರೆ ಅವನು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಬೇಕು. 14 ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿದೇಹಿಗೂ
ರಕ್ತವೇ ಾ್ರಣಾ ಾರವು. ಆದ ಾರಣ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ,
ಪ್ರತಿ ಾ್ರಣಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಾ್ರಣಾ ಾರ ಾದುದರಿಂದ ನೀವು ಾವ
ವಿಧ ಾದ ಾ್ರಣಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಉಣ್ಣ ಾರದು; ರಕ್ತಭೋಜನ
ಾಡಿದವನಿಗೆ ಬಹಿ ಾ್ಕರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
15 “ ‘ ಾ ಾಗಿ ಸತು್ತಬಿದ್ದದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಡುಮೃಗ
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ಕೊಂದದ್ದನು್ನ ತಿಂದವ ಾಗಲಿ ಸ್ವದೇಶದವ ಾದರೂ ಇಲ್ಲವೇ
ಅನ್ಯದೇಶದವ ಾದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು; ಆ ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ಬಳಿಕ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 16 ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಅಥ ಾ ಾ್ನನ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18
ಧಮರ್ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ ನಿಯಮಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆಹೀಗೆಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು. 3ನೀವು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸ ಾರದು; ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬರ ಾಡುವ ಾ ಾನ್
ದೇಶದ ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸ ಾರದು, ಅವರಲಿ್ಲರುವ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಳ ಾಗ ಾರದು. 4 ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನಿಣರ್ಯಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ
ನೀವು ನಡೆಯಬೇಕು, ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
5 ನನ್ನ ಆ ಾನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರು ಆ
ಆ ಾನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವರು. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು; ಾನುಯೆಹೋವನು.

6 “ ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ರಕ್ತಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಸಹ ಾಸವನು್ನ
ಾಡ ಾರದು, ಾನು ಯೆಹೋವನು. 7 ಾಯಿಯನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಾತ್ರವೂ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು, ಆಕೆ ಹೆತ್ತವಳಲ್ಲವೇ; ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ

ತಂದೆಗೆ ಾನಭಂಗ ಾಗುವುದು. 8 ಮಲ ಾಯಿಯ ತೆ
ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಆಕೆ ತಂದೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾದವಳಲ್ಲವೇ.
9 ತಂದೆಯ ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಅವರು ಒಡ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಇಲ್ಲವೇ
ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವ ಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಲ್ಲವೇ.
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10 ಮಗನ ಮಗ ಂದಿಗೆ ಅಥ ಾ ಮಗಳ ಮಗ ಂದಿಗೆ
ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಂತಲ್ಲವೇ. 11 ತಂದೆಯ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವಳ ತೆ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು;
ಆಕೆ ಸಹೋದರಿ. 12 ತಂದೆಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳ ಸಂಗ
ಾಡ ಾರದು; ಆಕೆ ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ. 13 ಾಯಿಯ

ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳ ತೆ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯ
ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ. 14 ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಹೆಂಡತಿಯರ ತೆ
ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲವೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ
ಅಲ್ಲವೇ. 15 ಸೊಸೆಯ ಸಹ ಾಸ ಾಡ ಾರದು; ಆಕೆ ಮಗನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದವಳಲ್ಲವೇ. 16 ಅತಿ್ತಗೆ ಮತು್ತ ಾದಿನಿಯರನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಅವರು ಅಣ್ಣ ಅಥ ಾ ತಮ್ಮಂದಿರ
ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲವೇ. 17 ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಆಕೆಯ ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮ್ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಅವರು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗ ಾದುದರಿಂದ ಅದು
ದುಷ್ಟ ಾಯರ್ವೇ. 18 ಹೆಂಡತಿಯು ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ
ಆಕೆಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಮನ ಾ್ತಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡ ಾರದು.

19 “ ‘ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು.
20ಪರಸಿ್ತ ್ರೕ ಸಂಗಮದಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು.

21 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾರ ಾ್ನದರೂ ೕಲೆಕನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡ ಾರದು; ಾನು
ಯೆಹೋವನು.

22 “ ‘ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು; ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸ.
23 ಪಶುಸಂಗಮವನು್ನ ಾಡಿ ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು. ಾವ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಸಂಗಮ ಾ್ಕಗಿ ಪಶುವಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದು; ಅದು
ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
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24 “ ‘ಈ ದು ಾಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದರಿಂದಲೂ ನೀವು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ದಲು
ಹೊರಡಿಸಿದ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಇಂಥ ದು ಾಚಾರಗಳಿಂದ
ಅಶುದ್ಧ ಾದರು. 25 ಅವರ ದೇಶವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋದುದರಿಂದ
ಅವರ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಆ ದೇಶವು
ತನ್ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ ಜನರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿತು. 26 ಆದುದರಿಂದ
ಸ್ವದೇಶದವ ಾದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲಯೂ ಾರೂ ಈ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ನಡೆಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು. 27 ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವರು
ಇಂಥ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಶವು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋಯಿತ ಾ್ಲ. 28 ಆ ದೇಶವು ನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಅಶುದ್ಧ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 29 ಾವ ಾದರೂ
ಈ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು. 30 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು; ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಧಮರ್ ನಿಯಮಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನೀವೂಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.
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3 “ ‘ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾಯಿತಂದೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

4 “ ‘ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ದೇವರೆಂದು
ಎರಕದವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು.

5 “ ‘ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ
ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ನೀವು
ಾಡುವ ಯಜ್ಞದ ಾಂಸವನು್ನ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ

ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ
ದಿನದವರೆಗೆ ಏ ಾದರೂ ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 7 ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ತನಕ ಉಳಿದದು್ದ
ಹೇಯ ಾದುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಆ ಯಜ್ಞವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಂಗೀ ಾರ ಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಅದರಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ತಿಂದವನು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ
ಹೊಲೆ ಾಡಿದವ ಾದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು;ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು.

9 “ ‘ನೀವು ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ ಹೊಲಗಳ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಯ್ಯ ಾರದು ಮತು್ತ ಕೊ ಾ್ದಗ
ಹಕ್ಕ ಾಯ ಾರದು. 10 ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹಕ್ಕ ಾಯ ಾರದು; ಉದುರಿದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಬಡವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

11 “ ‘ಕದಿಯ ಾರದು,
“ ‘ ೕಸ ಾಡ ಾರದು,
“ ‘ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳ ಾರದು.
12 “ ‘ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸು ಾ್ಳಣೆಯಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ಾಮವನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ ಾರದು. ಾನುಯೆಹೋವನು.
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13 “ ‘ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸ ಾರದು ಅಥ ಾ ಅವನ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸ ಾರದು. ಅವನ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಮರುದಿನದ
ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 14 ಕಿವುಡರನು್ನ
ದೂಷಿಸ ಾರದು; ಕುರುಡರು ನಡೆಯುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಲು
ಎಡವುವಂತೆಕಲ್ಲನು್ನ ಇಡ ಾರದು;ನಿಮ್ಮದೇವರಿಗೆಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾನುಯೆಹೋವನು.

15 “ ‘ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾಗ ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಾಡ ಾರದು. ಬಡವನ ಬಡತನವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ದೊಡ್ಡ

ಮನುಷ ್ಯನ ಘನತೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡದೆ, ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

16 “ ‘ಪರಿಚಯವುಳ್ಳವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು
ಚಾಡಿಹೇಳ ಾರದು. *ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ ಾಗಲೇಬೇಕು
ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯ ಾರದು. ಾನುಯೆಹೋವನು.

17 “ ‘ಸಹೋದರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ನೆರೆಯವನ ದೋಷಕೆ್ಕ ನೀವು ಒಳ ಾಗದಂತೆ
ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು.

18 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಜನರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಕೇಡಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡದೆ,
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಮತ್ಸರವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನು್ನ
ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಾನುಯೆಹೋವನು.

