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લેવીય

યજ્ઞો અને અપર્ણો
1 યહોવા દેવે ૂસાને ુલાકાતમંડપમાં બોલાવીને તેને ક ું, 2 “ ું

ઇસ્રાએલના ુત્રોને આ પ્રમાંણે આજ્ઞા કર; જયારે તમાંરામાંથી
કોઈ પણ ક્ત યહોવાને અપર્ણ ચઢાવે ત્યારે તેણે કાં તો કોઈ
ઢોર અપર્ણ કર ું કાં તો ઘેટાંબકરાં અપર્ણ કરવા.

3 “જો કોઈ અપર્ણ ઢોરના દહનાપર્ણ ું હોય, તો તે બળદ હો ું
જોઈએ અને તે ખોડખાંપણ વગર ું હો ું જોઈએ. તેણે ઢોરને
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ લાવ ું જથેી યહોવા માંટેના તે

અપર્ણનો યાજકો સ્વીકાર કરે. 4 જે ક્ત તે ઢોરને લઈને
આવે તેણે પોતાનો હાથ તે દહનાપર્ણના માંથા પર ૂકવો એટલે
પ્રાય કરવા તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે.

5 “પછ તે દહનાપર્ણને યહોવા સમક્ષ વધેરે; અને હારુનના ુત્રો
– યાજકો તે ું લોહ યહોવાને ધરાવી ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર
આગળ આવેલી વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટે. 6 પછ યાજકો તે
દહનાપર્ણ ું ચામડુ ઉતાર તેના ટુકડા કરે. 7 પછ હારુનના ુત્રો
યાજકોએ વેદ પર લાકડાં ગોઠવીને તેમાં આગ ચાંપ.ે 8 ત્યાર
પછ તેમણે તે ઢોરના ટુકડા, માં ું અને ચરબી, વેદ પરના બળતા
લાકડાની અ માં હોમવાં. 9 યાજકે ઢોરના આંતરડાં અને પગ
પાણીથી ધોઈ નાખવાં અને યાજકે તે બ ુ દહનાપર્ણ તર કે વેદ
પર ૂક ુ.ં ુવા સત દહનાપર્ણ યહોવા સ્વીકાર કરશે અને પ્રસ
થશે.

10 “જો દહનાપર્ણ તર કે પસંદ કરે ું પ્રાણી ઘેટુ કે બકરુ હોય,
તો તે ખોડખાંપણ વગર ું નર પ્રાણી જ હો ું જોઈએ. 11 જે

ક્ત તે અપર્ણ લાવે તે યહોવાની સમક્ષ વેદ ની ઉ ર બાજુએ
તેને વધેરે, અને હારુનના ુત્રો-યાજકો તે ું લોહ વેદ ની આગળ
પાછળ અને ચારે બાજુએ છાંટે. 12 પછ યાજક ઢોરના ટુકડા કરે
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અને તે ટુકડાઓને (માંથાને તથા પગને) વેદ પર ગોઠવેલાં લાકડાં
પર હોમ.ે 13 પછ યાજક ઢોરના આંતરડાં અને પગ પાણીમાં
ધોઈ નાખે તેણે ઢોરના બધા અંગોને વેદ પર હોમીને યહોવાને
અપર્ણ કરવા. કેમકે આ દહનાપર્ણ છે અને એ દહનાપર્ણની
ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે.
14 “જો કોઈ દહનાપર્ણો તર કે યહોવાને પક્ષી ચઢાવે તો તેણે

કાં તો હોલા ું બચ્ ું ચઢાવ ું, કાં તો ક ૂતર ું બચ્ ું ચઢાવ ુ.ં
15 યાજક તેને વેદ આગળ ઘરાવે અને તેની ડોક મરડ ને માં ું
જુદુ કરે અને તે ું વેદ પર દહન કરે, અને લોહ વેદ ની એક
બાજુએ રેડ દે. 16 પછ યાજકે તેના પીછાં અને ગળા પાસેની
કોથળ કાઢ નાખવી અને તેને વેદ ની ૂવર્ બાજુએ રાખ નાખવાની
જગા ઉપર ફેંક દેવા. 17 પછ યાજક તે પક્ષીને બે પાંખો વચ્ચેથી
ચીરે પર ુ તેના બે ભાગ જુદા થવા ન દે, અને તેને વેદ પરના
અ માંનાં લાકડાં પર હોમી દે, આ પણ એક દહનાપર્ણ છે અને
એ યજ્ઞની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે.”

2
ખાદ્યાપર્ણ

1 જો કોઈ ક્ત યહોવા દેવને ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવવા ઈચ્છે, તો
તેણે મેંદાનો લોટ લાવવો અને તેમાં તેલ રેડ ું અને તે પર લોબાન
ૂકવો. 2 પછ તેણે એ હારુનના ુત્રો – યાજકો સમક્ષ લાવ ુ.ં

પછ એક યાજક તેમાંથી એક ૂઠ લોટ, તેલ અને બધો લોબાન
લઈને તેને પ્રતીકરૂપે વેદ પર હોમ.ે આ ખાદ્યાપર્ણ અ દ્વારા
થાય છે તેની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે. 3 ખાદ્યાપર્ણનો
બાક નો ભાગ યાજકોને મળે છે. તે અત્યંત પ વત્ર છે. કારણ કે
યહોવાને ધરાવેલા દાણાના અપર્ણમાંથી તે લેવામાં આ ો છે.

ભઠ્ઠ માં પકાવે ું ખાદ્યાપર્ણ
4 “જો કોઈ ક્ત ભઠ્ઠ માં બનાવેલી રોટલી યહોવા સમક્ષ

ખાદ્યાપર્ણ તર કે લાવે તો તે પણ મેંદાની જ હોય, અને તે
તેલથી મોયેલા લોટની બેખમીર પોળ ઓ અથવા તેલ ચોપડલેા
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બેખમીર ખાખરા જ હોય. 5 જો તમે તમાંરુ ખાદ્યાપર્ણ કડાઈમાં
રાંધે ું લાવો, તો તે પણ તેલથી મોયેલા મેંદા ું જ બનાવે ું અને
ખમીરવા ુ હોય. 6 તેના ટુકડા કર ને તેના પર તેલ રેડ ું; એ
ખાદ્યાપર્ણ છે. 7 જો કોઈ ું ખાદ્યાપર્ણ તવા પર શેકે ું હોય તો
તે તેલ ું મોણ નાખેલા મેંદા ું બનાવે ું હોય.

8 “આ ર તે શેકે ું, તળે ું આ ખાદ્યાપર્ણ યાજક પાસે લાવ ું
અને તે તેને વેદ પર યહોવા સમક્ષ અપર્ણ કર ુ.ં 9 અને
પછ યાજક તેમાંથી પ્રતીકરૂપે થોડો ભાગ લઈ ખાદ્યાપર્ણ તર કે
વેદ માંના અ માં હોમશે. એની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય
છે. 10 ખાદ્યાપર્ણનો બાક નો ભાગ યાજકોનો ગણાય. એ અત્યંત
પ વત્ર છે, કારણ, યહોવાને ધરાવેલા હોમયજ્ઞમાંથી એ ગ્રહણ
કરવામાં આવેલ છે.

11 “યહોવાને અપર્ણ કરવાના કોઈ પણ પ્રકારના ખાદ્યાપર્ણમાં
આથો ન વાપરવો, અથાર્ત ખમીરનો ઉપયોગ કરવો ન હ. કોઈ
પણ ક્તએ દહનાપર્ણમાં ખમીર કે મધનો ઉપયોગ કરવો ન હ,
કારણ કે તેની છૂટ નથી. 12 કોઈ પણ ક્ત તે વસ્ ુઓ ખમીર
અને મધ પાકના પ્રથમ ભાગ તર કે એ ધરાવી શકે પર ુ તે
વસ્ ુઓ આહુ ત તર કે વેદ માં મીઠો ુમાંડો બને એ ર તે હોમવી
ન હ. 13 પર ુ તમાંરે તમાંમ પ્રકારની ખાદ્યાપર્ણમાં મીઠુ નાખ ુ.ં
તમાંરા ખાદ્યાપર્ણ પર દેવનો અ ૂટ કરાર છે, તેથી તેના પ્રતીકરૂપ
મીઠુ નાખવા ું કદ ૂલ ું ન હ. બધાજ અપર્ણોમાં મીઠુ ઉમરે ું
અને ચઢાવ ુ.ં

પ્રથમ ફળ ું ખાદ્યાપર્ણ
14 “જો કોઈ ક્ત પાકના પ્રથમ ભાગ તર કે અનાજ ખાદ્યાપર્ણ

તર કે ચઢાવે તો તેણે તાજાં કણસલાંના પોંકરૂપે અથવા દળેલા
લોટરૂપે ચઢાવ.ે 15 ખાદ્યાપર્ણનાં પર તેલ રેડ ું અને ઉપર લોબાન
ૂકવો, એ ખાદ્યાપર્ણ છે. 16 યાજક પ્રતીકરૂપે તેમાંથી થોડો લોટ

અને તેલ તથા બધો લોબાન લઈ યહોવાને ખાદ્યાપર્ણ તર કે વેદ ની
અ માં હોમવો.”
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3
શાંત્યપર્ણ

1 જો કોઈ ક્ત યહોવા સમક્ષ શાંત્યપર્ણ લાવવા ઈચ્છતો
હોય, તે પ ુ ગાય પણ હોઈ શકે, તે અપર્ણ પ ુ હોય તો નર
હોય કે માંદા હોય, પણ તે ખોડખાંપણ વગર ું હો ું જોઈએ.
2 જે ક્ત તે પ ુ લાવે તે તેના માંથા પર પોતાનો હાથ ૂકે
અને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ તેને વધેરે, ત્યાર પછ
હારુનના ુત્રો-યાજકો તે ું લોહ વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટે. 3 તે

ક્તએ પ ુના નીચેનો ભાગ યહોવાને શાંત્યપર્ણ તર કે ચઢાવવા:
આંતરડાં ઉપરની અને તેની આજુબાજુની બધી ચરબી, 4 બંને
ૂત્ર પડ અને તે ઉપરની કમર પાસેની ચરબી, તેમજ કાળજા અને
ૂત્ર પડ પરની ચરબી. 5 આ તમાંમ યાજકોએ દહનાપર્ણ ઉપરાંત

વેદ પરના લાકડાંના અ માં હોમ ુ.ં એ યજ્ઞની ુવાસથી યહોવા
પ્રસ થાય છે.

6 “જો કોઈ ક્ત શાંત્યપર્ણ તર કે બકરુ કે ઘેટુ યહોવા
સમક્ષ લાવ,ે તો પણ તેનામાં કોઈ ખોડખાંપણ હોવી જોઈએ
ન હ, વળ તે નર કે માંદા કોઈપણ હોઈ શકે. 7 જો કોઈ

ક્ત ઘેટુ ચઢાવતો હોય તો; 8 તેણે યહોવા સમક્ષ ઘરાવી
તેના માંથા પર હાથ ૂક ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ તેને
વધેર ુ.ં ત્યારબાદ હારુનના ુત્રો – યાજકોએ તે ું લોહ વેદ ની
ચારે બાજુએ છાંટ ુ.ં 9 પછ પ્રાણીના નીચે જણાવેલા ભાગો
શાંત્યપર્ણમાંથી હોમયજ્ઞ તર કે યહોવા સમક્ષ ચઢાવવા: બધી
ચરબી, મેરુ દડને અડ ને કાપી નાખેલી આખી જાડ ૂછડ ,
આંતરડાં ઉપરની અને તેની આસપાસની બધી જ ચરબી 10 બંને
ૂત્ર પડો અને તેમના પરની કમર પાસેની ચરબી, કાળજા અને
ૂત્ર પડો પરની ચરબી, 11 યાજકે યહોવા સમક્ષ શાંત્યપર્ણ તર કે

આ બ ું હોમી દે ુ.ં
12 “જો કોઈ ક્ત બકરુ અપર્ણ કરવા લાવે તો, 13 તેણે

યહોવા સમક્ષ ઘરાવીને તેના માંથા પર હાથ ૂક ુલાકાતમંડપમાં
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પ્રવેશદ્વાર આગળ તેને વધેર ું. ત્યારબાદ હારુનના ુત્રો-યાજકોએ
તે ું લોહ વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટ ુ.ં 14 યાજકે તેના નીચેના
ભાગ યહોવાને શાંત્યપર્ણ તર કે ચઢાવવા: આંતરડાં પરની અને
તેની આસપાસની બધી જ ચરબી, 15 બંને ૂત્ર પડો અને તેની
પરની કમર પાસેની ચરબી, કાળજા તેમજ ૂત્ર પડો પરની ચરબી.
16 આ તમાંમ યાજકે શાંત્યપર્ણ તર કે હોમી દે ુ.ં એની ુવાસથી
યહોવા પ્રસ થાય છે. બધી જ ચરબી યહોવાની ગણાય. 17 તમે
ગમે ત્યાં નવાસ કરતા હો, તમાંર બધી જ પેઢ ઓ માંટે તમાંરા
દેશમાં સવર્ત્ર આ કાયમી નયમ છે; તમાંરે કદ પણ ચરબી કે
લોહ ખાવા ન હ.”

4
અજાણતા થયેલાં પાપો માંટેના અપર્ણો

1 તે પછ યહોવાએ ૂસાને બીજી ૂચનાઓ આપી અને તેને
ક ું કે, “ઇસ્રાએલના લોકોને કહે જે કૃત્યો કરવાની યહોવાએ
મના કર છે તે ન કરવા તે ું પાલન કરે. 2 જો કોઈ ક્ત
અજાણતા માંરા આદેશો ું ઉલ્લંઘન કરે તેને માંટે આ નયમો છે.

3 “જો અ ભ ષક્ત યાજક એવી ર તે ૂલ કરે અને લોકોને
દોષમાં નાખે. તો તેણે પોતે કરેલાં પાપના પ્રાય ત રૂપે યહોવાને
એક ખોડખાંપણ વગરનો બળદ તેણે કરેલા પાપાથાર્પર્ણ માંટે અપર્ણ
તર કે ચઢાવવો. 4 તેણે બળદને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ
લાવી તેના માંથા પર હાથ ૂક તેને યહોવાની સમક્ષ વધેરવો.
5 પછ અ ભ ષક્ત યાજક તે ું લોહ લઈને ુલાકાત મંડપમાં
આવે. 6 અને પછ લોહ માં પોતાની આંગળ બોળ યહોવા
સમક્ષ સાત વખત પરમપ વત્ર ાનના પડદા પર લોહ ના છાંટા
નાખ.ે 7 ત્યારબાદ તેણે થોડુ લોહ ુલાકાતમંડપની અંદર યહોવા
સમક્ષ ૂપની વેદ ના ૂણાઓ ઉપર રેડ ું અને બાક ું લોહ
ુલાકાત મંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળના યજ્ઞવેદ ના પાયા આગળ

રેડ દે ુ.ં 8 પછ તેણે પાપાથાર્પર્ણના બળદની બધી ચરબી કાઢ
લેવી; આંતરડાં પરની અને તેની આસપાસની ચરબી. 9 બે
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ૂત્ર પડો અને તેની પરની કમર પાસેની ચરબી અને કાળજા તેમજ
ૂત્ર પડો પરની બધી જ ચરબી કાઢ ને બાજુએ રાખવી, 10 અને

પછ તે બધી ચરબી યાજકે યજ્ઞવેદ પર હોમી દેવી. 11 પર ુ
જુવાન વાછરડાનો બાક નો ભાગચામડુ, માંસ, માં ુ,ં પગ, આંતરડા,ં
12 અને છાણ, છાવણીની બહાર પ વત્ર ાને લઈ જઈ ત્યાં રાખ
નાખવાની જગ્યાએ લાકડાં સળગાવીને તેને બાળ ૂકવો.

13 “જો સમગ્ર ઇસ્રાએલની પ્રજા અજાણતાં પાપ કર ને
યહોવાની આજ્ઞાનો ભંગ કર દોષમાં પડે તો, 14 તેની જાણ
થતાં જ મંડળ એ પાપાથાર્પર્ણ તર કે ખોડખાંપણ વગરનો બળદ
ચઢાવવો. બળદને ુલાકાતમંડપ આગળ લાવી, 15 વડ લોએ
તેના માંથા પર હાથ ૂક યહોવા સમક્ષ તેને વધેરવો. 16 ત્યાર
પછ અ ભ ષક્ત યાજકે તે ું થોડુ લોહ ુલાકાતમંડપમાં લાવી.
17 તેમાં આંગળ બોળ યહોવા સમક્ષ સાત વખત પડદા પર
છાંટ ુ.ં 18 ત્યારબાદ થોડુ લોહ તેણે ુલાકાતમંડપની અંદર
યહોવા સમક્ષ વેદ ના ૂણાઓ પર રેડ ું, અને બાક ું બ ું લોહ
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળની યજ્ઞ વેદ નાં પાયામાં રેડ દે ુ.ં

19 ત્યારબાદ તેણે બળદની ચરબી કાઢ લઈ વેદ ના લાકડાંના
અ માં બાળ ૂકવી. 20 તેણે પાપાથાર્પર્ણના બળદની જમેજ
એ બળદ ું પણ કર ું, એ ર તે યાજક લોકોને ુદ્ધ કરશે અને
યહોવા તેમને માંફ કરશ.ે 21 પછ પેલા બળદની જમે આને
પણ છાવણીની બહાર લઈ જઈ બાળ ૂકવો, આ વખતે આ
પાપાથાર્પર્ણ સમગ્ર પ્રજાને માંટે છે.

22 “જો કોઈ પ્રજાના આગેવાનોમાંથી અજાણતા પાપ કરે અને
દેવના નયમ ું ઉલ્લંઘન કર દો ષત ઠરે, 23 ત્યારે એની જાણમાં
આવતાં જ તેણે ખોડખાંપણ વગરનો નર બકરો લાવી, ાં
આહુ ત ચઢાવવામાં આવે છે, 24 ત્યાં યહોવા સમક્ષ તેના માંથા
પર હાથ ૂક તેને વધેરવો. આ પાપાથાર્પર્ણ છે. 25 ત્યારબાદ
યાજકે પ ુ ું લોહ આંગળ વડે લઈ યજ્ઞવેદ નાં ટોચકાં પર
લગાડ ુ,ં અને બાક ું લોહ યજ્ઞવેદ ના પાયામાં રેડ દે ું અને
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અપર્ણની આહુ તની ચરબીની જમે એની બધી જ ચરબી વેદ પર
બાળ ૂકવી. 26 આમ યાજક રાજાને ુદ્ધ કરશે અને યહોવા
તેને માંફ કરશે.

27 “જો કોઈ સામાંન્ય માંણસ અજાણતા પાપ કરે અને
યહોવાની કોઈ આજ્ઞાનો ભંગ કર ને દોષમાં પડે તો, 28 તેની જાણ
થતાં તેણે પોતે કરેલાં પાપોના પ્રાય ત માંટે એક ખોડખાંપણ
વગરની બકર પાપાથાર્પર્ણ કરવી. 29 તેણે તેના માંથા પર હાથ
ૂક , જયાં યજ્ઞ ચઢાવવામાં આવે છે ત્યાં તેનો વધ કરવો.

30 યાજકે તે ું થોડુ લોહ આંગળ પર લઈને યજ્ઞવેદ નાં ુણાઓ
પર લગાડ ુ,ં અને બાક ું બ ું જ લોહ વેદ ના પાયામાં રેડ
દે ુ.ં 31 શાંત્યાપર્ણની વ ધની જમે યાજકે તેની બધી ચરબી કાઢ
લેવી અને વેદ પર તે ું દહન કર ું; અને યહોવા તેનો સ્વીકાર
કરશે. એની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે. યાજક આ ર તે
તે માંણસને માંટે પ્રાય ત કરશે અને યહોવા તેને માંફ કરશે.

32 “પણ જો કોઈ માંણસ પાપાથાર્પર્ણ તર કે હલવાન લાવે
તો તે માંદા હો ું જોઈએ અને ખોડખાંપણ વગર ું હો ું જોઈએ.
33 તેણે તેના માંથા પર હાથ ૂક જયાં દહનાપર્ણના પ ુનો વધ
કરવામાં આવે છે, ત્યાં પાપાથાર્પર્ણ તર કે તેનો વધ કરવો. 34 પછ
યાજકે પાપાથાર્પર્ણ ું થોડુ લોહ આંગળ પર લઈને યજ્ઞવેદ નો
ૂણાઓ પર લગાડ ુ.ં અને બાક ું બ ું લોહ વેદ ના પાયામાં

રેડ દે ુ.ં 35 યાજકે શાંત્યાપર્ણના પ ુની જમે તેની બધી જ ચરબી
કાઢ લેવી અને યહોવાને બીજા કોઈપણ અ ના અપર્ણની જમે
યાજકે તેને વેદ પર હોમી દે ુ.ં આ ર તે યાજક તે ક્તને તેના
પાપમાંથી ુદ્ધ કરે છે, અને યહોવા તે ક્તને માંફ કરે છે.

5
વ ભ પ્રકારના અજાણતા પાપોના નયમો

1 “ ુન્હા વષે જાણનાર ક્તને ન્યાયાલયમાં સાક્ષી ૂરવા
બોલાવવામાં આવે અને તે પોતે જ જોયે ું કે જાણે ું હોય તે ન
જણાવે તો તે પાપમાં પડે અને તેની સજા તેણે ભોગવવી પડ.ે
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2 “જો કોઈ માંણસ અજાણતાં કોઈ પણ અ ુદ્ધ વસ્ ,ુ જવેી કે
ખોરાક માંટે ના કર હોય એવા જ ુના ૃત શર રને અથવા જગલી
કે પાળેલા પ્રાણીના ૃત શર રને સ્પશર્ તો તે દો ષત ગણાય.

3 “જો કોઈ માંણસ અજાણતાં માંણસનો કોઈ પણ જાતની
મ લનતાનો સ્પશર્ કરે અને જવેી તેના વષે તેને જાણ થાય કે
તરત જ તે દોષપાત્ર ગણાય.

4 “જો કોઈ માંણસ ઉતાવળમાં સમ ખાય અને તેને પાળવા ું
ૂલી જાય અને મોડથેી તેની જાણ થાય, તો તે દો ષત ગણાય;

5 આમાંની કોઈ પણ બાબતમા,ં જો કોઈ ક્ત દો ષત હોય તો
તેણે પોતાનો દોષ ક ૂલ કરવો, 6 અને પોતાના પાપના પ્રાય તરૂપે
યહોવા સમક્ષ માંદા હલવાન કે બકર લાવ,ે અને યાજકે તેનો
પ્રાય ત વ ધ કરવો.

7 “પર ુ જો તે ગર બ હોય અને માંદા હલવાન કે બકર ચઢાવી
ન શકે, તો તેણે યહોવાને બે હોલા અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં
ચઢાવવાં, એક પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને એક દહનાપર્ણ તર કે,
8 તેણે એ લાવીને યાજકને આપવાં, યાજકે પહેલાં પાપાથાર્પર્ણ
ચઢાવ ું, તેણે તેની ડોક મરડ પંખીને માંર નાખ ું, અને તે ું માં ું
તેની ડોકથી જુદુ કર નાખ ુ,ં પણ તેને પંખીના બે ભાગ ન કરવા.
9 પછ તે ું થોડુ લોહ વેદ ની બાજુ પર છાંટ ુ.ં અને બાક ું
લોહ વેદ ના પાયામાં રેડ દે ું એ પાપાથાર્પર્ણ છે. 10 ત્યારબાદ
બીજુ પક્ષી તેણે વ ધ ૂવર્ક દહનાપર્ણ તર કે હોમી દે ુ.ં આ ર તે
તે ું અપર્ણ થાય છે. આ ર તે યાજક તે ક્તને પાપમાંથી ુદ્ધ
કરે છે અને તેને માંફ કરવામાં આવશ.ે

11 “જો કોઈ માંણસ બે હોલા કે ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં ચઢાવી
શકે તેમ ના હોય, તો તેણે પાપાથાર્પર્ણ તર કે આઠ વાટકા લોટ
ચઢાવવો. અને તેણે તેમાં તેલ કે લોબાન ન ૂકવાં, કારણ, તે
પાપાથાર્પર્ણ છે, 12 તેણે એ લાવીને યાજકને સોંપવા અને તેણે
પ્રતીક તર કે તેમાંથી ૂઠ ભર ને લોટ લઈ વેદ પર યહોવાને
ચઢાવેલાં અ ના અપર્ણ ભેગો હોમી દેવો. એ પ્રાય ત માંટે ું
અપર્ણ છે. 13 યાજકે આ ર તે તેના પાપ ું પ્રાય ત કરવા માંટેની
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વ ધ કરવી, એટલે તે માંણસને માંફ કરવામાં આવશ,ે બાક નો
લોટ ખાદ્યાપર્ણની જમે યાજકનો થશે.”

14 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 15 “જો કોઈ ક્ત અજાણતાં
પ વત્રવસ્ ુઓ સાથે કઈ ખોટુ કર ને પાપ કરે; તો તેણે દોષાથર્પણ
માંટે ખોડખાંપણ વગરનો એક ઘેટો લાવવો. તેણે પોતા ું પાપ
ુદ્ધ કરવા ઘેટાને યહોવા સમક્ષ લાવવો. તમાંરે અધીકૃત માંપ

વાપર ઘેટાની કમત આંકવી. 16 અને જે પ વત્ર વસ્ ુને ખોટુ
થ ું છે તેની કમત તે ભરપાઈ કરે, તેણે જનેા સમ લીધા હોય
તે લાવ ું. અને તેમાં પાંચમો ભાગ ઉમેર ને તે પૈસા યાજકને
આપવા. ત્યારબાદ યાજક તેને દોષાથાર્પણના ઘેટાંથી તેને ુદ્ધ
કરશે અને તેને માંફ કરવામાં આવશ.ે

17 “જો કોઈ ક્ત અજાણતાં યહોવાએ આપેલા કોઈ પણ
નયમ ું ઉલ્લંઘન કર પાપ કરે; તો તે દો ષત ઠરે અને તેના પાપની
જવાબદાર તેને માંથ.ે 18 આ દોષાથાર્પર્ણ ને માંટે ખોડખાંપણ
વગરનો ઘેટો હોય, અને તેને લાવીને યાજકને આપવો, અને તે તેની
કમત મં દરના ધોરણે ઠરાવવી. યાજકે તેણે અજાણતાં કરેલા
પાપનો પ્રાય ત વ ધ કરવો એટલે તેને માંફ કરવામાં આવશ.ે
19 આ દોષાથાપર્ણ માંટે ું અપર્ણ છે, કારણ, તેણે યહોવાનો ુનો
કય છે, અને તે યહોવા સમક્ષ દો ષત છે.”

