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േലവ്യപുസ്തകം
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
എഴുത്തുകാരന ് േമാെശ പുസ്തകത്തിെന്റ
അവസാന വാക്യത്തില ് പറയുന്നു.
“യി്രസാേയൽ മക്കൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവ
സീനായി പർവ്വതത്തിൽെവച്ച േമാെശേയാടു
കല്പിച്ച കല്പനകൾ ഇവ തെന്ന” (27:34).
ന്യായ്രപമാണെത്ത സംബന്ധിച്ച് പല ചരി്രത
സംഭവങ്ങള െടയും വിവരണങ്ങള ് ഇതിലുണ്ട്
(8:10; 24:10-23). െപൗേരാഹിത്യ ചുമതലകള ്
നിര് വ്വഹിക്കുന്ന േലവി േഗാ്രതത്തിെന്റ േപരില ്
നിന്നുമാണ് പുസ്തകത്തിന് േപര് ലഭിച്ചത്.
േലവ്യരുെട ്രപശ്നങ്ങള ്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് ,
ആരാധനയില് ജനത്തിനു െചേയ്യണ്ട
േസവനങ്ങെള ക്കുറിച്ച് പുേരാഹിതന്മാേരാടുള്ള
നിര് േദ്ദശങ്ങള് വിശുദ്ധജീവിതത്തിനു
ജനേത്താടുള്ള കല്പനകള ് എന്നിവയാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 1,446 - 1,405.
ഈ പുസ്തകത്തിെല നിയമങ്ങള് ൈദവം
സീനായ് പര് വ്വതത്തില ് വച്ച് േമാെശക്കു
െകാടുത്തവയാണ്.

സ്വീകര ്ത്താവ്
േലവ്യര ് പുേരാഹിതര് എല്ലാക്കാലത്തുമുള്ള
യി്രസേയല ്ജനത.



ii

ഉേദ്ദശം
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽവച്ച് േമാശെയ
ൈദവം വിളിക്കുന്നെതന്നാണ് േലവ്യപുസ്തകം
ആരംഭിക്കുന്നത് വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ട
ൈദവജനത്തിന് മധ്യ വസിക്കുവാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന േതേജാമയനായ ൈദവവുമായി
കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കാം
എന്നുള്ളതിെന കുറിച്ചാണ് േലവ്യപുസ്തകം
്രപതിപാദിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിെല
സംസ്കാരെത്തയും മതെത്തയും നിരാകരിച്ച
ഇ്രസാേയൽജനം കനാൻ നാട്ടിേലക്ക്
്രപേവശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുേമ്പാൾ അവിടുെത്ത
സംസ്കാരവും മതങ്ങള ം ഒരുപേക്ഷ അവെര
സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള
്രപവണതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാനും
അന്യ മതസംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് േവർപാട്
സൂക്ഷിക്കുവാനും ൈദവസന്നിധിയിൽ
വിശ്വസ്തരായി നിലെകാള്ള വാനും
േലവ്യപുസ്തകം ജനെത്തആഹ്വാനം െചയ്യന്നു.

്രപേമയം
നിര് േദ്ദശങ്ങള് 

സംേക്ഷപം
1. യാഗങ്ങള ്ക്കുള്ളനിര് േദ്ദശങ്ങള ്– 1:1-7:38
2. പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ള നിര് േദ്ദശങ്ങള് – 8:1-
10:20

3. ൈദവജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള നിര് േദ്ദശങ്ങള ്
– 11:1-15:33

4. യാഗപീഠം, പാപപരിഹാര ദിനേത്താടുള്ള
നിര് േദ്ദശങ്ങള് – 16:1-34

5. ്രപാേയാഗികവിശുദ്ധി – 17:1-22:33
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6. ശബത്ത,് െപരുന്നാള ്, ഉത്സവങ്ങള് – 23:1-
25:55

7. അനു്രഗഹത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ – 26:1-
27:34

1 യേഹാവ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽവച്ച
േമാെശെയ വിളിച്ച് അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
2 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു സംസാരിച്ച്
അവേരാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘നിങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാട്
െകാണ്ടുവരുന്നു എങ്കിൽ കന്നുകാലികേളാ
ആടുകേളാ ആയ മൃഗങ്ങെള വഴിപാട്
െകാണ്ടുവരണം.

3 “ ‘അവൻ വഴിപാടായി കന്നുകാലികളിൽ
ഒന്നിെന േഹാമയാഗം കഴിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
ഊനമില്ലാത്ത ആണിെന അർപ്പിക്കണം;
യേഹാവയുെട ്രപസാദം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
അവൻ അതിെന സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില ്ക്കൽവച്ച് അർപ്പിക്കണം. 4 അവൻ
േഹാമയാഗമൃഗത്തിെന്റ തലയിൽ ൈക
െവക്കണം; എന്നാൽ േഹാമയാഗമൃഗം
അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ
അവെന്റ േപർക്ക് സ്വീകാര്യമാകും.
5 അവൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
കാളക്കിടാവിെന അറുക്കണം; അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ അതിെന്റ
രക്തം െകാണ്ടുവന്നു സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിക്കൽ ഉള്ള യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം
തളിക്കണം. 6 അവൻ േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
േതാലുരിച്ച കഷണംകഷണമായി മുറിക്കണം.
7 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ
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യാഗപീഠത്തിേന്മൽ വിറക് അടുക്കി തീ
കത്തിക്കണം. 8 പിെന്ന അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ കഷണങ്ങള ം
തലയും െകാഴുപ്പ ം യാഗപീഠത്തിൽ
തീയുെടേമലുള്ള വിറകിന്മീെതഅടുക്കിവക്കണം.
9 അതിെന്റ കുടലും കാലും അവൻ
െവള്ളത്തിൽ കഴുകണം. പുേരാഹിതൻ
സകലവും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗമായി
ദഹിപ്പിക്കണം; അത് യേഹാവയ്ക്കു
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം.

10 “ ‘േഹാമയാഗത്തിനുള്ള അവെന്റ വഴിപാട്
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെല ഒരു െചമ്മരിയാേടാ
േകാലാേടാ ആകുന്നുെവങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത
ആണിെന അവൻ അർപ്പിക്കണം. 11 അവൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിെന്റ
വടക്കുവശത്തുവച്ച് അതിെന അറുക്കണം;
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ
അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം
തളിക്കണം. 12 അവൻ അതിെന തലേയാടും
േമദേസ്സാടുംകൂടി കഷണംകഷണമായി
മുറിക്കണം; പുേരാഹിതൻ അവെയ
യാഗപീഠത്തിൽ തീയുെടേമലുള്ള വിറകിന്മീെത
അടുക്കിവക്കണം. 13 കുടലും കാലും അവൻ
െവള്ളത്തിൽ കഴുകണം; പുേരാഹിതൻ
സകലവും െകാണ്ടുവന്നു േഹാമയാഗമായി
യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയുള്ള
ദഹനയാഗമായി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിക്കണം.

14 “ ‘യേഹാവയ്ക്ക് അവെന്റ വഴിപാട്
പറവജാതിയിൽ ഒന്നിെനെക്കാണ്ടുള്ള
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േഹാമയാഗമാകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
കുറു്രപാവിെനേയാ ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
വഴിപാടായി അർപ്പിക്കണം. 15 പുേരാഹിതൻ
അതിെന യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു തല പിരിച്ച പറിച്ച
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം;
അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ വശത്ത്
പിഴിഞ്ഞുകളയണം. 16 അതിെന്റ ആമാശയം
അകത്തുെചന്ന ഭക്ഷണേത്താടുക്കൂടി*
പറിെച്ചടുത്ത് യാഗപീഠത്തിെന്റ അരികിൽ
കിഴക്കുവശത്തു ചാരമിടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇടണം.
17 അതിെന രണ്ടാക്കാെത ചിറേകാടുകൂടി
പിളർക്കണം; പുേരാഹിതൻ അതിെന
യാഗപീഠത്തിൽ തീയുെടേമലുള്ള വിറകിന്മീെത
ദഹിപ്പിക്കണം; അത് േഹാമയാഗമായി
യേഹാവയ്ക്കുസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം.

2
1 “ ‘ആെരങ്കിലും യേഹാവയ്ക്കു
േഭാജനയാഗമായ വഴിപാട് കഴിക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റ വഴിപാട് േനരിയ മാവ് ആയിരിക്കണം;
അവൻഅതിേന്മൽഎണ്ണ ഒഴിച്ച കുന്തുരുക്കവും
ഇടണം. 2 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ അവൻ
അത് െകാണ്ടുവരണം. പുേരാഹിതൻ
മാവും എണ്ണയും ഒരു ൈക നിറച്ച
കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും എടുക്കണം;
പുേരാഹിതൻ അത് സ്മരണാംശമായി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം; അത്

* 1. 16 അകത്തുെചന്ന ഭക്ഷണേത്താടുക്കൂടി ആമാശയം
മലേത്താടുകൂടി
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യേഹാവയ്ക്കുസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം.
3 എന്നാൽ േഭാജനയാഗത്തിെന്റ േശഷിപ്പ്
അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും ആയിരിക്കണം.
യേഹാവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങളിൽ ഇത്
അതിവിശുദ്ധം.

4 “ ‘അടുപ്പത്തുവച്ച ചുട്ടതു നീ
േഭാജനയാഗമായി കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അത് േനരിയ മാവു െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ
എണ്ണേചർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശകേളാ
എണ്ണപുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത പപ്പടങ്ങേളാ
ആയിരിക്കണം. 5 നിെന്റ വഴിപാട് ചട്ടിയിൽ
ചുട്ട േഭാജനയാഗം ആകുന്നു എങ്കിൽ അത്
എണ്ണേചർത്തപുളിപ്പില്ലാത്തേനരിയമാവുെകാണ്ട്
ആയിരിക്കണം. 6 അത് കഷണംകഷണമായി
നുറുക്കി അതിേന്മൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം; അത്
േഭാജനയാഗം. 7 നിെന്റ വഴിപാട് ഉരുളിയിൽ
ചുട്ട േഭാജനയാഗം ആകുന്നുെവങ്കിൽ അത്
എണ്ണേചർത്ത േനരിയമാവുെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം.
8 ഇവെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ േഭാജനയാഗം
നീ യേഹാവയ്ക്കു െകാണ്ടുവരണം; അത്
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചല്ല കയും
അവൻ അത് യാഗപീഠത്തിങ്കൽ
െകാണ്ടുേപാകുകയും േവണം. 9 പുേരാഹിതൻ
േഭാജനയാഗത്തിെന്റ സ്മരണാംശം
എടുത്തു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യേഹാവയ്ക്കു
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി
ദഹിപ്പിക്കണം. 10 േഭാജനയാഗത്തിെന്റ േശഷിപ്പ്
അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും ആയിരിക്കണം;
അത് യേഹാവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങളിൽ
അതിവിശുദ്ധം. 11 നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു
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കഴിക്കുന്ന യാെതാരു േഭാജനയാഗവും
പുളിപ്പ ള്ളതായി ഉണ്ടാക്കരുത;് പുളിപ്പ ള്ളതും
യാെതാരു വക േതനും യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കരുത.് 12 അവ
ആദ്യഫലങ്ങള െട വഴിപാടായി യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കാം. എങ്കിലും സൗരഭ്യവാസനയായി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അവ ദഹിപ്പിക്കരുത.്
13 നിെന്റ േഭാജനയാഗത്തിനു ഒെക്കയും ഉപ്പ്
േചർക്കണം*; നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നിയമത്തിൻ
ഉപ്പ് േഭാജനയാഗത്തിന് ഇല്ലാതിരിക്കരുത;് എല്ലാ
വഴിപാടിനും ഉപ്പ് േചർേക്കണം.

14 “ ‘നിെന്റ ആദ്യഫലങ്ങള െട േഭാജനയാഗം
യേഹാവയ്ക്കു കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ കതിർ
വറുത്ത് പുതിയതായി ഉതിർത്ത മണികൾ
ആദ്യഫലങ്ങള െട േഭാജനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 15 അതിേന്മൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച്
അതിൻമീെത കുന്തുരുക്കവും ഇടണം; അത്
ഒരു േഭാജനയാഗം. 16 ഉതിർത്ത മണിയിലും
എണ്ണയിലും അല്പവും കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും
പുേരാഹിതൻ സ്മരണാംശമായി ദഹിപ്പിക്കണം;
അത്യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ദഹനയാഗം.

3
1 “ ‘ഒരുവെന്റ വഴിപാട് സമാധാനയാഗം
ആകുന്നുെവങ്കിൽ കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നിെന
അർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ ആണാകെട്ട െപണ്ണാകെട്ട
ഊനമില്ലാത്തതിെന അവൻ യേഹാവയുെട

* 2. 13 ഉപ്പ് േചർക്കണം ഉപ്പിെന്റ ഉടമ്പടി -ൈദവവും യി്രസാേയല ്
ജനവുമായുള്ളഉടമ്പടിയുമായി താരതമ്യെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു
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സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം. 2 തെന്റ
വഴിപാടിെന്റ തലയിൽ അവൻ ൈകവച്ച
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില ്ക്കൽവച്ച്
അതിെന അറുക്കണം; അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ അതിെന്റ
രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
3 അവൻ സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു
കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം
കുടലിേന്മലിരിക്കുന്ന സകലേമദസ്സ ം വൃക്ക
രണ്ടും 4 അവയുെടേമൽ കടി്രപേദശത്തുള്ള
േമദസ്സ ം വൃക്കേയാടുകൂടി കരളിേന്മലുള്ള
െകാഴുപ്പ ംനീക്കിയേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 5 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ
യാഗപീഠത്തിൽ തീയുെടേമലുള്ള വിറകിേന്മൽ
േഹാമയാഗത്തിന്മീെതഅത് ദഹിപ്പിക്കണം;അത്
യേഹാവയ്ക്കുസൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗം.

6 “ ‘യേഹാവയ്ക്കു സമാധാനയാഗമായുള്ള
വഴിപാട് ആട് ആകുന്നു എങ്കിൽ ആണാകെട്ട
െപണ്ണാകെട്ട ഊനമില്ലാത്തതിെന അർപ്പിക്കണം.
7 ഒരു കുഞ്ഞാടിെന വഴിപാടായിട്ട്
അർപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിെന യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം. 8 തെന്റ
വഴിപാടിെന്റ തലയിൽ അവൻ ൈകവച്ച
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അതിെന
അറുക്കണം; അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ
രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
9 അവൻ സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു അതിെന്റ
േമദസ്സ ം തടിച്ചവാൽ മുഴുവനും - ഇതു
നെട്ടല്ലിൽനിന്നു പറിച്ച കളയണം - കുടൽ
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െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം കുടലിേന്മലുള്ള
സകലേമദസ്സ ം 10 വൃക്ക രണ്ടും അവയുെടേമൽ
കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സ ം വൃക്കേയാടുകൂടി
കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം നീക്കി യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 11പുേരാഹിതൻ
അത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം; അത്
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗേഭാജനം.

12 “ ‘അവെന്റ വഴിപാട് േകാലാട്
ആകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ അതിെന
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം.
13 അതിെന്റ തലയിൽ അവൻ ൈകവച്ച
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അതിെന
അറുക്കണം; അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ
രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
14 അതിൽനിന്ന് കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സ ം കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സ ം വൃക്ക
രണ്ടും 15 അവയുെടേമൽ കടി്രപേദശത്തുള്ള
േമദസ്സ ം വൃക്കകേളാടുകൂടി കരളിേന്മലുള്ള
െകാഴുപ്പ ം നീക്കി അവൻ യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗമായി തെന്റ വഴിപാട് അർപ്പിക്കണം.
16 പുേരാഹിതൻ അത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിേക്കണം; അത് സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗേഭാജനം; േമദെസ്സാെക്കയും
യേഹാവയ്ക്കുള്ളത് ആകുന്നു. 17 േമദസ്സ ം
രക്തവും തിന്നരുത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങള െട
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക്
തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടം
ആയിരിേക്കണം’ ”.
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4
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘െചയ്യരുെതന്ന്
യേഹാവ കല്പിച്ചിട്ട ള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും
ഒരുവൻ അബദ്ധവശാൽ പാപംെചയ്ത് ആ വക
വല്ലതും ്രപവർത്തിച്ചാൽ - 3 അഭിഷിക്തനായ
പുേരാഹിതൻ* ജനത്തിേന്മൽ കുറ്റം
വരത്തക്കവണ്ണം പാപംെചയ്തു എങ്കിൽ
താൻ െചയ്ത പാപംനിമിത്തം അവൻ
യേഹാവയ്ക്കുപാപയാഗമായിഊനമില്ലാത്തഒരു
കാളക്കിടാവിെന അർപ്പിക്കണം. 4അവൻ ആ
കാളെയ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു
കാളയുെട തലയിൽ ൈകവച്ച യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ കാളെയ അറുക്കണം.
5 അഭിഷിക്തനായ പുേരാഹിതൻ കാളയുെട
രക്തം കുെറ എടുത്തു സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
െകാണ്ടുവരണം. 6 പുേരാഹിതൻ രക്തത്തിൽ
വിരൽ മുക്കി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ തിരശ്ശീലയ്ക്കു മുമ്പിൽ
ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിക്കണം. 7 പുേരാഹിതൻ
രക്തം കുെറ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
സമാഗമനകൂടാരത്തിലുള്ള സുഗന്ധവർഗ്ഗത്തിൻ
ധൂപപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടണം;
കാളയുെട േശഷം രക്തം മുഴുവനും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
ഉള്ള േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഒഴിച്ച കളയണം. 8പാപയാഗത്തിനുള്ളകാളയുെട

* 4. 3 അഭിഷിക്തനായപുേരാഹിതൻമഹാപുേരാഹിതൻ
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സകലേമദസ്സ ം കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സ ം കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സ ം
അതിൽനിന്ന് നീക്കണം. 9 വൃക്ക രണ്ടും
അവയുെടേമൽ കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സ ം
വൃക്കകേളാടുകൂടി കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം
അവൻ എടുക്കണം. 10സമാധാനയാഗത്തിനുള്ള
കാളയിൽനിന്ന് എടുത്തതുേപാെല തെന്ന;
പുേരാഹിതൻ േഹാമയാഗപീഠത്തിേന്മൽ
അത് ദഹിപ്പിക്കണം. 11 കാളയുെട േതാലും
മാംസം മുഴുവനും തലയും കാലുകള ം
കുടലും ചാണകവുമായി കാളെയ മുഴുവനും
12 അവൻ പാളയത്തിനു പുറത്തു ചാരം
ഇടുന്ന ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്തുെകാണ്ടുേപായി
വിറകിേന്മൽ വച്ച തീയിട്ട ചുട്ട കളയണം; ചാരം
ഇടുന്നിടത്തുവച്ച തെന്നഅത് ചുട്ട കളയണം.

13 “ ‘യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും†
അബദ്ധവശാൽ പാപംെചയ്യ കയും ആ
കാര്യം സഭയുെട കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയും,
െചയ്യരുെതന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചിട്ട ള്ള
വല്ല കാര്യത്തിലും അവർ പാപംെചയ്തു
കുറ്റക്കാരായി തീരുകയും െചയ്താൽ,
14 െചയ്ത പാപം അവർ അറിയുേമ്പാൾ
സഭ‡ ഒരു കാളക്കിടാവിെന പാപയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം; സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
മുമ്പാെക അതിെന െകാണ്ടുവന്നിട്ട് 15 സഭയുെട
മൂപ്പന്മാർ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ കാളയുെട
തലയിൽ ൈക െവക്കണം; യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ കാളെയ അറുക്കുകയും

† 4. 13 യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും കൂടിവന്ന യി്രസാേയൽജനം
മുഴുവനും ‡ 4. 14 സഭകൂടിവന്നയി്രസാേയൽജനം
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േവണം. 16 അഭിഷിക്തനായ പുേരാഹിതൻ
കാളയുെട രക്തം കുെറ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
െകാണ്ടുവരണം. 17 പുേരാഹിതൻ രക്തത്തിൽ
വിരൽ മുക്കി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
തിരശ്ശീലയ്ക്കു മുമ്പിൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം
തളിക്കണം. 18അവൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിലുള്ള പീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽ രക്തം കുെറ പുരട്ടണം; േശഷിച്ച
രക്തം മുഴുവനും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില ്ക്കലുള്ള േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച കളയണം. 19 കാളക്കിടാവിെന്റ
േമദെസ്സാെക്കയും അഭിഷിക്തനായ
പുേരാഹിതൻ അതിൽനിന്ന് എടുത്ത്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം.
20പാപയാഗത്തിനുള്ളകാളെയ,അഭിഷിക്തനായ
പുേരാഹിതൻ െചയ്തതുേപാെല തെന്ന ഈ
കാളെയയും െചയ്യണം; അങ്ങെന തെന്ന
ഇതിെനയും െചയ്യണം; ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ
യി്രസാേയൽസഭയ്ക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം;എന്നാൽഅത് സഭേയാട് ക്ഷമിക്കും.
21 പിെന്ന അവൻ കാളെയ പാളയത്തിനു
പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി മുമ്പിലെത്ത
കാളെയ ചുട്ട കളഞ്ഞതുേപാെല ഇതിെനയും
ചുട്ട കളയണം; ഇതു സഭയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള
പാപയാഗം.

22 “ ‘ഒരു ്രപമാണി പാപംെചയ്യ കയും,
െചയ്യരുെതന്നു തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
കല്പിച്ചിട്ട ള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും അബദ്ധവശാൽ
പാപംെചയ്ത് കുറ്റക്കാരനായി തീരുകയും
െചയ്താൽ 23 അവൻ െചയ്ത പാപം
അവന് േബാദ്ധ്യമായി എങ്കിൽ അവൻ
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ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആൺേകാലാടിെന
വഴിപാടായി െകാണ്ടുവരണം. 24 അവൻ
ആടിെന്റ തലയിൽ ൈകവച്ച യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുവച്ച് അതിെന അറുക്കണം; അത്
ഒരു പാപയാഗം. 25 പിെന്ന പുേരാഹിതൻ
പാപയാഗത്തിെന്റ രക്തം വിരൽെകാണ്ട് കുെറ
എടുത്ത് േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
പുരട്ടി േശഷിച്ച രക്തം േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച കളയണം. 26ആൺേകാലാടിെന്റ
േമദെസ്സാെക്കയുംഅവൻസമാധാനയാഗത്തിെന്റ
േമദസ്സ േപാെല യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിക്കണം; ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ
്രപമാണിയുെട പാപംനിമിത്തം അവനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അത്
അവേനാട്ക്ഷമിക്കും.

27 “ ‘സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഒരുവൻ
െചയ്യരുെതന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചിട്ട ള്ള വല്ല
കാര്യത്തിലും അബദ്ധവശാൽ പാപംെചയ്ത്
കുറ്റക്കാരനായി തീർന്നാൽ 28 പാപം
അവന് േബാദ്ധ്യമായി എങ്കിൽ അവൻ
െചയ്ത പാപംനിമിത്തം ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
െപൺേകാലാട്ടിെന വഴിപാടായി െകാണ്ടുവരണം.
29 പാപയാഗമൃഗത്തിെന്റ തലയിൽ അവൻ
ൈകവച്ചേശഷം േഹാമയാഗത്തിെന്റ
സ്ഥലത്തുവച്ച പാപയാഗമൃഗെത്ത
അറുക്കണം. 30 പുേരാഹിതൻ അതിെന്റ
രക്തം വിരൽെകാണ്ട് കുെറ എടുത്തു
േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി,
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േശഷിച്ച രക്തം ഒെക്കയും യാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച കളയണം. 31 അതിെന്റ
േമദെസ്സാെക്കയും സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നു
േമദസ്സ എടുക്കുന്നതുേപാെല എടുത്ത്
പുേരാഹിതൻയാഗപീഠത്തിേന്മൽയേഹാവയ്ക്കു
സൗരഭ്യവാസനയായി ദഹിപ്പിക്കണം; ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം;എന്നാൽഅത്അവേനാട്ക്ഷമിക്കും.

32 “ ‘അവൻ പാപയാഗമായി ഒരു
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ െകാണ്ടുവരുന്നു എങ്കിൽ
ഊനമില്ലാത്ത െപണ്ണാടിെന െകാണ്ടുവരണം.
33 പാപയാഗമൃഗത്തിെന്റ തലയിൽ
അവൻ ൈകവച്ച േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് അതിെന
പാപയാഗമായി അറുക്കണം. 34 പുേരാഹിതൻ
പാപയാഗത്തിെന്റ രക്തം വിരൽെകാണ്ട്
കുെറ എടുത്ത് േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി, േശഷിച്ച രക്തം
ഒെക്കയും യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഒഴിച്ച കളയണം. 35അതിെന്റ േമദെസ്സാെക്കയും
സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയുെട
േമദസ്സ്എടുക്കുന്നതുേപാെലഅവൻഎടുക്കണം;
പുേരാഹിതൻ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങെളേപ്പാെലഅവെയ ദഹിപ്പിക്കണം;
അവൻ െചയ്ത പാപത്തിന് പുേരാഹിതൻ
ഇങ്ങെന ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ
അത്അവേനാട്ക്ഷമിക്കും.

5
1 “ ‘ഒരുവൻ സത്യവാചകം േകട്ടിട്ട,് താൻ
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സാക്ഷിയായി കാണുകേയാ അറിയുകേയാ
െചയ്തത് അറിയിക്കാെത അങ്ങെന പാപം
െചയ്താൽ അവൻ തെന്റ കുറ്റം വഹിേക്കണം.
2 ശുദ്ധിയില്ലാത്ത കാട്ട മൃഗത്തിെന്റ ശവേമാ
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത നാട്ട മൃഗത്തിെന്റ ശവേമാ
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഇഴജാതിയുെട ശവേമാ
ഇങ്ങെന വല്ല അശുദ്ധവസ്തുവും ഒരുവൻ
െതാടുകയുംഅത്അവൻഅറിയാതിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ അവൻ അശുദ്ധനും കുറ്റക്കാരനും
ആകുന്നു. 3 അെല്ലങ്കിൽ ഏെതങ്കിലും
അശുദ്ധിയാെലങ്കിലും അശുദ്ധനായ ഒരു
മനുഷ്യെന്റ അശുദ്ധിെയ ഒരുവൻ െതാടുകയും
അത് അവൻഅറിയാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
അത് അറിയുേമ്പാൾ അവൻ കുറ്റക്കാരനാകും*.
4 അെല്ലങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാെത
സത്യം െചയ്യന്നതുേപാെല േദാഷം െചയ്യ വാേനാ
ഗുണം െചയ്യ വാേനാ ഒരുവൻ തെന്റഅധരങ്ങൾ
െകാണ്ട് നിർവ്വിചാരമായി സത്യംെചയ്കയും
അത് അവൻ അറിയാതിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ അവൻ അത് അറിയുേമ്പാൾ
അങ്ങെനയുള്ള കാര്യത്തിൽ അവൻ
കുറ്റക്കാരനാകും. 5ആവകകാര്യത്തിൽഅവൻ
കുറ്റക്കാരനാകുേമ്പാൾ താൻ പാപംെചയ്തു
എന്ന് അവൻ ഏറ്റ പറയണം. 6 താൻ
െചയ്ത പാപംനിമിത്തം അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
അകൃത്യയാഗമായി െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിേയാ
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിേയാ ആയ ഒരു െപണ്ണാടിെന
പാപയാഗമായി െകാണ്ടുവരണം;

* 5. 3 അവൻകുറ്റക്കാരനാകും േലവ്യ: 5:12-14വെരവായിക്കുക
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പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി അവെന്റ
പാപംനിമിത്തം ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം.
7 ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് അവനു വകയിെല്ലങ്കിൽ
താൻ െചയ്ത പാപംനിമിത്തം അവൻ രണ്ടു
കുറു്രപാവിെനേയാരണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
ഒന്നിെന പാപയാഗമായും മറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായും യേഹാവയ്ക്കു
െകാണ്ടുവരണം. 8 അവൻ അവെയ
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം;
അവൻ പാപയാഗത്തിനുള്ളതിെന
മുേമ്പ അർപ്പിച്ച് അതിെന്റ തല
കഴുത്തിൽനിന്നു പിരിച്ച പറിക്കണം; എന്നാൽ
തല ശരീരത്തിൽനിന്ന് പൂർണ്ണമായി
േവർെപടുത്തരുത.് 9അവൻ പാപയാഗത്തിെന്റ
രക്തം കുെറ യാഗപീഠത്തിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ
തളിക്കണം; േശഷിച്ച രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ പിഴിഞ്ഞുകളയണം; ഇതു പാപയാഗം.
10 രണ്ടാമത്തതിെന അവൻ നിയമ്രപകാരം
േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം; ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ അവൻ െചയ്ത പാപംനിമിത്തം
അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം;
എന്നാൽഅത്അവേനാട്ക്ഷമിക്കും.

11 “ ‘രണ്ടു കുറു്രപാവിേനാ രണ്ടു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിേനാ അവനു വകയിെല്ലങ്കിൽ
പാപം െചയ്തവൻ പാപയാഗത്തിന് ഒരിടങ്ങഴി†
േനരിയ മാവ് വഴിപാടായി െകാണ്ടുവരണം;
അത് പാപയാഗം ആകുക െകാണ്ട്
അതിേന്മൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത;് കുന്തുരുക്കം
ഇടുകയും അരുത.് 12 അവൻ അത്

† 5. 11 ഒരിടങ്ങഴി ഒരുകിേലാ്രഗം
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പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം:
പുേരാഹിതൻ സ്മരണാംശമായി‡ അതിൽനിന്ന്
ൈക നിറെച്ചടുത്ത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാഗങ്ങെളേപ്പാെല
ദഹിപ്പിക്കണം; ഇതു പാപയാഗം. 13 ഇങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ ആ വക കാര്യത്തിൽ അവൻ
െചയ്ത പാപംനിമിത്തം അവനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അത്
അവേനാട് ക്ഷമിക്കും; േശഷിപ്പ ള്ളത്
േഭാജനയാഗംേപാെലപുേരാഹിതന്ഇരിക്കണം’ ”.