19 “ ‘ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
“ ‘ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪಶುಗ ಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ

ತಳಿಪಡಿಯ ಾರದು;
“ ‘ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮಿಶ್ರಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು;
“ ‘ ಾರುಮತು್ತಉಣೆ್ಣ ಕೂಡಿರುವಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
20 “ ‘ಒಬ್ಬನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಾಸಿ ಹಣಕೊಡುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ

ಅಥ ಾ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಾಗಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ
* 19:16 19:16 ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಅಥ ಾ ಇತರರಿಗೆ ಅ ಾಯವುಂಟಾಗುವಂಥದ್ದನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿರಿ.
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ಇದ್ದರೆ, ಾವ ಾದರೂ ಅವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ
ವಿಧಿಸಬೇ ಾದ ಶಿ ಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು.
ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ
ವಿಧಿಸ ಾರದು. 21 ಆ ಪುರುಷನು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ತರಬೇಕು. 22 ಅವನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಾಜಕನು ಆ ಟಗರನು್ನ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.

23 “ ‘ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾಗ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಾವ
ಜಾತಿಯ ಹಣಿ್ಣನ ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟರೂ, ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಮೂರು
ವಷರ್ದ ತನಕ ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಿ ತಿನ್ನದಿರಬೇಕು. 24 ಾಲ್ಕನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಹಣು್ಣಗಳೂ ದೇವರ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25ಐದನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅದರಿಂದಉಂಟಾಗುವ
ಆ ಾಯವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವುದು; ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ನೀವು
ತಿನ್ನಬಹುದು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

26 “ ‘ರಕ್ತಸಹಿತ ಾದ ಾವ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.

“ ‘ಯಂತ್ರಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು, ಶಕುನಗಳನು್ನ
ನೋಡ ಾರದು.

27 “ ‘ಚಂಡಿಕೆ ಬಿಡ ಾರದು ಾಗೂ ಗಡ್ಡವನು್ನ
ವಿ ಾರಗೊಳಿಸ ಾರದು.

28 “ ‘ಸತ್ತವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದುಃಖವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇಹವನು್ನ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಹಚೆ್ಚೕ
ಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾನುಯೆಹೋವನು.
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29 “ ‘ಮಗಳನು್ನ †ವೇಶೆ್ಯಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾರದು. ಾಗೆ
ಾಡಿದರೆ ವೇ ಾ್ಯ ಾಟಿಕೆ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ

ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.
30 “ ‘ ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ

ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕು; ನನ್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನುಯೆಹೋವನು.

31 “ ‘ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳ
ಹತಿ್ತರ ಹೋಗ ಾರದು; ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

32 “ ‘ವ ೕ ವೃದ್ಧರ ಮುಂದೆ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಅವರನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಾನುಯೆಹೋವನು.
33 “ ‘ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವರಿಗೆ

ಅ ಾ್ಯಯವೇನೂ ಾಡ ಾರದು. 34 ಅವರು ನಿಮಗೆ
ಸ್ವದೇಶದವರಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು; ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನೀವೂ ಅನ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದರಲ್ಲವೇ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.
35 “ ‘ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ, ತೂಕ, ಅಳತೆ ಮತು್ತ ಪರಿ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ

ನೀವು ಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯ ಾರದು. 36 ತಕ್ಕಡಿ, ತೂಕದ
ಕಲು್ಲ, ಕೊಳಗಮತು್ತ ಸೇರು ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾನೇ. 37 ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಾನು ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
† 19:29 19:29 ಾ ಾನ್ಯರ ಾಮಿರ್ಕ ದೇ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ವೇಶೆ್ಯಯರು ಇರುತಿ್ತದ್ದರು ಅಲಿ್ಲ
ಫಲವತ್ತತೆಯ ದೇ ಾನುದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳು
ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳು ಫಲವ ಾ್ತಗಿರಲು ಅಲಿ್ಲನ ವೇಶೆ್ಯಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.



ಾಜಕ ಾಂಡ 20:1 lxx ಾಜಕ ಾಂಡ 20:8

20

ದೈ ಾ ಮೀರಿ ದು ಾಚಾರ ಾಡುವವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
ಶಿ ಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವರ ಾ್ಲಗಲಿ
ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾರ ಾ್ನದರೂ ೕಲೆಕನಿಗೆ

ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು; ದೇಶದ ಜನರು
ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 3 ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಾರ ಾ್ನದರೂ ೕಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ನನ್ನ ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ

ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ, ಾನು ಅವನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 4ಆಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾರ ಾ್ನದರೂ
ೕಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಟಾ್ಟಗ ಸ್ವದೇಶದವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಾಡಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದವರಂತಿದ್ದರೆ, 5 ಆಗ
ಾನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ
ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ೕಲೆಕನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.

6 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಅಥ ಾ
ಬೇ ಾಳಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು
ದೇವದೊ್ರೕಹಿ ಾದರೆ, ಾನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 7 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನವ ಾಗಿ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 8ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಜನ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವಯೆಹೋವನು.
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9 “ ‘ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ದೂಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮರಣಶಿ ಗೆ ಅವನೇ
ಾರಣನು.
10 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ಪರನ ಪತಿ್ನ ಡನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.

11 ಾವ ಾದರೂ ಮಲ ಾಯಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವನು
ತಂದೆಗೆ ಾನಭಂಗ ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು; ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು; ಆ ಶಿ ಗೆ ಅವರೇ ಾರಣರು.
12 ಾವ ಾದರೂ ಸೊಸೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು; ಅವರು ಧಮರ್ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿರುವುದರಿಂದಆಶಿ ಗೆಅವರೇ ಾರಣರು. 13 ಾವ ಾದರೂ

ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು; ಆ ಶಿ ಗೆ ಅವರೇ ಾರಣರು.
14 ಾವ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಾಗೂ ಅವಳ ಾಯಿಯನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅದು ಅತಿದುಷ್ಟ ಾಯರ್ ಾದುದರಿಂದ ಆ ಮೂರು
ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು; ಅಂತಹ ದು ಾಚಾರವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರವೂ ನಡೆಯ ಾರದು. 15 ಾವ ಾದರೂ
ಪಶುಸಂಗ ಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ ಾಗಬೇಕು; ಆ
ಪಶುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 16 ಾವ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾದರೂ ಪಶುವಿನಿಂದ
ಸಂಗಮ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪಶುವನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕು; ಅವಳಿಗೂ ಾಗೂ ಅದಕೂ್ಕ ಮರಣವೇ ನಿಯಮ;
ಆ ಮರಣ ಶಿ ಗೆ ಾವೇ ಾರಣರು. 17 ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಾಯಿಯ ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಾನವನು್ನ
ಇವನೂ ಾಗು ಇವನ ಾನವನು್ನ ಅವಳೂ ನೋಡಿದರೆ ಅದು
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ಾಚಿಕೆಗೇ ಾದ ಕೆಲಸ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕುಲದವರ
ಎದು ಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 18 ಾವ ಾದರೂ ಮುಟಾ್ಟದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ಅವಳ ರಕ್ತ ಾ್ರವದ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಬಯಲುಪಡಿಸಿದವನು, ಅವಳು ಬಯಲುಪಡಿಸಿಕೊಂಡವಳು;
ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು.
19 ತಂದೆಯ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳ ಸಂಗಮ
ಾಡ ಾರದು; ಾಗೆ ಾಡಿದವನು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಯನು್ನ

ಸಂಗಮಿಸಿದವ ಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 20 ಾವ ಾದರೂ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ
ಅಥ ಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ
ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಾನವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದವ ಾದುದರಿಂದ
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರು ಆ ಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು;
ಅವರು ಸಂ ಾನವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವರು. 21 ಾವ ಾದರೂ ಅತಿ್ತಗೆ
ಇಲ್ಲವೇ ಾದಿನಿಯರನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕೆಲಸ;
ಅವನು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಾನವನೆ್ನೕ ಭಂಗಪಡಿಸಿದವನು; ಅವರಿಗೆ
ಸಂ ಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

22 “ ‘ಈ ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು; ಾಗೆ ನಡೆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ನಿ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ ಆ ದೇಶವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಾನು ನಿಮಗಿಂತ ದಲು
ಹೊರಡಿಸಿದ ಜ ಾಂಗದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸ ಾರದು;
ಅವರು ಈ ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ
ಅಸಹ್ಯ ಾ ಾರು. 24 ನಿಮ ಾದರೂ, ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ, * ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವಂಥ

* 20:24 20:24 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
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ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು
ಾನು ಾತುಕೊಟೆ್ಟನಲ್ಲವೇ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.

