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ಾಜಕ ಾಂಡ
ಯಜ್ಞಗಳುಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗಿಂದ ಅವನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನೀನು
ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವು ಾದರೆ ನೀವು ಾಕಿದ ಪಶುಗಳನೆ್ನೕ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು ದನ ಾಗಲಿ ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಆ ಾಗಲಿ
ಆಗಿರಬಹುದು.

3 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬಯಸಿದರೆ ಆ ಪಶುವು ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಹೋರಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪಶುವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು. 4 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಾ್ರಣಿಯತಲೆಯಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಆವ್ಯಕಿ್ತಯದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನು.

5 “ಅವನು ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು; ರಕ್ತವನು್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು ಆ ಪಶುವಿನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿದು,
ಪಶುವನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡುಗ ಾಗಿ ಕಡಿಯಬೇಕು. 7 ಾಜಕ ಾದ
ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 8 ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ
ಾಜಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ

ಪಶುವಿನ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ತಲೆ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಇಡಬೇಕು.
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9 ಾಜಕನು ಪಶುವಿನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನು್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಸು ಾಸನೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

10“ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿಆಡ ಾ್ನಗಲಿಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ, ಆ ಾ್ರಣಿಯು ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಗಂ ಾಗಿರಬೇಕು. 11 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ವೇದಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ

ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 12 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಆ ಪಶುವನು್ನ
ತುಂಡುತುಂಡುಗ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ತಲೆ
ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಇಡಬೇಕು. 13 ಾಜಕನು ಪಶುವಿನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ
ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನೂ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಾಜಕನು ಪಶುವಿನ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳನೂ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ

ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

14 “ಒಬ್ಬನು ಪ ಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ ಆ ಪ ಯು ಬೆಳೆವಕಿ್ಕ ಾಗಲಿ ಾರಿ ಾಳದ
ಮರಿ ಾಗಲಿಆಗಿರಬೇಕು. 15 ಾಜಕನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ಪ ಯ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು
ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಪ ಯರಕ್ತವು ವೇದಿಕೆಯ
ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಹಿಂಡಲ್ಪಡಬೇಕು. 16 ಾಜಕನು ಪ ಯ ಕರುಳುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಬಿ ಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಳವು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಬೂದಿಯನು್ನ
ಾಕುವ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ. 17ತರು ಾಯ ಾಜಕನು ಪ ಯರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಪ ಯನು್ನ ಎರಡು ಾಗಗ ಾಗಿ
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ವಿ ಾಗಿಸ ಾರದು. ಾಜಕನು ಪ ಯನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಇದು
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

2
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು

1 “ಒಬ್ಬನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಗೋಧಿಹಿಟಾ್ಟಗಿರಬೇಕು. ಅವನು

ಈ ಹಿಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯಿದು, ಧೂಪವನಿ್ನಡಬೇಕು.
2 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅದನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಧೂಪವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಾಡಿದ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ. 3 ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಾಗವು
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ. ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದಈಸಮಪರ್ಣೆಯುಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.

ಬೇಯಿಸಿದ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು
4 “ಒಬ್ಬನು ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ, ಆಗ ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯಿದು ಾಡಿದ ಕಡುಬುಗ ಾಗಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು.
5 ನಿಮ್ಮ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವು ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ,
ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಾಡಿ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 6ನೀವುಅದನು್ನ ಚೂರುಚೂರುಗ ಾಗಿಮುರಿದು

ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. ಅದು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿದೆ.
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7 ನೀವು ಾಂಡಿ್ಲಯಲಿ್ಲ ಪಕ್ವ ಾಡಿದ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ,
ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು.

8 “ನೀವು ಈ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆಅಪಿರ್ಸುವು ಾದರೆನೀವುಆವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಜಕನ
ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲಿಡುವನು. 9 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡುವನು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಾಡಿದಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ. ಅದರಸು ಾಸನೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ. 10 ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದು್ದ ಆರೋನನಿಗೂ
ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಸೇರುವುದು. ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಡಿದಈ ನೈವೇದ್ಯವುಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
11 “ನೀವು ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿದ* ಾವದನೂ್ನ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾರದು. ನೀವು
ಹುಳಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಹೋಮ ಾಡ ಾರದು. 12 ನೀವು ಹುಳಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ಪ್ರಥಮಫಲ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಹುಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಕೂಡದು. 13 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ
ಪ್ರತಿ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲೂ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ ಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೆಂಬ ಉಪು ್ಪ
ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವುಅಪಿರ್ಸುವ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ
ಸೇರಿಸಬೇಕು.”
ಪ್ರಥಮಫಲದ ನೈವೇದ್ಯಗಳು

14 “ನೀವು ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟ ಗೋಧಿತೆನೆಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು.

* 2:11: “ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿದ” ನಿಂಬೆರಸ, ಹುಣಸೆಹಣಿ್ಣನ ರಸ.
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ಅವುಗಳುಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ಹಸಿತೆನೆಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಇದುನಿಮ್ಮಪ್ರಥಮಫಲ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿರುವುದು. 15 ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಕಿ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಧೂಪವನಿ್ನಡಬೇಕು. ಅದು ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ.
16 ಾಜಕನು ಜಜಿ್ಜದ ಾನ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಧೂಪವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ.

3
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಕ್ರಮ

1 “ ಾವ ಾದರೂ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಡಬೇ ಾದರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಪಶುಮಂದೆಯಿಂದ ಗಂಡುಪಶುವ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಪಶುವ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು. ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ ಅದು
ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 2 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಪಶುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಆ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 3-4ಆ
ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ವಪೆಯನೂ್ನ ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಪಿತ್ತಕೋಶದಹತಿ್ತರಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳವರೆಗೆಇರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ
ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಕೊಬ್ಬನು್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಅದು
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸುವ ಹೋಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ
ಸು ಾಸನೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

6 “ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಆಡ ಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾಗ, ಆ ಪಶುವಿನಲಿ್ಲ ಾವ
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ದೋಷವೂ ಇರ ಾರದು. ಅದು ಗಂಡು ಅಥ ಾ ಹೆಣಾ್ಣಗಿರಬಹುದು.
7 ಅವನು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. 8 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಪಶುವಿನ ಮೇಲಿಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ತರು ಾಯ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 9 ಅವನು
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂದರೆ ಾಲದ ಮೇಲಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 10 ಅವನು ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಾಜಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಕ್ರಮ. 11ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಬೆಂಕಿಯಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರ ಾಗುವುದು.

12 “ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ ಪಶು ಆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಪಿರ್ಸುವವನು
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. 13 ಅವನು ತನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಆಡಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಆಡಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 14 ಅವನು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ
ವಪೆಯನೂ್ನ ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿ ಾ್ತಶಯದ ಹತಿ್ತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ಅವನು
ಅದರ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅವನು ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಅವರಿಸಿರುವ
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ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗ ಂದಿಗೆ
ಪಿ ಾ್ತಶಯವನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು
ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಇದು
ಆ ಾರದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ
ಕೊಬು್ಬ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. 17ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಈ
ನಿಯಮವು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. ನೀವೆಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಿದರೂ ಕೊಬ್ಬ ಾ್ನಗಲಿ
ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನ ಾರದು.”

4
ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ ಾಪಗಳ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳು

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾವ ಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ
ಾಪ ಾಡಿದರೆ ಮತು್ತ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರೆ,ಅವನು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
3 “ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ಾಜಕನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ

ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
4 ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ ಾಜಕನು ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ
ಅವನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು
ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಪರದೆಯ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಾರಿ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 7 ಾಜಕನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲದೆ.) ಾಜಕನು
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ಹೋರಿಯ ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.) 8 ಅವನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ತಂದಿರುವ ಹೋರಿಯ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅವನು ಅದರ
ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳಮೇಲೆಮತು್ತ ಅವುಗಳಸುತ್ತಲೂಇರುವಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
9 ಅದರ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ
ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅವನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗ ಡನೆ
ಪಿ ಾ್ತಶಯವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 10 ಾಜಕನು ಈ ಾಗಗಳನು್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯ ಾಗಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ಪಶುವಿನ
ಾಗಗಳನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 11-12 ಆದರೆ ಾಜಕನು ಹೋರಿಯ
ಚಮರ್ವನು್ನ, ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನು್ನ, ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ, ಎ ಾ್ಲ
ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ತಲೆ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಸುರಿಯುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಬೂದಿಯನು್ನ ಸುರಿಯುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ
ಸುಡಬೇಕು.

13 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಜ ಾಂಗವೆ ಾ್ಲ ತಿಳಿಯದೆ ಾಪ ಾಡುವ
ಸಿ್ಥತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಯೆಹೋವನು ಾಡ ಾರದೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದನು್ನ ಅವರು ಾಡಿದರೆ
ಅವರು ದೋಷಿಗ ಾಗುವರು. 14 ಆ ಾಪದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂದರೆಆಗಅವರು ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಇಡೀ ಜ ಾಂಗದ
ಾಪಪರಿ ಾರ ಾಡುವ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು
ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. 15 ಜನರ
ಹಿರಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಹೋರಿಯ
ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ತರು ಾಯ ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನ
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ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 16 ಬಳಿಕ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದ
ಾಜಕನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 17 ಾಜಕನು
ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತೆರೆಯ
ಮುಂದೆ ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 18ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.)
ಾಜಕನು ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ

ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.) 19 ತರು ಾಯ ಾಜಕನು
ಪಶುವಿನಿಂದ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 20 ಾಜಕನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ಹೋರಿಯ ಾಗಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಾಗಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ, ಾಜಕನು ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಾಡುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 21 ಾಜಕನು

ಈ ಹೋರಿಯನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆ
ದಲನೆಯ ಹೋರಿಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ

ಸುಡಬೇಕು. ಇದು ಇಡೀ ಸಮೂಹದ ಾಪವನು್ನ ಪರಿ ಾರ ಾಡುವ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ.

22 “ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ನಿಷೇಧಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದರೆ
ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 23 ಅಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ಾಪದ
ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹೋತವನು್ನ
ತರಬೇಕು. ಅದು ಅವನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು. 24 ಅಧಿಪತಿಯು
ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಅದು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ.
25 ಾಜಕನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ
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ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ*ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಾಜಕನುಉಳಿದರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದು, 26 ಹೋತದ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಹೋಮ ಾಡುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು

ಆ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
27 “ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನು

ನಿಷೇಧಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದರೆ
ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 28 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಾಪದ ಕುರಿತು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ಅವನು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಆಡನು್ನ
ತರಬೇಕು. ಅದು ಅವನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಅವನು
ಾನು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಆಡನು್ನ ತರಬೇಕು. 29 ಅವನು ತನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 30ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಾಜಕನು ಆಡಿನ ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ

ಸುರಿಯಬೇಕು. 31 ಾಜಕನು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಡಿನ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯಹೋಮ ಾಗಿವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಆವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು.
ಆಗ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

32 “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ತರುವು ಾದರೆ ಅದು ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹೆಣು್ಣ

* 4:25: ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ.”
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ಕುರಿಮರಿ ಾಗಿರಬೇಕು. 33 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಅದರ
ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ
ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು.
34 ಾಜಕನು ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ
ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಕುರಿಮರಿಯ
ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು. 35 ಾಜಕನು
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಕುರಿಮರಿಯ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಈ ಕುರಿಮರಿಯ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಅದನು್ನ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸಮಪರ್ಣೆಯಂತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನು
ಾಡಿದ ಾಪದಿಂದ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಆ

ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

5
ತಿಳಿಯದೆ ಾಡುವ ಾಪಗಳು

1“ ಾ್ಯ ಾಧಿ ಾರಿಯುತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೂಒಬ್ಬನು ಾನು
ಕಂಡದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಾಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

2 “ ಾವ ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾಡುಮೃಗ, ಪಶು,
ಜಂತು ಇವುಗಳ ಹೆಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾವ ಅಶುದ್ಧ
ವಸು್ತವ ಾ್ನಗಲಿಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಮುಟಿ್ಟದು್ದ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನೂ ದೋಷಿಯೂ ಆಗಿರುವನು.

3 “ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ದೇಹದೊಳಗಿಂದ ಬರುವ
ಾವು ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ವಸು್ತವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಮುಟಿ್ಟದರೂ,

ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗುವನು.
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4 “ಒಬ್ಬನು ಆಲೋಚಿಸದೆ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾತುಕೊಟು್ಟ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಅವನ ನೆನಪಿಗೆ

ಬಂ ಾಗ ಅವನು ದೋಷಿ ಾಗುವನು. 5 ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಾವು ಾದರೊಂದರಲಿ್ಲ ದೋಷಿ ಾದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ

ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಾಡಬೇಕು. 6ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಣು್ಣ ಮೇಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡುವನು.
7 “ಅವನು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,

ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ
ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ತಿಳಿಯದೆ ಾಡುವ ಾಪಗಳು 8 ಅವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ದಲು
ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು.
ಾಜಕನು ಪ ಯ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿಯುವನು. ಆದರೆ
ಾಜಕನು ಪ ಯನು್ನ ಎರಡು ಾಗಗಳ ಾ್ನಗಿ ವಿ ಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಾಜಕನು ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞದಿಂದರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕನು
ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು.
ಅದು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 10 ತರು ಾಯ
ಾಜಕನು ಎರಡನೆಯ ಪ ಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ

ವಿಧಿಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ, ಾಜಕನು
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನು ಾಡಿದ ಾಪದಿಂದ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು.
ಆಗ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

11 “ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ
ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಶಕ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಗ
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ಅವನು ಎಂಟು ಬಟ್ಟಲು* ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತರಬೇಕು. ಇದು
ಅವನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುವುದು. ಅವನು ಹಿಟಿ್ಟಗೆ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಕ ಾರದು. ಅವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧ
ಧೂಪವನು್ನ ಇಡ ಾರದು, ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 12 ಅವನು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ಒಂದು ಹಿಡಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು
ದೇ ಾಪಿರ್ತ ಾಯಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡುವನು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ. 13ಹೀಗೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ ದೋಷಗಳಿಂದ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲರುವಂತೆಯೇ ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಾಗವು
ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದ ಾಗವು
ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.”
14 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 15 “ಒಬ್ಬನು

ಯೆಹೋವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೀರಿ ನಡೆದು
ತಿಳಿಯದೆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ ಅವನು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಟಗರನು್ನ
ತರಬೇಕು. ಇದು ಅವನಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗುವ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ. ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಟಗರಿನ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು.” 16 ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಈ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ತೆರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಬೆಲೆಯ ಐದನೆಯ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಜಕನು ಟಗರನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು. ಆಗ
ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
* 5:11: ಎಂಟು ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಷರಶಃ, “1/10 ಏಫಾ.”
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17 “ ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವು ಾದರೊಂದನು್ನ ಾಡಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ,

ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಆ ಾಪಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 18 ಅವನು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಮತು್ತ
ಸರಿ ಾದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಟಗರನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಟಗರು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು
ತಿಳಿಯದೆ ಾಡಿದ ಾಪದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಆಗ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 19 ಅವನು ದೋಷಿ ಾದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.”

6
ಬೇರೆ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳು

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ ಾವ ಾದರೂ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಂದ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ
ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಡವು ಇಟ್ಟ ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾನು
ಾಡಿದ ಕಳುವಿನ ವಿಷಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಸು ಾ್ಳಡುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ

ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ 3 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದರಿಂ ಾಗಲಿ ಾಪ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರೆ, 4 ಅವನು ಾನು ಕದ್ದದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ೕಸದಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಅಡವು ಇಟು್ಟಕೊಂಡದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ
ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಥ ಾ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸು್ತವ ಾ್ನಗಲಿ 5 ಸು ಾ್ಳಣೆ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ವಸು್ತವ ಾ್ನಗಲಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಜ ಾದಯಜ ಾನನಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
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6 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ತರಬೇಕು. ಅದುಮಂದೆಯಿಂದ ತಂದಟಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಟಗರಿನಲಿ್ಲ
ಾವ ದೋಷವೂ ಇರ ಾರದು. ಅದು ಾಜಕನು ಹೇಳುವ

ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿರುವುದು. 7 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು. ಆಗ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.”

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು
8ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 9 “ಆರೋನನಿಗೂ

ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೊಡು: ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ನಿಯಮ ಇ ಾಗಿದೆ. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು ವೇದಿಕೆಯ ಒಲೆಯಲಿ್ಲ*
ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕು.
ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕು. 10 ಾಜಕನು ತನ್ನ
ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ ಾರಿನ ಚಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಾಜಕನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿ ಾಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ

ಉಂಟಾದ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಡಬೇಕು.
11ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಬೇರೆಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಆದರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಆರಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಬಿಡ ಾರದು, ಾಜಕನು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಸುಡಬೇಕು. 13 ಬೆಂಕಿಯು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ
ಇರಬೇಕು; ಆರಿಹೋಗ ಾರದು.

ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು

* 6:9: ವೇದಿಕೆಯಒಲೆಯಜ್ಞವನು್ನ ಸುಡುವ ಸ್ಥಳ.
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14 “ಇದು ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ: ಆರೋನನ
ಪುತ್ರರು ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 15 ಾಜಕನು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಿಂದ
ಒಂದು ಹಿಡಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಧೂಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

16 “ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅವರು ಆ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು.
17 ಹುಳಿ ಕಲಸಿ ರೊಟಿ್ಟ ಸುಡ ಾರದು. ನನಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಹೋಮ ಾಗಿಅಪಿರ್ಸಿದಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಅದನು್ನ ಾಜಕರ
ಾಲ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದಂತೆಯೂ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದಂತೆಯೂ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ.
18 ಆರೋನನ ವಂಶದವ ಾದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. ಈ
ಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತವೆ.”

