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േലവ്യാപുസ്തകം

േഹാമയാഗം
1 യേഹാവ സമാഗമകൂടാരത്തിൽനിന്ന്
േമാശെയ വിളിച്ച് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു സംസാരിച്ച്
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക: നിങ്ങളിൽ
ആെരങ്കിലും യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു വഴിപാട്
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തിേലാ
ആട്ടിൻപറ്റത്തിേലാനിന്നും ഒരു മൃഗെത്ത
നിങ്ങള െടവഴിപാടായി െകാണ്ടുവരണം.

3 “ ‘കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നിെന വഴിപാടായി
അർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ, അയാൾ ഊനമില്ലാത്ത
ആണിെന േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം.
അതു യേഹാവയ്ക്കു സ്വീകാര്യമായിരിക്കാൻ
അയാൾ അതിെന സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിൽെവച്ച് അർപ്പിക്കണം. 4 അയാൾ
േഹാമയാഗത്തിനുള്ള മൃഗത്തിെന്റ തലയിൽ
ൈകെവക്കണം; അത് അയാൾക്കുേവണ്ടി
പാപപരിഹാരമായി* സ്വീകരിക്കെപ്പടും.
5 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അയാൾ
കാളക്കിടാവിെന അറക്കണം; അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ അതിെന്റ
രക്തം സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിലുള്ള
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
6 ഇതിനുേശഷം അയാൾ േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
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തുകലുരിച്ച കഷണങ്ങളായി മുറിക്കണം.
7 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ
യാഗപീഠത്തിൽ തീെകാളത്തി അതിേന്മൽ
വിറകടുക്കണം. 8 പിെന്ന അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ തലയും
േമദസ്സ മുൾെപ്പെട കഷണങ്ങൾ യാഗപീഠത്തിൽ
കത്തുന്ന വിറകിനുമീേത അടുക്കണം.
9 ആന്തരികാവയവങ്ങള ം കാലും അയാൾ
െവള്ളത്തിൽ കഴുകണം. പുേരാഹിതൻ എല്ലാ
ഭാഗവും യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. അതു
യേഹാവയ്ക്കുഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ദഹനയാഗം.

10 “ ‘വഴിപാട് ആട്ടിൻപറ്റത്തിെല െചമ്മരിയാേടാ
േകാലാേടാ ആകുെന്നങ്കിൽ, ഊനമില്ലാത്ത
ആണിെന അർപ്പിക്കണം. 11 അയാൾ
യാഗപീഠത്തിെന്റ വടക്കുവശത്തു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അതിെന അറക്കണം,
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ
അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം
തളിക്കണം. 12ഇതിനുേശഷം അയാൾ അതിെന
കഷണങ്ങളായി മുറിക്കണം. പുേരാഹിതൻ
തലയും േമദസ്സ മുൾെപ്പെട അവെയ
യാഗപീഠത്തിൽ കത്തുന്ന വിറകിനുമീേത
അടുക്കണം. 13ആന്തരികാവയവങ്ങള ം കാലും
അയാൾ െവള്ളത്തിൽ കഴുകണം. പുേരാഹിതൻ
എല്ലാം േഹാമയാഗമായി യാഗപീഠത്തിൽ
ദഹിപ്പിക്കണം. അതു യേഹാവയ്ക്ക്
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ദഹനയാഗം.

14 “ ‘യേഹാവയ്ക്കുള്ള വഴിപാടായി
പക്ഷിെയയാണ്േഹാമയാഗംഅർപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ
അയാൾ ഒരു കുറു്രപാവിെനേയാ ഒരു
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്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ അർപ്പിക്കണം.
15 പുേരാഹിതൻ അതിെന യാഗപീഠത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നു തല പിരിച്ച പറിച്ച് യാഗപീഠത്തിൽ
ദഹിപ്പിക്കണം. അതിെന്റ രക്തംയാഗപീഠത്തിെന്റ
പാർശ്വത്തിൽ ഒഴിച്ച കളയണം. 16 അയാൾ
അതിെന്റ അന്നസഞ്ചി പപ്പ ംേചർത്തു†
പറിെച്ചടുത്തു യാഗപീഠത്തിെന്റ അരിെക
കിഴക്കുവശത്തു ചാരം ഇടുന്ന സ്ഥലത്തു
കളയണം. 17 അയാൾ അതിെന പൂർണമായി
േവർെപടുത്താെത ചിറകുകേളാടുകൂെട
പിളർക്കണം. പിെന്ന പുേരാഹിതൻ അതിെന
യാഗപീഠത്തിൽ എരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
വിറകിനുമീേത േഹാമയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം.
അതു യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ
ദഹനയാഗം.

2
േഭാജനയാഗം

1 “ ‘ഒരാൾ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േഭാജനയാഗം
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ അയാള െട വഴിപാട്
േനരിയമാവ് ആയിരിക്കണം. അയാൾ
അതിേന്മൽഒലിെവണ്ണഒഴിക്കുകയുംകുന്തിരിക്കം
ഇടുകയും േവണം. 2 അത് അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. പുേരാഹിതൻ ഒരുപിടി
േനരിയമാവും എണ്ണയും, കുന്തിരിക്കം മുഴുവനും
എടുത്ത,് അത് ഒരു സ്മാരകഭാഗമായി*
യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. അതു

† 1:16 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം

വ്യക്തമല്ല. * 2:2 അഥവാ, ്രപതിരൂപം. വാ. 2: 9,16കാണുക.
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യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ദഹനയാഗം.
3 േഭാജനയാഗത്തിൽ അവേശഷിക്കുന്ന ധാന്യം
അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും ഉള്ളതാണ്.
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ദഹനയാഗങ്ങളിൽ
അത്ഏറ്റവും വിശുദ്ധമാണ.്

4 “ ‘അടുപ്പിൽ ചുട്ട േഭാജനയാഗമാണ് നിങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ, അതു പുളിപ്പിക്കാത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ടുള്ളതാകണം;
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശേയാ
പുളിപ്പിക്കാെത ഒലിെവണ്ണ പുരട്ടിയുണ്ടാക്കിയ
വടകേളാ ആയിരിക്കണം. 5 നിങ്ങള െട
േഭാജനയാഗം അപ്പച്ചട്ടിയിൽ ചുട്ടതാെണങ്കിൽ
േനരിയമാവ് പുളിപ്പിക്കാെത എണ്ണേചർത്ത്
ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം. 6 അതു
കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച് അതിേന്മൽ
എണ്ണ ഒഴിക്കണം; അതു േഭാജനയാഗം.
7 നിങ്ങള െട േഭാജനയാഗം ഉരുളിയിൽ
പാകംെചയ്തതാെണങ്കിൽ, അതു േനരിയമാവും
ഒലിെവണ്ണയും േചർത്തുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം.
8 ഇവെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ േഭാജനയാഗം
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കണം; അതു
പുേരാഹിതെന ഏൽപ്പിക്കണം; അേദ്ദഹം അതു
യാഗപീഠത്തിൽ െകാണ്ടുവരണം. 9 അേദ്ദഹം
േഭാജനയാഗത്തിൽനിന്ന് സ്മാരകഭാഗം
എടുത്തു യാഗപീഠത്തിൽ യേഹാവയ്ക്കു
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ദഹനയാഗമായി
ദഹിപ്പിക്കണം. 10 േഭാജനയാഗത്തിൽ
അവേശഷിക്കുന്ന ധാന്യം അഹേരാനും
പു്രതന്മാർക്കും ഉള്ളതാണ.് യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുന്ന ദഹനയാഗങ്ങളിൽ ഇത്
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അതിവിശുദ്ധം.
11 “ ‘യേഹാവയ്ക്കു നിങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്ന േഭാജനയാഗങ്ങളിെലാന്നിനും
പുളിപ്പ ണ്ടായിരിക്കരുത;് പുളിച്ച മാേവാ േതേനാ
േഭാജനയാഗമായി അർപ്പിക്കരുത.് 12 നിങ്ങൾ
അവെയ ആദ്യഫലവഴിപാടായി യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കാം. പേക്ഷ,അവെയഹൃദ്യസുഗന്ധമായി
യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കരുത.് 13 നിങ്ങള െട
എല്ലാ േഭാജനയാഗത്തിനും ഉപ്പ െകാണ്ടു രുചി
വരുത്തണം. നിങ്ങള െട ൈദവവുമായുള്ള
ഉടമ്പടിയുെട ഉപ്പ േഭാജനയാഗങ്ങളിൽനിന്നും
ഒഴിവാക്കരുത.് നിങ്ങള െടഎല്ലാ വഴിപാടുകളിലും
ഉപ്പ േചർക്കണം.

14 “ ‘നിങ്ങള െട ആദ്യഫലത്തിൽനിന്നും
യേഹാവയ്ക്ക്േഭാജനയാഗംഅർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ,
പുതിയ കതിരുതിർത്ത മണികൾ തീയിൽ
ചുട്ട,് അർപ്പിക്കണം. 15 അതിേന്മൽ
എണ്ണയും കുന്തിരിക്കവും ഇടണം; അത് ഒരു
േഭാജനയാഗം. 16 ഉതിർത്ത ധാന്യമണിയുെടയും
എണ്ണയുെടയും ഓേരാഭാഗവും മുഴുവൻ
കുന്തിരിക്കവും പുേരാഹിതൻ യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു സ്മാരകഭാഗമായി ദഹിപ്പിക്കണം; അത്
യേഹാവയ്ക്കു ഒരു ദഹനയാഗം.

3
സമാധാനയാഗം

1 “ ‘ഒരാള െടവഴിപാട്സമാധാനയാഗമാെണങ്കിൽ,
കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നിെന അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ,
ആണായാലും െപണ്ണായാലുംഊനമില്ലാത്തതിെന
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം.
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2അയാൾ തെന്റ വഴിപാടുമൃഗത്തിെന്റ തലയിൽ
ൈകെവക്കുകയും സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിൽ അതിെന അറക്കുകയും
െചയ്യണം. അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
3 സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്ന,് അതിെന്റ
ആന്തരികാവയവങ്ങെള െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സ ം അതിേനാടുേചർന്നുള്ള സകലേമദസ്സ ം
4 വൃക്കകൾ രണ്ടും അവയുെടേമൽ
ഇടുപ്പിനടുത്തുള്ള േമദസ്സ ം വൃക്കകേളാെടാപ്പം
മാറ്റ ന്ന കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം
അയാൾ യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 5 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ,
യാഗപീഠത്തിൽ കത്തുന്ന വിറകിേന്മലുള്ള
േഹാമയാഗത്തിനുമീേത അത് ദഹിപ്പിക്കണം.
അത് യേഹാവയ്ക്ക് ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ
ദഹനയാഗം.

6 “ ‘ഒരാൾ ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്ന് ഒന്നിെന
യേഹാവയ്ക്ക് സമാധാനയാഗമായി
അർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ, അയാൾ ഊനമില്ലാത്ത
ഒരു ആണിെനേയാ െപണ്ണിെനേയാ
അർപ്പിക്കണം. 7 ഒരു കുഞ്ഞാടിെന
അർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽയേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽ
അതിെന അർപ്പിക്കണം. 8 അയാൾ തെന്റ
വഴിപാടുമൃഗത്തിെന്റതലയിൽൈകെവക്കുകയും
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റമുമ്പിൽ അതിെന
അറക്കുകയും േവണം. അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാർ അതിെന്റ രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ,
ചുറ്റ ം തളിക്കണം. 9 അയാൾ
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സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്ന്, അതിെന്റ
േമദസ്സ ം നെട്ടല്ലിേനാടുേചർത്തു െവട്ടിെയടുത്ത
തടിച്ച വാലും ആന്തരികാവയവങ്ങെള
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം
അതിേനാടുേചർന്നുള്ള സകലേമദസ്സ ം
10 വൃക്കകൾ രണ്ടും അവയുെടേമൽ
അരെക്കട്ടിനടുത്തുള്ള േമദസ്സ ം
വൃക്കകേളാെടാപ്പം മാറ്റ ന്ന കരളിേന്മലുള്ള
െകാഴുപ്പ ം നീക്കംെചയ്ത് യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 11പുേരാഹിതൻ
അതു യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം; അത്
യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമാകുന്നു.

12 “ ‘അയാള െട വഴിപാട് ഒരു
േകാലാടാെണങ്കിൽ, അയാൾ അത്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക അർപ്പിക്കണം.
13അയാൾഅതിെന്റതലയിൽൈകെവക്കുകയും
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റമുമ്പിൽ അറക്കുകയും
േവണം, അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ അതിെന്റ
രക്തം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
14 അയാൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്ന് അതിെന്റ
ആന്തരികാവയവങ്ങെള െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സ ം അതിേനാടുേചർന്നുള്ള
സകലേമദസ്സ ം 15 വൃക്കകൾ രണ്ടും
അവയുെടേമൽ അരെക്കട്ടിനടുത്തുള്ള
േമദസ്സ ം വൃക്കകേളാെടാപ്പം മാറ്റ ന്ന
കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം നീക്കംെചയ്ത്
അയാൾ യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 16 പുേരാഹിതൻ യാഗപീഠത്തിൽ
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ദഹനയാഗമായി
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അവെയ ദഹിപ്പിക്കണം. േമദെസ്സല്ലാം
യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാണ.്

17 “ ‘നിങ്ങൾ േമദസ്സ ം രക്തവും ഭക്ഷിക്കരുത;്
ഇത,് നിങ്ങൾഎവിെട താമസിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കു
തലമുറതലമുറയായിഎെന്നേന്നക്കുമുള്ളനിയമം
ആയിരിക്കണം.’ ”

4
പാപശുദ്ധീകരണയാഗം

1യേഹാവവീണ്ടും േമാശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു പറയുക: ‘ആെരങ്കിലും
മനഃപൂർവമല്ലാെത പാപംെചയ്തു യേഹാവയുെട
കൽപ്പനയിൽ െചയ്യരുെതന്നു വിലക്കിയിട്ട ള്ള
ഏെതങ്കിലും ലംഘിച്ചാൽ—

3 “ ‘മഹാപുേരാഹിതൻ* സകലജനത്തിേന്മലും
കുറ്റം വരത്തക്കവിധം പാപംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ,
താൻ െചയ്ത പാപംനിമിത്തം യേഹാവയ്ക്ക്
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കിടാവിെന
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി അർപ്പിക്കണം.
4അേദ്ദഹം ആ കാളെയ സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിൽ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
െകാണ്ടുവരണം. അേദ്ദഹം അതിെന്റ തലയിൽ
ൈകെവക്കുകയും യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
അതിെന അറക്കുകയും േവണം.
5 ഇതിനുേശഷം മഹാപുേരാഹിതൻ
കാളക്കിടാവിെന്റ കുെറ രക്തം എടുത്തു
സമാഗമകൂടാരത്തിനകത്തു െകാണ്ടുവരണം.
6 അേദ്ദഹം രക്തത്തിൽ വിരൽ മുക്കി

* 4:3 മൂ.ഭാ. അഭിഷിക്തനായ മഹാപുേരാഹിതൻ. വാ. 5, 16
കാണുക.
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വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ തിരശ്ശീലയ്ക്കുമുമ്പിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഏഴു്രപാവശ്യം
തളിക്കണം. 7 പുേരാഹിതൻ
പിെന്ന കുെറ രക്തം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സമാഗമകൂടാരത്തിലുള്ള
സുഗന്ധധൂപപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
പുരട്ടണം. അേദ്ദഹം കാളയുെട
േശഷിച്ചരക്തം സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിലുള്ളേഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റചുവട്ടിൽ
ഒഴിക്കണം. 8 പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായ
കാളയുെട േമദസ്സ മുഴുവനും—അതിെന്റ
ആന്തരികാവയവങ്ങെള െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സ മുഴുവനും, 9 വൃക്കകൾ രണ്ടും
അവയുെടേമൽ അരെക്കട്ടിനടുത്തുള്ള േമദസ്സ ം
വൃക്കകേളാെടാപ്പം മാറ്റ ന്ന കരളിേന്മലുള്ള
െകാഴുപ്പ ം അേദ്ദഹം നീക്കംെചയ്യണം—
10 സമാധാനയാഗമായി അർപ്പിച്ച കാളയുെട†
േമദസ്സ നീക്കിയതുേപാെലതെന്ന നീക്കണം.
ഇതിനുേശഷം പുേരാഹിതൻ അവെയ
േഹാമയാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം.
11 എന്നാൽ കാളയുെട തുകലും അതിെന്റ
മാംസം മുഴുവനും തലയും കാലുകള ം
ആന്തരികാവയവങ്ങള ം ചാണകവും 12 ഇങ്ങെന
കാളയുെട ബാക്കിഭാഗം മുഴുവനും അേദ്ദഹം
പാളയത്തിനുപുറത്തു െകാണ്ടുേപായി
ചാരം ഇടുന്ന, െവടിപ്പ ള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്
ചാരത്തിേന്മൽെവച്ച് വിറകിനു തീയിട്ട
ചുട്ട കളയണം.