25 “ ‘ನೀವು ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳನು್ನ ಾಗು ಪ ಗಳನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ವಿವೇಚನೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಾನು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿರುವ ಾವ ಪಶು, ಪ ಾಗು ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಂದಲೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಸಹ್ಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 26ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಜನ ಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿರಬೇಕು.

27 “ ‘ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರೂ, ಬೇ ಾಳಿಕರೂ ಅವರು
ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಅವರು ಮರಣಶಿ
ಹೊಂದಬೇಕು. ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಆ ಶಿ ಗೆ ಅವರೇ
ಾರಣರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21
ದೇವರಘನತೆ ೌರವವನು್ನಉಳಿಸುವಂತೆ ಾಜಕರಿಗೆಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, “ನೀನು
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಜಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು,
‘ಕುಲದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾವ ಾಜಕನೂ ತನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 2 ಆದರೂ ಸಮೀಪ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗ ಾದ
ಾಯಿ, ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಈ ನಿಯಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಕನಿ್ನಕೆ ಾಗಿರುವ ತಂಗಿ
ಇನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗದೆ ಅವನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ
ಅವಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಅವನು ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
4 ಅವನು ಕುಲದಲಿ್ಲ ಾಯಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ
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*ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ಾಡಿದರೆ ಾಜಕಸೇವೆಗೆ
ಅ ೕಗ್ಯ ಾ ಾನು. 5 †ಅವರು ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು,
ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ವಿ ಾರಗೊಳಿಸ ಾರದು; ದೇಹವನು್ನ
ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 6 ಅವರು ದೇವರಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾವುಸೇವಿಸುವದೇವರಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸ ಾರದು. ತಮ್ಮ ದೇವರ ಆ ಾರವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರು ಸಮಪಿರ್ಸುವವರು
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು. 7 ಾಜಕರು ತಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾದವರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇಶ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ,
ಾನವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿಅಥ ಾ ಗಂಡನಿಂದ

ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
8 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವವ ಾದ
ಾರಣ ಅವರನು್ನ ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂದು ಾವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು ನೀವು
ಾವಿಸಬೇಕು. 9 ಾಜಕನ ಮಗಳು ವೇಶೆ್ಯ ಎಂಬ ನಿಂದೆಗೆ
ಒಳ ಾದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದವ ಾದಳು,
ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

10 “ ‘ಮ ಾ ಾಜಕನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾನನು, ಾವನು ತೈ ಾಭಿಷೇಕಹೊಂದಿ, ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿ, ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬರುವನೋ ಅವನು ದುಃಖಸೂಚನೆ ಾಗಿ
ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 11 ಅವನು ಶವವಿರುವ ಾವ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಹೋಗ ಾರದು. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಮರಣದನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 12ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ ಬಿಡಲೇ

* 21:4 21:4 ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನು
ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. † 21:5 21:5 19:27-28 ವಚನಗಳನು್ನ ಓದಿರಿ.
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ಾರದು; ಬಿಟು್ಟಹೋದರೆ ಾನು ಸೇವೆ ಾಡುವ ದೇವರ ಮಂದಿರದ
ೌರವಕೆ್ಕ ಕುಂದು ಬರುವುದು. ತನ್ನ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯಿ್ಯಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, ಾನು
ಯೆಹೋವನು. 13ಅವನು ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
14 ಅವನು ವಿಧವೆಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಾ್ನಗಲಿ,
ಾನವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ

ವೇಶ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಸ್ವದೇಶದವರಲಿ್ಲಯ ಕನಿ್ನಕೆಯನೆ್ನೕ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
15ಇಲ್ಲ ಾದರೆಅವನಸಂತತಿಯಸ್ವಜನರೊಳಗೆಅವನುಅಪ ಾದಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವನು. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ಯೆಹೋವನು ಾನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಂಗಹೀನರು ಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದೆಂಬ
ನಿಯಮ

16 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 17 “ನೀನು
ಆರೋನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಎ ಾ್ಲ
ತ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾವಅಂಗವಿಕಲನೂ ದೇವರ ಆ ಾರವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರ ಾರದು; ಅಂಗವಿಕಲನು ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಾರದು. 18ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಲಿ,
ಕುಂಟ ಾಗಲಿ, ವಿ ಾರ ಮುಖವುಳ್ಳವ ಾಗಲಿ, 19 ವಿಪರೀತ
ಅವಯವಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಲಿ, ಕೈ ಾಲು ಮುರಿದವ ಾಗಲಿ, 20 ಗೂನು
ಇಲ್ಲವೇ ಕುಬ್ಜ ಾಗಲಿ, ಹೂಗಣ್ಣ ಅಥ ಾ ಾಯಿಗಣ್ಣ ಾಗಲಿ,
ಕಜಿ್ಜ, ತುರಿಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಲಿ, 21 ನಪುಂಸಕ ಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಾವ
ಕಳಂಕವಿದ್ದವ ಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರ ಾರದು. ಅಂಥವನು
ದೇಹದಲಿ್ಲ ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಆ ಾರವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಲೇ ಾರದು. 22 ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾದ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದುದನು್ನ ಅವನು
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ಊಟ ಾಡಬಹುದು. 23 ಅವನಿಗೆ ಕಳಂಕವಿರುವುದರಿಂದ
ತೆರೆಯನು್ನ ಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬರ ಾರದು; ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬರ ಾರದು; ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಗಳ ೌರವಕೆ್ಕ ಅವನಿಂದ ಕುಂದು
ಉಂಟಾಗ ಾರದು; ಆ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ಯೆಹೋವನು ಾನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

22
ಪರಿಶುದ್ಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಾ ಾರಣವೆಂದೆಣಿಸಿ ಾರದೆಂಬ

ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮ
1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ಆರೋನನೂ

ಮತು್ತ ಅವನಮಕ್ಕಳೂ ಾವುಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ
ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. ಅವರು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮದ ಘನತೆಗೆ
ಕುಂದನು್ನ ತರ ಾರದು; ಾನು ಯೆಹೋವನು. 3 ಅವರಿಗೆ
ನೀನು ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವ ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲೆಂದು ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಾನಿ್ನಧ್ಯಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು
ಾಕಬೇಕು; ಾನು ಯೆಹೋವನು. 4ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಾವನಿ ಾದರೂ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಮೇಹ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ

ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವ ತನಕದೇವರಿಗೆನೈವೇದ್ಯ ಾದಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಊಟ ಾಡ ಾರದು. ಹೆಣದ ಸಂಪಕರ್ದಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದುದನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವ ಾಗಲಿ, ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾಡಿಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ,
5 ಹರಿ ಾಡುವ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟ ಅಥ ಾ ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
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6 “ ‘ಅಶುದ್ಧ ಾದುದನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ಾಜಕನು ಆ ದಿನದ
ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ
ಾ್ನನ ಾಡುವ ತನಕ ಅವನು ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.

7 ಹೊತು್ತಮುಣುಗಿದ ನಂತರ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯವನು್ನ
ಊಟ ಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅವನ ಆ ಾರವೇ. 8ಅವನು ಾ ಾಗಿ
ಸತು್ತಬಿದ್ದದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ, ಾಡುಮೃಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ತಿಂದು ತನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಾನುಯೆಹೋವನು.
9 ಾಜಕರು ಈ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಇವುಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ನನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಪಡಿಸಿದರೆ ಆ
ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಸ ಾ್ತರು. ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಯೆಹೋವನು ಾನು.