ಾಜಕರ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ
19ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 20 “ಆರೋನನು

ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಆರೋನನ ನಂತರ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇ ಾದ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಇ ಾಗಿದೆ. ಅವರು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಎಂಟು ಬಟ್ಟಲು† ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ

† 6:20: ಎಂಟು ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಷರಶಃ, “1/10 ಏಫಾ.”
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ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ತರಬೇಕು. (ದಿನನಿತ್ಯದ ನೈವೇದ್ಯಗಳ
ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.) ಅವರು ಇದರಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ದಷ್ಟನು್ನ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಉಳಿದಧರ್ವನು್ನ
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 21 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟಗೆ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟ ಸುಡಬೇಕು.
ಅದನು್ನ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಒಳಗೆ ತರಬೇಕು. ನೀವು
ಈ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಮುರಿದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ.

22 “ಆರೋನನ ಾ್ಥನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಆರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜಕನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಈ ನಿಯಮ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹೋಮ ಾಗಬೇಕು. 23 ಾಜಕನ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹೋಮ ಾಗಬೇಕು.
ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು.”

ಾಪಪರಿ ಾರಯಜ್ಞದ ಕಟ್ಟಳೆ
24ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 25 “ಆರೋನನಿಗೆ

ಮತು್ತ ಅವನಪುತ್ರರಿಗೆಹೀಗೆಹೇಳು: ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞದಕಟ್ಟಳೆ
ಇ ಾಗಿದೆ. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವು ವಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅದು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ. 26 ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು.
27 ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಾಂಸವು ತಗಲಿದ ವಸು್ತವೂ
ಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತದೆ;ಮುಟು್ಟವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಪವಿತ್ರ ಾಗುವನು.
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“ಚಿಮಿಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವು ಾರಬಟೆ್ಟಯಮೇ ಾದರೂ
ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
28 ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದರೆ,
ಆ ಮಡಕೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಬೇಕು. ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಾಮ್ರದ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಆ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಉಜಿ್ಜ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ತೊಳೆಯಬೇಕು.

29 “ ಾಜಕನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಪುರುಷ ಾದರೂ
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದು
ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ. 30 ಆದರೆ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ,
ಆ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಾಜಕರು ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು.

7
ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞಗಳು

1 “ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು: ಅದು
ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ. 2 ಾಜಕನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳ
ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಪಶುವನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು.

3 “ ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ಾಲದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ
ಾಗಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

4 ಾಜಕನು ಅದರ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳನು್ನ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
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ಅವನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗ ಡನೆ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
5 ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ
ಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ

ಹೋಮ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ.
6 “ ಾಜಕ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ

ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದು ಬಹು
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು.
7 ಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದಂತಿದೆ.
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಎರಡು ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಿಗೆ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಯಜ್ಞ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. 8ಯಜ್ಞ ಾಡುವ ಾಜಕನು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವಿನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 9ಪ್ರತಿ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯು ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಒಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಾಂಡೆ್ಲಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ಬೇಯಿಸಿದ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಾಜಕನು ಪಡೆಯುವನು.
10 ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು ಆರೋನನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸೇರುವವು. ಅದು
ಒಣಗಿದ್ದರೂ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬೆರೆತಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುವವು.
ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಆ ಾರವನು್ನ

ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
11 “ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಾ ಾದರೂ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, 12 ಅವನು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯಿದು ಾಡಿದ ಕಡುಬುಗಳನೂ್ನ
ಎಣೆ್ಣಬೆರೆಸಿದ ಹೋಳಿಗೆಗಳನೂ್ನ ತರಬೇಕು. 13 ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವೇ
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ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿದೆ. ಈಯಜ್ಞದೊಡನೆ ಅವನು ಹುಳಿಯಿರುವ
ರೊಟಿ್ಟಗಳ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14 ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಪ ಾಥರ್ಗಳಲೂ್ಲ ಒಂದೊಂದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ
ಚಿಮಿಕಿಸುವ ಾಜಕನಿಗೆ ಇದು ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ. 15 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ
ಾಂಸವನು್ನ ಅದು ಸಮಪರ್ಣೆ ಾದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು.

ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. ಅದರ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಮರುದಿನದ
ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಏನೂಉಳಿಸ ಾರದು.

16 “ ಾವ ಾದರೂ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯ ಾಣಿಕೆ ಾಗಲಿ ಹರಕೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು ಅಥ ಾ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ, ಅವನು ಅದರ
ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಮರುದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 17 ಆದರೆ ಈ ಯಜ್ಞಪಶುವು
ಮೂರನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಡಬೇಕು. 18 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದರೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅವನ
ಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಯಜ್ಞವು ಅಸಹ್ಯವಸು್ತ ಾಗುವುದು.
ಆ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದವನುಆ ಾಪದಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.

19 “ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರು ಅಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತವಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅವರು ಈ ಾಂಸವನು್ನ

ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಸ ಾ ಾನ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 20 ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ ಾ ಾನ
ಸಮಪರ್ಣೆಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ
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ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು.
21 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮನುಷ ್ಯದೇಹದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅಶುದ್ಧ ವಸು್ತ,

ಅಶುದ್ಧ ಮೃಗ, ನಿಷಿದ್ಧ ವಸು್ತ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೂ
ಸ್ಪಶರ್ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.”

22 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 23 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನೀವು ದನಗಳ, ಕುರಿಗಳ ಅಥ ಾ ಹೋತಗಳ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 24 ನೀವು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯ
ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರಣಿಯ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಬೇರೆ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ತಿನ್ನ ಾರದು. 25 ಾವ ಾದರೂ ಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾದ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

26 “ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯೇ ಾಸಿಸಿದರೂ, ಾವುದೇ ಪ ಯ ಅಥ ಾ
ಾವುದೇ ಾ್ರಣಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನ ಾರದು.

27 ಾವ ಾದರೂ ರಕ್ತವನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು.”

ನೈವೇದ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನಿಯಮಗಳು
28 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 29 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಹೇಳು. ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಪಶುವನು್ನ
ತಂದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಾಗವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
30 ಾಣಿಕೆಯ ಆ ಾಗವು ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು.
ಅವನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎದೆಯ
ಾಗವನೂ್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಎದೆಯ ಾಗವು ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದು
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ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿರುವುದು. 31 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು
ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಪಶುವಿನ
ಎದೆಯ ಾಗವು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಸೇರುವವು.
32 ನೀವು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ
ಸಹ ಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 33 ಪಶುವಿನ ಬಲ ತೊಡೆಯ
ಾಗವು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. 34 ನೈವೇದ್ಯರೂಪ ಾಗಿ
ನಿ ಾಳಿಸುವ ಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ಪಶುವಿನ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಪಶುವಿನ ಬಲ ತೊಡೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ
ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.”

35ಅಗಿ್ನಯಮೂಲಕಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇವೇ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಗಗ ಾಗಿವೆ.
ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ ಯೆಹೋವನ ಾಜಕ ಾಗಿ*
ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾಲನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
36ಯೆಹೋವನು ಾಜಕರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಾಗಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಜನರು ಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಾಗಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಕೊಡಬೇಕು.

37 ಅವುಗಳೇ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳ,
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳ ಮತು್ತ ಾಜಕರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವ
ನಿಯಮಗ ಾಗಿವೆ. 38ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಮ್ಮ

* 7:35: ಾಜಕ ಾಗಿ ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ ಇದರಥರ್ ಬಹುಶಃ, “ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನೇಮಿಸು ಾಗ” ಎಂದಿರಬಹುದು.
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ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಆ ಾಪಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

8
ೕಶೆಯಿಂದ ಾಜಕರ ಸಿದ್ಧತೆ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಜಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕ
ತೈಲವನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ
ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ
ಪುಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. 3 ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.
ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದರು.
5 ಆಗ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ಈಗ ಾಡುವ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಯೆಹೋವನೇ ಆ ಾಪಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ
ಕರೆದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದನು;
7 ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು; ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು; ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದನು. ಏ ೕದನು್ನ
ಾಕಿಸಿ ಕವಚದ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಾದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು;
ಎದೆಕವಚವನು್ನ ಬಿಗಿದನು. 8 ಅದರೊಳಗೆ ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ
ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಕಿದನು. 9 ಅವನ ತಲೆಗೆ
ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಇಟ್ಟನು; ಮುಂ ಾಸದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯು ಪವಿತ್ರಕಿರೀಟ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.
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10 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 11 ೕಶೆಯು ಅಭಿಷೇಕತೈಲದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಸಲ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು.
ೕಶೆಯು ತೈಲವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಎ ಾ್ಲ

ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ೕಶೆಯು ತೈಲವನು್ನ
ಗಂ ಾಳ ಮತು್ತ ಅದರ ಪೀಠದ ಮೇಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 12ಬಳಿಕ
ೕಶೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಆರೋನನ ತಲೆಗೆ ಹೊಯಿದು

ಅವನನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 13 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಆರೋನನ
ಪುತ್ರರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ತೊಡಿಸಿ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಬಳಿಕ ಅವರ ತಲೆಗಳಿಗೆ
ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.
14 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞದ

ಹೋರಿಯನು್ನ ತಂದನು. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು
ಆ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 15 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಹೋರಿಯನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ ವೇದಿಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನು್ನ
ಹಚಿ್ಚದನು. ಹೀಗೆ ೕಶೆಯು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ
ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು;
ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗೊಳಿಸಿದನು. 16 ೕಶೆಯು ಹೋರಿಯ
ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ
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ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 17 ಹೋರಿಯ ಚಮರ್, ಅದರ
ಾಂಸ ಮತು್ತ ಅದರ ಶರೀರದ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ ಅವನು ಾಳೆಯದ

ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.

18 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಟಗರನು್ನ ತಂದನು.
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಟಗರಿನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆಇಟ್ಟರು. 19ಆಗ ೕಶೆಯುಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿಅದರರಕ್ತವನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. 20-21 ೕಶೆಯು ಟಗರನು್ನ
ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕಡಿದು ಅದರ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದನು; ಇಡೀ ಟಗರನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ೕಶೆಯು ಅದರ ತಲೆ, ತುಂಡುಗಳು
ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಅದುಯೆಹೋವನಿಗೆಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಗಂಧಕರ ಾದಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.

22 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ
ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವಧಿಸಬೇ ಾದ ಎರಡನೆಯ

ಟಗರನು್ನ ತಂದನು. ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ
ಟಗರಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 23 ಆಗ ೕಶೆ ಟಗರನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನನ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ
ಅವನ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಅವನ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ
ಹಚಿ್ಚದನು. 24ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಆರೋನನ ಪುತ್ರರನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವರ ಬಲಗಿವಿಗಳ ತುದಿಗೂ
ಅವರ ಬಲಗೈಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರ ಬಲ ಾಲುಗಳ
ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂಹಚಿ್ಚದನು; ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯಸುತ್ತಲೂಚಿಮಿಕಿಸಿದನು;
25 ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂದರೆ ಾಲದ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಒಳಗಿನ
ಾಗಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬೆ್ಬಲ್ಲವನೂ್ನ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ
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ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 26 ಪ್ರತಿದಿನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಪುಟಿ್ಟಯು
ಇಡಲ್ಪಡುತಿ್ತತು್ತ. ೕಶೆಯು ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡನೂ್ನ
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡನೂ್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಒಂದು ಕಡುಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ೕಶೆಯು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬನ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಬಲತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಇಟ್ಟನು. 27 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಆರೋನನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ೕಶೆಯು ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಿದನು. 28 ಬಳಿಕ
ೕಶೆಯು ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಕೈಗಳಲಿ್ಲರುವ

ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ೕಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಅದು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ
ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿತು್ತ. ಹೋಮ ಾಗಿ

ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಯಜ್ಞವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರ ಾಗಿದೆ.
29 ೕಶೆಯು ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಿದನು. ಅದು ಾಜಕರನು್ನ
ನೇಮಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರಿನಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ ಾ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.

30 ೕಶೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ಮೇಲೆ
ಮತು್ತ ಅವನ ಾಜಕವಸ್ತ ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು; ಆರೋನನ
ತೆ ಇದ್ದ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ

ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ೕಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ
ಾಜಕವಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಅವನಪುತ್ರರನೂ್ನ ಅವರ ಾಜಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ



ಾಜಕ ಾಂಡ 8:31 xxvii ಾಜಕ ಾಂಡ 9:2

ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು.*
31 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನೀವು ಾಂಸವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಣಿಕೆಯ ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ
ರೊಟಿ್ಟ ಡನೆ ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ತಿನಿ್ನರಿ. ಾಂಸವನೂ್ನ
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನಿ್ನರಿ. ಾನು ಹೇಳುವ ಾಗೆ ಇದನು್ನ
ಾಡಿರಿ. 32 ಾಂಸ ಾಗಲಿ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಲಿ ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ

ಸುಟು್ಟ ಾಕಿರಿ. 33 ಾಜಕ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವ ಆಚಾರವಿಧಿಯು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುವುದು. ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನೀವು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗ ಾರದು. 34 ಈ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಸಕಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಏಳು ದಿನವೂ ಾಡಬೇಕು.
35 ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳು ಹಗಲು ಾತಿ್ರ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಾಯುವಿರಿ! ಯೆಹೋವನು ಆ ಆ ಗಳನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.”

36 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆರೋನನೂ ಅವನಪುತ್ರರೂ ಾಡಿದರು.

9
ದೇವರು ಾಜಕರನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು

1 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ
ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ ಕರೆದನು. 2 ೕಶೆಯು
ಆರೋನನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು; “ಒಂದು ಎಳೆಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು
ಟಗರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಆ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಏನೂ ದೋಷವಿರ ಾರದು.
ಹೋರಿಯನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ಟಗರನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು.
* 8:30: ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.”
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3 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಹೋತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕರುವನೂ್ನ
ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕರುವೂ ಕುರಿಮರಿಯೂ ಒಂದು
ವಷರ್ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಆ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವಿರ ಾರದು.
4 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗ ಡನೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಈ
ದಿನಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವನು.’ ”

5 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರು ತಂದರು. ಎ ಾ್ಲ

ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 6 ೕಶೆಯು,
“ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

7 ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಾಡು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸು.
ನಿನ್ನನೂ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವ ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು.
ಜನರು ತಂದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿ ಾಗಿ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅವನು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಎಳೆ
ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. 9 ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ
ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆರೋನನ ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಅದಿ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದನು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು. 10 ಆರೋನನು
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ
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ಮತು್ತ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಅವನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಾಡಿದನು.
11ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಚಮರ್ವನು್ನ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು.

12 ನಂತರ ಆರೋನನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುವನು್ನ
ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನನ
ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆರೋನನು ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. 13 ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಪಶುವಿನ ಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಲೆಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 14 ಆರೋನನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಪಶುವಿನ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನೂ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ತೊಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಿದನು.

15 ತರು ಾಯ ಆರೋನನು ಜನರು ಅಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳನು್ನ
ತರಿಸಿದನು. ಅವನು ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಹೋತವನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಅವನು ದಲಿನ ಪಶುವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಹೋತವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 16 ಆರೋನನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ
ಪಶುವನು್ನ ತರಿಸಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
17 ಆರೋನನು ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ
ತಂದನು. ಅವನು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಾನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹೊ ಾ್ತರೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವಲ್ಲದೆ
ಇದನೂ್ನ ಕೂಡ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.

18 ಆರೋನನು ಜನರಿ ಾಗಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾದ
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಟಗರನೂ್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು
ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆರೋನನು ಈ ರಕ್ತವನು್ನ
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ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. 19 ಆರೋನನ
ಪುತ್ರರು ಹೋರಿಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. ಇವರು ಾಲದ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನು್ನ
ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಪಿ ಾ್ತಶಯವನು್ನ
ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತಂದರು. 20 ಅವರು ಈ ಕೊಬಿ್ಬನ
ಾಗಗಳನು್ನ ಹೋರಿಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಎದೆಯ ಾಗಗಳ ಮೇಲೆ
ಇಟ್ಟರು. ಆರೋನನು ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಿದನು. 21 ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಎದೆಯ
ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಿದನು.

22 ತರು ಾಯ ಆರೋನನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಜನರ
ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಆರೋನನು
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು.

23 ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜನರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು. 24ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಬಂದು
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ, ಅವರು
ಆನಂದದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

10
ಆರೋನನಪುತ್ರರ ಾವು

1 ತರು ಾಯ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹು
ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಧೂಪ ಾಕಲು ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
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ಅದರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಧೂಪ ಾಕಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಗನು ಾರ ಾದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಅವರು ಉಪ ೕಗಿಸಲಿಲ್ಲ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬೆಂಕಿ ಹೊರಟುಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು. ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.

3 ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಾಜಕರು ನನ್ನನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಅವರು ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಬೇಕು’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಆರೋನನು ತನ್ನಪುತ್ರರು ಸತಿ್ತದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ
ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು.

4 ಆರೋನನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ ಉಜಿ್ಜಯೇಲನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಮೀ ಾಯೇಲ್ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಸಫಾನ್. ೕಶೆಯು ಆ ಪುತ್ರರಿಗೆ, “ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಮುಂದೆ
ಬಿದಿ್ದರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮೃತಶರೀರಗಳನು್ನ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಮಿ ಾಯೇಲ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಸಫಾನ ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಅವರು ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹು ಎಂಬವರ
ಮೃತಶರೀರಗಳನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹು ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಹೆಣೆದ
ಅಂಗಿಗಳು ಇನೂ್ನ ಅವರಮೃತಶರೀರಗಳಮೇಲಿದ್ದವು.