13 “ ‘ഇ്രസാേയൽസഭ മുഴുവൻ
† 4:10 മൂ.ഭാ. ഈ പദം ആണിെനേയാ െപണ്ണിെനേയാ
സൂചിപ്പിക്കാം.
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മനഃപൂർവമല്ലാെത പാപംെചയ്ത്
യേഹാവ െചയ്യരുെതന്നു വിലക്കിയിട്ട ള്ള
കൽപ്പനകൾ ഏെതങ്കിലും ലംഘിച്ചാലും
ആ സംഗതി സഭ അറിയാതിരുന്നാലും
അവർ കുറ്റക്കാരാണ.് 14 അവർ െചയ്ത
പാപം അവർ അറിയുേമ്പാൾ സഭ ഒരു
കാളക്കിടാവിെന പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി
സമാഗമകൂടാരത്തിനുമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവരണം.
15 ഇ്രസാേയല്യ തലവന്മാർ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ കാളയുെട തലേമൽ
അവരുെട ൈകെവക്കണം; യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ കാളെയ അറക്കണം. 16 എന്നിട്ട്
മഹാപുേരാഹിതൻ കാളയുെട കുെറ രക്തം
സമാഗമകൂടാരത്തിൽ െകാണ്ടുവരണം.
17 പുേരാഹിതൻ വിരൽ രക്തത്തിൽ
മുക്കി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
തിരശ്ശീലയ്ക്കുമുമ്പിൽ ഏഴു്രപാവശ്യം
തളിക്കണം. 18അേദ്ദഹം സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിലുള്ള യാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽ കുെറ രക്തം പുരട്ടണം.
േശഷിച്ചരക്തം മുഴുവനും സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിലുള്ള േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കണം. 19 അേദ്ദഹം
അതിെന്റ േമദസ്സ മുഴുവനും അതിൽനിന്നും
എടുത്തു യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം.
20 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനുള്ള
കാളെയെക്കാണ്ടു െചയ്തതുേപാെലതെന്ന
അേദ്ദഹം ഈ കാളെയെക്കാണ്ടും െചയ്യണം.
ഈ വിധത്തിൽ പുേരാഹിതൻ അവർക്കുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം; എന്നാൽ അത്
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അവേരാടു ക്ഷമിക്കും. 21 പിന്നീട് അേദ്ദഹം
കാളെയ പാളയത്തിനുപുറത്തു െകാണ്ടുേപായി
ആദ്യെത്ത കാളെയ ചുട്ട കളഞ്ഞതുേപാെല
അതിെനയും ചുട്ട കളയണം. ഇതു
സഭയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ളപാപശുദ്ധീകരണയാഗം.

22 “ ‘ഒരു ്രപമാണി മനഃപൂർവമല്ലാെത
പാപംെചയ്ത,് തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കൽപ്പനയിൽ െചയ്യരുെതന്നു വിലക്കിയിട്ട ള്ള
ഏെതങ്കിലും കൽപ്പന ലംഘിച്ചാൽ അവൻ
കുറ്റക്കാരനാണ്. 23അവനു താൻ െചയ്ത പാപം
േബാധ്യമാെയങ്കിൽ അവൻ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
ആൺേകാലാടിെന വഴിപാടായി അർപ്പിക്കണം.
24 അവൻ ആ േകാലാടിെന്റ തലയിൽ
ൈകെവച്ച േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് യേഹാവയുെടമുമ്പാെക അതിെന
അറക്കണം. അത് ഒരു പാപശുദ്ധീകരണയാഗം.
25 അതിനുേശഷം പുേരാഹിതൻ വിരൽെകാണ്ട്
കുെറ പാപശുദ്ധീകരണയാഗരക്തം എടുത്തു
േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടണം;
േശഷിച്ചരക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഒഴിക്കണം. 26 അയാൾ േമദസ്സ മുഴുവനും
സമാധാനയാഗത്തിെന്റ േമദസ്സ േപാെല
യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. ഈ വിധം
പുേരാഹിതൻ ആ മനുഷ്യെന്റ പാപത്തിനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം, എന്നാൽ അത്
അവേനാടുക്ഷമിക്കും.

27 “ ‘േദശത്തിെല ജനത്തിൽ ആെരങ്കിലും
മനഃപൂർവമല്ലാെത പാപംെചയ്ത്, യേഹാവയുെട
കൽപ്പനയിൽ െചയ്യരുെതന്നു വിലക്കിയിട്ട ള്ള
ഏെതങ്കിലും കൽപ്പന ലംഘിച്ചാൽ ആ
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മനുഷ്യൻ കുറ്റക്കാരനാണ.് 28 അയാൾക്ക്
താൻ െചയ്ത പാപം േബാധ്യെപ്പടുേമ്പാൾ,
െചയ്ത പാപംനിമിത്തം ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
െപൺേകാലാടിെന വഴിപാടായി അർപ്പിക്കണം.
29 അയാൾ പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിെന്റ
തലയിൽ ൈകെവച്ച േഹാമയാഗസ്ഥലത്ത്
അതിെന അറക്കണം. 30 അതിനുേശഷം
പുേരാഹിതൻ വിരൽെകാണ്ട് അതിെന്റ കുെറ
രക്തം എടുത്തു േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടണം, േശഷിച്ചരക്തം
യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കണം.
31 പുേരാഹിതൻ സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്നുള്ള
േമദസ്സ നീക്കംെചയ്തതുേപാെല േമദസ്സ
മുഴുവനും നീക്കംെചയ്ത് യേഹാവയ്ക്കു
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി അതിെന യാഗപീഠത്തിൽ
ദഹിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങെന പുേരാഹിതൻ ആ
വ്യക്തിക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം,
എന്നാൽഅത്അയാേളാടുക്ഷമിക്കും.

32 “ ‘ആെരങ്കിലും പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി
ഒരുആട്ടിൻകുട്ടിെയയാണ്അർപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ
ഊനമില്ലാത്ത െപണ്ണാടിെന അർപ്പിക്കണം.
33അയാൾതെന്റൈകഅതിെന്റ തലയിൽെവച്ച,്
േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി അറക്കണം.
34 അതിനുേശഷം പുേരാഹിതൻ വിരൽെകാണ്ട്
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിെന്റ കുെറ
രക്തം എടുത്ത് േഹാമയാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടണം. േശഷിച്ചരക്തം
യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കണം.
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35 സമാധാനയാഗത്തിൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയുെട
േമദസ്സ നീക്കംെചയ്തതുേപാെല അയാൾ
േമദസ്സ മുഴുവൻ നീക്കണം. പുേരാഹിതൻ
യാഗപീഠത്തിൽ യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന
ദഹനയാഗെമന്നേപാെല അതിെന ദഹിപ്പിക്കണം.
അയാൾ െചയ്ത പാപത്തിനു പുേരാഹിതൻ ഈ
വിധം ്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം, എന്നാൽ അത്
അയാേളാടുക്ഷമിക്കും.

5
1 “ ‘സാക്ഷിെമാഴി നൽകാൻ പരസ്യെപ്പടുത്തിയ
കൽപ്പന േകട്ടിട്ട ം താൻ കണ്ടേതാ അറിഞ്ഞേതാ
ആയ സംഗതി അറിയിക്കാെത ആ വിധത്തിൽ
പാപംെചയ്യന്നവ്യക്തിതെന്റകുറ്റം വഹിക്കണം.

2 “ ‘ആചാരപരമായി അശുദ്ധമായ*
എെന്തങ്കിലുേമാ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത കാട്ട മൃഗം,
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്നുകാലി, മണ്ണിൽ ഇഴയുന്ന
ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഇഴജന്തു എന്നിവയിൽ
ഏതിെന്റെയങ്കിലും ശവേമാ ആെരങ്കിലും
അറിയാെത സ്പർശിക്കുകയും എന്നാൽ അത്
ആ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുകയും െചയ്താൽ
അയാൾ അശുദ്ധനും കുറ്റക്കാരനുമാണ.്
3 അെല്ലങ്കിൽ ആെരങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യെന
അറിയാെത സ്പർശിക്കുകയും അങ്ങെന
ആ വ്യക്തി അശുദ്ധമായിത്തീരുകയും
െചയ്താൽ, ആ മനുഷ്യൻ അറിയാതിരുന്നാലും,
* 5:2 മൂ.ഭാ. ആചാരപരമായി എന്ന ്രപേയാഗം
കാണുന്നില്ല. േലവ്യാപുസ്തകത്തിൽ അശുദ്ധി, ശാരീരികമായ
ശുദ്ധിേയാ അശുദ്ധിേയാ അല്ല വിവക്ഷിക്കുന്നത.് ്രപത്യ ത,
െയഹൂദാമതപരമായ, അഥവാ, ആചാരപരമായ അശുദ്ധിയാണ്
വ്യക്തമാക്കുന്നത.്
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പിന്നീട് അതിെനക്കുറിച്ച് അറിയുേമ്പാൾ
അയാൾ കുറ്റക്കാരനാകും. 4 അെല്ലങ്കിൽ
ഒരാൾ അവിേവകേത്താെട നന്മേയാ
തിന്മേയാ ആയ എെന്തങ്കിലും കാര്യം
െചയ്യാൻ ശപഥംെചയ്യ കേയാ ഏെതങ്കിലും
കാര്യത്തിൽ അ്രശദ്ധമായി ആണയിടുകേയാ
െചയ്താൽ, ആ മനുഷ്യൻ അതിെനക്കുറിച്ച്
അറിയാതിരുന്നാലും, പിന്നീട് അതിെനക്കുറിച്ച്
തിരിച്ചറിയുേമ്പാൾ അയാൾ കുറ്റക്കാരനാകും.
5 ആെരങ്കിലും ഇവയിൽ ഏതിെലങ്കിലും
കുറ്റക്കാരാകുെന്നങ്കിൽ, അവർ ഏതിലാണു
പാപം െചയ്തെതന്ന് ഏറ്റ പറയണം. 6 താൻ
െചയ്ത പാപംനിമിത്തം യേഹാവയ്ക്ക്
്രപായശ്ചിത്തമായി† ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്ന് ഒരു
െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടിെയേയാ െപൺേകാലാടിെനേയാ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി അർപ്പിക്കണം.
പുേരാഹിതൻ അവരുെട പാപത്തിന്
അവർക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യണം.

7 “ ‘ആ മനുഷ്യന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിക്കു
വകയിെല്ലങ്കിൽ, തെന്റ പാപത്തിെന്റ
ശിക്ഷയായി രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ
രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ ഒന്നു
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായും മേറ്റതു
േഹാമയാഗമായും യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കണം.
8ആവ്യക്തിഅവെയ പുേരാഹിതെന്റഅടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. പുേരാഹിതൻ ആദ്യം ഒന്നിെന
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി അർപ്പിക്കണം.
അതിെന്റ തല കഴുത്തിൽനിന്ന് പൂർണമായി
േവർെപട്ട േപാകാെത പിരിച്ച മുറിക്കണം.
† 5:6 മൂ.ഭാ.അകൃത്യയാഗമായി
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9 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിെന്റ കുെറ
രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ വശത്തു
തളിക്കണം. േശഷിച്ചരക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ പിഴിഞ്ഞുകളയണം. ഇതു
പാപശുദ്ധീകരണയാഗം. 10പിന്നീടു പുേരാഹിതൻ
മേറ്റതിെന നിർദിഷ്ടരീതിയിൽ േഹാമയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം; ഇങ്ങെന ആ മനുഷ്യെന്റ
പാപത്തിനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യണം;
എന്നാൽഅത്അവേനാടുക്ഷമിക്കും.

11 “ ‘എന്നാൽ, ആ മനുഷ്യനു രണ്ടു
കുറു്രപാവിേനാ രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിേനാ
വകയിെല്ലങ്കിൽ, തെന്റ പാപത്തിനുേവണ്ടി
വഴിപാടായി ഒരു ഓെമർ േനരിയമാവ‡്
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി അർപ്പിക്കണം.
അത് ഒരു പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായതുെകാണ്ട്
അവൻ അതിൽ ഒലിെവണ്ണേയാ കുന്തിരിക്കേമാ
േചർക്കരുത.് 12 അയാൾ അതിെന
പുേരാഹിതെന്റയടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
പുേരാഹിതൻ അതിൽനിന്ന് ഒരുപിടി
സ്മാരകഭാഗമായി എടുത്തു യാഗപീഠത്തിൽ
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിച്ച ദഹനയാഗെമന്നേപാെല
ദഹിപ്പിക്കണം. ഇതു പാപശുദ്ധീകരണയാഗം.
13 ആ മനുഷ്യൻ െചയ്ത പാപത്തിനു
പുേരാഹിതൻ ഇങ്ങെന ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്യണം; എന്നാൽ അവേനാടു ക്ഷമിക്കും.
ബാക്കിയുള്ളതു േഭാജനയാഗത്തിെലന്നേപാെല
പുേരാഹിതനുള്ളതായിരിക്കും.’ ”
അകൃത്യയാഗം

‡ 5:11 ഏക. 1.6കി.്രഗാം.
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14 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
15 “ഒരാൾ യേഹാവയുെട വിശുദ്ധകാര്യങ്ങെള
സംബന്ധിച്ച് മനഃപൂർവമല്ലാെത പിഴവുപറ്റി
പാപംെചയ്താൽ, ഊനമില്ലാത്തതും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം നിർദിഷ്ട
േശേക്കൽ െവള്ളി§ വിലയുള്ളതുമായ
ഒരു ആണാടിെന ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്ന്
്രപായശ്ചിത്തമായി യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കണം.
ഇത് അകൃത്യയാഗം. 16 ഇതിേനാെടാപ്പം
വിശുദ്ധകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച തനിക്കു
പിഴവുപറ്റിയതും അതിെന്റ അഞ്ചിെലാന്നും
നഷ്ടപരിഹാരമായി* ആ മനുഷ്യൻ
പുേരാഹിതെന ഏൽപ്പിക്കണം. പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ ആണാടിെന അർപ്പിച്ച്
അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തംെചയ്യ ം; എന്നാൽ
അത്അവേനാടുക്ഷമിക്കും.

17 “ആെരങ്കിലും പാപംെചയ്തു യേഹാവയുെട
കൽപ്പനയിൽ െചയ്യരുെതന്നു വിലക്കിയിട്ട ള്ള
ഏെതങ്കിലും ലംഘിച്ചാൽ, ആ വ്യക്തിക്ക് അത്
അറിഞ്ഞുകൂെടങ്കിലും അയാൾ കുറ്റക്കാരനാണ്;
അതിെന്റ കുറ്റം അയാൾ വഹിക്കണം.
18 ആ മനുഷ്യൻ ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്ന്
ഊനമില്ലാത്തതും ന്യായമായ വിലയുള്ളതുമായ
ഒരു ആണാടിെന അകൃത്യയാഗമായി
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
ഈ വിധം പുേരാഹിതൻ, അയാൾ അറിയാെത
െചയ്ത െതറ്റിന,് അവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം

§ 5:15 ഏക. 12 ്രഗാം. * 5:16 നഷ്ടപരിഹാരംപണമായിട്ടാേണാ
സാധനമായിട്ടാേണാ നൽേകണ്ടെതന്ന് എ്രബായഭാഷയിൽനിന്ന്
വ്യക്തമല്ല.
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കഴിക്കണം; എന്നാൽ അവേനാടു ക്ഷമിക്കും.
19 ഇത് അകൃത്യയാഗം; ആ മനുഷ്യൻ
യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി െതറ്റ െചയ്ത
കുറ്റക്കാരനായിരുന്നേല്ലാ.”

6
1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

2-3 “ഒരാൾതെന്റപക്കൽസൂക്ഷിക്കാേനൽപ്പിച്ചേതാ
പണയം നൽകിയേതാ േമാഷ്ടിച്ചേതാ
ആയ സാധനം സംബന്ധിേച്ചാ
കളഞ്ഞുകിട്ടിയതിെനക്കുറിേച്ചാ തെന്റ
അയൽവാസിെയ വഞ്ചിക്കുകേയാ
അവേരാട് കള്ളം പറയുകേയാ വ്യാജമായി
ആണയിടുകേയാ, ഇങ്ങെന ഏെതങ്കിലും
്രപവൃത്തിയാൽ പാപംെചയ്ത് യേഹാവേയാട്
അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നാൽ— 4 ഇത്തരം
ഏെതങ്കിലും പാപംെചയ്തിട്ട് അവർക്ക്
കുറ്റേബാധമുണ്ടാകുേമ്പാൾ അയാൾ
േമാഷ്ടിച്ചേതാ വഞ്ചിെച്ചടുത്തേതാ തെന്റപക്കൽ
ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നേതാ കളഞ്ഞുകിട്ടിയേതാ 5 താൻ
വ്യാജമായി ആണയിട്ട് സ്വന്തമാക്കിയേതാ ആയ
സാധനവും അതിെന്റ വിലയുെട അഞ്ചിെലാന്നും
നഷ്ടപരിഹാരംകൂടി േചർത്ത് അയാൾ
തിരിെകെക്കാടുക്കണം. തെന്റ അകൃത്യയാഗം
അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസംതെന്ന അയാൾ അത്
ഉടമസ്ഥനു െകാടുത്തിരിക്കണം. 6ആ വ്യക്തി
അകൃത്യയാഗമായി ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്ന്
ഊനമില്ലാത്തതും നിർദിഷ്ട വിലയുള്ളതുമായ
ഒരു ആണാടിെന യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കാൻ
പുേരാഹിതെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവരണം. 7ഈ
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വിധത്തിൽ പുേരാഹിതൻ ആ മനുഷ്യനുേവണ്ടി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യണം.
എന്നാൽ അയാൾ െചയ്ത കുറ്റെമാെക്കയും
ക്ഷമിക്കും.”
േഹാമയാഗം