6
દોષાથાર્પર્ણ માંટેના નયમો

1 અને યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “જો કોઈ ક્ત કોઈની
થાપણ પાછ ન આપે અથવા પોતે ભાડે આપેલી વસ્ ુની લીધેલી
અનામત અથવા તેની પર વ ાસ કર ને તેને સોંપેલી વસ્ ુ પાછ
આપવાની ના પાડ,ે ચોર કરે, છેતરે કે પોતાના પડોશી પર અન્યાય
કર ને કોઈ વસ્ ુ મેળવે, 3 અથવા કોઈની ખોવાયેલી વસ્ ુ તેને
જડ હોય, ને તેની ના પાડ,ે અથવા આવા કોઈ પણ પાપની
બાબતમાં ખોટા સમ ખાય, અને એ ર તે યહોવાનો ુનેગાર બને;
4 તો તે દો ષત છે, તેણે જે કાંઈ ચોર લી ું હોય, બળજબર થી
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લી ું હોય અથવા છેતર ને લી ું હોય, અથવા રાખવા લી ું હોય
અથવા મ ું હોય અને તેના વષે ખોટુ બોલ્યો હોય અથવા
બીજી કોઈપણ વાતમાં તેણે ખોટા સમ ખાધા હોય તો. 5 તેને
આખી કમત વીસ ટકા ઉમેર ને તે રકમ સાચા માં લક ને આપવી;
અને એ જ દવસે તેને પોતા ું દોષાથાર્પર્ણ લાવ.ે 6 તેણે એક
ખોડખાંપણ વગરનો ઘેટો યાજક પાસે યહોવાને પ્રાય ત તર કે
લાવવો અને તેની કમત મં દરના ધોરણે ઠરાવવી. 7 પછ યાજકે
યહોવા સમક્ષ તેનો પ્રાય ત વ ધ કરવો, એટલે તેણે જે કાંઈ
પાપ ક ુ હશે તેને માંફ કરવામાં આવશ.ે”

દહનાપર્ણો
8 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 9 “હારુન અને તેના ુત્રોને

દહનાપર્ણને લગતા આ નયમો આપ: “દહનાપર્ણો વેદ પરની
કઢાઈ ઉપર આખી રાત રાખવામાં આવે અને વેદ નો અ સતત
સળગતો રહે. 10 અને યાજક પોતાના અંદર અને બહાર શણનાં
કપડાં પહેરે અને દહનાપર્ણની રાખ સાફ કરે અને તેને વેદ ની
બાજુમાં ભેગી કરે. 11 ત્યાર પછ તેણે વ ો બદલવાં અને
એ રાખ છાવણી બહાર સ્વચ્છ જગ્યાએ લઈ જવી. 12 તે
દરમ્યાન વેદ નો અ સતત બળતો રાખવો, તેને કદ હોલવવા ન
દેવો. પ્ર ત દન સવારે યાજકે તેમાં લાકડાં ૂકવાં અને તેના ઉપર
દહનાપર્ણ ગોઠવ ું, અને તેના ઉપર શાંત્યપર્ણની ચરબી ુ દહન
કરે. 13 વેદ નો અ સતત બળતો રાખવો તે કદ ઓલવાવો
જોઈએ ન હ.

ખાદ્યાપર્ણ માંટેના નયમો
14 “ખાદ્યાપર્ણ માંટેના નયમો આ પ્રમાંણે છે: હારુનના ુત્રો-

યાજકો ખાદ્યાપર્ણ યહોવાને ચઢાવવા વેદ સમક્ષ ઊભા રહે.
15 પછ તેણે એ ખાદ્યાપર્ણોમાંથી ૂઠ ભર ને મેંદો. તેલ અને
બધો જ લોબાન પ્રતીક તર કે લઈને યહોવાને માંટે વેદ માં હોમી
દેવો, એની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે.

16 “ ૂઠ્ઠ ભર લોટ લીધા પછ જે બાક રહે તે, ખોરાક માંટે
હારુન અને તેના ુત્રો-યાજકોનો ગણાય; ુલાકાત મંડપનાં ચોકમાં
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તેને ખમીર વગર ખાવો. 17 એમાં ખમીર ન નાખ ુ.ં મેં અ દ્વારા
મળેલ ખાદ્યાપર્ણના તેમના ભાગરૂપે તેમને આપેલા છે. પાપાથાર્પર્ણ
અને દોષાથાપર્ણના અપર્ણની જમે એ પરમ પ વત્ર છે. 18 હારુનના
વંશનો કોઈ પણ ક્ત એ ખાઈ શકશ,ે યહોવાને ચઢાવેલા
ખાદ્યાપર્ણના અપર્ણનો તેમને પેઢ દર પેઢ કાયમનો ભાગ મળશ,ે
એનો સ્પશર્ જે કોઈ કરશે તે ુદ્ધ બની જશે.”

યાજકો ું ખાદ્યાપર્ણ
19 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 20 “હારુન અને તેના ુત્રોએ પોતાના

અ ભષેકના દવસે એટલે કે તેઓ યાજક વગર્માં પ્રવેશે તે દવસે
તેઓ યહોવા સમક્ષ ખાદ્યાપર્ણ લાવ,ે એટલે કે આઠ વાટકા લોટ
જનેે રોજના અપર્ણના સમયે અપર્ણ કરવામાં આવશ,ે અડધો
સવારે અને અડધો સાંજ,ે એને તેલથી મોહ ને તવા પર શેક ન,ે
21 તેને ભઠ્ઠ માં તવી ઉપર તેલથી તળવામાં આવે અને તેને બરાબર
શેકવામાં આવ,ે પછ તેને યહોવા સમક્ષ અપર્ણ તર કે લાવવામાં
આવે, તમાંરે અપર્ણના ટુકડા કર નાખવા. તેની ુવાસથી યહોવાને
બહુ આનંદ થશે.

22 “જયારે યાજકના ુત્ર પોતાના પતાની (હારુનની) ઊચા
યાજક તર કે જગ્યા ધારણ કરે ત્યારે તેણે આ ખાદ્યાપર્ણને
સં ૂણર્ ર તે બાળ નાખીને અપર્ણ કર ુ.ં આ કાયમી નયમ
છે. 23 યહોવાને ચઢાવેલો એ ખાદ્યાપર્ણ ૂરે ૂરો હોમી દેવાનો છે,
તેમાં ું ક ુંય કોઈએ પણ જમવાના ઉપયોગમાં લે ું ન હ.”

પાપાથાર્પર્ણનો નયમ
24 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 25 “હારુન અને તેના ુત્રોને

પાપાથર્પર્ણ વષેના આ નયમો કહે: પાપાથાર્પર્ણ ું પ ુ યહોવા
સમક્ષ જયાં દહનાપર્ણના પ ુને વધેરવામાં આવે છે, ત્યાં વધેર ું
એ અત્યંત પ વત્ર છે. 26 વ ધ કરનાર યાજકે એ ુલાકાત
મંડપના ચોકમાં પ વત્ર ાને જમ ું. 27 જે કાંઈ એને અડે તે
પ વત્ર ગણાય.
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“જો એના લોહ ના છાંટા કોઈ કપડાં પર પડયા હોય તો તે
પ વત્ર ાને ધોઈ નાખવાં. 28 માંટ નાં જે વાસણમાં માંસને ઉકા ું
હોય તેને ભાંગી નાખ ું અથવા જો કાંસા ું વાસણ વાપ ુર્ હોય
તો તેને ઘસીને ચકચ કત કર ું અને વીછળ નાખીને બરાબર ધોઈ
નાખ ુ.ં

29 “યાજકના પ રવારનો કોઈ પણ માંણસ આ પાપાથાર્પર્ણમાંથી
જમી શકે, કારણ કે તે અત્યંત પ વત્ર અપર્ણ છે. 30 પર ુ જો
પાપાથાર્પર્ણ ું લોહ ુલાકાત મંડપમાં લાવીને પાપાથાર્પર્ણમાં વપરા ું
હોય તો પાપાથાર્પર્ણ યાજકોએ ખાવો ન હ. અને અ માં ૂરે ૂરો
હોમી દેવો.

7
દોષાથાર્પર્ણ માંટે વ ુ નયમો

1 “દોષાથાર્પર્ણ માંટે લવાતાં અ ત પ વત્ર અપર્ણો માંટેના નયમો
આ પ્રમાંણે છે: 2 દોષાથર્પર્ણ માંટેના અપર્ણના પ ુનો વધ, જયાં
દહનાપર્ણના પ ુનો વધ થતો હોય ત્યાં કરવો અને તે ું લોહ વેદ
પર અને ફર ું છાંટ ુ.ં

3 “યાજકે એની બધી ચરબી કાઢ લઈ વેદ પર ચઢાવવી,
જાડ ૂંછડ , આંતરડા પરની ચરબી, 4 બંને ૂત્ર પડો અને કમરના
નીચલા ભાગના સ્ના ુ પરની ચરબી, અને કાળજાનો ચરબીવાળો
ભાગ આ સવર્ આહુ ત માંટે એક બાજુ રાખ ું. 5 યાજકે
યહોવાને ચઢાવવામાં આવેલી આહુ ત તર કે વેદ પર હોમી દેવી.
એ દોષાથાર્પર્ણની આહુ ત છે.

6 “યાજકના પ રવારનો કોઈ પણ ુરુષ સભ્ય તે જમી શકે. તે
અ ત પ વત્ર છે; તેથી તે પ વત્ર જગ્યાએ જ જમ ું. 7 પાપાથાર્પર્ણ
તથા દોષાથાર્પર્ણ માંટે એક જ નયમ છે. એ યજ્ઞ કરનાર
યાજકને મળે. 8 કોઈ ક્તને ચઢાવેલા દહનાપર્ણના પ ુ ું
ચામડુ હોમનાર યાજકને મળે. 9 ભઠ્ઠ માં બનાવે ું, અથવા કડાઈમાં
તળે ુ કે તવામાં શેકે ું ખાદ્યાપર્ણ તેને ધરાવનાર યાજક ું થાય.
10 અન્ય બીજાં બધાં ખાદ્યાપર્ણો તેલમાં મો ેલા કે મો ા વગરના
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હારુનના ુત્રોની-યાજકોની સ હયાર માં લક ના ગણય. તેથી બધા
યાજકોએ તે સરખે ભાગે વહેંચી લેવા.ં

શાંત્યપર્ણો
11 “યહોવાને ચઢાવવામાં આવતા શાંત્યપર્ણો યજ્ઞો માંટે આ

પ્રમાંણેના નયમ છે. 12 જો કોઈ ક્ત આભાર માંટે અપર્ણ
ચઢાવતો હયો, તો શાંત્યપર્ણ ઉપરાંત તેણે મોંયેલી બેખમીર રોટલી,
તેલ ચોપડલેી બેખમીર ખાખરા તથા મોંયેલા લોટની પોળ ઓ
ચઢાવવા. 13 શાંત્યપર્ણના અપર્ણ સાથે ખમીરવાળ રોટલી ભેગી
ુકવી. 14 આમાંની એક રોટલી જે યાજક શાંત્યપર્ણ ુ લોહ

છાંટે તેને આપવામાં આવશ.ે 15 જે દવસે એ અપર્ણ ધરાવેલ
હોય તે જ દવસે એ ું માંસ જમી લે ું. એમાંથી ક ુંય બીજા
દવસે જમવા માંટે રાખ ું ન હ.
16 “જો કોઈ ક્ત બાધાનો કે સ્વેચ્છાનો અપર્ણ ચઢાવતો

હોય તો તે ચઢાવે તે જ દવસે અને તે પછ ના દવસે પણ જમી
શકાય. 17 પણ ત્રીજા દવસ ુધી જે વધે તેને બાળ નાખ ુ.ં
18 કારણ કે જો તે શાંત્યપર્ણ ત્રીજા દવસે પણ જમવામાં આવે
તો યહોવા તેનો સ્વીકાર કરે ન હ. અપર્ણ તર કે તેની કમત રહે
ન હ: અને જે ક્ત તે અપર્ણ લાવી હશે તેને કોઈ લાભ થશે
ન હ અને તે અપર્ણ અ ુદ્ધ બની જશે. જે માંણસ તે ખાશે તે
પોતાના પાપનો જવાબદાર બનશ.ે

19 “જો માંસ કોઈ અપ વત્ર વસ્ ુને અડે ું હોય, તો તે જમી
શકાય ન હ, તેથી તેને અ માં બાળ ૂક ું. જે ક્ત ુદ્ધ
હોય તે શાંત્યપર્ણ ું માંસ જમી શકે છે. 20 જો કોઈ માંણસ
અ ુદ્ધ હોય છતાં શાંત્યપર્ણમાંથી તે જમે તો તેને તેના લોકોથી
જુદો કરવો, કારણ કે તેણે જે પ વત્ર છે તેને અ ુદ્ધ ક ુર્ છે.

21 “જો કોઈ ક્ત અ ુદ્ધ માંણસન,ે કે અ ુદ્ધ પ ુને કે
અ ુદ્ધ પેટે ચાલનાર પ્રાણીને અડયો હોય અને પછ યહોવાને
ચઢાવેલા શાંત્યપર્ણ ું માંસ જમે તો તેને તેના લોકોથી તેને જૂદો
કરવો.”
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22 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 23 “ઇસ્રાએલી પ્રજાને કહે કે
તમાંરે કોઈ બળદ, ઘેટાં કે બકરાની ચરબી ખાવી ન હ. 24 કુદરતી
ર તે ૃત્ ુ પામેલ અથવા કોઈ જગલી પ્રાણીએ માંર નાખેલા
પ ુની ચરબીનો બીજો ગમે તે ઉપયોગ કરવો પણ તમાંરે તે ખા ું
ન હ. 25 જો કોઈ ક્ત યહોવાને આહુ ત તર કે ધરાવેલા પ ુની
ચરબી ખાય તો તેનો સમાંજમાંથી બ હષ્કાર કરવો.

26 “તમે ગમે ત્યાં રહેતા હોય, પણ તમાંરે પ ુ ું કે પંખી ું લોહ
ખા ું ન હ. 27 છતાં જો કોઈ લોહ ખાય તો તેનો સમાંજમાંથી
બ હષ્કાર કરવો.”

આરતી અપર્ણ માંટેના નયમો
28 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 29 “ઇસ્રાએલી લોકોને આ કહે

કે જે કોઈએ યહોવાને શાંત્યપર્ણ ચઢાવવા લાવે તેણે તેનો અ ુક
ભાગ યહોવાને વશેષ ભેટ તર કે ધરાવવો. 30 તેણે પોતાને હાથે
એ ભાગ લાવવો. તેણે ચરબી અને પ્રાણીની છાતી યાજક પાસે
લાવવા. યાજકે છાતીને ઉચી કરવી અને આરતી અપર્ણ કર ને
યહોવાને અપર્ણ કરવી. 31 યાજકે ચરબી વેદ માં હોમી દેવી,
પણ છાતીનો ભાગ હારુનના વંશના યાજકોનો થાય. 32 તમાંરા
શાંત્યપર્ણના પ ુની જમણી જાંઘ પણ યાજકને આપવી. 33 એ
જમણી જાંઘ જે યાજક શાંત્યપર્ણને પ ુ ું લોહ અને તેની ચરબી
ધરાવે તેના ભાગમાં જાય. 34 ઇસ્રાએલીઓએ ધરાવેલા આરતીનાં
પ ુઓની છાતીનો ભાગ અને જાંઘ હુ રાખી લઉ છુ અને યાજક
હારુનને અને તેના વંશજોને આ ું છુ. ઇસ્રાએલીઓ તરફથી
એમને મળ ું જોઈ ું આ કાયમ ું દા ું છે.”

35 જે દવસે હારુન અને તેના ુત્રોનો યાજક પદે અ ભષેક
કરવામાં આ ો તે દવસે તેમને યહોવાને ધરાવેલા અ ભષેકના
હસ્સામાંથી એ દા ુ આપ્ ું હ ુ.ં 36 જે દવસે અ ભષેક
કરવામાં આ ો તે દવસે યહોવાએ આ ભાગો તેમને આપવાની
ઇસ્રાએલીઓને આજ્ઞા કર હતી, આ નયમ સદા માંટે તેમના બધા
વંશજોને માંટે બંધનકતાર્ છે. વંશપરપરા આ તેઓનો અ ધકાર
છે.
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37 દહનાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ, પાપાથાપર્ણ અને દોષાથાર્પર્ણ અને
શાંત્યાપર્ણને લગતા નયમો આ પ્રમાંણે છે. 38 સનાઈના રણમાં
યહોવાએ ઇસ્રાએલ ુત્રોને અપર્ણ ચઢાવવા માંટેની આજ્ઞા કર હતી,
ત્યારે તે દવસે યહોવાએ સનાઈ પવર્ત પર ૂસાને આ પ્રમાંણે
આજ્ઞા કર હતી.

8
ૂસા ું યાજકોને જુદા કર ું

1 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 2 “હવે હારુન અને તેના ુત્રોને
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ લઈ જા અને સાથે તેમના

પોશાક, અ ભષેક ું તેલ તેમજ પાપાથાર્પર્ણનો બળદ, બે ઘેટાં અને
બેખમીર રોટલીની ટોપલી લઈ જા. 3 અને બધી જ ઇસ્રાએલની
પ્રજાને ત્યાં ભેગા થવા ું કહે.”

4 ૂસાએ યહોવાના કહેવા પ્રમાંણે ક ુ. તેથી સમગ્ર સમાંજ
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ ભેગો થયો. 5 અને ૂસાએ તે

લોકોને જણા ું કે, “યહોવાએ આ પ્રમાંણે કરવા ું ક ું છે.”
6 ત્યારબાદ તેણે હારુનને અને તેના ુત્રોને આગળ લાવીને

પાણીથી સ્નાન કરા ુ.ં 7 પછ તેણે હારુનને અંગરખો, અને
જામો પહેરાવી કમરબંધ બાંધીને એફોદ ચઢાવી તેનો ુથેલો પટો
કમરે બાંધી દ ધો. 8 પછ તેણે તેને ઉરપત્ર પહેરાવીને તેમાં ઉર મ
અને ુમ્મીમ જોડ દ ધા. 9 ત્યારબાદ યહોવાની આજ્ઞા ુજબ
તેણે તેના માંથે પાધડ પહેરાવી અને આગળના ભાગમાં પ વત્ર
ુગટરૂપે સોના ું પદક એટલે કે પ વત્ર ુગટ લગા ો.
10 પછ ૂસાએ અ ભષેક ું તેલ લઈને ુલાકાતમંડપ ઉપર અને

તેમાંની બધી જ વસ્ ુઓ પર છાંટ ને તે બધાંયને પ વત્ર કયાર્.
11 તે વેદ પાસે આ ો અને તેના પર સાત વખત અ ભષેક ું તેલ
છાંટ ું અને વેદ અને તેનાં બધાં વાસણો તથા કૂડ અને તેની ધોડ
યહોવાને સમપર્ણ કર . 12 ત્યારબાદ તેણે હારુનના માંથા પર
અ ભષેક ું તેલ રેડ ું અને દ ક્ષા વ ધ કય . 13 ત્યારબાદ યહોવાની
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આજ્ઞા પ્રમાંણે ૂસાએ હારુનના ુત્રોને ઝભ્ભો પહેરા ો, કમરે
કમરબંધ બાંધ્યા અને માંથે પાઘડ બાંધી.

14 પછ પાપાથાપર્ણના બળદને આગળ લા ો અને હારુને
અને તેના ુત્રોએ તેના માંથા પર હાથ ૂ ા. 15 પછ ૂસાએ
તેનો વધ કય , અને તે ું થોડુ લોહ લઈ તેની આંગળ થી વેદ નાં
ટોચકાઓને લગા ું અને આ ર તે તેને ુદ્ધ કર , પછ બાક ું
લોહ વેદ ના પાયામાં રેડ દ ુ.ં આ ર તે ૂસાએ વેદ ને લોકોને
ુદ્ધ કરવાના અપર્ણો માંટે તૈયાર કર . 16 પછ તેણે આંતરડાં

પરની બધી જ ચરબી, કાળજા પરની ચરબી અને બંને ૂત્ર પડ
અને તે પરની ચરબી લીધી અને વેદ માં હોમી દ ધી. 17 અને
બળદ ું ચામડુ, તે ું માંસ અને છાણ, યહોવાની આજ્ઞા અ ુસાર
છાવણી બહાર કોઈ જગ્યા પર તેણે બાળ ના ા.ં

18 પછ તે યહોવા સમક્ષ દહનાપર્ણ માંટેનો ઘેટો લઈને આગળ
આ ો. હારુને અને તેના ુત્રોએ તેના માંથા પર હાથ ૂ ા,
19 પછ ૂસાએ તેનો વધ કય અને તે ું લોહ વેદ ની ચારેબાજુએ
છાં ું. 20 ત્યારબાદ તેણે ઘેટાના ટુકડા કર યહોવાની આજ્ઞા
ુજબ, તે ું માં ું, ચરબી તથા બધા ટુકડાવેદ માં હોમી દ ધા.

21 તેણે આંતરડાં તથા પગ પાણીથી ધોયા પછ આખા ઘેટાને
વેદ માં હોમી દ ધો. યહોવાએ ૂસાને કરેલી આજ્ઞા ુજબ ું એ
દહનાપર્ણ હ ુ.ં એ યજ્ઞની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થયા.

22 એ પછ ૂસા બીજા ઘેટાને એટલે કે યાજકના દ ક્ષા વ ધ
માંટેના ઘેટાને આગળ લા ો; હારુન અને તેના ુત્રોએ તેના માંથા
પર હાથ ૂકયા. 23 ૂસાએ તેનો વધ કય અને તે ું થોડુ લોહ
લઈને હારુનના જમણા કાનની ુટ પર અને જમણા હાથના
અં ૂઠા પર તથા જમણા પગના અં ૂઠા પર લગા ુ.ં 24 પછ
તે હારુનના ુત્રોને વેદ પાસે લા ો અને તેમના જમણા કાનની
ૂટે તથા તેમના જમણા હાથના અને જમણા પગના અં ૂઠાએ

થોડુ લોહ લગાડ ું. પછ ૂસાએ વેદ ને ફર ું લોહ છાંટ ુ.ં
25 પછ તેણે જાડ ૂંછડ , આંતરડાં પરની ચરબી, કાળજા પરની
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ચરબી બ ે ૂત્ર પડ અને તેની ચરબી તેમજ જમણી જાઘ લીધી.
26 પછ આ બધા પર એક રોટલો, એક તેલ ચોપડલો રોટલો,
અને બેખમીર રોટલીનો એક ટુકડો જે દરરોજ દેવની સામે ુકવામાં
આવે છે તે ચરબી પર એને જમણા જાંઘ પર ૂકયો. 27 અને
આ બ ું હારુન અને તેના ુત્રોના હાથમાં ૂક ને યહોવા સમક્ષ
આરતી કર . 28 પછ ૂસાએ તે બ ું પાછુ લઈને દહનાપર્ણ ભે ું
વેદ માં હોમી દ ુ.ં આ યાજકના દ ક્ષા વ ધનો અપર્ણ હતો અને
તેની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થયા. 29 અપર્ણના પછ ૂસાએ
પ ુની છાતી લીધી અને યહોવાની સામે આરતી કર , આ ર તે
યાજકના દ ક્ષા વ ધના અપર્ણમાંથી તેનો ભાગ ૂસાને મ ો હતો.
આ બ ું યહોવાએ ૂસાને જે આજ્ઞા કર હતી તે ૂજબ કરવામાં
આ ું હ ુ.ં

30 ત્યારબાદ ૂસાએ થોડુ અ ભષેક ું તેલ અને થોડુ વેદ પર ું
લોહ લઈને હારુન અને તેનાં વ ો પર તથા તેના ુત્રો અને
તેમનાં વ ો પર છાંટ ને યહોવાના ઉપયોગ માંટે પ વત્ર કયાર્.

31 પછ ૂસાએ હારુનને અને તેના ુત્રોને ક ું, “યહોવાની
આજ્ઞા ુજબ આ માંસ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ લઈ
જઈ ત્યાં રાંધીને યાજકના દ ક્ષા વ ધના અપર્ણની ટોપલીમાંની
રોટલી સાથે ખાજો. 32 માંસ અને રોટલીમાંથી જે કાંઈ વધે
તે બાળ ૂકજો. 33 સાત દવસ ુધી તમાંરે ુલાકતમંડપ ું
પ્રવેશદ્વાર છોડ ું ન હ. તમાંર દ ક્ષાની વ ધ સાત દવસ ચાલશે
ત્યાર પછ તે ૂણર્ થશ.ે” 34 તને ુદ્ધ કરવા માંટે આજે જે
કરવામાં આ ુ છે તેનો આદેશ યહોવાએ કય છે. 35 તમાંરે સાત
દવસ અને સાત રાત ુધી ુલાકાત મંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ
યહોવાની આજ્ઞા ું પાલન કરતા રહેવા ું છે. અને ચેતવણી આપતાં
ક ું, “જો તમે તેના આદેશ ન હ માંનો તો તમે ૃત્ ુ પામશો.
આ યહોવાની આજ્ઞા છે.”

36 હારુન અને તેના ુત્રોએ યહોવાએ ૂસાને આપેલી આજ્ઞાઓ
ુજબ બ ું જ ક .ુ
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9
દેવ દ્વારા યાજકોની સ્વીકૃ ત

1 આઠમે દવસે ૂસાએ હારુનને અને તેના ુત્રોને તથા
ઇસ્રાએલના વડ લોને બોલા ા. 2 ૂસાએ હારુનને ક ું, “ ું
ખોડખાંપણ વગરનો એક બળદ પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને એવો જ
એક ઘેટો દહનાપર્ણ માંટે લાવ અને તેમને યહોવા સમક્ષ અપર્ણ
કર. 3 ત્યારબાદ ું ‘ઇસ્રાએલીઓને પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો
અને આહુ ત તર કે ખોડખાંપણ વગરનો એક વરસનો વાછરડો
અને એ ું જ એક ઘેટા ું બચ્ ુ.ં 4 તદપુરાંત શાંત્યપર્ણ તર કે એક
બળદ અને એક ઘેટો યહોવા સમક્ષ વધેરવા ું કહે, વળ તેઓએ
તેલથી મોયેલા લોટને ખાદ્યાપર્ણ તર કે ચઢાવવો; કારણ કે આજે
યહોવા તમને દશર્ન આપશ.ે’ ”

5 આથી તેઓ ૂસાએ ક ું હ ું તે પ્રમાંણે બ ું ુલાકાતમંડપના
પ્રવેશદ્વાર આગળ લા ા અને ઇસ્રાએલના લોકો ત્યાં યહોવાની
સમક્ષ આવીને ઊભા ર ા. 6 તેઓને ૂસાએ ક ું, “યહોવાએ
તમને આ પ્રમાંણે કરવા ું ક ું છે. અને જો તમે એ પ્રમાંણે
કરશો એટલે તમને યહોવાના ગૌરવનાં દશર્ન થશ.ે”

7 પછ ૂસાએ હારુનને ક ુ, “ ું અ ની વેદ પાસે આવ અને
તારા પાપાથાર્પર્ણ, દહનાપર્ણ અને દોષાથાર્પર્ણ ચઢાવ અને તારે
પોતાને માંટે અને બધા લોકોને માંટે પ્રાય ત કર. ત્યાર પછ
લોકોએ ધા મક વ ધ કર કરેલા અપર્ણો ચઢાવ અને યહોવાના
આદેશ પ્રમાંણે તેમને ુદ્ધ કર.”

8 હારુન વેદ પાસે જઈને પોતાના પાપાથાર્પર્ણ માંટે વાછરડાનો
વધ કય . 9 તેના ુત્રોએ તેને માંટે લોહ તેની આગળ ધ .ુ અને
તેમાં આંગળ બોળ ને થોડુ લોહ વેદ નાં ટોચકાંઓને લગાડ ું
અને બાક ું લોહ વેદ ના પાયામાં રેડ દ ુ.ં 10 ત્યારબાદ
પાપાથાર્પર્ણની ચરબી, ૂત્ર પડો અને કાળજા પરનો ચરબીનો ભાગ,
હારુને યહોવાએ ૂસાને આપેલી આજ્ઞા ુજબ વેદ પર હોમી
દ ધા.ં 11 પર ુ માંસ અને ચામડુ તેણે છાવણી બહાર બાળ
ૂ ુ.ં
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12 ત્યારબાદ હારુને દહનાપર્ણના પ્રાણીનો વધ કય . તેના
ુત્રોએ તેને લોહ આપ્ ું અને તેણે તે વેદ ની ચારે બાજુએ

છાંટ ુ.ં 13 પછ તેણે પ્રાણીના ટુકડાઓને માંથાં સ હત એક પછ
એક તેની આગળ લઈ આ ા અને વેદ માં હોમી દ ધા.ં 14 પછ
તેણે આંતરડાં અને પાછલા પગ ધોઈ ના ાં અને દહનાપર્ણ
વેદ માં હોમી દ ધા.ં

15 પછ તે લોકો માંટે અપર્ણ લા ો, અને પોતાના
પાપાથાર્પર્ણની વ ધ પ્રમાંણે તેણે બકરાનો વધ કય અને બ લદાન
આપ્ ુ.ં 16 પછ તેણે દહનાપર્ણ યહોવાની આજ્ઞા પ્રમાંણે વ ધ ૂવર્ક
અપર્ણ ક ુર્. 17 પછ તેણે ખાદ્યાપર્ણ ચઢા ો, તેમાંથી એક ૂઠ
લઈ સવારના દહનાપર્ણ સાથે વેદ માં હોમી દ ધી.

