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ேலவயராகமம்

ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தல் ெகாடுக்கப்பட்ட

வசனங்கள் மூலமாக ேமாேச தான் இைத
எழிதனான் என்று உறுத ப்படுத்த க்
ெகாள்ளுக ேறாம். அதகாரம் 1:1, 2
வசனங்கள் இைவகள் இஸ்ரேவல்
புத்த ரருக்குெசால்லும்படி ெயேகாவா சீனாய்
மைலயல் ேமாேசக்கு வத த்த கட்டைளகள்
ஆகும் என்று ெசால்க றது. (27:34, ஒப்படுக
7:38; 25:1; 26:46) இந்த புத்தகத்தல் அேனக
ப ரமாணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சரித்த ரக்
காரியங்கள் வவரிக்கப்பட்டுள்ளது. (8:10;
24:10-23) ேலவயராகமம் என்ற பதம் ேலவ
ேகாத்த ரத்தலிருந்துவருகறது. ேலவயர்கள்
ஆசாரிய ஊழியத்த ற்கும் ஆராதைன
ெசய்த டவும் ேவறு ப ரிக்கப்பட்டவர்கள்
ஆவார்கள். ஜனங்கள் எப்படி பரிசுத்த
வாழ்க்ைக வாழேவண்டும் என்றும்,
ேலவயர்கள் மக்களுக்கு ஆராதைனயல்
எப்படி வழி நடத்த உதவ ேவண்டும் என்றும்
அதகமாகெசால்லப்பட்டுஇருக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க . மு. 1,446 க்கும் 1,405 க்கும்

இைடயல்எழுதப்பட்டது.



ii

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சீனாய் மைலப்
பகுதயல் பாைளயம் இறங்க இருந்த
நாட்களில் எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இந்த புத்தகம் ஆசாரியர்களுக்கும்,

ேலேவயர்களுக்கும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கும் அவர்களுைடய பன்வரும்
சந்தத க்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
ேலவயராகமம் புத்தகம், ேதவன்

ேமாேசைய ஆசரிப்பு கூடாரத்தலிருந்து
அைழத்தது முதல் ெதாடங்குகறது.
மீட்கப்பட்டஜனங்கள்,தங்கள்மத்தயல்வாசம்
ெசய்யும் மகைமயான ேதவேனாடு எப்படி
ஐக்கயம் ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று
இந்த புத்தகம் வளக்குகறது. இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எக ப்ைதயும் அவர்களுைடய
கலாச்சாரத்ைதயும் மத வழிபாடுகைளயும்
வ ட்டு வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான்
ேதசத்தல் இருக்க ற கலாச்சாரத்ைதயும்
மத வழிபாடுகைளயும் பன்பற்றாமல்
ெயேகாவா ேதவனுக்கு உண்ைமயாய்
வாழும்படி ேபாத க்க றது. இப்படிப்பட்ட
கலாச்சாரத்தலிருந்து ெயேகாவாவுக்கா
ப ரித்ெதடுத்த வாழ்க்ைகைய உண்ைமயாய்
வாழ இந்த புத்தகம் ந பந்தைனகைள
ெகாடுக்க றது.
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ைமயக்கருத்து
உபேதசம்
ெபாருளடக்கம்
1. பலிகைளக்குறத்த வதமுைறகள் — 1:1-
7:38

2. ேதவனுைடய ஆசாரியர்களுக்கு
ெகாடுக்கபட்டவ தமுைறகள்— 8:1-10:20

3. ேதவனுைடயஜனங்களுக்குஅளிக்கப்பட
வ தமுைறகள்— 11:1-15:33

4. பலிபீடத்த ற்க்கான வதமுைறகளும்
பாவநவ ர்த்தயன் நாளுக்கான
வதமுைறகளும்— 16:1-34

5. நைடமுைற பரிசுத்தத ற்கான
வதமுைறகள்— 17:1-22:33

6. ஓய்வு நாட்களுக்கான,
பண்டிைகக்களுக்கான வதமுைறகள்
— 23:1-25:55

7. ேதவனுைடய ஆச ர்வாதங்கைள
ெபற்றுக்ெகாள்ளகைடப்ப டிக்கேவண்டிய
ந பந்தைனகள்— 26:1-27:34

தகனபலி
1 ெயேகாவா ஆசரிப்புக்கூடாரத்தலிருந்து

ேமாேசைய அைழத்து அவைன
ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடத்தல்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்,
உங்களில் ஒருவன் ெயேகாவாவுக்குப்
பலிெசலுத்தவந்தால்,மாட்டுமந்ைதயலாவது
ஆட்டுமந்ைதயலாவது ஒன்ைறத்



ேலவயராகமம்அத்தயாயம் 1:3 iv ேலவயராகமம்அத்தயாயம் 1:9

ேதர்ந்ெதடுத்து பலிெசலுத்தேவண்டும்.
3அவன்ெசலுத்துவதுமாட்டுமந்ைதயலிருந்து
எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்க தகனபலியானால்,
அவன் பழுதற்ற ஒரு காைளையச்
ெசலுத்துவானாக; ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல், தான் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு,
அவன் அைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலில் ெகாண்டுவந்து, 4 தன்
பாவநவ ர்த்த க்ெகன்று அது
அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு தன் ைகைய
அதன் தைலயன்ேமல் ைவத்து,
5 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அந்தக் காைளையக் ெகால்லக்கடவன்;
அப்ெபாழுது ஆேரானின் மகன்களாகய
ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்ைத எடுத்து,
அைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில்
இருக்கற பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும்
ெதளிக்கக்கடவர்கள். 6 பன்பு அவன் அந்தச்
சர்வாங்க தகனபலிையத் ேதாலுரித்து,
அைதத் துண்டுதுண்டாக ெவட்டேவண்டும்.
7 அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகய ஆேரானின்
மகன்கள் பலிபீடத்தன்ேமல் ெநருப்ைப
மூட்டி, ெநருப்பன்ேமல் கட்ைடகைள அடுக்க ,
8 அவனுைடய மகன்களாகய ஆசாரியர்கள்,
துண்டுகைளயும், தைலையயும்,
ெகாழுப்ைபயும் பலிபீடத்தலுள்ள
ெநருப்பல் இருக்கற கட்ைடகளின்ேமல்
அடுக்கைவப்பார்களாக. 9 அதன்
குடல்கைளயும் ெதாைடகைளயும்
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அவன் தண்ணீரினால் கழுவுவானாக;
அைவகைளெயல்லாம் ஆசாரியன்
பலிபீடத்தன்ேமல் சர்வாங்க தகனபலியாக
எரிக்கக்கடவன்; இது ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயான தகனபலி.
10 “அவன் ெசலுத்துவது ெசம்மறயாட்டு
மந்ைதயலுள்ள ஆடுகளிலாவது
ெவள்ளாட்டுமந்ைதயலுள்ளஆடுகளிலாவது
எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்க தகனபலியானால்,
பழுதற்ற ஒரு கடாைவக் ெகாண்டுவந்து,
11 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
பலிபீடத்தன் வடக்குப் பகுதயல் அைதக்
ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது ஆேரானின்
மகன்களாகய ஆசாரியர்கள் அதன்
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும்
ெதளிக்கக்கடவர்கள். 12 பன்பு அவன்
அைதத் துண்டுகளாக ெவட்டி, அதன்
தைலையயும் ெகாழுப்ைபயும் அதனுடன்
ைவப்பானாக; அைவகைள ஆசாரியன்
பலிபீடத்தலுள்ள ெநருப்பல் இருக்கற
கட்ைடகளின்ேமல் அடுக்கைவப்பானாக.
13 குடல்கைளயும் ெதாைடகைளயும்
அவன் தண்ணீரினால் கழுவுவானாக;
அைவகைளெயல்லாம் ஆசாரியன்
ெகாண்டுவந்து பலிபீடத்தன்ேமல்
எரிக்கக்கடவன்; இது சர்வாங்க
தகனபலி; இது ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயான தகனபலி.
14 “அவன் ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்துவது
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பறைவகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்க
தகனபலியானால், காட்டுப் புறாக்களிலாவது
புறாக்குஞ்சுகளிலாவது எடுத்து
ெசலுத்தக்கடவன். 15 அைத ஆசாரியன்
பலிபீடத்தன்அருகல்ெகாண்டுவந்து,அதன்
தைலையக் கள்ளி, பலிபீடத்தல் எரித்து,
அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன் அருகல்
ச ந்தவ ட்டு, 16 அதன் இைரப்ைபையயும்
அதன் உள்ளைவகைளயும் எடுத்து, அைதப்
பலிபீடத்தன் அருகல் கழக்குப் பகுதயல்
சாம்பல் இருக்க ற இடத்த ேல எற ந்துவ ட்டு,
17 பன்பு அதன் இறக்ைககளுடன் அைத
இரண்டாக்காமல் பளப்பானாக; பன்பு
ஆசாரியன் அைதப் பலிபீடத்தலுள்ள
ெநருப்பல் இருக்கற கட்ைடகளின்ேமல்
எரிக்கக்கடவன்; இது சர்வாங்க
தகனபலி; இது ெயேகாவாவுக்கு நறுமண
வாசைனயானதகனபலி.

அத்த யாயம் 2
உணவுபலி

1 “ஒருவன் உணவுபலியாகய
காணிக்ைகையக் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தேவண்டுமானால், அவனுைடய
காணிக்ைக ெமல்லிய மாவாக இருப்பதாக;
அவன் அதன்ேமல் எண்ெணய் ஊற்ற ,
அதன்ேமல் தூபவர்க்கம் ேபாட்டு,
2 அைத ஆேரானின் மகன்களாகய
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ஆசாரியர்களிடத்தல் ெகாண்டுவருவானாக;
அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அந்த மாவலும்
எண்ெணயலும் ஒரு ைகப்ப டி நைறய
தூபவர்க்கம் எல்லாவற்ேறாடும் எடுத்து,
அைதப் பலிபீடத்தன்ேமல் நன்றயன்
அைடயாளமாக எரிக்கக்கடவன்; அது
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
தகனபலி. 3 அந்த உணவுபலியல் மீதயாக
இருப்பது ஆேராைனயும் அவனுைடய
மகன்கைளயும் ேசரும்; ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும் தகனபலிகளில் இது மகா
பரிசுத்தமானது. 4 “நீ பைடப்பது அடுப்பல்
சைமக்கப்பட்ட உணவுபலியானால், அது
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய
மாவனால் ெசய்யப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத
அத ரசங்களாகேவா, எண்ெணய்
பூசப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத அைடகளாகேவா
இருப்பதாக. 5 நீ பைடப்பது அடுப்பல்
தட்ைடயான பாத்த ரத்தல் சைமக்கப்பட்ட
உணவுபலியானால், அது எண்ெணயேல
பைசந்தபுளிப்ப ல்லாதெமல்லியமாவனால்
ெசய்யப்பட்டதாக இருப்பதாக. 6 அைதத்
துண்டுதுண்டாகப் ப ட்டு, அதன்ேமல்
எண்ெணய் ஊற்றுவாயாக; இது ஒரு
உணவுபலி. 7 நீ பைடப்பது அடுப்பல்
ெபாரிக்கும் பாத்த ரத்தல் சைமக்கப்பட்ட
உணவு பலியானால், அது எண்ெணயேல
பைசந்த ெமல்லிய மாவனால்
ெசய்யப்படுவதாக. 8 இப்படிச் ெசய்யப்பட்ட
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உணவுபலிையக் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்துவாயாக; அது ஆசாரியனிடத்தல்
ெகாண்டுவரப்படும்ேபாது, அவன்
அைதப் பலிபீடத்தன் அருகல்
ெகாண்டுவந்து, 9 அந்த சைமக்கப்பட்ட
உணவுபலியலிருந்துஆசாரியன் நன்றயன்
அைடயாளமாக ஒரு பங்ைக எடுத்துப்
பலிபீடத்தன்ேமல் எரிக்கக்கடவன்; இது
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
தகனபலி. 10 இந்த உணவுபலியல்
மீதயானது ஆேராைனயும் அவனுைடய
மகன்கைளயும் ேசரும்; ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும் தகனங்களில் இது மகா
பரிசுத்தமானது. 11 “நீங்கள்ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும் எந்த உணவுபலியும்
புளித்தமாவனால் ெசய்யப்படாதருப்பதாக;
புளித்தமாவு உள்ளைவகைளயும் ேதன்
உள்ளைவகைளயும் ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலியாக எரிக்கேவண்டாம்.
12 முதற்கனிகைளக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுவந்து, அைவகைளக்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தலாம்; ஆனாலும்,
பலிபீடத்தன்ேமல் அைவகைள நறுமண
வாசைனயாக எரிக்கக்கூடாது. 13 நீ
பைடக்க ற எந்த உணவுபலியலும் உப்பு
ேசர்க்கப்படுவதாக; உன் ேதவனுைடய
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உடன்படிக்ைகயன் உப்ைப* உன்
உணவுபலியேல குைறயவ டாமல், நீ
பைடப்பது எல்லாவற்ேறாடும் உப்ைபயும்
பைடப்பாயாக. 14 “முதற்பலன்கைள
உணவுபலியாக நீ ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தவந்தால், புதய பச்ைசயான
கத ர்கைள ெநருப்ப ேல வாட்டி உத ர்த்து,
அைத உன் முதற்பலனின் உணவுபலியாகக்
ெகாண்டுவரக்கடவாய். 15 அதன்ேமல்
எண்ெணய் ஊற்ற அதன்ேமல்
தூபவர்க்கத்ைதப் ேபாடுவாயாக; இது
ஒரு உணவுபலி. 16 பன்பு ஆசாரியன்,
உத ர்த்த தானியத்தலும் எண்ெணயலும்
எடுத்து, நன்றயன் அைடயாளமான பங்ைக
அதன் தூபவர்க்கம் எல்லாவற்றுடன்
எரிக்கக்கடவன்; இது ெயேகாவாவுக்கு
ெசலுத்தும்தகனபலி.

அத்த யாயம் 3
சமாதானபலி

1 “ஒருவன் சமாதானபலிையப்
பைடக்கேவண்டுெமன்று,மாட்டுமந்ைதயலிருந்து
எடுத்துச் ெசலுத்துவானாகல், அது
காைளயானாலும் பசுவானாலும் சரி, பழுது
இல்லாமலிருப்பைத ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெசலுத்தக்கடவன். 2 அவன் தன்

* அத்த யாயம் 2:13 2:13 ேதவனுக்கும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கும் இைடேய ெசய்யப்பட்ட உடன்பட்டிக்ைகக்கு
ஒப்ப டப்படுக றது
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பலியன் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலுக்கு முன்பாக
அைதக் ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது
ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்கள்
அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல்
சுற்றலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 3 பன்பு
சமாதான பலிய ேல குடல்கைள மூடிய
ெகாழுப்ைபயும், குடல்களிலுள்ள
ெகாழுப்பு முழுவைதயும், 4 இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும், அைவகளின்ேமல்
சறு குடல்களினிடத்தல் இருக்க ற
ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கேளாேடகூடக்
கல்லீரலின்ேமல் இருக்கற ஜவ்ைவயும்
எடுத்து, ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாகச்
ெசலுத்துவானாக. 5 அைத ஆேரானின்
மகன்கள் பலிபீடத்தன் ெநருப்பலுள்ள
கட்ைடகளின்ேமல் ைவக்கப்பட்டிருக்கும்
சர்வாங்க தகனபலியன்ேமல்
ேபாட்டு எரிக்கக்கடவர்கள்; இது
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
தகனபலி. 6 “அவன் ெயேகாவாவுக்குச்
சமாதானபலிையப் பைடக்கேவண்டுெமன்று
ஆட்டு மந்ைதயலிருந்து எடுத்துச்
ெசலுத்துவானாகல், அது ஆணாக
இருந்தாலும், ெபண்ணாக இருந்தாலும்
சரி, பழுது இல்லாமலிருப்பைதச்
ெசலுத்துவானாக. 7அவன்ஆட்டுக்குட்டிையப்
பலியாகச் ெசலுத்தேவண்டுமானால்,
அைதக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
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ெகாண்டுவந்து, 8 தன் பலியன்
தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பாக
அைதக் ெகால்லக்கடவன்; அப்ெபாழுது
ஆேரானின் மகன்கள் அதன்
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல்
சுற்றலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள். 9 பன்பு
அவன் சமாதானபலிய ேல அதன்
ெகாழுப்ைபயும், நடு எலும்பலிருந்து
எடுத்த முழு வாைலயும், குடல்கைள மூடிய
ெகாழுப்ைபயும் அைவகளின்ேமல் இருக்கற
ெகாழுப்பு முழுவைதயும், 10 இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும், அைவகளின்ேமல்
சறு குடல்களினிடத்தல் இருக்க ற
ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கேளாேடகூடக்
கல்லீரலின்ேமல் இருக்கற ஜவ்ைவயும்
எடுத்து, ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாகச்
ெசலுத்தக்கடவன். 11 அைத ஆசாரியன்
பலிபீடத்தன்ேமல் எரிக்கக்கடவன்; இது
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தும் தகன
ஆகாரம். 12 “அவன் ெசலுத்துவது
ெவள்ளாடாக இருக்குமானால், அவன்
அைதக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவந்து, 13 அதன் தைலேமல் தன்
ைகைய ைவத்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு
முன்பாக அைதக் ெகால்லக்கடவன்;
அப்ெபாழுது ஆேரானின் மகன்கள்
அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல்
சுற்றலும் ெதளிக்கக்கடவர்கள்.
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14 அவன் அத ேல குடல்கைள மூடிய
ெகாழுப்ைபயும், அைவகள் ேமலிருக்கற
ெகாழுப்பு முழுவைதயும், 15 இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும், அைவகளின்ேமல்
சறு குடல்களினிடத்தல் இருக்க ற
ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கேளாேடகூடக்
கல்லீரலின்ேமல் இருக்கற ஜவ்ைவயும்
எடுத்து, ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாகச்
ெசலுத்தக்கடவன். 16 ஆசாரியன்
பலிபீடத்தன்ேமல் அைவகைள
எரிக்கக்கடவன்;இதுநறுமணவாசைனயான
தகன ஆகாரம்; ெகாழுப்பு முழுவதும்
ெயேகாவாவுைடயது. 17 ெகாழுப்ைபயாவது
இரத்தத்ைதயாவது நீங்கள் சாப்ப டக்கூடாது;
இது உங்களுைடய குடியருப்புகள் எங்கும்
உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரமான
கட்டைளயாகஇருக்கும்என்றுெசால்என்றார்.

அத்த யாயம் 4

பாவநவாரணபலி
1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடத்தல்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்,
ஒருவன் ெயேகாவாவுைடய கட்டைளகளில்
யாெதான்ைற அறயாைமயனால் மீற ,
ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து பாவத்த ற்கு
உட்பட்டால் அறயேவண்டியதாவது:
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3 அப ேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன்*, மக்கள்
குற்றத்த ற்கு உட்படத்தக்கதாகப் பாவம்
ெசய்தால், தான் ெசய்த பாவத்த ற்காக
பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளைய
பாவநவாரணபலியாகக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெகாண்டுவரக்கடவன். 4 அவன்
அந்தக் காைளைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலில் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவந்து, அதன் தைலேமல் தன்
ைகைய ைவத்து, ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அைதக் ெகால்லக்கடவன்.
5அப்ெபாழுது,அப ேஷகம் ெபற்றஆசாரியன்
அந்தக் காைளயன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம்
எடுத்து, அைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல்
ெகாண்டுவந்து, 6 தன் வ ரைல இரத்தத்தல்
ேதாய்த்து, பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
தைரக்கு எத ேர ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ஏழுமுைற ெதளிக்கக்கடவன்.
7 பன்பு, ஆசாரியன் அந்த இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ேல
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் இருக்கும்
நறுமண தூபபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல்
பூச , காைளயனுைடய மற்ற இரத்தம்
முழுவைதயும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலுக்கு முன்பாக இருக்க ற
தகனபலிபீடத்தன் அடிய ேல ஊற்றவ ட்டு,
8 பாவநவாரணபலியான காைளயன்

* அத்த யாயம் 4:3 4:3 ப ரதானஆசாரியன்
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எல்லாக் ெகாழுப்புமாக ய குடல்கைள
மூடிய ெகாழுப்ைபயும், அைவகள்ேமல்
இருக்கற ெகாழுப்புமுழுவைதயும், 9இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும், அைவகள்ேமல்
சறு குடல்களினிடத்தல் இருக்க ற
ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கேளாேடகூடக்
கல்லீரலின்ேமல் இருக்கற ஜவ்ைவயும்,
10 சமாதானபலியன் காைளயலிருந்து
எடுக்க றதுேபால அதலிருந்து எடுத்து,
அைவகைளத் தகனபலிபீடத்தன்ேமல்
எரிக்கக்கடவன். 11 காைளயன் ேதாைலயும்,
அதன் மாம்சம் முழுவைதயும், அதன்
தைலையயும், ெதாைடகைளயும், அதன்
குடல்கைளயும், அதன் சாணிையயும்,
12காைளமுழுவைதயும்முகாமிற்கு ெவளிேய
சாம்பல் ெகாட்டுக ற சுத்தமான இடத்த ேல
ெகாண்டுேபாய், கட்ைடகளின்ேமல்
ேபாட்டு, ெநருப்ப ேல சுட்ெடரிக்கக்கடவன்;
சாம்பல் ெகாட்டப்பட்டிருக்க ற இடத்த ேல
அைதச் சுட்ெடரிக்கக்கடவன். 13 “கூடி
வந்த இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்ேலாரும்
அறயாைமயனால் பாவம்ெசய்து, அது
தங்களுைடய கண்களுக்கு மைறவாக
இருக்க றதனால், ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளகளில் யாெதான்ைற
மீற , ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து,
பாவத்த ற்குட்பட்டுக் குற்றவாளிகளானால்,
14அவர்கள் ெசய்த பாவம் ெதரியவரும்ேபாது,
சைபயார் அந்தப் பாவத்த ற்காக ஒரு
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இளங்காைளைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு
முன்பாக பலிய டக் ெகாண்டுவரேவண்டும்.
15 சைபயன் மூப்பர்கள் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் தங்களுைடய ைககைள
அதன் தைலேமல் ைவக்கக்கடவர்கள்;
பன்பு ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அந்தக் காைளையக் ெகால்லேவண்டும்.
16 அப்ெபாழுது, அப ேஷகம் ெபற்ற
ஆசாரியன் அதன் இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல்
ெகாண்டுவந்து, 17 தன் வ ரைல இரத்தத்தல்
ேதாய்த்து, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
தைரக்கு எத ேர ஏழுமுைற ெதளித்து,
18 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் இருக்கும் பலிபீடத்தன்
ெகாம்புகளின்ேமல் அந்த இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் பூச , மற்ற இரத்தத்ைத
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் இருக்கற
தகனபலிபீடத்தன் அடிய ேல ஊற்றவ ட்டு,
19 அதன் ெகாழுப்பு முழுவைதயும்
அதலிருந்து எடுத்து, பலிபீடத்தன்ேமல்
எரித்து, 20 பாவநவாரணபலியன்
காைளையச் ெசய்ததுேபாலேவ இந்தக்
காைளையயும் ெசய்து, இப்படிேய
ஆசாரியன் அவர்களுக்குப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது
அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும். 21 பன்பு
காைளைய முகாமிற்கு ெவளிேய
ெகாண்டுேபாய், முந்தன காைளையச்
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சுட்ெடரித்ததுேபாலச் சுட்ெடரிக்கக்கடவன்;
இது சைபக்காகச் ெசய்யப்படும்
பாவநவாரணபலி. 22 “ஒரு ப ரபு
தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளகளில் யாெதான்ைற மீற ,
அறயாைமயனால் ெசய்யத்தகாதைதச்
ெசய்து, பாவத்த ற்குட்பட்டுக்
குற்றவாளியானால், 23 தான் ெசய்தது
பாவம் என்று தனக்குத் ெதரியவரும்ேபாது,
அவன் ெவள்ளாடுகளில் பழுதற்ற ஒரு
இளங்கடாைவப் பலியாகக் ெகாண்டுவந்து,
24 அந்தக் கடாவன் தைலயன்ேமல் தன்
ைகைய ைவத்து, ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் சர்வாங்கதகனபலி
ெகால்லப்படும் இடத்தல் அைதக்
ெகால்வானாக; இது பாவநவாரணபலி.
25 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அதன்
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் தன்வ ரலால் எடுத்து,
தகனபலிபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல் பூச ,
மற்ற இரத்தத்ைதத் தகனபலிபீடத்தன்
அடிய ேல ஊற்றவ ட்டு, 26 அதன்
ெகாழுப்பு முழுவைதயும், சமாதானபலியன்
ெகாழுப்ைபப்ேபால, பலிபீடத்தன்ேமல்
எரித்து, இந்தவதமாக ஆசாரியன் அவன்
ெசய்த பாவத்ைதக்குற த்து அவனுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது
அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்.
27 “சாதாரண மக்களில் ஒருவன்
அறயாைமயனால் ெயேகாவாவன்
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கட்டைளகளில் யாெதான்ைற
மீற , ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து,
பாவத்த ற்குட்பட்டுக் குற்றவாளியானால்,
28 தான் ெசய்தது பாவம் என்று தனக்குத்
ெதரியவரும்ேபாது அவன் தான் ெசய்த
பாவத்த ற்காக ெவள்ளாடுகளில் பழுதற்ற
ஒரு ெபண்குட்டிையப் பலியாகக்
ெகாண்டுவந்து, 29 பாவநவாரணபலியன்
தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து,
சர்வாங்கதகனபலியடும் இடத்தல் அந்தப்
பாவநவாரணபலிையக் ெகால்லக்கடவன்.
30 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அதன்
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் தன்வ ரலால் எடுத்து,
தகனபலிபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல் பூச ,
மற்ற இரத்தத்ைத பலிபீடத்தன் அடிய ேல
ஊற்றவ ட்டு, 31 சமாதானபலியலிருந்து
ெகாழுப்ைப எடுப்பதுேபால, அதன்
ெகாழுப்பு முழுவைதயும் எடுத்து, ஆசாரியன்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெயேகாவாவுக்கு நறுமண
வாசைனயாக எரித்து,இப்படிேயஅவனுக்குப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது
அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 32 “அவன்
பாவநவாரணபலியாக ஒரு ஆட்டுகுட்டிையக்
ெகாண்டுவருவானாகல், பழுதற்ற
ெபண்குட்டிையக் ெகாண்டுவந்து, 33 அந்தப்
பாவநவாரணபலியன் தைலேமல் தன்
ைகைய ைவத்து, சர்வாங்கதகனபலி
ெகால்லப்படும் இடத்தல் அைதப்
பாவநவாரணபலியாகக் ெகால்லக்கடவன்.
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34 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அந்தப்
பாவநவாரணபலியன் இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் தன் வ ரலால் எடுத்து,
தகனபலிபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல்
பூச , மற்ற இரத்தத்ைத பலிபீடத்தன்
அடிய ேலஊற்றவ ட்டு, 35 சமாதானபலியான
ஆட்டுக்குட்டியன் ெகாழுப்ைப
எடுக்க றதுேபால அதன் ெகாழுப்பு
முழுவைதயும் எடுத்து, ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தப்படும் தகனபலிகைளப்ேபால,
பலிபீடத்தன்ேமல் ஆசாரியன்
எரிக்கேவண்டும்; இந்தவதமாக அவன்
ெசய்தபாவத்த ற்குஆசாரியன்பாவநவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன்;அப்ெபாழுதுஅதுஅவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும்.

அத்த யாயம் 5
குற்றநவாரணபலி

1 “சாட்ச யாக ய ஒருவன், இடப்பட்ட
ஆைணையக் ேகட்டிருந்தும், தான்
கண்டைதயும் அற ந்தைதயும்
ெதரிவ க்காமலிருந்து பாவம்ெசய்தால்,
அவன் தன் அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பான்.
2 அசுத்தமான காட்டு மிருகத்தன்
உடைலயாவது, அசுத்தமான நாட்டு
மிருகத்தன் உடைலயாவது, அசுத்தமான
ஊரும் ப ராணிகளின் உடைலயாவது,
இந்தவத அசுத்தமான யாெதாரு
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ெபாருைளயாவது, ஒருவன் அறயாமல்
ெதாட்டால், அவன் தீட்டும் குற்றமும்
உள்ளவனாவான். 3 அல்லது எந்த
அசுத்தத்தனாலாகலும் தீட்டுப்பட்ட ஒரு
மனிதைன ஒருவன் அறயாமல் ெதாட்டு,
பன்பு அைத அற ந்துெகாண்டால், அவன்
குற்றமுள்ளவனாவான். 4 மனிதர்கள் பதற
ஆைணயடும் எந்தக் காரியத்தலானாலும்,
ஒருவன் தீைம ெசய்க றதற்காவது நன்ைம
ெசய்க றதற்காவது, தன் மனம் அறயாமல்,
தன் உதடுகளினால் பதற ஆைணயட்டு,
பன்பு அவன் அைத அறந்துெகாண்டால்,
அைதக்குறத்துக் குற்றமுள்ளவனாவான்.
5 இப்படிப்பட்டைவகள் ஒன்றல்,
ஒருவன் குற்றமுள்ளவனாகும்ேபாது,
அவன், தான் ெசய்தது பாவம் என்று
அறக்ைகய ட்டு, 6 தான் ெசய்த பாவத்த ற்குப்
பாவநவாரணபலியாக, ஆடுகளிலாவது
ெவள்ளாடுகளிலாவது,ஒருெபண்குட்டிையக்
குற்றநவாரணபலியாகக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெகாண்டுவரேவண்டும்;
அதனாேல ஆசாரியன் அவன் ெசய்த
பாவத்ைதக்குற த்து அவனுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்.
7 “ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டுவர
அவனுக்குச் சக்தயல்லாதருந்தால்,
அவன் ெசய்த குற்றத்த ற்காக
இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது,
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது,
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ஒன்ைறப் பாவநவாரணபலியாகவும்
மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்க தகனபலியாகவும்,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவரக்கடவன். 8 அைவகைள
ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவருவானாக;
அவன் பாவநவாரணபலிக்குரியைத
முதலில் ெசலுத்த , அதன் தைலைய
அதன் கழுத்தலிருந்து கள்ளி, அைத
இரண்டாக்காமல் ைவத்து, 9 அதன்
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து, பலிபீடத்தன்
பக்கத்தல் ெதளித்து, மீதயானஇரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன் அடிய ேல வடியவடுவானாக;
இது பாவநவாரணபலி. 10 மற்றைத
நயமத்தன்படிேய அவன் தகனபலியாகச்
ெசலுத்தக்கடவன்; இந்தவதமாக அவன்
ெசய்த பாவத்ைத ஆசாரியன் நவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அது
அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 11 “இரண்டு
காட்டுப்புறாக்கைளயாவது இரண்டு
புறாக்குஞ்சுகைளயாவது ெகாண்டுவர
அவனுக்குச் சக்தயல்லாதருந்தால்,
பாவம் ெசய்தவன் பாவநவாரணத்தற்காக
ஒரு க ேலா அளவான ெமல்லிய
மாவ ேல பத்தல் ஒரு பங்ைகத் தன்
காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டுவருவானாக;
அது பாவநவாரணபலியாக இருப்பதனால்,
அதன்ேமல் எண்ெணய் ஊற்றாமலும்
தூபவர்க்கம் ேபாடாமலும் இருந்து, 12 அைத
ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவரேவண்டும்;
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அத ேல ஆசாரியன் நன்றயன்
அைடயாளமான பங்காகத் தன் ைகப்ப டி
நைறய எடுத்து, ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும் தகனபலிகைளப்ேபால,
பலிபீடத்தன்ேமல் எரிக்கக்கடவன்; இது
பாவநவாரணபலி. 13 இந்தவதமாக
ேமற்ெசால்லிய காரியங்கள் ஒன்றல்
அவன் ெசய்த பாவத்த ற்காக ஆசாரியன்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது
அதுஅவனுக்குமன்னிக்கப்படும், மீதயானது
உணவுபலிையப்ேபாலஆசாரியைனச் ேசரும்
என்றார். 14 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 15 “ஒருவன் ெயேகாவாவுக்குரிய
பரிசுத்தமானைவகளில் குற்றம்ெசய்து,
அறயாைமயனால் பாவத்த ற்குட்பட்டால்,
அவன் தன் குற்றத்த ற்காக பரிசுத்த
ஸ்தலத்துச் ேசக்கல் கணக்கன்படிேய,
நீ அவன்ேமல் சுமத்தும் அபராதம்
எவ்வளேவா, அவ்வளவு ெவள்ளிச் ேசக்கல்
மத ப்புள்ள பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாைவ
குற்றநவாரணபலியாகக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்து,
16 பரிசுத்தமானைதக்குற த்துத் தான் ெசய்த
குற்றத்தனால் உண்டான நஷ்டத்ைதச்
ெசலுத்த , அத்துடன் ஐந்தல் ஒரு பங்ைக
அதகமாகக் கூட்டி, ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுப்பானாக; குற்றநவாரணபலியாகய
ஆட்டுக்கடாவனாேல அவனுக்காக
ஆசாரியன் பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்;



ேலவயராகமம்அத்தயாயம் 5:17xxiiேலவயராகமம்அத்தயாயம் 6:3

அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும். 17 “ஒருவன்
ெசய்யத்தகாதெதன்று ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளகளினால் வலக்கப்பட்ட
யாெதான்ைறச் ெசய்து பாவத்த ற்குட்பட்டால்,
அைத அவன் அறயாைமயனால்
ெசய்தாலும், அவன் குற்றமுள்ளவனாக
இருந்து, தன் அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பான்.
18 அதனால் அவன் குற்றநவாரணபலியாக,
உன் மத ப்ப ற்குச் சரியான பழுதற்ற
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவ ஆசாரியனிடத்தல்
ெகாண்டுவருவானாக; அவன் அறயாமல்
ெசய்த குற்றத்ைத ஆசாரியன் அவனுக்காக
நவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது
அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். 19 இது
குற்றநவாரணபலி; அவன் ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகக் குற்றம்ெசய்தான் என்பது
ந ச்சயம்என்றார்.