8 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
9 “അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും ഈ
കൽപ്പന െകാടുക്കുക: ‘േഹാമയാഗത്തിെന്റ
ചട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ:് േഹാമയാഗം
രാ്രതിമുഴുവനും രാവിെലവെര യാഗപീഠത്തിെല
െനരിേപ്പാടിലിരിക്കണം; യാഗപീഠത്തിെല
തീ കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയും േവണം.
10 പുേരാഹിതൻ പരുത്തിനൂൽവസ്്രതവും
പരുത്തിനൂൽെകാണ്ടുള്ള അടിവസ്്രതങ്ങള ം
ധരിച്ച െകാണ്ട് യാഗപീഠത്തിൽ േഹാമയാഗം
ദഹിച്ച ണ്ടാകുന്ന ചാരം എടുത്തു
യാഗപീഠത്തിെന്റ ഒരുവശത്തു െവക്കണം.
11 പിെന്ന അേദ്ദഹം ആ വസ്്രതങ്ങൾ
മാറി േവെറ വസ്്രതങ്ങൾ ധരിച്ച െകാണ്ടു
പാളയത്തിനുപുറത്ത് െവടിപ്പ ള്ള ഒരു
സ്ഥലേത്തക്ക് ആ ചാരം െകാണ്ടുേപാകണം.
12 യാഗപീഠത്തിെല തീ കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കണം;
അത് അണഞ്ഞുേപാകരുത.് പുേരാഹിതൻ
്രപഭാതംേതാറും വിറകടുക്കി തീയുെടേമൽ
േഹാമയാഗം ്രകമീകരിച്ച സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
േമദസ്സ് അതിേന്മൽ ദഹിപ്പിക്കണം.
13 യാഗപീഠത്തിെല തീ നിരന്തരമായി
കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കണം; അത്
അണഞ്ഞുേപാകരുത.്
േഭാജനയാഗം
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14 “ ‘േഭാജനയാഗത്തിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ:്
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പിൽ
അതു െകാണ്ടുവരണം. 15 പുേരാഹിതൻ
ഒരുപിടി േനരിയമാവും ഒലിെവണ്ണയും
േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള കുന്തിരിക്കം മുഴുവനും
എടുത്ത,് സ്മാരകഭാഗമായി യാഗപീഠത്തിൽ
യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി
ദഹിപ്പിക്കണം. 16 അതിൽ ബാക്കിയുള്ളത്
അഹേരാനും പു്രതന്മാരും ഭക്ഷിക്കണം;
എന്നാൽ അതു പുളിപ്പില്ലാത്തതായി
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ച ഭക്ഷിക്കണം;
അവർ അതു സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
അങ്കണത്തിൽെവച്ച ഭക്ഷിക്കണം.
17 അതു പുളിപ്പ േചർത്തു ചുടരുത;്
എനിക്ക് അർപ്പിച്ച ദഹനയാഗങ്ങളിൽ
ഇതു ഞാൻ അവർക്ക് ഓഹരിയായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. പാപശുദ്ധീകരണയാഗവും
അകൃത്യയാഗവുംേപാെലതെന്ന ഇത് ഏറ്റവും
വിശുദ്ധമാണ.് 18 അഹേരാെന്റ മക്കളിൽ
ഏെതാരാണിനും ദഹനയാഗങ്ങളിൽനിന്ന്
ഭക്ഷിക്കാം. അത് യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുന്ന യാഗത്തിൽനിന്ന്
അേദ്ദഹത്തിനു തലമുറതലമുറയായി
എെന്നേന്നക്കുമുള്ള അവകാശമാണ.് അവെയ
സ്പർശിക്കുന്നവെരല്ലാം വിശുദ്ധരായിരിക്കും.’ ”

19 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 20 “അഹേരാൻ
അഭിഷിക്തനാകുന്ന ദിവസം അേദ്ദഹവും
പു്രതന്മാരും യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിേക്കണ്ട
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വഴിപാട് ഇതാണ:് നിരന്തരം അർപ്പിേക്കണ്ട
േഭാജനയാഗത്തിനായി ഒരു ഓെമർ* േനരിയമാവ,്
പകുതി രാവിെലയും പകുതി ൈവകുേന്നരവും
അർപ്പിക്കണം 21 അത് എണ്ണേചർത്ത്
അപ്പച്ചട്ടിയിൽ പാകംെചയ്യണം; നന്നായി
കുഴച്ച് കഷണങ്ങളാക്കി† അർപ്പിക്കണം.
ഇത് യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ
േഭാജനയാഗം. 22 മഹാപുേരാഹിതനായി തെന്റ
പിൻതുടർച്ചക്കാരനാേകണ്ട പു്രതൻ അതു
പാകംെചയ്യണം. അത് യേഹാവയ്ക്കു നിത്യമായ
ഓഹരി. അതു പൂർണമായി ദഹിപ്പിക്കെപ്പടണം.
23 ഒരു പുേരാഹിതെന്റ ഓേരാ േഭാജനയാഗവും
പൂർണമായി ദഹിപ്പിക്കണം; അതു ഭക്ഷിക്കാൻ
അനുവാദമില്ല.”
പാപശുദ്ധീകരണയാഗം

24 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
25 “അഹേരാേനാടും പു്രതന്മാേരാടും പറയുക:
‘പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിെന്റ ചട്ടങ്ങൾ
ഇവയാണ്: േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുെവച്ച പാപശുദ്ധീകരണയാഗമൃഗെത്തയും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അറക്കണം;
അത് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമാണ.് 26 അർപ്പിക്കുന്ന
പുേരാഹിതൻ അതു ഭക്ഷിക്കണം.
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ അങ്കണത്തിൽ,
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ച് അതു ഭക്ഷിക്കണം.
27 ആ മാംസത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നെതന്തും

* 6:20 മൂ.ഭാ. ഒരു ഏഫായുെട പത്തിെലാന്ന.് ഏകേദശം 1.6
കി.്രഗാം. † 6:21 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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വിശുദ്ധമായിരിക്കും, ഒരു വസ്്രതത്തിൽ
രക്തം െതറിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതു
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ച കഴുകണം. 28 ആ
മാംസംപാകംെചയ്തമൺപാ്രതംഉടച്ച കളയണം,
എന്നാൽ അത് ഓട്ട പാ്രതത്തിലാണു
പാകംെചയ്തെതങ്കിൽ,ആപാ്രതം െവള്ളത്തിൽ
േതച്ച കഴുകണം. 29 ഒരു പുേരാഹിതെന്റ
കുടുംബത്തിെല ഏെതാരു പുരുഷനും അതു
ഭക്ഷിക്കാം; അത് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമാണ.്
30വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു ്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കാനായി
സമാഗമകൂടാരത്തിൽ രക്തം െകാണ്ടുവരുന്ന
പാപശുദ്ധീകരണയാഗം ഭക്ഷിക്കരുത;് അതു
ചുട്ട കളയണം.

7
അകൃത്യയാഗം

1 “ ‘അതിവിശുദ്ധമായ അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ
ചട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്: 2 േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
അറക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അകൃത്യയാഗമൃഗെത്തയും
അറക്കണം;അതിെന്റരക്തംയാഗപീഠത്തിേന്മൽ,
ചുറ്റ ം തളിക്കണം. 3 അതിെന്റ േമദസ്സ
മുഴുവനും തടിച്ച വാലും ആന്തരികാവയവങ്ങെള
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം 4വൃക്കകൾ രണ്ടും
അവയുെടേമൽ അരെക്കട്ടിനടുത്തുള്ള േമദസ്സ ം
വൃക്കകേളാെടാപ്പം മാറ്റ ന്ന കരളിേന്മലുള്ള
െകാഴുപ്പ ം അർപ്പിക്കണം. 5 പുേരാഹിതൻ
അവെയ യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി
യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. അത്
അകൃത്യയാഗം. 6പുേരാഹിതെന്റകുടുംബത്തിെല
ഏെതാരു ആണിനും അതു ഭക്ഷിക്കാം; എന്നാൽ
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അതു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ച ഭക്ഷിക്കണം;
അത്അതിവിശുദ്ധമാണ.്

7 “ ‘പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനും
അകൃത്യയാഗത്തിനും ഒേര നിയമം
ബാധകമാണ:് അവെകാണ്ടു ്രപായശ്ചിത്തം
വരുത്തുന്ന പുേരാഹിതനുള്ളതാണ് അത്.
8 ആർെക്കങ്കിലുംേവണ്ടി േഹാമയാഗം
അർപ്പിക്കുന്ന പുേരാഹിതന് അതിെന്റ തുകൽ
എടുക്കാം. 9 അടുപ്പിൽ ചുട്ടേതാ ഉരുളിയിേലാ
അപ്പച്ചട്ടിയിേലാ പാകംെചയ്തേതാ ആയ
േഭാജനയാഗം ഓേരാന്നും അത് അർപ്പിക്കുന്ന
പുേരാഹിതനുള്ളതാണ.് 10 ഒലിെവണ്ണ
േചർത്തേതാ േചർക്കാത്തേതാ ആയ
േഭാജനയാഗം ഓേരാന്നും അഹേരാെന്റ എല്ലാ
പു്രതന്മാർക്കും തുല്യമായിട്ട ള്ളതാണ്.
സമാധാനയാഗം

11 “ ‘ഒരാൾ യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന
സമാധാനയാഗത്തിെന്റചട്ടങ്ങൾഇവയാണ:്

12 “ ‘അത് ഒരു സ്േതാ്രതാർപ്പണെമങ്കിൽ,
ആ സ്േതാ്രതാർപ്പണേത്താെടാപ്പം അവൻ
പുളിപ്പില്ലാെത ഒലിെവണ്ണേചർത്തുണ്ടാക്കിയ
അടകള ം എണ്ണ പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത
വടകള ം എണ്ണ േചർത്തു കുതിർത്ത
േനരിയമാവുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ അടകള ം
അർപ്പിക്കണം. 13 സ്േതാ്രതാർപ്പണമായ
സമാധാനയാഗേത്താെടാപ്പം അേദ്ദഹം
പുളിപ്പിച്ച മാവുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ വടകള ം
േഭാജനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 14 ആ
മനുഷ്യൻ യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടി ഓേരാ
ഇനത്തിൽ ഒന്നുവീതം സ്വേമധാർപ്പണമായി
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െകാണ്ടുവരണം; അത് സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
രക്തം യാഗപീഠത്തിനുചുറ്റ ം തളിക്കുന്ന
പുേരാഹിതനുള്ളതാണ.് 15സ്േതാ്രതാർപ്പണമായ
സമാധാനയാഗത്തിെന്റ മാംസം അത്
അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസംതെന്ന ഭക്ഷിക്കണം;
അതിെലാട്ട ം രാവിെലവെര േശഷിപ്പിക്കരുത.്

16 “ ‘എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ യാഗം ഒരു
േനർച്ചേയാ സ്വേമധായാഗേമാ ആെണങ്കിൽ,
ആ യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസം അതു
ഭക്ഷിക്കണം;എന്നാൽഎെന്തങ്കിലും േശഷിച്ചാൽ
അടുത്തദിവസം ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ.്
17 യാഗമാംസത്തിൽ മൂന്നാംദിവസംവെര
അവേശഷിക്കുന്നതു ദഹിപ്പിച്ച കളയണം.
18 സമാധാനയാഗത്തിെന്റ ഏെതങ്കിലും മാംസം
മൂന്നാംദിവസം ഭക്ഷിച്ചാൽ അതു ്രപസാദകരമല്ല.
അത് അർപ്പിക്കുന്നയാള െടേപരിൽ
കണക്കാക്കുകയില്ല, കാരണം അത്
അശുദ്ധമായിത്തീരും; അതിെന്റ
ഏെതങ്കിലും ഒരുഭാഗം ഭക്ഷിക്കുന്നയാൾ
കുറ്റക്കാരനായിരിക്കും.

19 “ ‘ആചാരപരമായി, അശുദ്ധമായ
എന്തിെനെയങ്കിലും സ്പർശിച്ചിട്ട ള്ള മാംസം
ഭക്ഷിക്കരുത;് അതു തീയിലിട്ട ചുട്ട കളയണം.
മറ്റ മാംസമാകെട്ട, ആചാരപരമായി
ശുദ്ധിയുള്ള ഏെതാരാൾക്കും ഭക്ഷിക്കാം.
20 യേഹാവയ്ക്കുള്ള സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
ഏെതങ്കിലും മാംസം അശുദ്ധരായ ആെരങ്കിലും
ഭക്ഷിച്ചാൽ, അവെര അവരുെട ജനത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയണം. 21 ആെരങ്കിലുെമാരാൾ
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അശുദ്ധമായ എെന്തങ്കിലും—മനുഷ്യെന്റ
അശുദ്ധിേയാ ഒരു അശുദ്ധമൃഗേമാ അശുദ്ധവും
നിഷിദ്ധവുമായ എെന്തങ്കിലുേമാ—സ്പർശിച്ചിട്ട,്
യേഹാവയ്ക്കുള്ള സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
ഏെതങ്കിലും മാംസം ഭക്ഷിച്ചാൽ, ആ വ്യക്തിെയ
തെന്റജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം.’ ”

േമദസ്സ ം രക്തവും ഭക്ഷിക്കരുത്
22 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

23 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു പറയുക:
‘കന്നുകാലിയുെടേയാ െചമ്മരിയാടിെന്റേയാ
േകാലാടിെന്റേയാ േമദസ്സ് അൽപ്പംേപാലും
ഭക്ഷിക്കരുത.് 24 ചത്തേതാ വന്യമൃഗങ്ങൾ
കടിച്ച കീറിയേതാ ആയ മൃഗത്തിെന്റ േമദസ്സ
മെറ്റെന്തങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപേയാഗിക്കാം,
എന്നാൽ അതു ഭക്ഷിക്കരുത.് 25യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കാനുള്ള മൃഗത്തിെന്റ
േമദസ്സ ഭക്ഷിക്കുന്നയാൾ അവരുെട
ജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പടണം. 26 നിങ്ങൾ
എവിെട ജീവിച്ചാലും ഒരു പക്ഷിയുെടേയാ
മൃഗത്തിെന്റേയാ രക്തം കുടിക്കരുത.്
27ആെരങ്കിലും രക്തം കുടിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ
തെന്റജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിക്കെപ്പടണം.’ ”

പുേരാഹിതെന്റവീതം
28 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

29 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു പറയുക: ‘യേഹാവയ്ക്കു
സമാധാനയാഗം െകാണ്ടുവരുന്നയാൾ
അതിെന്റ ഭാഗം ആ മനുഷ്യെന്റ യാഗമായി
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കണം. 30 അയാൾ
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സ്വന്തം ൈകയാൽ യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗം
െകാണ്ടുവരണം; അവൻ െനേഞ്ചാടുകൂെട
േമദസ്സ ം െകാണ്ടുവന്ന് ഒരു വിശിഷ്ടയാഗമായി
െനഞ്ച് യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഉയർത്തി
അർപ്പിക്കുക. 31 പുേരാഹിതൻ േമദസ്സ
യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം, എന്നാൽ െനഞ്ച്
അഹേരാനും തെന്റ പു്രതന്മാർക്കുമുള്ളതാണ.്
32 നിങ്ങള െട സമാധാനയാഗത്തിെന്റ വലതുതുട
പുേരാഹിതന് ഒരു സ്വേമധാദാനമായി
െകാടുക്കണം. 33 അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ സമാധാനയാഗത്തിെന്റ രക്തവും
േമദസ്സ ം അർപ്പിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്
അവകാശെപ്പട്ടതാണ്, വലെത്ത തുട.
34 ഇ്രസാേയല്യരുെട സമാധാനയാഗത്തിൽനിന്ന്
ൈദവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി അർപ്പിച്ച െനഞ്ചും
വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായ വലതുതുടയും ഞാൻ
എടുത്ത് അവെയ പുേരാഹിതനായഅഹേരാനും
തെന്റ പു്രതന്മാർക്കും ഇ്രസാേയല്യരിൽനിന്നുള്ള
നിത്യാവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.’ ”

35 അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും
യേഹാവയ്ക്കു പുേരാഹിതന്മാരായി
സമർപ്പിച്ച നാളിൽ, യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിച്ച
ദഹനയാഗങ്ങളിൽനിന്ന് അവർക്കുള്ള ഓഹരി
ഇതാണ്. 36 അവർ അഭിഷിക്തരായ ദിവസം,
ഇ്രസാേയല്യർ ഇത് അവർക്ക് അവരുെട
നിത്യാവകാശമായി എല്ലാ തലമുറകളിലും
നൽകണെമന്ന് യേഹാവകൽപ്പിച്ച .

37 ഇവയാണ,് ദഹനയാഗം, േഭാജനയാഗം,
പാപശുദ്ധീകരണയാഗം, അകൃത്യയാഗം,
്രപതിഷ്ഠായാഗം, സമാധാനയാഗം എന്നിവയുെട
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ചട്ടങ്ങൾ. 38 സീനായിമരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
യേഹാവയ്ക്ക് അവരുെട വഴിപാടുകൾ
െകാണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ച നാളിൽ യേഹാവ
സീനായിമലയിൽെവച്ച് േമാശയ്ക്ക് ഈ
കൽപ്പനകൾഇ്രസാേയല്യർക്കു നൽകി.

8
അഹേരാെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും ്രപതിഷ്ഠ

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും
അവേരാടുകൂെട വസ്്രതം, അഭിേഷകൈതലം,
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനുള്ള കാള, രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റന്മാർ, കുട്ടയിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം
എന്നിവയും െകാണ്ടുവരിക; 3 മുഴുസഭെയയും
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ കൂട്ട ക.”
4 യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല േമാശ െചയ്തു,
സഭ സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ
വന്നുകൂടി.

5 േമാശ സഭേയാടു പറഞ്ഞു: “യേഹാവ
െചയ്യണെമന്ന് അരുളിെച്ചയ്തത് ഇതാണ.്”
6 പിെന്ന േമാശ അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും
മുേന്നാട്ട െകാണ്ടുവന്ന് അവെര െവള്ളത്തിൽ
കഴുകി. 7 അേദ്ദഹം അഹേരാെന കുപ്പായം
ധരിപ്പിച്ച , അരക്കച്ച ചുറ്റിെക്കട്ടി, േമലങ്കി
അണിയിച്ച . ഏേഫാദ്* ധരിപ്പിച്ച . വിദഗ്ധമായി
െനയ്ത അതിെന്റ അരക്കച്ചെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം ഏേഫാദ് േചർത്തുെകട്ടി.
8 അേദ്ദഹെത്ത നിർണയപ്പതക്കം അണിയിച്ച .