14 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: 15 “ഒരുവൻ
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള
സംബന്ധിച്ച് അബദ്ധവശാൽ അതി്രകമം
്രപവർത്തിച്ച പാപംെചയ്തു എങ്കിൽ അവൻ
തെന്റ അകൃത്യത്തിനു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം നീ നിശ്ചയിക്കുന്ന്രത െവള്ളി
വിലക്ക് പകരംഊനമില്ലാത്ത ഒരുആട്ട െകാറ്റെന
അകൃത്യയാഗമായി§ യേഹാവയ്ക്കു
െകാണ്ടുവരണം. 16 വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള
സംബന്ധിച്ച താൻ െചയ്ത െതറ്റിനു പകരം
മുതലും അതിേനാട് അഞ്ചിെലാന്നു കൂട്ടിയും
അവൻ പുേരാഹിതനു െകാടുക്കണം;
പുേരാഹിതൻ അകൃത്യയാഗത്തിനുള്ള
ആട്ട െകാറ്റെനെക്കാണ്ട് അവനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അത്
അവേനാട്ക്ഷമിക്കും.

‡ 5. 12 സ്മരണാംശമായി എ്രബായ ഭാഷയിൽ സ്മരണാംശം
എന്നുമാകാം. § 5. 15 അകൃത്യയാഗമായി ്രപായശ്ചിത്തയാഗം
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17 “െചയ്യരുെതന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചിട്ട ള്ള
വല്ല കാര്യത്തിലും ഒരുവൻ പാപംെചയ്തിട്ട്
അവൻഅറിയാതിരുന്നാലും കുറ്റക്കാരനാകുന്നു;
അവൻ തെന്റ കുറ്റം വഹിക്കണം. 18 അവൻ
അകൃത്യയാഗത്തിനായി നിെന്റ* വിലനിർണ്ണയം
േപാെല ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം;
അവൻ അബദ്ധവശാൽ െതറ്റ െചയ്തതും
അറിയാതിരുന്നതുമായ െതറ്റിനായി
പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം;എന്നാൽഅത്അവേനാട്ക്ഷമിക്കും.
19 ഇത് അകൃത്യയാഗം; അവൻ യേഹാവേയാട്
അകൃത്യം െചയ്തുവേല്ലാ”.

6
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: 2 “ഒരുവൻ
പാപംെചയ്തു യേഹാവേയാട് അതി്രകമം
്രപവർത്തിച്ച തെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ച
വസ്തുവിെനേയാ പണയം വച്ചതിെനേയാ
േമാഷണകാര്യേമാ സംബന്ധിച്ച് കൂട്ട കാരേനാട്
വ്യാജം പറയുകേയാ കൂട്ട കാരേനാട് വഞ്ചന
െചയ്യ കേയാ 3 കാണാെതേപായ വസ്തു
കണ്ടിട്ട ം അതിെനക്കുറിച്ച് വ്യാജം പറഞ്ഞു
മനുഷ്യൻ പാപം െചയ്യന്ന ഈ വക വല്ല
കാര്യത്തിലും കള്ളസ്സത്യം െചയ്യ കേയാ െചയ്തിട്ട്
4അവൻ പാപംെചയ്ത് കുറ്റക്കാരനായാൽ താൻ
േമാഷ്ടിച്ചേതാ വഞ്ചിെച്ചടുത്തേതാ തെന്റപക്കൽ

* 5. 18 നിെന്റ - േമാെശ.
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ഏല്പിച്ചേതാ കാണാെതേപായിട്ട താൻ കണ്ടേതാ
5 താൻ കള്ളസ്സത്യം െചയ്ത് എടുത്തേതാ
ആയെതാെക്കയും മുതലിേനാട് അഞ്ചിെലാന്നു
കൂട്ടി പകരം െകാടുക്കണം; അകൃത്യയാഗം
കഴിക്കുന്ന നാളിൽ അവൻ അത് ഉടമസ്ഥന്
െകാടുക്കണം. 6 അകൃത്യയാഗത്തിനായിട്ട്
അവൻ നിെന്റ വിലനിർണ്ണയം േപാെല
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന യേഹാവയ്ക്ക്
അകൃത്യയാഗമായി പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. 7 പുേരാഹിതൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം; എന്നാൽ അവൻ അകൃത്യമായി
െചയ്തെതാെക്കയുംഅവേനാട്ക്ഷമിക്കും”.

8 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 9 “നീ അഹേരാേനാടും
അവെന്റ പു്രതന്മാേരാടും കല്പിേക്കണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘േഹാമയാഗത്തിെന്റ
്രപമാണമാണിത:് േഹാമയാഗം രാ്രതിമുഴുവനും
ഉഷസ്സ വെര യാഗപീഠത്തിേന്മലുള്ള വിറകിേന്മൽ
ഇരിക്കുകയും യാഗപീഠത്തിെല തീ അതിൽ
കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയും േവണം.
10 പുേരാഹിതൻ പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള അങ്കി
ധരിച്ച് പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള കാൽ ചട്ടയാൽ
തെന്റ നഗ്നത മറച്ച െകാണ്ട് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗം ദഹിപ്പിച്ച ണ്ടായ ചാരം എടുത്ത്
യാഗപീഠത്തിെന്റ ഒരു വശത്ത് ഇടണം. 11അവൻ
വസ്്രതംമാറി േവെറവസ്്രതംധരിച്ച പാളയത്തിനു
പുറത്തു വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു ചാരം
െകാണ്ടുേപാകണം. 12 യാഗപീഠത്തിൽ തീ
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അണഞ്ഞുേപാകാെത കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കണം;
പുേരാഹിതൻ ഉഷസ്സ േതാറും അതിേന്മൽ വിറകു
കത്തിച്ച് േഹാമയാഗംഅടുക്കിവച്ച്അതിനുമീെത
സമാധാനയാഗങ്ങള െട േമദസ്സ ദഹിപ്പിക്കണം.
13 യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തീ അണഞ്ഞുേപാകാെത
എേപ്പാഴും കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കണം.

14 “ ‘േഭാജനയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണം ഇതാണ:്
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
അത് അർപ്പിക്കണം. 15 പുേരാഹിതൻ
േഭാജനയാഗത്തിെന്റ േനരിയ മാവിൽനിന്നും
എണ്ണയിൽനിന്നും ൈകനിറച്ച ം
േഭാജനയാഗത്തിേന്മലുള്ള കുന്തുരുക്കം
മുഴുവനും എടുത്ത് സ്മരണയായി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യേഹാവയ്ക്കു
സൗരഭ്യവാസനയായി ദഹിപ്പിക്കണം.
16 അതിെന്റ േശഷിപ്പ് അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
തിന്നണം; വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുവച്ച്
അത് പുളിപ്പില്ലാത്തതായി തിന്നണം;
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽവച്ച്
അത് തിന്നണം. 17 അത് പുളിച്ച മാവു കൂട്ടി
ചുടരുത;് എെന്റ ദഹനയാഗങ്ങളിൽനിന്ന്
അത് ഞാൻ അവരുെട ഓഹരിയായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;അത് പാപയാഗംേപാെലയും
അകൃത്യയാഗംേപാെലയും അതിവിശുദ്ധം.
18അഹേരാെന്റ മക്കളിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് അത്
തിന്നാം; യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങളിൽ
അത് നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി
ശാശ്വതാവകാശം ആകുന്നു; അതിെന
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െതാടുന്നവൻഎല്ലാം വിശുദ്ധനായിരിക്കണം’ ”.
19 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: 20 “അഹേരാൻ
അഭിഷിക്തനാകുന്ന ദിവസം അവനും
പു്രതന്മാരും യേഹാവയ്ക്കു കഴിേക്കണ്ട
വഴിപാടാണിത:് ഒരു ഇടങ്ങഴി* േനരിയ മാവിൽ
പാതി രാവിെലയും പാതി ൈവകുേന്നരവും
നിരന്തരേഭാജനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം.
21അത് എണ്ണേചർത്ത് ചട്ടിയിൽ ചുടണം; അത്
കുതിർത്ത് അകത്ത് െകാണ്ടുവരണം; ചുട്ട
കഷണങ്ങൾ േഭാജനയാഗമായി യേഹാവയ്ക്കു
സൗരഭ്യവാസനയായി അർപ്പിക്കണം.
22 അവെന്റ പു്രതന്മാരിൽ അവനു പകരം
അഭിഷിക്തനാകുന്ന പുേരാഹിതനും അത്
അർപ്പിക്കണം; എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടമായി അത്
മുഴുവനും യേഹാവയ്ക്കു ദഹിപ്പിക്കണം;
23 പുേരാഹിതെന്റ ഓേരാ േഭാജനയാഗവും
മുഴുവനായി ദഹിപ്പിക്കണം;അത്തിന്നരുത”്.

24 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 25 “നീ അഹേരാേനാടും
പു്രതന്മാേരാടും പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘പാപയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണമാണിത:്
േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച
പാപയാഗമൃഗെത്തയും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അറുക്കണം; അത്
അതിവിശുദ്ധം. 26 പാപത്തിനുേവണ്ടി അത്
അർപ്പിക്കുന്ന പുേരാഹിതൻ അത് തിന്നണം;
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽ
ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച് അത് തിന്നണം.
* 6. 20 ഒരു ഇടങ്ങഴി ഒരു കിേലാ്രഗാം
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27 അതിെന്റ മാംസം െതാടുന്നവൻ എല്ലാം
വിശുദ്ധനായിരിക്കണം; അതിെന്റ രക്തം
ഒരു വസ്്രതത്തിൽ െതറിച്ചാൽ അത്
ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച കഴുകണം.
28 അത് േവവിച്ച മൺപാ്രതം ഉടച്ച കളയണം;
െചമ്പുകലത്തിൽ േവവിച്ച എങ്കിൽ
അത് േതച്ച െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകണം.
29പുേരാഹിതകുലത്തിെലആണുങ്ങെളാെക്കയും
അത് തിന്നണം; അത് അതിവിശുദ്ധം.
30 എന്നാൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുവാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിനകത്തു
രക്തം െകാണ്ടുവരുന്ന പാപയാഗമൃഗത്തിെന്റ
മാംസം തിന്നരുത;് അത് തീയിൽ ഇട്ട
ചുട്ട കളയണം.

7
1 “ ‘അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ* ്രപമാണമാണിത:്
അത് അതിവിശുദ്ധം. 2 േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
അറുക്കുന്നസ്ഥലത്തുവച്ച്അകൃത്യയാഗമൃഗെത്തയും
അറുക്കണം; അതിെന്റ രക്തം പുേരാഹിതൻ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
3അതിെന്റ സകലേമദസ്സ ം തടിച്ചവാലും കുടൽ
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം വൃക്ക രണ്ടും
4 അവയുെടേമൽ കടി്രപേദശത്തുള്ള േമദസ്സ ം
വൃക്കകേളാടുകൂടി കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം
എടുത്ത് 5 പുേരാഹിതൻ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി
ദഹിപ്പിക്കണം; അത് അകൃത്യയാഗം.

* 7. 1 അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ ്രപായശ്ചിത്തയാഗത്തിെന്റ
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6 പുേരാഹിതകുലത്തിെല ആണുങ്ങെളാെക്കയും
അത് തിന്നണം; ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച
അത് തിന്നണം; അത് അതിവിശുദ്ധം.
7 പാപയാഗംേപാെല തെന്ന അകൃത്യയാഗവും
ആകുന്നു; അവയ്ക്കു ്രപമാണവും ഒന്ന്
തെന്ന; അത് ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുന്ന
പുേരാഹിതനുള്ളതായിരിക്കണം. 8പുേരാഹിതൻ
ഒരുവെന്റ േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ
അർപ്പിച്ച േഹാമയാഗമൃഗത്തിെന്റ
േതാല് പുേരാഹിതനുള്ളതായിരിക്കണം.
9 അടുപ്പത്തുവച്ച ചുടുന്ന േഭാജനയാഗം
ഒെക്കയും ഉരുളിയിലും ചട്ടിയിലും
ഉണ്ടാക്കുന്നെതാെക്കയും അത് അർപ്പിക്കുന്ന
പുേരാഹിതനുള്ളതായിരിക്കണം. 10 എണ്ണ
േചർത്തേതാ േചർക്കാത്തേതാ ആയ
സകലേഭാജനയാഗവും അഹേരാെന്റ
സകലപു്രതന്മാർക്കും തുല്യമായിരിക്കണം.

11 “ ‘യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന
സമാധാനയാഗത്തിെന്റ ്രപമാണം ആണിത:്
12 അതിെന സ്േതാ്രതമായി അർപ്പിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അവൻ സ്േതാ്രതയാഗേത്താടുകൂടി
എണ്ണേചർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശകള ം
എണ്ണപുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത വടകള ം
എണ്ണ േചർത്തു കുതിർത്ത േനരിയ
മാവു െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ േദാശകള ം
അർപ്പിക്കണം. 13 സ്േതാ്രതമായുള്ള
സമാധാനയാഗേത്താടുകൂെട പുളിച്ച
മാവുെകാണ്ടുള്ള േദാശകള ം േഭാജനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 14 ആ എല്ലാവഴിപാടിലും
അതത് വകയിൽനിന്ന് ഒേരാന്ന് യേഹാവയ്ക്ക്
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നീരാജനാർപ്പണമായി അർപ്പിക്കണം; അത്
സമാധാനയാഗത്തിെന്റ രക്തം തളിക്കുന്ന
പുേരാഹിതനുള്ളതായിരിക്കണം. 15 എന്നാൽ
സ്േതാ്രതമായുള്ള സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
മാംസം, അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസം തെന്ന തിന്നണം;
അതിൽ ഒട്ട ം ്രപഭാതംവെര േശഷിപ്പിക്കരുത.്
16 അർപ്പിക്കുന്ന യാഗം ഒരു േനർച്ചേയാ
സ്വേമധാദാനേമാ ആകുന്നു എങ്കിൽ യാഗം
അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസം തെന്ന അത് തിന്നണം;
അതിൽ േശഷിപ്പ ള്ളത് അടുത്ത ദിവസവും
തിന്നാം. 17 യാഗമാംസത്തിൽ മൂന്നാം
ദിവസംവെര േശഷിക്കുന്നതു തീയിൽ ഇട്ട
ചുട്ട കളയണം. 18 സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
മാംസത്തിൽ ഏതാനും മൂന്നാംദിവസം
തിന്നാൽ അത് ്രപസാദമായിരിക്കുകയില്ല;
അർപ്പിക്കുന്നവെന്റ േപരിൽ കണക്കിടുകയുമില്ല;
അത് അറപ്പായിരിക്കും; അത് തിന്നുന്നവൻ
കുറ്റം വഹിക്കണം. 19 ഏെതങ്കിലും
അശുദ്ധവസ്തുവിെന െതാട്ട േപായ മാംസം
തിന്നരുത;് അത് തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം;
േശഷം മാംസേമാ ശുദ്ധിയുള്ളവെനല്ലാം
തിന്നാം. 20 എന്നാൽ അശുദ്ധി തെന്റേമൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും യേഹാവയ്ക്കുള്ള
സമാധാനയാഗങ്ങള െട മാംസം തിന്നാൽ
അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു
േഛദിച്ച കളയണം. 21 മനുഷ്യെന്റ
അശുദ്ധിെയേയാ അശുദ്ധമൃഗെത്തേയാ
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത വല്ല അറയ്ക്കെപ്പട്ടതിെനേയാ
ഇങ്ങെന ശുദ്ധിയില്ലാത്ത യാെതാന്നിെനയും
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ഒരുവൻ െതാട്ടിട്ട യേഹാവയ്ക്കുള്ള
സമാധാനയാഗങ്ങള െട മാംസം തിന്നാൽ
അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു
േഛദിച്ച കളയണം’ ”.

22 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 23 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
‘െചമ്മരിയാടിെന്റേയാ േകാലാടിെന്റേയാ
കാളയുെടേയാ േമദസ്സ നിങ്ങൾ അല്പംേപാലും
തിന്നരുത.് 24 സ്വാഭാവികമായി ചത്തതിെന്റ
േമദസ്സ ം വന്യമൃഗങ്ങൾ പറിച്ച കീറിേപ്പായതിെന്റ
േമദസ്സ ം മറ്റ് എന്തിെനങ്കിലും ഉപേയാഗിക്കാം;
തിന്നുക മാ്രതം അരുത.് 25 യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗമായി അർപ്പിച്ച മൃഗത്തിെന്റ േമദസ്സ
ആെരങ്കിലും തിന്നാൽ അവെന അവെന്റ
ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയണം. 26നിങ്ങള െട
വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങും യാെതാരു
പക്ഷിയുെടയും മൃഗത്തിെന്റയും രക്തം നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കരുത.് 27 വല്ല രക്തവും ഭക്ഷിക്കുന്നത്
ആര് തെന്നയായാലും അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു
അവെന േഛദിച്ച കളയണം’ ”.

28 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 29 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവയ്ക്കു
സമാധാനയാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ തെന്റ
സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്ന് യേഹാവയ്ക്കു
വഴിപാട് െകാണ്ടുവരണം. 30 സ്വന്തൈകയാൽ
അവൻ അത് യേഹാവയുെട ദഹനയാഗമായി
െകാണ്ടുവരണം; െനേഞ്ചാടുകൂടി േമദസ്സ ം
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അവൻ െകാണ്ടുവരണം. െനഞ്ച് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം
െചയ്യണം. 31 പുേരാഹിതൻ േമദസ്സ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം; എന്നാൽ
െനഞ്ച് അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും
ഉള്ളതായിരിക്കണം. 32 നിങ്ങള െട
സമാധാനയാഗങ്ങളിൽ വലെത്ത
ൈകക്കുറക് ഉദർച്ചാർപ്പണത്തിനായി
നിങ്ങൾ പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽ
െകാടുക്കണം. 33 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
സമാധാനയാഗങ്ങള െട രക്തവും േമദസ്സ ം
അർപ്പിക്കുന്നവനു തെന്ന വലെത്ത ൈകക്കുറക്
ഓഹരിയായിരിക്കണം. 34യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സമാധാനയാഗങ്ങളിൽനിന്നു നീരാജനത്തിെന്റ
െനഞ്ചും ഉദർച്ചയുെട ൈകക്കുറകും ഞാൻ
എടുത്ത് പുേരാഹിതനായ അഹേരാനും
പു്രതന്മാർക്കും യി്രസാേയൽമക്കളിൽനിന്നുള്ള
ശാശ്വതാവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു’ ”.

35 ഇത് അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും
േമാെശ യേഹാവയ്ക്കു പുേരാഹിതശു്രശൂഷ
െചയ്യ വാൻ ്രപതിഷ്ഠിച്ച നാൾമുതൽ
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങളിൽനിന്ന്
അഹേരാനുള്ള ഓഹരിയും അവെന്റ
പു്രതന്മാർക്കുള്ള ഓഹരിയും ആകുന്നു.
36 യി്രസാേയൽ മക്കൾ െനഞ്ചും ൈകക്കുറകും
അവർക്ക് െകാടുക്കണെമന്നു താൻ അവെര
അഭിേഷകം െചയ്തനാളിൽ യേഹാവ കല്പിച്ച ;
അത് അവർക്ക് തലമുറതലമുറയായി
ശാശ്വതാവകാശം ആകുന്നു. 37 ദഹനയാഗം,
േഭാജനയാഗം, പാപയാഗം, അകൃത്യയാഗം,
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െപൗേരാഹിത്യാഭിേഷകത്തിനുള്ളയാഗം,
സമാധാനയാഗം എന്നിവെയ സംബന്ധിച്ച ള്ള
്രപമാണം ഇതുതെന്ന. 38 യേഹാവയ്ക്കു
തങ്ങള െട വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുവാൻ
അവിടുന്ന് യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
സീനായിമരുഭൂമിയിൽവച്ച് അരുളിെച്ചയ്ത
നാളിൽ യേഹാവ േമാെശേയാടു
സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച് ഇവകല്പിച്ച .

8
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്:

“നീ അഹേരാെനയും അവേനാടുകൂെട
2 അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും വസ്്രതം,
അഭിേഷകൈതലം, പാപയാഗത്തിനുള്ള കാള,
രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റന്മാർ, കുട്ടയിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം എന്നിവയുമായി വരുകയും 3 സഭെയ
മുഴുവനുംസമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റവാതില്ക്കൽ
കൂട്ട കയും െചയ്യ ക” എന്നു കല്പിച്ച . 4 യേഹാവ
തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ െചയ്തു;
സഭ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
വന്നുകൂടി. 5 േമാെശ സഭേയാട:് “െചയ്യണെമന്ന്
യേഹാവ കല്പിച്ച കാര്യം ഇതാകുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു. 6 േമാെശ അഹേരാെനയും
പു്രതന്മാെരയും അടുക്കൽ വരുത്തി അവെര
െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകി. 7 അവെന ഉള്ളങ്കി
ഇടുവിച്ച നടുെക്കട്ട െകട്ടിച്ച് അങ്കി ധരിപ്പിച്ച്
ഏേഫാദ് ഇടുവിച്ച് ഏേഫാദിെന്റ ചി്രതപ്പണിയായ
നടുെക്കട്ട െകട്ടിച്ച് അതിനാൽ അത് മുറുക്കി.
8 അവെന പതക്കം* ധരിപ്പിച്ച ; പതക്കത്തിൽ
* 8. 8 പതക്കം മാര ്ച്ചട്ട.
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ഊറീമും തുമ്മീമും വച്ച . 9 അവെന്റ തലയിൽ
തലപ്പാവ് വച്ച ; തലപ്പാവിേന്മൽ അതിെന്റ
മുൻവശത്തു വിശുദ്ധകിരീടമായ െപാൻപട്ടം
വച്ച ; യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല
തെന്ന. 10 േമാെശ അഭിേഷകൈതലം എടുത്ത്
കൂടാരവും അതിലുള്ളെതാെക്കയും അഭിേഷകം
െചയ്തു അവെര ശുദ്ധീകരിച്ച . 11 അവെര
ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ† അവൻ അതിൽ കുെറ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിച്ച
യാഗപീഠവുംഅതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
െതാട്ടിയും അതിെന്റ കാലും അഭിേഷകം
െചയ്തു. 12 േമാെശ അഹേരാെന്റ തലയിൽ
അഭിേഷകൈതലം ഒഴിച്ച് അവെന അഭിേഷകം
െചയ്തു ശുദ്ധീകരിച്ച . 13 േമാെശ അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാെര വരുത്തി, അങ്കി ധരിപ്പിച്ച
നടുെക്കട്ട് െകട്ടിച്ച തലപ്പാവും ഇടുവിച്ച ;
യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല
തെന്ന. 14 േമാെശ പാപയാഗത്തിനുള്ള
കാളെയ െകാണ്ടുവന്നു; പാപയാഗത്തിനുള്ള
കാളയുെട തലയിൽ അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
ൈകവച്ച . 15 േമാെശ കാളെയ അറുത്തു;
അവൻഅതിെന്റ രക്തംഎടുത്തു വിരൽെകാണ്ട്
യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ ചുറ്റ ം
പുരട്ടി യാഗപീഠം ശുദ്ധീകരിച്ച ; േശഷിച്ച
രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച്,
യാഗപീഠത്തിനുേവണ്ടി ്രപാശ്ചിത്തം കഴിച്ച്
† 8. 11 ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ മൂല ്രഗന്ഥത്തിലും ന്യ കിങ് െജയിംസ്
േവർഷനിലും മുകളിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു.
മറ്റ് വിവർത്തനത്തിൽഅവെരശുദ്ധീകരിക്കാൻഎന്നതിന് പകരം
ശുദ്ധീകരിച്ച എന്നു മാ്രതേമയുള്ള .
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അതിെന ശുദ്ധീകരിച്ച ; 16 കുടലിേന്മലുള്ള
സകലേമദസ്സ ം കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം‡ വൃക്ക
രണ്ടും അവയുെട േമദസ്സ ം േമാെശ എടുത്തു
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച . 17 എന്നാൽ
കാളെയയും അതിെന്റ േതാൽ, മാംസം,
ചാണകം എന്നിവയും അവൻ പാളയത്തിനു
പുറത്തു തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞു; യേഹാവ
േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന. 18അവൻ
േഹാമയാഗത്തിനുള്ള ആട്ട െകാറ്റെനയും
െകാണ്ടുവന്നു; അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
ആട്ട െകാറ്റെന്റ തലയിൽ ൈകവച്ച . 19 േമാെശ
ആട്ട െകാറ്റെന അറുത്തു; അവൻ അതിെന്റ
രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിച്ച .
20 ആട്ട െകാറ്റെന കഷണംകഷണമായി മുറിച്ച ;
േമാെശ തലയും കഷണങ്ങള ം േമദസ്സ ം
ദഹിപ്പിച്ച . 21അവൻ അതിെന്റ കുടലും കാലും
െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകി; േമാെശ ആട്ട െകാറ്റെന
മുഴുവനും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച ;
ഇതു സൗരഭ്യവാസനയായ േഹാമയാഗമായി
യേഹാവയ്ക്കുള്ള ദഹനയാഗം; യേഹാവ
േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന.
22 അവൻ െപൗേരാഹിത്യാഭിേഷകത്തിനുള്ള
ആട്ട െകാറ്റനായ മേറ്റ ആട്ട െകാറ്റെനയും
െകാണ്ടുവന്നു; അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
ആട്ട െകാറ്റെന്റ തലയിൽ ൈകവച്ച .
23 േമാെശ അതിെന അറുത്തു; അവൻ
അതിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്ത് അഹേരാെന്റ
വലെത്ത കാതിേന്മലും വലെത്ത ൈകയുെട
െപരുവിരലിേന്മലും വലെത്ത കാലിെന്റ