அத்த யாயம் 6
1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :

2 “ஒருவன் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக
அநயாயம் ெசய்து, தன்னிடத்தல்
ஒப்புவக்கப்பட்ட ெபாருளிலாவது,
ெகாடுக்கல் வாங்கலிலாவது, தன்
அயலாைன ஏமாற்ற , அல்லது
ஒரு ெபாருைள வலுக்கட்டாயமாகப்
பற த்துக்ெகாண்டு, அல்லது தன்
அயலானுக்கு இைடயூறுெசய்து, 3 அல்லது
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காணாமற்ேபானைதக் கண்டுபடித்து அைத
மறுதலித்து, அைதக்குறத்துப் ெபாய்யாக
சத்தயம் ெசய்து, மனிதர்கள் ெசய்யும்
இைதப்ேபால யாெதாரு காரியத்தல்
பாவம்ெசய்தான் என்றால், 4 அவன் ெசய்த
பாவத்தனாேல குற்றவாளியானதால், தான்
வலுக்கட்டாயமாகப்பற த்துக்ெகாண்டைதயும்,
இைடயூறுெசய்து ெபற்றுக்ெகாண்டைதயும்,
தன்னிடத்தல் ஒப்புவக்கப்பட்டைதயும்,
காணாமற்ேபாயருந்து தான்
கண்ெடடுத்தைதயும், 5 ெபாய்யாக
சத்தயம் ெசய்து சம்பாத த்த ெபாருைளயும்
தரும்பக் ெகாடுக்கக்கடவன்; அந்த
முதைலக் ெகாடுக்க றதும் அல்லாமல்,
அதனுடன் ஐந்தல் ஒரு பங்கு
அதகமாகவும் ேசர்த்து, அைதத் தான்
குற்றநவாரணபலிைய ெசலுத்தும் நாளில்,
அதற்குரியவனுக்குக் ெகாடுத்துவ ட்டு, 6 தன்
குற்றநவாரணபலியாக, உன் மத ப்பீட்டுக்குச்
சரியான பழுதற்ற ஆட்டுக்கடாைவக்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்த, அைத
ஆசாரியனிடத்தல் குற்றநவாரணபலியாகக்
ெகாண்டுவருவானாக. 7 ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அவனுைடய பாவத்ைத
ஆசாரியன் நவ ர்த்த ெசய்வானாக;
அப்ெபாழுது, அவைனக் குற்றவாளியாக்கய
அப்படிப்பட்ட எந்தக்காரியமும் அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும்என்றார்.
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சர்வாங்கதகனபலிக்குரியவ தமுைறகள்
8 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : 9 “நீ ஆேரானுக்கும் அவனுைடய
மகன்களுக்கும் கற்ப க்கேவண்டிய
சர்வாங்க தகனபலிக்குரிய வ தமுைறகள்
என்னெவன்றால், சர்வாங்கதகனபலியானது
இரவுமுதல் வடியற்காலம்வைர
பலிபீடத்தன்ேமல் எரியேவண்டும்;
பலிபீடத்தன் ேமலுள்ள ெநருப்பு
எரிந்துெகாண்ேட இருக்கேவண்டும்.
10ஆசாரியன் சணல்நூல்உள்ளாைடைய தன்
இடுப்பல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு, சணல்நூல்
அங்கைய அணிந்து, பலிபீடத்தன்ேமல்
ெநருப்பல் எரிந்த சர்வாங்க தகனபலியன்
சாம்பைல எடுத்து, பலிபீடத்தன் அருகல்
ெகாட்டி, 11 பன்பு தன் உைடகைளக் கழற்ற ,
ேவறு உைடகைள அணிந்துெகாண்டு,
அந்தச் சாம்பைல முகாமிற்கு
ெவளிேய சுத்தமான ஒரு இடத்த ேல
ெகாண்டுேபாய்க் ெகாட்டக்கடவன்.
12 பலிபீடத்தன்ேமலிருக்கற ெநருப்பு
அைணயாமல்எரிந்துெகாண்டிருக்கேவண்டும்;
ஆசாரியன் காைலேதாறும் அதன்ேமல்
எரியும்படி கட்ைடகைளப் ேபாட்டு,அதன்ேமல்
சர்வாங்க தகனபலிைய வரிைசயாக
ைவத்து, அதன்ேமல் சமாதானபலிகளின்
ெகாழுப்ைபப் ேபாட்டு எரிக்கக்கடவன்.
13 பலிபீடத்தன்ேமல் ெநருப்பு எப்ெபாழுதும்
எரிந்துெகாண்டிருக்கேவண்டும்; அது
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ஒருேபாதும்அைணந்துேபாகக்கூடாது.

உணவுபலிக்குரியவ தமுைறகள்
14 “உணவுபலியன் வதமுைறகள்

என்னெவன்றால், ஆேரானின்
மகன்கள் அைதக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் பலிபீடத்த ற்கு முன்ேன
பைடக்கேவண்டும். 15 அவன்,
உணவுபலியன் ெமல்லிய மாவலும்
அதன் எண்ெணயலும் தன் ைகப்ப டி
நைறய எடுத்து, உணவுபலியன்ேமலுள்ள
தூபவர்க்கம் யாவற்ேறாடும் கூட
அைத நன்றயன் அைடயாளமாகப்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயாக எரிக்கக்கடவன்.
16 அதல் மீதயானைத ஆேரானும்
அவனுைடய மகன்களும் சாப்படுவார்களாக;
அைத புளிப்பல்லாத அப்பத்துடன்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் சாப்ப டேவண்டும்;
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் ப ராகாரத்தல்
அைதச் சாப்ப டேவண்டும். 17 அைதப்
புளித்தமாவுள்ளதாக ேவகைவக்கேவண்டாம்;
அது எனக்கு ெசலுத்தப்படும் தகனங்களில்
நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த
அவர்களுைடய பங்கு; அது பாவநவாரண
பலிையப்ேபாலவும் குற்றநவாரணபலிையப்
ேபாலவும்மகா பரிசுத்தமானது. 18ஆேரானின்
சந்ததயல் ஆண்மக்கள் அைனவரும்
அைதச் சாப்படுவார்களாக; ெயேகாவாவுக்கு



ேலவயராகமம்அத்தயாயம்6:19xxviேலவயராகமம்அத்தயாயம்6:24

ெசலுத்தப்படும் தகனபலிகளில் அது
உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரமான
கட்டைளயாக இருப்பதாக; அைவகைளத்
ெதாடுக றவெனவனும் பரிசுத்தமாக
இருப்பான்” என்று ெசால் என்றார்.
19 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
20 “ஆேரான் அப ேஷகம் ெசய்யப்படும்
நாளில், அவனும் அவனுைடய மகன்களும்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தேவண்டிய
பைடப்பு என்னெவன்றால், ஒரு எப்பா
அளவான ெமல்லிய மாவ ேல பத்தல் ஒரு
பங்ைக, காைலயல் பாதயும் மாைலயல்
பாதயும், ந ரந்தரமான உணவுபலியாகச்
ெசலுத்தக்கடவர்கள். 21 அது பாத்த ரத்த ேல
எண்ெணய்வட்டு ேவகைவக்கேவண்டும்;
ேவகைவத்தபன்பு அைதக் ெகாண்டுவந்து,
உணவுபலியாக ெயேகாவாவுக்கு நறுமண
வாசைனயாகப் பைடக்கக்கடவாய்.
22 அவனுைடய மகன்களில் அவனுைடய
இடத்த ேல அப ேஷகம்ெசய்யப்படுக ற
ஆசாரியனும் அப்படிேய ெசய்யக்கடவன்;
அது முழுவதும் எரிக்கப்படேவண்டும்; அது
ெயேகாவா ஏற்படுத்தன ந ரந்தரமான
கட்டைள. 23ஆசாரியனுக்காகெசலுத்தப்படும்
எந்த உணவுபலியும் சாப்ப டாமல், முழுவதும்
எரிக்கப்படேவண்டும்” என்றார்.

பாவநவாரணபலிக்குரியவ தமுைறகள்
24 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
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ேநாக்க : 25 “நீ ஆேராேனாடும் அவனுைடய
மகன்கேளாடும் ெசால்லேவண்டியதாவது,
பாவநவாரணபலியன் வதமுைறகள்
என்னெவன்றால், சர்வாங்கதகனபலி
ெகால்லப்படும்இடத்தல்பாவநவாரணபலியும்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகால்லப்படக்கடவது; அது மகா
பரிசுத்தமானது. 26 பாவநவ ர்த்த ெசய்ய
அைதப் பலியடுகற ஆசாரியன் அைதச்
சாப்படுவானாக; ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
ப ராகாரமாக ய பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல
அது சாப்ப டப்படேவண்டும். 27 அதன்
மாம்சத்தல் படுக றது எதுவும் பரிசுத்தமாக
இருக்கும்; அதன் இரத்தத்த ேல ெகாஞ்சம்
ஒரு உைடயல் ெதற த்தெதன்றால்,
இரத்தம்ெதற த்த உைடையப் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் கழுவேவண்டும்.
28 அது சைமக்கப்பட்ட மண்பாைன
உைடக்கப்படேவண்டும்; ெசப்புப்பாைனயல்
சைமக்கப்பட்டால், அது வளக்கப்பட்டுத்
தண்ணீரில் கழுவப்படேவண்டும்.
29 ஆசாரியர்களில் ஆண்மக்கள்
அைனவரும் அைதச் சாப்படுவார்களாக;
அது மகா பரிசுத்தமானது. 30 எந்தப்
பாவநவாரணபலியன் இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தல்
பாவநவ ர்த்த க்காகஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள்ேள
ெகாண்டுவரப்பட்டேதா, அந்தப் பலிையச்
சாப்ப டக்கூடாது, அது ெநருப்ப ேல
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எரிக்கப்படேவண்டும்.

அத்த யாயம் 7
குற்றநவாரணபலிக்குரியவ தமுைறகள்

1 “குற்றநவாரணபலியன் வதமுைறகள்
என்னெவன்றால், அது மகா பரிசுத்தமானது.
2 சர்வாங்க தகனபலி ெகால்லப்படும்
இடத்தல், குற்றநவாரணபலியும்
ெகால்லப்படேவண்டும்; அதன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும் ெதளித்து,
3 அதனுைடய ெகாழுப்பு முழுவைதயும்,
அதன் வாைலயும், குடல்கைள
மூடிய ெகாழுப்ைபயும், 4 இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும், அைவகளின்ேமல்
சறுகுடல்களினிடத்தலிருக்கற
ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கேளாேடகூடக்
கல்லீரலின்ேமல் இருக்கற ஜவ்ைவயும்
எடுத்துச் ெசலுத்துவானாக. 5 இைவகைள
ஆசாரியன் பலிபீடத்தன்ேமல்
ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியாக
எரிக்கக்கடவன்; அது குற்றநவாரணபலி.
6 ஆசாரியர்களில் ஆண்மக்கள் அைனவரும்
அைதச் சாப்படுவார்களாக; அது பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் சாப்ப டப்படேவண்டும்; அது
மகா பரிசுத்தமானது. 7 பாவநவாரணபலி
எப்படிேயா குற்றநவாரணபலியும்
அப்படிேய; அந்த இரண்டிற்கும் வதமுைற
ஒன்ேற; அதனாேல பாவநவ ர்த்த



ேலவயராகமம்அத்தயாயம் 7:8xxixேலவயராகமம்அத்தயாயம் 7:13

ெசய்த ஆசாரியைன அது ேசரும்.
8 ஒருவருைடய சர்வாங்க தகனபலிையச்
ெசலுத்தன ஆசாரியன் தான் ெசலுத்தன
தகனபலியன் ேதாைலத் தனக்காக
ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும். 9 அடுப்ப ேல
ேவகைவக்கப்பட்டதும், பாத்த ரத்தலும்
தட்டின்ேமலும் சைமக்கப்பட்டதுமான
உணவுபலி அைனத்தும் அைதச்
ெசலுத்துகற ஆசாரியனுைடயைவகளாக
இருக்கும். 10 எண்ெணயேல பைசந்ததும்
எண்ெணயேல பைசயாததுமான சகல
உணவுபலியும் ஆேரானுைடய மகன்கள்
அைனவருக்கும் சரிபங்காகச் ேசரேவண்டும்.

சமாதானபலிக்குரியவ தமுைறகள்
11 “ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்துகற

சமாதானபலிகளின் வதமுைறகள்
என்னெவன்றால், 12 அைத நன்ற பலியாகச்
ெசலுத்துவானானால், அவன்
நன்றபலிேயாடுகூட எண்ெணயேல
பைசந்த புளிப்ப ல்லாத அத ரசங்கைளயும்,
எண்ெணய் பூசப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத
அைடகைளயும், எண்ெணயேல
பைசந்து வறுக்கப்பட்ட ெமல்லிய
மாவனால் ெசய்த அத ரசங்கைளயும்
பைடக்கக்கடவன். 13 அைவகைளப்
பைடக்க றதும்அல்லாமல், புளித்தமாவனால்
ெசய்த அப்பத்ைதயும், தன்னுைடய
சமாதானபலியாகய நன்ற பலிேயாடுகூட
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பைடக்கேவண்டும். 14 அந்தப் பைடப்பு
முழுவதலும் வைகக்கு ஒவ்ெவான்ைற
எடுத்துக் ெயேகாவாவுக்கு ஏெறடுத்துப்
பைடக்கும் பலியாகச் ெசலுத்துவானாக;
அது சமாதானபலியன் இரத்தத்ைதத்
ெதளித்த ஆசாரியனுைடயதாகும்.
15 சமாதானபலியாகய நன்ற பலியன்
மாம்சமானது ெசலுத்தப்பட்ட
அன்ைறயதனேம சாப்ப டப்படேவண்டும்;
அதல் ஒன்றும் வடியற்காலம்வைர
ைவக்கப்படக்கூடாது. 16 அவன்
ெசலுத்தும் பலி ெபாருத்தைனயாகேவா
உற்சாகபலியாகேவா இருக்குமானால், அது
ெசலுத்தப்படும் நாளிலும், அதல் மீதயானது
மறுநாளிலும் சாப்ப டப்படலாம். 17 பலியன்
மாம்சத்தல் மீதயாக இருக்க றது மூன்றாம்
நாளில் ெநருப்ப ேல சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவது.
18 சமாதானபலியன் மாம்சத்தல் மீதயானது
மூன்றாம் நாளில் சாப்ப டப்படுமானால்,
அது அங்கீகரிக்கப்படாது; அைதச்
ெசலுத்தனவனுக்கு அது பலிக்காது;
அது அருவருப்பாயருக்கும்; அைதச்
சாப்படுக றவன் தன் அக்க ரமத்ைதச்
சுமப்பான். 19 “தீட்டான எந்த
ெபாருளிலாவது அந்த மாம்சம்
பட்டதானால் அது சாப்ப டப்படாமல்
ெநருப்ப ேல சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவது;
மற்ற மாம்சத்ைதேயா சுத்தமாக
இருக்க றவெனவனும் சாப்ப டலாம்.
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20 ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாக இருக்கும்ேபாது
ெயேகாவாவுைடய சமாதானபலியன்
மாம்சத்ைதச் சாப்ப ட்டால், அவன்
தன் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி
ெவட்டுண்டுேபாவான். 21 மனிதர்களுைடய
தீட்ைடயாவது, தீட்டான மிருகத்ைதயாவது,
அருவருக்கப்படத்தக்க தீட்டான மற்ற
எந்த ெபாருைளயாவது ஒருவன்
ெதாட்டிருந்து, ெயேகாவாவுைடய
சமாதானபலியன் மாம்சத்த ேல சாப்ப ட்டால்,
அவன் தன் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி
அறுப்புண்டுேபாவான்” என்றார். 22 பன்னும்
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 23 “நீ
இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், மாடு, ஆடு, ெவள்ளாடு
என்பைவகளின் ெகாழுப்ைப நீங்கள்
சாப்ப டக்கூடாது. 24 தானாகச் ெசத்த
மிருகத்தன் ெகாழுப்ைபயும், தாக்கப்பட்ட
மிருகத்தன் ெகாழுப்ைபயும் பலவத
ேவைலகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம்;
ஆனாலும் நீங்கள் அைத ஒருேபாதும்
சாப்ப டக்கூடாது. 25 ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலியாகச் ெசலுத்தப்படும்
மிருகத்தன் ெகாழுப்ைபச் சாப்படுக ற
எந்த ஆத்துமாவும் தன் மக்களுக்குள்
இல்லாதபடி அறுப்புண்டுேபாவான்.
26 உங்கள் குடியருப்புகளில் எங்கும்
யாெதாரு பறைவயன் இரத்தத்ைதயாவது,
யாெதாரு மிருகத்தன் இரத்தத்ைதயாவது
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சாப்ப டக்கூடாது. 27 எவ்வத
இரத்தத்ைதயாவது சாப்படுக ற எவனும் தன்
மக்களில் இல்லாதபடி அறுப்புண்டுேபாவான்
என்றுெசால்” என்றார்.

ஆேரானுக்கும் அவனுைடய
மகன்களுக்கும்ேசரேவண்டியைவ

28 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 29 “நீ இஸ்ரேவல்
மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால், ெயேகாவாவுக்குச்
சமாதானபலி ெசலுத்துகறவன்
தான் ெசலுத்தும் சமாதானபலிையக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவருவானாக. 30 ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலியாகப் பைடப்பைவகைள
அவேன ெகாண்டுவரேவண்டும்;
மார்புப்பகுதையயும் அதனுடன் அதன்ேமல்
ைவத்த ெகாழுப்ைபயும் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அைசவாட்டும் பலியாக
அைசவாட்டும்படிக் ெகாண்டுவரக்கடவன்.
31 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அந்தக்
ெகாழுப்ைபப் பலிபீடத்தன்ேமல்
எரிக்கேவண்டும்;மார்புப்பகுத ஆேராைனயும்
அவனுைடய மகன்கைளயும் ேசரும்.
32 உங்கள் சமாதானபலிகளில் வலது
முன்னந்ெதாைடைய ஏெறடுத்துப்பைடக்கும்
பலியாகப் பைடக்கும்படி ஆசாரியனிடத்தல்
ெகாடுப்பீர்களாக. 33 ஆேரானுைடய
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மகன்களில், சமாதானபலியன்
இரத்தத்ைதயும் ெகாழுப்ைபயும்
ெசலுத்துகறவனுக்கு, வலது
முன்னந்ெதாைட பங்காகச் ேசரும்.
34 இஸ்ரேவல் மக்களின் சமாதானபலிகளில்
அைசவாட்டும் மார்புப்பகுதையயும்
ஏெறடுத்துப்பைடக்கும்முன்னந்ெதாைடையயும்
நான்அவர்கள்ைகயல் வாங்க ,அைவகைள
ஆசாரியனாகய ஆேரானுக்கும் அவனுைடய
மகன்களுக்கும் இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்
இருக்கும் ந ரந்தரமான கட்டைளயாகக்
ெகாடுத்ேதன் என்று ெசால் என்றார்.
35 “ெயேகாவாவுக்கு ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்யும்படி ஆேரானும் அவனுைடய
மகன்களும் நயமிக்கப்பட்ட நாளிேல, இது
அப ேஷகம் ெசய்யப்பட்ட அவர்களுக்குக்
ெயேகாவாவுைடய தகனபலிகளில்
கைடக்கும்படி உண்டான கட்டைள.
36 இப்படி அவர்களுக்கு இஸ்ரேவல் மக்கள்
தங்கள் தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரமான
நயமமாகக் ெகாடுக்கும்படிக் ெயேகாவா
அவர்கைள அப ேஷகம்ெசய்த நாளிேல
கட்டைளய ட்டார். 37 சர்வாங்கதகனபலிக்கும்
உணவுபலிக்கும் பாவநவாரணபலிக்கும்
குற்றநவாரணபலிக்கும்ப ரதஷ்ைடபலிகளுக்கும்
சமாதானபலிகளுக்கும் உரிய வ தமுைறகள்
இதுேவ. 38 ெயேகாவாவுக்குத் தங்கள்
பலிகைளச் ெசலுத்தேவண்டும் என்று
அவர் இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச் சீனாய்
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வனாந்த ரத்த ேல கற்ப க்கும்ேபாது
இைவகைள ேமாேசக்குச் சீனாய்மைலயல்
கட்டைளய ட்டார்.

அத்த யாயம் 8
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்

பரிசுத்தம்ெசய்யப்படுதல்
1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ

ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
வரவைழத்து, உைடகைளயும், அப ேஷகத்
ைதலத்ைதயும், பாவநவாரணபலிக்கு
ஒரு காைளையயும், இரண்டு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒரு கூைடயல்
புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளயும்
ெகாண்டுவந்து, 3 சைபையெயல்லாம்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலுக்கு முன்பாகக்
கூடிவரச்ெசய்” என்றார். 4 ெயேகாவா
தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச
ெசய்தான்; சைப ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலுக்கு முன்பாகக் கூடினேபாது,
5 ேமாேச சைபைய ேநாக்க : “ெசய்யும்படி
ெயேகாவா கட்டைளய ட்ட காரியம் இதுேவ
என்று ெசால்லி, 6 ெயேகாவா தனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச, ஆேராைனயும்
அவனுைடய மகன்கைளயும் வரவைழத்து,
அவர்கைளத் தண்ணீரில் குளிக்கச்ெசய்து,
7 அவனுக்கு உள் அங்கையப் ேபாட்டு,
இடுப்புக்கச்ைசையக் கட்டி, ேமலங்கைய
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உடுத்த , ஏேபாத்ைதஅணிவ த்து,அதன்ேமல்
ஏேபாத்தன் வேசஷமான கச்ைசையக்கட்டி,
8 அவனுக்கு மார்ப்பதக்கத்ைத
அணிவ த்து, மார்ப்பதக்கத்த ேல ஊரீம்,
தும்மீம் என்பைவகைளயும் ைவத்து,
9 அவன் தைலய ேல தைலப்பாைகைய
அணிவத்து, தைலப்பாைகயன்ேமல்
அவன் ெநற்றய ேல பரிசுத்த க ரீடம்
என்னும் ெபாற்பட்டத்ைதக் கட்டினான்.
10 பன்பு ேமாேச, அப ேஷகத் ைதலத்ைத
எடுத்து, வாசஸ்தலத்ைதயும் அதலுள்ள
அைனத்ைதயும் அப ேஷகம்ெசய்து,
பரிசுத்தப்படுத்த , 11 அதல் ெகாஞ்சம்
எடுத்து, பலிபீடத்தன்ேமல் ஏழுமுைற
ெதளித்து, பலிபீடத்ைதயும் அதன் சகல
ெபாருட்கைளயும், ெதாட்டிையயும் அதன்
பாதத்ைதயும் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி
அப ேஷகம்ெசய்து, 12 அப ேஷகத்
ைதலத்த ேல ெகாஞ்சம் ஆேரானுைடய
தைலயன்ேமல் ஊற்ற அவைனப்
பரிசுத்தப்படுத்தும்படி அப ேஷகம்ெசய்தான்.
13 பன்பு ேமாேச, ெயேகாவா தனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய, ஆேரானின்
மகன்கைள வரவைழத்து, அவர்களுக்கு
அங்ககைள உடுத்த , இடுப்புக்கச்ைசகைளக்
கட்டி, குல்லாக்கைள அணிவத்து,
14 பாவநவாரணபலிக்கான காைளையக்
ெகாண்டுவந்தான்; அதனுைடய
தைலயன்ேமல் ஆேரானும் அவனுைடய
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மகன்களும் தங்கள் ைககைள ைவத்தார்கள்;
15அப்ெபாழுது அது ெகால்லப்பட்டது; ேமாேச
அதன் இரத்தத்ைத எடுத்து, தன் வ ரலினால்
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளின்ேமல் சுற்றலும்
பூச , பலிபீடத்த ற்காக சுத்த கரிப்புெசய்து,
மற்ற இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்
அடியல் ஊற்றவ ட்டு, அதன்ேமல்
பாவநவ ர்த்த ெசய்வதற்காக அைதப்
பரிசுத்தப்படுத்தனான். 16 பன்பு ேமாேச,
ெயேகாவா தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
குடல்களின்ேமல் இருந்த ெகாழுப்பு
முழுவைதயும், கல்லீரலின்ேமல் இருந்த
ஜவ்ைவயும், இரண்டு சறுநீரகங்கைளயும்,
அைவகளின் ெகாழுப்ைபயும் எடுத்து,
பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்து, 17 காைளையயும்
அதன் ேதாைலயும் மாம்சத்ைதயும்
சாணிையயும் முகாமிற்கு ெவளிேய
ெநருப்ப ேல சுட்ெடரித்தான். 18 பன்பு அவன்
சர்வாங்க தகனபலிக்கு ஆட்டுக்கடாைவக்
ெகாண்டுவந்தான்; அதன் தைலயன்ேமல்
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்
தங்கள் ைககைள ைவத்தார்கள்.
19அப்ெபாழுது அது ெகால்லப்பட்டது; ேமாேச
அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல்
சுற்றலும் ெதளித்தான். 20 ஆட்டுக்கடா
துண்டுதுண்டாக ெவட்டப்பட்டது; ெயேகாவா
தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, ேமாேச
அதன் தைலையயும் துண்டுகைளயும்
ெகாழுப்ைபயும் எரித்தான். 21குடல்கைளயும்
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ெதாைடகைளயும் தண்ணீரால் கழுவனபன்,
ேமாேச ஆட்டுக்கடா முழுவைதயும்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெயேகாவாவுைடய
நறுமண வாசைனக்கான சர்வாங்க
தகனபலியாக எரித்தான். 22 பன்பு
ப ரதஷ்ைடப்படுத்துவதற்குரிய மற்ற
ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டுவந்தான்;
அதன் தைலயன்ேமல் ஆேரானும்
அவனுைடய மகன்களும் தங்கள் ைககைள
ைவத்தார்கள். 23பன்புஅதுெகால்லப்பட்டது;
ேமாேச அதன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம்
எடுத்து, ஆேரானுைடய வலதுகாதன்
மடலிலும் வலதுைகயன் ெபருவ ரலிலும்
வலதுகாலின் ெபருவ ரலிலும் பூசனான்.
24 பன்பு ஆேரானுைடய மகன்கைளயும்
அைழத்தான்; ேமாேச அந்த இரத்தத்த ேல
ெகாஞ்சம் அவர்களுைடய வலதுகாதன்
மடலிலும் வலதுைகயன் ெபருவ ரலிலும்
வலதுகாலின் ெபருவ ரலிலும் பூச ,
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும்
ெதளித்து, 25 ெகாழுப்ைபயும், வாைலயும்,
குடல்களின்ேமல் இருந்த ெகாழுப்பு
முழுவைதயும், கல்லீரலின்ேமல் இருந்த
ஜவ்ைவயும், இரண்டு சறுநீரகங்கைளயும்,
அைவகளின் ெகாழுப்ைபயும், வலது
முன்னந்ெதாைடையயும் எடுத்து,
26 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ைவத்தருந்த புளிப்பல்லாத அப்பங்களின்
கூைடயலுள்ள புளிப்பல்லாத அத ரசத்தல்
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ஒன்ைறயும், எண்ெணயட்ட அப்பமாக ய
அத ரசத்தல் ஒன்ைறயும், ஒரு அைடையயும்
எடுத்து, அந்தக் ெகாழுப்பன்ேமலும்,
முன்னந்ெதாைடயன்ேமலும் ைவத்து,
27 அைவகைளெயல்லாம் ஆேரானுைடய
உள்ளங்ைககளிலும் அவன் மகன்களுைடய
உள்ளங்ைககளிலும் ைவத்து, அைசவாட்டும்
பலியாகக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அைசவாட்டி, 28 பன்பு ேமாேச அைவகைள
அவர்கள் உள்ளங்ைககளிலிருந்து
எடுத்து, பலிபீடத்தன்ேமலிருக்கற
தகனபலியன்ேமல் எரித்தான்; அைவகள்
நறுமண வாசைனயான ப ரதஷ்ைட பலிகள்;
இது ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலியானது.
29 பன்பு ேமாேச மார்புப்பகுதைய எடுத்து,
அைதக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டினான்.
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
ப ரதஷ்ைடயன் ஆட்டுக்கடாவ ேல
அது ேமாேசயன் பங்கானது.
30 ேமாேச அப ேஷகத்ைதலத்தலும்,
பலிபீடத்தன்ேமல் இருந்த இரத்தத்தலும்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆேரான்ேமலும்
அவனுைடய உைடகளின்ேமலும்,
அவனுைடய மகன்கள்ேமலும்
அவர்களுைடய உைடகளின்ேமலும்
ெதளித்து, ஆேராைனயும் அவனுைடய
உைடகைளயும், அவனுைடய மகன்கைளயும்,
அவனுைடய மகன்களின் உைடகைளயும்
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பரிசுத்தப்படுத்தனான். 31 பன்பு ேமாேச
ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
ேநாக்க : “நீங்கள் அந்த மாம்சத்ைத
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல
ேவகைவத்து, ஆேரானும் அவனுைடய
மகன்களும், அைதச் சாப்படுவார்களாக
என்று கட்டைளய ட்டிருக்க றபடிேய,
அங்ேக அைதயும் உங்கள் ப ரதஷ்ைடப்
பலிகளுள்ள கூைடயல் இருக்கற
அப்பத்ைதயும் சாப்ப ட்டு, 32 மாம்சத்தலும்
அப்பத்தலும் மீதயானைத ெநருப்ப ேல
சுட்ெடரித்து, 33 ப ரதஷ்ைடயன் நாட்கள்
நைறேவறும்வைரக்கும், ஏழுநாட்கள்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசைலவ ட்டுப்
புறப்படாதருங்கள்; ஏழுநாட்களும் நீங்கள்
ப ரதஷ்ைட ெசய்யப்படுவீர்கள். 34 இன்று
ெசய்ததுேபால, உங்கள் பாவநவ ர்த்த க்காக
இனிேமலும் ெசய்யேவண்டும் என்று
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டார். 35 நீங்கள்
மரணமைடயாதருக்க ஏழுநாட்கள்
இரவும் பகலும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிலிருந்து ெயேகாவாவுைடய
காவைலக் காக்கக்கடவீர்கள்; இப்படி நான்
ேபாத க்கப்பட்ேடன்” என்றான். 36 ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டுகட்டைளய ட்டஎல்லாக்
காரியங்கைளயும் ஆேரானும் அவனுைடய
மகன்களும்ெசய்தார்கள்.
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அத்த யாயம் 9
ஆசாரியஊழியத்தன்துவக்கம்