18 તેણે લોકોના શાંત્યપર્ણ તર કે બળદ અને ઘેટાનો પણ વધ
કય , તેના ુત્રોએ તેને લોહ આપ્ ું જનેે તેણે વેદ ની ચારે બાજુએ
છાં ું. 19 અને બળદના ચરબીવાળા ભાગો, ઘેટાની ચરબીવાળ
ૂંછડ , આંતરડા પરની ચરબી, બે ૂત્ર પડો અને તેના પરની ચરબી

તથા કાળજા પરની ચરબીવાળો ભાગ. 20 આ બ ું તેણે પહેલાં
પ ુઓના છાતીના ભાગ ઉપર ૂ ું, અને પછ વેદ માં હોમી દ ુ.ં
21 અને ૂસાની આજ્ઞા પ્રમાંણે હારુનને પ ુઓની છાતીના ભાગો
અને જમણી જાઘ તર કે યહોવાને આરત્યપર્ણ તર કે ધરા ો.

22 ત્યારબાદ હારુને હાથ ઊચા કર ને લોકોને આશીવાર્દ આપ્યા.
આમ પાપાથાર્પર્ણ, દહનાપર્ણ અને શાંત્યપર્ણ ચઢા ા પછ તે વેદ
પરથી નીચે ઊતય .

23 ૂસા અને હારુન ુલાકાતમંડપમાં ગયા. પછ બહાર આ ા
અને લોકોને આશીવાર્દ આપ્યા અને બધા લોકોને યહોવાના ગૌરવના
દશર્ન થયા. 24 યહોવા તરફથી એકાએક અ પ્રગટયો અને તે
આવીને વેદ પરના દહનાપર્ણ અને ચરબીવાળા ભાગો ભસ્મ કર
ગયો. આ જોઈને બધા લોકોએ હષર્ના પોકારો કયાર્ અને યહોવા
સમક્ષ સા ાંગ નમસ્કાર કર જમીન પર ઊધા ૂઈ ગયા.

10
દેવ દ્વારા નાદાબ અને અબીહૂનો નાશ
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1 હારુનના ુત્રો નાદાબ તથા અબીહૂએ ૂપદાનીમાં અપ વત્ર
આ * ૂકયો અને તે અ પર ૂપ ના ો. અને તે ૂપ
યહોવાને ચઢા ો. યહોવાએ તે ચઢાવવાની આજ્ઞા કર નહોતી
તેથી એ અ અપ વત્ર હતો. 2 તેથી યહોવાની આગળથી અ
ધસી આ ો અને તે બંનેને ભસ્મ કર ગયો. અને તેઓ યહોવા
સમક્ષ ૃત્ ુ પામ્યા.

3 પછ ૂસાએ હારુનને ક ું, “યહોવાએ એમ ક ું હ ું કે,
‘જે યાજકો માંર સેવા કરે છે તેમણે માંર પ વત્રતા જાળવવી
જોઈએ; સવર્ લોકોની સં ુખ હુ માંરો મ હમાં પ્રગટ કર ગૌરવવાન
મનાઈશ. તેનો અથર્ આ છે.’ ” હારુન મૌન થઈ ગયો.

4 ત્યાર પછ ૂસાએ હારુનના કાકા ઉઝઝ એલના ુત્રો
મીશાએલને અને એલસાફાનને બોલાવડાવીને તેઓને ક ું, “આમ
આવો, અને તમાંરા પતરાઈ ભાઈઓને મં દરના તં ુમાંથી છાવણી
બહાર લઈ જાઓ.”

5 આથી તેઓ ત્યાં ગયા અને ૂસાની આજ્ઞા પ્રમાંણે પોતાના
પતરાઈ ભાઈઓને પહેરેલા અંગરખા સ હત છાવણી બહાર લઈ
ગયા.

6 ત્યાદબાદ ૂસાએ હારુન અને તેના ુત્રો એલઆઝાર અને
ઈથામાંરને ક ું, “તમે શોક ન કરો, શોકમાં તમાંરા વાળ છૂટા ન
રાખો અને તમાંરાં કપડાં ન ફાડો, જો તમે તેમ કરશો તો દેવ તમને
પણ માંર નાખશે અને યહોવા ઇસ્રાએલી સમાંજ પર રોષે ભરાશ;ે
પર ુ બીજા બધા ઇસ્રાએલીઓ ભલે યહોવાએ મોકલેલા અ નો
ભોગ બનેલા એ લોકોને માંટે આફ્રદ કરે ને શોક પાળે. 7 પણ
તમે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળથી ખસસો ન હ. ન હ તો
ૃત્ ુ દડ તમાંરા પર આવશ.ે કારણ, યહોવાના તેલથી તમાંરો

અ ભષેક કરવામાં આવેલો છે.” તેમણે ૂસાનાં ક ાં પ્રમાંણે ક .ુ
8 યહોવાએ હારુનને આજ્ઞા કર , 9 “ ું અને તારા ુત્રો
ુલાકાતમંડપમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે દ્રાક્ષારસ કે કેફ પીણું પી ું

* 10:1: હારુન � અ ૂળ પ્રમાણે: એનો અથર્ એમ હોઈ શકે કે વેદ પરનો
અ તેઓએ દેવના નયમ પ્રમાણે નથી વાપય અથવા તેઓ મં દરની બહારથી કોઈ
અ લા ા હશે.



લેવીય 10:10 xxi લેવીય 10:19

ન હ, જો પીશો તો ૃત્ ુ પામશો, આ નયમ તારા ુત્રોને અને
વંશ પરપરા સદાને માંટે લા ુ પડે છે. 10 તમાંર જવાબદાર છે કે
તમાંરે પ વત્ર અને અપ વત્ર વચ્ચે તથા ુદ્ધ અને અ ુદ્ધ વચ્ચેનો
ભેદ તેઓને સમજાવવો. 11 અને યહોવાએ જે નયમો ૂસાને
આપ્યા હતા તે બધા નયમો ઇસ્રાએલી લોકોને સમજાવવા.”

12 ૂસાએ હારુનને અને તેના બાક રહેલા ુત્રો એલઆઝાર
અને ઈથામાંરને ક ું, “યહોવાને ધરાવેલા ખાદ્યાપર્ણમાંથી વધેલો
લોટ તમાંરે લેવો અને તેની બેખમીર રોટલી બનાવીને વેદ પાસે
જમવી, કારણ કે તે અત્યંત પ વત્ર છે. 13 મને એવી આજ્ઞા
કરવામાં આવી છે કે તમાંરે એ પ વત્ર ાને જમવી, યહોવાને
ચઢાવેલા અપર્ણમાંથી એ ભાગ તારો અને તારા ુત્રોનો થાય છે.

14 “યહોવા સમક્ષ ધરાવેલાં આરત્યાપર્ણનાં પ ુનો છાતીનો ભાગ
અને જાંઘનો ભાગ તારે અને તારા ુત્રોએ તથા ુત્રીઓએ કોઈ
પ વત્ર ળે જમવો. કારણ કે ઇસ્રાએલીઓએ યહોવાને ધરાવેલ
શાંત્યપર્ણમાંથી એ ભાગનો અ ધકાર તારો અને તારાં ુત્ર ુત્રીઓનો
થાય છે. 15 ચરબી હોમવા લાવતી વખતે આરત્યપર્ણનો છાતીનો
ભાગ અને જાંઘનો ભાગ પણ યાજકો માંટે યહોવાને ચઢાવવા
લોકોએ સાથે લાવવો, આ ચઢાવાની યહોવા સામે આરતી કરવી.
યહોવાએ જણા ા ુજબ એ તને અને તારા ુત્રોને તમાંરા કાયમી
અ ધકારના ભાગની જમે મળવો જોઈએ.”

16 ૂસાએ પાપાથાર્પર્ણના અપર્ણના બકરાની તપાસ કર , તો
ખબર પડ કે તેને હોમી દેવામાં આ ો હતો, તે હારુનના જીવતા
રહેલા ુત્રો એલઆઝાર અને ઈથામાંર પર ુસ્સે થયો. 17 અને
તેણે ક ું, “તમે એ પાપાથાર્પર્ણ પ વત્ર આનમાં શા માંટે ન
ખા ું? તે અત્યંત પ વત્ર છે, એ તમને લોકોના દોષ દૂર કર ,
યહોવા સમક્ષ લોકો ું પ્રાય ત કરવા આપેલ હ ુ.ં 18 તે ું
લોહ પ વત્ર ાનમાં લાવવામાં આ ું ન હ ુ,ં તેથી પ્રાય તનો
એ અપર્ણ તમાંરે માંર આજ્ઞા ુજબ પ વત્ર ાનમાં જ જમવો
જોઈતો હતો.”

19 પર ુ હારુને ૂસાને ક ું, “જુઓ, આજે એ લોકોએ પોતાના
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પાપાથાર્પર્ણ અને દહનાપર્ણ યહોવા સમક્ષ ધરા ો છે, અને માંર
આ દશા થઈ છે. પર ુ જો હુ આજે પાપાથાર્પર્ણ જમ્યો હોત,
તો ું તેથી યહોવા પ્રસ થયા હોત?”

20 ારે ૂસાએ આ સાંભ ું ત્યારે તેને એ સા ું લાગ્ ું અને
સંતોષ થયો.

11
માંસ ખાવા વષેના નયમો

1 પછ યહોવાએ ૂસા અને હારુનને ક ું, 2 “તમે ઇસ્રાએલી
પ્રજાને આ પ્રમાંણે જણાવો: તમે ૃથ્વી પરનાં પ્રાણીઓમાંથી
આટલાં જમવા માંટે ઉપયોગમાં લઈ શકો: 3 જે પ્રાણીઓની ખર
ફાટવાળ હોય અને જે વાગોળ ું હોય તેને તમે જમી શકો.

4-6 “પર ુ જે પ્રાણીઓની માંત્ર ખર ફાટવાળ હોય અથવા
જે માંત્ર વાગોળતાં હોય તે પ્રાણીઓ તમાંરે જમવા જોઈએ ન હ,
જમે કે ઊટ, એ વાગોળે છે પણ એની ખર ને ફાટ નથી, તમાંરે
એને અ ુદ્ધ ગણ ુ;ં ઘોર ખો દ ું અને સસ ુ,ં એ વાગોળે છે,
પણ એના પગને ફાટ નથી; 7 તમાંરે એને અ ુદ્ધ ગણવા,ં ડુ રના
પગે ફાટ હોય છે, પણ એ વાગોળ ું નથી, તમાંરે એને અ ુદ્ધ
ગણ ુ.ં 8 તમાંરે તે ું માંસ ખા ું ન હ કે તેમના શબને અડ ું ન હ.
તમાંરે તેમને અ ુદ્ધ ગણવા.ં”

દ રયાઈ ખાદ્યના નયમો
9 “જળચર પ્રાણીઓમાંથી તમે આટલાં ખાઈ શકો: ખારા

પાણીનાં કે મીઠાં પાણીનાં બધાં પરવાળા તેમજ ભગડાઁવાળાં
પ્રાણીઓ, 10 પર ુ ખારા કે મીઠાં પાણીનાં નાનાં મોટાં જે
પ્રાણીઓને કાં તો પર ન હોય કે ભગટાં પણ ન હોય તે
તમે ખાઈ શકો ન હ, તમાંરા માંટે તે અ ુદ્ધ છે. 11 તમાંરે તેમ ું
માંસ ખા ું જોઈએ ન હ કે તેમના શબને અડ ું ન હ. 12 હુ
ફર થી કહુ છુ કે જે કોઈ જળચર પ્રાણીને પર ન હોય કે ભગડાં
ના હોય તે ખાવાની તમને મનાઈ છે.

અ ુદ્ધ પક્ષીઓ
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13 “આટલાં પક્ષીઓમાંથી નીચેના તમાંરે ન ખાવા અને અછુત
ગણવા: ગરૂડ તથા ફરસ તથા ગીધ; 14 બાજ, સમડ ; 15 કાગડા
બધી જ દાતના, 16 શાહ ૃગ, રાતશકર , શકરો, શાખાફ બધી
જ જાતના 17 ચીબર , કરઢોક, ૂવડ; 18 રાજહસ, ઢ ચ, ગીધ;
19 બગલો, બધી જ જાતનાં હસ, લ ડખોદ અને વાગોળ.

ખાદ્ય સપર્ ટયાં વષે નયમો
20 “બધા પાંખવાળા ચોપગા ક ડાઓને તમાંરે ખાવા ન હ,

21 પણ જઓે ઠેકડા માંર કૂદકા માંરે છે તેમનામાંથી આટલા તમે
ખાઈ શકો: 22 બધી જ જાતનાં તીડ, બધી જ જાતનાં તમરાં,
બધી જ જાતના તીતીધોડા, દરેક રણનાં તીડ.

23 “તે સવાયના જે સવર્ જ ુઓ ઊડે છે અને પગથી ચાલે છે
કે પેટે ચાલે છે તે બધાને ખાવાની તમને મનાઈ છે. 24 “તેઓના
શબને પણ જો કોઈ સ્પશર્ કરે તો સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય.
25 જે કોઈ તેમના શબને ઉપાડ લે તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ
નાખવા. વ ધ પ્રમાંણે તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

પ ુઓના અન્ય નયમો
26-27 “જે પ ુઓને ફાટવાળ ખર ઓ હોય પણ તેમના બરાબર

બે સરખા ભાગ થતાં ન હોય અથવા જે પ ુઓ વાગોળતાં ના
હોય, અથવા જે જે ચોપગાં રાની પ ુઓ પંજા ઉપર ચાલતાં
હોય તે બધાં પ ુઓને અ ુદ્ધ ગણવા જે કોઈ તેમના શબને અડે
તો તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 28 અને જે કોઈ તેમના શબને
ઉપાડ,ે તો તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવાં, પણ તે સાંજ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય. કારણ કે તે માંટેની તમને મનાઈ કરેલી છે.

પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓ વષે નયમો
29 “પેટે ચાલનારા આટલાં પ્રાણીઓની પણ તમને મનાઈ કરવામાં

આવેલ છે: બધી જ જાતની ગરોળ ઓ, નો ળયો, ઉદર, 30 ચંદન
ધો, પાટલા ઘો, મગર સરડો તથા કાચીંડો. 31 પેટે ઘસીને
ચાલનારાં પ્રાણીઓમાં આટલાંને તમાંરે અ ુદ્ધ ગણવા,ં જે કોઈ
એમના શબને અડકે તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.
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અ ુદ્ધ પ્રાણીઓ વષે નયમો
32 “જે કોઈ વસ્ ુ ઉપર એમ ું શબ પડે તે અ ુદ્ધ ગણાય.

એવી કોઈ પણ લાકડાની અથવા કપડાંની અથવા ચામડાની અથવા
કતાનની નત્યના વપરાશની વસ્ ુને પાણીમાં ધોઈ નાખવી. પણ
તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. ત્યાર પછ તેનો ઉપયોગ થઈ
શકે. 33 જો આમાં ું કોઈ પણ પ્રાણી એક માંટ નાં વાસણ પર
મર ને પડે તો તેમાંની વસ્ ુ અ ુદ્ધ થઈ જાય, તેથી એ વાસણને
તોડ નાંખ ુ.ં 34 જે કોઈ ખાવાના પદાથર્ પર એવાં માંટલામાંથી
પાણી રેડ ું હોય તે અ ુદ્ધ ગણાય. અ ુદ્ધ થયેલાં વાસણોમાં ું
કોઈ પણ પીણું હોય તો તે અ ુદ્ધ ગણાય. 35 જે કોઈ વસ્ ુ
પર આવા પ્રાણી ું શબ પડે તે અ ુદ્ધ ગણાય, અને એ જો ભઠ્ઠ
કે સગડ હોય તો તેને ભાંગી નાખવી. કારણ કે એ અ ુદ્ધ છે,
અને તમાંરે એને અ ુદ્ધ ગણવી જોઈએ.

36 “જો આ ું શબ પાણીના ટાંકામાં, કૂવામાં કે ઝરણાંમાં કે
કોઈ જળાશયમાં પડે તો તે પાણી અ ુદ્ધ ન ગણાય, જો કે જે
કોઈ તેમનાં શબને અડે તે અ ુદ્ધ ગણાય. 37 જો એમાંના કોઈ ું
શબ વાવવાના દાણા પર પડે તો તે ુદ્ધ રહે. 38 પણ જો તે
દાણા ભીના હોય અને તેના પર શબ પડ,ે તો તમાંરે તેને અ ુદ્ધ
ગણવા.

39 “તમને ખાવાની છૂટ આપવામાં આવી છે એ ું પ્રાણી મર
જાય; તો તેના શબને જે કોઈ અડે તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.
40 જે કોઈ એ શબમાંથી તે ું માંસ ખાય અથવા તેના શબને
ઉઠાવીને દૂર લઈ જાય, તો તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવા,ં પણ
તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

41 “જમીન પર પેટ ઘસીને ચાલતાં તમાંમ નાનાં પ્રાણીઓ
ખાવાની મનાઈ છે. માંટે તે ખાવાં ન હ. 42 સવર્ પેટે ચાલનારાં
ચોપગાં કે વ ુ પગવાળાં જમીન પર પેટે ચાલનારાં નાનાં પ્રાણી
પણ તમાંરે ખાવા ન હ કારણ કે તે અ ુદ્ધ છે. 43 તમાંરે એ
પ્રાણીઓને તમને આભડવા દેવા ન હ, તમાંરે અ ુદ્ધ ન બન ું.
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44 કારણ કે હુ યહોવા તમાંરો દેવ છુ. આ બાબતો વષે તમે
તમાંર જાતને પ વત્ર રાખો, કારણ, હુ પ વત્ર છુ. જમીન પર
પેટે ચાલતાં કોઈ પ્રાણીથી તમાંરે તમાંર જાતને અભડાવવી ન હ.
45 હુ યહોવા છુ, જે તમને મસરમાંથી લા ો હતો જથેી હુ
તમાંરો દેવ બની શકુ. તમાંરે પ વત્ર થ ું જ જોઈએ. કેમકે હુ
પ વત્ર છુ.”

46 એટલે પ ુઓ, પક્ષીઓ, જળચર પ્રાણીઓ અને જમીન
પર પેટઘસીને ચાલનારા જીવોને લગતો નયમ આ ુજબ છે.
47 એનો હે ું અ ુદ્ધ અને ુદ્ધ ખાદ્ય અને અખાદ્ય જીવોને જુદુ
પાડવાનો છે.

12
પ્ર ૂ ત પછ ુ દ્ધકરણ- ૂતકના નયમો

1 પછ યહોવાએ ૂસાને જણા ુ,ં 2 “ ું ઇસ્રાએલી પ્રજાને આ
નયમો જણાવ:
“જયારે કોઈ ીગભર્ ધારણ કરે અને ુત્રને જન્મ આપે ત્યારે

ઋ ુકાળની જમે તે સાત દવસ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય તેથી તેને
સાત દવસ ૂતકના મયાર્દાના બંધનો લા ુ પડ.ે 3 તેના ુત્રની
ુ ત આઠમાં દવસે અ ૂક કરવી. 4 ત્યારબાદ તે ીઓ બીજા

તેત્રીસ દવસ ુધી તે ું લોહ ુદ્ધ થાય ત્યાં ુધી તેણે કોઈ
અન્ય પ વત્ર વસ્ ુને સ્પશર્ કરવો ન હ તથા ુલાકાતમંડપમાં દાખલ
થ ું ન હ. 5 વળ જો ુત્રી અવતરે તો તેના ઋ ુકાળની જમે
તે ચૌદ દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. તેથી ત્યાં ુધી ઋ ુકાળની
જમે તેણે રહે ું. અને બીજા છાસઠ દવસ ુધી તેણે તે ું લોહ
ુદ્ધ થવાની રાહ જોવી.
6 “તે પછ જયારે તેને ુદ્ધ કરવાનો સમય ૂરોથાય ત્યારે એક

છોકર અથવા છોકરાની નવી માંતાએ દહનાપર્ણ માંટે એક વષર્ ું
ઘેટા ું બચ્ ું અને પાપાથાર્પર્ણ માંટે ક ૂતર ું એક બચ્ ું કે હોલો
ુલાકાતમંડપમાં લઈ જ ું અને પ્રવેશદ્વારે યાજકને આપી દે ુ.ં
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7 યાજક તેને યહોવા સમક્ષ ધરાવે અને તેના માંટે પ્રાય ત કરે.
એટલે તે તેના બાળકના જન્મ પછ ના રકતસ્રાવની અ ુ દ્ધમાંથી
ુદ્ધ ગણાય. પ્ર ૂતાને લગતો આ નયમ ઉપર પ્રમાંણે છે.

બાળકના જન્મ પછ ની આ સવર્ વ ધ છે. 8 પર ુ જો ીની
શ ક્ત ઘેટા ું બચ્ ું લાવવાની ના હોય, તો તે બે હોલા કે બે
ક ૂતરનાં બચ્ચાં પણ લાવી શકે, એક દહનાપર્ણ માંટે અને બીજુ
પાપાથાર્પર્ણને માંટે. યાજકે પ્રાય ત માંટેની વ ધ કરવી તે પોતાના
લોહ ની ુકસાનથી ુદ્ધ થશે.”

13
ચમર્રોગો અંગેના નયમો

1 યહોવાએ ૂસા તથા હારુનને જણા ું, 2 “જો કોઈ ક્તના
શર રની ચામડ પર સોજો આવ,ે અથવા ચાંદુ કે ૂમડુ થાય, અને
એ કોઢમાં પ રણમે એમ લાગ ું હોય. તો તેને યાજક હારુનની
પાસે અથવા તેના કોઈ યાજક દ કરા પાસે લઈ જવો.” 3 પછ
યાજકે એ ચામડ પર ું ચાઠુ તપાસ ુ.ં જો તે જગ્યા ઉપરના
વાળ સફેદ થઈ ગયા હોય, અને તે ભાગ ચામડ કરતાં ઊંડે
ઊતરેલો લાગે તો તે કોઢ છે. અને યાજકે તે માંણસને એક
અ ુદ્ધ કો ઢયો જાહેર કરવો.

4 “પર ુ જો ચામડ પરનો સફેદ ડાઘ ચામડ ની નીચે ઊડે
ઊતરેલો ના લાગતો હોય, વળ તેમાંના વાળ સફેદ થઈ ગયા
ના હોય, તો યાજકે તે રોગીને સાત દવસ ુધી જુદો રાખવો.
5 પછ સાતમે દવસે યાજકે તેને ફર થી તપાસવો અને જો એ
સફેદ ડાઘ જવેો હતો તેવો જ ર ો હોય અને ચામડ ના બીજા
ભાગમાં પ્રસય ના હોય, તો યાજકે તેને બીજા સાત દવસ ુધી
જુદો રાખવો. 6 યાજક ફર થી સાતમાં દવસે તપાસે અને તે સફેદ
ડાઘ ઝાંખો થઈ ગયો હોય અને તે પ્રસય ન હોય તો યાજકે તેને
ુદ્ધ જાહેર કરવો. તે ફકત ચાંદુ જ હ ું એમ માંન ુ.ં પછ તે
ક્ત વ ો ધોઈ નાખે એટલે ુદ્ધ થઈ જાય.
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7 “પર ુ ુદ્ધ જાહેર કયાર્ પછ ફર તે ડાઘ ફેલાયેલો લાગે તો
ક્ત એ ફર થી તપાસ માંટે યાજક પાસે આવ ું. 8 યાજકે તેને

ફર થી તપાસવો અને જો સફેદ ડાઘ કે ચાંદુ ફેલા ું જ ું લાગે,
તો યાજકે તે માંણસને એક અ ુદ્ધ કો ઢયો જાહેર કરવો.

9 “જો કોઈ ક્તને કોઢ ું ચાંદુ હોય અને કોઢ હોવાની શંકા
જાય, તો તેને યાજક આગળ લઈ જવો. અને યાજકે તેને
તપાસવો. 10 જો ચામડ પર સફેદ ચાંઠુ પડ ું હોય, અને વાળ
ધોળા થઈ ગયા હોય અને સોજા પરની ચામડ કાચી લાગતી
હોય. 11 તો એ કોઢની શરૂઆત થઈ ૂક છે. એ જીર્ ણ કોઢ
છે, તેથી યાજકે તે ક્તને અ ુદ્ધ જાહેર કરવો. એને જુદો
રાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે તે અ ુદ્ધ જાહેર થઈ જ ુ ો
છે.

12 “પણ જો યાજકને ખબર પડે કે કોઢ ફાટ નીક ો છે અને
તેના સમગ્ર શર ર પર પગથી માંથા ુધી ફેલાઈ ગયો છે. 13 એટલે
યાજકે તેને તપાસવો, અને સમગ્ર શર ર રોગ પ્રસર ગયેલો ખબર
પડે તો તેને યાજકે ુદ્ધ જાહેર કરવો, આ ું શર ર સફેદ થઈ
ગ ું છે, તે ુદ્ધ છે. 14 પણ જો માંણસ પર કાચી ચામડ હોય,
તો કાચી ચામડ ારથી દેખાઈ હોય, ત્યારથી અ ુદ્ધ ગણવો,
યાજકે કાચી ચામડ તપાસવી અને માંણસને અ ુદ્ધ જાહેર કરવો.
15 શર ર પરની કાચી ચામડ એ સા બત કરે છે કે તે કોઢ છે.

16 “પર ુ જો કાચી ચામડ રૂઝાઈ જાય અને સફેદ થઈ જાય,
તો તે ક્તએ યાજક પાસે જ ું. 17 યાજકે ફર થી તેને તપાસવો,
અને જો તે ચાંદા સં ૂણર્ સફેદ થઈ ગયાં હોય, તો તેને ુદ્ધ
જાહેર કરવો એ ુદ્ધ છે.