* 8:7 അഥവാ,പുേരാഹിതവസ്്രതം
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നിർണയപ്പതക്കത്തിൽ ഊറീമും തുമ്മീമും
െവച്ച . 9 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അേദ്ദഹം അഹേരാെന്റ
തലയിൽ തലപ്പാവുെവച്ച് അതിെന്റ മുന്നിലായി
വിശുദ്ധകിരീടമായ തങ്കംെകാണ്ടുള്ള െനറ്റിപ്പട്ടം
െവച്ച .

10 പിെന്ന േമാശ അഭിേഷകൈതലം എടുത്തു
സമാഗമകൂടാരവും അതിനകത്തുള്ള സകലതും
അഭിേഷകംെചയ്തു വിശുദ്ധീകരിച്ച . 11അേദ്ദഹം
കുെറ ൈതലം പീഠത്തിേന്മൽ ഏഴു്രപാവശ്യം
തളിച്ച , യാഗപീഠവും അതിെല എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം െതാട്ടിയുംഅതിെന്റകാലുകള ം
അഭിേഷകംെചയ്തു ശുദ്ധീകരിച്ച . 12അേദ്ദഹം
അഹേരാെന്റ തലയിൽ അഭിേഷകൈതലം
ഒഴിച്ച് അേദ്ദഹെത്ത അഭിേഷകംെചയ്തു
വിശുദ്ധീകരിച്ച . 13 യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല, പിന്നീട് അേദ്ദഹം
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാെര മുേമ്പാട്ട െകാണ്ടുവന്ന്
അവെര കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ച . അരക്കച്ച െകട്ടി,
ശിേരാവസ്്രതവും െവച്ച .

14ഇതിനുേശഷംേമാശപാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനുള്ള
കാളെയെകാണ്ടുവന്നു,അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
അവരുെട ൈകകൾ അതിെന്റ തലയിൽ
െവച്ച . 15 േമാശ കാളെയ അറത്ത,് രക്തം
കുെറ എടുത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിരൽെകാണ്ടു
യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി,
യാഗപീഠെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ച . േശഷിച്ചരക്തം
അേദ്ദഹം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച .
അങ്ങെന ്രപായശ്ചിത്തം അർപ്പിക്കാൻ
അേദ്ദഹം യാഗപീഠെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ച .
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16 േമാശ, ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്കു ചുറ്റ മുള്ള
എല്ലാ േമദസ്സ ം കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം
രണ്ടുവൃക്കയും അവയുെട േമദസ്സ ം എടുത്ത്
യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിച്ച . 17എന്നാൽ യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അേദ്ദഹം
കാളെയ അതിെന്റ തുകൽ, മാംസം, ചാണകം
എന്നിവേയാടുകൂെട പാളയത്തിനുപുറത്തു
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

18 പിെന്ന അേദ്ദഹം േഹാമയാഗത്തിനുള്ള
ആട്ട െകാറ്റെന െകാണ്ടുവന്നു. അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും ആട്ട െകാറ്റെന്റ തലയിൽ അവരുെട
ൈകകൾ െവച്ച . 19പിെന്ന േമാശആട്ട െകാറ്റെന
അറത്തുരക്തംയാഗപീഠത്തിേന്മൽചുറ്റ ംതളിച്ച .
20 അേദ്ദഹം ആട്ട െകാറ്റെന കഷണങ്ങളായി
മുറിച്ച് തലയും കഷണങ്ങള ം േമദസ്സ ം ദഹിപ്പിച്ച .
21 യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
അേദ്ദഹം ആന്തരികാവയവങ്ങള ം കാലുകള ം
െവള്ളത്തിൽ കഴുകി ആട്ട െകാറ്റെന
മുഴുവനുമായി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച ;
ഇതു യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന
േഹാമയാഗം; യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ
ദഹനയാഗംതെന്ന.

22 പിെന്ന അേദ്ദഹം ്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള
രണ്ടാമെത്ത ആട്ട െകാറ്റെന െകാണ്ടുവന്നു.
അഹേരാനും പു്രതന്മാരും ആട്ട െകാറ്റെന്റ
തലയിൽ ൈകകൾ െവച്ച . 23 േമാശ
ആട്ട െകാറ്റെന അറത്ത് അതിെന്റ
കുെറ രക്തെമടുത്ത് അഹേരാെന്റ
വലതുെചവിയുെട അറ്റത്തും വലതുൈകയുെട
െപരുവിരലിലും വലതുകാലിെന്റ െപരുവിരലിലും
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പുരട്ടി. 24 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാെരയും
മുേന്നാട്ട െകാണ്ടുവന്ന,് േമാശ അവരുെട
വലതുെചവിയുെട അറ്റത്തും വലതുൈകയുെട
െപരുവിരലിലും വലതുകാലിെന്റ െപരുവിരലിലും
രക്തം പുരട്ടി. പിെന്ന അേദ്ദഹം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം രക്തം തളിച്ച .
25 ഇതിനുേശഷം അേദ്ദഹം േമദസ്സ ം
തടിച്ച വാലും ആന്തരികാവയവങ്ങളിലുള്ള
േമദസ്സ ം കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം വൃക്ക
രണ്ടും അവയുെട േമദസ്സ ം വലതുതുടയും
എടുത്തു. 26 പിെന്ന യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം െവച്ചിരുന്ന
കുട്ടയിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം ഒരു വടയും
ഒലിെവണ്ണേചർത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു അടയും
ഒരു േദാശയും എടുത്ത,് േമദസ്സിേന്മലും
വലതുതുടയിേന്മലും െവച്ച . 27 അേദ്ദഹം
ഇവെയല്ലാം എടുത്ത് അഹേരാെന്റയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും ൈകയിലും
െവച്ച,് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഉയർത്തി ഒരു വിശിഷ്ടയാഗമായി അർപ്പിച്ച .
28 അതിനുേശഷം േമാശ അവരുെട
ൈകയിൽനിന്ന്അവഎടുത്ത്യാഗപീഠത്തിലുള്ള
േഹാമയാഗത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച ; ഇത്
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ്രപതിഷ്ഠായാഗം;
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന
ദഹനയാഗംതെന്ന. 29 ്രപതിഷ്ഠായാഗത്തിനുള്ള
ആട്ട െകാറ്റനിൽ േമാശയുെട ഓഹരിയായ
െനഞ്ച് എടുത്തു യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
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ഉയർത്തി ഒരു വിശിഷ്ടയാഗമായിഅർപ്പിച്ച .
30 പിെന്ന േമാശ കുറച്ച് അഭിേഷകൈതലവും
യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന് കുറച്ച് രക്തവും
എടുത്ത് അഹേരാെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വസ്്രതങ്ങള െടയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരുെടയുംഅവരുെടവസ്്രതങ്ങള െടയുംേമൽ
തളിച്ച . അങ്ങെന അേദ്ദഹം അഹേരാെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസ്്രതങ്ങള ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാെരയും അവരുെട വസ്്രതങ്ങള ം
വിശുദ്ധീകരിച്ച .

31 ഇതിനുേശഷം േമാശ അഹേരാേനാടും
പു്രതന്മാേരാടും പറഞ്ഞു: “ ‘അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും അതു ഭക്ഷിക്കണം’ എന്നു ഞാൻ
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല, സമാഗമകൂടാരവാതിലിൽ
മാംസം പാകംെചയ്ത്, ്രപതിഷ്ഠായാഗത്തിനുള്ള
കുട്ടയിെല അപ്പേത്താടുകൂെട അതു
ഭക്ഷിക്കണം. 32 േശഷിക്കുന്ന മാംസവും അപ്പവും
ദഹിപ്പിക്കണം. 33 നിങ്ങള െട ്രപതിഷ്ഠാശു്രശൂഷ
ഏഴുദിവസമാണ.് അതു കഴിയുന്നതുവെര,
ഏഴുദിവസേത്തക്ക് സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടംവിട്ട് പുറത്തുേപാകരുത.് 34 യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
്രപായശ്ചിത്തമാണ് ഇന്നു െചയ്തത്. 35 നിങ്ങൾ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഏഴു രാവും ഏഴു
പകലും യേഹാവ ആവശ്യെപ്പടുന്നെതന്തും
െചയ്തുെകാണ്ട് സമാഗമകൂടാരവാതിലിൽ
താമസിക്കണം; അങ്ങെനയാണ് എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത.്”

36 അങ്ങെന യേഹാവ േമാശമുഖാന്തരം
കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
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െചയ്തു.

9
പുേരാഹിതന്മാർ അവരുെട ശു്രശൂഷ

ആരംഭിക്കുന്നു
1 ്രപതിഷ്ഠാശു്രശൂഷയ്ക്കുേശഷം,എട്ടാംദിവസം
േമാശ അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും
ഇ്രസാേയലിെല േഗാ്രതത്തലവന്മാെരയും
വിളിച്ച . 2അേദ്ദഹം അഹേരാേനാടു പറഞ്ഞത,്
“നിങ്ങള െട പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും
നിങ്ങള െട േഹാമയാഗത്തിനായി ഒരു
ആട്ട െകാറ്റെനയും യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
സമർപ്പിക്കണം. 3 എന്നിട്ട് ഇ്രസാേയല്യേരാടു
പറയണം: ‘പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി ഒരു
ആൺേകാലാടിെനയും േഹാമയാഗത്തിനായി
ഊനമില്ലാത്തതും ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ളതുമായ
ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും ഒരുആട്ടിൻകുട്ടിെയയും
4 സമാധാനയാഗത്തിനായി ഒരു കാളെയയും*
ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും ഒലിെവണ്ണയിൽ
കുഴച്ച േഭാജനയാഗേത്താെടാപ്പം
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക യാഗം കഴിക്കാൻ
എടുക്കണം. കാരണം, യേഹാവ ഇന്നു
നിങ്ങൾക്കു ്രപത്യക്ഷനാകും.’ ”

5േമാശകൽപ്പിച്ചെതല്ലാംസമാഗമകൂടാരത്തിനുമുമ്പാെക
െകാണ്ടുവന്നു, സഭ മുഴുവൻ അടുത്തുവന്നു
യേഹാവയുെടമുമ്പിൽനിന്നു. 6 പിെന്ന
േമാശ പറഞ്ഞു: “യേഹാവയുെട േതജസ്സ്

* 9:4 മൂ.ഭാ.ഈപദംആണിെനേയാെപണ്ണിെനേയാസൂചിപ്പിക്കാം.
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നിങ്ങൾക്കു ്രപത്യക്ഷമാകുന്നതുെകാണ്ട,് നിങ്ങൾ
െചയ്യണെമന്നുയേഹാവകൽപ്പിച്ചത് ഇതാണ.്”

7 േമാശ അഹേരാേനാടു പറഞ്ഞു: “യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല യാഗപീഠത്തിേലക്കു
വന്നു നിങ്ങൾ പാപശുദ്ധീകരണയാഗവും
േഹാമയാഗവും അർപ്പിച്ച് നിനക്കും
ജനത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യ ക;
ജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള വഴിപാടും യാഗവും
കഴിച്ച ജനത്തിന്നു ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യ ക.”

8 അങ്ങെന അഹേരാൻ യാഗപീഠത്തിേലക്കു
വന്നു കാളക്കിടാവിെന തനിക്കുേവണ്ടി
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി അറത്തു.
9 അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ രക്തം തെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. അേദ്ദഹം
രക്തത്തിൽ വിരൽ മുക്കി യാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകളിൽ പുരട്ടി. േശഷിച്ചരക്തം
യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച . 10 യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല, അേദ്ദഹം
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിൽനിന്ന് േമദസ്സ ം
വൃക്കകള ം കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ദഹിപ്പിച്ച . 11 മാംസവും
തുകലും പാളയത്തിനു െവളിയിൽ ദഹിപ്പിച്ച .

12 പിെന്ന അഹേരാൻ േഹാമയാഗമൃഗെത്ത
അറത്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ രക്തം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ െകാടുക്കുകയും
അേദ്ദഹം അതു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ചുറ്റ ം തളിക്കുകയും െചയ്തു. 13 അവർ
േഹാമയാഗമൃഗെത്ത തലയുൾെപ്പെട
കഷണംകഷണമായിഅേദ്ദഹത്തിെന്റൈകയിൽ



േലവ്യ 9:14 xxxiii േലവ്യ 9:21

െകാടുത്തു. അേദ്ദഹം അതു യാഗപീഠത്തിൽ
ദഹിപ്പിച്ച . 14അേദ്ദഹം ആന്തരികാവയവങ്ങള ം
കാലുകള ം കഴുകി അവെയ യാഗപീഠത്തിൽ
േഹാമയാഗത്തിനുമീേത ദഹിപ്പിച്ച .

15അഹേരാൻ പിന്നീടു ജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
വഴിപാടുെകാണ്ടുവന്നു. അേദ്ദഹം ജനത്തിെന്റ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനുള്ള േകാലാടിെന
എടുത്ത് അതിെന അറത്ത് ആദ്യേത്തതിെന
െചയ്തതുേപാെല പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി
അർപ്പിച്ച .

16 അേദ്ദഹം േഹാമയാഗം െകാണ്ടുവന്നു
നിർദിഷ്ടരീതിയിൽ അതിെന അർപ്പിച്ച .
17അേദ്ദഹംരാവിലെത്തേഹാമയാഗത്തിനുപുറേമ
േഭാജനയാഗവും െകാണ്ടുവന്ന് അതിൽനിന്ന്
ഒരുപിടിധാന്യം എടുത്തു യാഗപീഠത്തിൽ
ദഹിപ്പിച്ച .

18 അേദ്ദഹം കാളെയയും ആട്ട െകാറ്റെനയും
ജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സമാധാനയാഗമായി
അറത്തു. അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർ രക്തം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ െകാടുത്തു.
അേദ്ദഹം അതു യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം
തളിച്ച . 19 എന്നാൽ അവർ കാളയുെടയും
ആട്ട െകാറ്റെന്റയും േമദസ്സ,് തടിച്ചവാൽ,
ആന്തരികാവയവങ്ങൾ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സ,് വൃക്കകൾ, കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ്
20 എന്നിവ െനഞ്ചിേന്മൽെവച്ച . എന്നിട്ട്
അഹേരാൻ േമദസ്സ യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിച്ച .
21േമാശകൽപ്പിച്ചതുേപാെലഅഹേരാൻെനഞ്ചും
വലതുതുടയും യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഉയർത്തി



േലവ്യ 9:22 xxxiv േലവ്യ 10:3

ഒരു വിശിഷ്ടയാഗമായിഅർപ്പിച്ച .
22 പിെന്ന അഹേരാൻ ൈകകൾ ഉയർത്തി
ജനത്തിനുേനേര അവെര അനു്രഗഹിച്ച .
പാപശുദ്ധീകരണയാഗവും േഹാമയാഗവും
സമാധാനയാഗവും അർപ്പിച്ചിട്ട് അേദ്ദഹം
താേഴക്കിറങ്ങി.

23 േമാശയും അഹേരാനും പിെന്ന
സമാഗമകൂടാരത്തിനകത്തുേപായി. അവർ
പുറത്തുവന്ന് ജനെത്ത ആശീർവദിച്ച ;
യേഹാവയുെട േതജസ്സ് സകലജനത്തിനും
്രപത്യക്ഷമായി. 24 യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട
േഹാമയാഗമൃഗെത്തയും യാഗപീഠത്തിേന്മലിരുന്ന
േമദസ്സിെനയും ദഹിപ്പിച്ച . അതുകണ്ടേപ്പാൾ
ജനെമല്ലാംആനന്ദത്താൽആർത്തു സാഷ്ടാംഗം
വീണു.

10
നാദാബിെന്റയുംഅബീഹൂവിെന്റയും മരണം

1 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ നാദാബും
അബീഹൂവും തങ്ങള െട ധൂപകലശങ്ങൾ
എടുത്ത് അതിൽ തീയിട്ട സുഗന്ധ്രദവ്യവും
േചർത്തു; തങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചതല്ലാത്ത
അന്യാഗ്നി യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
2 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന്
തീ പുറെപ്പട്ട് അവെര ദഹിപ്പിച്ച , അവർ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ മരിച്ച . 3 േമാശ
അഹേരാേനാടു പറഞ്ഞു, “യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തേപ്പാൾപറഞ്ഞതിതാണ്:
“ ‘എേന്നാട്അടുത്തുവരുന്നവരിലൂെട
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ഞാൻഎെന്റപരിശുദ്ധി െതളിയിക്കും;
സർവജനത്തിെന്റയും മുമ്പിൽ
ഞാൻമഹത്ത്വെപ്പടും.’ ”

അഹേരാൻ മൗനമായിരുന്നു.
4 േമാശ അഹേരാെന്റ പിതൃസേഹാദരനായ
ഉസ്സീേയലിെന്റ പു്രതന്മാരായ മീശാേയലിെനയും
എത്സാഫാെനയും വിളിപ്പിച്ച് അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “ഇവിെട വരിക, നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാെര വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് പാളയത്തിനുപുറത്ത് അകെല
െകാണ്ടുേപാകുക.” 5 അങ്ങെന അവർ
വന്നു, േമാശ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അവരുെട
കുപ്പായങ്ങേളാടുകൂെട പാളയത്തിനുപുറത്തു
െകാണ്ടുേപായി.