1 எட்டாம் நாளிேல ேமாேச, ஆேராைனயும்
அவனுைடய மகன்கைளயும் இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்கைளயும் அைழத்து, 2 ஆேராைன
ேநாக்க : “நீ பாவநவாரணபலியாக
பழுதற்ற ஒரு கன்றுக்குட்டிையயும்,
சர்வாங்க தகனபலியாக பழுதற்ற ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும் ெதரிந்துெகாண்டு,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
பலிய டக்கடவாய். 3 ேமலும் இஸ்ரேவல்
மக்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் பலியடும்படி, நீங்கள்
பாவநவாரணபலியாக பழுதற்ற ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும், சர்வாங்க
தகனபலியாக ஒருவயதுைடய பழுதற்ற
ஒரு கன்றுக்குட்டிையயும், ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையயும், 4 சமாதானபலிகளாக
ஒரு காைளையயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்,
எண்ெணயேல பைசந்த உணவுபலிையயும்
ெகாண்டுவாருங்கள்; இன்று ெயேகாவா
உங்களுக்குக் காட்ச யளிப்பார் என்று ெசால்”
என்றான். 5 ேமாேச கட்டைளய ட்டைவகைள
அவர்கள் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு
முன்பாகக் ெகாண்டுவந்தார்கள். சைபயார்
எல்ேலாரும் ேசர்ந்து, ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் நன்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது
ேமாேச: “ெயேகாவா கட்டைளய ட்ட
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இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்யுங்கள்;
ெயேகாவாவுைடய மகைம உங்களுக்குக்
காணப்படும்” என்றான். 7 ேமாேச ஆேராைன
ேநாக்க : “நீ பலிபீடத்தன் அருகல் வந்து,
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடிேய, உன்
பாவநவாரணபலிையயும் உன் சர்வாங்க
தகனபலிையயும் ெசலுத்த , உனக்காகவும்
மக்களுக்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்து,
மக்களுைடய பலிையயும் ெசலுத்த ,
அவர்களுக்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்”
என்றான். 8 அப்ெபாழுது ஆேரான்
பலிபீடத்தன் அருகல் வந்து, தன்
பாவநவாரணபலியாகய கன்றுக்குட்டிையக்
ெகான்றான். 9 ஆேரானின் மகன்கள்
அதன் இரத்தத்ைத அவனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் தன்
வ ரைல அந்த இரத்தத்தல் நைனத்து,
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளின் ேமல்
பூச , மற்ற இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்
அடிய ேல ஊற்ற , 10 பாவநவாரணபலியன்
ெகாழுப்ைபயும், சறுநீரகங்கைளயும்,
கல்லீரலில் எடுத்த ஜவ்ைவயும், ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்து, 11 மாம்சத்ைதயும்
ேதாைலயும் முகாமிற்கு ெவளிேய
ெநருப்ப ேல சுட்ெடரித்தான். 12 பன்பு
சர்வாங்கதகனபலிையயும் ெகான்றான்;
ஆேரானின் மகன்கள் அதன் இரத்தத்ைத
அவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
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அைத அவன் பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும்
ெதளித்தான். 13 சர்வாங்கதகனபலியன்
துண்டுகைளயும் தைலையயும்
அவனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன்
அைவகைளப் பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்து,
14 குடல்கைளயும் ெதாைடகைளயும் கழுவ ,
பலிபீடத்தன்ேமல் இருந்த சர்வாங்க
தகனபலியன்ேமல் எரித்தான். 15 பன்பு
அவன் மக்களின் பலிையக்ெகாண்டுவந்து,
மக்களின் பாவநவ ர்த்த க்குரிய
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவக் ெகான்று,
முந்தனைதப் பலிய ட்டதுேபால,
அைதப் பாவநவாரணபலியாக்க ,
16சர்வாங்கதகனபலிையயும்ெகாண்டுவந்து,
முைறப்படி அைதப் பலிய ட்டு,
17 உணவுபலிையயும் ெகாண்டுவந்து, அதல்
ைகநைறய எடுத்து, அைதக் காைலயல்
ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலியுடேன
பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்தான். 18 பன்பு
மக்களின் சமாதானபலிகளாகய
காைளையயும் ஆட்டுக்கடாைவயும்
ெகான்றான்; ஆேரானின் மகன்கள்
அதன் இரத்தத்ைத அவனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; அவன் அைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும் ெதளித்து,
19 காைளயலும் ஆட்டுக்கடாவலும் எடுத்த
ெகாழுப்ைபயும், வாைலயும், குடல்கைள
மூடிய ஜவ்ைவயும், சறுநீரகங்கைளயும்,
கல்லீரலின்ேமல் இருந்த ஜவ்ைவயும்
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ெகாண்டுவந்து, 20 ெகாழுப்ைப
மார்புப்பகுத களின்ேமல் ைவத்தார்கள்;
அந்தக் ெகாழுப்ைபப் பலிபீடத்தன்ேமல்
எரித்தான். 21 மார்புப்பகுத கைளயும்
வலது முன்னந்ெதாைடையயும்,
ேமாேச கட்டைளய ட்டபடிேய, ஆேரான்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்அைசவாட்டும்
பலியாக அைசவாட்டினான். 22 பன்பு
ஆேரான் மக்களுக்கு ேநராகத் தன் ைககைள
உயர்த்த , அவர்கைள ஆசீர்வத த்து,
தான் பாவநவாரணபலிையயும்,
சர்வாங்கதகனபலிையயும்,சமாதானபலிகைளயும்
ெசலுத்தன இடத்தலிருந்து இறங்கனான்.
23 பன்பு ேமாேசயும் ஆேரானும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்து,
ெவளிேயவந்து,மக்கைளஆசீர்வத த்தார்கள்;
அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுைடயமகைம சகல
மக்களுக்கும் காணப்பட்டது. 24 அன்றயும்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து
ெநருப்பு புறப்பட்டு, பலிபீடத்தன்ேமல்இருந்த
சர்வாங்க தகனபலிையயும் ெகாழுப்ைபயும்
எரித்துவ ட்டது; மக்கெளல்ேலாரும்
அைதக் கண்டேபாது ஆர்ப்பரித்து,
முகங்குப்புற வழுந்து ெயேகாவாைவப்
பணிந்துெகாண்டனர்.

அத்த யாயம் 10
நாதாபும்அபயூவும்
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1 பன்பு ஆேரானின் மகன்களாகய
நாதாபும் அபயூவும் தன்தன் தூபகலசத்ைத
எடுத்து, அைவகளில் ெநருப்ைபயும்
அதன்ேமல் தூபவர்க்கத்ைதயும் ேபாட்டு,
ெயேகாவா தங்களுக்குக் கட்டைளய டாத
அந்நய ெநருப்ைப அவருைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 2அப்ெபாழுது ெநருப்பு
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து
புறப்பட்டு, அவர்கைள எரித்துவ ட்டது;
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
மரணமைடந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது
ேமாேச ஆேராைன ேநாக்க : “என்னிடத்தல்
ேசருக றவர்களால் நான் பரிசுத்தம்
ெசய்யப்பட்டு, சகல மக்களுக்கும்
முன்பாக நான் மகைமப்படுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசான்னது இதுதான் என்றான்;
ஆேரான் ேபசாதருந்தான். 4 பன்பு
ேமாேச ஆேரானின் ச றய தகப்பனான
ஊச ேயலின் மகன்களாகய மீசாேயைலயும்
எல்சாபாைனயும்அைழத்து: “நீங்கள்அருகல்
வந்து, உங்கள் சேகாதரர்கைளப் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தலிருந்து எடுத்து, முகாமிற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுேபாங்கள்” என்றான்.
5 ேமாேச ெசான்னபடி அவர்கள் அருகல்
வந்து, அவர்கைள அவர்கள் அணிந்தருந்த
உைடகேளாடும் எடுத்து முகாமிற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுேபானார்கள். 6 ேமாேச
ஆேராைனயும் எெலயாசார் இத்தாமார்
என்னும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
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ேநாக்க : “நீங்கள் மரணமைடயாமல்
இருக்கவும், சைபயைனத்தன்ேமலும்
கடுங்ேகாபம் வராமல் இருக்கவும்,
நீங்கள் உங்கள் தைலப்பாைகைய
எடுத்துப்ேபாடாமலும், உங்கள் உைடகைளக்
க ழிக்காமலும் இருப்பீர்களாக; உங்கள்
சேகாதரர்களாகய இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்
அைனவரும் ெயேகாவா ெகாளுத்தன இந்த
ெநருப்ப ற்காகப் புலம்புவார்களாக. 7 நீங்கள்
சாகாமல் இருக்க ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிலிருந்து புறப்படாதருங்கள்;
ெயேகாவாவுைடய அப ேஷகத்ைதலம்
உங்கள்ேமல்இருக்கறேதஎன்றான்;அவர்கள்
ேமாேசயனுைடய வார்த்ைதயன்படிேய
ெசய்தார்கள்.

ஆசாரியர்களுக்கானவதமுைறகள்
8 ெயேகாவா ஆேராைன ேநாக்க :

9 நீயும் உன்னுடன் உன் மகன்களும்
மரணமைடயாமல் இருக்கேவண்டுமானால்,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள் நுைழகறேபாது,
த ராட்ைச ரசத்ைதயும் மதுைவயும்
குடிக்கேவண்டாம். 10 பரிசுத்தமுள்ளதற்கும்
பரிசுத்தமில்லாததற்கும், தீட்டுள்ளதற்கும்
தீட்டில்லாததற்கும், வத்தயாசம்
உண்டாக்கும்படிக்கும், 11 ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குச்ெசான்னசகலப ரமாணங்கைளயும்
அவர்களுக்குப் ேபாத க்கும்படிக்கும், இது
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உங்கள் தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரமான
கட்டைளயாக இருக்கும்” என்றார். 12 ேமாேச
ஆேராைனயும் மீதயாக இருந்த அவனுைடய
மகன்களாகய எெலயாசாைரயும்
இத்தாமாைரயும் ேநாக்க : “நீங்கள்
ெயேகாவாவுைடய தகனபலிகளில் மீதயான
உணவுபலிைய எடுத்து, பலிபீடத்தன்
அருகல் புளிப்பல்லாததாக சாப்படுங்கள்;
அது மகா பரிசுத்தமானது. 13 அைதப்
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல சாப்படுங்கள்; அது
ெயேகாவாவுைடய தகனபலிகளில் உனக்கும்
உன் மகன்களுக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்டதாக
இருக்க றது; இப்படிக் கட்டைள
ெபற்றருக்க ேறன். 14 அைசவாட்டும்
மார்புப்பகுதையயும், ஏெறடுத்துப்
பைடக்கும் முன்னந்ெதாைடையயும், நீயும்
உன்ேனாேடகூடஉன்மகன்களும்மகள்களும்
சுத்தமான இடத்த ேல சாப்படுவீர்களாக;
இஸ்ரேவல்மக்களுைடய சமாதானபலிகளில்
அைவகள் உனக்கும் உன் பள்ைளகளுக்கும்
கைடக்கும்படி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க றது.
15ெகாழுப்பாக யதகனபலிகேளாேடஅவர்கள்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்அைசவாட்டும்
பலியாக அைசவாட்டும்படி ஏெறடுத்துப்
பைடக்கும் முன்னந்ெதாைடையயும்,
அைசவாட்டும் மார்புப்பகுதையயும்
ெகாண்டுவருவார்கள்; அது ெயேகாவா
கட்டைளய ட்டபடிேய உனக்கும் உன்
பள்ைளகளுக்கும் ந ரந்தரமான
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கட்டைளயாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க றது”
என்றான். 16 பாவநவாரணபலியாகச்
ெசலுத்தப்பட்ட ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ ேமாேச
ேதடிப்பார்த்தான்; அது எரிக்கப்பட்டிருந்தது;
ஆைகயால், மீதயாக இருந்த எெலயாசார்
இத்தாமார் என்னும் ஆேரானின்
மகன்கள்ேமல் அவன் ேகாபம்ெகாண்டு:
17 பாவநவாரணபலிைய நீங்கள் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் சாப்ப டாமற்ேபானெதன்ன?
அது மகா பரிசுத்தமாக இருக்க றேத;
சைபயன் அக்க ரமத்ைதச் சுமந்து
தீர்ப்பதற்குக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அவர்களுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்வதற்காக அைத
உங்களுக்கு ெகாடுத்தாேர. 18 அதன்
இரத்தம் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள்ேள
ெகாண்டுவரப்படவல்ைலேய; நான்
கட்டைளய ட்டபடி நீங்கள் அைதப் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் சாப்ப டேவண்டியதாக
இருந்தேத என்றான். 19 அப்ெபாழுது
ஆேரான் ேமாேசைய ேநாக்க : “அவர்கள்
தங்கள் பாவநவாரணபலிையயும்,
தங்கள் சர்வாங்கதகனபலிையயும்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெசலுத்தன
இன்றுதாேன எனக்கு இப்படி சம்பவ த்தேத;
பாவநவாரணபலிைய இன்று நான்
சாப்ப ட்ேடன் என்றால், அது ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்கு ஏற்றதாக இருக்குேமா”
என்றான். 20 ேமாேச அைதக் ேகட்டேபாது
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அைமதலாயருந்தான்.

அத்த யாயம் 11
அனுமதக்கப்பட்ட மற்றும் வலக்கப்பட்ட

உணவுகள்
1 ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்

ேநாக்க : 2 “நீங்கள் இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்,
பூமியலிருக்கற சகல மிருகங்களிலும்
நீங்கள் சாப்ப டத்தக்க உய ரினங்கள்
எைவகள் என்றால்: 3 மிருகங்களில்
வ ரிகுளம்புள்ளதாக இருந்து, குளம்புகள்
இரண்டாகப் ப ரிந்தருக்க றதும்
அைசேபாடுக ற அைனத்ைதயும் நீங்கள்
சாப்ப டலாம். 4ஆனாலும்,அைசேபாடுக றதும்
வ ரிகுளம்புள்ளைவகளில் ஒட்டகமானது
அைசேபாடுக றதாக இருந்தாலும்,
அதற்கு வ ரிகுளம்பல்லாததால், அது
உங்களுக்கு அசுத்தமாக இருக்கும்.
5 குழிமுயலானது அைசேபாடுக றதாக
இருந்தாலும், அதற்கு வ ரிகுளம்பல்ைல;
அது உங்களுக்கு அசுத்தமாக இருக்கும்.
6 முயலானது அைசேபாடுக றதாக
இருந்தும், அதற்கு வ ரிகுளம்பல்ைல;
அது உங்களுக்கு அசுத்தமாக இருக்கும்.
7 பன்றயன் குளம்பு வ ரிகுளம்பும்
இரண்டாகப் ப ரிந்ததுமாக இருந்தும்,
அது அைசேபாடாது; அது உங்களுக்கு
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அசுத்தமாக இருக்கும். 8 இைவகளின்
மாம்சத்ைதச் சாப்ப டவும், இைவகளின்
உடல்கைளத்ெதாடவும்ேவண்டாம்;இைவகள்
உங்களுக்குத் தீட்டாயருக்கக்கடவது.
9 தண்ணீரிலிருக்க றைவகளில் நீங்கள்
சாப்ப டத்தக்கது எதுெவன்றால்: கடல்களும்
ஆறுகளுமாகய தண்ணீர்களிேல ச றகும்
ெசதளும் உள்ளைவகைளெயல்லாம்
நீங்கள் சாப்ப டலாம். 10 ஆனாலும்,
கடல்களும் ஆறுகளுமாகய தண்ணீர்களில்
நீந்துகறதும் வாழ்க றதுமான
ப ராணிகளில் ச றகும் ெசதளும்
இல்லாதைவகள் அைனத்தும் உங்களுக்கு
அருவருப்பாயருப்பதாக. 11 அைவகள்
உங்களுக்கு அருவருப்பாயருப்பதாக;
அைவகளின் மாம்சத்ைத சாப்ப டாமலிருந்து,
அைவகளின் உடல்கைள அருவருப்பீர்களாக.
12 தண்ணீர்களிேல ச றகும் ெசதளும்
இல்லாத அைனத்தும் உங்களுக்கு
அருவருப்பாயருப்பதாக. 13 “பறைவகளில்
நீங்கள் சாப்ப டாமல் அருவருக்க
ேவண்டியைவகள் எைவகள் என்றால்:
கழுகும், கருடனும், கடலுராஞ்சயும்,
14 பருந்தும், சகலவத வல்லூறும்,
15 சகலவத காகங்களும், 16 தீக்குருவயும்,
கூைகயும், ெசம்புகமும், சகலவத ேடைகயும்,
17 ஆந்ைதயும், நீர்க்காகமும், ேகாட்டானும்,
18 நாைரயும், கூழக்கடாவும், குருகும்,
19 ெகாக்கும், சகலவத ராஜாளியும்,
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புழுக்ெகாத்தயும், ெவௗவாலும் ஆகய
இைவகேள. 20 “பறக்க றைவகளில்
நான்கு கால்களால் நடமாடுக ற
ஊரும்ப ராணிகள் அைனத்தும் உங்களுக்கு
அருவருப்பாயருப்பதாக. 21 ஆகலும்,
பறக்க றைவகளில் நான்கு கால்களால்
நடமாடுக ற அைனத்தலும், நீங்கள்
சாப்ப டத்தக்கது எதுெவன்றால்: தைரய ேல
தத்துகறதற்குக் கால்களுக்குேமல்
ெதாைடகள் உண்டாயருக்க றைவகளிேல,
22 ெவட்டுக்களி வைகயாக இருக்க றைதயும்,
ேசாைலயாம் என்னும் களிவைகயாக
இருக்க றைதயும், அர்ெகால் என்னும்
களிவைகயாக இருக்க றைதயும்,
ஆகாபு என்னும் களிவைகயாக
இருக்க றைதயும் நீங்கள் சாப்ப டலாம்.
23 பறக்க றைவகளில் நான்கு கால்களால்
நடமாடுக ற மற்ற அைனத்தும் உங்களுக்கு
அருவருப்பாயருப்பதாக. 24 “அைவகளாேல
தீட்டுப்படுவீர்கள்; அைவகளின் உடைலத்
ெதாடுக றவன் எவனும் மாைலவைரத்
தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 25அைவகளின்உடைலச்
சுமந்தவன் எவனும் தன் உைடகைளத்
துைவக்கக்கடவன்; அவன் மாைலவைரத்
தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.

அசுத்தமானமிருகங்கள்
26 வ ரிநகங்கள் உள்ளைவகளாக

இருந்தும், இருபளவான குளம்பல்லாமலும்
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அைசேபாடாமலும் இருக்கற மிருகங்கள்
அைனத்தும் உங்களுக்கு அசுத்தமாக
இருப்பதாக; அைவகைளத் ெதாடுக றவன்
எவனும் தீட்டுப்படுவான். 27 நான்கு
கால்களால்நடக்க ற சகலஉய ரினங்களிலும்
தங்கள் உள்ளங்கால்கைள ஊன்ற
நடக்க ற அைனத்தும் உங்களுக்கு
அசுத்தமாக இருப்பதாக; அைவகளின்
உடைலத்ெதாடுக றவன் எவனும்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
28 அைவகளின் உடைலச் சுமந்தவன் தன்
உைடகைளத் துைவக்கக்கடவன்; அவன்
மாைலவைரத்தீட்டுப்பட்டிருப்பான்;இைவகள்
உங்களுக்குத் தீட்டாயருக்கக்கடவது.
29 “தைரயல் ஊருகற ப ராணிகளில்
உங்களுக்கு அசுத்தமானைவகள்
எைவெயன்றால்: ெபருச்சாளியும், எலியும்,
சகலவதமான ஆைமயும், 30 உடும்பும்,
அழுங்கும், ஓணானும், பல்லியும்,
பச்ேசாந்த யும் ஆகய இைவகேள. 31 சகல
ஊரும் ப ராணிகளிலும் இைவகள்
உங்களுக்குத் தீட்டாயருக்கக்கடவது;
அைவகளில் ெசத்தைதத் ெதாடுக றவன்
எவனும் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
32 அைவகளில் ெசத்தது, எதன்ேமல்
வழுந்தாலும் அது தீட்டுப்பட்டிருக்கும்; அது
மரப்பாத்த ரமானாலும், உைடயானாலும்,
ேதாலானாலும், ைபயானாலும், ேவைல
ெசய்க றதற்ேகற்ற ஆயுதமானாலும்
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மாைலவைரத் தீட்டாயருக்கும்; அது
தண்ணீரில் ேபாடப்படேவண்டும்,
அப்ெபாழுது சுத்தமாகும். 33 அைவகளில்
ஒன்று மண்பாண்டத்த ற்குள்
வழுந்தால், அதற்குள் இருக்கறைவ
அைனத்தும் தீட்டுப்பட்டிருக்கும்; அைத
உைடத்துப்ேபாடேவண்டும். 34 சாப்ப டத்தக்க
உணவுபதார்த்தத்தன்ேமல் அந்தத்
தண்ணீர் பட்டால், அது தீட்டாகும்;
குடிக்கத்தக்க எந்தப்பானமும் அப்படிப்பட்ட
பாத்த ரத்தனால்தீட்டுப்படும். 35அைவகளின்
உடலில் யாெதான்று எதன்ேமல்
வழுேமா, அதுவும் தீட்டுப்படும்;
அடுப்பானாலும் மண்ெதாட்டியானாலும்
தகர்க்கப்படுவதாக; அைவகள்
தீட்டுப்பட்டிருக்கும்; ஆைகயால், அைவகள்
உங்களுக்குத் தீட்டாயருக்கக்கடவது.
36 ஆனாலும், நீரூற்றும், மிகுந்த தண்ணீர்
உண்டாகய கணறும், சுத்தமாக
இருக்கும்; அைவகளிலுள்ள உடைலத்
ெதாடுக றவேனா தீட்டுப்படுவான்.
37 ேமற்ெசால்லியைவகளின் உடலில்
யாெதான்று வைதத்தானியத்தன்ேமல்
வழுந்தால், அது தீட்டுப்படாது. 38 அந்த
உடலில் ஏதாவெதான்று தண்ணீர்
ஊற்றப்பட்டிருக்க ற வைதயன்ேமல்
வழுந்ததானால், அது உங்களுக்குத்
தீட்டாயருக்கக்கடவது. 39 “உங்களுக்கு
ஆகாரத்துக்கான ஒரு மிருகம் ெசத்தால்,
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அதன் உடைலத்ெதாடுக றவன்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
40 அதன் மாம்சத்ைதச் சாப்ப ட்டவன் தன்
உைடகைளத் துைவக்கக்கடவன்; அவன்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; அதன்
உடைல எடுத்துக்ெகாண்டுேபானவனும்
தன் உைடகைளத் துைவக்கக்கடவன்;
அவனும் மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
41 “தைரயல் ஊருகற ப ராணிகெளல்லாம்
உங்களுக்கு அருவருப்பாயருப்பதாக;
அைவ சாப்ப டப்படக்கூடாது. 42 தைரயல்
ஊருகற சகல ப ராணிகளிலும்,
வயற்றனால் நகருகறைவகைளயும்,
நான்கு கால்களால் நடமாடுக றைவகைளயும்
அேநகம் கால்களுள்ளைவகைளயும்
சாப்ப டாதருப்பீர்களாக; அைவகள்
அருவருப்பானைவகள். 43 ஊருகற
எந்தப் ப ராணிகளாலும் உங்கைள
அருவருப்பாக்க க் ெகாள்ளாமலும்,
அைவகளால் தீட்டுப்படாமலும்
இருப்பீர்களாக; அைவகளாேல நீங்கள்
தீட்டுப்படுவீர்கள். 44 நான் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா, நான்
பரிசுத்தர்; ஆைகயால், தைரயல்
ஊருகற எந்தப் ப ராணிகளிலும்
உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாமல், உங்கைளப்
பரிசுத்தமாக்க க்ெகாண்டு, பரிசுத்தராக
இருப்பீர்களாக. 45 நான் உங்கள்
ேதவனாக இருப்பதற்கு உங்கைள



ேலவயராகமம்அத்தயாயம் 11:46livேலவயராகமம்அத்தயாயம் 12:4

எக ப்து ேதசத்தலிருந்து வரச்ெசய்த
ெயேகாவா, நான் பரிசுத்தர்; ஆைகயால்.
நீங்களும் பரிசுத்தராக இருப்பீர்களாக.
46 சுத்தமானதற்கும் அசுத்தமானதற்கும்,
சாப்ப டத்தக்க உய ரினங்களுக்கும்
சாப்ப டத்தகாத உய ரினங்களுக்கும்
வத்தயாசம் உண்டாக்குவதற்காக,
47 மிருகத்த ற்கும், பறைவகளுக்கும்,
தண்ணீர்களில் நீந்துகற சகல
உய ரினங்களுக்கும், பூமியன்ேமல் ஊருகற
சகல ப ராணிகளுக்கும் உரிய வ தமுைறகள்
இதுேவஎன்றுெசால்லுங்கள்என்றார்.

