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లేవీకాండం
గంథకర
ఈ గంథం చివరి వచనం రచయిత ఎవరనేది మనకు

తెలుపుతునన్ది. “ఇవియెహోవాసీనాయికొండమీదఇశాయేలీయుల
కొరకు మోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్లు (27:34; 7:38; 25:1; 26:46).
దేవుని చటాట్ లకు సంబంధించిన అనేక చారితక వివరాలను ఈ
పుసత్కం నమోదు చేసుత్ నన్ది (8-10; 24:10-23). లేవీకాండము అనే
పేరు లేవి గోతం నుండి వచిచ్ంది. వీరిని దేవుడు తనయాజకులుగా,
ఆరాధన నాయకులుగా పతేయ్క పరిచాడు. లేవీయుల బాధయ్తలు,
మరింతపధానంగాయాజకులకు సూచనలుఈపుసత్కంలోఉనాన్యి.
వారు వారాధనలో పజలకు సహాయపడవలసిన పదధ్తి. పవిత
జీవనం గురించి రాసి ఉంది.

రచనా కాలం, పదేశం
ఇంచుమించు కీ. పూ 1446 - 1410
లేవీకాండంలోరాసిఉనన్ ధరమ్శాసందేవుడుమోషేకు సీనాయికొండ

వదద్ అందజేశాడు. ఆ సమయంలో ఇశాయేలీయుల కొంత కాలం
అకక్డ ఉనాన్రు.

సీవ్కర
ఈ గంథానిన్ యాజకులకు, లేవీయులు, రానునన్ ఇశాయేల్

తరాలకు రాయడం జరిగింది.
పయోజనం
పతయ్కష్గుడారం నిరిమ్ంచ వలసిందిగా దేవుడు మోషేను కోరడంతో

లేవికాండంమొదలవుతుంది. ఇపుప్డు వారి మధయ్ నివసిసుత్ నన్ వారి
మహిమానివ్త దేవునితో స న సహవాసం కొనసాగించడమెలాగో ఆ
విముక పజలకు ఈ గంథం వివరంగా చెబుతునన్ది. ఆజాతిఅపుప్డే
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ఈజిపుట్ ను, దాని సంసక్ తిని, మతాలను విడిచి వచిచ్ంది. ఆ
జాతి పభావం చూపగల సంసక్ తులు, మతాలు ఉనన్ కనాను
దేశంలో పవేశించనునన్ది. ఆ సంసక్ తులకు వేరుగా (పరిశుదధ్ంగా)
యోహోవాకు నమమ్కంగా ఉండడానికి కావలసిన నియమాలను
లేవీకాండం వరిణ్సుత్ నన్ది.

ముఖాయ్ంశం
బోధ, సూచనలు

విభాగాలు
1. అరప్ణల గురించి ఆజఞ్లు – 1:1-7:38
2. దేవునియాజకుల గురించి ఆజఞ్లు – 8:1-10:20
3. దేవుని పజలకు ఆజఞ్లు – 11:1-15:33
4. బలిపీఠం,పాయశిచ్తత్ దినం గురించిన ఆజఞ్లు – 16:1-34
5. ఆచరణాతమ్క పవితత – 17:1-22:33
6. విశాంతి దినాలు, పండుగలు, ఉతస్వాలు – 23:1-25:55
7. దేవుని దీవెనపొందాలంటే షరతులు – 26:1-27:34

దహనబలి
1యెహోవామోషేని పిలిచి పతయ్కష్ గుడారం నుండి అతనితో ఇలా

అనాన్డు. 2 “నువువ్ ఇశాయేలు పజలతో మాటాల్ డి ఇలా చెపుప్.
మీలో ఎవ నాయెహోవాకు అరప్ణ తేవాలంటే దానిన్ తన పశువులోల్
నుండి గానీ,మేకల, గొరెలమందలోల్ నుండి గానీ తీసుకు రావాలి.

3 ఒకవేళ అతడు దహనబలిగా పశువులోల్ నుండి ఒక దానిన్
అరిప్ంచాలనుకుంటే లోపం లేని మగ పశువును తీసుకు రావాలి.
యెహోవా సమకష్ంలో అది అంగీకారం పొందాలంటే దానిన్ పతయ్కష్
గుడారం దావ్రం దగగ్ర అరిప్ంచాలి. 4 దహనబలిగా అరిప్ంచే పశువు
తల మీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచాలి. అపుప్డు అతనికి
పాయశిచ్తత్ం కలగడానికిఅతనిపకష్ంగాఅదిఆమోదంపొందుతుంది.
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5 తరువాత అతడు యెహోవా సమకష్ంలో ఆ కోడె దూడని
వధించాలి. యాజకు న అహరోను కొడుకులు దాని రకానిన్ తీసుకు
వచిచ్ పతయ్కష్ గుడారం పవేశదావ్రం దగగ్ర ఉనన్ బలిపీఠం న
చిలకరిసాత్ రు. 6తరువాత అతడు దహనబలి పశువు చరామ్నిన్ ఒలిచి
దానిన్ ముకక్లుగా కోయాలి.

7 తరువాత యాజకు న అహరోను కొడుకులు బలిపీఠం న
కటెట్లు పేరిచ్ మంట పెటాట్ లి. 8 అపుప్డు యాజకు న అహరోను
కొడుకులు ఆ పశువు శరీరభాగాలనూ,తలనూ, కొవువ్నూ ఒక పదధ్తి
పకారం ఆ కటెట్ల న పేరాచ్లి. 9 కానీ దాని లోపలి భాగాలనూ,
కాళళ్నూ నీళళ్తో కడగాలి. అపుప్డుయాజకుడు అనిన్టినీ తీసుకుని
యెహోవా బలిపీఠం న దహనబలిగా దహించాలి. అపుప్డు అది
నాకు కమమ్ని సువాసననిసుత్ ంది.

10 గొరెల, మేకల మందలోల్ నుండి దేని నా దహనబలిగా
అరిప్ంచాలనుకుంటే లోపం లేని పోతును తీసుకు రావాలి.
11 బలిపీఠం ఉతత్రం పు యెహోవా సమకష్ంలో దానిన్ వధించాలి.
యాజకు న అహరోను కొడుకులు బలిపీఠం అనిన్ పులా దాని
రకానిన్ చిలకరించాలి.

12అపుప్డు దానిన్ తలా, కొవువ్తో పాటు ఏ భాగానికి ఆ భాగంగా
ముకక్లు చేయాలి. తరువాత వాటిని బలిపీఠం ఉనన్ మంట
అమరిచ్న కటెట్ల ఒక పదధ్తిలోపేరాచ్లి. 13దానిలోపలిభాగాలనూ,
కాళళ్నూ నీళళ్తో కడగాలి. అపుప్డుయాజకుడు అనిన్టినీ తీసుకుని
బలిపీఠం దహించాలి. ఇది దహనబలి. ఇది యెహోవాకు కమమ్ని
సువాసన కలుగజేసుత్ ంది.

14 ఒక వయ్కి యెహోవాకు దహనబలిగా ప ని అరిప్ంచాలనుకుంటే
ఒక గువవ్నిగానీపావురంపిలల్నిగానీతీసుకురావాలి. 15యాజకుడు
దానిన్ బలిపీఠం దగగ్రికి తీసుకువచిచ్ దాని తలను చేతితో
తుంచివేయాలి. తరువాత దానిన్ బలిపీఠం న కాలాచ్లి. ఆ
ప రకానిన్ బలిపీఠం పకక్నే పిండాలి.



లేవీకాండం 1:16 iv లేవీకాండం 2:5

16 తరువాత దాని *పొటట్ తీసివేసి బలిపీఠం తూరుప్ పున
బూడిద పోసే చోట పారెయాయ్లి. 17 అతడు దాని రెకక్ల సందులో
చీలాచ్లి గానీ రెండు ముకక్లుగా చేయకూడదు. యాజకుడు దానిన్
బలిపీఠం న ఉనన్ కటెట్ల కాలాచ్లి. ఇది దహనబలి, అంటే ఇది
యెహోవాకు కమమ్ని సువాసనను కలుగజేసుత్ ంది.”

2
ధానయ్ వేదయ్ం

1 ఎవ నా ఒక వయ్కి యెహోవాకు ధానయ్ వేదయ్ం అరిప్ంచాలంటే
ఆ అరప్ణ సనన్ని గోదుమ పిండి అయి ఉండాలి. అతడు దాని
మీద నూనె పోసి, సాంబాణి వేయాలి. 2అతడు దానిన్యాజకు న
అహరోను కొడుకుల దగగ్రికి తీసుకు రావాలి. అపుప్డు యాజకుడు
తన చేతి నిండుగా నూనే, సాంబాణీ కలిసిన సనన్ని పిండిని
తీసుకుంటాడు. అపుప్డుయాజకుడు యెహోవామంచితనం గూరిచ్
కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా సమ్రించడాని ఆ అరప్ణని బలిపీఠం న వేసి
కాలాచ్లి. అది యెహోవా కోసం కమమ్ని సువాసనను కలుగజేసుత్ ంది.
3 ఆ వేదయ్ంలో మిగిలింది అహరోనుకూ, అతని కొడుకులకూ
చెందుతుంది. యెహోవాకి అరిప్ంచే దహన బలులనిన్టిలో ఇది అతి
పరిశుదధ్ం.

4 మీరు పొయియ్లో కాలిచ్న వేదయ్ం అరిప్ంచాలంటే పొంగజేసే
పదారధ్ం లేకుండా సనన్ని పిండితో, నూనె కలిపి చేసినమెతత్ని చపాతీ
అయిఉండాలి. లేదా సనన్ని పిండితో, నూనె రాసి చేసిన అపప్డంలా
గటిట్గాఉండాలి. 5ఒకవేళ నీఅరప్ణ పెనంమీదకాలిచ్న వేదయ్ తే
అదిపొంగజేసేపదారధ్ం లేకుండాసనన్ని పిండితో, నూనెరాసిచేసిన
ఉండాలి.
* 1:16 1:16 జీరణ్ కోశం, పేగులుమొద నవి.
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6 అది వేదయ్ం, కాబటిట్ దానిన్ నువువ్ ముకక్లు చేసి వాటి న
నూనె పోయాలి. 7 ఒకవేళ నీ వేదయ్ం వంట పాతలో వండిన తే
దానిన్ సనన్ని పిండీ, నూనే కలిపి తయారు చేయాలి.

8 ఈ పదారాధ్ లతో చేసిన వేదాయ్నిన్ యెహోవా దగగ్రికి
తీసుకురావాలి. దానిన్ యాజకుడికి అందించాలి. అతడు దానిన్
బలిపీఠం దగగ్రికి తీసుకు వసాత్ డు. 9తరువాతయాజకుడుయెహోవా
మంచితనం గూరిచ్ కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా సమ్రించుకోడానికి ఆ
వేదయ్ంలో కొంత భాగం తీసుకుని బలిపీఠం దహించాలి. అది
అగిన్తో చేసిన అరప్ణ. అది యెహోవా కోసం కమమ్ని సువాసనను
కలుగజేసుత్ ంది. 10ఆ వేదయ్ంలోమిగిలినభాగం అహరోనుకీ,అతని
కొడుకులకీ చెందుతుంది. యెహోవాకి అరిప్ంచే దహన బలులనిన్టిలో
ఇది అతి పరిశుదధ్ం.

11 మీరు యెహోవాకి సమరిప్ంచే ఏ వేదయ్ం లోనూ పొంగజేసే
పదారధ్ం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే తేనెనూ, పొంగజేసే పదారధ్ం
దేని నా వేదయ్ంగా బలిపీఠం న దహించకూడదు. 12 వాటిని
పథమఫలంగా యెహోవాకి సమరిప్ంచవచుచ్. కానీ బలిపీఠం న
కమమ్ని సువాసన కలగజేయడానికి వాటిని వాడకూడదు. 13 నువువ్
అరిప్ంచేపతి వేదాయ్నికీఉపుప్ కలపాలి. నీదేవుని *నిబంధనఉపుప్
లేకుండా నీ వేదయ్ం ఉండకూడదు. నీ వేదాయ్లనిన్టితో పాటు
ఉపుప్ కూడా అరిప్ంచాలి.

14 నువువ్ యెహోవాకి పథమ ఫలం వేదాయ్నిన్ అరిప్ంచాలంటే
పచచ్ని కంకులోల్ ని †కొతత్ ధానాయ్నిన్ వేయించి పిండి చేసి
అరిప్ంచాలి. 15 తరువాత దాని నూనె, సాంబాణి పోయాలి. ఇదీ
వేదయ్మే. 16 తరువాత యాజకుడు యెహోవా మంచితనం గూరిచ్
కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా సమ్రించడాని పిండీ, నూనే,సాంబాణిలోల్ కొంత

* 2:13 2:13దేవునితోపజలకు ఉనన్ ఒడంబడిక రుచికర నదిగా,చెడిపోకుండానిలిచి
ఉండాలి. † 2:14 2:14తాజా
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భాగం తీసుకుని వాటిని దహిసాత్ డు. అది యెహోవా కోసం అగిన్తో
చేసిన అరప్ణ.

3
శాంతిబలి

1 “ఎవ నా ఒక మంద లోని పశువులోల్ నుండి ఒక మగదానిన్
గానీఆడదానిన్గానీశాంతిబలిగాఅరిప్ంచాలనుకుంటే,అతడులోపం
లేని దానిన్ యెహోవా సనిన్ధిలో అరిప్ంచాలి. 2 అతడు తాను
అరిప్ంచబోయేపశువు తల తన చేతినిఉంచాలి. తరువాత పతయ్కష్
గుడారం దావ్రం దగగ్ర దానిన్ వధించాలి. అపుప్డు యాజకు న
అహరోను కొడుకులు బలిపీఠం చుటూట్ దాని రకానిన్ చిలకరిసాత్ రు.

3 అతడు ఆ పశువు లోపలి భాగాలకు అంటి ఉనన్ కొవువ్నూ,
మూతపిండాలనూ, వాటి న కొవువ్నూ, మూతపిండాల దగగ్ర
కాలేయానిన్ అంటి ఉనన్ కొవువ్నూ వేరు చేయాలి. 4 వాటిని
యెహోవాకుశాంతిబలిఅరప్ణగాదహించాలి. 5అహరోనుకొడుకులు
వాటిని బలిపీఠం మీద నిపుప్ల పేరిచ్న కటెట్ల న ఉనన్ దహనబలి
తో పాటు దహిసాత్ రు. అది యెహోవా కోసం కమమ్ని సువాసనను
కలుగజేసుత్ ంది. అది అగిన్తో చేసిన అరప్ణగా ఉంటుంది.

6 ఎవ నా ఒక గొరెల లేక మేకల మందలో నుండి ఒక మగదానిన్
గానీఆడదానిన్గానీశాంతిబలిగాయెహోవాకుఅరిప్ంచదలిసేత్,అతడు
లోపం లేని దానిన్ అరిప్ంచాలి. 7 తన అరప్ణ కోసం గొరె పిలల్ని
అరిప్ంచాలనుకుంటే దానిన్ యెహోవా సనిన్ధికి తీసుకుని రావాలి.
8తాను అరిప్ంచబోయే దాని తల మీద అతడు తన చేతినుంచాలి.
తరువాత దానిన్ పతయ్కష్ గుడారం ఎదుట వధించాలి. అపుప్డు
అహరోను కొడుకులు బలిపీఠం చుటూట్ దాని రకానిన్ చిలకరిసాత్ రు.

9ఆ వయ్కి శాంతిబలి అరప్ణను దహనబలి అరప్ణగాయెహోవాకు
అరిప్సాత్ డు. ఆబలిపశువుకొవువ్నూ,వెనెన్ముక చివరవరకూఉండే
కొవువ్ పటిట్న తోకనంతా, దాని అంతరాభ్గాలకి పటిట్ ఉనన్ కొవువ్నూ,
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వాటి దగగ్రలో కనిపించే కొవువ్నూ తీసి వేరు చేయాలి. 10 అలాగే
రెండు మూత పిండాలనూ, వాటితో ఉనన్ కొవువ్నూ, మూతపిండాల
దగగ్ర కాలేయానిన్ అంటి ఉనన్ కొవువ్నూ కూడా వేరు చేయాలి.
11వీటనిన్టినీయాజకుడు బలిపీఠం నఆహారంగాకాలుసాత్ డు. ఇది
యెహోవాకి అరిప్ంచే దహనబలి.

12 అతడు అరిప్ంచేది మేక అయితే దానిన్ యెహోవా ఎదుట
అరిప్ంచాలి. 13ఆవయ్కిదానితలమీదచెయియ్ఉంచిపతయ్కష్ గుడారం
ఎదుట దానిన్ వధించాలి. అపుప్డు అహరోను కొడుకులు బలిపీఠం
చుటూట్ దాని రకానిన్ చిలకరిసాత్ రు. 14 తన అరప్ణను దహనబలిగా
యెహోవాకు అరిప్సాత్ డు. అతడు దాని అంతరాభ్గాలకు పటిట్ ఉనన్
కొవువ్నూ,వాటి దగగ్రలో కనిపించే కొవువ్నూ తీసి వేరు చేయాలి.

15 అలాగే రెండు మూత పిండాలనూ, వాటితో ఉనన్ కొవువ్ను,
మూతపిండాల దగగ్ర కాలేయానిన్ అంటి ఉనన్ కొవువ్ను కూడా వేరు
చేయాలి. 16 వీటనిన్టినీ యాజకుడు కమమ్ని సువాసన వచేచ్లా
బలిపీఠం న ఆహారంగా కాలుసాత్ డు. కొవువ్ అంతా యెహోవాకే
చెందుతుంది. 17మీరు రకానిన్గానీకొవువ్నిగానీతినకూడదు. మీరు
నివాసముండే పతిచోటా, మీ తరతరాలోల్ ఇది మీకు శాశవ్త న
శాసనం.”

4
పాపం కోసం బలి

1యెహోవామోషేతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. 2 “నువువ్ ఇశాయేలు
పజలకు ఇలా చెపుప్, చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన
విషయాలోల్ దేని నా పొరపాటున ఎవ నా చేసేత్, మీరిలా చేయండి.
3 నేరం పజల కి వచేచ్లా ఒకవేళ *అభిషేకం పొందిన యాజకుడే
అలాంటి పాపం చేసేత్, అతడు తన పాపం కోసం బలిగా లోపం లేని
కోడెదూడనియెహోవాకు అరిప్ంచాలి.

* 4:3 4:3 పధానయాజకుడు.
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4 అతడు ఆ కోడెని పతయ్కష్ గుడారపు దావ్రం దగగ్ర యెహోవా
సమకష్ంలోకి తీసుకురావాలి. ఆ కోడె తల న తన చెయియ్ ఉంచి,
తరువాత యెహోవా ఎదుట దానిన్ వధించాలి. 5 అభిషేకం పొందిన
యాజకుడు ఆ కోడె రకం కొంచెం పతయ్కష్ గుడారానికి తీసుకు రావాలి.

6 తరువాత ఆ యాజకుడు తన వేలు ఆ రకంలో ముంచి అతి
పరిశుదధ్ సథ్లం తెరల ఎదుట యెహోవా సమకష్ంలో ఏడుసారుల్ ఆ
రకానిన్ చిలకరించాలి. 7 తరువాత యాజకుడు పతయ్కష్ గుడారంలో
యెహోవా సమకష్ంలో ఉనన్ సుగంధ ధూపవేదిక ని కొముమ్లకు ఆ
రకానిన్ కొంచెం పూయాలి. మిగిలిన ఆ కోడె రకానిన్ పతయ్కష్ గుడారం
దావ్రం దగగ్ర ఉనన్ దహన బలిపీఠం అడుగు భాగంలోపారబోయాలి.

8తరువాత అతడు పాపం కోసం బలి అరప్ణ చేసిన ఆ కోడెదూడ
కొవువ్ అంతా కోసి వేరు చేయాలి. దాని అంతరాభ్గాలను కపిప్
ఉనన్ కొవువ్నూ, దాని అంతరాభ్గాలను అంటి ఉనన్ కొవువ్నూ వేరు
చేయాలి. 9అలాగేదాని రెండుమూత పిండాలనూ,వాటి పేరుకుని
ఉనన్ కొవువ్నూ, దాని మూతపిండాలకు దగగ్ర కాలేయం న ఉనన్
కొవువ్నూ కోసి వేరు చేయాలి. 10 శాంతిబలి కోసం వధించే ఎదుద్
నుండి తీసినటేట్ యాజకుడు దీని నుండి కూడా తీయాలి. తరువాత
యాజకుడు వీటిని దహన బలిపీఠం న దహించాలి.

11 అతడు ఆ కోడె దూడలో ఇంకా మిగిలి ఉనన్ భాగా న దాని
చరమ్ం, మాంసం, తల, కాళ ళ్, దాని అంతరాభ్గాలూ, పేడ, మిగిలిన
భాగాలనిన్టినీ శిబిరం బయటకు తీసుకుపోవాలి. 12 బూడిదను
పారేసే శుదధ్ న చోటికి తీసుకుపోయిఅకక్డ బూడిదపారబోసేచోట
కటెట్ల న వాటిని దహించాలి.

13 ఇశాయేలు సమాజమంతా పొరపాటుగా తెలియకుండా పాపం
చేసేత్, చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన వాటిని అవగాహన
లేకుండా చేసి దోషు తే 14 తరువాత వారు చేసిన పాపం వారికి
తెలిసినపుప్డు, సమాజం ఒక కోడెదూడని పాపం కోసం బలిగా
అరిప్ంచాలి. దానిన్ పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్రికి తీసుకురావాలి.
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15 సమాజానికి పెదద్లుగా ఉనన్వాళ ళ్ యెహోవా సమకష్ంలో దాని
తల తమ చేతులుంచాలి. ఆ తరువాతయెహోవా సనిన్ధిలో దానిన్
వధించాలి.

16అపుప్డు అభిషేకం పొందినయాజకుడు ఆ కోడె రకంలో కొంత
పతయ్కష్ గుడారానికి తీసుకుని రావాలి. 17 తరువాతయాజకుడు ఆ
రకంలోతనవేలునుముంచితెరలఎదుటయెహోవాసమకష్ంలోఏడు
సారుల్ చిలకరించాలి.

18తరువాతయాజకుడు పతయ్కష్ గుడారంలోయెహోవాసమకష్ంలో
ఉనన్ సుగంధ ధూపవేదిక ని కొముమ్లకు ఆ రకానిన్ కొంచెం
పూయాలి. మిగిలిన ఆ కోడె రకానిన్ పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్ర
ఉనన్ దహన బలిపీఠం అడుగు భాగంలో కుమమ్రించాలి. 19తరువాత
దాని కొవువ్ అంతటినీ తీసి దహన బలిపీఠం న దహించాలి.

20 ఈ విధంగా అతడు ఆ కోడెకి చేయాలి. పాపం కోసం బలి
ఇచేచ్ పశువుకు చేసినటుట్ గానే దీనికీ చేయాలి. ఇలా యాజకుడు
పజల కోసం పరిహారం చేసినపుప్డు వారికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.
21 ఆ కోడెను శిబిరం బయటకు తీసుకుని వెళిళ్ మొదటి కోడెను
దహించినటుట్ గానే దీనీన్ దహించాలి. ఇది సమాజ పాపం కోసం చేసే
బలి అరప్ణ.

22ఒక అధికారిపాపం చేయాలనేఉదేద్శం లేకుండా చేయకూడదని
యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన వాటిని పాపం చేయాలని కాకుండా
పొరపాటున చేసేత్ దోషి అవుతాడు. 23తరువాతతాను చేసిన పాపం
అతనికి తెలిసేత్ అపుప్డు అతడు ఒక మగ మేకని తన అరప్ణగా
తీసుకురావాలి. అదిలోపం లేనిదిగా ఉండాలి.

24అతడుఆమేకతల చెయియ్ఉంచిదానిన్యెహోవాసమకష్ంలో
దహనబలి అరిప్ంచే చోట వధించాలి. ఇది పాపం కోసం చేసే బలి.
25పాపం కోసం వధించిన దాని రకానిన్యాజకుడు వేలితో తీసుకుని
దహన బలిపీఠం ని కొముమ్లకు పూయాలి. మిగిలిన రకానిన్ దహన
బలిపీఠం అడుగు భాగంలోపారబోయాలి.
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26 దాని కొవువ్నంతా వేదిక న దహించాలి. శాంతిబలికి
అరిప్ంచినపశువుకొవువ్నుచేసినటుట్ గానేచేయాలి. ఇలాయాజకుడు
ఆ అధికారి పాపం విషయంలో పరిహారం చేయాలి. అపుప్డు ఆ
అధికారికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.

27 సామానయ్ పజలోల్ ఎవ నా ఒకరు పాపం చేయాలనే ఉదేద్శం
లేకుండా చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన వాటిని పాపం
చేయాలనికాకుండాపొరపాటున చేసేత్ దోషి అవుతాడు. 28తరువాత
తాను చేసినపాపం అతనికి తెలిసేత్ అపుప్డు అతడు ఒక ఆడమేకను
బలి అరప్ణగా తీసుకుని రావాలి. ఆమేక లోపం లేని ఉండాలి.

29 పాపం కోసం బలి కాబోయే పశువు తల న అతడు తన
చేతులుంచాలి. తరువాతదానిన్ దహనబలిఅరిప్ంచేచోటవధించాలి.
30దాని రకానిన్ యాజకుడు వేలితో తీసుకుని దహన బలిపీఠం ని
కొముమ్లకు పూయాలి. మిగిలిన రకానిన్ దహన బలిపీఠం అడుగు
భాగంలోపారబోయాలి.

31తరువాత శాంతిబలి పశువు కొవువ్ను వేరు చేసినటేట్ దీని కొవువ్
అంతా తీయాలి. యాజకుడు ఆ కొవువ్ను యెహోవాకు కమమ్ని
సువాసనగా బలిపీఠం న దహించాలి. ఈ విధంగా యాజకుడు
ఆ వయ్కి కోసం పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డు ఆ వయ్కికి కష్మాపణ
కలుగుతుంది.

32 ఎవ నా ఒక వయ్కి పాపం కోసం బలి అరప్ణగా లోపం లేని
ఒక ఆడగొరెను తీసుకు రావాలి. 33 అతడు పాపం కోసం బలి
అరప్ణ కాబోయేదాని తల తన చెయియ్ ఉంచాలి. తరువాత దానిన్
దహనబలి అరిప్ంచే చోట వధించాలి.

34 అపుప్డు దాని రకానిన్ యాజకుడు వేలితో తీసుకుని దహన
బలిపీఠం ని కొముమ్లకు పూయాలి. మిగిలిన రకానిన్ దహన
బలిపీఠం అడుగు భాగంలో పారబోయాలి. 35 తరువాత శాంతిబలి
పశువు కొవువ్ని వేరు చేసినటేట్ దీని కొవువ్ అంతా తీయాలి.
యాజకుడు యెహోవాకు దహనబలి అరిప్ంచే చోట బలిపీఠం న
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దానిన్ దహించాలి. ఈ విధంగా యాజకుడు ఆ వయ్కి పాపం కోసం
పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డు ఆ వయ్కికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.”

5
1 “ఒక వయ్కి తాను చూసిన దానిన్ గానీ, వినన్ దానిన్ గానీ సాకష్ ం

చెపాప్లిస్న అవసరం వచిచ్నపుప్డు సాకష్ ం చెపప్కుండా పాపం చేసేత్
దానికి ఆ వయ్కే బాధయ్త వహించాలి. 2 ఇంకా ఒక వయ్కి దేవుడు
అపవితమనినిరేద్శించినఏఅశుదధ్ జంతువు కళేబరానిన్గానీ,పశువు
కళేబరానిన్గానీ,పాకేజంతు కళేబరానిన్గానీతెలియకతాకితేఆవయ్కి
అపవితుడూ, అపరాధీ అవుతాడు.

3 ఒక వయ్కిని అపవితం చేసిన వాటిని అది ఏ నా సరే, తాకిన
వయ్కి ఆ అపవితతను తాకానని తెలుసుకునన్ తరువాత అపరాధి
అవుతాడు. 4అలాగే ఎవ నా తెలియకుండా తొందరపడి మం నా,
చె నా చేసాత్ నని ఒటుట్ పెటిట్ పమాణం చేసినా, తెలియకుండా
తొందరపడిఏ నాచేసాత్ నని ఒటుట్ పెటిట్ పమాణంచేసినాఆతరువాత
తెలుసుకుని చేయకుండా ఉంటే ఆ విషయంలో అతడు అపరాధి
అవుతాడు.

5 వీటిలో ఏ విషయంలో నా అతడు అపరాధి అయితే తాను
ఎలాంటిపాపం చేశాడోదానిన్ ఒపుప్కోవాలి. 6తాను చేసిన అపరాధం
కోసం బలి అరప్ణను యెహోవా సమకష్ంలోకి తీసుకురావాలి.
దానికోసం తన మందలోనుండి ఆడమేక నా, ఆడగొరె నా పాపం
కోసం బలిగా అరిప్ంచాలి. అతనిపాపం కోసంయాజకుడు పరిహారం
చేసాత్ డు.

7ఒకవేళ అతనికి గొరెని తెచేచ్ సోత్ మత లేకపోతే తన పాపం కోసం
అపరాధ బలి అరప్ణగా రెండు గువవ్లను గానీ, రెండు పావురం
పిలల్లను గానీ తీసుకు రావచుచ్. వాటిలో ఒకటి పాపం కోసం చేసే
అరప్ణ, మరొకటి దహనబలి కోసం. 8 అతడు వాటిని యాజకుడి
దగగ్రికి తీసుకురావాలి. యాజకుడు మొదట ఒకదానిన్ పాపం కోసం
బలిగా అరిప్సాత్ డు. అతడు దాని తలను తుంచి వేసాత్ డు కానీ
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పూరిగా వేరు చేయడు. 9 అతడు కొంత రకానిన్ బలిపీఠం పకక్న
చిలకరించాలి. మిగిలిన రకానిన్ బలిపీఠం అడుగున కుమమ్రించాలి.
ఇదిపాపం కోసం చేసే బలి.