6 പിെന്ന േമാശ അഹേരാേനാടും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാരായ
എെലയാസാേരാടും ഈഥാമാേരാടും
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും
സർവസഭയുെടയുംേമൽ േകാപം
വരാതിരിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ തലമുടി
ചീകാതിരിക്കുകേയാ* വസ്്രതം കീറുകേയാ
അരുത.് എന്നാൽ നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ
ഇ്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവനും യേഹാവ തീയാൽ
നശിപ്പിച്ചവെരെച്ചാല്ലി വിലപിക്കെട്ട. 7 നിങ്ങൾ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടം വിട്ട േപാകരുത.് കാരണം,യേഹാവയുെട
അഭിേഷകൈതലം നിങ്ങള െടേമൽ ഇരിക്കുന്നു.”

* 10:6 അഥവാ,നിങ്ങൾശിേരാവസ്്രതം ധരിക്കാതിരിക്കുകേയാ



േലവ്യ 10:8 xxxvi േലവ്യ 10:14

അങ്ങെന അവർ േമാശ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
െചയ്തു.

8 പിന്നീടു യേഹാവ അഹേരാേനാടു
പറഞ്ഞു: 9 “നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന,്
സമാഗമകൂടാരത്തിനകത്തു േപാകുേമ്പാൾ
ഒരിക്കലും നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും വീേഞ്ഞാ
മദ്യേമാ കുടിക്കരുത.് ഇതു വരാനുള്ള
തലമുറകൾക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന
നിയമം ആകുന്നു. 10 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾക്കു
വിശുദ്ധവും സാധാരണവുംതമ്മിലും
ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുംതമ്മിലും
േവർതിരിച്ചറിയാം. 11 യേഹാവ േമാശമുഖാന്തരം
ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കു െകാടുത്ത എല്ലാ
ഉത്തരവുകള ം നീഅവെരപഠിപ്പിക്കണം.”

12 േമാശ അഹേരാേനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േശഷിച്ച പു്രതന്മാരായ എെലയാസാേരാടും
ഈഥാമാേരാടും പറഞ്ഞു: “യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗം അർപ്പിച്ചതിനുേശഷമുള്ള
േഭാജനയാഗം എടുത്ത,് പുളിപ്പില്ലാെത
ഒരുക്കി യാഗപീഠത്തിെന്റ വശത്തുെവച്ച്
ഭക്ഷിക്കുക; കാരണം അത് അതിവിശുദ്ധമാണ.്
13 യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന
ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അതു നിെന്റയും നിെന്റ
പു്രതന്മാരുെടയും ഓഹരിയാണ.് അതു
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ച ഭക്ഷിക്കണം. ഇങ്ങെന
എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 14 എന്നാൽ
നിനക്കും നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി അർപ്പിച്ച
െനഞ്ചും വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായ തുടയും
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ഭക്ഷിക്കാം. ആചാരപരമായി ശുദ്ധിയുള്ള
ഒരു സ്ഥലത്തുെവച്ച് അവ ഭക്ഷിക്കണം.
ഇ്രസാേയല്യരുെട സമാധാനയാഗത്തിൽ
നിനക്കും നിെന്റ മക്കൾക്കും നിങ്ങള െട
ഓഹരിയായി അവ നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
15 വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായ തുടയും ഉയർത്തി
അർപ്പിക്കാനുള്ള െനഞ്ചും ദഹനയാഗങ്ങള െട
േമദേസ്സാടുകൂെട യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് ഉയർത്തി ഒരു വിശിഷ്ടയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
ഇതു നിെന്റയും നിെന്റ മക്കള െടയും
ശാശ്വതാവകാശംആയിരിക്കും.”

16 പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിെന്റ
േകാലാടിെനക്കുറിച്ച് അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ
അതു ദഹിപ്പിച്ച േപായി എന്നുകണ്ട്
അഹേരാെന്റ േശഷിച്ച പു്രതന്മാരായ
എെലയാസാേരാടും ഈഥാമാേരാടും േമാശ
േകാപിച്ച . 17 “ആ പാപശുദ്ധീകരണയാഗം
നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ച്
ഭക്ഷിക്കാഞ്ഞെതന്ത?് അത് അതിവിശുദ്ധമേല്ലാ.
സഭയുെട അകൃത്യം അകറ്റിക്കളയാനും
അവർക്കുേവണ്ടി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യാനുമാണ് അതു
നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത.്
18 അതിെന്റ രക്തം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
െകാണ്ടുവരാഞ്ഞതുെകാണ്ടു ഞാൻ
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല േകാലാടിെന
നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ച
ഭക്ഷിേക്കണ്ടതായിരുന്നു.”

19 അഹേരാൻ േമാശേയാടു മറുപടി
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പറഞ്ഞു: “ഇന്ന് അവർ അവരുെട
പാപശുദ്ധീകരണയാഗവും േഹാമയാഗവും
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക അർപ്പിച്ച . എനിേക്കാ
ഇങ്ങെനെയല്ലാം സംഭവിച്ച . ഇന്നു ഞാൻ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗം ഭക്ഷിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ
യേഹാവ ്രപസാദിക്കുമായിരുേന്നാ?” 20 ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ േമാശയ്ക്കുതൃപ്തിയായി.

11
ശുദ്ധവുംഅശുദ്ധവുമായആഹാരം

1 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു പറയുക:
കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും
നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാവുന്നവ ഇവയാണ:്
3കുളമ്പുപിളർന്നു രണ്ടായിപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും
അയവിറക്കുന്നതുമായ ഏെതാരു മൃഗെത്തയും
നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാം.

4 “ ‘ഒന്നുകിൽ അയവിറക്കുന്നവേയാ
അെല്ലങ്കിൽകുളമ്പു പിളർന്നവേയാആയിരിക്കാം
ചിലമൃഗങ്ങൾ.അവനിങ്ങൾഭക്ഷിക്കരുത.് ഒട്ടകം
അയവിറക്കുെന്നങ്കിലും കുളമ്പു പിളർന്നതല്ല;
അതു നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധമാണ.് 5 കുഴിമുയൽ
അയവിറക്കുെന്നങ്കിലും കുളമ്പു പിളർന്നതല്ല;
അത് നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധമാണ.് 6 മുയൽ
അയവിറക്കുെന്നങ്കിലും, കുളമ്പു പിളർന്നതല്ല;
അതു നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധമാണ.് 7 പന്നിയുെട
കുളമ്പു പിരിഞ്ഞ് പൂർണമായി പിളർന്നതാണ്;
എന്നാൽ അത് അയവിറക്കുന്നില്ല; അതു
നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധമാണ.് 8 നിങ്ങൾ അവയുെട
മാംസം ഭക്ഷിക്കുകേയാ അവയുെട ശവം
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സ്പർശിക്കുകേയാ െചയ്യരുത;് അവ നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധമാണ.്

9 “ ‘കടൽെവള്ളത്തിലും പുഴയിലും ജീവിക്കുന്ന
എല്ലാ ജീവികളിലും ചിറകും െചതുമ്പലും
ഉള്ളവെയല്ലാം നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാം.
10എന്നാൽ കടലുകളിലും പുഴകളിലും കൂട്ടമായി
ചരിക്കുന്നവയിലും െവള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന
മറ്റ ജീവികളിലും, ചിറകും െചതുമ്പലും
ഇല്ലാത്തവ നിങ്ങൾക്കു നിഷിദ്ധമായിരിക്കണം.
11 അവ നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പായിരിക്കണം.
അവയുെട മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത,് അവയുെട
പിണം നിങ്ങൾക്കു നിഷിദ്ധമായിരിക്കണം.
12 െവള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, ചിറകും
െചതുമ്പലുമില്ലാത്ത എന്തും നിങ്ങൾക്കു
നിഷിദ്ധമാണ്.

13 “ ‘പറവകളിൽ നിങ്ങൾക്ക്
നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നവ ഇവയാണ്: അവ
അശുദ്ധമാകുകയാൽ നിങ്ങൾ അവ
ഭക്ഷിക്കരുത:് കഴുകൻ,* െചമ്പരുന്ത,്കരിമ്പരുന്ത്
14 ഗൃ്രദ്ധം, ഏതിനത്തിലുംെപട്ട പരുന്ത,് 15 എല്ലാ
ഇനത്തിലുംെപട്ട കാക്ക, 16 ഒട്ടകപ്പക്ഷി, പുള്ള്,
കടൽക്കാക്ക, എല്ലാ ഇനത്തിലുംെപട്ട കഴുകൻ,
17 നത്ത,് നീർക്കാക്ക, കൂമൻ, 18 മൂങ്ങ,
േവഴാമ്പൽ, െവള്ളക്കഴുകൻ, 19 െപരിഞ്ഞാറ,
ഏതിനത്തിലുംെപട്ട െകാക്ക,് കുളേക്കാഴി,
വവ്വാൽ.

20 “ ‘ചിറകുള്ള ്രപാണികളിൽ നാലുകാലിൽ
നടക്കുകയും പറക്കുകയും െചയ്യന്നവെയല്ലാം

* 11:13ഈഅധ്യായത്തിെലപക്ഷികൾ,ഷഡ്പദങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ
എന്നിവഏെതന്നുകൃത്യമായി പറയുകസാധ്യമല്ല.
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നിങ്ങൾക്കു നിഷിദ്ധമാണ.് 21 നാലുകാലിൽ
നടക്കുെന്നങ്കിലും നിലത്തു ചാടിനടേക്കണ്ടതിനു
കാലുകളിൽ സന്ധിബന്ധമുള്ളതും
ചിറകുള്ളതുമായ ്രപാണികെള നിങ്ങൾക്കു
ഭക്ഷിക്കാം. 22ഇവയിൽ ഏതിനം െവട്ട ക്കിളിയും
വിട്ടിലും ചീവീടും തുള്ളനും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം.
23 എന്നാൽ, ചിറകും നാലു കാലുമുള്ള മെറ്റല്ലാ
ജീവികള ം നിങ്ങൾക്കുനിഷിദ്ധമാണ്.

24 “ ‘ഇവയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധരാക്കും; അവയുെട പിണം
സ്പർശിക്കുന്നവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും. 25 അവയിെലാന്നിെന്റ
പിണം എടുക്കുന്നവരും തങ്ങള െട
വസ്്രതം അലക്കണം, അവരും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും.

26 “ ‘കുളമ്പു പിരിഞ്ഞ് പൂർണമായി
പിളരാത്തതും അയവിറക്കാത്തതുമായ
മൃഗങ്ങെളല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം;
അവയിെലാന്നിെന്റ പിണം െതാടുന്നവർ
അശുദ്ധരായിരിക്കും. 27 നാലുകാലിൽ
നടക്കുന്ന ജീവികളിൽ ഉള്ളങ്കാൽ പതിച്ച
നടക്കുന്നവെയല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം;
അവയിെലാന്നിെന്റ പിണം സ്പർശിക്കുന്നവർ
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധരായിരിക്കും. 28അവയുെട
പിണം എടുക്കുന്നവർ തങ്ങള െട
വസ്്രതം അലക്കണം, അവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും. ഈ മൃഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്
നിഷിദ്ധമാണ്.

29 “ ‘നിലത്തു സഞ്ചരിക്കുന്ന ജന്തുക്കളിൽ
നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധമായവ ഇവയാണ:്
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െപരുച്ചാഴി, എലി, എല്ലാ ഇനത്തിലുംെപട്ട ഉടുമ്പ്,
30 അള ങ്ക,് ഓന്ത,് പല്ലി, അരണ, തുരപ്പൻ
31 നിലത്തു സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാവകയിലും
ഇവ നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധമാണ.് അവയുെട
ജഡം സ്പർശിക്കുന്നവരും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും. 32അവയിെലാന്നു ചത്ത്
എന്തിേന്മെലങ്കിലും വീണാൽ,ആസാധനത്തിെന്റ
ഉപേയാഗെമന്തായാലും, അതു മരേമാ
വസ്്രതേമാ തുകേലാ ചാക്കുശീലേയാെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കിയതാെണങ്കിലും അശുദ്ധമായിരിക്കും.
അതു െവള്ളത്തിൽ ഇടണം; അതു
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധമായിരിക്കും, പിെന്ന
അതു ശുദ്ധമാകും. 33 അവയിെലാന്ന് ഒരു
മൺപാ്രതത്തിൽ വീണാൽ അതിലുള്ളെതല്ലാം
അശുദ്ധമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആ പാ്രതം
ഉടച്ച കളയണം. 34 ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള
ഏെതങ്കിലും ആഹാരത്തിൽ അങ്ങെനയുള്ള
പാ്രതത്തിെല െവള്ളം വീണാൽ അത്
അശുദ്ധമാകും. അതിലുള്ള ഏതു പാനീയവും
അശുദ്ധമാകും. 35 അവയിെലാന്നിെന്റ പിണം
എന്തിെലങ്കിലും വീണാൽ വീഴുന്നെതന്തായാലും
അത് അശുദ്ധമാകും. അത് അടുപ്പായാലും
പാചകപാ്രതമായാലും ഉടച്ച കളയണം. അവ
അശുദ്ധമാണ,് അവെയ അശുദ്ധമായി
പരിഗണിക്കണം. 36 എന്നാൽ ഒരു ഉറവേയാ
ഒരു ജലസംഭരണിേയാ ശുദ്ധമായിരിക്കും; ഈ
പിണങ്ങളിെലാന്നു സ്പർശിക്കുന്ന വ്യക്തി
അശുദ്ധനാണ.് 37നടാനുള്ള വിത്തിൽ ഒരു പിണം
വീണാൽ. അത് ശുദ്ധമായിത്തെന്നയിരിക്കും.
38 എന്നാൽ വിത്തിൽ െവള്ളം ഒഴിച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട
പിണം അതിേന്മൽ വീണാൽ അതു നിങ്ങൾക്ക്
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അശുദ്ധമാണ.്
39 “ ‘നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുള്ള
ഒരു മൃഗം ചത്താൽഅതിെന്റപിണം െതാടുന്നവർ
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധരായിരിക്കും. 40 ആ
പിണത്തിൽനിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ തങ്ങള െട
വസ്്രതം കഴുകണം. അവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും. ആെരങ്കിലും ആ പിണം
എടുത്താൽ അയാൾ തെന്റ വസ്്രതം കഴുകണം,
അയാൾസന്ധ്യവെരഅശുദ്ധമായിരിക്കും.

41 “ ‘നിലത്ത് ഇഴയുന്ന എല്ലാ ്രപാണികള ം
നിങ്ങൾക്കു നിഷിദ്ധമാണ്; അതു ഭക്ഷിക്കരുത.്
42 ഉരസ്സ െകാേണ്ടാ നാലുകാലുെകാേണ്ടാ
കൂടുതൽ കാലുകൾെകാേണ്ടാ നിലത്തു
ചരിക്കുന്ന ഒരു ്രപാണിെയയും നിങ്ങൾ
തിന്നരുത;് അവ നിങ്ങൾക്കു നിഷിദ്ധം.
43 ഇങ്ങെനയുള്ള ഏെതങ്കിലും ഇഴജാതിമൂലം
നിങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധരാക്കരുത.് അവ
മുഖാന്തിരേമാ അവയാേലാ നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധരാക്കരുത.് 44 ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു; ഞാൻ
വിശുദ്ധനാകുകയാൽ നിങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ച വിശുദ്ധരായിരിക്കുക. നിലത്തു
സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാലും നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധരാക്കരുത.് 45 നിങ്ങള െട
ൈദവമായിരിക്കാൻ, നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവ ഞാനാകുന്നു;
ആകയാൽ, ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുകയാൽ,
നിങ്ങള ംവിശുദ്ധരായിരിക്കുക.

46 “ ‘മൃഗങ്ങെളയും പറവകെളയും ജലത്തിൽ
ചരിക്കുന്ന ജീവികെളയും നിലത്തു ചരിക്കുന്ന
ജീവികെളയും സംബന്ധിച്ച ്രപമാണം
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ഇവയാകുന്നു. 47 നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവും
അശുദ്ധവുംതമ്മിലും ഭക്ഷിക്കാവുന്നവയും
ഭക്ഷിക്കരുതാത്തവയുമായ ജീവികൾതമ്മിലും
തരംതിരിവുണ്ടായിരിക്കണം.’ ”

12
്രപസവാനന്തരശുദ്ധീകരണം

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു പറയുക:
‘ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിക്കുന്ന സ്്രതീ
ആർത്തവകാലെത്തന്നേപാെല ഏഴുദിവസം
ആചാരപരമായി അശുദ്ധയായിരിക്കും.
3 എട്ടാംദിവസം കുട്ടിെയ പരിേച്ഛദനം*
െചയ്യിക്കണം. 4 ഇതിനുേശഷം സ്്രതീ
രക്ത്രസാവം നിലച്ച ശുദ്ധിയായിത്തീരുന്നതിനു
മുപ്പത്തിമൂന്നു ദിവസം കാത്തിരിക്കണം.
ശുദ്ധീകരണകാലം തീരുന്നതുവെര അവൾ
വിശുദ്ധമായെതാന്നും സ്പർശിക്കരുത;്
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു േപാകുകയുമരുത.് 5അവൾ
ഒരു മകെളയാണു ്രപസവിക്കുന്നെതങ്കിൽ,
ആർത്തവകാലെത്തന്നേപാെല രണ്ടാഴ്ച
അവൾ അശുദ്ധയായിരിക്കും. പിന്നീട് അവൾ
രക്ത്രസാവം നിലച്ച ശുദ്ധയായിത്തീരുന്നതിന്
അറുപത്താറു ദിവസംകാത്തിരിക്കണം.