அத்த யாயம் 12
குழந்ைதப் ப றப்ப ற்குப்பன்

ைகக்ெகாள்ளேவண்டியைவ
1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்ல ேவண்டியது என்னெவன்றால்: ஒரு
ெபண் கர்ப்பவதயாக ஆண்பள்ைளையப்
ெபற்றால், அவள் மாதவ டாய் உள்ள ெபண்
வலக்கமாக இருக்கும் நாட்களுக்குச்
சரியாக ஏழுநாட்கள் தீட்டாயருப்பாள்.
3 எட்டாம் நாளிேல அந்த குழந்ைதயனுைடய
நுனித்ேதாலின் மாம்சம் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படக்கடவது. 4 பன்பு அவள்
முப்பத்துமூன்று நாட்கள் தன் இரத்தச்
சுத்த கரிப்பு நைலய ேல இருந்து,
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சுத்த கரிப்பன் நாட்கள் முடியும்வைர
பரிசுத்தமான யாெதாரு ெபாருைளத்
ெதாடவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள்
வரவும் கூடாது. 5 ெபண்குழந்ைதையப்
ெபறுவாெளன்றால், அவள், இரண்டு
வாரங்கள் மாதவ டாய் உள்ள
ெபண்ைணப்ேபாலத் தீட்டாயருந்து,
பன்பு அறுபத்தாறு நாட்கள் இரத்தச்
சுத்த கரிப்பு நைலய ேல இருப்பாளாக.
6 “அவள் ஆண்குழந்ைதையயாவது
ெபண்குழந்ைதையயாவது ெபற்றதற்காக
அவளுைடய சுத்த கரிப்பன்
நாட்கள் முடிந்தபன்பு, அவள்
ஒருவயதுைடய ஆட்டுக்குட்டிைய
சர்வாங்கதகனபலியாகவும், ஒரு
புறாக்குஞ்ைசயாவதுகாட்டுப்புறாைவயாவது
பாவநவாரணபலியாகவும்,ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலில் ஆசாரியனிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவரக்கடவள். 7 அைத
அவன் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
பலிய ட்டு, அவளுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்வானாக; அப்ெபாழுது அவள்
தன் இரத்தப்ேபாக்கன் தீட்டு நீங்க ச்
சுத்தமாவாள். இதுஆண்குழந்ைதையயாவது
ெபண்குழந்ைதையயாவதுெபற்றவைளக்குறத்த
வதமுைறகள். 8 ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகாண்டுவரஅவளுக்குசக்தயல்லாதருந்தால்,
இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது, ஏதாவது
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ஒன்ைற சர்வாங்க தகனபலியாகவும்
மற்ெறான்ைறப் பாவநவாரணபலியாகவும்
ெகாண்டுவரக்கடவள்; அதனால்
ஆசாரியன் அவளுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அவள்
சுத்தமாவாள்என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 13
ெதாழுேநாையக்குறத்த சட்டங்கள்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசையயும்
ஆேராைனயும் ேநாக்க : 2 “ஒரு மனிதனுைடய
உடலின்ேமல் ெதாழுேநாையப்ேபாலிருக்க ற
ஒரு தடிப்பாவது, புண்ணின் ேதாலாவது,
ெவள்ைளப்படராவது உண்டானால், அவன்
ஆசாரியனாகய ஆேரானிடத்தலாகலும்,
ஆசாரியர்களாகய அவனுைடய
மகன்களில் ஒருவனிடத்தலாகலும்
ெகாண்டுவரப்படக்கடவன். 3 அப்ெபாழுது
ஆசாரியன் அவனுைடய உடலின்ேமல்
இருக்கற வயாதையப் பார்க்கேவண்டும்;
வயாதயுள்ள இடத்தல் முடி ெவளுத்தும்,
வயாதயுள்ள இடம் அவனுைடய
உடலின் மற்ற பகுதையவ ட அத கமாகக்
குழிந்தும் இருந்தால் அது ெதாழுேநாய்;
ஆசாரியன் அவைனப் பார்த்தபன்பு,
அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன். 4 அவனுைடய
உடலின்ேமல் ெவள்ைளப்படர்ந்தருந்தாலும்,
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அந்த இடம் அவனுைடய மற்றத் ேதாைலவ ட
அத க பள்ளமாக இல்லாமலும், அதன் முடி
ெவள்ைளயாக மாறாமலும் இருந்தால்,
ஆசாரியன் அவைன ஏழுநாட்கள்
அைடத்துைவத்து, 5 ஏழாம் நாளில்
அவைனப் பார்க்கக்கடவன்; ேதாலில்
வயாத அத கமாகாமல், அவன் பார்ைவக்கு
வயாத நன்றருந்தால், ஆசாரியன்
இரண்டாவதுமுைற அவைன ஏழுநாட்கள்
அைடத்துைவத்து, 6 இரண்டாவதுமுைற
அவைன ஏழாம் நாளில் பார்க்கக்கடவன்;
ேதாலில் வயாத அத கமாகாமல்
சுருங்கயருந்தால், ஆசாரியன் அவைனச்
சுத்தமுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்;
அது ேதமல்; அவன் தன் உைடகைளத்
துைவத்துச் சுத்தமாக இருப்பானாக.
7 தன்ைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்க றதற்கு அவன் தன்ைன
ஆசாரியனுக்குக் காண்பத்தபன்பு, ேதாலில்
ேதமல் அதகமாகப் படர்ந்தருந்தால், அவன்
மறுபடியும் ஆசாரியனுக்குத் தன்ைனக்
காண்பக்கக்கடவன். 8 அப்ெபாழுது
ேதாலிேல ேதமல் படர்ந்தது என்று
ஆசாரியன் கண்டால், ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்;
அது ெதாழுேநாய். 9 “ஒரு மனிதனுக்கு
ெதாழுேநாய் இருந்தால், அவைன
ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவரேவண்டும்.
10 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் அவைனப்
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பார்த்து, ேதாலிேல ெவள்ைளயான
தடிப்பருந்து, அது முடிைய ெவண்ைமயாக
மாறச்ெசய்தது என்றும், அந்தத் தடிப்புள்ள
இடத்த ேல புண் உண்ெடன்றும் கண்டால்,
11 அது அவனுைடய உடலிலுள்ள நாள்பட்ட
ெதாழுேநாய்;அவன்தீட்டுள்ளவன். ஆதலால்,
ஆசாரியன் அவைன அைடத்துைவக்காமல்,
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்.
12 ஆசாரியன் பார்க்க ற இடங்கெளங்கும்
ேதாலிேல ெதாழுேநாய் ேதான்ற , அந்த
வயாதயுள்ளவனுைடய தைலமுதல்
கால்வைர அது உடல்முழுவைதயும்
மூடியருக்கக்கண்டால், 13 அப்ெபாழுது
ஆசாரியன் பார்த்து, ெதாழுேநாய் அவன்
உடல் முழுவைதயும் மூடியருந்தால்,
அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன்; அவன் உடல்முழுவதும்
ெவண்ைமயாகவ ட்டதால், அவன்
சுத்தமுள்ளவன். 14ஆனாலும், புண்அவனில்
காணப்பட்டால், அவன் தீட்டுள்ளவன்.
15 ஆைகயால், புண்ைண ஆசாரியன்
பார்க்கும்ேபாது, அவைனத் தீட்டுள்ளவன்
என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; புண்
தீட்டுள்ளது; அது ெதாழுேநாய். 16 அல்லது
புண் மாற ெவண்ைமயானால், அவன்
ஆசாரியனிடத்த ற்கு வரேவண்டும்.
17 ஆசாரியன் அவைனப் பார்த்து,
வயாதயுள்ள இடம் ெவண்ைமயாக
மாறனெதன்று கண்டால், ஆசாரியன்
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அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன்;அவன்சுத்தமுள்ளவன்.
18 “உடலின்ேமல் புண் உண்டாயருந்து
ஆறப்ேபாய், 19 அந்த இடத்த ேல
ஒரு ெவள்ைளத்தடிப்பாவது சவப்புக்
கலந்த ஒரு ெவள்ைளப்படராவது
உண்டானால், அைத ஆசாரியனுக்குக்
காண்பக்கேவண்டும். 20 ஆசாரியன்
அைதப் பார்த்து, அந்த இடம் மற்ற
ேதாைலவ ட குழிந்தருக்கவும், அதன் முடி
ெவள்ைளயாக மாறயருக்கவும் கண்டால்,
ஆசாரியன் அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கேவண்டும்; அது புண்ணில்
உண்டான ெதாழுேநாய். 21 ஆசாரியன்
அைதப் பார்த்து, அதல் ெவள்ைளமுடி
இல்ைல என்றும், அது மற்ற ேதாைலவ ட
குழிந்த ராமல் சுருங்கயருக்க றது என்றும்
கண்டானாகல், அவைன ஏழுநாட்கள்
அைடத்துைவத்து, 22 அது ேதாலில்
அதகமாகப் படர்ந்தருக்கக்கண்டால்,
அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன்;அதுெதாழுேநாய்தான்.
23 அந்த ெவள்ைளப்படர் அத கமாகாமல்,
அந்த அளவல் நன்றருக்குமானால், அது
புண்ணின் தழும்பாயருக்கும்; ஆைகயால்,
ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன். 24 “ஒருவனுைடய
உடலின்ேமல்ெநருப்புப்பட்டதனாேலெவந்து,
அந்த தீக்காயம் ஆறப்ேபான இடத்த ேல
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சவப்பான படராவது ெவண்ைமயான
படராவது உண்டானால், 25 ஆசாரியன்
அைதப் பார்க்கக்கடவன்; அந்தப் படரிேல
முடி ெவண்ைமயாக மாற , அந்த இடம் மற்ற
ேதாைலவ ட பள்ளமாக இருந்தால், அது
தீக்காயத்தனால் உண்டான ெதாழுேநாய்;
ஆைகயால், ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்;
அதுெதாழுேநாய்தான். 26ஆசாரியன்அைதப்
பார்க்க றேபாது, படரிேல ெவள்ைளமுடி
இல்ைல என்றும், அது மற்ற ேதாைலவ ட
குழிந்த ராமல், சுருங்கயருக்க றது என்றும்
கண்டானாகல், அவைன ஏழுநாட்கள்
அைடத்துைவத்து, 27 ஏழாம்நாளில் அவைனப்
பார்க்கக்கடவன்; அது ேதாலில் அதகமாகப்
படர்ந்தருந்தால், ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்;
அது ெதாழுேநாய். 28 படரானது
ேதாலில் அதகமாகாமல், அந்த அளவல்
நன்று சுருங்கயருந்ததானால், அது
தீக்காயத்தனால் உண்டான தழும்பு;
ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன்
என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்; அது சூட்டினால்
வந்த தீக்காயம். 29 “ஆணுக்காகலும்
ெபண்ணுக்காகலும் தைலயலாவது
தாடியலாவது ஒரு ெசாற உண்டானால்,
30 ஆசாரியன் அைதப் பார்த்து, அந்த
இடம் மற்ற ேதாைலவ ட பள்ளமும் அத ேல
முடி ெபான் நறமும் மிருதுவாகவும்
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இருக்கக்கண்டால், ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்;
அது தைலயலும் தாடியலும் உண்டாக ற
ெசாற ெதாழுேநாய். 31 ஆசாரியன் அந்தச்
ெசாற ெதாழுேநாையப் பார்க்கும்ேபாது,
அந்த இடம் மற்ற ேதாைலவ ட பள்ளமாக
இல்லாமலும், அத ேல கறுத்தமுடி
இல்லாமலும் இருக்கக்கண்டால், ஆசாரியன்
அவைன ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து,
32 ஏழாம்நாளில் ஆசாரியன் அைதப்
பார்ப்பானாக; அந்தச் ெசாற படராமலும்,
அத ேல ெபான்நறமுடி இல்லாமலும்,
அந்த இடம் மற்றத் ேதாைலவ ட
பள்ளமில்லாமலும் இருந்தால், 33 அந்தச்
ெசாறயுள்ள இடம்தவ ர, மற்ற யாைவயும்
அவன் சைரத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்;
பன்பு, ஆசாரியன் இரண்டாவதுமுைற
அவைன ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து,
34 ஏழாம்நாளில் அைதப் பார்க்கக்கடவன்;
ெசாற , ேதாலில் பரவாமலும்,
அந்த இடம் மற்றத் ேதாைலவ ட
பள்ளமில்லாமலும் இருந்தால், ஆசாரியன்
அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன்; அவன் தன்
உைடகைளத் துைவத்தபன் சுத்தமாக
இருப்பான். 35 அவன் சுத்தமுள்ளவன் என்று
தீர்க்கப்பட்டபன்பு, அந்தச் ெசாற , ேதாலில்
இடங்ெகாண்டதானால், 36 ஆசாரியன்
அவைனப் பார்க்கக்கடவன்; ெசாற
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ேதாலில் பரவயருந்தால், அப்ெபாழுது
முடி ெபான்நறமா அல்லவா என்று
ஆசாரியன் வ சாரிக்க ேவண்டியதல்ைல;
அவன் தீட்டுள்ளவேன. 37 அவன்
பார்ைவக்கு அந்தச் ெசாற நீங்க , அதல்
கறுத்தமுடி முைளத்தேதயாகல், ெசாற
குணமாகவ ட்டது; அவன் சுத்தமுள்ளவன்;
ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன்
என்று தீர்மானிக்கக்கடவன். 38 “ஒரு
ஆணுக்காகலும் ெபண்ணுக்காகலும்
அவர்கள் உடலின்ேமல் ெவள்ைளப்
புள்ளிகள் உண்டாயருந்தால், 39 ஆசாரியன்
பார்க்கக்கடவன்; அவர்களுைடய உடலிேல
மங்கன ெவள்ைளப் புள்ளிகள் இருந்தால்,
அது ேதாலில் எழும்புக ற ெவள்ைளத்ேதமல்;
அவர்கள் சுத்தமுள்ளவர்கள்.
40 “ஒருவனுைடய தைலமுடி உத ர்ந்து,
அவன் ெமாட்ைடயனானாலும், அவன்
சுத்தமாக இருக்க றான். 41 அவனுைடய
முன்னந்தைல முடி உத ர்ந்தால், அவன்
அைரெமாட்ைடயன்; அவனும் சுத்தமாக
இருக்க றான். 42 ெமாட்ைடத்தைலயலாவது
அைரெமாட்ைடத்தைலயலாவது
சவப்புக்கலந்த ெவண்ைமயான
படர் உண்டானால், அது அதல்
ஏற்படுக ற ெதாழுேநாய். 43 ஆசாரியன்
அவைனப் பார்க்கக்கடவன்;
அவனுைடய ெமாட்ைடத்தைலயலாவது
அைரெமாட்ைடத்தைலயலாவது,
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மற்ற அங்கங்களின்ேமல் உண்டாகும்
குஷ்டத்ைதப்ேபால, சவப்புக்கலந்த
ெவண்ைமயான தடிப்பு இருக்கக்கண்டால்,
44 அவன் ெதாழுேநாயாளி, அவன்
தீட்டுள்ளவன்; ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று தீர்மானிக்கக்கடவன்;
அவன் வயாத அவன் தைலய ேல
இருக்கறது. 45 “அந்த வயாத
உண்டாயருக்க ற ெதாழுேநாயாளி
உைட க ழிந்தவனாகவும், தன் தைலைய
மூடாதவனாகவும் இருந்து, அவன் தன்
தாடிைய மூடிக்ெகாண்டு, தீட்டு, தீட்டு
என்று சத்தமிடேவண்டும். 46 அந்த
வயாத அவனில் இருக்கும் நாட்கள்வைர
தீட்டுள்ளவனாக கருதப்படக்கடவன்;
அவன் தீட்டுள்ளவேன; ஆைகயால்,
அவன் தனிேய குடியருக்கேவண்டும்;
அவனுைடய குடியருப்பு, முகாமிற்கு
ெவளிேயஇருப்பதாக.

பூசணம்ப டித்தஉைடகளுக்கானசட்டம்
47 “ஆட்டுேராம உைடயலாவது, பஞ்சுநூல்

உைடயலாவது, 48 பஞ்சுநூல் அல்லது
ஆட்டுேராமத்தனாலான ெநய்யப்பட்ட,
பன்னப்பட்ட ெபாருட்களிலாவது,
ஒரு ேதாலிலாவது, ேதாலினால்
ெசய்யப்பட்ட எந்தவத ெபாருளிலாவது
பூசணம் ேதான்ற , 49 உைடயலாவது,
ேதாலிலாவது, ெநய்யப்பட்ட, பன்னப்பட்ட
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ெபாருட்களிலாவது, ேதாலினால்
ெசய்த எந்தவத ெபாருளிலாவது
பூசணம் பச்ைசயாகேவா சவப்பாகேவா
காணப்பட்டால் அது ெதாழுேநாயாக
இருக்கும்; அைத ஆசாரியனுக்குக்
காண்பக்கேவண்டும். 50ஆசாரியன் அைதப்
பார்த்து, ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து,
51 ஏழாம் நாளிேல அைதப் பார்க்கக்கடவன்;
உைடயலாவது, ெநய்யப்பட்ட, பன்னப்பட்ட
ெபாருட்களிலாவது, ேதாலிலாவது,
ேதாலினால் ெசய்யப்பட்ட எந்தவத
ெபாருளிலாவது அது பரவயருந்தால்,
அது அரிக்க ற ெதாழுேநாய்; அது
தீட்டாயருக்கும். 52 அந்த பூசணம் இருக்கற
ஆட்டுேராமத்தனாலும் பஞ்சுநூலினாலும்
ெசய்யப்பட்ட உைடையயும், ெநய்யப்பட்ட
மற்றும் பன்னப்பட்டைவகைளயும்,
ேதாலினால் ெசய்யப்பட்ட எந்தவத
ெபாருைளயும் சுட்ெடரிக்கக்கடவன்; அது
அரிக்க ற ெதாழுேநாய்; ஆைகயால்
ெநருப்பல் சுட்ெடரிக்கப்படேவண்டும்.
53 “உைடயன் ெநய்யப்பட்ட, பன்னப்பட்ட
ெபாருட்களிலாவது, ேதாலினால்
ெசய்யப்பட்ட எந்தவத ெபாருளிலாவது,
அந்தப் பூசணம் பரவவல்ைல என்று
ஆசாரியன் கண்டால், 54 அப்ெபாழுது
ஆசாரியன் அைதக் கழுவச்ெசால்லி,
இரண்டாவதுமுைற ஏழுநாட்கள்
அைடத்துைவத்து, 55 அது கழுவப்பட்டபன்பு,
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அைதப் பார்க்கக்கடவன்; அந்தப் பூசணம்
பரவாமல் இருந்தாலும், அது நறம்
மாறாததாக இருந்தால் தீட்டாயருக்கும்;
தீயல் அைத எரித்துவ டேவண்டும்;
அது அந்த உைடயன் உட்புறத்தலும்
ெவளிப்புறத்தலும் ஆழமாக அரிக்கும்.
56 கழுவப்பட்டபன்பு அது குைறந்தெதன்று
ஆசாரியன் கண்டாேனயாகல், அைத
உைடயலாவது, ேதாலிலாவது, ெநய்யப்பட்ட
மற்றும் பன்னப்பட்டைவகளிலாவது
இல்லாதபடி எடுத்துப்ேபாடேவண்டும். 57அது
இன்னும் உைடயலாவது, ெநய்யப்பட்ட
மற்றும் பன்னப்பட்டைவகளிலாவது,
ேதாலினால்ெசய்தஎந்தவதெபாருளிலாவது
காணப்பட்டால், அது படருகற பூசணம்;
ஆைகயனால் அது உள்ளைத தீயல்
எரித்துவ டேவண்டும். 58 ஆைடயன்
பாவாவது, ஊைடயாவது, ேதாலினால்
ெசய்த எந்தவத ெபாருளாவது
கழுவப்பட்டபன்பு, அந்தப் பூசணம்
அைத வ ட்டுப் ேபாய ற்ேறயானால்,
இரண்டாவதுமுைற கழுவப்படேவண்டும்;
அப்ெபாழுது சுத்தமாக இருக்கும்”.
59 ஆட்டுேராமமாகலும் பஞ்சுநூலாலாகலும்
ெநய்த உைடையயாவது, பாைவயாவது,
ஊைடையயாவது, ேதாலினால்
ெசய்த எந்தவத ெபாருைளயாவது,
சுத்தெமன்றாவது தீட்ெடன்றாவது
தீர்மானிக்க றதற்கு, அதனுைடய
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ெதாழுேநாய் ேதாஷத்த ற்குரிய
வ தமுைறகள்இதுேவஎன்றார்.

அத்த யாயம் 14
ெதாழுேநாயாளியன்சுத்த கரிப்பு

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
2 “ெதாழுேநாயாளியனுைடய சுத்த கரிப்பன்
நாட்களில் அவனுக்குரிய வ தமுைறகள்
என்னெவன்றால்: அவன் ஆசாரியனிடத்தல்
ெகாண்டுவரப்படேவண்டும். 3 ஆசாரியன்
முகாமிற்கு ெவளிேய ேபாய்; அவனுைடய
ெதாழுேநாய் சுகமாகவ ட்டது என்று
கண்டால், 4சுத்த கரிக்கப்படேவண்டியவனுக்காக,
உய ேராடிருக்கும் சுத்தமான இரண்டு
குருவகைளயும், ேகதுருக் கட்ைடையயும்,
சவப்புநூைலயும், ஈேசாப்ைபயும்
வாங்கவரக் கட்டைளயடுவானாக. 5 பன்பு,
ஆசாரியன் அந்தக் குருவகளில் ஒன்ைற
ஒரு மண்பாைனயலுள்ள சுத்தமான
தண்ணீரின்ேமல் ெகால்லச்ெசால்லி,
6 உயருள்ள குருவையயும்,
ேகதுருக்கட்ைடையயும், சவப்புநூைலயும்,
ஈேசாப்ைபயும் எடுத்து, இைவகைளயும்
உயருள்ள குருவையயும் சுத்தமான
தண்ணீரின்ேமல் ெகால்லப்பட்ட குருவயன்
இரத்தத்த ேல நைனத்து, 7 ெதாழுேநாய்
நீங்கச் சுத்த ரிக்கப்படுக றவன்ேமல்
ஏழுமுைற ெதளித்து, அவைனச்
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சுத்தம்ெசய்து, உயருள்ள குருவைய
ெவளிய ேல வ ட்டுவடுவானாக.
8 சுத்த கரிக்கப்படுக றவன் தன் உைடகைளத்
துைவத்து, தன் முடி முழுவைதயும்
சைரத்து, தான் சுத்தமாவதற்காக
தண்ணீரில் குளித்து, பன்பு முகாமிற்கு
வந்து, தன் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய
ஏழுநாட்கள் தங்க , 9 ஏழாம் நாளிேல தன்
தைலையயும், தாடிையயும், புருவங்கைளயும்
தன்னுைடய முடிமுழுவைதயும்
சைரத்து, தன் உைடகைளத் துைவத்து,
தண்ணீரில் குளிக்கேவண்டும்;
அப்ெபாழுது சுத்தமாக இருப்பான்.
10 “எட்டாம்நாளிேல அவன் பழுதற்ற இரண்டு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஒருவயதுைடய
பழுதற்ற ஒரு ெபண்ணாட்டுக்குட்டிையயும்,
உணவுபலிக்காக எண்ெணயேல
பைசந்த ஒரு மரக்காலில் பத்தல்
மூன்று பங்காகய ெமல்லிய மாைவயும்,
ஒரு ஆழாக்கு எண்ெணையயும்
ெகாண்டுவரக்கடவன். 11 சுத்த கரிக்க ற
ஆசாரியன்சுத்த கரிக்கப்படும்மனிதைனயும்
அப்ெபாருட்கைளயும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிேல ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் நறுத்தக்கடவன். 12 பன்பு,
ஆசாரியன் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையப்
ப டித்து, அைதயும் அந்த ஆழாக்கு
எண்ெணையயும் குற்றநவாரணபலியாகக்
ெகாண்டுவந்து, ெயேகாவாவுைடய
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சந்ந தயல் அைசவாட்டும் பலியாக
அைசவாட்டி, 13 பாவநவாரணபலியும்
சர்வாங்கதகனபலியும் ெசலுத்தும் பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ேல அந்த ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகால்லக்கடவன்; குற்றநவாரணபலி
பாவநவாரணபலிையப்ேபால
ஆசாரியனுக்கு உரியது; அது
மகா பரிசுத்தமானது. 14 அந்த
குற்றநவாரணபலியன் இரத்தத்தல்
ஆசாரியன் ெகாஞ்சம் எடுத்து,
சுத்த கரிக்கப்படுக றவன் வலதுகாதன்
மடலிலும், அவன் வலதுைகயன்
ெபருவ ரலிலும், வலதுகாலின்
ெபருவ ரலிலும் பூசுவானாக. 15 பன்பு,
ஆசாரியன் அந்த ஆழாக்கு எண்ெணயேல
ெகாஞ்சம் தன் இடதுைகயல் ஊற்ற 16 தன்
இடதுைகயலுள்ள எண்ெணயல் தன்
வலதுைகயன் வ ரைல நைனத்து, தன்
வ ரலினால் ஏழுமுைற அந்த எண்ெணயல்
எடுத்து, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெதளித்து, 17 தன் உள்ளங்ைகயல் இருக்கற
மீதயான எண்ெணயேல ெகாஞ்சம்
எடுத்து சுத்த கரிக்கப்படுக றவனுைடய
வலதுகாதன் மடலிலும், அவன்
வலதுைகயன் ெபருவ ரலிலும்,
வலதுகாலின் ெபருவ ரலிலும், ஏற்கனேவ
பூசயருக்க ற குற்றநவாரணபலியனுைடய
இரத்தத்தன்ேமல் பூச , 18 தன்
உள்ளங்ைகயல் இருக்கற மீதயான
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எண்ெணையச்சுத்த கரிக்கப்படுக றவனுைடய
தைலய ேல ஊற்ற ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அவனுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன். 19 ஆசாரியன்
பாவநவாரணபலிையயும் ெசலுத்த ,
சுத்த கரிக்கப்படுக றவனின் தீட்டு
நீங்க, அவனுக்குப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்து, பன்பு சர்வாங்கதகனபலிையக்
ெகான்று, 20 சர்வாங்கதகனபலிையயும்
உணவுபலிையயும் பலிபீடத்தன்ேமல்
ைவத்து, அவனுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அவன்
சுத்தமாக இருப்பான். 21 “அவன் இவ்வதம்
ெசய்யமுடியாத ஏைழயாக இருந்தால்,
அவன் தன் பாவநவ ர்த்த க்ெகன்று
அைசவாட்டும் குற்றநவாரணபலியாக
ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும், உணவுபலிக்கு
எண்ெணயல் பைசந்த ஒரு மரக்கால்
ெமல்லிய மாவ ேல பத்தல் ஒரு பங்ைகயும்,
ஆழாக்குஎண்ெணையயும், 22தன்தகுத க்குத்
தக்கபடி இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது, ஒன்று
பாவநவாரணபலியாகவும், மற்ெறான்று
சர்வாங்கதகனபலியாகவும் ெசலுத்தும்படி
வாங்க , 23 தான் சுத்த கரிக்கப்படும்படி
எட்டாம் நாளில் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிேல ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ஆசாரியனிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவருவானாக. 24 அப்ெபாழுது
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ஆசாரியன் குற்றநவாரணபலிக்குரிய
ஆட்டுக்குட்டிையயும் அந்த ஆழாக்கு
எண்ெணையயும் வாங்க , ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அைசவாட்டும் உணவுபலியாக
அைசவாட்டி, 25 குற்றநவாரணபலிக்கான
அந்த ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகான்று,
குற்றநவாரணபலியன் இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம்எடுத்து,சுத்த கரிக்கப்படுக றவனுைடய
வலதுகாதன் மடலிலும், அவன்
வலதுைகயன் ெபருவ ரலிலும்,
வலதுகாலின் ெபருவ ரலிலும் பூச , 26 அந்த
எண்ெணயேல ெகாஞ்சம் தன் இடதுைகயல்
ஊற்ற 27 தன் இடதுைகயலுள்ள
எண்ெணயேல தன் வலதுவ ரைல
நைனத்து, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ஏழுமுைற ெதளித்து, 28 தன் உள்ளங்ைகயல்
இருக்கற எண்ெணயல் ெகாஞ்சம் எடுத்துச்
சுத்த கரிக்கப்படுக றவனுைடய வலதுகாதன்
மடலிலும், அவன் வலதுைகயன்
ெபருவ ரலிலும், வலதுகாலின்
ெபருவ ரலிலும் குற்றநவாரணபலியன்
இரத்தம் பூசயருக்க ற இடத்தன்ேமல் பூச ,
29 தன் உள்ளங்ைகயல் இருக்கற மற்ற
எண்ெணையச் சுத்த கரிக்கப்படுக றவன்
தைலயன்ேமல் அவனுக்காகக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யும்படி தடவ , 30 பன்பு, அவன்
தன் ெபலத்த ற்கும் தகுத க்கும்
தக்கதாக காட்டுப்புறாக்கைளயாவது
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புறாக்குஞ்சுகைளயாவது ெகாண்டுவந்து,
31அைவகளில்ஒன்ைறப்பாவநவாரணபலியும்,
மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்கதகனபலியுமாக,
உணவுபலிேயாேடகூடச் ெசலுத்த , இப்படிேய
ஆசாரியன் சுத்த கரிக்கப்படுக றவனுக்காக,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன். 32 தன் சுத்த கரிப்புக்கு
ேவண்டியைவகைளச் சம்பாத க்கமுடியாத
ெதாழுேநாயாளிையக்குற த்தவதமுைறகள்
இதுேவஎன்றார்.

பூசணம்ப டித்தவீட்டிற்கானசட்டம்
33 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசையயும்

ஆேராைனயும் ேநாக்க : 34 “நான்
உங்களுக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும்
கானான் ேதசத்த ேல நீங்கள் ேபாய்ச்
ேசர்ந்தபன்பு, உங்கள் ெசாந்தமான
ேதசத்தல் ஒரு வீட்டிேல பூசணத்ைத
நான் வரச்ெசய்தால், 35 அந்த வீட்டிற்குச்
ெசாந்தமானவன் வந்து, வீட்டிேல பூசணம்
வந்தருக்க றதாகத் ேதான்றுகறது என்று
ஆசாரியனுக்கு அறவக்கக்கடவன்.
36 அப்ெபாழுது வீட்டிலுள்ள அைனத்தும்
தீட்டுப்படாதபடி, ஆசாரியன் அந்தப்
பூசணத்ைதப் பார்க்கப் ேபாகும்முன்ேன
வீட்ைட காலிெசய்துைவக்கச் ெசால்லி,
பன்பு வீட்ைடப் பார்க்கும்படி ேபாய்,
37 அந்தப் பூசணம் இருக்கற இடத்ைதப்
பார்க்கக்கடவன்; அப்ெபாழுது வீட்டுச்
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சுவர்களிேல ெகாஞ்சம் பச்ைசயும்
ெகாஞ்சம் சவப்புமான குழி வழுந்தருந்து,
அைவகள் மற்ற சுவைரவ ட பள்ளமாக
இருக்கக்கண்டால், 38 ஆசாரியன்
வீட்ைடவ ட்டுப் புறப்பட்டு வாசற்படிய ேல
வந்து, வீட்ைட ஏழுநாட்கள் அைடத்துைவத்து,
39 ஏழாம்நாளிேல தரும்பப் ேபாய்ப்பார்த்து,
பூசணம் வீட்டுச் சுவர்களில் படர்ந்தெதன்று
கண்டால், 40 பூசணம் இருக்கும் அந்த
இடத்தன் கற்கைளப் ெபயர்க்கவும்,
பட்டணத்தற்கு ெவளிேய அசுத்தமான
ஒரு இடத்த ேல ேபாடவும் அவன்
கட்டைளய ட்டு, 41 வீட்டின் உட்புறம் சுற்றலும்
ெசதுக்கச்ெசால்லி, ெசதுக்க ப்ேபாட்ட
மண்ைணப் பட்டணத்தற்கு ெவளிேய
அசுத்தமான ஒரு இடத்த ேல ெகாட்டவும்,
42 ேவேற கற்கைள எடுத்துவந்து, அந்தக்
கற்களுக்குப் பதலாகக் கட்டி, ேவேற
சாந்ைத எடுத்து வீட்ைடப் பூசவும்
கட்டைளயடுவானாக. 43 “கற்கைளப்
ெபயர்த்து, வீட்ைடச்ெசதுக்க , புத தாகப்
பூசனபன்பும், அந்தப் பூசணம் மீண்டும்
வீட்டில் வந்ததானால், 44 ஆசாரியன்
ேபாய்ப் பார்க்கக்கடவன்; பூசணம்
வீட்டில் படர்ந்ததானால், அது வீட்ைட
அரிக்க ற பூசணம்; அது தீட்டாயருக்கும்.
45 ஆைகயால் வீடுமுழுவைதயும் இடித்து,
அதன் கற்கைளயும், மரங்கைளயும்,
அதன் சாந்து எல்லாவற்ைறயும்
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பட்டணத்தற்கு ெவளிேய அசுத்தமான
இடத்த ேல ெகாண்டுேபாகேவண்டும்.
46 வீடு அைடக்கப்பட்டிருக்கும் நாட்களில்
அதற்குள் ப ரேவச க்க றவன் மாைலவைரத்
தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 47 அந்த வீட்டிேல
உறங்கயவன் தன் உைடகைளத்
துைவக்கக்கடவன்; அந்த வீட்டிேல
சாப்ப ட்டவனும் தன் உைடகைளத்
துைவக்கக்கடவன். 48 “ஆசாரியன் தரும்ப
வந்து, வீடு பூசப்பட்டபன்பு வீட்டிேல
அந்தப் பூசணம் படரவல்ைல என்று
கண்டாேனயாகல், பூசணம் நீங்கவ ட்டதால்,
ஆசாரியன் அந்த வீட்ைடச் சுத்தம் என்று
தீர்மானிக்கக்கடவன். 49அப்ெபாழுதுவீட்ைடச்
சுத்த கரிக்க, இரண்டு குருவகைளயும்,
ேகதுருக்கட்ைடையயும், சவப்புநூைலயும்,
ஈேசாப்ைபயும் எடுத்து, 50ஒருகுருவைய ஒரு
மண்பாண்டத்தலுள்ள ஊற்றுநீரின்ேமல்
ெகான்று, 51 ேகதுருக்கட்ைடையயும்,
ஈேசாப்ைபயும், சவப்புநூைலயும், உயருள்ள
குருவையயும் எடுத்து, இைவகைளக்
ெகால்லப்பட்ட குருவயன் இரத்தத்தலும்
ஊற்று நீரிலும் நைனத்து, வீட்டின்ேமல்
ஏழுமுைற ெதளித்து, 52 குருவயன்
இரத்தத்தனாலும், ஊற்றுநீரினாலும்,
உயருள்ள குருவயனாலும்,
ேகதுருக்கட்ைடயனாலும் ஈேசாப்பனாலும்,
சவப்புநூலினாலும் வீட்ைடச் சுத்த கரித்து,
53 உயருள்ள குருவையப் பட்டணத்தற்கு
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ெவளிய ேல வ ட்டுவ ட்டு, இப்படி
வீட்டிற்குப் ப ராயச்ச த்தம் ெசய்யக்கடவன்;
அப்ெபாழுது அது சுத்தமாக இருக்கும்”.
54 இது சகலவத ெதாழுேநாய்க்கும்,
ெசாற க்கும், 55 உைடப் பூசணத்தற்கும்,
வீட்டுப்பூசணத்தற்கும், 56 தடிப்புக்கும்,
அசறுக்கும், ெவள்ைளப்படருக்கும் உரிய
வ தமுைற. 57 ெதாழுேநாய் மற்றும் பூசணம்,
எப்ெபாழுது தீட்டுள்ளது என்றும், எப்ெபாழுது
தீட்டில்லாதது என்றும் ெதரிவ ப்பதற்கு
ெதாழுேநாய்க்குரிய வ தமுைறகள் இதுேவ
என்றார்.