‡ 8. 16 െകാഴുപ്പ ം
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െപരുവിരലിേന്മലും പുരട്ടി. 24 േമാെശ
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാെരയും വരുത്തി; അവൻ
രക്തം കുെറ അവരുെട വലെത്ത കാതിേന്മലും
വലെത്ത ൈകയുെട െപരുവിരലിേന്മലും
വലെത്ത കാലിെന്റ െപരുവിരലിേന്മലും പുരട്ടി;
േശഷിച്ച രക്തം േമാെശ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ചുറ്റ ം തളിച്ച . 25 േമദസ്സ ം തടിച്ചവാലും
കുടലിേന്മലുള്ള സകലേമദസ്സ ം കരളിേന്മലുള്ള
െകാഴുപ്പ ം വൃക്ക രണ്ടും അവയുെട േമദസ്സ ം
വലെത്ത ൈകക്കുറകും അവൻ എടുത്തു,
26 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിലുള്ള പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം ഇരിക്കുന്ന കുട്ടയിൽ നിന്നു പുളിപ്പില്ലാത്ത
ഒരു അപ്പവും എണ്ണയപ്പമായ ഒരു േദാശയും
ഒരു വടയും എടുത്തു േമദസ്സിേന്മലും
ൈകക്കുറകിേന്മലും വച്ച . 27 അവെയല്ലാം
അഹേരാെന്റ ൈകയിലും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട ൈകയിലും വച്ച് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം
െചയ്തു. 28 പിെന്ന േമാെശ അവെയ
അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് എടുത്ത്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ യാഗത്തിൻമീെത
ദഹിപ്പിച്ച . ഇതു സൗരഭ്യവാസനയായ
െപൗേരാഹിത്യാഭിേഷകയാഗം, യേഹാവയ്ക്കുള്ള
ദഹനയാഗം തെന്ന. 29 േമാെശ ആട്ട െകാറ്റെന്റ
െനഞ്ച് എടുത്ത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം െചയ്തു;
അത് കരപൂരണത്തിെന്റ ആട്ട െകാറ്റനിൽ
േമാെശക്കുള്ള ഓഹരി ആയിരുന്നു; യേഹാവ
േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന. 30 േമാെശ
അഭിേഷകൈതലവും യാഗപീഠത്തിേന്മലുള്ള
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രക്തവും അല്പാല്പം എടുത്ത് അഹേരാെന്റേമലും
അവെന്റ വസ്്രതത്തിേന്മലും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെടേമലും പു്രതന്മാരുെട
വസ്്രതത്തിേന്മലും തളിച്ച ; അഹേരാെനയും
അവെന്റ വസ്്രതെത്തയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതങ്ങെളയും
ശുദ്ധീകരിച്ച . 31 അഹേരാേനാടും അവെന്റ
പു്രതന്മാേരാടും േമാെശ പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ:
“മാംസം നിങ്ങൾ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽവച്ച പാകംെചയ്ത്, ‘അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും അത് തിന്നണം’ എന്ന് എനിക്ക്
കല്പനയുണ്ടായതുേപാെല അവിെടവച്ച് അതും
െപൗേരാഹിത്യാഭിേഷകത്തിന് അർപ്പിച്ച
െകാട്ടയിൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പവും തിന്നുവിൻ.
32 മാംസത്തിലും അപ്പത്തിലും േശഷിക്കുന്നതു
നിങ്ങൾതീയിൽഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 33നിങ്ങള െട
കരപൂരണദിവസങ്ങൾ തികയുേവാളം നിങ്ങൾ
ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽ വിട്ട പുറത്തു േപാകരുത;് ഏഴു ദിവസം
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് കരപൂരണം െചയ്യ ം.
34നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കുവാൻ
ഇന്ന് െചയ്തതുേപാെല ഇനിയും െചേയ്യണ്ടതിന്
യേഹാവകല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 35ആകയാൽനിങ്ങൾ
മരിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഏഴു ദിവസം രാവും
പകലും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
വസിച്ച് യേഹാവയുെട കല്പന അനുസരിക്കണം;
ഇങ്ങെന എേന്നാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 36യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ച സകല കാര്യങ്ങള ം
അഹേരാനുംഅവെന്റപു്രതന്മാരും െചയ്തു.
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9
1 എട്ടാം ദിവസം േമാെശ അഹേരാെനയും
പു്രതന്മാെരയും യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാെരയും
വിളിച്ച,് 2അഹേരാേനാടു പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“നീ പാപയാഗത്തിനായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയയും േഹാമയാഗത്തിനായി
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും എടുത്ത്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം.
3 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു നീ
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ യാഗം കഴിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾ
പാപയാഗത്തിനായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും േഹാമയാഗത്തിനായി
ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയയും ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിെയയും
4 സമാധാനയാഗത്തിനായി ഒരു കാളെയയും
ഒരു െചമ്മരിയാട്ട െകാറ്റെനയും എണ്ണേചർത്ത
േഭാജനയാഗെത്തയും എടുക്കുവിൻ; യേഹാവ
ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ്രപത്യക്ഷനാകും’ ”. 5 േമാെശ
കല്പിച്ചവ എല്ലാം അവർ സമാഗമനകൂടാരത്തിനു
മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു; സഭമുഴുവനും
അടുത്തുവന്നു യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിന്നു. 6 അേപ്പാൾ േമാെശ: “നിങ്ങൾ
െചയ്യണെമന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ച കാര്യം
ഇതാകുന്നു; യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
നിങ്ങൾക്ക് ്രപത്യക്ഷമാകും” എന്നു പറഞ്ഞു.
7അഹേരാേനാട് േമാെശ: “നീ യാഗപീഠത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല
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നിെന്റ പാപയാഗവും േഹാമയാഗവും
അർപ്പിച്ച നിനക്കും ജനത്തിനുംേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച ജനത്തിെന്റ വഴിപാട്
അർപ്പിച്ച് അവർക്കായിട്ട ം ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന
അഹേരാൻ യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു തനിക്കുേവണ്ടി പാപയാഗത്തിനുള്ള
കാളക്കുട്ടിെയ അറുത്തു; 9 അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം അഹേരാെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ രക്തത്തിൽ
വിരൽ മുക്കി യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
പുരട്ടി േശഷം രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഒഴിച്ച . 10 പാപയാഗത്തിെന്റ േമദസ്സ ം
വൃക്കകള ം കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം അവൻ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച ; യേഹാവ
േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന.
11 അതിെന്റ മാംസവും േതാലും അവൻ
പാളയത്തിനു പുറത്ത്തീയിൽഇട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞു.
12 അവൻ േഹാമയാഗെത്തയും അറുത്തു;
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ
അത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽചുറ്റ ം തളിച്ച . 13അവർ
കഷണംകഷണമായി േഹാമയാഗവും അതിെന്റ
തലയും അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
അവൻ അവെയ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച .
14 അവൻ അതിെന്റ കുടലും കാലും കഴുകി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗത്തിൻ
മീെത ദഹിപ്പിച്ച . 15 അവൻ ജനത്തിെന്റ
വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നു: ജനത്തിനുേവണ്ടി
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പാപയാഗത്തിനുള്ളേകാലാടിെനപിടിച്ച്അറുത്തു
മുമ്പിലേത്തതിെനേപ്പാെല പാപയാഗമായി
അർപ്പിച്ച . 16 അവൻ േഹാമയാഗംെകാണ്ടു
വന്ന് അതും നിയമ്രപകാരം അർപ്പിച്ച .
17അവൻ േഭാജനയാഗം െകാണ്ടുവന്ന് അതിൽ
നിന്നു ൈകനിറച്ച് എടുത്തു ്രപഭാതത്തിെല
േഹാമയാഗത്തിനു പുറെമ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിച്ച . 18 പിെന്ന അവൻ ജനത്തിനുേവണ്ടി
സമാധാനയാഗത്തിനുള്ള കാളെയയും
െചമ്മരിയാട്ട െകാറ്റെനയും അറുത്തു;
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ
അത് യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിച്ച .
19 കാളയുെടയും ആട്ട െകാറ്റെന്റയും േമദസ്സ ം
തടിച്ചവാലും കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സ ം വൃക്കകള ം കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം
െകാണ്ടുവന്നു. 20 അവർ േമദസ്സ െനഞ്ചിെന്റ
കഷണങ്ങള െടേമൽ വച്ച ; അവൻ േമദസ്സ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച . 21 എന്നാൽ
െനഞ്ചിെന്റ കഷണങ്ങള ം വലെത്ത
ൈകക്കുറകും േമാെശ കല്പിച്ചതുേപാെല
അഹേരാൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നീരാജാനാർപ്പണമായി നീരാജനം െചയ്തു.
22 പിെന്ന അഹേരാൻ ജനത്തിനു േനെര ൈക
ഉയർത്തി അവെര ആശീർവ്വദിച്ച ; പാപയാഗവും
േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗവും അർപ്പിച്ചിട്ട്
അവൻ ഇറങ്ങിേപ്പാന്നു. 23 േമാെശയും
അഹേരാനും സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
കടന്നിട്ട് പുറത്തു വന്നു ജനെത്ത
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ആശീർവ്വദിച്ച ; അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
േതജസ്സ് സകലജനത്തിനും ്രപത്യക്ഷമായി.
24യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഉള്ള േഹാമയാഗവും േമദസ്സ ം
ദഹിപ്പിച്ച ;ജനെമല്ലാംഅത്കണ്ടേപ്പാൾആർത്തു
സാഷ്ടാംഗം വീണു.

10
1 അനന്തരം അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
നാദാബും അബീഹൂവും ഓേരാ ധൂപകലശം
എടുത്ത് അതിൽ തീ ഇട്ട് അതിേന്മൽ
ധൂപവർഗ്ഗവും ഇട്ട , അങ്ങെന യേഹാവ
തങ്ങേളാട് കല്പിച്ചതല്ലാത്ത അന്യാഗ്നി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച .
2 ഉടെന യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന് തീ
പുറെപ്പട്ട് അവെര ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു; അവർ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ മരിച്ച േപായി.
3 അേപ്പാൾ േമാെശ അഹേരാേനാട:് “യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തത് ഇതുതെന്ന: എേന്നാട്
അടുക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും;
സർവ്വജനത്തിെന്റയും മുമ്പാെക ഞാൻ
മഹത്വെപ്പടും” എന്ന് പറഞ്ഞു. അഹേരാേനാ
മിണ്ടാതിരുന്നു. 4 പിെന്ന േമാെശ അഹേരാെന്റ
ഇളയപ്പൻ ഉസ്സീേയലിെന്റ പു്രതന്മാരായ
മീശാേയലിെനയും എൽസാഫാെനയും വിളിച്ച്
അവേരാട്: “നിങ്ങൾഅടുത്തുെചന്നു നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാെര വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു പാളയത്തിനു പുറത്ത്
െകാണ്ടുേപാകുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 5 േമാെശ
പറഞ്ഞതുേപാെല അവർ അടുത്തുെചന്ന്
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അവെര അവരുെട അങ്കികേളാടുകൂടി
പാളയത്തിനു പുറത്തു െകാണ്ടുേപായി. 6 പിെന്ന
േമാെശ അഹേരാേനാടും അവെന്റ പു്രതന്മാരായ
എെലയാസാേരാടും ഈഥാമാേരാടും “നിങ്ങൾ
മരിക്കാെതയും സർവ്വസഭയുെടയും േമൽ
േകാപം വരാെതയും ഇരിക്കുവാൻ നിങ്ങള െട
തലമുടി പിച്ചിപ്പറിക്കരുത*്; നിങ്ങള െട
വസ്്രതം കീറുകയും അരുത;് നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരായ യി്രസാേയൽഗൃഹം ഒെക്കയും
യേഹാവ ദഹിപ്പിച്ച ദഹനംനിമിത്തം കരയെട്ട.
7 നിങ്ങേളാ മരിച്ച േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽ വിട്ട പുറത്തു
േപാകരുത;് യേഹാവയുെട അഭിേഷകൈതലം
നിങ്ങള െടേമൽ ഇരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്നു
പറഞ്ഞു. അവർ േമാെശയുെട വചനംേപാെല
തെന്നെചയ്തു.

8 യേഹാവ അഹേരാേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
9 “നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും മരിച്ച
േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനുസമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാൾ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത.്
ഇതു നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി
എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടമായിരിക്കണം. 10 ശുദ്ധവും
അശുദ്ധവും മലിനവും നിർമ്മലവും തമ്മിൽ
നിങ്ങൾ േവർതിരിേക്കണ്ടതിനും 11 യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
കല്പിച്ച സകല്രപമാണങ്ങള ം അവെര
ഉപേദശിേക്കണ്ടതിനും തെന്ന”.

12 അഹേരാേനാടും അവെന്റ േശഷിച്ച

* 10. 6 തലമുടി പിച്ചിപ്പറിക്കരുത് തല മൂടാതിരിക്കരുത് എന്നും
ആകാം (എ്രബായൈബബിളിൽ).



േലവ്യപുസ്തകം 10:13 xxxvii േലവ്യപുസ്തകം 10:16

പു്രതന്മാരായ എെലയാസാേരാടും
ഈഥാമാേരാടും േമാെശ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങളിൽ േശഷിച്ച
േഭാജനയാഗം നിങ്ങൾഎടുത്തുയാഗപീഠത്തിെന്റ
അടുക്കൽവച്ച പുളിപ്പില്ലാത്തതായി
ഭക്ഷിക്കുവിൻ; അത് അതിവിശുദ്ധം.
13 അത് ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു വച്ച
ഭക്ഷിക്കണം; യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങളിൽ
അത് നിനക്കുള്ള അവകാശവും നിെന്റ
പു്രതന്മാർക്കുള്ള അവകാശവും ആകുന്നു;
ഇങ്ങെന എേന്നാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
14 നീരാജനത്തിെന്റ െനഞ്ചും ഉദർച്ചയുെട
ൈകക്കുറകും നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുവച്ച
തിന്നണം; യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സമാധാനയാഗങ്ങളിൽ അവ നിനക്കുള്ള
അവകാശവും നിെന്റ മക്കൾക്കുള്ള
അവകാശവുമായി നല്കിയിരിക്കുന്നു.
15 േമദസ്സിെന്റ ദഹനയാഗങ്ങേളാടുകൂെട
അവർ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീരാജനം
െചേയ്യണ്ടതിന് ഉദർച്ചയുെട ൈകക്കുറകും
നീരാജനത്തിെന്റ െനഞ്ചും െകാണ്ടുവരണം;അത്
യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല ശാശ്വതാവകാശമായി
നിനക്കും നിെന്റമക്കൾക്കും ഉള്ളതായിരിക്കണം”.

16 പിെന്ന പാപയാഗമായ േകാലാടിെനക്കുറിച്ച
േമാെശ താത്പര്യമായി അേന്വഷിച്ച ;
എന്നാൽ അത് ചുട്ട കളഞ്ഞിരുന്നു; അേപ്പാൾ
അവൻ അഹേരാെന്റ േശഷിച്ച പു്രതന്മാരായ
എെലയാസാേരാടും ഈഥാമാേരാടും േകാപിച്ച :
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17 “പാപയാഗം അതിവിശുദ്ധവും സഭയുെട
അകൃത്യം നീക്കിക്കളയുവാനും അവർക്കുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് തന്നതും ആയിരിെക്ക
നിങ്ങൾ അത് ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു വച്ച
ഭക്ഷിക്കാഞ്ഞത് എന്ത?് 18 അതിെന്റ രക്തം
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനകത്തു െകാണ്ടുവന്നില്ലേല്ലാ;
ഞാൻആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെലനിങ്ങൾഅത്ഒരു
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച ഭക്ഷിേക്കണ്ടതായിരുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ അഹേരാൻ
േമാെശേയാട്: “ഇന്ന് അവർ അവരുെട
പാപയാഗവും േഹാമയാഗവും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച ; എനിക്ക് ഇങ്ങെന
ഭവിച്ച വേല്ലാ. ഇന്ന് ഞാൻ പാപയാഗം
ഭക്ഷിച്ച എങ്കിൽ അത് യേഹാവയ്ക്കു
്രപസാദമായിരിക്കുേമാ?” എന്നു പറഞ്ഞു. 20ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ േമാെശസംതൃപ്തനായി.

11
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നിങ്ങൾ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘ഭൂമിയിലുള്ള സകലമൃഗങ്ങളിലും
നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇവയാണ്
3 മൃഗങ്ങളിൽ കുളമ്പ് പിളർന്നിരിക്കുന്നതും
കുളമ്പ് രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും
അയവിറക്കുന്നതുമായതിെനെയല്ലാം നിങ്ങൾക്ക്
ഭക്ഷിക്കാം. 4എന്നാൽ അയവിറക്കുന്നവയിലും
കുളമ്പ് പിളർന്നിരിക്കുന്നവയിലും നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കരുതാത്ത മൃഗങ്ങൾ ഇവയാണ:്



േലവ്യപുസ്തകം 11:5 xxxix േലവ്യപുസ്തകം 11:13

ഒട്ടകം; അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പ്
പിളർന്നതല്ലാത്തതിനാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധം. 5 കുഴിമുയൽ; അയവിറക്കുന്നു
എങ്കിലും കുളമ്പ് പിളർന്നതല്ലായ്കയാൽ അത്
നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം. 6 മുയൽ;അയവിറക്കുന്നു
എങ്കിലും കുളമ്പ് പിര ്ളന്നതല്ലായ്കയാൽ
അത് നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം. 7 പന്നി;
കുളമ്പ് പിളർന്നതായി കുളമ്പ് രണ്ടായി
പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു തെന്ന എങ്കിലും
അയവിറക്കുന്നതല്ലായ്കയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധം. 8 ഇവയുെട മാംസം നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കരുത;് ഇവയുെട ശവം െതാടുകയും
അരുത;്ഇവനിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധം.

9 “ ‘െവള്ളത്തിലുള്ളഎല്ലാറ്റിലുംവച്ച നിങ്ങൾക്ക്
ഭക്ഷിക്കാവുന്നവ ഇവയാണ്: കടലുകളിലും
നദികളിലും ഉള്ള െവള്ളത്തിൽ ചിറകും
െചതുമ്പലും ഉള്ളവ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക്
ഭക്ഷിക്കാം. 10എന്നാൽകടലുകളിലും നദികളിലും
ഉള്ള െവള്ളത്തിൽ ചലിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും
െവള്ളത്തിലുള്ള സകലജന്തുക്കളിലും ചിറകും
െചതുമ്പലുമില്ലാത്തെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക്
അറപ്പായിരിക്കണം. 11 അവ നിങ്ങൾക്ക്
അറപ്പായി തെന്ന ഇരിക്കണം. അവയുെട
മാംസം തിന്നരുത;് അവയുെട ശവം നിങ്ങൾക്ക്
അറപ്പായിരിക്കണം. 12 ചിറകും െചതുമ്പലും
ഇല്ലാെത െവള്ളത്തിൽ ഉള്ളെതാെക്കയും
നിങ്ങൾക്ക്അറപ്പായിരിക്കണം.

13 “ ‘പക്ഷികളിൽ നിങ്ങൾക്ക്
അറപ്പായിരിേക്കണ്ടുന്നവ ഇവയാണ്: അവെയ
തിന്നരുത;് അവ അറപ്പാകുന്നു: കഴുകൻ,
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െചമ്പരുന്ത,് 14 കടൽറാഞ്ചൻ, ഗൃ്രദ്ധം, അതത്
വിധം പരുന്ത,് 15 അതത് വിധം കാക്ക,
ഒട്ടകപ്പക്ഷി, 16 പുള്ള്, കടൽകാക്ക,അതത് വിധം
്രപാപ്പിടിയൻ, 17നത്ത,് നീർക്കാക്ക, കൂമൻ, മൂങ്ങ,
18 േവഴാമ്പൽ, കുടുമ്മച്ചാത്തൻ, െപരുഞാറ,
19 അതതതു വിധം െകാക്ക്, കുളേക്കാഴി,
നരിച്ചീർ എന്നിവയും 20 ചിറകുള്ള ഇഴജാതിയിൽ
നാലുകാലുെകാണ്ടു നടക്കുന്നവെയല്ലാം
നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പായിരിക്കണം. 21 എങ്കിലും
ചിറകുള്ള ഇഴജാതിയിൽ നാലുകാലു െകാണ്ട്
നടക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും നിലത്തു
കുതിേക്കണ്ടതിനു കാലിേന്മൽ തുട ഉള്ളവെയ
നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം. 22 ഇവയിൽ അതത്
വിധം െവട്ട ക്കിളി, അതത് വിധം വിട്ടിൽ,
അതത് വിധം ചീവീട്, അതത് വിധം തുള്ളൻ
എന്നിവെയ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം. 23 ചിറകും
നാലുകാലുമുള്ള േശഷം ഇഴജാതികൾ എല്ലാം
നിങ്ങൾക്ക്അറപ്പായിരിക്കണം.

24 “ ‘അവയാൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധരാകും:
അവയുെട ശവം െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കണം. 25 അവയുെട
ശവം വഹിക്കുന്നവെനല്ലാം വസ്്രതം
അലക്കി സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കണം.
26 കുളമ്പ് പിളർന്നെതങ്കിലും കുളമ്പ് രണ്ടായി
പിരിയാെതയും അയവിറക്കാെതയും ഇരിക്കുന്ന
സകലമൃഗങ്ങള ം നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം;
അവെയ െതാടുന്നവെനല്ലാം അശുദ്ധൻ
ആയിരിക്കണം. 27 നാലുകാലുെകാണ്ടു
നടക്കുന്ന സകലമൃഗങ്ങളിലും ഉള്ളങ്കാൽ പതിച്ച
നടക്കുന്നവ ഒെക്കയും നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം;
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അവയുെട ശവം െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കണം. 28അവയുെട ശവം
വഹിക്കുന്നവൻ വസ്്രതം അലക്കി സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കണം; അവ നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധം.

29 “ ‘നിലത്ത് ഇഴയുന്ന ഇഴജാതിയിൽ
നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധമായവ ഇവയാണ:്
30 െപരിച്ചാഴി, എലി, അതത് വിധം ഉടുമ്പ്,
അള ങ്ക,് ഓന്ത്, പല്ലി, അരണ, തുരവൻ.
31 എല്ലാ ഇഴജാതികളിലുംവച്ച് ഇവ നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധം; അവ ചത്തേശഷം അവെയ
െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ
ആയിരിക്കണം. 32 ചത്തേശഷം അവയിൽ
ഒന്ന് ഏതിേന്മൽ എങ്കിലും വീണാൽ
അെതാെക്കയും അശുദ്ധമാകും; അത്
മരപ്പാ്രതേമാവസ്്രതേമാേതാേലാചാക്കുശീലേയാ
േവലയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കുന്ന പാ്രതേമാ
എന്തായാലും െവള്ളത്തിൽ ഇടണം; അത്
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധമായിരിക്കണം; പിെന്ന
ശുദ്ധമാകും. 33 അവയിൽ യാെതാെന്നങ്കിലും
ഒരു മൺപാ്രതത്തിനകത്തു വീണാൽ
അതിനകത്തുള്ളെതല്ലാം അശുദ്ധമാകും;
നിങ്ങൾ അത് ഉടച്ച കളയണം. 34 തിന്നുന്ന വല്ല
സാധനത്തിേന്മലും ആ െവള്ളം വീണാൽ അത്
അശുദ്ധമാകും; കുടിക്കുന്ന വല്ല പാനീയവും
ആ വക പാ്രതത്തിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ അത്
അശുദ്ധമാകും; 35 അവയിൽ ഒന്നിെന്റ ശവം*
വല്ലതിേന്മലും വീണാൽ അെതാെക്കയും
അശുദ്ധമാകും: അടുേപ്പാ തീച്ചട്ടിേയാ ഇങ്ങെന

* 11. 35 ശവംശവത്തിെന്റഅംശംഎന്നുമാകാം.
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എന്തായാലും അത് തകർത്തുകളയണം;
അവ അശുദ്ധം ആകുന്നു; അവ നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധം ആയിരിക്കണം. 36എന്നാൽ നീരുറവും
െവള്ളമുള്ള കിണറും ശുദ്ധമായിരിക്കും; ശവം
െതാടുന്നവൻ അശുദ്ധനാകും. 37 വിതയ്ക്കുന്ന
വിത്തായ വല്ല ധാന്യത്തിേന്മലും അവയിൽ
ഒന്നിെന്റശവം വീണാലുംഅത് ശുദ്ധമായിരിക്കും.
38എന്നാൽ വിത്തിൽ െവള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അവയിൽ
ഒന്നിെന്റ ശവം അതിേന്മൽ വീണാൽ അത്
അശുദ്ധം.

39 “ ‘നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു മൃഗം
ചത്താൽ അതിെന്റ ശവം െതാടുന്നവൻ
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധൻ ആയിരിക്കണം.
40 അതിെന്റ ശവം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ വസ്്രതം
അലക്കി സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കണം;
അതിെന്റ ശവം വഹിക്കുന്നവനും വസ്്രതം
അലക്കിസന്ധ്യവെരഅശുദ്ധനായിരിക്കണം.

41 “ ‘നിലത്ത് ഇഴയുന്ന ഇഴജാതിെയല്ലാം
അറപ്പാകുന്നു; അതിെന ഭക്ഷിക്കരുത.്
42 ഉരസ്സ െകാണ്ടു ചരിക്കുന്നതും
നാലുകാലുെകാണ്ടു നടക്കുന്നതും അെല്ലങ്കിൽ
അേനകം കാലുള്ളതായി നിലത്ത്
ഇഴയുന്നതുമായ യാെതാരു ഇഴജാതിെയയും
നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത;് അവ അറപ്പാകുന്നു.
43 യാെതാരു ഇഴജാതിെയെക്കാണ്ടും
നിങ്ങെളത്തെന്ന അറപ്പാക്കരുത;് അവയാൽ
നിങ്ങൾ മലിനെപ്പടുംവിധം നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുത.് 44 ഞാൻ
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു;ഞാൻ
വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന
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വിശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധരായിരിക്കണം†;
ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന യാെതാരു ഇഴജാതിയാലും
നിങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധമാക്കരുത.് 45 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച യേഹാവ
ആകുന്നു; ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങള ം
വിശുദ്ധരായിരിക്കണം.

46 “ ‘ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിലും
ഭക്ഷിക്കാവുന്ന മൃഗെത്തയും ഭക്ഷിക്കരുതാത്ത
മൃഗെത്തയും തമ്മിലും 47 േവർതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഇതു മൃഗങ്ങെളയും പക്ഷികെളയും െവള്ളത്തിൽ
ചലിക്കുന്ന സകലജന്തുക്കെളയും നിലത്ത്
ഇഴയുന്നസകലജീവികെളയുംപറ്റിയുള്ള ്രപമാണം
ആകുന്നു’ ”.

12
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഒരു സ്്രതീ
ഗർഭംധരിച്ച് ആൺകുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ചാൽ
അവൾ ഏഴു ദിവസം അശുദ്ധയായിരിക്കണം;
ഋതുവിെന്റ മാലിന്യകാലെത്തന്നേപാെല അവൾ
അശുദ്ധയായിരിക്കണം. 3 എട്ടാം ദിവസം
അവെന്റ അ്രഗചർമ്മം പരിേച്ഛദന െചയ്യണം.
4 പിെന്ന അവൾ മുപ്പത്തിമൂന്നു ദിവസം തെന്റ
രക്തശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഇരിക്കണം; അവള െട
ശുദ്ധീകരണകാലം തികയുന്നതുവെര അവൾ
യാെതാരു വിശുദ്ധവസ്തുവും െതാടരുത;്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു വരുകയും അരുത.്
† 11. 44 വിശുദ്ധരായിരിക്കണം വിശുദ്ധരായിരിേക്കണം
എന്നുമാകാം.
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5 െപൺകുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ചാൽ അവൾ
രണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം ഋതുകാലെത്തന്നേപാെല
അശുദ്ധയായിരിക്കണം; പിെന്ന അറുപത്താറു
ദിവസം തെന്റ രക്തശുദ്ധീകരണത്തിൽ
ഇരിക്കണം. 6 മകനുേവണ്ടിേയാ
മകൾക്കുേവണ്ടിേയാ അവള െട
ശുദ്ധീകരണകാലം തികഞ്ഞേശഷം
അവൾ ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ േഹാമയാഗത്തിനായിട്ട ം ഒരു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ ഒരു കുറു്രപാവിെനേയാ
പാപയാഗത്തിനായിട്ട ം സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. 7 പുേരാഹിതൻ അത്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അവള െട
രക്ത്രസവം നിന്നിട്ട് അവൾ ശുദ്ധയാകും. ഇത്
ആൺകുഞ്ഞിെനേയാ െപൺകുഞ്ഞിെനേയാ
്രപസവിച്ചവൾക്കുള്ള ്രപമാണം. 8ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക്
അവള െടപക്കൽവകയില്ലഎങ്കിൽഅവൾരണ്ടു
കുറു്രപാവിെനേയാരണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
ഒന്നിെന േഹാമയാഗത്തിനും മറ്റതിെന
പാപയാഗത്തിനുമായി െകാണ്ടുവരണം;
പുേരാഹിതൻ അവൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം;എന്നാൽഅവൾശുദ്ധയാകും’ ”.

13
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:
2 “ഒരു മനുഷ്യെന്റ ത്വക്കിേന്മൽ തിണർേപ്പാ
ചുണേങ്ങാ െവളത്ത പുള്ളിേയാ ഇങ്ങെന
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കുഷ്ഠത്തിെന്റ* വടു കണ്ടാൽ അവെന
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ അടുക്കേലാ
പുേരാഹിതന്മാരായ അവെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ഒരുവെന്റ അടുക്കേലാ െകാണ്ടുവരണം.
3 പുേരാഹിതൻ ത്വക്കിേന്മൽ ഉള്ള വടു
പരിേശാധിക്കണം; വടുവിനകത്തുള്ള േരാമം
െവളത്തതും വടു ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതും
ആയി കണ്ടാൽ അത് കുഷ്ഠലക്ഷണം;
പുേരാഹിതൻ അവെന പരിേശാധിച്ച്
അശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം. 4 അവെന്റ
ത്വക്കിേന്മൽ ഉള്ള പുള്ളി െവളത്തതും
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാത്തതും
അതിനകത്തുള്ള േരാമം െവളത്തിരിക്കാത്തതും
ആയി കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ ആ
ലക്ഷണമുള്ളവെന ഏഴു ദിവസേത്തക്ക്
അകത്താക്കി അടയ്േക്കണം. 5 ഏഴാം ദിവസം
പുേരാഹിതൻ അവെന പരിേശാധിക്കണം. വടു
ത്വക്കിേന്മൽ പരക്കാെത, കണ്ട സ്ഥിതിയിൽ
നില്ക്കുന്നു എങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ രണ്ടാം
്രപാവശ്യം അവെന ഏഴു ദിവസേത്തക്ക്
അകത്താക്കി അടയ്േക്കണം. 6 ഏഴാം
ദിവസം പുേരാഹിതൻ അവെന വീണ്ടും
പരിേശാധിക്കണം; വടു മങ്ങിയതായും
ത്വക്കിേന്മൽ പരക്കാെതയും† കണ്ടാൽ
പുേരാഹിതൻ അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്നു
വിധിക്കണം; അത് ചുണങ്ങേ്രത. അവൻ
വസ്്രതം അലക്കി ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം.
7 അവൻ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി തെന്നത്താൻ

* 13. 2 കുഷ്ഠത്തിെന്റ ഗുരുതരമായ ത്വക്ക് േരാഗം † 13. 6
പരക്കാെതയുംവ്യാപിക്കുക.
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പുേരാഹിതെന കാണിച്ചേശഷം ചുണങ്ങ്
ത്വക്കിേന്മൽ അധികമായി പരന്നാൽ അവൻ
പിെന്നയും സ്വയം പുേരാഹിതെന കാണിക്കണം.
8 ചുണങ്ങു ത്വക്കിേന്മൽ പരക്കുന്നു എന്നു
പുേരാഹിതൻ കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന
അശുദ്ധെനന്നുവിധിക്കണം;അത്കുഷ്ഠംതെന്ന.

9 “കുഷ്ഠത്തിെന്റ ലക്ഷണം ഒരു മനുഷ്യനിൽ
ഉണ്ടായാൽ അവെന പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. 10 പുേരാഹിതൻ അവെന
പരിേശാധിക്കണം; ത്വക്കിേന്മൽ െവളത്ത
തിണർപ്പണ്ടായിരിക്കുകയും‡ അതിെല
േരാമം െവളത്തിരിക്കുകയും തിണർപ്പിൽ
പച്ചമാംസത്തിെന്റ ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ 11 അത് അവെന്റ ത്വക്കിൽ
പഴകിയ കുഷ്ഠം ആകുന്നു; പുേരാഹിതൻ
അവെന അശുദ്ധൻ എന്നു വിധിക്കണം; അവൻ
അശുദ്ധനായതുെകാണ്ട് അവെന അകത്താക്കി
അടക്കരുത.് 12 കുഷ്ഠം ത്വക്കിൽ അധികമായി
പരന്നു േരാഗിയുെട തലെതാട്ട കാൽവെര
പുേരാഹിതൻ കാണുേന്നടെത്താെക്കയും
വടു ത്വക്കിൽ ആസകലം മൂടിയിരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ പരിേശാധിക്കണം;
13 കുഷ്ഠം അവെന്റ േദഹെത്ത മുഴുവനും
മൂടിയിരുന്നാൽ പുേരാഹിതൻ വടുവുള്ളവെന
ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിക്കണം; ആസകലം
െവള്ളയായി തീർന്നു; അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ
ആകുന്നു. 14 എന്നാൽ പച്ചമാംസം അവനിൽ
കണ്ടാൽ അവൻ അശുദ്ധൻ. 15 പുേരാഹിതൻ
പച്ചമാംസംപരിേശാധിച്ച്അവെനഅശുദ്ധെനന്നു

‡ 13. 10 തിണർപ്പ തടിപ്പ,് െചറിയമുഴ.
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വിധിക്കണം. പച്ചമാംസംഅശുദ്ധം;അത് കുഷ്ഠം
തെന്ന. 16 എന്നാൽ പച്ചമാംസം മാറി വീണ്ടും
െവള്ളയായി തീർന്നാൽ അവൻ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ വരണം. 17 പുേരാഹിതൻ അവെന
പരിേശാധിക്കണം; വടു െവള്ളയായി തീർന്നു
എങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ വടുവുള്ളവെന
ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിക്കണം; അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവൻതെന്ന.