10 “ ‘ ಾಜಕನಲ್ಲದೆ ಇತರರು ನೈವೇದ್ಯದ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ
ಊಟ ಾಡ ಾರದು. ಾಜಕನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅತಿಥಿ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಲಿ ಅದನು್ನಊಟ ಾಡ ಾರದು. 11ಆದರೆ
ಾಜಕನು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗು ಾಮರೂ ಮತು್ತ ಅವನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗು ಾಮರು ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬಹುದು.
12 ಾಜಕನ ಮಗಳು ಾಜಕನಲ್ಲದ ಇತರರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅವಳು ನೈವೇದ್ಯದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡ ಾರದು.
13 ಾಜಕನ ಮಗಳು ವಿಧವೆ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಗಂಡನಿಂದ
ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಕನೆ್ಯ ಾಗಿಯೇ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ
ಸೇರಿ ತಂದೆಯ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಾಗಬಹುದು. ಾಜಕರಲ್ಲದ
ಇತರರು ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಲೇ ಾರದು. 14 ಾವ ಾದರೂ
ತಿಳಿಯದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದರೆ ಅದನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಐದನೆಯ ಾಗವನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
15 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲೆಂದು ಇಟ್ಟ ನೈವೇದ್ಯದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಾಜಕರು ಾ ಾರಣವೆಂದು ಎಣಿಸ ಾರದು.
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16 ಾಗೆ ಎಣಿಸಿದರೆ ಾವು ಆ ನೈವೇದ್ಯಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಊಟ ಾಡುವುದರಿಂದ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಶಿ ಹೊಂದುವರು.
ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ *ಅವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನು ಾನು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಪಶುಗಳನೆ್ನೕ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ

17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 18 “ನೀನು
ಆರೋನನಿಗೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಾಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಆಗಲಿ, ಅವರ ನಡುವೆ
ಾಸಿಸುವ ಇತರರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಾವ ಾದರೂ ಹರಕೆ ಾಗಿ
ಅಥ ಾ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಾಡು ಾಗ, 19 ಅದು ಸಮಪರ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ದನಗಳಿಂ ಾಗಲಿ

ಅಥ ಾ ಆಡು ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಗಂಡನೆ್ನೕ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 20 ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇರುವಂಥದ್ದನು್ನ
ತರ ಾರದು;ಅಂಥದುಸಮಪರ್ಣೆಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಾವ ಾದರೂ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಹರಕೆ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ದನವನು್ನ ಅಥ ಾ ಹಿಂಡಿನ ಆಡು ಇಲ್ಲವೇ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ತಂದರೆ ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅದು ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು; ಅದರಲಿ್ಲ ಾವ
ಕುಂದುಕೊರತೆಯೂ ಇರ ಾರದು. 22 ಕುರು ಾದದು್ದ, ಕುಂಟಾದದು್ದ,
ಾಯ ಾದದು್ದ, ಹುಣು್ಣಳ್ಳದು್ದ, ಕಜಿ್ಜ ತುರಿಯುಳ್ಳದು್ದ ಇಂಥವುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲೇ ಾರದು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಲೇ ಾರದು. 23 ಹೋರಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ಕುರಿಯ
ಅವಯವಗಳಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಹರಕೆ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿದರೆ
ಅದು ಸಮಪರ್ಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಬೀಜಹೊಡೆದ, ಕುಟಿ್ಟದ, ಒಡೆದ
ಮತು್ತ ಕೊಯ್ದ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು,

* 22:16 22:16ಅಥ ಾ ಆ ನೈವೇದ್ಯಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ.
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ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಾಗೆ ಾಡಲೇ ಾರದು.
25 ಅನ್ಯದೇಶದವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಂತಹ ಪಶುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸ ಾರದು; ಅದು †ಕುಂದುಳ್ಳದು್ದ,
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದುದಲ್ಲ; ಆದ ಾರಣ ಸಮಪರ್ಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ”
ಅಂದನು.

26 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,
27 “ಕರು ಾಗಲಿ, ಕುರಿಮರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಆಡುಮರಿ ಾಗಲಿ
ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅದು ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರೆ ಅದು ಅಂಗೀ ಾರ ಾಗುವುದು.
28ಹೆತ್ತ ಆಕಳನು್ನ,ಅದರ ಕರುವನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಈದ ಆಡು, ಕುರಿಗಳನು್ನ,
ಅವುಗಳಮರಿಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಧಿಸ ಾರದು.

29 “ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಡುವ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾದ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

30ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು; ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂಉಳಿಸ ಾರದು. ಾನುಯೆಹೋವನು.

31 “ಈ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು;
ಾನು ಯೆಹೋವನು. 32 ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮದ ಘನತೆಗೆ
ಕುಂದು ತರ ಾರದು; ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು; ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ಯೆಹೋವನು. 33 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದೆನ ಾ್ಲ; ಾನು ಯೆಹೋವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಆಚರಿಸಬೇ ಾದ ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವಗಳು

† 22:25 22:25 ಆ ಪಶುಗಳ ಾಲೀಕರು ಅವುಗಳ ಬೀಜಹೊಡೆದ ಾರಣ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಅವುಗಳು ೕಗ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲ.
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1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ಯೆಹೋವನಿಂದ
ನೇಮಕ ಾದ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಗಳು ಇವೇ; ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಜನರು ಸಭೆಸೇರಿಬರಬೇಕೆಂದು ಾರಬೇಕು.
ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಇವೇ.

ಸಬ್ಬತ್
3 “ ‘ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಬೇಕು; ಏಳನೆಯ

ದಿನ ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು, ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿದೆ.
ಅದರಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ
ವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅದುಯೆಹೋವನಿಗೆಮೀಸ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿದೆ.

4 “ ‘ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಕ ಾದ ಹಬ್ಬದ ಾಲಗಳು ಇವೇ;
ಈ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು. ನೇಮಕ ಾದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು.

ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ
5 “ ‘ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ *ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ

ವೇಳೆಯಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
6 ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇ ಾದ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದು ದಲುಗೊಂಡು ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 7 ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು; ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. 8 ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಏಳನೆಯ
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ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಾಡ ಾರದು’ ”ಅಂದನು.
ಪ್ರಥಮಫಲದ ಸಮಪರ್ಣೆ

9 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 10 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲನ ಜವೆಗೋದಿಯ ಪೈರನು್ನ
ಕೊಯು್ಯ ಾಗ, ಪ್ರಥಮಫಲದ ಸಿವುಡನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದು ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 11 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗೀ ಾರ ಾಗುವಂತೆ
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ

ನಿ ಾಳಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವನು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರು ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ
ಅದನು್ನ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. 12 ಆ ಸಿವುಡನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ
ಟಗರನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
13 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಾಡಬೇ ಾದ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವು ಾವುದೆಂದರೆ
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆತ ಆರು ಸೇರು ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ
ಾನದ್ರವ್ಯವು †ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸ. 14 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ತಂದು ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಆ
ವಷರ್ದ ಬೆಳೆಯ ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಹಸಿತೆನೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು. ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದು
ಾಶ್ವತನಿಯಮ.
ಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬ

15 “ ‘ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನದಿಂದ ಆ ಪ್ರಥಮ ಸಿವುಡನು್ನ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಿದ ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
† 23:13 23:13 ಒಂದು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. ವಿ ೕ 29:40 ನೋಡಿರಿ.
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ಏಳು ಾರಗಳು ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಐವತು್ತ ದಿನಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು.
16 ಏಳನೆಯ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೊಸಬೆಳೆಯ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 17 ನಿಮ್ಮ
ನಿ ಾಸಗಳಿಂದ ತಂದ ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಎರಡು
ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ಹುಳಿ ಾಕಿದ
ಗೋದಿಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿ ಪ್ರಥಮಫಲ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 18 ಆ ರೊಟಿ್ಟಗ ಡನೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಏಳು ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗುವವು.
19 ಅದಲ್ಲದೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದಎರಡುಟಗರುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 20 ಾಜಕನು ಇವುಗಳನು್ನ, ಪ್ರಥಮಫಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿ
ಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. 21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ

ಸಭೆಸೇರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ

ಸಂತತಿಯವರಿಗೂಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತನಿಯಮ.
22 “ ‘ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೈರನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ ಹೊಲಗಳ

ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಯ್ಯ ಾರದು ಮತು್ತ
ಹಕ್ಕ ಾಯ ಾರದು. ಇವುಗಳನು್ನ ಬಡವರಿಗೋಸ ್ಕರವು ಾಗು
ಪರದೇಶದವರಿಗೋಸ ್ಕರವು ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಹಬ್ಬ
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23 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 24 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು, ‘ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ವಿ ಾಮವಿರಬೇಕು.

ಅದನು್ನ ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು.
ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು. 25 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು; ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು’ ”ಅಂದನು.

ಾಪಪರಿ ಾರಕ ದಿನ
26 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 27 “ಅದೇ

ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ.
ಅದರಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು; ನೀವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಮವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 28ಆದಿನದಲಿ್ಲ ಾವಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ
ನಡೆಸ ಾರದು. ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ ಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಆಚರಣೆನಡೆಯುವುದು. 29 ಾವ ಾದರೂಆದಿನದಲಿ್ಲಉಪ ಾಸ
ಾಡದೆಹೋದರೆ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕು.