6 “ ‘മകേനാ മകൾേക്കാേവണ്ടിയുള്ള അവള െട
ശുദ്ധീകരണകാലം കഴിയുേമ്പാൾ, ഒരുവയസ്സള്ള
ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ േഹാമയാഗത്തിനായും ഒരു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ കുറു്രപാവിെനേയാ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായും

* 12:3 അതായത്,സുന്നത്ത്
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സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
7 പുേരാഹിതൻ അവ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപായശ്ചിത്തമായി അർപ്പിക്കണം.
അേപ്പാൾ ആചാരപരമായി അവൾ
രക്ത്രസാവത്തിൽനിന്ന് ശുദ്ധയാകും.

“ ‘ആൺകുഞ്ഞിെനേയാെപൺകുഞ്ഞിെനേയാ
്രപസവിക്കുന്ന സ്്രതീക്കുള്ള ചട്ടങ്ങളാണിവ.
8 അവൾക്ക് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിക്കു
വകയിെല്ലങ്കിൽ, രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ
രണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ,
ഒന്നു േഹാമയാഗത്തിനും മേറ്റതു
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനുമായി
െകാണ്ടുവരണം. ഈ വിധം പുേരാഹിതൻ
അവൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യണം,
എന്നാൽഅവൾശുദ്ധയാകും.’ ”

13
ഗുരുതരമായ ത്വേ്രഗാഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച

ചട്ടങ്ങൾ
1 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “ആരുെടെയങ്കിലും
ത്വക്കിൽ ഗുരുതരമായ കുഷ്ഠമാകാവുന്ന*
വീക്കേമാ ചുണേങ്ങാ െതളിഞ്ഞപുള്ളിേയാ
ഉെണ്ടങ്കിൽ അയാെള പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റേയാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ഒരു പുേരാഹിതെന്റേയാ അടുക്കൽ

* 13:2 ത്വക്കിെന ബാധിക്കുന്ന വിവിധ േരാഗങ്ങൾക്ക് കുഷ്ഠം
എന്നതിനുപേയാഗിക്കുന്നഎ്രബായപദം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.



േലവ്യ 13:3 xlv േലവ്യ 13:8

െകാണ്ടുേപാകണം. 3 പുേരാഹിതൻ അയാള െട
ത്വക്കിേന്മലുള്ള വടു പരിേശാധിക്കണം,
വടുവിേന്മലുള്ള േരാമം െവള പ്പായി കാണുകയും
വടു ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കയും
െചയ്താൽഅതുകുഷ്ഠലക്ഷണം. പുേരാഹിതൻ
പരിേശാധിച്ച് ആ വ്യക്തിെയ ആചാരപരമായി
അശുദ്ധെമന്നു വിധിക്കണം. 4 അയാള െട
ത്വക്കിെല വടു െവളത്തതും ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞല്ലാെതയും അതിനുള്ളിെല േരാമം
െവളത്തല്ലാെതയും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ
ആ വ്യക്തിെയ ഏഴുദിവസം തനിച്ച
പാർപ്പിക്കണം. 5 ഏഴാംദിവസം പുേരാഹിതൻ
അയാെള പരിേശാധിക്കണം. വടു ത്വക്കിൽ
പടരാെതയും മാറ്റമില്ലാെതയുമിരിക്കുെന്നങ്കിൽ
അേദ്ദഹം അയാെള ഏഴുദിവസേത്തക്കുകൂെട
തനിച്ച പാർപ്പിക്കണം. 6 ഏഴാംദിവസം
പുേരാഹിതൻ ആ മനുഷ്യെന വീണ്ടും
പരിേശാധിക്കണം. വടു മങ്ങിയതായും ത്വക്കിൽ
പടരാതിരിക്കുന്നതായും കണ്ടാൽ, പുേരാഹിതൻ
അയാെള ശുദ്ധെമന്നു ്രപഖ്യാപിക്കണം. അതു
െവറും ചുണങ്ങ് അേ്രത, ആ മനുഷ്യൻ തെന്റ
വസ്്രതം കഴുകണം, അയാൾ ശുദ്ധനാവും.
7 ശുദ്ധീകരണത്തിനായി അയാൾ പുേരാഹിതനു
തെന്നത്തെന്ന കാണിച്ചേശഷം ചുണങ്ങ് വീണ്ടും
അയാള െട ത്വക്കിൽ പടർന്നാൽ ആ വ്യക്തി
വീണ്ടും പുേരാഹിതെന്റ മുമ്പാെക വരണം.
8 പുേരാഹിതൻ അയാെള പരിേശാധിക്കണം,
ചുണങ്ങ് ത്വക്കിൽ പടർന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ അേദ്ദഹം
അയാെള അശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം, അതു
കുഷ്ഠംതെന്ന.
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9 “ആർെക്കങ്കിലും ഗുരുതരമായ
കുഷ്ഠേരാഗത്തിെന്റലക്ഷണംകണ്ടാൽഅയാെള
പുേരാഹിതെന്റയടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
10 പുേരാഹിതൻ അയാെള പരിേശാധിക്കണം.
ത്വക്കിൽ െവളത്തതിണർപ്പ ം അതിൽ േരാമവും
തിണർപ്പിൽ പച്ചമാംസവുമുെണ്ടങ്കിൽ അതു
പഴക്കമുള്ള കുഷ്ഠേരാഗമാണ.് 11 പുേരാഹിതൻ
അയാെള അശുദ്ധെനന്നു ്രപഖ്യാപിക്കണം.
അയാൾ അശുദ്ധനാെണന്നതുെകാണ്ടു തനിച്ച
പാർപ്പിേക്കണ്ടകാര്യമില്ല.

12 “േരാഗബാധിതനായ മനുഷ്യെന്റ
ശരീരംമുഴുവനും തലമുതൽ പാദംവെര
പുേരാഹിതനു കാണാവുന്നിടെമല്ലാം േരാഗം
പടർന്നുമൂടിയാൽ 13 പുേരാഹിതൻ അയാെള
പരിേശാധിക്കണം. േരാഗം അയാള െട
ശരീരെമല്ലാം മൂടിെയങ്കിൽ അേദ്ദഹം ആ
വ്യക്തിെയ ശുദ്ധെനന്നു ്രപഖ്യാപിക്കണം. സമൂലം
െവളത്തതുെകാണ്ട് അയാൾ ശുദ്ധനാണ.്
14 എന്നാൽ അയാളിൽ പച്ചമാംസം കണ്ടാൽ,
അയാൾ അശുദ്ധനാകും. 15 പുേരാഹിതൻ
പച്ചമാംസം കാണുെന്നങ്കിൽ അേദ്ദഹം അയാെള
അശുദ്ധെനന്നു വിധിക്കണം; പച്ചമാംസം
അശുദ്ധം. അയാൾക്കു ഗുരുതരമായ
കുഷ്ഠേരാഗമുണ്ട്. 16 പച്ചമാംസം മാറി
െവളത്താൽ അയാൾ പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ േപാകണം. 17 പുേരാഹിതൻ
അയാെള പരിേശാധിക്കണം. വടുക്കൾ
െവള പ്പായിട്ട െണ്ടങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ േരാഗം
ബാധിച്ചയാൾ ശുദ്ധെമന്നു ്രപഖ്യാപിക്കണം;
അയാൾശുദ്ധനാകും.
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18 “ഒരാൾക്കു തെന്റ ത്വക്കിൽ ഒരു പരു
ഉണ്ടായിട്ട് അതു സുഖമാവുേമ്പാൾ, 19 പരു
ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തു, െവളത്ത വീക്കേമാ,
െചമപ്പ കലർന്ന െവള്ളപ്പള്ളിേയാ ഉണ്ടായാൽ
അയാൾ തെന്നത്തെന്ന പുേരാഹിതനു
കാണിക്കണം. 20 പുേരാഹിതൻ അതു
പരിേശാധിക്കണം. അതു ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞും അതിെല േരാമം െവളത്തതായും
കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻഅയാെളഅശുദ്ധെമന്നു
വിധിക്കണം. അതു പരുവിൽനിന്നുണ്ടായ
ഗുരുതരമായ കുഷ്ഠേരാഗമാണ.് 21 എന്നാൽ,
പുേരാഹിതൻ പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ
അതിൽ െവളത്തേരാമം ഇല്ലാെതയും
അതു ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിഞ്ഞല്ലാെതയും
മങ്ങിയുമിരുന്നാൽ, പുേരാഹിതൻ അയാെള
ഏഴുദിവസം തനിച്ച പാർപ്പിക്കണം. 22 അതു
ത്വക്കിൽ പടരുെന്നങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ
അയാെള അശുദ്ധെമന്നു ്രപഖ്യാപിക്കണം,
അതു ഗുരുതരമായ കുഷ്ഠലക്ഷണംതെന്ന.
23 എന്നാൽ ആ ഭാഗം മാറ്റമില്ലാെതയും
പടരാെതയും ഇരുന്നാൽഅതു പരുവിെന്റ െവറും
പാടാണ,് പുേരാഹിതൻ അയാെള ശുദ്ധെമന്നു
്രപഖ്യാപിക്കണം.

24 “ഒരാൾക്കു ത്വക്കിൽ െപാള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ട
െചമപ്പ കലർന്ന െവള േപ്പാ െവള പ്പ മാ്രതേമാ
െപാള്ളേലറ്റിടെത്ത പച്ചമാംസത്തിൽ കണ്ടാൽ,
25 പുേരാഹിതൻ അവിടം പരിേശാധിക്കണം.
അതിെല േരാമം െവളത്തതായും
ത്വക്കിെനക്കാൾ കുഴിവായും കണ്ടാൽ അതു
െപാള്ളലിൽനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ കുഷ്ഠം.
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പുേരാഹിതൻ അയാെള അശുദ്ധെമന്നു
്രപഖ്യാപിക്കണം; അതു ഗുരുതരമായ
കുഷ്ഠംതെന്ന. 26 എന്നാൽ പുേരാഹിതൻ
പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ അതിൽ െവളത്തേരാമം
ഇല്ലാെതയും അതു ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിയാെതയും മങ്ങിയുമിരുന്നാൽ,
പുേരാഹിതൻ അയാെള ഏഴുദിവസം
തനിച്ച പാർപ്പിക്കണം. 27 ഏഴാംദിവസം
പുേരാഹിതൻ അയാെള പരിേശാധിക്കണം.
അതു ത്വക്കിൽ പടരുെന്നങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ
അയാെള അശുദ്ധെമന്നു വിധിക്കണം. അതു
ഗുരുതരമായ കുഷ്ഠംതെന്ന. 28 എങ്കിലും
ആ ഭാഗം മാറ്റമില്ലാെതയും ത്വക്കിൽ
പടരാെതയും നിറം മങ്ങിയുമിരുന്നാൽ അതു
െപാള്ളലിൽനിന്നുണ്ടായ തിണർപ്പാണ.്
പുേരാഹിതൻ അയാെള ശുദ്ധെമന്നു
്രപഖ്യാപിക്കണം. അതു തീെപ്പാള്ളലിെന്റ െവറും
തിണർപ്പാണ.്

29 “ഒരു പുരുഷേനാ സ്്രതീേക്കാ തലയിേലാ
താടിയിേലാ ഒരു വടു ഉെണ്ടങ്കിൽ 30പുേരാഹിതൻ
വടു പരിേശാധിക്കണം. അതു ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞും അതിലുള്ള േരാമം മഞ്ഞളിച്ച ം
േനർത്തും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ, ആ വ്യക്തി
അശുദ്ധമായി എന്നു ്രപഖ്യാപിക്കണം; അതു
തലയിേലാ താടിയിേലാ ഉള്ള ചിരങ്ങാണ.്
31 എന്നാൽ പുേരാഹിതൻ ഈമാതിരി വടു
പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ, അതു ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിയാെതയും അതിൽ കറുത്തേരാമം
ഇല്ലാെതയും കണ്ടാൽ പുേരാഹിതൻ,
ബാധിക്കെപ്പട്ട വ്യക്തിെയ ഏഴുദിവസം
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തനിച്ച പാർപ്പിക്കണം. 32 ഏഴാംദിവസം
പുേരാഹിതൻ വടു പരിേശാധിക്കണം. ആ
ചിരങ്ങു പടരാതിരിക്കുകയും മഞ്ഞേരാമം
ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞു കാണാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
33 േരാഗമുള്ള ഭാഗം ഒഴിെക ആ വ്യക്തിെയ
ക്ഷൗരംെചയ്യിക്കണം. പുേരാഹിതൻ
അയാെള വീണ്ടും ഏഴുദിവസം തനിച്ച
പാർപ്പിക്കണം. 34 ഏഴാംദിവസം പുേരാഹിതൻ
ചിരങ്ങു പരിേശാധിക്കണം. അതു ത്വക്കിൽ
പടരാതിരിക്കുകയും ത്വക്കിെനക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞു കാണാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
പുേരാഹിതൻ ആ വ്യക്തി ശുദ്ധമായി
എന്നു ്രപഖ്യാപിക്കണം. അയാൾ തെന്റ
വസ്്രതം കഴുകണം; അങ്ങെന ആ വ്യക്തി
ആചാരപരമായി ശുദ്ധമായിത്തീരും. 35അയാെള
ശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിെയന്നു ്രപഖ്യാപിച്ചേശഷം
ചിരങ്ങു പടരുകയാെണങ്കിൽ, 36 പുേരാഹിതൻ
അയാെള പരിേശാധിക്കണം. ചിരങ്ങു
ത്വക്കിൽ പടർന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ പുേരാഹിതൻ
മഞ്ഞേരാമം േനാേക്കണ്ടആവശ്യമില്ല;ആവ്യക്തി
അശുദ്ധമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 37 എങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർണയത്തിൽ അതു
മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുകയും അതിൽ കറുത്തേരാമം
വളർന്നിരിക്കയുമാെണങ്കിൽ ചിരങ്ങു
സൗഖ്യമായി. അയാൾശുദ്ധമാണ.് പുേരാഹിതൻ
അയാൾശുദ്ധെമന്നു ്രപഖ്യാപിക്കണം.

38 “ഒരു പുരുഷേനാ സ്്രതീേക്കാ ത്വക്കിൽ
െവളത്തപുള്ളി ഉണ്ടായാൽ, 39 പുേരാഹിതൻ
ആ വ്യക്തിെയ പരിേശാധിക്കണം. പുള്ളികൾ



േലവ്യ 13:40 l േലവ്യ 13:46

മങ്ങിയ െവള പ്പാെണങ്കിൽ,അതുത്വക്കിലുണ്ടായ
ഗുരുതരമല്ലാത്ത തടിപ്പാണ.് ആ വ്യക്തി
ശുദ്ധമാണ.്

40 “ഒരു പുരുഷെന്റ തലമുടി െകാഴിഞ്ഞ്
കഷണ്ടിയായാൽ അയാൾ ശുദ്ധനാണ.്
41 തലയുെട മുൻവശെത്ത മുടി
െകാഴിഞ്ഞുേപായാൽ, അയാള േടത്
മുൻകഷണ്ടിയാണ;് അയാൾ ശുദ്ധനാണ.്
42 എന്നാൽ അയാള െട കഷണ്ടിയിൽ
മുന്നിേലാ പിന്നിേലാ െചമപ്പ കലർന്ന
െവളത്തപുള്ളി ഉെണ്ടങ്കിൽ അത് അയാള െട
തലയിേലാ െനറ്റിയിേലാ ഉണ്ടായ ഗുരുതരമായ
കുഷ്ഠം. 43 പുേരാഹിതൻ അയാെള
പരിേശാധിക്കണം. അയാള െട തലയിേലാ
െനറ്റിയിേലാ കാണെപ്പട്ട തിണർേപ്പാടുകൂടിയ വടു
ഗുരുതരമായ കുഷ്ഠംേപാെല െചമപ്പ കലർന്ന
െവള പ്പാെണങ്കിൽ, 44 ആ മനുഷ്യൻ േരാഗിയും
അശുദ്ധനുമാണ.് പുേരാഹിതൻ അയാെള
അശുദ്ധെനന്നുവിധിക്കണം.കാരണംഅയാള െട
തലയിൽകുഷ്ഠേരാഗമുണ്ട.്

45 “കുഷ്ഠേരാഗി കീറിയ വസ്്രതംധരിച്ച,്തലമുടി
ചീകാെത† മുഖത്തിെന്റ കീഴ്ഭാഗം മറച്ച െകാണ്ട,്
‘അശുദ്ധം! അശുദ്ധം!’ എന്നു വിളിച്ച പറയണം.
46 അയാൾക്കു േരാഗബാധയുള്ളിടേത്താളം
അയാൾ അശുദ്ധമായിരിക്കും. അയാൾ
പാളയത്തിനുപുറത്തുതനിച്ച പാർക്കണം.

വടുക്കൾസംബന്ധിച്ച ്രപമാണങ്ങൾ

† 13:45 അഥവാ,ശിേരാവസ്്രതം ധരിക്കാെത
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47 “ഏെതങ്കിലും കമ്പിളിവസ്്രതേമാ
ചണവസ്്രതേമാ ചണം അഥവാ,
കമ്പിളിെകാണ്ടു െനയ്തതും 48 െമടഞ്ഞതുമായ
വസ്്രതേമാ തുകൽ അഥവാ, ഏെതങ്കിലും
തുകലുൽപ്പന്നേമാ കുഷ്ഠത്തിെന്റ വടുെകാണ്ടു
മലിനമായാൽ: 49 വസ്്രതത്തിേലാ തുകലിേലാ
െനയ്ത്തിേലാ െമടഞ്ഞതിേലാ ഏെതങ്കിലും
തുകൽസാധനത്തിേലാ ഉള്ള വടു ഇളം
പച്ചേയാ ഇളം െചമേപ്പാ ആെണങ്കിൽ അതു
കുഷ്ഠലക്ഷണം; അതു പുേരാഹിതെന
കാണിക്കണം. 50പുേരാഹിതൻവടു പരിേശാധിച്ച്
അതു ബാധിക്കെപ്പട്ട വസ്തു ഏഴുദിവസം
മാറ്റിെവക്കണം. 51 ഏഴാംദിവസം അേദ്ദഹം
അതു വീണ്ടും പരിേശാധിക്കണം; വടു
വസ്്രതത്തിേലാ െനയ്തേതാ െമടഞ്ഞേതാ
ആയ സാധനത്തിേലാ എന്തുപേയാഗത്തിനുള്ള
തുകലായാലും അതിേലാ പടർന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ
അതു കഠിനകുഷ്ഠം;ആസാധനംഅശുദ്ധമാണ.്
52 അേദ്ദഹം—മാലിന്യമുള്ള ആ വസ്്രതേമാ
െനയ്തേതാ െമടഞ്ഞേതാ ആയ കമ്പിളിേയാ
ചണേമാ ഏെതങ്കിലും തുകലുൽപ്പന്നേമാ—
ആ വടു ഗുരുതരമായതുെകാണ്ട് ആ വസ്തു
കത്തിച്ച കളയണം.