18 “േദഹത്തിെന്റ ത്വക്കിൽ പരുവുണ്ടായിരുന്നിട്ട്
19 സൗഖ്യമായേശഷം പരുവിെന്റ സ്ഥലത്തു
െവളത്തതിണർേപ്പാചുവേപ്പാടുകൂടിയെവളത്ത
പുള്ളിേയാ ഉണ്ടായാൽ അത് പുേരാഹിതെന
കാണിക്കണം. 20പുേരാഹിതൻഅത് േനാക്കണം;
അത് ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതും അതിെല
േരാമം െവളത്തതുമായി കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ
അവെന അശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം;
അത് പരുവിൽനിന്നുണ്ടായ കുഷ്ഠേരാഗം.
21 എന്നാൽ പുേരാഹിതൻ അത് പരിേശാധിച്ച്
അതിൽ െവളത്തേരാമം ഇല്ലാെതയും അത്
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും നിറം
മങ്ങിയും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ അവെന ഏഴു
ദിവസേത്തക്ക് അകത്താക്കി അടയ്ക്കണം.
22 അത് ത്വക്കിേന്മൽ അധികം പരന്നാൽ
പുേരാഹിതൻ അവെന അശുദ്ധെനന്നു
വിധിക്കണം; അത് കുഷ്ഠലക്ഷണം തെന്ന.
23 എന്നാൽ െവളത്ത പുള്ളി പരക്കാെത,
കണ്ട നിലയിൽത്തെന്ന നിന്നു എങ്കിൽ അത്
പരുവിെന്റ വടു അേ്രത. പുേരാഹിതൻ അവെന
ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നുവിധിക്കണം.

24 “അെല്ലങ്കിൽ േദഹത്തിെന്റ ത്വക്കിൽ
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തീെപ്പാള്ളൽ ഉണ്ടായി െപാള്ളലിെന്റ വടു
ചുവേപ്പാടുകൂടി െവള േത്താ െവളത്തു
തെന്നേയാ ഇരിക്കുന്ന പുള്ളിയായിത്തീർന്നാൽ
25 പുേരാഹിതൻ അത് പരിേശാധിക്കണം;
പുള്ളിയിെല േരാമം െവള്ളയായി തീർന്നു
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞുകണ്ടാൽ െപാള്ളലിൽ
ഉണ്ടായ കുഷ്ഠം; ആകയാൽ പുേരാഹിതൻ
അവെന അശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം; അത്
കുഷ്ഠലക്ഷണംതെന്ന. 26എന്നാൽപുേരാഹിതൻ
അത് പരിേശാധിച്ചിട്ട് പുള്ളിയിൽ െവളത്തേരാമം
ഇല്ലാെതയും അത് ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും നിറം മങ്ങിയും കണ്ടാൽ
പുേരാഹിതൻ അവെന ഏഴു ദിവസേത്തക്ക്
അകത്താക്കി അടയ്ക്കണം. 27 ഏഴാം ദിവസം
പുേരാഹിതൻ അവെന പരിേശാധിക്കണം: അത്
ത്വക്കിേന്മൽ പരന്നിരുന്നാൽ പുേരാഹിതൻ
അവെന അശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം; അത്
കുഷ്ഠലക്ഷണം തെന്ന. 28 എന്നാൽ പുള്ളി
ത്വക്കിേന്മൽ പരക്കാെത, കണ്ട നിലയിൽ
തെന്ന നില ്ക്കുകയും നിറം മങ്ങിയിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ അത് തീെപ്പാള്ളലിെന്റ തിണർപ്പ്
ആകുന്നു; പുേരാഹിതൻ അവെന
ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിക്കണം; അത്
തീെപ്പാള്ളലിെന്റതിണർപ്പാകുന്നു.

29 “ഒരു പുരുഷെനങ്കിലും ഒരു സ്്രതീെക്കങ്കിലും
തലയിേലാ താടിയിേലാ ഒരു വടു ഉണ്ടായാൽ
പുേരാഹിതൻ വടു പരിേശാധിക്കണം.
30 അത് ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞും
അതിൽ െപാൻനിറമായ േനർമ്മയുള്ള
േരാമം ഉള്ളതായും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ
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അവെന അശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം; അത്
പുറ്റാകുന്നു; തലയിേലാ താടിയിേലാ ഉള്ള
കുഷ്ഠം തെന്ന. 31 പുേരാഹിതൻ പുറ്റിെന്റ വടുവ്
പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ അത് ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും അതിൽ കറുത്ത
േരാമം ഇല്ലാെതയും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ
പുറ്റ വടുവുള്ളവെന ഏഴു ദിവസേത്തക്ക്
അകത്താക്കി അടയ്േക്കണം. 32ഏഴാം ദിവസം
പുേരാഹിതൻ വടുവ് പരിേശാധിക്കണം; പുറ്റ
പരക്കാെതയും അതിൽ െപാൻനിറമുള്ള
േരാമം ഇല്ലാെതയും പുറ്റ് ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ അവൻ
ക്ഷൗരം െചയ്യിക്കണം; 33 എന്നാൽ പുറ്റിൽ
ക്ഷൗരം െചയ്യരുത;് പുേരാഹിതൻ പുറ്റ ള്ളവെന
പിെന്നയും ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്താക്കി
അടയ്േക്കണം. 34ഏഴാം ദിവസം പുേരാഹിതൻ
പുറ്റ പരിേശാധിക്കണം; പുറ്റ ത്വക്കിേന്മൽ
പരക്കാെതയും കാഴ്ചക്ക് ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞിരിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ
പുേരാഹിതൻ അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു
വിധിക്കണം; അവൻ വസ്്രതം അലക്കി
ശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം. 35 എന്നാൽ
അവെന്റ ശുദ്ധീകരണത്തിെന്റ േശഷം പുറ്റ
ത്വക്കിേന്മൽ പരന്നാൽ 36 പുേരാഹിതൻ
അവെന പരിേശാധിക്കണം; പുറ്റ ത്വക്കിേന്മൽ
വ്യാപിച്ചാൽ പുേരാഹിതൻ െപാൻനിറമുള്ള
േരാമം അേന്വഷിേക്കണ്ടാ; അവൻ അശുദ്ധൻ
തെന്ന. 37 എന്നാൽ പുറ്റ കണ്ട നിലയിൽ
തെന്ന നില് ക്കുന്നതായും അതിൽ കറുത്ത
േരാമം മുളച്ചതായും കണ്ടാൽ പുറ്റ സൗഖ്യമായി;
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അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ; പുേരാഹിതൻ അവെന
ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നുവിധിക്കണം.

38 “ഒരു പുരുഷേനാ സ്്രതീേക്കാ േദഹത്തിെന്റ
ത്വക്കിൽ െവളത്ത പുള്ളി ഉണ്ടായാൽ
39പുേരാഹിതൻ പരിേശാധിക്കണം; േദഹത്തിെന്റ
ത്വക്കിൽ മങ്ങിയ െവള്ളപ്പള്ളി ഉണ്ടായാൽ
അത് ത്വക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുണങ്ങ;് അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവൻ.

40 “തലമുടി െകാഴിഞ്ഞവേനാ
കഷണ്ടിക്കാരനേ്രത; അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ.
41തലയിൽ മുൻവശെത്ത േരാമം െകാഴിഞ്ഞവൻ
മുൻകഷണ്ടിക്കാരൻ; അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ.
42 പിൻകഷണ്ടിയിേലാ മുൻകഷണ്ടിയിേലാ
ചുവേപ്പാടുകൂടിയ െവള്ളപ്പള്ളിയുണ്ടായാൽ
അത് അവെന്റ പിൻകഷണ്ടിയിേലാ
മുൻകഷണ്ടിയിേലാ ഉത്ഭവിക്കുന്ന കുഷ്ഠം.
43 പുേരാഹിതൻ അത് പരിേശാധിക്കണം;
അവെന്റപിൻകഷണ്ടിയിേലാ മുൻകഷണ്ടിയിേലാ
ത്വക്കിൽകുഷ്ഠത്തിെന്റകാഴ്ചേപാെലവടുവിെന്റ
തിണർപ്പ് ചുവേപ്പാടുകൂടി െവളത്തതായിരുന്നാൽ
അവൻ കുഷ്ഠേരാഗി; 44 അവൻ അശുദ്ധൻ
തെന്ന; പുേരാഹിതൻ അവെന അശുദ്ധൻ
എന്നു തീർത്തു വിധിക്കണം; അവന് തലയിൽ
കുഷ്ഠേരാഗം ഉണ്ട.്

45 “വടുവുള്ള കുഷ്ഠേരാഗിയുെട വസ്്രതം
കീറിക്കളയണം: അവെന്റ തല മൂടാതിരിക്കണം;
അവൻ അധരം മൂടിെക്കാണ്ടിരിക്കയും§
അശുദ്ധൻഅശുദ്ധൻ എന്നു വിളിച്ച പറയുകയും

§ 13. 45 അവൻ അധരം മൂടിെക്കാണ്ടിരിക്കയും അവൻ
േമൽച്ചണ്ട് മൂടുകയും എന്നുമാകാം (ന്യ കിംഗ് െജയിംസ്
േവർഷൻ).
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േവണം. 46 അവന് േരാഗം ഉള്ള നാൾ
ഒെക്കയും അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കണം;
അവൻ അശുദ്ധൻ തെന്ന; അവൻ എകനായി
താമസിക്കണം; അവെന്റ താമസം പാളയത്തിനു
പുറത്തായിരിക്കണം.

47 “ആട്ട േരാമവസ്്രതേമാ ചണവസ്്രതേമാ
ആയ ഏതു വസ്്രതത്തിെലങ്കിലും
48 ചണംെകാേണ്ടാ ആട്ട േരാമംെകാേണ്ടാ
ഉള്ള പാവിൽ എങ്കിലും ഊടയിെലങ്കിലും
േതാലിെലങ്കിലും േതാൽെകാണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ
യാെതാരു സാധനത്തിൽ എങ്കിലും
49 കുഷ്ഠത്തിെന്റ വടുവായി വസ്്രതത്തിൽ
എങ്കിലും േതാലിെലങ്കിലും പാവിെലങ്കിലും
ഊടയിെലങ്കിലും േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു
സാധനത്തിെലങ്കിലും വടു ഇളം പച്ചേയാ
ഇളം ചുവേപ്പാ ആയിരുന്നാൽ അത്
കുഷ്ഠലക്ഷണം ആകുന്നു; അത് പുേരാഹിതെന
കാണിക്കണം. 50പുേരാഹിതൻവടു പരിേശാധിച്ച്
വടുവുള്ളതിെന ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്തിട്ട്
അടയ്ക്കണം. 51 അവൻ ഏഴാം ദിവസം
വടു പരിേശാധിക്കണം; വസ്്രതത്തിേലാ
പാവിേലാ ഊടയിേലാ േതാലിേലാ േതാൽെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കിയ യാെതാരു വസ്തുവിേലാ വടു
വ്യാപിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ആ വടു കഠിന കുഷ്ഠം;
അത് അശുദ്ധമാകുന്നു. 52 വടുവുള്ള സാധനം
ആട്ടിൻേരാമംെകാേണ്ടാ ചണംെകാേണ്ടാ ഉള്ള
വസ്്രതേമാ പാേവാ ഊടേയാ േതാൽെകാണ്ടുള്ള
യാെതാെന്നങ്കിലുേമാ ആയിരുന്നാലും അത്
ചുട്ട കളയണം; അത് കഠിന കുഷ്ഠം; അത്
തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 53 എന്നാൽ
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പുേരാഹിതൻ അത് പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ
വടു വസ്്രതത്തിേലാ പാവിേലാ ഊടയിേലാ
േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു സാധനത്തിേലാ
പരന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ 54 പുേരാഹിതൻ വടുവുള്ള
സാധനം കഴുകുവാൻ കല്പിക്കണം; അത്
പിെന്നയും ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് അകത്തിട്ട്
അടയ്ക്കണം. 55 കഴുകിയേശഷം പുേരാഹിതൻ
വടു പരിേശാധിക്കണം: വടു നിറം മാറാെതയും
പരക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ അത് അശുദ്ധം
ആകുന്നു; അത് തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം;
അത് അതിെന്റ അകേത്താ പുറേത്താ
തിെന്നടുക്കുന്ന ്രവണം. 56 പിെന്ന പുേരാഹിതൻ
പരിേശാധിക്കണം; കഴുകിയേശഷം വടുവിെന്റ
നിറം മങ്ങി എങ്കിൽ അവൻ അതിെന
വസ്്രതത്തിൽനിേന്നാ േതാലിൽനിേന്നാ
പാവിൽനിേന്നാഊടയിൽനിേന്നാകീറിക്കളയണം.
57 അത് വസ്്രതത്തിേലാ പാവിേലാ ഊടയിേലാ
േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു സാധനത്തിേലാ
കാണുന്നു എങ്കിൽ അത് പടരുന്നതാകുന്നു;
വടുവുള്ളതു തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം.
58 എന്നാൽ വസ്്രതേമാ പാേവാ ഊടേയാ
േതാൽെകാണ്ടുള്ള യാെതാരു സാധനേമാ
കഴുകിയേശഷം വടു അവയിൽ നിന്നു
നീങ്ങിേപ്പായി എങ്കിൽ അത് രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
കഴുകണം; അേപ്പാൾ അത് ശുദ്ധമാകും.
59 ആട്ട േരാമേമാ ചണേമാ െകാണ്ടുള്ള
വസ്്രതത്തിൽ എങ്കിലും പാവിൽ എങ്കിലും
ഊടയിൽ എങ്കിലും േതാൽെകാണ്ടുള്ള
യാെതാന്നിെലങ്കിലും ഉള്ള കുഷ്ഠത്തിെന്റ
വടുവിെനക്കുറിച്ച് അത് ശുദ്ധെമേന്നാ
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അശുദ്ധെമേന്നാ വിധിക്കുവാനുള്ള ്രപമാണം
ഇതുതെന്ന”.

14
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “കുഷ്ഠേരാഗിയുെട
ശുദ്ധീകരണദിവസത്തിൽ അവെന
സംബന്ധിച്ച ള്ള ്രപമാണം ഇതാണ്: അവെന
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
3 പുേരാഹിതൻ പാളയത്തിനു പുറത്ത് െചല്ലണം;
കുഷ്ഠേരാഗിയുെട കുഷ്ഠം സുഖമായി എന്നു
പുേരാഹിതൻ കണ്ടാൽ 4 ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുവാനുള്ളവനുേവണ്ടി ജീവനും ശുദ്ധിയുള്ള
രണ്ടു പക്ഷി, േദവദാരു, ചുവപ്പ നൂൽ,
ഈേസാപ്പ് എന്നിവ െകാണ്ടുവരുവാൻ
കല്പിക്കണം. 5 പുേരാഹിതൻ ഒരു പക്ഷിെയ
ഒരു മൺപാ്രതത്തിെല ഉറവ ജലത്തിന്മീെത
അറുക്കുവാൻ കല്പിക്കണം. 6 ജീവനുള്ള പക്ഷി,
േദവദാരു, ചുവപ്പ നൂൽ, ഈേസാപ്പ് എന്നിവ
അവൻഎടുത്ത് ഇവയും ജീവനുള്ളപക്ഷിെയയും
ഉറവ ജലത്തിന്മീെത അറുത്ത പക്ഷിയുെട
രക്തത്തിൽ മുക്കി 7 കുഷ്ഠശുദ്ധീകരണം
കഴിക്കുവാനുള്ളവെന്റേമൽഏഴു ്രപാവശ്യംതളിച്ച്
അവെന ശുദ്ധിയുള്ളവെനന്നു വിധിക്കുകയും
ജീവനുള്ള പക്ഷിെയ െവളിയിൽ വിടുകയും
േവണം. 8 ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവൻ
വസ്്രതം അലക്കി േരാമം ഒെക്കയും ക്ഷൗരം
െചയ്യിച്ച െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം; എന്നാൽ
അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും; അതിന് െറേശഷം
അവൻ പാളയത്തിൽ െചന്നു തെന്റ
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കൂടാരത്തിനു പുറത്ത് ഏഴു ദിവസം പാർക്കണം.
9 ഏഴാം ദിവസം അവൻ തലയും താടിയും
പുരികവും എല്ലാം െവടിപ്പാക്കണം; ഇങ്ങെന
അവൻ സകലേരാമവും ക്ഷൗരം െചയ്യിച്ച്
വസ്്രതം അലക്കുകയും േദഹം െവള്ളത്തിൽ
കഴുകുകയും േവണം; എന്നാൽ അവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും. 10 എട്ടാം ദിവസം അവൻ
ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട് ആൺകുഞ്ഞാടിെനയും
ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
െപൺകുഞ്ഞാടിെനയും േഭാജനയാഗമായിട്ട്
എണ്ണേചർത്ത മൂന്നിടങ്ങഴി* േനരിയമാവും ഒരു
കുറ്റി എണ്ണയും† െകാണ്ടുവരണം. 11ശുദ്ധീകരണം
കഴിക്കുന്ന പുേരാഹിതൻ ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവെന അവയുമായി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ നിർത്തണം. 12 പുേരാഹിതൻ
ആൺകുഞ്ഞാടുകളിൽ ഒന്നിെനയും
എണ്ണയും എടുത്ത് അകൃത്യയാഗമായി‡
അർപ്പിച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം
െചയ്യണം. 13 അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
പാപയാഗെത്തയും േഹാമയാഗെത്തയും
അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് കുഞ്ഞാടിെന
അറുക്കണം; അകൃത്യയാഗം പാപയാഗംേപാെല
പുേരാഹിതനുള്ളത് ആകുന്നു; അത്
അതിവിശുദ്ധം. 14 പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്തു

* 14. 10 മൂന്നിടങ്ങഴി മൂന്ന് കിേലാ്രഗാം † 14. 10 ഒരു കുറ്റി
എണ്ണയും 334 ്രഗാം ഒലിെവണ്ണ ‡ 14. 12 അകൃത്യയാഗമായി
്രപായശ്ചിത്തയാഗമായി
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ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവെന്റ വലതുകാതിെന്റ
അ്രഗത്തിേന്മലും വലതുൈകയുെട
െപരുവിരലിേന്മലും വലത്തുകാലിെന്റ
െപരുവിരലിേന്മലും പുരട്ടണം. 15 പിെന്ന
പുേരാഹിതൻ ആ എണ്ണ കുെറ തെന്റ
ഇടെത്ത ഉള്ളംൈകയിൽ ഒഴിക്കണം.
16 പുേരാഹിതൻ ഇടംൈകയിൽ ഉള്ള എണ്ണയിൽ
വലംൈകയുെട വിരൽ മുക്കി വിരൽെകാണ്ട്
ഏഴു ്രപാവശ്യം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
എണ്ണ തളിക്കണം. 17 ഉള്ളംൈകയിൽ
േശഷിച്ച എണ്ണ കുെറ പുേരാഹിതൻ
ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവെന്റ വലതുകാതിെന്റ
അ്രഗത്തിേന്മലും വലതുൈകയുെട
െപരുവിരലിേന്മലും വലതുകാലിെന്റ
െപരുവിരലിേന്മലും അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ
രക്തത്തിന്മീെത പുരട്ടണം. 18 പുേരാഹിതെന്റ
ഉള്ളംൈകയിൽ േശഷിപ്പ ള്ള എണ്ണ അവൻ
ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവെന്റ തലയിൽ ഒഴിച്ച്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. 19 പുേരാഹിതൻ
പാപയാഗം അർപ്പിച്ച് അശുദ്ധി നീക്കി
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്നവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിച്ചേശഷം േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറുക്കണം.
20പുേരാഹിതൻ േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിക്കണം; അങ്ങെന
പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം; എന്നാൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ
ആകും. 21 അവൻ ദരി്രദനും അ്രതയ്ക്കു
വകയില്ലാത്തവനും ആകുന്നു എങ്കിൽ
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തനിക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിനു
നീരാജനത്തിനായി അകൃത്യയാഗമായിട്ട്
ഒരു കുഞ്ഞാടിെനയും േഭാജനയാഗമായിട്ട്
എണ്ണേചർത്ത ഒരിടങ്ങഴി േനരിയമാവും
22 ഒരു കുറ്റി എണ്ണയും§ ്രപാപ്തിേപാെല രണ്ടു
കുറു്രപാവിെനേയാരണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ട ം മറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായിട്ട ം എടുത്ത് തെന്റ
ശുദ്ധീകരണത്തിനായി 23 എട്ടാം ദിവസം
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം. 24 പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിെയയും
എണ്ണയും എടുത്ത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം െചയ്യണം;
25 അവൻ അകൃത്യയാഗത്തിനുള്ള
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അറുക്കണം; പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തം കുെറ
എടുത്തു ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവെന്റ
വലതുകാതിെന്റ അ്രഗത്തിേന്മലും
വലതുൈകയുെട െപരുവിരലിേന്മലും
വലത്തുകാലിെന്റ െപരുവിരലിേന്മലും
പുരട്ടണം. 26 പുേരാഹിതൻ എണ്ണ കുെറ
തെന്റ ഇടെത്ത ഉള്ളംൈകയിൽ ഒഴിക്കണം.
27 പുേരാഹിതൻ ഇടത്തുൈകയിൽ ഉള്ള എണ്ണ
കുെറ വലത്തുൈകയുെട വിരൽെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം
തളിക്കണം. 28 പുേരാഹിതൻ ഉള്ളംൈകയിലുള്ള

§ 14. 22 ഒരു കുറ്റിഎണ്ണയും 334 ്രഗാം ഒലിെവണ്ണ
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എണ്ണ കുെറ ശുദ്ധികരണം കഴിയുന്നവെന്റ
വലത്തുകാതിെന്റ അ്രഗത്തിേന്മലും
വലത്തുൈകയുെട െപരുവിരലിേന്മലും
വലത്തുകാലിെന്റ െപരുവിരലിേന്മലും
അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തം ഉള്ളിടത്ത് പുരട്ടണം.
29 പുേരാഹിതൻ ഉള്ളംൈകയിൽ േശഷിക്കുന്ന
എണ്ണ അവൻ ശുദ്ധീകരണം കഴിയുന്നവെന്റ
തലയിൽ ഒഴിച്ച് അവനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം.
30 അവൻ ്രപാപ്തിേപാെല കുറു്രപാവുകളിേലാ
31 ്രപാവിൻകുഞ്ഞുങ്ങളിേലാ ഒന്നിെന
പാപയാഗമായിട്ട ം മറ്റതിെന േഹാമയാഗമായിട്ട ം
േഭാജനയാഗേത്താടുകൂടി അർപ്പിക്കണം;
ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ ശുദ്ധീകരണം
കഴിയുന്നവനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം.
32 ഇതു ശുദ്ധീകരണത്തിനുേവണ്ടി വകയില്ലാത്ത
കുഷ്ഠേരാഗിക്കുള്ള ്രപമാണം”.

33 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:
34 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന
കനാൻേദശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം ഞാൻ
നിങ്ങള െട അവകാശേദശത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ
കുഷ്ഠബാധ വരുത്തുേമ്പാൾ 35 വീട്ട ടമസ്ഥൻ
വന്നു ‘വീട്ടിൽ കുഷ്ഠലക്ഷണമുള്ളതായി
എനിക്ക് േതാന്നുന്നു’ എന്നു പുേരാഹിതെന
അറിയിക്കണം. 36അേപ്പാൾവീട്ടിലുള്ളസകലവും
അശുദ്ധമാകാതിരിക്കുവാൻ പുേരാഹിതൻ
വടു പരിേശാധിേക്കണ്ടതിനു െചല്ല ന്നതിനു
മുമ്പ് വീട് ഒഴിച്ചിടുവാൻ കല്പിക്കണം; പിെന്ന
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പുേരാഹിതൻവീടു പരിേശാധിക്കുവാൻഅകത്ത്
െചല്ലണം. 37 അവൻ വടു പരിേശാധിക്കണം;
വീടിെന്റ ചുവരിൽ ഇളംപച്ചയും ഇളംചുവപ്പ മായ
കുത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവ കാഴ്ചക്ക്
ചുവരിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതായി കണ്ടാൽ
പുേരാഹിതൻവീടുവിട്ട 38വാതില്ക്കൽവന്നുവീട്
ഏഴു ദിവസേത്തക്ക്അടച്ചിടണം. 39ഏഴാം ദിവസം
പുേരാഹിതൻ വീണ്ടും െചന്നു പരിേശാധിക്കണം;
വടു വീടിെന്റ ചുവരിൽ പരന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
40 വടുവുള്ള കല്ല് നീക്കി പട്ടണത്തിന് പുറത്ത്
ഒരു അശുദ്ധസ്ഥലത്ത് ഇടുവാൻ പുേരാഹിതൻ
കല്പിക്കണം. 41 പിെന്ന വീടിെന്റ അകം ഒെക്കയും
ചുരണ്ടിക്കണം; ചുരണ്ടിയ മണ്ണ് പട്ടണത്തിന്
പുറത്ത് ഒരു അശുദ്ധസ്ഥലത്തു കളയണം.
42 പിെന്ന േവെറ കെല്ലടുത്ത് ആ കല്ലിനു
പകരം െവക്കണം; േവെറ കുമ്മായം വീടിന്
േതക്കുകയും േവണം. 43 അങ്ങെന കല്ല്
നീക്കുകയും വീട് ചുരണ്ടുകയും കുമ്മായം
േതക്കുകയും െചയ്തേശഷം വടു പിെന്നയും
വീട്ടിൽ ഉണ്ടായി വന്നാൽ പുേരാഹിതൻ െചന്നു
പരിേശാധിക്കണം; 44 വടു വീട്ടിൽ വ്യാപിച്ചാൽ
അത് വീട്ടിൽ തിെന്നടുക്കുന്ന കുഷ്ഠം തെന്ന;
അത് അശുദ്ധം ആകുന്നു. 45 വീടിെന്റ കല്ല ം
മരവും കുമ്മായവും ഇടിച്ച െപാളിച്ച് പട്ടണത്തിന്
പുറത്ത് ഒരു അശുദ്ധസ്ഥലത്തു െകാണ്ടുേപായി
കളയണം. 46 വീട് അടച്ചിരുന്ന കാലത്ത്
എേപ്പാെഴങ്കിലും അതിനകത്ത് കടക്കുന്നവൻ
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധിയുള്ളവനായിരിക്കണം.
47വീട്ടിൽകിടക്കുന്നവൻവസ്്രതംഅലക്കണം;ആ
വീട്ടിൽ വച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനും വസ്്രതം
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അലക്കണം. 48 വീടിന് കുമ്മായം േതച്ചേശഷം
പുേരാഹിതൻ അകത്ത് െചന്നു പരിേശാധിച്ച്
വീട്ടിൽ വടു പരന്നിട്ടില്ല എന്നു കണ്ടാൽ വടു
മാറിേപ്പായതുെകാണ്ട് പുേരാഹിതൻ ആ വീടു
ശുദ്ധിയുള്ളത് എന്നു വിധിക്കണം. 49അേപ്പാൾ
അവൻ വീടു ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനു രണ്ടു പക്ഷി,
േദവദാരു, ചുവപ്പ നൂൽ, ഈേസാപ്പ് എന്നിവ
എടുത്ത് 50 ഒരു പക്ഷിെയ മൺപാ്രതത്തിലുള്ള
ഉറവുെവള്ളത്തിന്മീെത അറുക്കണം. 51 പിെന്ന
േദവദാരു, ഈേസാപ്പ,് ചുവപ്പ നൂൽ, ജീവനുള്ള
പക്ഷി എന്നിവ എടുത്ത് അറുത്ത പക്ഷിയുെട
രക്തത്തിലും ഉറവുെവള്ളത്തിലും മുക്കി
വീടിേന്മൽ ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിക്കണം.
52 പക്ഷിയുെട രക്തം, ഉറവുെവള്ളം, ജിവനുള്ള
പക്ഷി, േദവദാരു, ഈേസാപ്പ്, ചുവപ്പ നൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു വീടു ശുദ്ധീകരിക്കണം.
53 ജീവനുള്ള പക്ഷിെയ പട്ടണത്തിന് പുറത്ത്
െവളിയിൽ വിടണം; അങ്ങെന വീടിനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അത്
ശുദ്ധമാകും. 54 ഇതു സകല കുഷ്ഠത്തിനും
വടുവിനും 55 പുറ്റിനും വസ്്രതത്തിെന്റയും
വീടിെന്റയും 56 കുഷ്ഠത്തിനും തിണർപ്പിനും
ചുണങ്ങിനും ചിരങ്ങിനും െവളത്തപുള്ളിക്കും
ഉള്ള ്രപമാണം. 57 എേപ്പാൾ അശുദ്ധെമന്നും
എേപ്പാൾ ശുദ്ധെമന്നും അറിേയണ്ടതിന് ഇതു
കുഷ്ഠെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ്രപമാണം”.