10 తరువాత ఆదేశాలోల్ చెపిప్నటుట్ రెండో ప ని దహనబలిగా
అరిప్ంచాలి. అతడు చేసిన పాపం కోసం యాజకుడు పరిహారం
చేసాత్ డు. అపుప్డు అతనికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.

11 ఒకవేళ అతనికి రెండు గువవ్లను, రెండు పావురం పిలల్లను
కొని తెచేచ్సోత్ మతు లేకపోతే,అతడు తనపాపం కోసం అరప్ణగాఒక
*కిలో సనన్ని గోదుమ పిండిని తీసుకురావాలి. అదిపాపం కోసం చేసే
అరప్ణ కాబటిట్ దాని మీద నూనె పోయకూడదు, ఎలాంటి సాంబాణి
వేయకూడదు.

12 అతడు యాజకుని దగగ్రికి దానిన్ తీసుకురావాలి. అపుప్డు
యాజకుడు యెహోవా మంచితనం గూరిచ్ కృతజఞ్తాపూరవ్కంగా
జాఞ్ పకం చేసుకోడానికి దానిలో నుండి ఒక గుపెప్డు సమ్ తి చిహన్ంగా
తీసి యెహోవాకి దహనబలి అరిప్ంచే చోట దహించాలి. అది
పాపం కోసం చేసే బలి అరప్ణ. 13 న చెపిప్న వాటిలో అతడు
చేసిన పాపానిన్ యాజకుడు కపిప్వేసాత్ డు. అపుప్డు అతనికి
కష్మాపణ కలుగుతుంది. వేదయ్ం అరప్ణలోమిగిలినదియాజకునికి
చెందినటుట్ గా ఇకక్డ కూడా అరప్ణ చేయగామిగిలినదియాజకునికి
చెందుతుంది.”

అపరాధ బలి
14 తరువాత యెహోవామోషేకు ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. 15 “ఒక

వయ్కి యెహోవాకు అరిప్త న వాటిని ముందు పొరపాటుగా
ఆయనకు చెలిల్ంచకుండా తెలియక ఆజఞ్ను అతికమించి పాపం
చేసేత్, అపుప్డు అతడు తన అపరాధ బలి అరప్ణను యెహోవా
దగగ్రికి తీసుకు రావాలి. అతడు తన †అపరాధ బలిగా మందలో
నుండి లోపం లేని పొటేట్లును తీసుకురావాలి. ఆ పొటేట్లు విలువను
* 5:11 5:11 ఒక ఎయిఫా. † 5:15 5:15 దోషం కోస న బలి. పరిహారం చెలిల్ంచే
బలి.
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పతయ్కష్ గుడారంలో చెలామణీ అయేయ్ వెండితో నిరణ్యించాలి.
16 పరిశుదధ్ న వసుత్ వు విషయంలో తాను చేసిన తపుప్కు నషట్
పరిహారం చెలిల్ంచాలి. దానికి ఐదో వంతు చేరిచ్ దానిన్ యాజకుడికి
ఇవావ్లి. అపుప్డు యాజకుడు అపరాధ బలి అరప్ణ అయిన
పొటేట్లుతో అతని కోసం పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డు ఆ వయ్కికి
కష్మాపణ కలుగుతుంది.

17 ఎవ నా చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన దానిన్ చేసి
పాపం చేసేత్, అది పొరపాటుగా చేసినా అపరాధి అవుతాడు. దానికి
శికష్ పొందుతాడు. 18అతడు తన అపరాధ బలి అరప్ణగా మందలో
నుండి లోపం లేని పొటేట్లును తీసుకు రావాలి. దాని పసుత్ త వెల
నిరణ్యం జరగాలి. దానిన్ అపరాధ బలి అరప్ణగా యాజకుడి
దగగ్రికి తీసుకురావాలి. అపుప్డు యాజకుడు పొరపాటుగా ఆ వయ్కి
చేసిన పాపం కోసం పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డు అతనికి కష్మాపణ
కలుగుతుంది. 19 అది అపరాధబలి. అతడు నిజంగానే యెహోవా
ఎదుట దోషి అయాయ్డు.”

6
1 యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 2 “ఒక వయ్కి

తన పొరుగున ఉనన్వాడు తనకు అపప్గించిన దాని విషయంలో
అతణిణ్ మోసం చేసినా, వంచించినా, దోచుకునాన్, లేక తన పొరుగున
ఉనన్వాణిణ్ పీడించినా 3 అతడు పోగొటుట్ కునన్ వసుత్ వు తనకు
దొరికినా దాని విషయం అబదధ్ం చెపిప్నా, ఒటుట్ పెటిట్ మరీ అబదధ్ం
చెపిప్నా, ఇంకా ఇలాంటి విషయాలోల్ పాపం చేసేత్ అది యెహోవాకి
వయ్తిరేకంగాఆయనఆజఞ్లనుఉలల్ంఘించిచేసినపాపంఅవుతుంది.
4 ఇలా పాపం చేసినవాడు అపరాధి. కాబటిట్ అలాంటివాడు తను
ఇతరుల దగగ్ర దోచుకునన్దీ, పీడించి సంపాదించిందీ, లేక తనకు
అపప్గించినదీ, తనకు దొరికినదీ తిరిగి ఇచిచ్వేయాలి.
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5తాను దేని గురిం తే అబదధ్ పమాణం చేసాడో దానిన్ పూరిగా
చెలిల్ంచాలి. ఇంకా అది ఎవరికి చెందుతుందో వారికి దానిలో ఐదో
వంతు తపప్క చెలిల్ంచాలి. దానిన్ అపరాధ బలి అరిప్ంచే రోజున
చెలిల్ంచాలి. 6 తరువాత అతడు తన అపరాధబలి అరప్ణను
యెహోవా దగగ్రికి తీసుకుని రావాలి. అపరాధబలిగా మందలోని
లోపం లేని పోటేట్లును యాజకుడి దగగ్రికి తీసుకుని రావాలి. దాని
విలువను పసుత్ త వెల పకారం నిరాథ్ రించాలి. 7యాజకుడుయెహోవా
సమకష్ంలో అతని పాపం కోసం పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డు అతడు
ఏ ఏ విషయాలోల్ అపరాధి అయాయ్డో ఆ విషయాలోల్ కష్మాపణ
పొందుతాడు.”

దహనబలి
8 ఇంకా యెహోవామోషేతో మాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 9 “నువువ్

అహరోనుకీ, అతని కొడుకులకీ ఇలా ఆదేశించు, ఇది దహనబలికి
సంబంధించిన చటట్ం. దహనబలి అరప్ణ బలిపీఠం న నిపుప్ల
రాతంతా, తెలల్వారే వరకూ ఉండాలి. బలిపీఠం న అగిన్
మండుతూనే ఉండాలి.

10 యాజకుడు నారతో చేసిన బటట్లు వేసుకోవాలి. అతని
లోదుసుత్ లు కూడా నారతో చేసినవే అయి ఉండాలి. అతడు
దహనబలి అరప్ణ పూరిగా కాలిపోయిన తరువాత బూడిద తీసి
బలిపీఠం పకక్నే ఉంచాలి. 11 తరువాత అతడు తన బటట్లు
మారుచ్కుని శిబిరం బయట ఉనన్ పవిత సథ్లానికి ఆ బూడిద తీసుకు
వెళాళ్లి.

12 బలిపీఠం న అగిన్ మండుతూనే ఉండాలి. అది
ఆరిపోకూడదు. పతి ఉదయం యాజకుడు దాని న కటెట్లు
వేసూత్ ఉండాలి. దాని న దహనబలి అరప్ణని ఉంచాలి. శాంతిబలి
పశువు కొవువ్ను దాని న దహించాలి. 13 బలిపీఠం న అగిన్
ఎపప్టికీ మండుతూనే ఉండాలి. అది ఆరిపోకూడదు.

వేదయ్ అరప్ణ
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14 ఇక వేదయ్ అరప్ణ గూరిచ్న చటట్ం ఇది. దీనిన్ అహరోను
కొడుకులు యెహోవా సమకష్ంలో బలిపీఠం ఎదుట అరిప్ంచాలి.
15 యాజకుడు వేదయ్ అరప్ణ నుండి గుపెప్డు పిండినీ, కొంత
నూనెనూ, దాని నునన్ సాంబాణినూ తీసి వాటిని యెహోవా
మంచితనానిన్ సమ్రించుకోడానికి బలిపీఠం న దహించాలి. అది
ఆయనకు కమమ్ని సువాసనను కలుగజేసుత్ ంది.

16 అరిప్ంచగా మిగిలిన దానిన్ అహరోనూ, అతని కుమారులూ
భుజించాలి. పరిశుదధ్ సథ్లం లో దానిన్ తినాలి. పొంగజేసే
పదారధ్ం లేకుండా దానిన్ తినాలి. పతయ్కష్ గుడారం ఆవరణలో దానిన్
తినాలి. 17 దాని తయారీలో పొంగజేసే పదారధ్ం కలపకూడదు.
నాకు అరిప్ంచే దహనబలులోల్ వాళళ్ భాగంగా దానిన్ నేను ఇచాచ్ను.
పాపం కోసం చేసే బలి అరప్ణగానూ, అపరాధం కోసం చేసే బలి
అరప్ణ గానూ ఇచాచ్ను. అది అతి పరిశుదధ్ం. 18 మీ రాబోయే
అనిన్ తరాలోల్ నూ అహరోను వారసు న పతివాడూ యెహోవాకు
దహనబలిగా అరిప్ంచిన దానిలోనుండి దానిన్ తన భాగంగా భావించి
తిన వచుచ్. వాటికి తగిలిన పతిదీ పవితం అవుతుంది.”

19 ఇంకా యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు.
20 “అహరోనుకూ, అతని కొడుకులకూ ఒకొక్కక్రికీ అభిషేకం జరిగిన
రోజున వాళ ళ్ చెలిల్ంచాలిస్న అరప్ణ ఇది. మామూలు వేదయ్
అరప్ణలాగే వాళ ళ్ సుమారు ఒక కిలో సనన్ని గోదుమ పిండిని
ఉదయం సగం,సాయంతం సగం అరిప్ంచాలి.

21 దానిన్ నూనెతో పెనం న కాలాచ్లి. అది చకక్గా కాలిన
తరువాత తీసుకురావాలి. దానిన్ ముకక్లు చేసి యెహోవాకు కమమ్ని
సువాసనగా వేదయ్ అరప్ణ చేయాలి. 22 యాజకుని కొడుకులోల్ ,
అభిషేకం పొంది అతడి సాథ్ నంలో కొతత్గా యాజకు న వయ్కి అలాగే
అరిప్ంచాలి. ఆజఞ్ పకారం దానిన్యెహోవాకోసంపూరిగా దహించాలి.
23యాజకుడు అరిప్ంచే పతి వేదాయ్నూన్పూరిగాదహించాలి. దానిన్
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తినకూడదు.”
పాపం కోసం చేసే బలి

24ఇంకాయెహోవామోషేతోమాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 25 “నువువ్
అహరోనుతోనూ,అతనికొడుకులతోనూమాటాల్ డి ఇలాచెపుప్,పాపం
కోసం చేసేఅరప్ణ చటట్ం ఇది. దహనబలిఅరప్ణ పశువుని వధించిన
చోటే పాపం కోసం చేసే బలి అరప్ణ పశువునూయెహోవా సమకష్ంలో
వధించాలి. అది అతి పరిశుదధ్ం. 26 పతయ్కష్ గుడారం ఆవరణలోని
పరిశుదధ్ సథ్లం లోదానిన్ తినాలి.

27దాని మాంసానికి తగిలిన పతిదీ పరిశుదధ్ం అవుతుంది. దాని
రకం బటట్ల న చిందితే రకం చిమిమ్న పాంతానిన్ పరిశుదధ్ సథ్లం లో
శుభం చేయాలి. 28దానిన్ మటిట్ కుండలో ఉడకబెడితే, ఆ కుండని
పగలగొటాట్ లి. ఒకవేళఇతత్డిపాతలోఉడకబెడితేదానిన్తోమినీళళ్తో
శుభం చేయాలి.

29అది అతి పరిశుదధ్ నది కాబటిట్ యాజకుడి కుటుంబంలో పతి
మగవాడూ దానిన్ కొంచెం తినవచుచ్. 30 కానీ పాపం కోస న బలి
అరప్ణ చేసిన పశువు రకం పరిహారం కోసం పతయ్కష్ గుడారం లోకి
తీసుకు రావడం జరిగితే, ఆ పశువు మాంసం తినకూడదు. దానిన్
పూరిగా కాలిచ్ వేయాలి.”

7
అపరాధబలి

1 “*అపరాధం కోసం చేసే బలి అరప్ణ సంగతులు. అది ఎంతో
పరిశుదధ్ం. 2 దహనబలి కోసం పశువులను వధించే సథ్లం లోనే
అపరాధబలి పశువులను కూడా వధించాలి. దాని రకానిన్ బలిపీఠం
చుటూట్ అనిన్ పులా చిమామ్లి. 3దాని కొవువ్ పటిట్న తోకనూ, దాని
అంతరాభ్గాలోల్ ని కొవువ్నూ, 4 రెండు మూత పిండాలనూ, వాటి ని

* 7:1 7:1 పరిహారం చెలిల్ంచే బలి.
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కొవువ్నూ, కాలేయం న పేరుకునన్ కొవువ్నూ, ఇలాదానిలోని కొవువ్
అంతటినీ తీసి అరిప్ంచాలి.

5 యాజకుడు యెహోవాకి దహనబలిగా వీటిని బలిపీఠం న
దహించాలి. అది అపరాధం కోసం చేసే బలి. యాజకుడి
కుటుంబంలోపతిమగవాడూదీనిన్ తినవచుచ్. 6ఇదిఅతిపరిశుదధ్ం.
కాబటిట్ పరిశుదధ్ సథ్లం లోనే దీనిన్ తినాలి.

7పాపంకోసం చేసేబలిఅపరాధం కోసం చేసేబలిలానేఉంటుంది.
ఈ రెంటికీ పాటించాలిస్న చటట్ం ఒకటే. ఆ బలులోల్ మిగిలినమాంసం
వాటితో పరిహారం చేసే యాజకుడికే దకుక్తుంది. 8 దహనబలి
పశువు చరమ్ం ఆ దహనబలిని అరిప్ంచినయాజకుడికి చెందుతుంది.

9 పొయియ్ మీద కుండలో నా, పెనం మీద నా వండిన లేదా
కాలిచ్న వేదయ్ం అంతా యాజకుడికే చెందుతుంది. 10 అది పొడి
వేదయ్ నా, నూనె కలిపినదిఅయినాఅదంతాఅహరోను సంతానం
వాళ ళ్ సమానంగా పంచుకోవాలి.

శాంతి బలి
11పజలుయెహోవాకు అరిప్ంచే శాంతి బలిని గూరిచ్న చటట్ం ఇది.

12 ఎవ నా కృతఙఞ్త అరప్ణగా దానిన్ అరిప్ంచదలిసేత్ దానితో పాటు
పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా నూనె కలిపి చేసిన రొటెట్లూ, పొంగజేసే
పదారధ్ం లేకుండా నూనె రాసి చేసిన అపప్డాలూ, సనన్ని పిండిలో
నూనెబాగా కలిపి చేసిన రొటెట్లూ అరిప్ంచాలి.

13 వీటితో పాటు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచడానికి శాంతిబలి అరప్ణ
సమయంలోపొంగజేసే పదారధ్ంతో చేసిన రొటెట్ను అరిప్ంచాలి. 14ఈ
వేరు వేరు అరప్ణలోల్ నుండి ఒక దానిన్ యెహోవాకి అరిప్ంచాలి.
శాంతిబలికోసం బలిపీఠం న రకానిన్ చిలకరించినయాజకునికి అది
చెందుతుంది.

15 కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచే ఉదేద్శయ్ంతో శాంతిబలిని అరిప్ంచే వయ్కి
బలిపశువు మాంసానిన్ బలి అరిప్ంచే రోజే తినాలి. దాంటోల్ దేనీన్
తరువాత రోజు కోసం ఉంచుకోకూడదు. 16 అయితే మొకుక్
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చెలిల్ంచడం కోసం గానీ, సేవ్చాఛ్రప్ణ చెలిల్ంచడం కోసం గానీ బలి
ఇసేత్ ఆ పశువు మాంసానిన్ బలి అరప్ణ రోజే తినాలి. కానీ ఏదనాన్
మిగిలితేదానిన్ రెండోరోజు కూడా తినవచుచ్.

17మూడో రోజుకి ఇంకా మిగిలి ఉనన్ మాంసానిన్ కాలిచ్ వేయాలి.
18ఎవరనాన్ శాంతిబలి పశువుమాంసానిన్ ఏ కొంచె నామూడోరోజు
కూడా తింటే ఆ బలి అంగీకారానికి నోచుకోదు. ఆ బలి అరప్ణ
తెచిచ్న వాడి లెకక్లోకి రాదు. అది అసహయ్కరంగా ఉంటుంది. అలా
తినేవాడు తన అపరాధానిన్మోసూత్ నే ఉంటాడు.

19 అపవిత న దానికి తగిలిన మాంసానిన్ తిన కూడదు. దానిన్
కాలిచ్వేయాలి. మిగిలిన మాంసం పవితు న వాళ ళ్ తినవచుచ్.
20 యెహోవాకు అరిప్ంచే శాంతిబలి పశువు మాంసానిన్ ఎవ నా
అపవితుడిగా ఉండి కొంచెం తినాన్ అలాంటి వాడు పజలోల్ లేకుండా
పోవాలి.

21మనుషుయ్లఅపవితత నా,ఏదనాన్జంతువుఅపవితత నా,
లేదా అపవిత న, అసహయ్కర న వసుత్ వు నా తాకి దాని
తరువాత ఎవ నా యెహోవాకి అరిప్ంచే శాంతిబలి పశువు మాంసం
తింటే అలాంటివాడు పజలోల్ లేకుండాపోవాలి.”

కొవువ్ను, రకానిన్ తినకూడదు
22ఇంకాయెహోవామోషేతోమాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 23 “నువువ్

ఇశాయేలు పజలకు ఇలా చెపుప్, ఎదుద్ కొవువ్ను గానీ, గొరె కొవువ్ను
గానీ,మేక కొవువ్ను గానీ మీరు తిన కూడదు. 24అరప్ణం కాకుండా
సాధారణంగా చనిపోయిన పశువు కొవువ్నూ, అడవిమృగాలు చీలిచ్
వేసిన పశువుకొవువ్నూ ఇతర విషయాలకు ఉపయోగించవచుచ్ గానీ
ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్ నూ తినకూడదు.

25 యెహోవాకి దహనబలిగా పజలు అరిప్ంచే పశువుల కొవువ్ని
తినేవాడు పజలోల్ లేకుండా పోవాలి. 26 అలాగే ప రకం గానీ,
జంతువు రకం గానీ మీ ఇళళ్లోల్ తినకూడదు. 27 ఎవడు రకానిన్
తింటాడోవాడు పజలోల్ లేకుండాపోవాలి.”
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28ఇంకాయెహోవామోషేతోమాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 29 “నువువ్
ఇశాయేలు పజలకు ఇలా చెపుప్, యెహోవాకి శాంతిబలి పశువును
అరిప్ంచేవాడుదానిలోఒకభాగానిన్పతేయ్కంగాయెహోవాసమకష్ంలోకి
తీసుకురావాలి. 30 యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచే వాటిని
అతడు సవ్యంగా తీసుకు రావాలి. అతడు రొముమ్ భాగానీన్,దానితో
ఉనన్ కొవువ్నీ తీసుకురావాలి. యెహోవా సమకష్ంలో అరప్ణగా కెతిత్
కదిలించడానికి రొముమ్ భాగానిన్ తీసుకుని రావాలి.

యాజకులు భాగము
31యాజకుడు బలిపీఠం న ఆ కొవువ్ని దహించాలి. కానీ రొముమ్

భాగం అహరోనుకీ అతని వారసులకీ చెందుతుంది. 32 శాంతిబలి
పశువుల కుడి తొడభాగానిన్యాజకుడికి ఇవావ్లి.

33 అహరోను వారసులోల్ శాంతిబలి పశువు రకానీన్, కొవువ్నూ
అరిప్ంచే యాజకుడికి ఆ పశువు కుడి తొడ భాగం చెందుతుంది.
34 ఎందుకంటే నా ఎదుట కి లేపి కదిలించిన రొముమ్ భాగానీన్,
తొడనూ నేను సీవ్కరించాను. వాటిని నేనుయాజకు న అహరోనుకీ,
అతని వారసులకీ ఇచాచ్ను. ఇశాయేలు పజలు అరిప్ంచే శాంతి
బలులనిన్టిలో ఇవి వారి వంతుగా ఉంటాయి. ఇది నా పజ న
ఇశాయేల్వారు అనుసరించవలసిన శాశవ్త నియమం.

35 ఇది యాజకులుగా యెహోవాకి సేవ చేయడానికి వీరిని
మోషే నియమించిన రోజు నుండి అహరోనుకూ అతని వారసులకూ
యెహోవాకు అరిప్ంచే దహనబలులోల్ ఏరాప్ న వాటా. 36 వారిని
యాజకులుగా యెహోవా అభిషేకం చేసిన రోజున వారికి ఇశాయేలు
పజలు ఇవావ్లనియెహోవాఖాయం చేసినవాటా. ఇది అనిన్ తరాలోల్
వారి వాటాగాఉంటుంది.”

37 ఇవి దహనబలిని గూరీచ్, అపరాధం కోసం చేసే బలిని గూరీచ్,
వేదయ్ అరప్ణ బలిని గూరీచ్, పాపం కోసం చేసే బలిని గూరీచ్,
పతిషాట్ రప్ణ బలిని గూరీచ్, శాంతిబలిని గూరీచ్ వివరించే చటట్ం.
38ఈ ఆజఞ్లను యెహోవా సీనాయి పరవ్తం న మోషేకి ఇచాచ్డు.
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ఇశాయేలు పజలకు సీనాయి అరణయ్ంలో యెహోవాకు అరప్ణలు
చెలిల్ంచాలని ఆదేశించాడు.

8
అహరోనునూ, అతని కొడుకులను పతిషిట్ంచడం

1 యెహోవా మోషేకు ఇలా చెపాప్డు. 2 “నువువ్ అహరోనును,
అతని కొడుకులను తీసుకు రా. వాళళ్తో పాటు వాళళ్ బటట్లూ,
అభిషేకం చేయడానికి నూనే, పాపం కోసం బలి అరిప్ంచడానికి ఒక
ఎదూద్ , రెండు పొటేట్ళ ళ్, పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా చేసిన ఒక
బుటెట్డు రొటెట్లూ తీసుకు రా. 3 సమాజంలో పజలందరీన్ పతయ్కష్
గుడారం పవేశ దావ్రం దగగ్రికి సమకూరుచ్.”

4మోషేయెహోవా తనకు ఆదేశించినటుట్ గా చేశాడు. సమాజంలో
పజలందరూ పతయ్కష్ గుడారం పవేశ దావ్రం దగగ్రికి చేరుకునాన్రు.
5 అపుప్డు మోషే వాళళ్ందరితో “ఇలా చేయమని యెహోవా
ఆజాఞ్ పించాడు” అనాన్డు.

6 తరువాత మోషే అహరోనునూ, అతని కొడుకులనూ తీసుకు
వచిచ్ వాళల్కి సాన్నం చేయించాడు. 7 తరువాత అహరోనుకు చొకాక్
తొడిగి, అతనికి నడికటుట్ కటాట్ డు. అంగీ ధరింపజేసి ఏఫోదుని
వేశాడు. అందంగా అలిల్న నడికటుట్ ని ఏఫోదు గా వేసి బిగించి
కటాట్ డు.

8 అతనికి వకష్పతకం కటిట్ దానిలో ఊరీమును, తుమీమ్మును
ఉంచాడు. 9అతనికి తలపాగా పెటాట్ డు. ఆపాగాముందు భాగంలో
పరిశుదధ్ కిరీటంలా బంగారు రేకుని ఉంచాడు. యెహోవా తనకు
ఆజాఞ్ పించినటుల్ గామోషే ఇదంతా చేశాడు.

10 తరువాత మోషే అభిషేకం చేయడానికి నూనె తీసుకునాన్డు.
దానితో మందిరానీన్, మందిరంలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్ అభిషేకించి
వాటిననిన్టినీ శుదీధ్కరణం చేశాడు. 11 తరువాత ఆ నూనెలో
కొంత బలిపీఠం ఏడుసారుల్ చిలకరించాడు. బలిపీఠం దానికి
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సంబంధించినపాతలను, గంగాళానీన్,దానిపీటనూ శుదీధ్కరణం చేసి
వాటిని అభిషేకించాడు.

12 తరువాత అతడు ఆ అభిషేకం చేసే నూనెలో కొంత తీసి
అహరోనుని పతిషిట్ంచడానికి అతని తల న పోసి అభిషేకించాడు.
13తరువాతమోషేయెహోవా తనకు ఆదేశించిన విధంగా అహరోను
కొడుకులను తీసుకు వచిచ్ వారికి పొడవాటిచొకాక్లు వేశాడు. వారికి
నడికటుల్ కటిట్ ,వారి తలల చుటూట్ నార బటట్లు కటాట్ డు.

14 ఆ తరువాత మోషే పాపం కోసం బలి అరప్ణ చేయడానికి
ఒక కోడెదూడని తీసుకు వచాచ్డు. అహరోనూ అతని కొడుకులూ
పాపం కోసం బలి అరప్ణ కాబోతునన్ ఆ కోడె దూడ తల తమ
చేతులుంచారు. 15 మోషే దానిన్ వధించాడు. దాని రకానిన్ తీసి
తన వేలితో బలిపీఠం కొముమ్లకి పూసి బలిపీఠానిన్ శుదీధ్కరించాడు.
మిగిలిన రకానిన్ బలిపీఠం అడుగు భాగంలో కుమమ్రించాడు. మోషే
దాని కోసం పరిహారం చేసి దానిన్ పతిషిట్ంచాడు.

16 అపుప్డు మోషే దాని లోపలి భాగాల ఉనన్ కొవువ్నంతా
తీసి వేరు చేశాడు. కాలేయం నునన్ కొవువ్ను తీశాడు.
మూతపిండాలనూ వాటి ని కొవువ్నూ తీసి అంతా బలిపీఠం
దహించాడు. 17అయితేయెహోవా తనకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ గా మోషే
ఆకోడెదూడనూ,దానిచరామ్నీన్,మాంసానీన్,పేడనూ శిబిరం బయట
పూరిగా కాలిచ్వేశాడు.

18 ఆ తరువాత మోషే దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసుకు
వచాచ్డు. అహరోనూ, అతని కొడుకులూ ఆ పొటేట్లు తల న తమ
చేతులుంచారు. 19అపుప్డు మోషే దానిన్ వధించిన తరువాత దాని
రకానిన్ బలిపీఠం చుటూట్ చలాల్ డు.

20 అతడు ఆ పొటేట్లును ముకక్లుగా చేసాడు. దాని తలనూ,
ఆ ముకక్లనూ, కొవువ్నూ దహించాడు. 21 అతడు దాని లోపలి
భాగాలనూ,కాళళ్నూనీళళ్తో కడిగిఆమొతత్ంపొటేట్లును బలిపీఠం
దహించాడు. అది దహనబలి. కమమ్టి సువాసనను అది
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కలగజేసింది. అది యెహోవా మోషేకి ఆజాఞ్ పించినటుట్ అగిన్తో
యెహోవాకు చేసిన బలి.

22 ఆ తరువాత మోషే రెండో పొటేట్లుని తీసుకు వచాచ్డు. ఇది
అహరోనుని సేవ పతిషిట్ంచడం కోసం. పతిషట్ కోస న ఈ పొటేట్లు
తల న అహరోనూ, అతని కొడుకులూ తమ చేతులుంచారు.
23మోషేదానిన్ వధించి దాని రకంలో కొంత తీసి, అహరోను కుడి చెవి
తమెమ్ నా, కుడిచేతి బొటన వేలి నా, కుడికాలి బొటన వేలి నా
పూశాడు.

24మోషేఅహరోను కొడుకులను కూడాతీసుకు వచిచ్ కొంత రకానిన్
వారి కుడి చెవి తమెమ్ల నా, కుడి చేతుల బొటనవేళళ్ నా, కుడి
కాళళ్ బొటన వేళళ్ నా పూసాడు. తరువాత మిగిలిన రకానిన్
బలిపీఠంకి అనిన్ పులా చిమామ్డు.

25 తరువాత మోషే దాని కొవువ్నూ, కొవువ్ పటిట్న దాని తోకనూ,
దాని అంతరాభ్గాల ని కొవువ్నూ, కాలేయం ని కొవువ్నూ, రెండు
మూత పిండాలనూ, వాటి ని కొవువ్నూ, కుడి తొడ భాగానీన్ వేరు
చేశాడు. 26యెహోవాసమకష్ంలోపొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా చేసిన
రొటెట్లతో ఉనన్ బుటట్లో నుండి ఒక రొటెట్నూ, నూనె రాసి చేసిన ఒక
రొటెట్నూ, ఒక అపప్డానీన్ తీసి వాటిని కొవువ్ నా, కుడి తొడ భాగం
నా పెటాట్ డు. 27వాటిని అహరోను చేతులోల్ నూ, అతని కొడుకుల
చేతులోల్ నూ ఉంచి వాటిని యెహోవా సనిన్ధిలో అరప్ణగా కి ఎతిత్
అటూఇటూ కదిలించి చూపాడు.