18 “જો શર રની ચામડ માં ૂમડુ થઈને રૂજાઈ ગ ું હોય.
19 અને ૂમડાની જગ્યાએ સફેદ ડાઘ કે રતાશ પડતો સફેદ
સોજો ખબર પડે તો તે યાજકને બતાવી તપાસ કરાવવી. 20 જો
યાજકને લાગે કે રોગ ચામડ ની નીચે અંદર ુધી પ્રસર ગયો છે
અને તે ચાઠા પરના વાળ સફેદ થઈ ગયા છે, તો યાજક તેને
અ ુદ્ધ જાહેર કરે, કારણ કે ુમડામાંથી કોઢ ફાટ નીક ો છે.
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21 પણ જો તપાસતાં યાજકને એમ ખબર પડે કે એમાંના વાળ
સફેદ થયેલા નથી તે ચામડ કરતાં ઊડે ઊતરે ું નથી, અને ઝા ું
પડ ગ ું છે, તો તેણે તે વ્ય્ક તને સાત દવસ જુદો રાખવો.
22 જો રોગ ચામડ માં ફેલાયો હોય તો યાજકે તેને અ ુદ્ધ જાહેર
કરવો, કારણકે તે કોઢ છે. 23 પર ુ જો ચાઠુ એ ું ન એ ું રહે,
પ્રસરે ન હ, તો એ ૂમડા ું ચાઠુ છે, અને યાજકે તે ક્તને
ુદ્ધ જાહેર કરવો.
24 “જો કોઈ ક્તની ચામડ દાઝ જાય અને દાઝેલી જગ્યાએ

ચમક ું લાલાશ પડ ું સફેદ ચાઠુ થઈ જાય, 25 તો યાજકે તે
ચાંઠાની તપાસ કરવી જોઈએ. જો ચાઠાનાં વાળ સફેદ થઈ ગયા
હોય અને રોગ ચામડ ની નીચેના ભાગ ુધી ફેલાઈ ગયો હોય,
તો દાઝવાના ધામાંથી કોઢ ફેલાયો છે અને યાજકે તે ક્તને
એક અ ુદ્ધ કોઢ જાહેર કરવો. 26 પર ુ યાજક જુએ કે ચાઠાંમાં
સફેદ વાળ નથી, અને તે ચામડ ની નીચે ૂધી પ્રસરેલ નથી અને
ચાઠુ ઝા ું પડ ું જાય છે, તો યાજકે તે ક્તને સાત દવસ
માંટે જુદો રાખવો. 27 સાતમે દવસે યાજક તેને તપાસે ત્યારે જો
ચાઠુ ચામડ માં ફેલા ું હોય, તો યાજકે તેને અ ુદ્ધ જાહેર કરવો
એ કોઢ છે. 28 પર ુ જો ચાઠુ ચામડ પર ફેલા ું ના હોય અને
ઝાં ું થઈ ગ ું હોય, તો તે દાઝેલા ધા ું ચાઠુ છે માંટે યાજકે તે
ુદ્ધ જાહેર કર ું કેમકે તે દાઝેલા ું ચાઠુ છે.
29 “જો કોઈ ુરુષ કે ીના માંથા પર કે દાઢ એ પર રોગ

હોય 30 તો યાજકે તેની તપાસ કરવી, અને જો તે ચામડ કરતાં
ઊડુ ખબર પડે અને વાળ પીળા અને આછા થઈ ગયા હોય, તો
યાજકે તે ક્તને અ ુદ્ધ જાહેર કરવો, તે ઉંદર પ્રકારનો માંથાનો
કે હડપચીનો એક કોઢ છે. 31 પર ુ યાજક ઉંદર તપાસે ત્યારે તે
ચામડ કરતાં ઊડ ખબર ન પડે અને ત્યાંના વાળ હજી પણ કાળા
હોય, તો યાજકે તે ક્તને સાત દવસ જુદો રાખવો. 32 યાજકે
સાતમાં દવસે ફર થી તેની તપાસ કરવી જો ચાઠુ ફેલા ું ન હોય
અને વાળ પણ પીળા થયા ન હોય, તેમજ તે ચામડ કરતાં ઊડ
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ખબર ના પડ,ે 33 તો તે માંણસે ઉંદર વાળા ભાગ સવાય ચાઠાની
આજુબાજુના વાળ કપાવી નાખવા અને યાજકે તેને બીજા સાત
દવસ માંટે જુદો રાખવો. 34 યાજકે સાતમાં દવસે ફર થી તેને
તપાસવો, અને જો ઉંદર ચામડ માં ફેલાઈ ન હોય, અને ચામડ
કરતાં ઊડ ખબર ન પડ,ે તો યાજકે તે ક્તને ુદ્ધ જાહેર
કરવો. પછ તે ક્તએ વ ો ધોઈ નાખવાં એટલે તે ુદ્ધ થઈ
જશે. 35 છતાં તે ક્તને ુદ્ધ જાહેર કયાર્ પછ જો ઉંદર
ચામડ માં ફેલાય, 36 તો યાજકે તેને ફર થી તપાસવો, અને જો
ઉંદર ચામડ માં ફેલાઈ હોય, તો યાજકે તેના વાળ પીળા છે કે
ન હ એ પણ જોવાની જરૂર નથી. તેને અ ુદ્ધ કોઢ જાહેર
કરવો. 37 પણ જો ઉંદર હતી એવી ને એવી રહે અને તેમાં
કાળા વાળ ઊગવા માંડે તો તે કોઢ નથી. પણ ુદ્ધ છે અને
યાજકે તેને ુદ્ધ જાહેર કરવો.

38 “જો કોઈ ુરુષ કે ીને ચામડ માં સફેદ રગના ચાઠાં પડયાં
હોય, તો યાજકે તે તપાસવા.ં 39 જો તે સફેદ હોય અને ઝાખાં
પડતા જતા હોય તો તે કોઢ નથી, એમ સમજ ું કે ચામડ પર
કરો ળયો થયો છે અને એ માંણસ ુદ્ધ છે.

40 “જો કોઈ ક્તના માંથાના વાળ ખર પડયા હોય અને
માંથાના પાછળના ભાગમાં તેને ટાલ પડ હોય તો પણ તે ુદ્ધ
છે, કોઢ નથી. 41 જો માંથાના આગળના ભાગમાંથી વાળ ખર
ગયા હોય, તો આગળના ભાગમાં માંથા પર ટાલ પડે છતાં તે
ુદ્ધ છે તેને કોઢ નથી એમ કહેવાય. 42 પર ુ માંથા પરની

આગળ કે પાછળની ટાલમાં રતાશ પડતા સફેદ ડાઘ હોય, તો
કોઢની શરૂઆત થઈ છે એમ મનાય. 43 યાજકે તેને તપાસવો
અને પાછળની કે કપાળ પરની ટાલમાંનો ડાઘ રતાશ પડતો સફેદ
હોય તો તેને કોઢ થયો છે, ને તે અ ુદ્ધ છે. 44 યાજકે તેને
માંથામાં થયેલા રોગને કારણે અ ૂક અ ુદ્ધ જાહેર કરવો.

45 “જે ક્તને કોઢ થયો હોય તેણે પોતાનાં વ ો ફાડવાં,
પોતાના વાળ વખરાયેલા રહેવા દેવા, ઉપરનો હોઠ ુધીનો ભાગ
ઢાંક દેવો. અને ૂમો પાડવી, હુ અ ુદ્ધ છુ, હુ કોઢ છુ. 46 જયાં



લેવીય 13:47 xxx લેવીય 13:58

ુધી તે ક્તમાં રોગ રહે ત્યાં ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય, અને
એણે છાવણીની બહાર નવાસમાં રહે ું.

47 “જો ઊનના કે શણના કપડા ઉપર, 48 અથવા શણના કે
ઊનના તાણા કે વાણામાં અથવા ચામડામાં કે ચામડાની બનાવેલી
કોઈ વસ્ ુમાં ગનો ડાધ હોય, 49 તે લીલાશ પડતો કે રતાશ પડતો
હોય, તો તેને તપાસ માંટે યાજક પાસે લઈ જવો. 50 યાજકે સાત
દવસ ુધી ડાઘવાળ વસ્ ુને તપાસીને જુદ રાખવી. 51 અને
સાતમે દવસે તેણે ફર થી તે તપાસવી અને જો ડાઘ ફેલાયેલા
હોય, તો એ ભયાનક ગ છે. તે અ ુદ્ધ છે. 52 તેણે એ
ગવાળ વસ્ ુ બાળ નાખવી જોઈએ. કારણ એને ભયાનક
ગનો ચેપ લાગ્યો હોય છે, તેથી તેનો અ માં બાળ ને નાશ
કરવો જોઈએ. પછ તે ચામડુ હોય કે કપડુ પછ કાપડ વણે ુ
અથવા ુંથે ુ હોય અને ચામડુ તે કામે વપરાયે ુ હોય તેનાથી
કોઈ ફરક નથી પડતો.

53 “પર ુ સાતમે દવસે યાજક તેની તપાસ કરે ત્યારે ડાઘ
ફેલાયેલો ન જણાય. 54 યાજકે તે વસ્ ુને ધોઈ નાખવા માંટે
આજ્ઞા કરવી જોઈએ. અને તેને બીજા સાત દવસ જુદ રાખવી.
55 પછ તે સમય બાદ યાજકે ફર જો ુ,ં જો ડાઘનો રગ ન
બદલાય કે તે ના ફેલાય તો પણ તે ગ છે, અને તેથી તે અ ુદ્ધ
છે. તે વસ્ ુને ચેપ લાગેલો હોવાથી તેને બાળ નાખીને નાશ કરવો
જોઈએ.

56 “પણ યાજકને લાગે કે ધોયા પછ ડાઘ ઝાખો થયો છે, તો
તેણે તે વસ્ ુનો ડાઘવાળો, તો તેણે તે વસ્ ુનો ડાઘવાળો ભાગ
તે વ હોય કે પછ ચામડાની બનાવેલી વસ્ ુ હોય કે બીજી
કોઈ વસ્ ુ હોય, તેને તાણાવાણામાંથી ફાડ નાખવી. 57 છતાં જો
વ માં તાણાવાણામાં કે ચામડાની વસ્ ુમાં ફર થી ડાઘ દેખાય તો
ચેપ નવેસરથી ફેલાય છે એમ માંન ું અને જનેે ચેપ લાગ્યો હોય
તે વસ્ ુને અ માં બાળ ૂકવી. 58 જો વ , કે તાણાવાણો કે
ચામડાની કોઈ પણ વસ્ ુ ધોવાથી ડાઘ જતો રહે તો તેને બીજી
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વખત ધોઈ નાખવી, એટલે તે ુદ્ધ થઈ જશે અને ફર એક વાર
તેને ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.”

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

14
રોગ ુક્ત કોઢ ઓ ું ુ દ્ધકરણ

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “જે કોઈ કોઢમાંથી ુક્ત થયા
છે તેઓની ુ દ્ધની વ ધ આ પ્રમાંણે છે. 3 યાજકે છાવણીની
બહાર જઈને તેની તપાસ કરવી. યાજકને ખબર પડે કે કોઢનો
રોગ મટ ગયો છે, 4 તો યાજકે જનેી ુ દ્ધ કરવાની છે તે

ક્તને અ ુદ્ધ ન હ એવાં બે જીવતાં પક્ષીઓ, દેવદાર ું થોડુ
લાકડુ, કરમજી રગ ું કાપડ અને ઝુફો લાવવાને આદેશ આપવો.
5 પછ યાજકે એક પક્ષીને વહેતાં પાણીની ઉપર રાખેલા માંટ ના
વાસણમાં વધેરવાની આજ્ઞા કરવી. 6 ત્યાર પછ તેણે બીજુ પંખી.
દેવદાર ું લાકડુ, કરમજી કાપડ અને ઝુફો લઈને ઝરાના પાણી
ઉપર વધેરેલા પંખીના લોહ માં બોળવા.ં 7 જે ક્તની કોઢમાંથી
ુ દ્ધ કરવાની હોય તેના પર તેણે 7 વાર લોહ છાંટ તેને ુદ્ધ

કરવો, અને પેલા જીવતા પંખીને તેણે ુલ્લા ખેતરમાં છોડ ૂક ુ.ં
8 “જે માંણસ સાજો થયો છે તેને પોતાના વ ો ધોઈ નાખવા.

પોતાના માંથે ૂંડન કરાવ ું અને પાણીમાં સ્નાન કર ુ,ં એટલે તે
ુદ્ધ થયો ગણાય, અને છાવણીમાં રહેવા માંટે પાછો ફરે. પર ુ

સાત દવસ પયત તેણે પોતાના તં ુની બહાર રહે ું. 9 સાતમે
દવસે તેણે માંથાના, દાઢ ના અને પોતાનાં ભમર તેમજ શર ર
પરના બીજા બધા વાળ ૂંડાવી નાખવા. વ ો ધોઈ નાખવાં અને
પાણીમાં સ્નાન કર ું, પછ તે કોઢથી સં ૂણર્ ર તે સાજે થયો એમ
જાહેર થાય.
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10 “આઠમે દવસે તેણે એક વરસની ઉમરના બે ખોડખાંપણ
વગરનાં નરઘેટા,ં એક વરસની ખોડખાંપણ વગરની ઘેટ , 24 વાટકા
મોયેલા લોટનો ખાદ્યાપર્ણ અને પા કલો તેલ લઈને ુલાકાતમંડપ
પર જ ુ.ં 11 ુ દ્ધની વ ધ કરાવનાર યાજકે જનેી ુ દ્ધ કરવાની
છે તે ક્તને તેના અપર્ણો સાથે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારે
યહોવા સમક્ષ રજૂ કરવો. 12 ત્યાર પછ તેણે એક ઘેટો લઈને
પા કલો તેલ સાથે દોષાથાર્પર્ણને આરત્યપર્ણ તર કે યહોવાને
ધરાવવો. 13 ત્યાર પછ તેણે એ ઘેટાના બચ્ચાંને જે પ વત્ર ળે
પાપાથાર્પર્ણને અને દહનાપર્ણના હલવાનને વધેરવામાં આવે છે ત્યાં
વધેરવો. પાપાથાર્પર્ણની જમે જ દોષાથાર્પર્ણ યાજકને ખોરાક માંટે
આપી દે ુ.ં તે પરમપ વત્ર અપર્ણ છે.

14 “પછ યાજકે આ દોષાથાર્પર્ણ ું લોહ લઈને જે ક્ત
ુદ્ધ થયો છે તેના જમણા કાનની ૂટ પર, જમણા હાથના

અં ૂઠા પર તથા જમણા પગના અં ૂઠા પર લગાવ ું. 15 પછ
યાજકે સાથે લાવેલા તેલમાંથી થોડુ પોતાના ડાબા હાથના પંજા
પર રેડ ું. 16 પછ તેણે જમણા હાથની આંગળ તેમાં બોળવી
અને યહોવાની સમક્ષ સાત વખત એ તેલનો છટકાવ કરવો.
17 ત્યારબાદ હથેલીમાં રહેલા તેલમાંથી થોડુ લઈને જનેી ુ દ્ધ
કરવાની હોય તે ક્તના જમણા કાનની ૂટે અને જમણા હાથ
અને જમણા પગના અં ૂઠા પર જયાં પહેલાં દોષાથાર્પર્ણ ું લોહ
લગાડ ું હ ું ત્યાં લગાડ ુ.ં 18 પછ યાજકના હાથમાં ું બાક ું
તેલ તેણે જે ક્તની ુ દ્ધ કરવી હોય તેના માંથા પર લગાડ ને
યહોવા સમક્ષ તેનીપ્રાય ત વ ધ કરવી.

19 “ત્યાર પછ યાજકે પાપાથાર્પર્ણ ધરાવવો અને જનેી ુ દ્ધ
કરવાની હોય, તે માંણસની પ્રાય ત વ ધ કરવી અને ત્યાર પછ
તે દહનાપર્ણના પ્રાણીને માંર નાખ ુ.ં 20 પછ યાજકે વેદ ની
અ પર દહનાપર્ણ તથા ખાદ્યાપર્ણ બાળવા અને તે ક્ત માંટે
પ્રાય ત કર ુ,ં અને ત્યારે તે ક્ત ુદ્ધ થઈ જશે.

21 “જો તે માંણસ ગર બ હોય અને આ બ ું ધરાવી શકે એમ
ના હોય, તો તેણે માંત્ર એક જ ઘેટો દોષાથાર્પર્ણ તર કે લાવવો.
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યાજકે તેને તે ક્તના પ્રાય ત માંટે આરતીમાં ધરાવવો અને
તે તેને ુદ્ધ કરશે. તેણે ખાદ્યાપર્ણ તર કે ફકત તેલથી મોંયેલો
8 વાટકા લોટ અને પા કલો તેલ લાવ ું. 22 તથા બે હોલાં કે
બે ક ૂતરનાં બચ્ચા,ં જે તે લાવી શકે તેમ હોય તે લાવવાં, એક
પાપાથાર્પર્ણ માંટે અને બીજુ દહનાપર્ણ માંટે.

23 “આઠમે દવસે યાજક પાસે ુલાકાત મંડપના પ્રવેશદ્વાર
આગળ તે યહોવાની સમક્ષ પોતાના ુ દ્ધકરણની વ ધને માંટે આ
પક્ષીઓને સાથે લાવ.ે 24 યાજક ઘેટાનાં બચ્ચાંને દોષાથાર્પર્ણ
તર કે લે અને તેલ પણ લે અને વેદ આગળ યહોવાની સમક્ષ
આરત્યપર્ણ કરે. 25 ત્યારબાદ દોષાથાર્પર્ણ માંટેના ઘેટાનો વધ કરે
અને તે ું થોડુ લોહ લઈ તે ક્તના જમણા કાનની ૂટે અને
તેના જમણા હાથના અને જમણા પગના અં ૂઠે લગાવે. 26 ત્યાર
પછ યાજકે થોડુ તેલ પોતાની ડાબી હથેલીમાં રેડ ું. 27 અને
પોતાના જમણા હાથની આંગળ વડે તેમાં ુ થોડુ સાત વખત
યહોવાની સમક્ષ છાંટ ુ.ં 28 તે પછ દોષાથાર્પર્ણ ું લોહ લગાડ ું
હ ું તે જ જગ્યાએ યાજકે પેલા માંણસના જમણા કાનની ૂટ
પર અને જમણા હાથના અં ૂઠા પર અને જમણા પગના અં ૂઠા
પર તેલ લગાવ ુ.ં 29 અને હાથમાં બાક રહે ું તેલ જે માંણસની
ુ દ્ધ કરવાની હોય તેના માંથા પર રેડ ું અને યહોવા સમક્ષ તેણે
ુ દ્ધકરણ કરવો.
30-31 “પછ તે માંણસે એક હોલો કે ક ૂતર ું બચ્ ુ,ં જે તેને

પરવડ ું હોય, યાજકને પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને બીજુ દહનાપર્ણ
તર કે ખાદ્યાપર્ણની સાથે વેદ પર ચઢાવ ું. અને યાજક યહોવાની
સમક્ષ તે માંણસને માંટે પ્રાય ત કરે અને તે ુદ્ધ બની જશે.”

32 કોઢમાંથી સાજા થયેલા જે માંણસ ું ુ દ્ધ માંટે જરૂર
અપર્ણો લાવવા અશક્ત હોય તેને માંટે આ નયમ છે.

ઘરમાં કોઢના રોગ માંટેના નયમો
33 પછ યહોવાએ ૂસા અને હારુનને ક ું, 34 “મેં તમને

આપેલા કનાન દેશમાં જયારે તમે આવી પહોંચો અને હુ ત્યાં કોઈ
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ઘરમાં કોઢનો રોગ ૂકુ; 35 તો ઘરનો માં લક યાજક પાસે આવીને
માં હતી આપ,ે ‘માંરા ઘરમાં કોઢ હોય એ ું મને લાગે છે!’

36 “યાજકે તપાસ કરવા જતાં પહેલાં ઘર ખાલી કરવા જણાવ ું.
ન હ તો ઘરમાં ું બ ું જ અ ુદ્ધ ગણાશે. 37 ત્યાર પછ યાજકે
તપાસ કરવા ઘરની અંદર જ ું. તપાસ કરતાં જો તેને ખબર
પડે કે ભીંત પરના લીલાશ કે રતાશ પડતાં કાણા ભીંતમાં ઊડા
ઊતરતાં જાય છે. 38 તો તેણે ઘરમાંથી બહાર નીકળ સાત
દવસ માંટે ઘરને બંધ કર દે ું.
39 “સાતમે દવસે યાજકે પાછા આવીને ફર તપાસ કરવી,

જો તે કાણાઓ ભીંતમાં વધારે પ્રસયાર્ હોય, 40 તો યાજકે
ભીંતનામ ગવાળા ભાગને કાઢ નાખીને તેને શહરેની બહાર કોઈ
અ ુદ્ધ જગ્યાએ ફેંક દેવા માં લકને આદેશ કરવો. 41 ત્યારબાદ
ઘરની અંદરની ભીંતોને ખોતર નાખવાની આજ્ઞા તેણે આપવી
અને ખોતર કાઢે ું બ ું જ શહેરની બહાર કોઈ અ ુદ્ધ જગ્યાએ
ઠાલવી આવવા જણાવ ું. 42 જે જગ્યા ખાલી પડ હોય ત્યાં
બીજા પથ્થરો લાવીને ગોઠવવા અને ૂનાનો કોલ પણ નવો જ
વાપરવો તથા ઘરને નવેસરથી પ્લા ટર કરાવ ું.

43 “જો પથ્થરો કાઢ નાં ા પછ અને ઘરને નવેસરથી પ્લા ટર
કયાર્ પછ જો ફર થી ગ દેખાય, 44 તો યાજકે ફર થી આવીને
ઘરની તપાસ કરવી. અને તેને ખબર પડે કે ગ પ્રસ ુર્ છે તો
તે જલદ પ્રસરે તેવો ચેપ છે અને તે ઘર અ ુદ્ધ છે. 45 પછ
તે ઘરને તોડ પાડવાની આજ્ઞા આપવી. અને એ ઘરના પથ્થરો,
લાકડાં અને ગારો બ ું શહરેની બહાર કોઈ અ ુદ્ધ જગ્યાએ લઈ
જ ુ.ં 46 એ ઘર બંધ ર ું હોય તે દરમ્યાન કોઈ ઘરમાં પ્રવેશે
તો તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 47 જો કોઈ ક્ત તેમાં ૂઈ
જાય અથવા જમે તો તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવાં. 48 પર ુ
યાજક ઘરમાં જઈને તપાસે ત્યારે તેને ખબર પડે કે નવેસરથી
પ્લા ટર કયાર્ પછ ગ ફેલાયેલો નથી, તો તે ઘરને તે ુદ્ધ જાહેર
કરે કે ગનો ચેપ હવે ઘરમાં નથી.
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49 “મકાનની ુ દ્ધ માંટે તેણે બે નાનાં પંખીઓ, દેવદાર ું લાકડુ,
લાલ રગના કાપડનો ટુકડો અને ઝુફો લેવા.ં 50 એક પંખીને તેણે
ઝરાના વહેતાં પાણી ઉપર માંટ ના ઉપર વધેર ુ.ં 51 ત્યાર પછ
દેવદાર ું લાકડુ, ઝુફો અને કરમજી રગ ું કાપડ લઈ જીવતા પંખી
સાથે વધેરેલા પંખીના લોહ માં અને ઝરાના વહેતાં પાણીમાં બોળવાં
અને સાત વખત ઘર ઉપર છટકાવ કરવો. 52 આ પ્રમાંણે તેણે
પંખી ું લોહ , ઝરા ું પાણી, જીવ ું પંખી, દેવદાર ું લાકડુ, ઝુફો
અને કરમજી કાપડ, એનાથી ઘરની ુ દ્ધ કરવી. 53 ત્યારબાદ
યાજકે શહેરની બહાર ુલ્લા મેદાનમાં બીજા પક્ષીને છૂ કર ઉડ
જવા દે ુ.ં આ ર તે યાજક ઘરને ુદ્ધ કરશે અને ઘર સાફ થશે.”

54 બધી જ જાતના કોઢ માંટે સોજા-ચાંદાં- ૂમડાં માંટે, કપડાંને
તેમજ ઘરમાં લાગેલા કોઢના રોગ માંટે આ નયમો છે: 55 વ ોમાં
કે ઘરમાં, 56 કોઈની ચામડ ના સોજામાં કે દાઝવાથી થયેલા ઘામાં
કે ચાંદામાં; 57 આ ર તે તમે જાણી શકશો કે સાચે જ તે કોઢ
છે કે ન હ, તે માંટે જ આ નયમો આપવામાં આવેલ છે, કોઢની
બાબતમાં કોઈ અ ુદ્ધ કયારે કહેવાય, ને ુદ્ધ કયારે કહેવાય, તેની
સમજ માંટે આ નયમો છે.

15
શર ર સ્રાવની ુ દ્ધ માંટેના નયમો

1 યહોવાએ ૂસા તથા હારુનને ક ું, 2 “ઇસ્રાએલના લોકોને
આ કહો; જયારે કોઈ માંણસને તેના શર રમાંથી સ્રાવ* થતો હોય
ત્યારે તે માંણસ અ ુદ્ધ ગણાય. 3 સ્રાવ ચા ુ હોય ત્યારે અને
તેમાંથી સાજા થાય પછ પણ થોડા સમય માંટે તે અ ુદ્ધ ગણાય.

4 “સ્રાવવાળો માંણસ જે પથાર માં ૂએ કે બેસે તે પણ અ ુદ્ધ
ગણાય. 5 તેથી જે કોઈ ક્ત તે માંણસની પથાર ને સ્પશર્ કરે
તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવાં, પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ
ુધી તે અ ુદ્ધ રહેશ.ે 6 વળ અ ુદ્ધ ક્ત જે જગ્યા પર બેઠ

* 15:2: સ્રાવ શર રમાંથી નકળ ું પ્રવાહ જમેકે ુમાડાંમાંથી રસી, અથવા ુરુષ ું
વીયર્ અથવા ીનો મા સક સ્રાવ.
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હતી તે જગ્યા પર કોઈ બેસ,ે તો તે પણ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ
ગણાય. તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવાં અને સ્નાન કર ુ.ં
7 સ્રાવવાળા ુરુષને જે કોઈ સ્પશર્ કરે તો તેણે પોતાના વ ો
ધોઈ નાખવાં, પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ
રહેશ.ે 8 જો સ્રાવવાળો માંણસ કોઈના પર ૂંકે તો તે માંણસે
પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવા,ં પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ
ુધી તે અ ુદ્ધ રહેશે, 9 સ્રાવવાળો માંણસ જે જીન પર બેસીને

સવાર કરે તે પણ અ ુદ્ધ ગણાય. 10 સ્રાવવાળો માંણસ જયાં
બેઠો હોય તે વસ્ ુને જો કોઈ સ્પશર્ કરે તો સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ
ગણાય, અને જે કોઈ તે વસ્ ુને ઉપાડે તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ
નાખવાં પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય.
11 સ્રાવવાળો માંણસ પોતાના હાથ ધોયા વના જો કોઈ ક્તને
અડે તો તેણે પોતાના વ ો ધોઈ નાખવા, પાણીથી સ્નાન કર ું
અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય.

12 “અ ુદ્ધ ક્ત માંટ ના વાસણને સ્પશર્ કરે તો તે વાસણને
ફોડ નાખ ુ,ં અને લાકડા ું વાસણ હોય તો પાણીથી વીછળ
નાખ ું જોઈએ.

13 “ ારે તે ક્તનો સ્રાવ થોભી જાય ત્યારે તેણે
ુ દ્ધકરણની વ ધ માંટે સાત દવસની હાર જોવી. અને પોતાનાં

વ ો ધોઈ નાખવાં, અને ઝરણાનાં પાણીમાં સ્નાન કર ું, ત્યાર
પછ તે ુદ્ધ ગણાશ.ે 14 તે ક્તએ આઠમે દવસે તેણે બે
હોલા અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં લાવીને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર
યહોવા સમક્ષ આવીને યાજકને આપવા. 15 યાજકોમાંના એકને
પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને બીજાને દહનાપર્ણ તર કે યહોવાને ધરાવીને
સ્રાવવાળા માંણસની ુ દ્ધ માંટે યહોવા સમક્ષ પ્રાય ત કરે.

16 “જો કોઈ ુરુષને વીયર્સ્રાવ થાય, તે તેણે આખા શર ર પર
પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. 17 જે
કોઈ વ ો કે ચામડા પર વીયર્ પડ ું હોય તે ધોઈ નાખ ું. સાંજ
ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. 18 જે કોઈ ી ુરુષે જાતીય સંબંધ
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કય હોય અને ુરુષને વીયર્ સ્રાવ થયો હોય, તો તેમણે બંનેએ
પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તેઓ અ ુદ્ધ ગણાય.