6 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಆರೋನನೊಡನೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಇವರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು.
ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ದುಃಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ

ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು
ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ
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ಬಂಧುಗಳು. ಯೆಹೋವನು ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹು ಅವರನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ದುಃಖಿಸಬಹುದು. 7 ಆದರೆ ನೀವು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲನು್ನ ಸಹ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಾರದು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಾಯುವಿರಿ! ಾಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆರೋನ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರು.

8 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, 9 “ನೀನು ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಬರು ಾಗ
ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯ ಾರದು. ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಕುಡಿದರೆ ಾಯುವಿರಿ. ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ. 10 ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗಳ
ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲದ ವಸು್ತಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳ
ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. 11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆರೋನನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಇದ್ದರು. ೕಶೆಯು
ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ,
“ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಹುಳಿಯನು್ನ ಸೇರಿಸದೆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ
ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಯು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ. 13 ಅದನು್ನ
ಪವಿತ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಹೋಮ ಾದ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿದೆ.
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ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಬೆಂಕಿಯಮೂಲಕಸಮಪಿರ್ಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೂ
ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ಸೇರತಕ್ಕ ಾ ಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ
ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸ ಾಗಿದೆ.

14 “ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಿದ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೊಡೆಯನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಬಂದವುಗ ಾಗಿವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ. ಜನರು ಆ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಾಗಗಳನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಎದೆಯ ಾಗವು ನಿಮ್ಮ
ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 15 ಜನರು ಾ್ರಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಹೋಮ ಾಡು ಾಗ, ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ತೊಡೆಯ
ಾಗವನು್ನ ಮತು್ತ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇ ಾದ ಎದೆಯ
ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಾ ಾಗಿರುವುದು. ಅದು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿದು್ದ.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯಜ್ಞಗಳ ಆ ಾಗವು ಎಂದೆಂದೂ
ನಿಮ್ಮ ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ೕಶೆಯು ಾಪಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಹೋತದ
ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ, ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆಂದು ಕೇಳಿ
ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈ ಾ ಾರ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡನು. ೕಶೆಯು,
17 “ನೀವು ಹೋತದ ಾಂಸವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಾದದ್ದಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಾಕೆ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಜನರ ಾಪಪರಿ ಾರ
ಾಡುವಂತೆಯೂಜನರದೋಷವನು್ನ ಪರಿ ಾರ ಾಡುವಂತೆಯೂ

ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 18ಆ ಹೋತದ ರಕ್ತವನು್ನ
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ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಒಳಗಡೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಅದರ
ಾಂಸವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇ ಾಗಿತು್ತ”ಅಂದನು.
19 ಆದರೆ ಆರೋನನು ೕಶೆಗೆ, “ನೋಡು ಈ ದಿನ

ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಮತು್ತ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ತಂದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಈ ಆಪತು್ತ
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಹೀಗಿರು ಾಗ ಾನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಸಮಪರ್ಣೆಯ
ಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ತೋರುತಿ್ತತೊ್ತೕ? ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ೕಶೆಯು ಆ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

11
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಪಶುಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು: 3 ಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿರುವ ಮತು್ತ ಮೆಲಕು ಾಕುವ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
4-6 “ಕೆಲವು ಪಶುಗಳು ಮೆಲಕು ಾಕುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ
ಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು.
ಒಂಟೆಗಳು,ಬೆಟ್ಟದ ಲಗಳುಮತು್ತ ಲಗಳುಮೆಲಕು ಾಕುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಗೊರಸು ಸೀಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು
ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 7 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಪಶುಗಳ ಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು
ಸೀಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಹಂದಿಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಸೀಳಿರುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
8ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅವುಗಳಮೃತಶರೀರಗಳನು್ನ
ಸಹಮುಟ್ಟ ಾರದು. ಅವು ನಿಮಗೆಅಶುದ್ಧ!

ಸಮು ಾ್ರ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
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9 “ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ನದಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಜಲ ಾ್ರಣಿಗೆ
ರೆಕೆ್ಕಯಿದು್ದ ಮೈಯೆ ಾ್ಲ ಪರೆಪರೆಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
10-11 ಆದರೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ನದಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಜಲ ಾ್ರಣಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮತು್ತ ಪರೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ
ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಒಂ ಾಗಿದೆ. ಆ
ಾ್ರಣಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅದರ ಮೃತಶರೀರವನೂ್ನ
ಮುಟ್ಟಕೂಡದು. 12 ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಜಲ ಾ್ರಣಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮತು್ತ
ಪರೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದೆ.

ತಿನ್ನ ಾರದ ಪ ಗಳು
13 “ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಈ ಪ ಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು:

ಗರುಡ, ಬೆಟ್ಟದ ಹದು್ದ, ೌ್ರಂಚ, 14ಹದು್ದ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಗಿಡುಗ,
15 ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಾಗೆ, 16ಉಷ್ಟ ್ರಪ , ಉಲೂಕ, ಕಡಲ್ಹಕಿ್ಕ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧ ಾದ ಡೇಗೆ, 17ಗೂಬೆ,ಹೆಗೂ್ಗಬೆ, ಸಮುದ್ರಪ , 18ನೀರುಕೋಳಿ,
ರಣಹದು್ದ, ನೀರು ಾಗೆ, 19 ಕೊಕ್ಕರೆ, ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಬಕ, ಹೆಡೆಹಕಿ್ಕ
ಮತು್ತ ಾವಲಿ.

ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
20 “ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ

ಹರಿ ಾಡುವು ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಆ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. 21ಆದರೆ ಕೀಟಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕೀಲುಗಳುಳ್ಳ ಾಲುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 22 ಡತೆಗಳನು್ನ, ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧದ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಚಿಟೆ್ಟಮಿಡತೆಗಳನು್ನ, ಎ ಾ್ಲ
ವಿಧ ಾದ ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು.

23 “ಆದರೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದು್ದ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಿರುವ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. 24 ಆ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 25 ಾವ ಾದರೂ
ಆ ಸತ್ತ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಎತಿ್ತದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದ ತನಕ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ನಿಯಮಗಳು
26-27 “ಕೆಲವು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಳಿದ ಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು ಇವೆ.

ಆದರೆ ಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು ಸರಿ ಾಗಿ ಎರಡು ಾಗಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಾ್ರಣಿಗಳು ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ
ಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಅಂ ಾಲುಗಳಿಂದ
ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
ಅವುಗಳ ಸತ್ತದೇಹಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 28 ಾವ ಾದರೂ ಅವುಗಳ ಹೆಣಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಆ ಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.

ಹರಿ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
29 “ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಈ ಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ;

ಮುಂಗುಸಿ, ಇಲಿ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ದೊಡ್ಡಹಲಿ್ಲ, 30 ಾವ ಾಣಿ,
ಸಳೆ,ಹಲಿ್ಲ,ಬಸವನಹುಳ,ಚಿಟಿ್ಟಲಿ, 31ನೆಲದಮೇಲೆಹರಿ ಾಡುವ

ಈ ಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಣಗಳನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.

ಅಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
32 “ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಆ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೂ ಸತು್ತ,
ಾವುದೇ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಆ ವಸು್ತವು
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ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಅದು ಮರದ ವಸು್ತ ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ
ಚಮರ್ ಾಗಲಿ ಶೋಕಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ಅದು ಎಂಥ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು.
ಅದು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ನಂತರ
ಅದು ಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. 33 ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಆ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವು ಾದರೊಂದು ಸತು್ತ ಮಣಿ್ಣನ ಬೋಗುಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಆಗ

ಆ ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದೆ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಆ
ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ನೀವು ಒಡೆದು ಾಕಬೇಕು. 34 ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಮಣಿ್ಣನ ಬೋಗುಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಾವುದೇ ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಾಗಿದರೆ,
ಆ ಆ ಾರವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ
ಾವುದೇ ಾನದ್ರವ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. 35 ಸತ್ತ
ಾ್ರಣಿಯ ಾವುದೇ ಾಗ ಾವುದೇ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ
ಆ ವಸು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಣಿ್ಣನ ಒಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಮಡಿಕೆ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಬೇಕು. ಆ ವಸು್ತಗಳು
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವು.

36 “ಒರತೆ ಾಗಲಿ ನೀರನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಾವಿ ಾಗಲಿ
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳ
ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 37 ಸತ್ತ ಅಶುದ್ಧ
ಾ್ರಣಿಗಳ ಾವುದೇ ಾಗವು ನೆಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಟಿ್ಟರುವ ಬೀಜದ
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಆ ಬೀಜ ಶುದ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 38ಆದರೆ ನೀರು
ಾಕಿ ನೆನಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾವುದೇ
ಾಗ ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಬೀಜಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ.
39 “ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಾಂ ಾ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಾವುದೇ ಾ್ರಣಿ ಸತ್ತರೆ, ಅದನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ವ್ಯಕಿ್ತ
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ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 40 ಈ ಾ್ರಣಿಯ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ

ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ಎತು್ತವವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
41“ನೆಲದಮೇಲೆಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲಯೆಹೋವನು

ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. 42 ಹೊಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ಜಂತುವನು್ನ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ
ಜಂತುವನು್ನ ಅಥ ಾ ಅನೇಕ ಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಜಂತುಗಳನು್ನ ನೀವು
ತಿನ್ನ ಾರದು. 43 ಆ ಜಂತುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡದಿರಲಿ.
ನೀವು ಅಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದು. 44 ಾಕೆಂದರೆ, ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಹರಿ ಾಡುವ ಆ ಜಂತುಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 45 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಯೆಹೋವನೇ ಾನು.
ನೀವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.”

46 ಎ ಾ್ಲ ಾಕು ಾ್ರಣಿಗಳು, ಪ ಗಳು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಇತರ ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ. 47 ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಮತು್ತ ಶುದ್ಧ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಈ
ನಿಯಮಗಳು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ. ಜನರು ಾವ ಾ್ರಣಿಗಳ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು ಮತು್ತ ಾವುದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು
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ಈನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

12
ಾಣಂತಿಯರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು:

“ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಬಸು ಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತರೆ,ಅವಳುಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. ಅವಳ ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆಯೇ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. 3 ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಬೇಕು. 4ಆಮೇಲೆ ಅವಳು
ತನ್ನ ರಕ್ತ ಾ್ರವದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾಗಲು ಮೂವತು್ತಮೂರು ದಿನಗಳು
ಹಿಡಿಯುವುದು. ಆಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು.
ಆಕೆಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಪೂತಿರ್ ಾಗುವವರೆಗೆ ಆಕೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದು. 5 ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತರೆ,
ಅವಳು ಆಕೆಯ ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ಎರಡು
ಾರಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. ಆಕೆಯು ರಕ್ತ ಾ್ರವದಿಂದ
ಶುದ್ಧ ಾಗಲು ಅರವ ಾ್ತರು ದಿನಗಳು ಹಿಡಿಯುವವು.

6 “ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಸಮಯಪೂತಿರ್ ಾದ ನಂತರ ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿನ
ಅಥ ಾ ಗಂಡುಮಗುವಿನ ಾಯಿಯು ವಿಶೇಷ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಕೆಯು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ

ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಬೆಳವಕಿ್ಕಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ತರಬೇಕು. 7-8 ಆಕೆಯು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತರಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ
ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
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ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿಯೂ ತರಬೇಕು. ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ಆಕೆಯು ರಕ್ತ ಾ್ರವದ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ
ಶುದ್ಧ ಾಗುವಳು. ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆಅಥ ಾಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆಜನ್ಮವಿತ್ತ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.”

13
ಚಮರ್ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
2 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಮೇಲೆ ಊತ ಾಗಲಿ ಗುಳೆ್ಳ ಾಗಲಿ
ಹೊಳೆಯುವಮಚೆ್ಚ ಾಗಲಿಉಂಟಾಗಿಮಚೆ್ಚಯು ಕುಷ್ಠರೋಗದಂತೆ
ಕಂಡುಬಂದರೆ,ಅವನನು್ನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಅಥ ಾ
ಾಜಕ ಾದ ಅವನ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಬರಬೇಕು. 3 ಾಜಕನು ಅವನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಮಚೆ್ಚಯುಅವನಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ.
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ

ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.
4 “ಕೆಲವು ಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮಚೆ್ಚ

ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿರದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಅದರ ರೋಮ ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಬೇರೆ
ಜನರಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 5 ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು
ಬದ ಾಗದೆಚಮರ್ದಮೇಲೆಹರಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಾಜಕನು ಕಂಡರೆ,
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇತರ ಜನರಿಂದ

ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 6ಏಳುದಿನಗಳನಂತರ ಾಜಕನುಮತೆ್ತ ಅವನನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು ಾ್ಬಗಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡದೆ ಇದ್ದರೆ,
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ಆಗ ಾಜಕನುಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ
ಮಚೆ್ಚಯು ಕೇವಲ ಗುಳೆ್ಳ ಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.

7 “ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಗುಳೆ್ಳಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಹರಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರಬೇಕು.
8 ಾಜಕನು ಪರೀ ಸಿ ಾಗ ಗುಳೆ್ಳಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ್ದರೆ,
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು

ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ.
9 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕುಷ್ಠವಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 10 ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು. ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳ ಾದ ಊತವಿದ್ದರೆ,
ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಚಮರ್ವು ಊತದಿಂದ ಹಸಿ ಾಗಿ
ಕಂಡರೆ, 11 ಅದು ಬಹಳ ಾಲದಿಂದ ಅವನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಈ ಾಗಲೇ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

12 “ಕೆಲವು ಾರಿ ಚಮರ್ರೋಗವು ಒಬ್ಬನ ಮೈಯೆ ಾ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಚಮರ್ರೋಗವು ಅವನನು್ನ ತಲೆಯಿಂದ
ಅಂ ಾಲಿನವರೆಗೂ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು. ಾಜಕನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಇಡೀ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. 13 ಚಮರ್ರೋಗವು
ಇಡೀ ದೇಹವನು್ನ ಾ್ಯಪಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕೆ ್ಕ
ತಿರುಗಿರುವುದನು್ನ ಾಜಕನು ಕಂಡರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧನೆಂದು
ಾಜಕನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 14 ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ವು

ಹಸಿ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧನಲ್ಲ. 15 ಾಜಕನು ಹಸಿ ಾದ
ಚಮರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
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ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಹಸಿ ಾದ ಚಮರ್ವು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಅದು
ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ.

16 “ಹಸಿ ಾದ ಚಮರ್ವು ಬದ ಾಗಿ ಬಿಳಿ ಾದರೆ, ಆಗ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 17 ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ
ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

18 “ಒಬ್ಬನ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹುಣು್ಣ ಎದಿ್ದದು್ದ
ಾಸಿ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದು. 19 ಆದರೆ ಹುಣಿ್ಣದ್ದ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಬೆಳ್ಳ ಾದ
ಊತವಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಕೆಂಪುಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾದ ಹೊಳೆಯುವ
ಮಚೆ್ಚಯಿದ್ದರೆ, ಚಮರ್ದ ಈ ಾಗವನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.
20 ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಅದು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ತ ಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆ

ಕಲೆಯು ಕುಷ್ಠದ ಸೋಂ ಾಗಿದೆ. ಹುಣಿ್ಣನಿಂದ ಕುಷ್ಠ ಬಂದಿದೆ.
21 ಆದರೆ ಾಜಕನು ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅದರಲಿ್ಲ
ಬಿಳಿರೋಮಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿಲ್ಲದೆ

ಾ್ಬಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 22ಮಚೆ್ಚಯುಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿದರೆ,
ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು

ಸೋಂಕುರೋಗ ಾಗಿದೆ. 23 ಆದರೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚಯು ತನ್ನ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ ಹರಡದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದು ಕೇವಲ ಹುಣಿ್ಣನ
ಮಚೆ್ಚ ಾಗಿದೆ. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

24-25 “ಒಬ್ಬನ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಾಯ
ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಸಿ ಾದ ಚಮರ್ವು ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಕೆಂಪುಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರ ಾದ ಮಚೆ್ಚಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು
ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಆ ಬಿಳಿ ಕಲೆ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಆ ಕಲೆಯಲಿ್ಲನ ರೋಮವುಬೆಳ್ಳ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ.
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ಆ ಕುಷ್ಠವು ಸುಟ್ಟ ಾಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದಗಿದೆ. ಆಗ ಾಜಕನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದುಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ.
26 ಆದರೆ ಾಜಕನು ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ ನೋಡ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ
ಮಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲ ಬಿಳಿರೋಮವಿಲ್ಲದೆ ಮತು್ತ ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ತ ಾ್ಗಗಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಬಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 27 ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಮತೆ್ತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು.
ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಾಗಿದೆ. 28ಆದರೆ
ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದಊತ ಾಗಿದೆ.
ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು

ಕೇವಲ ಸುಟ್ಟ ಾಯದಿಂದಉಂಟಾದಮಚೆ್ಚ ಾಗಿದೆ.
29 “ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಅಥ ಾ ಹೆಂಗಸಿನ ತಲೆಯ ನೆತಿ್ತಯಲಿ್ಲ

ಅಥ ಾ ಗಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಸೋಂಕು ತಗಲಿ ಕಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
30 ಾಜಕನು ಆ ಕಲೆಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೋಂಕಿನ
ಕಲೆಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು
ತೆಳ್ಳ ಾಗಿಯೂಹಳದಿ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ತಲೆಯ ಅಥ ಾ ಗಡ್ಡದ ಕೆಟ್ಟ
ಚಮರ್ರೋಗ ಾಗಿದೆ. 31 ರೋಗವು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿಲ್ಲವೆಂದು
ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕ ಾ್ಪದ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ, ಆಗ
ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ

ಇರಿಸಬೇಕು. 32ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಸೋಂಕು ತಗಲಿದ
ಜಾಗವನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ರೋಗವು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಅದು ಇರುವ ಕಡೆ ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ರೋಗವುಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತ ಾ್ಗಗಿ ತೋರದಿದ್ದರೆ, 33ಆಗ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ರೋಗ
ಇರುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾಜಕನು ಆ
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ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
34 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ರೋಗವನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು.
ರೋಗವು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ತ ಾ್ಗಗಿ ತೋರದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 35 ಆದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾದ ನಂತರ, ರೋಗವು
ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರೆ, 36 ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ರೋಗವು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಾಜಕನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಇದೆ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ

ಎಂದು ನೋಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
37 ಆದರೆ ರೋಗವು ನಿಂತುಹೋಗಿ, ಕ ಾ್ಪದ ಕೂದಲು ಆ ಜಾಗದಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ, ರೋಗವು ಾಸಿ ಾಗಿದೆ ಎಂದಥರ್. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

38 “ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಅಥ ಾ ಹೆಂಗಸಿನ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ
ಕಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, 39 ಾಜಕನು ಆ ಕಲೆಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು.
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಬರೀ ಾ್ಬದ ಬಿಳೀ
ಬಣ್ಣದವುಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ರೋಗವು ಕೇವಲ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಚಿ ಾ್ಬಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

40“ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನ ತಲೆಕೂದಲುಉದುರಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ ಅವನು
ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಬೋಳುತಲೆಯವನಷೆ್ಟ. 41 ಒಬ್ಬನ
ತಲೆಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅದು
ಇನೊ್ನಂದು ರೀತಿಯ ಬೋಳುತಲೆಯಷೆ್ಟ. 42 ಆದರೆ ಅವನ ನೆತಿ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶಿ್ರತ ಾದ ಸೋಂಕಿನ ಚಿಹೆ್ನ ಇದ್ದರೆ,
ಅದು ಚಮರ್ರೋಗ ಾಗಿದೆ. 43 ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಊತ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು
ಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠದಂತೆ ತೋರಿದರೆ, 44 ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
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ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗವಿದೆ. ಅವನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಜಕನು
ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

45 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗವಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ‘ ಾನು ಅಶುದ್ಧನು, ಅಶುದ್ಧನು’ ಎಂದು
ಅವನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ತನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು;
ತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 46 ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗೆ ರೋಗವಿರುವ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಾಸಿಸಬೇಕು.
ಅವನ ನಿ ಾಸವು ಾಳೆಯದಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.