15
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നിങ്ങൾ
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യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘ആർെക്കങ്കിലും തെന്റ
അംഗത്തിൽ ശുക്ല്രസവം ഉണ്ടായാൽ
അവൻ ്രസവത്താൽ അശുദ്ധൻ
ആകുന്നു. 3 ഇത് അവെന്റ ്രസവത്താലുള്ള
അശുദ്ധിയാകുന്നു: അവെന്റ അംഗം
്രസവിച്ച െകാണ്ടിരുന്നാലും അവെന്റ അംഗം
്രസവിക്കാെത അടഞ്ഞിരുന്നാലും അത് അശുദ്ധി
തെന്ന. 4 ്രസവക്കാരൻ കിടക്കുന്ന കിടക്ക
ഒെക്കയും അശുദ്ധം; അവൻ ഇരിക്കുന്ന
സാധനെമാെക്കയും അശുദ്ധം. 5 അവെന്റ
കിടക്ക െതാടുന്ന മനുഷ്യൻ വസ്്രതം അലക്കി
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം. 6 ്രസവക്കാരൻ
ഇരുന്ന സാധനത്തിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നവൻ
വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെരഅശുദ്ധൻആയിരിക്കുകയും േവണം.
7 ്രസവക്കാരെന്റ േദഹം െതാടുന്നവൻ വസ്്രതം
അലക്കിെവള്ളത്തിൽകുളിക്കുകയുംസന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം. 8 ്രസവക്കാരൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവെന്റേമൽ തുപ്പിയാൽ അവൻ
വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം.
9 ്രസവക്കാരൻ ഇരുന്നു യാ്രതെചയ്യന്ന ഏതു
ജീനിയും* അശുദ്ധമാകും. 10 ്രസവക്കാരെന്റ
കീെഴ ഇരുന്ന ഏതിെനയും െതാടുന്നവെനല്ലാം
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കണം;
അവെയ വഹിക്കുന്നവൻ വസ്്രതം

* 15. 9 ജീനിയും മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
മൄഗങ്ങള െട പുറത്തിടുന്നഇരിപ്പിടം.
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അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം.
11 ്രസവക്കാരൻ െവള്ളംെകാണ്ട് ൈകകഴുകാെത
ആെര എങ്കിലും െതാട്ടാൽ അവൻ വസ്്രതം
അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും
േവണം. 12 ്രസവക്കാരൻ െതാട്ട മൺപാ്രതം
ഉടച്ച കളേയണം; മരപ്പാ്രതെമല്ലാം െവള്ളംെകാണ്ട്
കഴുകണം. 13 ്രസവക്കാരൻ ്രസവം
മാറി ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ആകുേമ്പാൾ
ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഏഴു ദിവസം എണ്ണിയിട്ട്
വസ്്രതം അലക്കി േദഹം ഒഴുക്കുെവള്ളത്തിൽ
കഴുകണം; എന്നാൽ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ
ആകും. 14 എട്ടാം ദിവസം അവൻ രണ്ടു
കുറു്രപാവിെനേയാരണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
എടുത്ത് സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വന്ന് അവെയ
പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽ െകാടുക്കണം.
15 പുേരാഹിതൻ അവയിൽ ഒന്നിെന
പാപയാഗമായിട്ട ം മേറ്റതിെന േഹാമയാഗമായിട്ട ം
അർപ്പിക്കണം; ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ
അവനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അവെന്റ ്രസവത്തിനു ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം.
16 ഒരുവന് ബീജം േപായാൽ അവൻ തെന്റ
േദഹം മുഴുവനും െവള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും
സന്ധ്യവെരഅശുദ്ധൻആയിരിക്കുകയും േവണം.
17ബീജം വീണ സകലവസ്്രതവും എല്ലാ േതാലും
െവള്ളത്തിൽ കഴുകുകയും അത് സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധമായിരിക്കുകയും േവണം. 18 പുരുഷനും
സ്്രതീയും തമ്മിൽ ബീജസ്ഖലനേത്താടുകൂടി
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ശയിച്ചാൽഇരുവരും െവള്ളത്തിൽകുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെരഅശുദ്ധരായിരിക്കുകയും േവണം.

19 “ ‘ഒരു സ്്രതീക്ക് ്രസവമുണ്ടായി അവള െട
അംഗ്രസവം രക്തം ആയിരുന്നാൽ അവൾ
ഏഴു ദിവസം അശുദ്ധയായിരിക്കണം;
അവെള െതാടുന്നവെനല്ലാം സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കണം. 20 അവള െട
അശുദ്ധിയിൽ അവൾ ഏതിേന്മെലങ്കിലും
കിടന്നാൽഅെതാെക്കയുംഅശുദ്ധമായിരിേക്കണം;
അവൾ ഏതിേന്മെലങ്കിലും ഇരുന്നാൽ
അെതാെക്കയും അശുദ്ധമായിരിക്കണം.
21 അവള െട കിടക്ക െതാടുന്നവെനല്ലാം
വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും
േവണം. 22 അവൾ ഇരുന്ന ഏെതാരു
സാധനവും െതാടുന്നവെനല്ലാം വസ്്രതം അലക്കി
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം. 23അവള െട
കിടക്കേമേലാ അവൾ ഇരുന്നതിേന്മേലാ
ഉള്ള ഏെതാെന്നങ്കിലും െതാടുന്നവൻ
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കണം.
24 ഒരുവൻ അവേളാടുകൂടി ശയിക്കുകയും
അവള െട അശുദ്ധി അവെന്റേമൽ
ആകുകയും െചയ്താൽ അവൻ ഏഴു
ദിവസം അശുദ്ധനായിരിക്കണം; അവൻ
കിടക്കുന്ന കിടക്ക ഒെക്കയും അശുദ്ധമാകും.
25 ഒരു സ്്രതീക്ക് ഋതുകാലത്തല്ലാെത
രക്ത്രസവം ഏെറ ദിവസം ഉണ്ടാകുകേയാ
ഋതുകാലത്തിനുമപ്പ റം ്രസവിക്കുകേയാ
െചയ്താൽ അവള െട അശുദ്ധിയുെട
്രസവകാലം എല്ലാം ഋതുകാലംേപാെല
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ഇരിക്കണം; അവൾ അശുദ്ധയായിരിക്കണം.
26 രക്ത്രസവമുള്ള കാലെത്തല്ലാം അവൾ
കിടക്കുന്ന കിടക്കെയാെക്കയും ഋതുകാലത്തിെല
കിടക്കേപാെല ഇരിക്കണം; അവൾ
ഇരിക്കുന്ന സാധനെമല്ലാം ഋതുകാലത്തിെല
അശുദ്ധിേപാെലഅശുദ്ധമായിരിക്കണം. 27അവ
െതാടുന്നവെനല്ലാം അശുദ്ധനാകും; അവൻ
വസ്്രതം അലക്കി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം.
28 രക്ത്രസവം മാറി ശുദ്ധിയുള്ളവളായാൽ
അവൾ ഏഴു ദിവസം എണ്ണിെക്കാള്ളണം;
അതിന് െറേശഷം അവൾ ശുദ്ധിയുള്ളവളാകും.
29എട്ടാം ദിവസംഅവൾരണ്ടുകുറു്രപാവിെനേയാ
രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ എടുത്ത്
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
30 പുേരാഹിതൻ ഒന്നിെന പാപയാഗമായിട്ട ം
മേറ്റതിെന േഹാമയാഗമായിട്ട ം അർപ്പിക്കണം;
ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ അവൾക്കുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവള െട
അശുദ്ധിയുെട രക്ത്രസവംനിമിത്തം
്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കണം.

31 “ ‘യി്രസാേയൽ മക്കള െട നടുവിലുള്ള എെന്റ
നിവാസം അവർ അശുദ്ധമാക്കിയിട്ട അവരുെട
അശുദ്ധികളിൽ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു
നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ മക്കെള അവരുെട
അശുദ്ധികളിൽനിന്ന് ഇങ്ങെനഅകറ്റണം.

32 “ ‘ഇതു ്രസവക്കാരനും ബീജസ്ഖലനത്താൽ
അശുദ്ധനായവനും 33 ഋതുസംബന്ധമായ
ദീനമുള്ളവൾക്കും ്രസവമുള്ള പുരുഷനും
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സ്്രതീക്കും അശുദ്ധേയാടുകൂടി ശയിക്കുന്നവനും
ഉള്ള ്രപമാണം’ ”.

16
1 അഹേരാെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാർ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അടുത്തു
െചന്നിട്ട് മരിച്ച േപായേശഷം യേഹാവ
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ:
2 “കൃപാസനത്തിന്മീെത േമഘത്തിൽ ഞാൻ
െവളിെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടു നിെന്റ സേഹാദരനായ
അഹേരാൻ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തു
െപട്ടകത്തിേന്മലുള്ള കൃപാസനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ എല്ലാസമയത്തും വരരുത് എന്ന്
അവേനാട് പറയണം. 3 പാപയാഗത്തിന്
ഒരു കാളക്കിടാവിെന്റ രക്തേത്താടും
േഹാമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന്റ
രക്തേത്താടുംകൂടി അഹേരാൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടക്കണം. 4 അവൻ
പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ അങ്കി
ധരിച്ച േദഹത്തിൽ പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള
കാൽചട്ട ഇട്ട പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള
നടുെക്കട്ട െകട്ടി പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള
മുടിയും* െവക്കണം; ഇവ വിശുദ്ധവസ്്രതം
ആകയാൽ അവൻ േദഹം െവള്ളത്തിൽ
കഴുകിയേശഷം അവ ധരിക്കണം. 5 അവൻ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട സഭയുെട പക്കൽനിന്ന്
പാപയാഗത്തിനു രണ്ടു േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും
േഹാമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും

* 16. 4 മുടിയും തലപ്പാവ്,ശിേരാവസ്്രതം.
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വാങ്ങണം. 6 തനിക്കുേവണ്ടിയുള്ള
പാപയാഗത്തിെന്റ കാളെയ അഹേരാൻ
അർപ്പിച്ച തനിക്കും കുടുംബത്തിനുംേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. 7 അവൻ ആ
രണ്ടു േകാലാട്ട െകാറ്റെന െകാണ്ടുവന്നു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിർത്തണം.
8 പിെന്ന അഹേരാൻ യേഹാവയ്ക്ക് എന്ന്
ഒരു ചീട്ട ം അസേസ്സലിന് എന്ന് മെറ്റാരു ചീട്ട ം
ഇങ്ങെന രണ്ടു േകാലാട്ട െകാറ്റനും ചീട്ടിടണം.
9യേഹാവയ്ക്കുള്ളചീട്ട വീണേകാലാട്ട െകാറ്റെന
അഹേരാൻ െകാണ്ടുവന്നു പാപയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 10 അസേസ്സലിനു ചീട്ട വീണ
േകാലാട്ട െകാറ്റെന, അതിനാൽ ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണ്ടതിന് അതിെന അസേസ്സലിനു
മരുഭൂമിയിേലക്ക് വിട്ടയയ്േക്കണ്ടതിനുമായി
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ജീവേനാെട
നിർത്തണം. 11 പിെന്ന തനിക്കുേവണ്ടിയുള്ള
പാപയാഗത്തിെന്റകാളെയഅഹേരാൻഅർപ്പിച്ച്
തനിക്കും കുടുംബത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിച്ച തനിക്കുേവണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിെന്റ
കാളെയ അറുക്കണം. 12അവൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഉള്ള
തീക്കനൽ ഒരു ധൂപകലശത്തിൽ നിറച്ച്
സൗരഭ്യമുള്ള ധൂപവർഗ്ഗചൂർണ്ണം ൈക നിറെയ
എടുത്തു തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്ത് െകാണ്ടുവരണം.
13 താൻ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു ധൂപത്തിെന്റ
േമഘം സാക്ഷ്യത്തിേന്മലുള്ള കൃപാസനെത്ത
മറയ്ക്കുവാൻതക്കവണ്ണംഅവൻയേഹാവയുെട
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സന്നിധിയിൽ ധൂപവർഗ്ഗം തീയിൽ ഇടണം.
14 അവൻ കാളയുെട രക്തം കുെറ എടുത്തു
വിരൽെകാണ്ട് കിഴേക്കാട്ട കൃപാസനത്തിേന്മൽ
തളിക്കണം; അവൻ രക്തം കുെറ തെന്റ
വിരൽെകാണ്ട് കൃപാസനത്തിെന്റ മുമ്പിലും
ഏഴു ്രപാവശ്യം തളിക്കണം. 15 പിെന്ന
അഹേരാൻ ജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
പാപയാഗത്തിെന്റ േകാലാട്ട െകാറ്റെന അറുത്തു
രക്തം തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്തു െകാണ്ടുവന്നു
കാളയുെട രക്തംെകാണ്ടു െചയ്തതുേപാെല
ഇതിെന്റ രക്തംെകാണ്ടും െചയ്ത് രക്തം
കൃപാസനത്തിേന്മലും കൃപാസനത്തിെന്റ
മുമ്പിലും തളിക്കണം. 16 യി്രസാേയൽ
മക്കള െട അശുദ്ധികൾ നിമിത്തവും
അവരുെട സകലപാപവുമായ ലംഘനങ്ങൾ
നിമിത്തവും അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; അവരുെട ഇടയിൽ
അവരുെട അശുദ്ധിയുെട നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന
സമാഗമനകൂടാരത്തിനും അവൻ അങ്ങെന
തെന്ന െചയ്യണം. 17അവൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാൻ കടന്നിട്ട് പുറത്തു
വരുന്നതുവെര സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
ആരും ഉണ്ടായിരിക്കരുത;് ഇങ്ങെന അവൻ
തനിക്കും കുടുംബത്തിനും യി്രസാേയലിെന്റ
സർവ്വസഭയ്ക്കുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം. 18പിെന്നഅഹേരാൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിലുള്ള യാഗപീഠത്തിങ്കൽ െചന്ന്
അതിനുേവണ്ടിയും ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം.
കാളയുെട രക്തവും േകാലാട്ട െകാറ്റെന്റ
രക്തവും കുേറെശ്ശ എടുത്തു യാഗപീഠത്തിെന്റ
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െകാമ്പുകളിൽ ചുറ്റ ം പുരട്ടണം. 19 അവൻ
രക്തം കുെറ വിരൽെകാണ്ട് ഏഴു
്രപാവശ്യം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച്
യി്രസാേയൽ മക്കള െട അശുദ്ധികൾ നീക്കി
െവടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കണം. 20 അവൻ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനും സമാഗമനകൂടാരത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും ഇങ്ങെന ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിച്ച തീർന്നേശഷം ജീവേനാടിരിക്കുന്ന
േകാലാട്ട െകാറ്റെന െകാണ്ടുവരണം.
21 ജീവേനാടിരിക്കുന്ന േകാലാട്ട െകാറ്റെന്റ
തലയിൽ അഹേരാൻ ൈക രണ്ടും വച്ച്
യി്രസാേയൽ മക്കള െട എല്ലാകുറ്റങ്ങള ം
സകലപാപങ്ങള മായ ലംഘനങ്ങെളാെക്കയും
ഏറ്റ പറഞ്ഞ് േകാലാട്ട െകാറ്റെന്റ തലയിൽ
ചുമത്തി, നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരു ആള െട
ൈകവശം അതിെന മരുഭൂമിയിേലക്ക്
അയയ്ക്കണം. 22 േകാലാട്ട െകാറ്റൻ അവരുെട
കുറ്റങ്ങൾ സർവ്വവും ശൂന്യ്രപേദശേത്തക്കു
ചുമന്നുെകാണ്ടു േപാകണം; അവൻ
േകാലാട്ട െകാറ്റെന മരുഭൂമിയിൽ വിടണം.
23 പിെന്ന അഹേരാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
വന്നു താൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടന്നേപ്പാൾ
ധരിച്ചിരുന്ന പഞ്ഞിനൂൽവസ്്രതം നീക്കി
അവിെട വേച്ചക്കണം. 24 അവൻ ഒരു
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച െവള്ളംെകാണ്ട് േദഹം
കഴുകി സ്വന്തവസ്്രതം ധരിച്ച പുറത്തുവന്ന് തെന്റ
േഹാമയാഗവും ജനത്തിെന്റ േഹാമയാഗവും
അർപ്പിച്ച തനിക്കും ജനത്തിനുംേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. 25 അവൻ
പാപയാഗത്തിെന്റ േമദസ്സ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
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ദഹിപ്പിക്കണം. 26ആട്ട െകാറ്റെന അസേസ്സലിന്
െകാണ്ടുേപായി വിട്ടവൻ വസ്്രതം അലക്കി േദഹം
െവള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിനുേശഷം േവണം
പാളയത്തിൽ വരുന്നത.് 27 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിനു രക്തം
െകാണ്ടുേപായ പാപയാഗത്തിെന്റ കാളെയയും
േകാലാട്ട െകാറ്റെനയും പാളയത്തിനു പുറത്തു
െകാണ്ടുേപാകണം;അവയുെട േതാലും മാംസവും
ചാണകവും തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം.
28 അവെയ ചുട്ട കളഞ്ഞവൻ പാളയത്തിൽ
വരുന്നത് വസ്്രതം അലക്കി േദഹം െവള്ളത്തിൽ
കഴുകിയതിനുേശഷം േവണം.

29 “ഇതു നിങ്ങൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടം ആയിരിക്കണം; ഏഴാം മാസം പത്താം
തീയതി നിങ്ങൾ ആത്മതപനം െചയ്യണം†;
സ്വേദശിയും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന
പരേദശിയും യാെതാരുേവലയും െചയ്യരുത.്
30 ആ ദിവസത്തിൽ ആണേല്ലാ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിനു
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുകയും
നിങ്ങള െട സകലപാപങ്ങള ം നീക്കി
നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്യന്നത.്
31 അത് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധസ്വസ്ഥതയുള്ള
ശബ്ബത്ത് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ
ആത്മതപനം െചയ്യണം; അത് നിങ്ങൾക്ക്
എേന്നക്കുമുള്ള ചട്ടമാകുന്നു. 32 അപ്പനു
പകരം പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
അഭിഷിക്തനാകുകയും ്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്ത പുേരാഹിതൻതെന്ന ്രപായശ്ചിത്തം

† 16. 29 ആത്മതപനം െചയ്യണം ഉപവസിക്കണംഎന്നുമാകാം.
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കഴിക്കണം. 33 അവൻ വിശുദ്ധവസ്്രതമായ
പഞ്ഞിനൂൽവസ്്രതം ധരിച്ച് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു
്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കണം;സമാഗമനകൂടാരത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം;
പുേരാഹിതന്മാർക്കും സഭയിെല
സകലജനത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം. 34 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി അവരുെട
സകലപാപങ്ങൾക്കായിട്ട ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിേക്കണ്ടതിന് ഇതുനിങ്ങൾക്ക്എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടം ആയിരിക്കണം;” യേഹാവ േമാെശേയാടു
കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്നഅവൻെചയ്തു.

17
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ അഹേരാേനാടും
പു്രതന്മാേരാടും എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടും
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവ കല്പിച്ച
കാര്യം ഇതാകുന്നു: 3 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ
ആെരങ്കിലും കാളെയേയാ ആട്ടിൻകുട്ടിെയേയാ
േകാലാടിെനേയാ പാളയത്തിൽവെച്ചങ്കിലും
പാളയത്തിനു പുറത്തുവെച്ചങ്കിലും
അറുക്കുകയും 4 അതിെന യേഹാവയുെട
കൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ യേഹാവയ്ക്കു
വഴിപാടായി അർപ്പിേക്കണ്ടതിനു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
െകാണ്ടുവരാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ അത്
അവനു രക്തപാതകമായി എണ്ണണം; അവൻ
രക്തം െചാരിയിച്ച ; ആ മനുഷ്യെന അവെന്റ
ജനത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയണം.
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5 യി്രസാേയൽ മക്കൾ െവളി്രമ്പേദശത്തുവച്ച്
അർപ്പിച്ച വരുന്ന യാഗങ്ങെള യേഹാവയ്ക്കു
സമാധാനയാഗങ്ങളായി അർപ്പിേക്കണ്ടതിനു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവേരണ്ടതാകുന്നു.
6 പുേരാഹിതൻ അവയുെട രക്തം
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച
േമദസ്സ യേഹാവയ്ക്കു സൗരഭ്യവാസനയായി
ദഹിപ്പിക്കണം. 7 അവർ പരസംഗമായി
പിന്തുടരുന്ന ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഇനി തങ്ങള െട
ബലികൾ അർപ്പിക്കരുത;് ഇതു
തലമുറതലമുറയായി അവർക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടംആയിരിക്കണം.’

8 “നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേലാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
പാർക്കുന്ന പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും
േഹാമയാഗേമാ ഹനനയാഗേമാ അർപ്പിക്കുകയും
9 അത് യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിേക്കണ്ടതിനു
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
െകാണ്ടുവരാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽഅവെന
അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയണം.
10യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേലാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
പാർക്കുന്ന പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും വല്ല
രക്തവും ഭക്ഷിച്ചാൽ രക്തം ഭക്ഷിച്ചവെന്റ േനെര
ഞാൻ ദൃഷ്ടിവച്ച് അവെന അവെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയും. 11 മാംസത്തിെന്റ
ജീവൻ രക്തത്തിൽ അേല്ലാ ഇരിക്കുന്നത;്
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യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാൻ ഞാൻ അത്
നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു; രക്തമാണേല്ലാ
ജീവൻമൂലമായി ്രപായശ്ചിത്തം ആകുന്നത.്
12അതുെകാണ്ടേ്രത “നിങ്ങളിൽയാെതാരുത്തനും
രക്തം ഭക്ഷിക്കരുത;് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
പാർക്കുന്ന പരേദശിയും രക്തം ഭക്ഷിക്കരുത”്
എന്നുഞാൻയി്രസാേയൽമക്കേളാടു കല്പിച്ചത.്

13 “ ‘യി്രസാേയൽമക്കളിേലാ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന പരേദശികളിേലാ
ആെരങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാകുന്ന ഒരു മൃഗെത്തേയാ
പക്ഷിെയേയാ േവട്ടയാടി പിടിച്ചാൽ അവൻ
അതിെന്റ രക്തം കളഞ്ഞു മണ്ണിട്ട മൂടണം.
14 സകലജഡത്തിെന്റയും ജീവൻ അതിെന്റ
ജീവന് ആധാരമായ രക്തം തെന്ന.
അതുെകാണ്ടേ്രത ഞാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട:് “യാെതാരു ജഡത്തിെന്റ രക്തവും
നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത”് എന്നു കല്പിച്ചത്;
സകലജഡത്തിെന്റയും ജീവൻ അതിെന്റ
രക്തമേല്ലാ; അത് ഭക്ഷിക്കുന്നവെനെയല്ലാം
േഛദിച്ച കളയണം. 15 സ്വാഭാവികമായി
ചത്തതിെനേയാ പറിച്ച കീറിേപ്പായതിെനേയാ
ഭക്ഷിക്കുന്നവെനല്ലാം സ്വേദശിയായാലും
പരേദശിയായാലും വസ്്രതം അലക്കി
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും േവണം;പിെന്നഅവൻ
ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും. 16വസ്്രതംഅലക്കാെതയും
േദഹം കഴുകാെതയും ഇരുന്നാൽ അവൻ കുറ്റം
വഹിക്കണം’ ”.
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18
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു; 3 നിങ്ങൾ
പാർത്തിരുന്നഈജിപ്റ്റിെലനടപ്പ േപാെലനിങ്ങൾ
നടക്കരുത;് ഞാൻ നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുന്ന
കനാൻേദശത്തിെല നടപ്പ േപാെലയും അരുത;്
അവരുെട ചട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾനടക്കുകയുമരുത.്
4 എെന്റ വിധികെള അനുസരിച്ച് എെന്റ
ചട്ടങ്ങെള ്രപമാണിച്ച നടക്കണം; ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.
5 ആകയാൽ എെന്റ ചട്ടങ്ങള ം ന്യായങ്ങള ം
നിങ്ങൾ ്രപമാണിക്കണം; അവെയ െചയ്യന്ന
മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജീവിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു.

6 “ ‘നിങ്ങളിൽ ആരും തനിക്കു
രക്തസംബന്ധമുള്ള യാെതാരുത്തരുെടയും
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുവാൻ* തക്കവണ്ണം
അവേരാട് അടുക്കരുത;് ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 7 നിെന്റ അപ്പെന്റ നഗ്നതയും
അമ്മയുെട നഗ്നതയും അനാവൃതമാക്കരുത.്
അവൾ നിെന്റ അമ്മയാകുന്നു; അവള െട
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത.് 8 അപ്പെന്റ
ഭാര്യയുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;് അത്
നിെന്റ അപ്പെന്റ നഗ്നതയേല്ലാ. 9 അപ്പെന്റ
മകേളാ അമ്മയുെട മകേളാ ആയ നിെന്റ
സേഹാദരിയുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;്
വീട്ടിൽ ജനിച്ചവരായാലും അന്യേദശത്ത്

* 18. 6 അനാവൃതമാക്കുവാൻനഗ്നമാക്കുക.
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ജനിച്ചവരായാലും അവരുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുത.് 10നിെന്റ മകെന്റ മകള െട
നഗ്നതേയാ മകള െട മകള െട നഗ്നതേയാ
അനാവൃതമാക്കരുത;് അവരുെട നഗ്നത നിേന്റത്
തെന്നയേല്ലാ. 11 നിെന്റ അപ്പനു ജനിച്ചവള ം
അവെന്റ ഭാര്യയുെട മകള മായവള െട
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;് അവൾ നിെന്റ
സേഹാദരിയേല്ലാ. 12അപ്പെന്റ സേഹാദരിയുെട
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;് അവൾ
അപ്പെന്റ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരത്തിയേല്ലാ.
13 അമ്മയുെട സേഹാദരിയുെട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുത;് അവൾ നിെന്റ അമ്മയുെട
അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരത്തിയേല്ലാ. 14 അപ്പെന്റ
സേഹാദരെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;്
അവെന്റ ഭാര്യേയാട് അടുക്കയുമരുത;് അവൾ
നിെന്റ ഇളയമ്മയേല്ലാ. 15 നിെന്റ മരുമകള െട
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;് അവൾ നിെന്റ
മകെന്റ ഭാര്യ അേല്ലാ; അവള െട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുത.് 16 സേഹാദരെന്റ
ഭാര്യയുെട നഗ്നത അനാവൃതമാക്കരുത;് അത്
നിെന്റ സേഹാദരെന്റ നഗ്നതയേല്ലാ. 17 ഒരു
സ്്രതീയുെടയും അവള െട മകള െടയും നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുത;് അവള െട മകെന്റ
മകള െടേയാ അെല്ലങ്കിൽ അവള െട മകള െട
മകള െടേയാ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുമാറ്
അവെര പരി്രഗഹിക്കരുത:് അവർ അടുത്ത
ചാർച്ചക്കാരേല്ലാ; അത് ദുഷ്കർമ്മം.
18 ഭാര്യ ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ അവെള
ദുഃഖിപ്പിക്കുവാൻ അവള െട സേഹാദരിയുെട
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നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുമാറ് അവെളക്കൂടി
പരി്രഗഹിക്കരുത.് 19 ഒരു സ്്രതീ ഋതു നിമിത്തം
അശുദ്ധയായിരിക്കുേമ്പാൾ അവള െട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കുമാറ് അവേളാട് അടുക്കരുത.്
20 കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യേയാടുകൂടി ശയിച്ച്
അവെളെക്കാണ്ടു നിെന്ന അശുദ്ധനാക്കരുത.്
21 നിെന്റ സന്തതിയിൽ ഒന്നിെനയും േമാെലക്കിന്
അർപ്പിച്ച് നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത
അശുദ്ധമാക്കരുത;് ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു.
22 സ്്രതീേയാട് എന്നേപാെല പുരുഷേനാടുകൂടി
ശയിക്കരുത;് അത് േമ്ലച്ഛത. 23 യാെതാരു
മൃഗേത്താടുംകൂടി ശയിച്ച് അതിനാൽ നിെന്ന
അശുദ്ധനാക്കരുത;് യാെതാരു സ്്രതീയും ഒരു
മൃഗേത്താടുകൂടി ശയിേക്കണ്ടതിന് അതിെന്റ
മുമ്പിൽനില് ക്കുകയുംഅരുത;്അത് നികൃഷ്ടം.

24 “ ‘ഇവയിൽ ഒന്നുെകാണ്ടും നിങ്ങെള
തെന്ന അശുദ്ധരാക്കരുത;് ഞാൻ നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്ന ജനതകൾ
ഇവയാൽ ഒെക്കയും തങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു. 25 േദശവും
അശുദ്ധമായിത്തീർന്നു; അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ അതിെന്റ അകൃത്യം അതിേന്മൽ
സന്ദർശിക്കുന്നു; േദശം തെന്റ നിവാസികെള
ഛർദ്ദിച്ച കളയുന്നു. 26 ഈ േമ്ലച്ഛത സകലവും
നിങ്ങൾക്ക് മുേമ്പ ആ േദശത്തുണ്ടായിരുന്ന
മനുഷ്യർ െചയ്തു, േദശം അശുദ്ധമായി
തീർന്നു. 27 നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന
ജനതകെള േദശം ഛർദ്ദിച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല
നിങ്ങൾ അതിെന അശുദ്ധമാക്കിയിട്ട
നിങ്ങെളയും ഛർദ്ദിച്ച കളയാതിരിക്കുവാൻ
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നിങ്ങൾ എെന്റ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
്രപമാണിക്കണം; 28 ഈ േമ്ലച്ഛതകളിൽ
യാെതാന്നും സ്വേദശിയാകെട്ട നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന പരേദശിയാകെട്ട െചയ്യരുത.്
29 ആെരങ്കിലും ഈ സകലേമ്ലച്ഛതകളിൽ
ഏെതങ്കിലും െചയ്താൽഅങ്ങെനെചയ്യന്നവെര
അവരുെട ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയണം.
30 ആകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഈ
േമ്ലച്ഛമായ ആചാരങ്ങളിൽ യാെതാന്നും
െചയ്യാെതയും അവയാൽ നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധരാകാെതയും ഇരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ
എെന്റ കൽപ്പനകൾ ്രപമാണിക്കണം; ഞാൻ
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു’ ”.