19 “ ી માં સક ઋ ુમાં હોય તો તે સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ
ગણાય અને તે દવસો દરમ્યાન જે કોઈ તેને સ્પશર્ કરે તે સાંજ
ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 20 તે અ ુદ્ધ હોય ત્યારે એ જનેા પર
ૂતી હોય કે બેઠ હોય તે અ ુદ્ધ ગણાય. 21 જે કોઈ કત

તેની પથાર ને સ્પશર્ કરે તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવાં. 22 એ
ી જનેા પર બેઠ હોય એવી કોઈ પણ વસ્ ુને જો કોઈ સ્પશર્

કરે તો તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવા,ં પાણીથી સ્નાન કર ુ,ં
સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. 23 તે ી જનેા પર બેઠ હોય
તે પથાર અથવા આસન પરની કોઈ વસ્ ુને જો કોઈ સ્પશ તો
પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખે અને સ્નાન કરે. સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ
ગણાય.

24 “આ સમય દરમ્યાન જો કોઈ ુરુષ તેની સાથે જાતીય
સંબંધ કરે, તો તેના ઋ ુકાળની અ ુ દ્ધ તેને પણ લાગે અને તે
સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય, તે જે પથાર માં ૂએ તે પણ
અ ુદ્ધ ગણાય.

25 “જો કોઈ ીને ઋ ુકાળ સવાય ઘણા દવસો ુધી
રક્તસ્રાવ થાય અથવા તેના ઋ ુકાળ ઉપરાંત લાંબા સમય ુધી
તેનો અટકાવ ચા ુ રહે, તો જયાં ુધી અટકાવ આવે ત્યાં ુધી
તે ઋ ુકાળની જમે અ ુદ્ધ ગણાય. 26 એ સમય દરમ્યાન પણ
તે જે પથાર માં ૂએ તે તેના ઋ ુકાળના સામાંન્ય દવસોની જમે
અ ુદ્ધ ગણાય. અને તે જયાં બેસે તે જગ્યા પણ અ ુદ્ધ ગણાય.
27 જે કોઈ તે પથાર કે આસનને અડે તે અ ુદ્ધ ગણાય. તેણે
પોતાનાં કપડાં ધોઈ નાખવા,ં પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાજ ુધી
અ ુદ્ધ ગણાય. 28 સ્રાવ બંધ થયા પછ સાત દવસ પછ તે
ુદ્ધ ગણાય. 29 આઠમે દવસે તેણે બે હોલાં અથવા ક ૂતરનાં

બચ્ચાં લાવીને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર પાસે યાજકને આપવા.ં
30 યાજકે તેમાંના એકને પાપાથાર્પર્ણ માંટે અને બીજાને દહનાપર્ણ
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તર કે યહોવાને ધરાવવા અને તેણીના લોહ ના સ્રાવની ુ દ્ધ માંટે
પ્રાય ત કરે.

31 “આ ર તે ઇસ્રાએલના લોકોને અ ુ દ્ધની બાબતમાં ચેતવવા.
તમે તેઓને ચેતવશો ન હ, તો તેઓ માંરો પ વત્રમંડપ અ ુદ્ધ
કરશે, અને તેઓને મર ું પડશે.”

32 જે કોઈ ુરુષને સ્રાવ હોય તો તે અ ુદ્ધ છે. સ્રાવ અથવા
વીયર્પાત તે ુરુષને અ ુદ્ધ કરે છે. 33 ઋ ુસ્રાવમાં ી અ ુદ્ધ
હોય છે તેથી ઋ ુમતી ી સાથે જાતીય સંબંધ કરનાર ુરુષ
પણ અ ુદ્ધ છે. શર રના સ્રાવથી પીડાતા લોકો માંટેના નયમો
ઉપર પ્રમાંણે છે.

16
પ્રાય તનો દવસ

1 યહોવા સમક્ષ ૂપ અપર્ણ કરતી વખતે હારુનના બે ુત્રો
અવસાન પામ્યા. 2 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “તારા ભાઈ
હારુનને ચેતવણી આપ કે, તેણે પરમ પ વત્ર ાનમાં એટલે કે
તં ુના પડદાની અંદરની બાજુએ પ વત્ર કોશ પરના ઢાંકણ સમક્ષ
ઠરાવેલા સમયે જ પ્રવેશ કરવો, ન હ તો તે ું ૃત્ ુ થશ.ે કારણ
કે તે ઢાંકણના પરના ભાગમાં વાદળરૂપે હુ દશર્ન દઉ છુ.

3 “ત્યાં તેને પ્રવેશ કરવા માંટેની શરતો: તેણે પાપાથાર્પર્ણ માંટે
એક વાછરડો તથા દહનાપર્ણ તર કે એક ઘેટો લાવવો અને પછ જ
પરમ પ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ કરવો. 4 તેણે શણનો પ વત્ર અંગરખો
અને પાયજામો પહેરવો તથા કમરે શણનો કમરપટો બાંધવો અને
માંથે શણનો ફેંટો બાંધવો. આ બધાં પ વત્ર વ ો છે. તેથી એ
પહેરતાં પહેલાં તેણે પાણીથી સ્નાન કર ુ.ં

5 “ઇસ્રાએલી પ્રજાએ તેઓના પાપાથાર્પર્ણ માંટે બે બકરા તથા
દહનાપર્ણ તર કે એક ઘેટો આપવો. 6 તેણે પોતાના પાપાથાર્પર્ણ
માંટે યહોવાની સમક્ષ વાછરડાને વધેર ું અને પોતાના અને પોતાના
પ રવારના પાપની પ્રાય ત વ ધ કરવી.
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7 “ત્યાર પછ તેણે પેલા બે બકરાઓ લઈને ુલાકાત મંડપના
પ્રવેશદ્વાર આગળ યહોવા સમક્ષ રજૂ કરવા. 8 પછ તેણે ચઠ્ઠ
ઉપાડ ને એ બકરામાંથી એક યહોવાને માંટે અને એક અઝાઝેલ
માંટે ન કરવો.

9 “યહોવા માંટે ન થયેલ બકરો તેણે પાપાથાર્પર્ણ તર કે
ચઢાવવો. 10 પર ુ તેણે અઝાઝેલ માંટે પોતે પસંદ કરેલા બીજા
બકરાને લાવવો અને તેને જીવતો યહોવાની સમક્ષ ૂકવો, પછ
તેની પ્રાય ત વ ધ કર ને તેને બીજા લોકોના પાપોને ધરનાર તર કે
અઝાઝેલ પાસે અરણ્યમાં મોકલવો.

11 “હારુનને પોતાના અને પોતાના પ રવારના પાપાથાર્પર્ણને માંટે
વાછરડો ધરાવીને પ્રાય ત વ ધ કરવો અને તેને વધેરવો. 12 પછ
તેણે એક ૂપદાનીમાં યહોવા આગળની વેદ માંથી સળગતા અંગારા
લેવા, અને બે ૂઠ ઝ ણો દળેલો ૂપ લેવો, અને તેને પડદાની
પાછળ ઓરડ માં લઈ જવાં. 13 પછ યહોવા સમક્ષ અંગારા
ઉપર ૂપ નાખવો જથેી કરાર ઉપર ું ઢાંકણ ુમાંડાથી ઢકાઈ જશે
અને પોતે તેને જોવા ન હ પામ,ે અને મર ન હ જાય. 14 ત્યાર
પછ તેણે વાછરડાના લોહ માંથી થોડુ લોહ ઢાંકણની ૂવર્ બાજુએ
આંગળ વતી છાંટ ું અને ઢાંકણની સામે તેણે આંગળ વતી સાત
વાર લોહ ના છાંટા નાખવા.

15 “ત્યાર પછ તેણે લોકોના પાપાથાર્પર્ણના બકરા ું બ લદાન
કર ું અને તે ું લોહ પડદાની અંદરની બાજુ લાવ ું અને વાછરડાના
લોહ ની જમે મંજૂષાના ઢાંકણ ઉપર અને તેની સામે છાંટ ુ.ં
16 આ ર તે તેણે ઇસ્રાએલીઓની ુ દ્ધથી તેમના અપરાધો અને
તેમનાં પાપોથી પરમ પ વત્ર ાન ને ુકત કરવા; પ્રાય ત વ ધ
કરવી, એજ ર તે તેણે ઇસ્રાએલીઓની વસ્તીની વચમાં આવેલો
હોવાને કારણે ુલાકાતમંડપને લાગેલી અ ુ દ્ધઓની ુ દ્ધ માંટે
પ્રાય ત વ ધ કરવી.

17 “હારુન પ્રાય ત કરવા માંટે પરમ પ વત્ર ાનમાં દાખલ
થાય ત્યારથી તે પાછો આવે ત્યાં ુધી કોઈને ુલાકાતમંડપમાં
રહેવા ન દેવો. પોતાના માંટે, પોતાના પ રવારને માંટે તેમજ સમગ્ર
ઇસ્રાએલી સમાંજ માંટે પ્રાય ત વ ધ પતા ા બાદ 18 બહાર
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આવીને તેણે યહોવાની સમક્ષ વેદ પાસે જઈને તેનો પણ પ્રાય ત
વ ધ કરવો. તેણે વાછરડાના અને બકરાના લોહ માંથી થોડુ થોડુ
લઈને વેદ નાં ટોચકાંઓને લગાડ ું 19 એ લોહ માંથી આંગળ
વડે તેણે વેદ ઉપર સાત વખત છાંટા નાખવા, આ ર તે તેણે
ઇસ્રાએલીઓની અ ુ દ્ધથી ુકત કર તેને પ વત્ર કરવી.

20 “પરમ પ વત્ર ાનની, ુલાકાતમંડપની અને વેદ ની ુ દ્ધ
પતી ગયા પછ તેણે જીવતો રહેલો બકરો લાવવો. 21 અને પછ
હારુનને તેના માંથા પર હાથ ૂક ને ઇસ્રાએલીઓના બધા દોષ,
બધા અપરાધ, અને બધાં પાપ ક ૂલ કરવાં અને તે બધાં એ
બકરાંને માંથે નાખવાં, અને તે પછ તેણે આ કામ માંટે ન
કરેલા માંણસ સાથે તે બકરાને રણમાં મોકલી આપવો. 22 પછ
તે બકરો લોકોનાં સવર્ પાપ, જે જગ્યાએ કોઈ રહે ું ના હોય
તેવી નજન જગ્યાએ લઈ જશે, અને આ માંણસ તેને નજન
અરણ્યમાં છોડ દેશે.

23 “હારુનને બકરાને નજન અરણ્યમાં છોડ દ ધા બાદ
ુલાકાતમંડપમાં પાછા આવીને પ વત્ર ાનમાં દાખલ થતી વખતે

ધારણ કરેલાં શણનાં વ ો કાઢ નાખવાં, અને ત્યાં જ રહેવા
દેવા. 24 અને એક પ વત્ર ાનમાં સ્નાન કર ને પોતાનાં બીજાં
વ ો ધારણ કર ને બહાર જઈ પોતાના અને લોકોના દહનાપર્ણ
અપર્ણ કરવા, આ ર તે તે પોતાને અને લોકોને ુદ્ધ કરશ.ે 25 તેણે
પાપાથાર્પર્ણની ચરબી વેદ માં હોમી દેવી.

26 “અઝાઝેલ માંટેના બકરાને લઈ જનાર માંણસે પોતાનાં કપડાં
ધોઈ નાખવાં અને સ્નાન કર ુ,ં ત્યાર પછ જ તે છાવણીમાં પાછો
આવી શકે.

27 “પછ પાપાથાર્પર્ણ તર કે ધરાવેલા વાછરડાને અને બકરાંને-
જમે ું લોહ પ્રાય ત વ ધ માંટે પ વત્ર ાનમાં લઈ જવામાં
આ ું હ ુ,ં તેમને છાવણી બહાર લઈ જવા અને ચામડા,ં માંસ
અને આંતરડાં સ હત બાળ નાખવા.ં 28 આ બ ું બાળનાર માંણસે
પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવા,ં સ્નાન કર ું અને પછ છાવણીમાં
પાછા ફર ું.
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29 “નીચે દશાર્વેલ નયમ તમાંરે સદાય પાળવાનો છે: તમાંરે
તથા તમાંર મધ્યે વસતા વદેશીઓએ સાતમાં મ હનાના દશમાં
દવસે ઉપવાસ કરવો અને કોઈ કામ કર ું ન હ. 30 તે દવસે
તમને ુદ્ધ કરવા માંટે પ્રાય ત વ ધ કરવામાં આવશે; તમાંરે
યહોવાની દ્ર એ બધાં પાપોથી ુદ્ધ થવા ું છે. 31 તમાંરા માંટે
તે બહુ ખાસ વશ્રામનો દવસ છે. તમાંરે ઉપવાસ કરવાનો છે
અને કઈ કામ કરવા ું નથી. આ કાયમ માંટેનો નયમ છે.

32 “આ પ્રાય ત વ ધ ુ યાજકે જે તેના પતાના ાને
વ ધ ૂવર્ક દ ક્ષત કરવામાં આ ો હોય તેણે કરવો, તે યાજકે
પ વત્ર શણના કપડા પહેરવા. 33 તેણે શણનાં પ વત્ર વ ો ધારણ
કરવાં અને પરમ પ વત્ર ાનને માંટે, ુલાકાતમંડપને માંટે, વેદ માંટે,
યાજકો માંટે, તથા લોકોના સમગ્ર સમાંજ માંટે પ્રાય ત વ ધ
કરવો. 34 આ કાયમી નયમ છે, પ્ર તવષર્ આ ર તે એક વખત
ઇસ્રાએલીઓનાં પાપો માંટે પ્રાય ત કર ુ.ં”
યહોવાએ ૂસાને આપેલી આ સવર્ આજ્ઞાનો હારુને અમલ

કય .

17
પ્રાણીને માંર ને ખાવાના નયમો

1 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 2 “ ું હારુનને તેના ુત્રોને તેમજ બધા
ઇસ્રાએલીઓને આ પ્રમાંણે જણાવ: યહોવાએ આ ુજબ જણા ું
છે. 3-4 જો કોઈ ઇસ્રાએલી પહેલા ુલાકાતમંડપનાં પ્રવેશદ્વાર
એટલે કે યહોવાના પ વત્ર મંડપ આગળ બળદ, હલવાન અથવા
બકરાનો યહોવાને ધરા ા વના છાવણીમાં કે છાવણી બહાર
વધ કરશે, તો તે રક્તપાતનો ુનેગાર ગણાશ;ે તેને સમાંજમાંથી
જુદો કરવો. 5 આ નમય આપવામાં આ ો જથેી ઇસ્રાએલીઓ
ુલ્લા મેદાનોમાં વધેરેલા પ ુઓ યહોવાને ભેટ અપર્ણ કરવા

લાવશે. તેઓએ તેને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ યાજક
સમક્ષ લાવીને યહોવાને ભોગ તર કે ધરાવવાં, 6 અને યાજકે
અપર્ણ ું લોહ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળની યહોવાની
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વેદ પર છાંટ ું અને ચરબી વેદ માં હોમી દેવી. એની ુવાસથી
યહોવા પ્રસ થાય છે. 7 તેઓ ુલ્લા મેદાનોમાં તેમના ‘વન
દેવતાઓન’ે અપર્ણ ચઢાવે છે તે બંધ થ ું જોઈએ. ઇસ્રાએલીઓ
ખોટા દેવોની પાછળ પડ્યા છે. આ ર તે તેઓએ વારાંગના જવેો
વતાર્વ કય છે. ઇસ્રાએલીઓ અને તેમના વંશજો માંટે આ કાયમી
નયમ છે.
8 “જો કોઈ ઇસ્રાએલી અથવા ઇસ્રાએલીઓ વચ્ચે રહેતો

વદેશી ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ યહોવાને ધરા ા વગર
દહનાપર્ણ કે બીજો કોઈ યજ્ઞ ચઢાવ,ે 9 તો તેનો સમાંજમાંથી
બ હષ્કાર કરવો.

10 “અને જો કોઈ ઇસ્રાએલી અથવા ઇસ્રાએલીઓ વચ્ચે વસતો
વદેશી લોહ વા ું માંસ જમશે, તો હુ (દેવ) તેની વ ુખ થઈશ
અને હુ તેને તેના લોકોથી જુદો કર શ. કારણ લોહ એ જ
પ્રાણીનો પ્રાણ છે. 11 કારણ કે શર રનો જીવ લોહ માં છે અને મેં
તમને તે લોહ ને વેદ પર રેડવાના કાયદા આપ્યા છે. આ તમાંરે
પોતાની ુ દ્ધ માંટે કરવા ું છે. તમાંરે તે લોહ મને જીવની કમત
તર કે આપવા ું છે. 12 ઇસ્રાએલના લોકોને આપવામાં આવેલી
આ આજ્ઞા પાછળ ું કારણ એ છે કે તે લોકો કે તેઓમાં વસતો
કોઈ વદેશી લોહ નો ખોરાકમાં ઉપયોગ ન કરે.

13 “જે કોઈ ઇસ્રાએલી અથવા ઇસ્રાએલીઓ વચ્ચે વસતો
વદેશી ખાદ્ય પક્ષીનો શકાર કરે ત્યારે તેણે તે ું બ ું લોહ વહ
જવા દે ુ.ં અને તેના પર માંટ ઢાંક દેવી. 14 કારણ કે
લોહ માં તેનો જીવ છે, તેથી જ મેં ઇસ્રાએલની પ્રજાને ક ું છે કે
કદા પ રકત ખા ું ન હ, કેમકે દરેક પ્રાણી અને પક્ષીનો જીવ તેના
લોહ માં છે, તેથી જો કોઈ ખાય તો તેનો સામાં જક બ હષ્કાર
કરવો જોઈએ.

15 “જે કોઈ ઇસ્રાએલી કે વદેશી કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામે ું
અથવા જગલી પ્રાણીઓ માંર નાખે ું પ્રાણી ખાય તો તેણે પોતાનાં
વ ો ધોઈ નાખવા.ં પાણીથી સ્નાન કર ું અને સાંજ ુધી તે
અ ુદ્ધ ગણાય તેથી કશાને અડ ું ન હ. 16 પછ થી જ તે ુદ્ધ
જાહેર થશે, જો તે પોતાનાં વ ો ધોઈ ન નાખે અને સ્નાન ન
કરે, તો તે ું પ રણામ તેને માંથે, તેને પાપની સજા ભોગવવી પડ.ે”
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18
જાતીય સંબંધોના નયમો

1 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 2 “ઇસ્રાએલી પ્રજાને કહે: હુ યહોવા
તમાંરો દેવ છુ. 3 માંટે તમાંરે લોકોએ પહેલા તમે જયાં રહેતા
હતા, તે મસરના અથવા હુ તમને લઈ જાઉ છુ તે કનાન દેશના
લોકોની જમે વતર્ ુ ન હ, તમાંરે તેમના રવાજો પાળવા ન હ.
4 તમાંરે ફકત માંરા જ વ ધઓ પાળવા, અને તમાંરે તેનો અમલ
સં ૂણર્ ર તે કરવો. અને તે અ ુસાર તમાંરે તમાંરુ જીવન ગાળ ુ.ં
હુ યહોવા તમાંરો દેવ છુ. 5 તમાંરે માંરા વ ધઓ અને નયમો
પાળવા. જે માંણસ તે ું પાલન કરશે તે જીવવા પામશે, હુ યહોવા
છુ.

6 “તમાંરામાંના કોઈએ પણ લોહ ની સગાઈવાળા સાથે જાતીય
સંબંધ કરવો ન હ, હુ યહોવા છુ.

7 “કોઈ પણ ુત્રએ પોતાની માંતા સાથે જાતીય સંબંધ કર ને
પતાને કલંક લગાડ ું ન હ. એ તમાંર માંતા છે તેને તમાંરે
કલં કત ન કરવી. 8 પોતાના પતાની પત્નીઓમાંથી કોઈની સાથે
જાતીય સંબંધ કરવો ન હ કારણ કે તેમાં પતા ું અપમાંન છે.

9 “પોતાની બહેન કે ઓરમાંન બહેન, સાથે જાતીય સંબંધ કરવો
ન હ પછ તે તમાંરા બાપની ુત્રી હોય કે માંતાની ુત્રી હોય; તે
એક જ ઘરમાં જન્મી હોય તેથી તમાંરે તેની સાથે લ ન કરવાં
કે જાતીય સંબંધ પણ ન કરવો.

10 “તમાંરે તમાંરા ુત્રની ુત્રી, કે ુત્રીની ુત્રી સાથે લ કે
જાતીય સંબંધ ન કરવો, એ તમાંર પોતાની જાતને કલં કત કરવા
બરાબર છે.

11 “તમાંરે તમાંરાં પતાની પત્નીને તમાંરા પતાથી થયેલ ુત્રી
સાથે લ કે જાતીય સંબંધ ન કરવો, તે તમાંર બહેન છે.

12 “તમાંરે તમાંરા પતાની બહેન સાથે જાતીય સંબંધ ન કરવો,
કારણ કે તમાંરા પતાની સાથે લોહ ની સગાઈ છે. 13 તમાંરે
તમાંર માંતાની બહેન સાથે જાતીય સંબંધ ન કરવો, કારણ કે
એને તમાંર માંતા સાથે લોહ ની સગાઈ છે, 14 તમાંરે તમાંરા
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પતાના ભાઈને બદનામ ન કરવા, તમાંરે તેની પત્ની સાથે જાતીય
સંબંધ ન કરવો, કારણ કે તમાંર કાક છે.

15 “તમાંરે તમાંર ુત્રવ ૂ સાથે જાતીય સંબંધ ન કરવો, તે
તમાંરા ુત્રની પત્ની છે, તમાંરે તેને કલં કત ન કરવી.

16 “તમાંરે તમાંર ભાઈની પત્ની સાથે જાતીય સંબંધ ન કરવો,
કારણ એ તમાંરા ભાઈને કલં કત કયાર્ બરાબર છે.

17 “તમાંરે કોઈ ી સાથે તેમજ તેની ુત્રી, પૌત્રી કે દો હત્રી
સાથે જાતીય સંબંધ કરવો ન હ, કારણ કે તેઓ નજીકનાં સગાં
છે, અને એમ કર ું એ અ તશય દુ કમર્ છે.

18 “તમાંર પત્ની જીવતી હોય ત્યા ુધી તેની બહેન સાથે
લ ન કરવા. કેમકે તમે બ ેને પરણો તો તેમના વચ્ચે અણગમો
થાય. તમાંરે તમાંર સાળ સાથે જાતીય સંબંધ ન કરવો.

19 “તમાંરે કોઈ ઋ ુમ ત ી સાથે જાતીય સંબંધ ન કરવો,
કારણકે તે આ સમયમાં અ ુદ્ધ છે.

20 “તમાંરે પારકાની ી સાથે ભચાર ન કરવો: પર ીથી
તમાંર જાતને અ ુદ્ધ ન કરવી.

21 “તમાંરે તમાંરુ કોઈ બાળક મોલેખને ચઢાવવા આપ ું ન હ.
મોલેખની વેદ પર તમાંરા બાળકની આહુ ત ન આપવી. આ ર તે
તમે કરશો તો તમાંરા દેવનો અનાદર થશે અને તેમના નામને કલંક
લાગશ,ે હુ યહોવા છુ.

22 “સજાતીય શાર રક સંબંધની સં ૂણર્ મનાઈ છે. તમાંરે કોઈ
ુરુષ સાથે ીની જમે જાતીય સંબંધ ન કરવો, કેમકે એ તો

ભયંકર પાપ છે.
23 “તમાંરે કોઈ માંદા પ ુ સાથે ીની જમે જાતીય સંબંધ ન

કરવો, એથી તમે અ ુદ્ધ થશો, કોઈ ીએ કોઈ નર પ ુ સાથે
જાતીય સંબંધ ન કરવો, એ વકૃ ત છે, તે ભયંકર દુ તા છે.

24 “આમાંની કોઈ પણ ર તે તમાંરે તમાંર જાતને અ ુદ્ધ ન
કરવી. હુ જે પ્રજાઓને તમાંરા માંટે ાન ખાલી કરવા હાંક
કાઢનાર છુ તેઓ આવી ર તે અ ુદ્ધ થયેલ પ્રજા છે. 25 એ
સમગ્ર દેશ આ પ્રકારની દુ પ્ર ૃ તઓથી ભ્ર બની ગયો છે,
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તેથી ત્યાં રહેતા લોકોને એમના દોષની સજા કર ને હુ તેઓને તે
દેશમાંથી હાંક કાઢવાનો છુ.

26 “પર ુ તમાંરે માંરા વ ધઓ અને નયમો ું પાલન કર ુ.ં
તમાંરે આમાં ું કોઈ ૃણાજનક કાયર્ કર ું ન હ, પછ ભલે તમે
ઇસ્રાએલ પ્રજામાં જન્મેલા હોય કે વદેશથી આવીને વસ્યા હોય.
27 તમાંરા પહેલા જે પ્રજા આ દેશમાં રહેતી હતી, તે આ બધા
ૃણાજનક કાય કરતી હતી તેથી દેશ અ ુદ્ધ થઈ ગયો. 28 તમે

આ પ્રમાંણે કરશો ન હ, ન હ તો તે પ્રજાની જમે તમને પણ તે
દેશમાંથી હુ હાંક કાઢ શ. 29 જે કોઈ આમાં ું કોઈ પણ ભયંકર
પાપ કરશે તેનો સમાંજમાંથી બ હષ્કાર થશે. 30 માંટે ફરમાંન ું
પાલન ચોકસાઈ ૂવર્ક કરજો, તમાંરા પહેલાના લોકો ૃણાપાત્ર
રવાજો પાળતા હતા, તે ું પાલન કર ને તમાંર જાતને અ ુદ્ધ ન
બનાવશો. હુ તમાંરો દેવ યહોવા છુ.”

19
ઇસ્રાએલ દેવ ું છે

1 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ઇસ્રાએલીઓના સમગ્ર
સમાંજને આ પ્રમાંણે જણાવ: તમે પ વત્ર થાઓ, કારણ હુ
તમાંરો દેવ યહોવા પ વત્ર છુ.

3 “તમાંરામાંના પ્રત્યેક ક્તએ પોતાના માંતા પતાને માંન આપ ું
અને માંરા ખાસ વશ્રામવારો ું પાલન કર ું. હુ તમાંરો દેવ યહોવા
છુ.

4 “ધા ુની ૂ તઓ બનાવશો ન હ, ને ૂ ત ૂજા કરશો ન હ.
હુ યહોવા તમાંરો દેવ છુ.

5 “તમે ારે યહોવાની આગળ ભેટ અપર્ણ ચઢાવો ત્યારે તેને
સરખી ર તે ચઢાવો જથેી તેનો સ્વીકાર થાય. 6 જે દવસે તમે
અપર્ણ કરો તે જ દવસે જમી લે ું જોઈએ. અને પછ તે દવસે
જે કાંઈ બચ્ ું હોય તે જમી લે ું; પર ુ ત્રીજા દવસ ુધી એમાં ું
જે બચે તે અ માં બાળ નાખ ું. 7 કારણ, તે દૂ ષત છે અને
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તે ત્રીજે દવસે સહેજપણ ખા ું ન હ, કારણ કે તે અમંગળ છે,
એનો સ્વીકાર ન હ થાય. 8 જે કોઈ તે ખાય તેણે સજા ભોગવવી
પડશે, કારણ, તે દો ષત છે. તેણે યહોવાને ચઢાવે ું પ વત્ર અપર્ણ
ભ્ર ક ુર્ છે, તેથી તેનો લોકોએ સામાંજીક બ હષ્કાર કરવો.

9 “જયારે તમે ખેતરમાં પાકની કાપણી કરો ત્યારે છેક ૂણા
ુધી લણશો ન હ અને ધઉની કાપણીનો મોડ પણ વીણી લેશો

ન હ. 10 એ જ પ્રમાંણે દ્રાક્ષના વેલાને ૂરે ૂરા વીણશો ન હ, તેમજ
નીચે પડલેી દ્રાક્ષ પણ વીણશો ન હ. ગર બો તેમજ ૂસાફરો માંટે
તે રહેવા દેજો. હુ યહોવા તમાંરો દેવ છુ.