அத்த யாயம் 15
வந்து கழிதைலக் குறத்த சட்டமும்,

இரத்தப்ேபாக்கு உள்ள ெபண்களுக்குறய
வதமுைறகளும்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசையயும்
ஆேராைனயும் ேநாக்க : 2 “நீங்கள்
இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ஒருவனுக்கு வந்து
கழிதல் உண்டானால், அதனாேல அவன்
தீட்டானவன். 3அவனுைடய மாம்சத்தலுள்ள
வந்து ஊறக்ெகாண்டிருந்தாலும்,
அவன் வந்து அைடபட்டிருந்தாலும்,
அதனால் அவனுக்குத் தீட்டுண்டாகும்.
4 வந்து கழிதல் உள்ளவன் படுக்க ற
எந்தப் படுக்ைகயும் தீட்டாகும்; அவன்
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எதன்ேமல் உட்காருக றாேனா அதுவும்
தீட்டாகும். 5 அவனுைடய படுக்ைகையத்
ெதாடுக றவன் தன் உைடகைளத் துைவத்து,
தண்ணீரில்குளிக்கேவண்டும்;மாைலவைரத்
அவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 6 வந்து
கழிதல் உள்ளவன் உட்கார்ந்த இடத்தல்
உட்காருக றவன் தன் உைடகைளத்
துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
7 வந்து கழிதல் உள்ளவனின் உடைலத்
ெதாடுக றவன் தன் உைடகைளத் துைவத்து,
தண்ணீரில் குளித்து, மாைலவைரத்
தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 8 வந்து கழிதல்
உள்ளவன் சுத்தமாக இருக்க ற ஒருவன்ேமல்
துப்பனால், இவன் தன் உைடகைளத்
துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
9 வந்து கழிதல் உள்ளவன் ஏறும் எந்தச்
ேசணமும் தீட்டாயருக்கும். 10 அவனுக்குக்
கீழிருந்த எைதயாகலும் ெதாடுக றவன்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்;
அைத எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாக றவன்
தன் உைடகைளத் துைவத்து,
தண்ணீரில் குளித்து, மாைலவைரத்
தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 11 வந்து கழிதல்
உள்ளவன் தன் ைககைளத் தண்ணீரினால்
கழுவாமல் ஒருவைனத் ெதாட்டால்,
இவன் தன் உைடகைளத் துைவத்து,
தண்ணீரில் குளித்து, மாைலவைரத்
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தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 12 வந்து
கழிதல் உள்ளவன் ெதாட்ட மண்பாைன
உைடக்கப்படவும், மரச்சாமான் அைனத்தும்
தண்ணீரினால் கழுவப்படவும் ேவண்டும்.
13 “வந்து கழிதல் உள்ளவன் தன்
வந்து கழிதல் நீங்க ச் சுத்தமானால்,
தன் சுத்த கரிப்புக்ெகன்று ஏழுநாட்கள்
எண்ணிக்ெகாண்டிருந்து, தன் உைடகைளத்
துைவத்து, தன் உடைல ஊற்றுநீரில்
கழுவுவானாக; அப்ெபாழுது சுத்தமாக
இருப்பான். 14 எட்டாம்நாளிேல, அவன்
இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது,
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவந்து, ஆசாரியனிடத்தல்
ெகாடுக்கக்கடவன். 15 ஆசாரியன்
அைவகளில் ஒன்ைற பாவநவாரணபலியும்
மற்ெறான்ைறச் சர்வாங்கதகனபலியுமாக,
அவனுக்காகக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அவனுைடய வந்து
கழிதலின் காரணமாக பாவநவ ர்த்த
ெசய்யேவண்டும். 16 “ஒருவனிலிருந்து
வந்து கழிந்ததுண்டானால், அவன்
தண்ணீரில் குளிக்கேவண்டும்; மாைலவைர
அவன் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 17 கழிந்த
வ ந்து பட்ட உைடயும் ேதாலும்
தண்ணீரினால் கழுவப்பட்டு, மாைலவைரத்
தீட்டாயருப்பதாக. 18வந்து கழிந்தவேனாேட



ேலவயராகமம்அத்தயாயம்15:19lxxviiேலவயராகமம்அத்தயாயம்15:25

ெபண் படுத்துக்ெகாண்டிருந்தால்,
இருவரும் தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பார்களாக.
19 “மாதவ டாய் உள்ள ெபண் தன்
உடலிலுள்ள இரத்தப்ேபாக்கனிமித்தமாக
ஏழுநாட்கள் தன் வலக்கத்தல் இருப்பாளாக;
அவைளத் ெதாடுக றவன் எவனும்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
20 அவள் வலக்கத்தல் இருக்கும்ேபாது,
எதன்ேமல் படுத்துக்ெகாள்ளுகறாேளா
எதன்ேமல் உட்காருக றாேளா அெதல்லாம்
தீட்டாயருக்கும். 21 அவளுைடய
படுக்ைகையத் ெதாடுக றவன்
எவனும் தன் உைடகைளத் துைவத்து,
தண்ணீரில் குளித்து, மாைலவைரத்
தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 22 அவள்
உட்கார்ந்த இருக்ைகையத் ெதாடுக றவன்
எவனும் தன் உைடகைளத் துைவத்து,
தண்ணீரில் குளித்து, மாைலவைரத்
தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக. 23 அவள்
படுக்ைகயன்ேமலாகலும், அவள்
உட்கார்ந்த இருக்ைகயன்ேமலாகலும்
இருந்த எைதயாகலும் ெதாட்டவன்,
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
24ஒருவன்அவேளாேட படுத்துக்ெகாண்டதும்,
அவளுைடய தீட்டு, அவன்ேமல் பட்டிருந்தால்,
அவன் ஏழுநாட்கள் தீட்டாயருப்பானாக;
அவன் படுக்க ற படுக்ைகயும் தீட்டுப்படும்.
25 “ஒருெபண்வலகயருக்கேவண்டியகாலம்
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அல்லாமல் அவளுைடய இரத்தம்
அேநகநாட்கள் ஊறக்ெகாண்டிருந்தால்,
அல்லது அந்தக் காலத்த ற்கும் அத கமாக
அது இருக்கும் நாட்கெளல்லாம்
ஊறக்ெகாண்டிருந்தால், தன் வலக்கத்தன்
நாட்களிலிருந்ததுேபால அவள்
தீட்டாயருப்பாளாக. 26அந்த நாட்கெளல்லாம்
அவள் படுக்கும் எந்தப் படுக்ைகயும்,
அவள் வலக்கத்தன் படுக்ைகையப்ேபால,
அவளுக்குத் தீட்டாயருக்கும்; அவள்
உட்கார்ந்த இருக்ைகயும், அவளுைடய
வலக்கத்தன் தீட்ைடப்ேபாலேவ
தீட்டாயருக்கும். 27 அப்படிப்பட்டைவகைளத்
ெதாடுக றவன் எவனும் தன் உைடகைளத்
துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பானாக.
28 அவள் தன் இரத்தப்ேபாக்கு நன்று
சுத்தமானேபாது, அவள் ஏழுநாட்கள்
எண்ணிக்ெகாள்வாளாக; அதன்பன்பு
சுத்தமாக இருப்பாள். 29 எட்டாம்நாளிேல
இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளயாவது,
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவது,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில்
ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவரக்கடவள்.
30 ஆசாரியன் அைவகளில் ஒன்ைறப்
பாவநவாரணபலியும், மற்ெறான்ைறச்
சர்வாங்க தகனபலியுமாக, அவளுக்காகக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அவளுைடய
இரத்தப்ேபாக்கனிமித்தம் பாவநவ ர்த்த
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ெசய்யக்கடவன். 31 “இஸ்ரேவல் மக்கள்
தங்கள் நடுேவ இருக்கற என்னுைடய
வாசஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்த , தங்கள்
தீட்டுகளால் மரணமைடயாமலிருக்க, இப்படி
நீங்கள் அவர்களுைடய தீட்டுகளுக்கு
அவர்கைள வலக்கைவப்பீர்களாக”.
32 வந்து கழிதல் உள்ளவனுக்கும், வந்து
கழிந்ததனாேல தீட்டானவனுக்கும்,
33 இரத்தப்ேபாக்கு பலவீனமுள்ளவளுக்கும்,
வந்து கழிதல் உள்ள ெபண்களுக்கும்,
ஆண்களுக்கும், தீட்டாயருக்க றவேளாேட
படுத்துக்ெகாண்டவனுக்கும் உரிய
வ தமுைறகள்இதுேவஎன்றார்.

அத்த யாயம் 16
ப ராயச்ச த்தம்ெசய்யப்படும்நாள்

1 ஆேரானின் இரண்டு மகன்கள்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தய ேல ேசர்ந்து
மரணமைடந்தபன்பு, ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 2 “கருபாசனத்தன்ேமல் ஒரு
ேமகத்தல் நான் காணப்படுேவன்;
ஆதலால் உன் சேகாதரனாகய ஆேரான்
மரணமைடயாமலிருக்க, பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ேல தைரக்கு உட்புறத்தலிருக்கற
ெபட்டியன்ேமலுள்ள கருபாசன மூடிக்கு
முன்பாக எல்லா ேநரங்களிலும்
வரேவண்டாம் என்று அவனுக்குச் ெசால்.
3 ஆேரான் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள்
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நுைழயேவண்டிய வதமாவது: அவன் ஒரு
காைளையப் பாவநவாரணபலியாகவும்,
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவச் சர்வாங்க
தகனபலியாகவும் ெசலுத்த
நுைழயேவண்டும். 4 அவன் பரிசுத்தமான
சணல்நூல்சட்ைடைய அணிந்து, தன்
இடுப்ப ற்குச் சணல்நூல் உள்ளாைடையப்
ேபாட்டு, சணல்நூல் இடுப்புக்கச்ைசையக்
கட்டி, சணல்நூல் தைலப்பாைகையத்
அணிந்துெகாண்டிருக்கேவண்டும்;
அைவகள் பரிசுத்த உைடகள்; அவன்
தண்ணீரில் குளித்து, அைவகைள
அணிந்துெகாண்டு, 5இஸ்ரேவல்மக்களாகய
சைபயாரிடத்த ேல, பாவநவாரணபலியாக
இரண்டு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும்,
சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
ஆட்டுகடாைவயும் வாங்கக்கடவன்.
6 பன்பு ஆேரான் தனக்காகவும் தன்
வீட்டாருக்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி,
தன்னுைடய பாவநவாரணபலியன்
காைளையச் ேசரச்ெசய்து, 7 அந்த
இரண்டு ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும்
ெகாண்டுவந்து, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிேல ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் நறுத்த , 8 அந்த இரண்டு
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும் குறத்துக்
ேயேகாவாக்ெகன்றுஒருசீட்டும், ேபாக்காடாக
வ டப்படும் ெவள்ளாட்டுக்கடாவுக்ெகன்று
ஒரு சீட்டும் ேபாட்டு, 9 ெயேகாவாக்ெகன்று
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சீட்டு வழுந்த ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப்
பாவநவாரணபலியாகச் ேசரச்ெசய்து,
10 ேபாக்காடாக வ டப்படச் சீட்டு வழுந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ, அைதக்ெகாண்டு
பாவநவ ர்த்த உண்டாக்கவும் அைதப்
ேபாக்காடாக வனாந்த ரத்த ேல ேபாகவ டவும்,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் உய ேராேட
நறுத்த ; 11 “பன்புஆேரான்தனக்காகவும்தன்
வீட்டாருக்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி,
தன்னுைடய பாவநவாரணத்தற்கான
காைளையக் ெகாண்டுவந்து, அைதக்
ெகான்று, 12 ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயலிருக்கும் பலிபீடத்தன்ேமலுள்ள
ெநருப்புத்தணலினால் தூபகலசத்ைத
ந ரப்ப , ெபாடியாக்கப்பட்ட நறுமண
தூபவர்க்கத்த ேல தன் ைகப்ப டிகள்
நைறய எடுத்து, தைரக்கு உட்புறமாகக்
ெகாண்டுவந்து, 13தான்மரணமைடயாமலிருக்க
தூபேமகமானது சாட்ச ப்ெபட்டியன்ேமல்
இருக்கும் கருபாசனத்ைத மூடத்தக்கதாக,
ெயேகாவாவுவுைடய சந்ந தயல்
ெநருப்பன்ேமல் தூபவர்க்கத்ைதப்
ேபாடக்கடவன். 14 பன்பு காைளயன்
இரத்தத்த ேல ெகாஞ்சம் எடுத்து,
கீழ்ப்புறமாக நன்று, தன் வ ரலினால்
கருபாசனத்தன்ேமல் ெதளித்து, அந்த
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்துக்
கருபாசனத்த ற்கு முன்பாக ஏழுமுைற தன்
வ ரலினால் ெதளிக்கக்கடவன். 15 பன்பு
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மக்களுைடய பாவநவாரணபலியான
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ அவன் ெகான்று,
அதன் இரத்தத்ைதத் தைரக்கு உட்புறமாகக்
ெகாண்டுவந்து, காைளயன் இரத்தத்ைதத்
ெதளித்ததுேபால, அதன் இரத்தத்ைதயும்
கருபாசனத்தன்ேமலும் அதற்குமுன்பாகவும்
ெதளித்து, 16 இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
தீட்டுகளினிமித்தமும், அவர்களுைடய சகல
பாவங்களினாலும்உண்டானஅவர்களுைடய
மீறுதல்களினிமித்தமும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்காகப் ப ராயச்ச த்தம்ெசய்து,
அவர்களிடத்தல் அவர்களுைடய
தீட்டுகளுக்குள்ேளநற்க றஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்காகவும்
அப்படிேய ெசய்யக்கடவன். 17 பாவநவ ர்த்த
ெசய்யும்படி அவன் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள்
நுைழந்து, தனக்காகவும் தன்
வீட்டாருக்காகவும் இஸ்ரேவல் சைபயார்
அைனவருக்காகவும் பாவநவ ர்த்த ெசய்து,
ெவளிேய வருமளவும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல்
ஒருவரும் இருக்கக்கூடாது. 18 பன்பு
அவன் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
இருக்கறபலிபீடத்தண்ைடவந்து,அதற்காகப்
ப ராயச்ச த்தம்ெசய்து, காைளயன்
இரத்தத்தலும் ெவள்ளாட்டுக் கடாவன்
இரத்தத்தலும் ெகாஞ்சம் எடுத்து,
பலிபீடத்துக் ெகாம்புகளின்ேமல் சுற்றலும்
பூச , 19 தன் வ ரலினால் அந்த இரத்தத்தல்
எடுத்து, ஏழுமுைற அதன்ேமல் ெதளித்து,
அைத இஸ்ரேவல் மக்களின் தீட்டுகள் நீங்கச்
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சுத்த கரித்து, பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும்.
20 “அவன் இப்படிப் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்கும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும்
ப ராயச்ச த்தம் ெசய்துமுடிந்தபன்பு,
உய ேராடிருக்க ற ெவள்ளாட்டுக்கடாைவச்
ேசரச்ெசய்து, 21 அதன் தைலயன்ேமல்
ஆேரான் தன்இரண்டுைககைளயும்ைவத்து,
அதன்ேமல் இஸ்ரேவல் மக்களுைடய சகல
அக்க ரமங்கைளயும் அவர்களுைடய எல்லாப்
பாவங்களினாலும்உண்டானஅவர்களுைடய
சகல மீறுதல்கைளயும் அறக்ைகய ட்டு,
அைவகைள ெவள்ளாட்டுக்கடாவனுைடய
தைலயன்ேமல் சுமத்த , அைத
அதற்கான ஒருவன் ைகயல் ெகாடுத்து
வனாந்த ரத்த ற்கு அனுப்பவடுவானாக.
22 அந்த ெவள்ளாட்டுக்கடா அவர்களுைடய
அக்க ரமங்கைளெயல்லாம் தன்ேமல்
சுமந்துெகாண்டு, குடியல்லாத
ேதசத்த ற்குப் ேபாவதாக; அவன் அந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவ வனாந்த ரத்த ேல
ேபாகவ டக்கடவன். 23 “ஆேரான்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள் வந்து, தான்
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாது,
அணிந்தருந்த சணல்நூல் உைடகைளக்
கழற்ற , அங்ேக ைவத்துவ ட்டு, 24 பரிசுத்த
இடத்த ேல தண்ணீரில் குளித்து, தன்
உைடகைள அணிந்துெகாண்டு, ெவளிேய
வந்து, தன் சர்வாங்கதகனபலிையயும்
மக்களின் சர்வாங்கதகனபலிையயும்
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ெசலுத்த , தனக்காகவும் மக்களுக்காகவும்
பாவநவ ர்த்த ெசய்து, 25பாவநவாரணபலியன்
ெகாழுப்ைபப் பலிபீடத்தன்ேமல்
எரிக்கக்கடவன். 26 ேபாகவ டப்படும்
ேபாக்காடாக ய ெவள்ளாட்டுக்கடாைவக்
ெகாண்டுேபாய் வ ட்டவன், தன்
உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில்
குளித்து, பன்பு முகாமிற்குள்
வருவானாக. 27 பாவநவ ர்த்த க்ெகன்று
பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள் இரத்தம்
ெகாண்டுவரப்பட்ட பாவநவாரணபலியாகய
காைளையயும், பாவநவாரணபலியாகய
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும், முகாமிற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய், அைவகளின்
ேதாைலயும், மாம்சத்ைதயும், சாணிையயும்
ெநருப்ப ேல சுட்ெடரிக்கக்கடவர்கள்.
28 அைவகைளச் சுட்ெடரித்தவன் தன்
உைடகைளத் துைவத்து, தண்ணீரில்
குளித்து, பன்பு முகாமிற்குள் வருவானாக.
29 “ஏழாம் மாதம் பத்தாம் ேததய ேல,
இஸ்ரேவலனானாலும், உங்களுக்குள்
தங்கும் அந்நயனானாலும், தங்கள்
ஆத்துமாக்கைளத்தாழ்ைமப்படுத்துவதுமன்ற ,
ஒரு ேவைலயும் ெசய்யாமல்
இருக்கேவண்டும்; இது உங்களுக்கு
ந ரந்தரமான கட்டைளயாக இருப்பதாக.
30 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் உங்கள்
பாவெமல்லாம்நீங்க ச்சுத்த கரிக்கப்படும்படி,
அந்நாளில் உங்கைளச் சுத்த கரிக்க,
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உங்களுக்காகப்பாவநவ ர்த்த ெசய்யப்படும்.
31 உங்களுக்கு அது வேசஷத்த ஓய்வுநாள்;
அத ேல உங்கள் ஆத்துமாக்கைளத்
தாழ்ைமப்படுத்தக்கடவீர்கள்; இது
ந ரந்தரமான கட்டைள. 32 அப ேஷகம்
ெபற்றவனும்,தன்தகப்பனுைடயபட்டத்த ற்கு
வந்து ஆசாரிய ஊழியம்ெசய்யப் ப ரதஷ்ைட
ெசய்யப்பட்டவனுமாகய ஆசாரியேன
பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கடவன். அவன்
பரிசுத்த உைடகளாகய சணல்நூல்
உைடகைள அணிந்துெகாண்டு, 33 பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்கும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும்,
பலிபீடத்த ற்கும், ப ராயச்ச த்தம்ெசய்து,
ஆசாரியர்களுக்காகவும் சைபயன்
சகல மக்களுக்காகவும் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன். 34 இப்படி வருடத்தல்
ஒருமுைற இஸ்ரேவல் மக்களுக்காக,
அவர்களுைடய சகல பாவங்களுக்கும்
பாவநவ ர்த்த ெசய்வது, உங்களுக்கு
ந ரந்தரமானகட்டைளயாகஇருப்பதாகஎன்று
ெசால் என்றார். ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேயஆேரான்ெசய்தான்.

அத்த யாயம் 17
பரிசுத்தஇரத்தம்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 2 “நீ ஆேராேனாடும் அவனுைடய
மகன்கேளாடும் இஸ்ரேவல் மக்கள்
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அைனவேராடும் ெசால்லேவண்டியதாவது;
ெயேகாவா கட்டைளயடுகறது
என்னெவன்றால்: 3 இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரில் எவனாகலும்
மாட்ைடயாவது ெசம்மறயாட்ைடயாவது
ெவள்ளாட்ைடயாவது ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலாகய ெயேகாவாவுைடய
வாசஸ்தலத்த ற்கு முன்பாக,
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தும்படி
ெகாண்டுவராமல், 4 முகாமிற்குள்ேளேயா
அல்லது ெவளிேயேயா அைதக் ெகான்றால்,
அது அந்த மனிதனுக்கு இரத்தப்பழியாகக்
கருதப்படும். அந்த மனிதன் இரத்தம்
ச ந்தனபடியால், தன் மக்களுக்குள்
இல்லாமல் அறுப்புண்டுேபாவான்.
5 ஆைகயால் இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெவளிய ேல பலியடுகற தங்களுைடய
பலிகைள, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில்
ஆசாரியனிடத்தல் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்து, அங்ேக
அைவகைளக் ெயேகாவாவுக்குச்
சமாதானபலிகளாகச் ெசலுத்தக்கடவர்கள்.
6 அங்ேக ஆசாரியன், இரத்தத்ைத
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் இருக்கற
ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல்
ெதளித்து, ெகாழுப்ைபக் ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயாக எரிக்கக்கடவன்.
7 தாங்கள் முைறேகடான முைறயல்
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பன்பற்றுகற ேபய்களுக்குத்* தங்கள்
பலிகைள இனிச் ெசலுத்தாமல்
இருப்பார்களாக; இது அவர்கள்
தைலமுைறேதாறும் அவர்களுக்கு
ந ரந்தரமான கட்டைளயாக இருப்பதாக.
8 ேமலும் நீ அவர்கைள ேநாக்க : “இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரிலும் உங்கள் நடுேவ
தங்குகற அந்நயர்களிலும் எவனாகலும்
சர்வாங்கதகனபலி முதலானைவகைளச்
ெசலுத்த , 9 அைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிேல ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும்படி ெகாண்டுவராவ ட்டால்,
அவன் தன் மக்களுக்குள் இல்லாமல்
அறுப்புண்டுேபாவான் என்று ெசால்.
10 “இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிலும்
உங்களுக்குள் தங்கும் அந்நயர்களிலும்
எவனாகலும் எந்தெவாரு இரத்தத்ைதச்
சாப்ப ட்டால், இரத்தத்ைதச் சாப்ப ட்ட
அவனுக்குவேராதமாக நான் என்முகத்ைதத்
தருப்ப , அவன் தன் மக்களுக்குள்
இல்லாதபடி அவைன அறுப்புண்டுேபாகச்
ெசய்ேவன். 11 மாம்சத்தன் உய ர்
இரத்தத்தல் இருக்கறது; நான் அைத
உங்களுக்குப் பலிபீடத்தன்ேமல் உங்கள்
ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யும்படிக் கட்டைளய ட்ேடன்;
ஆத்துமாவற்காகப் பாவநவ ர்த்த

* அத்த யாயம் 17:7 17:7ஆடுெதய்வம்
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ெசய்க றது இரத்தேம. 12 ஆகேவ உங்களில்
ஒருவனும் இரத்தம் சாப்ப டேவண்டாம்,
உங்கள் நடுேவ தங்குகற அந்நயனும்
இரத்தம் சாப்ப டேவண்டாம்” என்று
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
13 “இஸ்ரேவல் மக்களிலும் உங்களுக்குள்
தங்குகற அந்நயர்களிலும் எவனாகலும்
சாப்ப டத்தக்க ஒரு மிருகத்ைதயாவது ஒரு
பறைவையயாவது ேவட்ைடயாடிப் ப டித்தால்,
அவன் அதன் இரத்தத்ைதச் ச ந்தச்ெசய்து,
மண்ணினால் அைத மூடேவண்டும்.
14 சகல மாம்சத்த ற்கும் இரத்தம் உய ராக
இருக்க றது; இரத்தம் உயருக்குச் சமானம்;
ஆைகயால் எந்த மாம்சத்தன்இரத்தத்ைதயும்
சாப்ப டேவண்டாம்; சகல மாம்சத்தன்
உயரும் அதன் இரத்தம் தாேன; அைதச்
சாப்படுக ற எவனும் அறுப்புண்டுேபாவான்
என்றுஇஸ்ரேவல்மக்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
15 தானாக இறந்துேபானைதயாவது,
பீறுண்டைதயாவது சாப்ப ட்டவன்
எவனும் அவன் இஸ்ரேவலனானாலும்
அந்நயனானாலும், தன் உைடகைளத்
துைவத்து, தண்ணீரில் குளித்து,
மாைலவைரத் தீட்டாயருப்பானாக;
பன்பு சுத்தமாக இருப்பான். 16 அவன்
தன் உைடகைளத் துைவக்காமலும்,
குளிக்காமலும் இருந்தால், தன்
அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பான் என்று ெசால்”
என்றார்.
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அத்த யாயம் 18
ஒழுக்க சீர்ேகடுகளுக்கானவதமுைறகள்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா.
3 நீங்கள் குடியருந்த எக ப்துேதசத்தாருைடய
ெசயல்களின்படி ெசய்யாமலும், நான்
உங்கைள அைழத்துப்ேபாக ற கானான்
ேதசத்தாருைடய ெசயல்களின்படி
ெசய்யாமலும், அவர்களுைடய
முைறைமகளின்படி நடவாமலும்,
4 என்னுைடய நயாயங்களின்படி
ெசய்து, என்னுைடய கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாண்டு நடங்கள்; நான் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா. 5 “ஆைகயால்
என் கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும்
ைகக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள்; அைவகளின்படி
ெசய்க றவன் எவனும் அைவகளால்
பைழப்பான்; நான் ெயேகாவா. 6 “ஒருவனும்
தனக்கு ெநருங்கன இனமாகய
ஒருத்தைய ந ர்வாணமாக்குவதற்கு
அவைளச் ேசரக்கூடாது; நான் ெயேகாவா.
7 உன் தகப்பைனயாவது உன்
தாையயாவது ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது;
அவள் உன் தாயானவள்; அவைள
ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது. 8 உன்
தகப்பனுைடய மைனவைய
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ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அது உன்
தகப்பனுைடய ந ர்வாணம். 9 உன்
தகப்பனுக்காவது உன் தாய்க்காவது
வீட்டிேலா ெவளிய ேலா ப றந்த மகளாகய
உன் சேகாதரிைய ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது.
10 உன் மகனுைடய மகைளயாவது
உன் மகளுைடய மகைளயாவது
ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அது உன்னுைடய
ந ர்வாணம். 11 உன் தகப்பனுைடய
மைனவய டத்தல்உன்தகப்பனுக்குப்ப றந்த
மகைள ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அவள்
உனக்குச் சேகாதரி. 12 உன் தகப்பனுைடய
சேகாதரிைய ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது;
அவள் உன் தகப்பனுக்கு ெநருங்கன
உறவானவள். 13 உன் தாயனுைடய
சேகாதரிைய ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது;
அவள் உன் தாய்க்கு ெநருங்கன
உறவானவள். 14 உன் தகப்பனுைடய
சேகாதரைன ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது;
அவன் மைனவையச் ேசராேத; அவள்
உன் தகப்பனுைடய சேகாதரி. 15 உன்
மருமகைள ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது;
அவள் உன் மகனுக்கு மைனவ ,
அவைள ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது.
16 உன் சேகாதரனுைடய மைனவைய
ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அது உன்
சேகாதரனுைடய ந ர்வாணம். 17 ஒரு
ெபண்ைணயும் அவளுைடய மகைளயும்
ந ர்வாணமாக்கக்கூடாது; அவளுைடய
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மகன்களின் மகைளயும் மகளின்
மகைளயும் ந ர்வாணமாக்கும்படி
தருமணம் ெசய்யக்கூடாது; இவர்கள்
அவளுக்கு ெநருங்கன உறவானவர்கள்;
அது முைறேகடு. 18 உன் மைனவ
உய ேராடிருக்கும்ேபாது அவளுக்கு
உபத்த ரவமாக அவள் சேகாதரிையயும்
ந ர்வாணமாக்குவதற்காக அவைளத்
தருமணம் ெசய்யக்கூடாது.
19 “ெபண்ணானவள் மாதவலக்கால்
வலக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது, அவைள
ந ர்வாணமாக்க அவேளாேட ேசராேத.
20 ப றனுைடய மைனவேயாேட ேசர்ந்து
உடலுறவுெகாண்டு, அவள்மூலம் உன்ைனத்
தீட்டுப்படுத்த க் ெகாள்ளேவண்டாம்.
21 நீ உன் சந்ததயல் யாைரயாகலும்
ேமாேளகு ெதய்வத்த ற்ெகன்று தீயல்
பலியாக்க இடம்ெகாடுக்காேத; உன்
ேதவனுைடய நாமத்ைதப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்காேத; நான் ெயேகாவா.
22 ெபண்ேணாடு உடலுறவு ெசய்வதுேபால
ஆேணாேட உடலுறவு ெசய்யேவண்டாம்;
அது அருவருப்பானது. 23 எந்தெவாரு
மிருகத்ேதாடும் நீ உடலுறவுெகாண்டு,
அதனாேல உன்ைனத் தீட்டுப்படுத்த
ேவண்டாம்; ெபண்ணானவள் மிருகத்ேதாேட
உடலுறவுெகாள்ள ஏதுவாக அதற்கு
முன்பாக ந ற்கக்கூடாது; அது அருவருப்பான
தாறுமாறு. 24 “இைவகளில் ஒன்றனாலும்
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உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாதருங்கள்; நான்
உங்கள் முன்னின்று துரத்தவடுகற மக்கள்
இைவகெளல்லாவற்றாலும் தங்கைளத்
தீட்டுப்படுத்தயருக்க றார்கள்; ேதசமும்
தீட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்க றது. 25 ஆைகயால்
அதன் அக்க ரமத்ைத வ சாரிப்ேபன்;
ேதசம் தன் மக்கைள புறக்கணித்துவடும்.
26 இந்த அருவருப்புகைளெயல்லாம்
உங்களுக்குமுன் இருந்த அந்த ேதசத்தன்
மனிதர்கள் ெசய்ததனாேல ேதசம் தீட்டானது.
27 இப்ெபாழுதும் உங்களுக்கு முன் இருந்த
மக்கைள ேதசம் புறக்கணித்தைதப்ேபால,
நீங்கள் அைதத் தீட்டுப்படுத்தும்ேபாது
அது உங்கைளயும் புறக்கணிக்காதருக்க,
28 நீங்கள் என் கட்டைளகைளயும் என்
நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாண்டு,
ேதசத்த ேல ப றந்தவனானாலும் உங்கள்
நடுேவ தங்குகற அந்நயனானாலும்
இந்த அருவருப்புகளில் ஒன்ைறயும்
ெசய்யேவண்டாம். 29 இப்படிப்பட்ட
அருவருப்பானைவகளில் ஒன்ைறயாவது
யாராவது ெசய்தால், ெசய்த அந்த
ஆத்துமாக்கள் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி
அறுப்புண்டு ேபாவார்கள். 30 ஆைகயால்
உங்களுக்குமுன்ெசய்யப்பட்டஅருவருப்பான
முைறைமகளில் யாெதான்ைற நீங்கள்
ெசய்து, அைவகளால் உங்கைளத்
தீட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ளாமலிருக்க என்
கட்டைளையக் ைகக்ெகாள்ளுங்கள்; நான்
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உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா என்று
ெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 19
ஒழுக்கெநற கள்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களின் சைப
அைனத்ேதாடும் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: உங்கள் ேதவனும்
ெயேகாவாவாகய நான் பரிசுத்தர்,
ஆைகயால் நீங்களும் பரிசுத்தராக
இருங்கள். 3 உங்களில் அவனவன்
தன்தன் தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும்
பயந்தருக்கவும், என் ஓய்வு நாட்கைள
அனுசரிக்கவும்கடவீர்கள்; நான் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா. 4 சைலகைள
நாடாமலும், வார்ப்ப க்கப்பட்ட ெதய்வங்கைள
உங்களுக்கு உண்டாக்காமலும்
இருப்பீர்களாக; நான் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா. 5 “நீங்கள் சமாதானபலிையக்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தனால், அைத
மன உற்சாகமாகச் ெசலுத்துங்கள்.
6 நீங்கள் அைதச் ெசலுத்துகற நாளிலும்
மறுநாளிலும் அைதச் சாப்ப டேவண்டும்;
மூன்றாம் நாள்வைர மீதயானது
ெநருப்ப ேல சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவது.
7 மூன்றாம் நாளில் அதல் எைதயாகலும்
சாப்ப ட்டால் அருவருப்பாயருக்கும்; அது
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அங்கீகரிக்கப்படமாட்டாது. 8 அைதச்
சாப்படுக றவன் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமானைதப்பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனதனால்
அவன் தன் அக்க ரமத்ைதச் சுமந்து,
தன் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி
அறுப்புண்டுேபாவான். 9 “நீங்கள்
ேதசத்தன் பயைர அறுக்கும்ேபாது,
உன் வயலின் ஓரத்தல் இருக்கறைத
முற்றலும் அறுக்காமலும், ச ந்த க்க டக்க ற
கத ர்கைளப் ெபாறுக்காமலும், 10 உன்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ேல பன் அறுப்ைப
அறுக்காமலும், அத ேல ச ந்த க்க டக்க ற
பழங்கைளப் ெபாறுக்காமலும்,
அைவகைள ஏைழகளுக்கும் பரேதச க்கும்
வ ட்டுவடுவாயாக; நான் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா. 11 “நீங்கள்
தருடாமலும், வஞ்சைனெசய்யாமலும்,
ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாமலும்
இருங்கள். 12 என் நாமத்ைதக்ெகாண்டு
ெபாய்யாைணயடுகறதனால், உங்கள்
ேதவனுைடய நாமத்ைதப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்காமலும் இருப்பீர்களாக; நான்
ெயேகாவா. 13 “ப றைன ஒடுக்காமலும்
ெகாள்ைளய டாமலும் இருப்பாயாக;
கூலிக்காரனுைடய கூலி வடியற்காலம்வைர
உன்னிடத்தல் இருக்கக்கூடாது.
14 ெசவ டைன ந ந்த க்காமலும், குருடனுக்கு
முன்ேன தைடகைள ைவக்காமலும், உன்
ேதவனுக்குப் பயந்தருப்பாயாக; நான்
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ெயேகாவா. 15 “நயாயவ சாரைணயல்
அநயாயம் ெசய்யாதருங்கள்; ச றயவனுக்கு
முகதாட்சணியம் ெசய்யாமலும்,
ெபரியவனுைடய முகத்த ற்கு பயப்படாமலும்,
நீதயாகப் ப றனுக்கு நயாயந்தீர்ப்பாயாக.
16 உன் மக்களுக்குள்ேள அங்கும் இங்கும்
ேகாள்ெசால்லித் த ரியாேத; *ப றனுைடய
இரத்தப்பழிக்கு உட்படேவண்டாம்; நான்
ெயேகாவா. 17 “உன் சேகாதரைன உன்
உள்ளத்தல் பைகக்காேத; ப றன்ேமல்
பாவம் சுமராதபடி அவைன எப்படியும்
கடிந்து ெகாள்ளேவண்டும். 18 பழிக்குப்பழி
வாங்காமலும் உன் மக்கள்ேமல்
ெபாறாைமெகாள்ளாமலும், உன்னில்
நீ அன்புகூறுவதுேபால் ப றனிலும்
அன்புகூருவாயாக; நான் ெயேகாவா. 19 “என்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்வீர்களாக;
உன் மிருகங்கைள ேவறு இனத்ேதாேட
ெபருகச்ெசய்யாேத; உன் வயலிேல
ெவவ்ேவறு வைகயான வைதகைளக்
கலந்து வைதக்காேத; சணல்நூலும்
கம்பளிநூலும் கலந்த உைடைய அணியாேத
20 “ஒருவனுக்கு அடிைமயானவள்
ஒரு ஆணுக்கு நயமிக்கப்பட்டவளாக
இருந்து, முற்றலும் மீட்கப்படாமலும்
தன்னிச்ைசயாக வ டப்படாமலுமிருக்க,
அவேளாேட ஒருவன் காம உணர்வுடன்

