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େଲବୀୟ ପୁ କ
େଲଖକ
ଏହି ପୁ କର େଲଖକ ସ ୀୟ ସମସ୍ୟା ପୁ କର େଶଷ

ପଦ ାରା ସମାଧାନ ହୁ ଏ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ ତେର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ନିମେ େମାଶା ୁ େଯଉଁଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସହି ସକଳ
ଆଜ୍ଞା ଏହି (ପ୍ର .ବଂ. 27:34; 7:38; 25:1; 26:46) ବଂଶାବଳୀ
ପୁ କେର ନିୟମ ବିଷୟେର ଅେନକ ଇତିହାସ ବ ତ େହାଇଅଛି
(8:10; 24:10-23)। େଲବୀୟ ଶ େଲବୀ ବଂଶରୁ ଆସି ଅଛି,
େଯଉଁମାନ ର ସଦସ୍ୟମାେନ ପରେମ ର ାରା ଯାଜକ
କମର୍ ଓ ଉପାସନାେର େନତୃ ନିମେ ପୃଥକ କରାଯାଇଥିେଲ।
ଏହି ପୁ କେର େଲବୀୟମାନ କାଯର୍ ୍ୟ ଓ ଦାୟି ବିଷୟେର
ଦଶର୍ ାଯାଇଅଛି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଯାଜକମାନ ୁ ଆେଦଶ ଦିଆଯାଏ େଯ
େସମାେନ କିଭଳି େଲାକମାନ ୁ ଉପାସନାେର କଢ଼ାଇ େନେବ ଏବଂ
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ଦାନ କରାଯାଇଅଛି େଯ େସମାେନ
କିପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିେବ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 1,446-1,405 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
େଲବୀୟ ପୁ କେର ଥିବା ନିୟମ ପରେମ ର ାରା େମାଶା ୁ

ସୀନୟ ପବର୍ ତ କି ା ସୀନୟ ପବର୍ ତ ନିକଟେର ଦିଆଯାଇଥିଲା,
େଯଉଁଠାେର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଉଣି
ାପନ କରିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପୁ କ ଯାଜକ, େଲବୀୟ ଏବଂ ଆସି ବାକୁ ଥିବା ଇସ୍ର ାଏଲର

ସମ ପିଢ଼ି ନିମେ େଲଖାଯାଇଥିଲା।
ଉେ ଶ୍ୟ
ସମାଗମ-ତ ୁ ନିକଟରୁ େମାଶା ୁ ପରେମ ର ଆ ାନ ଠାରୁ

େଲବୀୟ ପୁ କର ଆର ହୁ ଏ। ଉ ାର ପ୍ର ା େଲାକମାେନ
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େସମାନ ମହିମାମୟ ପରେମ ର, ଯିଏ ବ ର୍ ମାନ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି , ତାହା ସହିତ କିପରି ଉଚିତ ସହଭାଗିତା
ରଖିେବ େସହି ବିଷୟେର ଏହି ପୁ କ ପରିଭାଷିତ କେର। ଏହି
େଲାକମାେନ ମିସର ଏବଂ ଏହାର ସଂ ୃତି ଏବଂ ଧମର୍ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି କିଣାନ େଦଶକୁ ପ୍ର େବଶକରିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ େଯଉଁ େଦଶେର
େସମାନ ୁ ଅନ୍ୟ ସଂ ୃତି ଏବଂ ଧମର୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ଭାବିତ କରିବ।
େଲବୀୟ ପୁ କ େଲାକମାନ ୁ ଏହି ସଂ ୃତି ଠାରୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ
ଏବଂ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ବି ରହିବାକୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ େଯାଗାଏ।

ବିଷୟବ ୁ
ଉପେଦଶ

ରୂ ପେରଖା
1. େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ ଉପେଦଶ — 1:1-7:38
2. ପରେମ ର ଯାଜକମାନ ନିମେ ଉପେଦଶ — 8:1-
10:20

3. ପରେମ ର େଲାକମାନ ନିମେ ଉପେଦଶ — 11:1-
15:33

4. େବଦି ଓ ପ୍ର ାୟି ଦିନ ନିମେ ଉପେଦଶ — 16:1-34
5. ବ୍ୟାବହାରିକ ପବିତ୍ର ତା — 17:1-22:33
6. ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ, ପବର୍ ଓ େଭାଜି — 23:1-25:55
7. ପରେମ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ ପାଇବା ନିମେ ସ ର୍ — 26:1-
27:34

େହାମବଳିର ନିୟମ
1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଗମ-ତ ୁରୁ େମାଶା ୁ ଡାକି

କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ, ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଯଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳି ଉ ଗର୍ କେର,
େତେବ େସ େଗାରୁ ଅବା େମଷପଲରୁ ଆପଣା ବଳି ଆଣି ଉ ଗର୍
କରୁ ।

3 େସ ଯଦି େଗାଠରୁ (ଗାଈେଗାରୁ ପଲରୁ ) େହାମାଥର୍ କ ବଳି
ଉ ଗର୍ କେର, େତେବ ନିଖୁ ପୁଂପଶୁ ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ନିକଟକୁ
ଆଣିବ; େଯପରି ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବ। 4 ପୁଣି,
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େସ େହାମବଳିର ମ କେର ଆପଣା ହ ରଖିବ; ତହିଁେର େସହି
ବଳି ତାହାର ପ୍ର ାୟି ରୂ େପ ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବ। 5ତହଁୁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର େସହି େଗାବ କୁ ବଧ କରିବ; ଆଉ, ହାେରାଣର ପୁତ୍ର
ଯାଜକଗଣ ତାହାର ର େନଇ ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ସମୀପ
େବଦି ଉପର ଚାରିଆେଡ଼ ଛିି େବ। 6 ପୁଣି େସ େସହି େହାମବଳିର
ଚମର୍ କାଢ଼ି ତାହା ଖ ଖ କରିବ। 7 ଏଥିଉ ାେର ହାେରାଣ
ଯାଜକର ପୁତ୍ର ଗଣ େସହି େବଦି ଉପେର ଅି ରଖିେବ ଓ ଅି
ଉପେର କା ସଜାଇେବ। 8 ପୁଣି ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକମାେନ
େବଦି ଉପରି ଅି ଓ କା ଉପେର େସହି ପଶୁର ଖ ସକଳ,
ମ କ ଓ େମଦ ସଜାଇ ରଖିେବ। 9 ମାତ୍ର େସ ତାହାର ଅ ଓ
ପାଦ ଜଳେର େଧୗତ କରିବ; ତହଁୁ ଯାଜକ େବଦି ଉପେର ତାହାସବୁ
ଦ କରିବ, ତାହା େହାମବଳି, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର େହବ।

10 ଆଉ ଯଦି େସ େମଷ କି ଛାଗପଲରୁ େହାମବଳି ଉ ଗର୍
କେର, 11 େତେବ େସ ନିଖୁ ପୁଂପଶୁ େଘନି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
ଯଜ୍ଞେବଦିର ଉ ର ଦିଗେର ବଧ କରିବ; ପୁଣି ହାେରାଣର ପୁତ୍ର
ଯାଜକଗଣ େବଦିର ଉପର ଚତୁ ଗେର ତାହାର ର ଛିି େବ।
12ଆଉ େସ ତାହାର ମ କ ଓ େମଦ ସହିତ ତାକୁ ଖ ଖ କରିବ;
ତହିଁେର ଯାଜକ େବଦି ଉପରି ଅି ଓ କା ଉପେର ତାହା
ସଜାଇ ରଖିବ। 13 ମାତ୍ର େସ ତାହାର ଅ ଓ ପାଦ ଜଳେର େଧୗତ
କରିବ; ତହଁୁ ଯାଜକ େସହି ସମ ଉ ଗର୍ କରି େବଦି ଉପେର
ଦ କରିବ, ତାହା େହାମବଳି, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ଅି କୃତ ଉପହାର େହବ।

14ଆଉଯଦି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପକ୍ଷୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେର, େତେବ କେପାତ ଅବା ପାରାଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ
ତାହା େନବ। 15 ତହଁୁ ଯାଜକ ତାହା େବଦି ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହାର
ମ କ େମାଡ଼ି ତାକୁ େବଦି ଉପେର ଦ କରିବ; ଆଉ ତାହାର
ର େବଦି ପା ର୍ େର ନିଗାଡ଼ିବ। 16 ଏଥିଉ ାେର େସ ତାହାର ମଳ
ସହିତ ଗଳା ଥଳୀ େଘନି େବଦିର ପୂବର୍ ପା ର୍ ଭ ାନେର ନିେକ୍ଷପ
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କରିବ। 17ଆଉ, ପକ୍ଷମୂଳ ଚିରିବ, ମାତ୍ର ି ଖ କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣି
ଯାଜକେବଦିଉପରି ଅି ଓକା ଉପେରଦ କରିବ,ତହିଁେର
ତାହା େହାମବଳି, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର େହବ।

2
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ନିୟମ

1 ଆଉ, େକହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣିେଲ, ସରୁ ମଇଦା ତାହାର େନୖେବଦ୍ୟ େହବ; ପୁଣି େସ ତହିଁ
ଉପେର େତୖଳ ଢାଳି କୁ ୁ ରୁ େଦବ; 2 ପୁଣି ତାହା ହାେରାଣର ପୁତ୍ର
ଯାଜକମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିବ; ତହିଁେରଯାଜକ ତହିଁରୁ ମୁଠାଏ
ସରୁ ମଇଦା ଓ କିଛି େତୖଳ ଓ ସମ କୁ ୁ ରୁ େନବ; ପୁଣି ଯାଜକ
ରଣାଥର୍ କ ଅଂଶ ରୂ େପ ତାହା େବଦି ଉପେର ଦ କରିବ; ତାହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରତୁ ି ଜନକଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ଅି କୃତଉପହାର
େହବ। 3 ଏହି ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ଅବଶି ଅଂଶ ହାେରାଣର ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ ର େହବ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅି କୃତ ଉପହାର
ମଧ୍ୟେର ତାହା ମହାପବିତ୍ର ।

4 ଆଉ ଯଦି ତୁ େ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ତୁ ରେର ର ନ
େହାଇଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଦିଅ, େତେବ ତାହା େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ
ସରୁ ମଇଦାର ପିଠା ଅବା େତୖଳା ସରୁ ଚକୁଳି େହବ। 5ଆଉ ଯଦି
ପଲମେର ଭଜା ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା
େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ସରୁ ମଇଦାର ପିଠା େହବ। 6 ତୁ େ
ତାହା ଖ ଖ କରି ତହିଁ ଉପେର େତୖଳ ଢାଳିବ; ତାହା ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ। 7 ଆଉ ଯଦି କେରଇେର ର ନ େହାଇଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ
ତୁ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା େତୖଳେର ର ନ
େହାଇଥିବା ସରୁ ମଇଦାର େହବ। 8ତୁ େ ଏହିସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପ୍ର ୁତ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁକୁ ଆଣିବ; ଆଉ ତାହା ଯାଜକକୁ
େଦବ,ତହଁୁ େସ େବଦି ନିକଟକୁଆଣିବ। 9 ପୁଣି,ଯାଜକ େସହି ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟରୁ ରଣାଥର୍ କ ଅଂଶ େନଇ େବଦି ଉପେର ଦ କରିବ;
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ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ଅି କୃତ
ଉପହାର େହବ। 10 ପୁଣି େସହି ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ଅବଶି ଅଂଶ
ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ର େହବ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅି କୃତ
ଉପହାର ମଧ୍ୟେର ତାହା ମହାପବିତ୍ର ।

11 ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଯେକୗଣସି ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବ, ତାହା ତାଡ଼ିଯୁ େହବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ରୂ େପ
ତାଡ଼ି କି ମଧୁ ଦ କରିବ ନାହିଁ। 12 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଥମଜାତ
ଫଳର େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍
କରିବ, ମାତ୍ର ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ତାହା େବଦି ଉପରକୁ ଆସି ବ
ନାହିଁ। 13ଆଉତୁ େ ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରପ୍ର େତ୍ୟକଦ୍ର ବ୍ୟ
ଲବଣା କରିବ; କଦାପି ତୁ େ ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟକୁ ତୁ
ପରେମ ର ନିୟମସୂଚକ ଲବଣରହିତ େହବାକୁ େଦବ ନାହିଁ;
ତୁ ର ସମ େନୖେବଦ୍ୟ ସହିତ ଲବଣ ଉ ଗର୍ କରିବ।

14 ପୁଣି ଯଦି ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ଥମଫଳରେନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କର, େତେବ ତୁ ପ୍ର ଥମଜାତ ଫଳର
େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ଅି େର ଭଜା ଶିଷା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ମ ତ େକାମଳ
ଶିଷା ଉ ଗର୍ କରିବ। 15 ପୁଣି ତହିଁ ଉପେର େତୖଳ େଦବ ଓ
କୁ ୁ ରୁ ରଖିବ; ତାହା ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ। 16 ତହଁୁ ଯାଜକ ତହିଁର
ରଣାଥର୍ କ ଅଂଶ ରୂ େପ କିଛି ମ ତ ଶସ୍ୟ, କିଛି େତୖଳ ଓ
ସମ କୁ ୁ ରୁ ଦ କରିବ; ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ
ଉପହାର।

3
ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନର ନିୟମ

1ଆଉ, େକୗଣସି ବ୍ୟି ର ଉପହାର ଯଦି ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ
ହୁ ଏ; ଯଦି େସ ପଲରୁ ଅି ରା କି ମାଈ େଗାରୁ ଦିଏ, େତେବ େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁକୁ ନିଖୁ ପଶୁ ଆଣିବ। 2 ପୁଣି, େସ ସମାଗମ-
ତ ୁର ାର ନିକଟେର ଆପଣା ବଳିର ମ କେର ହ ରଖି ତାକୁ
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ବଧ କରିବ; ତହଁୁ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ ତାହାର ର
େବଦି ଉପେର ଚତୁ ଗେର ଛିି େବ। 3 ଏଥିଉ ାେର େସ େସହି
ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର
ଉ ଗର୍ କରିବ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅ ଆ ାଦକ େମଦ, ଅ ଉପରି େମଦ,
4 ଦୁଇ ଗୁଦର୍ ା, ତହିଁ ଉପରି ପା ର୍ ବ ର୍ ୀ େମଦ, ଯକୃତର ଉପରି
ଅ ପ୍ଲ ାବକ, ଗୁଦର୍ ା ସହିତ େନବ। 5 ତହଁୁ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଗଣ େବଦି
ଉପରି ଅି , କା ଓ େହାମଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର ତାହା ଦ କରିେବ;
ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ଅି କୃତ
ଉପହାର େହବ।

6 ଆଉ, ଯଦି େକହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େମଷାଦିପଲରୁ
ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ କେର, େତେବ େସ ନିଖୁ ଅି ରା କି ମାଈ
ପଶୁ ଉ ଗର୍ କରିବ। 7 ଯଦି େସ ଉପହାର ନିମେ େମଷବ
ବଳିଦାନ କେର, େତେବ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁକୁ ତାହା ଆଣିବ;
8 ପୁଣି ଆପଣା ବଳିର ମ କେର ହ ରଖି ସମାଗମ-ତ ୁ ନିକଟେର
ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତହଁୁ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଗଣ େବଦି ଉପେର
ଚାରିଆେଡ଼ ତାହାର ର ଛିି େବ। 9 ଏଥିଉ ାେର େସ େସହି
ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର
ଉ ଗର୍ କରିବ; ଅଥର୍ ାତ୍ , ତହିଁର େମଦ, ସମ େମଦମୟ ଲା ୁ ଳ
େମରୁ ଦ ନିକଟରୁ େନବ, ଅ ଆ ାଦକ େମଦ, ଅ ଉପରି
ସମ େମଦ, 10 ଦୁଇ ଗୁଦର୍ ା, ତହିଁ ଉପରି ପା ର୍ ବ ର୍ ୀ େମଦ ଓ
ଯକୃତର ଉପରି ଅ ପ୍ଲ ାବକ, ଗୁଦର୍ ା ସହିତ େନବ। 11ତହଁୁ ଯାଜକ
ତାହା େବଦି ଉପେର ଦ କରିବ; ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଅି କୃତ ଉପହାର ରୂ ପ େଭାଜନ।

12ଆଉ, େକହି ଯଦି ଛାଗଳ ବଳିଦାନ କେର, େତେବ େସ ତାହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁକୁ ଆଣିବ, 13 ପୁଣି, ଆପଣା ବଳିର ମ କେର ହ
ରଖି ସମାଗମ-ତ ୁ ନିକଟେର ତାକୁ ବଧ କରିବ; ତହଁୁ ହାେରାଣର
ପୁତ୍ର ଗଣ େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ତାହାର ର ଛିି େବ। 14ଆଉ,
େସ ତହିଁରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ଉ ଗର୍
କରିବ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅ ଆ ାଦକ େମଦ, ଅ ଉପରି ସମ
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େମଦ, 15 ଦୁଇ ଗୁଦର୍ ା, ତାହାର ଉପରି ପା ର୍ ବ ର୍ ୀ େମଦ ଓ
ଯକୃତର ଉପରି ଅ ପ୍ଲ ାବକ, ଗୁଦର୍ ା ସହିତ େନବ। 16ତହଁୁ ଯାଜକ
େବଦି ଉପେର ତାହା ଦ କରିବ; ତାହା ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍
ଅି କୃତ ଉପହାର ରୂ ପ େଭାଜନ; ସମ େମଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର।
17 ତାହା ତୁ ମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ସମ ଗୃହେର ପାଳନୀୟ
ଅନ କାଳୀନ ବିଧି; ତୁ େ ମାେନ େମଦ ଓ ର , କିଛି େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ।”

4
ପାପ େମାଚନ ବଳିଦାନର ନିୟମ

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ଯାହା ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି ,
ଯଦି େକୗଣସି ବ୍ୟି ତହିଁମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି କମର୍ କରି ଭୁ ଲବଶତଃ
ପାପ କେର; 3 ବିେଶଷତଃ ଅଭିଷି ଯାଜକ* ଯଦି େଲାକମାନ ର
େଦାଷଜନକ ପାପ କେର; େତେବ େସ ଆପଣା କୃତ ପାପ ନିମେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ନିଖୁ ଏକ େଗାବ ପାପାଥର୍ କ ବଳି
ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବ। 4 ପୁଣି େସ ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ନିକଟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର େସହି େଗାବ ଆଣି ତାହା ମ କେର ହ
ରଖି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। 5 ଆଉ, ଅଭିଷି
ଯାଜକ େସହି େଗାବ ର ର ରୁ କିଛି େନଇ ସମାଗମ-ତ ୁ ମଧ୍ୟକୁ
ଆଣିବ। 6 ପୁଣି, ଯାଜକ େସହି ର େର ଆପଣା ଅ ୁ ଳି ଡୁ ବାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ପବିତ୍ର ାନର ବିେ ଦ ବ ଆଗେର ସାତ ଥର
ଛିି ବ। 7ଆଉ, ଯାଜକ େସହି ର ରୁ କିଛି େନଇ ସମାଗମ-ତ ୁର
ମଧ୍ୟି ତ ସୁଗ ି ଧୂପେବଦିର ଶୃ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
େଦବ; ତହଁୁ େଗାବ ର ସମ ର େନଇ ସମାଗମ-ତ ୁର
ାରି ତ େହାମେବଦି ମୂଳେର ଢାଳିବ। 8ଆଉ, ପାପାଥର୍ କ ବଳିରୂ ପ

େଗାବ ର ସମ େମଦ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅ ଆ ାଦକ େମଦ, ଅ
ଉପରି େମଦ, 9 ଦୁଇ ଗୁଦର୍ ା, ତହିଁ ଉପରି ପା ର୍ ବ ର୍ ୀ େମଦ ଓ

* 4:3 ଅଥର୍ ାତ୍ ମହାଯାଜକ
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ଯକୃତର ଉପରି ଅ ପ୍ଲ ାବକ, ଗୁଦର୍ ା ସହିତ େନବ। 10 ମ ଳାଥର୍ କ
ବଳିର େଗାରୁ େହେଲ େଯରୂ ପ କରିବାକୁ ହୁ ଏ, େସରୂ ପ କରିବ; ପୁଣି
ଯାଜକ େହାମେବଦି ଉପେର ତାହା ଦ କରିବ। 11 ଆଉ, େସହି
େଗାବ ର ଚମର୍ , ସମ ମାଂସ, ମ କ, ପାଦ, ଅ ଓ େଗାମୟ,
12 ସବର୍ ସେମତ େଗାବ କୁ େନଇ ଛାଉଣି ବାହାେର ଶୁଚି ାନେର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଭ ନିେକ୍ଷପ ାନକୁ ଆଣି କା ଉପେର ଅି େର ଦ
କରିବ; ଭ ନିେକ୍ଷପ ାନେର ତାହା ଦ କରିବାକୁ େହବ।

13 ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ମ ଳୀ† ଯଦି ଭୁ ଲବଶତଃ ପାପ
କରି ଓ ତାହା ସମାଜର ଦୃି େର ଅେଗାଚର ହୁ ଏ, ଆଉ ଯାହା ନ
କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େସମାେନ
ଯଦି େକୗଣସି କମର୍ କରି େଦାଷୀ ହୁ ଅି ; 14 େତେବ େସମାନ
କୃତ େସହି ପାପ ଜଣାପଡ଼ିେଲ, ସମାଜ‡ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ
ଏକ େଗାବ ଉ ଗର୍ କରିେବ, ପୁଣି ସମାଗମ-ତ ୁ ନିକଟକୁ ତାହା
ଆଣିେବ। 15 ଏଥିଉ ାେର ମ ଳୀର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର େସହି େଗାବ ମ କେରହ ରଖିେବ;ଆଉସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର େସହି େଗାବ ବଧକରାଯିବ। 16ଆଉ, ଅଭିଷି ଯାଜକ
େସହି େଗାବ ର ର ରୁ କିଛି େନଇ ସମାଗମ-ତ ୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବ।
17 ପୁଣି, ଯାଜକ େସହି ର େର ଆପଣା ଅ ୁ ଳି ଡୁ ବାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଛାମୁେର ବିେ ଦ ବ ଆଗେର ସାତ ଥର ଛିି ବ। 18 ପୁଣି େସହି
ର ରୁ କିଛି େନଇ ସମାଗମ-ତ ୁ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖ
େବଦିର ଶୃ ଉପେର େଦବ,ଆଉସମାଗମ-ତ ୁର ାର ସମୀପ
େହାମେବଦି ମୂଳେର ତାହାର ସମ ର ଢାଳିବ। 19 ପୁଣି, ବଳିରୁ
ସମ େମଦ େନଇ େବଦି ଉପେର ଦ କରିବ। 20 ପୁଣି, େସ
େସହି ପାପାଥର୍ କ ବଳିର େଗାବ କୁ େଯରୂ ପ କଲା, ଏହାକୁ ହିଁ
େସରୂ ପ କରିବ; ଏହିରୂ େପ ଯାଜକ େସମାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି
କରିବ, ତହିଁେର େସମାେନ କ୍ଷମାପ୍ର ା େହେବ। 21 ଏଥିଉ ାେର
େସ େଗାବ କୁ ଛାଉଣିର ବାହାେର େନଇ ପ୍ର ଥମ େଗାବ ତୁ ଲ୍ୟ
ତାକୁ ଦ କରିବ; ତାହା ସମାଜର ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ।
† 4:13 ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ ଜନସମୂହ ‡ 4:14 ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ଜନସମୂହ
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22ଆଉ,ଯଦି େକୗଣସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାପ କେର ଓ ଯାହା ନ କରିବାକୁ
ତାହାରସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ରଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , େସସମ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସି ଏକ କମର୍ ଭୁ ଲବଶତଃ କରି େଦାଷୀ ହୁ ଏ; 23 େତେବ େସ
େଯଉଁ ବିଷୟେର ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ
କରାଗେଲ, େସଏକ ନିଖୁ ପୁଂ ଛାଗଉପହାରଆଣିବ। 24 ପୁଣି, େସ
େସହି ଛାଗର ମ କେର ହ ରଖି େହାମବଳି ବଧ କରିବା ାନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିବ; ତାହା ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ।
25 ତହଁୁ ଯାଜକ ଆପଣା ଅ ୁ ଳିେର େସହି ପାପାଥର୍ କ ବଳିର ର ରୁ
କିଛି େନଇ େହାମେବଦିର ଶୃ ଉପେର େଦବ ଓ ତାହାର ସମ
ର େହାମେବଦି ମୂଳେର ଢାଳିବ। 26 ପୁଣି ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନର
େମଦତୁ ଲ୍ୟତାହାରସକଳେମଦେନଇେବଦିଉପେରଦ କରିବ;
ଏହିରୂ େପ ଯାଜକ ତାହାର ପାପେମାଚନାଥର୍ କ ପ୍ର ାୟି କରିବ,
ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ର ା େହବ।

27ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି , ତହିଁରୁ
େକୗଣସି କମର୍ କରିବାେର ଯଦି ସାଧାରଣ େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି
ପ୍ର ାଣୀ ଭୁ ଲବଶତଃ ପାପ କରି େଦାଷୀ ହୁ ଏ 28 ଓ େସ େଯଉଁ
ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ ଯଦି ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ,
େତେବ େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ ନିମେ
ଏକ ନିଖୁ ଛାଗୀ ଉପହାର ଆଣିବ। 29 ପୁଣି େସ େସହି ପାପାଥର୍ କ
ବଳିର ମ କେର ହ ରଖି େହାମବଳି ବଧ କରିବା ାନେର େସହି
ପାପାଥର୍ କ ବଳି ବଧ କରିବ। 30 ତହଁୁ ଯାଜକ ଅ ୁ ଳିେର ତାହାର
ର ରୁ କିଛି େନଇେହାମେବଦିର ଶୃ ଉପେର େଦବ,ଆଉତାହାର
ସମ ର େହାମେବଦି ମୂଳେର ଢାଳିବ। 31 ପୁଣି, ମ ଳାଥର୍ କ
ବଳିରୁ ନିଆଯାଇଥିବା େମଦ ତୁ ଲ୍ୟ ଏହାର ସକଳ େମଦ େନବ; ତହଁୁ
ଯାଜକ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େବଦି
ଉପେର ତାହା ଦ କରିବ; ଏହିରୂ େପ ଯାଜକ ତାହା ନିମେ
ପ୍ର ାୟି କରିବ, ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ର ା େହବ।

32ମାତ୍ର ଯଦି େସ ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ େମଷବ ା ଆେଣ,
େତେବ ନିଖୁ େମଷବ ା ଆଣିବ। 33 ପୁଣି େସହି ପାପାଥର୍ କ ବଳିର



େଲବୀୟ ପୁ କ 4:34 x େଲବୀୟ ପୁ କ 5:6

ମ କେର ହ ରଖି େହାମବଳି ବଧ କରିବା ାନେର ପାପାଥର୍ କ
ବଳିକୁ ବଧ କରିବ। 34 ତହଁୁ ଯାଜକ ଅ ୁ ଳିେର େସହି ପାପାଥର୍ କ
ବଳିର ର ରୁ କିଛି େନଇ େହାମେବଦିର ଶୃ ଉପେର େଦବ
ଓ ତାହାର ସମ ର େହାମେବଦି ମୂଳେର ଢାଳିବ। 35 ଆଉ,
ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର େମଷବ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା େମଦ ତୁ ଲ୍ୟ
ଏହାର ସକଳ େମଦ େନବ, ପୁଣି ଯାଜକ େବଦିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅି କୃତ ଉପହାର ଉପେର ତାହା ଦ କରିବ; ଏହିରୂ େପ େସ େଯଉଁ
ପାପ କରିଅଛି, େସହି ପାପ ସକାଶୁ ଯାଜକ ତାହା ନିମେ ପ୍ର ାୟି
କରିବ, ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ର ା େହବ।

5
1 ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ବ୍ୟି ସାକ୍ଷୀ େହାଇ ଶପଥ କରାଇବାର

କଥା ଶୁଣିେଲ େହଁ, ଯାହା େସ େଦଖିଅଛି ବା ଜାଣିଅଛି, ତାହା ପ୍ର କାଶ
ନ କରି ପାପ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିବ। 2ଅବା
ଯଦି େକହି େକୗଣସି ଅଶୁଚି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅଶୁଚି ପଶୁର ଶବ, କି
ଅଶୁଚି େଗାେମଷାଦିର ଶବ, କି ଅଶୁଚି ଉେରାଗାମୀ ପ୍ର ାଣୀର ଶବ
ଶର୍ କେର, ପୁଣି ତାହା ତାହାଠାରୁ ଗୁ ଥାଏ ଓ େସ ଅଶୁଚି ହୁ ଏ,
େତେବେସେଦାଷୀ େହବ। 3 କିଅବାଯଦି େସମନୁଷ୍ୟରଅଶୁଚିକାରୀ
େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯ ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅଶୁଚି ହୁ ଏ, ଏପରି କିଛି
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଶର୍ କେର, ପୁଣି ତାହା ତାହାଠାରୁ ଗୁ ଥାଏ, େତେବ େସତାହା
ଜ୍ଞାତ େହେଲ େଦାଷୀ େହବ। 4 ଅଥବା େକହି ଯଦି ମ କରିବାକୁ
କି ଭଲ କରିବାକୁ ବିଚାରହୀନତା ପୂବର୍ କ ଶପଥ କେର, ମନୁଷ୍ୟ
େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ଶପଥପୂବର୍ କ ବିଚାରହୀନତା କେର, ପୁଣି
ତାହା ତାହାଠାରୁ ଗୁ ଥାଏ; େତେବ େସ ତାହା ଜ୍ଞାତ େହେଲ, ଉ
େକୗଣସି ଏକ ବିଷୟେର େଦାଷୀ େହବ। 5 ପୁଣି ଉ େକୗଣସି ଏକ
ବିଷୟେର େସ େଦାଷୀ େହେଲ,ଆପଣାର େସହି କୃତ ପାପ ୀକାର
କରିବା ତାହାର କ ର୍ ବ୍ୟ। 6ତହଁୁ େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର
େସହି ପାପ ନିମେ ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ରୂ େପ ପଲରୁ େମଷବ ା କି
ଛାଗବ ା େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖକୁ େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ଆଣିବ; ପୁଣି
ଯାଜକ ତାହାର ପାପ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ।
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7ଆଉ,ଯଦି େସ େମଷବ ା ଆଣିବାକୁ ଅସମଥର୍ ହୁ ଏ, େତେବ େସ
ଆପଣା କୃତ ପାପ ନିମେ େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଦୁଇ କେପାତ
ବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ ଆଣି ତହିଁରୁ େଗାଟିଏକୁ ପାପ ନିମେ ଓ
ଅନ୍ୟଟିକୁ େହାମ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିବ।
8 ପୁଣି େସ ଯାଜକ ନିକଟକୁ େସମାନ ୁ ଆଣିବ,ତହଁୁ ଯାଜକ ପ୍ର ଥେମ
ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରି ତାହାର େବକରୁ ମୁ େମାଡ଼ିବ, ମାତ୍ର
ଦୁଇ ଖ କରିବ ନାହିଁ। 9ତହଁୁ େସ ପାପାଥର୍ କ ବଳିର ର ରୁ କିଛି
େନଇ େବଦି ପା ର୍ େର ଛିି ବ, ପୁଣି ଅବଶି ତାହାର ସମ ର
େହାମେବଦି ମୂଳେର ଢାଳିବ; ତାହା ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ। 10ତହିଁ
ଉ ାେର େସ ବିଧି ଅନୁସାେର ଅନ୍ୟଟିକୁ େହାମାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍
କରିବ; ଏହିରୂ େପ େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ
ନିମେ ଯାଜକ ପ୍ର ାୟି କରିବ; ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ର ା େହବ।