47-48 “ಕೆಲವು ಬಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೂಷು್ಟ ಇರಬಹುದು. ಅದು
ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ಉಣೆ್ಣ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದು
ಹೆಣೆದ ಅಥ ಾ ಹೊಲಿದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿರಬಹುದು. ಚಮರ್ದಿಂದ
ಾಡಿದ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೂ ಬೂಷು್ಟ ಇರಬಹುದು. 49 ಹಸಿರು

ಅಥ ಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೂಷು್ಟ ಬಟೆ್ಟಯ, ಚಮರ್ದ, ನೇಯ್ದ ಮತು್ತ
ಹೆಣೆದ ಾಮಗಿ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ
ತೋರಿಸಬೇಕು. 50 ಾಜಕನು ಬೂಷ್ಟನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅವನು
ಆ ವಸು್ತವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕು.
51-52 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಬೂಷ್ಟನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು.
ಅದು ಚಮರ್ದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ನೇಯ್ದ ಅಥ ಾ
ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟಯಮೇ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ
ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಟೆ್ಟ ಅಥ ಾ ತೊಗಲು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಾಜಕನು
ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು.

53 “ಬೂಷು್ಟ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಚಮರ್ದ ಮೇ ಾಗಲಿ ನೇಯ್ದ
ಅಥ ಾ ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಹರಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಾಜಕನು
ಕಂಡರೆ, ಅದನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 54 ಾಜಕನು ಆ ತೊಗಲನು್ನ
ಅಥ ಾ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಳೆಯಲು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು.
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ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಿಸಬೇಕು. 55 ಆ ಸಮಯದನಂತರ ಾಜಕನು
ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ ಇನೂ್ನ ಾಗೆಯೇ ಇರುವಂತೆ
ಕಂಡರೆ, ಆಗ ಆ ವಸು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಹರಡಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ
ನೀವು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅಥ ಾ ತೊಗಲನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು.

56 “ಆದರೆ ಾಜಕನು ತೊಗಲ ಾ್ನಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ
ನೋಡಿ ಾಗ, ತೊಳೆದನಂತರ ಬೂಷು್ಟ ಾ್ಬಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ,
ಆಗ ಾಜಕನು ಕಲೆ ಇರುವ ಆ ಬಟೆ್ಟಯ ಅಥ ಾ ತೊಗಲಿನ
ಾಗವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಬೇಕು. (ಅದು ನೇಯ್ದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಸರಿ, ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ.) 57ಆದರೆ ಬೂಷು್ಟ ಆ ತೊಗಲಿನ
ಮೇಲೆ ಅಥ ಾ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ, ಆಗ ಆ ಬೂಷು್ಟ
ಹರಡುತಿ್ತದೆ ಎಂದಥರ್. ಆ ತೊಗಲನು್ನ ಅಥ ಾ ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. 58 ಆದರೆ, ತೊಳೆದ ನಂತರ ಬೂಷು್ಟ ತಿರುಗಿ
ಾರದಿದ್ದರೆ, ಆ ತೊಗಲು ಅಥ ಾ ಬಟೆ್ಟ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಣೆದ
ಅಥ ಾ ಹೊಲಿದ ಬಟೆ್ಟ ಾಗಿದ್ದರೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.”

59 ಚಮರ್ದ ವಸು್ತಗಳ ಮೇ ಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾಗಲಿ
(ಅದು ಉಣೆ್ಣಯ ಾ್ದಗಿರಲಿ ಾರಿನ ಾ್ದಗಿರಲಿ ನೇಯ್ದ ಾ್ದಗಿರಲಿ
ಅಥ ಾ ಹೆಣೆದ ಾ್ದಗಿರಲಿ) ಕಂಡು ಬರುವ ಬೂಷಿ್ಟನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. ಶುದ್ಧ ಾದವುಗ ೕ
ಅಶುದ್ಧ ಾದವುಗ ೕ ಎಂದು ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಲು ಇದೇ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

14
ಚಮರ್ರೋಗಿಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
2 “ಚಮರ್ರೋಗವಿದು್ದ ಾಸಿ ಾದ ಜನರು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ
ನಿಯಮಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಇವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕನ
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ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂ ಾಗ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ:

“ಚಮರ್ರೋಗವಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಜಕನು ಪರೀ ಸಬೇಕು.
3 ಾಜಕನು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ರೋಗ
ಾಸಿ ಾಗಿದೆ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು. 4ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಆರೋಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಾಜಕನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಎರಡು

ಜೀವಂತ ಾದ ಶುದ್ಧ ಪ ಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವನು
ದೇವ ಾರುಮರದ ತುಂಡನು್ನ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ
ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತರಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ
ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಸೆಲೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಣಿ್ಣನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಾಜಕನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ಾಜಕನು
ಸಜೀವ ಾದಎರಡನೆಯಪ ಯನು್ನ,ದೇವ ಾರುಮರದತುಂಡನು್ನ,
ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೆಲೇ ನೀರಿನಮೇಲೆವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ ಯರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಪ ಯನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅದ್ದಬೇಕು.
7 ಾಜಕನು ಚಮರ್ರೋಗವಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಏಳುಸಲ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಾಜಕನು ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಪ ಯನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
8 “ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗ ೌರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಡೇರೆಯಿಂದ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. 9ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಕೂದಲನು್ನ ೌರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ತಲೆಯ,
ಗಡ್ಡದ ಮತು್ತ ಹುಬಿ್ಬನ ಕೂದಲನು್ನ, ೌದು, ಎ ಾ್ಲ ಕೂದಲನು್ನ
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ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

10 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಬಟ್ಟಲು* ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ
ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಒಂದು ಸೇರು ಆಲಿವ್
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 11 ಾಜಕನು
ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.

(ಈ ಾಜಕನೇ ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.)
12 ಾಜಕನುಟಗರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನು ಆ ಟಗರನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸುವನು.
13 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸುವನು.
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದಂತಿದೆ. ಅದು
ಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿದೆ.
14 “ ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ

ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಬಲ ಾಲಿನ
ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 15 ಅಲ್ಲದೆ ಾಜಕನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಯು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16 ಬಳಿಕ
ಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಬೆರಳನು್ನ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವ

* 14:10: ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಷರಶಃ, “3/10” ಬಹುಶಃ, 3/10 ಏಫಾ. ಸೇರು
ಅಂದರೆ, 1/8 ಾ್ಯಲನ್.
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ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಏಳುಸಲ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 17 ಾಜಕನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಗಲಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಅಂದರೆ ಬಲಗಿವಿಯ
ತುದಿಗೆ, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೆ, ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೆ ಹಚು್ಚವನು.
18 ಾಜಕನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ತಲೆಗೆ ಹಚು್ಚವನು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಆ

ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
19 “ತರು ಾಯ ಾಜಕನು ಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾಜಕನು
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಅಶುದ್ಧತ್ವ ಾ ್ಕಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. ಅದರ ನಂತರ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕನು ಎರಡನೆಯ ಟಗರನು್ನ
ವಧಿಸುವನು. 20 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಾಡುವನು. ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.
21 “ಆದರೆ ಅವನು ಬಡವ ಾಗಿದು್ದ ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ

ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಪರ್ಣೆ ಾಗಿರುವುದು.
ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಬಹುದು.
ಅವನು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಅವನು ಒಂದು ಸೇರು ಆಲಿವ್
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, 22 ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳ
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ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಡವರು ಸಹ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿರುವರು. ಒಂದು ಪ ಯು ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದು ಪ ಯು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಇರುತ್ತದೆ.

23 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ತಂದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಜಕನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. 25ಬಳಿಕ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಾಜಕನು
ವಧಿಸುವನು. ಾಜಕನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಲಗಿವಿಯ
ತುದಿಗೂ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. 26 ಅಲ್ಲದೆ ಾಜಕನು ಈ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಅವನ ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. 27 ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳುಸಲ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮಿಕಿಸುವನು. 28 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಹಚು್ಚವನು; ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು; ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. 29 ಾಜಕನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು.

30 “ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಾರಿ ಾಳ



ಾಜಕ ಾಂಡ 14:31 li ಾಜಕ ಾಂಡ 14:37

ಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು (ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾವುದನು್ನ
ಕೊಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೊ ಅದನು್ನ ಅವನು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.)
31ಅವನುಈಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು
ಪ ಗಳನು್ನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಂದಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು; ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು.”
32 ಚಮರ್ರೋಗದಿಂದ ಾಸಿ ಾದವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ

ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. ಶುದ್ಧ ಾಗಲು ವಿಧಿಬದ್ಧ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರವಿರುವ ನಿಯಮಗಳು
ಇವೇ.
ಬೂಷು್ಟ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು

33 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ;
34 “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೆಲೆಸುವರು. ಆಗ
ಾರ ಮನೆಯ ಾ್ಲದರೂ ಬೂಷು್ಟ ಉಂಟಾದರೆ, 35 ಆ ಮನೆಯ
ಾಜ ಾನನು ಬಂದು, ‘ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೂಷು್ಟ ಬಂದಿದೆ’ಎಂದು
ಾಜಕನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.
36 “ಆಗ ಾಜಕನು ಬೂಷ್ಟನು್ನ ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ

ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ವಸು್ತವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು. ಆಗ
ಾಜಕನು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಸು್ತವನು್ನ

ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಾಜಕನು
ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವನು. 37 ಾಜಕನು ಬೂಷ್ಟನು್ನ
ನೋಡುವನು. ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬೂಷಿ್ಟನಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳಿದು್ದ ಅದು
ಹಸಿರು ಅಥ ಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಬೂಷು್ಟ ಗೋಡೆಗಿಂತ
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ತ ಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ, 38 ಆಗ ಾಜಕನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೀಗ ಾಕಿಸಬೇಕು.

39 “ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹರಡಿದ್ದರೆ, 40 ಆಗ ಾಜಕನು ಬೂಷು್ಟ ಇರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು ಾಕಿ ಬಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಆ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಕಬೇಕು. 41 ತರು ಾಯ ಾಜಕನು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ
ಗೋಡೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೆರೆಯಿಸಬೇಕು. ಜನರು ಕೆರೆದು ಾಕುವ ಮಣ್ಣನು್ನ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು. 42 ಬಳಿಕ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಇಡಿಸಿ ಹೊಸ ಮಡಿ್ಡ
ಾಡಿಸಬೇಕು.
43 “ಒಂದುವೇಳೆ ಒಬ್ಬನು ಹಳೆಯ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಣ್ಣನು್ನ

ತೆಗೆಸಿ ಹೊಸ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಮಣ್ಣನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಮಡಿ್ಡಯನು್ನ
ಾಕಿಸಿದ್ದರೂ ಬೂಷು್ಟ ಮತೆ್ತ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ,

44 ಾಜಕನು ಬಂದು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ರೋಗದ
ಗುರುತು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದು ಬಹುಬೇಗನೆ ಇತರ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ. 45ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿಸಬೇಕು.
ಅವರು ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಮಣ್ಣನು್ನ ಮತು್ತ ಮರದ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 46ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಆ ಮನೆ ಳಗೆ
ಾವ ಾದರೂ ಹೋದರೆ, ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ

ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 47 ಾವ ಾದರೂ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಾರ
ತಿಂದರೆ ಅಥ ಾ ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

48 “ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಣ್ಣನು್ನ



ಾಜಕ ಾಂಡ 14:49 liii ಾಜಕ ಾಂಡ 14:57

ಾಕಿಸಿದ ನಂತರ ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹರಡದಿದ್ದರೆ, ಾಜಕನು ಮನೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧವೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸುವನು.

49 “ಬಳಿಕ ಮನೆಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಎರಡು
ಪ ಗಳನು್ನ ದೇವ ಾರುಮರದಒಂದು ತುಂಡನು್ನ, ಕೆಂಪುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
50 ಾಜಕನು ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ಮಣಿ್ಣನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು. 51ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ದೇವ ಾರಿನ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪನು್ನ, ಕೆಂಪು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸಜೀವ ಾದ
ಪ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಾಜಕನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ
ಮೇಲೆ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ ಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಅದು್ದವನು.
ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ರಕ್ತವನು್ನ ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಸಲ
ಚಿಮಿಕಿಸುವನು. 52 ಮನೆಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಜಕನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು. 53 ಾಜಕನು
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಜೀವ ಾದ ಪ ಯನು್ನ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಆ ಮನೆ ಾಗಿ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. ಆಗ ಆಮನೆಯು ಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು.”
54 ಾ ಾ ವಿಧ ಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತುಗಳು ಅಂದರೆ

ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯದದು್ದ, 55 ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬೂಷಿ್ಟನ ಕುರಿತು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು
ಇವೇ. 56 ಾವು, ಗಂಧೆ ಅಥ ಾ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ
ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ ಇವುಗಳ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ.
57ಅವು ಶು ಾ್ಧಶುದ್ಧ ಬೇಧವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ನಿಯಮಗ ಾಗಿವೆ. ಅವು
ಆ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳ ಶು ಾ್ಧಚಾರದ ನಿಯಮಗ ಾಗಿವೆ.

15
ದೇಹದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಾ್ರವಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
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ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ: ಒಬ್ಬನ ದೇಹದಿಂದ ಾ್ರವ ಾ ಾಗ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಆ ಾ್ರವವು ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ
ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೇ.

4 “ ಾ್ರವ ಾಗುತಿ್ತರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾವ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿದರೂ ಆ ಾಸಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುತ್ತದೆ. 5 ಾವ ಾದರೂ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 6 ಾ್ರವವುಳ್ಳವನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ
ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಾವ ಾದರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ, ಅವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 7 ಅಲ್ಲದೆ ಾ್ರವವುಳ್ಳ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

8 “ ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ ಶುದ್ಧವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರೆ, ಶುದ್ಧವ್ಯಕಿ್ತ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು.
ಈ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 9 ಾ್ರವವುಳ್ಳ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾವ ತಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವ ಾದರೂ ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೆಳಗಿರುವ
ಾವದೇ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೂ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ

ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೆಳಗಿರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 11 ಒಂದುವೇಳೆ
ಾ್ರವವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯದೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
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ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆಗ ಆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.
12 “ ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ

ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಬೇಕು. ಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಮರದಬಟ್ಟಲನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವಸು್ತವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

13 “ ಾ್ರವವುಳ್ಳವನ ಾ್ರವವು ನಿಂತು ಾಸಿ ಾ ಾಗ, ಅವನು
ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. 14 ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ
ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎರಡು ಪ ಗಳನು್ನ ಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
15 ಾಜಕನು ಈ ಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ
ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಹೀಗೆ ಾಜಕನು ಅವನ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾ್ರವ ಾ ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು.

16 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾದರೆ, ಅವನು ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 17 ಾವ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ತೊಗಲಿನ
ವೇ ಾಗಲಿ ವೀಯರ್ವು ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಟೆ್ಟ ಅಥ ಾ ತೊಗಲನು್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅದು ಾಯಂ ಾಲವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 18 ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಸಂಗದಿಂದ
ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾದರೆ,ಆಗಅವರಿಬ್ಬರೂ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವರು.
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19 “ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಅವಳ ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಾ್ರವವಿದ್ದರೆ, ಅವಳು
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. ಾವ ಾದರೂ
ಆಕೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಆಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 20ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮುಟಿ್ಟನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ ಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು

ಮತು್ತ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಾವುದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೂಅದು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 21 ಾವ ಾದರೂ
ಅವಳ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 22 ಾವ ಾದರೂ ಅವಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಾವ ವಸು್ತವ ಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 23ಅವನು ಅವಳ ಾಸಿಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಅವಳು ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಾವದ ಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ
ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು.