19
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സർവ്വസഭേയാടും പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ എന്ന ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ
നിങ്ങള ം വിശുദ്ധരായിരിക്കുവീൻ. 3 നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തനും താന്താെന്റ അമ്മെയയും
അപ്പെനയും ഭയെപ്പടണം; എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ
്രപമാണിക്കണം: ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. 4 വി്രഗഹങ്ങള െട
അടുക്കേലക്ക് തിരിയരുത;് േദവന്മാെര
നിങ്ങൾക്ക് വാർത്തുണ്ടാക്കരുത;് ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.
5 യേഹാവയ്ക്കു സമാധാനയാഗം അർപ്പിക്കുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ്രപസാദം ലഭിക്കുവാൻ
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തക്കവണ്ണം അർപ്പിക്കണം. 6 അർപ്പിക്കുന്ന
ദിവസവും പിെറ്റന്നാള ം അത് ഭക്ഷിക്കാം;
മൂന്നാം ദിവസംവെര േശഷിക്കുന്നതു തീയിൽ
ഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 7 മൂന്നാംദിവസം
ഭക്ഷിച്ച എന്നു വരികിൽ അത് അറപ്പാകുന്നു;
്രപസാദമാകുകയില്ല. 8 അത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ
കുറ്റം വഹിക്കും; യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായത്
അവൻഅശുദ്ധമാക്കിയേല്ലാ; അവെന അവെന്റ
ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയണം.

9 “ ‘നിങ്ങള െട നിലത്തിെല ധാന്യവിള
നിങ്ങൾ െകായ്യ േമ്പാൾ വയലിെന്റ അരികു
തീർത്തു െകായ്യരുത;് നിെന്റ െകായ്ത്തിൽ
കാലാ െപറുക്കുകയും അരുത.് 10 നിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ കാലാ പറിക്കരുത;്
നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്ന
പഴം െപറുക്കുകയും അരുത.് അവെയ
ദരി്രദനും പരേദശിക്കും വിേട്ടക്കണം;
ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു. 11 േമാഷ്ടിക്കരുത,് ചതിക്കരുത,്
ഒരുവേനാട് ഒരുവൻ േഭാഷ്കുപറയരുത.്
12 എെന്റ നാമെത്തെക്കാണ്ടു കള്ളസ്സത്യം
െചയ്തു നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമെത്ത
അശുദ്ധമാക്കരുത;് ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു.
13 കൂട്ട കാരെന പീഡിപ്പിക്കരുത;് അവെന
െകാള്ളയടിക്കുകയും അരുത്; കൂലിക്കാരെന്റ
കൂലി പിേറ്റന്നു രാവിെലവെര നിെന്റ പക്കൽ
ഇരിക്കരുത.് 14 െചകിടെന ശപിക്കരുത;്
കുരുടെന്റ മുമ്പിൽ തടസ്സം െവക്കരുത;് നിെന്റ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടണം; ഞാൻ യേഹാവ
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ആകുന്നു. 15 ന്യായവിസ്താരത്തിൽ അന്യായം
െചയ്യരുത;് എളിയവെന്റ മുഖം േനാക്കാെതയും
വലിയവെന്റ മുഖം ആദരിക്കാെതയും നിെന്റ
കൂട്ട കാരനു* നീതിേയാെട ന്യായം വിധിക്കണം.
16 നിെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ഏഷണി
പറഞ്ഞു നടക്കരുത;് നിെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ
ജീവെനതിരായി നീ നിലപാെടടുക്കരുത;് ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 17 സേഹാദരെന നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ േദ്വഷിക്കരുത്; കൂട്ട കാരെന്റ
പാപം നിെന്റേമൽ വരാതിരിക്കുവാൻ അവെന
നിശ്ചയമായി ശാസിക്കണം. ്രപതികാരം
െചയ്യരുത.് 18നിെന്റ ജനത്തിെന്റ മക്കേളാടു പക
െവക്കരുത;് കൂട്ട കാരെന† നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന
സ്േനഹിക്കണം; ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു.
19 നിങ്ങൾ എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിക്കണം.
രണ്ടുതരം മൃഗങ്ങെള തമ്മിൽ ഇണ േചർക്കരുത;്
നിെന്റ വയലിൽ കൂട്ട വിത്തു വിതയ്ക്കരുത;്
രണ്ടു വക സാധനം കലർന്ന വസ്്രതം
ധരിക്കരുത.് 20 ഒരു പുരുഷന് നിയമിച്ചവള ം
വീെണ്ടടുക്കെപ്പടുകേയാ സ്വാത്രന്ത്യം കിട്ട കേയാ
െചയ്യാത്തവള മായഒരു ദാസിേയാടുകൂടി ഒരുവൻ
ശയിച്ചാൽ അവെര ശിക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ
അവൾ സ്വാത്രന്ത്യമില്ലാത്തവളായതുെകാണ്ട്
അവെര െകാല്ലരുത;് 21 അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് അകൃത്യയാഗത്തിനായി‡
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ ഒരു

* 19. 15 കൂട്ട കാരനു അയൽക്കാരന് (എന്ന് മൂലഭാഷയിൽ).
† 19. 18 കൂട്ട കാരെന -അയൽക്കാരെന (മൂലഭാഷയിൽ). ‡ 19.
21 അകൃത്യയാഗത്തിനായി ്രപായശ്ചിത്തയാഗത്തിനായി
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ആട്ട െകാറ്റെന െകാണ്ടുവരണം. 22 അവൻ
െചയ്ത പാപത്തിനായി പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ ആട്ട െകാറ്റെനെക്കാണ്ട്
അവനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അവൻ
െചയ്ത പാപം അവേനാട് ക്ഷമിക്കും. 23നിങ്ങൾ
േദശത്ത് എത്തി ഭക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്ന
സകലവിധ വൃക്ഷങ്ങള ം നട്ടേശഷം നിങ്ങൾക്ക്
അവയുെടഫലംപരിേച്ഛദനകഴിയാത്തതുേപാെല
ആയിരിക്കണം; അത് മൂന്നു വർഷേത്തക്ക്
നിഷിദ്ധമായത് േപാെല ആയിരിക്കണം; അത്
ഭക്ഷിക്കരുത.് 24 നാലാം വർഷത്തിൽ അതിെന്റ
ഫലെമല്ലാം യേഹാവയുെട സ്േതാ്രതത്തിന്നായിട്ട
ശുദ്ധമായിരിക്കണം. 25 അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക് അതിെന്റ ഫലം ഭക്ഷിക്കാം;
അങ്ങെന അതിെന്റ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക്
വർദ്ധിച്ച വരും; ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവആകുന്നു. 26രക്തേത്താടുകൂടിയുള്ളതു
തിന്നരുത;് ആഭിചാരം െചയ്യരുത;് മുഹൂർത്തം
േനാക്കരുത;് 27 നിങ്ങള െട തലമുടി ചുറ്റ ം
വിള മ്പു വടിക്കരുത;് താടിയുെട അറ്റം
വിരൂപമാക്കരുത.് 28 മരിച്ചവനുേവണ്ടി
നിങ്ങള െട ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കരുത;്
ശരീരത്തിേന്മൽ പച്ചകുത്തരുത;്ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 29 േദശം േവശ്യാവൃത്തി െചയ്തു
ദുഷ്കർമ്മംെകാണ്ടു നിറയാതിരിേക്കണ്ടതിനു
നിെന്റ മകെള േവശ്യാവൃത്തിക്ക് ഏല്പിക്കരുത.്
30 നിങ്ങൾ എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ
്രപമാണിക്കുകയും എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരേത്താടു
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ഭയഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കുകയും േവണം;ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 31 െവളിച്ചപ്പാടന്മാരുെടയും
മ്രന്തവാദികള െടയും അടുക്കൽ േപാകരുത.്
അവരാൽ അശുദ്ധരായ്തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം
അവെര അേന്വഷിക്കുകയും അരുത.് ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.
32 നരച്ചവെന്റ മുമ്പാെക എഴുേന്നല്ക്കുകയും
വൃദ്ധെന്റ മുഖം ബഹുമാനിക്കയും നിെന്റ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകയും േവണം; ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 33 പരേദശി നിേന്നാടുകൂെട
നിങ്ങള െട േദശത്തു പാർത്താൽ അവെന
ഉപ്രദവിക്കരുത.് 34 നിങ്ങേളാടുകൂടി പാർക്കുന്ന
പരേദശി നിങ്ങൾക്ക് സ്വേദശിെയേപ്പാെല
ആയിരിക്കണം; അവെന നിെന്നേപ്പാെലതെന്ന
സ്േനഹിക്കണം; നിങ്ങള ം ഈജിപ്റ്റിൽ
പരേദശികളായിരുന്നുവേല്ലാ; ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.
35 ന്യായവിസ്താരത്തിലും അളവിലും
തൂക്കത്തിലും നിങ്ങൾ അന്യായം െചയ്യരുത.്
36 ശരിയായ തുലാസ്സ ം ശരിയായ കട്ടിയും
ശരിയായ പറയും ശരിയായ ഇടങ്ങഴിയും
നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവആകുന്നു. 37നിങ്ങൾഎെന്റ
എല്ലാ ചട്ടങ്ങള ം സകലവിധികള ം ്രപമാണിച്ച്
അനുസരിക്കണം;ഞാൻയേഹാവആകുന്നു’ ”.

20
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ
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മക്കേളാടു പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘യി്രസാേയൽമക്കളിേലാ യി്രസാേയലിൽ
വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശികളിേലാ ആെരങ്കിലും
തെന്റ സന്തതിയിൽ ഒന്നിെന േമാെലക്കിനു
െകാടുത്താൽ അവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം; േദശത്തിെല ജനം
അവെന കെല്ലറിയണം. 3 അവൻ തെന്റ
സന്തതിെയ േമാെലക്കിനു െകാടുത്തതിനാൽ
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം മലിനമാക്കുകയും
എെന്റ വിശുദ്ധനാമം അശുദ്ധമാക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെനതിെര
ദൃഷ്ടിവച്ച് അവെന അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു
േഛദിച്ച കളയും. 4 അവൻ തെന്റ സന്തതിെയ
േമാെലക്കിനു െകാടുക്കുേമ്പാൾ േദശത്തിെല
ജനം അവെന െകാല്ലാെത കണ്ണടച്ച കളഞ്ഞാൽ
5 ഞാൻ അവനും കുടുംബത്തിനും എതിെര
ദൃഷ്ടിവച്ച് അവെനയും അവെന്റ പിന്നാെല
േമാെലക്കിേനാടു പരസംഗം െചയ്യ വാൻ
േപാകുന്ന എല്ലാവെരയും അവരുെട
ജനത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയും.
6 െവളിച്ചപ്പാടന്മാരുെടയും മ്രന്തവാദികള െടയും
പിന്നാെല പരസംഗം െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നവന്
എതിെരയും ഞാൻ ദൃഷ്ടിവച്ച് അവെന
അവെന്റ ജനത്തിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയും.
7 ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കുവിൻ; ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.
8 എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച് ആചരിക്കുവിൻ;
ഞാൻ നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ
ആകുന്നു. 9 അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ
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ശപിക്കുന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം;
അവൻ അപ്പെനയും അമ്മെയയും ശപിച്ച ;
അവെന്റ രക്തം അവെന്റേമൽ ഇരിക്കും.
10ഒരുവെന്റഭാര്യയുമായിവ്യഭിചാരംെചയ്യന്നവൻ,
കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യയുമായി വ്യഭിചാരം
െചയ്യന്ന വ്യഭിചാരിയും വ്യഭിചാരിണിയും
തെന്ന, മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
11 അപ്പെന്റ ഭാര്യേയാടുകൂടി ശയിക്കുന്നവൻ
അപ്പെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുന്നു;
ഇരുവരും മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം;
അവരുെട രക്തം അവരുെട േമൽ ഇരിക്കും.
12 ഒരുവൻ മരുമകേളാടുകൂടി ശയിച്ചാൽ
ഇരുവരും മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം;
അവർ നികൃഷ്ടകർമ്മം െചയ്തു; അവരുെട
രക്തം അവരുെട േമൽ ഇരിക്കും.
13 സ്്രതീേയാടുകൂടി ശയിക്കുന്നതുേപാെല
ഒരുവൻ പുരുഷേനാടുകൂെട ശയിച്ചാൽ
ഇരുവരും േമ്ലച്ഛത െചയ്തു; അവർ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം; അവരുെട രക്തം അവരുെട
േമൽഇരിക്കും. 14ഒരുപുരുഷൻഒരുസ്്രതീെയയും
അവള െട അമ്മെയയും പരി്രഗഹിച്ചാൽ* അത്
ദുഷ്കർമ്മം; നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ദുഷ്കർമ്മം
ഇല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവെനയും അവെരയും
തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം. 15 ഒരു പുരുഷൻ
മൃഗേത്താടുകൂടി ശയിച്ചാൽ അവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം; മൃഗെത്തയും െകാല്ലണം. 16ഒരു
സ്്രതീ യാെതാരു മൃഗേത്താെടങ്കിലും േചർന്നു
ശയിച്ചാൽസ്്രതീെയയും മൃഗെത്തയും െകാല്ലണം;

* 20. 14 പരി്രഗഹിച്ചാൽവിവാഹംകഴിച്ചാൽ (ന്യ കിംഗ് െജയിംസ്
േവർഷൻ).
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അവർ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം; അവരുെട
രക്തംഅവരുെട േമൽഇരിക്കും. 17ഒരു പുരുഷൻ
തെന്റഅപ്പെന്റമകേളാഅമ്മയുെട മകേളാആയ
തെന്റ സേഹാദരിെയ പരി്രഗഹിച്ച് അവള െട
നഗ്നത കാണുകയും അവൾ അവെന്റ നഗ്നത
കാണുകയും െചയ്താൽ അത് ലജ്ജാകരം;
അവെര അവരുെട ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
സംഹരിച്ച കളേയണം; അവൻ സേഹാദരിയുെട
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി; അവൻ തെന്റ
കുറ്റം വഹിക്കും. 18 ഒരു പുരുഷൻ ഋതുവായ
സ്്രതീേയാടുകൂടി ശയിച്ച് അവള െട നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കിയാൽ അവൻ അവള െട ്രസവം
അനാവൃതമാക്കി; അവള ം തെന്റ രക്ത്രസവം
അനാവൃതമാക്കി; ഇരുവെരയും അവരുെട
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളേയണം.
19 നിെന്റ അമ്മയുെട സേഹാദരിയുെടേയാ
അപ്പെന്റ സേഹാദരിയുെടേയാ നഗ്നത
അനാവൃതമാക്കരുത;് അങ്ങെനയുള്ളവൻ
തെന്റ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരത്തിെയ
അനാവൃതയാക്കുന്നുവേല്ലാ; അവർ തങ്ങള െട
കുറ്റം വഹിക്കും. 20 ഒരു പുരുഷൻ ഇളയപ്പെന്റ
ഭാര്യേയാടുകൂടി ശയിച്ചാൽ അവൻ ഇളയപ്പെന്റ
നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി; അവർ തങ്ങള െട
പാപം വഹിക്കും;അവർസന്തതിയില്ലാത്തവരായി
മരിക്കണം. 21 ഒരുവൻ സേഹാദരെന്റ ഭാര്യെയ
പരി്രഗഹിച്ചാൽ അത് മാലിന്യം; അവൻ
സേഹാദരെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കി; അവർ
സന്തതിയില്ലാത്തവർആയിരിക്കണം.

22 “ ‘ആകയാൽ നിങ്ങൾ പാർേക്കണ്ടതിന്
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ഞാൻ നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുന്ന േദശം
നിങ്ങെള ഛർദ്ദിച്ച കളയാതിരിക്കുവാൻ
എെന്റ എല്ലാ ചട്ടങ്ങള ം സകലവിധികള ം
്രപമാണിച്ച് ആചരിക്കണം. 23ഞാൻ നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്ന ജനതയുെട
ചട്ടങ്ങെള അനുസരിച്ച നടക്കരുത;് ഈ
കാര്യങ്ങൾ ഒെക്കയും െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർ
എനിക്ക് അറപ്പായി തീർന്നു. 24 “നിങ്ങൾ
അവരുെട േദശെത്ത ൈകവശമാക്കും”
എന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ച വേല്ലാ;
“പാലും േതനും† ഒഴുകുന്ന ആ േദശം
നിങ്ങൾ ൈകവശമാേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ
അതിെന നിങ്ങൾക്ക് തരും;” ഞാൻ നിങ്ങെള
ജനതകളിൽനിന്നു േവർതിരിച്ചവനായ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 25ആകയാൽ
ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗവും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗവും
തമ്മിലും, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത പക്ഷിയും ശുദ്ധിയുള്ള
പക്ഷിയും തമ്മിലും നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം
െവക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധെമന്നു
േവർതിരിച്ചിട്ട ള്ള മൃഗെത്തെക്കാണ്ടും
പക്ഷിെയെക്കാണ്ടും നിലത്ത് ഇഴയുന്ന യാെതാരു
ജന്തുവിെനെക്കാണ്ടും നിങ്ങെളത്തെന്ന
അറപ്പാക്കരുത.് 26 യേഹാവയായ
ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുകെകാണ്ടു നിങ്ങള ം
എനിക്ക് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം;
നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളവരായിരിേക്കണ്ടതിനു
ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകളിൽനിന്നു
േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

27 “ ‘െവളിച്ചപ്പാേടാ മ്രന്തവാദേമാ ഉള്ള

† 20. 24 പാലും േതനുംഫലഭൂയിഷ്ടമായ
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പുരുഷൻ ആകെട്ട സ്്രതീയാകെട്ട മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം; അവെര കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാല്ലണം; അവരുെട രക്തം അവരുെട േമൽ
ഇരിക്കും’ ”.

21
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാേരാടു പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
‘പുേരാഹിതൻ തെന്റ ജനത്തിൽ ഒരുവെന്റ
ശവത്താൽ തെന്നത്താൻ മലിനമാക്കരുത.്
2 എന്നാൽ തെന്റ അമ്മ, അപ്പൻ, മകൻ,
മകൾ, സേഹാദരൻ, 3 തനിക്കടുത്തവള ം
ഭർത്താവില്ലാത്ത കന്യകയുമായ സേഹാദരി
എന്നിങ്ങെനയുള്ള ഉററ ചാർച്ചക്കാരാൽ
അവനു മലിനനാകാം. 4 പുേരാഹിതൻ
തെന്റ ജനത്തിൽ ്രപമാണിയായിരിക്കുകയാൽ
തെന്നത്താൻ വിവാഹത്തിലുെട മലിനമാക്കി
അശുദ്ധനാക്കരുത.് 5 പുേരാഹിതന്മാർ
തലമുടി വടിക്കുകയും താടിയുെട അറ്റം
ക്രതിക്കുകയുംശരീരത്തിൽമുറിവുണ്ടാക്കുകയും
അരുത*്; 6 തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ
നാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കാെത തങ്ങള െട
ൈദവത്തിനു വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം;
അവർ തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനമായ
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു;
ആകയാൽ അവർ വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം.
7 േവശ്യെയേയാ ദുർന്നടപ്പ കാരത്തിെയേയാ

* 21. 5 പുേരാഹിതന്മാർ തലമുടി വടിക്കുകയും താടിയുെടഅറ്റം
ക്രതിക്കുകയും ശരീരത്തിൽമുറിവുണ്ടാക്കുകയുംഅരുത്
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പുേരാഹിതന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കരുത;്
ഭർത്താവ് ഉേപക്ഷിച്ചവെളയും വിവാഹം
കഴിക്കരുത;് പുേരാഹിതൻ തെന്റ ൈദവത്തിനു
വിശുദ്ധൻ ആകുന്നു. 8 അതുെകാണ്ട് നീ
അവെന ശുദ്ധീകരിക്കണം; അവൻ നിെന്റ
ൈദവത്തിനു േഭാജനംഅർപ്പിക്കുന്നവനാകയാൽ
നീ അവെന ശുദ്ധീകരിക്കണം; അവൻ
നിനക്ക് വിശുദ്ധനായിരിക്കണം; നിങ്ങെള
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നയേഹാവയായഞാൻവിശുദ്ധൻ
ആകുന്നു. 9 പുേരാഹിതെന്റ മകൾ ദുർന്നടപ്പ്
െചയ്തു തെന്നത്താൻ അശുദ്ധയാക്കിയാൽ
അവൾ തെന്റ അപ്പെന അശുദ്ധനാക്കുന്നു;
അവെളതീയിൽഇട്ട ചുട്ട കളയണം.

10 “ ‘അഭിേഷകൈതലം തലയിൽ
ഒഴിക്കെപ്പട്ടവനും വസ്്രതം ധരിക്കുവാൻ
്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടവനുമായി തെന്റ
സേഹാദരന്മാരിൽ മഹാപുേരാഹിതനായവൻ
തെന്റ തല നഗ്നമാക്കുകേയാ വസ്്രതം
കീറുകേയാ അരുത.് 11 അവൻ യാെതാരു
ശവേത്താടും അടുക്കുകയും തെന്റ അപ്പനാലും
അമ്മയാലും അശുദ്ധനാകുകയും അരുത.്
12വിശുദ്ധമന്ദിരം വിട്ട് അവൻപുറത്തിറങ്ങുകയും
തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം
അശുദ്ധമാക്കുകയും അരുത;് അവെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ അഭിേഷകൈതലമായ കിരീടം
അവെന്റേമൽ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 13 കന്യകയായ സ്്രതീെയ മാ്രതേമ
അവൻ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ. 14 വിധവ,
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവൾ, ദുർന്നടപ്പ കാരത്തി,
േവശ്യ ഇങ്ങെനയുള്ളവെര അവൻ വിവാഹം
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കഴിക്കരുത;് സ്വജനത്തിലുള്ള കന്യകെയ
മാ്രതേമ വിവാഹം കഴിക്കാവു. 15 അവൻ
തെന്റ സന്തതിെയ തെന്റ ജനത്തിെന്റ
ഇടയിൽ അശുദ്ധമാക്കരുത;് ഞാൻ അവെന
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നയേഹാവആകുന്നു’ ”.

16 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീ അഹേരാേനാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: 17 ‘നിെന്റ
സന്തതിപരമ്പരയിൽ അംഗഹീനനായവൻ
തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനം അർപ്പിക്കുവാൻ
അടുത്തുവരരുത.് 18 അംഗഹീനനായ
യാെതാരുത്തനും അടുത്തുവരരുത;്
കുരുടൻ, മുടന്തൻ, 19 പതിമൂക്കൻ,
അധികാംഗൻ, കാെലാടിഞ്ഞവൻ,
ൈകെയാടിഞ്ഞവൻ, 20 കൂനൻ, മുണ്ടൻ,
േന്രതേരാഗി, െചാറിയൻ, െപാരിച്ച ണങ്ങൻ,
ഷണ്ഡൻ എന്നിങ്ങെനയുള്ളവരും അരുത.്
21 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
സന്തതിയിൽ അംഗഹീനനായ ഒരുവനും
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ
അടുത്തുവരരുത;് അവൻഅംഗഹീനൻ; അവൻ
തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനം അർപ്പിക്കുവാൻ
അടുത്തുവരരുത.് 22 തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
േഭാജനമായ അതിപരിശുദ്ധമായവയും
വിശുദ്ധമായവയും അവനു ഭക്ഷിക്കാം.
23എങ്കിലുംതിരശ്ശീലയുെടഅടുക്കൽെചല്ല കയും
യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുത്തുവരികയും അരുത;്
അവൻ അംഗഹീനനേല്ലാ; അവൻ എെന്റ
വിശുദ്ധസാധനങ്ങെള അശുദ്ധമാക്കരുത;് ഞാൻ
അവെര ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ ആകുന്നു’ ”.
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24 േമാെശ ഇത് അഹേരാേനാടും പു്രതന്മാേരാടും
എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടും പറഞ്ഞു.

22
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: 2 “യി്രസാേയൽ
മക്കൾ എനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
വിശുദ്ധസാധനങ്ങെള സംബന്ധിച്ച്
അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
സൂക്ഷിച്ച നില്േക്കണെമന്നും എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കരുെതന്നും
അവേരാടു പറയണം. ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 3 “നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘നിങ്ങള െട തലമുറകളിൽ
നിങ്ങള െട സകലസന്തതിയിലും ആെരങ്കിലും
അശുദ്ധനായിരിക്കുേമ്പാൾ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ യേഹാവയ്ക്കു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
വിശുദ്ധസാധനങ്ങേളാട് അടുത്താൽ അവെന
എെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളേയണം;
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 4 അഹേരാെന്റ
സന്തതിയിൽ ആെരങ്കിലും കുഷ്ഠേരാഗിേയാ
ശുക്ല്രസവക്കാരേനാ ആയാൽ അവൻ
ശുദ്ധനായിത്തീരുംവെര വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കരുത;് ശവത്താൽ അശുദ്ധമായ
യാെതാെന്നങ്കിലും െതാടുന്നവനും ബീജസ്ഖലനം
ഉണ്ടായവനും 5 അശുദ്ധിവരുത്തുന്ന
യാെതാരു ഇഴജാതിെയ എങ്കിലും വല്ല
അശുദ്ധിയുമുണ്ടായിട്ട് അശുദ്ധിവരുത്തുന്ന
മനുഷ്യെന എങ്കിലും െതാടുന്നവനും 6 ഇങ്ങെന
വല്ലതും സ്പർശിക്കുന്നവൻ സന്ധ്യവെര
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അശുദ്ധനായിരിക്കണം; അവൻ േദഹം
െവള്ളത്തിൽ കഴുകിയേശഷം അല്ലാെത
വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത.് 7 സൂര്യൻ
അസ്തമിച്ചേശഷം അവൻ ശുദ്ധനാകും; പിെന്ന
അവനു വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാം; അത്
അവെന്റ ആഹാരമേല്ലാ. 8 സ്വാഭാവികമായി
ചത്തതിെനയും പറിച്ച കീറിേപ്പായതിെനയും
തിന്നിട്ട് തെന്നത്താൽ അശുദ്ധമാക്കരുത;് ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നു. 9ആകയാൽഅവർ എെന്റ
്രപമാണങ്ങെള അശുദ്ധമാക്കി തങ്ങള െടേമൽ
പാപം വരുത്തുകയും അതിനാൽ മരിക്കുകയും
െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ അവ ്രപമാണിക്കണം;
ഞാൻ അവെര ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ
ആകുന്നു. 10യാെതാരുഅന്യനുംവിശുദ്ധസാധനം
ഭക്ഷിക്കരുത;് പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ വന്നു
പാർക്കുന്നവനും കൂലിക്കാരനും വിശുദ്ധസാധനം
ഭക്ഷിക്കരുത.് 11 എന്നാൽ പുേരാഹിതൻ
ഒരുവെന വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയാൽ അവനും
വീട്ടിൽ പിറന്നുണ്ടായവനും ഭക്ഷിക്കാം; ഇവർക്ക്
അവെന്റആഹാരം ഭക്ഷിക്കാം. 12പുേരാഹിതെന്റ
മകൾ പുേരാഹിേതതര കുടുംബക്കാരനു
ഭാര്യയായാൽ അവൾ വിശുദ്ധസാധനങ്ങളായ
വഴിപാട് ഒന്നും ഭക്ഷിക്കരുത.് 13 പുേരാഹിതെന്റ
മകൾ വിധവേയാ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവേളാ ആയി
സന്തതിയില്ലാെത അപ്പെന്റ വീട്ടിേലക്കു തെന്റ
യൗവനത്തിൽ എന്നേപാെല മടങ്ങിവന്നാൽ
അവൾക്ക് അപ്പെന്റ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാം;
എന്നാൽ യാെതാരു അന്യനും അത്
ഭക്ഷിക്കരുത.് 14 ഒരുവൻ അബദ്ധവശാൽ
വിശുദ്ധസാധനം ഭക്ഷിച്ച േപായാൽ അവൻ
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വിശുദ്ധസാധനം അഞ്ചിൽ ഒരംശവും കൂട്ടി
പുേരാഹിതനു െകാടുക്കണം. 15 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന
വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾ പുേരാഹിതന്മാർ
അശുദ്ധമാക്കരുത.് 16 യി്രസാേയൽ മക്കള െട
വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾഭക്ഷിക്കുന്നതിൽഅവരുെട
േമൽഅകൃത്യത്തിെന്റ*കുറ്റംവരുത്തരുത;്ഞാൻ
അവെര†ശുദ്ധീകരിക്കുന്നയേഹാവആകുന്നു’ ”.