11ମାତ୍ର େସ ଯଦି ଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ ଆଣିବାକୁ
ଅସମଥର୍ ହୁ ଏ, େତେବ େସ ଆପଣା କୃତ ପାପ ନିମେ ଆପଣାର
ଉପହାର ରୂ େପ ପାପାଥର୍ କ େନୖେବଦ୍ୟ ପାଇଁ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ
ମଇଦା ଆଣିବ; େସ ତହିଁଉପେର େତୖଳ େଦବ ନାହିଁ, କି କୁ ୁ ରୁ
ରଖିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ପାପାଥର୍ କ େନୖେବଦ୍ୟ। 12 ତହଁୁ େସ
ତାହା ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ, ଯାଜକ ତହିଁର ରଣାଥର୍ କ ଅଂଶ
ରୂ େପ ତହିଁରୁ ଏକ ମୁି େନଇ େବଦିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି କୃତ
ଉପହାର ଉପେର ତାହା ଦ କରିବ; ଏହା ପାପାଥର୍ କ େନୖେବଦ୍ୟ।
13 ଏହିରୂ େପ ଉ େକୗଣସି ବିଷୟେର େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି,
ତାହାର େସହି ପାପ ସକାଶୁ ତାହା ନିମେ ଯାଜକ ପ୍ର ାୟି କରିବ,
ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ର ା େହବ; ଆଉ, ଅବଶି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ ଯାଜକର େହବ।”

େଦାଷାଥର୍ କ ବଳିଦାନର ନିୟମ
14 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 15 “େକହି ଯଦି

ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବିତ୍ର ବ ୁ ବିଷୟେର ଭୁ ଲବଶତଃ
ପାପ କେର, େତେବ େସ ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ତୁ ର
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ନିରୂ ପିତ ପରିମାଣର ରୂ ପା େଦଇ ପଲରୁ ଏକ ନିଖୁ େମଷ ଆଣି
େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିବ।
16 ପୁଣି ପବିତ୍ର ବ ୁ ବିଷୟେର େସ େଯଉଁ ତଟି କରିଅଛି, ତହିଁର
ପରିେଶାଧ କରିବ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ପ ମାଂଶର ଏକାଂଶ ମଧ୍ୟ
ଯାଜକକୁ େଦବ, ତହଁୁ ଯାଜକ େଦାଷାଥର୍ କ େମଷବଳି ାରା ତାହା
ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ,ତହିଁେରେସକ୍ଷମାପ୍ର ା େହବ। 17ଆଉ,
ଯାହା ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି ,ଯଦି େକୗଣସି ବ୍ୟି
ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି କମର୍ କରି ପାପ କେର; ଯଦ୍ୟପି େସ ତାହା
ଜାଣି ନ ଥାଏ, ତଥାପି େସ େଦାଷୀ ଅେଟ, ପୁଣି ଆପଣାର ଅପରାଧ
େବାହିବ। 18 େସ ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ପଲରୁ ଏକ
ନିଖୁ େମଷ େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ; ପୁଣି
େଯଉଁ ବିଷୟେର େସ ଭୁ ଲବଶତଃ ପାପ କଲା ଓ ତାହା ଜାଣିଲା
ନାହିଁ, ଯାଜକ ତହିଁ ସକାଶୁ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ର ାୟି କରିବ,
ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ର ା େହବ। 19 ତାହା େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି, େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ନିତା େଦାଷୀ।”

6
1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “େକହି ଯଦି

ପାପ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଗି ତ ବା ହ େର ସମପ ତ କିଅବା ଅପହୃ ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବିଷୟେର
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ସହିତ ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କେର, ଅଥବା ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କେର; 3 କିଅବା ହଜାଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇ
ତଦ୍ ବିଷୟେର ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କେର ଓ ମିଥ୍ୟା କହି ଶପଥ
କେର; ଏହି ପ୍ର କାର େଯେକୗଣସି କମର୍ େର ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କେର;
4 େତେବ େସ ପାପ କରି େଦାଷୀ େହେଲ, ଯାହା େସ ଅପହରଣ
ାରା େନଇଅଛି, ଅବା ଅନ୍ୟାୟେର ପ୍ର ା େହାଇଅଛି, ଅବା େଯଉଁ

ଗି ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ତାହା ନିକଟେର ସମପ ତ େହାଇଅଛି, ଅବା େଯଉଁ
ହଜାଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଅଛି, 5 ଅବା େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ମିଥ୍ୟା ଶପଥ
କରିଅଛି, େସହି ସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଫରାଇ େଦବ; ମଧ୍ୟ େସ ତାହା ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ଓ ତହିଁ ସେ ତହିଁର ପ ମାଂଶ ଅଧିକ େଫରାଇ େଦବ;
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େସ େଦାଷୀ େବାଲି ନିି ତ େହବା ଦିନେର େସହି ଦ୍ର ବ୍ୟର ମାଲିକକୁ
ତାହା େଦବ। 6 ପୁଣି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାର
େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ; ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର
ପଲରୁ ଏକ ନିଖୁ େମଷ େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ
ଆଣିବ। 7ତହଁୁ ଯାଜକସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେରତାହା ନିମେ ପ୍ର ାୟି
କରିବ, ତହିଁେର େସ େଯେକୗଣସି କମର୍ ାରା େଦାଷୀ େହାଇଥାଏ,
ତହିଁରୁ କ୍ଷମାପ୍ର ା େହବ।”

ଯାଜକ ଏବଂ ବିଭି ପ୍ର କାର ବଳିଦାନର ବ୍ୟବ ା
8ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 9 “ତୁ େ ହାେରାଣକୁ ଓ

ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, େହାମବଳିର ବ୍ୟବ ା ଏହି;
େହାମଦ୍ର ବ୍ୟ ସମ ରାତି୍ର ,ପ୍ର ଭାତପଯର୍ ୍ୟ େବଦିରଅି ାନ ଉପେର
ରହିବ, ପୁଣି େବଦିର ଅି ପ୍ର ଳିତ ରହିବ। 10 ପୁଣି ଯାଜକ ଆପଣା
ଶୁ ବ ଓ ଶରୀରେର ଶୁ ଜି ଆ ପି ି ବ; ଆଉ େସ େବଦି
ଉପେର ଅି ଦ େହାମବଳିର ଭ ଉଠାଇ େବଦି ପା ର୍ େର ରଖିବ।
11ଏଥିଉ ାେର େସଆପଣାର େସହିବ ତ୍ୟାଗକରିଅନ୍ୟବ ପି ି
ଛାଉଣିର ବାହାେର େକୗଣସି ଶୁଚି ାନକୁ େସହି ଭ େନଇଯିବ।
12ମାତ୍ର େବଦିରଉପରି ଅି ସବର୍ ଦା ପ୍ର ଳିତରହିବ,ତାହା ଲିଭିବ
ନାହିଁ;ଯାଜକପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ଭାତେର ତହିଁଉପେରକା ଜାଳିବ;
ପୁଣି େସ ତହିଁ ଉପେର େହାମବଳି ସଜାଇ ରଖିବ ଓ ମ ଳାଥର୍ କ
ବଳିର େମଦ ତହିଁ ଉପେର ଦ କରିବ। 13 େବଦି ଉପେର ଅି
ସବର୍ ଦା ପ୍ର ଳିତ ରହିବ, ତାହା କଦାପି ଲିଭିବ ନାହିଁ।

ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
14ଆଉ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ବ୍ୟବ ା ଏହି; ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଗଣ

େବଦି ସ ୁଖେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁକୁ ତାହା ଆଣିେବ। 15 ତହଁୁ
ଯାଜକ ଆପଣା ମୁି ପୂ ର୍ କରି େସହି ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରୁ କିଛି
ସରୁ ମଇଦା ଓ କିଛି େତୖଳ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉପରି ସମ କୁ ୁ ରୁ
େନଇ ତହିଁର ରଣାଥର୍ କ ଅଂଶ ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ େବଦିେର ଦ କରିବ। 16 ପୁଣି, ହାେରାଣ
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ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ତହିଁର ଅବଶି ାଂଶ େଭାଜନ କରିେବ;
େକୗଣସି ପବିତ୍ର ାନେର ତାଡ଼ି ବିନା ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ;
େସମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁର ପ୍ର ା ଣେର ତାହା େଭାଜନ କରିେବ।
17ତାଡ଼ି ସହିତ ତାହା ର ନ େହବ ନାହିଁ।ଆେ ଆପଣା ଅି କୃତ
ଉପହାରରୁ େସମାନ ଅଂଶ ନିମେ ତାହା େଦଲୁ;ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ
େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ମହାପବିତ୍ର । 18ହାେରାଣରସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅି କୃତ ଉପହାରରୁ ଏହା ଗ୍ର ହଣ କରିବା େହଉଛି ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମେର
ତୁ ମାନ ର ଅନ କାଳୀନ ଅଧିକାର। େଯେକହି ତାହା ଶର୍ କେର,
େସ ପବିତ୍ର େହବ।”

19ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 20 “ଅଭିେଷକ ଦିନେର
ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ
ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିେବ, ତାହା ଏହି; େସମାେନ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦା େନଇ
ଅେ ର୍ କ ପ୍ର ଭାତେର ଓ ଅେ ର୍ କ ସ ୍ୟାକାଳେର ଉ ଗର୍ କରିେବ।
21 ପଲମେର ଯାହା େତୖଳ ସହିତ ପ୍ର ୁତ କରାଯିବ, ଓଦା େହେଲ
ତୁ େ ତାହା ଭିତରକୁ ଆଣିବ; ପୁଣି େସହି ର ନ କରାଯାଇଥିବା
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ଖ ଖ ଖାଦ୍ୟ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିବ। 22 ଏଥିଉ ାେର
ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯ ତାହାର ପଦେର ଅଭିଷି
ଯାଜକ େହବ, େସ ତାହା ଉ ଗର୍ କରିବ; ଏହା ଅନ କାଳୀନ
ବିଧିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ସ ୂ ର୍ ଦ େହବ। 23 ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଯାଜକର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଦ େହବ;
ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ।”

ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ
24ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 25 “ତୁ େ ହାେରାଣକୁ ଓ

ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ କୁହ,ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନର ବ୍ୟବ ା ଏହି; େଯଉଁ
ାନେର େହାମବଳି ବଧ କରାଯାଏ, େସହି ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ପାପାଥର୍ କ ବଳି ବଧ କରାଯିବ; ତାହା ମହାପବିତ୍ର ।
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26 େଯଉଁ ଯାଜକ ପାପାେଥର୍ ତାହା ଉ ଗର୍ କେର, େସ ତାହା େଭାଜନ
କରିବ; ସମାଗମ-ତ ୁ ପ୍ର ା ଣର େକୗଣସି ପବିତ୍ର ାନେର ତାହା
େଭାଜନ କରାଯିବ। 27 େଯେକହି ତହିଁର ମାଂସ ଶର୍ କେର, ତାହା
ପବିତ୍ର େହବ; ପୁଣି ଯଦି େକୗଣସି ବ େର ତହିଁର ର ର ଛିଟା
ପେଡ଼; େତେବ ତୁ େ େସହି ର େସଚିତ ବ ପବିତ୍ର ାନେର
େଧୗତ କରିବ। 28ମାତ୍ର େଯଉଁ ମୃ ି କାର ପାତ୍ର େର ତାହା ପାକ ହୁ ଏ,
ତାହା ଭ ାଯିବ; ଯଦି ପି ଳ ପାତ୍ର େର ତାହା ପାକ ହୁ ଏ, େତେବ
ତାହା ମଜାଯିବଓଜଳେରପରି ୃତ େହବ। 29ଯାଜକଗଣମଧ୍ୟେର
ସମ ପୁରୁ ଷ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ; ତାହା ମହାପବିତ୍ର । 30 ମାତ୍ର
ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର ାୟି କରିବା ନିମେ େଯେକୗଣସି ପାପାଥର୍ କ
ବଳିର ର ସମାଗମ-ତ ୁ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଏ, ତାହା େଭାଜନ
କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ଅି େର ଦ େହବ।”

7
େଦାଷାଥର୍ କ ବଳିଦାନ

1 “ଆଉ, େଦାଷାଥର୍ କ ବଳିର ବ୍ୟବ ା ଏହି; ତାହା ମହାପବିତ୍ର ।
2 େଯଉଁ ାନେର େଲାକମାେନ େହାମବଳି ବଧ କରି , େସହି
ାନେର େସମାେନ େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ବଧ କରିେବ; ପୁଣି, ଯାଜକ
େବଦି ଉପେରଚାରିଆେଡ଼ତାହାର ର ଛିି ବ। 3ଆଉ, େସତାହାର
ସବୁ େମଦ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େମଦମୟ ଲା ୁ ଳ, ଅ ଆ ାଦକ େମଦ,
ଦୁଇ ଗୁଦର୍ ା 4 ଓ ତହିଁ ଉପରି ପା ର୍ ବ ର୍ ୀ େମଦ ଓ ଦୁଇ ଗୁଦର୍ ା
ସହିତ ଯକୃତର ଉପରି ଅ ପ୍ଲ ାବକ େନଇ ଉ ଗର୍ କରିବ। 5 ପୁଣି,
ଯାଜକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାରାେଥର୍ େବଦି
ଉପେରତାହାସବୁ ଦ କରିବ; ଏହା େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି। 6ଯାଜକଗଣ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ; େକୗଣସି
ପବିତ୍ର ାନେର ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ତାହା ମହାପବିତ୍ର ।
7 େଯପରି ପାପାଥର୍ କ ବଳି, େସପରି େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି; େଯଉଁ
ଯାଜକ ତ ୍ଵାରା ପ୍ର ାୟି କେର, ତାହା ତାହାରି େହବ; ଦୁଇଟିର
ବ୍ୟବ ା ଏକ। 8 ପୁଣି ଯାଜକ େଯଉଁ େଲାକର େହାମବଳି ଉ ଗର୍
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କେର, ତାହାର େସହି ଉ ଗ ତ େହାମବଳି ପଶୁର ଚମର୍ େସହି
ଯାଜକର ନିଜ ପାଇଁ େହବ। 9 ପୁଣି, ତୁ ରେର ବା କେରଇେର
ଅବା ପଲମେର ର ନ େହାଇଥିବା େଯେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ,
ତାହାସବୁ ଉ ଗର୍ କାରୀ ଯାଜକର େହବ। 10 ମାତ୍ର େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ
ବା ଶୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟସବୁ ହାେରାଣ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ର ସମାନ ଅଂଶ େହବ।”

ମ ଳାଥର୍ କ ଉପହାର ବଳି
11 “ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗ ତ ମ ଳାଥର୍ କ

ଉପହାର ବଳିର ବ୍ୟବ ା ଏହି। 12 େକହି ଯଦି ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ କ ବଳି
ଆେଣ, େତେବ େସପ୍ର ଶଂସାଥର୍ କ ବଳି ସହିତ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ
ପିଠା, େତୖଳେଲପିତ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ଚକୁଳି ଓ ସରୁ ମଇଦାର େତୖଳ
ମିଶି୍ର ତ ର ନ େହାଇଥିବା ପିଠା ଉ ଗର୍ କରିବ। 13 ଆଉ, େସ
ମ ଳାଥର୍ କ ପ୍ର ଶଂସା ବଳି ସହିତ ତାଡ଼ିଯୁ ରୁ ଟିର ପିଠା େଦଇ
ଆପଣା ଉପହାର ଆଣିବ। 14 ତହଁୁ େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉପହାରରୁ ଏକ
ଏକ ପିଠା େନଇ ଉେ ାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେରଉ ଗର୍ କରିବ; େଯଉଁ ଯାଜକମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର ର
ଛିି ବ, ତାହା ତାହାରି େହବ। 15 ପୁଣି, ମ ଳାଥର୍ କ ପ୍ର ଶଂସା ବଳିର
ମାଂସ ତାହାର ଉ ଗର୍ ଦିନେର େଭାଜନ କରାଯିବ; େସ ପ୍ର ାତଃକାଳ
ପଯର୍ ୍ୟ ତହିଁରୁ କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ। 16ମାତ୍ର ଯଦି େସହି ଉପହାର
ବଳି ତାହାର ମାନତ ବା େ ାଦ େନୖେବଦ୍ୟ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହାର
େସହି ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା ଦିନେର ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ପୁଣି
ତହିଁରୁ ଯାହା ଅବଶି ରହିବ, ତାହା ଆରଦିନ ପ୍ର ାତଃକାଳେର
େଭାଜନକରାଯିବ। 17ମାତ୍ର ତୃ ତୀୟ ଦିନେରବଳିରଅବଶି ମାଂସ
ଅି େର ଦ କରାଯିବ। 18 ଯଦି ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ତାହାର େସହି
ମ ଳାଥର୍ କ ଉପହାର ବଳିରୁ କିଛିମାତ୍ର େଭାଜନ କରାଯାଏ, େତେବ
ତାହା ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁର ଉ ଗର୍ କାରୀ ପକ୍ଷେର
ତାହା ଗଣାଯିବନାହିଁ;ତାହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହବ, ପୁଣି େଯଉଁପ୍ର ାଣୀ
ତାହା େଭାଜନ କେର, େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିବ।
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19ଆଉ, େସହି ମାଂସ େକୗଣସି ଅଶୁଚି ବ ୁେର ଲାଗିେଲ, ତାହା
େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ; ତାହା ଅି େର ଦ େହବ। ଆଉ,
େସହି ଶୁଚି ମାଂସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଶୁଚି େଲାକ େଭାଜନ କରିବ। 20 ମାତ୍ର
େଯଉଁ ପ୍ର ାଣୀ ଆପଣା ଶରୀରେର ଅଶୁଚିତା ଥାଉ ଥାଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୀୟ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର ମାଂସ େଭାଜନ କେର, େସହି ପ୍ର ାଣୀ
ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ। 21 େଯେବ େକହି
େକୗଣସି ବ ,ୁ ଅଥର୍ ାତ୍ , ମନୁଷ୍ୟର ଅଶୁଚିତା, କି ଅଶୁଚି ପଶୁ,
କିଅବା େକୗଣସି ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅଶୁଚି ବ ୁ ଶର୍ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୀୟ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର ମାଂସ େଭାଜନ କେର, େତେବ େସହି
େଭାଜନକାରୀ ପ୍ର ାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ।”

22 ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ 23 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ େଗାରୁ ର, କି େମଷର କି େଛଳିର
େମଦ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 24 ପୁଣି ୟଂମୃତ ବା ପଶୁ
ାରା ବିଦୀ ର୍ ପଶୁର େମଦ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟେର ବ୍ୟବହାର

କରାଯାଇପାେର; ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ମେତ ତାହା େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ। 25କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଅି କୃତ ଉପହାର ରୂ େପ େଯଉଁ ପଶୁ ଉ ଗର୍ କରି , ତାହାର
େମଦ େଯେବ େକହି େଭାଜନ କେର; େତେବ ତାହା େଭାଜନକାରୀ
େସହି ପ୍ର ାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ। 26 ପୁଣି,
ତୁ ମାନ ର େକୗଣସି ବାସ ାନେର ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ପକ୍ଷୀର
କି ପଶୁର ର େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 27 େଯେକୗଣସି ର ଯିଏ
େଭାଜନ କେର, େସ ଯିଏ େହଉ, େସହି ପ୍ର ାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ।’ ”

28 ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ
କୁହ, 29 “େଯେକହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି
ଉ ଗର୍ କେର, େସ ଆପଣା ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ
ଆପଣା େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣିବ। 30 ତାହାର ନିଜ ହ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ଆଣିବ; େସ ବକ୍ଷ ସହିତ େମଦ
ଆଣିବ, ତହିଁେର େସହି ବକ୍ଷ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର େଦାଳାୟିତ େହବ। 31 ପୁଣି ଯାଜକ
େବଦି ଉପେର େସହି େମଦ ଦ କରିବ, ମାତ୍ର ବକ୍ଷ ହାେରାଣର
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ର େହବ। 32 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିରୁ ଡାହାଣ ଜ ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର
ରୂ େପ ଯାଜକକୁ େଦବ। 33 ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟେର
େଯେକହି ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର ର ଓ େମଦ ଉ ଗର୍ କେର, େସ
ଆପଣା ଅଂଶ ରୂ େପ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର ଡାହାଣ ଜ ପାଇବ।
34 େଯେହତୁ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିରୁ
େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟର ବକ୍ଷ ଓ ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାରର ଜ
େନଇଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣରଅନ କାଳୀନ େଦୟରୂ େପ ହାେରାଣ
ଯାଜକକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ େଦଇଅଛୁ।

35 େଯଉଁ ଦିନ େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ଯାଜକ କମର୍ କରିବା
ନିମେ ହାେରାଣ ୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ଉପି ତ କରାଇେଲ,
େସହି ଦିନଠାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି କୃତ ଉପହାର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହିଁ
େସମାନ ର ଅଭିେଷକ ଅଂଶ; 36 େସ େସମାନ ୁ ଅଭିେଷକ କରିବା
ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣଠାରୁ ତାହା ଦ େହବା ନିମେ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। ତାହା େସମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଅନ କାଳୀନ
େଦୟ।”

37 େହାମବଳି, ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ପାପାଥର୍ କ ବଳି, େଦାଷାଥର୍ କ
ବଳି ଓ ପଦନିେଯାଗାଥର୍ କ; ପୁଣି ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର ଏହି ବ୍ୟବ ା।
38ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ଦିନ ସୀନୟପ୍ର ା ରି ତ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ଉପହାର େଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ, େସହି ଦିନ ସୀନୟ ପବର୍ ତେର େମାଶା ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

8
ହାେରାଣ ଓ ତା ପୁତ୍ର ମାନ ପବିତ୍ର ୀକରଣ

1ଏଥିଉ ାେରସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ହାେରାଣକୁ
ଓତାହା ସହିତତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ,ଆଉବ ସକଳ,ଅଭିେଷକାଥର୍ କ
େତୖଳ, ପାପାଥର୍ କ ବଳିର େଗାବ , ଦୁଇ େମଷ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର
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େଟାେକଇ ଆପଣା ସେ ନିଅ। 3 ପୁଣି ସମାଗମ-ତ ୁର ାର
ନିକଟେର ସମଗ୍ର ମ ଳୀକୁ ଏକତ୍ର କର।”

4 ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା କେଲ; ତହିଁେର
ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ନିକଟେର ସମଗ୍ର ମ ଳୀ ଏକତ୍ର େହେଲ।
5 ପୁଣି େମାଶା ମ ଳୀକୁ କହିେଲ, “ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , େସହି କଥା ଏହି।”

6 ତହଁୁ େମାଶା ହାେରାଣ ୁ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ଆଣି ଜଳେର
ାନ କରାଇେଲ। 7 ପୁଣି ହାେରାଣ ୁ େପାଷାକ ପି ାଇେଲ ଓ
କଟିବ ନୀେର ତା ର କଟି ବା ି େଲ ଓ ତା ୁ େଚାଗା ପି ାଇେଲ
ଓ ତହିଁ ଉପେର ଏେଫାଦ େଦେଲ, ପୁଣି ଏେଫାଦର ଚିତି୍ର ତ
ପଟୁ କା ବା ି ତହିଁ ସେ ଏେଫାଦକୁ ବା ି େଲ। 8 ଆଉ, େସ
ତାହା ଉପେର ବୁକୁପଟା େଦେଲ ଆଉ, ବୁକୁପଟାେର ଊରୀମ୍ ଓ
ତୁ ୀମ୍ ରଖିେଲ। 9 ପୁଣି, ତା ର ମ କେର ପଗଡ଼ି ରଖିେଲ; ପଗଡ଼ି
ସ ୁଖେର ର୍ ପତ୍ର ର ପବିତ୍ର ମୁକୁଟ େଦେଲ; େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହା କେଲ।

10 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ େନଇ ଆବାସ
ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟି ତ ସମ ବ ୁ ଅଭିେଷକ କରି ପବିତ୍ର କେଲ।
11 ପୁଣି, େସ ତହିଁରୁ କିଛି େନଇ େବଦି ଉପେର ସାତ ଥର
େସଚନ କେଲ; ଆଉ, େବଦି ଓ ତହିଁର ସମ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-
ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଅଭିେଷକ କେଲ।
12 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ହାେରାଣ ୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତା ର
ମ କେର କିଛି ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ ଢାଳି ତା ୁ ଅଭିେଷକ
କେଲ। 13 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ହାେରାଣ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ଆଣି
େସମାନ ୁ େପାଷାକ ପି ାଇେଲ ଓ କଟିବ ନୀେର େସମାନ ର
କଟି ବା ି େଲ ଓ େସମାନ ୁ ଶିେରାଭୂ ଷଣେର ଭୂ ଷିତ କେଲ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଏହା କେଲ।

14ଆଉ, େସ ପାପାଥର୍ କ ବଳିର େଗାବ ଆଣିେଲ; ପୁଣି ହାେରାଣ
ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ େସହି ପାପାଥର୍ କ ବଳିର େଗାବ ମ କେର
ହ ରଖିେଲ। 15 ତହଁୁ େସ ତାକୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି େମାଶା
ର େନଇ ଅ ୁ ଳି ାରା େବଦିର ଚାରିଆେଡ଼ ଶୃ ଉପେର
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େଦଇ େବଦିକୁ ପବିତ୍ର କେଲ; ଆଉ, େବଦି ମୂଳେର େସହି ର
ଢାଳିେଦେଲ ଓ ତହିଁ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର
କେଲ। 16 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଅ ଉପରି ସମ େମଦ,
ଯକୃତର ଉପରି ଅ ପ୍ଲ ାବକ, ଦୁଇ ଗୁଦର୍ ା ଓ ତହିଁର େମଦ େନଇ
େବଦି ଉପେର ଦ କେଲ। 17 ମାତ୍ର େସହି େଗାବ ର ଚମର୍ , ମାଂସ
ଓ େଗାମୟ େନଇ ଛାଉଣିର ବାହାେର ଦ କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଏହା କେଲ।

18 ଏଥିଉ ାେର େସ େହାମାଥର୍ କ େମଷ ଆଣିେଲ; ତହିଁେର
ହାେରାଣ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ େମଷର ମ କେର ହ ରଖିେଲ।
19ତହଁୁ େସତାକୁ ବଧକେଲ, ପୁଣି େମାଶା େବଦିଉପେରଚାରିଆେଡ଼
ର େସଚନକେଲ। 20ଆଉ, େସ େମଷକୁ ଖ ଖ କରିକାଟିେଲ;
ପୁଣି, େମାଶା ତାହାର ମ କ,ମାଂସଖ ସକଳଓ େମଦଦ କେଲ।
21 ଆଉ, େସ ତାହାର ଅ ଓ ପାଦ ଜଳେର େଧୗତ କେଲ। ପୁଣି,
େମାଶା େବଦି ଉପେର େମଷ ସେମତ ଦ କେଲ, ଏହା ତୁ ି ଜନକ
ଆଘ୍ର ାଣାଥର୍ କ େହାମବଳି; ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ
ଉପହାର। ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଏହା କେଲ।

22 ଏଥିଉ ାେର େସ ଅନ୍ୟ େମଷ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପଦନିେଯାଗାଥର୍ କ
େମଷ ଆଣିେଲ, ତହିଁେର ହାେରାଣ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ େମଷର
ମ କ ଉପେର ହ ରଖିେଲ। 23 ଆଉ, େସ ତାକୁ ବଧ କେଲ;
ତହଁୁ େମାଶା ତାହାର କିଛି ର େନଇ ହାେରାଣ ର ଡାହାଣ
କ ର୍ ପ୍ର ା େର ଓ ତା ର ଡାହାଣ ହ ର ବୃ ା ୁ ଳି ଉପେର ଓ
ଡାହାଣ ପାଦର ବୃ ା ୁ ଳି ଉପେର େଦେଲ। 24 ଏଥିଉ ାେର େସ
ହାେରାଣ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ଆଣିେଲ, ତହଁୁ େମାଶା େସହି ର ରୁ
କିଛି େନଇ େସମାନ ଡାହାଣ କ ର୍ ପ୍ର ା େର ଓ େସମାନ ଡାହାଣ
ହ ର ବୃ ା ୁ ଳି ଉପେର ଓ େସମାନ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃ ା ୁ ଳି
ଉପେର େଦେଲ; ଆଉ େମାଶା େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ର
େସଚନ କେଲ। 25 ପୁଣି, େସ େମଦ, େମଦମୟ ଲା ୁ ଳ, ଅ
ଉପରି ସକଳ େମଦ, ଯକୃତର ଉପରି ଅ ପ୍ଲ ାବକ, ଦୁଇ ଗୁଦର୍ ା,
ତହିଁର େମଦ ଓ ଡାହାଣ ଜ େନେଲ; 26ଆଉ, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର େଟାେକଇରୁ େଗାଟିଏ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ପିଠା
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ଓ େତୖଳେଲପିତ ର ନ େହାଇଥିବା ରୁ ଟିର େଗାଟିଏ ପିଠା ଓ
େଗାଟିଏ ସରୁ ଚକୁଳି େନଇ େମଦ ଓ ଡାହାଣ ଜ ଉପେର
ରଖିେଲ; 27 ତହଁୁ େସ ହାେରାଣ ର ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ର
ହ େର େସହି ସବୁ େଦଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ େଦାଳାଇେଲ। 28 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା େସମାନ
ହ ରୁ େସହି ସବୁ େନଇ େବଦିି ତ େହାମବଳି ଉପେର ଦ କେଲ;
ଏହିସବୁ ତୁ ି ଜନକଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ପଦନିେଯାଗାଥର୍ କ େନୖେବଦ୍ୟ; ଏହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର। 29 ଆଉ, େମାଶା
ବକ୍ଷ େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍
େଦାଳାଇେଲ; ପଦନିେଯାଗାଥର୍ କ େମଷର ଏହି ଅଂଶ େମାଶା ର
େହଲା; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଏହା କେଲ।

30 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳରୁ ଓ େବଦି
ଉପରି ର ରୁ କିଛି େନଇ ହାେରାଣ ଉପେର ଓ ତା ର ବ
ଉପେର, ପୁଣି ତା ସେ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ଉପେରଓ େସମାନ
ବ ଉପେର ତାହା େସଚନ କେଲ; ଆଉ ହାେରାଣ ୁ ଓ ତା ର
ବ ସକଳକୁଓତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ଓ େସମାନ ବ ସକଳକୁପବିତ୍ର
କେଲ।

31 ତହଁୁ େମାଶା ହାେରାଣ ୁ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ କହିେଲ,
“ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ନିକଟେର ମାଂସ ର ନ କର; ଆଉ
‘ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ,’ ଆ ର
ଏହି ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସହି ାନେର ତାହା ଓ ପଦନିେଯାଗାଥର୍ କ
େଟାେକଇେର ଥିବା ରୁ ଟି େଭାଜନ କର। 32 ପୁଣି, ମାଂସ ଓ ରୁ ଟିରୁ
ଯାହା ଅବଶି ରହିବ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ଅି େର ଦ କରିବ।
33 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ ମାନ
ପଦନିେଯାଗ ଦିନର ସମାି ପଯର୍ ୍ୟ ସମାଗମ-ତ ୁର ାରରୁ
ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ସାତ ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ପଦେର ନିଯୁ କରିେବ। 34 େଯପରି ଆଜି କରାଯାଇଅଛି,
େସପରି ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛି । 35 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ନ ମର, ଏଥିପାଇଁ
ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ସମାଗମ-ତ ୁର ାରେର ଦିବାରାତ୍ର ରହିବ ଓ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବ। କାରଣ ଏହିପରି ଆେ
ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛୁ।” 36 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ାରା ଯାହା ଆଜ୍ଞା
କରିଥିେଲ, ହାେରାଣ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ େସହି ସବୁ କଥା ପାଳନ
କେଲ।