24 “ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮುಟಿ್ಟನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಡನೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಿದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಸಿಗೆಯು ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು.
25 “ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ತನ್ನ ಮುಟಿ್ಟನ ದಿನಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ ಅನೇಕ

ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಕ್ತ ಾ್ರವ ಾದರೆ ಅಥ ಾ ಮುಟಿ್ಟನ ದಿನಗಳ
ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಾ್ರವ ಾದರೆ, ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮುಟಿ್ಟನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆ, ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. ಅವಳಿಗೆ ಾ್ರವ ಾಗುವ
ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವಳು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. 26 ಆ ಾ್ರವವಿರುವ
ತನಕ ಅವಳು ಾವ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ, ಅದು
ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವಳುಮಲಗಿರುವ ಾಸಿಗೆಯಂತೆಯೇ
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ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ಅವಳು ಾವುದರಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ಅದು
ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಸು್ತವಿನಂತೆಯೇ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 27 ಾವ ಾದರೂ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. 28ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಾ್ರವವು ನಿಂತ
ನಂತರ, ಅವಳು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಯಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ
ಅವಳು ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಳು. 29ಬಳಿಕ ಎಂಟನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಎರಡು ಾರಿ ಾಳದ ಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಳು ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 30 ತರು ಾಯ ಾಜಕನು
ಒಂದು ಪ ಯನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದು
ಪ ಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಜಕನು ಅವಳಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಾಡುವನು.
31 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧತ್ವದ ಕುರಿತು ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿ ಾವಿಗೀ ಾಗುವರು”

32 ಾ್ರವವುಳ್ಳ ಜನರು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು
ಇವುಗಳೇ. ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನದಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಪುರುಷರು
ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ. 33 ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ
ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು, ಾ್ರವ ಾಗುವ ಗಂಡಸರು
ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವ
ಾವ ಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.

16
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ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ
1 ಆರೋನನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನು

ಆ ಾಪಿಸದೇ ಇದ್ದ ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಸತ್ತರು. ಅ ಾದ
ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. 2 ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಆರೋನನೊಡನೆ
ಾ ಾಡು. ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿರುವ

ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು. ಆ
ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇರುತ್ತದೆ.
ಕೃ ಾಸನವು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. ಕೃ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆರೋನನು ಆ
ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋದರೆ ಾಯುವನು!

3 “ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು ಮ ಾ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದಲು ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಟಗರನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4 ಆರೋನನು ತನ್ನ ಪೂಣರ್ಶರೀರವನು್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರ ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ
ಾರಿನ ಚಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವನು ಾರಿನ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಾರಿನ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ.

5 “ಆರೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಟಗರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹೋರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞವು ಅವನಿ ಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋನನು ತನಗೂ ತನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲು ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು.

7 “ತರು ಾಯ ಆರೋನನು ಆ ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. 8 ಆರೋನನು ಚೀಟು ಾಕಿ
ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಅಜಾಜೇಲನಿ ಾಗಿಯೂ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು.

9 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಚೀಟು ಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವನು.
ಆರೋನನು ಈ ಹೋತವನು್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 10 ಆದರೆ ಚೀಟು ಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ
ಅಜಾಜೇಲನಿ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋತವನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು ಮತು್ತ ಈ ಹೋತವನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಜಾಜೇಲನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು.

11 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಹೋರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಆರೋನನು ತನ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರಿ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. ಆರೋನನು
ಹೋರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ವಧಿಸುವನು.
12 ಬಳಿಕ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಧೂ ಾರತಿಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋನನು
ಪರಿಮಳಧೂಪದ್ರವ್ಯದಪುಡಿಯಲಿ್ಲಎರಡುಹಿಡಿತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಆರೋನನು ಆ ಧೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 13 ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಬೇಕು. ಆಗ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಮೇಲಿರುವ ಕೃ ಾಸವನು್ನ ಧೂಪದ
ಹೊಗೆಯು ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು. ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಆರೋನನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋನನು ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃ ಾಸನದಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಕೃ ಾಸನದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅವನು
ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ ಏಳು ಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸುವನು.
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15 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿರುವ
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಪಶು ಾದ ಹೋತವನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನು
ಈ ಹೋತದ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆರೆಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಕೋಣೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆರೋನನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ
ಾಡಿದಂತೆ ಹೋತದ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಾಡಬೇಕು. ಆರೋನನು

ಹೋತದ ರಕ್ತವನು್ನ ಕೃ ಾಸನದ ಮೇಲೂ ಮತು್ತ ಕೃ ಾಸನದ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 16 ಆರೋನನು ಮ ಾ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ
ನಿಯಮಗಳು: ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಶುದ್ಧತ್ವ, ದಂಗೆಕೋರತನ ಮತು್ತ
ಅವರ ಾವುದೇ ಾಪಗಳ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಆರೋನನು
ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಅಶುದ್ಧತ್ವದ ನಡುವೆ ಇರುವ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೂ್ಕ ಅವನು ಇದನೆ್ನೕ ಾಡಬೇಕು.

17 “ಆರೋನನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಾಡಲು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋದ ಸಮಯದಿಂದ

ಅವನು ಬರುವ ತನಕ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಾರೂ ಇರಕೂಡದು.
ಆರೋನನು ಬರುವ ತನಕ ಾರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕೂಡದು.
ಹೀಗೆ ಆರೋನನು ತನ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು.
18 ತರು ಾಯ ಆರೋನನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವನು.
ಆರೋನನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು. ಆರೋನನು
ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೋತದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ
ಹಚು್ಚವನು. 19 ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಸಲ ಚಿಮಿಕಿಸುವನು. ಹೀಗೆ
ಆರೋನನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಅದಕು ್ಕಂಟಾದ
ಅಶುದ್ಧತ್ವದಿಂದ ದೂರ ಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು.

20 “ಹೀಗೆ ಆರೋನನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನೂ್ನ
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ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನೂ್ನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು.
ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಹೋತವನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಬಳಿಗೆ ತರುವನು. 21 ಆರೋನನು ಸಜೀವ ಾದ ಹೋತದ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದ
ಾಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡುವನು. ಹೀಗೆ
ಆರೋನನು ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸುವನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಹೋತವನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೋತವನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವನು. 22 ಹೀಗೆ ಹೋತವು
ಜನರ ಾಪಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರಿ ಾದ ಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಹೋಗುವುದು. ಹೋತವನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಮನುಷ ್ಯನು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು.

23 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. ಅವನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು. ಅವನು ಈ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. 24 ಅವನು ತನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಬಳಿಕ
ಅವನು ತನ್ನ ಇತರ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ತನ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ
ಜನರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನು
ತನ ಾಗಿಯೂ ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. 25ಬಳಿಕ
ಅವನು ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡುವನು.

26 “ಅಜಾಜೇಲನಿಗೆ ಹೋತವನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ
ತನ್ನ ಪೂಣರ್ಶರೀರವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು.
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27 “ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಇರುವ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಹೋತವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು. (ಆ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ, ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತರ ಾಯಿತು.) ಾಜಕರು ಆ
ಪಶುಗಳಚಮರ್, ಾಂಸಮತು್ತ ದೇಹದಕಲ್ಮಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿಸಬೇಕು. 28 ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪೂಣರ್ದೇಹವನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕಅವನು ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು.

29 “ಇದು ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಕಟ್ಟಳೆ: ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಆ ಾರವನು್ನ* ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪ ಾಸ
ಾಡಬೇಕು. ಆದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಲಿ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಲಿ ಾವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. 30 ಾಕೆಂದರೆಈದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವನು. ಆಗ
ನೀವುಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ. 31ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ನೀವುಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ
ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ.
32 “ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು

ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಈತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನಂತರ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಿ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಾಜಕನು
ಪವಿತ್ರವೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೂ ಆಗಿರುವ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
33 ಅವನು ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ, ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಮತು್ತ
ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು; ಅವನು ಾಜಕರನು್ನ

* 16:29: ಆ ಾರವನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು. 34 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ
ಕಟ್ಟಳೆ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. ನೀವು ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾಡಬೇಕು.”
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಆ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

17
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರ ಮತು್ತ ತಿನು್ನವುದರ ಕುರಿತು

ನಿಯಮಗಳು
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

2 ಆರೋನನೊಡನೆಯೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೊಡನೆಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಾ ಾಡು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ಹೇಳು. ಅದೇನೆಂದರೆ, 3 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಹೋರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಮರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ

ಹೋತವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಅಥ ಾ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ವಧಿಸಬಹುದು. 4ಅವನು ಆ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪಶುವಿನ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು
ಾ್ರಣಿಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ
ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. 5 ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞರೂಪ ಾಗಿ ಇದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಇದೇ ನಿಯಮ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಲು್ಲವ ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಜಕರ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 6 ಬಳಿಕ ಾಜಕನು ಆ ಪಶುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
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ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಚೆಲು್ಲವನು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡುವನು. ಅದರ
ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿದೆ. 7 ಅವರು
“ಅಜದೇವತೆಗಳಿಗೆ” ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬಲಿಕೊಡ ಾರದು. ಅವರು
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಸೂಳೆಯರ ಾಗೆ ವತಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆ. ಈನಿಯಮಗಳು ಾಶ್ವತ ಾಗಿವೆ.

8 “ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಾವ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಲಿ ಅನ್ಯ ಾಗಲಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು.
9 ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

10 “ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನು್ನವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಾನು
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಲಿ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಾನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 11 ಾಕೆಂದರೆ
ದೇಹದ ಜೀವ ರಕ್ತದಲಿ್ಲದೆ. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡಲಿ ಎಂದು ಾನು
ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಾಡಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬನ

ಜೀವಕೆ್ಕ ರಕ್ತವೇ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿದೆ. ಜೀವಿ ಂದನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರ
ಬೆಲೆ ಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೂ
ರಕ್ತಭೋಜನ ಾಡ ಾರದು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಾವ ಪರದೇಶಸ್ಥನೂ ರಕ್ತಭೋಜನ ಾಡ ಾರದು.
13 “ ಾವ ಾದರೂ ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಬೇಟೆ ಾಡಿದರೆ

ಅಥ ಾ ಪ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದರೆ, ಅವನು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಲದ
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ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಅದನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಬೇಕು. ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾದರೂ
ಾಗೆಯೇ ಾಡಬೇಕು. 14ನೀವು ಇದನು್ನ ಾಕೆ ಾಡಬೇಕೆಂದರೆ,
ಾಂಸದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವು ಇನೂ್ನ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಾ್ರಣವು ಇನೂ್ನ
ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ

ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
ಾವ ಾದರೂ ರಕ್ತ ಭೋಜನ ಾಡಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಂದ

ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು.
15 “ಅಲ್ಲದೆ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ

ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾ್ರಣಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ,
ಅವನು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಬೇಕು. 16 ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ
ಹೋದರೆ ಆಗ ಅವನು ಾಪ ಾಡಿದ ದೋಷಿ ಾಗಿರುವನು.”

18
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿಯಮಗಳು

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು: ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು. 3 ಹಿಂದೆ
ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದಿರಿ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಆಚರಿಸುವ
ಆಚಾರಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸ ಾರದು. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಾಡ ಾರದು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾನಿಗೆ
ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಾಡಕೂಡದು. ಅವರ ಸಂಪ್ರ ಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ.

4 ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
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ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಾಲಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಅವನು
ಜೀವಿಸುವನು! ಾನೇಯೆಹೋವನು!

6 “ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಗ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧ* ಾಡ ಾರದು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

7 “ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಎಂದಿಗೂ ಅವ ಾನ ತರ ಾರದು. ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
ನೀವು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು.
8ಮಲ ಾಯಿ ಂದಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಅದು
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅವ ಾನ ತರುವುದು.

9 “ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥ ಾ
ಾಯಿಯ ಮಗ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ† ಅಥ ಾ ಇನೊ್ನಂದು
ಸ್ಥಳದ ಾ್ಲಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದರೂ ಆಕೆ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡ ಾರದು.
10 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಮಗ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡ ಾರದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವ ಾನ ತರುವುದು.
11 “ತಂದೆಗೆಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ

ಸಹೋದರಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ನೀವು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡ ಾರದು.

* 18:6: ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಬೆತ್ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚ್ಚದೆ.” † 18:9:
ಸಹೋದರಿಯ ಮನೆ ಅಥ ಾ “ಕುಟುಂಬದವರು.” ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ,
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯು ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗು ಾರವನು್ನ ಅಥ ಾ
ಮನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೊಂದಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲಯೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅವರು
ಸಹೋದರಿ ಾಗಿರಲಿ ಅಥ ಾ ರಕ್ತಸಂಬಂಧದ ಸಹೋದರಿ ಾಗಿರಲಿ ಾರೊಡನೆಯೂ
ಲೈಂಗಿಕಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದೆಂಬುದು ಇದರಥರ್ವಿರಬಹುದು.
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12 “ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡ ಾರದು. ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ.

13 ಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡ ಾರದು. ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರದ

ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. 14 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ
ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ
ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದಂ ಾಗುವುದು. ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ
ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಥ ಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ.

15“ಸೊಸೆ ಂದಿಗೆಲೈಂಗಿಕಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಆಕೆಯು
ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ.

16 “ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡ ಾರದು. ಅಂಥ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ

ಅವ ಾನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು.
17 “ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆಯೂ ಆಕೆಯ ಮಗ ಡನೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ

ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮ್ಮಗ ಡನೆಯೂ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಈ ಮ್ಮಗಳು ಈ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮಗನ ಅಥ ಾ ಮಗಳ ಮಗ ಾಗಿರಬಹುದು.
ಆಕೆಯ ಮ್ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರದ
ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆಕೆ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡುವುದು ತಪು ್ಪ.
18 “ಹೆಂಡತಿ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗ, ಆಕೆಯ

ಸಹೋದರಿಯನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ವೈರಿಗ ಾಗುವರು. ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು.

19 “ಅಲ್ಲದೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರು ಾಗ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧ ಾ್ಕಗಿ ಆಕೆಯಹತಿ್ತರ ಹೋಗ ಾರದು.
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20 “ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡ ಾರದು. ಇಂಥ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವುದು.
21 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾವ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಡ ಾರದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ

ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವಿರಿ. ಾನೇಯೆಹೋವನು!
22 “ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನನು್ನ

ಸಂಗಮಿಸ ಾರದು. ಅದು ಭಯಂಕರ ಾಪ!
23 “ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಇಂಥ

ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯ ಾರದು. ಇಂಥ
ಸಂಬಂಧ ಸ್ವ ಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ದ ಾದದು್ದ.

24 “ಆ ದು ಾಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಾನು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವರ
ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶವು ಸಹ ಅಶುದ್ಧ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅದನು್ನ ಅದರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದೆನು. ಆ ದೇಶವು ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಾರಿಬಿಟಿ್ಟತು.
26 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ

ಆ ಾವಿಧಿಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಭಯಂಕರ
ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ಆ ವಿಧಿಗಳು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಇರುತ್ತವೆ. 27 ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಜನರು
ಆ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶವು
ಹೊಲೆ ಾಯಿತು. 28 ನೀವು ಈ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ,
ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡುವಿರಿ. ಅದು ದಲು
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ಾಸಿಸಿದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾರಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಾರಿಬಿಡುವುದು.
29 ಾವ ಾದರೂ ಆ ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

30 ಅನ್ಯಜನರು ಆ ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಭಯಂಕರ
ಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ಆ ಭಯಂಕರ
ಾಪಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.”

19
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು!

3 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು; ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

4 “ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ! ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!
5 “ನೀವು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ, ನೀವು ಅಂಗೀಕೃತ ಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ
ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ಮೂರನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 7 ಅದರಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದರೆ, ಅದು ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು. ಅದು
ಅಂಗೀಕೃತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಒಬ್ಬನು ಅದನು್ನ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
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ತಿಂದರೆ ಅವನು ಾಪ ಾಡಿದ ದೋಷಿ ಾಗಿರುವನು. ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ೌರವವಿಲ್ಲ; ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.
9 “ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ, ಹೊಲಗಳ

ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಯ್ಯಬೇಡಿರಿ; ಾನ್ಯವೇ ಾದರೂ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 10 ನಿಮ್ಮ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ: ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೆಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ
ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಡವರಿ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು
ಬಂದ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿ ಾಗಿಯೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು!

11 “ನೀವು ಕದಿಯ ಾರದು; ೕಸ ಾಡ ಾರದು;
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸು ಾ್ಳಡ ಾರದು. 12 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಸು ಾ್ಳಣೆ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು
ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಿರಿ; ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

13 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೆಡುಕುಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು
ಅವನನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂಲಿಯವರ ಕೂಲಿಯನು್ನ
ಮರುದಿನದಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

14 “ನೀವು ಕಿವುಡನನು್ನ ಶಪಿಸ ಾರದು. ಕುರುಡನು ಬೀಳುವಂತೆ
ನೀವು ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಾಗಿ ಏನನೂ್ನ ಇಡ ಾರದು. ಆದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು.