17 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 18 “നീ അഹേരാേനാടും
പു്രതന്മാേരാടും എല്ലായി്രസാേയൽമക്കേളാടും
പറേയണ്ടത്എെന്തന്നാൽ: ‘യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേലാ
യി്രസാേയലിൽ ഉള്ള പരേദശികളിേലാ
ആെരങ്കിലും യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായിട്ട്
അർപ്പിക്കുന്ന വല്ല േനർച്ചകളാകെട്ട
സ്വേമധാദാനങ്ങളാകെട്ട ഇവയിൽ ഏെതങ്കിലും
ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ 19 നിങ്ങൾക്ക്
്രപസാദം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്
മാടുകളിൽനിേന്നാ െചമ്മരിയാടുകളിൽനിേന്നാ
േകാലാടുകളിൽനിേന്നാ ഊനമില്ലാത്ത
ഒരു ആണായിരിക്കണം. 20 ഊനമുള്ള
യാെതാന്നിെനയും നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കരുത;്
അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ്രപസാദം ലഭിക്കുകയില്ല.
21 ഒരുവൻ േനർച്ചനിവൃത്തിക്കാേയാ
സ്വേമധാദാനമായിേട്ടാ യേഹാവയ്ക്കു
മാടുകളിൽനിന്നാകെട്ട ആടുകളിൽനിന്നാകെട്ട
ഒന്നിെന സമാധാനയാഗമായി അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ
അത് ്രപസാദമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം

* 22. 16 അകൃത്യത്തിെന്റ ്രപായശ്ചിത്തയാഗത്തിെന്റ † 22. 16
അവെരജനെത്ത
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ഊനമില്ലാത്തത് ആയിരിേക്കണം; അതിന് ഒരു
കുറവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത.് 22 കുരുട,് ചതവ്,
മുറിവ,് മുഴ, െചാറി, പുഴുക്കടി എന്നിവയുള്ള
യാെതാന്നിെനയും യേഹാവയ്ക്ക്അർപ്പിക്കരുത;്
ഇവയിൽ ഒന്നിെനയും യേഹാവയ്ക്ക്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹനയാഗമായി
അർപ്പിക്കരുത;് 23 അവയവങ്ങളിൽ
ഏെതങ്കിലും നീളം കൂടിേയാ കുറേഞ്ഞാ
ഇരിക്കുന്ന കാളെയയും കുഞ്ഞാടിെനയും
സ്വേമധാദാനമായിട്ട് അർപ്പിക്കാം; എന്നാൽ
േനർച്ചയായിട്ട് അത് ്രപസാദമാകുകയില്ല.
24വൃഷണങ്ങൾചതച്ചേതാഎടുത്തുകളഞ്ഞേതാ
ഉടച്ചേതാ മുറിച്ച കളഞ്ഞേതാ ആയതിെന
നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കരുത;് നിങ്ങൾ
ഇവെയെകാണ്ട് നിങ്ങള െട േദശത്ത് ഒരു
യാഗവും െചയ്യരുത.് 25അന്യെന്റൈകയിൽനിന്ന്
ഇങ്ങെനയുള്ള ഒന്നിെനയും വാങ്ങി നിങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റ േഭാജനമായിട്ട് അർപ്പിക്കരുത;്
അവയ്ക്കു േകടും കുറവും ഉള്ളതുെകാണ്ട്
അവയാൽനിങ്ങൾക്ക് ്രപസാദം ലഭിക്കുകയില്ല’ ”.

26 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: 27 “ഒരു കാളേയാ
െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ പിറന്നാൽ ഏഴു
ദിവസം തള്ളയുെട അടുക്കൽ ആയിരിേക്കണം;
എട്ടാം ദിവസംമുതൽ അത് യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗമായി ്രപസാദമാകും. 28പശുവിെനേയാ
െപണ്ണാടിെനേയാ അതിെനയും കുട്ടിെയയും ഒരു
ദിവസത്തിൽ അറുക്കരുത.് 29 യേഹാവയ്ക്കു
സ്േതാ്രതയാഗം അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ അത്
്രപസാദമാകത്തക്കവണ്ണം അർപ്പിക്കണം.
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30 അന്ന് തെന്ന അതിെന ഭക്ഷിേക്കണം;
രാവിെലവെര അതിൽ ഒട്ട ം േശഷിപ്പിക്കരുത;്
ഞാൻയേഹാവആകുന്നു. 31ആകയാൽനിങ്ങൾ
എെന്റ കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച് ആചരിക്കണം;
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 32 എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കരുത;്
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ ഞാൻ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടണം; ഞാൻ നിങ്ങെള
ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ ആകുന്നു.
33 നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനു
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നു”.

23
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറേയണ്ടത്: ‘എെന്റ ഉത്സവങ്ങൾ,
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം വിളിച്ച കൂേട്ടണ്ട
യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു:
3 ആറ് ദിവസം േജാലി െചയ്യണം; ഏഴാം
ദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂേടണ്ടുന്ന
സ്വസ്ഥതയ്ക്കുള്ളശബ്ബത്ത.്അന്ന്ഒരു േജാലിയും
െചയ്യരുത;്നിങ്ങള െടസകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും
അത് യേഹാവയുെടശബ്ബത്ത്ആകുന്നു.

4 “ ‘അതതുകാലത്തു വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
വിളിച്ച കൂേട്ടണ്ടുന്ന യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങൾ
ഇവയാകുന്നു: 5ഒന്നാം മാസം പതിനാലാം തീയതി
സന്ധ്യാസമയത്ത് യേഹാവയുെട െപസഹ. 6ആ
മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി യേഹാവയ്ക്കു
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ; ഏഴു
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ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം.
7 ഒന്നാം ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
ഉണ്ടാകണം; പതിവുള്ളേജാലി യാെതാന്നും
െചയ്യരുത.് 8നിങ്ങൾഏഴു ദിവസംയേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കണം; ഏഴാം ദിവസം
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം; അന്ന് പതിവുള്ളേജാലി
യാെതാന്നും െചയ്യരുത’് ”.

9 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 10 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
തരുന്ന േദശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം
അതിെല വിളെവടുക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട
െകായ്ത്തിെല ആദ്യെത്ത കറ്റ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം. 11 നിങ്ങൾക്ക്
്രപസാദം ലഭിേക്കണ്ടതിന് അവൻ ആ കറ്റ
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽനീരാജനംെചയ്യണം.
ശബ്ബത്തിെന്റ പിെറ്റ ദിവസം പുേരാഹിതൻ അത്
നീരാജനം െചയ്യണം. 12കറ്റ നീരാജനം െചയ്യന്ന
ദിവസം നിങ്ങൾയേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായി
ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
ആണാട്ടിൻകുട്ടിെയ അർപ്പിക്കണം. 13അതിെന്റ
േഭാജനയാഗംഎണ്ണേചർത്തരണ്ടിടങ്ങഴി* േനരിയ
മാവ് ആയിരിക്കണം; അത് യേഹാവയ്ക്കു
സൗരഭ്യവാസനയായുള്ള ദഹനയാഗം;
അതിെന്റ പാനീയയാഗം ഒരു നാഴി† വീഞ്ഞ്
ആയിരിക്കണം. 14 നിങ്ങള െട ൈദവത്തിനു
വഴിപാട് െകാണ്ടുവരുന്ന ദിവസംവെര നിങ്ങൾ

* 23. 13 രണ്ടിടങ്ങഴി പത്തിൽ രണ്ട് ഏഫാ (എ്രബായ അളവ)്.
† 23. 13 ഒരു നാഴി ഒരു കിേലാ്രഗാം,പുറപ്പാട് 29:40 േനാക്കുക
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അപ്പമാകെട്ട മലരാകെട്ട കതിരാകെട്ട തിന്നരുത;്
നിങ്ങള െട സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതു
തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്ക്എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടംആയിരിക്കണം.

15 “ ‘ശബ്ബത്തിെന്റ പിെറ്റന്നാൾമുതൽ
നിങ്ങൾ നീരാജനത്തിെന്റ കറ്റ െകാണ്ടുവന്ന
ദിവസംമുതൽ തെന്ന, എണ്ണി ഏഴു ശബ്ബത്ത്
തികയണം. 16 ഏഴാമെത്ത ശബ്ബത്തിെന്റ
പിെറ്റന്നാൾവെര അമ്പത് ദിവസം എണ്ണി
യേഹാവയ്ക്കു പുതിയ ധാന്യംെകാണ്ട് ഒരു
േഭാജനയാഗം അർപ്പിക്കണം. 17 നീരാജനത്തിന്
രണ്ടിടങ്ങഴി മാവുെകാണ്ട് രണ്ടപ്പം നിങ്ങള െട
വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു െകാണ്ടുവരണം;അത്
േനരിയ മാവുെകാണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ച ചുട്ടതും
ആയിരിക്കണം;അത് യേഹാവയ്ക്ക്ആദ്യവിളവ.്
18 അപ്പേത്താടുകൂടി ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടികെളയും
ഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും രണ്ടു മുട്ടാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം; അവയും അവയുെട
േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും യേഹാവയ്ക്കു
സൗരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി
യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായിരിക്കണം.
19 ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റെന പാപയാഗമായും
ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള രണ്ട്
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ സമാധാനയാഗമായും
അർപ്പിക്കണം. 20 പുേരാഹിതൻ അവെയ
ആദ്യവിളവിെന്റ അപ്പേത്താടും രണ്ട്
ആട്ടിൻകുട്ടിേയാടുംകൂടി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം
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െചയ്യണം; അവ പുേരാഹിതനുേവണ്ടി
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
21 അന്ന് തെന്ന നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
വിളിച്ച കൂട്ടണം; അന്ന് കഠിന േജാലി
യാെതാന്നും െചയ്യരുത;് ഇതു നിങ്ങള െട
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും തലമുറതലമുറയായി
നിങ്ങൾക്ക്എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടംആയിരിക്കണം.

22 “ ‘നിങ്ങള െട നിലത്തിെല വിളവ്
എടുക്കുേമ്പാൾ വയലിെന്റ അരികു തീർത്തു
െകായ്യരുത;് കാലാ െപറുക്കുകയുമരുത;് അത്
ദരി്രദനും പരേദശിക്കും വിേട്ടേക്കണം; ഞാൻ
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു’ ”.

23 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 24 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഏഴാം മാസം
ഒന്നാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് കാഹളധ്വനിയുെട
അനുസ്മരണവും വിശുദ്ധസഭാേയാഗമുള്ള
സ്വസ്ഥ‡ദിവസവുമായിരിക്കണം. 25അന്ന് കഠിന
േജാലി യാെതാന്നും െചയ്യാെത യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗംഅർപ്പിക്കണം’ ”.

26 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 27 “ഏഴാം മാസം പത്താം
തീയതി പാപപരിഹാരദിവസം ആകുന്നു.
അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
ഉണ്ടാകണം; നിങ്ങൾആത്മതപനം െചയ്യ കയും§
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കുകയും
േവണം. 28അന്ന് നിങ്ങൾ യാെതാരു േജാലിയും
െചയ്യരുത;് അത് നിങ്ങള െട ൈദവമായ

‡ 23. 24 സ്വസ്ഥശബത്ത്എന്നുമാകാം. § 23. 27ആത്മതപനം
െചയ്യ കയും ഉപവാസിക്കുകയുംഎന്നുമാകാം.
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യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിനുള്ള
പാപപരിഹാരദിവസം. 29 അന്ന് ആത്മതപനം
െചയ്യാത്തഏവെനയുംഅവെന്റജനത്തിൽനിന്നു
േഛദിച്ച കളേയണം. 30 അന്ന് ആെരങ്കിലും
വല്ല േജാലിയും െചയ്താൽ അവെന ഞാൻ
അവെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കും.
31 യാെതാരു േജാലിയും െചയ്യരുത;് ഇതു
നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങള െട
സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടം ആയിരിക്കണം. 32 അത് നിങ്ങൾക്ക്
സ്വസ്ഥതയ്ക്കുള്ള ശബ്ബത്ത;് അന്ന് നിങ്ങൾ
ആത്മതപനം െചയ്യണം. ആ മാസം ഒമ്പതാം
തീയതി ൈവകുേന്നരംമുതൽ പിെറ്റന്നാൾ
ൈവകുേന്നരംവെര നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത്
ആചരിക്കണം”.

33 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 34 “നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘ഏഴാം മാസം
പതിനഞ്ചാം തീയതിമുതൽ ഏഴു ദിവസം
യേഹാവയ്ക്ക് കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആകുന്നു.
35 ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
ഉണ്ടാകണം; അന്ന് കഠിന േജാലി യാെതാന്നും
െചയ്യരുത.് 36 ഏഴു ദിവസം യേഹാവയ്ക്ക്
ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കണം; എട്ടാം ദിവസം
നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധസഭാേയാഗം ഉണ്ടാകണം;
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗവും അർപ്പിക്കണം;
അന്ന് പരിശുദ്ധമായ സമാപന സഭാേയാഗം*;

* 23. 36 പരിശുദ്ധമായസമാപനസഭാേയാഗംഅന്ത്യസഭാേയാഗം
എന്നും മലയാളംൈബബിളിൽ െകാടുത്തിട്ട ണ്ട.്
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കഠിന േജാലി യാെതാന്നും െചയ്യരുത.്
37 “ ‘യേഹാവയുെട ശബ്ബത്തുകള ം നിങ്ങള െട
വഴിപാടുകള ം നിങ്ങള െട എല്ലാ േനർച്ചകള ം
നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു െകാടുക്കുന്ന സകല
സ്വേമധാദാനങ്ങള ം കൂടാെത 38 അതത്
ദിവസത്തിൽ യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗവും
േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും പാനീയയാഗവും
അർപ്പിേക്കണ്ടതിന് വിശുദ്ധസഭാേയാഗങ്ങൾ
വിളിച്ച കൂേട്ടണ്ടുന്ന യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങൾ
ഇവതെന്ന.

39 “ ‘ഭൂമിയുെട ഫലം േശഖരിച്ചേശഷം ഏഴാം
മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി യേഹാവയ്ക്ക്
ഏഴു ദിവസം ഉത്സവം ആചരിക്കണം;
ആദ്യ ദിവസം വിശുദ്ധസ്വസ്ഥത; എട്ടാം
ദിവസവും വിശുദ്ധസ്വസ്ഥത. 40 ആദ്യ
ദിവസം ഭംഗിയുള്ള വൃക്ഷങ്ങള െട ഫലവും
ഈന്തപ്പനയുെട കുരുേത്താലയും തഴച്ചിരിക്കുന്ന
വൃക്ഷങ്ങള െട െകാമ്പും ആറ്റലരിയും
എടുത്തുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഏഴു ദിവസം
സേന്താഷിക്കണം. 41വർഷംേതാറും ഏഴു ദിവസം
യേഹാവയ്ക്ക് ഈ ഉത്സവം ആചരിക്കണം;
ഇതു തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്ക്
എേന്നക്കുമുള്ള നിയമം;ഏഴാം മാസത്തിൽഅത്
ആചരിക്കണം. 42ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ 43അവെര
കൂടാരങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ച എന്നു നിങ്ങള െട
സന്തതികൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഏഴു ദിവസം
കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കണം; യി്രസാേയലിെല
സ്വേദശികൾ ഒെക്കയും കൂടാരങ്ങളിൽ
പാർക്കണം; ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
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യേഹാവ ആകുന്നു’ ”. 44 അങ്ങെന േമാെശ
യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങെള യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട്അറിയിച്ച .

24
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: 2 “ദീപങ്ങൾ
നിത്യം കത്തിെക്കാണ്ടിരിേക്കണ്ടതിന്
യി്രസാേയൽ മക്കൾ നിലവിളക്കിന് ഇടിെച്ചടുത്ത
െതളിവുള്ള ഒലിെവണ്ണ നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണെമന്ന് അവേരാടു കല്പിക്കുക.
3 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ സാക്ഷ്യത്തിെന്റ*
തിരശ്ശീലയ്ക്കു പുറത്തു ൈവകുേന്നരംമുതൽ
രാവിെലവെര കേത്തണ്ടതിന് അഹേരാൻ
അത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിത്യം
ഒരുക്കിവയ്ക്കണം; ഇത് തലമുറതലമുറയായി
നിങ്ങൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള നിയമം
ആകുന്നു. 4 അവൻ നിത്യവും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ തങ്കനിലവിളക്കിേന്മൽ ദീപങ്ങൾ
ഒരുക്കിവയ്ക്കണം.

5 “നീ േനരിയ മാവ് എടുത്ത് അതുെകാണ്ട്
പ്രന്തണ്ട് േദാശചുടണം;ഓേരാേദാശരണ്ടിടങ്ങഴി†
മാവുെകാണ്ട് ആയിരിക്കണം. 6 അവെയ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ തങ്കേമശേമൽ
രണ്ട് അടുക്കായിട്ട് ഓേരാ അടുക്കിൽ
ആറുവീതം െവക്കണം. 7ഓേരാ അടുക്കിേന്മൽ
നിർമ്മലമായ കുന്തുരുക്കം വയ്േക്കണം; അത്
അപ്പത്തിേന്മൽ നിേവദ്യമായി‡ യേഹാവയ്ക്കു

* 24. 3 സാക്ഷ്യത്തിെന്റ നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ † 24. 5
രണ്ടിടങ്ങഴി പത്തിൽ രണ്ട് ഏഫാ. ‡ 24. 7 നിേവദ്യമായി
സമരണയ്ക്കായിഎന്നുമാകാം.
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ദഹനയാഗമായിരിക്കണം. 8 അവൻ അത്
നിത്യനിയമമായിട്ട യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു
വാങ്ങി ശബ്ബത്തുേതാറും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിരന്തരമായി അടുക്കിവക്കണം.
9 അത് അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും
ഉള്ളതായിരിക്കണം; അവർ അത് ഒരു
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുവച്ച് ഭക്ഷിക്കണം; അത്
അവനു ശാശ്വതാവകാശമായി യേഹാവയുെട
ദഹനയാഗങ്ങളിൽഅതിവിശുദ്ധംആകുന്നു”.

10അനന്തരം ഒരു യി്രസാേയല്യസ്്രതീയുെടയും
ഒരു ഈജിപ്റ്റ കാരെന്റയും മകനായ ഒരുവൻ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മേദ്ധ്യ െചന്ന്;
യി്രസാേയല്യസ്്രതീയുെട ഈ മകനും ഒരു
യി്രസാേയേല്യനും തമ്മിൽ പാളയത്തിൽവച്ച
ശണ്ഠകൂടി. 11 യി്രസാേയല്യസ്്രതീയുെട മകൻ
തിരുനാമം ദുഷിച്ച ശപിച്ച ;അതുെകാണ്ട് അവർ
അവെന േമാെശയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;
അവെന്റ അമ്മയ്ക്ക് െശേലാമീത്ത് എന്നു േപര.്
അവൾ ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ ദി്രബി എെന്നാരുവെന്റ
മകളായിരുന്നു. 12 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
കിേട്ടണ്ടതിന്അവർഅവെനതടവിൽവച്ച .

13 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 14 “ശപിച്ചവെന
പാളയത്തിനു പുറത്തു െകാണ്ടുേപാകുക;
േകട്ടവർ എല്ലാവരും അവെന്റ തലയിൽ
ൈകവച്ചേശഷം സഭെയാെക്കയും അവെന
കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലണം. 15 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു നീ പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘ആെരങ്കിലും തെന്റ ൈദവെത്ത
ശപിച്ചാൽ അവൻ തെന്റ പാപം വഹിക്കും.
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16 യേഹാവയുെട നാമം ദുഷിക്കുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം; സഭെയാെക്കയും
അവെന കെല്ലറിയണം; പരേദശിയാകെട്ട
സ്വേദശിയാകെട്ട തിരുനാമെത്ത ദുഷിക്കുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 17 മനുഷ്യെന
െകാല്ല ന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
18 മൃഗെത്ത െകാല്ല ന്നവൻ മൃഗത്തിനു പകരം
മൃഗെത്ത െകാടുക്കണം. 19 ഒരുവൻ കൂട്ട കാരനു
േകട്§ വരുത്തിയാൽ അവൻ െചയ്തതുേപാെല
തെന്ന അവേനാട് െചയ്യണം. 20 ഒടിവിനു
പകരം ഒടിവ്, കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ,് പല്ലിനു
പകരം പല്ല്; ഇങ്ങെന അവൻ മേറ്റയാളിനു
േകടുവരുത്തിയതുേപാെലതെന്ന അവനും
വരുത്തണം. 21 മൃഗെത്ത െകാല്ല ന്നവൻ അതിന്
പകരം െകാടുക്കണം; എന്നാൽ മനുഷ്യെന
െകാല്ല ന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
22 നിങ്ങൾക്ക് പരേദശിക്കും സ്വേദശിക്കും
ഒരു ്രപമാണം തെന്ന ആയിരിക്കണം;
ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു’ ”. 23 ദുഷിച്ചവെന പാളയത്തിനു
പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി കെല്ലറിയണെമന്നു
േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറഞ്ഞു.
യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല
യി്രസാേയൽമക്കൾെചയ്തു.

25
1 യേഹാവ സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “നീ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു പറേയണ്ടത്

§ 24. 19 േകട് മുറിവ,്വിരൂപംഎന്നുംഅർത്ഥം ഉണ്ട്.
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എെന്തന്നാൽ: ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന
േദശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം േദശം
യേഹാവയ്ക്കു ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണം.
3 ആറ് വർഷം നിെന്റ നിലം വിതയ്ക്കണം;
അ്രപകാരം ആറ് വർഷം നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം
വള്ളിത്തല മുറിച്ച് അനുഭവം എടുക്കണം.
4ഏഴാം വർഷത്തിൽ േദശത്തിന് സ്വസ്ഥതയുള്ള
ശബ്ബത്തായ യേഹാവയുെട ശബ്ബത്ത്
ആയിരിക്കണം; നിെന്റ നിലം വിതയ്ക്കുകയും
മുന്തിരിേത്താട്ടം വള്ളിത്തല മുറിക്കുകയും
െചയ്യരുത.് 5 നിെന്റ െകായ്ത്തിെന്റ പടു
വിളവു െകായ്യ കയും വള്ളിത്തല മുറിക്കാത്ത
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല പഴം പറിക്കുകയും
അരുത;് അത് േദശത്തിന് ശബ്ബത്ത് വർഷം
ആകുന്നു. 6 േദശത്തിെന്റ ശബ്ബത്തിൽ തനിെയ
വിളയുന്നതു നിങ്ങള െട ആഹാരമായിരിക്കണം;
നിനക്കും നിെന്റ ദാസനും ദാസിക്കും
കൂലിക്കാരനും നിേന്നാടുകൂെട പാർക്കുന്ന
പരേദശിക്കും 7 നിെന്റ കന്നുകാലിക്കും നിെന്റ
േദശത്തിെല കാട്ട മൃഗത്തിനും അതിെന്റ
അനുഭവം ഒെക്കയുംആഹാരമായിരിക്കണം.

8 “ ‘പിെന്ന ഏഴു ശബ്ബത്തുവർഷമായ
ഏേഴഴുവർഷം എണ്ണണം; അങ്ങെന ഏഴു
ശബ്ബത്തുവർഷമായ നാല്പെത്താമ്പതു
വർഷം കഴിയണം. 9 അേപ്പാൾ ഏഴാം
മാസം പത്താം തീയതി മഹാധ്വനികാഹളം
ധ്വനിപ്പിക്കണം; പാപപരിഹാരദിവസത്തിൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട േദശത്ത് എല്ലായിടവും
കാഹളം ധ്വനിപ്പിക്കണം. 10 അമ്പതാം



േലവ്യപുസ്തകം 25:11 ci േലവ്യപുസ്തകം 25:17

വർഷെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ച േദശെത്തല്ലായിടവും
സകലനിവാസികൾക്കും സ്വാത്രന്ത്യം
്രപസിദ്ധമാക്കണം; അത് നിങ്ങൾക്ക് േയാേബൽ
വർഷമായിരിക്കണം: നിങ്ങൾ താന്താെന്റ
അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകണം;
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ കുടുംബത്തിേലക്കും
മടങ്ങിേപ്പാകണം. 11 അമ്പതാം വർഷം
നിങ്ങൾക്ക് േയാേബൽ വർഷമായിരിക്കണം;
അതിൽ നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകേയാ
തനിെയ മുളച്ച വന്ന വിളവ് െകായ്യ കേയാ
വള്ളിത്തല മുറിക്കാത്ത മുന്തിരിവള്ളിയുെട
പഴം പറിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് 12 അത്
േയാേബൽവർഷം ആകുന്നു; അത് നിങ്ങൾക്ക്
വിശുദ്ധമായിരിക്കണം; ആ വർഷെത്ത
അനുഭവം നിങ്ങൾ വയലിൽ നിന്നുതെന്ന
എടുത്തു ഭക്ഷിക്കണം. 13 ഇങ്ങെനയുള്ള
േയാേബൽ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ താന്താെന്റ
അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകണം.
14 കൂട്ട കാരന് എെന്തങ്കിലും വില്ക്കുകേയാ
കൂട്ട കാരേനാട് എെന്തങ്കിലും വാങ്ങുകേയാ
െചയ്താൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ അന്യായം
െചയ്യരുത.് 15 േയാേബൽവർഷത്തിെന്റ
േശഷമുള്ള വർഷങ്ങള െട സംഖ്യക്ക്
ഒത്തവണ്ണം നിെന്റ കൂട്ട കാരേനാട് വാങ്ങണം;
അനുഭവമുള്ള വർഷങ്ങള െട സംഖ്യക്ക്
ഒത്തവണ്ണം അവൻ നിനക്ക് വിൽക്കണം.
16വർഷങ്ങൾഏറിയിരുന്നാൽ വില ഉയർത്തണം;
വർഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ വില താഴ്ത്തണം;
അനുഭവത്തിെന്റ കാലസംഖ്യക്ക് ഒത്തവണ്ണം
അവൻ നിനക്ക് വില്ക്കുന്നു. 17 ആകയാൽ
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നിങ്ങൾ തമ്മിൽതമ്മിൽ അന്യായം െചയ്യരുത;്
നിെന്റൈദവെത്തഭയെപ്പടണം:ഞാൻനിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവആകുന്നു. 18അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങൾ എെന്റ കല്പനകൾ അനുസരിച്ച്
എെന്റ വിധികൾ ്രപമാണിച്ച് ആചരിക്കണം;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ േദശത്തു നിർഭയം വസിക്കും.
19 ഭൂമി അതിെന്റ ഫലം തരും; നിങ്ങൾ
തൃപ്തിയായിഭക്ഷിച്ച്അതിൽനിർഭയംവസിക്കും.
20എന്നാൽ “ഏഴാം വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത്
ഭക്ഷിക്കും?ഞങ്ങൾവിതയ്ക്കുകയുംഞങ്ങള െട
അനുഭവെമടുക്കുകയും െചയ്യരുതേല്ലാ” എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുന്നുെവങ്കിൽ 21 ഞാൻ ആറാം
വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എെന്റ അനു്രഗഹം
അരുള കയും അത് മൂന്നു വർഷേത്തക്കുള്ള
അനുഭവം തരുകയും െചയ്യ ം. 22 എട്ടാം
വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകയും
ഒമ്പതാം വർഷംവെര പഴയ അനുഭവംെകാണ്ട്
ഉപജീവിക്കുകയും േവണം; അതിെന്റ
അനുഭവം വരുന്നത് വെര പഴയതുെകാണ്ട്
ഉപജീവിച്ച െകാള്ളണം. 23 നിലം എേന്നക്കുമായി
വില ്ക്കരുത;് േദശം എനിക്കുള്ളത് ആകുന്നു;
നിങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ പരേദശികള ം
വന്നു പാർക്കുന്നവരും അേ്രത. 24 നിങ്ങള െട
അവകാശമായ േദശെത്തല്ലാം നിലത്തിനു
വീെണ്ടടുപ്പ് സമ്മതിക്കണം.

25 “ ‘നിെന്റ സേഹാദരൻ ദിര്രദനായിത്തീർന്നു
തെന്റ അവകാശത്തിൽ ഏതാനും വിറ്റാൽ
അവെന്റ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരൻ വന്നു
സേഹാദരൻ വിറ്റതു വീണ്ടുെകാള്ളണം.
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26 എന്നാൽ വീണ്ടുെകാള്ള വാൻ അവന്
ആരും ഇല്ലാെത ഇരിക്കുകയും താൻതെന്ന
വകയുള്ളവനായി വീണ്ടുെകാള്ള വാൻ
്രപാപ്തനാകുകയും െചയ്താൽ 27 അത്
വിറ്റതിനുേശഷമുള്ള വർഷങ്ങൾ
കണക്കാക്കി വാങ്ങിയവന് അധികതുക
തിരിെകെക്കാടുത്ത് അവൻ തെന്റ
അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിവരണം. 28എന്നാൽ
മടക്കിെക്കാടുക്കുവാൻ അവനു ്രപാപ്തിയില്ല
എങ്കിൽ വിറ്റ േപായതു േയാേബൽ വർഷംവെര
വാങ്ങിയവെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കണം; േയാേബൽ
വർഷത്തിൽ അത് ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുകയും
അവൻ തെന്റ അവകാശത്തിേലക്കു
മടങ്ങിവരുകയും േവണം.

29 “ ‘ഒരുവൻ മതിലുള്ള പട്ടണത്തിൽ
ഒരു വീടു വിറ്റാൽ വിറ്റേശഷം ഒരു
വർഷത്തിനകം അവന് അത് വീണ്ടുെകാള്ളാം;
വീണ്ടുെകാള്ള വാൻ ഒരു വർഷെത്ത അവധി
ഉണ്ട്. 30 ഒരു വർഷം മുഴുവൻ തികയുേവാളം
വീണ്ടുെകാണ്ടിെല്ലങ്കിൽ മതിലുള്ള പട്ടണത്തിെല
വീട്, വാങ്ങിയവനു തലമുറതലമുറയായി എന്നും
സ്ഥിരമായിരിക്കണം; േയാേബൽ വർഷത്തിൽ
അത് ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കണ്ടാ. 31 മതിലില്ലാത്ത
്രഗാമങ്ങളിെല വീടുകൾ േദശത്തുള്ള
നിലത്തിനു സമമായി കണക്കാക്കെപ്പടണം;
അവയ്ക്കു വീെണ്ടടുപ്പ് ഉണ്ട്; േയാേബൽ
വർഷത്തിൽ അവെയ ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കണം.
32 എന്നാൽ േലവ്യരുെട പട്ടണങ്ങള ം അവരുെട
അവകാശമായ പട്ടണങ്ങളിെല വീടുകള ം
േലവ്യർക്ക് എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും
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വീണ്ടുെകാള്ളാം. 33 േലവ്യരിൽ ഒരുവൻ
താൻ വിറ്റ വീട് വീണ്ടുെകാള്ളന്നിെല്ലങ്കിൽ
അവെന്റ അവകാശമായ പട്ടണത്തിലുള്ള
വിറ്റ േപായ വീട് േയാേബൽ വർഷത്തിൽ
ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കണം; േലവ്യരുെട പട്ടണങ്ങളിെല
വീടുകൾ യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ
അവർക്കുള്ള അവകാശമാണേല്ലാ. 34എന്നാൽ
അവരുെട പട്ടണങ്ങേളാടു േചർന്നിരിക്കുന്ന
പുല്പ റമായ ഭൂമി വില ്ക്കരുത;് അത് അവർക്ക്
ശാശ്വതാവകാശംആകുന്നു.