9
ହାେରାଣ ବଳିଦାନ ଗୃହୀତ

1 ଏଥିଉ ାେର ଅ ମ ଦିନେର େମାଶା ହାେରାଣ ୁ ଓ ତା ର
ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ ଡାକିେଲ, 2 ପୁଣି େସ
ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ ନିଖୁ ଏକ
ବୃଷର ବ ଓ େହାମବଳି ନିମେ ନିଖୁ ଏକ େମଷ େନଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଉ ଗର୍ କର। 3 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ
କହିବ, ‘ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ବଳିଦାନାେଥର୍ ପାପାଥର୍ କ
ବଳି ନିମେ ଏକ ଛାଗ ଓ େହାମବଳି ନିମେ ଏକ େଗାବ
ଓ ଏକ େମଷବ େନବ, ଦୁେହଁ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଓ ନିଖୁ ଥିେବ,
4 ପୁଣି ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ ଏକ େଗାରୁ ଓ ଏକ େମଷ,
ପୁଣି େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ େନବ; େଯେହତୁ ଆଜି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଉଅଛି ।’ ” 5 ତହଁୁ େମାଶା ଯାହା
ଆଜ୍ଞା କେଲ, ତାହା େସମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ,
ପୁଣି ସମ ମ ଳୀ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର
ଠିଆ େହେଲ। 6 ଆଉ େମାଶା କହିେଲ, “ଏହି କଥା କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ଏହା କେଲ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ ପ୍ର କାଶ ପାଇବ।” 7 ତହଁୁ େମାଶା ହାେରାଣ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ େବଦି ନିକଟକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଆପଣାର ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ ଆପଣା େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କର, ପୁଣି
ଆପଣା ନିମେ ଓ େଲାକମାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କର; ତହିଁ
ଉ ାେର େଲାକମାନ ର ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରି େସମାନ ନିମେ
ପ୍ର ାୟି କର।”
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8 ତହିଁେର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ହାେରାଣ
େବଦି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାପାଥର୍ କ ବଳିର େଗାବ ବଧ
କେଲ। 9ତହଁୁ ହାେରାଣ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ତା ନିକଟକୁ ର ଆଣିେଲ;
ତହିଁେର େସ ଆପଣା ଅ ୁ ଳି ର େର ଡୁ ବାଇ େବଦିର ଶୃ
ଉପେର େଦେଲଓ ଅବଶି ର େବଦି ମୂଳେର ଢାଳିେଲ; 10ମାତ୍ର
ପାପାଥର୍ କବଳିର େମଦ, ଗୁଦର୍ ା ଓଯକୃତରଅ ପ୍ଲ ାବକ େବଦିଉପେର
ଦ କେଲ। 11 ପୁଣି, ମାଂସ ଓ ଚମର୍ ଛାଉଣିର ବାହାେର ଅି େର ଦ
କେଲ।

12 ଏଥିଉ ାେର ହାେରାଣ େହାମାଥର୍ କ ବଳି ବଧ କେଲ; ପୁଣି
ତାହା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ତା ନିକଟକୁ ର ଆଣେ , େସ େବଦି ଉପେର
ଚାରିଆେଡ଼ ତାହା େସଚନ କେଲ। 13 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ତା
ନିକଟେର େହାମବଳିର ଖ କୁ ଖ ମାଂସ ସହିତ ମ କ ସମପର୍ ଣ
କେଲ; ତହିଁେର େସହି ସମ େସ େବଦି ଉପେର ଦ କେଲ।
14 ପୁଣି, େସ ଅ ଓ ପାଦ େଧୗତ କରି େହାମଦ୍ର ବ୍ୟ ସହିତ େବଦି
ଉପେର ଦ କେଲ।

15 ଏଥିଉ ାେର େସ େଲାକମାନ ର ଉପହାର ନିକଟକୁ
ଆଣିେଲ, ପୁଣି େଲାକମାନ ପାପାଥର୍ କ ଛାଗ େନଇ ପ୍ର ଥମଟିର
ତୁ ଲ୍ୟ ବଧ କରି ପାପାେଥର୍ ତାହା ଉ ଗର୍ କେଲ; 16 ଏଥିଉ ାେର
େସ େହାମବଳି ଆଣି ବିଧି ଅନୁସାେର ଉ ଗର୍ କେଲ। 17ଆଉ, େସ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟଆଣି ତହିଁରୁ ମୁଠାଏ େନଇପ୍ର ଭାତର େହାମବଳି
ସହିତ େବଦି ଉପେର ତାହା ଦ କେଲ।

18ମଧ୍ୟ େସ େଲାକମାନ ରମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର େଗାରୁ ଓ େମଷ
ବଧ କେଲ; ପୁଣି, ହାେରାଣ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ତା ନିକଟେର ର
ସମପର୍ ଣ କରେ , େସ େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ତାହା େସଚନ
କେଲ; 19 ପୁଣି େଗାରୁ ର େମଦ, େମଷର େମଦମୟ ଲା ୁ ଳ, ଆଉ
ଅ , ଗୁଦର୍ ାର ଉପରି େମଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରି ଅ ପ୍ଲ ାବକ,
20 ଏହି ସମ େମଦ େସମାେନ ବକ୍ଷ ଉପେର ରଖିେଲ, ପୁଣି, େସ
େବଦିଉପେର େମଦଦ କେଲ; 21 ପୁଣି, େମାଶା ରଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ହାେରାଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ବକ୍ଷ ଓ ଡାହାଣ ଜ େଦାଳନୀୟ
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େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ େଦାଳାଇେଲ।
22 ତହଁୁ ହାେରାଣ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ହ ବି ାର

କରି େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ; ଏହିରୂ େପ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ
େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରି ଓ ାଇ ଆସି େଲ।
23 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ
କେଲ; ପୁଣି, ବାହାେର ଆସି େଲାକମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ;
େସେତେବେଳ ସମ େଲାକ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ ପ୍ର କାଶ
ପାଇଲା। 24 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖରୁ ଅି ନିଗର୍ ତ େହାଇ େବଦି
ଉପରି େହାମବଳି ଓ େମଦଭ କଲା, ପୁଣି,ସମ େଲାେକତାହା
େଦଖି ଉ ନି କରି ମୁହଁ ମାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିେଲ।

10
ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀହୂ ମୃତୁୁ ୍ୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ହାେରାଣ ର ପୁତ୍ର ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀହୂ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ଅ ାରଧାନୀ େନଇ ତହିଁେର ଅି େଦଇ ତହିଁ
ଉପେର ଧୂପ ରଖିେଲ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରି ନ ଥିେଲ,
ଏପରି ଭି ଇତରଅି ତାହା ଛାମୁେରଉ ଗର୍ କେଲ। 2ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖରୁ ଅି ନିଗର୍ ତ େହାଇ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କଲା ଓ
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ମେଲ।

3 ତହଁୁ େମାଶା ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହିେଲ,
‘େଯଉଁମାେନ ଆ ନିକଟକୁ ଆସି , େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଆେ

ପବିତ୍ର ରୂ େପ ମାନ୍ୟ େହବା;
ଓ ସମ େଲାକ ସ ୁଖେର ଆେ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହବା।’ ”
ତହିଁେର ହାେରାଣ େମୗନ େହେଲ।

4 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ହାେରାଣ ର କକା ଉଷୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ମୀଶାେୟଲକୁ ଓ ଇଲୀଷାଫନ୍ କୁ ଡାକି କହିେଲ, “ନିକଟକୁ ଆସି
ଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ ପବିତ୍ର ାନର ସ ୁଖରୁ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ
େନଇଯାଅ।” 5 ତହିଁେର େସମାେନ େମାଶା ର ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ େପାଷାକ ସେମତ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ
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େନଇଗେଲ। 6 ପୁଣି, େମାଶା ହାେରାଣ ୁ , ତା ର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର
ଓ ଈଥାମରକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ନ ମର ଓ ସମ
ମ ଳୀ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି େକ୍ର ାଧ ନ କରି , ଏଥିପାଇଁ
ତୁ ମାନ ମ କର େକଶ ମୁକୁଳା ନ େହଉ, କିଅବା ଆପଣା
ଆପଣା ବ ଚିର ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ଅି ଦାହ ପ୍ର ଳିତ
କରିଅଛି , ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁ ମାନ ର ଭ୍ର ାତୃ ବଗର୍ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ େରାଦନ କର ।ୁ 7 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ସମାଗମ-
ତ ୁର ାରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଗେଲ ମରିବ। କାରଣ
ତୁ ମାନ େଦହେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅଭିେଷକ େତୖଳ ଅଛି।”
ତହିଁେର େସମାେନ େମାଶା ର ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହିପରି କେଲ।

ଯାଜକମାନ ନିମେ ବିଧି
8 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, 9 “ତୁ ମାନ ର

ମୃତୁୁ ୍ୟ େଯପରି ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ
ସମାଗମ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ କରିବ, େସହି ସମୟେର ତୁ େ କି ତୁ
ସ ୀ ତୁ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ମଦ୍ୟ ପାନ କରିବ ନାହିଁ;
ଏହା ତୁ ମାନ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନ କାଳୀନ ବିଧି
େହବ; 10ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ଓ ସାମାନ୍ୟ, ପୁଣି ଶୁଚି ଓ
ଅଶୁଚି ମଧ୍ୟେର ଭି ତା ଜାଣି ପାରିବ; 11 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା
ାରା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ େଯଉଁ ସକଳ ବିଧି େଦଇଅଛି , ତାହା

େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାରିବ।”
12 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ହାେରାଣ ୁ , ତା ର ଅବଶି ପୁତ୍ର

ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଅି କୃତ ଉପହାରର ଅବଶି େଯଉଁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ତାହା
ତୁ େ ମାେନ େନଇ େବଦି ନିକଟେର ତାଡ଼ି ବିନା େଭାଜନ କର,
େଯେହତୁ ତାହା ମହାପବିତ୍ର ; 13 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ପବିତ୍ର
ାନେର ତାହା େଭାଜନ କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଅି କୃତ ଉପହାର ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ହିଁ ତୁ ର ଓ ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣ ର
ପ୍ର ା ବ୍ୟ ଅଂଶ; େଯେହତୁ ଆେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛୁ। 14 ପୁଣି
ତୁ େ ଓ ତୁ ସହିତ ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣ ଓ ତୁ କନ୍ୟାଗଣ େଦାଳନୀୟ
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େନୖେବଦ୍ୟର ବକ୍ଷ ଓ ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାରର ଜ େକୗଣସି
ଶୁଚି ାନେର େଭାଜନ କରିବ, େଯେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ତୁ ର ଓ ତୁ ସ ାନଗଣର
ପ୍ର ା ବ୍ୟ ଅଂଶ। 15 େସମାେନ େମଦମୟ ଅି କୃତ ଉପହାର ସହିତ
ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାରର ଜ ଓ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟର
ବକ୍ଷ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େଦାଳାଇବା ନିମେ ଆଣିେବ; ପୁଣି
ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁ ର ଓ ତୁ ସ ାନଗଣ ର
ଅନ କାଳୀନ ଅଧିକାର େହବ।”

16 ଆଉ, େମାଶା ପାପାଥର୍ କ ଛାଗର ବହୁ ତ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ,
ମାତ୍ର େଦଖ, ତାହା ଦ େହାଇଥିଲା; ଏଣୁ େସ ହାେରାଣ ର
ଅବଶି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ
କରି କହିେଲ, 17 “ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ାନେର େସହି
ପାପାଥର୍ କ ବଳି େଭାଜନ କଲ ନାହିଁ? ତାହା ତ ମହାପବିତ୍ର ,
ପୁଣି ମ ଳୀର ଅପରାଧ େବାହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ପ୍ର ାୟି
କରିବା ନିମେ େସ ତାହା ତୁ ମାନ ୁ େଦଇଅଛି । 18 େଦଖ,
ପବିତ୍ର ାନ ଭିତରକୁ ତାହାର ର ଅଣାଗଲା ନାହିଁ; େଯପରି
ଆେ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିଲୁ, େସପରି ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ାନେର ତାହା
ତ େଭାଜନ କରିଥାʼ ।” 19 େତେବ ହାେରାଣ େମାଶା ୁ କହିେଲ,
“େଦଖ, େସମାେନ ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ର
ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ ଆପଣାମାନ ର େହାମାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ,
ତଥାପି େମାʼ ପ୍ର ତି ଏପରି ଘଟିଲା; େଯେବ ମୁଁ ଆଜି ପାପାଥର୍ କ ବଳି
େଭାଜନ କରିଥାʼ ି , େତେବ ତାହା କି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଭଲ
େହାଇଥାʼ ା?” 20ତହଁୁ େମାଶା ତାହା ଶୁଣେ , ତାହା ତା ଦୃି େର
ଭଲ େଦଖାଗଲା।

11
ଶୁଚି ଅଶୁଚି ଜୀବ

1 ତାʼପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ,
2 “ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁ େ ମାେନ ପୃଥିବୀି ତ
ପଶୁମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହି ସମ ଜୀବ େଭାଜନ କରିବ।
3 ପଶୁମାନ ମଧ୍ୟେର ଯାହାର ଖୁରା ବିଭ ଓ ପାଦ ଚିରା ଓ
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େଯ ପାକୁଳି କେର, ତାହାକୁ ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନ କରିବ। 4ତଥାପି
େଯଉଁମାେନ ପାକୁଳି କରି , ଅଥବା ବିଭ ଖୁରାବିଶି ଅଟି ,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଏହି ପଶୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯଥା,
ଓଟ, େଯେହତୁ େସ ପାକୁଳି କେର, ମାତ୍ର ବିଭ ଖୁରାବିଶି
ନୁେହଁ, ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି। 5 ପୁଣି ଶାଫନ୍ (ଓଧ) ପଶୁ,
େଯେହତୁ େସ ପାକୁଳି କେର, ମାତ୍ର ବିଭ ଖୁରାବିଶି ନୁେହଁ,
ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି। 6 ଆଉ, େଠକୁଆ, େଯେହତୁ େସ
ପାକୁଳି କେର, ମାତ୍ର ବିଭ ଖୁରାବିଶି ନୁେହଁ, ତାହା ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି। 7 ପୁଣି, ଶୂକର, େଯେହତୁ େସ ବିଭ -ଖୁରା ଓ
ଚିରାପାଦବିଶି , ମାତ୍ର ପାକୁଳି କେର ନାହିଁ, ତାହା ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି। 8 ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ
ନାହିଁ ଓ େସମାନ ର ଶବ ଶର୍ କରିବ ନାହିଁ, େସମାେନ
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି।

9 ଜଳଜ ୁ ମଧ୍ୟରୁ ଏହିସବୁ ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନ କରିବ;
ଜଳେର, ସମୁଦ୍ର େର ଓ ନଦୀେର ି ତ ଜ ୁ ମଧ୍ୟେର ଯାହାର
େଡଣା ଓ କାତି ଅଛି, ତାହା ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନ କରିବ। 10 ମାତ୍ର
ସମୁଦ୍ର େର ଓ ନଦୀେର ି ତ ସମ ଜଳଚର, ଅବା ଜଳି ତ
ପ୍ର ାଣୀମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାନ ର େଡଣା ଓ କାତି ନାହିଁ,
େସମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅଟି , 11ଆଉ, େସମାେନ
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହେବ; ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର
ମାଂସ େଭାଜନକରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି େସମାନ ଶବକୁ ଘୃଣା କରିବ।
12ଜଳଜ ୁ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାନ ର େଡଣା ଓ କାତି ନାହିଁ, େସହି
ସମ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ।

13 ଆଉ, ପକ୍ଷୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହିସବୁ ତୁ ମାନ ର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହେବ; େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ନୁହି ; ଉେ ାଶ ଓ
ହାଡ଼ଭ ା ଓ ବହୀରି, 14 ପୁଣି, ଚିଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି
ଅନୁସାେର ବାଜ, 15 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ସମ
ଡାମରା କାଉ, 16 ଓଟପକ୍ଷୀ, ତାମସ ପକ୍ଷୀ, ସମୁଦ୍ର ଚିଲ, ଆପଣା
ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ଛ ାଣ, 17 ପୁଣି, େକାଷପକ୍ଷୀ, ପାଣିକୁଆ,
ବଗ, 18 ଦୀଘର୍ -ଗଳ ହଂସ, ପାଣିେଭଳା, ଶାଗୁଣା; 19 ପୁଣି ବଗ,
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ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର କ , ଟି ି ଭ ଓ ଚାମଚିକା।
20 ପୁଣି, ଚାରି ପାଦେର ଗମନକାରୀ ପକ୍ଷବିଶି ଜ ୁସକଳ

ତୁ ମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହେବ। 21 ତଥାପି ଚାରି ପାଦେର
ଗମନକାରୀ ପକ୍ଷବିଶି ଜ ୁ ମଧ୍ୟେର ଭୂ ମିେର େଡଇଁବା ପାଇଁ
େଯଉଁମାନ ର େଗାଡ଼ନଳୀ ଦୀଘର୍ , େସମାେନ ତୁ ମାନ ର ଖାଦ୍ୟ
େହେବ। 22 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ପ ପାଳ,
ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ବାଘୁଆଫଡ଼ି , ଆପଣା ଆପଣା
ଜାତି ଅନୁସାେର ଝି ାରୀ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର
ଝିି କା,ଏହିସକଳତୁ ମାନ ରଖାଦ୍ୟ େହେବ। 23ମାତ୍ର ଏହାଛଡ଼ା
ଚାରିେଗାଡ଼ିଆ ଉଡ଼ ା ସମ ପତ ତୁ ମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
େହେବ।

24 ଆଉ, ଏମାନ ାରା ତୁ େ ମାେନ ଅଶୁଚି େହବ; େଯେକହି
େସମାନ ର ଶବ ଛୁଇଁବ, େସ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ।
25 ପୁଣି, େଯେକହି େସମାନ ଶବର େକୗଣସି ଅଂଶ ବହିବ,
େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ।
26 େଯଉଁସବୁ ପଶୁର ଖୁରା ବିଭ , ମାତ୍ର ପାଦ ଚିରା ନୁେହଁ,
କିଅବା େଯଉଁମାେନ ପାକୁଳି କରି ନାହିଁ, େସମାେନ ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ଅଶୁଚି; େଯେକହି େସମାନ ୁ ଛୁଇଁବ, େସ ଅଶୁଚି େହବ।
27 ପୁଣି ଚାରିେଗାଡ଼ିଆ ବନ୍ୟଜ ୁମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ
ତଳିପାେର ଚାଲି , େସମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି; େଯେକହି
େସମାନ ରଶବ ଛୁଇଁବ, େସସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ। 28 ପୁଣି,
େଯେକହି େସମାନ ର ଶବ ବହିବ, େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ
ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ; େସମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି।

29 ଆଉ, ଭୂ ଚର ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହିସବୁ
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି େହେବ; େଖାେଲଦ (େଗାଧି) ଓ ମୂଷା; ପୁଣି,
ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ବଡ଼ ଏ ୁଅ; 30 ଆଉ, ଏ ୁଅ ଓ
ଳ କୁ ୀର, ଝିଟିପିଟି, ବାଲିଏ ୁଅ ଓ ବହୁ ରୂ ପୀ (େପାହଳା ଏ ୁଅ)।

31 ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହି ସମ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ଅଶୁଚି େହେବ; େସମାେନ ମେଲ େଯେକହି େସମାନ ୁ ଛୁଇଁବ,
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େସ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ। 32 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି
ଶବ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର ପଡ଼ିେଲ, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ; କାଠ
ପାତ୍ର , ବ , ଚମର୍ କି ଅଖା, େଯେକୗଣସି କମର୍ େଯାଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଉପେର
ପଡ଼ିେଲ,ତାହା ଜଳେରଡୁ ବାଯିବ,ଆଉତାହା ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି
ରହିବ; ତହିଁ ଉ ାେର ତାହା ଶୁଚି େହବ। 33 ପୁଣି, େକୗଣସି
ମାଟି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟେର େସମାନ ର ଶବ ପଡ଼ିେଲ, ତହିଁ ମଧ୍ୟି ତ
ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଶୁଚି େହବ ଓ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଭାି ପକାଇବ।
34 ପୁଣି, େଯଉଁସବୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର ଜଳ ଥାଏ, ତାହା ଅଶୁଚି
େହବ; ପୁଣି, ସବର୍ ପ୍ର କାର ପାତ୍ର େର ସବର୍ ପ୍ର କାର େପୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଶୁଚି
େହବ; 35 ପୁଣି, େଯେକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର େସମାନ ଶବର କିଛି
ପେଡ଼, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ; ତୁ ର େହଉ କି ଚୁ ଲି େହଉ, ତାହା
ଭ ାଯିବ; ତାହା ଅଶୁଚି ଅେଟ ଓ ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି
େହବ। 36ତଥାପି ନିଝର୍ ର କିଅବା େଯଉଁ କୂପେର ଅେନକ ଜଳ ଥାଏ,
ତାହା ଶୁଚି େହବ; ମାତ୍ର େଯ େସମାନ ର ଶବ ଛୁଇଁବ, େସ ଅଶୁଚି
େହବ। 37 ପୁଣି, େଯଉଁ ବିହନ ବୁଣା ଯିବାକୁ ଅଛି, ତହିଁ ଉପେର
େଯେବ େସମାନ ଶବର କିଛି ପେଡ଼, େତେବ ତାହା ଶୁଚି ରହିବ।
38 ମାତ୍ର ବିହନ ଉପେର ଜଳ ଥିେଲ, େଯେବ େସମାନ ଶବର
କିଛି ତହିଁ ଉପେର ପେଡ଼, େତେବ ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି
େହବ। 39ଆଉ, ତୁ ମାନ ର ଖାଦ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସି ପଶୁ ମେଲ,
େଯେକହି ତାହାର ଶବ ଛୁଇଁବ, େସ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ।
40 ପୁଣି, େଯେକହି ତାହାର ଶବ ଖାଏ, େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ,
ପୁଣି ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ;ଆଉ, େଯେକହି ତାହା ବେହ, େସ
ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ।

41 ଆଉ, ଭୂ ଚର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
ଅେଟ; ତାହା ଖାଦ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 42 େଯଉଁମାେନ େପଟ
େଦଇ ଗମନ କରି ଓ େଯଉଁମାେନ ଚାରି ପାଦେର ଗମନ
କରି , ଅବା େଯଉଁମାନ ର ଅେନକ ପାଦ ଅଛି, ଏପରି ସମ
ଭୂ ଚର ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁକୁ ତୁ େ ମାେନ ଖାଇବ ନାହିଁ; କାରଣ
େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ। 43 ତୁ େ ମାେନ ଏହିସବୁ ଭୂ ଚର
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ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁ ାରା ଆପଣାମାନ ୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କରିବ
ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ େ ମାେନ ଅଶୁଚି େହବା ନିମେ େସମାନ
ାରା ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ। 44 କାରଣ ମୁଁ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅେଟ; ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର କର ଓ ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ହୁ ଅ; େଯେହତୁ
ମୁଁ ପବିତ୍ର ; ତୁ େ ମାେନ ଭୂ ମିେର ଗମନକାରୀ େକୗଣସି ଉେରାଗାମୀ
ଜୀବ ାରା ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ। 45 କାରଣ
ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର େହବା ନିମେ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସର
େଦଶରୁ ତୁ ମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି; ଏନିମେ ତୁ େ ମାେନ
ପବିତ୍ର େହବ,କାରଣ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଅେଟ। 46 ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ
ଓ ଅଖାଦ୍ୟ ପଶୁମାନ ପ୍ର େଭଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, 47 ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ,
ଜଳଚର ପ୍ର ାଣୀ ଓ ଉେରାଗାମୀ ଭୂ ଚର ପ୍ର ାଣୀମାନ ବିଷୟେର ଏହି
ବ୍ୟବ ା।”

12
ପ୍ର ସୂତିମାନ ର ଶୁଚିକରଣ

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ଯଦି େକୗଣସି ୀ ଗଭର୍ ଧାରଣ କରି ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ
କେର, େତେବ ୀର ରଜଧମର୍ ର ଅଶୁଚିତା ସମୟ ପରି େସ ସାତ
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ। 3 ତହଁୁ ଅ ମ ଦିନେର ବାଳକର
ପୁରୁ ଷା ଚମର୍ ର େଛଦନ େହବ। 4 ପୁଣି େସହି ୀ େତତିଶ ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣାର ଶୁଚି ନିମେ ର ସ୍ର ାବ ଅବ ାେର ରହିବ; ଆଉ
େଯପଯର୍ ୍ୟ ଶୁଚିର ଦିନ ପୂ ର୍ ନ ହୁ ଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ େସହି େକୗଣସି
ପବିତ୍ର ବ ୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ; କିଅବା ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବ
ନାହିଁ। 5 ମାତ୍ର ଯଦି େସ କନ୍ୟା ପ୍ର ସବ କେର, େତେବ ୀର
ରଜଧମର୍ ରଅଶୁଚିତା ସମୟପରି େସ ଦୁଇସ ାହଅଶୁଚିରହିବ; ପୁଣି
େସ ଛଷଠି ଦିନ ଆପଣା ଶୁଚି ନିମେ ର ସ୍ର ାବ ଅବ ାେର ରହିବ।

6 ତହିଁ ଉ ାେର ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ପ୍ର ସବର ଅଶୁଚି ଦିନ ପୂ ର୍
େହେଲ, େସ େହାମବଳି ନିମେ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ଓ
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ପାପାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ ଏକ ପାରାଛୁଆ ବା ଏକ କେପାତ ସମାଗମ-
ତ ୁର ାରର ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 7 ତହଁୁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ତାହା ଉ ଗର୍ କରି ତାହା ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ,
ତହିଁେର େସ ଆପଣା ର ସ୍ର ାବରୁ ଶୁଚି େହବ; ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା
ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ନିମେ ଏହି ବ୍ୟବ ା। 8 ମାତ୍ର ଯଦି େସ େମଷବ
ଆଣିବାକୁ ଅସମଥର୍ ହୁ ଏ, େତେବ େସ ଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ
ପାରାଛୁଆ େନଇ, ତହିଁରୁ େଗାଟିଏକୁ େହାମାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଓ
ଅନ୍ୟଟିକୁ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବ; ପୁଣି ଯାଜକ ତାହା
ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ, ତହିଁେର େସ ଶୁଚି େହବ।”

13
କୁ େରାଗ ସ ୀୟ ବିଧି

1 ତାʼପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, 2 “ଯଦି
େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ଚମର୍ େର ଫୁଲା କି କାଛୁକୁି ଆ କି
ଚି ଣ ଚି ହୁ ଏ ଓ ତାହା ଶରୀରର ଚମର୍ େର କୁ େରାଗର ଘାʼ ହୁ ଏ,
େତେବ େସ ହାେରାଣ ଯାଜକ ନିକଟକୁ କିଅବା ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ
ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ। 3 ତହଁୁ ଯାଜକ
ତାହା ଶରୀରର ଚମର୍ ି ତ ଘାʼ େଦଖିବ; ଆଉ ଯଦି ଘାʼର େଲାମ
େ ତବ ର୍ େହାଇଥାଏ, ପୁଣି ଘାʼଯଦିତାହା ଶରୀରରଚମର୍ ଠାରୁ ନୀଚ
େଦଖାଯାଏ, େତେବ ତାହା କୁ େରାଗର ଘାʼ ଅେଟ; ଆଉ ଯାଜକ
ତାହାକୁ େଦଖିବ ଓ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ। 4 ପୁଣି,
ଚି ଣ ଚି ଯଦି ତାହା ଶରୀରର ଚମର୍ େର େ ତବ ର୍ େହାଇଥାଏ ଓ
ତାହା ଚମର୍ ଠାରୁ ନୀଚ ନ ଥାଏ ଓ ତାହାର େଲାମ େ ତବ ର୍ େହାଇ
ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାହାର ଘାʼ େହାଇଅଛି, ଯାଜକ ତାହାକୁ ସାତ ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ପୃଥକ କରି ରଖିବ। 5ତହଁୁ ସ ମ ଦିନେର ଯାଜକ ତାହାକୁ
େଦଖିବ; ପୁଣି, ଯଦି ତାହାର ଦୃି େର େସହି ଘାʼ େସହି ପ୍ର କାର ଥାଏ
ଓ ଚମର୍ େର ବ୍ୟାପି ନ ଥାଏ, େତେବଯାଜକ ତାହାକୁ ଆହୁ ରି ସାତ ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ବ କରି ରଖିବ। 6 ପୁଣି, ସ ମ ଦିନେର ଯାଜକ ତାହାକୁ
ପୁନବର୍ ାର େଦଖିବ;ଆଉ,ଯଦି ଘାʼମଳିନ େହାଇଥାଏ ଓ ଘାʼ ଚମର୍ େର



େଲବୀୟ ପୁ କ 13:7 xxxii େଲବୀୟ ପୁ କ 13:18

ବ୍ୟାପି ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ;
ତାହା କାଛୁକୁି ଆ ଅେଟ; ତହଁୁ େସ ଆପଣା ବ େଧାଇ ଶୁଚି େହବ।
7 ମାତ୍ର େସ ଶୁଚି େହବା ନିମେ ଆପଣାକୁ ଯାଜକକୁ େଦଖାଇଲା
ଉ ାେର ଯଦି ତାହାର କାଛୁକୁି ଆ ଚମର୍ େର ବ୍ୟାେପ, େତେବ େସ
ଆପଣାକୁ ପୁନବର୍ ାର ଯାଜକକୁ େଦଖାଇବ। 8ତହିଁେରକାଛୁକୁି ଆ
ତାହାର ଚମର୍ େର ବ୍ୟାପିଲା, ଏପରି ଯଦି ଯାଜକ େଦେଖ, େତେବ
େସ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ, କାରଣ ତାହା କୁ େରାଗ
ଅେଟ।

9 େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟଠାେର କୁ େରାଗର ଘାʼ େହେଲ, େସ ଯାଜକ
ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ; 10 ତହଁୁ ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖିବ; ଆଉ, ଯଦି
ତାହାରଚମର୍ େର େ ତବ ର୍ ଫୁଲା ଥାଏ ଓତହିଁରେଲାମ େ ତବ ର୍
େହାଇଥାଏଓ େସହି ଫୁଲାେରକ ାମାଂସ ବୃ ି ପାଉଥାଏ, 11େତେବ
ତାହାର ଶରୀରର ଚମର୍ େର ତାହା ପୁରାତନ କୁ େରାଗ ଅେଟ, ପୁଣି
ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ; େସ ତାହାକୁ ରୁ
କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଅଶୁଚି। 12 ଆଉ, ଯଦି କୁ େରାଗ
ଚମର୍ େର ଫୁଟି ବାହାେର ଓ େଯେତ ଦୂର ଯାଜକକୁ େଦଖାଯାଏ,
ତଦନୁସାେର ଘାʼଯୁ େଲାକର ମ କ ଠାରୁ ପାଦ ପଯର୍ ୍ୟ ଚମର୍
କୁ େରାଗେରଆ େହାଇଥାଏ, 13େତେବଯାଜକେଦଖିବ; ପୁଣି,
ଯଦି କୁ େରାଗ ତାହାର ସବର୍ ା ଆ କରିଥାଏ, େତେବ େସ
େରାଗୀକୁ ଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ; ସବର୍ ା େ ତବ ର୍ େହାଇଅଛି;
େସ ଶୁଚି ଅେଟ। 14ମାତ୍ର େଯେତେବେଳକ ା ମାଂସ ତାହା େଦହେର
ପ୍ର କାଶ ପାଏ, େସେତେବେଳ େସ ଅଶୁଚି େହବ। 15 ଆଉ, ଯାଜକ
େସହି କ ା ମାଂସ େଦଖି ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ; େସହି
କ ା ମାଂସ ଅଶୁଚି; ତାହା କୁ େରାଗ। 16 ଅଥବା ଯଦି େସହି କ ା
ମାଂସ ପୁନବର୍ ାର ପାଲଟି େ ତବ ର୍ େହାଇଯାଏ, େତେବ େସ ଯାଜକ
ନିକଟକୁ ଯିବ, 17 ଆଉ, ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖିବ; ପୁଣି େଦଖ,
ଯଦି େସହି ଘାʼ େ ତବ ର୍ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ େସ ଘାʼଯୁ
େଲାକକୁ ଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ; େସ ଶୁଚି ଅେଟ।