28 తరువాత మోషే వాటిని వాళళ్ చేతుల నుంచి తీసుకుని
దహనబలిగా బలిపీఠం న దహించాడు. అవి పతిషాట్ రప్ణలు.
అవి కమమ్టి సువాసన కలుగజేసాయి. అది యెహోవాకు అరిప్ంచిన
దహనబలి. 29 తరువాత మోషే దాని రొముమ్ భాగానిన్ తీసుకుని
దానిన్ కదలిక అరప్ణగా యెహోవా సమకష్ంలో కెతిత్ కదిలించాడు.
యాజకుణిణ్ పతిషిట్ంచే పనిలో యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్
పొటేట్లులో అదిమోషే వంతు.
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30 తరువాత మోషే అభిషేకానికి ఉపయోగించే నూనెలో కొంత,
బలిపీఠం ని రకంలో కొంత తీసుకుని వాటిని అహరోను నా
అతని బటట్ల నా, అతని కొడుకుల నా, వాళళ్ బటట్ల నా
చిలకరించాడు. ఆ విధంగా మోషే అహరోనునూ, అతని బటట్లనూ,
అతని కొడుకులనూ,వాళళ్ బటట్లనూ అభిషేకించాడు.

31 ఆ తరువాత మోషే అహరోనుతోనూ, అతని కొడుకులతోనూ
ఇలా చెపాప్డు. “పతయ్కష్ గుడారం పవేశ దావ్రం దగగ్ర ఆమాంసానిన్
వండండి. దానీన్, బుటట్లో సేవా పతిషట్ కోసం ఉంచిన రొటెట్నూ
మీరు తినాలి. అహరోనూ, అతని కొడుకులూ దానిన్ తినాలి అని
నేను ఆజాఞ్ పించినటుట్ మీరు వాటిని తినాలి. 32 మీరు తినగా
మిగిలిన మాంసానీన్, రొటెట్నూ కాలిచ్వేయాలి. 33మీ పతిషఠ్ రోజులు
ముగిసే వరకూ అంటే ఏడు రోజులు మీరు పతయ్కష్ గుడారం పవేశ
దావ్రం నుండి బయటకు వెళళ్కూడదు. ఆ ఏడు రోజులూయెహోవా
మిమమ్లిన్ పతిషట్ చేసాత్ డు.

34ఈరోజుఎలాజరిగిందోమీకోసం పరిహారం చేయడానికిఅలాగే
జరగాలని యెహోవా ఆజాఞ్ పించాడు. 35 మీరు పతయ్కష్ గుడారం
దావ్రం దగగ్ర ఏడు రోజులు రాతింబగళ ళ్ నిలిచియెహోవాఆజఞ్లను
పాటిసూత్ ఉండాలి. ఎందుకంటేయెహోవానాకుఅలాఆజఞ్ ఇచాచ్డు.”
36 కాబటిట్ యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్ పించినవనీన్ అహరోనూ,
అతని కొడుకులూ చేశారు.

9
యాజకులు వారి పనిని ఆరంభించడం

1 ఎనిమిదో రోజు మోషే అహరోనునూ, అతని కొడుకులనూ,
ఇశాయేలు పజలోల్ పెదద్లనూ పిలిచాడు. 2 అహరోనుతో ఇలా
అనాన్డు. “పాపం కోసం బలి అరప్ణగామందలో నుండి లోపం లేని
ఒక దూడనీ, దహనబలి కోసం లోపం లేని ఒక పొటేట్లునూయెహోవా
సమకష్ంలోకి తీసుకు రా.
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3నువువ్ ఇశాయేలు పజలతోమాటాల్ డి ఇలా చెపాప్లి. యెహోవాకి
అరిప్ంచడానికి పాపం కోసం బలిగా లోపం లేని మేకపోతునూ,
దహనబలి కోసం ఒకక్ సంవతస్రం వయసునన్ లోపం లేని ఒక
దూడనూ, ఒక గొరెపిలల్నూ, తీసుకు రండి. 4 అలాగే యెహోవాకి
శాంతిబలి అరిప్ంచడానికి ఒక ఎదుద్ నూ, ఒక పొటేట్లునూ, నూనె
కలిపిన వేదాయ్నీన్ తీసుకు రండి. ఎందుకంటే ఈ రోజు మీకు
యెహోవా దరశ్నమిసాత్ డు” 5 కాబటిట్ వాళ ళ్ మోషే ఆజాఞ్ పించిన
వాటనిన్టినీ పతయ్కష్ గుడారం దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. ఇశాయేలు
సమాజమంతా వచిచ్యెహోవాసమకష్ంలో నిలుచ్నాన్రు.

6అపుప్డుమోషే ఇలాఅనాన్డు. “యెహోవామీకు ఆజాఞ్ పించింది
ఇదే. మీరిది చేసేత్ ఆయన తేజసుస్ మీకు కనిపిసుత్ ంది.” 7తరువాత
మోషే అహరోనుకి ఇలా చెపాప్డు. “బలిపీఠం దగగ్రికి రా, యెహోవా
ఆజాఞ్ పించినటుట్ నీ పాపం కోసం అరిప్ంచాలిస్న బలినీ, నీ కోసం
దహనబలినీఅరిప్ంచినీకోసం,పజలకోసం పరిహారంచెయియ్. పజల
కోసం బలి అరిప్ంచి వాళళ్ కోసం పరిహారం చెయియ్.”

8కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠం దగగ్రికి వెళాళ్డు. తనపాపాలకోసం
బలిఅరప్ణగాదూడను వధించాడు. 9అతనికొడుకులు దాని రకానిన్
అతని దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. అహరోను ఆ రకంలో తన వేలు
ముంచిబలిపీఠపుకొముమ్ల నపూశాడు. మిగిలినరకానిన్ బలిపీఠం
అడుగు భాగంలో కుమమ్రించాడు.

10 అయితే యెహోవామోషేకి ఆజాఞ్ పించినటుట్ దహనబలిగా దాని
కొవువ్నూ, మూతపిండాలనూ, కాలేయం న పేరుకునన్ కొవువ్నూ,
బలిపీఠం న దహించాడు. 11 దాని మాంసానీన్, చరామ్నీన్ శిబిరం
బయటపూరిగా కాలిచ్వేశాడు.

12 ఆ తరువాత అహరోను దహనబలి పశువును వధించాడు.
అతని కొడుకులు దాని రకానిన్ అతనికి అందించారు. ఆ రకానిన్
అహరోను బలిపీఠం అనిన్ పులా చిమామ్డు. 13 తరువాత వాళ ళ్
అతనికి దహనబలి పశువును ముకక్లు చేసి ఆ ముకక్లనూ,
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తలనూ ఇచాచ్రు. అతడు వాటిని బలిపీఠం న దహించాడు.
14దాని అంతరాభ్గాలనూ, కాళళ్నూ నీళళ్తో కడిగి బలిపీఠం ఉనన్
దహనబలి అరప్ణల ఉంచి వాటిని కూడా దహించాడు.

15 తరువాత అహరోను పజల కోసం బలి అరిప్ంచాడు. మేకను
పటుట్ కుని పజల పాపం కోసం బలి అరప్ణగా దానిన్ వధించాడు.
మొదటి మేకను వధించినటుట్ గానే దీనిన్ కూడా పాపాల కోసం
వధించాడు. 16 తరువాత యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటుట్ గా దహనబలి
జంతువును అరిప్ంచాడు. 17 దాని తరువాత వేదాయ్నిన్ తెచిచ్
దానిలోనుంచి ఒక పిడికెడు తీసి బలిపీఠం దానిన్ ఉదయం
చెలిల్ంచాలిస్న దహనబలితోపాటు దహించాడు.

18 తరువాత పజల కోసం అరిప్ంచాలిస్న శాంతిబలి అరప్ణగా
ఎదుద్ నూ,పోటేట్లునూ వధించాడు. అహరోను కొడుకులువాటి రకానిన్
అతనికి అందించారు. దానిన్ అతడు బలిపీఠం చుటూట్ చిమామ్డు.
19అయితేవాళ ళ్ఆఎదుద్ కొవువ్నూ,పొటేట్లు కొవువ్నూ,కొవువ్పటిట్న
తోకనూ, వాటి అంతరాభ్గాలోల్ ని కొవువ్నూ, మూతపిండాలనూ,
కాలేయం అంటి ఉనన్ కొవువ్నూ అతని కిచాచ్రు.

20 వాళ ళ్ వీటిని ఆ పశువుల రొముమ్ భాగం న ఉంచారు.
అపుప్డు అహరోను ఆ కొవువ్ను బలిపీఠం దహించాడు. 21మోషే
ఆజాఞ్ పించినటుట్ అహరోను రొముమ్ భాగానీన్, కుడి తొడ భాగానీన్
యెహోవాసమకష్ంలో కెతిత్ అరప్ణగా ఆయనకు అరిప్ంచాడు.

22 ఆ తరువాత అహరోను పాపం కోసం బలినీ, దహనబలినీ,
శాంతిబలినీ అరిప్ంచి, తన చేతులను పజల పు ఎతిత్ వాళళ్ను
దీవించాడు. తరువాత దిగి వచాచ్డు. 23 మోషే, అహరోనులు
పతయ్కష్ గుడారం లోపలికి వెళాళ్రు. తిరిగి వచిచ్ పజలను దీవించారు.
అపుప్డు యెహోవా మహిమ తేజం పజలందరికీ కనిప్ంచింది.
24యెహోవా సమకష్ం లోనుండి అగిన్జావ్లలు బయలుదేరి బలిపీఠం
న ఉనన్ దహనబలి సామగినీ, కొవువ్నీ కాలిచ్ వేశాయి. అది
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చూసి పజలంతా ఉతాస్హంగా కేకలు పెటాట్ రు. సాషాట్ ంగ నమసాక్రం
చేశారు.

10
నాదాబు అబీహ లు మరణం

1 నాదాబు అబీహ లు అహరోను కొడుకులు. వీళ ళ్ తమ
ధూపం వేసే పాతలోల్ నిపుప్లు ఉంచి వాటి ధూప దవాయ్నిన్ వేశారు.
యెహోవా ఆదేశించని వేరే అగిన్ని ఆయన సమకష్ంలోకి తీసుకు
వచాచ్రు. 2 దాంతో యెహోవా సమకష్ంలో నుండి మంటలు వచిచ్
వాళళ్నికాలిచ్వేశాయి. యెహోవాసమకష్ంలోనేవాళ ళ్చనిపోయారు.

3 అపుప్డు మోషే అహరోనుతో “నాకు సమీపంగా ఉనన్వారికి
నా పవితతని చూపిసాత్ ను. పజలందరి ముందూ నేను మహిమ
పొందుతాను అని యెహోవా చెపిప్న మాటకి అరథ్ం ఇదే” అనాన్డు.
అహరోను ఏమీ మాటాల్ డకుండా ఉనాన్డు. 4 అపుప్డు మోషే
అహరోను బాబాయి ఉజీజ్యేలు కొడుకులు మీషాయేలునూ,
ఎలాస్ఫానునూ పిలిపించి వాళళ్కిలా చెపాప్డు. “మీరు ఇకక్డికి
రండి. పతయ్కష్ గుడారం ఎదుట నుండి మీ సోదరులను శిబిరం
బయటకు తీసుకుపొండి.”

5వాళిళ్ంకాయాజకుల అంగీలు వేసుకునే ఉనాన్రు. అలాగేమోషే
ఆదేశించినటుట్ వాళ ళ్ వచిచ్ శిబిరం బయటకు వీళళ్ని మోసుకు
వెళాళ్రు. 6 అపుప్డు మోషే అహరోనుతో అతని కొడుకు న
ఎలియాజరు, ఈతామారులతో “మీరు చావకుండా ఉండాలనాన్,
యెహోవా ఈ సమాజం న కోపగించుకోకుండా ఉండాలనాన్
మీరు మీ తలల ని జుటుట్ విరబోసుకోకూడదు. మీ బటట్లు
చింపుకోకూడదు. అయితే యెహోవా వారిని కాలిచ్వేసినందుకు
వారి కోసం మీ సోదరులు, ఇశాయేలు సమాజమంతా ఏడవవచుచ్.
7యెహోవా అభిషేకపు నూనె మీ న ఉంది. కాబటిట్ మీరు మాతం
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పతయ్కష్ గుడారం నుండి బయటకి వెళళ్కూడదు. ఒకవేళ వెళేత్ మీరు
చనిపోతారు” అని చెపాప్డు. వాళ ళ్మోషేమాట పకారం చేశారు.

8 తరువాత యెహోవా అహరోనుతో మాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు.
9 “నువూవ్ నీతో ఉండే నీ కొడుకులూ పతయ్కష్ గుడారంలోకి పవేశించే
సమయంలో దాకష్ మదాయ్నిన్ గానీ, ఇంకే మతుత్ పానీయాలు గానీ
తాగవదుద్ . అలా చేసేత్ మీరు చనిపోతారు. 10మీ రాబోయే తరాలోల్
ఇది మీకు శాశవ్త న శాసనం. పతిషట్ చేసిన దానిన్ లౌకిక న
దాని నుండీ, పవిత న దానిన్ అపవిత న దాని నుండీ వేరు
చెయాయ్లి. 11 యెహోవా మోషే దావ్రా ఆదేశించిన శాసనాలను
ఇశాయేలు పజలందరికీ మీరు బోధించాలి.”

12అపుప్డుమోషేఅహరోనుతోనూ,మిగిలిఉనన్అతనికొడుకులు
ఎలియాజరు ఈతామారులతోనూ మాటాల్ డాడు. “యెహోవాకు
అరిప్ంచిన దహనబలి నుండి మిగిలిన వేదాయ్నిన్ తీసుకుని
పొంగజేసే పదారధ్ం లేకుండా దానిన్ తినండి. ఎందుకంటే అది
అతి పరిశుదధ్ ంది. 13దానిన్ మీరు ఒక పరిశుదధ్ సథ్లం లో తినాలి.
ఎందుకంటే యెహోవాకు చేసిన దహనబలి అరప్ణలోల్ అది నీకూ, నీ
కొడుకులకూ రావాలిస్న భాగం. మీకు ఈ సంగతి చెపాప్లనే ఆజఞ్
నేను పొందాను.

14 తరువాత కదలిక అరప్ణగా కెతిత్న రొముమ్ భాగానీన్,
యెహోవాకు పతిషట్ చేసిన తొడ భాగానీన్ దేవుడు అంగీకరించిన ఒక
పవిత న సథ్లంలో మీరు తినాలి. వీటినీ నువూవ్, నీ కొడుకులూ,
నీ కూతుళ ళ్ తినాలి. ఎందుకంటే అవి ఇశాయేలు పజలు అరిప్ంచే
శాంతిబలులోల్ నీకూ, నీ కొడుకులకూ రావాలిస్న భాగం. 15 కదలిక
అరప్ణగా కెతిత్న రొముమ్ భాగానీన్, యెహోవాకు పతిషట్ చేసిన
తొడ భాగానీన్ దహనబలిగా అరిప్ంచిన కొవువ్తో పాటు వాళ ళ్
తీసుకురావాలి. వాటినియెహోవా ఎదుట కెతిత్ కదిలించే అరప్ణగా
తీసుకు రావాలి. యెహోవాఆజాఞ్ పించినటుట్ అవి శాశవ్తంగా నీకూ నీ
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కొడుకులకూ చెందిన భాగం. ఇది ఎపప్టికీ నిలిచి ఉండే చటట్ం.”
16 అపుప్డు మోషే పాపం కోసం బలి కావాలిస్న మేకను

గూరిచ్ అడిగాడు. కానీ అది అపప్టికే దహన పోయిందని
తెలుసుకునాన్డు. కాబటిట్ అతడు తకిక్న అహరోను కొడుకులు
ఎలియాజరు, ఈతామారుల కోపప్డాడ్ డు. 17 “మీరు పాపం కోసం
బలి అయిన పశువుమాంసానిన్ పవిత సథ్లం లో ఎందుకు తినలేదు?
అది అతి పరిశుదధ్ం కదా. సమాజం పాపాలను తీసివేయడానికీ,
ఆయన ఎదుట పరిహారం చేయడానికీ యెహోవా దానిన్ మీకు
ఇచాచ్డు కదా. 18చూడండి,దాని రకానిన్ పరిశుదధ్ సథ్లం లోకి తీసుకు
రాలేదు. నేను ఆజాఞ్ పించినటేట్ మీరు దాని మాంసానిన్ పరిశుదధ్ సథ్లం
లో కచిచ్తంగా తినాలిస్ందే” అనిమందలించాడు.

19 అపుప్డు అహరోను మోషేతో “చూడు, ఈ రోజు వీళ ళ్ పాపం
కోసం తమబలులూ, దహనబలులూయెహోవాఎదుటఅరిప్ంచారు.
అయినా ఈ రోజే నాకు ఈ విపతుత్ జరిగింది. పాపం కోసం చేసిన
బలిమాంసం నేను తింటే యెహోవా దృషిట్కి అది స నదవుతుందా?”
అనాన్డు. 20మోషేఆమాట విని ఒపుప్కునాన్డు.

11
శుదధ్ నవి, ఆశుదధ్ నవి ఆహారం

1 ఆ తరువాత యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇలా చెపాప్డు.
2 “మీరు ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపప్ండి. భూమి ఉనన్
జంతువులనిన్టిలోమీరు తినదగగ్వి ఇవి.

3 చీలిన డెకక్లు ఉండి ఏ జంతువు అయితే నెమరు వేసుత్ ందో ఆ
జంతువుని మీరు ఆహారంగా తీసుకోవచుచ్. 4 అయితే జంతువులోల్
కొనిన్ నెమరు వేసాత్ యి. కొనిన్టికి చీలిన డెకక్లుంటాయి. ఇలాంటి
వాటిని మీరు ఆహారంగా తీసుకోకూడదు. ఒంటె లాంటి జంతువులు
నెమరు వేసాత్ యి. కానీ దానికి చీలిన డెకక్లుండవు. కాబటిట్ ఒంటెను
మీరు అపవితంగా ఎంచాలి.
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5పొటిట్ కుందేలు నెమరు వేసుత్ ంది,కానీదానికిచీలినడెకక్లు లేవు.
కాబటిట్ దానిన్ కూడా మీరు అపవితంగా ఎంచాలి. 6అలాగే కుందేలు
నెమరు వేసుత్ ంది. కానీ దానికి చీలిన డెకక్లు లేవు. కాబటిట్ దానిన్
కూడా మీరు అపవితంగా ఎంచాలి. 7 ఇక పందికి చీలిన డెకక్లు
ఉనాన్యి. కానీఅదినెమరువేయదుకాబటిట్ దానిన్మీరుఅపవితంగా
ఎంచాలి. 8 వీటి మాంసానిన్ మీరు తినకూడదు. వాటి కళేబరాలను
అంటుకోకూడదు. అవిమీకు అపవితం.

9 జలచరాలోల్ వీటిని తినవచుచ్. సముదంలో నా, నదిలో నా
నీటిలో నివసించే అనిన్ రకాల జీవులోల్ రెకక్లూ, పొలుసులూ ఉనన్
వాటిని మీరు తినవచుచ్. 10 సముదంలో నా, నదిలో నా నీటిలో
కదిలే అనిన్ రకాల జీవులోల్ నూ, జల జంతువులోల్ నూ రెకక్లూ,
పొలుసులూ లేని వాటినిమీరు అసహియ్ంచుకోవాలి.

11అవిమీకు అసహయ్ం కాబటిట్ వాటిమాంసంమీరు తినకూడదు.
వాటి కళేబరాలను అసహియ్ంచుకోవాలి. 12 నీళల్లో దేనికి రెకక్లూ,
పొలుసులూ ఉండవో అదిమీకు అసహయ్ం.

13పకష్ులోల్ మీరు అసహియ్ంచుకోవాలిస్నవీ, తినకూడనివీ ఏవంటే,
గదద్ ,రాబందు, 14గరుడ ప ,డేగజాతిలోపతిప , 15కాకిజాతిలోని
పతి ప , 16కొముమ్ల గుడల్గూబ, తీతువు పిటట్ , సముదపు కొంగ, గదద్
జాతిలో అనిన్ పకష్ులూ.

17 ఇంకా గిడి కంటె, గుడల్గూబ, సముదపు డేగ, 18 తెలల్
గుడల్గూబ, తగుడల్గూబ, సముదపురాబందు, 19కొకిక్రాయి,అనిన్
రకాల కొంగలు, కుకుడు గువవ్, గబిబ్లం.

20 రెకక్లు ఉండి నాలుగుకాళల్తో నడిచే జీవులనీన్ మీకు
అసహయ్ంగా ఉండాలి. 21 అయితే రెకక్లు ఉండి నలుగు కాళళ్తో
నడిచే, ఎగరగలిగే జీవులు, నేల గంతులు వేయడానికి తొడలు గల
పురుగులనిన్టినీమీరు తినవచుచ్. 22అనిన్ రకాలమిడతలనుమీరు
తినవచుచ్. ఆకు మిడత, కీచురాయి, గడిడ్ మిడత ఇలా అనిన్ రకాల
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మిడతలను మీరు తినవచుచ్. 23అయితే నాలుగు కాళల్ గల ఎగిరే
తకిక్న జీవులనీన్ మీకు అసహయ్ంగా ఉండాలి.

24వీటిలోదేని కళేబరానిన్అయినామీరుతాకితేమీరుసాయంతం
వరకూ అపవితంగా ఉంటారు. 25 ఎవ నా వాటి కళేబరాలోల్ దేనిన్
అయినా మోసేత్ అలాంటి వాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. వాడు
సాయంకాలం వరకూ అపవితంగా ఉంటాడు.

26 రెండు డెకక్లు గల అనిన్ జంతువులోల్ డెకక్లు పూరిగా
చీలకుండాఉండి నెమరు వేయకుండాఉనన్విమీకు అపవితం. వాటి
కళేబరాలు మీరు ముటుట్ కోకూడదు. అలాటి వాటిని తాకిన వాడు
అపవితుడు అవుతాడు. 27నాలుగు కాళల్ నడిచే జంతువులోల్ ఏవి
తమ పంజా నడుసాత్ యో అవి మీకు అపవితం. వాటి కళేబరాలు
ముటుట్ కునన్ వాడు సాయంకాలం వరకూ అపవితంగా ఉంటాడు.
28 ఎవ నా వాటి కళేబరాలోల్ దేనిన్ అయినా మోసేత్ అలాంటి వాడు
తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. వాడు సాయంకాలం వరకూ అపవితంగా
ఉంటాడు. ఈ జంతువులు మీకు అపవిత నవి.

29నేల నపాకేజంతువులోల్ మీకుఅపవిత నవిఇవి. ముంగిస,
ఎలుక, బలిల్ జాతికి చెందిన పతి జీవీ, 30 తొండ, ఉడుము, బలిల్,
తొండ, చిటిట్ ఉడుము,ఊసరవెలిల్.

31 పాకే జీవులనిన్టిలో ఇవి మీకు అపవితం. ఇవి చచిచ్న
తరువాత వీటిని ముటుట్ కునేవాడు సాయంకాలం వరకూ
అపవితుడుగా ఉంటాడు. 32 ఒకవేళ అవి చనిపోయిన తరువాత
వాటి కళేబరాలు దేని న పడతాయో అవి చెకక్ వసుత్ వు నా,
వసంతో చేసిన నా, చరమ్ంతో చేసిన నా, గోనె గుడడ్తో చేసిన నా
అవి అపవితం అవుతాయి. ఆ వసుత్ వు ఏ నా, దేనికోసం
వాడుతునాన్ అపవితం అయినపుప్డు దానిన్ నీళళ్లో ఉంచాలి.
సాయంకాలం వరకూ అది అపవితంగా ఉంటుంది. తరువాత అది
పవితం అవుతుంది. 33వీటిలో ఏ జంతు నా ఏ నామటిట్పాత న
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గానీ,మటిట్పాతలో గానీ పడితే, ఆపాతలో ఉనన్ది ఏ నా అపవితం
అవుతుంది. అపుప్డు మీరు ఆ మటిట్పాతను పగలగొటాట్ లి.

34పవితమూతినదగినదీఅయినఏఆహారంలో నాఆఅపవితం
అయిన ఆ మటిట్పాతలోని నీళ ళ్ పడితే ఆ ఆహారం అపవితం
అవుతుంది. అలాంటి పాత లోంచి ఏ పానీయం తాగినా అది
అపవితం అవుతుంది. 35 వాటి కళేబరాలోల్ ఏ కొంచెమనాన్
దేని ననాన్ పడితే అది అపవితం అవుతుంది. అది పొయియ్
అయినా, వంటపాత అయినాదానిన్ ముకక్లుగా పగలగొటాట్ లి. అది
అపవితం, అదిమీకు అపవితంగానే ఉండాలి.

36 నీళ ళ్ చేదుకునే పెదద్ తొటిట్లో గానీ, ఊటలో గానీ అలాంటి
కళేబరం పడినా ఆ నీళ ళ్ అపవితం కావు. అయితే ఆ నీటిలో పడిన
కళేబరానిన్ ఎవ నాముటుట్ కుంటేవాళ ళ్ అపవితం అవుతారు. 37ఆ
కళేబరాలోల్ ఏదో ఒక భాగం నాటేందుకు సిదధ్ంగా ఉనన్ వితత్నాల
పడినాఆవితత్నాలుఅపవితంకావు. 38కానీనానబెటిట్నవితత్నాల న
అపవిత న కళేబరం పడితే అవిమీకు అపవితం అవుతాయి.

39 మీరు తిన దగగ్ జంతువులోల్ ఏదనాన్ చసేత్ దాని కళేబరానిన్
ముటుట్ కునే వాడు ఆ సాయంతం వరకూ అపవితుడిగా ఉంటాడు.
40 ఆ కళేబరములోనుండి దేని నా తినేవాడు తన బటట్లు
ఉతుకోక్వాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అపవితుడిగా ఉంటాడు.
దాని కళేబరానిన్మోసేవాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి.

41నేలమీదపాకే జీవులనీన్ అసహయ్ం. వాటినిమీరు తినకూడదు.
42నేల పాకేఅనిన్ జంతువులు,అంటేతమపొటట్తోపాకేజీవు నా,
నాలుగు కాళళ్ నడిచే నా, అనేక న కాళ ళ్ ఉనన్ నా ఇవనీన్
మీరు తినకూడదు. ఇవిమీకు అసహయ్ంగా ఉండాలి.

43 ఇలా పాకే జీవులను తిని మిమమ్లిన్ మీరు అపవితం
చేసుకోకూడదు. వాటి దావ్రా మీరు అపవితం కాకూడదు. అశుదధ్ం
కాకూడదు. 44 ఎందుకంటే నేను యెహోవాని. మీ దేవుణిణ్ . నేను
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పరిశుదుధ్ ణిణ్ . కాబటిట్ మీరు కూడా పరిశుదధ్ంగా ఉండేలా శుదీధ్కరణ
చేసుకోండి. నేల న పాకే జీవుల మూలంగా మిమమ్లిన్ మీరు
మలినం చేసుకోవదుద్ . 45 మీకు దేవుడిగా ఉండటానికి మిమమ్లిన్
ఐగుపుదేశంలో నుండి బయటకు తీసుకు వచిచ్న యెహోవాను
నేను. కాబటిట్ మీరు పరిశుదుధ్ లుగా ఉండాలి. ఎందుకంటే నేను
పరిశుదుధ్ ణిణ్ .”

46 ఇది జంతువులూ, పకష్ులూ, నీళళ్లో నివసించే పాణులూ,
నేల న పాకే జీవులను గూరిచ్న శాసనం. 47 ఏది తినాలో, ఏది
తినకూడదో, ఏది పవితమో, ఏది అపవితమో తెలియజేయడం దీని
ఉదేద్శం.

12
పిలల్లు పుటిట్న తరువాత శుదీధ్కరణ

1యెహోవామోషేతోఇలాచెపాప్డు. 2“నువువ్ ఇశాయేలు పజలకి
ఇలా చెపుప్. ఒక సీ గరభ్వతిగా ఉండి ఒక మగ పిలాల్ ణిణ్ కంటే ఆమె
ఏడు రోజులు అశుదధ్ంగా ఉంటుంది. తాను బహిషుట్ రోజులోల్ ఉనన్టేట్
అశుదధ్ంగా ఉంటుంది. 3 ఎనిమిదో రోజున ఆ పిలాల్ డికి సునన్తి
చేయించాలి.

4 ఆమె తన రకసావం నుండి శుదిధ్ జరగడానికి ము మూడు
రోజులు పడుతుంది. తన రకశుదిధ్ రోజులు పూరయే వరకూ
ఆమె పరిశుదధ్ న దానిన్ దేనీన్ ముటుట్ కోకూడదు. పరిశుదధ్ సథ్లం
లో పవేశింపకూడదు. 5 ఆమె ఒకవేళ ఆడపిలల్ని కంటే ఆమె
రెండు వారాలు అశుదధ్ంగా ఉంటుంది. తాను బహిషుట్ రోజులోల్
ఉనన్టేట్ అశుదధ్ంగా ఉంటుంది. ఆమె రకశుదిధ్కి అర ఆరు రోజులు
పడుతుంది.

6 కొడు నా, కూతు నా వాళళ్ కోసం ఆమె శుదిధ్ రోజులు
పూరయాయ్క ఆమె ఒక సంవతస్రం వయసుస్నన్ గొరె పిలల్ని
దహనబలిగా తీసుకురావాలి. అలాగే పాపం కోసం అరప్ణగా ఒక
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గువవ్నుగానీ, ఒక తెలల్ పావురం పిలల్ని గానీ తీసుకు రావాలి. వీటిని
పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్రికి తెచిచ్యాజకుడికి ఇవావ్లి.