30 ಾವ ಾದರೂ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇರದಂತೆ ಾಶ ಾಡುವೆನು. 31 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ

ಸಂತತಿಯವರಿಗೂಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತನಿಯಮ.
32 ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಸಂಪೂಣರ್ವಿ ಾಮವುಳ್ಳ ದಿನ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉಪ ಾಸದಿಂದಿರಬೇಕು. ಆ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ
ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಮರುದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದ
ವರೆಗೆ ನೀವು ಆ ವಿ ಾಮದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
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33 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 34 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
35 ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು;
ಾವಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸ ಾರದು. 36ಆಏಳುದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು,
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು
ಸಭೆಸೇರುವ ದಿನ ಾದುದರಿಂದ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ಾಡ ಾರದು.
37 “ ‘ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದಿನಗಳೇ ಯೆಹೋವನ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು. ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಸೇರುವಂತೆ ನೀವುಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.
ಆ ಾ ದಿನಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ, ಾನದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 38ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇ ಾದ ಕಪ್ಪ, ಾಣಿಕೆ, ಹರಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ
ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

39 “ ‘ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ತೋಟ ಮತು್ತ ತೋಪುಗಳ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದ ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡದೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ವಿ ಾಮದಿಂದಿರಬೇಕು. 40 ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೃಕ್ಷದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ, ಖಜೂರ್ರ ಮರದ ಗರಿಗಳನು್ನ,
ಎಲೆಗಳು ದಟ್ಟ ಾಗಿರುವ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನೀರಿನ
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ಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ನೀರವಂಜಿ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ
ಸಂಭ್ರಮ ಾಗಿರಬೇಕು. 41 ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು
ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು; ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಇದು ಾಶ್ವತನಿಯಮ; ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 42ಏಳು ದಿನಗಳು ನೀವು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವದೇಶಸ್ಥ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕು. 43 ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡಿದೆನೆಂಬು ಾಗಿ
ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು’ ”ಅಂದನು.

44 ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಕ ಾದ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

24
ದೇವ ಾ್ಥನದ ದೀಪಸ್ತಂಭ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
2 “ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲನ ದೀಪಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಉರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಎಣೆ್ಣಮರದ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕುಟಿ್ಟ ತೆಗೆದನಿಮರ್ಲ ಾದ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು.
3 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದಣ ತೆರೆಯ ಹೊರಗೆ, ಆ ದೀಪಗಳುಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ವರೆಗೂ
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಇದು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತನಿಯಮ.
4 ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಣತೆಗಳನು್ನ
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ಆ ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಇಟು್ಟ
ನಿವರ್ಹಿಸಬೇಕು.
ಪವಿತ್ರ ಾದ ರೊಟಿ್ಟ

5 “ಅದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಗೋದಿಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು; ಪ್ರತಿ ಂದು ರೊಟಿ್ಟಯು ಆ ಾರು
ಸೇರಿನ ಾಗಿರಬೇಕು*. 6 ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ಾರು ರೊಟಿ್ಟಗಳ
ಮೇರೆಗೆ ಎರಡು ಾಶಿಗ ಾಗಿ, ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. 7 ಒಂದೊಂದು ಾಶಿಯ
ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಾದ ಧೂಪವನು್ನ ಇಡಬೇಕು. ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಧೂಪವೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 8 ಾಜಕನು ಾ ಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕ್ರಮಪಡಿಸಬೇಕು. ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಬಂಧನೆಯಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
9 ಅವು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ
ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾದುದರಿಂದ ಾಶ್ವತನಿಯಮದ
ಪ್ರ ಾರ ಾಜಕರಿಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು”ಅಂದನು.
ದೇವದೂಷಕನಿಗೆಮರಣಶಿ

10 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ಪುರುಷನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವನೊಬ್ಬನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದನು. 11 ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಶಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

* 24:5 24:5ಆ ಾರು ಸೇರಿನ ಾಗಿರಬೇಕು ಅಥ ಾ ಏಫಾದಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಾಗ.
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ಅವನ ಾಯಿಯು ಾನ್ ಕುಲದದಿಬಿ್ರೕಯಮಗ ಾದ ಶೆಲೋಮೀತ್
ಎಂಬುವವಳು. 12 ಅವನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ತೀಪರ್ನು್ನ
ತಿಳುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಾವಲಲಿ್ಲರಿಸಿದರು.

13ಆಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 14“ದೂಷಿಸಿದ
ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಅವನ
ದೂಷಣೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟನಂತರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 15 ಮತು್ತ ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು, ‘ತನ್ನ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವನು ಆ ದೋಷದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 16 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ನಿಂದಿಸಿದವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ ಾಗಬೇಕು; ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅನ್ಯದೇಶಸ್ಥನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥ ಾ
ಸ್ವದೇಶಸ್ಥನೇ ಆಗಿರಲಿ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.

17 “ ‘ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿ ಾಗಬೇಕು.
18ಪಶುವನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದವನಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಈಡನು್ನ
ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ಾ್ರಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು.
19 ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಅಂಗಹೀನ ಾಡಿದರೆ ಅವನು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಾಡಿಸಬೇಕು. 20 ಅವಯವವನು್ನ

ಮುರಿದವನಿಗೆ ಅವಯವವನು್ನ ಮುರಿಯುವುದೇ ಶಿ . ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕಣ್ಣನೂ್ನ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಹಲ್ಲನೂ್ನ ತೆಗೆಸಬೇಕು.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಅಂಗಹೀನ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರತಿ ಾರ
ಾಡಬೇಕು. 21 ಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದವನು ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಈಡು

ಕೊಡಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
22 ಅನ್ಯರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸ್ವದೇಶದವರಿ ಾಗಲಿ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ
ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂಬುದೇ.
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23 ೕಶೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಾಗಿ
ಅವರು ದೂಷಿಸಿದವ ಾದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಡಿದರು.

25
ಸಬ್ಬತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಷರ್

1ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
2 “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಬಂ ಾಗ ಆ ದೇಶವೂ ಯೆಹೋವನ
ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ಾಲವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 3 ಆರು
ವಷರ್ಗಳು ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತಬಹುದು, ಾ್ರ
ತೋಟದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಹೊಲತೋಟಗಳ
ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. 4 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್
ಾವ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡ ಾರದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಲ ಾಗಿಯೂ

ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಚರಿಸಬೇ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ಾಲ ಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು, ಾ್ರ ತೋಟದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. 5 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪೈರನು್ನ
ನೀವು ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ
ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾರದು. ಆ ವಷರ್ವೆ ಾ್ಲ
ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿರಬೇಕು. 6 ಆದರೆ ಅಂತಹ
ಸಬ್ಬತ್ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ನಿಮಗೂ,
ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾಸಿಯರಿಗೂ, ಕೂಲಿಯವರಿಗೂ, 7 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವವರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗಬಹುದು.

ಜೂಬಿಲಿಎಂಬ ಬಿಡುಗಡೆಯಸಂವತ್ಸರ
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8“ ‘ಅದಲ್ಲದೆಏಳುವಷರ್ಕೊ್ಕಂದರಂತೆಏಳುಸಬ್ಬತ್ವಷರ್ಗಳನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ಆ ಏಳು ಸಬ್ಬತ್ ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಾಲವು ಅಂದರೆ
ನಲ್ವತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. 9 ಆಮೇಲೆ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. ಸಕಲ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಾದ ಆ
ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು.
10 ನೀವು ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ
ವಷರ್ವೆಂದು ಾವಿಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಯಿತು ಎಂಬು ಾಗಿ ಾರಬೇಕು. ಅದು *ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರ ಾದುದರಿಂದನೀವೆಲ್ಲರುನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಭೂಮಿಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಇರಬಹುದು. 11 ಆ ಐವತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತ್ತ ಾರದು, ಾ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪೈರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು;
ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳದ ಹಣ್ಣನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾರದು. 12 ಅದು ಜೂಬಿಲಿ ವಷರ್ ಾದುದರಿಂದ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಮೀಸ ಾದದೆ್ದಂದು ಾವಿಸಬೇಕು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ
ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನಊಟ ಾಡಬೇಕು.