* அத்த யாயம் 19:16 19:16 மற்றவர்களுைடய உயைர
ேசதப்படுத்தகூடாது
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உடலுறவுெகாண்டால், அவர்கள் ெகாைல
ெசய்யப்படாமல், அடிக்கப்படேவண்டும்;
அவள் சுதந்த ரமுள்ளவள் அல்ல.
21 அவன் தன் குற்றநவாரணபலியாக
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டுவரக்கடவன்.
22 அதனாேல ஆசாரியன் அவன் ெசய்த
பாவத்தனிமித்தம் அவனுக்காகக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யக்கடவன்; அப்ெபாழுது அவன்
ெசய்த பாவம் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்.
23 “நீங்கள் அந்த ேதசத்தல் வந்து,
சாப்ப டத்தக்க பழங்கைளத் தருகற
பலவத மரங்கைள நாட்டினபன்பு
அைவகளின் பழங்கைள வருத்தேசதனம்†

இல்லாதைவகெளன்று கருதுவீர்களாக;
மூன்று வருடங்கள் அது சாப்ப டப்படாமல்,
வருத்தேசதனம் இல்லாததாக உங்களுக்கு
கருதப்படேவண்டும். 24 பன்பு
நான்காம் வருடத்த ேல அைவகளின்
பழங்கெளல்லாம் ெயேகாவாவுக்குத்
துதெசலுத்துகறதற்ேகற்ற பரிசுத்தமாக
இருக்கும். 25 ஐந்தாம் வருடத்த ேல
அைவகளின் பழங்கைளச் சாப்ப டலாம்;
இப்படி அைவகளின் பலன் உங்களுக்குப்
ெபருகும்; நான் உங்கள் ேதவனாகய

† அத்த யாயம் 19:23 19:23சுத்தமில்லாத பழங்கள்.
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ெயேகாவா. 26 “யாெதான்ைறயும்
இரத்தத்துடன் சாப்ப டேவண்டாம்.
குற ேகட்காமலும், நாள்பார்க்காமலும்
இருப்பீர்களாக. 27 உங்கள் தைலமுடிையச்
சுற்ற ஒதுக்காமலும், தாடியன் ஓரங்கைளக்
கத்தரிக்காமலும், 28 ெசத்தவனுக்காக
உங்கள் உடைலக் கீற க்ெகாள்ளாமலும்,
அைடயாளமான எழுத்துக்கைளஉங்கள்ேமல்
குத்த க்ெகாள்ளாமலும் இருப்பீர்களாக; நான்
ெயேகாவா. 29 “ேதசத்தார் ேவச த்தனம்ெசய்து
ேதசெமங்கும் முைறேகடான
பாவம் நைறயாதபடி உன் மகைள
ேவச த்தனம்ெசய்ய வடுகறதனாேல
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காேத. 30 என்
ஓய்வுநாட்கைள அனுசரித்து, என் பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதக்குற த்துப் பயபக்தயாக
இருப்பீர்களாக; நான் ெயேகாவா.
31 “மாந்த ரீகம் ெசய்க றவர்கைள நாடி,
குறெசால்லுகறவர்கைளத் ேதடாதருங்கள்;
அவர்களாேல தீட்டுப்படேவண்டாம்;
நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா.
32 “நைரத்தவனுக்கு முன்பாக எழுந்து,
முத ர்வயதுள்ளவன்முகத்ைதக் கனப்படுத்த ,
உன் ேதவனுக்குப் பயப்படுவாயாக; நான்
ெயேகாவா. 33 “யாெதாரு அந்நயன்
உங்கள் ேதசத்தல் உங்கேளாேட தங்கனால்,
அவைனச் சறுைமப்படுத்தேவண்டாம்.
34 உங்களிடத்தல் குடியருக்க ற அந்நயைன
இஸ்ரேவலைனப்ேபால கருத , நீங்கள்
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உங்களில் அன்புெசலுத்துவதுேபால
அவனிலும் அன்புெசலுத்துவீர்களாக;
நீங்களும் எக ப்துேதசத்தல் அந்நயர்களாக
இருந்தீர்கேள; நான் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா. 35 “நயாயவ சாரைணயலும்,
அளவலும், நைறயலும், படியலும்
அநயாயம் ெசய்யாதருப்பீர்களாக.
36 நயாயமான தராசும், நயாயமான
நைறகல்லும், நயாயமான மரக்காலும்,
நயாயமான படியும் உங்களுக்கு
இருக்கேவண்டும்; நான் உங்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா.
37 ஆைகயால் என்னுைடய கட்டைளகள்,
நயாயங்கள் யாைவயும் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி நடக்கக்கடவீர்கள்; நான்
ெயேகாவா என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 20
சட்டத்ைதமீறுபவர்களுக்கானதண்டைன

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
2 “பன்னும் நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்;
இஸ்ரேவல் மக்களிலும் இஸ்ரேவலில்
குடியருக்க ற அந்நயர்களிலும் எவனாகலும்
தன் சந்ததயல் ஒரு பள்ைளைய ேமாேளகு
ெதய்வத்த ற்ெகன்று ெகாடுத்தால், அவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; ேதசத்தன்
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மக்கள் அவன்ேமல் கல்ெலறயேவண்டும்.
3 அவன் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்த , என் பரிசுத்த நாமத்ைதப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்கும்படி,
தன் சந்ததயல் ஒரு பள்ைளைய
ேமாேளகுக்குக் ெகாடுத்ததனாேல, நான்
அப்படிப்பட்டவனுக்கு வேராதமாக எத ர்த்து
நன்று, அவைனத் தன் மக்களுக்குள்
இல்லாதபடி அறுப்புண்டு ேபாகச் ெசய்ேவன்.
4 அவன் தன் சந்ததயல் ஒரு பள்ைளைய
ேமாேளகுக்குக்ெகாடுக்கும்ேபாது, ேதசத்தன்
மக்கள்அவைனக்ெகாைலெசய்யாதபடிக்குக்
கண்டுெகாள்ளாமல் இருந்தால்,
5 நான் அந்த மனிதனுக்கும் அவன்
குடும்பத்த ற்கும் வ ேராதமாக எத ர்த்து
நன்று, அவைனயும், அவன் பன்ேன
ேமாேளைக வபசாரமார்க்கமாகப்
பன்பற்றன அைனவைரயும், தங்கள்
மக்களுக்குள் இல்லாதபடிக்கு
அறுப்புண்டுேபாகச் ெசய்ேவன்.
6 “ேஜாத டம் பார்க்க றவர்கைளயும்
குறெசால்லுகறவர்கைளயும் பன்பற்ற
ெகட்டுப்ேபாக எந்த ஆத்துமா அவர்கைள
நாடுக றாேனா, அந்த ஆத்துமாவுக்கு
வ ேராதமாக எத ர்த்துநன்று, அவைனத்
தன் மக்களுக்குள் இல்லாதபடி
அறுப்புண்டுேபாகச் ெசய்ேவன். 7 ஆதலால்
நீங்கள் உங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்த ப்
பரிசுத்தராக இருங்கள்; நான் உங்கள்
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ேதவனாகய ெயேகாவா. 8 என்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு நடவுங்கள்;
நான் உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்குக ற
ெயேகாவா. 9 “தன் தகப்பைனயாவது
தன் தாையயாவது சப க்க ற எவனும்
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்; அவன் தன்
தகப்பைனயும் தாையயும் சப த்தான்,
அவனுைடய இரத்தப்பழி அவன்ேமல்
இருப்பதாக. 10 “ஒருவன் பறனுைடய
மைனவேயாேட வ பசாரம் ெசய்தால்,
ப றன் மைனவேயாேட வ பசாரம்
ெசய்த அந்த வ பசாரனும் அந்த
வ பசாரியும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்.
11 தன் தகப்பனுைடய மைனவேயாேட
உறவுெகாள்க றவன் தன் தகப்பைன
ந ர்வாணமாக்கனபடியால், இருவரும்
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்;
அவர்களுைடய இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல்
இருப்பதாக. 12 ஒருவன் தன்
மருமகேளாேட உறவுெகாண்டால்,
இருவரும் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்;
அருவருப்பான தாறுமாறு ெசய்தார்கள்;
அவர்களுைடய இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல்
இருப்பதாக. 13 ஒருவன் ெபண்ேணாேட
உடலுறவு ெகாள்க றதுேபால ஆேணாேட
உடலுறவுெகாண்டால், அருவருப்பான
காரியம் ெசய்த அந்த இருவரும்
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்;
அவர்களுைடய இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல்
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இருப்பதாக. 14 ஒருவன் ஒரு
ெபண்ைணயும் அவள் தாையயும் தருமணம்
ெசய்தால், அது முைறேகடு; இந்தவத
முைறேகடு உங்களுக்குள் இல்லாதபடி,
அவைனயும் அவர்கைளயும் ெநருப்பல்
சுட்ெடரிக்கேவண்டும். 15 ஒருவன்
மிருகத்ேதாேட உடலுறவுெகாண்டால்,
அவன் ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்;
அந்த மிருகத்ைதயும் ெகால்லக்கடவீர்கள்.
16 ஒரு ெபண் யாெதாரு மிருகத்ேதாேட
ேசர்ந்து உடலுறவுெகாண்டால், அந்த
ெபண்ைணயும் அந்த மிருகத்ைதயும்
ெகால்லக்கடவாய்; இரு ஜீவனும்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; அைவகளின்
இரத்தப்பழி அைவகளின்ேமல் இருப்பதாக.
17 “ஒருவன் தன் தகப்பனுக்காவது
தன் தாய்க்காவது மகளாயருக்க ற
தன் சேகாதரிையச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
அவன் அவளுைடய ந ர்வாணத்ைதயும்,
அவள் அவனுைடய ந ர்வாணத்ைதயும்
பார்த்தால், அது பாதகம்; அவர்கள்
தங்கள் மக்களின் கண்களுக்கு முன்பாக
அறுப்புண்டு ேபாகக்கடவர்கள்; அவன் தன்
சேகாதரிைய ந ர்வாணப்படுத்தனான்;
அவன் தன் அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பான்.
18 ஒருவன் மாதவ டாய் உள்ள
ெபண்ணுடன் உடலுறவுெகாண்டு, அவைள
ந ர்வாணமாக்கனால், அவன் அவளுைடய
இரத்தப்ேபாக்ைகத் த றந்து, அவளும் தன்
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இரத்தப்ேபாக்ைக ெவளிப்படுத்தனபடியால்,
இருவரும் தங்கள் மக்களுக்குள்
இல்லாதபடி அறுப்புண்டுேபாகேவண்டும்.
19 உன் தாயனுைடய சேகாதரிையயும்
உன் தகப்பனுைடய சேகாதரிையயும்
ந ர்வாணமாக்காேத, அப்படிப்பட்டவன் தன்
ெநருங்கய இனத்ைத அவமானமாக்கனான்;
அவர்கள் தங்கள் அக்க ரமத்ைதச்
சுமப்பார்கள். 20 ஒருவன் தன் தகப்பனின்
சேகாதரனுைடய மைனவேயாேட
சயனித்தால், அவன் தன் தகப்பனின்
சேகாதரைன ந ர்வாணமாக்கனான்;
அவர்கள் தங்கள் பாவத்ைதச் சுமப்பார்கள்,
வாரிசு இல்லாமல் சாவார்கள். 21 ஒருவன்
தன் சேகாதரனுைடய மைனவையத்
தருமணம்ெசய்தால், அது அசுத்தம்; தன்
சேகாதரைன ந ர்வாணமாக்கனான்,
அவர்கள் வாரிசு இல்லாமலிருப்பார்கள்.
22 “ஆைகயால் நீங்கள் குடியருப்பதற்காக
நான் உங்கைளக் ெகாண்டுேபாக ற
ேதசம் உங்கைள வாந்த பண்ணாதபடி,
நீங்கள் என் கட்டைளகள் யாைவயும்
என்னுைடய நயாயங்கள் யாைவயும்
ைகக்ெகாண்டு நடங்கள். 23 நான்
உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தவடுகற
மக்களுைடய பழக்கவழக்கங்களின்படி
நடக்காதருங்கள்; அவர்கள் இப்படிப்பட்ட
காரியங்கைளெயல்லாம் ெசய்தபடியால்
நான் அவர்கைள ெவறுத்ேதன்.
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24 “நீங்கள் அவர்கள் ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்கள் என்று
உங்களுடன் ெசான்ேனன்; பாலும் ேதனும்
ஒடுகற *அந்த ேதசத்ைத உங்களுக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுப்ேபன்; உங்கைள
மற்ற மக்கைளவ ட்டுப் ப ரித்ெதடுத்த
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா நாேன.
25 ஆைகயால் சுத்தமான மிருகங்களுக்கும்
அசுத்தமான மிருகங்களுக்கும்,
சுத்தமான பறைவகளுக்கும்
அசுத்தமான பறைவகளுக்கும் நீங்கள்
வத்தயாசம்ெசய்து, நான் உங்களுக்குத்
தீட்டாக எண்ணச்ெசால்லி வலக்கன
மிருகங்களாலும்பறைவகளாலும்தைரய ேல
ஊருகற யாெதாரு ப ராணிகளாலும்
உங்கைள அருவருப்பாக்காமல்
இருப்பீர்களாக. 26 ெயேகாவாகய நான்
பரிசுத்தராக இருக்க றபடியனாேல
நீங்களும் எனக்ேகற்ற பரிசுத்தவான்களாக
இருப்பீர்களாக;நீங்கள்என்னுைடயவர்களாக
இருக்கும்படிக்கு, உங்கைள மற்ற
மக்கைளவ ட்டுப் ப ரித்ெதடுத்ேதன்.
27 “ேஜாத டம் பார்க்க றவர்களும்
குறெசால்லுகறவர்களுமாக இருக்க ற
ஆணாகலும் ெபண்ணாகலும்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்;அவர்கள்ேமல்
கல்ெலறவார்களாக; அவர்களுைடய

* அத்த யாயம் 20:24 20:24ெசழிப்பானேதசம்
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இரத்தப்பழி அவர்கள்ேமல்இருப்பதாக என்று
ெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 21
ஆசாரியர்களுக்கானநைடமுைறகள்

1 பன்பு ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “ஆேரானின் மகன்களாகய
ஆசாரியர்களில் ஒருவனும் தன்
மக்களில் இறந்துேபான ஒருவருக்காகத்
தங்கைளத் தீட்டுப்படுத்தக்கூடாெதன்று
அவர்கேளாேட ெசால். 2 தன் தாயும்,
தன் தகப்பனும், தன் மகனும், தன்
மகளும், தன் சேகாதரனும், 3 ஆணுக்கு
வாழ்க்ைகப்படாமல் தன்னிடத்தலிருக்கற
கன்னிப்ெபண்ணான தன் சேகாதரியுமாக ய
தனக்கு ெநருங்கய உறவுமுைறயான
இவர்களுைடய சாவுக்காகத் தீட்டுப்படலாம்.
4 தன் மக்களுக்குள்ேள ெபரியவனாகய
அவன் ேவெறாருவருக்காகவும்
தன்ைனப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்க த்
தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது.* 5 அவர்கள்
தங்கள் தைலைய ெமாட்ைடயடிக்காமலும்,
தங்கள் தாடியன் ஓரங்கைளச்
சைரத்துக்ெகாள்ளாமலும், தங்கள் உடைலக்
கீற க்ெகாள்ளாமலும் இருப்பார்களாக†.
6 தங்கள் ேதவனுைடய நாமத்ைதப்

* அத்த யாயம் 21:4 21:4 தருமணங்களால்
தீட்டுப்படக்கூடாது. † அத்த யாயம் 21:5 21:5 19:27-28
பார்க்க



ேலவயராகமம்அத்தயாயம் 21:7cvேலவயராகமம்அத்தயாயம் 21:10

பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்காமல்அவருக்ேகற்ற
பரிசுத்தராக இருப்பார்களாக; அவர்கள்
ெயேகாவாவன் தகனபலிகைளயும்
தங்கள் ேதவனுைடய அப்பத்ைதயும்
ெசலுத்துகறவர்களாதலால் பரிசுத்தராக
இருக்கேவண்டும். 7 அவர்கள் தங்கள்
ேதவனுக்குப் பரிசுத்தமானவர்கள்,
ஆைகயால் ேவசையயாகலும்,
கற்ைப இழந்தவைளயாகலும்
தருமணம் ெசய்யக்கூடாது; தன்
கணவனாேல வவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட
ெபண்ைணயும் தருமணம் ெசய்யக்கூடாது.
8 அவன் ேதவனுைடய அப்பத்ைதச்
ெசலுத்துகறபடியால் நீ அவைனப்
பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும்; உங்கைளப்
பரிசுத்தமாக்குக ற ெயேகாவாகய
நான் பரிசுத்தராக இருக்க றபடியால்,
அவனும் உனக்கு முன்பாகப் பரிசுத்தனாக
இருப்பானாக. 9 ஆசாரியனுைடய
மகள், ேவச த்தனம்ெசய்து, தன்ைனப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்கனால்,
அவள் தன் தகப்பைனயும் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்குகறாள்; அவள்
ெநருப்ப ேல சுட்ெடரிக்கப்படக்கடவள்.
10 “தன் சேகாதரர்களுக்குள்ேள
ப ரதான ஆசாரியனாக தன் தைலயல்
அப ேஷகத்ைதலம் ஊற்றப்பட்டவனும்,
அவனுக்குரிய உைடகைள அணியும்படி
ப ரதஷ்ைட ெசய்யப்பட்டவனுமாக



ேலவயராகமம்அத்தயாயம்21:11cviேலவயராகமம்அத்தயாயம்21:17

இருக்கறவன் எவேனா, அவன் தன்
தைலப்பாைகைய எடுக்காமலும், தன்
உைடகைளக் க ழித்துக்ெகாள்ளாமலும்,
11 சடலம் க டக்கும் இடத்தல் ேபாகாமலும்,
தன் தகப்பனுக்காகவும், தாய்க்காகவும்
தன்ைனத் தீட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ளாமலும்,
12 பரிசுத்த ஸ்தலத்தலிருந்து புறப்படாமலும்
தன் ேதவனுைடய பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதப்
பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காமலும்
இருப்பானாக; அவனுைடய ேதவனின்
அப ேஷக ைதலம் என்னும் க ரீடம்
அவன்ேமல் இருக்கறேத: நான் ெயேகாவா.
13 கன்னியாக இருக்க ற ெபண்ைண
அவன் தருமணம்ெசய்யேவண்டும்.
14 வதைவையயானாலும் வவாகரத்து
ெசய்யப்பட்டவைளயானாலும்
கற்புக்குைலந்தவைளயானாலும்
ேவசையயானாலும் தருமணம்ெசய்யாமல்,
தன் மக்களுக்குள்ேள ஒரு கன்னிைகையத்
தருமணம்ெசய்யக்கடவன். 15 அவன் தன்
வத்ைதத் தன் மக்களுக்குள்ேள பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்காமல் இருப்பானாக; நான்
அவைனப் பரிசுத்தமாக்குக ற ெயேகாவா
என்று ெசால் என்றார். 16 பன்னும்
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 17 “நீ
ஆேராேனாேட ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: உன் சந்ததயாருக்குள்ேள
உடல் ஊனமுள்ளவன் தைலமுைறேதாறும்
ேதவனுைடய அப்பத்ைதச் ெசலுத்தும்படி
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ேசரக்கூடாது. 18 ஊனமுள்ள ஒருவனும்
அணுகக்கூடாது; குருடனானாலும்,
சப்பாணியானாலும், குறுகன அல்லது
நீண்ட உறுப்புள்ளவனானாலும்,
19 கால் ஒடிந்தவனானாலும், ைக
ஒடிந்தவனானாலும், 20 கூன்
வழுந்தவனானாலும்,குள்ளமானவனானாலும்,
கண் பார்ைவ இழந்தவனானாலும்,
ெசாறயனானாலும்,அசடுஉள்ளவனானாலும்,
வைத நசுங்கனவனானாலும்
அணுகக்கூடாது. 21 ஆசாரியனாகய
ஆேரானின் சந்ததயாரில் உடல் ஊனமுள்ள
ஒருவனும் ெயேகாவாவன் தகனபலிகைளச்
ெசலுத்த வரக்கூடாது; அவன் உடல்
ஊனமுள்ளவனாக இருப்பதால், அவன்
ேதவனுைடய அப்பத்ைதச் ெசலுத்த
வரக்கூடாது. 22 அவன் தன் ேதவனுைடய
அப்பமாகய மகா பரிசுத்தமானைவகளிலும்
மற்ற பரிசுத்தமானைவகளிலும்
சாப்ப டலாம். 23 ஆனாலும் அவன் உடல்
ஊனமுள்ளவன், ஆைகயால், அவன்
என் பரிசுத்த ஸ்தலங்கைளப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்காதபடிக்குத் தைரக்குள்ேள
ேபாகாமலும் பலிபீடத்தன் அருகல்
ேசராமலும் இருப்பானாக; நான் அவர்கைளப்
பரிசுத்தமாக்குக ற ெயேகாவா என்று
ெசால்” என்றார். 24 ேமாேச இைவகைள
ஆேராேனாடும் அவன் மகன்கேளாடும்
இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவேராடும்
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ெசான்னான்.

அத்த யாயம் 22
1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : 2 “இஸ்ரேவல் மக்கள் எனக்ெகன்று
நயமித்துச் ெசலுத்துகற பரிசுத்தப்
ெபாருட்கைளக்குறத்து ஆேரானும்
அவனுைடய மகன்களும் என் பரிசுத்த
நாமத்ைதப் பரிசுத்தக் குைலச்சலாக்காதபடி
எச்சரிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்; நான்
ெயேகாவா. 3 அன்றயும் நீ அவர்கைள
ேநாக்க : உங்கள் தைலமுைறகளிலுள்ள
சந்ததயாரில் யாராவது தான்
தீட்டுப்பட்டிருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெயேகாவாவுக்கு நயமித்துச் ெசலுத்துகற
பரிசுத்தமானைவகள் அருகல் ேசர்ந்தால்,
அந்த ஆத்துமா என் சந்ந தயல் இல்லாதபடி
அறுப்புண்டுேபாவான் என்று ெசால்; நான்
ெயேகாவா. 4ஆேரானின்சந்ததயாரில் எவன்
ெதாழுேநாயாளிேயா, எவன் வந்து கழிதல்
உள்ளவேனா, அவன் சுத்தமாகும்வைர
பரிசுத்தமானைவகளில் சாப்ப டக்கூடாது;
பணத்தனாேல தீட்டானைவகளில்
எைதயாகலும் ெதாட்டவனும், வந்து
கழிந்தவனும், 5 தீட்டுப்படுத்துகற யாெதாரு
ஊரும் ப ராணிையயாகலும் தீட்டுள்ள
மனிதைனயாகலும் ெதாட்டவனும்,
6 மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்;
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அவன் தண்ணீரில் குளிக்கும்வைர
பரிசுத்தமானைவகளில் சாப்ப டக்கூடாது.
7 சூரியன் மைறந்தபன்பு சுத்தமாக
இருப்பான்; அதன்பன்பு அவன்
பரிசுத்தமானைவகளில் சாப்ப டலாம்;
அது அவனுைடய ஆகாரம். 8 தானாகச்
ெசத்தைதயும் பீறுண்டைதயும் அவன்
சாப்படுக றதனாேல தன்ைனத்
தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது; நான் ெயேகாவா.
9 ஆைகயால் பரிசுத்தமானைத அவர்கள்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்குகறதனாேல,
பாவம் சுமந்து அதன் காரணமாக
மரணமைடயாமலிருக்க, என் கட்டைளையக்
காக்கக்கடவர்கள்; நான் அவர்கைளப்
பரிசுத்தமாக்குக ற ெயேகாவா. 10 “அந்நயன்
ஒருவனும் பரிசுத்தமானைவகளில்
சாப்ப டக்கூடாது; ஆசாரியன் வீட்டில்
தங்கயருக்க றவனும் கூலிேவைல
ெசய்க றவனும் பரிசுத்தமானதல்
சாப்ப டக்கூடாது. 11 ஆசாரியனால்
பணத்தற்கு வாங்கப்பட்டவனும், அவன்
வீட்டிேல ப றந்தவனும் அவனுைடய
ஆகாரத்தல்சாப்ப டலாம். 12ஆசாரியனுைடய
மகள் அந்நயனுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்டால்,
அவள் பரிசுத்தமானைவகளின் பைடப்ப ேல
சாப்ப டக்கூடாது. 13 வதைவயான,
அல்லது வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவளான
ஆசாரியனுைடய மகள் பள்ைள
இல்லாதருந்து, தன் தகப்பனுைடய வீட்டில்
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தன்னுைடய இளவயதல் இருந்ததுேபால
தரும்பவந்துஇருந்தாெளன்றால்,அவள் தன்
தகப்பனுைடய ஆகாரத்தல் சாப்ப டலாம்;
அந்நயனாகய ஒருவனும் அதல்
சாப்ப டக்கூடாது. 14 “ஒருவன் அறயாமல்
பரிசுத்தமானதல் சாப்ப ட்டிருந்தால், அவன்
அத ேலஐந்தல்ஒருபங்குஅதகமாக ேசர்த்து
பரிசுத்தமானைவகளுடன் ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுக்கக்கடவன். 15 அவர்கள்
ெயேகாவாவுக்குப் பைடக்க ற இஸ்ரேவல்
மக்களுைடய பரிசுத்தமானைவகைளப்
பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்காமலும்,
16 அைவகைளச் சாப்படுக றதனால்
அவர்கள்ேமல் குற்றமான அக்க ரமத்ைதச்
சுமரச்ெசய்யாமலும் இருப்பார்களாக;
நான் அவர்கைளப்* பரிசுத்தமாக்குக ற
ெயேகாவாஎன்றுெசால்”என்றார். 17பன்னும்
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 18 “நீ
ஆேராேனாடும் அவனுைடய மகன்கேளாடும்
இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவேராடும்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிலும் இஸ்ரேவலில்
தங்குகற அந்நயர்களிலும் தங்களுைடய
ெபாருத்தைனகளின்படியாகலும்
உற்சாகத்தன்படியாகலும் சர்வாங்க
தகனபலிகளாகக் ெயேகாவாவுக்குத்
தங்கள் காணிக்ைகைய எவர்கள்