15 “ನೀವು ಕೊಡುವ ತೀಪುರ್ ಾ್ಯಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಬಡವರ
ಬಡತನವ ಾ್ನಗಲಿ ಾ್ರಮುಖ್ಯರ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಗಮನಿಸದೆ
ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ ಾ್ಯಯದ ತೀಪುರ್ಕೊಡಿರಿ. 16 ಬೇರೆ ಜನರ
ವಿರುದ್ಧ ಚಾಡಿ ಹೇಳ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಾ್ರಣವನು್ನ
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ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಈಡು ಾಡುವ ಾವ ಾಯರ್ವನೂ್ನ ನೀವು
ಾಡ ಾರದು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!
17 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು.

ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನು ಏ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರೆ, ಅವನೊಡನೆ
ಅದರ ಕುರಿತು ಾ ಾಡು. ಅವನ ಅಪ ಾಧದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಲುಹೊಂದದಂತೆ ನೇರ ಾಗಿ ಗದರಿಸಿ. ಆಗ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು. 18 ಜನರು ನಿಮಗೆ ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡಿರಿ; ದೆ್ವೕಷವನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

19 “ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು
ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪಶುಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈಯಿಸ ಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಿಧದ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು.
ಎರಡು ವಿಧದ ಾರಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಾಡಿದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

20 “ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಾಸಿ ಾಗಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಡನೆ ಒಬ್ಬನು ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಾಸಿಯು ಹಣದಿಂ ಾಗಲಿ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ಾಗಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ
ಶಿ ಾಗ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಲ್ಲ.
21 ಪುರುಷನು ತನ್ನ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಟಗರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ತರಬೇಕು. 22 ಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು. ಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಟಗರನು್ನ

ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅದು ಆ ಪುರುಷನು
ಾಡಿದ ಾಪಗಳ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿರುವುದು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ

ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗುವುದು.
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23 “ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆ
ಸಮಯದ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳ ಮರಗಳನು್ನ ನೆಡುವಿರಿ.
ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟನಂತರ, ನೀವು ಆ ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳು ಾಯಬೇಕು. ನೀವು
ಆ ಹಣ್ಣನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು. 24 ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆ
ಮರದಹಣು್ಣಯೆಹೋವನ ಾಗುವುದು. ಅದುಯೆಹೋವನಸು್ತತಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತ ಾಗುವ ಪವಿತ್ರ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು. 25ಬಳಿಕ ಐದನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು ಮತು್ತ ಮರವು
ನಿಮಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಹಣ್ಣನು್ನ ನೀಡುವುದು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು!

26 “ರಕ್ತಸಹಿತ ಾದ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು.
“ನೀವು ಕಣಿ ಹೇಳ ಾರದು;ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು.
27 “ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲನು್ನ ನೀವು

ಕತ್ತರಿಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗಡ್ಡವನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡವನು್ನ ವಿ ಾರ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 28ಸತ್ತವರನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ

ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ
ಹಚೆ್ಚೕ ಚುಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

29 “ಮಗಳನು್ನ ಸೂಳೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾರದು. ಇದರಿಂದ
ಸೂಳೆ ಾರಿಕೆ ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೂಳೆ ಾರಿಕೆ ಇರದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಂಥ ಾಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ತುಂಬಿಹೋಗಲು
ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.

30 “ನೀವು ನನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

31 “ಸಲಹೆ ಾಗಿ, ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಬೇ ಾಳಿಕರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇವಲ ಅಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವರು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!
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32 “ವೃದ್ಧರ ಮುಂದೆ ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ೌರವಕೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮದೇವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ. ಾನೇಯೆಹೋವನು!
33 “ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿರಿ. 34 ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದವರೊಡನೆ ವತಿರ್ಸುವ

ಪ್ರ ಾರ ಪರದೇಶಸ್ಥರೊಡನೆ ವತಿರ್ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಹ ಒಂದು
ಾಲದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

35 “ನೀವು ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ
ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಕು. ನೀವುಅಳೆಯು ಾಗಮತು್ತ ತೂಕ ಾಡು ಾಗ
ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36 ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳು ಸರಿ ಾದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೊಳಗಗಳು ದ್ರವಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಸರಿ ಾದ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಹಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳು ಮತು್ತ ತಕ ್ಕಡಿಗಳು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ
ತೂಕ ಾಡುವಂಥವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು! ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದೆನು.

37 “ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು.”

20
ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸುಳು್ಳ ದೇವ ಾದ ಲೆಕನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅವನು ಸ್ವದೇಶಸ್ಥ ಾದರೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾದರೂ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
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ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 3 ಾನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು. ಾನು
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವೆನು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಲೆಕನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ನನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು; ನನ್ನ ಾಮಕೆ್ಕ
ಅವ ಾನ ಾಡಿದನು. 4 ಒಂದುವೇಳೆ ದೇಶದ ಜನರು ಅವನು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿಲರ್ ಸಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 5 ಾನು

ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು; ಾನು
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವೆನು. ಲೆಕನೊಡನೆ
ಸೂಳೆತನ ಾಡುವ ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಹಿಂ ಾಲಕರನೂ್ನ ಅವರ
ಜನರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವೆನು.

6 “ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಬೇ ಾಳಿಕರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಾವುದೇ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಾನು
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.*
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು.

7 “ನೀವು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು.
ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ†
ಯೆಹೋವನೇ ಾನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
9 “ ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ

ಶಪಿಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿದನು. ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ‡ ಅವನೇ
ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
* 20:6: ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸೂಳೆತನ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.” † 20:8: ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿಶೇಷ

ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ. ‡ 20:9: ಮರಣಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನ ರಕ್ತವು ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿರುವುದು.”
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ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ಶಿ ಗಳು
10 “ಒಬ್ಬನು ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ

ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದರೆ, ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದ
ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸಿಗೂ
ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು! 11 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೂ
ಆಕೆಗೂ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವ ಾನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮರಣಕೆ್ಕ ಾವೇ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
12 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ,

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ
ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವನು್ನ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
13 “ಒಬ್ಬನು ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನೊಡನೆ

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾಪ ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ
ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

14 “ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೂ ಅವಳ ಾಯಿ ಂದಿಗೂ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಆಗ ಇದು ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪ ಾಗಿದೆ. ಜನರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಈ ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪ ನಡೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.
15 “ಒಬ್ಬನು ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿದರೆ,

ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು ಮತು್ತ ನೀವು ಪಶುವನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 16 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡಿದರೆ, ಆಗ ನೀವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯನೂ್ನ ಪಶುವನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
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ಅವಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮರಣ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಅವರೇ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

17 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಥ ಾ
ಾಯಿಯ ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅದು ಅವ ಾನಕರ ಾದ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ! ಅವರಿಗೆ
ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಅವರನು್ನ ಅವರ ಕುಲದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಾಡಿದಪುರುಷನಿಗೆಅವನು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಶಿ ಾಗಬೇಕು.§
18 “ಒಬ್ಬನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಅವಳ ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭೋಗ ಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಕುಲದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವಳ ಶೋಣಿತ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಬಯಲುಪಡಿಸಿದನು;ಅವಳುಬಯಲುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು.

19 “ ಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅಥ ಾ ತಂದೆಯ
ಸಹೋದರಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡ ಾರದು. ಅದು
ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಡನೆ ಸಂಭೋಗ ಾಡಿದ ಾಪ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. (ಅದಕೆ್ಕ ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.)

20 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಥ ಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ
ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವರ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಶಿ ಾಗುವುದು. ಅವರುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವರು.**

21 “ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಬೆಳೆಸುವುದು ತ ಾ್ಪಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅವ ಾನ
ಾಡಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆಮಕ್ಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
22 “ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.

§ 20:17: ಅವನು … ಶಿ ಾಗಬೇಕು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನು ತನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಾನೇ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.” ** 20:20: ಅವರು … ಾಯುವರು ಅಕ್ಷರಶಃ,
“ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಂಜೆತನವನು್ನ ಹೊರುವರು. ಅವರು ಾಯುವರು.”
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ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಆಗ ಆ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
23 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನು್ನ ಾನು
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿದರು. ಾನು ಆ ಾಪಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಅವರು ಜೀವಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಡಿರಿ! 24 ನೀವು ಅವರ
ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವಿರಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಅದು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶ ಾಗಿರುವದು. ಅದು ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ
ದೇಶ ಾಗಿದೆ.†† ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನು!

“ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 25ಆದ್ದರಿಂದ
ಶುದ್ಧ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಾಗಿ
ಾಣಬೇಕು. ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾದ ಪ ಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಪ ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಾಗಿ ಾಣಬೇಕು. ಆ ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಪ ಗಳಲಿ್ಲ,
ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ

ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಯೆಹೋವನು ಮತು್ತ
ಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
27 “ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಅಥ ಾ ಬೇ ಾಳಿಕರು,

ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾಗಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
†† 20:24: ಅದು … ದೇಶ ಾಗಿದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ
ದೇಶ ಾಗಿದೆ.”
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ಅವರಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.”

21
ಾಜಕರು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ ಾಜಕ ಾದ
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು: ಾಜಕನು
ಸತ್ತ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
2 ಆದರೆ ಸತ್ತವನು ಅವನ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಆಗ ಅವನು ಆ ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಸತ್ತ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಅವನ ಾಯಿ, ತಂದೆ, ಮಗ, ಮಗಳು, ಸಹೋದರ ಅಥ ಾ
3 ಮದುವೆ ಾಗದ ಸಹೋದರಿ ಾಗಿದ್ದರೆ* ಾಜಕನು
ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (ಈ ಸಹೋದರಿಗೆ
ಗಂಡನಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಹತಿ್ತರದ
ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.) 4 ಆದರೆ ಸತ್ತವನು ಕೇವಲ
ಅವನ ಗು ಾಮರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
5 “ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು;

ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡದ ಾಶ್ವರ್ಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ವಿ ಾರಗೊಳಿಸ ಾರದು; ತಮ್ಮ
ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 6 ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ೌರವ
ತೋರಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು.

7 “ ಾಜಕನು ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕನು ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ

* 21:3: ಸಹೋದರಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಕನಿ್ನಕೆ.”
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ಸಂಬಂಧ ಾಡಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. ಾಜಕನು
ವೇಶೆ್ಯಯ ಾ್ನಗಲಿ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳ ಾ್ನಗಲಿ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು.
8 ಾಜಕನು ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸು ಾ್ತನಲ್ಲ! ಅವನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತರು ಾ್ತನೆ. ಾನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು! ಾನೇಯೆಹೋವನು! ಮತು್ತ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

9“ ಾಜಕನಮಗಳುವೇಶೆ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,ಅವಳುತನ್ನ ೌರವವನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿಕೊಂಡವಳೂ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವ ಾನವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದವಳೂಆಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು.

10 “ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಅವನ ಸಹೋದರರೊಳಗಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ
ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಹಿರಂಗ ಾಗಿ
ದುಃಖ ಸೂಚಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ಅವನು
ತನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 11 ಅವನು ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ತನ್ನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅದು ಅವನ ತಂದೆಯ
ಶವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ ಶವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ,
ಅವನು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು. 12 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು
ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಂದ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳವು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದು. ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಇದು ಅವನನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಾನೇಯೆಹೋವನು!
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13 “ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಕನೆ್ಯ ಾಗಿರುವವಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. 14 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ಬೇರೆ
ಪುರುಷನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾಡಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ವೇ ಾ್ಯ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ವಿಧವೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. 15 ಹೀ ಾಗಿ ಜನರು ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ೌರವ ತೋರಿಸುವರು.† ಯೆಹೋವ ಾಗಿರುವ ಾನು
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನನು್ನ ಅವನ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

16ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 17 “ಆರೋನನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ
ಅಂಗವಿಕಲ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದು. 18 ಾವ ಅಂಗವಿಕಲನೂ
ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದು; ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸ ಾರದು. ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳಲಿ್ಲ

ಕೆಟ್ಟ ಾದ ಾಯದ ಗುರುತುಗಳುಳ್ಳವರು, ಬಹಳ ಉದ್ದ ಾದ
ಕೈ ಾಲುಗಳುಳ್ಳವರು. 19ಮುರಿದ ಕೈ ಾಲುಗಳುಳ್ಳವರು. 20 ಗೂನು
ಬೆನು್ನಳ್ಳವರು, ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿರುವವರು,
ಕಣು್ಣ ದೋಷವುಳ್ಳವರು, ಕಜಿ್ಜತುರಿಗಳುಳ್ಳವರು ಅಥ ಾ
ಚಮರ್ರೋಗವುಳ್ಳವರು, ಬೀಜದೋಷವುಳ್ಳವರು.

21 “ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲ ಾದ ಾರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು;
ಅಂಥವನು ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಕೂಡದು. 22 ಅವನು ಾಜಕರ
ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
† 21:15: ಹೀ ಾಗಿ … ತೋರಿಸುವರು ಅಥ ಾ “ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಇತರ ಜನರಿಂದ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”
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ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 23 ಆದರೆ ಅವನು
ತೆರೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದು; ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಂಗವಿಕಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ ಾರದು.
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

24 ಹೀಗೆ ೕಶೆಯು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ಪುತ್ರರಿಗೂಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದನು.

22
1 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

2 “ಆರೋನನಿಗೂಅವನಪುತ್ರರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು. ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳು.
ಅವು ನನ್ನವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕ ಾದ ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ನೀವು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ ಾನ ಾಗುವುದು.
ಾನೇಯೆಹೋವನು! 3ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ
ಅಪವಿತ್ರ ಾಗಿರು ಾಗ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನನು್ನ ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು! ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವುಗಳನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

4 “ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾವನಿ ಾದರೂ
ಕೆಟ್ಟ ಾದ ಚಮರ್ರೋಗ ಾಗಲಿ ಾ್ರವ ಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವನು
ಶುದ್ಧ ಾಗುವವರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾದ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಾಜಕನಿಗೂ ಈ ನಿಯಮ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಾಜಕನು ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ,
ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, 5 ಾವುದೇ ಅಶುದ್ಧ ಾದ
ಹರಿ ಾಡುವ ಜಂತುಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅಶುದ್ಧ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಾವುದು ಅವನನು್ನ



ಾಜಕ ಾಂಡ 22:6 lxxxii ಾಜಕ ಾಂಡ 22:13

ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಾ್ರಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 6 ಒಬ್ಬನು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೂ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಅವನು ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ
ಪವಿತ್ರ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.* 7 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ
ನಂತರವೇ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ನೈವೇದ್ಯ
ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪ ಾಥರ್ವು ಅವನ
ಾ ಾಗುತ್ತದೆ.
8 “ ಾಜಕನು ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ

ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರಣಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅವನು ಅದನು್ನ ತಿಂದರೆ
ಅಶುದ್ಧ ಾಗುವನು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

9 “ ಾಜಕರು ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಪೂರೈಸಿದರೆ
ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಾಯುವರು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ
ಅವರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಈ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ಾಜಕರ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ಾತ್ರವೇ
ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಾಜಕನೊಂದಿಗೆ
ಇಳಿದುಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 11 ಆದರೆ ಾಜಕನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ

ಹಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆ
ಗು ಾಮನು ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಾಜಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗು ಾಮರು ಸಹ ಾಜಕನ

ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 12 ಾಜಕನ ಮಗಳು
ಾಜಕನಲ್ಲದವನನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರೆ ಅವಳು ನೈವೇದ್ಯ

ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 13 ಾಜಕನಮಗಳು
* 22:6: ಪವಿತ್ರ… ತಿನ್ನ ಾರದು ಅಥ ಾ “ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ
ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.”
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ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳಿಗೆ
ಆ ಾರ ನೀಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅವಳು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರೆ, ಆಗ ಅವಳು ತಂದೆಯ
ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಾಜಕನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಾತ್ರವೇ ಈ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
14 “ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿಯದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿಂದರೆ ಅವನು

ಆ ಪ ಾಥರ್ವನೂ್ನ ಪ ಾಥರ್ದ ಬೆಲೆಯ ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನೂ್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಾಣಿಕೆಗಳು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕರು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು. 16 ಾಜಕರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿಂದರೆ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗುವರು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ
ಅವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 18 “ಆರೋನನಿಗೆ,
ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
ಒಂದುವೇಳೆ ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಲಿ
ಹರಕೆ ಾಗಿ ಅಥ ಾ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಾಡು ಾಗ, 19-20 ಅದು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವಂತೆ ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾದ

ಹೋರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಟಗರ ಾ್ನಗಲಿ ಹೋತವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅಂಗದೋಷವುಳ್ಳ ಾವುದನೂ್ನ ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು.
ಅಂಗದೋಷವುಳ್ಳವುಗಳನು್ನ ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

21 “ಒಬ್ಬನು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಹರಕೆ ಾಗಿ ಅಥ ಾ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ ಹೋರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಟಗರ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು; ಅದು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು;
ಆರೋಗ ್ಯವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದು.
22 ಕುರು ಾದದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ
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ಕುಂಟಾದದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಾ್ರವವುಳ್ಳದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಾದ
ಚಮರ್ರೋಗವುಳ್ಳದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸ ಾರದು. ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಅ ಾರೋಗ ್ಯ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸ ಾರದು.

23 “ ಾಲು ಉದ್ದ ಾಗಿರುವ ಅಥ ಾ ಂ ಾಗಿರುವ
ಹೋರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಲು ಬಯಸಿದರೆ,ಆಗಅದು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದು.
ಆದರೆ, ಅವನು ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆ ಾಗಿ ಅದು
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

24 “ ಾಯಗೊಂಡ, ಜಜಿ್ಜದ ಅಥ ಾ ಒಡೆದ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಪಶುವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸ ಾರದು. ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಾಡ ಾರದು.
25 “ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಲಿಪಶುಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಒಂದುವೇಳೆ
ಪೆಟಾ್ಟಗಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ದೋಷವಿರಬಹುದು.
ಅವುಗಳು ಸಮಪರ್ಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

26ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 27 “ಕರು ಾಗಲಿ
ಕುರಿಮರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಆ ಾಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ
ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರ ನಂತರ, ಆ ಪಶುವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 28 ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಪಶುವನೂ್ನ ಅದರ

ಾಯಿಯನೂ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಧಿಸ ಾರದು. ಇದೇ ನಿಯಮ
ದನಗಳಿಗೂ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

29 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞ ಾ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ನೀವು ಇಡೀ ಪಶುವನು್ನ ಅದೇ
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ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಾಂಸದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನೂ್ನ ಉಳಿಸ ಾರದು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!