7 అపుప్డు అతడు యెహోవా సమకష్ంలో వాటిని అరిప్ంచి ఆమె
కోసం పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డామె తన రకసావం విషయంలో
ఆమెకు శుదిధ్ కలుగుతుంది. ఇది మగపిలాల్ ణిణ్ గానీ ఆడ పిలల్ను
గానీ కనినపుప్డు సీ విషయంలో విధించిన చటట్ం. 8 ఆమెకు
ఒకవేళ గొరె పిలల్ని తీసుకువచేచ్ సోత్ మత లేకపోతే, ఆమె రెండు తెలల్
గువవ్ల నా రెండు పావురం పిలల్ల నా తీసుకు రావాలి. వాటిలో
ఒకటి దహనబలిగా, మరొకటి పాపంకోసం బలి అరప్ణగా తీసుకు
రావాలి. యాజకుడు ఆమె కోసం పరిహారం చేసాత్ డు. అపుప్డామె
శుదుధ్ రాలు అవుతుంది.”

13
చరమ్ వాయ్ధులు గురించిన ఆదేశాలు

1యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఇలా చెపాప్డు. 2 “ఒక వయ్కి
చరమ్ం న వాపు గానీ, ఎండిన పొకుక్ గానీ, నిగనిగలాడే మచచ్
గానీ ఉండి అది చరమ్ వాయ్ధిగా మారితే అతణిణ్ పధాన యాజకు న
అహరోను దగగ్రికి గానీ, యాజకు న అతని కొడుకుల దగగ్రికి గానీ
తీసుకు రావాలి.

3 అపుప్డు ఆ యాజకుడు అతని చరమ్ం ఉనన్ వాయ్ధిని పరీకష్
చేసాత్ డు. వాయ్ధి మచచ్ ఉనన్ పాంతం న వెంటుకలు తెలల్గా మారి,
ఆ మచచ్ చరమ్ంలో లోతుగా ఉనన్టుట్ కనిప్సేత్ అది అంటువాయ్ధి.
యాజకుడు అతణిణ్ పరీకష్ చేసిన తరువాత అతణిణ్ అశుదుధ్ డని
నిరాథ్ రించాలి. 4 ఒకవేళ నిగనిగలాడే మచచ్ చరమ్ం న తెలల్గా
కనిప్ంచి, అది లోతుగా లేకుండా, అకక్డి చరమ్ం వెంటుకలు తెలల్గా
మారకుండా ఉంటే యాజకుడు ఆ వయ్కిని ఏడు రోజులు వేరుగా,
ఒంటరిగా ఉంచాలి.
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5 ఏడో రోజు యాజకుడు అతణిణ్ తిరిగి పరీ ంచాలి. తన
దృషిట్లో వాయ్ధి ముదరకుండా, ఆ మచచ్ వాయ్పించకుండా ఉందేమో
చూడాలి. ఆమచచ్ చరమ్ం వాయ్పించకుండాఉంటేయాజకుడుమరో
ఏడు రోజులు అతణిణ్ వేరుగా ఉంచాలి. 6 ఏడో రోజు యాజకుడు
అతణిణ్ రెండోసారి పరీ ంచాలి. వాయ్ధి తగిగ్ ఆ మచచ్ చరమ్ం న
వాయ్పించకుండా ఉంటే అతణిణ్ శుదుధ్ డని పకటించాలి. అది పొకుక్
మాతమే. అతడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. అపుప్డు శుదుధ్ డుగా
ఉంటాడు.

7 అయితే అతడు తన శుదిధ్ కోసం యాజకుడికి కనిప్ంచిన
తరువాత ఆ మచచ్ చరమ్ం న వాయ్పిసేత్ యాజకుడికి మరో సారి
కనిపించాలి. 8అపుప్డు ఆ మచచ్ చరమ్ం న ఇంకా వాయ్పించి ఉంటే
యాజకుడు అతణిణ్ అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి.

9 ఎవరి నా చరమ్ం న పొడలా కనిప్సేత్ అతణిణ్ యాజకుడి దగగ్రకి
తీసుకురావాలి. 10 యాజకుడు ఏదనాన్ వాపు చరమ్ం న తెలల్గా
కనిప్సుత్ ందేమో చూడాలి. అకక్డి వెంటుకలు తెలల్గా మారి, ఆ వాపు
రేగిపుండులా కనిప్సుత్ ందేమోచూడాలి. 11ఈసూచనలు కనిప్సేత్ అది
తీవ న చరమ్వాయ్ధి. యాజకుడు అతణిణ్ అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి.
అతడు అపప్టికే అశుదుధ్ డు కాబటిట్ అతణిణ్ వేరుగా ఉంచకూడదు.

12ఆ చరమ్ వాయ్ధి మరింత తీవ ఆ వయ్కి తలనుండి కాలి వరకూ
వాయ్పిసేత్, అలా యాజకుడికి కూడా అనిపిసేత్, అపుప్డు యాజకుడు
వాయ్ధి ఆ వయ్కి శరీరమంతా వాయ్పించిందేమో పరీకష్ చేయాలి. 13 ఆ
చరమ్వాయ్ధిఅతని శరీరమంతావాయ్పిసేత్యాజకుడు అతణిణ్ శుదుధ్ డని
పకటించాలి. ఒళళ్ంతా తెలల్బారితే అతడు శుదుధ్ డు. 14 ఒకవేళ
అతని ఒంటి చరమ్ం రేగి పుండు అయితే అతడు అశుదుధ్ డు.

15యాజకుడు చరమ్ం పచిచ్ పుండు చూసి అతణిణ్ అశుదుధ్ డని
నిరాథ్ రించాలి. ఎందుకంటే రేగిన చరమ్ం, పచిచ్ పుండు అశుదధ్మే. అది
అంటువాయ్ధి. 16అయితేఒకవేళ ఆపుండు ఎండిపోయిచరమ్ం తిరిగి
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తెలల్గా కనిప్సేత్ ఆ వయ్కి యాజకుడి దగగ్రికి వెళాళ్లి. 17యాజకుడు
అతని చరమ్ం తెలల్గామారిందేమోచూసాత్ డు. అదితెలల్బారితేఆ వయ్కి
శుదుధ్ డని పకటిసాత్ డు.

18 ఒక వయ్కి చరమ్ం న పుండు వచిచ్ అది మానిపోతే 19 ఆ
పుండు ఉనన్ పాంతంలో తెలల్ని వాపుగానీ, నిగనిగలాడే మచచ్ గానీ,
తెలుపుతో కూడిన ఎరని మచచ్ గానీ కనిప్సేత్ దానిన్ యాజకుడికి
చూపించాలి. 20 ఆ మచచ్ చరమ్ంలో లోతుగా ఉండి ఆ పాంతంలో
వెంటుకలు తెలల్గా కనిప్సుత్ నాన్యో లేదో యాజకుడు పరీ సాత్ డు.
ఒకవేళ అలా ఉంటే అతణిణ్ అశుదుధ్ డని పకటించాలి. పుండు
ఉనన్చోటే అది కనిప్సేత్ అది అంటురోగం.

21యాజకుడు పరీ ంచినపుప్డు ఆ మచచ్ న వెంటుకలు తెలల్గా
మారకుండా, అది చరమ్ం న లోతుగా కాకుండా మానిపోతునన్టుట్
కనిప్సేత్ అతణిణ్ ఏడు రోజులపాటు వేరుగా, ఒంటరిగా ఉంచాలి.
22 తరువాత అది చరమ్ం అంతటా వాయ్పిసేత్ యాజకుడు అతణిణ్
అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి. అది ఒక అంటు వాయ్ధి. 23 నిగనిగలాడే
మచచ్ అలాగే ఉండిపోయి వాయ్పించకుండా ఉంటే అది పుండు
మానినమచచ్. యాజకుడు అతణిణ్ శుదుధ్ డని పకటించాలి.

24 చరమ్ం న కాలిన గాయ ఆ కాలిన చోట నిగనిగలాడే తెలల్ని
మచచ్ కానీ, తెలుపుతో కూడిన ఎరని మచచ్గానీ ఉంటే యాజకుడు
దానిన్ పరీ ంచాలి. 25ఆమచచ్చరమ్ంలోలోతుగాఉండిఆపాంతంలో
వెంటుకలు తెలల్గా కనిప్సుత్ నాన్యో లేదో యాజకుడు పరీ సాత్ డు.
అలా ఉంటే అది అంటువాయ్ధి. అది కాలిన గాయంలోనుండి
బయటకు వచిచ్ంది. అపుప్డు యాజకుడు ఆ వయ్కిని అశుదుధ్ డని
నిరాథ్ రించాలి. అది అంటువాయ్ధి.

26 అయితే యాజకుడు దానిన్ పరీ ంచినపుప్డు నిగనిగలాడే
మచచ్లో తెలల్ని వెంటుకలు లేకపోయినా, మచచ్ లోతుగా లేకుండా
గాయం మానినటుట్ కనిప్సుత్ నాన్ అతణిణ్ ఏడు రోజులు ఒంటరిగా,
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వేరుగా ఉంచాలి. 27ఏడో రోజుయాజకుడు అతణిణ్ పరీ ంచినపుప్డు
ఆ వాయ్ధి చరమ్ం అంతా వాయ్పిసేత్ అతణిణ్ అశుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి.
అది అంటువాయ్ధి. 28 అయితే నిగనిగలాడే మచచ్ చరమ్ం అంతా
వాయ్పించకుండా అలాగే ఉండిమానినటుట్ కనిప్సేత్ అది కాలిన గాయం
వలల్ కలిగినవాపు. యాజకుడుఅతణిణ్ శుదుధ్ డుగానిరాథ్ రించాలి. అది
కేవలం కాలడం మూలాన కలిగినమచచ్మాతమే.

29 మగవాళళ్ నా, ఆడవాళల్ నా తలలో గానీ, గడడ్ంలో గానీ
ఏదనాన్ అంటువాయ్ధి వసేత్ యాజకుడు దానిన్ పరీ ంచాలి. 30 అది
చరమ్ంలో లోతుగా ఉనన్టుట్ కనిప్ంచినా, లేదా దాని వెంటుకలు
పసుపు పచచ్గా మారినా ఆ వయ్కిని యాజకుడు అశుదుధ్ డనీ,
అశుదుధ్ రాలనీ నిరాథ్ రించాలి. తలలో లేదా గడడ్ంలో అది దురద
పుటిట్ంచే ఒక అంటువాయ్ది.

31 ఏ నా మచచ్ దురద పుటేట్దిగా ఉనన్పుప్డు యాజకుడు ఆ
మచచ్నిపరీ ంచాలి. ఆమచచ్చరమ్ంలోలోతుగాలేకపోయినా,దాని
నలల్ వెంటుకలు లేకపోయినాయాజకుడు ఆదురదమచచ్వాయ్ధిఉనన్
వయ్కిని ఏడు రోజులపాటు ఒంటరిగా, వేరుగా ఉంచాలి.

32 ఏడో రోజు యాజకుడు ఆ మచచ్ వాయ్పించిందేమో చూడాలి.
వాయ్ధిమచచ్ ఉనన్ పాంతంలో పసుపు పచచ్ వెంటుకలు లేకపోయినా,
ఆ మచచ్ కేవలం చరమ్ం న మాతమే కనిప్సుత్ నాన్ అతనికి
జుటుట్ కతిత్రించాలి. 33 వాయ్ధి మచచ్ ఉనన్చోట మాతం జుటుట్
కతిత్రించకూడదు. యాజకుడు ఆ మచచ్ ఉనన్ వయ్కిని మరో ఏడు
రోజులు ఒంటరిగా, వేరుగా ఉంచాలి.

34 ఏడో రోజు యాజకుడు ఆ మచచ్ వాయ్పించిందేమో చూడాలి.
ఆ మచచ్ కేవలం చరమ్ం న మాతమే కనిపిసూత్ ఉంటే యాజకుడు
అతణిణ్ శుదుధ్ డిగా నిరాథ్ రించాలి. ఆ వయ్కి తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి.
తరువాత అతడు శుదుధ్ డు అవుతాడు.
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35ఒకవేళఅతడు శుదుధ్ డనినిరాధ్ రించినతరువాతఆవాయ్ధిమచచ్
ఎకుక్వగావాయ్పిసేత్ యాజకుడు తిరిగి అతణిణ్ పరీ ంచాలి. 36ఒకవేళ
ఆవాయ్ధిచరమ్ం నవాయ్పిసేత్యాజకుడుపసుపుపచచ్వెంటుకలకోసం
వెదకాలిస్న పని లేదు. అతడు అశుదుధ్ డే. 37 అయితే ఆ దురద
వాయ్ధి వాయ్పిత్ నిలిచిపోయిందనీ, ఆ వాయ్ధి మచచ్లో నలల్ వెంటుకలు
మొలుసుత్ నాన్యనీయాజకుడికి అనిప్సేత్ ఆ వాయ్ధి నయం అయినటేట్ .
అతడు శుదుధ్ డే. యాజకుడు అతడు శుదుధ్ డని నిరాథ్ రించాలి.

38 మగవాళళ్ నా, ఆడవాళల్ నా చరమ్ం న నిగనిగలాడే తెలల్ని
మచచ్లు ఏరప్డితే యాజకుడు వాళళ్ని పరీ ంచాలి. 39 ఆ
నిగనిగలాడే మచచ్లు అసప్షట్ంగా ఉంటే చరమ్ం లోనుండి వచిచ్న
పొకుక్మాతమే. వాళ ళ్ శుదుధ్ లే అవుతారు.

40 మగవాడి తల వెంటుకలు రాలిపోతే అతనిది బటట్తల.
అయినా అతడు శుదుధ్ డే. 41ముఖం పు ఉనన్ జుటుట్ రాలిపోతే
అతడిది బోడి నొసలు. అతడు శుదుధ్ డే.

42 అయితే ఒక వయ్కి బటట్తల గానీ, నొసటి న గానీ ఎరుపు
చాయలో తెలల్ని మచచ్ ఏరప్డితే అది అంటువాయ్ధి. 43 అతని
బటట్తల గానీనొసటి గానీవాయ్ధివచిచ్నపాంతంలోఏరప్డినవాపు
చరమ్ంలో అంటువాయ్ధిని సూచిసుత్ ందేమో యాజకుడు పరీ ంచాలి.
44ఆవాపుఅలాసూచిసుత్ ంటేఅతనికివచిచ్ందిఅంటువాయ్ధి. అతడు
అశుదుధ్ డు. అతని తల ఉనన్ వాయ్ధి కారణంగాయాజకుడు అతణిణ్
అశుదుధ్ డుగా పకటించాలి.

45 ఆ అంటువాయ్ధి ఉనన్ వయ్కి బటట్లను చించివేయాలి. అతడు
తన తలని విరబోసుకోవాలి. అతడు తన కింది పెదవిని కపుప్కుని
‘అశుదుధ్ ణిణ్ ! అశుదుధ్ ణిణ్ !’ అని కేకలు పెటాట్ లి. 46 ఆ అంటువాయ్ధి
ఉనన్నిన్ రోజులూ అతడు అశుదుధ్ డుగానే ఉంటాడు. అతనికి
అంటురోగం వచిచ్ అశుదుధ్ డుగా ఉనాన్డు కాబటిట్ అతడు ఒంటరిగానే
ఉండాలి. శిబిరం బయట అతడు నివసించాలి.
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బూజు గురించిన ఆదేశాలు
47 ఏ నా బటట్లకు బూజు పడితే అది ఉనిన్ అయినా నార

బటట్ నా, 48 లేదా నారతో వెంటుకలతో తోలుతో చేసిన పడు నా,
పేక అయినా, వసుత్ నా 49వాటి న పచచ్ని లేదా ఎరని మాలినయ్ం
ఏరప్డి, వాయ్పిసేత్ అది బూజు, తెగులు. దానిన్ యాజకుడికి
చూపించాలి.

50 యాజకుడు ఆ తెగులు కోసం ఆ వసుత్ వుని పరీ ంచాలి. ఆ
తెగులు పటిట్న దానిన్ ఏడురోజుల పాటు వేరుగా ఉంచాలి. 51 ఏడో
రోజు తిరిగి ఆ తెగులు కోసం పరీ ంచాలి. నారతోనో వెంటుకలతోనో,
తోలుతోనో చేసిన పడు నా, పేక అయినా, వసుత్ నా వాటి న ఆ
తెగులు వాయ్పించినటుట్ కనిప్సేత్ అది హానికర న తెగులు. అది
అశుదధ్ం. 52 కాబటిట్ అతడు నారతోనో వెంటుకలతోనో, తోలుతోనో
చేసిన పడు నా, పేక అయినా, వసుత్ నా హానికర న తెగులు
కనిప్ంచిన దానిన్ మంట పెటిట్ కాలేచ్యాలి. ఎందుకంటే అది వాయ్ధికి
దారితీసుత్ ంది. దానిన్ సంపూరణ్ంగా తగలబెటాట్ లి.

53 అయితే యాజకుడు పరీ ంచినపుప్డు నారతో వెంటుకలతో,
తోలుతో చేసిన పడు నా, పేక అయినా, వసుత్ నా వాటి న ఆ
తెగులు వాయ్పించకపొతే 54 యాజకుడు ఆ తెగులు పటిట్న దానిన్
ఉతకమనిఆజాఞ్ పించాలి. దానిన్మరోఏడు రోజులు విడిగాఉంచాలి.
55ఆతరువాతతెగులు పటిట్న ఆ వసుత్ వునియాజకుడు పరీ ంచాలి.
ఆతెగులు రంగుమారకపోయినా,వాయ్పించకపోయినాఅలాగేఉంటే
అది అశుదధ్ం. దానిన్ మంట పెటిట్ కాలేచ్యాలి. ఆ తెగులు ఎకక్డ
పటిట్నా, ఆ వసుత్ వుని సంపూరణ్ంగా కాలేచ్యాలి.

56 ఒకవేళ ఆ బటట్ని ఉతికిన తరువాత యాజకుడు దానిన్
పరీ ంచినపుప్డు ఆ తెగులు అసప్షట్ంగా కనిప్సేత్ అది బటట్ నా,
పడు నా, పేక అయినా, తోలు అయినా దానిన్ యాజకుడు
చించివేయాలి. 57 ఆ తరువాత ఆ తెగులు నారతో వెంటుకలతో
తోలుతో చేసిన పడుగులోనో, పేకలోనో, వసుత్ వు నో, బటట్ల నో
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ఇంకా కనిప్సేత్ అది వాయ్పిసుత్ ందని అరథ్ం. అపుప్డు ఆ తెగులును
పూరిగా కాలేచ్యాలి. 58నారతోనో వెంటుకలతోనో, తోలుతోనో చేసిన
పడు నా, పేక అయినా, వసుత్ నా, బటట్ నా ఉతికిన తరువాత
తెగులు కనిప్ంచకుంటే ఆ వసుత్ వునో, బటట్నో రెండోసారి ఉతికించాలి.
అపుప్డు అది శుదధ్ం అవుతుంది.

59ఉనిన్ బటట్ల నో,నార బటట్ల నో, పడుగు నో, పేక నో తోలు
వసుత్ వుల నో బూజూ, తెగులూ కనిప్ంచినపుప్డు వాటిని అశుదధ్ం
అనో శుదధ్ం అనో పకటించడానికి ఉదేద్శించిన చటట్ం ఇది.”

14
చరమ్ వాయ్ధుల శుదీధ్కరణ

1 యెహోవా మోషేకి ఇలా చెపాప్డు. 2 “చరమ్వాయ్ధి ఉనన్ వయ్కి
శుదీధ్కరణ జరిగే రోజుకి సంబంధించిన చటట్ం ఇది. అతణిణ్ యాజకుడి
దగగ్రికి తీసుకురావాలి.

3 చరామ్నికి కలిగిన అంటురోగం మానిందీ లేనిదీ పరీ ంచడానికి
యాజకుడు శిబిరం బయటకు వెళాళ్లి. యాజకుడు అతణిణ్
చూసినపుప్డు అతని చరమ్వాయ్ధి నయం అయితే 4 శుదీధ్కరణ
కావాలని కోరే ఆ వయ్కిని యాజకుడు జీవించి ఉనన్, లోపం లేని
రెండు పకష్ులనూ, దేవదారు కరనూ, ఎరని నూలునూ, హిసోస్పు
చెటుట్ రెమమ్నూ తీసుకు రమమ్ని ఆదేశించాలి. 5తరువాతయాజకుడు
ఆరెండు పకష్ులోల్ ఒకదానిన్పారేనీటి న,ఒకమటిట్ పాతలోచంపమని
ఆదేశించాలి.

6అపుప్డుయాజకుడు బతికిఉనన్ రెండోప నీ, దేవదారు కరనూ,
ఎరనినూలునూ,హిసోస్పురెమమ్నూతీసుకునివాటినిపారేనీటి న,
ఒక మటిట్ పాతలో చనిపోయిన ప రకంలో ముంచాలి. 7చరమ్వాయ్ధి
నయ శుదీధ్కరణ కోసం చూసే వయ్కి న యాజకుడు ఆ నీళళ్ని
ఏడు సారుల్ చిలకరించాలి. తరువాతయాజకుడు అతడు శుదుధ్ డని
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పకటించాలి. అపుప్డుయాజకుడు జీవించి ఉనన్ రెండో ప ని ఎగిరి
పోయేటుట్ బయట దానంలో వదిలి వేయాలి.

8 అపుప్డు శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి తన బటట్లు
ఉతుకోక్వాలి. తన జుటుట్ కతెత్ర వేసుకోవాలి. నీళళ్తో సాన్నం
చేయాలి. అపుప్డు అతడు శుదుధ్ డు అవుతాడు. తరువాత అతడు
శిబిరంలోకి వచిచ్ తన గుడారం బయట ఏడు రోజులు ఉండిపోవాలి.
9 ఏడో రోజున అతడు తన తల జుటుట్ నంతా రం చేసుకోవాలి.
తరువాత తన గడాడ్ నీన్, కనుబొమలను కూడా రం చేసుకోవాలి.
తనజుటుట్ అంతా రం చేసుకునన్ తరువాత తన బటట్లు ఉతుకుక్ని
నీళళ్తోసాన్నం చేయాలి. అపుప్డు అతడు శుదుధ్ డవుతాడు.

10ఎనిమిదో రోజు అతడు లోపం లేని రెండు మగ గొరె పిలల్లనూ,
ఏడాది వయసుస్నన్ లోపం లేని ఒక ఆడ గొరె పిలల్నూ యాజకుడి
దగగ్రికి తీసుకురావాలి. వాటితో పాటు వేదయ్ం కోసం నూనె కలిసిన
మూడు కిలోలమెతత్నిపిండినీ,అరలీటరు నూనెనూతీసుకురావాలి.
11 శుదీధ్కరణ చేసే యాజకుడు శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కినీ ఈ
సామగినీ పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్రఉంచాలి.

12యాజకుడు వాటిలో ఒకమగ గొరెపిలల్నూ, నూనెనూ తీసుకుని
వాటిని అపరాధం కోసం చేసే బలిగా అరిప్సాత్ డు. వాటిని యెహోవా
సమకష్ంలో కదలించే అరప్ణగా కెతిత్ కదిలిసాత్ డు. 13పాపం కోసం
బలి పశువునూ, దహనబలి పశువునూ వధించే పరిశుదధ్ సథ్లం లోనే
ఈ మగ గొరెపిలల్ని వధించాలి. పాపం కోసం చేసే అరప్ణలాగే
అపరాధం కోసం చేసే అరప్ణ కూడా యాజకుడికే చెందుతుంది.
ఎందుకంటే అది అతి పరిశుదధ్ం.

14 తరువాత యాజకుడు అపరాధం కోసం బలిగా వధించిన
పశువు రకానిన్ కొంచెం తీసుకుని శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి
కుడిచెవి తమెమ్ నా, కుడిచేతి బొటన వేలి నా, కుడి కాలి బొటన
వేలి నాపూయాలి. 15 తరువాతయాజకుడు అరలీటరు నూనె లో
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కొంచం తన ఎడమఅరచేతిలోపోసుకోవాలి. 16ఎడమచేతిలోఉనన్
నూనెలో తన కుడి చేతి వేలుని ముంచి యెహోవా సమకష్ంలో ఏడు
సారుల్ చిలకరించాలి.

17 తరువాత యాజకుడు తన అరచేతిలో మిగిలిన నూనెలో
కొంచెం తీసుకుని శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి కుడిచెవి తమెమ్
న, కుడిచేతి బొటన వేలి న, కుడి కాలి బొటన వేలి న ఉనన్
అపరాధ బలిగా వధించిన పశువు రకం పూయాలి. 18మిగిలిన
నూనెని శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి తల న రాయాలి. ఆ విధంగా
యాజకుడుయెహోవాసమకష్ంలో ఆ వయ్కి కోసం పరిహారం చేయాలి.

19 అపుప్డు యాజకుడు శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి పాపం
కోసం బలిని అరిప్ంచి పరిహారం చేయాలి. ఆ తరువాతయాజకుడు
దహనబలి పశువును వధించాలి. 20 యాజకుడు దహనబలినీ,
వేదాయ్నీన్ బలిపీఠం నఅరిప్ంచాలి. ఆవిధంగాయాజకుడు ఆవయ్కి
కోసం పరిహారం చేయాలి. అపుప్డు అతడు శుదుధ్ డవుతాడు.

21 అయితే ఆ వయ్కి పేదవా ఈ అరప్ణలనీన్ చెలిల్ంచే సోత్ మత
అతనికి లేకపోతే తన పరిహారం కోసం అతడు యెహోవా ఎదుట
కదలిక అరప్ణగా ఒక మగ గొరె పిలల్నూ, నూనెతో కలిపిన కిలో
గోదుమ పిండినీ, అర లీటరు నూనెనూ తీసుకుని రావాలి. 22వీటితో
పాటు తన సోత్ మతుకు తగినటుట్ రెండు గువవ్లను గానీ రెండు
తెలల్ పావురాలను గానీ తీసుకు రావాలి. వాటిలో ఒకటి పాపం
కోసం బలి అరప్ణగా మరొకటి దహనబలి అరప్ణగా తీసుకురావాలి.
23 ఎనిమిదో రోజు అతడు తన శుదీధ్కరణ కోసం వాటిని పతయ్కష్
గుడారం దావ్రం దగగ్ర యెహోవా సమకష్ంలో యాజకుడి దగగ్రికి
తీసుకురావాలి.

24 అపుప్డు యాజకుడు అపరాధం కోసం బలి అరప్ణ తెచిచ్న
గొరెపిలల్నూ నూనెనూ తీసుకుని కదలిక అరప్ణగా యెహోవా
సమకష్ంలో వాటిని కదిలించాలి. 25 తరువాత అతడు అపరాధం
కోసం బలి అరప్ణగా తెచిచ్న గొరెపిలల్ని వధించాలి. అపరాధం కోసం
బలిగా వధించిన పశువు రకానిన్ కొంచెం తీసుకుని శుదీధ్కరణ కోసం
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వచిచ్న వయ్కి కుడిచెవి తమెమ్ న, కుడిచేతిబొటన వేలి న, కుడి కాలి
బొటన వేలి నపూయాలి.

26తరువాతయాజకుడు అరలీటరు నూనెలో కొంచం తన ఎడమ
అరచేతిలోపోసుకోవాలి. 27ఎడమ చేతిలో ఉనన్ నూనెలో తన కుడి
చేతి వేలుని ముంచియెహోవాసమకష్ంలో ఏడు సారుల్ చిలకరించాలి.

28 తరువాత యాజకుడు తన అరచేతిలో మిగిలిన నూనెలో
కొంచెం తీసుకుని శుదీధ్కరణ కోసం వచిచ్న వయ్కి కుడిచెవి తమెమ్ న,
కుడిచేతి బొటన వేలి న, కుడి కాలి బొటన వేలి న అపరాధ బలిగా
వధించిన పశువు రకం పూయాలి. 29మిగిలిన నూనెని శుదీధ్కరణ
కోసం వచిచ్న వయ్కి తల నయెహోవాసమకష్ంలో రాయాలి.

30 తరువాత అతడు తన సోత్ మత కొదీద్ తెచిచ్న రెండు గువవ్లోల్ ,
లేదా రెండు తెలల్ని పావురం పిలల్లోల్ ఒక దానిన్ పాపం కోసం
బలిగా మరో దానిన్ దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. 31 తానరిప్ంచే
వేదయ్ంతో పాటుగా వీటిని అరిప్ంచాలి. తరువాత శుదీధ్కరణ కోసం
వచిచ్న వయ్కి కోసం యాజకుడు యెహోవా సమకష్ంలో పరిహారం
చేయాలి. ఆ విధంగా యాజకుడు అతని పాపాలు కపిప్వేసాత్ డు.
32చరమ్ంలోవచిచ్నఅంటువాయ్ధిశుదీధ్కరణకోసంనిరాధ్ రించినబలులు
సమరిప్ంచుకోలేని వయ్కి విషయంలో విధించిన చటట్ం ఇది.”

బూజు నుండి శుదీధ్కరణ
33 తరువాత యెహోవా, మోషే అహరోనులతో ఇలా చెపాప్డు.

34“నేనుమీకువారసతవ్ంగా ఇచేచ్ కనాను దేశంలోమీరు పవేశించిన
తరువాత ఏ నా ఇంటోల్ నేను బూజునూ, తెగులునూ కలిగిసేత్, 35ఆ
యింటి యజమాని యాజకుడి దగగ్రికి వచిచ్, ‘నా ఇంటోల్ బూజు
వంటిదేదో ఉనన్టుట్ నాకనిప్సుత్ ంది’ అని చెపాప్లి.