18 ଆଉ ଶରୀରର ଚମର୍ େର ବଥ େହାଇ ଭଲ େହଲା ଉ ାେର,
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19ଯଦି େସହି ବଥ ାନେର େ ତବ ର୍ ଫୁଲା ଅବା ର େ ତବ ର୍
ଚି ଣ ଚି ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା ଯାଜକକୁ େଦଖାଇବ; 20ତହିଁେର
ଯାଜକ ତାହା େଦଖିବ, ଆଉ, ଯଦି ତାହା ଚମର୍ ର ନୀଚ େଦଖାଯାଏ
ଓ ତହିଁର େଲାମ େ ତବ ର୍ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ
ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ; ତାହା ବଥରୁ ଉ କୁ େରାଗର ଘାʼ
ଅେଟ। 21ମାତ୍ର ଯାଜକ ତାହା େଦଖେ ,ଯଦି, ତହିଁେର େ ତବ ର୍
େଲାମ ନ ଥାଏ ଓ ତାହା ଚମର୍ ର ନୀଚ ନ େହାଇ ମଳିନ େହାଇଥାଏ,
େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପୃଥକ କରି ରଖିବ।
22 ଆଉ, ଯଦି ତାହା ଚମର୍ େର ବ୍ୟାେପ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ
ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ;କାରଣତାହା କୁ େରାଗରଘାʼଅେଟ।
23ମାତ୍ର ଯଦି େସହି ଚି ଣ ଚି ାନେର ଥାଇ ନ ବେଢ଼, େତେବ
ତାହା ବଥର ଚି ଅେଟ; ପୁଣି ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ
କରିବ।

24 କିଅବା ଯଦି ମାଂସର ଚମର୍ େର ଅି ଦାହ ହୁ ଏ ଓ େସହି ଦାହର
ବଢ଼ିଲା ମାଂସେର ର େ ତବ ର୍ ଅବା େ ତବ ର୍ ଚି ଣ ଚି ହୁ ଏ;
25 େତେବ ଯାଜକ ତାହା େଦଖିବ; ଆଉ, ଯଦି ଚି ଣ ଚି େର
ଥିବା େଲାମ େ ତବ ର୍ ହୁ ଏ ଓ ଚମର୍ ର ନୀଚ େଦଖାଯାଏ, େତେବ
ତାହା କୁ େରାଗ, ତାହା ଅି ଦାହରୁ ଉ େହାଇଅଛି; ପୁଣି ଯାଜକ
ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ; ତାହା କୁ େରାଗର ଘାʼ
ଅେଟ। 26ମାତ୍ର ଯାଜକ ତାହା େଦଖେ , ଯଦି େସହି ଚି ଣ ଚି େର
େ ତବ ର୍ େଲାମ ନ ଥାଏ ଓ ତାହା ଚମର୍ ର ନୀଚ ନ େହାଇ ମଳିନ
େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପୃଥକ କରି
ରଖିବ। 27ତହଁୁ ସ ମ ଦିନେରଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖିବ;ଯଦି ତାହା
ଚମର୍ େର ବ୍ୟାପିଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ
କରିବ; ତାହା କୁ େରାଗର ଘାʼ ଅେଟ। 28ଆଉ, ଯଦି ଚି ଣ ଚି
ାନେର ଥାଏ ଓ ଚମର୍ େର ବୃି ନ ପାଇ ମଳିନ େହାଇଥାଏ; େତେବ
ତାହା ଦାହର ଫୁଲା, ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ
କରିବ; େଯେହତୁ ତାହା ଅି କୃତ କ୍ଷତର ଚି ।

29ଆଉ, ପୁରୁ ଷ ଅବା ୀର ମ କେର ଅବା ଦାଢ଼ିେର ଘାʼ େହେଲ
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ଯାଜକ େସହି ଘାʼ େଦଖିବ; 30 ଆଉ େଦଖ, ଯଦି ତାହା ଚମର୍ ର
ନୀଚ େଦଖାଯାଏ ଓ ତହିଁେର ହଳଦି ବ ର୍ ସରୁ େଲାମ ଥାଏ,
େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ; ତାହା ଛଉ
ଅେଟ, ତାହା ମ କ ଅବା ଦାଢ଼ିର କୁ େରାଗ ଅେଟ। 31 ଆଉ,
ଯାଜକ ଛଉର ଘାʼ େଦଖେ , ଯଦି ତାହା ଚମର୍ ର ନୀଚ ନ ଥାଏ
ଓ ତହିଁେର କୃ ବ ର୍ େଲାମ ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ େସହି ଛଉ
ଘାʼଯୁ େଲାକକୁ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପୃଥକ କରି ରଖିବ। 32 ତହଁୁ
ସ ମ ଦିନେର ଯାଜକ ତାହା େଦଖିବ; ପୁଣି, ଯଦି େସହି ଛଉ ବଢ଼ି
ନଥାଏ ଓତହିଁେରହଳଦିବ ର୍ େଲାମ େହାଇନଥାଏ;ଆଉ,ତାହା
ଚମର୍ ରନୀଚ େଦଖା ନଯାଏ, 33େତେବ େସଲ ା େହବ,ମାତ୍ର ଛଉ
ାନ ଲ ା କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣି ଯାଜକ େସହି ଛଉଯୁ େଲାକକୁ
ଆଉସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପୃଥକକରି ରଖିବ। 34 ପୁଣି, ସ ମ ଦିନେର
ଯାଜକ େସହି ଛଉ େଦଖିବ; ଆଉ, ଯଦି େସହି ଛଉ ଚମର୍ େର ବଢ଼ି ନ
ଥାଏ ଓ ତାହା ଚମର୍ ର ନୀଚ େଦଖା ନଯାଏ, େତେବଯାଜକତାହାକୁ
ଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ; ପୁଣି େସ ଆପଣା ବ େଧାଇ ଶୁଚି
େହବ। 35 ମାତ୍ର ତାହାର ଶୁଚି େହଲା ଉ ାେର ଯଦି ଚମର୍ େର େସହି
ଛଉ ବ୍ୟାପିଯାଏ, 36 େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖିବ; ପୁଣି, ଯଦି
ଛଉ ଚମର୍ େର ବୃି ପାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ହଳଦି ବ ର୍ େଲାମର
ଅେନ୍ଵ ଷଣକରିବନାହିଁ;କାରଣ େସଅଶୁଚି ଅେଟ। 37ମାତ୍ର ତାହାର
ଦୃି େର ଯଦି େସହି ଛଉବଢ଼ି ନ ଥାଏ ଓ ତହିଁେର କୃ ବ ର୍ େଲାମ
ଉଠିଥାଏ, େତେବ େସହି ଛଉର ଆେରାଗ୍ୟ େହାଇଅଛି; େସ ଶୁଚି
େହାଇଅଛି; ଆଉ, ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ।

38 ପୁଣି, ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ କି ୀର ଶରୀରର ଚମର୍ େର ଚି ଣ
ଚି ଗୁଡ଼ିକ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େ ତବ ର୍ ଚି ଣ ଚି ଗୁଡ଼ିକ ହୁ ଏ; 39 େତେବ
ଯାଜକ ତାହା େଦଖିବ; ପୁଣି ପ୍ର କୃତେର, ଯଦି େସମାନ ଶରୀରର
ଚମର୍ େର େସହି ଚି ଣ ଚି ଅ ମଳିନ େ ତବ ର୍ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା
ଚମର୍ ରୁ ଉ ଜାଦୁେରାଗ; େସ େଲାକ ଶୁଚି ଅେଟ।

40 ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମ କରୁ େକଶ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ,
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େତେବ େସ ଚ ା; ତଥାପି େସ ଶୁଚି ଅେଟ। 41ଆଉ, ଯଦି ତାହାର
େକଶ ମ କର ସ ୁଖ ଭାଗରୁ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, େତେବ େସ ଚ ା
କପାଳ; ତଥାପି େସ ଶୁଚି ଅେଟ। 42 ମାତ୍ର ଯଦି ଚ ା ମ କେର କି
ଚ ା କପାଳେର ର େ ତବ ର୍ ଘାʼ ହୁ ଏ; େତେବ ତାହା ତାହାର
ଚ ା ମ କେର କି ଚ ା କପାଳେର ଉ କୁ େରାଗ ଅେଟ।
43 ତହଁୁ ଯାଜକ ତାହା େଦଖିବ; ପୁଣି, ଯଦି ଶରୀରର ଚମର୍ ି ତ
କୁ େରାଗ ପରି ଚ ା ମ କ କି ଚ ା କପାଳେର ର େ ତବ ର୍
ଘାʼର ଫୁଲା େଦଖାଯାଏ; 44 େତେବ େସ କୁ ୀ, େସ ଅଶୁଚି ଅେଟ;
ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ; ତାହାର
ମ କେର ଘାʼ େହାଇଅଛି।

45ଆଉ, େଯଉଁ କୁ ୀର ଘାʼ େହାଇଅଛି, ତାହାର ବ ଚିରାଯିବ
ଓ ତାହାର ମ କର େକଶ ମୁକୁଳା ରହିବ ଓ େସ ଆପଣାର ଉପର
ଓ ବ େର ଢାି ବ, ପୁଣି ‘ଅଶୁଚି ଅଶୁଚି’ େବାଲି ଡାକ ପକାଇବ।
46 ତାହାଠାେର େଯେତ ଦିନ ଘାʼ ଥିବ, େସେତ ଦିନ େସ ଅଶୁଚି
ରହିବ;କାରଣେସଅଶୁଚି ଅେଟ; େସଏକାକୀବାସକରିବ;ଛାଉଣିର
ବାହାେର ତାହାର ବାସ ାନ େହବ।

ବ କି ା ଚମର୍ ନିମ ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର କୁ େରାଗ
47 ମଧ୍ୟ େଯଉଁ ବ େର କୁ େରାଗର ଦାଗ ହୁ ଏ, ତାହା େଲାମ

ବ େହଉ କି ମସି ନା ବ େହଉ, 48ଅବା ତାହା େଲାମ କି ମସି ନାର
ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର େହଉ; କିଅବା ଚମର୍ େର କି ଚମର୍ ନିମ ତ
େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟେର େହଉ; 49ଯଦି େସହି ଦାଗ ବ େର କି ଚମର୍ େର,
ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କି ା ଚମର୍ ନିମ ତ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟେର
ଶାଗୁଆ ବ ର୍ କି ର ବ ର୍ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା କୁ େରାଗର ଦାଗ;
ପୁଣି, ତାହା ଯାଜକକୁ େଦଖାଇ ଦିଆଯିବ। 50 ତହିଁେର ଯାଜକ
େସହି ଦାଗ େଦଖିବ, ପୁଣି େଯଉଁଥିେର େସହି ଦାଗ ଥାଏ, ତାହା
ସାତ ଦିନ ବ କରି ରଖିବ। 51 ତହଁୁ େସ ସ ମ ଦିନେର େସହି
ଦାଗ େଦଖିବ; ଯଦି ବ େର କି ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କିଅବା
ଚମର୍ େର, େଯେକୗଣସି ଚମର୍ ନିମ ତ ବ ୁେର ଯଦି େସହି ଦାଗ
ବଢ଼ିଥାଏ, େତେବ ତାହା କ୍ଷୟ କୁ େରାଗ; ତାହା ଅଶୁଚି ଅେଟ।
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52ଏଣୁ ବ େର ଅବା େଲାମନିମ ତ କି ମସି ନା ନିମ ତ ଟାଣୀେର
କି ପଡୀୟାଣେର କି ଚମର୍ ନିମ ତ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟେର େସହି ଦାଗ
ଥାଏ, ତାହା େସ ଦ କରିବ; କାରଣ ତାହା କ୍ଷୟ କୁ େରାଗ; ତାହା
ଅି େର ଦ େହବ।

53 ମାତ୍ର ଯାଜକ ତାହା େଦଖେ , ଯଦି, େସହି ଦାଗ ବ େର କି
ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କିଅବା ଚମର୍ ନିମ ତ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟେର
ବଢ଼ି ନ ଥାଏ; 54 େତେବ ଯାଜକ େସହି ଦାଗଯୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଧାଇବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦବ, ପୁଣି େସ ଆଉ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ପୃଥକ କରି
ରଖିବ; 55 ଆଉ େସହି ଦାଗ ଧୁଆଗଲା ଉ ାେର ଯାଜକ ତାହା
େଦଖିବ; ପୁଣି, ଯଦି େସହି ଦାଗର ବ ର୍ ବଦଳି ନ ଥାଏ ଓ େସହି
ଦାଗ ବଢ଼ି ନ ଥାଏ, େତେବ ତାହା ଅଶୁଚି ଅେଟ; ତୁ େ ତାହା ଅି େର
ଦ କରିବ; କାରଣ େସହି ଦାଗ ଭିତେର ଥାଉ କି ବାହାେର ଥାଉ,
ତାହା କ୍ଷୟକାରକ। 56ମାତ୍ର ଧୁଆଗଲା ଉ ାେର ଯାଜକ େଦଖେ ,
ଯଦି, େସହି ଦାଗ ମଳିନ େହାଇଥାଏ, େତେବ େସ େସହି ବ ରୁ
କି ଚମର୍ ରୁ କିଅବା ଟାଣୀରୁ କି ପଡୀୟାଣରୁ ତାହା ଚିରି ପକାଇବ।
57ତଥାପି ଯଦି େସହି ବ େର କି ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କିଅବା
ଚମର୍ ନିମ ତ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟେର ତାହା େଦଖାଯାଏ, େତେବ ତାହା
ବଢ଼ୁଅଛି; ଯହିଁେର େସହି ଦାଗ ଥାଏ, ତାହା ତୁ େ ଅି େର େପାଡ଼ି
ପକାଇବ। 58 ପୁଣି େଯଉଁ ବ କି ଟାଣୀ କି ପଡୀୟାଣ କି ଚମର୍
ନିମ ତ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଧୗତ କରିବ, ତହିଁରୁ ଯଦି େସହି ଦାଗ
ଯାଏ, େତେବ ି ତୀୟ ଥର ତାହା ଧୁଆଯିବ; ତହିଁେର ତାହା ଶୁଚି
େହବ।”

59 େଲାମ କି ମସି ନା ନିମ ତ ବ ର କିଅବା ଟାଣୀର କି
ପଡୀୟାଣର କିଅବା ଚମର୍ ନିମ ତ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟର କୁ େରାଗର
ଦାଗ ବିଷୟେର ଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶକରିବା ବା ଅଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ
କରିବାର ବ୍ୟବ ା ଏହି।

14
କୁ େରାଗୀର ଶୁଚିକରଣ ବିଧି
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1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “କୁ େରାଗୀର
ଶୁଚି େହବା ଦିନେର ତାହାର ଏହି ବ୍ୟବ ା; େସ ଯାଜକ ନିକଟକୁ
ଅଣାଯିବ; 3 ତହଁୁ ଯାଜକ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ ଯିବ; ପୁଣି ଯାଜକ
େଦଖିବ, ଆଉ, ଯଦି କୁ ୀର କୁ େରାଗର ଘାʼ ସୁ େହାଇଥାଏ,
4 େତେବ େଯଉଁ େଲାକ ଶୁଚି େହବାକୁ ଅଛି, ଯାଜକ େସହି େଲାକ
ନିମେ ଦୁଇ ଜୀଅ ା ଶୁଚି ପକ୍ଷୀ, ଏରସ କାଠ, ସି ୂ ର ବ ର୍ (େଲାମ)
ଓ ଏେସାବ େନବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦବ। 5 ପୁଣି ଯାଜକ ମୃ ି କା
ପାତ୍ର ି ତ େସ୍ର ାତଜଳ ଉପେର ଏକ ପକ୍ଷୀକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦବ। 6ତହିଁ ଉ ାେର େସ େସହି ଜୀଅ ା ପକ୍ଷୀକୁ, ଏରସ କାଠ,
ସି ୂ ର ବ ର୍ (େଲାମ) ଓ ଏେସାବ େନଇ େସହି େସ୍ର ାତଜଳ ଉପେର
ହତପକ୍ଷୀରର େରଜୀଅ ା ପକ୍ଷୀକୁ ଓ େସହି ସବୁଡୁ ବାଇବ; 7 ପୁଣି
େସ କୁ େରାଗରୁ ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ େଲାକ ଉପେର ସାତ ଥରତାହା ଛିି ;
େସ ଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶ କରିବ, ଆଉ େସହି ଜୀଅ ା ପକ୍ଷୀକୁ େକ୍ଷତ୍ର
ଆେଡ଼ ଛାଡ଼ିେଦବ।

8 ତହଁୁ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ େଲାକ ଆପଣା ବ େଧାଇ ଓ ସମ
େକଶ େକ୍ଷୗର କରି ଜଳେର ାନ କରିବ, ତହିଁେର େସ ଶୁଚି େହବ;
ତହିଁ ଉ ାେର େସ ଛାଉଣି ଭିତରକୁ ଆସି ବ, ମାତ୍ର େସ ସାତ
ଦିନ ଆପଣା ତ ୁର ବାହାେର ରହିବ। 9ଆଉ, ସ ମ ଦିନେର େସ
ଆପଣାର ସମ େକଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ମ କ, ଦାଢ଼ି ଓ ଭଲତାର ସମ
େକଶ େକ୍ଷୗର କରିବ, ପୁଣି ଆପଣା ବ େଧାଇ ଆେପ ଜଳେର ାନ
କରି ଶୁଚି େହବ। 10 ପୁଣି, ଅ ମ ଦିନେର ଦୁଇ ନିଖୁ େମଷବ ,
ଏକବଷର୍ ୀୟା ଏକ ନିଖୁ େମଷବ ା ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ
ଏକ ଐଫାର ତିନି ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦା ଓ ଏକ
େଲାଗ୍ େତୖଳ େନବ। 11ତହଁୁ ଶୁଚିକାରୀ ଯାଜକ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ
େଲାକକୁଓ େସହିସବୁଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇସମାଗମ-ତ ୁର ାର ନିକଟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ାପନ କରିବ; 12 ପୁଣି ଯାଜକ େସହି
ଦୁଇ େମଷବ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ଓ େସହି ଏକ େଲାଗ୍ େତୖଳ
େନଇ େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବ, ଆଉ େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େଦାଳାଇବ। 13 ଆଉ,
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େଯଉଁ ାନେର ପାପାଥର୍ କ ଓ େହାମାଥର୍ କ ବଳି ବଧ କରାଯାଏ, େସହି
ପବିତ୍ର ାନେର େସହି େମଷବ ବଧ କରିବ; କାରଣ େଯପରି
ପାପାଥର୍ କ ବଳି, େସପରି େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ଯାଜକର ଅଟଇ; ତାହା
ମହାପବିତ୍ର ଅେଟ। 14ଏଥିଉ ାେରଯାଜକେସହି େଦାଷାଥର୍ କବଳିର
କିଛି ର େନବ; ପୁଣି, ଯାଜକ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ େଲାକର ଡାହାଣ
କ ର୍ ପ୍ର ା େର, ଡାହାଣ ହ ର ବୃ ା ୁ ଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର
ବୃ ା ୁ ଳିେର ତାହା ଲଗାଇବ; 15ଆଉ, ଯାଜକ େସହି ଏକ େଲାଗ୍ 
େତୖଳରୁ କିଛି େନଇ ଆପଣା ବାମ ହ ର ପାପୁଲିେର ଢାଳିବ;
16 ତହଁୁ ଯାଜକ େସହି ବାମ ହ ର ପାପୁଲିି ତ େତୖଳେର ଆପଣା
ଡାହାଣ ଅ ୁ ଳି ଡୁ ବାଇ ଅ ୁ ଳି ାରା େସହି େତୖଳରୁ କିଛି େନଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ସାତ ଥର ଛିି ବ; 17 ପୁଣି, ଯାଜକ ଆପଣା
ହ ି ତ ଅବଶି େତୖଳ େନଇ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ େଲାକର ଡାହାଣ
କ ର୍ ପ୍ର ା େର, ଡାହାଣ ହ ର ବୃ ା ୁ ଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର
ବୃ ା ୁ ଳିେରଲାଗିଥିବା େଦାଷାଥର୍ କବଳିରର ଉପେରଲଗାଇବ;
18 ଏଥିଉ ାେର ଯାଜକ ଆପଣା ହ ି ତ ଅବଶି େତୖଳ େସହି
ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ େଲାକରମ କେରଲଗାଇବ; ପୁଣି ଯାଜକସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ତାହା ପାଇଁ ପ୍ର ାୟି କରିବ। 19ଆଉଯାଜକ ପାପାଥର୍ କ
ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ ଓ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ େଲାକର ଅଶୁଚିତା େହତୁ
ପ୍ର ାୟି କରିବ; ଏଥିଉ ାେର େସ େହାମାଥର୍ କ ବଳି ବଧ କରିବ।
20 ଆଉ, ଯାଜକ େହାମବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣି େବଦିେର
ଉ ଗର୍ କରିବ, ତହଁୁ ଯାଜକ ତାହା ନିମେ ପ୍ର ାୟି କେଲ େସ ଶୁଚି
େହବ।

21 ଆଉ, ଯଦି େସ ଦରିଦ୍ର ଓ େସହି ସମ ବଳିଦାନ ଆଣି
ନ ପାେର, େତେବ େସ ଆପଣା ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବାକୁ
େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ପାଇଁ େଗାଟିଏ
େମଷବ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ
େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦା ଓ ଏକ େଲାଗ୍ େତୖଳ; 22 ପୁଣି,
ତାହାର ପ୍ର ାି ର ସାଧ୍ୟାନୁସାେର ଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ
ଆଣିବ; ଆଉ, ଏଥିରୁ େଗାଟିଏ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ ଅନ୍ୟଟି େହାମବଳି
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େହବ। 23 ଆଉ, ଅ ମ ଦିନେର େସ ଆପଣାର ଶୁଚିକାଯର୍ ୍ୟ
ନିମେ ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
ଯାଜକ ନିକଟକୁ େସମାନ ୁ ଆଣିବ। 24 ତହଁୁ ଯାଜକ େଦାଷାଥର୍ କ
ବଳିର େମଷବ ଓ େସହି ଏକ େଲାଗ୍ େତୖଳ େନବ; ପୁଣି,
ଯାଜକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ତାହା
େଦାଳାଇବ। 25 ପୁଣି, େସ େସହି େଦାଷାଥର୍ କ ବଳିର େମଷବ
ବଧ କରିବ; ଆଉ ଯାଜକ େସହି େଦାଷାଥର୍ କ ବଳିର କିଛି ର
େନଇ ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ େଲାକର ଡାହାଣ କ ର୍ ପ୍ର ା େର, ଡାହାଣ ହ ର
ବୃ ା ୁ ଳିେର ଓଡାହାଣପାଦର ବୃ ା ୁ ଳିେରଲଗାଇବ; 26ତହିଁ
ଉ ାେର ଯାଜକ େସହି େତୖଳରୁ କିଛି େନଇ ଆପଣା ବାମ ହ
ପାପୁଲିେର ଢାଳିବ; 27 ଆଉ, ଯାଜକ ଆପଣା ଡାହାଣ ଅ ୁ ଳି
ାରା େସହି ବାମ ହ ି ତ େତୖଳରୁ କିଛି କିଛି େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ

ଛାମୁେର ସାତ ଥର ଛିି ବ; 28 ତହଁୁ ଯାଜକ ଆପଣା ହ ି ତ େତୖଳ
େନଇ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ େଲାକର ଡାହାଣ କ ର୍ ପ୍ର ା େର, ତାହାର
ଡାହାଣ ହ ର ବୃ ା ୁ ଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃ ା ୁ ଳିେର
ଲାଗିଥିବା େଦାଷାଥର୍ କ ବଳିର ର ାନେର ଲଗାଇବ। 29 ପୁଣି
ଯାଜକ ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ େଲାକ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ପ୍ର ାୟି
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ହ ି ତ ଅବଶି େତୖଳ ତାହାର ମ କେର
ଲଗାଇବ। 30 ପୁଣି, େସ ତାହାର ପ୍ର ାି ର ସାଧ୍ୟାନୁସାେର େସହି ଦୁଇ
କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ଉ ଗର୍ କରିବ;
31ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହାର ପ୍ର ାି ର ସାଧ୍ୟାନୁସାେର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ସହିତ
େଗାଟିଏକୁ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ େହାମବଳି ରୂ େପ
ଉ ଗର୍ କରିବ; ପୁଣି,ଯାଜକ ଶୁଚିେଯାଗ୍ୟ େଲାକ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେରପ୍ର ାୟି କରିବ। 32େଯଉଁ କୁ େରାଗରଘାʼଯୁ େଲାକ
ଆପଣାର ଶୁଚିକାଯର୍ ୍ୟ ସ ୀୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅସମଥର୍ , ତାହା
ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବ ା।”

ଗୃହ ଶୁଚିକରଣ ବିଧି
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33 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ,
34 “ଆେ େଯଉଁ େଦଶ ତୁ ମାନ ଅଧିକାର ନିମେ େଦବା,
େସହି କିଣାନ େଦଶେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େବଶ କେଲ, େଯେବ
ଆେ ତୁ ମାନ ଅଧିକୃତ େଦଶର େକୗଣସି ଗୃହେର କୁ େରାଗର
ଦାଗ ଉ କରୁ ; 35 େତେବ େସହି ଗୃହ ାମୀ ଯାଜକ ନିକଟକୁ
ଆସି କହିବ, ଯଥା, ‘େମାʼ ଗୃହେର ଦାଗ ଥିଲା ପରି େମାେତ
େଦଖାଯାଉଅଛି;’ 36 ତହଁୁ ଗୃହର ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଯପରି ଅଶୁଚି ନ
ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯାଜକ ଦାଗ େଦଖିବାକୁ ପ୍ର େବଶ କରିବା ପୂେବର୍ ଗୃହ
ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଜକ ଆଜ୍ଞା େଦବ; ତହିଁ ଉ ାେର ଯାଜକ ଗୃହ
େଦଖିବାକୁ ପ୍ର େବଶ କରିବ। 37 ପୁଣି, େସ େସହି ଦାଗ େଦଖିବ, ପୁଣି
ପ୍ର କୃତେର, ଯଦି େସହି ଦାଗ ଗୃହର କା େର େଟାଲାେପାଲା େହାଇ
ବସି ଯାଇ ଅ ଶାଗୁଆ ବ ର୍ ବା ର ବ ର୍ େହାଇଥାଏ, ପୁଣି ତାହା
କା ରନୀଚ େଦଖାଯାଏ, 38େତେବଯାଜକ ଗୃହରୁ ବାହାର େହାଇ
ାର ନିକଟକୁ ଯିବ ଓ େସହି ଗୃହକୁ ସାତ ଦିନ ବ କରି ରଖିବ।

39 ପୁଣି, ଯାଜକ ସ ମ ଦିନେର ପୁନବର୍ ାର ଆସି େଦଖିବ; ପୁଣି
ପ୍ର କୃତେର, ଯଦି ଗୃହର କା େର େସହି ଦାଗ ବଢ଼ିଥାଏ, 40 େତେବ
ଯାଜକ ଦାଗଯୁ ପ୍ର ରସବୁ ବାହାର କରି ନଗରର ବାହାେର ଅଶୁଚି
ାନେର ପକାଇ େଦବାକୁ େଲାକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦବ। 41 ପୁଣି,
େସ େସହି ଗୃହର ଭିତର ଚାରିଆେଡ଼ ଚ ାଇବ ଓ େସହି ଚ ା
ଧୂଳି ନଗରର ବାହାେର ଅଶୁଚି ାନେର ପକାଇ େଦବ। 42 ଆଉ,
େସମାେନ ଅନ୍ୟ ପ୍ର ର େନଇ େସହି ପ୍ର ର ାନେର ବସାଇେବ ଓ
ଅନ୍ୟ େଲପ େନଇ ଗୃହ େଲପନ କରିେବ।

43 ଆଉ, େସହି ପ୍ର ର ବଦଳ କଲା ଉ ାେର ଓ ଗୃହ ଚାି ଲା
ଉ ାେର ଓ େଲପନ କଲା ଉ ାେର େଯେବ େସହି ଦାଗ ପୁନବର୍ ାର
ଗୃହେର ଫୁଟି ବାହାେର, 44 େତେବ ଯାଜକ ଆସି େଦଖିବ, ପୁଣି
ପ୍ର କୃତେର, ଯଦି େସହି ଦାଗ ଗୃହେର ବୃି ପାଇଥାଏ, େତେବ େସହି
ଗୃହେର କ୍ଷୟ କୁ େରାଗ ଅଛି; ତାହା ଅଶୁଚି ଅେଟ। 45 ତହିଁେର
େସ େସହି ଗୃହଭାି ପକାଇବ,ତହିଁରପ୍ର ରଓକା ଓ ଧୂଳିସବୁ
ନଗରର ବାହାେର ଅଶୁଚି ାନକୁ େବାହି େନଇଯିବ। 46 ଆହୁ ରି,
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େସହି ଗୃହ ବ େହାଇଥିବା ସମୟେର େଯେକହି ତହିଁ ଭିତରକୁ
ଯାଏ, େସ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି େହାଇ ରହିବ। 47 ପୁଣି, େଯ େସହି
ଗୃହେର ଶୟନ କେର, େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ େସହି ଘେର
େଯ େଭାଜନ କେର, େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ।

48ଆଉ, ଯାଜକ ଆସି େଦଖେ , ଯଦି, େସହି ଗୃହ େଲପନ କଲା
ଉ ାେର ଦାଗ େସହି ଗୃହେର ବଢ଼ି ନାହିଁ, େତେବ ଯାଜକ େସହି
ଗୃହକୁ ଶୁଚି େବାଲି ପ୍ର କାଶକରିବ,କାରଣଦାଗ ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଅଛି।
49ତହଁୁ େସ େସହି ଗୃହକୁ ଶୁଚି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ, ଏରସକାଠ,
ସି ୂ ର ବ ର୍ (େଲାମ) ଓ ଏେସାବ େନବ; 50 ପୁଣି, ମୃ ି କା ପାତ୍ର ି ତ
େସ୍ର ାତଜଳ ଉପେର ଏକ ପକ୍ଷୀକୁ ବଧ କରିବ; 51 ତହଁୁ େସ େସହି
ଏରସ କାଠ, ଏେସାବ, ସି ୂ ର ବ ର୍ (େଲାମ) ଓ ଜୀଅ ା ପକ୍ଷୀକୁ
େନଇ ହତ ପକ୍ଷୀର ର େର ଓ େସହି େସ୍ର ାତଜଳେର ଡୁ ବାଇବ ଓ
େସହି ଗୃହେର ସାତ ଥର ଛିି ବ। 52 ଏହି ପ୍ର କାେର ପକ୍ଷୀର ର
ାରା, େସ୍ର ାତଜଳ ାରା, ଜୀଅ ା ପକ୍ଷୀ ାରା, ଏରସ କାଠ ାରା,

ଏେସାବ ାରା ଓ ସି ୂ ର ବ ର୍ (େଲାମ) ାରା େସହି ଗୃହକୁ ଶୁଚି
କରିବ। 53 ମାତ୍ର େସ ଜୀଅ ା ପକ୍ଷୀକୁ ନଗରର ବାହାର େକ୍ଷତ୍ର
ଆେଡ଼ ଛାଡ଼ିେଦବ; ଏହିରୂ େପ େସ ଗୃହ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ;
ତହିଁେର ତାହା ଶୁଚି େହବ।”

54 କୁ େରାଗର ସବର୍ ପ୍ର କାର ଘାଆ ଓ ଛଉର ଏହି ବ୍ୟବ ା;
55 ପୁଣି, ବ ି ତ ଓ ଗୃହି ତ କୁ େରାଗ; 56ଆଉ, ଫୁଲା ଓ ପାମା ଓ
ଚି ଣ ଚି , 57 ଏହିସବୁ େକଉଁ ସମୟେର ଶୁଚି ଓ େକଉଁ ସମୟେର
ଅଶୁଚି, ଏହା ଜଣାଇବା ନିମେ କୁ େରାଗର ଏହି ବ୍ୟବ ା।