31 “ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು! 32 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಾಮವನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬಹಳ
ವಿಶೇಷ ಾದವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 33 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು!”

23
ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು: ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಬ್ಬದದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಕೂಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಇವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು.

ಸಬ್ಬತು್ತ
3 “ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ. ಆದರೆ ಏಳನೆಯ

ದಿನವು ವಿಶೇಷ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾದ ಸಬ್ಬ ಾ್ತಗಿದೆ. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಕೂಡಬೇಕು. ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಮೀಸ ಾದ ಸಬ್ಬ ಾ್ತಗಿದೆ.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
4 “ಇವುಗಳು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು.

ಆ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆಕೂಟಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು.
ನೇಮಕ ಾದದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 5ಯೆಹೋವನ
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ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ದಲನೆತಿಂಗಳಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ
ಅಂದರೆ ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ

6 “ಅದೇ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನು್ನವಿರಿ. 7 ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದ
ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ಆ

ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 8ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು.
ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು.”
ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಗಳ ಹಬ್ಬ

9 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 10 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ನೆಲೆಸಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಿರಿ. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸಿವುಡನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ತರಬೇಕು. 11 ಾಜಕನು ಸಿವುಡನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿ ಾಳಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾಗಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗುವಿರಿ.
ಸಬ್ಬ ಾ್ತದ ನಂತರ ಾಜಕನು ಸಿವುಡನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಿ ಾಳಿಸುವನು.

12 “ನೀವು ಸಿವುಡನು್ನ ನಿ ಾಳಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆ
ಕುರಿಮರಿಯಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂ ಇರ ಾರದು. ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಿತ ಾಗಿರುವುದು. 13 ನೀವು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹದಿ ಾರು
ಬಟ್ಟಲು*ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
* 23:13: ಹದಿ ಾರು ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಷರಶಃ, “2/10 ಏಫಾ.”
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ನೀವು ಾಲು ಾಗ† ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆ ಯಜ್ಞದ
ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 14 ನೀವು
ಾವ ಹೊಸ ಾನ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಹಣ್ಣ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಸ ಾನ್ಯದಿಂದ
ಾಡಿದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ದಲು

ತಿನ್ನ ಾರದು. ಈ ನಿಯಮವು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ.
ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ

15 “ಆ ಾನು ಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ದಲುಗೊಂಡು ಅಂದರೆ
ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಿವುಡನು್ನ ತಂದ ದಿನದಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಏಳು ಾರಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ. 16 ಏಳು ಾರಗಳು
ಮುಗಿದ ಾನು ಾರ ಅಂದರೆ ಐವತು್ತ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸಬೆಳೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಿರಿ. 17 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ. ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳು
ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. ಹುಳಿಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಹದಿ ಾರು ಬಟ್ಟಲು‡ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಎರಡು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿರುವುದು.

18 “ಜನರು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ರೊಟಿ್ಟ, ಾನ್ಯ ಮತು್ತ
ಾ್ರ ಾರಸಗ ಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರುಮತು್ತ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸ ಾಗುವುದು. ಆ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವ ದೋಷವು ಇರ ಾರದು. ಅವುಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ತ ಾಗಲಿರುವ ಸಮಪರ್ಣೆಗ ಾಗಿವೆ.
ಅದರ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಿದೆ. 19 ನೀವು
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು ಮರಿಟಗರುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
† 23:13: ಾಲು ಾಗ ಅಕ್ಷರಶಃ, “1/4 ಹಿನ್.” ‡ 23:17: ಹದಿ ಾರು ಬಟ್ಟಲು
ಅಕ್ಷರಶಃ, “2/10 ಏಫಾ.”
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20 “ ಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಾಡಿದ
ರೊಟಿ್ಟ ಂದಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಎರಡು ಕುರಿಮರಿಗ ಂದಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸುವನು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಾಜಕರಿಗೆ ಸಲು್ಲತ್ತವೆ. 21 ಅದೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಾಗಿ ಕೂಡಬೇಕು. ನೀವು ಾವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ನಿಯಮವು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.
22 “ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ ಹೊಲದ

ಮೂಲೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಯ್ಯಬೇಡಿರಿ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಹಕ್ಕ ಾಯ ಾರದು. ಬಡವರಿ ಾಗಿಯೂ
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಣ ಾಡುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿ ಾಗಿಯೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಿರಿ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!”
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಹಬ್ಬ

23 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
24 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲಿನ
ದಿನವು ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ
ನೀವು ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ಾಪಕ ಾಡುವ ವಿಶೇಷ
ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. 25 ನೀವು
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವಿರಿ.”
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ

26 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 27 “ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನವು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನ ಾಗಿರುವುದು.
ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಾರವನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. ನೀವು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 28 ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
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ದಿನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಆಚಾರವಿಧಿಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ ಾಗಿ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಡುವರು.

29 “ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಉಪ ಾಸ ಾಡದಿದ್ದರೆ
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 30 ಈ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಇರದಂತೆ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. 31 ನೀವು ಅಂದು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡ ಾರದು. ನೀವು ಎಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕಟ್ಟಳೆ

ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ. 32 ಅದು ನಿಮ ಾಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ
ದಿನ ಾಗಿರುವುದು. ನೀವು ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.§ ತಿಂಗಳಿನ
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದ ನಂತರ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ
ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸುವಿರಿ. ಈವಿ ಾ್ರಂತಿಯವಿಶೇಷ ದಿನವು
ಆ ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರುದಿನ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.”

ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
33 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 34 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನವು
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನ ಈ ಹಬ್ಬದ ಾಲವು
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. 35 ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ಅಂದು ನೀವು ಾವ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 36 ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು.
ನೀವು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು
ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಾಗಿರುವುದು. ಅಂದು ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡ ಾರದು.

§ 23:32: ನೀವು… ತಿನ್ನ ಾರದುಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.”
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37 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು.
ನೀವು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ, ಯಜ್ಞಗಳು ಮತು್ತ
ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಸರಿ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 38 ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳ ತೆಗೆ ನೀವು ಆ ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಇತರ
ಾಣಿಕೆಗಳ ತೆಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಣಿಕೆಗಳ
ತೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಅಪಿರ್ಸುವ ಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಮಪರ್ಣೆಗ ಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

39 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ನೀವುಯೆಹೋವನಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ದಲನೆಯ
ಮತು್ತ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. 40 ಪ್ರಥಮ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮರಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣನೂ್ನ ಖಜೂರ್ರಮರದ
ಗರಿಗಳನೂ್ನ ಎಲೆತುಂಬಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ವಿಲೋಸಸ್ಯಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 41 ನೀವು
ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ಈ ನಿಯಮ ಾಶ್ವತ ಾಗಿದೆ. ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬದ
ದಿನವನು್ನ ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. 42 ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ
ಆ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು. 43 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ತಂ ಾಗ, ಈ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ
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ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದವನು ಾನೇ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!”

44 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸೇರಿಬರುವ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

24
ದೀಪಸ್ತಂಭಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಎಣೆ್ಣ
ಮರದ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕುಟಿ್ಟ ತೆಗೆದ ಶುದ್ಧ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು.
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ದೀಪಗಳನು್ನ ಉರಿಸಲು ಆ ಎಣೆ್ಣ
ಬೇ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದೀಪಗಳು ಆರಿಹೋಗದೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ
ಇರಬೇಕು. 3 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಉದಯದವರೆಗೆ ದೀಪಗಳು
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವನು.
ಇದು ತೆರೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ
ಇರುವುದು. ಈ ನಿಯಮ ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. 4 ಶುದ್ಧಚಿನ್ನದಿಂದ
ಾಡಿದ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ದೀಪಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಆರೋನನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
5 “ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹನೆ್ನರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಲು ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 6ವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಚಿನ್ನದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಾ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾರು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿರುವವು. 7 ಪ್ರತಿ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾದ
ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನಿ್ನಡಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವುದು.
8 ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
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ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಾ ಾಗಲೂಇಡಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. 9 ಆ ರೊಟಿ್ಟಯು

ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದು್ದ. ಅವರು
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನು್ನವರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮ ಾ
ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾಗಿದೆ. ಆ ರೊಟಿ್ಟಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆರೋನನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ.”

ದೇವರನು್ನ ಶಪಿಸಿದಮನುಷ ್ಯನು
10 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನ

ತಂದೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು. ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಅವನು ಹೊರಬಂದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನೊಡನೆ
ಜಗಳ ಾಡತೊಡಗಿದನು. 11 ಅವನು ದೂಷಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ಾಮದ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳತೊಡಗಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತಂದರು.
(ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಶೆಲೋಮೀತ್. ಅವಳು ಾನ್
ಕುಲದವ ಾದ ದಿಬಿ್ರೕಯನ ಮಗಳು.) 12 ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು,ಯೆಹೋವನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾದ ಆ ಾಗಿ ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

13ಆಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 14 “ದೂಷಣೆ
ಾಡಿದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ.

ಬಳಿಕಅವನದೂಷಣೆ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕರೆಸಿರಿ. ಆಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಅವನತಲೆಯಮೇಲೆಇಡುವರು.
ಆ ಬಳಿಕ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 15 ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ದೇವದೂಷಣೆ ಾಡಿದವನಿಗೆ
ಶಿ ಾಗಬೇಕು. 16 ಾವ ಾದರೂಯೆಹೋವನ ಾಮದ ವಿರುದ್ಧ
ಾ ಾಡಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ

ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ
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ನಿಂದಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಶಿ ಾಗಬೇಕು.
ಯೆಹೋವನ ಾಮವನು್ನ ನಿಂದಿಸುವವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.

17 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಕೊಂದವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. 18 ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಶುವನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವನುಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಇನೊ್ನಂದು ಪಶುವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

19 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಅಂಗವಿಕಲನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರೆ,
ಅವನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಬೇಕು. 20 ಮುರಿದ ಮೂಳೆಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮೂಳೆಯನು್ನ ಮುರಿಯಬೇಕು. ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ಕಣ್ಣನೂ್ನ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಹಲ್ಲನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 21 ಒಬ್ಬನು
ಪಶು ಂದನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಈಡು
ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಕೊಂದವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.

22 “ಈ ಕಟ್ಟಳೆ ಾ್ಯಯ ಾದದು್ದ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೆ
ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಾಕೆಂದರೆ
ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!”
23 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.

ಆಗ ಅವರು ದೂಷಣೆ ಾಡಿದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಾಡಿದರು.

25
ಭೂಮಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸಮಯ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ
ಸಮಯವಿರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
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ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ
ಸಮಯ ಾಗಿರುವುದು. 3 ನೀವು ಆರು ವಷರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಬೀಜಬಿತು್ತವಿರಿ. ಆರು ವಷರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡುವಿರಿ. ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವಿರಿ.
4 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಕೊಡುವಿರಿ. ಇದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ನೇಮಕ ಾದ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ಾಗಿರುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು, ಾ್ರ ತೋಟದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡ ಾರದು. 5 ಕೊಯಿ್ಲನ ನಂತರ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬೆಳೆದ ಪೈರನೂ್ನ

ಕೊಯ್ಯ ಾರದು. ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬಂದ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಾರದು. ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿರುವುದು.

6 “ಸಬ್ಬತ್ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಾ ಾಗಿ ಫಲಿಸುವ ಬೆಳೆಯಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾಸಿಯರಿಗೂ
ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಕೂಲಿ ಾಳುಗಳಿಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು.
7 ನಿಮ್ಮ ದನಗಳಿಗೂ ಇತರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಾಕಷು್ಟ
ಆ ಾರವಿರುವುದು.

ಜೂ್ಯಬಿಲಿ-ಬಿಡುಗಡೆಯವಷರ್
8 “ಅದಲ್ಲದೆ, ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಏಳು ಗುಂಪುಗಳನು್ನ

ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ಈ ಏಳು ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿ ನಲವತೊ್ತಂಭತು್ತ
ವಷರ್ಗ ಾಗಿರುವವು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಿರುವುದು. 9 ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೊಂಬನೂ್ನದಿಸಬೇಕು. 10 ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ವನು್ನ
ನೀವು ವಿಶೇಷ ವಷರ್ವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವನು್ನ ೕಷಿಸಬೇಕು.
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ಈ ಸಮಯವು ‘ಜೂ್ಯಬಿಲಿ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗುವನು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗುವನು. 11 ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಆಚರಣೆ ಾಗಿರುವುದು. ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ. ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ
ಾನೇ ಬೆಳೆದ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಡಿರಿ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ
ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳಿಂದ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿರಿ. 12 ಆ ವಷರ್
ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯ ಾಗಿರುವುದು.
ಹೊಲದಿಂದ ದೊರಕುವ ಪೈರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವುದು.
13 ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ವಸಕೆ ್ಕ
ಹೋಗುವನು.

14 “ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಾರು ಾಗ ಅಥ ಾ
ಅವನಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾಗ ೕಸ ಾಡಬೇಡಿ.
15 ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು
ಬಯಸುವು ಾದರೆ, ಆಗ ಕಳೆದ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಿಂದ ಈಗ
ಎಷು್ಟ ವಷರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಸರಿ ಾದ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸಿರಿ. ನೀವು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರುವು ಾದರೆ,
ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವುದಕಿ್ಕರುವ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಸರಿ ಾದ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿರಿ. 16 ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ,
ಬೆಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದು. ವಷರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಲೆ
ಕಡಿಮೆ ಾಗಿರುವುದು. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನು ನಿಜ ಾಗಿ
ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಪೈರುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಾರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಮುಂದಿನ
ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ತಿರುಗಿ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಸೇರುವುದು. 17 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ೕಸ ಾಡ ಾರದು.
ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು! ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು!

18 “ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಆಗ
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ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಿರಿ. 19 ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದುಮತು್ತ ನೀವುದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವಿರಿ.

20 “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು, ‘ ಾವು ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತದಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ
ಪೈರುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು
ಏನೂಇರುವುದಿಲ್ಲ’ಎಂದುಹೇಳಬಹುದು. 21ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ!
ಆರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದು.
ಆ ವಷರ್ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಪೈರುಗಳು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವುದು. 22 ನೀವು ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಜ
ಬಿತಿ್ತ ಾಗ, ನೀವು ಇನೂ್ನ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತರುವಿರಿ.
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಜ
ಫಸಲು ಕೊಡುವವರೆಗೆ ನೀವು ಹಳೆಯಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ.

ಆಸಿ್ತಯ ನಿಯಮಗಳು
23“ಭೂಮಿಯುನನಗೆಸೇರಿದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದನೀವುನಿಜ ಾಗಿಯೂ

ಅದನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇವಲ
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರೂ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳೂ
ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 24 ಜನರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರಿದರೆ ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಕು ್ಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕಿ್ಕದೆ. 25 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾರುವಷು್ಟ ಬಡವ ಾದರೆ ಅವನ
ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಯು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 26 ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನ ಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುಲು ಅವನು ಾಕಷು್ಟ
ಹಣವನು್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 27 ಆಗ ಅವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾರಿ ಎಷು್ಟ ವಷರ್ ಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು

ಆ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಹಣವನು್ನ
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ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಭೂಮಿಯು ಮತೆ್ತ ಅವನ ಸ್ವ ಾ್ತಗುವುದು.
28 ಆದರೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಹಣ ಅವನಿಗೆ ದೊರಕದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರಿಗೆ
ಾರಿ ಾ್ದನೋ ಅವನ ವಶದಲಿ್ಲ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇಡಬೇಕು.

ಬಳಿಕ ಆ ವಿಶೇಷ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ದಲಿನ
ಯಜ ಾನನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಹೋಗುವುದು. ಹೀ ಾಗಿ
ಆಸಿ್ತಯು ತಿರುಗಿ ಅದರ ಸರಿ ಾದ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು.

29 “ ಾವ ಾದರೂ ೌಳಿಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ
ಮನೆಯನು್ನ ಾರಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಾರಿದ ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು
ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯುವ
ಹಕು ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
(ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ) ಹಕು ್ಕ ಒಂದು ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇರುವುದು.
30 ಆದರೆ ಾಲಿಕನು ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವ ದಲು
ಮನೆಯನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ೌಳಿಗೋಡೆಯುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಯು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನಿಗೂ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಸೇರುವುದು. ಮನೆಯು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅದರ ದಲಿನಯಜ ಾನನಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 31ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಯಲಿನಹೊಲಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದಮನೆಗಳುಜೂ್ಯಬಿಲಿವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳ
ದಲಿನಯಜ ಾನನಿಗೆಮರುಳಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
32 “ಆದರೆ ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವು ಾದರೆ,

ಲೇವಿಯರು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಾ ಾಗ ಬೇ ಾದರೂ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

33 ಒಬ್ಬನು ಲೇವಿಯಿಂದ ಮನೆಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ,
ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಮನೆಯು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಿ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸೇರುವುದು. ಾಕೆಂದರೆ ಲೇವಿಯರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಗಳು ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ.
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ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಅವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರ ಆಸಿ್ತ ಾಗಿವೆ.
34 ಅಲ್ಲದೆ ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳನು್ನ ಾರ ಾರದು. ಆ ಹೊಲಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.
ಗು ಾಮರಯಜ ಾನರು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳು

35 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಬ್ಬನು ಬಹಳ
ಬಡವ ಾಗಿ ಗತಿಹೀನ ಾಗಬಹುದು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಸಿಯಂತೆ* ಾಸಿಸಲು ನೀವು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಕು.
36 ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಾಲ ಕೊಡುವ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ
ಹೊರಿಸ ಾರದು. ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದವನು†
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಸಿಸಲಿ. 37 ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಾಲಕೊಡುವ ಹಣದ
ಮೇಲೆ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಹೊರಿಸ ಾರದು. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಾರುವ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದ ಾಭವನು್ನ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸ ಾರದು.
38 ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು! ಾನು ನಿಮಗೆ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು.