36అపుప్డు ఆ ఇంటోల్ ఉనన్దంతా అశుదధ్ం కాకుండా ఉండటానికి
యాజకుడు వెళిళ్ ఆ ఇంటిని చూడాలి. దానికి ఎదుట యాజకుడు
వాళళ్ని ఆ ఇలుల్ ఖాళీ చేయమని ఆదేశించాలి. ఆ తరువాత
యాజకుడు ఆ ఇంటిని చూడటానికి వెళాళ్లి. 37అతడు ఆ బూజుని
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చూడాలి. అది ఇంటి గోడల న పాకిందేమో చూడాలి. అది ఇంటి
గోడల న ఎర గీతలా గానీ, పచచ్ గీతలా గానీ ఉండి గోడ పగుళళ్లో
ఉంటే 38యాజకుడు ఆ ఇంటోల్ నుండి బయటకు వెళిళ్ ఆ ఇంటిని
ఏడు రోజులపాటు మూసి ఉంచాలి.

39ఏడో రోజుయాజకుడు తిరిగి వచిచ్ మళీళ్ పరీ ంచాలి. గోడ న
బూజు వాయ్పించిందేమో పరిశీలించాలి. 40 ఒకవేళ అది వాయ్పిసేత్, ఆ
బూజు పటిట్న రాళళ్ను గోడలోంచి తీసి పటట్ణం బయట ఉనన్ ఒక
అశుదధ్ న పాంతంలోపారవేయమనియాజకుడు ఆదేశించాలి.

41 ఆ తరువాత ఆ యింటి లోపల చుటూట్ గోడలను గీకించాలి.
అలా గీకించిన తరువాత మాలినయ్ం అంటిన పెళల్లను పటట్ణం
బయట ఉనన్ ఒక అశుదధ్ న పాంతంలో పారవేయాలి. 42 వేరే
రాళళ్ను తెచిచ్ తీసివేసిన రాళళ్ సాథ్ నంలో చేరాచ్లి. అలాగే కొతత్
అడుసు తెచిచ్ ఆ ఇంటి గోడలకుపూయాలి.

43 అతడు ఆ రాళల్ను ఊడదీసి, ఆ ఇలుల్ గీకించి, కొతత్ అడుసు
పూసిన తరువాత మళీళ్ బూజు కనిప్సేత్ యాజకుడు వచిచ్ చూడాలి.
44 ఆ ఇలల్ంతా బూజు వాయ్పించిందేమో యాజకుడు పరీ ంచాలి.
ఒకవేళ బూజు కనిప్సేత్ అది హానికరం. ఆ ఇలుల్ అశుదధ్ం.

45 కాబటిట్ ఆ ఇంటిని కూలిచ్ వేయాలి. ఆ ఇంటి రాళళ్నూ,
కలపనూ, అడుసునూ తీసి పటట్ణం బయట ఉనన్ అశుదధ్ న
పాంతంలోకి మోసుకు వెళిళ్ పారవేయాలి. 46 దీనికి తోడు ఆ
ఇలుల్ మూసి ఉనన్ సమయంలో ఎవ నా దానిలో పవేశిసేత్ వాళ ళ్
సాయంతం వరకూ అశుదధ్ంగా ఉంటారు. 47ఆ ఇంటోల్ నిదించేవాడు
తనబటట్లుఉతుకోక్వాలి. అలాగేఆఇంటోల్ భోజనంచేసేవాడు కూడా
తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి.

48 ఒకవేళ యాజకుడు కొతత్ అడుసు పూసిన తరువాత ఆ
ఇంటోల్ బూజు వాయ్పించేదేమో పరీ ంచడానికి వచిచ్నపుప్డు, బూజు
కనిప్ంచకుంటే ఆ ఇంటిని శుదధ్ నది గా పకటించాలి.
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49 అపుప్డు యాజకుడు ఆ యింటిని శుదీధ్కరణ చేయడానికి
రెండు పకష్ులనూ, ఒక దేవదారు కరనూ, ఎరని నూలునూ,హిసోస్పు
రెమమ్నూ తీసుకోవాలి. 50 పారే నీళళ్ న ఒక మటిట్ పాతలో ఒక
ప ని వధించాలి. 51ఆ దేవదారు కరనూ,హిసోస్పు రెమమ్నూ, ఎరని
నూలునూ, బతికి ఉనన్ ప నీ తీసుకుని చనిపోయినప రకంలోనూ,
పారే నీళళ్లోనూవాటినిముంచాలి. వాటితోఆ ఇంటి న ఏడు సారుల్
చిలకరించాలి.

52 ఆ విధంగా ప రకంతో, పారే నీళళ్తో, బతికి ఉనన్ ప తో,
దేవదారు కరతో,హిసోస్పు రెమమ్తో, ఎరని నూలుతో ఆ ఇంటిని శుదిధ్
చేయాలి. 53అయితే బతికి ఉనన్ ప ని పటట్ణం బయట దానాలోల్
వదిలివేయాలి. ఈ విధంగా ఆ ఇంటి కోసం పరిహారం చేయాలి.
అపుప్డు ఆ ఇలుల్ శుదిధ్ అవుతుంది.

54అనిన్ రకాల చరమ్ సంబంధిత అంటు వాయ్ధులకూ, పొకుక్లకూ
55 వసంలో గానీ, ఇంటోల్ గానీ ఏరప్డిన బూజూ, 56 వాపూ, చరమ్ం
రేగి కలిగే మచచ్లూ, నిగనిగలాడే మచచ్లూ వీటికి సంబంధించిన
చటట్ం ఇది. 57 వీటిలో దేని మూలంగా ఒక వయ్కి ఎపుప్డు
అశుదుధ్ డు అవుతాడో, ఎపుప్డు శుదుధ్ డు అవుతాడో ఈ చటట్ం
వివరిసుత్ ంది. ఇది చరామ్నికి కలిగే అంటువాయ్ధులకూ తెగులూ,
బూజులకు సంబంధించిన చటట్ం.”

15
శరీరంలోసావాలు జరుగుట అది అశుదధ్ము

1 యెహోవా మోషే అహరోనులతో మాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు.
2 “మీరు ఇశాయేలు పజలకు ఇలా చెపప్ండి. ఎవ నా ఒక
వయ్కి శరీరంలో ఎకక్డనాన్ ఏదనాన్ సావం జరుగుతుంటే ఆ సావం
కారణంగా అతడు అశుదుధ్ డు అవుతాడు. 3 అతని అశుదధ్తకు
కారణంరోగకారక నసావమే. అతని శరీరంలోఆసావాలుకారినా,
నిలిచిపోయినాఅది అశుదధ్మే.
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4అతడు పడుకునే పడకా, కూరుచ్నే పతిదీఅశుదధ్మేఅవుతుంది.
5 అతని పడకని తాకే ఎవ నా తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తో
సాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డు గానే
ఉంటాడు.

6 శరీరంలో సావం అవుతునన్ వాడు కూరుచ్నన్ దాని ఎవ నా
కూరుచ్ంటే అలాంటి వాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తో
సాన్నం చేయాలి. వాడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.
7 రోగ కారక న సావం అవుతునన్ వాణిణ్ తాకిన వాడు తన బటట్లు
ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తోసాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ
అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.

8 అలాంటి సావం జరిగే వాడు ఎవ నా శుదుధ్ డి న ఉమిమ్ వేసేత్
అతడు తనబటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తోసాన్నంచేయాలి. అతడు
సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 9 సావం జరిగేవాడు
జీను కూరుచ్ంటే అదీ అశుదధ్ం అవుతుంది.

10 అతడు కూరుచ్నన్ ఏ వసుత్ వు నా తాకితే, ఆ తాకినవాడు
సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. ఆ వసుత్ వులను
మోసేవాడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తో సాన్నం చేయాలి.
అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 11సావం జరిగే
వాడు నీళళ్తో చేతులు కడుకోక్కుండా ఎవరి నాతాకితే అతడు తన
బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తోసాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం
వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. 12 సావం జరిగే వాడు తాకిన
మటిట్పాతను పగలగొటాట్ లి. అది చెకక్ పాత అయితే దానిన్ నీళళ్తో
కడగాలి.

13సావంజరిగేవాడుసావంమానినతరువాతశుదుధ్ డుకావడానికి
ఏడు రోజులు లెకక్ పెటుట్ కోవాలి. ఆ తరువాత తన బటట్లు
ఉతుకోక్వాలి. పారే నీటిలో సాన్నం చేయాలి. అపుప్డు అతడు
శుదుధ్ డు అవుతాడు. 14 ఎనిమిదో రోజు అతడు రెండు గువవ్లను
గానీ రెండు పావురం పిలల్లను గానీ తీసుకుని పతయ్కష్ గుడారం
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దావ్రం దగగ్ర యెహోవా సమకష్ంలోకి తీసుకు రావాలి. అకక్డ
యాజకుడికి వాటిని ఇవావ్లి. 15 యాజకుడు వాటిలో ఒక దానిన్
పాపం కోసం బలిగా రెండోదానిన్ దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. సావం
జరిగే వాడి విషయంలో యాజకుడు ఇలా యెహోవా సమకష్ంలో
పరిహారం చేయాలి.

16 ఒక వయ్కికి అపయతన్ంగా వీరయ్సక్లనం జరిగితే అతడు
నీళళ్లో సాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా
ఉంటాడు. 17 అతని వీరయ్ం ఏదనాన్ బటట్ల నో, తోలు వసుత్ వు
నో పడితే ఆ బటట్నీ, తోలునూ నీళళ్తో ఉతకాలి. అవి
సాయంతం వరకూ అశుదధ్ ఉంటాయి. 18 సీ పురుష సంపరక్ంలో
వీరయ్సక్లన తే వాళిళ్దద్రూ సాన్నం చేయాలి. వాళ ళ్ సాయంతం
వరకూ అశుదుధ్ లుగా ఉంటారు.

19 ఒక సీ శరీరంలో బహిషుట్ సమయంలో రకసావం జరిగితే ఆమె
అశుదధ్త ఏడు రోజులుంటుంది. ఆ సమయంలో ఆమెని తాకిన
వాళ ళ్ ఆ రోజు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ లుగా ఉంటారు. 20 ఆ
సమయంలో ఆమె పండుకునన్ పతిదీ అశుదధ్ంగా ఉంటుంది. ఆమె
దేని న కూరుచ్ంటుందో అది అశుదధ్ంగా ఉంటుంది.

21ఆమెమంచానిన్ తాకిన పతివాడూ తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి.
నీళళ్తో సాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా
ఉంటాడు. 22 ఆమె దేని న కూరుచ్ంటుందో దానిన్ తాకితే అతడు
తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. నీళళ్తో సాన్నం చేయాలి. అతడు
సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగాఉంటాడు. 23ఆమెమంచానీన్ లేదా
ఆమెకూరుచ్నన్దానీన్తాకితేఆవయ్కిసాయంతం వరకూఅశుదుధ్ డుగా
ఉంటాడు.

24 ఒక వయ్కి సీతో సంభోగించినపుప్డు ఆమె అశుచి అతనికి
తగిలితే అతడు ఏడు రోజులు అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు. అతడు
పండుకునే పతి పడకా అశుదధ్మవుతుంది.
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25 ఒక సీకి తన బహిషుట్ సమయంలో కాకుండా అనేకరోజులు రక
సావం జరుగుతూ ఉనాన్, లేదా బహిషుట్ సమయం దాటిన తరువాత
కూడాసావం జరుగుతూనే ఉనాన్ సావం జరిగిననిన్ రోజులూ ఆమెకు
బహిషుట్ సమయం లానే ఉంటుంది. ఆమె అశుదుధ్ రాలుగానే
ఉంటుంది. 26 ఆమెకు సావం జరుగుతునన్ రోజులనీన్ ఆమె
పండుకునే మంచం ఆమె బహిషుట్ సమయంలో పండుకునే మంచం
లాగే ఉంటుంది. ఆమె దేని న కూరుచ్ంటుందో ఆమె బహిషుట్
సమయంలో జరిగినటేట్ అది అశుదధ్ం అవుతుంది. 27 వీటిని
ముటుట్ కునే వాడు అశుదుధ్ డు. అతడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి.
నీళళ్తో సాన్నం చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా
ఉంటాడు.

28 ఆమె సావం నిలిచిపోయి ఆమె శుదుధ్ రా తే దానికి ఏడు
రోజులు పడుతుంది. ఆమె ఆ ఏడు రోజులను లెకక్ పెటుట్ కోవాలి.
అవి గడచిన తరువాత ఆమె శుదుధ్ రాలు అవుతుంది. 29 ఎనిమిదో
రోజు ఆమె రెండు గువవ్లను గానీ రెండు పావురం పిలల్లను గానీ
తీసుకుని పతయ్కష్ గుడారం దావ్రంలో యెహోవా సమకష్ంలోకి తీసుకు
రావాలి. అకక్డయాజకుడికివాటినిఇవావ్లి. 30యాజకుడువాటిలో
ఒక దానిన్ పాపం కోసం బలిగా రెండోదానిన్ దహనబలిగా అరిప్ంచాలి.
ఆమెకు జరిగిన మలినకర న రక సావం విషయంలో యాజకుడు
ఇలాయెహోవాసమకష్ంలో పరిహారం చేయాలి.

31 నేను ఇశాయేలు పజల మధయ్ నివసిసుత్ నాన్ను. తమ
అశుదధ్తతో వాళ ళ్ నా నివాస సథ్లానిన్ పాడు చేయకూడదు. వాళ ళ్
తమ అశుదధ్తతో నా నివాస సథ్లానిన్ పాడు చేసి చనిపోకుండా మీరు
వారి అశుదధ్తని వాళళ్కి దూరం చేయాలి.

32 శరీరంలో సావం జరిగే వాణిణ్ గూరీచ్, వీరయ్సక్లన
అశుదుధ్ డయేయ్ వాణిణ్ గూరీచ్, 33 బహిషుట్ గా ఉనన్ సీ గూరీచ్, సావం
జరిగే సీ పురుషులను గూరీచ్, అశుదధ్ంగా ఉనన్ సీతో సంభోగించే
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వాణిన్ గూరీచ్ విధించిన నిబంధనలు ఇవి.”

16
పాయశిచ్తత్ దినం

1 అహరోను ఇదద్రు కొడుకులూ యెహోవా సమకష్ంలోకి వెళిళ్
చనిపోయిన తరువాత యెహోవామోషేతోమాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు.
2 “నువువ్ నీ సోదరు న అహరోనుతోమాటాల్ డి ఇలా చెపుప్, అతడు
పరిహార సాథ్ న న నిబంధన మందసం మూత ముందునన్ తెరలోల్
ఉనన్ అతి పవిత సథ్లం లోకి అనిన్ సమయాలోల్ పవేశించకూడదు.
అతడు పవేశిసేత్ చనిపోతాడు. ఎందుకంటే నేను నిబంధన మందసం
మూత నమేఘంలో కనిపిసాత్ ను.

3 అతడు పాపం కోసం బలిగా ఒక కోడె దూడనూ, దహనబలిగా
ఒక పొటేట్లునూ తీసుకుని పవిత సథ్లం లోకి రావాలి. 4 అతడు
పతిషట్ చేసిన సనన్ నార చొకాక్యి వేసుకోవాలి. సనన్ నారతో చేసిన
లోదుసుత్ లు ధరించాలి. సనన్ నారతో చేసిన నడికటుట్ కటుట్ కుని, సనన్
నారతో చేసిన తలపాగా ధరించాలి. ఇవనీన్ పతిషట్ చేసిన పవిత
వసాలు. కాబటిట్ సాన్నం చేసి వీటిని ధరించాలి. 5అతడు ఇశాయేలు
సమాజం నుండి పాపం కోసం బలిగా రెండు మేక పోతులనూ
దహనబలిగా ఒక పొటేట్లునూ తీసుకురావాలి.

6 తరువాత అహరోను పాపం కోసం బలిగా కోడెదూడని మొదట
తన కోసం అరిప్ంచి తనకూ తన కుటుంబానికీ పరిహారం చేయాలి.
7 ఆ తరువాత ఆ రెండు మేకపోతులను తీసుకుని వచిచ్ పతయ్కష్
గుడారం దావ్రం దగగ్రయెహోవాసమకష్ంలో ఉంచాలి.

8 అపుప్డు అహరోను రెండు చీటీలు వేయాలి. ఒకటి యెహోవా
కోసం రెండోది విడిచి పెటట్బోయే మేక కోసం వేయాలి. ఆరెండు
చీటీలను ఆ రెండు మేకల న వేయాలి. 9యెహోవా కోసం రాసిన
చీటీ ఏ మేక న పడుతుందో ఆ మేకని తెచిచ్ పాపం కోసం బలిగా
అరిప్ంచాలి. 10 ఏ మేకమీద ‘విడిచి పెటాట్ లి’ అనే చీటీ పడుతుందో
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ఆ మేకని యెహోవా సమకష్ంలోకి పాణంతో తీసుకుని రావాలి. దాని
మూలంగా పజల పాపాలకు పరిహారం కలిగేలా దానిన్ అడవిలో
వదిలిపెటాట్ లి.

11 అపుప్డు అహరోను పాపం కోసం బలిగా కోడెదూడని తీసుకు
వచిచ్ తన కోసం, తన కుటుంబం కోసం పరిహారం చేసుకోవాలి. దాని
కోసం అహరోను ముందు తన పాపంకోసం బలిగా ఆ కోడె దూడని
వధించాలి.

12ఆ తరువాత అహరోనుయెహోవాసమకష్ంలోఉనన్ ధూపం వేసే
పళెళ్ం తీసుకుని దానిన్ బలిపీఠం న ఉనన్నిపుప్లతోపూరిగా నింపి,
రెండు గుపిప్ళళ్లో పరిమళ ధూపం పొడిని తీసుకుని వాటిని తెరల
లోపలికి తీసుకురావాలి. 13యెహోవా సమకష్ంలో నిబంధన ఆజఞ్ల
మందసం న ఉనన్ మూత గా ధూమం కముమ్కునేలా సాంబాణిని
నిపుప్ల వేయాలి. అతనికి మరణం రాకుండా ఉండాలంటే ఇలా
చేయాలి.

14తరువాత అతడు ఆ కోడె దూడ రకంలో కొంత తీసుకుని దానిన్
ఆ మూత న తూరుప్ పున తన వేలితో చిలకరించాలి. కొంత రకం
తీసుకుని తన వేలితో ఆమూత న ఏడు సారుల్ చిలకరించాలి.

15 అపుప్డు పజలరిప్ంచే పాపం కోసం బలిగా మేకని వధించాలి.
దాని రకానిన్ అడడ్తెర లోపలికి తీసుకు రావాలి. కోడె దూడ రకంతో
చేసినటేట్ మేక రకంతోనూ చేయాలి. దాని రకానిన్ మందసం మూత
ఎదుటా దాని నా చిలకరించాలి. 16 ఈ విధంగా ఇశాయేలు
పజలందరి అశుదధ్ న పనులను బటీట్ , వారి తిరుగుబాటును బటీట్ ,
వారందరి పాపాలనిన్టిని బటీట్ పరిశుదధ్ సథ్లానికి పరిహారం చేయాలి.
వారి అశుదధ్ న పనుల మధయ్లో పతయ్కష్ గుడారంలో యెహోవా
వారి మధయ్లో నివసిసుత్ నాన్డు కాబటిట్ పతయ్కష్ గుడారం కోసం కూడా
పరిహారం చేయాలి.

17 అతి పవిత సథ్లం లో పరిహారం చేయడానికి అహరోను
పవేశించినపుప్డు పతయ్కష్ గుడారంలో ఎవరూ ఉండకూడదు. అతడు
తన కోసం, తన కుటుంబం కోసం, ఇంకా పజలందరి కోసం పరిహారం
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చేయడం ముగించి బయటకి వచేచ్ంత వరకూ పతయ్కష్ గుడారంలో
ఎవరూ ఉండకూడదు. 18 తరువాత అతడు బయట యెహోవా
సమకష్ంలోఉనన్బలిపీఠందగగ్రికివెళిళ్దానికోసంపరిహారంచేయాలి.
అతడు ఆ కోడె దూడ రకంలో కొంత, మేక రకంలో కొంత తీసుకుని
బలిపీఠం కొముమ్లకుపూయాలి. 19ఆ రకానిన్ ఏడుసారుల్ తన వేలితో
బలిపీఠం చిలకరించాలి. అలా దానిన్ పవిత పరచి ఇశాయేలు
పజలు చేసే అశుదధ్ పనుల నుండి దానిన్ శుదీధ్కరించాలి.

20 అతడు అతి పవిత సథ్లానికీ, పతయ్కష్ గుడారానికీ, బలిపీఠంకీ
పరిహారం చేసి ముగించిన తరువాత బతికి ఉనన్ మేకని తీసుకు
రావాలి. 21 అపుప్డు అహరోను బతికి ఉనన్ ఆ మేక తల న
తన రెండు చేతులూ ఉంచి ఇశాయేలు పజల దురామ్రాగ్ లనన్టినీ,
వారి తిరుగుబాటు అంతటినీ, వారి పాపాలనిన్టినీ ఒపుప్కోవాలి.
ఆ విధంగా ఆ పాపానన్ంతా ఆ మేక న మోపి దానిన్ అడవిలోకి
తోలుకుని వెళళ్డానికి సిదధ్పడిన వయ్కితో పంపించి వేయాలి. 22 ఆ
మేక పజల దురామ్రాగ్ లనిన్టినీ తన వేసుకుని ఎవరూ లేని
పాంతానికి వెళాళ్లి. ఆ వయ్కి దానిన్ అడవిలోకి తీసుకు వెళిళ్ అకక్డ
దానిన్ విడిచిపెటాట్ లి.

23 తరువాత అహరోను పతయ్కష్ గుడారంలోకి తిరిగి వచిచ్ అతి
పవిత సథ్లం లోకి వెళేల్ ముందు తాను ధరించిన నార వసాలను తీసి
వాటిని అకక్డే ఉంచాలి. 24 అతడు పవిత సథ్లం లో సాన్నం చేసి
తిరిగి తన సాధారణ బటట్లు వేసుకుని బయటకు రావాలి. అపుప్డు
తన కొరకూ, పజల కొరకూ దహనబలులు అరిప్ంచి తన కోసం, పజల
కోసం పరిహారం చేయాలి.

25 పాపం కోసం చేసే బలి పశువు కొవువ్ని బలిపీఠం న
దహించాలి. 26 విడిచిపెటేట్ మేకని వదిలి వచిచ్న వయ్కి తన బటట్లు
ఉతుకుక్ని సాన్నం చేయాలి. ఆ తరువాత అతడు శిబిరంలోకి
రావచుచ్.
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27 పవిత సథ్లం లో పాపాల కోసం బలి చేసిన ఏ కోడె దూడ రకం,
ఏ మేక రకం అతి పవిత సథ్లం లోకి తెచాచ్రో ఆ కోడె దూడ, మేకల
కళేబరాలను ఒకవయ్కి శిబిరం బయటకు తీసుకువెళాళ్లి. అకక్డ
వాటి చరామ్లనూ, మాంసానీన్, పేడనూ మంట పెటిట్ కాలిచ్ వేయాలి.
28వాటిని కాలిచ్న వయ్కి తన బటట్లు ఉతుకుక్ని సాన్నం చేసి తిరిగి
శిబిరంలోకి రావచుచ్.

29 మీరు ఏడో నెల పదో రోజున ఉపవాసం ఉండాలి. ఆ రోజు
ఎలాంటి పనీ చేయకూడదు. సాథ్ నిక పజలకీ, మీ మధయ్ నివసిసుత్ నన్
విదేశీయులకీ ఇది వరిసుత్ ంది. ఇది మీకు నా శాశవ్త న శాసనం.
30 ఎందుకంటే ఆ రోజుయెహోవా సమకష్ంలో మిమమ్లిన్ పవితులుగా
చేయడాని మీపాపాలకు శుదీధ్కరణ చేసేందుకు మీ కోసం పరిహారం
జరిగింది. 31 అది మీకు మహా విశాంతి దినం. ఆ రోజు మీరు
ఉపవాసం ఉండాలి. ఎలాంటి పనీ చేయకూడదు. ఇది మీకు నా
శాశవ్త న శాసనం.

32 తన తండి సాథ్ నంలో పతిషిఠ్ జరిగి యాజకుడిగా అభిషేకం
పొందిన వయ్కి పరిహారం చేసుకుని పతిషిఠ్ చేసిన నార బటట్లు
వేసుకోవాలి. 33 అతడు అతి పవిత సథ్లానికి పరిహారం చేయాలి.
పతయ్కష్ గుడారానికీ, బలిపీఠంకీ పరిహారం చేయాలి. యాజకుల
కొరకూ, సమాజంలోని పజలందరి కొరకూ పరిహారం చేయాలి.

34 ఇశాయేలు పజల పాపాలనిన్టి కోసం సంవతస్రానికి ఒకసారి
పరిహారం చేయాలి. ఇది మీకు శాశవ్త న శాసనం.” యెహోవా
ఆదేశించిన పకారంమోషే చేసాడు.

17
రకానిన్ ఆహారంగా తీసుకోవడం నిషేధం

1 యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డి ఇలా చెపాప్డు. 2 “నువువ్
అహరోనుతోనూ, అతని కొడుకులతోనూ, ఇశాయేలు
సమాజమంతటితోనూ ఇలా చెపుప్. ఇది యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన
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మాట 3 ఇశాయేలు పజలోల్ ఎవ నా బలి అరిప్ంచడాని ఒక ఎదుద్ ని
గానీ, మేకని గానీ, గొరె పిలల్ని గానీ పటుట్ కుని శిబిరం లోప నా,
బయ నాచంపి, 4దానిన్యెహోవాకిఅరిప్ంచడానికి పతయ్కష్ గుడారం
దావ్రం దగగ్రికి దానిన్ తీసుకు రాకపోతే అతడు రకం విషయంలో
అపరాధి అవుతాడు. అతడు రకం చిందించాడు, కాబటిట్ అలాంటి
వాడు పజలోల్ లేకుండాపోవాలి.

5 ఈ ఆదేశం వెనుక ఉనన్ ఉదేద్శం ఇది. ఇశాయేలు పజలు ఇక
న బలి అరిప్ంచాలంటే బలి పశువులను పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం
దగగ్ర యెహోవాకి శాంతిబలి అరప్ణ చేయడానికి యాజకుని దగగ్రికి
తీసుకురావాలి. 6యాజకుడు పతయ్కష్ గుడారం దావ్రం దగగ్ర ఉనన్
యెహోవా బలిపీఠం న రకానిన్ చిమామ్లి. యెహోవాకి కమమ్ని
సువాసన కలిగేటుట్ కొవువ్ని దహించాలి.

7 ఏ విగహాలకు వాళ ళ్ ఇంతకు ముందు వేశయ్లాల్ పవరించారో
ఆ మేక రూపంలో ఉనన్ విగహాలకు ఇంతకు ముందులాగా బలులు
అరిప్ంచకూడదు. ఇది వాళళ్ రాబోయే తరాలనిన్టికీ శాశవ్త న
చటట్ం.

8 నువువ్ వాళల్కి ఇంకా ఇలా చెపుప్. ఇశాయేలు జాతి వా నా,
మీతోకలసినివసించేవిదేశీయు నాదహనబలినిగానీ,మరింకే నా
బలి అరప్ణ గానీ చేసి 9దానిన్ పతయ్కష్ గుడారం దగగ్రికి యెహోవాకు
అరిప్ంచడానికి తీసుకు రాకపోతేఆ వయ్కిని పజలోల్ లేకుండా చేయాలి.

10ఇశాయేలుజాతివా నా,మీతోకలసి నివసించే విదేశీయు నా
ఏరకానిన్ ఆహారంగా తీసుకుంటే నేను అలాంటి వాడికి విరోధంగా
ఉంటాను. రకా నాఆహారంగాతీసుకునేవాణిణ్ మనుషులోల్ లేకుండా
చేసాత్ ను. 11 ఒక జంతువుకి పాణం దాని రకమే. మీ పాణాల కోసం
పరిహారం చేయడానికి నేను రకానిన్ ఇచాచ్ను. ఎందుకంటే రకమే
పరిహారం చేసుత్ ంది. పాణానికి పరిహారం చేసేది రకమే.

12 కాబటిట్ ఇశాయేలు పజ న మీలో ఎవరూ రకానిన్ ఆహారంగా
తీసుకోకూడదని ఆదేశించాను. మీమధయ్ నివసించే ఏ విదేశీయుడూ
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రకానిన్ ఆహారంగా తీసుకోకూడదని ఆదేశించాను. 13 అలాగే
ఇశాయేలు పజలోల్ ఎవ నా లేదా మీ మధయ్ నివసించే ఏ
విదేశీయు నా తినదగిన జంతువునో, ప నో వేటాడి చంపితే దాని
రకానిన్ పారబోసి మటిట్తో కపాప్లి. ఎందుకంటే పతి పాణికీ దాని
రకమూ,పాణమూ ఒకక్టే. రకం,పాణంతో కలసి ఉంటుంది.

14 కాబటిట్ నేను ఇశాయేలు పజలకి ‘మీరు జంతువు రకానీన్
ఆహారంగా తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే జీవులనిన్టికీ పాణం వాటి
రకంలోనే ఉంటుంది. దానిన్ తినేవాడు పజలోల్ లేకుండా తీసివేసాత్ ను’
అని ఆదేశించాను.

15 సాథ్ నికు నా, మీ మధయ్లో నివసించే విదేశీయు నా
చనిపోయిన జంతువునో లేదా మృగాలు చీలిచ్వేసిన జంతువునో
ఆహారంగా తీసుకుంటే, అతడు తన బటట్లు ఉతుకోక్వాలి. సాన్నం
చేయాలి. అతడు సాయంతం వరకూ అశుదుధ్ డుగా ఉంటాడు.
తరువాత అతడు శుదుధ్ డు అవుతాడు. 16 ఒకవేళ అతడు
బటట్లు ఉతుకోక్కుండా, సాన్నం చేయకుండా ఉంటే అపరాధిగా
ఉండిపోతాడు.”