11 “તમાંરે ચોર કરવી ન હ, કે કોઈને છેતર ું કે ઠગ ું પણ
ન હ. 12 તમાંરે ખોટ વાત માંટે માંરા નામના સમ ખાઈને તમાંરા
દેવ યહોવા ું નામ વગોવ ું ન હ, કારણ, હુ યહોવા છુ.

13 “તમાંરે કોઈને ૂંટવો ન હ કે કોઈ ું શોષણ કર ું ન હ, ત્રાસ
આપવો ન હ, મજૂર એ રાખેલા માંણસ ું મહેનતાણું સમયસર
ૂકવી દે ુ.ં તેઓના મહેનતાણાંમાંથી તાર પાસે કાંઈ બાક રહે

તો તે સવાર થતાં ુધી તાર પાસે રાખ ું ન હ.
14 “બહેરા માંણસને કદ શાપ ના દેવો, અને અંધજનના માંગર્માં

અડચણ ન ુકવા. માંર બીક રાખજો. હુ તમાંરો દેવ યહોવા
છુ.

15 “ન્યાયધીશોએ પોતાના ન્યાયમાં સદા પ્રામાં ણક રહે ું, ગર બો
પ્રત્યે ખોટ દયા દશાર્વીને કે મોટાની આણ રાખીને અન્યાયી ુકાદો
આપવો ન હ, હમેશા ઉ ચત ન્યાય કરવો. 16 દેશબાંધવોમાં તમાંરે
કોઈની કૂથલી કરવી ન હ, કોઈના પર ખોટો આરોપ ૂક ને એ ું
જીવન જોખમમાં ૂક ું ન હ, હુ યહોવા છુ.

17 “તમાંરે તમાંરા ભાઈના વષે મનમાં ડખ રાખીને તેનો તરસ્કાર
કરવો ન હ, તારા પડોશીને પાપ કરે તો તેનો દોષ બતાવી ઠપકો
આપવો અને તેને છોડ ૂકવો. એટલે તે ું પાપ તમાંરા માંથે
આવે ન હ. 18 કોઈના પર વૈર વાળ ને બદલો લેવાની ભાવના
રાખવી ન હ, પર ુ જમે પોતાના પર પ્રેમ રાખીએ તેમ પડોશીઓ
પર પણ પ્રેમ રાખવો. હુ યહોવા છુ.
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19 “માંરા નયમો પાળજો. તમાંરાં પ ુઓને જુદ જાતનાં પ ુ
સાથે ગભાર્ધાન કરાવશો ન હ. તમાંરા ખેતરમાં એક સાથે બે
જાતનાં બી વાવશો ન હ તેમજ જુદ જુદ બે જાતના તાર ું વણે ું
કાપડ પણ પહેરશો ન હ.

20 “જો કોઈ માંણસ બીજા માંણસની દાસીનાપર ઉપભોગ કરે,
જે તેણે તેને ખર દ ન હતી અથવા આઝાદ ન હતી તો શક્ષા
થવી જોઈયે પણ બ ેને ૃત્ ુદડ ન થાય, કારણ કે તે આઝાદ
ન હતી. 21 તેથી તેમાં સંડોવાયેલ ક્તએ દોષાથાર્પર્ણ માંટે
ુલાકાતમંડપના દ્વાર આગળ યહોવા સમક્ષ ઘેટો લઈને આવ ું.

22 અને યાજકે તે ક્તના પાપના નવારણાથ યહોવા સમક્ષ
પ્રાય ત વ ધ કરવી, એટલે તેને માંફ કરવામાં આવશે.

23 “કનાન દેશમાં તમે ારે પ્રવેશ કરો અને કોઈ પણ ફળ ું
ૃક્ષ રોપો તો તેનાં ફળને ત્રણ વષર્ ુધી અ ુદ્ધ હોવાને કારણે

ખાશો ન હ. 24 ચોથે વષ તેના બધા જ ફળને યહોવા ું સ્તવન
કરવા માંટે અપર્ણ કર દેજો. 25 છેવટે પાંચમે વરસે તમે તેનાં
ફળ ખાઈ શકો. જો એમ કરશો તો તેનો ફાલ વ ુ ઊતરશ.ે હુ
યહોવા તમાંરો દેવ છુ.

26 “તમાંરે લોહ વા ું માંસ ખા ું ન હ, તેમજ કામણ ટૂમણ
પણ કર ું ન હ, તેમજ તમાંરે ો તષીઓ કે જાદગુરો પાસે જ ું
ન હ.

27 “તમાંરા કાનની બાજુના વાળ ૂ ત ૂજાકોની જમે કાપો ન હ,
તમાંર દાઢ બોડવી ન હ. 28 કોઈના ૃત્ ુના શોકમાં તમાંરા શર ર
પર ઘા કરવા ન હ તથા તમાંરા શર ર પર છૂદણાં છૂદાવવા ન હ,
હુ યહોવા છુ.”

29 “તમાંર ુત્રીને દેવદાસી બનીને ભ્ર થવા દેશો ન હ; તમાંરા
દેશના લોકોને વારાંગના બનવા દેતા ન હ. તે પ્રકાર ું પાપ તમાંરા
આખા દેશમાં પ્રચ લત ન થવા દેતા.

30 “તમે માંરા સાબ્બાથો પાળજો, અને માંરા પ વત્ર ાન ું માંન
જાળવજો, હુ યહોવા છુ.
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31 “ ૂવા કે જાદગુરો પાસે જઈને તેમને પ્ર ો ૂછ ને તેમની
સલાહ લઈને તમાંર જાતને અ ુદ્ધ કરશો ન હ, કારણ કે હુ
યહોવા તમાંરો દેવ છુ.

32 “દેવનો ડર રાખો અને વડ લો ું સન્માંન કરો, તેઓ ારે
ઓરડ માં આવે ત્યારે ઉભા થાવ, હુ તમાંરો દેવ યહોવા છુ.”

33 “જો કોઈ વદેશી તમાંરા દેશમાં આવે, ને તમાંર સાથે રહે
તો તમાંરે તેને છેતરવો કે તેની પર ત્રાસ કરવો ન હ. 34 તેને તમાંરે
તમાંરા જવેો જ વતની માંનવો અને તેના પર તમાંર જાત જટેલો
જ પ્રેમ રાખો. તમે પણ મસરમાં પરદેશી હતા તે ું સ્મરણ કરો.
હુ યહોવા તમાંરો દેવ છુ.

35 “તમાંરે લોકોનો ન્યાય કરતી વખતે નષ્પક્ષ રહે ું. લંબાઈ
માંપવામાં, કે વસ્ ુઓ ું વજન કરવામાં અને માંપવામાં ખોટાં માંપ
વાપર કોઈની સાથે છેતર પડ કરવી ન હ. 36 તમાંરે સાચાં
ત્રાજવાં, સાચાં કાટલાં, અને સાચાં માંપ રાખવા,ં હુ તમને મસર
દેશમાંથી બહાર લઈ આવનાર તમાંરો દેવ યહોવા છુ.

37 “તમાંરે માંરા બધા જ નયમો આજ્ઞાઓ અને માંર વ ધઓ
પ્રત્યે સં ૂણર્ ધ્યાન આપ ું અને કાળજી ૂવર્ક તે ું પાલન કર ું અને
તેમનો અમલ કરવો, કારણ, હુ યહોવા છુ.”

20
ૂ ત ૂજા વરુદ્ધ ચેતવણી

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ ું ઇસ્રાએલી પ્રજાને આ આજ્ઞાઓ
આપ: જો કોઈ ઇસ્રાએલી કે તેઓની વચમાં રહેતો વદેશી પોતાનાં
બાળક મોલેખ દેવને ચઢાવવા આપે તો તેને ૃત્ ુદડ આપવો.
3 હુ પોતે તે માંણસની વરુદ્ધ થઈશ, અને તેના લોકોમાંથી તેનો
બ હષ્કાર કર શ, કારણ તેણે મોલેખને પોતા ું બાળક ચઢાવીને
માંરા પ વત્ર ાનને ભ્ર ક ુર્ છે. અને માંરા પ વત્ર નામને કલં કત
ક ુર્ છે. 4 જો કોઈ માંણસ પોતા ું બાળક મોલેખને ચઢાવે, ત્યારે
દેશના લોકો જો આંખ આડા કાન કરે અને તેને ૃત્ ુદડ આપવાની
ના પાડ,ે 5 તો હુ જાતે તેની અને તેના પ રવારની વ ુખ થઈ
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જઈશ, અને તેનો તથા તેની સાથે મોલેખની ૂજા કરનારા તથા
માંરા તરફ વ ાસઘાત દાખવનાર સૌ કોઈનો તેના લોકોમધ્યેથી
બ હષ્કાર કર શ.

6 “જે કોઈ માંરા પ્રત્યે વ ાસઘાત દાખવશે અને મધ્ય ી
તથા જાદગુરો પાસે જઈને તેમની સલાહ લેશે, તેની હુ વ ુખ
થઈશ અને તેમના લોકોમાંથી તેનો હુ બ હષ્કાર કર શ.

7 “તેથી તમાંર જાતને ુદ્ધ અને પ વત્ર રાખો, કારણ કે, હુ
યહોવા તમાંરો દેવ પ વત્ર છુ. 8 તમાંરે કાળજી ૂવર્ક માંરા સવર્
વ ધઓ ું પાલન કર ુ,ં કારણ હુ તમને ુદ્ધ કરનાર યહોવા છુ.
9 “જો કોઈ પોતાના પતાને અને માંતાને શાપ આપે તો તેને
ૃત્ ુદડ આપવો. એણે પોતાના પતાને કે માંતાને શાપ આપ્યો

છે તેથી તે પોતાના મોત માંટે પોતે જ જવાબદાર ગણાય.

જાતીય સંબંધોની સજાઓ
10 “જે કોઈ ુરુષ પર ી સાથે ભચાર કરે તો તેને અને
ીને બંનેને ૃત્ ુદડ આપવો. 11 જો કોઈ ુરુષ પોતાના પતાની

પત્ની સાથે કૂકમર્ કરે, તો તેણે પોતાના પતાને કલંક લગાડ ું છે,
તે બંને ૃત્ ુદડને પાત્ર થાય. તેમના મોતની જવાબદાર તેમને
માંથે છે.

12 “જો કોઈ ુરુષ પોતાની ુત્રવ ુ સાથે ભચાર કરે, તો તે
બંનેને ૃત્ ુદડ આપવો. તેમણે અગમ્યગમન ક ુર્ હોવાથી પોતાના
મોત માંટે તેઓ પોતે જ જવાબદાર ગણાય.

13 “જો કોઈ ુરુષ અન્ય ુરુષ સાથે ીની જમે ભચાર
કરે તો તે બંનેએ અમંગળ ક ુર્ છે, તેમને ૃત્ ુદડ આપવો. તેમના
ૃત્ ુ માંટે તેઓ પોતેજ જવાબદાર છે.
14 “જો કોઈ ુરુષ કોઈ ીને તેની માંતાને બંનેને પરણે કે
ભચાર કરે તો તે દુ તા છે. તે ુરુષને અને તે ીઓને

અ માં બાળ ૂકવા,ં તમાંરામાં લંપટતા હોવી જોઈએ ન હ.
15 “જો કોઈ ુરુષ કોઈ પ ુ સાથે કુકમર્ કરે, તો તેને ૃત્ ુદડ

આપવો અને તે પ ુને માંર નાખ ું. 16 અને જો કોઈ ી કોઈ
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પ ુ સાથે જાતીય સંબંધ કરે, તો તે ીને અને પ ુને બંનેને માંર
નાખવાં કારણ, તેઓ એ જ શક્ષાને લાયક છે.

17 “જો કોઈ ુરુષ પોતાના પતાની કે માંતાની ુત્રીને પરણે
અને તેની સાથે જાતીય સંબંધ કરે તો એ અત્યંત લજ્જાસ્પદ છે.
તેમનો વઘ જાહેરમાં કરવો. એ ક્તએ પોતાની બહેન સાથે

ભચાર કય છે માંટે તેનો સમાંજમાં બ હષ્કાર કરવો. તેનો
દોષ ુરુષને માંથે છે.

18 “જો કોઈ ુરુષ કોઈ ી સાથે તેના ઋ ુકાળ દરમ્યાન
શાર રક જાતીય સંબંધ કરે તો નયમોનો ભંગ કરવા બદલ બંનેનો
સમાંજમાંથી બ હષ્કાર કરવો.

19 “કોઈ પણ ુરુષે તેની માંસી કે ફોઈની સાથે શાર રક
જાતીય સંબંધ કરવો ન હ. એ અગમ્યગમન છે, કારણ, તેઓ
તેના નજીકનાં સગાં છે, તેમને તેમના પાપની સજા થવી જ
જોઈએ.

20 “જો કોઈ માંણસ પોતાની કાક સાથે કુકમર્ કરે તો તે
પોતાના કાકાને કલંક લગાડે છે. એ બંનેને તેમનાં પાપની સજા
થવી જ જોઈએ. તેઓ નઃસંતાન અવસાન પામશે.

21 “જો કોઈ ુરુષ પોતાના ભાઈની ી સાથે પરણે તો તે
ભચાર ગણાય; તેણે એના ભાઈને કલંક લગાડ ું છે એ બંને

નઃસંતાન રહેશે.
22 “તમાંરે માંરા તમાંમ વ ધઓ અને નયમો ું પાલન કર ું

અને તેને અ ુસર ુ;ં હુ તમને તમાંરા નવા દેશમાં લઈ જઈશ અને
તમે માંરા કાયદાઓ અને નયમો ું પાલન કરશો તો તે દેશ તમને
હાંક કાઢશે ન હ. 23 તમાંરે ત્યાંના લોકોના રવાજો પાળવા
ન હ. એ બધા કૂકમ કરવા બદલ હુ તેમને ધ ારુ છુ અને તે
સૌને તમાંર આગળથી હાંક કાઢ શ. 24 મેં તમને તેઓનો દેશ
આપવા ું વચન આપ્ ું છે. તમે તે દેશના માં લક બનો. હુ જાતે
તમને જયાં દૂધ અને મધનીરેલછેલ છ એવી એ ૂ મનો કબજો
આપીશ.

“હુ તામરો દેવ યહોવા છુ. મેં તમને અન્ય પ્રજાઓથી જૂદા
પાડયા છે. 25 તેથી તમાંરે ખાદ્ય અને અખાદ્ય પ ુઓ અને
પંખીઓનો ભેદ પરખવો. તમાંરે એ અખાદ્ય પ ુઓ, પંખીઓ



લેવીય 20:26 li લેવીય 21:8

અને પેટે ચાલનારા જીવો ખાઈને અ ુદ્ધ થ ું ન હ. 26 મેં એ
બધાંને અખાદ્ય ઠરા ાં છે, એમને ખાવાથી અ ુદ્ધ થશો, તમે
માંરાજ છો અને પ વત્ર રહેવા બંધાયેલા છો, કારણ હુ યહોવા
પ વત્ર છુ, મેં તમને આ બધા લોકોથી જુદા પાડયા છે જથેી તમે
માંરા થઈ શકો.”

27 “તમાંરામાંથી જે કોઈ ુરુષ કે ી ૂતવૈદ હોય કે જાદગુર
હોય તેને ૃત્ ુદડ આપવો. લોકોએ તેઓને પથ્થરો વડે માંર
નાખવાં તેઓના મોતની જવાબદાર તેમની પોતાની જ છે.”

21
યાજકો માંટેના નયમો

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “હારુનના વંશના યાજકોને કહે કે,
3 કોઈ યાજકે પોતાનાં માંતા, પતા, ુત્ર, ુત્રી, ભાઈ અથવા
ઘરમાં રહેતી કુવાર સગી બહેન જવેાં લોહ ની સગાઈ સવાયના
બીજાં સગાંના ૃત્ ુ વખતે શબ પાસે જઈને કે અડ ને અભડા ું
ન હ. 4 કારણ, યાજક તેના લોકોનો આગેવાન છે તેથી તેણે જે
લોકો તેના નજીકના સગા નથી, તેઓના ૃતદેહને અડ ને પોતાની
જાતને અ ુદ્ધ કરવી ન હ.

5 “યાજકોએ શોક પાળવા માંટે પોતાના માંથાના વાળ ૂંડાવવા
ન હ, તેમજ દાઢ ની કનાર પણ ૂંડાવવી ન હ અને પોતાના શર ર
પર કોઈ ઘા પણ પાડવો ન હ. 6 તેઓ માંરા છે તેથી પ વત્ર
રહેવા બંધાયેલા છે, તેમણે માંરા નામને કલંક લગાડ ું ન હ, કારણ
તેઓ યહોવાના હોમયજ્ઞો એટલે પોતાના અપર્ણ મને ધરાવનાર
છે, તેથી તેમણે પ વત્રતા જાળવવી જોઈએ.

7 “તેમણે વારાંગનાને અથવા કૌમાંયર્ ુમાંવેલી કે છૂટાછેડા
લીધેલી ીને પરણ ું ન હ, કારણ યાજક તો દેવને સમ પત
થયેલ હોય છે. 8 તમાંરે યાજકને પ વત્ર ગણવો જોઈએ, કારણ
કે મને અપર્ણ ધરાવનાર તે છે. તમાંરે તેને પ વત્ર ગણવો જોઈએ,
કારણ હુ યહોવા પ વત્ર છુ અને તમને પ વત્ર બના ું છુ.
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9 “જો કોઈ યાજકની ુત્રી વારાંગના થઈ જાય તો તે પોતાના
પતાને કલં કત કરે છે, તેથી તેને બાળ ૂકવી.
10 “તેલથી અ ભષેક થયેલા અને યાજકનાં વ ો પ રધાન કર

દ ક્ષત થયેલા વડા યાજકે શોક પાળવા પોતાના વાળ છૂટા ૂકવા
ન હ તથા પોતાનાં વ ો ફાડવા ન હ. 11 જે જગ્યાએ માંણસ ું
શબ પડ ું હોય ત્યાં તેણે જ ું ન હ, અ ુદ્ધ થ ું ન હ, પછ ભલે
તે શબ પોતાના પતા કે માંતા ું હોય. 12 તેલથી અ ભ ષક્ત
થઈને તે મને સમ પત થયેલ છે, એટલે તે ફરજ પર હાજર
હોય ત્યારે પ વત્ર ાનની બહાર જાય ન હ તેમજ ત્યાં જવા માંટે
માંરા ુલાકાતમંડપને છોડ તેણે તેને ભ્ર કરવાનો નથી, કારણ
હુ યહોવા છુ.

13 “જે ું કૌમાંયર્ કાયમ હોય તેવી ી સાથે જ તેને લ કરવા.
14 તેણે કોઈ વધવાને, કે વારાંગનાન,ે કે છૂટાછેડા લીધેલી ીને
પરણ ું ન હ, પણ પોતાના લોકમાંની જ કોઈ કુમાં રકા સાથે જ
પરણ ું. 15 ન હ તો તેનાં સંતાનો વગળવંશી થઈ જશે, તેમ ું
અડ ું લોહ યાજક ું અને અડ ું લોહ સામાંન્ય હોય તેમ બન ું
જોઈએ ન હ. હુ યહોવા છુ. મેં મહા યાજકને પ વત્ર બનાવેલો
છે.”

16 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 17 “ ું હારુનને કહે કે, તારા શાર રક
ખોડખાંપણવાળા કોઈ પણ વંશજે મને અપર્ણ ધરાવ ું ન હ.
18 શાર રક ખોડખાંપણવાળા કોઈ પણ માંણસે પછ તે આંધળો
હોય, કે ૂલો હોય, કોઈ અંગ અ તશય મોટુ હોય કે ના ું હોય,
19 અથવા ઠૂઠો હોય કે લંગડો હોય, 20 ૂંધો હોય કે વામણો
હોય, કે નેત્રનો રોગ કે ચામડ નો રોગ થયેલો હોય, કે ંઢળ
હોય અપર્ણ ધરાવ ું ન હ.

21 “હારુનના શાર રક ખોડખાંપણવાળા કોઈ પણ વંશજે મને
આહુ ત ધરાવવી ન હ, જો તેનામાં કોઈ ખોડ હોય તો તેણે માંરુ
અપર્ણ ધરાવ ું ન હ. 22 તેમ છતાં દેવ સમક્ષ ધરાવેલ અપર્ણ
પ વત્ર તેમજ પરમપ વત્ર અપર્ણોમાંથી યાજકોનો જે ભાગ છે
તેમાંથી તે જમી શકે. 23 પર ુ તેણે પડદાની નજીક કે પડદાની
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પાછળ અ ની વેદ ની નજીક જ ું ન હ કારણ તેનામાં શાર રક
ખોડ છે, અને તેણે માંર પ વત્ર જગ્યાઓને ભ્ર કરવાની નથી;
કારણ મેં યહોવાએ તેને પ વત્ર કરેલી છે.”

24 ૂસાએ હારુનને અને તેના ુત્રોને અને સૌ ઇસ્રાએલીઓને
આ પ્રમાંણે જણા ું.

22
અપર્ણોની ુ દ્ધના નયમો

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “હારુનને તથા તેના ુત્રોને આ
આજ્ઞાઓ આપ: લોકોએ આપેલી પ વત્ર ભેટોને અપ વત્ર કર ને
તેઓ માંરા પ વત્ર નામને કલંક ન લગાવે. હુ યહોવા છુ. 3 ું
તેમને કહે: તમાંરો કોઈ પણ વંશજ પોતે અ ુદ્ધ હોય ત્યારે
ઇસ્રાએલીઓએ મને ધરાવેલા અપર્ણની પાસે આવે તો તેને માંર
સેવામાંથી યાજકપદેથી દૂર કરવો. હુ યહોવા છુ.

4 “હારુનના વંશના જે કોઈને કોઢ થયો હોય અથવા સ્રાવ થતો
હોય; તેણે ુદ્ધ થતાં ુધી પ વત્ર અપર્ણમાંથી ક ું ખા ું ન હ,
જો યાજક ૃતદેહને અડે અથવા યાજકને વીયર્ સ્રાવ થયો હોય.
5 અથવા સપર્વગર્ના પ્રાણીનો કે મનાઈ કરેલી વસ્ ુઓ સ્પશર્ કરે
અથવા કોઈ કારણસર અ ુદ્ધ થયેલી ક્તને અકડ;ે 6 તો તે
યાજક સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય અને સાંજે તે સ્નાન કર ને
ુદ્ધ ન થાય ત્યાં ુધી તેણે પ વત્ર અપર્ણમાંથી ક ુંય ખા ું ન હ.

7 ૂયાર્સ્ત થયા પછ તે ુદ્ધ ગણાય, અને ત્યારે તે પ વત્ર ખોરાક
ખાઈ શકે, કારણ તે પર તેના જીવનનો આધાર છે.

8 “તેણે કુદરતી ર તે ૃત્ ુ પામે ું કે જગલી જનાવરે ફાડ
નાખે ું પ્રાણી ખા ું ન હ. જો તે ખાય તો અ ુદ્ધ ગણાય. હુ
યહોવા છુ.

9 “ ું યાજકોને ચેતવણી આપ કે યાજકોએ માંરા નયમો ું
પાલન કર ુ:ં ન હ તો તેમને પાપ લાગશ,ે અને માંરા નયમોનો
ભંગ કરવા તેમણે મર ું પડશે. તેઓને પ વત્ર કરનાર હુ યહોવા
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છુ. 10 યાજક પ રવારના ના હોય એવા કોઈ પણ માંણસે પછ
તે યાજકનો મહેમાંન હોય કે પછ તેણે મજૂર એ રાખેલો નોકર
હોય. યાજકના ભાગની પ વત્ર અપર્ણની રોટલી ખાવી ન હ.
11 આમાં એક અપવાદ છે જો યાજકે પોતાના નાણાથી ચાકર
ખર દેલો હોય તો તે ચાકર અને યાજકના ઘરમાં જન્મેલા ચાકર
બાળકો આ પ વત્ર અપર્ણ જમી શકે. 12 યાજકની દ કર ના લ
જે માંણસ યાજક ન હોય તેની સાથે થયા હોય, તો તેણે પ વત્ર
અપર્ણોમાંથી ખા ું ન હ.

13 “પણ જો તે વધવા હોય અથવા છૂટાછેડા આપેલી હોય
અને તે ું ભરણપોષણ કરવાને કોઈ ુત્ર ન હોય અને તે પોતાના
પતાના પ રવારમાં પાછ ફર હોય, તો તે પોતાના પતાના પ વત્ર
અપર્ણોમાંથી ખાવા ુ ખાઈ શકે છે. આ સવાય જઓે યાજકોના
પ રવારમાં નથી તેઓએ આ અપર્ણોમાંથી ખા ું ન હ.

14 “જો કોઈ ક્ત અજાણતા આ પ વત્ર અપર્ણોમાંથી ખાય
તો, તેની કમતના 20 ટકા ઉમેર ને યાજકને તે ૂલ્ય ભરપાઈ કર
આપ.ે

15 “યાજકોએ ઇસ્રાએલીઓએ યહોવાને ધરાવેલાં અપર્ણનો
પોતાનો ભાગ યાજક ન હોય એવા લોકોને ખાવા દઈ એને ભ્ર
કરવો ન હ. 16 યાજકે પ વત્ર અપર્ણોને બીજા લોકોને ખાવા દઈને
તેમના પાપમાં વધારો ન કરવો અને તેને અપ વત્ર ન કર ું. હુ
યહોવા અપર્ણોને પ વત્ર કરનાર છુ.”

17 યહોવા દેવે ૂસાને ક ું, 18 “ ું હારુનને અને તેના ુત્રોને
તથા તમાંમ ઇસ્રાએલીઓને કહે કે જો કોઈ ઇસ્રાએલી અથવા
તેઓની વચ્ચે રહેતો વદેશી માંનતા ૂર કરવા માંટે દહનાપર્ણ
તર કે યહોવાને ઢોર કે ઘેટાં બકરાંની આહુ ત ચઢાવે, 19 તો તે
પશ ખોડખાંપણ વગર ું નર હોય તો જ સ્વીકાયર્ બને. 20 તેથી
તમાંરે ખોડવા ું પ ુ ચઢાવ ું ન હ, ન હ તો તે અસ્વીકાયર્ થશે.

21 “જો કોઈ ક્ત માંનતા ૂર કરવા અથવા ઐ ચ્છકાપર્ણ
તર કે યહોવા સમક્ષ વશેષ ભેટ તર કે લાવે, તો તે પ્રાણી બળદ
અથવા ઘેટુ હોઈ શકે પણ તેમાં કોઈ દોષ હોવો ન જોઈએ,
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ન હ તો તે અમાંન્ય થશે. 22 તમાંરે યહોવાને આંધ ું, ૂ ું,
અપંગ, ઈજા પામેલ અંગવા ું, વહેતા ધારાવા ું, ગદ ૂમડાવા ું કે
પરુવા ું પ્રાણી ચઢાવ ું ન હ, એ ું કોઈ પ્રાણી યહોવાને અપર્ણ
તર કે વેદ પર ધરાવ ું ન હ.

23 “જો કોઈ બળદ અથવા ઘેટુ યહોવાને અપર્ણ કરવામાં આવે
અને જો તેને બહુ લાંબો પગ હોય અથવા પગનો સરખો વકાસ
ન થયો હોય, તો તેનો વશેષ ભેટ તર કે વધ કર શકાય પણ
તેને માંનતા કે પ્ર તજ્ઞા ૂર કરવા માંટે અપર્ણ કર શકાય ન હ.

24 “જે પ ુના અંડકોશ છૂદ , કચડ , ચીર કે કાપી નાખવામાં
આ ા હોય તેને તમાંરે યહોવાને ધરાવ ું ન હ, તમાંરા દેશમાં એ ું
કદ કર ું ન હ.