35 “ ‘നിെന്റ സേഹാദരൻ ദരി്രദനായിത്തീർന്നു
നിെന്റ അടുക്കൽവച്ച ക്ഷയിച്ച േപായാൽ നീ
അവെന താങ്ങണം; അന്യനും പരേദശിയും
എന്നേപാെല അവൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
പാർക്കണം. 36 അവേനാട് പലിശയും ലാഭവും
വാങ്ങരുത;് നിെന്റ ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടണം;
നിെന്റ സേഹാദരൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
പാർക്കണം. 37നിെന്റ പണംഅവന് പലിശയ്ക്കു
െകാടുക്കരുത;് നിെന്റ ആഹാരം അവന്
ലാഭത്തിനായി െകാടുക്കുകയും അരുത.്
38 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കനാൻേദശം തരുവാനും
നിങ്ങള െട ൈദവമായിരിക്കുവാനും നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.

39 “ ‘നിെന്റ സേഹാദരൻ ദരി്രദനായിത്തീതീർന്നു
തെന്നത്താൻ നിനക്ക് വിറ്റാൽ അവെനെക്കാണ്ട്
അടിമേവല െചയ്യിക്കരുത.് 40 കൂലിക്കാരൻ
എന്നേപാെലയും വന്നുപാർക്കുന്നവൻ
എന്നേപാെലയും അവൻ നിെന്റ അടുക്കൽ
ഇരുന്നു േയാേബൽസംവത്സരംവെര
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നിെന്ന േസവിക്കണം. 41 പിെന്ന അവൻ
തെന്റ മക്കള മായി നിെന്ന വിട്ട തെന്റ
കുടുംബത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകണം; തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട അവകാശത്തിേലക്ക് അവൻ
മടങ്ങിേപ്പാകണം. 42 അവർ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
ഞാൻ െകാണ്ടുവന്ന എെന്റ ദാസന്മാർ ആകുക
െകാണ്ട് അവെര അടിമകളായി വില ്ക്കരുത.്
43അവേനാട് കാഠിന്യം ്രപവർത്തിക്കരുത;് നിെന്റ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടണം. 44 നിെന്റ അടിമകളായ
പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം നിങ്ങൾക്ക്
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകളിൽനിന്ന് ആയിരിക്കണം;
അവരിൽനിന്ന് അടിമകളായ പുരുഷന്മാെരയും
സ്്രതീകെളയും വാങ്ങണം. 45 അ്രപകാരം
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന
അന്യജാതിക്കാരുെട മക്കളിൽനിന്നും
അവർ നിങ്ങള െട േദശത്തു ജനിപ്പിച്ചവരും
നിങ്ങേളാടുകൂടി ഇരിക്കുന്നവരുമായ അവരുെട
കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങൾ വാങ്ങണം;
അവർ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായിരിക്കണം;
46 നിങ്ങള െട േശഷം നിങ്ങള െട മക്കൾക്കും
അവകാശമായിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങൾ അവെര
അവകാശമാക്കിെക്കാള്ളണം; അവർ എന്നും
നിങ്ങൾക്ക് അടിമകളായിരിക്കണം; യി്രസാേയൽ
മക്കളായ നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാേരാേടാ
നിങ്ങൾകാഠിന്യം ്രപവർത്തിക്കരുത.്

47 “ ‘നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള പരേദശിേയാ
അന്യേനാ സമ്പന്നനാവുകയും അവെന്റ
അടുക്കലുള്ള നിെന്റ സേഹാദരൻ
ദരി്രദനായിത്തീർന്നു അന്യേനാ പരേദശിേക്കാ
അന്യെന്റ സന്തതിേക്കാ തെന്നത്താൻ
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വില്ക്കുകയും െചയ്താൽ 48 അവൻ
തെന്നത്താൻവിറ്റേശഷംഅവെനവീെണ്ടടുക്കാം;
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുവന് അവെന
വീെണ്ടടുക്കാം. 49 അവെന്റ പിതാവിെന്റ
സേഹാദരേനാ പിതാവിെന്റ സേഹാദരെന്റ
പു്രതേനാ അവെന വീെണ്ടടുക്കാം; അെല്ലങ്കിൽ
അവെന്റ കുടുംബത്തിൽ അവെന്റ അടുത്ത
ചാർച്ചക്കാരിൽ ഒരുവന് അവെന വീെണ്ടടുക്കാം;
അവനു ്രപാപ്തിയുെണ്ടങ്കിൽ തെന്നത്താൻ
വീെണ്ടടുക്കാം. 50അടിമതെന്നവിറ്റവർഷംമുതൽ
േയാേബൽവർഷംവെരയുള്ള കാലക്കണക്കു
തെന്ന വാങ്ങിയവനുമായി കൂട്ടിേനാക്കണം;
അടിമയുെട വില വർഷത്തിെന്റ സംഖ്യക്ക്
ഒത്തവണ്ണം ആയിരിക്കണം; അടിമ ഒരു
കൂലിക്കാരെന്റ കാലത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഉടമയുെട
അടുക്കൽ പാർക്കണം. 51 വർഷങ്ങൾ
ഏെറയുെണ്ടങ്കിൽ അതിന് തക്കവണ്ണം ഉടമ
തെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ വില തനിക്കു കിട്ടിയ
പണത്തിൽനിന്നു മടക്കിെക്കാടുക്കണം.
52 േയാേബൽ വർഷംവെര േശഷിക്കുന്ന വർഷം
കുെറ മാ്രതം എങ്കിൽ ഉടമയുമായി കണക്കുകൂട്ടി
വർഷങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഉടമ വീെണ്ടടുപ്പ വില
മടക്കിെക്കാടുക്കണം. 53അടിമ വര ്ഷം േതാറും
കൂലിക്കാരൻ എന്നേപാെല ഉടമയുെട അടുക്കൽ
ഇരിക്കണം; നീ* കാൺെക ഉടമ അവേനാട്
കാഠിന്യം ്രപവർത്തിക്കരുത.് 54 ഇങ്ങെന അടിമ
വീെണ്ടടുക്കെപ്പടാെതയിരുന്നാൽ അടിമയും
അവേനാടുകൂടി അവെന്റ മക്കള ം േയാേബൽ

* 25. 53 നീ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ.
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വർഷത്തിൽപുറെപ്പട്ട േപാകണം. 55യി്രസാേയൽ
മക്കൾ എനിക്ക് ദാസന്മാർ ആകുന്നു; അവർ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു ഞാൻ െകാണ്ടുവന്ന എെന്റ
ദാസന്മാർ;ഞാൻനിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവ
ആകുന്നു.

26
1 “ ‘വി്രഗഹങ്ങെള ഉണ്ടാക്കരുത;് ബിംബേമാ
സ്തംഭേമാ നാട്ടരുത;് രൂപം െകാത്തിയ
യാെതാരു കല്ല ം നമസ്കരിക്കുവാൻ നിങ്ങള െട
േദശത്തു നാട്ട കയും അരുത;് ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 2 നിങ്ങൾ
എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ ആചരിക്കുകയും എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം ബഹുമാനിക്കുകയും േവണം;
ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

3 “ ‘എെന്റ ചട്ടം ആചരിച്ച് എെന്റ കല്പന
്രപമാണിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ 4 ഞാൻ
തക്കസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മഴ തരും; ഭൂമി
വിളവു തരും; ഭൂമിയിലുള്ള വൃക്ഷവും ഫലം
തരും. 5 നിങ്ങള െട കറ്റെമതിക്കൽ മുന്തിരിപ്പഴം
പറിക്കുന്നതുവെര നില്ക്കും; മുന്തിരിപ്പഴം
പറിക്കുന്നതു വിതയ്ക്കുന്നകാലംവെരയും
നില്ക്കും;നിങ്ങൾതൃപ്തരായിനിത്യവൃത്തികഴിച്ച
േദശത്തു നിർഭയം വസിക്കും. 6 ഞാൻ
േദശത്തു സമാധാനം തരും; നിങ്ങൾ കിടക്കും;
ആരും നിങ്ങെള ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല; ഞാൻ
േദശത്തുനിന്ന് ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള നീക്കിക്കളയും;
വാൾ നിങ്ങള െട േദശത്തുകൂടി കടക്കുകയുമില്ല.
7 നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കെള നിങ്ങൾ ഓടിക്കും;
അവർ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വാളിനാൽ വീഴും.
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8 നിങ്ങളിൽ അഞ്ചുേപർ നൂറുേപെര ഓടിക്കും;
നിങ്ങളിൽനൂറുേപർപതിനായിരംേപെരഓടിക്കും;
നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ
വാളിനാൽ വീഴും. 9ഞാൻ നിങ്ങെള കടാക്ഷിച്ച
സന്താനസമ്പന്നരാക്കി െപരുക്കുകയും
നിങ്ങേളാടുള്ള എെന്റ നിയമം സ്ഥിരമാക്കുകയും
െചയ്യ ം. 10 നിങ്ങൾ പഴയ ധാന്യം ഭക്ഷിക്കുകയും
പുതിയതിെന്റ നിമിത്തം പഴയത് പുറത്ത്
ഇറക്കുകയും െചയ്യ ം. 11ഞാൻ എെന്റ നിവാസം
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ആക്കും; എെന്റ ഉള്ളം
നിങ്ങെള െവറുക്കുകയില്ല. 12ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും; ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ൈദവവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനവും
ആയിരിക്കും. 13 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക്
അടിമകളാകാതിരിക്കുവാൻ അവരുെട
േദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ഞാൻ ആകുന്നു; ഞാൻ
നിങ്ങള െട നുകൈക്കകെള ഒടിച്ച നിങ്ങെള
നിവർന്നു നടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.

14 “ ‘എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്ക്
േകൾക്കാെതയും ഈ കല്പനകെളാെക്കയും
്രപമാണിക്കാെതയും 15 എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ
ധിക്കരിച്ച നിങ്ങള െട ഉള്ളം എെന്റ വിധികെള
െവറുത്തു നിങ്ങൾ എെന്റ കല്പനകെളാെക്കയും
്രപമാണിക്കാെത എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ
16 ഞാനും ഇങ്ങെന നിങ്ങേളാടു െചയ്യ ം;
കണ്ണിന് മങ്ങലുണ്ടാക്കുന്നതും ജീവെന
ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭീതി, ക്ഷയേരാഗം, ജ്വരം
എന്നിവ ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ വരുത്തും;
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നിങ്ങള െട വിത്ത് നിങ്ങൾ െവറുെത വിതയ്ക്കും;
ശ്രതുക്കൾ അത് ഭക്ഷിക്കും. 17 ഞാൻ
നിങ്ങള െടേനെര ദൃഷ്ടിവക്കും; നിങ്ങൾ
ശ്രതുക്കേളാടു േതാറ്റ േപാകും; നിങ്ങെള
െവറുക്കുന്നവർനിങ്ങെള ഭരിക്കും;ഓടിക്കുന്നവർ
ഇല്ലാെത നിങ്ങൾ ഓടും. 18 ഇെതല്ലാം ആയിട്ട ം
നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കാതിരുന്നാൽ
നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ നിങ്ങെള
ഏഴുമടങ്ങു ശിക്ഷിക്കും. 19 ഞാൻ നിങ്ങള െട
ബലത്തിലുള്ളഅഹങ്കാരംതകർക്കും;നിങ്ങള െട
ആകാശെത്ത ഇരിമ്പുേപാെലയും ഭൂമിെയ
െചമ്പുേപാെലയും ആക്കും. 20 നിങ്ങള െട
ശക്തി െവറുെത ക്ഷയിച്ച േപാകും; നിങ്ങള െട
േദശം വിളവു തരാെതയും േദശത്തിെല വൃക്ഷം
ഫലം കായ്ക്കാെതയും ഇരിക്കും. 21 നിങ്ങൾ
എനിക്ക് വിേരാധമായി നടന്ന് എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം ഏഴു മടങ്ങ് ബാധ
നിങ്ങള െടേമൽ വരുത്തും. 22ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ കാട്ട മൃഗങ്ങെള അയയ്ക്കും; അവ
നിങ്ങെള മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും നിങ്ങള െട
കന്നുകാലികെള നശിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങെള
എണ്ണത്തിൽ കുറയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം; നിങ്ങള െട
വഴികൾ വിജനമായി കിടക്കും. 23 ഇവെകാണ്ടും
നിങ്ങൾക്ക് േബാധംവരാെത നിങ്ങൾ എനിക്ക്
വിേരാധമായി നടന്നാൽ 24 ഞാനും നിങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി നടന്നു നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
നിമിത്തം ഏഴുമടങ്ങു നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിക്കും.
25 എെന്റ നിയമത്തിെന്റ ്രപതികാരം നടത്തുന്ന
വാൾ ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ വരുത്തും; നിങ്ങൾ
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നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ച കൂടുേമ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ മഹാമാരി
അയയ്ക്കുകയും നിങ്ങെള ശ്രതുവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 26 ഞാൻ നിങ്ങള െട
അപ്പെമന്ന േകാൽ ഒടിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ പത്തു
സ്്രതീകൾ ഒരടുപ്പിൽ നിങ്ങള െട അപ്പം ചുട്ട
നിങ്ങൾക്ക് തിരിെക തൂക്കിത്തരും; നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിച്ചാലും തൃപ്തരാവുകയില്ല.

27 “ ‘ഇെതല്ലാമായിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്റ
വാക്ക് േകൾക്കാെത എനിക്ക് വിേരാധമായി
നടന്നാൽ 28ഞാനും േ്രകാധേത്താെട നിങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി നടക്കും; നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
നിമിത്തം നിങ്ങെള ഏഴുമടങ്ങു ശിക്ഷിക്കും.
29 നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരുെട മാംസം നിങ്ങൾ
തിന്നും; നിങ്ങള െട പു്രതിമാരുെട മാംസവും
തിന്നും. 30 ഞാൻ നിങ്ങള െട പൂജാഗിരികെള
നശിപ്പിച്ച നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങെള
െവട്ടിക്കളയുകയും നിങ്ങള െട ശവം നിങ്ങള െട
വി്രഗഹങ്ങള െട ഉടലിേന്മൽ ഇട്ട കളയുകയും
എെന്റ ഉള്ളം നിങ്ങെള െവറുക്കുകയും
െചയ്യ ം. 31 ഞാൻ നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങെള
പാഴ്നിലവും നിങ്ങള െട വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങെള
ശൂന്യവും ആക്കും; നിങ്ങള െട സൗരഭ്യവാസന
ഞാൻ മണക്കുകയില്ല. 32 ഞാൻ േദശെത്ത
ശൂന്യമാക്കും; അതിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങള െട
ശ്രതുക്കൾ അതിങ്കൽ ആശ്ചര്യെപ്പടും. 33ഞാൻ
നിങ്ങെള ജനതകള െട ഇടയിൽ ചിതറിച്ച
നിങ്ങള െട പിന്നാെല വാൾ ഊരും; നിങ്ങള െട
േദശം ശൂന്യമായും നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങൾ
പാഴ്നിലമായും കിടക്കും. 34 അങ്ങെന േദശം
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ശൂന്യമായി കിടക്കുകയും നിങ്ങൾ ശ്രതുക്കള െട
േദശത്ത് ഇരിക്കുകയും െചയ്യന്ന നാെളല്ലാം
അത് തെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും;
അേപ്പാൾ േദശം സ്വസ്ഥമായിക്കിടന്നു തെന്റ
ശബ്ബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും. 35 നിങ്ങൾ
അവിെട വസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
ശബ്ബത്തുകളിൽ അതിന് അനുഭവമാകാതിരുന്ന
സ്വസ്ഥത അത് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന നാെളല്ലാം
അനുഭവിക്കും. 36 േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട
ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ശ്രതുക്കള െട േദശത്തുവച്ച്
ഭീരുത്വം വരുത്തും; ഇല പറക്കുന്ന ശബ്ദം
േകട്ടിട്ട് അവർ ഓടും; വാളിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടുന്നതുേപാെല അവർ ഓടും; ആരും
ഓടിക്കാെത അവർ ഓടി വീഴും. 37 ആരും
ഓടിക്കാെത അവർ വാളിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
എന്നേപാെല ഓടി ഒരുവെന്റ േമൽ ഒരുവൻ
വീഴും; ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ നില്ക്കുവാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.
38 നിങ്ങൾ ജനതകള െട ഇടയിൽ നശിക്കും;
ശ്രതുക്കള െട േദശം നിങ്ങെള തിന്നുകളയും.
39 നിങ്ങളിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ ശ്രതുക്കള െട
േദശത്തുവച്ച് തങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങളാൽ
ക്ഷയിച്ച േപാകും; തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യങ്ങളാലും അവർ അവേരാടുകൂടി
ക്ഷയിച്ച േപാകും. 40 അവർ തങ്ങള െട
അകൃത്യവും തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യവുംഅവർഎേന്നാട് േ്രദാഹിച്ച േ്രദാഹവും
അവർ എനിക്ക് വിേരാധമായി നടന്നതുെകാണ്ട്
41 ഞാനും അവർക്ക് വിേരാധമായി നടന്ന്
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അവെര ശ്രതുക്കള െട േദശത്തു വരുത്തിയതും
ഏറ്റ പറയുകയും അവരുെട പരിേച്ഛദനയില്ലാത്ത
ഹൃദയം അേപ്പാൾ താഴുകയും അവർ തങ്ങള െട
അകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും
െചയ്താൽ 42 ഞാൻ യാേക്കാബിേനാടുള്ള
എെന്റ നിയമം ഓർക്കും; യിസ്ഹാക്കിേനാടുള്ള
എെന്റ നിയമവും അ്രബാഹാമിേനാടുള്ള എെന്റ
നിയമവും ഞാൻ ഓർക്കും; േദശെത്തയും
ഞാൻ ഓർക്കും. 43അവർ േദശം വിട്ട േപായിട്ട്
അവരില്ലാെത അത് ശൂന്യമായി കിടന്നു
തെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ അനുഭവിക്കും. അവർ
എെന്റ വിധികെള ധിക്കരിക്കുകയും അവർക്ക്
എെന്റ ചട്ടങ്ങേളാടു െവറുപ്പ േതാന്നുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർ തങ്ങള െട
അകൃത്യത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും.
44 എങ്കിലും അവർ ശ്രതുക്കള െട േദശത്ത്
ഇരിക്കുേമ്പാൾ അവെര നിർമ്മൂലമാക്കുവാനും
അവേരാടുള്ള എെന്റ നിയമം ലംഘിക്കുവാനും
തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവെര ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല,
അവെര െവറുക്കുകയുമില്ല; ഞാൻ അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 45 ഞാൻ
അവരുെട ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനു ജനതകൾ
കാൺെകഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുഞാൻെകാണ്ടുവന്ന
അവരുെട പൂർവ്വികന്മാേരാടു െചയ്ത നിയമം
ഞാൻ അവർക്കുേവണ്ടി ഓർക്കും; ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നു’ ”.

46 യേഹാവ സീനായി പർവ്വതത്തിൽവച്ച്
തനിക്കും യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും തമ്മിൽ
േമാെശമുഖാന്തരം വച്ചിട്ട ള്ള നിയമങ്ങള ം
വിധികള ം ്രപമാണങ്ങള ംഇവആകുന്നു.
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27
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “യി്രസാേയൽ മക്കേളാടു നീ
പറേയണ്ടത്: ‘ഒരുവൻ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േനർച്ച
നിവർത്തിക്കുേമ്പാൾആൾനിെന്റ മതിപ്പ േപാെല
യേഹാവയ്ക്കുള്ളവൻ ആകണം. 3 ഇരുപതു
വയസ്സ മുതൽ അറുപതു വയസ്സ വെരയുള്ള
ആണിന് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം*
നിെന്റ മതിപ്പ†് അമ്പത് േശെക്കൽ െവള്ളി
ആയിരിക്കണം. 4 െപണ്ണായിരുന്നാൽ നിെന്റ
മതിപ്പ മുപ്പതു േശെക്കൽ ആയിരിക്കണം.
5 അഞ്ച് വയസ്സ മുതൽ ഇരുപതു വയസ്സ വെര
എങ്കിൽ നിെന്റ മതിപ്പ് ആണിന് ഇരുപതു
േശെക്കലും െപണ്ണിന് പത്തു േശെക്കലും
ആയിരിക്കണം. 6 ഒരു മാസംമുതൽ അഞ്ച്
വയസ്സ വെരയുള്ളതായാൽ നിെന്റ മതിപ്പ്
ആണിന് അഞ്ച് േശെക്കൽ െവള്ളിയും െപണ്ണിന്
മൂന്നു േശെക്കൽ െവള്ളിയും ആയിരിക്കണം.
7 അറുപതു വയസ്സ മുതൽ േമേലാെട്ടങ്കിൽ
നിെന്റ മതിപ്പ് ആണിന് പതിനഞ്ചു േശെക്കലും
െപണ്ണിന് പത്തു േശെക്കലും ആയിരിക്കണം.
8 നിെന്റ മതിപ്പ േപാെല െകാടുക്കുവാൻ
കഴിയാെത ഒരുവൻ ദരി്രദനായിരുന്നാൽ
അവെന പുേരാഹിതെന്റ മുമ്പാെക
െകാണ്ടുവന്നു നിർത്തണം; പുേരാഹിതൻ
അവെന്റ വിലമതിക്കണം; േനർന്നവെന്റ
്രപാപ്തിെക്കാത്തവണ്ണം പുേരാഹിതൻ അവെന

* 27. 3 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെലതൂക്ക്രപകാരം ഒരു േശെക്കല് -ആറ്
കിേലാ്രഗാം െവള്ളി † 27. 3 മതിപ്പ് വിലനിർണ്ണയം.
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വിലമതിക്കണം.
9 “ ‘അത് യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാട് കഴിക്കുവാൻ
തക്ക മൃഗംആകുന്നു എങ്കിൽആവകയിൽനിന്ന്
യേഹാവയ്ക്കു െകാടുക്കുന്നെതാെക്കയും
വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 10 േമാശമായതിനു പകരം
നല്ലത,് നല്ലതിനു പകരം േമാശമായത് ഇങ്ങെന
മാറ്റ കേയാ വ്യത്യാസം വരുത്തുകേയാ െചയ്യരുത;്
മൃഗത്തിനു മൃഗെത്ത വച്ച മാറുന്നു എങ്കിൽ
അതും വച്ച മാറിയതും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
11 അത് യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാട് കഴിക്കുവാൻ
പാടില്ലാത്ത അശുദ്ധമൃഗമാകുന്നു എങ്കിൽ
ആ മൃഗെത്ത പുേരാഹിതെന്റ മുമ്പാെക
നിർത്തണം. 12 അത് നല്ലേതാ േമാശമായേതാ
ആയിരിക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം പുേരാഹിതൻ
അതിെന മതിക്കണം; പുേരാഹിതനായ
നീ അതിെന മതിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന
ആയിരിക്കണം. 13 അതിെന വീെണ്ടടുക്കുന്നു
എങ്കിൽ നീ മതിച്ച തുകേയാട് അഞ്ചിെലാന്നു
കൂട്ടണം.

14 “ ‘ഒരുവൻ തെന്റ വീട് യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധമായിരിേക്കണ്ടതിനു വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ
അത് നല്ലെതങ്കിലും േമാശമായെതങ്കിലും
പുേരാഹിതൻ അത് മതിക്കണം; പുേരാഹിതൻ
മതിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന അത്
ആയിരിക്കണം. 15തെന്റ വീടു വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ
അത് വീെണ്ടടുക്കുെന്നങ്കിൽ അവൻ നിെന്റ
മതിപ്പ വിലയുെട അഞ്ചിെലാന്ന് അതിേനാട്
കൂട്ടണം;എന്നാൽഅത്അവനുള്ളതാകും.

16 “ ‘ഒരുവൻ തെന്റ അവകാശനിലത്തിൽ
ഏതാനും യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ
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നിെന്റ മതിപ്പ് അതിന് വിതയ്ക്കുവാന ് േവണ്ട
വിത്തിെന്റഅളവിനു ഒത്തവണ്ണംആയിരിക്കണം;
ഒരു േഹാെമർ‡ യവം വിതയ്ക്കുന്ന നിലത്തിന്
അമ്പത് േശെക്കൽ െവള്ളി മതിക്കണം.
17 േയാേബൽവർഷംമുതൽ അവൻ തെന്റ നിലം
വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ അത് നിെന്റ മതിപ്പ േപാെല
ആയിരിക്കണം. 18 േയാേബൽവർഷത്തിെന്റ
േശഷം അവൻ അതിെന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ േയാേബൽ വർഷംവെര േശഷിക്കുന്ന
വർഷങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം പുേരാഹിതൻ
അതിെന്റ വില കണക്കാക്കണം; അത് നിെന്റ
മതിപ്പിൽനിന്നു കുറയ്ക്കണം. 19 നിലം
വിശുദ്ധീകരിച്ചവൻ അത് വീെണ്ടടുക്കുെന്നങ്കിൽ
അവൻ നിെന്റ മതിപ്പ വിലയുെട അഞ്ചിെലാന്ന്
അതിേനാട് കൂട്ടണം; എന്നാൽ അത്
അവനു സ്ഥിരമായിരിക്കും. 20 അവൻ
നിലം വീെണ്ടടുക്കാെത മെറ്റാരുത്തനു വിറ്റ
എങ്കിൽ പിെന്ന അത് വീെണ്ടടുത്തുകൂടാ.
21 ആ നിലം െയാേബൽവർഷത്തിൽ
ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുേമ്പാൾ സമർപ്പിതഭൂമിേപാെല
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കണം; അതിെന്റ
അനുഭവം പുേരാഹിതന് ഇരിക്കണം. 22 തെന്റ
അവകാശനിലങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടാെത സ്വയം
വാങ്ങിയ ഒരു നിലം ഒരുവൻ യേഹാവയ്ക്കു
ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ 23 പുേരാഹിതൻ േയാേബൽ
വർഷംവെര മതിപ്പ വില കണക്കാക്കണം;
നിെന്റ മതിപ്പ വില അവൻ അന്നുതെന്ന
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായി െകാടുക്കണം.

‡ 27. 16 േഹാെമർ പത്ത്ഏഫഅെല്ലങ്കില ്300കിേലാ്രഗാം
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24 ആ നിലം മുന്നുടമസ്ഥനു േയാേബൽ
വർഷത്തിൽ തിരിെക േചേരണം. 25 നിെന്റ
മതിെപ്പാെക്കയും േശെക്കലിന് ഇരുപതു
േഗരാവച്ച് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
ആയിരിക്കണം.

26 “ ‘കടിഞ്ഞൂൽപിറവിയാൽ യേഹാവയ്ക്കു
ഉള്ളതായ മൃഗെത്ത മാ്രതം ആരും
വിശുദ്ധീകരിക്കരുത;് മാടായാലും ആടായാലും
അത് യേഹാവയ്ക്കുള്ളത് ആകുന്നു.
27 അത് അശുദ്ധമൃഗമാകുന്നു എങ്കിൽ
മതിപ്പ വിലയും അതിെന്റ അഞ്ചിെലാന്നും
കൂടി െകാടുത്ത് അതിെന വീെണ്ടടുക്കണം;
വീെണ്ടടുക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നിെന്റ മതിപ്പ വിലയ്ക്ക്
അതിെനവില് ക്കണം.

28 “ ‘എന്നാൽ ഒരുവൻ തനിക്കുള്ള ആൾ,
മൃഗം, അവകാശനിലം മുതലായി യേഹാവയ്ക്കു
െകാടുക്കുന്ന യാെതാരു സമർപ്പിതവസ്തുവും
വില്ക്കുകേയാ വീെണ്ടടുക്കുകേയാ
െചയ്തുകൂടാ; സമർപ്പിതവസ്തു
ഏല്ലാം യേഹാവയ്ക്ക് അതിവിശുദ്ധം
ആകുന്നു. 29 മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
സമർപ്പിതവസ്തുവായി െകാടുക്കുന്ന ആെരയും
വീെണ്ടടുക്കാെത െകാന്നുകളയണം§.

30 “ ‘നിലത്തിെല വിത്തിലും വൃക്ഷത്തിെന്റ
ഫലത്തിലും േദശത്തിെല ദശാംശം സകലവും
യേഹാവയ്ക്കുള്ളത് ആകുന്നു; അത്
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധം. 31 ഒരുവൻ തെന്റ

§ 27. 29 െകാന്നുകളയണം മനുഷ്യരിൽനിന്ന് നിർമ്മൂലനം
െചയ്യാൻ ഉഴിഞ്ഞിട്ട ഒരുവെനയും വീണ്ടടുക്കരുത.് അവെന
െകാന്നുകളയണം (എന്ന് മെറ്റാരു പരിഭാഷയിൽകാണാം).
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ദശാംശത്തിൽ ഏതാനും വീെണ്ടടുക്കുന്നു
എങ്കിൽ അതിേനാട് അഞ്ചിെലാന്നുകൂടി
േചർത്തുെകാടുക്കണം. 32 മാടാകെട്ട
ആടാകെട്ട േകാലിൻ കീെഴ കടന്നുേപാകുന്ന
എല്ലാറ്റിലും പത്തിെലാന്ന് യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 33 അത് നല്ലേതാ
േമാശമായേതാ എന്നു േശാധനെചയ്യരുത;്
വച്ച മാറുകയും അരുത;് വച്ച മാറുന്നു എങ്കിൽ
അതും വച്ച മാറിയതും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
അവെയ വീെണ്ടടുത്തുകൂടാ’ ”.
34 യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി യേഹാവ
സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച േമാെശേയാടുകല്പിച്ച
കല്പനകൾഇവആകുന്നു.
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