* அத்த யாயம் 22:16 22:16 வைத நசுக்கப்பட்ட மிருகம்
பலிக்குதகுதயல்லாதது.
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ெசலுத்தப்ேபாக றார்கேளா, 19 அவர்கள்
தங்கள் மனதன்படிேய மாடுகளிலாகலும்
ஆடுகளிலாகலும் ெவள்ளாடுகளிலாகலும்
பழுதற்ற ஒரு ஆைணப் ப டித்துவந்து
ெசலுத்துவார்களாக. 20 ஊனமுள்ள
ஒன்ைறயும் ெசலுத்தேவண்டாம்; அது
உங்கள்நமித்தம்அங்கீகரிக்கப்படுவதல்ைல.
21ஒருவன்வேசஷத்தெபாருத்தைனயாயாவது,
உற்சாகமாயாவது, ெயேகாவாவுக்கு
மாடுகளிலாகலும் ஆடுகளிலாகலும்
சமாதானபலிகைளச் ெசலுத்தப்ேபானால்,
அது அங்கீகரிக்கப்படும்படி, ஒரு
ஊனமில்லாமல் உத்தமமாக
இருக்கேவண்டும். 22 குருடு, எலும்பு
முற ந்தைவ, முடம், கட்டிகள் உள்ளைவ,
ெசாற , புண் முதலிய குைறபாடு
உள்ளைவகைள நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தாமலும், அைவகளாேல
ெயேகாவாவுக்குப் பலிபீடத்தன்ேமல்
தகனபலிய டாமலும் இருப்பீர்களாக.
23 நீண்ட அல்லது குறுகன உறுப்புள்ள
மாட்ைடயும் ஆட்ைடயும் நீ உற்சாகபலியாக
ெசலுத்தலாம்; ெபாருத்தைனக்காக
அது அங்கீகரிக்கப்படமாட்டாது.
24 வைத நசுங்கனைதயும்,
ெநாறுங்கனைதயும், காயப்பட்டைதயும்,
வைத அறுக்கப்பட்டைதயும் நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தாமலும்,
அைவகைள உங்கள் ேதசத்தல்



ேலவயராகமம்அத்தயாயம்22:25cxiiேலவயராகமம்அத்தயாயம்22:32

பலிய டாமலும் இருப்பீர்களாக.
25அந்நயர்களின்ைகயலும்இப்படிப்பட்டைத
வாங்க , ேதவனுக்கு அப்பமாகச்
ெசலுத்தேவண்டாம்; அைவகளின்
குைறபாடும், ஊனமும் அைவகளில்
இருக்க றது; அைவகள் உங்களுக்காக
அங்கீகரிக்கப்படுவதல்ைல என்று
ெசால்” என்றார். 26 பன்னும்
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 27 “ஒரு
கன்றாவது ெசம்மறயாட்டுக்குட்டியாவது,
ெவள்ளாட்டுக்குட்டியாவது பறந்தால், அது
ஏழுநாட்கள் தன் தாயனிடத்தல் இருப்பதாக;
எட்டாம் நாள் முதல் அது ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலியாக அங்கீகரிக்கப்படும்.
28 பசுைவயும் அதன் கன்ைறயும், ஆட்ைடயும்
அதன் குட்டிையயும் ஒேர நாளில்
ெகால்லேவண்டாம். 29 ெயேகாவாவுக்கு
நன்ற பலிையச் ெசலுத்துவீர்களானால்
மனப்பூர்வமாக அைதச் ெசலுத்துவீர்களாக.
30அந்நாளிேலேயஅைதச்சாப்ப ட்டுவ டேவண்டும்;
வடியற்காலம்வைர நீங்கள் அதல்
ஒன்ைறயும் மீதயாக ைவக்கேவண்டாம்;
நான் ெயேகாவா. 31 “நீங்கள் என்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்யக்கடவீர்கள்;
நான் ெயேகாவா. 32 என் பரிசுத்த
நாமத்ைதப் பரிசுத்தக்குைலச்சலாக்காமல்
இருப்பீர்களாக; நான் இஸ்ரேவல் மக்கள்
நடுேவ பரிசுத்தர் என்று மத க்கப்படுேவன்;
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நான் உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்குக ற
ெயேகாவா. 33 நான் உங்களுக்கு
ேதவனாக இருப்பதற்காக, உங்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்ேதன்;
நான்ெயேகாவா என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 23
பண்டிைகநாட்கள்

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
சைபகூடி வந்து பரிசுத்த நாட்களாக
அனுசரிக்கும்படி, நீங்கள் கூறேவண்டிய
ெயேகாவாவுைடய பண்டிைக
நாட்களாவன: 3 “ஆறுநாட்களும்
ேவைலெசய்யேவண்டும்; ஏழாம்நாள்
பரிசுத்த சைபகூடுதலான ஓய்வுநாள்,
அதல் ஒரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம்;
அது உங்கள் குடியருப்புகளிெலல்லாம்
ெயேகாவாவுக்ெகன்று ஓய்ந்தருக்கும்
நாளாக இருப்பதாக. 4 “சைபகூடிவந்து
பரிசுத்தமாக அனுசரிக்கும்படி, நீங்கள்
குறத்தகாலத்தல் அறவக்கேவண்டிய
ெயேகாவாவன் பண்டிைககளாவன:
5 முதலாம் மாதம் பதனான்காம்
ேதத மாைலேநரமாக ய ேவைளய ேல
ெயேகாவாவன் பஸ்கா பண்டிைகயும்,
6 அந்த மாதம் பதைனந்தாம் ேததய ேல,
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ெயேகாவாவுக்குப் புளிப்பல்லாத
அப்பப்பண்டிைகயுமாக இருக்கும்;
ஏழுநாட்கள் புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளச்
சாப்ப டேவண்டும். 7 முதலாம் நாள்
உங்களுக்குப் பரிசுத்தமான சைபகூடுதல்;
அத ேல சாதாரணமானயாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யேவண்டாம். 8 ஏழுநாட்களும்
ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலிய டேவண்டும்;
ஏழாம்நாள் பரிசுத்தமான சைபகூடுதல்;
அதல் சாதாரணமான யாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது என்று ெசால்” என்றார்.
9 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 10 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தல்
நீங்கள்ேபாய்ச் ேசர்ந்து,அதன்வைளச்சைல
அறுக்கும்ேபாது, உங்கள் அறுப்பன்
முதற்பலனாகய ஒரு கத ர்க்கட்ைட
ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டுவரக்கடவீர்கள்.
11உங்களுக்காக அது அங்கீகரிக்கப்படும்படி,
ஆசாரியன் அந்தக் கத ர்க்கட்ைட
ஓய்வுநாளுக்கு மறுநாளில் ெயேகாவாைடய
சந்ந தயல் அைசவாட்டேவண்டும். 12 நீங்கள்
அந்தக் கத ர்க்கட்ைட அைசவாட்டும்
நாளில் ெயேகாவாவுக்குச் சர்வாங்க
தகனபலியாக ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையயும், 13 ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயான தகனபலியாக ஒரு
மரக்காலிேல பத்தல் இரண்டு பங்கானதும்
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எண்ெணயேல பைசந்ததுமான ெமல்லிய
மாவாகய உணவுபலிையயும், த ராட்ைசப்பழ
ரசத்த ேல காற்படியாகய * பானபலிையயும்
ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 14 உங்கள்
ேதவனுக்குக் காணிக்ைகைய நீங்கள்
ெகாண்டுவரும் அந்தநாள்வைர, அப்பமும்
வாட்டிய கதைரயும் பச்ைசக்கதைரயும்
சாப்ப டேவண்டாம்; இது உங்களுைடய
குடியருப்புகளிெலல்லாம் உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய
ந ரந்தரமான கட்டைள. 15 “நீங்கள்
அைசவாட்டும் கத ர்க்கட்ைடக்ெகாண்டுவரும்
ஓய்வுநாளுக்கு மறுநாள் முதற்ெகாண்டு
எண்ணத்துவங்க , ஏழுவாரங்கள்
முடிந்தபன்பு, 16 ஏழாம் ஓய்வுநாளுக்கு
மறுநாளாகய ஐம்பதாம் நாள்வைர
கணக்க ட்டு, ெயேகாவாவுக்குப் புதய
உணவுபலிையச் ெசலுத்தக்கடவீர்கள்.
17 நீங்கள் ஒரு மரக்காலிேல பத்தல்
இரண்டு பங்காகய ெமல்லிய மாவ ேல
புளிப்பாக ேவகைவக்கப்பட்ட அைசவாட்டும்
காணிக்ைகயாக இருக்க ற இரண்டு
அப்பங்கைள உங்கள் வீடுகளிலிருந்து
ேயேகாவாக்ெகன்று முதற்பலனாகக்
ெகாண்டுவந்து, 18 அப்பத்ேதாேடகூடக்
ெயேகாவாவுக்குச் சர்வாங்கதகனபலியாக,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஏழு
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ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஒரு காைளையயும்,
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
தகனபலியாக அைவகளுக்குரிய
உணவுபலிையயும், பானபலிையயும்
ெசலுத்த , 19 ெவள்ளாடுகளில் ஒரு
கடாைவப் பாவநவாரணபலியாகவும்,
ஒருவயதுைடய இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளச்
சமாதானபலியாகவும் ெசலுத்தக்கடவீர்கள்.
20 அைவகைள ஆசாரியன் முதற்பலனாகய
அப்பத்ேதாடும்இரண்டுஆட்டுக்குட்டிகேளாடுங்கூட
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அைசவாட்டும் பலியாக அைசவாட்டக்கடவன்;
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாக ய அைவகள்
ஆசாரியனுைடயைவகளாகும். 21அந்த நாள்
உங்களுக்குச் சைபகூடும் பரிசுத்த நாள்
என்றுகூறேவண்டும்;அத ேலசாதாரணமான
யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது;
இது உங்கள் வீடுகளிெலல்லாம் உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய
ந ரந்தரமான கட்டைள. 22 “உங்கள் ேதசத்தன்
வைளச்சைல நீங்கள் அறுக்கும்ேபாது,
வயலின் ஓரத்தல் இருக்கறைத
முற்றலும் அறுக்காமலும், ச ந்த க்க டக்க ற
கத ர்கைளப் ெபாறுக்காமலும்,
எளியவனுக்கும்அந்நயனுக்கும்அைவகைள
வ ட்டுவ டேவண்டும்; நான் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா என்று ெசால்”
என்றார். 23 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
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ேநாக்க : 24 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
உங்களுக்கு ஏழாம் மாதம் முதலாம்ேதத
எக்காளச்சத்தத்தால் நைனவுகூறுதலாகக்
ெகாண்டாடுக ற பண்டிைக என்கற சைப
கூடும் பரிசுத்த ஓய்வுநாளாக இருப்பதாக.
25 அத ேல சாதாரணமான யாெதாரு
ேவைலயும் ெசய்யாமல், ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலி ெசலுத்தேவண்டும் என்று
ெசால்” என்றார். 26 பன்னும் ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 27 “அந்த ஏழாம்
மாதம் பத்தாந்ேதத உங்களுக்குப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யும் நாளும் சைபகூடும்
பரிசுத்தநாளுமாக இருப்பதாக; அப்ெபாழுது
நீங்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்கைளத்
தாழ்ைமப்படுத்த , ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலி ெசலுத்தக்கடவீர்கள். 28அந்த நாள்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் உங்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யப்படும் பாவநவாரண நாளாக
இருக்க றபடியால், அத ேல யாெதாரு
ேவைலயும்ெசய்யேவண்டாம். 29அந்நாளிேல
தன்ைனத் தாழ்ைமப்படுத்தாத எந்த
ஆத்துமாவும் தன் மக்களுக்குள்
இல்லாதபடிக்கு அறுப்புண்டுேபாவான்.
30 அந்நாளிேல ஒரு ஆத்துமா யாெதாரு
ேவைலையச் ெசய்தால், அந்த ஆத்துமாைவ
அவன் மக்களின் நடுவ ேல ைவக்காமல்
அழிப்ேபன். 31 அதல் நீங்கள்
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எந்த ேவைலயும் ெசய்யாதருப்பது
உங்கள் வீடுகளிெலல்லாம் உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய
ந ரந்தரமான கட்டைள. 32 அது
உங்களுக்கு வேசஷத்த ஓய்வுநாள்;
அதல் உங்கள் ஆத்துமாக்கைளத்
தாழ்ைமப்படுத்தேவண்டும்; அந்த
மாதத்தன் ஒன்பதாம்ேதத மாைல
துவக்க , மறுநாள் மாைலவைர உங்கள்
ஓய்ைவ அனுசரிப்பீர்களாக” என்றார்.
33 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 34 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: அந்த
ஏழாம் மாதம் பதைனந்தாம்ேததமுதல்
ஏழுநாட்களும் ெயேகாவாவுக்கு
அனுசரிக்கும் கூடாரப்பண்டிைகயாக
இருப்பதாக. 35 முதலாம் நாள் சைபகூடும்
பரிசுத்தநாள்; அத ேல சாதாரணமான
யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது.
36 ஏழுநாட்களும் ெயேகாவாவுக்குத்
தகனபலி ெசலுத்தக்கடவீர்கள்; எட்டாம் நாள்
உங்களுக்குச் சைபகூடும் பரிசுத்தநாள்;
அத ேல ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலி
ெசலுத்தக்கடவீர்கள்; அது அனுசரிக்கப்படும்
நாள்; அத ேல சாதாரணமான
யாெதாரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம்.
37 “நீங்கள் ெயேகாவாவுைடய
ஓய்வுநாட்களில் ெசலுத்துவதும்
தவ ர, நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப்
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பைடக்க ற உங்கள் எல்லாக்
காணிக்ைககளும் ெபாருத்தைனகளும்
உற்சாகபலிகளும் தவ ர, 38 நீங்கள் அந்தந்த
நாளுக்குத்தக்கதாகக் ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்க தகனபலி, உணவுபலி,
இரத்தபலி, பானபலி முதலானைவகைளச்
ெசலுத்தும்படி சைபகூடிவந்து,
பரிசுத்தமாக அனுசரிப்பதற்காக நீங்கள்
அறவக்கேவண்டிய ெயேகாவாவுைடய
பண்டிைககள் இைவகேள. 39 “நலத்தன்
பலைன நீங்கள் ேசர்த்து ைவக்கும்
ஏழாம் மாதம் பதைனந்தாம்ேததமுதல்
ெயேகாவாவுக்குப் பண்டிைகைய ஏழுநாட்கள்
அனுசரிப்பீர்களாக;முதலாம் நாளிலும்ஓய்வு;
எட்டாம் நாளிலும் ஓய்வு. 40 முதல் நாளிேல
அலங்காரமான மரங்களின் பழங்கைளயும்
ேபரீச்ைச மரங்களின் ஓைலகைளயும்
தைழத்தருக்க ற மரங்களின் கைளகைளயும்
ஆற்றலரிகைளயும் ெகாண்டுவந்து,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ஏழுநாட்களும் மக ழ்ச்ச யாக
இருங்கள். 41 வருடந்ேதாறும் ஏழுநாட்கள்
ெயேகாவாவுக்கு இந்தப் பண்டிைகைய
அனுசரிப்பீர்களாக; இது உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய
ந ரந்தரமான கட்டைள; ஏழாம் மாதத்தல்
அைத அனுசரிக்கேவண்டும். 42 நான்
இஸ்ரேவல்மக்கைளஎக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தேபாது, அவர்கைளக்
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கூடாரங்களில் குடியருக்கச்ெசய்தைத
உங்கள் சந்ததயார் அறயும்படிக்கு,
43 ஏழுநாட்கள் கூடாரங்களில்
குடியருக்கேவண்டும்; இஸ்ரேவலில்
பறந்தவர்கள் எல்ேலாரும் கூடாரங்களில்
குடியருக்கேவண்டும்; நான் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா என்று ெசால்”
என்றார். 44 அப்படிேய ேமாேச
ெயேகாவாவுைடய பண்டிைககைள
இஸ்ரேவல்மக்களுக்குத்ெதரிவ த்தான்.

அத்த யாயம் 24
குத்துவளக்கு

1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 2 “குத்துவளக்கு எப்ெபாழுதும்
எரிந்துெகாண்டிருக்கும்படி அதற்காக
இடித்துப்ப ழிந்த ெதளிவான ஒலிவ
எண்ெணைய இஸ்ரேவல் மக்கள்
உன்னிடத்தல் ெகாண்டுவரும்படி
அவர்களுக்குக் கட்டைளயடு.
3 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் மகா பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன்* தைரக்கு ெவளிப்புறமாக
ஆேரான் அைத எப்ெபாழுதும்
மாைலெதாடங்க வடியற்காலம்வைர
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
எரியும்படி ஏற்றுவானாக; இது உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய

* அத்த யாயம் 24:3 24:3உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
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ந ரந்தரமான கட்டைள. 4 அவன்
எப்ெபாழுதும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
பரிசுத்தமானகுத்துவளக்கன்ேமல்இருக்கற
வளக்குகைள எரியைவக்கக்கடவன்.
5 “அன்றயும் நீ ெமல்லிய மாைவ எடுத்து,
அைதப் பன்னிரண்டு அப்பங்களாகச்
சுடுவாயாக; ஒவ்ெவாரு அப்பமும்
மரக்காலிேல பத்தல் இரண்டுபங்கு
மாவனால் ெசய்யப்படேவண்டும்.
6 அைவகைள நீ ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் பரிசுத்தமான ேமைஜயன்ேமல்
இரண்டு அடுக்காக, ஒவ்ெவாரு அடுக்கலும்
ஆறு ஆறு அப்பங்கள் இருக்கும்படியாக
ைவத்து, 7 ஒவ்ெவாரு அடுக்கலும்
சுத்தமான தூபவர்க்கம் ேபாடக்கடவாய்;
அது அப்பத்துடன் இருந்து, நன்றயன்
அைடயாளமாகக் ெயேகாவாவுக்ேகற்ற
தகனபலியாக இருக்கும். 8 அப்பத்ைத
ந ரந்தரமான உடன்படிக்ைகயாக இஸ்ரேவல்
மக்கள் ைகய ேல வாங்க , ஓய்வுநாள்
ேதாறும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அடுக்கைவப்பானாக. 9 அது ஆேராைனயும்
அவனுைடய மகன்கைளயும் ேசரும்; அைதப்
பரிசுத்த இடத்த ேல சாப்படுவார்களாக;
ந ரந்தரமானகட்டைளயாகெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தப்படும் தகனபலிகளில் அது
அவனுக்கு மகா பரிசுத்தமாக இருக்கும்”
என்றார்.
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ெதய்வந ந்தைனக்குத்தண்டைன
10 அக்காலத்த ேல இஸ்ரேவைலச் சார்ந்த

ெபண்ணுக்கும் எக ப்தய ஆணுக்கும் பறந்த
மகனாகய ஒருவன் இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு
புறப்பட்டு வந்தருந்தான்; இவனும்
இஸ்ரேவலனாகயஒருமனிதனும்முகாமிேல
சண்ைடய ட்டார்கள். 11 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவைலச் சார்ந்த அந்தப் ெபண்ணின்
மகன் ெயேகாவாவன் நாமத்ைத ந ந்த த்துத்
தூஷத்தான். அவைன ேமாேசயனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அவனுைடய
தாயன் ெபயர் ெசேலாமித்; அவள்
தாண் ேகாத்த ரத்தானாகய த ப்ரியன்
மகள். 12 ெயேகாவாவன் வாக்கனாேல
தங்களுக்கு உத்த ரவு வரும்வைர,
அவைனக் காவலில்ைவத்தார்கள்.
13 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 14 “தூஷத்தவைன முகாமிற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுேபா; ேகட்டவர்கள்
எல்ேலாரும் தங்கள் ைககைள அவனுைடய
தைலயன்ேமல் ைவப்பார்களாக; பன்பு
சைபயார் எல்ேலாரும் அவைனக்
கல்ெலறவார்களாக. 15 ேமலும்
நீ இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க :
எவனாகலும் தன் ேதவைனத் தூஷத்தால்,
அவன் தன் பாவத்ைதச் சுமப்பான்.
16 ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத
ந ந்த க்க றவன்ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்;
சைபயார் எல்ேலாரும் அவைனக்
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கல்ெலறயேவண்டும்; அந்நயனானாலும்
இஸ்ரேவலனானாலும் ெயேகாவாவன்
நாமத்ைதத் தூஷக்கறவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 17 “ஒரு
மனிதைனக் ெகால்லுகறவன் எவேனா
அவன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.
18 மிருகத்ைதக் ெகான்றவன் மிருகத்த ற்கு
மிருகம் ெகாடுக்கக்கடவன். 19 “ஒருவன்
மற்றவைன ஊனப்படுத்தனால்,
அவன் ெசய்தபடிேய அவனுக்கும்
ெசய்யப்படக்கடவது. 20 ெநாறுக்குதலுக்கு
ெநாறுக்குதல், கண்ணுக்குக் கண்,
பல்லுக்குப் பல்; அவன் ஒரு மனிதைன
ஊனப்படுத்தனதுேபால அவனும்
ஊனப்படுத்தப்படேவண்டும். 21 மிருகத்ைதக்
ெகான்றவன் அதற்கு பதலாக
ேவறு மிருகம் ெகாடுக்கேவண்டும்;
மனிதைனக் ெகான்றவேனா
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன். 22 உங்களில்
அந்நயனுக்கும் இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ஒேர
ந யாயம் இருக்கேவண்டும்; நான் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா என்று ெசால்”
என்றார். 23 அப்படிேய, ந ந்த த்தவைன
முகாமிற்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்,
அவைனக் கல்ெலறயும்படி ேமாேச
இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசான்னான்;
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
ெசய்தார்கள்.
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அத்த யாயம் 25
ஓய்வுநாள்

1 ெயேகாவா சீனாய்மைலயல் ேமாேசைய
ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்த ேல நீங்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்தபன்பு,
ேதசம் ெயேகாவாவுக்ெகன்று ஓய்வு
ெகாண்டாடேவண்டும். 3 ஆறுவருடங்கள்
உன் வயைல வைதத்து, உன்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக் கைளநறுக்க ,
அதன் பலைனச் ேசர்ப்பாயாக.
4 ஏழாம் வருடத்த ேலா, ேதசத்த ற்கு
ெயேகாவாவுக்ெகன்று ஓய்ந்தருக்கும்
ஓய்வாக இருக்கேவண்டும்; அதல்
உன் வயைல வைதக்காமலும்,
உன் த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதக்
கைளநறுக்காமலும், 5 தானாக
வைளந்து பய ரானைத அறுக்காமலும்,
கைளநறுக்காமல்வ ட்ட த ராட்ைசச்ெசடியன்
பழங்கைளச் ேசர்க்காமலும் இருப்பாயாக;
ேதசத்த ற்கு அது ஓய்வு வருடமாக
இருப்பதாக. 6 ேதசத்தன்
ஓய்வ ேல வைளகறது உங்களுக்கு
ஆகாரமாக இருப்பதாக; உன்னுைடய
ேவைலக்காரனுக்கும், ேவைலக்காரிக்கும்,
கூலிக்காரனுக்கும், உன்னிடத்தல்
தங்குகற அந்நயனுக்கும், 7 உன்
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நாட்டு மிருகத்த ற்கும், உன் ேதசத்தல்
இருக்கற காட்டு மிருகத்த ற்கும் அதல்
வைளந்தருப்பெதல்லாம் ஆகாரமாக
இருப்பதாக.
யூபலிவருடம்

8 “ேமலும், ஏழு ஓய்வு வருடங்களுள்ள ஏழு
ஏழு வருடங்கைளக் கணக்கடுவாயாக; அந்த
ஏழு ஓய்வு வருடங்களும் நாற்பத்ெதான்பது
வருடங்களாகும். 9 அப்ெபாழுதும் ஏழாம்
மாதம் பத்தாந்ேததயல் எக்காளச்சத்தம்
ெதானிக்கச்ெசய்யேவண்டும்;
பாவநவாரணநாளில் உங்கள்
ேதசெமங்கும் எக்காளச்சத்தம்
ெதானிக்கச்ெசய்யேவண்டும். 10 “50 வது
வருடத்ைதப்* பரிசுத்தமாக்க , ேதசெமங்கும்
அதன் குடிமக்களுக்ெகல்லாம் வடுதைல
கூறக்கடவீர்கள்; அது உங்களுக்கு
யூபலி வருடம்; அத ேல உங்களில்
ஒவ்ெவாருவனும் தன்தன் ெசாந்த
இடத்த ற்கும், குடும்பத்த ற்கும் தரும்ப ப்
ேபாகக்கடவன். 11 அந்த ஐம்பதாம்
வருடம் உங்களுக்கு யூபலி வருடமாக
இருப்பதாக; அத ேல வைதக்காமலும்,
தானாக வைளந்து பய ரானைத
அறுக்காமலும், கைளநறுக்காமல்
வ டப்பட்ட த ராட்ைசச்ெசடியன் பழங்கைளச்

* அத்த யாயம் 25:10 25:10 50 வது வருடம் மீட்பன்/
வடுதைலயன்வருடம்,



ேலவயராகமம்அத்தயாயம்25:12cxxviேலவயராகமம்அத்தயாயம்25:18

ேசர்க்காமலும் இருப்பீர்களாக. 12அது யூபலி
வருடம்; அது உங்களுக்குப் பரிசுத்தமாக
இருக்கேவண்டும்; அந்த வருடத்தல்
வயல்ெவளியல் வைளந்தைவகைள
நீங்கள் சாப்ப டேவண்டும். 13 “அந்த
யூபலி வருடத்தல் உங்களில் அவனவன்
தன்தன் ெசாந்த இடத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன். 14 ஆைகயால்,
ப றனுக்கு எைதயாவது வற்றாலும்,
அவனிடத்தல் எைதயாவது வைலெகாடுத்து
வாங்கனாலும் ஒருவருக்ெகாருவர்
அநயாயம் ெசய்யக்கூடாது. 15 யூபலி
வருடத்த ற்குப் பன்வரும் வருடங்களின்
எண்ணிக்ைகக்ேகற்ப ப றனிடத்தல்
வாங்குவாயாக; பலனுள்ள வருடங்களின்
ெதாைகக்ேகற்ப அவன்உனக்குவற்பானாக.
16 பலனுள்ள வருடங்களின் இலக்கத்ைதப்
பார்த்து அவன் உனக்கு வற்கறதனால்,
வருடங்களின் எண்ணிக்ைக அத கமானால்
வைலேயறவும், வருடங்களின் எண்ணிக்ைக
குைறந்தால், வைல குைறயவும்
ேவண்டும். 17 உங்களில் ஒருவனும்
மற்றவனுக்கு அநயாயம் ெசய்யக்கூடாது;
உன் ேதவனுக்குப் பயப்படேவண்டும்;
நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா.
18 “என் கட்டைளகளின்படி ெசய்து,
என் நயாயங்கைளக் ைகக்ெகாண்டு
அைவகளின்படி நடக்கக்கடவீர்கள்;
அப்ெபாழுது ேதசத்த ேல சுகமாகக்
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குடியருப்பீர்கள். 19 பூமி தன் பலைனத்
தரும்; நீங்கள் தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு,
அதல் சுகமாகக் குடியருப்பீர்கள். 20 ஏழாம்
வருடத்தல் எைதச் சாப்படுேவாம்?
நாங்கள் வைதக்காமலும், வைளந்தைதச்
ேசர்க்காமலும் இருக்கேவண்டுேம! என்று
ெசால்வீர்களானால், 21 நான் ஆறாம்
வருடத்தல் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்ைதக்
ைககூடிவரச்ெசய்ேவன்; அது உங்களுக்கு
மூன்று வருடங்களின் பலைனத் தரும்.
22 நீங்கள் எட்டாம் வருடத்த ேல வைதத்து,
ஒன்பதாம் வருடம்வைர பைழய பலனிேல
சாப்படுவீர்கள்;அதன்பலன்வைளயும்வைர
பைழயபலைனச் சாப்படுவீர்கள்.