25 “જે વદેશીઓ તેવા પ ુઓને યહોવાને અપર્ણ તર કે લાવ,ે
તો તમાંરે એનો સ્વીકાર ન કરવો. કારણકે પ્રાણી અપંગ હોઈ
શકે અને તેમને ખોડખાંપણ હોઈ શકે, તેથી તે સ્વીકારાય ન હ.”

26 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 27 “જયારે કોઈ વાછરડુ, લવારુ કે
બકરુ જન્મે ત્યારે સાત દવસ ુધી તેને તેની માં પાસેથી કોઈએ
લઈ લે ું ન હ. આઠમાં દવસે અને તે પછ તે યહોવા સમક્ષ
અ દ્વારા યજ્ઞ માંટે માંન્ય થશ.ે 28 તમાંરે એક જ દવસે
બચ્ચાંનો તથા તેની માંનો વધ કરવો ન હ. પછ તે ગાય હોય કે
ઘેટ .

29 “જો તમને વશેષ આભારાથ દેવને અપર્ણ આપવાની ઈચ્છા
હોય, તો તે ભેટ આપવાની તમને છૂટ છે. પણ તે તમાંરે એ ર તે
આપ ું જથેી તેઓ પ્રસ થાય. 30 તમાંરે તે જ દવસે તે આ ુ
પ્રાણી જમી લે ું. બીજા દવસે સવાર માંટે તેમાંથી કાંઈ રાખ ું
ન હ. હુ યહોવા છુ.

31 “તમાંરે માંર સવર્ આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ું અને તેનો અમલ
કરવો, કારણ કે હુ યહોવા છુ. 32 તમાંરે માંરા પ વત્ર નામને ભ્ર
કર ું ન હ; બધા ઇસ્રાએલીઓએ માંર પ વત્રતા જાળવવી. હુ
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તમને પ વત્ર કરનાર યહોવા છુ. 33 હુ તમને મસરમાંથી તમાંરો
દેવ થવા માંટે લઈ આ ો હતો. હુ યહોવા છુ.”

23
વશેષ પ વત્ર ઉત્સવો

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ઇસ્રાએલી લોકોને ું આ કહે:
યહોવાના ઉત્સવો નીચે ુજબ છે, તમાંરે યહોવાના પસંદ કરેલા
ઉત્સવોને ધમર્સંમેલનો તર કે જાહેર કરવા.

વશ્રામનો દવસ
3 “છ દવસ કામ કર ું, પણ સાતમો દવસ તો સં ૂણર્ વશ્રામનો

દવસ છે, એ તો પ વત્ર સંમેલનનો દવસ છે, એ દવસે કામ
ન કર ુ.ં તમે ગમે ત્યાં રહેતા હોય, તે યહોવાનો દવસ છે,
વશ્રામવાર છે.

પાસ્ખાપવર્
4 “પ્ર તવષર્ યહોવાના જે ઉત્સવો ઉજવવાના, ધમર્સંમેલનો

બોલાવવાના પ વત્ર પવ છે તે નીચે ુજબ છે. 5 આ પવર્ની
ઊજવણી પહેલા મ હનાના ચૌદમે દવસે પરોઢે શરુ થવી જોઈએ.

બેખમીર રોટલીનો ઉત્સવ
6 “એ મ હનામાં પંદરમાં દવસથી બેખમીર રોટલીનો ઉત્સવ

શરુ થાય છે. સાત દવસ ુધી તમાંરે ખમીર વગરની રોટલી
ખાવી. 7 આ પવર્ના પ્રથમ દવસે ધમર્સંમેલન રાખ ું અને કોઈ
દૈ નક સાંસા રક કાયર્ કર ું ન હ. 8 પવર્ના સાતમાં દવસે પણ
તમાંરે ફર ધમર્સંમેલન કર ુ.ં રોજના કામ કરવાં ન હ અને પ્રથમ
દવસ અને છેલ્લા દવસની વચ્ચેના દવસોએ રોજ તમાંરે યહોવા
સમક્ષ અ માં આહુ ત માંટે અપર્ણ લાવ ુ.ં”

પ્રથમ ફળ ું પવર્
9 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 10 “ઇસ્રાએલીઓને કહો, હુ તમને

આ ું છુ તે દેશમાં તમે દાખલ થાઓ અને પાક લણો ત્યારે તમાંરે
પહેલા પાકનો પહેલો દાણાનો ૂળો તમાંરે સાબ્બાથના પછ ના
દવસે યાજક પાસે લઈને આવ ું. 11 યાજક સાબ્બાથના પછ ના
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દવસે ૂળો યહોવાને ઉપાસનાની જમે ધરાવવો અને યહોવા તમાંર
ભેટ સ્વીકારશ.ે

12 “જે દવસે તમે ૂળો ધરાવો તે દવસે તમાંરે એક વષર્ ું
ખોડખાંપણ વગર ું નર ઘેટુ યહોવાને દહનાપર્ણ તર કે ધરાવ ુ.ં
13 તેની ઉપરાંત તમાંરે અ માં ખાદ્યાપર્ણ તર કે તેલમાં મોયેલો
16 વાટકા ઝ ણો લોટ તથા પેયાપર્ણ તર કે એક લટર દ્રાક્ષારસ
લાવવો, એની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે. 14 તમે આ
પ્રમાંણે અપર્ણો ધરાવો ન હ ત્યાં ુધી એટલે કે તે પહેલા તમાંરે
નવા પાકમાંથી કાંઈ ખા ું ન હ. તાજો પોંક, ન ું અનાજ, કા ું
શેકે ું કે રોટલી કે લીલાં કણસલા,ં આમાં ું ક ું જ ખા ું ન હ.
આ નયમ તમાંરે સૌએ સમગ્ર દેશમાં વંશપરપરાગત પાળવાનો છે.

કાપણી ું પવર્
15 “પચાસમાં દવસ ું પવર્: “ વશ્રામવાર પછ ના દવસથી તમે

જે દવસે ૂળાની ભેટ ધરાવો તે દવસથી ૂરા સાત અઠવા ડયા
ગણવા.ં 16 સાતમાં આઠવા ડયા પછ ના ર વવારે એટલે કે
પચાસમાં દવસ,ે તમાંરે યહોવાને નવા પાકમાંથી ખાદ્યાપર્ણ કર ું:
17 તમાંરે તમાંરાં ઘરમાંથી વશેષ ભેટ તર કે ખમીર નાખીને બનાવેલી
16 વાટકા લોટની બે રોટલી લાવવી. એ તમાંરા પાકના પ્રથમ
દાણા ું યહોવાને અપર્ણ છે.

18 “રોટલી ઉપરાંત યહોવાને દહનાપર્ણરૂપે તમાંરે એક વષર્ના
ખોડખાંપણ વગરનાં સાત ઘેટાંના બચ્ચા, એક વાછરડુ, અને બે
ઘેટાં અપર્ણ કરવા. આ સવર્ને અ ુરૂપ ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણ
પણ હોવા જો ઈએ, જે અ માં આહુ ત માંટેના અપર્ણો છે.
એની ુવાસથી યહોવા પ્રસ થાય છે. 19 તમાંરે એક બકરો
પાપાથાર્પર્ણ તર કે, અને શાંત્યપર્ણ તર કે એક વષર્ના બે નર ઘેટાં
પણ ધરાવવા.

20 “યાજકે તેમને નવા પાકના પહેલા દાણામાંથી બનાવેલી રોટલી
સાથે યાજકના ભાગ તર કે યહોવા સામે ઉપાસના સાથે ધરાવવા.
એ યાજકને માંટેની યહોવાને ધરાવેલી ભેટ ગણાશ.ે 21 એ જ
દવસે તમાંરે ધમર્સંમેલન બોલાવ ુ.ં અને તે દવસે કોઈ સાંસા રક
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કામ કરવાં ન હ, તમે ગમે ત્યાં રહેતા હોય છતાં તમાંરા વંશજોએ
કાયમ માંટે આ નયમ પાળવાનો છે.

22 “તમે જયારે પાક લણો, ત્યારે તમાંરે છેક ખેતરના શેઢા
ૂધી વાઢ ું ન હ. તેમજ મોડ પણ વીણી લેવા ન હ. તમાંરે તેને

ગર બો તથા વદેશીઓ માંટે રહેવા દેવા. હુ તમાંરો દેવ યહોવા
છુ.”

રણ શગડા ું પવર્
23 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 24 “ઇસ્રાએલના લોકોને એમ જણાવ:

સાતમાં મ હનાના પહેલા દવસે તમાંરે સં ૂણર્ વશ્રામના સ્મરણના
દવસ તર કે પાળવો. 25 એ દવસે તમાંરે રણ શગડા કવા
અને ધમર્સંમેલન કર ું. તમાંરે રોજ ું કોઈ કામ કર ું ન હ પર ુ
યહોવાની સમક્ષ અ માં આહુ ત આપવી.”

પ્રાય ત પવર્
26 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 27 “સાતમાં મ હનાનો દશમો દવસ

પ્રાય તનો દવસ છે. એ દવસે પ વત્ર મેળાવડો રાખવો.
ઉપવાસ કરવો અને યહોવા સમક્ષ અ માં આહુ ત આપવી.
28 એ દવસે તમાંરે કોઈ કામ કર ું ન હ, કારણ કે તે પ્રાય તનો
દવસ છે. તે દવસે યાજકો તમાંરા દેવ યહોવા સમક્ષ તમને ુદ્ધ
કરવાની વ ધ કરે છે.

29 “એટલે તે દવસે જો કોઈ પ ાતાપમાં અને પાપ માંટે
દલગીર ક્ત કર ઉપવાસ ન હ કરે તો તેનો સમાંજમાંથી
બ હષ્કાર કરવો. 30 જે કોઈ આ દવસે કોઈ પણ કામ કરશે
તો હુ (યહોવા) તેના લોકોમાંથી તેનો નાશ કર શ. 31 ઇસ્રાએલની
પ્રજાએ આ કા ૂન વંશપરપરા પાળવાનો છે. 32 કારણ, આ તો
પ વત્ર વશ્રામનો સાબ્બાથ છે, માંટે તમે ઉપવાસ કરો અને દઃુખી
થાઓ. પ ાતાપના આ સમય દરમ્યાન નવમાં દવસની સાંજથી
પછ ના દવસની સાંજ ુધી તમાંરે વશ્રામ પાળવાનો છે.”

માંડવાપવર્
33 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 34 “ઇસ્રાએલના લોકોને એમ કહે

કે, આ સાતમાં મ હનાના પંદરમાં દવસથી યહોવાનો માંડવાપવર્
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શરૂ થાય છે અને તે સાત દવસ ચાલે છે. 35 પ્રથમ દવસે
તમાંરે ધમર્સંમેલન ભર ું. તમાંરે એ દવસે કોઈ કાયર્ કર ું ન હ.
36 પવર્ના સાતે દવસ તમાંરે યહોવા સમક્ષ હોમયજ્ઞો અપર્ણ કરવા.
આઠમાં દવસે ફર થી પ વત્ર મેળાવડો કરવો અને ફર થી હોમયજ્ઞો
અપર્ણ કરવા. આ પછ પવર્ની ઊજવણી ૂર થાય, આ દવસે
પણ તમાંરે કોઈ પણ સાંસા રક કામ કરવાં ન હ.

37 “આ બધા યહોવાના વા ષક પવ નય મત ઉજવવાના છે.
આ પ્રસંગો પર પ વત્ર મેળાવડા યોજવા, એ દવસો દરમ્યાન ન
કરેલા નયમ ુજબ દહનાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણ યહોવાને
અપર્ણ કરવા. 38 આ પવ ત્સવો પ્ર તસપ્તાહ આવતા વશ્રામવાર
ઉપરાંતના છે અને બધી આહુ તઓ, અપર્ણો બાધાઓ, અને
સ્વેચ્છાએ ખાસ ભેટો તર કે ધરાવેલ અપર્ણો ઉપરાંતના છે.

39 “તેમ છતાં સાતમાં માંસના પંદરમાં દવસે જમીનની ઉપજનો
સંગ્રહ કર ર ાં બાદ તમાંરે યહોવાને પ્રસ કરવા માંટે સાત
દવસ ુધી આ પવર્ ઊજવ ું. પહેલો દવસ અને આઠમો દવસ
સં ૂણર્ વશ્રામ પાળવાનો છે. 40 પ્રથમ દવસે તમાંરે તાડનાં
પાંદડાં અને ખાસફળો અને ુદર ૃક્ષોની ડાળ ઓ ભેગી કરવી
અને સાત દવસ ુધી તમાંરા દેવ યહોવા સમક્ષ આનંદોત્સવ
ઊજવવો. 41 તમાંરે પ્ર તવષર્ યહોવાના માંનમાં સાત દવસ આ
ઉત્સવ ઊજવવો. તમાંરા વંશજોએ કાયમ આ કા ૂન પાળવાનો
છે. સાતમાં મ હનામાં તમાંરે આ ઉત્સવ ઊજવવાનો છે. 42 એ
સાત દવસો દરમ્યાન ઇસ્રાએલના તમાંમ વતનીઓએ સાત દવસ
મંડપોમાં રહે ું. 43 જથેી તમાંરા વંશજોને યાદ રહે કે હુ તમને
ઇસ્રાએલીઓને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો ત્યારે મેં તમને
માંડવાઓમાં વસા ા હતા. હુ યહોવા તમાંરો દેવ છુ.”

44 ૂસાએ યહોવાના માંનમાં પાળવાના ઉત્સવોને લગતા નયમો
ઇસ્રાએલના તમાંમ લોકોને જણા ા.

24
દ પ સ્તંભ અને પ વત્ર રોટલી
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1 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 2 “ઇસ્રાએલના લોકોને કહે કે, તેઓ
ુલાકાતમંડપમાં કરાર કોશની આગળના પડદા બહારની દ વીમાં

અખંડ દ પ પ્રગટતો રાખવા માંટે ચોખ્ ું જૈ ૂન ું તેલ લાવી આપ.ે
3 હારુને તે દ પ સાંજથી સવાર ુધી યહોવા સમક્ષ પ્રગટતો રહે
તેની કાળજી રાખવાની છે. આ કા ૂન તમને અને તમાંરા વંશજોને
કાયમ માંટે બંધનકતાર્ છે. 4 હારુને ુદ્ધ સોનાની દ વી ઉપરના
દ વા યહોવા સમક્ષ અંખડ પ્રગટતા રહે તે માંટે કાળજી રાખવાની
છે.

5 “તમાંરે ઘઉનો લોટ લઈને તેમાંથી 16 વાટકાનો એક એવા
બાર રોટલી બનાવવી. 6 તમાંરે તે બાર રોટલા ુદ્ધ સોનાના
બાજઠ ઉપર યહોવા સમક્ષ છ છની બે થ પીમાં ગોઠવવા. 7 તે
બંને થ પી પર તમાંરે ુદ્ધ લોબાન ૂકવો, આથી યહોવાને પોતાની
સમક્ષ અ આહુતી ું અપર્ણ યાદ રહેશે. 8 પ્ર ત વશ્રામવારે તે
યહોવા સમક્ષ નય મત ગોઠવવા. તે ઇસ્રાએલી લોકો ું કાયમી
કામ છે. 9 પ વત્ર જગાએ હારુન અને તેના ુત્રો આ રોટલી
ખાય. એ એમનો હક છે. કારણ, તે યહોવાને ચઢાવાતા અ
ખાદ્યાપર્ણોનો યાજકને મળતો પ વત્ર ભાગ છે. યાજકને આ ભાગ
હમેશા આપવાના છે.”

તે ક્ત જણેે યહોવાને શાપ આપ્યો
10 એક દવસ ઇસ્રાએલી માંતા અને મસર પતાના ુવાનને

છાવણીમાં એક ઇસ્રાએલી ક્ત સાથે ઝધડો થયો. 11 ઝધડા
દરમ્યાન આ ઇસ્રાએલી ુવતીના દ કરાએ યહોવાને શાપ આપ્યો.
તેથી ન્યાય માંટે ૂસા સમક્ષ રજૂ કરવામાં આ ો. તેની
માંતા ું નામ શલોમીથ હ ુ,ં તે દાનના કુળના દબ્રીની ુત્રી હતી.
12 યહોવાનો ૂકાદો ના આવે ત્યાં ુધી તેને ચોક પહેરા હેઠળ
રાખવા ું ન થ ું.

13 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 14 “તેને છાવણીમાંથી બહાર લઈ
જા અને જઓેને તેને નદા કરતા સાંભ ો હતો તે સવર્ને તેના
માંથા પર હાથ ૂકવા ું કહે; પછ બધા લોકો પથ્થરો માંર તેને
માંર નાખ.ે 15 ત્યારબાદ ું ઇસ્રાએલીઓને કહે કે, જે કોઈ દેવની
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નદા કરશે તેણે પોતાના પાપની સજા ભોગવવી પડશ.ે 16 જે
કોઈ યહોવાના નામની નદા કરે તેને ૃત્ ુદડ આપવો, પછ તે
ઇસ્રાએલી હોય કે વદેશી; સમગ્ર સમાંજે તેને પથ્થરો માંરવા;
અને ૃત્ ુદડ આપવો.

17 “જે કોઈ ક્ત બીજાની હત્યા કરે તો તેને મોતની સજા
કરવી. 18 જે કોઈ પ ુને માંર નાખે તેણે તેની ુકસાની ભરપાઈ
કરવી જીવને બદલે જીવ.

19 “જો કોઈ ક્ત અન્યને ઈજા પહોંચાડે તો તેણે જે ક ુર્
હોય તે તેને કર ું: 20 હાડ ભાંગનાર ું હાડ ભાંગ ુ,ં આંખ
ફોડનારની આંખ ફોડવી, દાંત પાડનારનો દાંત પાડવો, એણે સામી

ક્તને જવેી ઈજા કર હોય તેવી જ ઈજા તેને કર ને બદલો
આપવામાં આવે. 21 જે કોઈ ક્ત કોઈ પ ુને માંર નાખે તો
તેણે ુકસાની ભરપાઈ કરવી, પણ જો કોઈ માંણસને માંર નાખે
તો તેને ૃત્ ુદડ આપવો.

22 “ વદેશી કે ઇસ્રાએલી પ્રજામાં જન્મ ધારણ કરનાર નાગ રક
સવર્ને સમાંન કા ૂન લા ુ પડ,ે કારણ હુ યહોવા તમાંરો દેવ છુ.”

23 ૂસાએ ઇસ્રાએલીઓને આ પ્રમાંણે ક ા પછ તેમણે દેવ નદા
કરનાર માંણસને છાવણી બહાર લઈ જઈને યહોવાએ ૂસાને કરેલી
આજ્ઞા પ્રમાંણે તેને પથ્થરો માંર ને માંર ના ો.

25
ૂ મને માંટે વશ્રામનો સમય

1 સનાઈ પવર્ત પર યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ ું ઇસ્રાએલી
લોકોને આ પ્રમાંણે કહે: તમને જે દેશ હુ આપવાનો છુ તેમાં
તમે પ્રવેશ કરો અને વસો ત્યારે તે દેશને પણ યહોવાના માંનમાં
વશ્રામ પાળવા દેવો. 3 છ વષર્ ુધી તમાંરે તમાંરા ખેતરોમાં
વાવણી કરવી, છ વરસ ુધી તમાંરે દ્રાક્ષની વાડ ઓને છાંટવી,
અને તમાંર પાકની કાપણી કરવી, 4 પર ુ સાતમે વષ જમીનને
યહોવાના માંનમાં સં ૂણર્ વશ્રામ પાળવા દેવો. એ વષ ન તો
ખેતરમાં કઈ વાવ ું કે ન તો દ્રાક્ષની વાડ ઓ છાંટવી. 5 જમીન
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પર પડલેા દાણામાંથી જે કઈ પાકે અથવા છાંટયા વગરની દ્રાક્ષની
વાડ ઓમાં જે દ્રાક્ષ બેસે તે તમાંરે લેવાં ન હ, એ વષ જમીનને
સં ૂણર્ વશ્રામ આપવો.

6 “એ વશ્રામના વષર્માં ખેડયા વગરની જમીનમાં આપોઆપ
જે કઈ ઊપજ થશે તે તમને તેમજ તમાંરાં ી ુરુષ, ચાકરોન,ે
તમે મજૂર એ રાખેલા માંણસોન,ે તમાંરા ઘરમાં રહેતા વદેશીઓન,ે
7 તમાંરાં ઢોરોને તથા દેશના જગલી જાનવરોને ખાવા કામ લાગશ,ે
તેથી જે કઈ આપોઆપ પેદા થાય તેનો ખાવામાં ઉપયોગ કર
શકશો.

જુ બલી અથાર્ત્ ુ ક્ત ું વષર્
8 “તમાંરે પોતાના માંટે સાત વષર્નાં સાત જૂથ ગણવાં, એટલે કે

સાત વાર સાત વરસ, એટલે 49 વષર્. તે સમય દરમ્યાન ૂ મને
સાત વરસનો વશ્રામ રહેશે 9 પછ સાતમાં મ હનાના દશમે દવસે
પ્રાય તને દવસે તમાંરે આખા દેશમાં ઘેટા ું શગ વગડાવ ુ.ં
10 અને પચાસમાં વષર્ને પ વત્ર જાહેર કર દેશના બધા વતનીઓ
માંટે ઘોષણા કરવી. તમાંરા માંટે એ રણ શગડા ું જુ બલી ું
વષર્ છે. જો કોઈની મલકત વેચાઈ ગઈ હોય તો એ વષ છૂટ
થઈ જાય અને ૂળ માં લકને પાછ મળે, વળ જો કોઈ ચાકર
તર કે વેચાયો હોય તો તે છૂટો થઈ પોતાના પ રવારમાં પાછો
જાય. 11 એ પચાસ ું વષર્ તમાંરા માંટે ખાસ ઉજવણી ું વષર્
છે, એ વષ તમાંરે કાંઈ વાવ ું ન હ, અને આપોઆપ જે ઊગ્ ું
હોય તે લણ ું ન હ, તેમજ છાંટયા વનાની દ્રાક્ષની વાડ માંથી
દ્રાક્ષ ઉતારવી ન હ, 12 કારણ, તમાંરા માંટે એ રણ શગડા ું પ વત્ર
ુ ક્તવષર્ છે, અને તમાંરે તેને પ વત્ર રાખવા ું છે એટલે એ વષ

ખેતરોમાં આપમેળે ઊગી નીકળેલો પાક તમાંરે ખાવાના ઉપયોગમાં
લેવો. 13 આ ુ ક્ત વષ પ્રત્યેક ક્તએ પોતાને ઘેર, પોતાના
પ રવારની મલકતવાળા મકાનમાં પાછા ફર ુ,ં જો તેણે તે વેચી
દ ું હોય, તો તે ફર થી તેને પ્રાપ્ત થશે.

14 “એટલે તમે અરસપરસ જમીન વેંચો કે ખર દો ત્યારે કોઈ
પણ પક્ષે એક બીજાને છેતરવો ન હ. 15 જમીનની કમત ઉત્સવના
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પછ ના વષ ની ગણતર પર થાય છે, કેમકે માં લક ફકત આવતા
ઉત્સવ ુધીનો કાપણીનો હ વેચે છે. 16 જો વષ વધારે બાક
હોય તો કમત વધારે ઠરાવવી અને વષર્ ઓછા બાક હોય તો
કમત ઓછ ઠરાવવી, કારણ જે વેચાય છે તે અ ુક પાક કુલ
મળશે તે છે, અને ન હ કે જમીન. 17 આથી તમાંરે એકબીજાને
છેતરવા ન હ, દેવથી ડર ને ચાલ ું. હુ તમાંરો દેવ યહોવા છુ.

18 “માંરા કા ૂનો અને માંરા નયમો ું પાલન કરશો અને તેનો
અમલ કરશો તો તમે દેશમાં ુર ક્ષત રહ શકશો; 19 જો તમે
નયમોને આધીન થશો તો ૂ મ મબલખ પાક આપશે તેથી તમે
ુર ક્ષત રહેશો અને ૃપ્ત થશો.
20 “તમે કહેશો કે, ‘જો અમે દાણા ન વાવીએ અથવા લણીએ

તો સાતમાં વષ અમને કઈ ખાવા ન હ રહે.’ 21 તેનો ઉ ર આ
છે, છઠ્ઠા વષ હુ તમને ત્રણ વષર્ ચાલે તેટલા મબલખ પાકથી
આશીવાર્ દત કર શ. 22 તમે આઠમે વરસે વાવશો ત્યારે પણ તમે
આગળના વષર્ના પાકમાંથી ખાતા હશો, નવમે વષ તમે નવો પાક
ઘરમાં લાવશો ત્યાં ુધી તમે છઠ્ઠા વષર્ના પાકમાંથી તમે ખાશો.

સંપ ના કા ૂનો
23 “યાદ રાખો, જમીન માંર છે, તેથી જમીન ું કાયમી વેચાણ

થઈ શકે ન હ, તમે માંત્ર વદેશીઓ અને યાત્રીઓ તર કે માંર
જમીન પર રહો છો. 24 વેચાણ ખર દમાં એક શરત એવી હોવી
જ જોઈએ કે જમીનને વેચનાર ગમે ત્યારે પાછ મેળવી શકે.
25 કોઈ વાર કોઈ માંણસ ગર બ થઈ જાય અને તેની જમીનને
થોડો ભાગ વેચે, તો તેનો સૌથી નજીકનો સગો તે જમીનને પાછ
લઈ શકે. 26 પર ુ જો તેને છોડાવનાર કોઈ નજીકનો સગો ના
હોય અને તે પોતે ફર ખર દવાની તમાં આ ો હોય, 27 તો
તેણે વેચાણ પછ વીતેલાં વષ હસાબમાં ગણી, બીજા ુ ક્તવષર્ને
જટેલાં વષર્ બાક હોય તે પ્રમાંણે ખર દનારને કમત ૂકવવી, અને
તેણે એની મલકત પાછ આપવી. 28 અસલ માં લક જમીનને ન
છોડાવી શકે તો તે જમીન જુ બલીના વષર્ ુધી ખર દનાર પાસે
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રહે; પણ જુ બલી વષર્માં તે જમીન અસલ માં લકને પાછ આપી
દેવી.

29 “જો કોઈ માંણસ નગરમાં ું તે ું મકાન વેચે, તો વેચાણ
પછ ૂરા એક વષર્ ૂધી તેને ફર થી ખર દ લેવાનો હ રહે.
30 એક ૂરા વષર્ દરમ્યાન તે પાછુ ખર દ લેવામાં ના આવે તો
તે મકાનની કાયમની માં લક નવા માં લકની અને તેના વંશજોની
થાય. 31 જુ બલી વષર્માં પણ તે ૂળ માં લકને પાછુ ન મળે,
કોટ વગરનાં ગામડાંમાંનાં મકાનો જમીન જવેાં ગણાય, તે પાછાં
ખર દ લેવાના હ કાયમ રહે, અને જુ બલી વષર્માં તો તે મકાન
ૂળ માં લકને પાછુ મળે જ.
32 “તેમાં એક અપવાદ છે: લેવીના મકાનો કોટવાળાં નગરોમાં

હોય તો પણ ગમે ત્યારે છોડાવી શકાય; 33 જો કોઈ લેવી એવા
શહેરમાં આવે ું પોતા ું મકાન પાછુ ન ખર દ લે, તો તે જુ બલીના
વષર્માં તેને પાછુ મળ જાય; કારણ, લેવીઓનાં શહેરમાંનાં મકાન
એ તેમની ઇસ્રાએલમાંની મલકત છે. 34 લેવી પોતાના નગરોની
આસપાસ આવેલી સ હયાર જમીન વેચી શકે ન હ, કારણ કે તે
તેઓની કાયમી મલકત છે અને તેના પર અન્ય કોઈનો હક રહે
ન હ.