15
ପ୍ର େମହ େରାଗ ସ ୀୟ ବିଧି

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ,
2 “ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ, ଯଦି ପୁରୁ ଷର ଶରୀରେର ପ୍ର େମହ
େରାଗ ହୁ ଏ, େସ ଆପଣାର େସହି ପ୍ର େମହ ସକାଶୁ ଅଶୁଚି େହବ।
3 ପୁଣି ପ୍ର େମହ ସକାଶୁ ତାହାର ଅଶୁଚିତାର ବିଧି ଏହି; ତାହାର
ଶରୀରରୁ ପ୍ର େମହ ଝରୁ ଥାଉ ଅବା ଶରୀରେର ବ ଥାଉ, ତାହା
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ତାହାର ଅଶୁଚିତା ଅେଟ। 4 ପ୍ର େମହୀ େଲାକ େଯଉଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କେର, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ ଓ େଯଉଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ପଦାଥର୍ ଉପେର େସ ବେସ, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ। 5 ପୁଣି, େଯେକହି
ତାହାର ଶଯ୍ୟା ଛୁଇଁବ, େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ାନ
କରିବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ। 6ଆଉ, େଯେକୗଣସି ପଦାଥର୍
ଉପେର ପ୍ର େମହୀ ବେସ, ତହିଁଉପେର ଯଦି େକହି ବେସ, େତେବ
େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ାନ କରିବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅଶୁଚି ରହିବ। 7 ପୁଣି, େଯେକହି ପ୍ର େମହୀର ଶରୀର ଛୁଇଁବ, େସ
ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ାନ କରିବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅଶୁଚି ରହିବ। 8ଆଉ,ପ୍ର େମହୀ ଯଦି ଶୁଚି େଲାକର େଦହେର େଛପ
ପକାଏ, େତେବ େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ାନ କରିବ
ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ। 9 ପୁଣି, ପ୍ର େମହୀ େଯଉଁ ବାହନ
ଉପେର ଚେଢ଼, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ। 10 ଆଉ, େଯେକହି ତାହାର
ତଳ େକୗଣସି ବ ୁ ଛୁଇଁବ, େତେବ େସ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି
ରହିବ; ପୁଣି େଯେକହି ତାହା େବାହିବ, େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ
ଓ ଆେପ ଜଳେର ାନ କରିବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ।
11 ପୁଣି, ପ୍ର େମହୀ ଆପଣା ହ ଜଳେର ନ େଧାଇ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ,
େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ାନ କରିବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅଶୁଚି ରହିବ। 12 ପୁଣି, ପ୍ର େମହୀ େଯଉଁ ମୃ ି କା ପାତ୍ର ଛୁଇଁବ, ତାହା
ଭ ାଯିବ ଓ ସମ କା ପାତ୍ର ଜଳେର ଧୁଆଯିବ।

13 ଆଉ, ପ୍ର େମହୀ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ପ୍ର େମହରୁ ଶୁଚି
ହୁ ଏ, େସେତେବେଳ େସ ଆପଣାର ଶୁଚିକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ସାତ ଦିନ
ଗଣନା କରିବ ଓ ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ େସ୍ର ାତଜଳେର ାନ
କରିବ; ତହଁୁ େସ ଶୁଚି େହବ। 14 ପୁଣି, ଅ ମ ଦିନେର େସ
ଆପଣାର ଶୁଚିକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ
େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ନିକଟକୁ ଆସି
ଯାଜକରହ େରେସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣକରିବ। 15ତହିଁେରଯାଜକ
େସଥିରୁ େଗାଟିଏକୁ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ େହାମବଳି ରୂ େପ
ଉ ଗର୍ କରିବ; ପୁଣି, ଯାଜକ ତାହାର ପ୍ର େମହ େହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ସ ୁଖେର ପ୍ର ାୟି କରିବ।
16ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁ ଷର ବୀଯର୍ ୍ୟପାତ ହୁ ଏ, େତେବ େସ

ଆପଣା ସମ ଶରୀର ଜଳେର େଧୗତ କରିବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅଶୁଚି ରହିବ। 17 ଆଉ, େଯଉଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବ େର କି ଚମର୍ େର
ବୀଯର୍ ୍ୟପାତ ହୁ ଏ, ତାହା ଜଳେର େଧାଇବ ଓ ତାହା ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅଶୁଚି ରହିବ। 18ମଧ୍ୟ େସ ୀ, ଯାହା ସେ ଳିତ ବୀଯର୍ ୍ୟ ପୁରୁ ଷ
ଶୟନ କରିବ, େସ ଦୁେହଁ ଜଳେର ାନ କରିେବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅଶୁଚି ରହିେବ।

19ଆଉ, ଯଦି ୀ ରଜ ଳା ହୁ ଏ ଓ ତାହାର େଦହରୁ ର ଝେର,
େତେବ େସ ସାତ ଦିନ ଆପଣା ଅଶୁଚିତାେର ରହିବ; ପୁଣି, େଯେକହି
ତାହାକୁ ଛୁଇଁବ, େସ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ। 20 ଆଉ େସ
ଆପଣା ୀଧମର୍ ସମୟେର େଯେକୗଣସି ଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କରିବ,
ତାହା ଅଶୁଚି େହବ ଓ ଯହିଁ ଉପେର େସ ବସି ବ, ତାହା ଅଶୁଚି
େହବ। 21 ପୁଣି, େଯେକହି ତାହାର ଶଯ୍ୟା ଛୁଇଁବ, େସ ଆପଣା
ବ େଧାଇବ ଓ ଆେପ ଜଳେର ାନ କରିବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅଶୁଚି ରହିବ। 22 ପୁଣି, େଯେକହି ତାହାର ବସି ବାର େକୗଣସି ଆସନ
ଉପେର ବେସ, େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ ଆେପ ଜଳେର ାନ
କରିବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ। 23 ଆଉ, ତାହାର ଶଯ୍ୟା
କି ଆସନ ଉପେର କିଛି ଥିେଲ, େଯେକହି ତାହା ଛୁଇଁବ, େସ ସ ୍ୟା
ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ। 24ଆଉ, େଯଉଁ ପୁରୁ ଷ ତାହା ସେ ଶୟନ
କେର ଓ ତାହାର ରଜ ତାହାଠାେର ଲାେଗ, େସ ସାତ ଦିନ ଅଶୁଚି
ରହିବ; ପୁଣି େସ େଯେକୗଣସି ଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କେର, ତାହା ଅଶୁଚି
େହବ।

25ଆଉ, ୀର ରଜଧମର୍ ସମୟ ଛଡ଼ା େଯେବ େକୗଣସି ୀର ବହୁ
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ର ସ୍ର ାବ ହୁ ଏ, କିଅବା ୀର ରଜଧମର୍ ସମୟ ଉ ାେର
େଯେବ ର ସ୍ର ାବ ହୁ ଏ; େତେବ େଯପରି ୀର ରଜଧମର୍ ସମୟେର,
େସପରି ଅଶୁଚି ର ସ୍ର ାବର ସକଳ ଦିନ େହବ, େସ ଅଶୁଚି ଅେଟ।
26େସହି ର ସ୍ର ାବର ସକଳ ଦିନ େଯେକୗଣସି ଶଯ୍ୟାେର େସ ଶୟନ
କେର, ତାହା ୀଧମର୍ ସମୟର ଶଯ୍ୟା ସଦୃଶ ଅଶୁଚି େହବ, ଆଉ
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େସ େଯେକୗଣସି ଆସନେର ବେସ, ତାହା ୀର ରଜଧମର୍ ସମୟର
ଅଶୁଚିତା ସଦୃଶ ଅଶୁଚି େହବ। 27 ପୁଣି, େଯେକହି େସହି ସମ
ଛୁଇଁବ, େସ ଅଶୁଚି େହବ ଓଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓଆେପଜଳେର
ାନ କରିବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ। 28 ମାତ୍ର େସହି ୀର
ର ସ୍ର ାବ ବ େହେଲ, େସ ଆପଣା ନିମେ ସାତ ଦିନ ଗଣନା
କରିବ, ତହିଁ ଉ ାେର େସ ଶୁଚି େହବ। 29 ପୁଣି, ଅ ମ ଦିନେର
େସ ଆପଣା ନିମେ ଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ େନଇ
ସମାଗମ-ତ ୁର ାରେର ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 30 ତହିଁେର
ଯାଜକ େସଥିରୁ େଗାଟିଏକୁ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ େହାମବଳି
ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବ; ଆଉ, ଯାଜକ ତାହାର ର ସ୍ର ାବର ଅଶୁଚିତା
େହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତାହା ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ।

31 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସମାନ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
ଆ ର ଆବାସ ଅଶୁଚି କେଲ, େଯପରି େସମାେନ ଆପଣାମାନ
ଅଶୁଚିତାେରନମରି ,ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ େସମାନ
ଅଶୁଚିତାରୁ ପୃଥକ କରିବ।”

32ପ୍ର େମହ େରାଗୀର ଓ ବୀଯର୍ ୍ୟପାତେର ଅଶୁଚି େଲାକର, 33 ପୁଣି
ରଜ ଳା ୀର ଓ ପ୍ର େମହୀ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀର, ଆଉ, ୀର ଅଶୁଚିତା
ସମୟେର ତାହା ସହିତ ଶୟନକାରୀ ପୁରୁ ଷର, ଏହି ବ୍ୟବ ା।

16
ପ୍ର ାୟି ଦିବସ

1ଆଉ, ହାେରାଣ ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ
ମଲା ଉ ାେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ; 2ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣକୁ କୁହ, େଯପରି ତାହାର
ମୃତୁୁ ୍ୟ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ବିେ ଦ ବ ଭିତେର ସି ୁ କର ଉପରି
ପାପା ାଦନ ସ ୁଖ ପବିତ୍ର ାନେର ସବର୍ ଦା ପ୍ର େବଶ କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ପାପା ାଦନ ଉପେର େମଘେର ଦଶର୍ ନ
େଦବା। 3 ହାେରାଣ ପାପାେଥର୍ ଏକ େଗାବ ଓ େହାମାେଥର୍ ଏକ
େମଷ ସେ େନଇ ଏହିରୂ େପ ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବ।
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4 େସ ପବିତ୍ର ଶୁଭ୍ର େପାଷାକ ପି ି ବ, େଦହେର ଶୁଭ୍ର ଜି ଆ ପି ି ବ,
ଶୁଭ୍ର କଟିବ ନୀେର କଟି ବା ି ବ ଓ ଶୁଭ୍ର ପଗଡ଼ିେର ଭୂ ଷିତ େହବ;
ଏହିସବୁ ପବିତ୍ର ବ ; ଏଥିପାଇଁ େସ ଜଳେର ଆପଣା ଶରୀର
େଧୗତ କରି ତାହାସବୁ ପି ି ବ। 5 ପୁଣି, େସ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ମ ଳୀରୁ ପାପାେଥର୍ ଦୁଇ ଛାଗ ଓ େହାମାେଥର୍ ଏକ େମଷ େନବ।
6ଆଉ, ହାେରାଣ ଆପଣା ନିମେ ପାପାଥର୍ କ ବଳିର େଯଉଁ େଗାବ ,
ତାକୁ ଆଣି ଆପଣା ନିମେ ଓ ଆପଣା ପରିବାର ନିମେ ପ୍ର ାୟି
କରିବ। 7 ତହଁୁ େସହି ଦୁଇ ଛାଗ େନଇ ସମାଗମ-ତ ୁର ାର
ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ କରାଇବ। 8 ପୁଣି, ହାେରାଣ
େସହି ଦୁଇ ଛାଗ ମଧ୍ୟେର ଗୁଲିବା କରିବ; ତହିଁରୁ େଗାଟିଏ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମେ ଓ ଅନ୍ୟଟି ତ୍ୟାଗ ନିମେ େହବ। 9 ପୁଣି, େଯଉଁ
ଛାଗ ଗୁଲିବା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମେ େହବ, ହାେରାଣ ତାକୁ
େନଇ ପାପାେଥର୍ ବଳିଦାନ କରିବ। 10 ମାତ୍ର େଯଉଁ ଛାଗ ଗୁଲିବା
ାରା ତ୍ୟାଗ ନିମେ େହବ, େସ େଯପରି ତ୍ୟାଗ ନିମେ ପ୍ର ା ରକୁ

ପଠାଯାଇ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତାକୁ ଜୀଅ ା ଠିଆ କରିବ।

11 ଏଥିଉ ାେର ହାେରାଣ ଆପଣା ନିମେ ପାପାଥର୍ କ ବଳିର
େଯଉଁ େଗାବ , ତାକୁ ଆଣି ଆପଣା ନିମେ ଓ ଆପଣା ପରିବାର
ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ; ପୁଣି, ଆପଣା ପାପାଥର୍ କ ବଳିର େସହି
େଗାବ କୁ ବଧ କରିବ। 12 ଆଉ, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖ
େବଦିରୁ ପ୍ର ଳିତ ଅ ାର ଧୂପଧାନୀେର ପୂ ର୍ କରି ଓ ମୁଠିଏ ଚୂ ର୍
ସୁଗ ି ଧୂପ େନଇ ବିେ ଦ ବ ର ଭିତରକୁ ଯିବ। 13 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ଅି ଉପେର େସହି ସୁଗ ି ଧୂପ େଦବ, ତହିଁେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କର ଉପରି ପାପା ାଦନ ଧୂପର ଧୂମ େମଘେରଆ
େହେଲ େସ ମରିବ ନାହିଁ। 14 ତହଁୁ େସ େସହି େଗାବ ର କିଛି
ର େନଇ ପାପା ାଦନର ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଅ ୁ ଳି ାରା ଛିି ବ;
ପୁଣି, ପାପା ାଦନ ସ ୁଖେର ଅ ୁ ଳି ାରା ସାତ ଥର େସହି ର
ଛିି ବ। 15 ଏଥିଉ ାେର େସ େଲାକମାନ ର ପାପାଥର୍ କ ବଳିର
ଛାଗ େନଇ ବଧ କରିବ ଓ ତାହାର ର ବିେ ଦ ବ ର ଭିତରକୁ
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ଆଣି, େଯପରି େଗାବ ର ର େନଇ କରିଥିଲା, େସପରି ତାହାର
ର େନଇ କରିବ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପାପା ାଦନ ଉପେର ଓ ପାପା ାଦନ
ସ ୁଖେର ତାହା ଛିି ବ। 16 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ଅଶୁଚିତା
ଓ େସମାନ ଅଧମର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ର ସମ ପାପ ସକାଶୁ େସ
ପବିତ୍ର ାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ; ପୁଣି, େସମାନ ଅଶୁଚିତା
ମଧ୍ୟେର େସମାନ ସହିତ ବାସ କେର େଯଉଁ ସମାଗମ-ତ ୁ, ତାହା
ନିମେ େସହି ପ୍ର କାର କରିବ। 17 ଆଉ, େସ ପ୍ର ାୟି କରିବା
ନିମେ ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ସମୟଠାରୁ େଯପଯର୍ ୍ୟ
ବାହାର େହାଇ ନାହିଁ; ପୁଣି, ଆପଣା ନିମେ ଓ ଆପଣା ଘର
ନିମେ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସମାଜ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରି
ନାହିଁ, େସପଯର୍ ୍ୟ ସମାଗମ-ତ ୁେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ରହିବ
ନାହିଁ, 18ଆଉ, େସ ବାହାର େହାଇ ସ ୁଖ େବଦି ପାଖକୁ ଯାଇ
ତହିଁ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ; ପୁଣି େସହି େଗାବ ର କିଛି ର ଓ
ଛାଗର କିଛି ର େନଇ େବଦିର ଶୃ ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ େଦବ।
19 ପୁଣି, େସ ର ରୁ କିଛି େନଇ ଅ ୁ ଳି ାରା ସାତ ଥର ଛିି
ତାହା ଶୁଚି କରିବ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ଅଶୁଚିତାରୁ ତାହା ଶୁଚି
କରିବ।

20ଏହିପ୍ର କାେର େସପବିତ୍ର ାନ,ସମାଗମ-ତ ୁ ଓ େବଦି ନିମେ
ପ୍ର ାୟି କରି ସାରିଲା ଉ ାେର େସହି ଜୀଅ ା ଛାଗକୁ ଆଣିବ।
21 ପୁଣି, ହାେରାଣ େସହି ଜୀଅ ା ଛାଗର ମ କେର ଆପଣା ଦୁଇ
ହ ର ନିଭର୍ ର େଦଇ ତାହା ଉପେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ
ଅପରାଧ, ସମ ଅଧମର୍ ଓ ସମ ପାପ ୀକାର କରିବ; ଆଉ,
ତାହାସବୁ େସହି ଛାଗର ମ କେର ଅପର୍ ଣ କରି ପ୍ର ୁତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ
ହ େର ତାହାକୁ ପ୍ର ା ରକୁ ପଠାଇେଦବ। 22ତହିଁେର େସହି ଛାଗ
ଆପଣା ଉପେର େସମାନ ର ସମ ଅପରାଧ େବାହି ନରଶୂନ୍ୟ
େଦଶକୁ େନବ; ଆଉ େସ େସହି ାନେର େସହି ଛାଗକୁ ଛାଡ଼ିେଦବ।

23ତହଁୁ ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତ ୁକୁ ଆସି ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ
କରିବା ସମୟେର େଯଉଁ ଶୁଭ୍ର ବ ପି ି ଥିଲା, ତାହା ପାଲଟି େସହି
ାନେର ରଖିବ। 24ତହିଁ ଉ ାେର େସ େକୗଣସି ପବିତ୍ର ାନେର
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ଆପଣା ଶରୀର ଜଳେର େଧୗତ କରି ନିଜ ବ ପି ି ବାହାରକୁ
ଆସି ବ; ପୁଣି, ଆପଣାର େହାମବଳି ଓ େଲାକମାନ ର େହାମବଳି
ଉ ଗର୍ କରି ଆପଣା ନିମେ ଓ େଲାକମାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି
କରିବ। 25ଆଉ, େସପାପାଥର୍ କବଳିର େମଦେବଦିେରଦ କରିବ।
26 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକ ତ୍ୟାଗର ଛାଗକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, େସ ଆପଣା ବ
େଧାଇ ଜଳେର ାନ କରିବ, ତହିଁ ଉ ାେର ଛାଉଣିକୁ ଆସି ବ।
27 ପୁଣି, ପାପାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ େଯଉଁ େଗାବ ର ଓ ପାପାଥର୍ କ
ବଳି ନିମେ େଯଉଁ ଛାଗର ର ପ୍ର ାୟି କରିବା ନିମେ ପବିତ୍ର
ାନକୁ ଅଣାଯାଇ ଥିଲା, େଲାକମାେନ େସଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଉଣି ବାହାରକୁ
େନଇଯାଇ େସଗୁଡ଼ିକର ଚମର୍ , ମାଂସ ଓ ମଳ ଅି େର ଦ କରିେବ।
28 ପୁଣି େଯଉଁ େଲାକତାହା ଦ କରିବ, େସଆପଣାବ େଧାଇବଓ
ଜଳେର ାନକରିବ,ତହିଁଉ ାେର େସଛାଉଣି ଭିତରକୁଆସି ବ।

29 ତୁ ମାନ ନିମେ ଏହା ଅନ କାଳୀନ ବିଧି େହବ; ସ ମ
ମାସେରଓ େସହି ମାସରଦଶମ ଦିନେର େଦଶୀୟବା ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସୀ ବିେଦଶୀୟ େଲାକ େହଉ, ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି
ପ୍ର କାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ ଓ େକୗଣସି ପ୍ର କାର କମର୍ କରିବ
ନାହିଁ। 30କାରଣ େସହି ଦିନେର ତୁ ମାନ ୁ ଶୁଚି କରିବା ନିମେ
ତୁ ମାନ ପାଇଁ ପ୍ର ାୟି କରାଯିବ; ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ଆପଣା ଆପଣାର ସକଳ ପାପରୁ ପରି ୃତ େହବ।
31ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ମହା ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ, ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି
ପ୍ର କାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ; ଏହା ଅନ କାଳୀନ ବିଧି। 32 ପୁଣି,
ପିତାର ବଦେଳ ଯାଜକ ପଦେର େଯ ଅଭିଷି ଓ ନିଯୁ
େହବ, େସହି ଯାଜକ ପ୍ର ାୟି କରିବ ଓ ଶୁଭ୍ର ବ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପବିତ୍ର ବ ସବୁ ପି ି ବ। 33 ଆଉ, େସ ପବିତ୍ର ାନ ନିମେ
ପ୍ର ାୟି କରିବ; ସମାଗମ-ତ ୁ ଓ େବଦି ନିମେ ପ୍ର ାୟି
କରିବ; ଆଉ, େସ ଯାଜକଗଣ ନିମେ ଓ ସମାଜର ସମ
େଲାକ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ। 34 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ନିମେ େସମାନ ର ସମ ପାପ ସକାଶୁ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଥର
ପ୍ର ାୟି କରିବାର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅନ କାଳୀନ ବିଧି େହବ।”
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ତହଁୁ ହାେରାଣ େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେରକମର୍ କେଲ।

17
ବଳିଦାନର ାନ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ
ହାେରାଣକୁ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସ ାନଗଣ ୁ
କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି । 3 ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶରୁ ଜାତ
େଯେକହି େଗାରୁ , କି େମଷ, କି ଛାଗ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେର କି ା
ଛାଉଣି ବାହାେର ବଧ କେର, 4ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସ ସ ୁଖେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ସମାଗମ-
ତ ୁର ାର ନିକଟକୁ ତାହା ନ ଆେଣ, ତାହା ପ୍ର ତି ର ପାତର
ଅପରାଧ ଗଣିତ େହବ; େସ ର ପାତ କରିଅଛି; େସହି ମନୁଷ୍ୟ
ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ। 5 ଏେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ଆପଣାମାନ ର େଯଉଁ େଯଉଁ ବଳି େକ୍ଷତ୍ର କୁ ନିଅି ,
େସହି ସମ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ସମାଗମ-ତ ୁର ାରେର
ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମ ଳାଥର୍ କ
ବଳିଦାନ ନିମେ ଉ ଗର୍ କରିେବ। 6 ପୁଣି, ଯାଜକ ସମାଗମ-ତ ୁର
ାର ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େବଦି ଉପେର େସହି ର ଛିି ବ,

ଆଉ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େମଦ ଦ
କରିବ। 7ତହିଁେର େସମାେନ େଯଉଁ ଛାଗ େଦବତାମାନ * ସହିତ
ବ୍ୟଭିଚାର କରୁ ଅଛି , େସମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆଉ ବଳିଦାନ
କରିେବ ନାହିଁ। ଏହା େସମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ
ଅନ କାଳୀନ ବିଧି େହବ।

8ଆଉ,ତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ,ଇସ୍ର ାଏଲବଂଶରୁ ଜାତ େକୗଣସି
େଲାକଅବା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରପ୍ର ବାସୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େଲାକ
ଯଦି େହାମ କି ବଳିଦାନ କେର, 9 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଉ ଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ନିକଟକୁ ନଆେଣ,
େତେବ େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ।

* 17:7 ଅଥର୍ ାତ୍ ଭୂ ତ
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ର େଭାଜନ ନିେଷଧୀୟ ବିଧି
10ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶଜାତ େକୗଣସି େଲାକ, ଅବା େସମାନ

ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େଲାକ, ଯଦି େକୗଣସି ପ୍ର କାର
ର େଭାଜନ କେର, େତେବ ଆେ େସହି ର େଭାଜନକାରୀ
ବ୍ୟି ବିରୁ େର ଆପଣା ମୁଖ ରଖିବା ଓ ତାହାର େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଉି କରିବା; 11 କାରଣ ର େର ପ୍ର ାଣୀର ପ୍ର ାଣ
ଥାଏ; ପୁଣି, ତୁ ମାନ ପ୍ର ାଣ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବାକୁ ଆେ
ତାହା େବଦି ଉପେର ତୁ ମାନ ୁ େଦଇଅଛୁ, େଯେହତୁ ପ୍ର ାଣର
ଗୁଣେର ର ହିଁ ପ୍ର ାୟି କେର। 12 ଏେହତୁ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ କହିଲୁ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ବ୍ୟି ର
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସୀ େକୗଣସି
ବିେଦଶୀ େଲାକ ର େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।

13 ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି େଲାକ ଅବା
େସମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େଲାକ ଯଦି
ଶିକାରେର େକୗଣସି ଖାଦ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ ପଶୁକୁ ବା ପକ୍ଷୀକୁ ବଧ କେର,
େତେବ େସ ତାହାର ର ଢାଳି ଧୂଳିେର ଢାି ବ। 14 କାରଣ ସବୁ
ପ୍ର ାଣୀର ପ୍ର ାଣ ସ େର ର ହିଁ ତାହାର ପ୍ର ାଣ ଅେଟ; ଏେହତୁ
ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କହିଲୁ, ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି
ପ୍ର କାର ପ୍ର ାଣୀର ର େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ ସକଳ
ପ୍ର ାଣୀର ର ହିଁ ତାହାର ପ୍ର ାଣ; େଯେକହି ତାହା େଭାଜନ କରିବ,
େସ ଉି େହବ। 15ଆଉ, େଦଶୀ କି ବିେଦଶୀ ମଧ୍ୟରୁ େଯେକହି
ୟଂମୃତ କିଅବା ବିଦୀ ର୍ ପଶୁ େଭାଜନ କେର, େସ ଆପଣା ବ
େଧୗତ କରି ଜଳେର ାନ କରିବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ;
ତହିଁ ଉ ାେର ଶୁଚି େହବ। 16 ମାତ୍ର ଯଦି େସ (ବ ) େଧୗତ ନ
କେର କି ାନ ନ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିବ।”

18
ନିଷି େଯୗନ ସ କର୍

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର
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ଅଟୁ । 3 ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ମିସର େଦଶେର ବାସ କଲ, େସହି
େଦଶର ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣି,
େଯଉଁ କିଣାନ େଦଶକୁ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େନଇ ଯାଉଅଛୁ, େସହି
େଦଶରଆଚରଣ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ ଓ େସମାନ
ବିଧି ଅନୁସାେର ଚ଼ାଲିବ ନାହିଁ। 4 ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ଶାସନ
ମାନ୍ୟ କରିବ ଓ ଆ ର ବିଧି ପାଳନ କରିବ ଓ ତଦନୁସାେର
ଆଚରଣ କରିବ;ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।
5 ଏଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ବିଧି ଓ ଆ ର ଶାସନ ପାଳନ
କରିବ; ମନୁଷ୍ୟ ତାହା କେଲ, ତହିଁେର ହିଁ େସ ବି ବ; ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।

6 ତୁ ମାନ ର େକହି ଆପଣା ନିକଟ-କୁଟୁ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି
ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅଟୁ । 7 ତୁ େ ଆପଣା ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅବା ଆପଣା ମାତାର
ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; େସ ତୁ ର ମାତା; ତୁ େ
ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ। 8 ତୁ େ ଆପଣା
ପିତୃ ଭାଯର୍ ୍ୟାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; ତାହା ତୁ
ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅେଟ। 9 ତୁ େ ଆପଣା ଭଗିନୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ତୁ ପିତୃ କନ୍ୟା କି ମାତୃ କନ୍ୟା, େସ ଗୃହେର ଜନ୍ମ େହଉ କି
ଅନ୍ୟତ୍ର ଜନ୍ମ େହଉ, ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ।
10 ତୁ େ ଆପଣା େପୗତ୍ର ୀର କି େଦୗହିତ୍ର ୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ
କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ତୁ ନିଜର ଆବରଣୀୟ। 11 ତୁ େ
ଆପଣା ସାବତ ଭଉଣୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସ ତୁ ପିତାଠାରୁ ଜନି୍ମ ଅଛି, େସ ତୁ ର ଭଗିନୀ,
ତୁ େ ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ। 12 ତୁ େ
ଆପଣା ପିତୃ ଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ,
େସ ତୁ ର ପିତୃ େଗାତ୍ର େର ଜନ୍ମ େହାଇଛି। 13 ତୁ େ ଆପଣା
ମାତୃ ଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ
ତୁ ରମାତୃ େଗାତ୍ର େରଜନ୍ମ େହାଇଛି। 14ତୁ େ ଆପଣା ପିତୃ ଭ୍ର ାତାର
ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ, ତୁ େ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା
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ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ତୁ ର ପିତୃ ବ୍ୟପ ୀ। 15 ତୁ େ
ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଧୂରଆବରଣୀୟଅନାବୃତକରିବନାହିଁ; େସତୁ ର
ପୁତ୍ର ବଧୂ; ତୁ େ ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ।
16 ତୁ େ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଭାଯର୍ ୍ୟାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ
ନାହିଁ; ତାହା ତୁ ଭ୍ର ାତାର ଆବରଣୀୟ। 17ତୁ େ େକୗଣସି ୀର
ଓ ତାହାର କନ୍ୟାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; ତୁ େ
ତାହାର େପୗତ୍ର ୀର କି େଦୗହିତ୍ର ୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବା
ପାଇଁ ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବ ନାହିଁ; େସମାେନ େଗାତ୍ର େର ଜନ୍ମ
େହାଇଛି ; ଏହା ଦୁ ତା ଅେଟ। 18ଆଉଭଗିନୀ ଜୀବିତା ଥାଉ ଥାଉ
ତୁ େ ତାହା ପା ର୍ େର ତାହାର ସପ ୀ ରୂ େପ ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ
କରିବା ପାଇଁ ତାʼର ଭଗିନୀକୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବ ନାହିଁ।

19 ପୁଣି, େକୗଣସି ୀ ତାହାର ରଜଧମର୍ େହତୁ ଅଶୁଚି ଥିବା
ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବା ନିମେ
ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। 20 ଆଉ, ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି
କରିବା ନିମେ ପ୍ର ତିବାସୀରଭାଯର୍ ୍ୟା ନିକଟକୁଗମନକରିବନାହିଁ।
21 ତୁ େ ଆପଣା ବଂଶଜାତ କାହାକୁ ହିଁ, େମାଲକ୍ େଦବତାର
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରାଇବାକୁ େଦବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁ େ ଆପଣା ପରେମ ର ନାମ ଅପବିତ୍ର କରିବ ନାହିଁ;
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ । 22ତୁ େ ୀର ନ୍ୟାୟ ପୁରୁ ଷ ସହିତ ସଂସଗର୍
କରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ । 23ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି
କରିବା ନିମେ େକୗଣସି ପଶୁଠାେର ଗମନ କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା
େକୗଣସି ୀ ଆପଣା ସହିତ ସଂସଗର୍ କରାଇବାକୁ େକୗଣସି ପଶୁର
ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବ ନାହିଁ; ଏହା ତ ପାଷା ତା।

24 ତୁ େ ମାେନ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି କି୍ର ୟା ାରା
ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ େଯଉଁ େଦଶୀୟ
େଲାକମାନ ୁ ତୁ ସ ୁଖରୁ ଦୂର କରୁ ଅଛୁ, େସମାେନ ଏହିସବୁ
କି୍ର ୟା ାରା ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି । 25 ପୁଣି, େଦଶ ହିଁ ଅଶୁଚି
େହାଇଅଛି; ଏେହତୁ ଆେ ତାହାର ଅପରାଧ ତାହାକୁ େଭାଗ
କରାଉଅଛୁ ଓ େସହି େଦଶତାହାର ନିବାସୀମାନ ୁ ଉ ାରକରୁ ଅଛି।
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26 ଏନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ବିଧି ଓ ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରିବ,
େଦଶୀୟ ବା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସକାରୀ ବିେଦଶୀୟ
େହଉ, ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି
କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 27 କାରଣ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ େଦଶ
ନିବାସୀମାେନ ଏହିସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛି ଓ େଦଶ
ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି। 28 ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଅଶୁଚି କେଲ, େସହି
େଦଶ େଯପରି ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ନିବାସୀ େଲାକମାନ ୁ ଉ ାର
କଲା, େସହିପରି ତୁ ମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଉ ାର କରିବ। 29 େତଣୁ
େଯଉଁମାେନ ଏହିସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି କମର୍
କରିେବ, େସହି କମର୍ କାରୀ ପ୍ର ାଣୀମାେନ ଆପଣା େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହେବ। 30ଏଣୁକରି ତୁ ମାନ ପୂବର୍ େର େଯଉଁସବୁ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରାଯାଇଅଛି, େସହି ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି
କମର୍ କରି ତ ୍ଵାରା ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ ଓ ଆ ର
ବିଧି ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର
ପରେମ ର ଅଟୁ ।”

19
ପବିତ୍ର ତାର ପରେମ ର

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀକୁ କୁହ, ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର େହବ,
କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ପବିତ୍ର ଅଟୁ ।
3 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ମାତାକୁ ଓ ଆପଣା
ଆପଣା ପିତାକୁ ଭୟକରିବ; ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନଆ ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ
ପାଳନ କରିବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।
4 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ତିମାଗଣର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ ଓ
ଆପଣାମାନ ନିମେ ଛା େର ଢଳା େଦବତା ନିମର୍ ାଣ କରନାହିଁ;
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।