39 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥನು ಬಹಳ ಬಡವ ಾಗಿ
ತನ್ನನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ನಿಮಗೆ ಾರಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು
ಅವನನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ದುಡಿಸ ಾರದು. 40 ಅವನು
ಕೂಲಿ ಾಳಿನಂತೆಯೂ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಸಿಯಂತೆಯೂ ಇರುವನು. 41ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು
ಅವನಿಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. 42 ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ
* 25:35: ವಚನ 35 ಇದನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:
“ಅವನು ಅನ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾ ಾ ್ಕಲಿಕ ನಿ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.”
† 25:36: ಸಹೋದರನು ಅಥ ಾ “ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದವನು.”
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ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮತನದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿದೆನು; ಅವರು ಮತೆ್ತ ಗು ಾಮ ಾಗ ಾರದು.
43ನೀವುಈವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಕೂ್ರರ ಾಜ ಾನ ಾಗಿರ ಾರದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು.

44 “ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನೀವು
ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಖರೀದಿ ಾಡಬಹುದು. 45 ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗು ಾಮ ಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 46 ಗು ಾಮ ಾದ ಈ ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ
ನೀವು ಸತ್ತನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗುವರು. ಅವರು ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮ್ಮ
ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವರು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ

ಸಹೋದರರಮೇಲೆ ಕೂ್ರರ ಾದ ಒಡೆಯ ಾಗಿರ ಾರದು.
47 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವನು ಬಡವ ಾಗಿದು್ದ,

ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದ
ಪರದೇಶಸ್ಥನಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಿ ಾಗಲಿ
ತನ್ನನು್ನ ಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಹಕಿ್ಕದೆ. 48ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಅವನನು್ನ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 49 ಅವನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾಗಲಿ
ಅವರ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಅವನನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅವನ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅವನಿಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಹಣ ದೊರಕಿದರೆ, ಅವನು ಾನೇ ಹಣ ಕೊಟು್ಟ
ಮತೆ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಬಹುದು.

50 “ನೀವು ಬೆಲೆಯನು್ನ ತೀ ಾರ್ನಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ:
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಪರದೇಶಸ್ಥನಿಗೆ ಾರಿಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಮುಂದಿನ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಬೆಲೆಯನು್ನ



ಾಜಕ ಾಂಡ 25:51 c ಾಜಕ ಾಂಡ 26:5

ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಕೇವಲ ಕೆಲವು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕೂಲಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ. 51ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚ ವಷರ್ಗಳು ಇರುವು ಾದರೆ, ಅವನು ಬಹಳ ಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 52ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಷರ್ಗಳು
ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 53ಆದರೆ ಅವನು
ಪರದೇಶಸ್ಥನೊಡನೆ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವನು.
ಪರದೇಶಸ್ಥನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರ ಯಜ ಾನ ಾಗಿ
ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.

54 “ ಾರೂ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವರು.
55 ಾಕೆಂದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು
ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!

26
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದರಿಂದ ದೊರಕುವ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು

1 “ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಆ ಾಧಿಸಲು ಕೆತಿ್ತದ
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾ್ಥಪಿಸಬೇಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನೇನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು!
2 “ನನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು

ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ. ಾನೇಯೆಹೋವನು!
3 “ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು

ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. 4 ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ,
ಾನು ಸರಿ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮಳೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವುದು ಮತು್ತ ತೋಟದ
ಮರಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವು. 5 ಕಣ ತುಳಿಸುವ
ಕೆಲಸವು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮಯದವರೆಗೂ
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ಮುಂದುವರಿಯುವುದು; ಾ್ರ ಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸವು
ಬಿತ್ತನೆಯ ಾಲದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಆಗ
ನಿಮಗೆ ಆ ಾರವು ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿರುವುದು; ನೀವು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಿರಿ. 6 ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ನೀವು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಲು ಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಸೈನ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

7 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಿರಿ. 8 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ನೂರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವರು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೂರು ಮಂದಿ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವರು; ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವಿರಿ.

9 “ಬಳಿಕ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 10 ಒಂದು ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಿರಿ.
ಆದರೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇ ಾದರೆ ಹಳೆ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಬಿ ಾಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 11 ಅಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಇಡುವೆನು. ಾನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವಿರಿ. 13 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ! ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ನೀವು ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾರ ಾದ
ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರು ಾ್ತ ಗೂ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ
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ಮೇಲಿದ್ದ ್ದ ನೊಗವನು್ನ ಾನು ಮುರಿದು ಾಕಿ ನೀವು ಮತೆ್ತ ನೆಟ್ಟಗೆ
ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಶಿ

14 “ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
15 ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ,
ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದವ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ. 16 ಆಗ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಾ್ಯಧಿಯಿಂದಲೂ ಜ್ವರದಿಂದಲೂ ನರಳುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ
ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತವೆ; ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದರೂ ಅದರ
ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ: ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುವರು! 17 ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಆ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು. ಆ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವರು. ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೆನ್ನಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಓಡುವಿರಿ.

18 “ಇ ಾ್ಟದರೂ ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಏಳರಷು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು. 19 ನಿಮ್ಮ
ಗವರ್ಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ಬಲಿಷ್ಟ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಆ ಾಶವು ಮಳೆಗರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.* 20 ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರ ೕಜನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಾವ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ
ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಮರಗಳೂಫಲಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

21 “ನೀವು ಇನೂ್ನ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಅವಿಧೇಯ ಾದರೆ,
ಾನು ಇನೂ್ನ ಏಳರಷು್ಟ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುವೆನು.

* 26:19: ಆ ಾಶವು … ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮ ಆ ಾಶವು
ಕಬಿ್ಬಣದಂತಿರುವುದು; ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಾಮ್ರದಂತಿರುವುದು.”
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ನೀವು ಹೆಚು್ಚ ಾಪ ಾಡಿದಂತೆ ಾ್ಲ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವಿರಿ.
22 ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾನು ಕೂ್ರರ ಮೃಗಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುವವು; ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವವು. ಅವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವು.
ಾರಿಗಳು ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿ ಾಗಿರುವವು.
23 “ಇ ಾ್ಚದರೂ ನೀವು ತಿದಿ್ದಕೊಳ್ಳದೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ

ನಡೆದರೆ, 24ಆಗ ಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆಯುವೆನು.
ೌದು, ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ ಏಳರ ಾ್ಟಗಿ
ದಂಡಿಸುವೆನು. 25 ನೀವು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು. ನೀವು ಭದ್ರತೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗೆ
ಹೋಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ಾ್ಯಧಿಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಬು್ಬವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು. 26 ನಿಮಗೆ ರೊಟಿ್ಟ
ದಯ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ ಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾಗ, ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಸುಡುವರು.
ಅವರು ಪ್ರತಿ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ತೂಕ ಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
ನೀವು ತಿಂದರೂ ಹಸಿದವ ಾಗಿಯೇ ಇರುವಿರಿ.

27 “ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕೇಳದೆ ನನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ, 28 ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೋರಿಸುವೆನು. ೌದು, ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಏಳರ ಾ್ಟಗಿ ದಂಡಿಸುವೆನು. 29 ನೀವು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಹಸಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ. 30 ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಾದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಾಕುವೆನು. ನೀವು ನನಗೆ
ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವಿರಿ. 31 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬರಿದು ಾಡುವೆನು.
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ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳ ಸು ಾಸನೆಯನು್ನ ಾನು ಮೂಸಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
32 ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬರಿದು ಾಡುವೆನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು
ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೂ ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.
33 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಇರಿದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ
ಬರಿ ಾಗುವುದುಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾಶ ಾಗುವವು.

34 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶ
ಬರಿ ಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯು ಾಳುಬಿದು್ದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದು. 35 ಪ್ರತಿ ಏಳು ವಷರ್ದ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀವು
ವೈರಿಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ
ಕೊಡದೆ ಇದ್ದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು. 36ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಧೈಯರ್ಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ
ದಿಗಿಲುಪಡುವರು. ಾಳಿಯಿಂದ ತೂರಿಹೋಗುವ ಎಲೆಯ
ಶಬ್ದಕೆ ್ಕ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಾರೂ
ಬೆನ್ನಟ್ಟದಿ ಾ್ದಗಲೂ ಅವರು ಎಡವಿ ಬೀಳುವರು. 37 ಒಬ್ಬನು
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಟು್ಟ ಾಗ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು
ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟದಿ ಾ್ದಗಲೂ ಅವರು
ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು.

“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಲು್ಲವಷು್ಟ
ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 38 ನೀವು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಬೆರೆತು ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಯ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ. 39 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ

ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
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ಕ್ಷಯಿಸಿಹೋಗುವರು.
There Is Always Hope

40 “ಒಂದುವೇಳೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಪಗಳನೂ್ನ ಅರಿಕೆ ಾಡಬಹುದು; ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿರುವು ಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿರುವು ಾಗಿಯೂ ಅವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು 41 ಾನು ಅವರಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆನೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು†
ತಮ್ಮ ಾಪಕೆ್ಕ ಬರತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲು ೕಗ ್ಯರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ 42 ಆಗ ಾನು ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಇ ಾಕನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

43 “ದೇಶವು ಬರಿ ಾಗಿದು್ದ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು.
ಆಗ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ
ಶಿ ಾಯಿತೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 44 ಅವರು
ನಿಜ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ್ದರೂ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರೆ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ
ಾನೇ ಅವರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು! 45ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹಿತವನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವರ
† 26:41: ಒಂದುವೇಳೆ ಜನರು… ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರ ಸುನ್ನತಿಹೊಂದಿಲ್ಲದ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡರೆ.”
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ದೇವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಾನೇಯೆಹೋವನು!”

46 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು
ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಗಳು ಇವೇ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಡುವೆ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಗ ಾಗಿವೆ. ಯೆಹೋವನು
ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ೕಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

27
ಹರಕೆಗಳು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾಗಿವೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಾವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಗದಿ ಾಡಬೇಕು. ಅವನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವವರು ಆ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
3 ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅರವತು್ತ ವಷರ್ದ ಒಳಗಿರುವ ಮನುಷ ್ಯನ ಬೆಲೆ
ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗಿದೆ. (ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಅಳೆಯಲು ಅಧಿಕೃತ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು.) 4 ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅರವತು್ತ
ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬೆಲೆ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಗ ಾಗಿದೆ.
5 ಐದರಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಗಂಡಸಿನ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ಗ ಾಗಿದೆ. ಐದರಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬೆಲೆ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಗ ಾಗಿದೆ. 6 ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಐದು ವಷರ್ದೊಳಗಿನ
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಬೆಲೆ ಐದು ಶೆಕೆಲ್ ಗ ಾಗಿದೆ. ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿನ
ಬೆಲೆ ಮೂರು ಶೆಕೆಲ್ ಗಳು. 7 ಅರವತು್ತ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ
ವಯ ಾ್ಸದ ಪುರುಷನ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ಶೆಕೆಲ್ ಗಳು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬೆಲೆ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಗಳು.
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8 “ಒಬ್ಬನು ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಗದಷು್ಟ ಬಡವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. ಅವನು ಎಷು್ಟ ಹಣ ಕೊಡಲು
ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾಜಕನು ತೀ ಾರ್ನಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ
9 “ಒಬ್ಬನು ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬಹುದು. ಾವ ಾದರೂ ಅಂಥ ಪಶುವನು್ನ ತಂದರೆ,
ಅದು ಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು. 10 ಾಕೆಂದರೆ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹರಕೆ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದರ ಬದಲು ಇನೊ್ನಂದು ಪಶುವನು್ನ ಕೊಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸ ಾರದು; ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸ ಾರದು.
ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಪಶವಿನ ಬದ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸ ಾರದು. ಅವನು ಪಶುಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ, ಆ ಎರಡು ಪಶುಗಳೂ ಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತವೆ. ಅವೆರಡೂ
ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

11“ಯೆಹೋವನಿಗೆಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದಕೆಲವು ಾ್ರಣಿಗಳಿರುವವು.
ಒಬ್ಬನು ಅಂಥ ಅಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳಲೊ್ಲಂದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 12 ಾಜಕನು
ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡುವನು. ಪಶುವು
ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ
ಬೆಲೆಯೇ ಅದರ ಬೆಲೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 13 ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು
ಪಶುವನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ,ಅದರ ಬೆಲೆ ಡನೆ
ಐದನೆಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಮನೆಯಬೆಲೆ
14 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿ

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಾಜಕನು ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು.
ಮನೆಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಾಜಕನು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಅದರ ಬೆಲೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 15 ಆದರೆ



ಾಜಕ ಾಂಡ 27:16 cviii ಾಜಕ ಾಂಡ 27:22

ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು ಮನೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ,
ಆಗ ಅವನು ಅದರ ಬೆಲೆ ಡನೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಅವನ ಾಗುವುದು.

ಆಸಿ್ತಯ ಬೆಲೆ
16 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ

ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿರುವ
ಬೀಜಗಳನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಂಡುಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಗದಿ ಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಹೋಮೆರ್ (ಎರಡು ಖಂಡುಗ) ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ
ಉ ಾ್ಪದಿಸುವಹೊಲವುಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ಬೆಲೆ ಾಳುವುದು. 17ಒಬ್ಬನು
ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಅದರ
ಬೆಲೆಯು ಾಜಕನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದಷು್ಟ ಇರುವುದು. 18 ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನುಜೂ್ಯಬಿಲಿಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಾಜಕನು
ಅದರ ಸರಿ ಾದ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಬೇಕು. ಅವನು ಮುಂದಿನ
ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರಕೆ ್ಕ ಇರುವ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ಅದರಿಂದ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 19 ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಅದನು್ನ
ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವು ಾದರೆ, ಅವನು
ಅದರ ಬೆಲೆಗೆ ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಆಗ ಹೊಲವು ತಿರುಗಿ ಅವನ ಾಗುವುದು. 20 ಅವನು ಹೊಲವನು್ನ
ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಾ ಾಗಲೂ ಾಜಕರುಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಾರಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ,
ದಲನೆಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

21 ಅವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು
ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ಾ್ದಗಿರುವುದು.
ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಜಕನ ಾ್ದಗಿರುವುದು. ಅದು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಇರುವುದು.

22 “ಒಬ್ಬನು ಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಹೊಲವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಹೊಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
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ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, 23 ಾಜಕನು ಮುಂದಿನಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದವರೆಗೆ
ಇರುವ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಗದಿ
ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಭೂಮಿಯು ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದು.

24 ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ, ಆ ಭೂಮಿಯು ಅದರ ದಲ
ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಾವ ಕುಟುಂಬವು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ದಲು ಹೊಂದಿತೊ್ತೕ ಆ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು.
25 “ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಆ ಬೆಲೆಗಳನು್ನ

ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಶೆಕೆಲ್ ನ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇ ಾ ತೂಕದ
ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

ಪಶುಗಳ ಬೆಲೆ
26 “ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ

ದನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಶುವು
ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈ ಾಗಲೇ ಯೆಹೋವನ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅಂಥ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಜನರು ಚೊಚ್ಚ ಾದ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚ ಾದ
ಪಶುವು ಅಶುದ್ಧ ಾದ ಪಶು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು
ಅದನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಜಕನು ಅದರ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು ಮತು್ತ ಹರಕೆ ಾಡಿದವನು ಆ ಬೆಲೆಗೆ
ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಾಜಕನು ಾನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆಗೆ
ಆ ಪಶುವನು್ನ ಾರಬೇಕು.

Special Gifts
28 “ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ವಿಶೇಷ ಬಗೆಯ
ಾಣಿಕೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾತ್ರ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು
ಯೆಹೋವನ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಾಣಿಕೆಗಳು ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ
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ಮತು್ತ ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 29ಆವಿಶೇಷ ಬಗೆಯ
ಾಣಿಕೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.
30 “ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದಂಶವು

ಯೆಹೋವನ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಲಗಳ ಬೆಳೆಗ ಾಗಲಿ ಮರಗಳ
ಫಲಗ ಾಗಲಿಅದರಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದಂಶಯೆಹೋವನ ಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ.
31 ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಾನು ಕೊಡಬೇ ಾದ ಹತ್ತನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಏ ಾದರೂ ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಅದರ
ಬೆಲೆಗೆ ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

32 “ದನಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಕುರಿಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತನೆಯ
ಾಲನು್ನ ಾಜಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಪ್ರತಿ ಹತ್ತನೆ ಪಶು
ಯೆಹೋವನ ಾಗಿರುವುದು. 33 ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಶುವು ಒಳೆ್ಳಯದೋ
ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ ಎಂದು ಅದರ ಾಲಿಕನು ಚಿಂತೆ ಾಡ ಾರದು. ಅವನು
ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಎರಡೂ ಪಶುಗಳು ಯೆಹೋವನ ಾಗುತ್ತವೆ.
ಆ ಪಶುವನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗದು.”

34 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳು ಇವೇ.
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