18
చటట్విరుదధ్ న ంగిక సంబంధాలు

1 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 2 “నేను మీ
దేవు న యెహోవాను అని నీవు ఇశాయేలీయులతో చెపుప్. 3మీరు
నివసించిన ఐగుపు దేశాచారాల పకారం మీరు చేయకూడదు. నేను
మిమమ్లిన్ రపిప్సుత్ నన్ కనానుదేశాచారాలపకారంమీరుచేయకూడదు.
వారిమతాచారాలను అనుసరించ కూడదు.

4 మీరు నా విధులను పాటించాలి. నా చటాట్ ల పకారం
నడుచుకుంటూ వాటిని ఆచరించాలి. నేను మీ దేవు న
యెహోవాను. 5 మీరు నా చటాట్ లను నా విధులను ఆచరించాలి.
వాటినిపాటించేవాడు వాటి వలన జీవిసాత్ డు. నేనుయెహోవాను.
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6 మీలో ఎవరూ తమ రకసంబంధులతో ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కోకూడదు. నేనుయెహోవాను.

7 నీ తండికి గౌరవదాయకం గా ఉనన్ నీ తలిల్తో ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కోకూడదు ఆమె నీ తలిల్. ఆమెతో ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కోకూడదు.

8 నీ తండి భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. అలా చేసి
నీ తండిని అగౌరవ పరచకూడదు.

9 నీ సోదరితో అంటే ఇంటోల్ పుటిట్నా బయట పుటిట్నా నీ
తండి కుమారెతో నా నీ తలిల్ కుమారెతో నా ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కోకూడదు.

10 నీ కుమారుడి కుమారెతో గానీ కుమారె కుమారెతోగానీ ంగిక
సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. అది నీ గౌరవమే.

11 నీ తండికి పుటిట్న నీ తండి భారయ్ కుమారె నీ సోదరి. ఆమెతో
ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు.
12 నీ తండి సోదరితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. ఆమె నీ

తండి రకసంబంధి.
13 నీ తలిల్ సోదరితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. ఆమె నీ

తలిల్ రకసంబంధి.
14 నీ తండి సోదరుని భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోవడం

దావ్రా అతనిని అగౌరవ పరచ కూడదు. అంటే అతని భారయ్ను ఆ
ఉదేద్శంతో సమీపించ కూడదు. ఆమె నీ పినతలిల్.

15 నీ కోడలితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. ఆమె నీ
కుమారుడి భారయ్. ఆమెతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు.

16 నీ సోదరుని భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కో కూడదు. అది
నీసోదరుని గౌరవం.

17 ఒక సీతోనూ ఆమె కూతురితోనూ ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కోకూడదు. నీకు ంగిక సంబంధం ఉనన్ సీ కుమారుడి
కూతురుతోగానీ ఆమె కూతురు కూతురుతో గానీ ంగిక సంబంధం



లేవీకాండం 18:18 lv లేవీకాండం 18:30

పెటుట్ కునేందుకు వారిని చేర దీయకూడదు. వారు ఆమె
రకసంబంధులు. అది దురామ్రగ్ం.

18నీభారయ్ బతికిఉండగానేఆమెనుబాధించాలనిఆమెసోదరితో
ంగిక సంబంధం పెటుట్ కోవాలని ఆమెను పెళాల్ డకూడదు.
19 ఋతుసావం వలన సీ బయట ఉనన్పుప్డు ఆమెతో ంగిక

సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు.
20 నీ పొరుగువాడి భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుని ఆమె

మూలంగా అపవితం కాకూడదు.
21 నీవు నీ సంతానానిన్ మోలెకు దేవుడి కోసం అగిన్గుండంలో

ఎంత మాతం అరిప్ంచకూడదు. నీ దేవుని నామానిన్ అపవిత
పరచకూడదు. నేనుయెహోవాను.

22 సీతో ంగిక సంబంధం ఉనన్టుట్ పురుషునితో ఉండకూడదు.
అది అసహయ్ం.

23 ఏ జంతువుతోనూ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుని దాని వలన
అపవితం కాకూడదు. ఏ సీ కూడా జంతువుతో ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కోకూడదు. అది భషట్తవ్ం.

24 వీటిలో దేనివలనా మీరు అపవితులు కాకూడదు. నేను మీ
ఎదుటి నుండి వెళల్ గొటట్బోతునన్ జాతులు ఇలాంటి పనులు చేసి
భషుట్ లయాయ్రు. 25ఆదేశంఅపవిత పోయింది. గనకనేనుదాని
దాని దోష శికష్ను విధిసుత్ నాన్ను. ఆ దేశం తనలో నివసిసుత్ నన్ వారిని
బయటికి కకిక్వేసుత్ నన్ది.

26 కాబటిట్ ఆ దేశంలో మీకంటే ముందు అకక్డ నివసించిన
పజలను ఆ దేశం కకిక్వేసిన పకారంమీఅపవితతను బటిట్ మిమమ్లిన్
కకిక్ వేయకుండేలా 27మీరు గానీ మీలో నివసించే పరదేశి గానియీ
అసహయ్ న కియలోల్ దేనీన్ చేయకూడదు. 28 నా చటాట్ లను, నా
విధులను ఆచరించాలి.

29 అలాటి అసహయ్ న పనులోల్ దేని నా చేసేవారు పజలోల్
లేకుండా పోతారు. 30 కాబటిట్ మీకంటే ముందుగా అకక్డ
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నివసించిన వాళ ళ్ పాటించిన అసహయ్ న ఆచారాలోల్ దేని నా
పాటించి అపవితు పోకుండా నేను మీకు విధించిన నియమాలను
అనుసరించి నడుచుకోవాలి. నేను మీ దేవుణిణ్ . యెహోవాను.”

19
వేరు వేరు చటాట్ లు

1యెహోవామోషేకు ఇంకా ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. ఇశాయేలీయుల
సమాజమంతటితో ఇలా చెపుప్. 2 “మీరు పరిశుదధ్ంగా ఉండాలి.
ఎందుకంటే మీ దేవు నయెహోవాఅనే నేను పరిశుదుధ్ డిని. 3మీలో
పతివాడూతనతలిల్నితనతండినిగౌరవించాలి. నేను నియమించిన
విశాంతి దినాలను ఆచరించాలి. నేను మీ దేవు నయెహోవాను.

4మీరు పనికిమాలిన దేవుళళ్ పు తిరగకూడదు. మీరు పోత
విగహాలను చేసుకోకూడదు. నేను మీ దేవు నయెహోవాను.

5 మీరు యెహోవాకు సమాధాన బలి అరిప్ంచేటపుప్డు అది
అంగీకారయోగయ్మయేయ్లా అరిప్ంచాలి. 6మీరు బలిమాంసానిన్ బలి
అరిప్ంచిన రో నా, మరునా నా దానిన్ తినాలి. మూడో రోజు దాకా
మిగిలి ఉనన్ దానిన్ పూరిగా కాలిచ్వేయాలి. 7మూడో రోజున దానిలో
కొంచెం తినాన్ సరే, అది అసహయ్ం. అది ఆమోదం కాదు. 8మూడో
రోజునదానిన్తినేవాడుతనదోషశికష్ను భరిసాత్ డు. వాడుయెహోవాకు
పరిశుదధ్ న దానిన్ అపవిత పరిచాడు కదా. వాడిని పజలోల్ లేకుండా
చెయాయ్లి.

9మీరుమీపొలం పంట కోసేటపుప్డు నీపొలంమూలలొల్ పూరిగా
కోయకూడదు. నీకోతలోపరిగెఏరుకోకూడదు. నీపండల్ చెటల్ పరిగెను
సమకూరుచ్కోకూడదు. 10 నీ దాకష్ తోటలో పండల్నిన్టినీ సేకరించుకో
కూడదు. దాకష్ తోటలో రాలిన పండల్ను ఏరుకోకూడదు. పేదలకు,
పరదేశులకు వాటిని విడిచిపెటాట్ లి.

11నేను మీ దేవు నయెహోవాను.
మీరు దొంగతనం చేయకూడదు.
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అబదధ్ం ఆడకూడదు.
ఒకడినొకడు దగా చెయయ్కూడదు.
12నానామం పేరిట అబదధ్ంగా ఒటుట్ పెటుట్ కోకూడదు.
నీ దేవుని పేరును అపవిత పరచకూడదు. నేనుయెహోవాను.
13నీపొరుగు వాణిణ్ పీడించకూడదు.
అతణిణ్ దోచుకోకూడదు.
కూలివాడి కూలీ డబుబ్ మరునాటి వరకూ నీ దగగ్ర

ఉంచుకోకూడదు.
14చెవిటివాణిణ్ తిటట్ కూడదు.
గుడిడ్వాడి దారిలో అడడ్ంకులు వేయకూడదు.
నీ దేవునికి భయపడాలి. నేనుయెహోవాను.
15అనాయ్యతీరుప్ తీరచ్కూడదు.
బీదవాడని పకష్పాతం చూపకూడదు.
గొపప్వాడని అభిమానం చూపకూడదు.
నీపొరుగువాడి పటల్ నాయ్యంగా పవరించాలి.
16నీ పజలమధయ్ కొండేలు చెబుతూ ఇంటింటికి తిరగకూడదు.
*ఎవరి నా పాణ హాని కలిగించేది ఏదీ చెయయ్వదుద్ . నేను

యెహోవాను.
17నీహృదయంలో నీసోదరుణిణ్ అసహియ్ంచుకోకూడదు.
నీ పొరుగువాడి పాపం నీ మీదికి రాకుండేలా నీవు తపప్కుండా

అతణిణ్ గదిద్ంచాలి.
18పగ సాధించ వదుద్ . ఎవరిమీదా కకష్ పెటుట్ కోవదుద్ .
నినున్ నీవు పేమించుకునన్టేట్ నీ సాటిమనిషిని పేమించాలి. నేను

యెహోవాను.
19మీరు నా శాసనాలను పాటించాలి.
నీ జంతువులకు ఇతర జాతి జంతువులతో సంపరక్ం

చేయకూడదు.
నీపొలంలో వేరు వేరు జాతుల వితత్నాలు చలల్కూడదు.

* 19:16 19:16పాణం నిలపడానికి చూడాలి.
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రెండు రకాల దారాలతో నేసిన బటట్లు ధరించకూడదు.
20 ఒక బానిస పిలల్లు ఒకడితో నిశిచ్తారథ్ం జరిగాక ఆమెను వెల

ఇచిచ్ విడిపించకుండా, లేదాఆమెకు విముకి కలగకముందు ఎవ నా
ఆమెతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుంటే అలాటి వాణిణ్ శి ంచాలి.
ఆమెకు విడుదల కలగలేదు గనక వారికి మరణశికష్ విధించ కూడదు.
21అతడు అపరాధ పరిహార బలిని, అంటే అపరాధ పరిహార బలిగా
ఒక పొటేట్లును పతయ్కష్ గుడార దావ్రానికి యెహోవా సనిన్ధికి తీసుకు
రావాలి. 22 అపుప్డు యాజకుడు అతడు చేసిన పాపానిన్బటిట్ పాప
పరిహార బలిగా ఆ పొటేట్లు మూలంగా యెహోవా సనిన్ధిలో అతని
కోసం పాయశిచ్తత్ం చేయాలి. ఈ విధంగా అతడు చేసిన పాపం
విషయ అతనికి కష్మాపణ కలుగుతుంది.

23మీరు ఆ దేశానికి వచిచ్ తినడానికి రకరకాల చెటుల్ నాటినపుప్డు
వాటి పండల్ను నిషేధంగా ఎంచాలి. మూడు సంవతస్రాల పాటు
అవి మీకు అపవితంగా ఉండాలి. వాటిని తినకూడదు. 24నాలుగో
సంవతస్రంలో వాటి పండల్నీన్ యెహోవాకు పతిషిఠ్త న సుత్ తి
అరప్ణలుగా ఉంటాయి. ఐదో సంవతస్రంలోవాటి పండల్ను తినొచుచ్.
25నేను మీ దేవు నయెహోవాను.

26 రకం కలిసి ఉనన్మాంసం తినకూడదు.
శకునాలు చూడకూడదు.
మంత పయోగం దావ్రా ఇతరులను వశపరచుకోడానికి

చూడకూడదు.
27 విగహ పూజలు చేసే ఇతర జనాలాల్ గా మీ తల పకక్ భాగాలు

గానీ నీ గడడ్ం అంచులు గానీ గుండంగా గొరిగించుకోకూడదు.
28చచిచ్నవారికోసంమీదేహానిన్గాయపరచుకోకూడదు. ఒంటి

పచచ్బొటుల్ పొడిపించుకోకూడదు. నేను మీ దేవు నయెహోవాను.
29 నీ కూతురిని వేశయ్గా చేసి ఆమెను హీనపరచకూడదు.

అలా చేసేత్ మీ దేశం వయ్భిచారంలో పడిపోతుంది. మీ పాంతం
కాముకతవ్ంతో నిండిపోతుంది.
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30నేను నియమించిన విశాంతి దినాలను మీరు ఆచరించాలి. నా
పరిశుదధ్ మందిరానిన్ గౌరవించాలి. నేనుయెహోవాను.

31 చచిచ్న ఆతమ్లతో మాటాల్ డుతామని చెపేప్ వారి దగగ్రికి సోదె
చెపేప్వారి దగగ్రికి పోకూడదు. అలా చేసేత్ వారివలన మీరు
అపవితులౌతారు. నేను మీ దేవు నయెహోవాను.

32తలనెరసినముసలివాడిఎదుటలేచినిలబడిఅతనిముఖానిన్
గౌరవించాలి. నీ దేవునికి భయపడాలి. నేనుయెహోవాను.

33 మీ దేశంలో పరదేశి ఎవ నా మీ మధయ్ నివసించేటపుప్డు
అతణిణ్ బాధ పెటట్కూడదు, 34మీ మధయ్ నివసించే పరదేశిని మీలో
పుటిట్నవాడి లాగానే ఎంచాలి. నినున్ నీవు పేమించుకునన్టేట్ అతణిణ్
పేమించాలి. ఐగుపులోమీరు పరదేశులుగా ఉనాన్రు గదా. నేను మీ
దేవు నయెహోవాను.

35 కొలతలోగాని తూనికలోగాని పరిమాణంలో గాని మీరు
అనాయ్యం చేయకూడదు. 36 నాయ్య న తాసులు నాయ్య న
బరువులు,నాయ్య న కొల పాతలు నాయ్య న పడి మీకుండాలి.
నేనుఐగుపులోనుండిమిమమ్లిన్ రపిప్ంచినమీదేవు నయెహోవాను.

37మీరు నా శాసనాలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని పాటించాలి. నేను
యెహోవాను.”

20
పాపాలకు శికష్లు

1 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. “నీవు
ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. 2 ఇశాయేలీయులోల్ గానీ ఇశాయేలు
పజలోల్ నివసించే పరదేశులోల్ గాని ఎవ నా తన పిలల్లను మోలెకు
దేవుడికి ఇసేత్ వాడికి తపప్కుండామరణ శికష్ విధించాలి. పజలు వాణిణ్
రాళల్తో కొటిట్ చంపాలి. 3అతడు తన సంతానానిన్మోలెకుకు ఇచిచ్ నా
పరిశుదధ్ సథ్లానిన్అపవితపరచినాపవితనామానిన్ కలుషితంచేశాడు
గనక నేను అతనికి శతువు పజలోల్ అతడు లేకుండా చేసాత్ ను. 4ఆ
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వయ్కి తన సంతానానిన్ మోలెకుకు ఇసుత్ ండగా మీ దేశ పజలు చూసి
కూడా కళ ళ్మూసుకుంటే,వాణిణ్ చంపకపొతే 5అపుప్డు నేనేవాడికి,
వాడి వంశానికి విరోధి వాణిణ్ పజలోల్ లేకుండా చేసాత్ ను. మోలెకుతో
వేశయ్రికం చెయయ్డానికి వాడి వెంటబడి వయ్భిచారం చేసే వారందరినీ
పజలోల్ లేకుండా చేసాత్ ను.

6చచిచ్నవారితోమాటాల్ డుతామనిచెపేప్వారితోసోదెచెపేప్వారితో
వేశయ్రికం చెయయ్డానికి వారి పు తిరిగే వారికి నేను విరోధి పజలోల్
వాణిణ్ లేకుండా చేసాత్ ను. 7 కాబటిట్ మిమమ్లిన్ మీరు దేవునికి
పతిషిట్ంచుకుని పవితంగాఉండండి. నేనుమీదేవు నయెహోవాను.
8 మీరు నా శాసనాలను పాటించి వాటి పకారం చెయాయ్లి. నేను
మిమమ్లిన్ పవిత పరచేయెహోవాను.

9 ఎవడు తన తండినిగానీ తన తలిల్నిగానీ దూషిసాత్ డో వాడికి
మరణశికష్ విధించాలి. వాడు తన తండినో తలిల్నో దురాభ్షలాడాడు
గనక అతడు దోషి,మరణ శికష్కు పాతుడు.

10 వేరొకడి భారయ్తో వయ్భిచరించిన వాడికి, అంటే తన పొరుగు
వాడి భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్ వాడికి-ఆ వయ్భిచారికి,
వయ్భిచారిణికి మరణశికష్ విధించాలి.

11తనతండిభారయ్తో ంగికసంబంధంకోసంఆమెతోపండుకునన్
వాడు తన తండి గౌరవానిన్ భంగపరిచాడు. వారిదద్రికీ మరణశికష్
విధించాలి. వారు తమ శికష్కు తామేకారకులు.

12 ఒకడు తన కోడలితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుంటే వారిదద్రికీ
మరణశికష్ విధించాలి. వారు వరసలు తపాప్రు. వారు దోషులు.
మరణ శికష్కు పాతులు.

13 ఒకడు సీతో పెటుట్ కునన్టుట్ పురుషుడితో ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కుంటే వారిదద్రూ అసహయ్ కారయ్ం చేశారు గనక వారికి మరణశికష్
విధించాలి. వారు దోషులు,మరణ శికష్కు పాతులు.
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14ఒకడు సీనిపెళాళ్డిఆమెతలిల్ని కూడాపెళాల్ డితేఅదిదురామ్రగ్ం.
అతణిణ్ , ఆ సీలను సజీవ దహనం చెయాయ్లి. ఆ విధంగా మీ
మధయ్నుండి దురామ్రగ్త తొలిగిపోతుంది.

15 ఎవ నా జంతువుతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుంటే వాడికి
తపప్క మరణ శికష్ విధించాలి. ఆ జంతువును చంపాలి.

16జంతువుతోఒక సీ ంగికంగా కలవడం కోసందానిదగగ్రికిపోతే
ఆ సీని ఆ జంతువును చంపాలి. ఆమెకు దానికి తపప్క మరణ శికష్
పడాలి. వారు దోషులు,మరణ శికష్కు పాతులు.

17 ఒకడు తన సోదరితో, అంటే తన తండి కుమారెతో గానీ తన
తలిల్ కుమారెతో గానీ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కుంటే అది సిగుగ్ చేటు.
తమజాతివారి సమకష్ంలోవారిని పజలోల్ లేకుండా చెయాయ్లి. వాడు
తన సోదరితో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునాన్డు. తన దోష శికష్ను
తాను భరించాలి.

18 ఒక సీ ఋతుసావం సమయంలో ఆమెతో ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కుంటే ఆమె రక సావానిన్, రకధారను బటట్బయలు చేసాడు.
పజలోల్ నుండి వారిదద్రినీ లేకుండా చేయాలి.

19నీతలిల్ సోదరితోగానినీతండిసోదరితోగానీ ంగిక సంబంధం
పెటుట్ కోకూడదు. ఎందుకంటే అలా చేసేత్ నీవు నీ దగగ్ర బంధువును
హీన పరిచావు. నీ దోషశికష్ను భరించాలి.

20 బాబాయి భారయ్తో గానీ మేనమామ భారయ్తో గానీ ంగిక
సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు తన దగగ్ర బంధువును హీనపరిచాడు.
వారు తమ పాపశికష్ను భరించాలి. వారు పిలల్లు లేకుండా
చనిపోతారు.

21 ఒకడు తన సోదరుని భారయ్ను పెళాల్ డితే అది అశుదధ్ం.
ఎందుకంటే వాడు తన సోదరుని వివాహబంధానిన్ మీరాడు. వారు
సంతానహీనులుగా ఉంటారు.
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22 కాబటిట్ మీరు నివసించాలని నేను ఏ దేశానికి మిమమ్లిన్
తీసుకు పోతునాన్నో ఆ దేశం మిమమ్లిన్ కకిక్వేయకుండేలా మీరు నా
శాసనాలనిన్టిని,నావిధులనిన్టిని పాటించాలి.

23 నేను మీ ఎదుట నుండి వెళల్గొడుతునన్ జాతుల ఆచారాల
పకారం నడుచుకోకూడదు. వారు అలాటి కియలనీన్ చేశారు కాబటిట్
నేను వారిని అసహియ్ంచుకునాన్ను.

24 నేను మీతో చెపాప్ను. మీరు వారి భూమిని వారసతవ్ంగా
పొందుతారు. *పాలు తేనెలు పవహించే ఆ దేశానిన్ మీరు సావ్ధీన
పరచుకునేందు మీకిసాత్ ను. జాతులోల్ నుండి మిమమ్లిన్ వేరు చేసిన
మీ దేవు నయెహోవాను నేనే.

25 కాబటిట్ మీరు శుదధ్ జంతువులకు, అశుదధ్ జంతువులకు, శుదధ్
పకష్ులకు, అశుదధ్ పకష్ులకు అంతరం తెలుసుకోవాలి. అశుదధ్ నదని
నేను మీకు వేరు చేసి చెపిప్న ఏ జంతువు మూలంగా గానీ ఏ ప
మూలంగాగానీ, నేలమీదపాకే దేనిమూలంగాగానీమిమమ్లిన్మీరు
అపవిత పరచుకోకూడదు. 26 మీరు నాకు పరిశుదుధ్ ఉండాలి.
ఎందుకంటే యెహోవా అనే నేను పరిశుదుధ్ డిని. మీరు నావా
ఉండేలా అనయ్ జనులోల్ నుండి మిమమ్లిన్ వేరు చేశాను.

27పురుషుడుగానీసీగానీపూనకం వచిచ్ చచిచ్నవారితో,ఆతమ్లతో
మాటాల్ డే వాళ ళ్ ఉంటే వారికి తపప్క మరణ శికష్ విధించాలి. పజలు
వారిని రాళల్తో కొటాట్ లి. వారు దోషులు,మరణపాతులు.”

21
యాజకులు కోసం నియమాలు

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా అనాన్డు. “యాజకు న అహరోను
కొడుకులతోఇలాచెపుప్. మీలోఎవరూమీపజలోల్ శవానిన్ముటుట్ కుని
తనను అపవితం చేసుకోకూడదు. 2అయితే తన రక సంబంధులు,
అంటే తలిల్, తండి, కొడుకు, కూతురు, సోదరుడు, 3 తన ఇంటోల్

* 20:24 20:24సారవంత న
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నివసిసుత్ నన్ పెండిల్ కానీ కనయ్ అయినసోదరిగానీ చనిపోతేఆ శవానిన్
తాకడం వలల్ తనను అపవిత పరచుకోవచుచ్.

4యాజకుడుతనభారయ్తరుపుబంధువులకోసంతననుఅపవిత
పరచుకుని ల పడకూడదు.

5యాజకులు బోడిగుండు చేసుకోకూడదు. గడడ్ం పకక్లను కష్వరం
చేసుకో కూడదు. కతిత్తో శరీరానిన్ గాటుల్ పెటుట్ కోకూడదు. 6 వారు
తమ దేవునికి పతిషిఠ్త నవారుగా ఉండాలి. తమ దేవునినామానిన్
అపదిషట్ పాలు చెయయ్కూడదు. ఎందుకంటే వారు తమ దేవునికి
‘ వేదయ్ం’ అంటేయెహోవాకుహోమదవాయ్లు అరిప్ంచే వారు. కాబటిట్
వారు పవితంగా ఉండాలి.

7వారు వేశయ్ను గానీ చెడిపోయినదానిన్ గానీ పెళాల్ డకూడదు. భర
విడాకులు ఇచిచ్న సీని పెళిల్ చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటేయాజకుడు
తన దేవునికి పతిషిఠ్తుడు.

8అతడు నీ దేవుడికి ‘ వేదయ్ం’ అరిప్ంచే వాడు గనక నీవు అతణిణ్
పరిశుదధ్పరచాలి. మిమమ్లిన్ పరిశుదధ్ పరిచే యెహోవా అనే నేను
పవితుణిణ్ గనక అతడు మీ దృషిట్కి పవితుడుగా ఉండాలి.

9యాజకుని కూతురు వేశయ్గా తనను అపవితపరచు కునన్టెతే
ఆమె తన తండికి అపదిషట్ తీసుకువసుత్ ంది. ఆమెను సజీవ దహనం
చెయాయ్లి.

10 సోదరులోల్ పధాన యాజకుడు కావడానికి ఎవరి తలమీద
అభిషేక లంపోసాత్ రో,పధానయాజకదుసుత్ లు ధరించడానికిఎవరు
పతిషట్ అవుతారోఅతడుతనజుటుట్ విరబోసుకోకూడదు. తనబటట్లు
చింపుకోకూడదు. 11 అతడు శవం ఉనన్ చోటికి పోకూడదు. తన
తండి శవం మూలంగా గానీ తన తలిల్ శవం మూలంగా గానీ ల
పడకూడదు.

12 పధానయాజకుడు పరిశుదధ్మందిరానిన్ విడిచి వెళల్కూడదు.
తన దేవుని పరిశుదధ్ మందిరానిన్ ల పడేలా చెయయ్కూడదు.
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ఎందుకంటే తన దేవుని అభిషేక లం వలల్ అతడు పధాన
యాజకునిగా అభిషేకం పొందాడు. నేనుయెహోవాను.

13 అతడు కనయ్ను మాతమే పెళాళ్డాలి. 14 వితంతువును గానీ
విడాకులు తీసుకునన్ సీని గానీ వేశయ్ను గానీ అలాటివారిని కాక తన
పజలోల్ ని కనయ్నే పెళాల్ డాలి. 15అతడు ఈ నియమాలు పాటించాలి.
యెహోవా అనే నేను అతణిణ్ పవితపరిచే వాణిణ్ గనక అతడు తన
పజలోల్ తన సంతానానిన్ అపవిత పరచకూడదు.”

16యెహోవామోషేకు ఇలాఆజాఞ్ పించాడు. 17 “నీవుఅహరోనుతో
ఇలా చెపుప్. నీ సంతానంలో ఎవరి నా కళంకమే నా కలిగితే
అతడు తన దేవుడికి వేదయ్ం అరిప్ంచడానికి సమీపించ కూడదు.
18 ఎందుకంటే ఎవరిలో కళంకం ఉంటుందో, అంటే వాడు గుడిడ్
వా నా, కుంటివా నా, వికృత రూపి అయినా, 19కాలు గానీ చెయియ్
గానీ అవిటితనం ఉనాన్, 20 గూనివా నా, మరుగుజుజ్ వా నా, కంటి
దోషం లేక జబుబ్ ఉనన్వా నా, గజిజ్ , పకుక్ ఉనన్వా నా వృషణాలు
నలిగినవా నాఅలాంటివాడు సమీపించకూడదు.

21యాజకు నఅహరోను సంతానంలోఅవిటితనం గలవారెవరూ
యెహోవాకు హోమదవాయ్లు అరిప్ంచడానికి దగగ్రికి రాకూడదు.
అతడుఅవిటివాడు. అలాటివాడుతనదేవునికి వేదయ్ంపెటట్డానికి
దగగ్రికి రాకూడదు. 22అతిపరిశుదధ్ నవిగాని, పరిశుదధ్ నవిగాని,
తన దేవునికి అరిప్ంచే ఏ ఆహార వసుత్ వు నా అతడు తినొచుచ్.
23 మొతత్ం మీద అతడు అవిటితనం గలవాడు గనక అడడ్తెర
ఎదుటికి అతడు రాకూడదు. బలిపీఠం సమీపించకూడదు. 24నా
పరిశుదధ్ సథ్లాలను అపవితపరచకూడదు. వారిని పరిశుదధ్ పరిచే
యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్.” మోషే ఈ విధంగా
అహరోనుతో, అతని కొడుకుల తో ఇశాయేలీయులందరితో ఈ
విషయాలు చెపాప్డు.

22
1యెహోవామోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 2 “అహరోనుతో అతని
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కొడుకులతో ఇది చెపుప్. వారు ఇశాయేలీయులు నాకు పతిషిఠ్ ంచే
వాటిని పతేయ్క నవిగా భావించాలి. వారు నా పరిశుదధ్ నామానిన్
అపవిత పరచకూడదు. నేను యెహోవాను. 3 నీవు వారితో ఇలా
చెపుప్. మీతరతరాలకుమీసంతతివారందరిలోఒకడు అపవితంగా
ఉండి ఇశాయేలీయులు యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచే వాటిని సమీపిసేత్
అలాంటి వాణిణ్ నా సనిన్ధిలో ఉండకుండాా దూరంగా కొటిట్వేసాత్ ను.
నేనుయెహోవాను.