13 “ ‘ಜೂಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಗಳು
ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಬರುವವು. 14 ನೀವು ಸಿ್ಥರಸೊತ್ತನು್ನ
ಸ್ವದೇಶದವರೊಡನೆ ಕ್ರಯ ಮತು್ತ ವಿಕ್ರಯ ಾಡು ಾಗ ಇದರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡ ಾರದು. 15 ಹಿಂದಿನ ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಎಷು್ಟ ವಷರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಿ, ಸ್ವದೇಶದವನಿಂದ
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅದರಂತೆ ಾರುವವನು ಎಷು್ಟ
ವಷರ್ಗಳ ಬೆಳೆ ಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು.
16 ಮುಂದಣ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ಹೆಚು್ಚ ವಷರ್ಗ ಾದರೆ
* 25:10 25:10 ಇಬಿ್ರಯ ಪದದ ಅಥರ್ ಟಗರಿನ ಕೊಂಬು. ಇದನು್ನ ಸಂಗೀತದ
ಉಪಕರಣ ಾಗಿ ಬಳಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಪುನಃ ಾ್ಥಪನೆಯ ವಷರ್ವನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸು ಾಗ ಇದನು್ನ
ಊದುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಯವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಾದರೆ ಕಡಿಮೆ
ಾಡಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಾರುವುದು ಭೂಮಿಯನ್ನಲ್ಲ,

ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರ ಾರ ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಾರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. 17 ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು.

18 “ ‘ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಆಗ ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸ ಾಗಿರುವಿರಿ.
19 ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಫಲವ ಾ್ತಗುವುದು, ನೀವು ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ
ಊಟ ಾಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ
ಾಸ ಾಡುವಿರಿ.
20 “ ‘ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದ ಾ್ಕಗಲಿ,

ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಆ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತೕರೋ 21 ಕೇಳಿರಿ,
ಆರನೆಯ ವಷರ್ದ ಬೆಳೆ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ
ಬೆಳೆಯ ಾ್ಟಗುವುದು. 22 ನೀವು ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತಿ್ತ,ಅದರಬೆಳೆದೊರೆಯುವ ತನಕಅಂದರೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯವಷರ್ದ
ವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೇ
ಜೀವನ ಾಡುವಿರಿ.
ಸಿ್ಥರ ಆಸಿ್ತಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

23 “ ‘ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾರ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಆ ಭೂಮಿ ನನ್ನದು; ನೀ ಾದರೋ ಪರದೇಶದವರು ಾಗೂ
ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡವರು. 24 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಸ್ವತಿ್ತನಭೂಮಿನಿಮ್ಮವಶಕೆ್ಕ ಬಂದರೆಅದನು್ನಈಡುಕೊಟು್ಟ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಧಿ ಾರವು ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಇರಬೇಕು.

25 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಡವ ಾಗಿ ತನ್ನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಏ ಾದರೂ ಾರಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಸಮೀಪ ಾದ
ಬಂಧುವು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 26 ಬಿಡಿಸುವ ಬಂಧುವು
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ಇಲ್ಲದೆಹೋದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಾರಿದವನೇ ಸಿ್ಥತಿವಂತ ಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿದರೆ, 27 ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾರಿದಂದಿನಿಂದ ಕಳೆದ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದ ಕ್ರಯವನು್ನ

ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 28ಅವನು
ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಹೋದರೆ ಅದು
ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನ ವಶದಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕು. ಜೂಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು;
ಆಗ ಆ ಭೂಮಿಪುನಃ ಾರಿದವನ ವಶಕೆ್ಕ ಬರುವುದು.

29 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ೌಳಿ ಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ
ಮನೆಯನು್ನ ಾರಿದರೆ ಅದನು್ನ ಾರಿದ ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು
ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂತಿರ್ ಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಈಡುಕೊಟು್ಟ
ಬಿಡಿಸಬಹುದು; ಪೂ ಾ ಒಂದು ವಷರ್ದ ತನಕ ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವು ಅವನಿಗಿರುವುದು. 30 ೌಳಿಗೋಡೆಯುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಮನೆ ಒಂದು ವಷರ್ದೊಳ ಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಅದು ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾರಿದವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು. 31 ೌಳಿಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಮನೆಗಳು ಬಯಲಿನ ಹೊಲಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು; ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರವಿದು್ದ, ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಅವು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವವು. 32 ಆದರೆ ಲೇವಿಯರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲನ ಮನೆಗಳು ಾರಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದು.
33ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಾರೂಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸದೆಹೋದರೆ,ಲೇವಿಯರ
ಸ್ವಂತ ಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದು. ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲನ
ಮನೆಗಳು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅವರ ಾ್ವಸವಷೆ್ಡ.
34 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ
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ಾರಲೇ ಾರದು. ಅವುಅವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಸ್ವತು್ತ.
ಬಡವರ ವಿ ೕಚನೆ

35 “ ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ಬಡತನದಿಂದ
ಗತಿಹೀನ ಾದರೆ, ಅವನು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡ ವಿದೇಶೀಯನೆಂದು ಅಥ ಾ
ಪ್ರ ಾಸಿಯೆಂದು ಾವಿಸಿಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. 36ನೀವುಅವನಿಂದ
ಬಡಿ್ಡಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಭವ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು;
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬದುಕುವಂತೆ ನೀವು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 37 ನೀವು ಅವನಿಗೆ
ಹಣವನು್ನ ಾಲ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು,
ದವಸಕೊಟ್ಟರೆ ಾಭವನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು. 38 ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು; ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದವನು ಾನೇ.

39 “ ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ಬಡವ ಾಗಿ
ತನ್ನನೆ್ನೕ ಾರಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಗು ಾಮನಂತೆ ಕೆಲಸ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 40 ಅವನು ಕೂಲಿಯವನಂತೆಯೂ

ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರ ಾಸಿಯಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ, ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲಿ. 41ಆಗ ಅವನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು; ಅವನು ಸ್ವಜನರ
ಬಳಿಗೂ ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಸ್ವತಿ್ತಗೂ ಹೋಗಬಹುದು. 42 ಅವರು ನನಗೆ
ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದೆನು; ಾಸರನು್ನ ಾರುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಾರ ಾರದು.
43 ಅವರಿಂದ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. 44ನಿಮಗೆ ಾಸ ಾಸಿಯರು ಬೇ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅನ್ಯರನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 45 ನಿಮ್ಮ
ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿದೇಶಿಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರನೂ್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು;
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ಅಂಥವರು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಾ್ತಗಬಹುದು. 46 ನೀವು ಅಂಥವರನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತರು ಾಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಬಹುದು. ಅವರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಸರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದ ನೀ ಾದರೋ ಎಲ್ಲರೂ

ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

47 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಡವ ಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ
ಮನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಧನವಂತ ಾದ ಅನ್ಯದೇಶದವನಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಿ ಾಗಲಿ ತನ್ನನು್ನ ಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಬಹುದು. 48 ಅವನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ
ಈಡುಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. 49 ಅವನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ,
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿ ಾಗಲಿ,ಇವರಮಕ್ಕ ಾಗಲಿಅಥ ಾಸಮೀಪಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ
ಾರೇ ಆಗಲಿಈಡುಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಬೇ ಾದಷು್ಟ

ಹಣವು ದೊರೆತರೆ ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 50ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ಾರಿಕೊಂಡ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಮುಂದಣಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ದಣಿಯ ಸಂಗಡ ವಷರ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಾಡಿ ಆ
ಲೆಕ್ಕದಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೂಲಿಯವನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಾಡುವಂತೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಲೆಕ್ಕ
ಾಡಬೇಕು. 51ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಅನೇಕ

ವಷರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರ ಾರವೇ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕ್ರಯವನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 52 ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳು ಾತ್ರ ಉಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನೂ್ನ
ದಣಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 53 ಅವನು
ವಷರ್ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡ ಕೂಲಿಯವನಂತೆಯೇ
ದಣಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಆ ದಣಿ ಅವನಿಂದ ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ ಾರದು.
54 ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ
ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
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ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಬೇಕು. 55ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನ ಾಸರೇ;
ಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದೆನಲ್ಲವೇ.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ ಾಡ ಾರದೆಂಬ ನಿಯಮ

1 “ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು;
ಕೆತಿ್ತದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕಲು್ಲ ಕಂಬವ ಾ್ನಗಲಿ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಅಡ್ಡಬೀಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿ ಕೆತಿ್ತದ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಡ ಾರದು; ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. 2 ಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ
ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕು; ನನ್ನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನುಯೆಹೋವನು.

ವಿಧೇಯತೆ ತರುವ ಆಶೀ ಾರ್ದ
3 “ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ, 4 ಾನು ಮುಂ ಾರು ಮತು್ತ ಹಿಂ ಾರು
ಮಳೆಗಳನು್ನ ಆ ಾ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬರ ಾಡುವೆನು; ನಿಮ್ಮ
ಹೊಲಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವವು ಾಗು ತೋಟದ
ಮರಗಳು ಹೇರಳ ಾದ ಫಲಕೊಡುವವು. 5 ಕಣತುಳಿಸುವ ಕೆಲಸವು
ಾ್ರ ಯ ಬೆಳೆಯ ಾಲದ ತನಕ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವಕೆಲಸವುಬಿತ್ತನೆಯ ಾಲದವರೆಗೂನಡೆಯುವವು,ನೀವು
ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾಸ ಾಡುವಿರಿ. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು; ಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ;
ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು; ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವು ಶತು್ರಗಳ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸುವಿರಿ ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
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ಸಂಹರಿಸುವಿರಿ. 8 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ಜನರು ನೂರು ಜನರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ನೂರು ಜನರು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನೂ್ನ ಓಡಿಸುವರು;
ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾಗುವರು. 9 ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಬಹುಸಂ ಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು;
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 10 ನೀವು
ಬಹುದಿನದಿಂದ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಾನ್ಯವನು್ನ
ಊಟ ಾಡುವಿರಿ; ಹೊಸದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಹಳೆಯದನು್ನ
ತೆಗೆಯುವಿರಿ. 11 ಾನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಾಸ ಾಡುವೆನು;
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ತಿರು ಾಡು ಾ್ತ
ನಿಮಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುವಿರಿ.
13 ನೀವು ಐಗುಪರಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರ ಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವರ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾನೇ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು ನೀವು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತು
ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದವನು ಾನು.
ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಶಿ

14 “ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಈ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅನುಸರಿಸದೆ, 15 ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ನನ್ನ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದರೆ, 16 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ಷಯರೋಗ, ಚಳಿಜ್ವರ ಮುಂ ಾದ

ಭಯಂಕರ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು; ಇವುಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಂಗೆಟ್ಟವ ಾಗಿಯೂ,ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿಯೂ
ಇರುವಿರಿ. ನೀವು ಬೀಜಬಿತಿ್ತ ಾಗ ಅದರ ಫಲವು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯದೆ
ಹೋಗುವುದು; ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
17 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಹೋಗುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಳುವರು; ಾರೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬರದಿದ್ದರು ನೀವು ಹೆದರಿ ಓಡುವಿರಿ.
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18 “ಇ ಾ್ಟದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಏಳರ ಾ್ಟಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

19 ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ಬಲವನು್ನ ಮುರಿಯುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆ ಾಶವನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೂ ಾಗು ನೀವು
ಾಗುವಳಿ ಾಡುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಮ್ರದಂತೆಯೂ ಾಡುವೆನು.

20 ನೀವು ದುಡಿದದೆ್ದ ಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದು; ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತೋಟಗಳಮರಗಳು ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

21“ನೀವುನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿನಡೆದರೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಇನೂ್ನ ಏಳರ ಾ್ಟಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು.
22 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಡುಮೃಗಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು; ಅವು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು, ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವವು; ನಿಮ್ಮ
ಾರಿಗಳು ಾಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ.
23 “ಇಷು್ಟ ಶಿ ಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗೆ ಒಳ ಾಗದೆ ನನಗೆ

ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ, 24 ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಏಳರ ಾ್ಟಗಿ ಾಧಿಸುವೆನು. 25 ಶತು್ರಗಳ ಕತಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು; ನೀವು ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕತಿ್ತಯು ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಾಡುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರು ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಂಟುರೋಗಉಂಟಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು;ಹೀಗೆ ನೀವು ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಬೀಳುವಿರಿ. 26 ಾನು ನಿಮ್ಮ

ಜೀವ ಾ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟಾ್ಟಗ ಹತು್ತ ಜನರು ಹೆಂಗಸರು ಒಂದೇ
ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಸುಟು್ಟ,ಅದನು್ನ ತೂಕದಪ್ರ ಾರಹಂಚಿಕೊಡುವರು;
ನೀವು ಅದನು್ನಊಟ ಾಡಿ ಾಗ ತೃಪಿ್ತಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

27 “ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಇನೂ್ನ ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ, 28 ಾನು ನಿಮ್ಮ

ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಏಳರ ಾ್ಟಗಿ
ಶಿ ಸುವೆನು. 29 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ
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ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ. 30 ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವೆನು; ನೀವು ಸೂಯರ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಕಂಬಗಳನು್ನ

ಕಡಿದು ಾಕುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ
ಬೀ ಾಡುವೆನು; ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯಪಡುವೆನು.
31ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು; ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ಾನು ಮೂಸಿಯೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡುವೆನು;
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳೂ ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. 33 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ
ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಾ ಾಗುವುದು,
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು. 34 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಇರುವ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಾಳುಬಿದು್ದ
ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸಬ್ಬತ್ ಾಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು; ಅದು
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಸಬ್ಬತ್ ಾಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು.
35 ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಸಬ್ಬತ್ ಾಲದಲಿ್ಲ
ದೊರೆಯದವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ,ಅದು ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅನುಭವಿಸುವುದು.

36 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾರು ಶತು್ರಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವರೋ
ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಭೀತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.
ಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿ ಾಡುವ ಉದುರೆಲೆಯ ಸಪ್ಪಳವೂ ಅವರಲಿ್ಲ
ದಿಗಿಲು ಹುಟಿ್ಟಸುವುದು. ಅವರು ಆ ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಕೇಳಿ ಕತಿ್ತಯ
ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವವರಂತೆ ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಾರೂ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಾರದಿರು ಾಗಲೂ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಬೀಳುವರು.
37 ಾರೂ ಓಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಕತಿ್ತಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡುವವರಂತೆ ಒಬ್ಬರ
ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು; ಶತು್ರಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ
ತತ್ತರಿಸುವಿರಿ. 38 ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಾಣಿಸದೆ
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ಹೋಗುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
39 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಶತು್ರಗಳ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ೕಣ ಾಗಿ ಹೋಗುವರು.

40 “ಆದರೆ ಅವರು ಾವೂ ಾಗು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವರೆಂದೂ ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರೆ, ಾವು
ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದುದರಿಂದಲೇ 41 ಾನು ಅವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶತು್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯವರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬೇ ಾಯಿತೆಂದೂ ಒಪಿ್ಪ, ತಮ್ಮ ಂಡತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ನನ್ನ ಆ ಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾಪದಿಂದುಂಟಾದ ಶಿ ಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವು ಾದರೆ, 42 ಾನು ಾಕೋಬ್ ಇ ಾಕ್ ಅಬ್ರ ಾಮ್
ಇವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಅವರ ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ ಾನು ದಯೆಯಿಂದ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 43 ಅವರು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಸ್ವದೇಶವು
ನಿಜರ್ನ ಾಗಿಬಿದಿ್ದರು ಾಗತನಗೆಸಲ್ಲಬೇ ಾದಸಬ್ಬತ್ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಬೇಡವೆಂದು
ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿದ ಾರಣವೇ ತಮ್ಮ ಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿರುವುದು. 44 ಆದರೂ ಅವರು
ಶತು್ರಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ ಾನು ಅವರನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನವುದಿಲ್ಲ,
ಾ ಾ್ಸರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿದಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾನು ಅವರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೇ. 45 ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ

ಹಿತವನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದೆನಲ್ಲವೇ. ಾನು
ಯೆಹೋವನು” ಎಂಬುದೇ.

46ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
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ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾವಿಧಿಗಳೇ ಇವು.