53 “എന്നാൽപുേരാഹിതൻപരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ,
വസ്്രതത്തിേലാ െനയ്തേതാ െമടഞ്ഞേതാ
ആയ സാധനത്തിേലാ തുകൽസാധനത്തിേലാ
വടു പടർന്നിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, 54 അേദ്ദഹം
അതു കഴുകാൻ കൽപ്പിക്കണം. പിെന്ന
ഏഴുദിവസംകൂെട അതു മാറ്റിെവക്കണം.
55 ബാധിക്കെപ്പട്ട സാധനം കഴുകിയേശഷം
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പുേരാഹിതൻ പരിേശാധിക്കണം. അതു
നിറംമാറാെതയും പരക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ,
അത് അശുദ്ധമാണ.് വടു ഒരുവശേത്താ
മറുവശേത്താ ബാധിച്ചിട്ട ള്ളെതന്തായാലും
അതിെന കത്തിച്ച കളയണം. 56 പുേരാഹിതൻ
പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ആ സാധനം
കഴുകിയേശഷം വടു മങ്ങിയിരുന്നാൽ, അേദ്ദഹം
വസ്്രതത്തിേലാ തുകലിേലാ െനയ്തേതാ
െമടഞ്ഞേതാ ആയ സാധനത്തിേലാനിന്ന്
മലിനമായ ഭാഗം കീറിക്കളയണം. 57 എന്നാൽ,
വസ്്രതത്തിേലാ െനയ്തേതാ െമടഞ്ഞേതാ ആയ
തുണിത്തരത്തിേലാ തുകൽസാധനത്തിേലാ
അതു പിെന്നയും കാണുെന്നങ്കിൽ, അതു
പടരുന്നതാണ.് വടുവുള്ളെതന്തും തീയിൽ
കത്തിച്ച കളയണം. 58 വസ്്രതേമാ െനയ്തേതാ
െമടഞ്ഞേതാ ആയ തുണിത്തരേമാ ഏെതങ്കിലും
തുകൽസാധനേമാ കഴുകിയേശഷം വടു
മാറിെയങ്കിൽ, വീണ്ടും കഴുകണം, അതു
ശുദ്ധമാകും.”

59കമ്പിളി വസ്്രതത്തിേലാ ചണവസ്്രതത്തിേലാ
െനയ്തേതാ െമടഞ്ഞേതാ ആയ
തുണിത്തരത്തിേലാ ഏെതങ്കിലും
തുകൽസാധനത്തിേലാ ഉള്ള വടുെകാണ്ടുള്ള
മാലിന്യം സംബന്ധിച്ച,് അവെയ ശുദ്ധെമന്നും
അശുദ്ധെമന്നും ്രപഖ്യാപിക്കാനുള്ള ്രപമാണങ്ങൾ
ഇവയാണ്.

14
കുഷ്ഠേരാഗശുദ്ധീകരണം

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “കുഷ്ഠേരാഗിെയ പുേരാഹിതെന്റയടുക്കൽ
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െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ ആചാരപരമായ
ശുദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ച ള്ള ്രപമാണങ്ങൾ
ഇവയാണ്: 3 പുേരാഹിതൻ പാളയത്തിനു
പുറത്തുേപായി ആ മനുഷ്യെന
പരിേശാധിക്കണം. അയാള െട
കുഷ്ഠേരാഗം സുഖമായി എന്നു കണ്ടാൽ,
4ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടയാൾക്കുേവണ്ടി, ജീവനും
ശുദ്ധിയുമുള്ള രണ്ടുപക്ഷികൾ, േദവദാരുത്തടി,
െചമപ്പ നൂൽ,ഈേസാപ്പ് എന്നിവ െകാണ്ടുവരാൻ
പുേരാഹിതൻ കൽപ്പിക്കണം. 5 പിെന്ന
പുേരാഹിതൻ പക്ഷികളിെലാന്നിെന ശുദ്ധജലം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൺപാ്രതത്തിനുമീേതെവച്ച്
െകാല്ല ന്നതിനു കൽപ്പിക്കണം. 6 പിന്നീട്
അേദ്ദഹം ജീവനുള്ള പക്ഷിെയ എടുത്തു
േദവദാരുത്തടി, െചമപ്പ നൂൽ, ഈേസാപ്പ്
എന്നിവേയാെടാപ്പം, െകാന്ന പക്ഷിയുെട
രക്തംകലർന്ന ശുദ്ധജലത്തിൽ മുക്കണം.
7ആ രക്തം അേദ്ദഹം കുഷ്ഠേരാഗത്തിൽനിന്ന്
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ട ആളിെന്റേമൽ
ഏഴു്രപാവശ്യം തളിച്ച് അയാൾ ശുദ്ധമായി എന്നു
്രപഖ്യാപിക്കണം. പിെന്ന അേദ്ദഹം ജീവനുള്ള
പക്ഷിെയതുറസ്സായസ്ഥലത്തുതുറന്നുവിടണം.

8 “ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടയാൾ വസ്്രതം
കഴുകി, േരാമെമല്ലാം വടിച്ച കളഞ്ഞു
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം; അേപ്പാൾ
ആ മനുഷ്യൻ ആചാരപരമായി
ശുദ്ധമായിത്തീരും. അതിനുേശഷം അയാൾക്കു
പാളയത്തിനകത്തുവരാം, എന്നാൽ ആ
മനുഷ്യൻ ഏഴുദിവസം തെന്റ കൂടാരത്തിനു
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െവളിയിൽ കഴിയണം. 9 ഏഴാംദിവസം
അയാൾ േരാമെമല്ലാം വടിച്ച കളയണം; തലയും
താടിയും കൺപുരികങ്ങള ം ഉൾെപ്പെട തെന്റ
േശഷിച്ച എല്ലാ േരാമവും വടിച്ച കളയണം.
അയാൾ വസ്്രതം കഴുകി െവള്ളത്തിൽ
തെന്നത്താൻകുളിക്കണം. ഇങ്ങെനആമനുഷ്യൻ
ആചാരപരമായി ശുദ്ധനാകും.

10 “എട്ടാംദിവസം അയാൾ ഊനമില്ലാത്ത
രണ്ടു േകാലാട്ടിൻകുട്ടികെളയും ഒരുവയസ്സള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു െപണ്ണാട്ടിൻകുട്ടിെയയും;
േഭാജനയാഗമായി ഒലിെവണ്ണകുഴച്ച,
മൂന്ന് ഓെമർ* േനരിയമാവും ഒരു
പാ്രതം† ഒലിെവണ്ണയും െകാണ്ടുവരണം.
11 ശുദ്ധീകരണം കഴിക്കുന്ന പുേരാഹിതൻ,
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ട വ്യക്തിെയ അയാള െട
വഴിപാടിേനാെടാപ്പം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
സമാഗമകൂടാരവാതിലിൽനിർത്തണം.

12 “പിെന്ന പുേരാഹിതൻ േകാലാട്ടിൻകുട്ടിയിൽ
ഒന്നിെന എടുത്ത് ഒലിെവണ്ണേയാെടാപ്പം
അകൃത്യയാഗമായി അർപ്പിക്കണം.
അേദ്ദഹം അവെയ വിശിഷ്ടയാഗമായി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഉയർത്തി
അർപ്പിക്കണം. 13 പാപശുദ്ധീകരണയാഗവും
േഹാമയാഗവും അറക്കുന്ന വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്
അേദ്ദഹം ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അറക്കണം.
പാപശുദ്ധീകരണയാഗംേപാെല അകൃത്യയാഗം
പുേരാഹിതനുള്ളതാണ;് അത്
അതിവിശുദ്ധമാണ.് 14 പുേരാഹിതൻ

* 14:10 ഏക. 5കി.്രഗാം. † 14:10 ഏക. 0.3ലി.
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അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ കുെറ രക്തം
എടുത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ട വ്യക്തിയുെട
വലതുെചവിയുെട അറ്റത്തും വലതുൈകയിെല
തള്ളവിരലിലും വലതുകാലിെന്റ തള്ളവിരലിലും
പുരട്ടണം. 15 പിന്നീടു പുേരാഹിതൻ
ഒലിെവണ്ണയിൽ കുെറ എടുത്തു തെന്റ ഇടെത്ത
ഉള്ളംൈകയിൽ ഒഴിച്ച . 16 വലതുചൂണ്ടുവിരൽ
ഉള്ളംൈകയിെല എണ്ണയിൽ മുക്കി,
അതിൽ കുെറ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ഏഴു്രപാവശ്യം തളിക്കണം. 17 പുേരാഹിതൻ,
തെന്റ ഉള്ളംൈകയിൽ േശഷിക്കുന്ന എണ്ണ
കുെറ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ട വ്യക്തിയുെട
വലതുെചവിയുെട അറ്റത്തും വലതുൈകയിെല
തള്ളവിരലിലും വലതുകാലിെന്റ തള്ളവിരലിലും
അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തത്തിനുമീേതയും
പുരട്ടണം. 18തെന്റ ഉള്ളംൈകയിൽ േശഷിക്കുന്ന
എണ്ണ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടയാള െട തലയിൽ
പുേരാഹിതൻ ഒഴിച്ച് അയാൾക്കുേവണ്ടി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യണം.

19 “പിെന്നപുേരാഹിതൻപാപശുദ്ധീകരണയാഗം
അർപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ട
വ്യക്തിക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്യണം. അതിനുേശഷം പുേരാഹിതൻ
േഹാമയാഗമൃഗെത്ത അറത്തു
20 േഭാജനയാഗേത്താെടാപ്പം യാഗപീഠത്തിൽ
അർപ്പിച്ച് അയാൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്യണം. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ
ശുദ്ധമായിരിക്കും.

21 “അയാൾ ദരി്രദനും ഇവയ്ക്കു
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വകയില്ലാത്ത വ്യക്തിയുമാെണങ്കിൽ
തനിക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യാൻ
വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണത്തിന് അകൃത്യയാഗമായി
ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിയും േഭാജനയാഗമായി
ഒരു പാ്രതം ഒലിെവണ്ണേചർത്ത ഒരു
ഓെമർ‡ േനർമയുള്ള മാവും ഒരു പാ്രതം
എണ്ണയും എടുക്കണം. 22 ഒപ്പം, തെന്റ
കഴിവുേപാെല രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ െകാണ്ടുവരണം.
അവയിെലാന്ന് പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനും
മേറ്റതു േഹാമയാഗത്തിനുമായിരിക്കണം.

23 “എട്ടാംദിവസം ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടയാൾ
അവതെന്റശുദ്ധീകരണത്തിനായിയേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിൽ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. 24 പുേരാഹിതൻ
അകൃത്യയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയും
ഒലിെവണ്ണയും എടുത്തു യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി ഒരു വിശിഷ്ടയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 25 അേദ്ദഹം
അകൃത്യയാഗത്തിനുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
അറത്ത് അതിെന്റ കുെറ രക്തം എടുത്തു
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ട വ്യക്തിയുെട
വലതുെചവിയുെട അറ്റത്തും, വലതുൈകയിെല
തള്ളവിരലിലും വലതുകാലിെല െപരുവിരലിലും
പുരട്ടണം. 26 പുേരാഹിതൻ എണ്ണയിൽ
കുെറ ഇടെത്ത ഉള്ളംൈകയിൽ ഒഴിച്ച
27 തെന്റ വലതുചൂണ്ടുവിരൽെകാണ്ടു

‡ 14:21 ഏക. 1.6കി.്രഗാം.
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തെന്റ ഉള്ളംൈകയിെല എണ്ണ കുെറ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഏഴു്രപാവശ്യം
തളിക്കണം. 28 കുെറ എണ്ണ അേദ്ദഹം,
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടയാള െട വലതുെചവിയുെട
അറ്റത്തും വലതുൈകയിെല തള്ളവിരലിലും
വലതുകാലിെല െപരുവിരലിലും
അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ രക്തം പുരട്ടിയ
അേതസ്ഥലങ്ങളിൽ പുരട്ടണം. 29 പുേരാഹിതൻ
തെന്റ ഉള്ളംൈകയിൽ േശഷിക്കുന്ന
എണ്ണ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടയാള െട
തലയിൽ ഒഴിച്ച് അയാൾക്കുേവണ്ടി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്യണം. 30 പിെന്ന പുേരാഹിതൻ, ആ
വ്യക്തിയുെട കഴിവുേപാെല കുറു്രപാവുകെളയും
്രപാവിൻകുഞ്ഞുങ്ങെളയും 31 ഒന്നിെന
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായും മേറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായും േഭാജനയാഗേത്താടുകൂെട
അർപ്പിക്കണം. ഇ്രപകാരം പുേരാഹിതൻ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പേടണ്ടയാൾക്കുേവണ്ടി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ്രപായശ്ചിത്തം
െചയ്യണം.”

32 ഇവ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള സാധാരണ
വഴിപാടുകൾക്കു ്രപാപ്തിയില്ലാത്ത, ഗുരുതരമായ
കുഷ്ഠേരാഗമുള്ളവർക്കുള്ള ്രപമാണം.

വടുവിൽനിന്നുള്ളശുദ്ധീകരണം
33 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്തു: 34 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായിത്തരുന്ന കനാൻേദശത്തു
നിങ്ങൾ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ ആ േദശത്തിെലാരു
വീട്ടിൽ ഞാൻ പടരുന്ന വടു വരുത്തിയാൽ,
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35വീട്ട ടമസ്ഥൻ പുേരാഹിതെന്റഅടുക്കൽവന്നു,
‘വടുേപാലുള്ള ഒന്ന് എെന്റവീട്ടിൽകണ്ടിരിക്കുന്നു’
എന്നു പറയണം. 36 വീട്ടിലുള്ളെതാന്നും
അശുദ്ധെമന്നു വിധിക്കെപ്പടാതിരിക്കാൻ,
പുേരാഹിതൻ വടു പരിേശാധിക്കാൻ
േപാകുന്നതിനുമുമ്പ് വീട് ഒഴിച്ചിടാൻ
കൽപ്പിക്കണം. അതിനുേശഷം പുേരാഹിതൻ
െചന്നു വീട് പരിേശാധിക്കണം. 37 അേദ്ദഹം
ചുമരിെല വടു േനാക്കി, അതു പച്ചേയാ
െചമേപ്പാ ആയി ചുമരിെന്റ ്രപതലെത്തക്കാൾ
കുഴിഞ്ഞുകണ്ടാൽ, 38 പുേരാഹിതൻ വീടിനു
െവളിയിൽവന്ന് വീട് ഏഴുദിവസം പൂട്ടിയിടണം.
39 പുേരാഹിതൻ വീട് പരിേശാധിക്കാൻ
ഏഴാംദിവസം തിരിെക വരണം. ചുമരിൽ വടു
പടർന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ, 40 അതു ബാധിച്ചിട്ട ള്ള
കല്ല കൾ ഇളക്കിെയടുത്തു പട്ടണത്തിനുപുറത്ത്
അശുദ്ധമായ ഒരിടത്ത് എറിഞ്ഞുകളയാൻ
അേദ്ദഹം കൽപ്പിക്കണം. 41 അേദ്ദഹം
വീടിെന്റ അകംചുവെരല്ലാം ചുരണ്ടിക്കുകയും
ചുരണ്ടിമാറ്റിയതു പട്ടണത്തിനുപുറത്ത്
അശുദ്ധമായ ഒരിടത്തു കളയിക്കുകയും േവണം.
42 പിന്നീട് അവർ ഇവയ്ക്കു പകരം േവെറ കല്ല
െവക്കുകയും പുതിയ കുമ്മായംെകാണ്ടു വീട്
പൂശുകയും േവണം.

43 “ആ വീട് കല്ല കൾ മാറ്റി, ചുരണ്ടി
പൂശിയതിനുേശഷം വടു വീണ്ടും ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ടാൽ
44പുേരാഹിതൻ േപായിഅതു പരിേശാധിക്കണം.
വടു വീട്ടിൽ പടർന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ അതു
നാശകരമായ വടുവാണ,് ആ വീട്
അശുദ്ധം. 45 അതിെന ഇടിച്ച െപാളിച്ച്,
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അതിെന്റ കല്ല ം തടിയും കുമ്മായവുെമല്ലാം
പട്ടണത്തിനുെവളിയിൽ അശുദ്ധസ്ഥലത്തു
െകാണ്ടുേപായി കളയണം.

46 “ആ വീട് അടച്ചിട്ടിരുന്ന കാലത്ത്
അതിനകത്തു കടന്നവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും. 47 ആ വീട്ടിൽെവച്ച്
ആഹാരം കഴിക്കുകേയാ ഉറങ്ങുകേയാ
െചയ്യന്നയാൾതെന്റവസ്്രതം കഴുകണം.