4 అహరోను సంతానంలో ఎవరి నా కుషుట్ వాయ్ధి గానీ, శరీరం
నుండి రసి లాంటిది కారడం గానీ ఉంటే అలాటివాడు పవితుడయేయ్
వరకూ పతిషిఠ్త న వాటిలో దేనినీ తినకూడదు. శవానిన్ తాకడం
వలాల్ , అపవిత న దేని నా ముటుట్ కోవడం వలాల్ , వీరయ్సక్లనం
చేసిన వాణిణ్ తాకడం వలాల్ , 5 అపవిత న పురుగును, లేక
ఏదో ఒక అపవితత మూలంగా అపవితు పోయిన మనిషిని
ముటుట్ కోవడం వలాల్ , అలాటి అపవితత తగిలినవాడు సాయంతం
వరకూ అపవితుడుగా ఉంటాడు. 6 అతడు నీళల్తో తన ఒళ ళ్
కడుకుక్నే వరకూ పతిషిఠ్త న వాటిని తినకూడదు. 7 సూరుయ్డు
అసత్మించినపుప్డు అతడు పవితుడౌతాడు. ఆ తరువాత అతడు
పతిషిఠ్త న వాటిని తినవచుచ్. అవి అతనికి ఆహారమే గదా.

8 అతడు చచిచ్న జంతువును గానీ, మృగాలు చీలిచ్న వాటిని
గాని తిని దాని వలన తనను అపవిత పరచుకోకూడదు. నేను
యెహోవాను. 9 కాబటిట్ నేను విధించిన నియమానిన్ మీరి, దాని
పాపదోషం తన వేసుకుని దాని వలన చావకుండేలా చూసుకోవాలి.
నేను వారిని పరిశుదధ్ పరిచేయెహోవాను.

10 పతిషిఠ్త న దానిన్ యూదులు కాని వారు తినకూడదు.
యాజకుని ఇంటోల్ నివసించే అనుయ్డు గాని, సేవకుడు గాని
పతిషిఠ్త న దానిన్ తినకూడదు. 11 అయితే యాజకుడు తన
డబుబ్తో కొనుకుక్నన్ వాడు, అతని ఇంటోల్ పుటిట్నవాడు అతడు
తినే ఆహారం తినవచుచ్. 12 యాజకుని కుమారెను అనుయ్నికి
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ఇచిచ్ పెళిల్ చేసేత్ ఆమె పతిషిఠ్త న అరప్ణలోల్ దేనినీ తినకూడదు.
13 యాజకుని కుమారెలోల్ వితంతువుగానీ, విడాకులు తీసుకునన్ది
గానీ పిలల్లు పుటట్క పోవడం వలల్ ఆమె తన బాలయ్పాయంలో వలె
తన తండి యింటికి తిరిగి చేరితే తన తండి ఆహారానిన్ తినవచుచ్.
అనుయ్డుమాతం దానిన్ తినకూడదు.

14 ఒకడు పొరబాటున పతిషిఠ్త న దానిన్ తింటే వాడు ఆ
పతిషిఠ్త న దాని విలువలో ఐదో వంతు కలిపి యాజకునికి తిరిగి
ఇవావ్లి.

15 ఇశాయేలీయులు పతిషిఠ్త న వాటిని తినడం వలన
అపరాధానిన్ భరించకుండా ఉండాలంటే తాము యెహోవాకు
పతిషిఠ్ ంచే పరిశుదధ్ వసుత్ వులను అపవిత పరచకూడదు. 16 నేను
*అరప్ణలను పరిశుదధ్ పరచేయెహోవానని చెపుప్.”

అంగీకరింపదగని బలులు
17 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 18 “నీవు

అహరోనుతో, అతని కొడుకులతో, ఇశాయేలీయులందరితో ఇలా
చెపుప్. ఇశాయేలీయుల కుటుంబాలోల్ గానీ ఇశాయేలీయులోల్
నివసించే పరదేశులోల్ గాని యెహోవాకు దహన బలి అరిప్ంచదలిసేత్
అది సేవ్చాఛ్రప్ణగానివవ్ండి, మొకుక్బడి గానివవ్ండి 19 ఆ అరప్ణ
దేవుడు అంగీకరించేలా ఆవులోల్ నుండి గానీ, గొరె మేకలోల్ నుండి
గానీ దోషంలేని మగదానిన్ అరిప్ంచాలి. 20 కళంకం ఉనన్ దానిన్
అరిప్ంచ కూడదు. అది అంగీకారం కాదు. 21 ఒకడు మొకుక్బడిగా
సేవ్చాఛ్రప్ణంగా అరిప్ంచడానికి శాంతి బలిగా ఆవు నా గొరె నా
మేక నాయెహోవాకు తెసేత్ ఆయన దానిన్ అంగీకరించేలా అది దోషం
లేని ఉండాలి. దానిలో కళంకమేదీ ఉండకూడదు. 22 గుడిడ్దానిన్
గానీ కుంటిదానిన్ గానీ, పా పోయిన దానిన్ గానీ, గడడ్లు, గజిజ్ ,

* 22:16 22:16 లేక పజలను.
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కురుపులుఉనన్దానిన్గానీయెహోవాకుఅరిప్ంచకూడదు. అలాంటివి
దేనీన్ బలివేదిక యెహోవాకుహోమం చేయకూడదు.

23 అంగ కలయ్ం గల కోడెదూడ నా గొరెల మేకల మందలోని
దా నా సేవ్చాఛ్రప్ణంగా అరిప్ంచవచుచ్ గానీమొకుక్బడిగామాతం
అది అంగీకారం కాదు.

24 గాయపడిన, నలిగిన, మృగాలు చీలిచ్న, వృషణాలు చితక
గొటిట్న జంతువును యెహోవాకు అరిప్ంచకూడదు. మీ దేశంలో
అలాంటివి అరిప్ంచకూడదు. 25 †విదేశీయుల దగగ్ర నుండి అలాటి
వాటిని తీసుకుని మీ దేవుడికి వేదయ్ంగా అరిప్ంచకూడదు. అవి
లోపం గలవి, వాటికి కళంకం ఉంది. మీ పకష్ంగా దేవుడు వాటిని
అంగీకరించడు, అని చెపుప్.”

26యెహోవామోషేకు ఇంకా ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 27 “దూడగాని,
గొరెపిలల్గాని, మేకపిలల్గాని పుటిట్నపుప్డు అది ఏడు రోజులు దాని
తలిల్తో ఉండాలి. ఎనిమిదవ రోజు మొదలు అది యెహోవాకు
హోమంగాఅంగీకారమే. 28అయితేఅదిఆ నాగొరెమేక నామీరు
దానిన్, దాని పిలల్ను ఒకక్ నాడే వధించకూడదు. 29మీరు కృతజఞ్త
బలిగా ఒక పశువును వధించినపుప్డు అది మీ కోసం అంగీకారం
అయేయ్లాదానిన్ అరిప్ంచాలి. 30ఆనాడేదాని తినెయాయ్లి. మరుసటి
రోజుదాకాదానిలో కొంచె నామిగలచ్కూడదు. నేనుయెహోవాను.

31మీరు నా ఆజఞ్లను అనుసరిసూత్ వాటి పకారం నడుచుకోవాలి.
నేను యెహోవాను. 32నా పరిశుదధ్ నామానిన్ అపవితపరచకూడదు,
నేను ఇశాయేలీయులోల్ ననున్ పరిశుదుధ్ నిగా చేసుకుంటాను. నేను
మిమమ్లిన్ పరిశుదధ్ పరిచే యెహోవాను. 33 నేను మీకు దేవుడ
ఉండేలా ఐగుపు దేశంలోనుండి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన యెహోవాను
అని చెపుప్.”
† 22:25 22:25 కనానీయపజలుతాము పెంచే జంతువుల వృషణాలు చితక గొడతారు.
అందుకని వారి దగగ్ర కొనన్ జంతువులను దేవునికి అరిప్ంచ కూడదు.
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23
1 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 2 “నీవు

ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. మీరు చాటించ వలసిన యెహోవా
నియామక కాలాలు ఇవే. ఈ కాలాలోల్ మీరు పరిశుదధ్ సమూహాలుగా
సమకూడాలి. నా నియామక కాలాలు ఇవి.

విశాంతి దినం
3 ఆరు రోజులు పనిచెయాయ్లి. వారంలో ఏడవ రోజు విశాంతి

దినం. అది పరిశుదధ్ సంఘ దినం. అందులో మీరు ఏ పనీ
చేయకూడదు. మీ ఇళళ్నిన్టిలో అది యెహోవా నియమించిన
విశాంతి దినం. 4 ఇవి యెహోవా నియామక కాలాలు. వాటిని బటిట్
మీరు చాటించవలసిన పరిశుదధ్ సంఘ దినాలు ఇవి.

పసాక్ పండగ,పొంగని రొటెట్ల పండగ
5 *మొదటి నెల పదాన్లుగో రోజు సాయంతం యెహోవా పసాక్

పండగజరుగుతుంది. 6ఆనెలపదిహేనోరోజునయెహోవాకుపొంగని
రొటెట్ల పండగ జరుగుతుంది. ఏడు రోజుల పాటు మీరు పొంగని
వంటకాలే తినాలి. 7 మొదటి రోజున మీరు పరిశుదధ్ సంఘంగా
సమకూడాలి. అందులో మీరు జీవనోపాధికి సంబంధించిన ఏ పనీ
చేయకూడదు. 8 ఏడు రోజులు మీరు యెహోవాకు హోమ బలి
చేయాలి. ఏడవ రోజున పరిశుదధ్ సంఘంగా సమకూడాలి. అందులో
మీరు జీవనోపాధికి సంబంధించిన ఏ పనీ చేయకూడదని వారితో
చెపుప్.”

మొదటి పంటలు
9 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు 10 “నీవు

ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. నేను మీకు ఇసుత్ నన్ దేశానికి మీరు
వచిచ్ దాని పంట కోసేటపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను
యాజకుని దగగ్రికి తేవాలి. 11యెహోవా మిమమ్లిన్ అంగీకరించేలా
అతడుయెహోవా సనిన్ధిలో ఆ పనను కదిలించాలి. విశాంతి రోజుకు
* 23:5 23:5 ఇదిమారిచ్ 16 నుంచి ఏపిల్ 17లోపల వసుత్ ంది.
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మరుసటి రోజున యాజకుడు దానిన్ కదిలించాలి. 12 మీరు ఆ
పనను అరిప్ంచే రోజున నిరోద్ ష న ఏడాది పొటేట్లును యెహోవాకు
దహనబలిగా అరిప్ంచాలి. 13 దాని వేదయ్ం నూనెతో కలిసిన
పది వంతుల గోదుమపిండి రెండు భాగాలు. అది యెహోవాకు
పరిమళ హోమం. దాని పానారప్ణం ఒక లీటర్ దా రసం.
14 మీరు మీ దేవునికి అరప్ణం తెచేచ్దాకా ఆ దినమంతా మీరు
రొటెట్ , పేలాలు, పచచ్ని వెనున్లు,మొద నవి ఏమీ తినకూడదు. ఇది
మీ తరతరాలకు మీ నివాసాలనిన్టిలో నితయ్ శాసనం.

పెంతెకొసుత్ పండుగ
15మీరు విశాంతి రోజుకు మరునాడు మొదలు, అంటే కదిలించే

పనను మీరు తెచిచ్న దినంమొదలు కుని ఏడు వారాలు లెకిక్ంచాలి.
లెకక్కు తకుక్వ కాకుండా ఏడు వారాలు ఉండాలి. 16ఏడవ విశాంతి
దినంమరుసటిదినంవరకూమీరుఏ రోజులులెకిక్ంచియెహోవాకు
కొతత్ పండల్తో వేదయ్ం అరిప్ంచాలి. 17 మీరు మీ ఇళళ్లో నుండి
తూములో రెండేసి పదివంతుల పిండితో చేసిన రెండు రొటెట్లను
కదిలించే అరప్ణంగా తేవాలి. వాటిని గోదుమపిండితో చేసి పొంగేలా
కాలాచ్లి. అవియెహోవాకు పథమఫలాల అరప్ణం.

18 మీరు ఆ రొటెట్లతో నిరోద్ ష న ఏడాది మగ గొరెపిలల్లు
ఏడింటిని, ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ పొటేట్ళల్ను అరిప్ంచాలి.
అవి వారి వేదాయ్లతోను వారి పానారప్ణాలతోను దహనబలిగా
యెహోవాకు పరిమళహోమంఅవుతుంది. 19అపుప్డుమీరుమేకలోల్
ఒక పోతును పాపపరిహార బలిగా అరిప్ంచి రెండు ఏడాది వయసునన్
గొరెపిలల్లను శాంతి బలిగాఅరిప్ంచాలి. 20యాజకుడు పథమఫలాల
రొటెట్లతో ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను యెహోవా సనిన్ధిని కదిలించాలి. అవి
యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచిన భాగాలు. అవి యాజకునివి. 21 ఆ
రోజే మీరు పరిశుదధ్ సమూహంగా సమకూడాలని చాటించాలి. అ
రోజున మీరు జీవనోపాధి కోసం ఏ పనీ చేయకూడదు. ఇది మీ
నివాసాలనిన్టిలోమీతరతరాలకు నితయ్ శాసనం.
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22మీరు మీ పంటపొలం కోసేటపుప్డు పొలం అంచులోల్ పూరిగా
కోయకూడదు. నీ కోతలో రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు.
పేదవారికి, పరదేశులకు వాటిని విడిచిపెటాట్ లి. నేను మీ దేవుడ న
యెహోవాను.”

బూరలూదే పండుగ
23 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 24 “నీవు

ఇశాయేలీయులతోఇలాచెపుప్. ఏడోనెలమొదటిరోజుమీకువిశాంతి
దినం. అందులో జాఞ్ పకారథ్ కొముమ్ బూరధవ్ని వినబడినపుప్డు మీరు
పరిశుదధ్ సమూహంగా సమకూడాలి. 25ఆ రోజున మీరు జీవనోపాధి
కోసం పని చేయడంమానియెహోవాకుహోమం చేయాలి.”

పాయశిచ్తత్ం చేసే రోజు
26 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 27 “ఈ ఏడో నెల

పదవ రోజు పాపానికి పాయశిచ్తత్ం చేసే రోజు. అ రోజున మీరు
పరిశుదధ్ సంఘంగా సమకూడాలి. మిమమ్లిన్ మీరు దుఃఖపరచుకుని
యెహోవాకు హోమం చేయాలి. 28 ఆ రోజున మీరు ఏ పనీ
చేయకూడదు. మీ దేవు న యెహోవా సనిన్ధిలో మీరు మీ కోసం
పాయశిచ్తత్ం చేసుకోడానికి అది పాయశిచ్తత్ దినం. 29 ఆ రోజున
తనను దుఃఖపరుచుకోకుండా ఉండే పతివాణిణ్ తన పజలోల్ లేకుండా
చెయాయ్లి. 30 ఆ రోజున ఏ పని అయినా చేసే పతివాణిణ్ తన
పజలోల్ ఉండకుండాా నాశనం చేసాత్ ను. 31 ఆ రోజున మీరు ఏ పనీ
చేయకూడదు. అది మీ నివాసాలనిన్టిలో మీ తరతరాలకు నితయ్
శాసనం. 32 అది మీకు మహా విశాంతి దినం. అ రోజున మిమమ్లిన్
మీరు దుఃఖపరచుకోవాలి. ఆ నెల తొమిమ్దో రోజు సాయంతం
మొదలు మరుసటి సాయంతం వరకూ మీరు విశాంతి దినంగా
ఆచరించాలి.”

పరణ్శాలల పండగ
33 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 34 “నీవు

ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. ఈ ఏడో నెల పదిహేనో దినం
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మొదలు ఏడు దినాలు యెహోవాకు పరణ్శాలల పండగ జరపాలి.
35వాటిలో మొదటి రోజున మీరు పరిశుదధ్సంఘంగా సమకూడాలి.
అందులో మీరు జీవనోపాధి కోసం ఏ పనీ చేయకూడదు. 36 ఏడు
రోజులు మీరు యెహోవాకు హోమం చేయాలి. ఎనిమిదో రోజున
పరిశుదధ్ సంఘంగా సమకూడి యెహోవాకు హోమబలి అరిప్ంచాలి.
అది మీకు వతదినం. అందులో మీరు జీవనోపాధి కోసం ఏ పనీ
చేయకూడదు.

37 ఇవి యెహోవా నియామక పండగలు. ఆయనకు
హోమ బలులు, దహన బలులు, వేదాయ్లు, పానీయారప్ణలు
అరిప్ంచడానికి పరిశుదధ్ సంఘ దినాలుగా మీరు చాటించవలసిన
రోజులు ఇవే. ఏ అరప్ణ రోజున ఆ అరప్ణ తేవాలి. 38యెహోవా
నియమించిన విశాంతి దినాలకు, మీరు కానుకలు ఇచేచ్ రోజులకు,
మీ మొకుక్బడి రోజులకు, మీరు యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణలిచేచ్
రోజులకు ఇవి అదనం. 39అయితే ఏడో నెల పదిహేనో రోజున మీరు
పంట సమకూరుచ్కునేటపుప్డు ఏడు రోజులు యెహోవాకు ఉతస్వం
చెయాయ్లి. మొదటిరోజు, ఎనిమిదవ రోజు విశాంతి దినాలు.

40 మొదటి రోజున మీరు దబబ్ కాయలు, ఈత మటట్లు, గొంజి
చెటల్ కొమమ్లు, కాలవల ఒడుడ్ న ఉండే నిరవంజి చెటల్ కొమమ్లు
తెచిచ్ ఏడు రోజులు మీ దేవు న యెహోవా సనిన్ధిలో ఉతస్వం
చేసుకోవాలి. 41 అలా మీరు ఏటేటా ఏడు రోజులు యెహోవాకు
పండగగా ఆచరించాలి. ఇది మీ తరతరాలకు నితయ్ న శాసనం.
ఏడవ నెలలో దానిన్ ఆచరించాలి. 42 నేను ఐగుపులోనుండి
ఇశాయేలీయులను రపిప్ంచినపుప్డు వారు పరణ్శాలలో నివసించేలా
చేసానని మీ పజలకు తెలిసేలా ఏడు రోజులు మీరు పరణ్శాలలోల్
నివసించాలి. ఇశాయేలీయులోల్ పుటిట్న వారంతా పరణ్శాలలోల్
నివసించాలి. 43నేను మీ దేవు నయెహోవాను.”

44 ఈ విధంగా మోషే ఇశాయేలీయులకు యెహోవా నియామక
కాలాలను తెలియపరిచాడు.
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24
రొటెట్లు, ఒలీవ నూనె నితయ్మూ దేవుని సనిన్ధిలో ఉండాలి

1 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 2 “దీపం ఎపుప్డూ
వెలుగుతూ ఉండేలా పమిదల కోసం దంచి తీసిన సవ్చఛ్ న
ఒలీవ నూనె తేవాలని ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించు. 3 పతయ్కష్
గుడారంలో *శాసనాలఅడడ్తెర బయటఅహరోనుసాయంతం నుండి
ఉదయం దాకా అది వెలుగుతూ ఉండేలాయెహోవా సనిన్ధిలో దానిన్
చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది మీ తరతరాలకు నితయ్ న శాసనం.
4అతడునిరమ్ల నదీపవృకష్ంమీదపమిదలనుయెహోవాసనిన్ధిలో
నితయ్ం చూసుకోవాలి.

5 నీవు గోదుమ పిండి తీసుకుని దానితో పనెన్ండు రొటెట్లు
చెయాయ్లి. ఒకొక్కక్ రొటెట్కు రెండు కిలోల పిండి వాడాలి. 6యెహోవా
సనిన్ధిలో నిరమ్ల న బలల్మీద ఆరేసి రొటెట్లునన్ రెండు దొంతులుగా
వాటిని ఉంచాలి. 7 ఒకొక్కక్ దొంతి మీద సవ్చఛ్ న సాంబాణి
ఉంచాలి. అదియెహోవాకోసం పరిమళహోమం. 8యాజకుడు పతి
విశాంతి దినాన నితయ్ నిబంధన పకారం ఇశాయేలీయుల పకష్ంగా ఆ
రొటెట్లు బలల్ పెడుతూ ఉండాలి. 9ఈ అరప్ణ అహరోనుకు అతని
సంతానానికి. వారు పరిశుదధ్సథ్లం లో దానిన్ తినాలి. నితయ్ శాసనం
చొపుప్నయెహోవాకు చేసేహోమాలోల్ అది అతి పవితం.”

వదూషణకు రాళల్ శికష్
10 ఒక ఇశాయేలు జాతి సీకి ఐగుపు పురుషుడికి పుటిట్న ఒకడు

ఇశాయేలీయులతో కలిసి వచాచ్డు. 11 ఆ ఇశాయేలీయురాలి
కొడుకిక్ ఒక ఇశాయేలీయుడికి శిబిరంలో గొడవ జరిగింది. ఆ
ఇశాయేలీయురాలికొడుకుయెహోవానామానిన్ దూషించి శపించాడు.
పజలుమోషేదగగ్రికివాణిణ్ తీసుకొచాచ్రు. వాడితలిల్ పేరు షెలోమీతు.
ఆమె దాను గోతికుడు దిబీ కూతురు. 12యెహోవా ఏమి చెబుతాడో

* 24:3 24:3 నిబంధనమందసం తెర
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తెలిసేదాకావాణిణ్ కావలిలోఉంచారు. 13అపుప్డుయెహోవామోషేకు
ఇలా చెపాప్డు.

14 “శపించిన వాణిణ్ శిబిరం బయటికి తీసుకురా. వాడు పలికిన
శాపనారాథ్ లు వినన్ వారంతా వాని తల మీద చేతులుంచిన తరవాత
పజలంతా రాళల్తో వాణిణ్ చావగొటాట్ లి. 15 నీవు ఇశాయేలీయులతో
ఇలా చెపుప్. తన దేవుణిణ్ శపించేవాడు తన పాపశికష్ను భరించాలి.
16 యెహోవా నామానిన్ దూషించేవాడికి మరణశికష్ విధించాలి.
పజలంతారాళల్తోఅలాటివాణిణ్ చావగొటాట్ లి. పరదేశిగానిసవ్దేశిగాని
యెహోవానామానిన్ దూషిసేత్ వాడికి మరణశికష్ విధించాలి.

17 ఎవ నా హతయ్ చేసినటట్యితే వాడికి మరణశికష్ విధించాలి.
18 జంతువు పాణం తీసినవాడు పాణానికి పాణమిచిచ్ దాని
నషట్పరిహారం చెలిల్ంచాలి. 19ఒకడు తన సాటిమనిషిని గాయపరిసేత్
వాడు చేసినటేట్ వాడికీ చెయాయ్లి. 20ఎముక విరగొగ్ డితే వాడి ఎముక
విరగొగ్ టాట్ లి. కంటికి కనున్, పంటికి పనున్. ఒకడు వేరొకడికి గాయం
చేసేత్ వాడికి అదే చెయాయ్లి.

21జంతువునుచావగొటిట్నవాడుదాని నషట్పరిహారం ఇచుచ్కోవాలి.
హతయ్ చేసినవాడికి మరణశికష్ విధించాలి. 22 మీరు పకష్పాతం
లేకుండా తీరుప్ తీరాచ్లి. మీలోనివసించే పరదేశికిమీరు చేసినటేట్ మీ
సవ్జాతివారికీ చెయాయ్లి. నేను మీ దేవుడి నయెహోవానని వారితో
చెపుప్” అనాన్డు.

23కాబటిట్ మోషే ఇశాయేలీయులతో “దేవుణిణ్ శాపనారాథ్ లు పెటిట్న
వాణిణ్ శిబిరం బయటికి తీసుకుపోయి రాళల్తో చావగొటట్ండి” అని
చెపాప్డు. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ ఇశాయేలీయులు
చేశారు.

25
విశాంతి సంవతస్రం
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1యెహోవా సీనాయికొండ మీద మోషేకు ఇలా చెపాప్డు 2 “నీవు
ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. నేను మీకిసుత్ నన్ దేశానికి మీరు
వచిచ్న తరువాత ఆ భూమి కూడా యెహోవా పేరట విశాంతి
కాలానిన్ పాటించాలి. 3 ఆరు సంవతస్రాలు నీ పొలంలో వితత్నాలు
చలాల్ లి. ఆరు సంవతస్రాలు నీ పండల్ తోటను సాగుచేసి దాని పండుల్
సమకూరుచ్కోవచుచ్.

4 ఏడవ సంవతస్రం భూమికి మహా విశాంతి కాలం, అంటే అది
యెహోవా పేరట విశాంతి సంవతస్రంగా ఉండాలి. ఆ సంవతస్రం
నీ పొలంలో వితత్నాలు చలల్ కూడదు. నీ పండల్ తోటను బాగు
చేయకూడదు. 5బీడుగా వదిలిన చేలోదానంతటఅదే పండిన పంట
కోత కోసం ఏరాప్టుల్ చేసుకోకూడదు. బాగు చేయని నీ చెటల్ పండుల్
ఏరుకోకూడదు. అది భూమికి విశాంతి సంవతస్రం. 6 అపుప్డు
భూమి విశాంతి సంవతస్రంలో దానంతట అదే పండిన పంట నీకు,
నీ సేవకుడికి, నీ దాసికి, నీ జీతగాడికి, నీతో నివసిసుత్ నన్ పరదేశికి
ఆహారంగా ఉంటుంది. 7 నీ పశువులకు, నీ దేశంలోని జంతువులకు
దాని పంట అంతామేతగాఉంటుంది.

ఏ యవ సంవతస్రం (సునాద కాలం)
8 ఏడు విశాంతి సంవతస్రాలను, అంటే ఏడేసి సంవతస్రాలను

లెకక్ బెటాట్ లి. ఆ ఏడు విశాంతి సంవతస్రాల కాలం మొతత్ం 49
సంవతస్రాలు అవుతుంది. 9 ఏడో నెల పదవ రోజుమీ దేశమంతటా
కొముమ్ బూర ఊదాలి. పాయశిచ్తత్ దినాన మీ దేశమంతటా ఆ బూర
ఊదాలి. 10మీరు ఆ సంవతస్రానిన్, అంటే ఏ యవ సంవతస్రానిన్
పరిశుదధ్ పరచి మీ దేశంలో ఉనన్ వారందరికి విడుదల కలిగిందని
చాటించాలి. అది మీకు *సునాదం. అపుప్డు మీలో పతివాడూ
తన ఆసిత్ని తిరిగిసొంతం చేసుకోవాలి. పతివాడూ తన కుటుంబానికి
తిరిగి రావాలి.
* 25:10 25:10 అకష్రాలా పొటేట్లు కొముమ్ బూర ఊదడం. ఈ సంవతస్రంలో అనిన్టికీ
పూరవ్సిథ్తి వసుత్ ంది.
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11 ఆ సంవతస్రం, అంటే ఏ యవ సంవతస్రం మీకు సునాద
కాలం. ఆసంవతస్రంలోమీరు వితత్నాలు చలల్ కూడదు,కోతఏరాప్టుల్
చేసుకోకూడదు. బీడుగా వదిలిన చేలోదానంతట అదే పండిన పంట
తినవచుచ్. బాగు చేయని దాకష్ తోటలో పండుల్ ఏరుకోవచుచ్. 12అది
సునాద కాలం. అది మీకు పవితం. చేలో దానంతట అదే పండిన
పంటనుమీరు తింటారు. 13ఆసునాదసంవతస్రంమీలోపతివాడు
తన ఆసిత్ని తిరిగి పొందాలి.

14 నీవు నీ పొరుగు వాడికి అమిమ్న దాని విషయంలో గానీ నీ
పొరుగు వాడి దగగ్ర నీవు కొనుకుక్నన్ దాని విషయంలో గానీ మీరు
ఒకరినొకరు బాధించుకోకూడదు. 15 సునాద సంవతస్రం అయిన
తరువాత జరిగిన సంవతస్రాల లెకక్ పకారం నీ పొరుగు వాడి
దగగ్ర నీవు దానిన్ కొనాలి. పంటల లెకక్ చొపుప్న అతడు నీకు
దానిన్ అమామ్లి. 16 ఆ సంవతస్రాల లెకక్ పెరిగిన కొదీద్ దాని వెల
పెంచాలి. ఆ సంవతస్రాల లెకక్ తగిగ్న కొదీద్ దాని వెల తగిగ్ంచాలి.
ఎందుకంటే పంటవచిచ్న సంవతస్రాల లెకక్ చొపుప్న అతడు దాని
ఖరీదు కటాట్ లి గదా. 17మీరు ఒకరి నొకరు బాధించుకో కుండా నీ
దేవునికి భయపడాలి. నేను మీ దేవు నయెహోవాను.

18 కాబటిట్ మీరు నా శాసనాలను నా విధులను పాటించి వాటి
ననుసరించి నడుచుకోవాలి. 19 అపుప్డు మీరు ఆ దేశంలో
సుర తంగా నివసిసాత్ రు. ఆ భూమి ససయ్శాయ్మలంగా ఉంటుంది.
మీరు తృపిత్గా తిని దానిలో సుర తంగా నివసిసాత్ రు. 20 ఏడవ
సంవతస్రంలో మేము ఏమి తింటాము? మేము వితత్నాలు
చలల్కూడదు, పంట కూరుచ్కోకూడదు గదా అనుకుంటారేమో.
21 నేను ఆరో సంవతస్రం నా దీవెన మీకు కలిగేలా ఆజాఞ్ పిసాత్ ను.
ఆ సంవతస్రం మూడేళళ్కు సరిపడిన పంట పండుతుంది. 22మీరు
ఎనిమిదో సంవతస్రాన వితత్నాలు చలిల్ తొమిమ్దో సంవతస్రం వరకూ
పాత పంట తింటారు. కొతత్ పంట వచేచ్దాకాపాతదానిన్ తింటారు.