நலங்கைளமீட்ெடடுத்தல்
23 “ேதசம் என்னுைடயதாக

இருக்க றதனால், நீங்கள் நலங்கைள
ந ரந்தரமாக வற்கேவண்டாம்;
நீங்கள் அந்நயர்களும் என்னிடத்தல்
தற்காலக்குடிகளுமாக இருக்க றீர்கள்.
24 உங்கள் ெசாந்தமான ேதசெமங்கும்
நலங்கைள மீட்டுக்ெகாள்ள
இடங்ெகாடுக்கக்கடவீர்கள். 25 “உங்கள்
சேகாதரன் ஏழ்ைமயைடந்து, தன்
ெசாந்த இடத்த ேல சலைத வற்றால்,
அவன் உறவனன் ஒருவன் வந்து, தன்
சேகாதரன் வற்றைத மீட்கக்கடவன்.
26 அைத மீட்க ஒருவனும் இல்லாமல்,
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தாேன அைத மீட்கத்தக்கவனானால்,
27 அைத வற்றபன் ெசன்ற வருடங்களின்
ெதாைகையக் கழித்துவ ட்டு, மீதமுள்ள
ெதாைகைய உயர்த்த , வாங்கனவனுக்குக்
ெகாடுத்து, அவன் தன் ெசாந்த
இடத்த ற்கு தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன்.
28 அப்படிக் ெகாடுப்பதற்கான ந ர்வாகம்
அவனுக்கு இல்லாவ ட்டால், அவன்
வற்றது வாங்கனவன் ைகய ேல யூபலி
வருடம்வைர இருந்து, யூபலி வருடத்த ேல
அது வடுதைலயாகும்; அப்ெபாழுது
அவன் தன் ெசாந்த இடத்த ற்குத்
தரும்பப்ேபாவான். 29 “ஒருவன் மதல்சூழ்ந்த
பட்டணத்தலுள்ள தன் குடியருக்கும்
வீட்ைட வற்றால், அைத வற்ற ஒரு
வருடத்த ற்குள் அைத மீட்டுக்ெகாள்ளலாம்;
ஒரு வருடத்த ற்குள்ளாகேவ
அைத மீட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
30 ஒரு வருடத்த ற்குள்ேள அைத
மீட்டுக்ெகாள்ளாதருந்தால், மதல்சூழ்ந்த
பட்டணத்தலுள்ள அந்த வீடு
தைலமுைறேதாறும்அைதவாங்கனவனுக்ேக
உரியதாகும்; யூபலி வருடத்தலும் அது
வடுதைலயாகாது. 31 மதல்சூழப்படாத
க ராமங்களிலுள்ள வீடுகேளா, ேதசத்தன்
நலங்கள்ேபாலேவஎண்ணப்படும்;அைவகள்
மீட்கப்படலாம்; யூபலி வருடத்தல் அைவகள்
வடுதைலயாகும். 32 ேலவயர்களின்
ெசாந்த இடமாக ய பட்டணங்களிலுள்ள
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வீடுகைளேயா ேலவயர்கள் எக்காலத்தலும்
மீட்டுக்ெகாள்ளலாம். 33 இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குள்ேள ேலவயர்களுைடய
பட்டணங்களிலுள்ள வீடுகள்
அவர்களுக்குரிய ெசாந்தமாக இருப்பதால்,
ேலவயர்களிடத்தல் அவனுைடய
ெசாந்தமான பட்டணத்தலுள்ள வீட்ைட
ஒருவன் வாங்கனால், வற்கப்பட்ட அந்த
வீடு, யூபலி வருடத்தல் வடுதைலயாகும்.
34 அவர்கள் பட்டணங்கைளச் சூழ்ந்த
ெவளிந லம் வற்கப்படக்கூடாது; அது
அவர்களுக்கு ந ரந்தர ெசாந்தமாக இருக்கும்.
35 “உன் சேகாதரன் ஏழ்ைமயைடந்து,
வசதயல்லாமல் ேபானவனானால் அவைன
ஆதரிக்கேவண்டும்; அந்நயைனப்ேபாலவும்
தங்கவந்தவைனப்ேபாலவும் அவன்
உன்ேனாேட பைழப்பானாக. 36 நீ அவன்
ைகயல் வட்டிையயாவது லாபத்ைதயாவது
வாங்காமல், உன் ேதவனுக்குப் பயந்து,
உன் சேகாதரன் உன்னுடன் பைழக்கச்
ெசய்வாயாக. 37 அவனுக்கு உன் பணத்ைத
வட்டிக்கும், உன் தானியத்ைத லாபத்த ற்கும்
ெகாடுக்காேத. 38 உங்களுக்குக் கானான்
ேதசத்ைதக் ெகாடுத்து, உங்களுக்கு
ேதவனாக இருப்பதற்கு, உங்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா நாேன.
39 “உன் சேகாதரன் ஏழ்ைமயைடந்து,
உனக்கு வற்கப்பட்டுப்ேபானால்,



ேலவயராகமம்அத்தயாயம்25:40cxxxேலவயராகமம்அத்தயாயம்25:46

அவைன அடிைமையப்ேபால
ேவைலெசய்ய ெநருக்கேவண்டாம்.
40 அவன் கூலிக்காரைனப்ேபாலவும்
தங்கவந்தவைனப்ேபாலவும் உன்னுடன்
இருந்து, யூபலி வருடம்வைர உன்னிடத்தல்
ேவைலெசய்யேவண்டும். 41 பன்பு, தன்
பள்ைளகேளாடுங்கூட உன்ைனவட்டு
வலக , தன் குடும்பத்தாரிடத்த ற்கும் தன்
முற்ப தாக்களின் ெசாந்த இடத்த ற்கும்
தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன். 42 அவர்கள் நான்
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
என்னுைடய ேவைலக்காரர்கள்; ஆைகயால்,
அவர்கள் அடிைமகளாக வற்கப்படக்கூடாது.
43 நீ அவைனக் கடினமாக நடத்தாமல்,
உன் ேதவனுக்குப் பயந்தரு. 44 உனக்கு
இருக்கும் ஆண் அடிைமயும் ெபண்
அடிைமயும் சுற்றலும் இருக்கற
அந்நயமக்களாக இருக்கேவண்டும்;
அவர்களில் நீ ஆண் அடிைமையயும் ெபண்
அடிைமையயும் வைலக்கு வாங்கலாம்.
45 உங்களிடத்த ேல பரேதச களாய்த்
தங்குகற அந்நய மக்களிலும், உங்கள்
ேதசத்தல் உங்களிடத்த ேல ப றந்தருக்க ற
அவர்களுைடய குடும்பத்தாரிலும் நீங்கள்
உங்களுக்கு அடிைமகைளக்ெகாண்டு,
அவர்கைள உங்களுக்குச் ெசாந்தமாக்கலாம்.
46 அவர்கைள உங்களுக்குப்
பன்வரும் உங்கள் சந்ததயாரும்
ெசாந்தமாக்கும்படி நீங்கள் அவர்கைளச்
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ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளலாம்; என்ைறக்கும்
அவர்கள் உங்களுக்கு அடிைமகளாக
இருக்கலாம்; உங்கள் சேகாதரர்களாகய
இஸ்ரேவல் மக்கேளா ஒருவைரெயாருவர்
கடினமாக நடத்தக்கூடாது. 47 “உன்னிடத்தல்
இருக்க ற பரேதச யும் அந்நயனும்
ெசல்வந்தனாயருக்க, அவனிடத்தல்
இருக்க ற உன் சேகாதரன் தரித்த ரப்பட்டு,
அந்தப் பரேதச க்காவது, அந்நயனுக்காவது,
பரேதச யன் குடும்பத்தாரில் எவனுக்காவது
அவன் வற்கப்பட்டுப்ேபானால், 48 அவன்
வற்கப்பட்டுப்ேபானபன் தரும்ப
மீட்கப்படலாம்; அவனுைடய சேகாதரர்களில்
ஒருவன் அவைன மீட்கலாம். 49அவனுைடய
தகப்பனின் சேகாதரனாவது, அந்தச்
சேகாதரனுைடய மகனாவது, அவன்
குடும்பத்தலுள்ள அவைனச் ேசர்ந்த
உறவனரில் யாராவது அவைன மீட்கலாம்;
தன்னால் கூடுமானால், தன்ைனத்தாேன
மீட்டுக்ெகாள்ளலாம். 50 அவன் தான்
வற்கப்பட்ட வருடம் துவங்க , யூபலி
வருடம்வைரக்கும் உள்ள காலத்ைதத்
தன்ைன வைலக்கு வாங்கயவனுடன்
கணக்குப் பார்க்கக்கடவன்; அவனுைடய
வைலக்க ரயம் கூலிக்காரனுைடய
காலக்கணக்குப்ேபால, வருடத்ெதாைகக்கு
ஒப்ப ட்டுப்பார்க்கேவண்டும். 51 இன்னும்
அேநக வருடங்கள் இருந்தால், அவன்
தன் வைலக்க ரயத்த ேல அைவகளுக்குத்
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தக்கைதத் தன்ைன மீட்கும்ெபாருளாகத்
தரும்பக்ெகாடுக்கக்கடவன். 52 யூபலி
வருடம்வைர மீதயாக இருக்க ற
வருடங்கள் ெகாஞ்சமாக இருந்தால்,
அவேனாேட கணக்குப் பார்த்து, தன்
வருடங்களுக்குத்தக்கைத, தன்ைன
மீட்கும் ெபாருளாகத் தரும்பக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 53 இவன் வருடத்த ற்கு
வருடம் கூலிெபாருந்த க்ெகாண்ட
கூலிக்காரைனப்ேபால, அவனிடத்தல்
இருக்கேவண்டும்; அவன் இவைன உனக்கு
முன்பாக கடினமாக நடத்தக்கூடாது. 54இப்படி
இவன் மீட்டுக்ெகாள்ளப்படாதருந்தால்,
இவனும் இவேனாடுகூட இவனுைடய
பள்ைளகளும் யூபலி வருடத்தல்
வடுதைலயாவார்கள். 55 இஸ்ரேவல் மக்கள்
என் ஊழியக்காரர்கள்; அவர்கள் நான்
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
என் ஊழியக்காரர்கேள; நான் உங்கள்
ேதவனாகயெயேகாவா.

அத்த யாயம் 26
வாக்குத்தத்தத்தன்ஆசீர்வாதம்

1 “நீங்கள் உங்களுக்கு சைலகைளயும்
உருவங்கைளயும் உண்டாக்காமலும்,
உங்களுக்குச் சைலைய நறுத்தாமலும்,
ச த்த ரம்வடித்த கல்ைல வணங்குவதற்காக
உங்கள் ேதசத்தல் ைவக்காமலும்
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இருப்பீர்களாக; நான் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா. 2 என்
ஓய்வுநாட்கைள அனுசரித்து, என் பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதக்குற த்துப் பயபக்தயாக
இருப்பீர்களாக; நான் ெயேகாவா.
3 “நீங்கள் என் கட்டைளகளின்படி நடந்து,
என் கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்தால், 4 நான்
ஏற்ற காலத்தல் உங்களுக்கு மைழ
ெபய்யச்ெசய்ேவன்; பூமி தன்
பலைனயும், ெவளியலுள்ள மரங்கள்
தங்கள் பழங்கைளயும் ெகாடுக்கும்.
5 த ராட்ைசப்பழம் பற க்கும் காலம்வைரக்கும்
ேபாரடிப்புக் காலம் இருக்கும்; வைதப்புக்
காலம்வைரக்கும் த ராட்ைசப்பழம் பற க்கும்
காலம்இருக்கும்;நீங்கள்உங்கள்அப்பத்ைதத்
தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு, உங்கள் ேதசத்தல்
சுகமாகக் குடியருப்பீர்கள். 6 ேதசத்தல்
சமாதானத்ைதக் கட்டைளயடுேவன்;
தத்தளிக்கச் ெசய்பவர்கள் இல்லாமல்
படுத்துக்ெகாள்வீர்கள்; ெகாடிய
மிருகங்கைளத் ேதசத்தல் இல்லாமல்
ஒழியச்ெசய்ேவன்; பட்டயம் உங்கள்
ேதசத்தல் உலாவுவதல்ைல. 7 உங்கள்
எத ரிகைளத் துரத்துவீர்கள்; அவர்கள்
உங்களுக்கு முன்பாகப் பட்டயத்தால்
வழுவார்கள். 8 உங்களில் ஐந்துேபர்
நூறுேபைரத் துரத்துவார்கள்; உங்களில்
நூறுேபர் பத்தாய ரம்ேபைரத் துரத்துவார்கள்;



ேலவயராகமம்அத்தயாயம்26:9cxxxivேலவயராகமம்அத்தயாயம்26:16

உங்கள் எத ரிகள் உங்களுக்கு முன்பாகப்
பட்டயத்தால் வழுவார்கள். 9 நான்
உங்கள்ேமல் கண்ேணாக்கமாக இருந்து,
உங்கைளப் பலுகவும் ெபருகவும் ெசய்து,
உங்கேளாேட என் உடன்படிக்ைகைய
உறுத ப்படுத்துேவன். 10 ேபான வருடத்துப்
பைழய தானியத்ைதச் சாப்ப ட்டு, புதய
தானியத்த ற்கு இடமுண்டாக, பைழயைத
அகற்றுவீர்கள். 11 உங்கள் நடுவல்
என் வாசஸ்தலத்ைத நறுவுேவன்; என்
ஆத்துமா உங்கைள ெவறுப்பதல்ைல.
12 நான் உங்கள் நடுவ ேல உலாவ ,
உங்கள் ேதவனாக இருப்ேபன், நீங்கள்
என்னுைடயமக்களாகஇருப்பீர்கள். 13நீங்கள்
எக ப்தயர்களுக்குஅடிைமகளாக இல்லாமல்,
நான் அவர்களுைடய ேதசத்தலிருந்து
உங்கைளப் புறப்படச்ெசய்து, உங்கள்
நுகத்தடிகைள முறத்து, உங்கைள நமிர்ந்து
நடக்கச்ெசய்த உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா. 14 “நீங்கள் எனக்குச்
ெசவெகாடுக்காமலும், இந்தக் கற்பைனகள்
எல்லாவற்றன்படி ெசய்யாமலும், 15 என்
கட்டைளகைள ெவறுத்து, உங்கள்
ஆத்துமா என் நயாயங்கைள ெவறுத்து,
என் கற்பைனகள் எல்லாவற்றன்படியும்
ெசய்யாதபடிக்கு, என் உடன்படிக்ைகைய
நீங்கள் மீறுவீர்கெளன்றால்: 16 நான்
உங்களுக்குச் ெசய்வது என்னெவன்றால்,
கண்கைளப் பார்ைவயழக்கச்
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ெசய்க றதற்கும், இருதயத்ைதத்
துயரப்படுத்துகறதற்கும், த கைலயும்,
ேநாையயும், காய்ச்சைலயும் உங்களுக்கு
வரச்ெசய்ேவன்; நீங்கள் வைதக்கும்
வைத வீணாயருக்கும்; உங்கள் எத ரிகள்
அதன் பலைனச் சாப்படுவார்கள். 17 நான்
உங்களுக்கு வேராதமாக என் முகத்ைதத்
தருப்புேவன்; உங்கள் எத ரிகளுக்கு
முன்பாக ேதாற்கடிக்கப்படுவீர்கள்;
உங்கள் பைகவர்கள் உங்கைள
ஆளுவார்கள்; துரத்துவார் இல்லாதருந்தும்
ஓடுவீர்கள். 18 இந்தவதமாக நான்
உங்களுக்குச் ெசய்தும், இன்னும் நீங்கள்
எனக்குச் ெசவெகாடுக்காமலிருந்தால்,
உங்கள் பாவங்களின் காரணமாக
ேமலும் ஏழுமடங்காக உங்கைளத்
தண்டித்து, 19 உங்கள் வல்லைமயன்
ெபருைமைய முறத்து, உங்கள்
வானத்ைத இரும்ைபப் ேபாலவும்,
பூமிைய ெவண்கலத்ைதப்ேபாலவும்
ஆக்குேவன். 20 உங்கள் ெபலன் வீணாகச்
ெசலவழியும்,உங்கள்ேதசம்தன்பலைனயும்,
ேதசத்தன் மரங்கள் தங்கள் பழங்கைளயும்
ெகாடுக்காது. 21 “நீங்கள் எனக்குச்
ெசவெகாடுக்க மனதல்லாமல், எனக்கு
எத ர்த்து நடப்பீர்களானால், நான் உங்கள்
பாவங்களுக்குத்தக்கதாக இன்னும்
ஏழுமடங்கு வாைதைய உங்கள்ேமல்
வரச்ெசய்து, 22 உங்களுக்குள்ேள
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ெவளியன் ெகாடிய மிருகங்கைள
வரவடுேவன்; அைவகள் உங்கைளப்
பள்ைளகள் இல்லாதவர்களாக்க , உங்கள்
மிருகஜீவன்கைள அழித்து, உங்கைளக்
குைறந்துேபாகச்ெசய்யும்; உங்கள் வழிகள்
பாழாய்க் க டக்கும். 23 “நான் ெகாடுக்கும்
தண்டைனயனால் நீங்கள் குணப்படாமல்,
எனக்கு எத ர்த்து நடந்தால், 24 நான்
உங்களுக்கு எத ர்த்து நடந்து, உங்கள்
பாவங்களின் காரணமாக ஏழுமடங்காக
வாத த்து, 25 என் உடன்படிக்ைகைய
மீறனதற்குப் பழிவாங்கும் பட்டயத்ைத
உங்கள்ேமல் வரச்ெசய்து, நீங்கள்
உங்கள் பட்டணங்களில் ேசர்ந்தபன்,
ெகாள்ைளேநாைய உங்கள் நடுவ ேல
அனுப்புேவன்; எத ரியன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவீர்கள். 26 உங்கள்
அப்பம் என்னும் ஆதரவு ேகாைல நான்
முறத்துப்ேபாடும்ேபாது, பத்துப் ெபண்கள்
ஒேர அடுப்பல் உங்கள் அப்பத்ைதச்
சுட்டு, அைதத் தரும்ப உங்களுக்கு
நறுத்துக்ெகாடுப்பார்கள்; நீங்கள் சாப்ப ட்டும்
தருப்தயைடயமாட்டீர்கள். 27 “இன்னும்
இைவகெளல்லாவற்றாலும் நீங்கள் எனக்குச்
ெசவெகாடுக்காமல், எனக்கு எத ர்த்து
நடந்தால், 28 நானும் உக்க ரத்ேதாேட
உங்களுக்கு எத ர்த்து நடந்து, நாேன
உங்கள் பாவங்களுக்காக உங்கைள
ஏழுமடங்காகத் தண்டிப்ேபன். 29 உங்கள்
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மகன்களின் மாம்சத்ைதயும் உங்கள்
மகள்களின் மாம்சத்ைதயும் சாப்படுவீர்கள்.
30 நான் உங்கள் ேமைடகைள அழித்து,
உங்கள் வக்க ரகச் சைலகைள உைடத்து,
உங்கள் உடல்கைள உங்கள் நரகலான
ேதவர்களுைடய உடல்கள்ேமல் எற ேவன்;
என்ஆத்துமா உங்கைள ெவறுக்கும். 31 நான்
உங்கள் பட்டணங்கைள ெவறுைமயும்,
உங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலங்கைளப்
பாழாக்க , உங்கள் நறுமண வாசைனைய
முகராமலிருப்ேபன். 32 நான் ேதசத்ைதப்
பாழாக்குேவன்; அத ேல குடியருக்க ற
உங்கள் எத ரிகள் ப ரமிப்பார்கள்.
33ேதசங்களுக்குள்ேளஉங்கைளச்ச தறடித்து,
உங்களுக்குப் பன்ேன பட்டயத்ைத
உருவுேவன்; உங்கள் ேதசம் பாழும்,
உங்கள் பட்டணங்கள் வனாந்த ரமுமாகும்.
34 “நீங்கள் உங்கள் எத ரிகளின்
ேதசத்தல் இருக்கும்ேபாது, ேதசமானது
பாழாய்க்க டக்க ற நாட்கெளல்லாம்
தன் ஓய்வுநாட்கைள மக ழ்ச்ச யாக
அனுபவக்கும்; அப்ெபாழுது ேதசம்
ஓய்வைடந்து, தன் ஓய்வுநாட்கைள
மக ழ்ச்ச யாக அனுபவக்கும். 35 நீங்கள்
அத ேல குடியருக்கும்ேபாது, அது உங்கள்
ஓய்வு வருடங்களில் ஓய்வைடயாததனாேல,
அது பாழாய்க்க டக்கும் நாட்கெளல்லாம்
ஓய்வைடந்தருக்கும். 36 உங்களில்
உய ேராடு மீதயாக இருப்பவர்களின்
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இருதயங்கள் தங்கள் எத ரிகளின்
ேதசங்களில்மனம்ேசார்வைடயச்ெசய்ேவன்;
அைசகற இைலயன் சத்தமும் அவர்கைள
வ ரட்டும்; அவர்கள் பட்டயத்த ற்குத் தப்ப
ஓடுகறதுேபால ஓடி, துரத்துவார் இல்லாமல்
வழுவார்கள். 37 துரத்துவார் இல்லாமல்,
பட்டயத்த ற்கு முன் வழுவதுேபால,
ஒருவர்ேமல் ஒருவர் இடறவழுவார்கள்;
உங்கள் எத ரிகளுக்குமுன் நற்க
உங்களுக்குப் ெபலன் இருக்காது.
38அன்னியர்களுக்குள்ேளஅழிந்துேபாவீர்கள்;
உங்கள் எத ரிகளின் ேதசம் உங்கைள
அழிக்கும். 39 உங்களில் தப்பனவர்கள்
தங்கள் அக்க ரமங்களினாேலயும், தங்கள்
ப தாக்களின் அக்க ரமங்களினாேலயும்,
உங்கள் எத ரிகளின் ேதசங்களில்
ேசார்ந்துேபாவார்கள். 40 “அவர்கள்
எனக்கு வ ேராதமாகத் துேராகம் ெசய்து
நடப்ப த்த தங்கள் அக்க ரமத்ைதயும்,
தங்கள் முன்ேனார்களின் அக்க ரமத்ைதயும்
அறக்ைகயடுகறதுமல்லாமல், 41 அவர்கள்
எனக்கு எத ர்த்து நடந்ததனால்,
நானும் அவர்களுக்கு எத ர்த்து நடந்து,
அவர்களுைடய எத ரிகளின் ேதசத்த ேல
அவர்கைளக் ெகாண்டுேபாய் வ ட்டைதயும்
அறக்ைகய ட்டு, வருத்தேசதனமில்லாத
தங்கள் இருதயத்ைதத் தாழ்த்த , தங்கள்
அக்க ரமத்த ற்குக் கைடத்த தண்டைனைய
நயாயம் என்று ஒத்துக்ெகாண்டால்,
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42 நான் யாக்ேகாேபாேட ெசய்த என்
உடன்படிக்ைகையயும், ஈசாக்குடன் ெசய்த
என் உடன்படிக்ைகையயும், ஆப ரகாமுடன்
ெசய்த என் உடன்படிக்ைகையயும்
நைனப்ேபன்; ேதசத்ைதயும் நைனப்ேபன்.
43 ேதசம் அவர்களாேல ைகவ டப்பட்டு,
பாழாய்க்க டக்க றதனாேல தன்
ஓய்வுநாட்கைள மக ழ்ச்ச யாகஅனுபவக்கும்;
அவர்கள் என் நயாயங்கைள அவமத த்து,
அவர்களுைடய ஆத்துமா என் கட்டைளகைள
ெவறுத்ததனால் அைடந்த தங்களுைடய
அக்க ரமத்தன் தண்டைனைய நயாயம்
என்று ஒத்துக்ெகாள்ளுவார்கள். 44 அவர்கள்
தங்கள் எத ரிகளின் ேதசத்தலிருந்தாலும்,
நான் அவர்கைள ந ர்மூலமாக்குவதற்ேகா,
நான் அவர்கேளாேட ெசய்த என்
உடன்படிக்ைகைய ந ராகரிப்பதற்ேகா, நான்
அவர்கைளக் ைகவ டவும் ெவறுக்கவும்
மாட்ேடன்; நான் அவர்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா. 45 அவர்களுைடய ேதவனாக
இருக்கும்படிக்கு, நான் அன்னிய
மக்களின் கண்களுக்கு முன்பாக
எக ப்துேதசத்தலிருந்து அவர்கைளப்
புறப்படச்ெசய்து, அவர்களுைடய
முன்ேனார்களுடன் நான் ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய அவர்களுக்காக
நைனவுகூருேவன்; நான் ெயேகாவா
என்று ெசால் என்றார். 46 ெயேகாவா
தமக்கும் இஸ்ரேவல் சந்ததயாருக்கும்
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நடுேவ இருக்கும்படி ேமாேசையக்ெகாண்டு,
சீனாய்மைலயன்ேமல் ெகாடுத்த
கட்டைளகளும்நயாயங்களும்இைவகேள.

அத்த யாயம் 27
மீட்டுக்ெகாண்டத்ைத ேதவனுக்கு

அர்ப்பணித்தல்
1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
யாராவது ஒருவர் ஒரு வ ேசஷத்த
ெபாருத்தைன ெசய்தருந்தால்,
ெபாருத்தைன ெசய்யப்பட்டவர்கள் உன்
மத ப்பன்படி ெயேகாவாவுக்கு உரியவர்கள்.
3 இருபது வயதுமுதல் அறுபது வயதற்கு
உட்பட்ட ஆண் ஒருவைன நீ பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கலாகய* ஐம்பது
ெவள்ளிச்ேசக்கலாகவும், 4 ெபண் ஒருவைள
முப்பது ேசக்கலாகவும் மத ப்பாயாக.
5 ஐந்து வயதுமுதல் இருபது வயதற்கு
உட்பட்ட ஆண்பள்ைளைய இருபது
ேசக்கலாகவும், ெபண்பள்ைளையப்
பத்துச்ேசக்கலாகவும், 6ஒருமாதம்முதல்ஐந்து
வயதற்கு உட்பட்ட ஆண்பள்ைளைய ஐந்து
ெவள்ளிச்ேசக்கலாகவும், ெபண்பள்ைளைய
மூன்று ெவள்ளிச்ேசக்கலாகவும், 7 அறுபது

* அத்த யாயம் 27:3 27:3 ஒரு ேசக்கல், 6 க ேலா ெவள்ளி
என்றுஆசாரியனால்தீர்மானிக்கப்பட்டபடிஆகும்.
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வயதுெதாடங்க , அதற்கு ேமற்பட்ட
வயதுள்ள ஆண்கைளப் பதைனந்து
ேசக்கலாகவும், ெபண்கைளப் பத்துச்
ேசக்கலாகவும் மத க்கக்கடவாய். 8 உன்
மத ப்பன்படி ெசலுத்தமுடியாத ஏைழயாக
இருந்தால், அவன் ஆசாரியனுக்கு
முன்பாக வந்து நற்கக்கடவன்;
ஆசாரியன் அவைன மத ப்பானாக;
ெபாருத்தைனெசய்தவனுைடய
தகுத க்குத் தக்கபடி ஆசாரியன்
அவைன மத க்கக்கடவன். 9 “ஒருவன்
ெபாருத்தைனெசய்தது ெயேகாவாவுக்குப்
பலிய டப்படத்தக்க மிருகமானால்
அவன் ெயேகாவாவுக்குக் ெகாடுக்க ற
அைவகெளல்லாம் பரிசுத்தமாக இருப்பதாக.
10 அைத மாற்றாமலும் ேவறுபடுத்தாமலும்
இருப்பானாக; இைளத்துப்ேபானதற்குப்
பதலாக நலமானைதயும், நலமானதற்குப்
பதலாக இைளத்துப்ேபானைதயும்
ெசலுத்தாமல் இருப்பானாக; அவன்
மிருகத்த ற்குப் பதலாக மிருகத்ைத
மாற்ற க் ெகாடுப்பானாகல், அப்ெபாழுது
அதுவும் அதற்குப் பதலாகக் ெகாடுத்ததும்
பரிசுத்தமாக இருப்பதாக. 11 அது
ெயேகாவாவுக்குப் பலிய டப்படத்தகாத
சுத்தமில்லாத மிருகமானால், அைத
ஆசாரியனுக்கு முன்பாக நறுத்தக்கடவன்.
12 ஆசாரியன் அது நல்லதானாலும்
இைளத்ததானாலும் அைத மத ப்பீடு
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ெசய்வானாக; உன் மத ப்பன்படிேய
இருப்பதாக. 13 அைத மீட்டுக்ெகாள்ள
மனதாயருந்தானாகல், உன் மத ப்ேபாேட
ஐந்தல் ஒரு பங்ைகக் கூட்டிக்
ெகாடுக்கக்கடவன். 14 “ஒருவன் தன்
வீட்ைடக் ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம்
என்று ேநர்ந்துெகாண்டால், ஆசாரியன்
அதன் நலத்த ற்கும், நைலைமக்கும்
தக்கதாக அைத மத க்கக்கடவன்; ஆசாரியன்
மத க்க றபடிஅதுஇருப்பதாக. 15தன்வீட்ைடப்
பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்டவன்
அைத மீட்டுக்ெகாள்ள மனதாயருந்தால்,
நீ மத க்கும் ெபாருளுடன் ஐந்தல் ஒரு
பங்ைகக் கூட்டிக் ெகாடுக்கக்கடவன்;
அப்ெபாழுது அது அவனுைடயதாகும்.
16 “ஒருவன் தனக்குச் ெசாந்தமான வயலில்
யாெதாரு பங்ைகக் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்டால், உன்
மத ப்பு அதன் வைதப்புக்குத்தக்கதாக
இருக்கேவண்டும்; ஒரு கலம்† வாற்ேகாதுைம
வைதக்க ற வயல் ஐம்பது ெவள்ளிச்
ேசக்கலாக‡ மத க்கப்படேவண்டும். 17 யூபலி
வருடம்முதல்அவன்தன்வயைலப் பரிசுத்தம்
என்று ேநர்ந்துெகாண்டால், அது உன்
மத ப்பன்படி இருக்கேவண்டும். 18 யூபலி
வருடத்த ற்குப்பன் தன் வயைலப் பரிசுத்தம்

† அத்த யாயம் 27:16 27:16 300 க ேலா. ‡ அத்த யாயம்
27:16 27:16அறுவைடயல் கைடக்கும்வைதயன்வைலக்கு
சமமாக நலத்தன்வைலஇருக்கும்.
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என்று ேநர்ந்துெகாண்டானானால், யூபலி
வருடம்வைரயுள்ள மற்ற வருடங்களின்படிேய
ஆசாரியன்ெபாருட்கைளக்கணக்குப்பார்த்து,
அதற்குத் தக்கைத உன் மத ப்பீட்டில்
தள்ளுபடி ெசய்யேவண்டும். 19 வயைலப்
பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாண்டவன்
அைத மீட்டுக்ெகாள்ள மனதாயருந்தால்,
உன் மத ப்பான ெபாருட்களுடன் ஐந்தல்
ஒரு பங்ைக ேசர்த்துக்ெகாடுக்கக்கடவன்;
அப்ெபாழுது அது அவனுக்கு
உறுதயாகும். 20 அவன் வயைல
மீட்டுக்ெகாள்ளாமல், வயைல
ேவெறாருவனுக்கு வற்றுப்ேபாட்டால்,
அது தரும்ப மீட்கப்படாமல், 21 யூபலி
வருடத்தல் மீட்கப்படும்ேபாது, சாபத்தீடான
வயலாகக் ெயேகாவாவுக்ெகன்று
நயமிக்கப்பட்டதாக இருப்பதாக; அது
ஆசாரியனுக்குச் ெசாந்தமான நலமாகும்.
22 ஒருவன் தனக்குச் ெசாந்தமான வயலாக
இல்லாமல், தான் வைலக்கு வாங்கன ஒரு
வயைலக் ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம்
என்று ேநர்ந்துெகாண்டால், 23 அது
யூபலி வருடம்வைர, உன் மத ப்பன்படி
ெபறும்வைல இன்னெதன்று ஆசாரியன்
அவேனாேட கணக்குப்பார்த்து, அந்த உன்
மத ப்ைப, ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாக
இருக்கும்படி, அவன் அந்நாளிேல
ெகாடுக்கக்கடவன். 24 யார் ைகய ேல
அந்த வயைல வாங்கனாேனா, அந்த
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நலத்த ற்குச் ெசாந்தக்காரனிடம் அது
யூபலி வருடத்தல் தரும்பச்ேசரும். 25 உன்
மத ப்பீெடல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துச்
ேசக்கல் கணக்காயருக்கக்கடவது;§
ஒரு ேசக்கலானது இருபது
ேகரா. 26 “முதற்ப றந்தைவகள்
ெயேகாவாவுைடயது, ஆைகயால் ஒருவரும்
முதற்ப றந்தைவகளாகய மிருகங்கைளப்
பரிசுத்தம் என்று ேநர்ந்துெகாள்ளக்கூடாது;
அது மாடானாலும் ஆடானாலும்
ெயேகாவாவுைடயது. 27 சுத்தமல்லாத
மிருகத்தனுைடய முதற்ப றந்ததாக
இருந்தால், அைத அவன் உன் மத ப்பன்படி
மீட்டுக்ெகாண்டு, அதனுடேன ஐந்தல்
ஒரு பங்ைகக் கூட்டிக்ெகாடுக்கக்கடவன்;
மீட்கப்படாமலிருந்தால், உன் மத ப்பன்படி
அது வற்கப்படக்கடவது. 28 “ஒருவன்
தன்னிடத்தலுள்ள மனிதர்களிலாவது,
மிருகங்களிலாவது, ெசாந்தமான
நலத்தலாவது, எைதயாகலும்
ெயேகாவாவுக்ெகன்று ேநர்ந்துெகாண்டால்,
அது வற்கப்படவும் மீட்கப்படவும் கூடாது;
ேநர்ந்துெகாள்ளப்பட்டைவகெளல்லாம்
ெயேகாவாவுக்காகப் பரிசுத்தமாக
இருக்கும். 29 மனிதர்களில் சாபத்தீடாக
ந யமிக்கப்பட்டவர்கெளல்லாம் மீட்கப்படாமல்
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவர்கள்.

§ அத்த யாயம் 27:25 27:25யாத்த ராகமம் 30:13
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30 “ேதசத்த ேல நலத்தன் வத்தலும்,
மரங்களின் பழங்களிலும், தசமபாகம்
எல்லாம் ெயேகாவாவுக்கு உரியது;
அது ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமானது.
31 ஒருவன் தன் தசமபாகத்த ேல
எவ்வளவாவது மீட்டுக்ெகாள்ள
வருப்பமாக இருந்தான் என்றால்,
அதனுடன் ஐந்தல் ஒரு பங்ைகக் கூட்டிக்
ெகாடுக்கக்கடவன். 32 ேமய்ப்பனின் ேகாலின்
கீழ்ப்பட்ட ஆடுமாடுகளிேல பத்தல் ஒரு
பங்காக றெதல்லாம் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமானது. 33 அது நல்லேதா
குைறபாடுள்ளேதா என்று அவன்
பார்க்கேவண்டாம்; அைத மாற்றவும்
ேவண்டாம்; மாற்றனால், அதுவும் அதற்குப்
பதலாகக் ெகாடுக்கப்பட்டதுமாகய
இரண்டும் பரிசுத்தமாகும்; அது
மீட்கப்படக்கூடாெதன்று அவர்கேளாேட
ெசால்” என்றார். 34இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச்
ெசால்லும்படி ெயேகாவா சீனாய்மைலயல்
ேமாேசக்குவத த்தகட்டைளகள்இைவகேள.
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