27
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೀರಿಸಬೇ ಾದ ಹರಕೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯರ
ಾ್ರಣಗಳನು್ನಯೆಹೋವನಿಗೆಹರಕೆ ಾಡಿಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ,ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಶೆಕೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ
ನೀವು ಅವನಿಂದ ಕೊಡಿಸಬೇ ಾದ ಈಡು ಹೀಗಿರಬೇಕು.
3 ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದಿಂದ ಅರುವತು್ತ ವಷರ್ದ ವರೆಗಿನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ
ಪುರುಷನಿಗೋಸ ್ಕರ, ದೇ ಾಲಯದ *ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ
ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4 ಅದೇ ವಯಸಿ್ಸನ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೋಸ ್ಕರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಐದು
ವಷರ್ದ ವಯಸಿ್ಸನಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದ ವಯಸಿ್ಸನ ವರೆಗೆ
ಪುರುಷನಿಗೋಸ ್ಕರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೋಸ ್ಕರ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 6ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ವಯಸು್ಸ
ದಲುಗೊಂಡು ಐದು ವಷರ್ದ ವಯಸಿ್ಸನ ಹುಡುಗನಿಗೋಸ ್ಕರ

ಐದು ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಹುಡುಗಿಗೋಸ ್ಕರ ಮೂರು ಶೆಕೆಲ್
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 7ಅರವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾ್ರಯವನು್ನ ಾಟಿದ
ಪುರುಷನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹದಿನೈದು ಶೆಕೆಲ್ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೋಸ ್ಕರ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 8 ಾವ ಾದರೂ
ಬಡವ ಾಗಿ ನೇಮಕ ಾದ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದೆ ಹೋದರೆ,
ಅವನು ಹರಕೆ ಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಜಕನ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ಹರಕೆ ಾಡಿದವನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಅವನು ಕೊಡಬೇ ಾದ ಹಣ ಇಷೆ್ಟಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
* 27:3 27:3 ಇದು ಾಜಕನಿಂದ ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶೆಕೆಲ್. ಶೆಕೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸು ಾರು
6 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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9 “ ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬಹು ಾದ ಪಶುವನು್ನ
ಾವ ಾದರೂ ಹರಕೆ ಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಾ್ದದರೆ ಅದು ದೇವರ

ಸೊ ಾ್ತಗಿರಬೇಕು. 10 ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ
ಬದ ಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಇಲ್ಲವೇ ಒಳೆ್ಳಯದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ,
ಒಂದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದನೂ್ನ ಕೊಡ ಾರದು. ಅವನು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ಪಶುವಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಪಶುವನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಟಿ್ಟರುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, ದಲನೆಯ ಪಶುವೂ ಾಗೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಬದ ಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಪಶುವೂ ಎರಡೂ ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರಬೇಕು.
11 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಪಶುವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅದನು್ನ ಾಜಕನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 12 ಅದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ
ಅಥ ಾ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ ಎಂದು ಾಜಕನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆಲೆ
ಇಷೆ್ಟಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು; ಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ
ಅಂತಿಮ ಾದದು್ದ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು. 13 ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು
ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕ್ರಯದೊಡನೆ ಐದನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.

14 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಾಜಕನು ಅದು ಉತ್ತಮ ಾದ
ಮನೆ ೕ ಅಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಪರೀ ಸಿ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು; ಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆ
ಅಂತಿಮ ಾಗಿರುವುದು. 15 ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದ
ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕ್ರಯದೊಡನೆ
ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು; ಆಗ ಆ ಮನೆ
ಅವನ ಾಗುವುದು.

16 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಇಷು್ಟ †ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತತಕ ್ಕದು್ದ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದರ
† 27:16 27:16 ಆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸುಗಿ್ಗಯಿಂದ ಬಂದಷು್ಟ ಬೀಜದ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
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ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ‡ಓಮೆರ್ ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ
ಬಿತ್ತಬಹು ಾದ ಹೊಲವು ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬೆಲೆ ಾಳುವುದು.
17ಅವನುಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಆಹೊಲವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆಈ
ಕ್ರಯ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು. 18 ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತರು ಾಯ
ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹರಕೆ ಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಣ
ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರಕೆ ್ಕ ಕಳೆಯಬೇ ಾದ ವಷರ್ಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಮೇರೆಗೆ
ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಾಡಬೇಕು. 19 ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು
ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅದರ ಕ್ರಯದೊಡನೆ
ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು; ಆಗ ಆ ಹೊಲ
ಅವನ ಾಗಿರುವುದು. 20 ಾನು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ
ಾರಿದರೆ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

21 ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಆ ಹೊಲವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಹೊಲದಂತೆ ಆತನ ಸೊ ಾ್ತಗಿಯೇ
ಇರಬೇಕು;ಅದು ಾಜಕರ ವಶದಲಿ್ಲರಬೇಕು.

22 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೊಲವನು್ನ
ಅಂದರೆ ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಹೊಲವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆಹರಕೆ ಾಡಿಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, 23 ಾಜಕನುಮುಂದಣ
ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ಇರುವ ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದವನು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದದೆ್ದಂದು ಾವಿಸಿ ಅದೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 24ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಆ ಹೊಲವು
ಾರಿದವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಾರ ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ೕ

ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಬರಬೇಕು. 25 §ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ತೂಕವು ದೇ ಾಲಯದ ಶೆಕೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಪ್ಪತು್ತ
ಗೇ ಾ ತೂಕವುಒಂದು ಶೆಕೆಲಿಗೆಸಮ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾ ಾಗಲೂ
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
‡ 27:16 27:16 ಎರಡು ಖಂಡುಗ. ಹೋಮೆರ್ ಅಂದರೆ 10 ಏಫಾ ಅಥ ಾ 300
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. § 27:25 27:25 ವಿ ೕ 30:13 ನೋಡಿರಿ.
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26 “ ‘ಶುದ್ಧ ಪಶುವಿನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಾರೂ ಹರಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಡ ಾರದು; ಹೋರಿ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಡು ಅಥ ಾ
ಕುರಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಯೆಹೋವನ ಸೊತೆ್ತೕ. 27 ಅಶುದ್ಧ
ಪಶುವಿನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಮರಿ ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದದರೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು
ನಿಣರ್ಯ ಾದಬೆಲೆ ಂದಿಗೆಐದನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನು ಬಿಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ
ಅದನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಾರಬೇಕು.

28 “ ‘ ಾವ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯನ ಾ್ನಗಲಿ,
ಪಶು ಾ್ರಣಿಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಬೇರೆ ಾವುದ ಾ್ನಗಲಿ ಾವ ಷರತೂ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಹರಕೆ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದನು್ನ
ಾರಲೂ ಾರದು, ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಾರದು. ಕೇವಲ

ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂಥದೆ ಾ್ಲಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 29 ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನ
ಸೊ ಾ್ತಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಮನುಷ ್ಯ ಜಾತಿ ಾದರೆ
ಬಿಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗದು;ಅವನಿಗೆಮರಣವೇ ಆಗಬೇಕು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ದಶ ಾಂಶ
30 “ ‘ಹೊಲದ ಬೆಳೆ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ತೋಟದ ಹಣು್ಣಗ ಾಗಲಿ

ಭೂಮಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾಯದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಾಲು ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾದದು್ದ. 31 ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಕೊಡಬೇ ಾದ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆಅಷ್ಟರೊಡನೆ
ಐದನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 32ದನಗ ಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಂಡಿನ ಆಡು ಅಥ ಾ ಕುರಿಗ ಾಗಲಿ ಕುರುಬನು
ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತನೆಯದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿರಬೇಕು. 33 ಆ ಪಶುವು ಒಳೆ್ಳೕದೋ ಅಥ ಾ
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ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ ಎಂದು ನೋಡ ಾರದು; ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು.
ಕೊಡಬೇ ಾದವನು ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಾ್ದದರೆ ಅವನು
ದಲು ಲೆಕಿ್ಕಸಿದೂ್ದ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಇಟ್ಟದೂ್ದ

ಎರಡೂ ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳು ಇವೇ.
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ಇಂಡಿಯನ್ರಿವೈಜ್್ಡ ವಸರ್ನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Kannada

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 13 Apr 2023
57d1d9cf-b1ac-5226-925b-8989cef38e01

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/kan
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	ಯಾಜಕಕಾಂಡ