ચાકરો ઉપર ધણીપણાના નયમો
35 “અને જો કોઈ ઇસ્રાએલી બં ુ ગર બીમાં આવી પડે

અને પોતા ું ભરણપોષણ કર શકે ન હ, તો તેને મદદ કરવાની
જવાબદાર તાર છે; તારે ઘેર મહેમાંન તર કે આવવા માંટે તેને
નમંત્રણ આપ. જથેી તે તમાંર સાથે રહ શકે. 36 દેવનો ડર
રાખીને તારા ભાઈને તાર સાથે રહેવા દે; તેને ધીરેલા પૈસા ું
ાજ તમાંરે ન લે ું, અને તમે ધીરેલા કરતા વધારાની આશા તેની

પાસે ન કરતા. 37 તમાંરે તેને ધીરેલાં નાણાં ઉપર ાજ લે ું
ન હ, તેમજ વધારે ભાવે અનાજ વેચ ું ન હ. 38 તમને કનાનનો
પ્રદેશ આપવા માંટે અને તમાંરો દેવ થવા માંટે તમને મસરમાંથી
બહાર લાવનાર હુ તમાંરો દેવ યહોવા છુ.

39 “જો કોઈ ઇસ્રાએલી બં ુ ગર બાઈમાં આવી પડે અને પોતે
તમને વેચાઈ જાય તો તમાંરે તેની પાસે ચાકર તર કે કામ કરાવ ું
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ન હ. 40 તેણે નોકર એ રાખેલ ચાકર અથવા મહેમાંન તર કેનો
વહાર તેની સાથે કરવો. અને તેને વસવાટ માંણસ જવેો

ગણવો. જુ બલી વષર્ ુધી તે તમાંરુ કામ કરશે. 41 પછ તમાંર
સેવા તે છોડ જશે અને પોતાનાં વંશજો સાથે પાછો પોતાના
પ રવારમાં જઈ પોતાની મલકતનો માં લક બનશે. 42 કારણ કે હુ
ઇસ્રાએલીઓને મસરમાંથી બહાર લા ો હતો એટલે તેઓ માંરા
સેવકો છે. ચાકરોની જમે તેમને વેચી શકાશે ન હ. 43 તમાંરે
દેવનો ડર રાખીને એવા માંણસ પાસે ચાકરની જમે મજૂર કરાવવી
ન હ.

44 “અને જો તમાંરે ચાકરોની જરૂર હોય તો તે તમાંર આસપાસ
રહેતા લોકોમાંથી તમે ખર દ શકો છો. 45 તદપુરાંત તમાંર વચ્ચે
રહેતા વદેશીઓના સંતાનોને તમાંરા દેશમાં જન્મ્યા હોય તો પણ
તમે ચાકરો ખર દ શકો છો. એ લોકો તમાંર મલકત ગણાય.
46 અને તમે તે લોકોને તમાંરા વંશજોને વારસામાં આપી શકો
છો, તેમજ તમે તેમનો કાયમ માંટે ચાકર તર કે ઉપયોગ કર શકો
છો, પણ તમાંરા ઇસ્રાએલી ભાઈઓ પાસે ચાકરોની જમે મજૂર
કરાવી શકો ન હ.

47 “જયારે કોઈ પરદેશી કે તમાંર સાથે રહેતો વસવાટ ધનવાન
થઈ જાય અને તમાંરો ઇસ્રાએલી ભાઈ ગર બીમાં આવી પડતાં
પોતાની જાત તે માંણસને વેચી દે, 48 તેને તેનો એકાદ ભાઈ
પાછો ખર દ શકે છે. 49 અથવા કાકા કે ભત્રીજે કે અન્ય કોઈ
નજીકનો સગો તેને પાછો ખર દ લઈ શકે, અથવા તેની પાસે
પૈસા થયા હોય, તો તે પોતે પોતાની જાતને છોડાવી શકે.

50 “તેના છુટકારાની કમત જુ બલી વષર્ને જટેલા વષર્ બાક
હોય તે પ્રમાંણે ગણવામાં આવે, બાક રહેલાં વષ માંટે પગારે
રાખેલા ચાકરનો ખચર્ કેટલો થાય ત,ે 51 જો આગલી જુ બલીને
ઘણા વષ બાક હોય તો ક્તએ કમતનો મોટો ભાગ પાછો
આપવો. એ વષ ની ગણતર પર આધાર ત છે. 52 ઘણાં વષ
વીતી ગયાં હોય અને જુ બલી વષર્ને થોડાં જ વષર્ બાક હોય, તો
પોતાની જાતને વેચી જે નાણાં પ્રાપ્ત કયાર્ હોય તેનો થોડોજ ભાગ
તેણે પાછો આપવો. 53 તેનો હોદ્દો મજૂર એ રાખેલા માંણસનો
ગણાશે, અને તમાંરે તેના માં લકને તેની પાસે સખતાઈથી કામ
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લેવા દે ું જોઈએ ન હ.
54 “જો જુ બલી વષર્ના વચગાળાનાં વરસો દરમ્યાન તેને પાછો

ખર દ લેવામાં ન આ ો હોય, તો તેને અને તેનાં બાળકોને
જુ બલીના વષર્માં છૂટાં કર દેવાં જોઈએ, 55 કેમ કે, ઇસ્રાએલીઓ
માંરા સેવકો છે; હુ તેમને ચાકર માંથી મસર દેશમાંથી બહાર લઈ
આ ો છુ; હુ યહોવા તમાંરો દેવ છુ.

26
આજ્ઞાં કતતાનાં મીઠા ફળ

1 “તમાંરે ૂજા કરવા માંટે દેવોની ૂ તઓ બનાવવી ન હ, તેમજ
કોતરેલી ૂ ત, સ્તંભ કે કડારેલા પથ્થરની ૂજા કરવી ન હ, કારણ
‘હુ યહોવા તમાંરો દેવ છુ.’

2 “તમાંરે માંરા વશ્રામવાર પાળવા અને માંરા ુલાકાતમંડપની
પ વત્રતા જાળવવી, હુ યહોવા છુ.

3 “જો તમે માંરા સવર્ કા ૂનો પ્રમાંણે ચાલશો અને માંર સવર્
આજ્ઞાઓ ું પાલન કર ને તેનો અમલ કરશો; 4 તો હુ તમાંરા
માંટે નય મત ઋ ુ પ્રમાંણે વરસાદ મોકલીશ, જમીન તમને પાક
આપશે અને ૃક્ષો ફળ આપશે. 5 તમાંરે ત્યાં ુષ્કળ પાક ઊતરશ,ે
વાવણીનો સમય આવે ત્યાં ુધી દ્રાક્ષ પાકયા કરશે, અને લણવા ું
કામ વાવણીના સમય ુધી ચાલશ,ે તમે ધરાતાં ુધી જમશો અને
દેશમાં ુર ક્ષત રહેશો. 6 હુ તમને દેશમાં શાં ત આપીશ, અને
તમે રાત્રે નભર્ય બની નરાંતે ઊધી શકશો, હુ દેશમાંથી હસક
પ્રાણીઓને ભગાડ ૂક શ અને ુદ્ધ થવા દઈશ ન હ.

7 “તમે તમાંરા દશુ્મનોને હાંક કાઢશો, અને તેઓ તમાંર
તરવારનો ભોગ બનશ.ે 8 તમાંરામાંના પાંચ એકસોને હાંક કાઢશે
અને તમાંરામાંના 100 હાંકશે 10,000ન!ે તમાંરા સવર્ શ ુઓનો
પરાજય થશે અને તમાંર તરવારથી માંયાર્ જશે.

9 “હુ તમાંરા તરફ થઈશ, તમાંર સંભાળ રાખીશ, અને તમાંરુ
સં ાબળ વધાર શ. તમને ઘણાં સંતાન આપીશ, અને તમાંર
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સાથેનો માંરો કરાર હુ ૂણર્ કર શ. 10 તમાંર પાસે ુષ્કળ
અનાજ હશ,ે આ ું વરસ ખાવા છતા તે ૂટશે ન હ. નવો પાક
તૈયાર થશે ત્યારે તેને સંધરવા જૂના પાકનો વધેલો ભાગ ફેંક દેવો
પડશે. 11 હુ તમાંર વચ્ચે માંરુ નવાસ કર શ. હુ તમાંરો ત્યાગ
કર શ ન હ. 12 હુ તમાંર મધ્યે વાસો કર શ. હુ તમાંરો દેવ
થઈશ અને તમે માંર પ્રજા થશો. 13 કારણ કે તમને ચાકર માંથી
છોડાવી મસરની બહાર લાવનાર હુ તમાંરો દેવ યહોવા છુ. તમાંર
ચાકર ની ઝૂસર તોડ નાખીને તમને ઉ ત મસ્તકે ચાલતા મેં કયાર્
છે.

અનાજ્ઞાં કતતાનાં માંઠાં ફળ
14 “પર ુ જો તમે માંરુ ક ું સાંભળશો ન હ અને માંર

આજ્ઞાઓ ું ઉલંઘન કરશો, 15 તથા માંરા કા ૂનોને ફગાવી દેશો,
માંરા કાયદાઓની ઉપેક્ષા કરશો અને માંર પ્રત્યેક આજ્ઞા ું પાલન
ન કર ને માંરા કરારનો ભંગ કરશો, 16 તો હુ તમને આ પ્રમાંણે
સજા કર શ: હુ તમાંરા પર અત્યંત ત્રાસ વતાર્વીશ. હુ તમાંરા
પર એવા રોગો અને જવર મોકલીશ કે જે તમને અંધ બનાવી
દેશે, અને તમાંરા જીવનનો નકાસ કર નાખશ.ે તમે વાવશો દાણા
છતાં તમાંરો પાક જમી શકશો ન હ, કારણ કે તે તમાંરો શ ુ
જમશ.ે 17 હુ તમાંર વરુદ્ધ થઈ જઈશ અને તમાંરો પરાજય
તમાંરા દશુ્મનોને હાથે હુ કરાવીશ તમાંરા શ ુઓ તમાંરા પર રાજ
કરશે, અને કોઈ તમાંર પાછળ ન હ પડ ું હોય છતાં તમે ભાગતા
ફરશો.

18 “આટલી ુશ્કેલીઓ પડવા છતાં તમે જો માંરુ ક ું ન હ
માંનો, તો હુ તમને તમાંરા પાપો બદલ સાત ગણી વ ુ શક્ષા
કર શ. 19 હુ તમાંરુ શ ક્ત ું અ ભમાંન ઉતાર નાખીશ, તમાંરા
આકાશને લોખંડના તવા જે ું બનાવીશ જથેી એક ટ ું ય વરસાદ
પડશે ન હ, અને તમાંર જમીનને પ ળ જવેી ૂક ભઠ્ઠ બનાવી
દઈશ; 20 તમાંર મહેનત થર્ જશે. તમાંર જમીનમાં ક ુંય
પાકશે ન હ અને તમાંરાં ૃક્ષોને ફળ પણ આવશે ન હ.”
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21 “અને તે છતાંય તમે માંર આજ્ઞાની વરુદ્ધ વતર્ન કરવા ું
ચા ુ રાખશો અને માંરુ ન હ સાંભળો તો હુ તમાંરાં પાપોને કારણે
સાતગણી વ ુ આફતો ઉતાર શ. 22 પછ હુ તમાંરા ઉપર જગલી
જાનવરો છોડ ૂક શ, જે તમાંરાં બાળકોને માંર નાખશે અને
તમાંરાં પ ુઓનો નાશ કરશ,ે પ રણામે તમાંર સં ા ઘટ જતા
તમાંરા રસ્તાઓ ઉજજડ થઈ જશે.

23 “આમ છતાં પણ જો તમાંરુ પ રવતર્ન ન હ થાય અને તમે
ન હ ુધરો અને માંર વરુદ્ધ વતર્ન કરવા ું ચા ુ રાખશો; 24 તો
હુ તમાંર વરુદ્ધ થઈશ, અને હુ પોતે તમને તમાંરાં પાપો માંટે
સાતગણી વ ુ આકર સજા કર શ. 25 માંરા કરાર ભંગનો બદલો
લેવા હુ તમાંરા ઉપર ુદ્ધ મોકલીશ. તમે તમાંરાં નગરોમાં અદૃશ્ય
થઈ જશો તો હુ ત્યાં તમાંર મધ્યે મરક મોકલીશ; તમાંરે તમાંરા
શ ુઓને શરણે જ ું પડશે. 26 હુ તારા અનાજના ૂરવઠાનો નાશ
કર શ જથેી દશ પ રવારો માંટે રોટલી શેકવા માંટે ફકત એક ભઠ્ઠ
ૂરતી થઈ પડશે; તેઓ તમને માંપી તોલીને રોટલી વહેંચશે, અને

તમાંરુ પેટ ન હ ભરાતા તમે ૂ ાં જ રહેશો.
27 “આટઆટ ું વીતવા છતાંય તમે માંરુ ન હ સાંભળો અને

માંર સામે થશો, 28 તો હુ પણ ક્રોધે ભરાઈને તમાંર સામે પડ શ
અને તમાંરાં પાપોની સાતગણી મોટ શક્ષા તમને કર શ. 29 તમાંરે
તમાંરા ુત્ર અને ુત્રીઓ ું માંસ જમવાનો સમય આવશ.ે 30 હુ
તમે જયાં તમાંર ૂ તઓની ૂજા કરો છો તે ટેકર ઓ ઉપરનાં
ુલાકાતમંડપનો નાશ કર શ અને તમાંર ૂ તઓના ભંગાર ઉપર હુ

તમાંરાં ૃતદેહો ખડક શ. હુ તમને તરસ્કૃત કર નાખીશ. 31 હુ
તમાંરા નગરોને વેરાન ખંડરે બનાવી દઈશ. તમાંરાં પ વત્ર ાનોનો
વનાશ કર શ, અને તમાંરાં ુવા સત અપર્ણોનો અસ્વીકાર કર શ.
32 હુ તમાંરા દેશને એવો તારાજ કર નાખીશ કે તમાંરા દશુ્મનો
જે તેમાં વસશે તેઓ પણ તમાંર દદુશા જોઈને આભા બની જશે.
33 હુ તમને અનેક દેશોમાં વેર વખેર કર નીખીશ, હુ તરવાર લઈને
તમાંર પાછળ પડ શ અને તમાંરો દેશ ઉજજડ વેરાન થઈ જશે,
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અને તમાંરાં શહેરો ખંડરે થઈ જશે.
34 “અને જયારે તમે દશુ્મનોના પ્રદેશમાં રહેતા હશો તે વષ માં

જમીન ઉજજડ પડ રહેશે, અને તે તેનો વશ્રામવાર ભોગવશે અને
તેના વશ્રામ વષ ના આનંદ માંણશે. 35 જયારે તમે ત્યાં વસતા
હતા ત્યારે દરેક સાતમે વષ તમે આપ્યો ન્હોતો તે વશ્રામ હવે
તે પ્રાપ્ત કરશે. 36 જે લોકો તમાંરામાંથી બચી જઈને દશુ્મનોના
દેશમાં દેશવટો ભોગવી ર ા હશે તેમને હુ એવા ભયભીત કર શ
કે એક પાંદડુ પડવાનો અવાજ થતાં તેઓ જાણે મોત પાછળ
પડ ું હોય તેમ ભાગવા માંડશ,ે ને કોઈ પાછળ પડ ું ના હોવા
છતાં તેઓ ભોંય પર ઢળ પડશ.ે 37 વળ કોઈ પાછળ પડ ું ના
હોવા છતાં ુદ્ધમાંથી ૂઠ વાળ ને ભાગતા હોય તેમ તેઓ ભાગતાં
એકબીજા સાથે ભટકાઈને, ઠોકરો ખાઈને પડશે અને શ ુઓનો
સામનો કરવાની શ ક્ત પણ તેઓનામાં રહેશે ન હ.

38 “ વદેશી પ્રજાઓ વચ્ચે તમાંરો અંત આવશે અને તમાંરા
દશુ્મનોની ૂ મ તમને ગળ જશ,ે અને તમે ૃત્ ુ પામશો. 39 જઓે
દશુ્મનોના દેશમાં બચી જશે તેઓ પોતાના અને પોતાના પ ૃઓનાં
પાપોને કારણે ઝૂર ઝૂર ને ક્ષય પામતા જશે.

આશા અમર છે
40 “પર ુ કદાચ તેઓ પોતાનાં અને પોતાના પ ૃઓનાં પાપો

ક ૂલ કરશે, મને વ ાસઘાત કર ને માંર વરુદ્ધ પડ ને તેમણે જે
પાપો કયાર્ છે તે ક ૂલ કરશે, 41 તેઓના પાપોએ મને તે લોકોની
વરુદ્ધ કય , તેથી મેં તેઓને વદેશી પ્રજાઓમાં દેશ નકાલ કયાર્.
છેલ્લે તમાંરા વંશજો નમ્ર થશે અને માંર વરુદ્ધ આચરેલા પાપ
અને બંડને કારણે થયેલી શક્ષા ભોગવશ.ે 42 ત્યારે હુ યાકૂબ
સાથેનો ઈસહાક સાથેનો અને ઈબ્રા હમ સાથેનો માંરો કરાર અને
આ ૂ મને સંભાર શ.

43 “કારણ કે ૂ મ જયાં ુધી ઉજજડ પડ રહેશે તેટલો
સમય તે પોતાના સાબ્બાથો વશ્રામના વષ માંણશે, પર ુ માંર
આજ્ઞાઓના ઉલ્લંઘન કયાર્ બદલ અને માંરા નયમોને ધ ારવાના
કારણે જ તેઓ ઉપર આ ભાર શક્ષા આવી પડ છે તે ું તેઓને
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ભાન થશે, અને તેઓ ૂરે ૂર સજા ભોગવશ.ે 44 છતાં, તેઓ
તેમના દશુ્મનોના દેશમાં હશે ત્યારે પણ હુ તેમનો સં ૂણર્ નાશ
ન હ કરુ. તેમનો ૂરે ૂરો ત્યાગ પણ ન હ કરુ અને માંરો જે
કરાર તેઓની સાથે છે તેનો ભંગ કર શ ન હ, કારણ કે હુ યહોવા
તેમનો દેવ છુ. 45 તેઓના પ ૃઓને તેમનો દેવ થવા માંટે હુ
બીજા દેશોના જોતા જ મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો હતો અને
તેમની સાથે જે કરાર કય હતો તે સંભાર ને તેમ ું કલ્યાણ કર શ.
હુ યહોવા છુ.”

46 યહોવાએ સનાઈ પવર્ત પર ૂસા માંરફતે ઇસ્રાએલીઓને
આપેલા કા ૂનો, નયમો અને ઉપદેશો ઉપર પ્રમાંણે છે.

27
યહોવા સમક્ષ કરેલી પ્ર તજ્ઞાઓ

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “ઇસ્રાએલ ુત્રોને આ કહે, જો
કોઈ માંણસ યહોવાને ખાસ પ્ર તજ્ઞા કરે કે તે કોઈ બીજા ક્તને
દેવને અપર્ણ કરશ,ે તો યાજકે તે માંણસની કમત ઠરાવવી જથેી
બીજુ કોઈ તેને દેવ પાસેથી પાછો ખર દ શકે. તે ક્તની
કમત નીચે જણા ા ુજબ ન કરવી. 3 વીસથી તે સાઠ વષર્
ુધીની ઉમરના ુરુષની કમત ુલાકાતમંડપના ધોરણ અ ુસાર

50 શેકેલ ચાંદ . 4 વીસથી તે સાઠ વષર્ ુધીની ી હોય તો
30 શેકેલ ચાંદ . 5 પાંચથી વીસ વષર્ની ઉમરના છોકરાની કમત
20 શેકેલ અને છોકર ની કમત 10 શેકેલ. 6 એક મ હનાથી 5
વષર્ ુધીના છોકરાની કમત 5 શેકેલ અને છોકર ની કમત 3
શેકેલ. 7 સાઠ અને ઉપરની ઉમરના ુરુષની કમત 15 શેકેલ;

ીની કમત 10 શેકેલ ુકવે.
8 “પણ જો કોઈ ક્ત આ કમત ુકવી શકે તેમ ના હોય,

તો તેણે તે ક્તને યાજક સમક્ષ રજૂ કરવી અને યાજકે તેની
કમત પ્ર તજ્ઞા લેનાર ક્ત ૂકવી શકે તેટલી ન કરવી.

યહોવાને ભેટો
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9 “જો યહોવાને ધરાવી શકાય એ ું કોઈ પ્રાણી અપર્ણ કરવાની
પ્ર તજ્ઞા લીધી હોય તો તે અપર્ણ થનાર પ્રાણી પ વત્ર બની જશે.
10 પ્ર તજ્ઞા બદલી શકાય ન હ, તે પ્રાણીની બીજા પ્રાણી સાથે
અદલાબદલી થઈ શકે ન હ સારાને બદલે ખરાબ અને ખરાબને
બદલે સારુ તેવો ફેરફાર કર શકાય ન હ. છતાં જો અદલાબદલી
કર હોય તો બંને પ ુઓ પ વત્ર બની જાય અને યહોવાના થાય.

11 “પર ુ પ્ર તજ્ઞા લઈ અપર્ણ કરવા ું પ્રાણી નયમ પ્રમાંણે
અ ુદ્ધ હોય અને તે ું અપર્ણ ન થઈ શકે તો તે પ્રાણી યાજક
પાસે લાવ ું. 12 યાજક તેની કમત ન કરે, પછ પ્રાણી સારુ
હોય કે ખરાબ તેથી ફરક ન પડે ક્તએ યાજકે ઠરાવેલ કમત
માંન્ય રાખવી. 13 જો તે ક્ત તેને છોડાવવા ઈચ્છતો હોય તો
તેણે કમત કરતાં પાંચમો ભાગ વ ુ ુકવવો.

ઘર ું ૂલ્યાંકન
14 “જો કોઈ ક્ત પોતા ું મકાન યહોવાને સમપર્ણ કર દે,

તો તે સારુ હોય કે ખરાબ તેનાથી કોઈ ફરક ન પડ,ે યાજક તેની
કમત ન કરશે અને તે ક્તએ એ બાંધેલો ભાવ સ્વીકારવો.
15 પછ જો સમપર્ણ કરનાર ક્ત મકાન છોડાવવા ઈચ્છે તો
તેણે કમત ઉપરાંત વ ુ 20 ટકા આપવા, એટલે મકાન પાછુ તેની
માં લક ું થઈ જાય.”

સંપ ું ૂલ્યાંકન
16 “જો કોઈ ક્ત પોતાની માં લક ની જમીનનો અ ુક ભાગ

યહોવાને સમપર્ણ કર દે તો તમાંરે તેની કમત એમાં જટે ું
બયારણ વાવી શકા ું હોય તેને આધારે ન કરવી, જમે કે
20 મણ જવની (1 હોમર) જરૂર પડે તો તે ું ૂલ્ય પચાસ
શેકેલ થાય. 17 જો કોઈ માંણસ જુ બલી વષર્માં પોતા ું ખેતર
સ્વેચ્છાએ સમપર્ણ કરે તો યાજકે ઠરાવેલી ૂર કમત તેને લા ુ
પડ;ે 18 પણ જો તે જુ બલી વષર્ પછ થી સમપર્ણ કરે તો યાજકે
પછ ના જુ બલી વષર્ના જટેલા વષર્ બાક હોય તેના પ્રમાંણમાં
રોકડ કમત ન કરવી અને તે આકડાં ુજબ કમત ઠરાવવી.
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19 પર ુ જો સમપર્ણ કરનાર જમીન છોડાવવા માંગતો હોય તો
તેણે ઠરાવેલી કમત કરતાં વીસ ટકા વ ુ આપવા એટલે તે ખેતરની
માં લક ફર થી તેની થાય. 20 પર ુ જો તે જમીન ન હ છોડાવતાં
બીજા કોઈને વેચી દે તો તેને તે કદ પાછુ મળે ન હ, કારણ
જુ બલી વષર્ના તેના હ ો યહોવાને આપેલા હોય છે. 21 ારે
જુ બલી વષર્માં તે ખેતર ુકત થાય, ત્યારે યહોવાને અ પત ખેતર
તર કે તે યાજકોને આપવામાં આવે.

22 “જો કોઈ ક્ત પોતે ખર દે ું ખેતર સમપર્ણ કરે, અને તે
તેના પ રવારની મલકતનો ભાગ નથી, 23 યાજકે બીજા જુ બલી
વષર્ને જટેલા વષર્ બાક હોય તેને આધારે તેની કમત ઠરાવવી,
અને તે ક્તએ ન કરેલી કમત યહોવાને તાત્કા લક અપર્ણ
કરવી. 24 જુ બલી વષ એ ખેતર તેના ૂળ માં લક, જનેી પાસેથી
તે ખર ું હોય તેને પાછુ મળે, જનેી એ પોતાના વતનની મલકત
છે.

25 “અધીકૃત માંપ પ્રમાંણે શેકેલમાં ઠરાવાય, એ માંપ પ્રમાંણે
શેકેલ ુ વજન 10 ગેરાહ હોય.”

પ ુઓ ું ૂલ્યાંકન
26 “કોઈ પણ ક્તએ બળદ અથવા ઘેટાનાં પ્રથમજ નતને

ઐ ચ્છકાપર્ણ તર કે યહોવાને ચઢાવ ું ન હ, કારણ, એ તો યહોવા ું
જ છે; પછ ભલે તે કોઈ પણ પ ુ ું હોય, 27 પર ુ જો યહોવાએ
માંન્ય ક ુર્ ના હોય તો તેવા પ્રાણીના પ્રથમજ નતને અપર્ણ તર કે
લાવવામાં આવ,ે તો યાજક તેની કમત ઠરાવે તે ઉપરાંત વીસ
ટકા વ ુ તે માં લક આપ.ે જો તેનો માં લક તેને છોડાવવા માંગતો
ન હોય તો યાજક તે પ્રાણી બીજા કોઈને વેચી શકે છે.

વ શ અપર્ણ
28 “પર ુ યહોવાને માંત્ર કરે ું કોઈ પણ અપર્ણ પછ તે માંણસ

હોય, પ્રાણી અથવા વારસામાં મળે ું ખેતર, તો તેને વેચી અથવા
છોડાવી શકાય ન હ. કારણ તે યહોવાને પરમપ વત્ર અપર્ણ છે,
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29 જો તે ખાસ અપર્ણ માંણસ હોય તો, તે ક્તને પાછો ખર દ
ન શકાય તેને માંર નાખવો.

30 “જમીનની ઉપજનો ઠરાવેલો દશમો ભાગ પછ તે ખેતરના
અનાજનો હોય કે ૃક્ષનાં ફળોનો હોય તે યહોવાનો ગણાય, તે
પ વત્ર છે, કારણ કે યહોવાને સમ પત થેયેલો છે. 31 જો કોઈ

ક્ત આ અનાજ કે ફળનો એ દશમો ભાગ પાછો ખર દવા
ઈચ્છે તો તેની કમતમાં વીસ ટકા ઉમેર ને ૂકવ.ે

32 “ઢોરઢાંખર તથા ઘેટાબકરાંની તથા બીજા જાનવરોની ગણતર
થાય ત્યારે લાકડ નીચેથી પસાર થતાં દર દશ ું પ્રાણી યહોવા ું
ગણાય. 33 પસંદ કરે ુ પ્રાણી સારુ છે કે ખરાબ તેની ચતા
માં લકે ન કરવી. તેને એ પ્રાણી બીજા પ્રાણી સાથે અદલા બદલી
ન કરવી. અને તેને જો બીજા પ્રાણીથી બદલવા માંગ,ે તો બ ે
પ્રાણીઓ દેવના થશે. તે પ્રાણી પાછુ ન ખર દાય.”

34 ૂસાને યહોવાએ ઇસ્રાએલી લોકો માંટે સનાઈ પવર્ત પર
આ આજ્ઞાઓ આપી હતી.
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