5 ପୁଣି, ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମ ଳାଥର୍ କ
ବଳିଦାନ କର, େତେବ ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବା ନିମେ ତାହା ବଳିଦାନ
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କରିବ। 6 ବଳିଦାନ ଦିନ ଓ ତହିଁ ଆରଦିନ ତାହା େଭାଜନ
କରାଯିବ; ପୁଣି, ତୃ ତୀୟ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତହିଁରୁ କିଛି ଅବଶି
ରହିେଲ, ତାହା ଦ କରାଯିବ। 7ଯଦି ତୃ ତୀୟ ଦିନ ତହିଁରୁ କିଛି
େଭାଜନ କରାଯିବ, େତେବ ତାହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବ।
8ଆଉ,ତହିଁରେଭାଜନକାରୀ ନିଜଅପରାଧ େବାହିବ;କାରଣ େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବିତ୍ର ବ ୁ ଅପବିତ୍ର କରିଅଛି; ଏଣୁକରି େସହି ପ୍ର ାଣୀ
ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ।

ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କର
9 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂ ମିର ଶସ୍ୟ କାଟିବା

େବେଳ ତୁ େ ନିଜ େକ୍ଷତ୍ର ର େକାଣ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ କାଟିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର େର ଛାଡ଼ିଥିବା ଶସ୍ୟ ସାଉି ବ ନାହିଁ।
10 ପୁଣି, ତୁ େ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ସ ୂ ର୍ ଖୁି େତାଳିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁ େ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ପଡ଼ିଲାଫଳସାଉି ବ ନାହିଁ;
ତୁ େ ତାହା ଦରିଦ୍ର ଓ ବିେଦଶୀମାନ ନିମେ ଛାଡ଼ିେଦବ; ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।

11 ତୁ େ ମାେନ େଚାରି କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ପ୍ର ବ ନା କରିବ
ନାହିଁ, କି ପର ର ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ। 12ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ
ଆ ନାମ େନଇ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରିବ ନାହିଁ, ତାହା କେଲ, ତୁ େ
ଆପଣା ପରେମ ର ନାମ ଅପବିତ୍ର କରିବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ।

13 ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ ଓ
ଅପହରଣକରିବ ନାହିଁ; ପୁଣି, େବତନଜୀବୀର େବତନରାତି୍ର ଠାରୁ
ସକାଳ ଯାଏ ତୁ ପାଖେର ରହିବ ନାହିଁ। 14 ତୁ େ ବଧିରକୁ
ଅଭିଶାପ େଦବ ନାହିଁ ଓ ଅ ଆଗେର ଝୁ ି ବାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରିବ; ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ।

15ତୁ େ ମାେନ ବିଚାରେରଅଧମର୍ କରିବନାହିଁ;ତୁ େ ଦରିଦ୍ର ର
ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଧନୀର ସ ମ କରିବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ତୁ େ ଧମର୍ େର ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ବିଚାର କରିବ। 16ତୁ େ
ଖଚୁ ଆ େହାଇ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଏେଣେତେଣ ବୁଲିବ
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ନାହିଁ; କିଅବା ତୁ ପ୍ର ତିବାସୀର ର ବିରୁ େର ଠିଆ େହବ
ନାହିଁ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ।

17 ତୁ େ ମେନ ମେନ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ;
ତୁ େ ନିତା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବ, ତହିଁେର
ତୁ େ ତାହାର ଅପରାଧ େବାହିବ ନାହିଁ। 18 ତୁ େ ଆପଣା
େଲାକମାନ ସ ାନଗଣକୁ ପ୍ର ତିହିଂସା କି େ ଷ କରିବ ନାହିଁ,
ବର ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କରିବ; ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ।

ସକଳ ବିଧିର ପାଳନ
19 ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ସକଳ ବିଧି ପାଳନ କରିବ; ତୁ େ

ଭି ଜାତୀୟପଶୁସହିତଆପଣାପଶୁମାନ ୁ ସ ମକରିବାକୁ େଦବ
ନାହିଁ; ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର େର ମିଶି୍ର ତ ବୀଜ ବୁଣିବ ନାହିଁ;
କିଅବା ଦୁଇ ପ୍ର କାର ସୂତ୍ର ମିଶି୍ର ତ ବ େଦହେର େଦବ ନାହିଁ।

20 ପୁଣି, ମୂଲ୍ୟ ାରା ଅବା ଅନ୍ୟ ରୂ େପ ମୁ ନୁେହଁ, ଏପରି
େଯ ାମୀ ପ୍ର ତି ବାଗ୍ ଦ ା ଦାସୀ, ତାହା ସହିତ ଯଦି େକହି ଶୟନ
କେର, େତେବ େସମାେନ ଦ ନୀୟ େହେବ; େସମାନ ର ପ୍ର ାଣଦ
େହବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ମୁ ନୁେହଁ। 21 ପୁଣି, େସ ପୁରୁ ଷ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ନିକଟକୁ ଆପଣାର
େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଦାଷାଥର୍ କ େମଷ ଆଣିବ। 22 ଆଉ,
ଯାଜକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର େସହି େଦାଷାଥର୍ କ େମଷ ାରା,
େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ ସକାେଶ ପ୍ର ାୟି
କରିବ; ତହିଁେର େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ
କ୍ଷମା େହବ।

23ଆଉ,ତୁ େ ମାେନ େଦଶେରପ୍ର େବଶକରି େଭାଜନାେଥର୍ ନାନା
ପ୍ର କାର ବୃକ୍ଷ େରାପଣ କେଲ, ତହିଁର ଫଳକୁ ଅସୁ ତ େବାଲି
ଜ୍ଞାନ କରିବ, ତାହାସବୁ ତିନି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅସୁ ତ
ରୂ ପ େହବ; ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। 24 ମାତ୍ର ଚତୁ ଥର୍
ବଷର୍ େର ତହିଁର ସମ ଫଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ କ ଉପହାର
ରୂ େପ ପବିତ୍ର େହବ। 25 ପୁଣି, ପ ମ ବଷର୍ େର ତୁ େ ମାେନ ତହିଁର
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ଫଳ େଭାଜନ କରିବ, ତହିଁେର ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ଚୁ ର ଫଳ
ଫଳିବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।

26 ତୁ େ ମାେନ ର ସହିତ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ
ନାହିଁ; ତୁ େ ମାେନ ଗଣକତା ବା ଶୁଭାଶୁଭ କହିବାର ବିଦ୍ୟା
ବ୍ୟବହାରକରିବନାହିଁ। 27ତୁ େ ମାେନଆପଣାଆପଣା ମ କର
େକାଣସବୁ େଗାଲାକାର କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା
ଦାଢ଼ିର େକାଣ ମୁ ନ କରିବ ନାହିଁ। 28 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ
ମୃତ େଲାକ ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରେର ଅ ାଘାତ କରିବ
ନାହିଁ, ଅବା େଦହେର ଚିତା କୁଟାଇବ ନାହିଁ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅଟୁ ।

29 ତୁ େ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ େବଶ୍ୟା କରି ଅପବିତ୍ର କର ନାହିଁ;
କେଲ, େଦଶ େବଶ୍ୟାବୃ ି େର ପତିତ େହବ ଓ େଦଶ ଦୁ ତାେର
ପରିପୂ ର୍ େହବ। 30ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ ପାଳନ କରିବ
ଓ ଆ ର ପବିତ୍ର ାନକୁ ସମାଦର କରିବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।

31 ତୁ େ ମାେନ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ କି ଗୁଣିଆମାନ ର ଅନୁସରଣ କର
ନାହିଁ; େସମାନ ାରା ଅପବିତ୍ର େହବା ନିମେ େସମାନ ର
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର ନାହିଁ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର
ଅଟୁ ।

32 ତୁ େ ପ େକଶ ପ୍ର ାଚୀନ ସ ୁଖେର ଉଠି ଠିଆ େହବ ଓ
ବୃ େଲାକକୁ ସମାଦର କରିବ; ପୁଣି, ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଭୟ
କରିବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।

33 ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ବିେଦଶୀ ତୁ ମାନ େଦଶେର ତୁ
ସହିତ ବାସ କେର, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ
କରିବ ନାହିଁ। 34 େଯପରି ତୁ ମାନ ର େଦଶୀୟ େଲାକ
େସପରି ତୁ ମାନ ସହବାସୀ ବିେଦଶୀୟ େଲାକ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
େହବ, ପୁଣି ତୁ େ ତାହାକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େପ୍ର ମ କରିବ; କାରଣ
ମିସର େଦଶେର ତୁ େ ମାେନ ବିେଦଶୀ ଥିଲ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।

35ତୁ େ ମାେନ ବିଚାର ଅବା ମାପ ଅବା େତୗଲ କିଅବା ପରିମାଣ
ବିଷୟେର ଅଧମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 36ଯଥାଥର୍ ଦି ,ଯଥାଥର୍ ବଟଖରା,
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ଯଥାଥର୍ ଐଫା ଓ ଯଥାଥର୍ ହିନ୍ , ତୁ ମାନ ର େହବ; େଯ ମିସର
େଦଶରୁ ତୁ ମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, ଆେ େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ । 37 ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର
ସମ ବିଧି ଓ ଆ ର ସମ ଶାସନ ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ;
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।”

20
ଶିଶୁ ବଳି ଓ ବ୍ୟଭିଚାରର ଦ

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ଆହୁ ରି କହିବ, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
ଅବା ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସକାରୀ ବିେଦଶୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସି େଲାକ ଯଦି ଆପଣା ବଂଶର କାହାକୁ େମାଲକ୍ େଦବତାର
ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଦାନ କେର, େତେବ ତାହାର ନି ୟ ପ୍ର ାଣଦ
େହବ ଓ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ତାହାକୁ ପଥର ମାରି ବଧ କରିେବ।
3 ପୁଣି, ଆେ ମଧ୍ୟ େସହି ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁ େର ଆପଣା ମୁଖ ରଖିବା
ଓ ତାହାର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଉି କରିବା; କାରଣ
େସ ଆ ର ପବିତ୍ର ାନ ଅପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଓ ଆ ର ପବିତ୍ର
ନାମ ଅପବିତ୍ର କରିବାକୁ େମାଲକ୍ େଦବତା ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା
ସ ାନକୁ େଦଇଅଛି। 4 ଆଉ, େଯଉଁ ସମୟେର େସହି େଲାକ
ଆପଣା ସ ାନକୁ େମାଲକ୍ େଦବତା ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କେର,
େସହି ସମୟେର ଯଦି େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ େକୗଣସି ରୂ େପ ତାହା
ପ୍ର ତି ଚକୁ୍ଷ ବ କରି ଓ ତାହାକୁ ବଧ ନ କରି , 5 େତେବ ଆେ
େସହି େଲାକ ଓ ତାହାର ପରିବାରକୁ ଦ େଦବା; ପୁଣି, ତାହାକୁ
ଓ େମାଲକ୍ େଦବତା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ନିମେ ତାହାର
ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସମ ୁ େସମାନ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉି କରିବା।

6ଆଉ, େଯଉଁ ପ୍ର ାଣୀ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାକୁ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆ
େଲାକର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ହୁ ଏ, ଆେ େସହି ପ୍ର ାଣୀ ବିରୁ େର ଆପଣା
ମୁଖ ରଖିବା ଓ ତାହାର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଉି
କରିବା। 7ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର କରଓପବିତ୍ର
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ହୁ ଅ; କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।
8ଆହୁ ରି ତୁ େ ମାେନଆ ର ବିଧି ମାନ୍ୟକରିପାଳନକରିବ;ଆେ
ତୁ ମାନ ର ପବିତ୍ର କାରୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।

9 େଯେକହି ଆପଣା ପିତା କି ଆପଣା ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ, େସ
ନିତା ହତ େହବ; େସ ତାହାର ପିତାକୁ କି ତାହାର ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ
େଦଇଅଛି; ତାହା ଉପେର ତାହାର ର ବ ବ। 10 ଆଉ,
େଯେକହି ପରର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କେର, େଯ ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କେର, େସହି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ
ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଦୁେହଁ ନିତା ହତ େହେବ। 11 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକ
ଆପଣା ପିତୃ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସ କର୍ ରେଖ, େସ ଆପଣା
ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛି; େସ ଦୁେହଁ ନିତା ହତ
େହେବ; େସମାନ ର େସମାନ ଉପେର ବ ବ। 12 ପୁଣି,
ଯଦି େକହି ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଧୂ ସହିତ ଶୟନ କେର, େତେବ େସ
ଦୁେହଁ ନିତା ହତ େହେବ; େସମାେନ ପାଷା କମର୍ କରିଅଛି ;
େସମାନ ର ର େସମାନ ଉପେର ବ ବ। 13 ପୁଣି, ପୁରୁ ଷ
ଯଦି ପୁରୁ ଷ ସହିତ ୀ ତୁ ଲ୍ୟ େଯୗନ ସ କର୍ ରେଖ, େତେବ େସ
ଦୁେହଁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛି ; େସମାେନ ନିତା ହତ େହେବ;
େସମାନ ର େସମାନ ଉପେର ବ ବ। 14ଆଉ, େକହି ଯଦି
େକୗଣସି ୀକୁ ଓ ତାହାର ମାତାକୁ ଗ୍ର ହଣ କେର, େତେବ ତାହା
ଦୁ ତା ଅେଟ; ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ଏପରି ଦୁ ତା ନ
ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ େସ ଓ େସମାେନ ଉଭୟ ଅି େର ଦ େହେବ।
15 ପୁଣି,ଯଦି େକହି ପଶୁ ସହିତ ସହବାସ କେର, େତେବ େସ ନିତା
ହତ େହବ; ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ େସହି ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବ।
16 ପୁଣି, େକୗଣସି ୀ ଯଦି େକୗଣସି ପଶୁ ସହିତ ସହବାସ କରିବାକୁ
ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା ଆଗେର ଶୟନ କେର, େତେବ ତୁ େ
େସହି ୀକୁ ଓ ପଶୁକୁ ବଧ କରିବ; େସମାେନ ନିତା ହତ େହେବ;
େସମାନ ର େସମାନ ଉପେର ବ ବ।

17 ଆଉ, ଯଦି େକହି ଆପଣା ଭଗିନୀକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା
ପିତୃ କନ୍ୟା କି ମାତୃ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ର ହଣ କେର ଓ ଦୁେହଁ ପର ରର
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ଉଲ ତା େଦଖି , େତେବତାହା ଲ ାର ବିଷୟ; େସମାେନଆପଣା
େଲାକମାନ ସ ାନଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ଉି େହେବ; େସ ଆପଣା
ଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛି; େସ ଆପଣା ଅପରାଧ
େବାହିବ। 18 ପୁଣି, ଯଦି େକହି ରଜ ଳା ୀ ସହିତ ଶୟନ କେର
ଓ ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କେର, େତେବ େସହି ପୁରୁ ଷ
ତାହାର ର ର କ୍ଷରଣ ପ୍ର କାଶ କରିବାରୁ ଓ େସହି ୀ ଆପଣା
ର ର କ୍ଷରଣ ଅନାବୃତ କରିବାରୁ , େସ ଦୁେହଁ ଆପଣା େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହେବ। 19 ଆଉ, ତୁ େ ଆପଣା ମାଉସୀର ବା
ପିଉସୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; ତାହା କେଲ,
ଆପଣା ନିକଟବ ର୍ ୀ କୁଟୁ ର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରାଯାଏ।
େସମାେନଆପଣାଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିେବ। 20ଆଉ,ଯଦି େକହି
ଆପଣା ପିତୃ ବ୍ୟପ ୀ ସହିତ ଶୟନ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା
ପିତୃ ବ୍ୟର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛି; େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିେବ; େସମାେନ ନିଃସ ାନ େହାଇ ମରିେବ।
21 ପୁଣି, ଯଦି େକହି ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଗ୍ର ହଣ କେର, େତେବ
ତାହା ଅଶୁଚି କମର୍ ; େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ
କରିଅଛି; େସମାେନ ନିଃସ ାନ େହେବ।

ତୁ େ ପବିତ୍ର େହବ
22ଏଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନଆ ର ସମ ବିଧି ଓ ଆ ର ସମ

ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ; ତହିଁେରଆେ େଯଉଁ େଦଶେର
ବାସ କରିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ େନଇ ଯାଉଅଛୁ, େସହି େଦଶ
ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିବ ନାହିଁ। 23 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ
ସ ୁଖରୁ େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଦୂର କରୁ ଅଛୁ, େସମାନ
ଆଚରଣଅନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ ଚ଼ାଲିବ ନାହିଁ;କାରଣ େସମାେନ
େସହି ସବୁ ଦୁ ମର୍ କେଲ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ େସମାନ ୁ ଘୃଣା କଲୁ।
24ମାତ୍ର ଆେ ତୁ ମାନ ୁ କହିଅଛୁ, ତୁ େ ମାେନ େସମାନ େଦଶ
ଅଧିକାର କରିବ; ଆଉ, ଆେ ଅଧିକାର ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ େସହି
ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ େଦଶ େଦବା; େଯ ଅନ୍ୟ େଲାକ ଠାରୁ
ତୁ ମାନ ୁ ପୃଥକକରିଅଛି ,ଆେ େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର
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ପରେମ ର ଅଟୁ । 25ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି ପଶୁ ପୁଣି
ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟେର ପୃଥକ କରିବ; ଆେ େଯଉଁ େଯଉଁ
ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂ ଚର ଜ ୁକୁ ଅଶୁଚି େବାଲି ତୁ ମାନ ଠାରୁ ପୃଥକ
କରିଅଛୁ, ତ ୍ଵାରା ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କରିବ
ନାହିଁ। 26 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େହବ;
କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବିତ୍ର ଅଟୁ । ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି
ଆ ର େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଅନ୍ୟ େଲାକ ଠାରୁ ତୁ ମାନ ୁ
ପୃଥକ କରିଅଛୁ।

27ଆଉ, ପୁରୁ ଷ ଅବା ୀ େଯେକହି ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ ଅବା ଗୁଣିଆ ହୁ ଏ,
େସ ନିତା ହତ େହବ; େଲାକମାେନ େସମାନ ୁ ପଥର ମାରି ବଧ
କରିେବ; େସମାନ ର େସମାନ ଉପେର ବ ବ।”

21
ଯାଜକମାନ ର ପବିତ୍ର ତା

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ହାେରାଣର
ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ ୁ କୁହ, ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ
େକୗଣସି େଲାକ ସକାଶୁ େସମାନ ର େକହି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି
କରିବ ନାହିଁ। 2 େକବଳ ଆପଣାର ନିକଟ ଜ୍ଞାତି, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା
ମାତା, ଆପଣା ପିତା, ଆପଣା ପୁତ୍ର , ଆପଣା କନ୍ୟା ଓ ଆପଣା
ଭ୍ର ାତା ନିମେ ଅଶୁଚି େହବ। 3 ପୁଣି, େଯଉଁ ନିକଟ ଭଗିନୀର
ାମୀ େହାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ଅବିବାହିତା ଭଗିନୀ ସକାଶୁ େସ
ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରି ପାରିବ। 4 େସ ଆପଣା େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ାମୀ େହବାରୁ ଆପଣାକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅଶୁଚି
େହବ ନାହିଁ। 5 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମ କ ମୁ ନ
କରିେବ ନାହିଁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦାଢ଼ିର େକାଣ େକ୍ଷୗର କରିେବ
ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରେର ଅ ାଘାତ କରିେବ
ନାହିଁ। 6 େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
ପବିତ୍ର େହେବ ଓ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ନାମ ଅପବିତ୍ର
କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି କୃତ ଉପହାର,
ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରି ; ଏେହତୁ
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େସମାେନ ପବିତ୍ର େହେବ। 7 େସମାେନ େବଶ୍ୟାକୁ ଅବା କଳି ନୀକୁ
ବିବାହ କରିେବ ନାହିଁ ଓ ାମୀତ୍ୟ ା ୀକୁ ବିବାହ କରିେବ
ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଆପଣା ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର ।
8 ଏେହତୁ ତୁ େ ତାହାକୁ ପବିତ୍ର କରିବ; କାରଣ େସ ତୁ
ପରେମ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉ ଗର୍ କେର; େସ ତୁ ନିକଟେର ପବିତ୍ର
େହବ;କାରଣତୁ ମାନ ୁ ପବିତ୍ର କରୁ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆେ ,ଆେ
ପବିତ୍ର ଅଟୁ । 9 ଆଉ, େକୗଣସି ଯାଜକର କନ୍ୟା ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର
କି୍ର ୟା ାରା ଆପଣାକୁ ଅପବିତ୍ର କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ପିତାକୁ
ଅପବିତ୍ର କେର; େସ ଅି େର େପାଡ଼ାଯିବ।

10 ଆଉ, ଆପଣା ଭ୍ର ାତାମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ଜନ ପ୍ର ଧାନ
ଯାଜକ େହାଇଅଛି, ଯାହାର ମ କେର ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ ଢଳା
ଯାଇଅଛି ଓ େଯ ପବିତ୍ର ବ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦେର ନିଯୁ
େହାଇଅଛି, େସ ଆପଣା ମ କର େକଶ ମୁକୁଳା କରିବ ନାହିଁ ଓ
ଆପଣା ବ ଚିରିବ ନାହିଁ। 11 କିଅବା େସ ଗୃହ ଭିତେର ଶବ
ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଅବା ଆପଣା ପିତା ବା ଆପଣା ମାତା ସକାଶୁ
ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ। 12ଅଥବା ପବିତ୍ର ାନରୁ ବାହାରିବ
ନାହିଁ, ଅବା ଆପଣା ପରେମ ର ପବିତ୍ର ାନକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାର ପରେମ ର ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳରୂ ପ
ମୁକୁଟ ତାହା ଉପେର ଅଛି; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ । 13 ପୁଣି, େସ
େକବଳ ଅନୂଢ଼ାକୁ ବିବାହ କରିବ; 14 ବିଧବା, ତ୍ୟ ା, କଳି ନୀ
କିଅବା େବଶ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ଆପଣା
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ।
15ଆଉ, େସଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେରଆପଣା ବଂଶ ଅପବିତ୍ର
କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ପବିତ୍ର କରୁ ।”

16 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 17 “ତୁ େ ହାେରାଣକୁ
କୁହ, ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ତୁ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଯାହାର ଶରୀରେର
ଖୁଣ ଥାଏ, େସ ଆପଣା ପରେମ ର ‘ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ’ ଉ ଗର୍ କରିବା
ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। 18 େଯେକୗଣସି େଲାକର ଖୁଣ ଅଛି,
େସ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବ ନାହିଁ; ବିେଶଷେର ଅ େଲାକ, େଛାଟା,
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ଯାହାର ନାକ ବିକୃତ, ଅଧିକ ଅ , 19ଭ ପାଦ, ଭ ହ , 20 କୁଜା,
ବାମନ, ଅବା ଯାହାର ଚକୁ୍ଷେର ଖୁଣ ଅଛି, ଜାଦୁ େରାଗୀ, କାଛୁ
େରାଗୀ, ଭ େକାଷ; 21 ଏପରି ଖୁଣବିଶି େଯଉଁ ପୁରୁ ଷ ହାେରାଣ
ଯାଜକ ର ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଥାଏ, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଅି କୃତ ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ;
ତାହାର ଖୁଣ ଅଛି; େସଆପଣା ପରେମ ର ‘ଭକ୍ଷ୍ୟ’ଉ ଗର୍ କରିବା
ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ। 22 େସ ଆପଣା ପରେମ ର ର
ମହାପବିତ୍ର ବା ପବିତ୍ର ‘ଭକ୍ଷ୍ୟ’ େଭାଜନ କରିବ। 23 ମାତ୍ର ବିେ ଦ
ବ ର ଭିତରକୁ ଯିବନାହିଁ, କିଅବା େବଦି ନିକଟକୁଆସି ବନାହିଁ,
କାରଣ ତାହାର ଖୁଣ ଅଛି; େସ ଆ ର ପବିତ୍ର ାନସକଳ ଅପବିତ୍ର
କରିବ ନାହିଁ; କାରଣଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ସମ ପବିତ୍ର କରୁ ।”
24ଏହି ପ୍ର କାେର େମାଶା ହାେରାଣ ୁ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ଓ ସମ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ ଏହି କଥା କହିେଲ।

22
1ଏଥିଉ ାେରସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ହାେରାଣକୁ

ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ କୁହ, ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ପବିତ୍ର ୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ, େସମାେନ ଆ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଯାହା ପବିତ୍ର କରି , ତ ୍ଵାରା ଆ ର ପବିତ୍ର ନାମକୁ
ଅପବିତ୍ର କରିେବ ନାହିଁ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ । 3 ତୁ େ
େସମାନ ୁ କୁହ, ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ତୁ ମାନ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର
େଯେକହି ଅଶୁଚି େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର ୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବ, େସ ପ୍ର ାଣୀ ଆ
ସ ୁଖରୁ ଉି େହବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ । 4 ପୁଣି, ହାେରାଣ-
ବଂଶର େଯେକହି କୁ ୀ ଅବା ପ୍ର େମହୀ ହୁ ଏ, େସ ଶୁଚି ନ େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। େଯେକହି ଶବ
ାରା ଅଶୁଚି େହାଇଥିବା େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ,ଅବା ଯାହାର ବୀଯର୍ ୍ୟପାତ

େହଉଥାଏ, ଏପରି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବ; 5ଅଥବା ଯାହା ାରା
େସ ଅଶୁଚି େହାଇପାେର, ଏପରି େକୗଣସି ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁକୁ, କି
େକୗଣସି ପ୍ର କାର ଅଶୁଚି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବ, 6 େସହି ଶର୍ କାରୀ ବ୍ୟି
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ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ;ଆଉ, େସ ଜଳେରଆପଣା ଶରୀର ନ
େଧାଇେଲପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନକରିବ ନାହିଁ। 7ତହିଁଉ ାେର
ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ େହେଲ, େସ ଶୁଚି େହାଇ ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ,
କାରଣ ତାହା ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ଅେଟ। 8 େସ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରିବା
ନିମେ ୟଂମୃତ ବା ପଶୁ ାରା ବିଦୀ ର୍ ଜ ୁର ମାଂସ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ । 9ଏେହତୁ େସମାେନ ଆ ର
ବିଧି ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିେବ; େନାହିେଲ, େଯେବ େସମାେନ
ତାହା ଅପବିତ୍ର କରି , େତେବ ତହିଁ ସକାଶୁ ଆପଣା ଆପଣା
ଅପରାଧ େବାହିବ ଓ ତହିଁେର ମରିେବ; େଯ େସମାନ ୁ ପବିତ୍ର
କରି , େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆେ ।

10ଆଉ, ଭି ବଂଶୀୟ େକୗଣସି େଲାକ ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ;ଯାଜକର ଗୃହେର ପ୍ର ବାସୀ ଅବା େବତନଜୀବୀ ଦାସ
ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନକରିବନାହିଁ। 11ମାତ୍ର ଯାଜକଯଦି େକୗଣସି
ପ୍ର ାଣୀକୁ କ୍ର ୟ କେର, େତେବ ତାହାର ରୂ ପାେର କ୍ର ୟ କରାଯାଇଥିବା
େସହି େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ; ପୁଣି, ତାହାର ଗୃହେର
ଜନ୍ମ େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ ତାହାର ଅ େଭାଜନ କରିେବ।
12ଆଉଯାଜକର କନ୍ୟା ଯଦି େକୗଣସି ଭି ବଂଶୀୟ େଲାକ ସହିତ
ବିବାହିତା ହୁ ଏ, େତେବ େସ ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରୁ ଉେ ାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 13ମାତ୍ର ଯାଜକର କନ୍ୟା ଯଦି
ବିଧବା କି ତ୍ୟ ା େହାଇ ନିଃସ ାନ େହାଇଥାଏ ଓ ପୁନବର୍ ାର ଆସି
ବାଲ୍ୟାବ ା ତୁ ଲ୍ୟ ପିତୃ ଗୃହେର ବାସ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା
ପିତାର ଅ େଭାଜନ କରିବ; ମାତ୍ର ଭି ବଂଶୀୟ େଲାକ ତାହା
େଭାଜନକରିବନାହିଁ। 14ଆଉ,ଯଦି େକହିଅଜ୍ଞାତସାରେରପବିତ୍ର
ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କେର, େତେବ େସ ତହିଁର ପ ମାଂଶ ଅଧିକା କରି
ଯାଜକକୁ ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦବ। 15 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରି ,
େସମାେନ ତାହାସବୁ ଅପବିତ୍ର କରିେବ ନାହିଁ। 16 ପୁଣି, େସମାେନ
ଆପଣାମାନ ର ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରି େଦାଷଜନକ ଅପରାଧ
ବହନକରିେବ ନାହିଁ;କାରଣ େଯ େସମାନ ୁ ପବିତ୍ର କରି , େସହି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆେ ଅଟୁ ।”



େଲବୀୟ ପୁ କ 22:17 lxiii େଲବୀୟ ପୁ କ 22:27

ଗ୍ର ହଣୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ
17 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 18 “ତୁ େ ହାେରାଣକୁ

ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସ ାନଗଣକୁ କୁହ,
‘ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ କିଅବା ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବିେଦଶୀମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି
ନିମେ ମାନତପୂବର୍ କ ବା େ ାପୂବର୍ କ େକୗଣସି ଉପହାର ଆଣି ,
19େସମାେନ ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବା ନିମେ େଗାରୁ କି େମଷ କି ଛାଗ ମଧ୍ୟରୁ
ନିଖୁ ପୁଂପଶୁ ଉ ଗର୍ କରିେବ। 20 ମାତ୍ର ଯାହାର ଖୁଣ ଥାଏ, ତାକୁ
ତୁ େ ମାେନ ଉ ଗର୍ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ତୁ ମାନ
ପକ୍ଷେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 21 ଆଉ, େକୗଣସି େଲାକ ଯଦି
ମାନତ ସି ି ନିମେ ଅବା େ ାଦ ଉପହାର ନିମେ େଗାଠରୁ
(ଗାଈେଗାରୁ ପଲ) ଅବା ପଲରୁ (େମଷ, ଛାଗପଲ) ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କେର, େତେବ ତାହା
ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବା ନିମେ ନିଖୁ େହବ; ତାହାଠାେର େକୗଣସି ଖୁଣ
ନ ଥିବ। 22 ଅ , ଭ , େଛାଟା, ଆବୁଆ, ଜାଦୁଆ କି ଖାରି ଆ,
ଏମାନ ୁ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିବ
ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ
ଉପହାର ରୂ େପ େବଦି ଉପେର ଉ ଗର୍ କରିବ ନାହିଁ। 23 ତୁ େ
ଅଧିକ ଅ କି ହୀନା େଗାରୁ କି େମଷ େ ାଦ ଉପହାର
ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିପାର; ମାତ୍ର ମାନତ ନିମେ ତାହା ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବ
ନାହିଁ। 24ଆଉ,ଯାହାର େକାଷ ମଳା, େଛଚା,ଭ ା, କଟା, ଏପରି
(ପଶୁ) ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା େଦଶେର ଏପରି ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ ନାହିଁ।
25 କିଅବା ବିେଦଶୀର ହ ରୁ ଏହିସବୁରୁ କିଛି ଆପଣାମାନ
ପରେମ ର ର ଭକ୍ଷ୍ୟ ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ
େସମାନ ର ନ ତା େସମାନ ଠାେର ଅଛି, େସମାନ ଠାେର ଖୁଣ
ଅଛି; େସମାେନ ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହେବ ନାହିଁ।’ ”

26ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 27 “େଗାରୁ କି େମଷ କି
ଛାଗ ଜନି୍ମ ଲା ଉ ାେର ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ମାତା ସହିତ ରହିବ;
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ପୁଣି, ଅ ମ ଦିନଠାରୁ ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ
ଉପହାର ନିମେ ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବ। 28 ଆଉ, େଗାରୁ କି େମଷୀ
େହଉ, ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ଛୁଆକୁ ଏକାଦିେନ ଦୁହିଁ ୁ ବଧ କରିବ
ନାହିଁ। 29ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁସମୟେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ, େସହି ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ
ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବା ନିମେ ତାହା କରିବ। 30 େସହି ଦିନ ତାହା େଭାଜନ
କରାଯିବ; ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ତହିଁରୁ କିଛି ଅବଶି
ରଖିବ ନାହିଁ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।

31 ଏଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ
କରିବ;ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ । 32ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ପବିତ୍ର
ନାମ ଅପବିତ୍ର କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ରୂ େପ ମାନ୍ୟ େହବା। 33 େଯ ତୁ ମାନ ୁ ପବିତ୍ର
କରି , େଯ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର େହବା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆେ ;
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।”

23
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଯଉଁ ସକଳ
ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ପବିତ୍ର ସଭା େବାଲି େଘାଷଣା କରିବ, ଆ ର େସହି
ସକଳ ପବର୍ ଏହି।

ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ
3ଛଅ ଦିନକମର୍ କରାଯିବ;ମାତ୍ର ସ ମ ଦିନମହା ବିଶ୍ର ାମ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,

ପବିତ୍ର ସଭା େହବ; ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାର କମର୍ କରିବ
ନାହିଁ; ତାହା ତୁ ମାନ ର ସମ ନିବାସ ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ େହବ।

4 ତୁ େ ମାେନ ନିରୂ ପିତ ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ାପିତ ପବର୍ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ପବିତ୍ର ସଭା େବାଲି ଯାହା େଘାଷଣା କରିବ, ତାହା ଏହି।
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ନି ାର ପବର୍
5 ପ୍ର ଥମ ମାସେର, ମାସର ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନର ସ ୍ୟା ସମୟେର

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ନି ାର ପବର୍ େହବ। 6 ପୁଣି, େସହି ମାସର
ପ ଦଶ ଦିନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍
େହବ; ସାତ ଦିନ ଯାଏ ତୁ େ ମାେନ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି େଭାଜନ
କରିବ। 7ପ୍ର ଥମ ଦିନତୁ ମାନ ରପବିତ୍ର ସଭା େହବ;ତୁ େ ମାେନ
େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 8ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ସାତ
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ଉ ଗର୍
କରିବ; ସ ମ ଦିନେର ପବିତ୍ର ସଭା େହବ; ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି
ବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ।”

ପ୍ର ଥମ ଫଳର ପବର୍
9 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 10 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-

ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା, େସହି
େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରି େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଶସ୍ୟ କାଟିବ,
େସେତେବେଳ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ଥମ କଟା ଶସ୍ୟର ଏକ ବିଡ଼ା
ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 11ତହିଁେର ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ
େହବା ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େସହି ବିଡ଼ା େଦାଳାଇବ;
ବିଶ୍ର ାମବାରର ପରଦିନ ଯାଜକ ତାହା େଦାଳାଇବ। 12 ପୁଣି, େଯଉଁ
ଦିନ ତୁ େ ମାେନ େସହି ବିଡ଼ା େଦାଳାଇବ, େସହି ଦିନ ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମ ନିମେ ପ୍ର ଥମବଷର୍ ୀୟ ନିଖୁ
ଏକ େମଷବ ଉ ଗର୍ କରିବ। 13 ପୁଣି, ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ
େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦା ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ େହବ,
ତାହା ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ
ଉପହାର େହବ; ଆଉ, ଏକ ହିନ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ ତହିଁର
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ େହବ। 14 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଏହି ଉପହାର ଆଣି ନାହଁ, େସହି
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ରୁ ଟି କି ଭଜା ଶସ୍ୟ କି ଛି ା ଶିଷା
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ଖାଇବ ନାହିଁ; ତୁ ମାନ ର ସମୁଦାୟ ନିବାସ ାନେର ଏହା
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନ କାଳୀନ ବିଧି େହବ।

ଫସଲ ଅମଳ ପବର୍
15 ଆହୁ ରି େସହି ବିଶ୍ର ାମବାରର ପରଦିନଠାରୁ େଯଉଁ ଦିନ

େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟରୂ ପ ବିଡ଼ା ଆଣିଲ, େସହି ଦିନଠାରୁ ପୂ ର୍
ସାତ ସ ାହ ଗଣନା କରିବ। 16 ଏହିରୂ େପ ସ ମ ବିଶ୍ର ାମବାରର
ପରଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପଚାଶ ଦିନ ଗଣନା କରିବ; ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ନୂତନ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍
କରିବ। 17 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନିବାସରୁ େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶର ଦୁଇ ରୁ ଟି ଆଣିବ;
ତାହା ସରୁ ମଇଦାେର ପ୍ର ୁତ େହବ ଓ ତାଡ଼ିେର ର ନ କରାଯିବ,
ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଥମ ଫଳ େହବ। 18 ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ େସହି ରୁ ଟି ସହିତ ପ୍ର ଥମବଷର୍ ୀୟ ନିଖୁ ସାତ େମଷବ
ଓ େଗାଟିଏ ଯୁବା ବୃଷ ଓ ଦୁଇ େମଷ ବଳିଦାନ କରିବ; ତାହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି େହବ; ପୁଣି,ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ସହିତ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର େହବ। 19 ତହିଁ ଉ ାେର
ତୁ େ ମାେନ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ ଏକ ଛାଗ ଓ ମ ଳାଥର୍ କ
ବଳି ନିମେ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଦୁଇ େମଷବ ବଳିଦାନ କରିବ।
20 ପୁଣି, ଯାଜକ ପ୍ର ଥମ ଫଳର ରୁ ଟି ସହିତ ଓ ଦୁଇ େମଷବ ମଧ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ େଦାଳାଇବ;
ତାହାସବୁ ଯାଜକ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େହବ।
21 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ େସହି ଦିନ (ସଭାର) େଘାଷଣା କରିବ;
ତହିଁେର ତୁ ମାନ ର ପବିତ୍ର ସଭା େହବ; ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି
ବ୍ୟବସାୟକମର୍ କରିବନାହିଁ; ଏହା ତୁ ମାନ ରସମୁଦାୟ ନିବାସ
ାନେର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନ କାଳୀନ ବିଧି।
22ଆଉ, ତୁ ମାନ ଭୂ ମିର ଶସ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ କାଟିବା େବେଳ,

ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ର େକାଣ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ କାଟିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର େର ଛାଡ଼ିଥିବା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରିବ



େଲବୀୟ ପୁ କ 23:23 lxvii େଲବୀୟ ପୁ କ 23:32

ନାହିଁ; ତୁ େ ତାହା ଦୁଃଖୀ ଓ ବିେଦଶୀ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ; ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।”

ତୂ ରୀ ନି ପବର୍
23 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 24 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-

ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ‘ସ ମ ମାସେର, ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର
ତୁ ମାନ ର ମହା ବିଶ୍ର ାମ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୂ ରୀ ନି ାରା ରଣାଥର୍ କ
ପବିତ୍ର ସଭା େହବ। 25ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟକମର୍ କରିବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ଉ ଗର୍
କରିବ।’ ”

ପ୍ର ାୟି ଦିବସ
26 ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 27 “େସହି ସ ମ

ମାସର ଦଶମ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ର ାୟି ର ଦିନ େହବ; େସହି ଦିନ
ତୁ ମାନ ର ପବିତ୍ର ସଭା େହବ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ର ାଣକୁ େକ୍ଲ ଶ େଦବ; ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଅି କୃତ ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବ। 28 େସହି ଦିନ ତୁ େ ମାେନ
େକୗଣସି ପ୍ର କାର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି
କରିବା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ର ାୟି ର ଦିନ େହବ। 29 େସହି ଦିନେର
େଯେକହି ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ େକ୍ଲ ଶ େଦବ ନାହିଁ, େସ ଆପଣା
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ। 30 ପୁଣି େସହି ଦିନ େଯେକୗଣସି
ପ୍ର ାଣୀ େକୗଣସି ପ୍ର କାର କାଯର୍ ୍ୟ କେର, େସହି ପ୍ର ାଣୀକୁ ତାହାର
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆେ ଉି କରିବା। 31 ତୁ େ ମାେନ
େକୗଣସି ପ୍ର କାରକାଯର୍ ୍ୟ କରିବନାହିଁ;ଏହାତୁ ମାନ ରସମୁଦାୟ
ନିବାସ ାନେର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନ କାଳୀନ ବିଧି।
32 େସହି ଦିନ ତୁ ମାନ ର ମହା ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ େହବ, ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ େକ୍ଲ ଶ େଦବ; ମାସର ନବମ ଦିନର
ସ ୍ୟାକାଳେର, ଏକ ସ ୍ୟାଠାରୁ ଆର ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ , ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ ପାଳନ କରିବ।”
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ପତ୍ର କୁଟୀର ପବର୍
33 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 34 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-

ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ଏହି ସ ମ ମାସର ପ ଦଶ ଦିନଠାରୁ ସାତ ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରପତ୍ର କୁଟୀରପବର୍ େହବ। 35ପ୍ର ଥମ
ଦିନେର ପବିତ୍ର ସଭା େହବ; ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟ କମର୍
କରିବ ନାହିଁ। 36 ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବ; ଅ ମ ଦିନେର
ତୁ ମାନ ର ପବିତ୍ର ସଭା େହବ; ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବ; ତାହା ମହାସଭା
ଅେଟ; ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହଁ।

37 ଏହିସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ାପିତ ପବର୍ ; ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପବର୍ ର ନିରୂ ପିତ ଦିନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଅି କୃତ ଉପହାର, େହାମବଳି, ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ବଳି ଓ େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ପବିତ୍ର ସଭାର େଘାଷଣା କରିବ।
38 ନିୟମିତଭାବେରସା ାହିକ ବିଶ୍ର ାମବାରପାଳନକରିବା ବ୍ୟତୀତ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଦଉଥିବା ତୁ ମାନ ର ସକଳ ଦାନ,
ସକଳ ମାନତ ଓ େ ାଦ େନୖେବଦ୍ୟ ସକଳ ବ୍ୟତୀତ ନିରୂ ପିତ
ପବର୍ ମାନ େର ଉ ଗର୍ କରିବ।

39 ଆହୁ ରି, ଭୂ ମିରୁ ଉ ଫଳ ସଂଗ୍ର ହ କଲା ଉ ାେର
ସ ମ ମାସର ପ ଦଶ ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅବଶ୍ୟ ପବର୍ ପାଳନ କରିବ; ପ୍ର ଥମ
ଦିନ ମହା ବିଶ୍ର ାମ େହବ ଓ ଅ ମ ଦିନ ମହା ବିଶ୍ର ାମ େହବ।
40 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ଉ ମ ବୃକ୍ଷର ଫଳ,
ଖ ର୍ ୁର ବାହୁ ା, ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଓ ନଦୀତୀର ବାଇଶୀ
ବୃକ୍ଷ େଘନି ତୁ ମାନ ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ସାତ
ଦିନ ଆନ କରିବ। 41 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର
ସାତ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େସହି ପବର୍ ପାଳନ କରିବ;
ଏହା ତୁ ମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନ କାଳୀନ ବିଧି;
ତୁ େ ମାେନ ସ ମ ମାସେର ତାହା ପାଳନ କରିବ। 42ତୁ େ ମାେନ
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ସାତ ଦିନ ପତ୍ର କୁଟୀରେରବାସ କରିବ;ଇସ୍ର ାଏଲବଂଶଜାତ ସମେ
ପତ୍ର କୁଟୀରେର ବାସ କରିେବ।

43 ତହିଁେର ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ମିସର େଦଶରୁ
ବାହାର କରି ଆଣିବା େବେଳ େସମାନ ୁ ପତ୍ର କୁଟୀରେର ବାସ
କରାଇଥିଲୁ, ଏହା ତୁ ମାନ ର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁ ଷମାେନ ଜାଣି
ପାରିେବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।”
44ତହଁୁ େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମ ାପିତ
ପବର୍ ର କଥା କହିେଲ।

24
ପ୍ର ଦୀପ ପ୍ର ଳନ

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ଏହିଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ର ଦୀପ ଳାଇବା ନିମେ
େସମାେନ ତୁ ନିକଟକୁ ନିମର୍ ଳ େପଷା ଜୀତ େତୖଳ ଆଣିେବ।
3 ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତ ୁ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କର ବିେ ଦ ବ
ବାହାେର ସ ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ନିତ୍ୟ
ନିତ୍ୟ ତାହା ାପନ କରିବ; ଏହା ତୁ ମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ
ପାଳନୀୟ ଅନ କାଳୀନ ବିଧି। 4 େସ ନିମର୍ ଳ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଉପେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ େସହି ପ୍ର ଦୀପସକଳ ାପନ
କରିବ।

ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟି
5ଆଉ, ତୁ େ ସରୁ ମଇଦା େନଇ ତହିଁେର ବାରେଗାଟି ପିଠା

ପ୍ର ୁତ କରିବ; ପ୍ର େତ୍ୟକ ପିଠା ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ େହବ।
6 ପୁଣି, ତୁ େ ଏକ ଏକ ଧାଡ଼ିେର ଛଅ ଛଅ, ଏପରି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ନିମର୍ ଳ େମଜ ଉପେର ତାହାସବୁ ରଖିବ।
7ଆଉ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଧାଡ଼ି ଉପେର ନିମର୍ ଳ କୁ ୁ ରୁ େଦବ, ତାହା େସହି
ରୁ ଟିର ରଣାଥର୍ କ ଅଂଶ ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ
ଉପହାର େହବ। 8 ପୁଣି, ଯାଜକ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବିଶ୍ର ାମବାର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ତାହା ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ାପନ କରିବ; ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
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ପକ୍ଷେର ଏହା ଅନ କାଳୀନ ନିୟମ। 9 ପୁଣି, ତାହା ହାେରାଣ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ର େହବ; ଆଉ, େସମାେନ େକୗଣସି ଏକ
ପବିତ୍ର ାନେର ତାହା େଭାଜନ କରିେବ, କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅି କୃତ ଉପହାର ମଧ୍ୟେର ତାହା ପ୍ର ତି ମହାପବିତ୍ର ଅେଟ; ଏହା
ଅନ କାଳୀନ ବିଧି।”

ପରେମ ର ନି ାର ଦ
10 ଏଥିଉ ାେର ମିସରୀୟ ପୁରୁ ଷର ଔରସେର ଇସ୍ର ାଏଲ

ବଂଶୀୟା ୀଠାରୁ ଜାତ ଏକ ପୁତ୍ର ବାହାର େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଗଲା; ପୁଣି ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେର େସହି
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟା ୀର ପୁତ୍ର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ମଧ୍ୟେର
ବିବାଦ େହଲା। 11 ତହିଁେର େସହି ଇସ୍ର ାଏଲୀୟା ୀର ପୁତ୍ର
(ସଦାପ୍ର ଭୁ )ନାମକୁ ନି ା କରି ଅଭିଶାପ େଦଲା;ତହଁୁ େଲାକମାେନ
ତାହାକୁ େମାଶା ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ; ତାହାର ମାତାର ନାମ
ଶେଲାମୀତ୍ , େସ ଦାନ୍ ବଂଶୀୟ ଦିବି୍ର ର କନ୍ୟା ଥିଲା। 12 ପୁଣି
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖରୁ ଆେଦଶ ପାଇବା ଅେପକ୍ଷାେର
ତାହାକୁ ରୁ କରି ରଖିେଲ।

13ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 14 “େଯଉଁ େଲାକ ଅଭିଶାପ
େଦଇଅଛି, ତାହାକୁ ଛାଉଣି ବାହାରକୁ ଆଣ; ପୁଣି େଯଉଁମାେନ
ତାହାର କଥା ଶୁଣିଅଛି , େସମାେନ ସମେ ତାହାର ମ କେର ହ
ଦିଅ ,ୁ ପୁଣି ସମୁଦାୟ ମ ଳୀ ପଥର ମାରି ତାହାକୁ ବଧ କର ୁ।
15 ଆଉ, ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, େଯେକହି ଆପଣା
ପରେମ ର ୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ, େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିବ।
16 ପୁଣି, େଯେକହି ଆପଣା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମର ନି ା କେର, େସ
ଅବଶ୍ୟ ହତ େହବ; ସମ ମ ଳୀ ତାହାକୁ ନି ୟ ପଥର ମାରି ବଧ
କରିେବ; ବିେଦଶୀ େହଉ ବା େଦଶୀ େହଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମର
ନି ା କେଲ ହତ େହବ।

ଚକୁ୍ଷ ବଦେଳ ଚକୁ୍ଷ
17ଆଉ, େଯେକହି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ର ାଣା କ ଆଘାତ କେର,

େସ ନି ୟହତେହବ। 18 ପୁଣି, େଯେକହି େକୗଣସି ପଶୁକୁପ୍ର ାଣା କ
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ଆଘାତ କେର, େସ ତହିଁରପରିେଶାଧ େଦବ; ପ୍ର ାଣ ପରିେଶାଧେର
ପ୍ର ାଣ।

19ଆଉ, େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଶରୀରେର
ଖୁଣ କେର, େତେବ େସ େଯପରି କରିଅଛି, େସହିପରି ତାହା ପ୍ର ତି
କରାଯିବ। 20 କ୍ଷତ ପରିେଶାଧେର କ୍ଷତ, ଚକୁ୍ଷ ପରିେଶାଧେର ଚକୁ୍ଷ,
ଦ ପରିେଶାଧେର ଦ ; ମନୁଷ୍ୟର େଦହେର େଯ େଯପରି ଖୁଣ
କରିଅଛି, ତାହା ପ୍ର ତି େସହି ପ୍ର କାର କରାଯିବ। 21 େଯଉଁ ଜନ ପଶୁ
ବଧ କେର, େସ ତହିଁର ପରିେଶାଧ େଦବ; ପୁଣି େଯଉଁ ଜନ
ନରହତ୍ୟା କେର, େସ ହତ େହବ। 22 ବିେଦଶୀ େହଉ କି େଦଶୀ
େହଉ, େସମାନ ନିମେ ତୁ ମାନ ର ଏକ-ପ୍ର କାର ବ୍ୟବ ା
େହବ; କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।”
23 ତହଁୁ େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କହେ , େଯଉଁ େଲାକ
ଅଭିଶାପ େଦଇଥିଲା, ତାହାକୁ େସମାେନ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ ଆଣି
ପଥର ମାରି ବଧ କେଲ; େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ କମର୍ କେଲ।

25
ସ ମ ବଷର୍ : ବିଶ୍ର ାମ ବଷର୍

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ ତେର େମାଶା ୁ କହିେଲ,
2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦବା, ତୁ େ ମାେନ େସହି େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କେଲ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଭୂ ମି ବିଶ୍ର ାମ େଭାଗ କରିବ। 3 ଛଅ
ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର େର ବୀଜ ବୁଣିବ ଓ ଛଅ ବଷର୍
ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଝାଡ଼ିବ ଓ ତହିଁର ଫଳ ସଂଗ୍ର ହ
କରିବ। 4 ମାତ୍ର ସ ମ ବଷର୍ େର ଭୂ ମିର ମହା ବିଶ୍ର ାମ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ବିଶ୍ର ାମ େହବ; ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର େର ବୁଣିବ
ନାହିଁ, କି ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଝାଡ଼ିବ ନାହିଁ। 5 େଯଉଁ ଶସ୍ୟ
ତୁ େକ୍ଷତ୍ର େର ଆେପ ବେଢ଼, ତାହା ତୁ େ କାଟିବ ନାହିଁ ଓ
ତୁ େ ଆପଣା ଅଝଡ଼ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ସଂଗ୍ର ହ କରିବ ନାହିଁ;
ତାହା ଭୂ ମିର ମହା ବିଶ୍ର ାମ ବଷର୍ େହବ। 6 ଆଉ, ଭୂ ମିର ବିଶ୍ର ାମ
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ତୁ ମାନ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ ରୂ ପ େହବ; ତୁ ର େକ୍ଷେତ୍ର ା ସମ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁ ର, ତୁ ଦାସର, ତୁ ଦାସୀର, ତୁ େବତନଜୀବୀର ଓ
ତୁ ସହବାସୀ ବିେଦଶୀର; 7 ପୁଣି, ତୁ ପଶୁର ଓ ତୁ େଦଶୀୟ
ବନ୍ୟପଶୁର ଆହାର ନିମେ େହବ।

େଯାେବଲ ବଷର୍
8 ଆଉ, ତୁ େ ଆପଣା ନିମେ ସାତ ବିଶ୍ର ାମ ବଷର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,

ସାତ ଗୁଣ ସାତ ବଷର୍ ଗଣନା କରିବ; ତହିଁେର େସହି ସାତ ଗୁଣ
ସାତ ବଷର୍ ର ଦିନ ତୁ ପ୍ର ତି ଅଣ ାଶ ବଷର୍ େହବ। 9 ତହଁୁ ସ ମ
ମାସର ଦଶମ ଦିନେର ତୁ େ ମହାଶ କାରୀ ତୂ ରୀ ବଜାଇବ;
ପ୍ର ାୟି ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ସମ େଦଶେର
ତୂ ରୀ ବଜାଇବ। 10 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ପଚାଶତମ ବଷର୍ କୁ ପବିତ୍ର
ରୂ େପ ମାନ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ସମୁଦାୟ େଦଶେର ତହିଁର ସମ
ନିବାସୀମାନ ପ୍ର ତି ମୁି େଘାଷଣା କରିବ; ତାହା ତୁ ମାନ
ନିମେ େଯାେବଲ (ମହା ଉ ାସ ଉ ବ) େହବଓତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ତି
ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ ଓ ପ୍ର ତି ଜଣ ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶ ନିକଟକୁ େଫରିଯିବ। 11 େସହି ପଚାଶତମ ବଷର୍
ବ୍ୟାପି ତୁ ମାନ ନିମେ େଯାେବଲ େହବ; ତୁ େ ମାେନ ବୁଣିବ
ନାହିଁ କିଅବା େଯଉଁ ଶସ୍ୟ ଆେପ ବେଢ଼, ତାହା କାଟିବ ନାହିଁ ଓ
ଅଝଡ଼ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ସଂଗ୍ର ହ କରିବ ନାହିଁ। 12କାରଣ ତାହା
େଯାେବଲ ବଷର୍ ଅେଟ; ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ପବିତ୍ର େହବ; ତଥାପି
ତୁ େ ମାେନ େକ୍ଷେତ୍ର ା ଶସ୍ୟାଦି ଖାଇ ପାରିବ।

13 େସହି େଯାେବଲ ବଷର୍ େର ପ୍ର ତି ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା
ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ। 14 ଯଦି ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ
େକୗଣସି ଭୂ ମ୍ୟାଦି ବିକ୍ର ୟ କର, ଅବା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ହ ରୁ
କ୍ର ୟ କର, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ପର ର ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ
ନାହିଁ। 15 ତୁ େ େଯାେବଲ ପରବଷର୍ ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀଠାରୁ କ୍ର ୟ କରିବ ଓ ଫଳ ଉ ି ବଷର୍ ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
େସ ତୁ କୁ ବିକ୍ର ୟ କରିବ। 16 ତୁ େ ବଷର୍ ର ଆଧିକ୍ୟ ଅନୁସାେର
ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ବୃି କରିବ ଓ ବଷର୍ ର ନୂ୍ୟନତାନୁସାେର ମୂଲ୍ୟ ଊଣା
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କରିବ; କାରଣ େସ ତୁ କୁ ଫଳଉ ି ବଷର୍ ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଭୂ ମି
ବିକ୍ର ୟ କରିବ। 17ତୁ େ ମାେନ ପର ରର ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରିବ, କାରଣ ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।

ସ ମ ବଷର୍ ନିମେ ଆେୟାଜନ
18 ଏଥିନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ବିଧି ଅନୁସାେର ଆଚରଣ

କରିବ ଓଆ ରଶାସନସକଳମାନିବ ଓ ପାଳନ କରିବ; ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ େଦଶେର ନିଭର୍ ୟେର ବାସ କରିବ। 19 ପୁଣି, ଭୂ ମି ନିଜ
ଫଳ ଉ କରିବ, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ତୃ ି ପଯର୍ ୍ୟ େଭାଜନ
କରିବ ଓ େଦଶେର ନିଭର୍ ୟେର ବାସ କରିବ। 20ଆଉ ତୁ େ ମାେନ
ଯଦି କହିବ, େଦଖ, ଆେ ମାେନ ତ ବୁଣିବୁ ନାହିଁ, କି ଉ
ଫଳ ସଂଗ୍ର ହ କରିବୁ ନାହିଁ, େତେବ ଆେ ମାେନ ସ ମ ବଷର୍ େର
କଅଣ ଖାଇବୁ? 21 ଆେ ଷ ବଷର୍ େର ତୁ ମାନ ଉପେର
ଆଶୀବର୍ ାଦ ଆଜ୍ଞା କରିବା, ତହିଁେର ତାହା ତିନି ବଷର୍ ର ଫଳ ଉ
କରିବ। 22 ପୁଣି, ଅ ମ ବଷର୍ େର ତୁ େ ମାେନ ବୁଣିବ ଓ ପୁରାତନ
ଶସ୍ୟ ଖାଇବ; ନବମ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଫଳ ଉ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ,
ତୁ େ ମାେନ ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ।

ସ ି ର ପ୍ର ତ୍ୟପର୍ ଣ
23 ଆଉ, ଭୂ ମି ସଦାକାଳ ନିମେ ବିକ୍ର ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ;

କାରଣ ଭୂ ମି ଆ ର; ତୁ େ ମାେନ ଆ ସହିତ ବିେଦଶୀ ଓ ପ୍ର ବାସୀ
ଅଟ। 24ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଅଧିକୃତ େଦଶର ସମ
ଭୂ ମି ମୁ କରିବାକୁ େଦବ। 25 ଯଦି ତୁ ର ଭ୍ର ାତା ଦରିଦ୍ର େହାଇ
ଆପଣା ଅଧିକାରରୁ କିଛି ବିକ୍ର ୟ କେର, େତେବ ତାହାର ମୁି କ ର୍ ା
ନିକଟ ଜ୍ଞାତି ଆସି ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ବିକ୍ର ୀତ ଭୂ ମି ମୁ କରି େନବ।
26 ପୁଣି, ଯଦି ତାହା ମୁ କରିବାକୁ ତାହାର େକହି ନ ଥାଏ ଓ
େସ ବ ୁ େହାଇ ତାହା ମୁ କରିବାକୁ ଯେଥ ଧନ ପାଏ,
27 େତେବ େସ ତହିଁର ବିକ୍ର ୟ ବଷର୍ ଗଣନା କରୁ ଓ ତଦନୁସାେର
ଅତିରି ମୂଲ୍ୟ କ୍ର ୟକ ର୍ ାକୁ େଫରାଇ େଦଉ; ତହିଁେର େସ
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ପୁନବର୍ ାର ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ। 28 ମାତ୍ର ଯଦି େସ
ତାହା େଫରାଇ େନବାକୁ ଅସମଥର୍ ହୁ ଏ, େତେବ େସ ଯାହା ବିକ୍ର ୟ
କରିଅଛି, ତାହା େଯାେବଲ ପଯର୍ ୍ୟ କ୍ର ୟକ ର୍ ାର ହ େର ରହିବ;
ପୁଣି, ତାହା େଯାେବଲ ସମୟେର ମୁ େହବ ଓ େସ ପୁନବର୍ ାର
ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ।

29 ଆଉ, ଯଦି େକହି ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
ବାସଗୃହ ବିକ୍ର ୟ କେର, େତେବ େସ ବିକ୍ର ୟ ବଷର୍ ର େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ
ତାହା ମୁ କରି ପାରିବ; ପୂ ର୍ ଏକ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ତାହା
ମୁ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବ। 30 ମାତ୍ର ଯଦି ପୂ ର୍ ଏକ ବଷର୍
ମଧ୍ୟେର ତାହା ମୁ କରା ନ ଯାଏ, େତେବ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ
ନଗର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େସହି ଗୃହ ପୁରୁ ଷ-ପର ରାେର କ୍ର ୟକ ର୍ ାର
ନିତ୍ୟ ଅଧିକାର େହବ; େଯାେବଲ ସମୟେର ତାହା ମୁ େହବ
ନାହିଁ। 31 ମାତ୍ର ପ୍ର ାଚୀରହୀନ ଗ୍ର ାମର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ
େଦଶର େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଗଣାଯିବ ତାହା ମୁ େହାଇପାେର, ପୁଣି
େଯାେବଲସମୟେରତାହା ମୁ େହବ। 32ମାତ୍ର େଲବୀୟମାନ ର
ନଗରସକଳ, େସମାନ ଅଧିକୃତ ନଗରର ଗୃହସକଳ ମୁ
କରିବାର ଅଧିକାର େଲବୀୟମାନ ପକ୍ଷେର ଅନ କାଳ ାୟୀ
େହବ। 33 ପୁଣି, ଯଦି େକହି େଲବୀୟମାନ ଠାରୁ ତାହା ମୁ
କେର, େତେବ େସହି ବିକ୍ର ୀତ ଗୃହ ଓ ତାହାର ଅଧିକୃତ ନଗର
େଯାେବଲ ସମୟେର ମୁ େହବ; କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର େଲବୀୟମାନ ଗୃହସକଳ େସମାନ ର ଅଧିକାର।
34ମାତ୍ର େସମାନ ନଗରର ପ୍ର ା ର ଭୂ ମି ବିକ୍ର ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ;
କାରଣ ତାହା େସମାନ ର ଅନ କାଳୀନ ଅଧିକାର।

ଦରିଦ୍ର ପ୍ର ତି କରୁ ଣା
35ଆଉ ଯଦି ତୁ ର ଭାଇ ଦରିଦ୍ର େହାଇଯାଏ ଓ ତୁ ନିକଟେର

ତାହାର ହାତ ପଡ଼ିଯାଏ, େତେବ ତୁ େ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବ; େସ
ବିେଦଶୀ ଓ ପ୍ର ବାସୀ ପରି ତୁ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ।
36 ତୁ େ ତାହାଠାରୁ ସୁଧ କି େଦଢ଼ି (େଦଢ଼ଗୁଣ ସୁଧହାର) ନିଅ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଭୟ କର; ତହିଁେର ତୁ ର
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ଭାଇ ତୁ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। 37 ତୁ େ ସୁଧେର
ତାହାକୁ ଟ ା େଦବ ନାହିଁ, କିଅବା େଦଢ଼ି (େଦଢ଼ଗୁଣ ସୁଧହାର)
ପାଇଁ ତାହାକୁ ଆପଣା ଅ େଦବ ନାହିଁ। 38 େଯ ତୁ ମାନ ର
ପରେମ ର େହବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ୁ କିଣାନ େଦଶ େଦବା ନିମେ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର
େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆେ ଅଟୁ ।

39ଆଉ ଯଦି ତୁ ଭାଇ ଦରିଦ୍ର େହାଇଯାଏ ଓ ତୁ ନିକଟେର
ଆପଣାକୁ ବିକ୍ର ୟ କେର, େତେବ ତୁ େ ତାହାକୁ ବ ାଦାସ ପରି
ପରିଶ୍ର ମ କରାଇବ ନାହିଁ। 40 େସ େବତନଜୀବୀ ଓ ପ୍ର ବାସୀ
ନ୍ୟାୟ ତୁ ସହିତ ବାସ କରିବ; େସ େଯାେବଲ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ। 41 ତହଁୁ େସ ଆପଣା ସ ାନଗଣ ସହିତ
ତୁ ଠାରୁ ମୁ େହାଇ ଆପଣା ବଂଶ ନିକଟକୁ ଓ ତାହାର େପୖତୃ କ
ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ। 42କାରଣ େସମାେନ ଆ ର ଦାସ, ଆେ
େସମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ; େସମାେନ
ବ ାଦାସ ତୁ ଲ୍ୟ ବିକ୍ର ୀତ େହେବ ନାହିଁ। 43 ତୁ େ ତାହା ଉପେର
କଠିନ କ ର୍ୃ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଭୟ
କରିବ। 44 ତୁ ର ବ ାଦାସ ଓ ବ ାଦାସୀ ରଖିବାର େହେଲ,
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଚତୁ ଗ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ଠାରୁ
ବ ାଦାସ ଓ ବ ାଦାସୀ କ୍ର ୟ କରିବ। 45 ଆହୁ ରି ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସୀ ବିେଦଶୀୟ ସ ାନଗଣଠାରୁ ଓ ତୁ ମାନ
େଦଶେର େସମାନ ଠାରୁ ଉ େଯଉଁ େଯଉଁ ବଂଶ ତୁ ମାନ ର
ସହବ ର୍ ୀ ଥାʼ ି , େସମାନ ଠାରୁ କ୍ର ୟ କରିବ, ପୁଣି, େସମାେନ
ତୁ ମାନ ର ଅଧିକାର େହେବ। 46 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା
ଉ ାେର ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟତ ସ ାନଗଣର ଅଧିକାର ନିମେ
େପୖତୃ କ ସ ି ରୂ େପ େସମାନ ୁ େଦଇ ପାରିବ; ତୁ େ ମାେନ
େସମାନ ୁ ନିତ୍ୟ ଆପଣାମାନ ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଭ୍ର ାତା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଉପେର
ପର ର କଠିନ କ ର୍ୃ କରିବ ନାହିଁ।

ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟି ର ମୁି
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47ଆଉଯଦି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ବିେଦଶୀ କି ପ୍ର ବାସୀ
େଲାକର ହ ଧନେର ବେଢ଼, ପୁଣି, ତାହାର ନିକଟବ ର୍ ୀ ତୁ ର
ଭ୍ର ାତା ଦରିଦ୍ର େହାଇଯାଏଓ େସହି ବିେଦଶୀ କି ପ୍ର ବାସୀ କିଅବା େସହି
ବିେଦଶୀ ବଂଶରୁ ଉ କାହାରି ନିକଟେରଆପଣାକୁ ବିକ୍ର ୟ କେର;
48 େତେବ େସହି ବିକ୍ର ୟ ଉ ାେର ତାହାର ମୁି େହାଇ ପାରିବ;
ତାହାର ଜ୍ଞାତି ମଧ୍ୟରୁ େକହି ତାହାକୁ ମୁ କରି ପାରିବ। 49 କିଅବା
ତାହାର ପିତୃ ବ୍ୟ କି ପିତୃ ବ୍ୟପୁତ୍ର ତାହାକୁ ମୁ କରି ପାରିବ, ଅବା
ତାହାର ବଂଶଜାତ ନିକଟବ ର୍ ୀ େକୗଣସି ଜ୍ଞାତି ତାହାକୁ ମୁ କରି
ପାରିବ; ଅବା ଯଦି ତାହାର ହ ଧନେର ବୃି ପାଏ, େତେବ େସ
ଆପଣାକୁ ମୁ କରି ପାରିବ। 50ତହିଁେରତାହାର ବିକ୍ର ୟବଷର୍ ଠାରୁ
େଯାେବଲ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସ କ୍ର ୟକ ର୍ ା ସହିତ ଗଣନା କରିବ, ପୁଣି
ବିକ୍ର ୟବଷର୍ ରସଂଖ୍ୟାନୁସାେରତାହାର ମୂଲ୍ୟ େହବ; େବତନଜୀବୀର
ଦିନ ତୁ ଲ୍ୟ ତାହାର ଦାସ କାଳ େହବ। 51ଯଦି ଅେନକ ବଷର୍ ବାକି
ଥାଏ, େତେବ ତଦନୁସାେର େସ କ୍ର ୟମୂଲ୍ୟରୁ ଆପଣା ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ
େଫରାଇ େଦବ। 52ଆଉ ଯଦି େଯାେବଲ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଅ ବଷର୍
ବାକି ଥାଏ, େତେବ େସ ତାହା ସହିତ ଗଣନା କରିବ; େସହି େସହି
ବଷର୍ ାନୁସାେର େସ ଆପଣା ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ େଫରାଇ େଦବ। 53ବଷର୍ କୁ
ବଷର୍ ନିଯୁ ଦାସ ତୁ ଲ୍ୟ େସ ତାହା ସହିତ ରହିବ; ତୁ ସାକ୍ଷାତେର
ତାହା ଉପେର େକହି କଠିନ କ ର୍ୃ କରିବ ନାହିଁ। 54ଆଉ ଯଦି
େସ ଏହିରୂ େପ ମୁ ନ ହୁ ଏ, େତେବ େସ େଯାେବଲ ବଷର୍ େରଆପଣା
ସ ାନଗଣ ସହିତ ମୁ େହାଇ ବାହାରି ଯିବ। 55କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ େକବଳ ଆ ର ଦାସ, େସମାେନ ଆ ର ଦାସ, ଆେ
େସମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।”

26
ବାଧ୍ୟତାର ଆଶୀବର୍ ାଦ

1 “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ନିମେ େଦବମୂ ନିମର୍ ାଣ
କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣାମାନ ନିମେ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା
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କି ାପନ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତାହା ନିକଟେର ପ୍ର ଣାମ କରିବା
ନିମେ ତୁ ମାନ େଦଶେର େକୗଣସି େଖାଦିତ ପ୍ର ର ରଖିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।
2ତୁ େ ମାେନଆ ରସକଳ ବିଶ୍ର ାମ ଦିବସପାଳନକରିବଓଆ ର
ପବିତ୍ର ାନକୁ ସମାଦର କରିବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।

3 ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ବିଧି ଅନୁସାେର ଚ଼ାଲିବ ଓ ଆ ର
ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ; 4 େତେବ ଆେ ଉପଯୁ
ସମୟେର ତୁ ମାନ ୁ ବୃି ଦାନ କରିବା, ତହିଁେର ଭୂ ମି ନିଜ
ଶସ୍ୟର ପୂ ର୍ ତା ଉ କରିବଓେକ୍ଷତ୍ର ର ବୃକ୍ଷସକଳଆପଣାଆପଣା
ଫଳ ଉ କରିବ। 5 ଆଉ ତୁ ମାନ ର ଶସ୍ୟମ ର୍ ନର ସମୟ
ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ର ହର ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଲାଗିବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ର ହର ସମୟ
ବୀଜ ବୁଣିବାର ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଲାଗିବ; ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ତୃ ି
ପଯର୍ ୍ୟ ଅ େଭାଜନ କରିବ ଓ ଆପଣା େଦଶେର ନିଭର୍ ୟେର ବାସ
କରିବ। 6ଆଉ, ଆେ େଦଶେର ଶାି ପ୍ର ଦାନ କରିବା, ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ ଶୟନ କେଲ, େକହି ତୁ ମାନ ୁ ଭୟ େଦଖାଇବ
ନାହିଁ; ପୁଣି ଆେ ହିଂସ୍ର କ ଜ ୁମାନ ୁ େଦଶରୁ ଦୂର କରିବା
ଓ ତୁ ମାନ େଦଶେର ଖ ଭ୍ର ମଣ କରିବ ନାହିଁ। 7 ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଶତମାନ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ ଓ େସମାେନ
ତୁ ମାନ ଆେଗ ଖ େର ପଡ଼ିେବ। 8 ପୁଣି ତୁ ମାନ ର ପା
ଜଣ ଶେହ ଜଣ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ ଓ ତୁ ମାନ ର ଶେହ ଜଣ
ଦଶ ସହସ୍ର ଜଣ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ; ଆଉ ତୁ ମାନ ର ଶତଗଣ
ତୁ ମାନ ଆେଗଖ େରପଡ଼ିେବ। 9ଆଉଆେ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ପ୍ର ସ ମୁଖ େହବା ଓ ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ଜାବ ଓ ବହୁ ବଂଶ କରିବା ଓ
ତୁ ମାନ ସହିତଆପଣା ନିୟମ ି ରକରିବା। 10 ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ
ବହୁ ସମୟରସି ତ ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ େଭାଜନକରିବ ଓତୁ େ ମାେନ
ନୂତନ ଶସ୍ୟ େହତୁ ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ ବାହାର କରିବ। 11ଆଉଆେ
ଆପଣା ଆବାସ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ାପନ କରିବା ଓ ଆ ର
ପ୍ର ାଣ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। 12 ପୁଣି ଆେ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରିବା ଓ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର େହବା
ଓ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର େଲାକ େହବ। 13 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି
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େସମାନ ର ଦାସ ନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ େଯ ତୁ ମାନ ୁ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ଆେ ଅଟୁ ; ଆେ ତୁ ମାନ ଯୁଆଳିର େଯାତ
ଭାି ଅଛୁ ଓ ତୁ ମାନ ୁ ସି ଧା ଚାଲିବାକୁ େଦଇଅଛୁ।

ଅବାଧ୍ୟତାର ଶାି
14 ମାତ୍ର , ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଆ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ ନ

କରିବ ଓ େସହି ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବ; 15 ପୁଣି,
ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଆ ବିଧି ଅବଜ୍ଞା କରିବ ଓ ତୁ ମାନ
ପ୍ର ାଣ ଆ ର ସକଳ ଶାସନ ଘୃଣା କରିବାରୁ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର
ଆଜ୍ଞାସକଳ ପାଳନ ନ କରିବ, ମାତ୍ର ଆ ର ନିୟମ ଲ ନ କରିବ,
16 େତେବ ଆେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଏହିରୂ େପ ବ୍ୟବହାର
କରିବା; ଆେ ତୁ ମାନ ଉପେର ବ୍ୟାକୁଳତା ନିରୂ ପଣ କରିବା;
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯ ା ଓ ର, ତାହା ତୁ ମାନ ଚକୁ୍ଷ କ୍ଷୀଣ କରିବ ଓ
ପ୍ର ାଣ କ୍ଷୟ କରିବ; ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ବୃଥାେର ଆପଣାମାନ
ବୀଜ ବୁଣିବ, କାରଣ ତୁ ମାନ ଶତମାେନ ତାହା ଖାଇେବ।
17 ପୁଣି ଆେ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ଆପଣା ମୁଖ ରଖିବା,
ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଶତଗଣଠାରୁ ପରା େହବ;
େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା କରି , େସମାେନ ତୁ ମାନ
ଉପେରକ ର୍ୃ କରିେବଓ େକହିତୁ ମାନ ପେଛନ େଗାଡ଼ାଇେଲ
େହଁ ତୁ େ ମାେନ ପଳାଇଯିବ। 18 ଆଉ ଏହା େହେଲ ମଧ୍ୟ ଯଦି
ତୁ େ ମାେନଆ ବାକ୍ୟେରମେନାେଯାଗ ନକରିବ, େତେବଆେ
ତୁ ମାନ ପାପ ସକାଶୁ ତୁ ମାନ ୁ ସାତ ଗୁଣ ଅଧିକ ଦ େଦବା।
19 ପୁଣି ଆେ ତୁ ମାନ ବଳର ଗବର୍ ଖବର୍ କରିବା ଓ ଆେ
ତୁ ମାନ ଆକାଶ େଲୗହ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଭୂ ମି ପି ଳ ତୁ ଲ୍ୟ କରିବା।
20 ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ବୃଥାେର ବଳ ବ୍ୟୟ କରିବ, କାରଣ
ତୁ ମାନ ଭୂ ମି ଶସ୍ୟ ଉ କରିବ ନାହିଁ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ର ବୃକ୍ଷସକଳ
ଫଳ ଉ କରିବ ନାହିଁ।

21 ଆଉ, ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ବିରୁ ାଚରଣ କରି ଆ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଅସ ତ େହବ; େତେବ ଆେ ତୁ ମାନ ପାପ
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ଅନୁସାେର ତୁ ମାନ ୁ ସାତ ଗୁଣ େକ୍ଲ ଶ େଦବା। 22 ପୁଣି ଆେ
ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନ ୁ ପଠାଇବା, ତହିଁେର
େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ସ ାନହୀନ କରିେବ ଓ ତୁ ମାନ
ପଶୁମାନ ୁ ବିନ କରିେବ, ପୁଣି ତୁ ମାନ ୁ ଅ ସଂଖ୍ୟକ କରିେବ;
ଆଉ ତୁ ମାନ ରାଜପଥସକଳ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ େହବ।

23 ଏହା େହେଲ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି ସୁଧୁରିବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆ ର ବିରୁ ାଚରଣ କରିବ, 24 େତେବଆେ ମଧ୍ୟ
ତୁ ମାନ ର ବିରୁ ାଚରଣ କରିବା ଓ ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କରିବା,
ଆେ ନିେଜତୁ ମାନ ପାପସକାଶୁ ତୁ ମାନ ୁ ସାତ ଗୁଣପ୍ର ହାର
କରିବା। 25 ପୁଣି ଆେ ତୁ ମାନ ଉପରକୁ ଖ ଆଣିବା, ତାହା
ନିୟମ ଲ ନର ପ୍ର ତିଫଳ େଦବ ଓ ତୁ େ ମାେନ ନଗର ମଧ୍ୟେର
ଏକତ୍ର େହେଲ, ଆେ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା;
ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଶତ ହ େର ସମପ ତ େହବ। 26ଆେ
ତୁ ମାନ ର ଅ ରୂ ପ ଯି ଭାି େଲ ଦଶ ଜଣ ୀ େଗାଟିଏ
ଚୁ ୀେର ତୁ ମାନ ର ରୁ ଟି ର ନ କରିେବ ଓ ପୁନବର୍ ାର େତୗଲି
ତୁ ମାନ ୁ ରୁ ଟି େଦେବ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ତାହା େଭାଜନ କରିବ,
ମାତ୍ର ତୃ େହବ ନାହିଁ।

27 ଏହା େହେଲ େହଁ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଆ କଥା ଶୁଣିବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆ ର ବିରୁ ାଚରଣ କରିବ; 28 େତେବ ଆେ
େକ୍ର ାଧେର ତୁ ମାନ ର ବିରୁ ାଚରଣ କରିବା ଓ ଆେ ମଧ୍ୟ
ତୁ ମାନ ପାପ ସକାଶୁ ତୁ ମାନ ୁ ସାତ ଗୁଣ ଶାି େଦବା।
29ତହିଁେରତୁ େ ମାେନଆପଣା ପୁତ୍ର ଗଣରଓକନ୍ୟାଗଣରମାଂସ
େଭାଜନ କରିବ। 30 ପୁଣି ଆେ ତୁ ମାନ ର ଉ ଳସକଳ
ଭାି ବା ଓ ତୁ ମାନ ସୂଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିମାସକଳ କାଟି ପକାଇବା ଓ
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତିମାଗଣର େଦହ ଉପେର ତୁ ମାନ ମୃତ େଦହ
ପକାଇବା ଓ ଆ ର ପ୍ର ାଣ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା କରିବ। 31 ଆେ
ତୁ ମାନ ନଗରସକଳ ମରୁ ଭୂ ମି କରିବା ଓ ତୁ ମାନ ପବିତ୍ର
ାନସକଳ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଓଆେ ତୁ ମାନ ର (ଦ )ତୁ ି ଜନକ
ସୁଗ ି ଆଘ୍ର ାଣ କରିବା ନାହିଁ। 32 ପୁଣି ଆେ େଦଶକୁ ଶୂନ୍ୟ ାନ
କରିବା ଓ ତି ବାସୀ ତୁ ମାନ ଶତଗଣ ତହିଁେର ଆ ଯର୍ ୍ୟ ଜ୍ଞାନ
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କରିେବ। 33ଆଉ ଆେ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ତୁ ମାନ ୁ ଛି ଭି କରିବା ଓ ଆେ ତୁ ମାନ ପ ାତ୍ ଖ
ନିେ ାଷ କରିବା; ତହିଁେର ତୁ ମାନ େଦଶ ଶୂନ୍ୟ ାନ େହବ ଓ
ତୁ ମାନ ନଗରସକଳ ମରୁ ଭୂ ମି େହବ।

34 େତେବ େଯପଯର୍ ୍ୟ େଦଶ ଶୂନ୍ୟ ାନ େହାଇଥିବ ଓ
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଶତଗଣର େଦଶେର ରହିବ, େସପଯର୍ ୍ୟ
ଭୂ ମି ଆପଣା ବିଶ୍ର ାମ ଗ୍ର ହଣ କରିବ; ଅଥର୍ ାତ୍ , େସହି ସମୟେର
ଭୂ ମି ବିଶ୍ର ାମ କରି ଆପଣା ବିଶ୍ର ାମ ଗ୍ର ହଣ କରିବ। 35 େଯେତକାଳ
ତାହା ଶୂନ୍ୟ ାନ େହାଇ ରହିବ, େସେତକାଳ ତାହା ବିଶ୍ର ାମ ପାଇବ;
ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ େ ମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା ସମୟେର
ତୁ ମାନ ବିଶ୍ର ାମ କାଳେର ତାହା େଯଉଁ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇ ନ ଥିଲା,
ତାହା ପାଇବ। 36 ପୁଣି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯେତ ଅବଶି
ରହିେବ, ଆେ ଶତଗଣର େଦଶେର େସମାନ ହୃ ଦୟେର
ଭୀରୁ ତା ପଠାଇବା ଯ ୍ଵାରା (ବାୟୁ େର) ଚାଳିତ ପତ୍ର ର ଶ ମଧ୍ୟ
େସମାନ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ; ପୁଣି ଖ ଧାରରୁ ପଳାଇଲା େଲାକ
ପରି େସମାେନ ପଳାଇେବ ଓ େକହି େସମାନ ୁ ନ େଗାଡ଼ାଇେଲ
େହଁ େସମାେନ ପତିତ େହେବ। 37 ପୁଣି େକହି ନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ
େଯପରି ଖ ସ ୁଖେର, େସପରି େସମାେନ ପର ର ଉପେର ଝୁ ି
ପଡ଼ିେବ ଓ ଶତଗଣ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ େସମାନ ର ବଳ
ପାଇବନାହିଁ। 38ଆଉତୁ େ ମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ବିନ େହବ ଓ ତୁ ମାନ ଶତଗଣର େଦଶ ତୁ ମାନ ୁ
ଗ୍ର ାସ କରିବ। 39 ପୁଣି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଅବଶି
ରହିେବ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ସକାଶୁ ତୁ ମାନ
ଶତଗଣର େଦଶେର କ୍ଷୟ ପାଇେବ ଓ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପିତୃ ଗଣର ଅପରାଧ ସକାଶୁ େସମାନ ସ େର କ୍ଷୟ
ପାଇେବ।

40 ଆଉ ଆ ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରି େସମାେନ ଓ
େସମାନ ପିତୃ ଗଣ େଯଉଁ ସତ୍ୟ-ଲ ନ ଅପରାଧ କେଲ,
ଆପଣାମାନ ର େସହି ଅପରାଧ; 41 ଓ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଆ ର
ବିରୁ ାଚରଣ କରିବା େହତୁ ଆେ ହିଁ େଯ େସମାନ ର
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ବିରୁ ାଚରଣ କରି େସମାନ ୁ େସମାନ ଶତଗଣର େଦଶକୁ
ଆଣିଲୁ, ଏହା େସମାେନ ୀକାର କରିେବ; ତହିଁେର ଯଦି
େସମାନ ଅସୁ ତ ହୃ ଦୟ ନମ୍ର େହବ ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଅପରାଧର ଦ ଗ୍ର ହଣ କରିେବ; 42 େତେବ ଆେ ଯାକୁବ ସହିତ
ଆପଣା ନିୟମ ରଣ କରିବା ଓ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ ହାକ ସହିତ ଆପଣା
ନିୟମ ଓ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ର ହାମ ସହିତଆପଣା ନିୟମ ରଣ କରିବା; ପୁଣି
ଆେ େଦଶକୁ ରଣ କରିବା। 43 େଦଶ ମଧ୍ୟ େସମାନ ାରା
ତ୍ୟ େହାଇ ରହିବ ଓ େସମାନ ଅନୁପି ତିେର ଶୂନ୍ୟ ାନ େହାଇ
ପଡ଼ିଥିବା ସମୟେର ଆପଣା ବିଶ୍ର ାମ ଗ୍ର ହଣ କରିବ; ପୁଣି େସମାେନ
ଆପଣାଆପଣା ଅପରାଧରଦ ଗ୍ର ହଣକରିେବ; ଏଥିରକାରଣଏହି
େଯ, େସମାେନ ଆ ର ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ ଓ େସମାନ ପ୍ର ାଣ
ଆ ବିଧି ଘୃଣା କଲା। 44 ତଥାପି ଏହିସବୁ କାରଣରୁ , େସମାେନ
ଆପଣାମାନ ଶତଗଣର େଦଶେର ଥିବା ସମୟେର ଆେ
େସମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବା ନିମେ ଓ େସମାନ
ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ଭାି ବା ନିମେ େସମାନ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିବା
ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ୁ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ରପରେମ ରଅଟୁ । 45ମାତ୍ର ଆେ େସମାନ
ଲାଗି େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ସହିତ କରିଥିବା ଆପଣା ନିୟମ
ରଣ କରିବା, ଆେ େସମାନ ର ପରେମ ର େହବା ନିମେ
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟେଲାକମାନ ସାକ୍ଷାତେରେସମାନ ୁ ମିସରେଦଶରୁ
ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।”

46 ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ ତେର େମାଶା ାରା ଆପଣାର ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ମଧ୍ୟେର ଏହି ସକଳ ବିଧି, ଶାସନ ଓ
ବ୍ୟବ ା ାପନ କେଲ।

27
ମାନତ ସ ୀୟ ବିଧି

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମାନତ ପୂ ର୍
କରିବାକୁ େହେଲ, ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ପ୍ର ାଣୀସକଳ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େହେବ। 3 ପୁରୁ ଷ େହେଲ, େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ଠାରୁ ଷାଠିଏ
ବଷର୍ ବୟସ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ପଚାଶ େଶକଲ ରୂ ପା େହବ। 4 ପୁଣି ୀ େହେଲ,
ତୁ ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ତିରିଶ େଶକଲ* ରୂ ପା େହବ। 5 ଆଉ ପା
ବଷର୍ ଠାରୁ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ବୟସ ପଯର୍ ୍ୟ େହେଲ, ତୁ ର ନିରୂ ପିତ
ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁ ଷ ନିମେ େକାଡ଼ିଏ େଶକଲ† ଓ ୀ ନିମେ ଦଶ
େଶକଲ‡ ରୂ ପା େହବ। 6 ଆଉ ଏକ ମାସଠାରୁ ପା ବଷର୍ ବୟସ
େହେଲ,ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁ ଷ ନିମେ ପା େଶକଲ§ରୂ ପା
େହବ ଓ ୀ ନିମେ ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ତିନି େଶକଲ* ରୂ ପା
େହବ। 7 ପୁଣି ଷାଠିଏ ବଷର୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ େହେଲ, ତୁ ର
ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁ ଷ ନିମେ ପ ର େଶକଲ ଓ ୀ ନିମେ ଦଶ
େଶକଲ େହବ। 8ମାତ୍ର େସ ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଦରିଦ୍ର
େହେଲ, ଯାଜକ ସ ୁଖକୁ ଅଣାଯିବ, ତହଁୁ ଯାଜକ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ
ନିରୂ ପଣ କରିବ; ମାନତକାରୀର ଶି ଅନୁସାେର ଯାଜକ ତାହାର
ମୂଲ୍ୟ ନିରୂ ପଣ କରିବ।

9ଆଉ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଉପହାର
ଉ ଗର୍ କରି , ତାହା ପଶୁ େହେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଦ
େସହି ସବୁ ପଶୁ ପବିତ୍ର େହବ। 10 େସ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କି ପରିବ ର୍ ନ
କରିବ ନାହିଁ; ମ ପାଲେଟ ଭଲ, କି ଭଲ ପାଲେଟ ମ େଦବ
ନାହିଁ; ଯଦି େସ େକୗଣସି ମେତ ପଶୁର ପାଲେଟ ପଶୁ େଦବ,
େତେବ ତାହା ଓ ତହିଁ ପାଇଁ ଯାହା ବଦଳ କରାଯାଏ, ଦୁେହଁ
ପବିତ୍ର େହେବ। 11 ଆଉ ଯାହା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏପରି େକୗଣସି ଅଶୁଚି ପଶୁ
ଯଦି ଦିଆଯାଏ, େତେବ େସ େସହି ପଶୁକୁ ଯାଜକ ସ ୁଖେର
ଉପି ତ କରିବ। 12 ପୁଣି େସହି ପଶୁ ଭଲ କି ମ େହଉ, ଯାଜକ
ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂ ପଣକରିବ;ତୁ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଯାଜକର ନିରୂ ପଣ
ଅନୁସାେର ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ େହବ। 13ମାତ୍ର ,ଯଦି େସ େକୗଣସି ମେତ
* 27:4 ପ୍ର ାୟ ୩୦୦ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା † 27:5 ପ୍ର ାୟ ୨୦୦ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା ‡ 27:5 ପ୍ର ାୟ

୧୦୦ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା § 27:6 ପ୍ର ାୟ ୫୦ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା * 27:6 ପ୍ର ାୟ ୩୦ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା
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ତାହା ମୁ କରିବାକୁ ଇ ା କେର, େତେବ େସତୁ ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟର
ପ ମାଂଶ ଅଧିକ େଦବ।

14ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଗୃହ ପ୍ର ତି ା କେର, େତେବତାହା ଭଲ କି ମ
େହଉ, ଯାଜକ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂ ପଣ କରିବ; ଯାଜକ ତହିଁର
େଯଉଁ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂ ପଣ କରିବ, ତାହା ି ର େହବ। 15ଆଉ, ଯଦି ଗୃହ
ପ୍ର ତି ାକାରୀ ଆପଣା ଗୃହ ମୁ କରିବାକୁ ଇ ା କେର, େତେବ େସ
ତୁ ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟର ପ ମାଂଶ ଅଧିକ େଦବ, ତହିଁେର ତାହା
ତାହାର େହବ।

16 ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଅଧିକୃତ େକ୍ଷତ୍ର ର
େକୗଣସି ଅଂଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଶୁଚି କେର, େତେବ ତୁ ର
ମୂଲ୍ୟ ନିରୂ ପଣ େସହି େକ୍ଷତ୍ର େର ବୁଣିବା ନିମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ
ପରିମାଣର ବିହନ ଅନୁସାେର େହବ; ଏକ େହାମର ପରିମିତ ଯବ
ବିହନର ମୂଲ୍ୟ ପଚାଶ େଶକଲରୂ ପା େହବ। 17ଯଦି େସ େଯାେବଲ
ବଷର୍ ଠାରୁ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ଶୁଚି କେର, େତେବ ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ
ଅନୁସାେରତାହା ି ର େହବ। 18ମାତ୍ର ,ଯଦି େସ େଯାେବଲଉ ାେର
ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ଶୁଚି କେର, େତେବ ଯାଜକ େଯାେବଲ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ଅବଶି ବଷର୍ ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତାହା ସହିତ ମୂଲ୍ୟର ଗଣନା
କରିବ, ପୁଣି ତଦନୁସାେର ତୁ ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ଊଣା କରାଯିବ।
19ଆଉ େସହି େକ୍ଷତ୍ର ଶୁଚିକାରୀ େଲାକ ଯଦି େକୗଣସି ମେତ ତାହା
ମୁ କରିବାକୁ ଇ ା କେର, େତେବ େସ ତୁ ନିରୂ ପିତ ରୂ ପାର
ପ ମାଂଶ ଅଧିକ େଦବ, ତହିଁେର ତାହା ତାହାର େହବ। 20 ମାତ୍ର
ଯଦି େସ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ମୁ ନ କେର, କିଅବା ଯଦି େସ େସହି
େକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ର ୟ କେର, େତେବ ତାହା ଆଉ େକେବ ମୁ
େହବ ନାହିଁ। 21 ମାତ୍ର େସହି େକ୍ଷତ୍ର େଯାେବଲ ସମୟେର ମୁ
େହେଲ, ତାହା ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଉ ଗ ତ େକ୍ଷତ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େହବ; ତହିଁେର େସହି େକ୍ଷତ୍ର ଯାଜକର
ଅଧିକାର େହବ। 22 ଆଉ େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର ଆପଣାର ସ ି ନୁେହଁ,
ତାହା େକହି ଯଦି କ୍ର ୟ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଶୁଚି କେର;
23େତେବଯାଜକତୁ ର ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର େଯାେବଲବଷର୍
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ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ପାଇଁ ଗଣନା କରିବ; ପୁଣି େସ େସହି ଦିନ ତୁ ର
ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ େଦବ, ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର ବ ୁ
ତୁ ଲ୍ୟ। 24 ଯାହାଠାରୁ େସହି େକ୍ଷତ୍ର କ୍ର ୟ କରାଗଲା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଭୂ ମି
ଯାହାର ସ ି ଅେଟ, ତାହା େଯାେବଲ ବଷର୍ େର ତାହାକୁ େଫରାଇ
ଦିଆଯିବ। 25 ପୁଣି ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ସମ ମୂଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ାନର
େଶକଲ ଅନୁସାେର େହବ; େକାଡ଼ିଏ େଗରାେର† ଏକ େଶକଲ ହୁ ଏ।

26 ପଶୁମାନ ମଧ୍ୟେର େକବଳ ପ୍ର ଥମଜାତ ପଶୁ, ଯାହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଥମଜାତ ହୁ ଏ, ତାହା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଚି କରିବ
ନାହିଁ; େଗାରୁ କି େମଷ େହଉ, ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେଟ। 27 ପୁଣି
ଯଦି ତାହା ଅଶୁଚି ପଶୁ ହୁ ଏ, େତେବ େସ ତୁ ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ
ଅନୁସାେର ତାହା ମୁ କରିବ, ପୁଣି େସହି ମୂଲ୍ୟର ପ ମାଂଶ ଅଧିକ
େଦବ; ମୁ କରା ନ ଗେଲ ତୁ ର ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ତାହା
ବିକ୍ର ୀତ େହବ।

28 ଆଉ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସବର୍ ରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ମନୁଷ୍ୟ
କି ପଶୁ କି ଅଧିକୃତ େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଯାହା କିଛି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଉ ଗର୍ କେର, ଏପରି େକୗଣସି ଉ ଗ ତ ବ ୁ ବିକ୍ର ୀତ ବା ମୁ
େହବ ନାହିଁ; ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ ଗ ତ ବ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପବିତ୍ର ଅେଟ। 29 ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର େଯ ଦି ତ େହବା
ନିମେ ଉ ଗ ତ େହବ, ଏପରି ଉ ଗ ତ େକହି ମୁ କରାଯିବ
ନାହିଁ; େସ ନିତା ହତ େହବ।

30 ପୁଣି ଭୂ ମିର ଶସ୍ୟ କି ବୃକ୍ଷର ଫଳ େହଉ, ଭୂ ମିରୁ ଉ
ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େହବ, ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେରପବିତ୍ର । 31ଆଉ,ଯଦି େକହିଆପଣା ଦଶମାଂଶରୁ କିଛି
ମୁ କରିବାକୁ ଇ ା କେର, େତେବ େସତହିଁର ମୂଲ୍ୟରପ ମାଂଶ
ଅଧିକ େଦବ। 32 ପୁଣି େଗାେମଷାଦି ପଲର ଦଶମାଂଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପା ଣ ତଳ େଦଇଗମନକାରୀ ସବୁ ପଶୁ ମଧ୍ୟେରପ୍ର େତ୍ୟକଦଶମ
ପଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େହବ। 33 ତାହା ଭଲ କି
ମ , ଏଥିର େସ ଅନୁସ ାନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁରବଦଳ
† 27:25 େଗରା ଅ ପରିମାଣରଓଜନ ଥିଲାଯାହାଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାନ ମାପପ୍ର କି୍ର ୟାେର
ବ୍ୟବହୃ ତ େହଉଥିଲା
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କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣି ଯଦି େସ େକୗଣସି ମେତ ବଦଳ କେର, େତେବ
ତାହା ଓ ତାହା ପାଇଁ ଯାହା ବଦଳ କରାଯାଏ, ଦୁେହଁ ପବିତ୍ର େହେବ,
ତାହା ମୁ କରାଯିବ ନାହିଁ।”

34 ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ ତେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ନିମେ
େମାଶା ୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସହି ସକଳ ଆଜ୍ଞା ଏହି।
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