23 భూమిని శాశవ్తంగా వేరొకడికి అమమ్కూడదు. ఎందుకంటే
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భూమినాది. మీరు నా దగగ్ర తాతాక్లికంగా నివసిసుత్ నన్ పరదేశులు.
24 నీవు కొనుకుక్నే ఆసిత్ అంతటి విషయంలో విడుదల హకుక్ను
గురించాలి. నీవు ఎవరినుంచి ఆసిత్ కొనాన్వో ఆ కుటుంబం దానిన్
తిరిగి కొనుకుక్నే సదుపాయం కలిప్ంచాలి. 25 నీ సోదరుడు
పేదరికం వలల్ తన ఆసిత్లో కొంత అముమ్కుంటే అతని సమీపబంధువు
దానిన్ విడిపించడానికి ఎదుటికి వచిచ్ తన సోదరుడు అమిమ్నదానిన్
విడిపిసాత్ డు.

26 అయితే ఒకడు సమీప బంధువు లేకపోయినా తన ఆసిత్ని
విడిపించుకోడానికి కావలసిన డబుబ్ తానే సంపాదించుకుంటే
27 దానిన్ అమిమ్న సమయం నుండి గడచిన సంవతస్రాలు
లెకక్బెటాట్ లి. తన ఆసిత్ కొనుకుక్నన్ వాడికి ఆ డబుబ్ ఇచిచ్ అతడు తన
ఆసిత్ని దకిక్ంచుకుంటాడు. 28అతనికి దాని తిరిగి కొనుకుక్నేందుకు
కావలసిన డబుబ్ దొరకక్ పోతే అతడు అమిమ్న ఆసిత్ సునాద
సంవతస్రం వరకూ కొనన్ వాడి సావ్ధీనంలో ఉండాలి. సునాద
సంవతస్రంలో అది విడుదల అవుతుంది. అపుప్డతడు తన ఆసిత్ని
తిరిగి పొందుతాడు.

29 ఎవ నా పాకారం ఉనన్ ఊరిలోని తన సొంతిలుల్ అమిమ్తే
దానిన్ అమిమ్న రోజు మొదలుకుని సంవతస్రంలోగా దానిన్
విడిపించుకోవచుచ్. ఆ సంవతస్రమంతా దానిన్ విడిపించుకునే
అవకాశం అతనికి ఉంది. 30 అయితే ఆ సంవతస్రం నిండే లోగా
దానిన్ విడిపించుకోకపోతేపాకారంఉనన్ఊళోళ్నిఆఇలుల్ కొనుకుక్నన్
వాడికే తరతరాలకు ఉండిపోతుంది. అది సునాద సంవతస్రంలో
మొదటియజమాని ఆధీనంలోకి తిరిగి రాదు.

31పాకారం లేని గామాలోల్ ని ఇళళ్ను మాతం దేశంలోని పొలాలతో
సమానంగా ఎంచాలి. వాటిని తిరిగి విడిపించుకోవచుచ్. అవి
సునాదకాలంలో విడుదల అవుతాయి. 32 అయితే లేవీయుల
పటట్ణాలోల్ ని ఇళళ్ను వారు ఎపుప్ నా విడిపించుకోవచుచ్.

33 లేవీయుల పటట్ణాలోల్ ని ఇళ ళ్ ఇశాయేలీయుల మధయ్
నివసిసుత్ నన్ ఆ లేవీయుల ఆసిత్ గనక ఎవ నా లేవీయుల దగగ్ర
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ఇలుల్ కొనుకుక్నాన్రనుకోండి. అది లేవీయులకు పితారిజ్తంగా వచిచ్న
పటట్ణంలో అమిమ్న ఇలుల్ . అది సునాద సంవతస్రంలో విడుదల
అవుతుంది. 34 లేవీయులు తమ పటట్ణ పాంతం భూములను
అముమ్కోకూడదు. అవివారికి శాశవ్త ఆసిత్.

35నీజాతివాడు ఎవ నాపేదవా తననుపోషించుకోలేని సిథ్తిలో
నీదగగ్రికి వసేత్ నీవుఒక పరదేశికి, నీ దగగ్ర నివసిసుత్ నన్ బయటివయ్కికి
సహాయం చేసినటేట్ అతనికి సహాయం చెయాయ్లి. 36 అతని దగగ్ర
వడీడ్ తీసుకోకూడదు. అతని వలనలాభంపొందాలని చూడకూడదు.
నీ సోదరుడు నీ మూలంగా బతకాలి. ఆ విధంగా నీ దేవుణిణ్
నీవు గౌరవించాలి. 37 డబుబ్ ఇచిచ్ వడీడ్ తీసుకోకూడదు. నీ
దగగ్రునన్ ఆహారపదారాథ్ లనులాభం వేసుకుని అతనికి అమమ్కూడదు.
38నేనుయెహోవాను. మీకు దేవుడుగా ఉండడానికి ఐగుపులోనుండి
మిమమ్లిన్ రపిప్ంచి,మీకు కనాను దేశానిన్ ఇచిచ్న వాణిణ్ .

39నీసవ్జాతివాడుపేదవా తననునీకుఅమేమ్సుకుంటేవాడిచేత
బానిసలా ఊడిగం చేయించుకో కూడదు. 40 వాడు సేవకునిలాగా
పరదేశిలాగా నీ దగగ్ర ఉండి సునాద సంవతస్రం వరకూ నీ దగగ్ర
సేవకుడుగా పని చేసాత్ డు. 41 అపుప్డతడు తన పూరీవ్కుల ఆసిత్ని
మళీల్ అనుభవించేలాతనపిలల్లతో సహానీదగగ్ర నుండి బయలు దేరి
తన వంశం వారి దగగ్రికి తిరిగి వెళాళ్లి. 42 ఎందుకంటే వారు నాకే
సేవకులు. నేను ఐగుపులో నుండి వారిని రపిప్ంచాను. బానిసలను
అమిమ్నటుట్ వాళళ్ను అమమ్కూడదు. 43నీ దేవునికి భయపడి అలాటి
వాణిణ్ కఠినంగా చూడకూడదు.

44 మీ చుటుట్ పకక్ల ఉనన్ జాతులోల్ నించి దాస దాసీలను
కొనుకోక్వచుచ్. 45 మీ మధయ్ నివసించే పరదేశులను నీ దేశంలో
వారికి పుటిట్న పరాయివారిని కొనవచుచ్. వారు మీ ఆసిత్ అవుతారు.
46 అలాటి బానిసలను మీ తరవాత మీ సంతానానికి కూడా ఆసిత్గా
సంపాదించుకోవచుచ్. వారు శాశవ్తంగా మీకు బానిసలౌతారు. కానీ
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మీసోదర ఇశాయేలీయులతో కఠిన నచాకిరీ చేయించుకోకూడదు.
47 పరదేశిగానీ మీ దగగ్ర తాతాక్లికంగా నివసించేవాడు గాని

ధనికు , నీ సాటి ఇశాయేలీయులోల్ ఒకడు పేదవా ఆ పరదేశి నా
ఆ పరదేశి కుటుంబంలో ఎవరి నా తనను అముమ్కునాన్డనుకోండి.
48 నీ సాటి ఇశాయేలీయులోల్ ఒకడు అముమ్డుబోయిన తరువాత
అతణిణ్ విడిపించ వచుచ్. అతడి బంధువులోల్ ఎవ నా అతణిణ్
విడిపించవచుచ్.

49అతనిబాబాయిగానిబాబాయికొడుకు గాని అతని వంశంలోని
రకసంబంధిగాని అతణిణ్ విడిపించవచుచ్. అవసర న విడుదల వెల
అతనికి దొరికితే అతడు తనను తాను విడిపించుకోవచుచ్.

50 అపుప్డు అతడు తనను కొనుకుక్నన్ వాడితో బేరమాడాలి.
తాను అముమ్డుబోయిన సంవతస్రం నుండి సునాద సంవతస్రం
వరకూ సంవతస్రాలు లెకక్ బెటాట్ లి. తనను కొనుకుక్నన్ వాడి
దగగ్ర ఎంతకాలం పనిచేశాడు అనే దానిన్ బటిట్ అతని విడుదల వెల
లెకక్గటాట్ లి. ఆ వెలను జీతానికి పెటుట్ కునన్ సేవకునికి ఇచేచ్ దాని
పకారం లెకిక్ంచాలి.

51 సునాద సంవతస్రానికి ఇంకా చాలా సంవతస్రాలు మిగిలి
ఉంటే, ఆ సంవతస్రాల లెకక్ పకారం తన విడుదల వెల తిరిగి
చెలిల్ంచాలి. 52 సునాద సంవతస్రానికి ఇక కొదిద్ కాలమే ఉంటే
కొనన్ వాడితో లెకక్ చూసుకుని మిగిలిన సంవతస్రాల లెకక్చొపుప్న
చెలిల్ంచాలి. 53 సంవతస్రాల లెకక్ పకారం జీతం పని చేసే వాడి
లాగా వాడతని దగగ్ర పని చెయాయ్లి. అతని చేత కఠినంగా సేవ
చేయించకుండామీరు చూసుకుంటూ ఉండాలి.

54 అతడు ఈ విధంగా విడుదల పొందకపోతే సునాద
సంవతస్రంలో అతడు తన పిలల్లతో సహా విడుదల పొందుతాడు.
55ఎందుకంటే ఇశాయేలీయులు నాకే దాసులు. నేను ఐగుపుదేశంలో
నుండి రపిప్ంచిన నాదాసులే. నేను మీ దేవు నయెహోవాను.”
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26
విధేయతకు పతిఫలము

1 “మీరు విగహాలను చేసుకోకూడదు. చెకిక్న పతిమను గానీ
దేవతా రాతి సత్ంభానిన్ గానీ నిలబెటట్కూడదు. మీ దేశంలో మీరు
మొకక్డానికి చెకిక్న రాతి బొమమ్ను నిలబెటట్కూడదు. నేను మీ
దేవు న యెహోవాను. 2 నేను నియమించిన విశాంతి దినాలను
మీరు ఆచరించాలి. నా పరిశుదధ్ మందిరానిన్ పవితంగా చూడాలి.
నేను యెహోవాను. 3మీరు నా శాసనాలను బటిట్ నడుచుకుంటూ నా
ఆజఞ్లను పాటిసూత్ వాటిని అనుసరించి పవరించాలి.

4 వరాష్ కాలంలో మీకు వరష్ం ఇసాత్ ను. మీ భూమి పంటలనిసుత్ ంది.
మీ పొలాలోల్ చెటుల్ ఫలిసాత్ యి. 5 మీ దాకష్ పండల్కాలం వరకూ మీ
పంట నూరుప్ కొనసాగుతుంది. మీరు తృపిత్గా తిని మీ దేశంలో
నిరభ్యంగా నివసిసాత్ రు. 6ఆ దేశంలో నేను మీకు మం కలిగిసాత్ ను.
మీరు పండుకొనేటపుప్డు ఎవరూమిమమ్లిన్ భయపెటట్రు. ఆ దేశంలో
కూరమృగాలు లేకుండా చేసాత్ ను. మీదేశంలోకి ఖడగ్ ం రాదు.

7మీరుమీ శతువులను తరుముతారు. వారుమీఎదుట కతిత్వాత
కూలుతారు. 8మీలోఐదుగురు వంద మందిని తరుముతారు. వంద
మంది పదివేల మందిని తరుముతారు, మీ శతువులు మీ ఎదుట
కతిత్వాతకూలిపోతారు. 9ఎందుకంటేనేనుమిమమ్లిన్ కరుణించిమీకు
సంతానమిచిచ్మిమమ్లిన్ విసత్రింపజేసిమీతోనేను చేసిననిబంధనను
సిథ్రపరుసాత్ ను.

10మీరు చాలా కాలం నిలవ ఉనన్ పాత ధానయ్ం తింటారు. కొతత్ది
వచిచ్నాపాతదిమిగిలి ఉంటుంది.

11 నా మందిరానిన్ మీ మధయ్ ఉంచుతాను. మీ విషయం నా
మనసుస్ అసహయ్పడదు. 12 నేను మీ మధయ్ సంచరిసాత్ ను. మీకు
దేవుడి ఉంటాను. మీరు నాకు పజ ఉంటారు. 13 మీరు
ఐగుపీత్యులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశంలోనుండి మిమమ్లిన్
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రపిప్ంచాను. నేను మీ దేవు న యెహోవాను. నేను మీ కాడి
అడడ్కొయయ్లు విరగగొటిట్ మిమమ్లిన్ తలెతుత్ కుని నడిచేలా చేశాను.

ఆవిధేయతకు శికష్
14 ఒకవేళ మీరు నా మాట వినకుండా నా ఆజఞ్లనిన్టినీ

అనుసరించకుండా 15నా శాసనాలను నిరాకరిసూత్ , నా ఆజఞ్లనిన్టినీ
నిరాకరిసూత్ నా నిబంధనను ఉలల్ంఘిసూత్ నా తీరుప్లను
తోసిపుచుచ్తూ ఉంటారేమో. 16 అలా తే నేను మీకు చేసేది ఇదే.
మీమీదికి భయం రపిప్సాత్ ను. మీకు జవ్రం కలిగించి మీ కళ ళ్ దెబబ్
తిని పాణాలు నీరసించి పోయేలా చేసాత్ ను. మీరు చలిల్న వితత్నాలు
వయ్రథ్ పోతాయి. మీ శతువులు వాటి పంటను తింటారు.

17 మీ నుండి ముఖం తిపేప్సుకుంటాను. మీ శతువులు
మిమమ్లిన్ లోబరచుకుంటారు. మిమమ్లిన్ దేవ్షించేవారు మిమమ్లిన్
పరిపాలిసాత్ రు. ఎవరూ తరమకపోయినామీరు పారిపోతారు. 18నా
ఆజఞ్లు పాటించకపోతే నేను మీ పాపాలను బటిట్ మరి ఏడంతలుగా
మిమమ్లిన్ దండిసాత్ ను. 19మీ బల గరావ్నిన్ భంగపరచి, ఆకాశానిన్
ఇనుములాగా భూమిని ఇతత్డిలాగా చేసాత్ ను. 20 మీ భూమి
ఫలించదు. మీ దేశంలోని చెటుల్ ఫలించవు. మీ బలం వృథాగా ఇంకి
పోతుంది.

21 మీరు నా మాట వినకుండా నాకు విరోధంగా నడిసేత్ నేను
మీ పాపాలను బటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిమమ్లిన్ బాధిసాత్ ను.
22 మీ మధయ్కు కూరమృగాలను పంపిసాత్ ను. అవి మీ పిలల్లను
ఎతుత్ కుపోతాయి. మీ పశువులను నాశనం చేసాత్ యి. మిమమ్లిన్
కొదిద్ మందిగా చేసాత్ యి. మీ దారులు నిరామ్నుషయ్ పోతాయి.
23ఇంతచేసినామీరునాకు విరోధంగానడుసూత్ ఉంటే 24నేను కూడా
మీ కోపంగా నడుచు కుంటాను. నేనే మీ పాపాలను బటిట్ ఇంకా
ఏడంతలుగామిమమ్లిన్ దండిసాత్ ను.
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25 మీ మీదికి కతిత్ రపిప్సాత్ ను. అది నా నిబంధన విషయం
పతి దండన చేసుత్ ంది. మీరు మీ పటట్ణాలోల్ సమకూడి ఉండగా
మీ మధయ్కు తెగులు రపిప్సాత్ ను. మీరు శతువుల వశ పోతారు.
26 నేను మీ ఆహారానిన్, అంటే మీ పాణాధారం తీసేసిన తరువాత
పదిమంది సీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు రొటెట్లు చేసి కొలత పకారం
మీకు ఇసాత్ రు. మీరు తింటారు గాని తృపిత్ పొందరు.

27నేను ఇలా చేసిన తరువాత కూడామీరు నామాట వినక నాకు
విరోధంగా నడిసేత్ 28 నేను కోపపడి మీకు విరోధంగా నడుసాత్ ను. నేనే
మీ పాపాలను బటిట్ ఏడంతలుగా మిమమ్లిన్ దండిసాత్ ను. 29మీరు
మీ కొడుకుల మాంసం తింటారు, మీ కుమారెల మాంసం తింటారు.
30నేనుమీఉనన్తసథ్లాలనుపాడుచేసాత్ ను. మీవిగహాలనుధవ్ంసం
చేసాత్ ను. మీ విగహాల శవాల మీ శవాలను పడవేయిసాత్ ను. నా
మనసుస్లోమిమమ్లిన్ అసహియ్ంచు కుంటాను.

31 నేను మీ ఊళళ్ను పాడు చేసాత్ ను. మీ పరిశుదధ్ సథ్లాలను
పాడుచేసాత్ ను. మీసువాసన గల అరప్ణలును వాసన చూడను.

32 నేనే మీ దేశానిన్ పాడు చేసిన తరువాత దానిలో నివసించే మీ
శతువులు దానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పడతారు. 33 జనాలోల్ కి మిమమ్లిన్
చెదరగొటిట్ కతిత్ దూసి మీ వెంటబడి తరుముతాను. మీ దేశం
పా పోతుంది,మీఊళల్ పాడుబడిపోతాయి. 34మీరుమీశతువుల
దేశంలో ఉండగా మీ దేశం పాడుబడి ఉనన్ కాలమంతా అది తన
విశాంతి కాలాలను అనుభవిసుత్ ంది.

35 అది పా ఉండే దినాలనీన్ విశాంతి తీసుకుంటుంది. మీరు
దానిలో నివసించినపుప్డు అది విశాంతి కాలంలో పొందలేకపోయిన
విశాంతిని అది పా ఉనన్ దినాలోల్ అనుభవిసుత్ ంది. 36 మీలో
మిగిలినవారు తమ శతువుల దేశాలోల్ ఉండగా వారి హృదయాలోల్
అ రయ్ం పుటిట్సాత్ ను. గాలికి కొటుట్ కుపోతునన్ ఆకు చపుప్డుకు వారు
పారిపోతారు. ఖడగ్ ం నుండి తపిప్ంచుకోడానికి పారిపోతునన్టుట్ వారు
ఆ చపుప్డు విని పారిపోతారు. తరుమేవాడు ఎవరూ లేకుండానే
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పడిపోతారు. 37 తరిమేవాడు ఎవరూ లేకుండానే వారు కతిత్ని
చూసినటుట్ గా ఒకడి మీద ఒకడు పడతారు. మీ శతువుల ఎదుట
మీరు నిలవలేక పోతారు. 38మీరు జనంగా ఉండకుండాా నశించి
పోతారు. మీ శతువుల దేశం మిమమ్లిన్ తినేసుత్ ంది.

39 మీలో మిగిలినవారు మీ శతువుల దేశాలోల్ తమ దోషాలను
బటిట్ ణించిపోతారు. వారు తమ మీదికి వచిచ్న తమ తండుల
దోషాలను బటిట్ ణించిపోతారు. 40 వారు నాకు విరోధంగా చేసిన
తిరుగుబాటును, తమ దోషానిన్, తమ తండుల దోషానిన్ ఒపుప్కుని,
తాము నాకు విరోధంగా నడిచామని, 41 నేను వారికి విరోధంగా
నడిచానని, తమ శతువుల దేశంలోకి తముమ్ను రపిప్ంచాననీ
ఒపుప్కుంటే, అంటే లోబడని తమహృదయాలు లొంగి తాము చేసిన
దోషానికి పతి దండన అనుభవించామని ఒపుప్కుంటే, 42 నేను
యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్ పకం చేసుకుంటాను. నేను
ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబాహాముతో చేసిన నా
నిబంధనను జాఞ్ పకం చేసుకుంటాను. ఆ దేశానిన్ కూడా జాఞ్ పకం
చేసుకుంటాను. 43తమదేశానిన్వారు విడిచిపెటిట్ పోగాపా పోయిన
వారి దేశం తన విశాంతి దినాలను అనుభవిసుత్ ంది. వారు నా
తీరుప్లను తిరసక్రించి నా శాసనాలను అసహియ్ంచుకునాన్రు. ఆ
కారణం చేతనే వారు తమ కి వచిచ్న దోషశికష్ నాయ్యమని
ఒపుప్కొంటారు. 44అయితేవారు తమశతువులదేశంలోఉనన్పుప్డు
వారిని నిరాకరించను. నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని బొతిత్గా
నశింపజేయడానికి వారి అసహయ్పడను. ఎందుకంటే నేను వారి
దేవు నయెహోవాను.

45 నేను వారికి దేవుడ ఉండేలా వారి పూరివ్కులను వివిధ
జాతులు చూసుత్ ండగా ఐగుపులో నుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన
నిబంధనను ఆ పూరివ్కులను బటిట్ జాఞ్ పకం చేసుకుంటాను. నేను
యెహోవాను, అని చెపుప్” అనాన్డు. 46 యెహోవా మోషే
దావ్రా సీనాయి కొండ మీద తనకు, ఇశాయేలీయులకును మధయ్
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నియమించిన శాసనాలు, తీరుప్లు, ఆజఞ్లు ఇవే.

27
దేవునివి విడిపించడం

1 యెహోవా మోషేకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 2 “నీవు
ఇశాయేలీయులతో ఇలా చెపుప్. ఎవరనాన్ విశేష న మొకుక్బడి
చేసేత్ నీవు నిరణ్యించిన వెల చొపుప్న వారు యెహోవాకు దానిన్
చెలిల్ంచాలి. 3 నీవు నిరణ్యించవలసిన వెల ఇది. ఇర ఏళ ళ్
మొదలు అర ఏళల్ వయసుస్ వరకూ పురుషుడికి *పరిశుదధ్ సథ్లం
తులం లెకక్ పకారం ఏ తులాల వెండి నిరణ్యించాలి.

4 సీకి ము తులాలు నిరణ్యించాలి. 5 ఐదేళ ళ్ మొదలు ఇర
ఏళల్ లోపలి వయసుస్ గల పురుషుడికి ఇర తులాల వెలను, సీకి
పది తులాల వెలను నిరణ్యించాలి. 6 ఒక నెల మొదలు ఐదేళళ్
లోపు వయసుస్గల పురుషుడికి ఐదు తులాల వెండి వెలను సీకి
మూడు తులాల వెండి వెలను నిరణ్యించాలి. 7అర ఏళల్ వయసు
దాటినపురుషుడికిపదిహేనుతులాలవెలను సీకిపదితులాలవెలను
నిరణ్యించాలి. 8ఎవ నానీవునిరణ్యించినవెలచెలిల్ంచలేనంతపేద
వా తే అతడు యాజకుని ఎదుటికి రావాలి. అపుప్డు యాజకుడు
అతనివెలనిరణ్యిసాత్ డు. మొకుక్కునన్వాడితాహతుచొపుప్నవాడికి
వెలను నిరణ్యించాలి.

9 యెహోవాకు అరప్ణంగా అరిప్ంచే పశువులోల్ పతిదానీన్
యెహోవాకు పతిషిఠ్తంగా ఎంచాలి. 10 దానిన్ మారచ్కూడదు.
చెడడ్దానికి బదులు మంచిదానిన్ గానీ మంచిదానికి బదులు
చెడడ్దానిన్ గానీ ఒక దానికి బదులు మరొక దానిన్గానీ ఇయయ్కూడదు.
మొకుక్కునన్ జంతువుకు బదులు వేరొక జంతువును మారిసేత్ అదీ
దానికి బదులుగా ఇచిచ్నదీ కూడా పతిషిఠ్తం అయిపోతుంది.
* 27:3 27:3 ఇది ఆలయంలోవాడకం కోసం మతాధికారులు నియమించిన పతేయ్క న
కొలత. ఇది ఒకషెకెల్ 6 కిలోలు.
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11 పజలు యెహోవాకు అరిప్ంచకూడని అపవిత జంతువులోల్
ఒకదానిన్ తెసేత్ ఆ జంతువును యాజకుని ఎదుట నిలబెటాట్ లి.
12అదిమంచి నాచెడడ్ నాయాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యించాలి.
యాజకుడి న నీవు నిరణ్యించిన వెలఖాయం.

13 అయితే ఎవ నా అలాటి జంతువును
విడిపించుకోవాలనుకుంటే నీవు నిరణ్యించిన వెలలో ఐదో
వంతు దానితో కలపాలి. 14 ఎవ నా తన ఇలుల్ యెహోవాకు
సమరిప్ంచడానికిదానిన్పతిషిఠ్ ంచినటట్యితేఅదిమంచి నాచెడడ్ నా
యాజకుడు దాని వెల నిరణ్యించాలి. యాజకుడు నిరణ్యించిన వెల
ఖాయం అవుతుంది.

15 తన ఇలుల్ దేవునికి అరిప్ంచిన వాడు దానిన్
విడిపించుకోవాలనుకుంటే అతడు నీవు నిరణ్యించిన వెలలో ఐదో
వంతు దానితో కలపాలి. అపుప్డు ఆ ఇలుల్ అతనిదవుతుంది.
16 ఒకడు తన పితారిజ్త న పొలంలో కొంత యెహోవాకు
పతిషిఠ్ ంచినటట్యితే దానిలో †చలేల్ వితత్నాల కొలత చొపుప్న దాని
వెల నిరణ్యించాలి. పది తూముల బారీల్ వితత్నాలకు ఏ తులాల
వెండి నిరణ్యించాలి. 17 అతడు సునాద సంవతస్రం మొదలు తన
పొలానిన్ పతిషిఠ్ ంచినటట్యితే నీవు నిరణ్యించే వెలఖాయం.

18 సునాద సంవతస్ర న తరువాత ఒకడు తన పొలానిన్
పతిషిఠ్ ంచినటట్యితే యాజకుడు మిగిలిన సంవతస్రాల లెకక్
చొపుప్న, అంటే మరుసటి సునాద సంవతస్రం వరకూ ఉనన్
సంవతస్రాలను బటిట్ వెలను నిరణ్యించాలి. నీవు నిరణ్యించిన
వెలలో దాని అంచనాను తగిగ్ంచాలి. 19పొలానిన్ పతిషిఠ్ ంచినవాడు
దానిన్ విడిపించుకోవాలనుకుంటే నీవు నిరణ్యించిన వెలలో ఐదో
వంతును అతడు దానితో కలపాలి. అపుప్డు అది అతనిదవుతుంది.
20అతడు ఆపొలానిన్ విడిపించకపోతే లేదాదానిన్ వేరొకడికి అమిమ్తే
ఇక ఎనన్టికీ దానిన్ విడిపించడం వీలు కాదు. 21 ఆ పొలం సునాద
† 27:16 27:16 లేక పంట కోతలో లభించే ధానయ్ం.
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సంవతస్రంలో విడుదల అయితే అది పతిషిఠ్ ంచిన పొలం లాగానే
యెహోవాకుపతిషిఠ్తంఅవుతుంది. ఆఆసిత్యాజకునిదిఅవుతుంది.

22 ఒకడు తాను కొనన్ పొలానిన్, అంటే తన ఆసిత్లో చేరని దానిన్
యెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచినటట్యితే 23యాజకుడు సునాద సంవతస్రం
వరకూ నిరణ్యించిన వెల చొపుప్న అతనికి నియమించాలి. ఆ
రోజునేనీవునిరణ్యించినవెలచొపుప్నయెహోవాకుపతిషిఠ్తంగాదాని
చెలిల్ంచాలి. 24 సునాద సంవతస్రంలో ఆ భూమి ఎవరి పితారిజ్తమో
వాడికి, అంటే ఆపొలానిన్ అమిమ్న వాడికి అది తిరిగి రావాలి.

25 ‡నీ వెలలనీన్ పరిశుదధ్ సథ్లం వెల చొపుప్న నిరణ్యించాలి. ఒక
తులం ఇర చినాన్లు. 26 జంతువులోల్ తొలిపిలల్ యెహోవాది గనక
ఎవరూ దానిన్ పతిషిఠ్ ంచకూడదు. అది ఎదుద్ అయినా గొరెమేకల
మందలోని నాయెహోవాదే. 27అదిఅపవితజంతు తేవాడు నీవు
నిరణ్యించే వెలలో ఐదో వంతు దానితో కలిపి దాని విడిపించవచుచ్.
దాని విడిపించకపోతే నీవు నిరణ్యించిన వెలకు దాని అమామ్లి.

28అయితేమనుషులోల్ గాని జంతువులోల్ గాని సొంతపొలంలోగాని
తనకు కలిగినవాటనిన్టిలో దేని నా ఒకడు యెహోవాకు
పతిషిట్ంచినటట్యితే పతిషిఠ్ ంచిన దానిన్ అమమ్కూడదు, విడిపించ
కూడదు. పతిషిఠ్ ంచిన పతిదీ యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్ంగా
ఉంటుంది. 29 మనుషులు పతిషిఠ్ ంచే వాటిలో దేని నా
విడిపించకుండా చంపి వేయాలి.

30ధానయ్ంలో, చెటల్ కాయలోల్ , భూమి ఫలమంతటిలో పదవ వంతు
యెహోవా సవ్ంతం. అది యెహోవాకు పతిషిఠ్తం అవుతుంది.
31 ఒకడు తాను చెలిల్ంచవలసిన దశమభాగాలోల్ దేని నా
విడిపించుకోవాలిఅనుకుంటేదానిలోఐదోవంతునుదానితోకలపాలి.
32 ఆవులోల్ గాని, గొరె మేకలోల్ గాని, కాపరి కరతో తోలే వాటనిన్టిలో
దశమభాగం పతిషిఠ్తం అవుతుంది. 33 అది మంచిదో చెడడ్దో పరీకష్
చెయయ్కూడదు, దానిన్ మారచ్కూడదు. దాని మారిసేత్ అదీ దానికి
‡ 27:25 27:25 నిరగ్మ 30:13 చూడండి.
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బదులుగా ఇచిచ్నది కూడా పతిషిఠ్తాలు అవుతాయి. అలాటి దానిన్
విడిపించ కూడదు అని చెపుప్.”

34 ఇవి యెహోవా సీనాయి కొండ మీద ఇశాయేలీయుల కోసం
మోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్లు.
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