48 “എന്നാൽ ആ വീട് പൂശിയതിനുേശഷം
പുേരാഹിതൻ അതു പരിേശാധിക്കാൻ
വരുേമ്പാൾ വടു പടർന്നിട്ടിെല്ലങ്കിൽ വടു
മാറിേപ്പായതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം അത്
ശുദ്ധെമന്നു ്രപഖ്യാപിക്കണം. 49 ആ വീട്
ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അേദ്ദഹം രണ്ടുപക്ഷികൾ,
േദവദാരുത്തടി, െചമപ്പ നൂൽ, ഈേസാപ്പ്
എന്നിവ എടുക്കണം. 50അതിെലാരു പക്ഷിെയ
അേദ്ദഹംമൺപാ്രതത്തിെലശുദ്ധജലത്തിനുമീേത
അറക്കണം. 51 പിെന്ന അേദ്ദഹം േദവദാരുത്തടി,
ഈേസാപ്പ്, െചമപ്പ നൂൽ, ജീവനുള്ള പക്ഷി
എന്നിവ എടുത്ത് െകാന്ന പക്ഷിയുെട
രക്തത്തിലും ശുദ്ധജലത്തിലും മുക്കി വീട്ടിൽ
ഏഴു്രപാവശ്യം തളിക്കണം. 52 അേദ്ദഹം
ആ വീടിെന പക്ഷിയുെട രക്തം, ശുദ്ധജലം,
ജീവനുള്ള പക്ഷി, േദവദാരുത്തടി, ഈേസാപ്പ്,
െചമപ്പ നൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു ശുദ്ധീകരിക്കണം.
53 പിെന്ന അേദ്ദഹം ജീവനുള്ള പക്ഷിെയ
പട്ടണത്തിനുപുറത്ത് തുറസ്സായസ്ഥലത്തു
തുറന്നുവിടണം. ഇങ്ങെന അേദ്ദഹം
ആ വീടിനു ്രപായശ്ചിത്തംെചയ്യ ം; വീട്
ശുദ്ധിയുള്ളതായിത്തീരും.”
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54 സകലവിധ കുഷ്ഠം, വടു, ചിരങ്ങ,്
55വസ്്രതത്തിേലാ വീട്ടിേലാ ഉള്ള വടു 56തിണർപ്പ്,
ചുണങ്ങ,് െതളിഞ്ഞപുള്ളി എന്നിവയ്ക്കുള്ള
്രപമാണങ്ങൾ ഇവയാണ്; 57 ഈ രീതിയിലാണ്
ഒരു വ്യക്തിേയാ വസ്തുേവാ ആചാരപരമായി
ശുദ്ധേമാഅശുദ്ധേമാഎന്നുതീരുമാനിക്കുന്നത.്
ഗുരുതരമായ കുഷ്ഠം, വടു
എന്നിവെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപമാണങ്ങൾഇവയാണ്.

15
അശുദ്ധമാക്കുന്ന ്രസവം

1 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
അരുളിെച്ചയ്തു; 2 “ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു
സംസാരിച്ച് അവേരാടു പറയണം: ‘ഒരു
പുരുഷനു ശുക്ല്രസവമുണ്ടായാൽ, ആ ്രസവം
ആചാരപരമായി അശുദ്ധമാണ.് 3 അത്
അവെന്റ ശരീരത്തിൽനിന്ന് നിരന്തരമായി
ഒഴുകിെക്കാണ്ടിരുന്നാലും അടഞ്ഞിരുന്നാലും
അത് അവെന അശുദ്ധനാക്കും. ്രസവത്താൽ
അശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത് ഇ്രപകാരമാണ:്

4 “ ‘്രസവമുള്ളവൻ കിടക്കുന്ന കിടക്കഅശുദ്ധം,
അവൻ ഇരിക്കുന്നെതന്തും അശുദ്ധം. 5അവെന്റ
കിടക്ക െതാടുന്ന ഏെതാരാള ം വസ്്രതം കഴുകി
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം, അവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും. 6 ്രസവമുള്ളവൻ ഇരുന്ന
എന്തിെലങ്കിലും ഇരിക്കുന്നവർ വസ്്രതം കഴുകി,
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം, അവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും.
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7 “ ‘്രസവമുള്ളയാെള െതാടുന്നവരും വസ്്രതം
കഴുകി, െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം, അവർ
സന്ധ്യവെരഅശുദ്ധരായിരിക്കും.

8 “ ‘ശുദ്ധരായ ആരുെടെയങ്കിലുംേമൽ
്രസവമുള്ളവൻ തുപ്പിയാൽ, അയാൾ വസ്്രതം
കഴുകി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം, അവർ
സന്ധ്യവെരഅശുദ്ധരായിരിക്കും.

9 “ ‘്രസവമുള്ളവൻ യാ്രതെചയ്യന്ന വാഹനവും
അശുദ്ധമായിരിക്കും. 10 അവെന്റകീേഴയിരുന്ന
എന്തിെലങ്കിലും െതാടുന്നവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും. അവ എടുക്കുന്നവർ
വസ്്രതം കഴുകി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം.
അവർസന്ധ്യവെരഅശുദ്ധരായിരിക്കും.

11 “ ‘്രസവമുള്ളവൻ െവള്ളത്തിൽ
ൈകകഴുകാെത ആെരെയങ്കിലും െതാട്ടാൽ
അവർ വസ്്രതം കഴുകി, െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കണം. അവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും.

12 “ ‘ആ മനുഷ്യൻ െതാടുന്ന മൺപാ്രതം
ഉടയ്ക്കണം. മരസാധനങ്ങൾ െവള്ളത്തിൽ
കഴുകണം.

13 “ ‘ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ ്രസവത്തിൽനിന്ന്
ശുദ്ധനായാൽ, അവെന്റ ആചാരപരമായ
ശുദ്ധീകരണത്തിന് അവൻ ഏഴുദിവസം
എണ്ണണം. അവൻ വസ്്രതം കഴുകി,
ശുദ്ധജലത്തിൽ കുളിക്കണം. അങ്ങെന
അവൻ ശുദ്ധനാകും. 14 എട്ടാംദിവസം
അവൻ രണ്ടു കുറു്രപാവിെനേയാ രണ്ടു
്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ എടുത്തുെകാണ്ട്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
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കവാടത്തിൽ വന്നു പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽ
അവെയ െകാടുക്കണം. 15 പുേരാഹിതൻ
അവെയ, ഒന്നു പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായും
മേറ്റതു േഹാമയാഗമായും അർപ്പിക്കണം.
ഇ്രപകാരം പുേരാഹിതൻ അവനുേവണ്ടി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം.

16 “ ‘ഒരു പുരുഷനു ശുക്ല്രസവമുണ്ടാകുേമ്പാൾ,
അയാൾ േദഹം ആസകലം െവള്ളത്തിൽ
കഴുകണം, അയാൾ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധനായിരിക്കും. 17 ഏെതങ്കിലും
വസ്്രതത്തിേലാ തുകലിേലാ ശുക്ലം ഉെണ്ടങ്കിൽ
അതു െവള്ളത്തിൽ കഴുകണം. സന്ധ്യവെര
അത് അശുദ്ധമായിരിക്കും. 18 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു
സ്്രതീേയാടുകൂെടകിടക്കപങ്കിടുകയുംശുക്ല്രസവം
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്താൽ, രണ്ടുേപരും
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം, അവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും.

19 “ ‘ഒരു സ്്രതീക്കു മുറ്രപകാരം
രക്ത്രസാവമുണ്ടാകുേമ്പാൾ, അവള െട
മാസമുറയുെട അശുദ്ധി ഏഴുദിവസം നീള ം,
അവെള െതാടുന്നവർ ആരായാലും സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും.

20 “ ‘അവള െട ആർത്തവകാലത്ത്
അവൾ ഏതിേന്മെലങ്കിലും കിടന്നാൽ അത്
അശുദ്ധമായിരിക്കും, ഏതിേന്മെലങ്കിലും
അവൾ ഇരുന്നാൽ അത് അശുദ്ധമായിരിക്കും.
21അവള െട കിടക്ക െതാടുന്നവർ തെന്റ വസ്്രതം
കഴുകി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം. അവർ
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധരായിരിക്കും. 22 അവൾ
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ഇരുന്ന എന്തിെലങ്കിലും െതാടുന്നവർ തങ്ങള െട
വസ്്രതംകഴുകിെവള്ളത്തിൽകുളിക്കണം,അവർ
സന്ധ്യവെര അശുദ്ധരായിരിക്കും. 23അവള െട
കിടക്കേയാ, അവൾ ഇരുന്ന എെന്തങ്കിലുേമാ
ആെരങ്കിലും െതാട്ടാൽ അവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും.

24 “ ‘ഒരു പുരുഷൻ അവേളാടുകൂെട
കിടക്കപങ്കിടുകയും അവള െട ആർത്തവ്രസവം
അവെന്റേമൽ ആകുകയും െചയ്താൽ, അവൻ
ഏഴുദിവസം അശുദ്ധനായിരിക്കും, അവൻ
കിടക്കുന്നകിടക്കയുംഅശുദ്ധമായിരിക്കും.

25 “ ‘ഒരു സ്്രതീക്ക് ആർത്തവകാലത്തല്ലാെത
വളെരദിവസം രക്ത്രസാവമുണ്ടാകുകേയാ
ആർത്തവകാലം കഴിഞ്ഞും ്രസവം
തുടരുകേയാ െചയ്താൽ, ്രസവമുള്ളിടേത്താളം,
ആർത്തവകാലംേപാെല അവൾ
അശുദ്ധയായിരിക്കും. 26 ്രസവം തുടരുന്നകാലത്ത്
അവൾ കിടക്കുന്ന കിടക്ക, അവള െട
ആർത്തവകാലെത്ത കിടക്കേപാെല,
അശുദ്ധമായിരിക്കും. അവൾ ഇരിക്കുന്നെതല്ലാം,
ആർത്തവകാലേത്തതുേപാെല
അശുദ്ധമായിരിക്കും, 27 അവെയ െതാടുന്നവർ
അശുദ്ധരായിരിക്കും; അവർ വസ്്രതം കഴുകി
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം. സന്ധ്യവെര അവർ
അശുദ്ധരായിരിക്കും.

28 “ ‘അവള െട ്രസവത്തിൽനിന്ന് അവൾ
ശുദ്ധയായാൽ, അവൾ ഏഴുദിവസം എണ്ണണം.
അതിനുേശഷം അവൾ ശുദ്ധിയുള്ളവളാകും.
29 എട്ടാംദിവസം അവൾ രണ്ടു
കുറു്രപാവിെനേയാരണ്ടു ്രപാവിൻകുഞ്ഞിെനേയാ
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എടുത്തു സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിൽ പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരണം. 30 പുേരാഹിതൻ ഒന്നിെന
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായും മേറ്റതിെന
േഹാമയാഗമായും അർപ്പിക്കണം. ഇ്രപകാരം
പുേരാഹിതൻ അവള െട ്രസവത്തിെന്റ
അശുദ്ധിനിമിത്തം അവൾക്കുേവണ്ടി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം.

31 “ ‘ഇ്രസാേയൽമക്കള െട ഇടയിലുള്ള
എെന്റ നിവാസസ്ഥാനം* അശുദ്ധമാക്കി, ആ
അശുദ്ധിയിൽ അവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന,്
നീഅവെരഅശുദ്ധിയിൽനിന്നകറ്റണം.’ ”

32 ്രസവമുള്ള ആൾക്കും ശുക്ല്രസവത്താൽ
അശുദ്ധമായ ഏെതാരാൾക്കും
33ആർത്തവകാലത്തുള്ള സ്്രതീക്കും ്രസവമുള്ള
പുരുഷനും സ്്രതീക്കും ആചാരപരമായി
അശുദ്ധയായ ഒരു സ്്രതീേയാടുകൂെട
ൈലംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടുന്നവനും ഉള്ള
്രപമാണങ്ങൾഇവയാണ്.

16
്രപായശ്ചിത്തദിനം

1 അഹേരാെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാരുെട
മരണേശഷം യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അന്യാഗ്നിയുമായി അടുത്തുെചന്നതിനാലാണ്
അവർ മരിച്ച േപായത്. 2 യേഹാവ
േമാശേയാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു:

* 15:31 അഥവാ,സമാഗമകൂടാരം
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“ഞാൻ പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിേന്മൽ
േമഘത്തിൽ ്രപത്യക്ഷെപ്പടുെമന്നതിനാൽ,
നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാൻ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന,്അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തു
തിരശ്ശീലയ്ക്കുപിറകിൽേപടകത്തിനുമീേതയുള്ള
പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിനുമുമ്പിൽ
ആ്രഗഹിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം വരരുെതന്ന്
അയാേളാടു പറയുക.

3 “ഈ നിർേദശങ്ങൾ പൂർണമായി
അനുസരിച്ചതിനുേശഷം മാ്രതേമ
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് അഹേരാൻ
്രപേവശിക്കാൻ പാടുള്ള : ആദ്യമായി
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിന് ഒരു
കാളക്കിടാവിെനയും േഹാമയാഗത്തിന് ഒരു
ആട്ട െകാറ്റെനയും അഹേരാൻ െകാണ്ടുവരണം.
4 അേദ്ദഹം ശരീരേത്താടുേചർത്തു
പരുത്തിനൂൽെകാണ്ടുള്ള അടിവസ്്രതവും
പരുത്തിനൂൽെകാണ്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ
കുപ്പായവും ധരിച്ച,് പരുത്തിനൂൽെകാണ്ടുള്ള
അരക്കച്ച ചുറ്റിെക്കട്ടി, പരുത്തിനൂൽെകാണ്ടുള്ള
തലപ്പാവും ധരിച്ചിരിക്കണം. ഇവ വിശുദ്ധ
വസ്്രതങ്ങളാണ.് അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
െവള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട േവണം ഇവ ധരിക്കാൻ.
5 അേദ്ദഹം പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിന് രണ്ട്
േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാെരയും േഹാമയാഗത്തിന്
ഒരു േകാലാടിെനയും ഇ്രസാേയൽ സഭയിൽനിന്ന്
വാങ്ങണം.

6 “അഹേരാൻ തെന്റ പാപപരിഹാരത്തിനായി
കാളെയ അർപ്പിക്കണം. ഇങ്ങെന തനിക്കും
കുടുംബത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യണം.
7 പിെന്ന അേദ്ദഹം രണ്ടു േകാലാടുകെളയും
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സമാഗമകൂടാരവാതിലിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിർത്തണം. 8 അേദ്ദഹം രണ്ടു
േകാലാടുകൾക്കുംേവണ്ടി നറുക്ക് ഇടണം. ഒന്ന്
യേഹാവയ്ക്ക;് മേറ്റത് ജനത്തിെന്റ പാപം
വഹിച്ച െകാണ്ട് മരുഭൂമിയിേലക്കു േപാകുന്ന
ബലിയാട്.* 9 യേഹാവയ്ക്കു കുറിവീണ
േകാലാടിെന അഹേരാൻ െകാണ്ടുവന്നു
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായി യാഗം കഴിക്കണം.
10 അസേസ്സലിനു നറുക്കുവീണ േകാലാടിെന,
്രപായശ്ചിത്തം വരുേത്തണ്ടതിനും അസേസ്സലിനു
മരുഭൂമിയിേലക്കു വിട്ടയയ്േക്കണ്ടതിനുമായി,
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകജീവേനാെട നിർത്തണം.

11 “അഹേരാൻ, തനിക്കും തെന്റ
കുടുംബത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
വരുത്താനുള്ളതെന്റപാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിെന്റ
കാളെയ െകാണ്ടുവന്നു, തെന്റ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി അറക്കണം.
12 അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിെല
യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന് ഒരു ധൂപകലശം
നിറച്ച കനൽക്കട്ടയും രണ്ടു ൈകനിറെയ
േനർമയായി െപാടിച്ച സൗരഭ്യമുള്ള
ധൂപവർഗവും എടുത്ത് അവെയ തിരശ്ശീലയ്ക്കു
പിറകിൽ െകാണ്ടുേപാകണം. 13 അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകആകുന്തിരിക്കംതീയിൽ
ഇടണം. അയാൾ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനു
കുന്തിരിക്കത്തിെന്റപുകഉടമ്പടിയുെടപലകയുെട
മുകളിലുള്ള പാപനിവാരണസ്ഥാനെത്ത
മറയ്ക്കും. 14 അേദ്ദഹം കാളയുെട കുെറ

* 16:8 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥം വ്യക്തമല്ല.
വാ. 10, 26കാണുക.
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രക്തം എടുത്തു തെന്റ വിരലുെകാണ്ടു
പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിനുമുമ്പിൽ
കിഴക്കുവശത്തു തളിക്കണം; പിെന്ന
അതിൽ കുെറ തെന്റ വിരലുെകാണ്ടു
പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിനുമുമ്പിൽ
ഏഴു്രപാവശ്യം തളിക്കണം.

15 “ഇതിനുേശഷം അഹേരാൻ
ജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളപാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിനായി
േകാലാടിെന അറത്ത് അതിെന്റ രക്തം എടുത്തു
തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ െകാണ്ടുേപായി,
കാളയുെട രക്തംെകാണ്ടു െചയ്തതുേപാെല
േകാലാടിെന്റരക്തംെകാണ്ടും െചയ്യണം.അേദ്ദഹം
അതു പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിനുേമലും
അതിനു മുന്നിലും തളിക്കണം.
16 ഇങ്ങെന, അഹേരാൻ ഇ്രസാേയല്യരുെട
അശുദ്ധിയും മത്സരവും അവരുെട മെറ്റല്ലാ
പാപങ്ങള ംനിമിത്തം അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനു
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം.† അവരുെട ഇടയിൽ
അവരുെട അശുദ്ധിയുെട നടുവിലിരിക്കുന്ന
സമാഗമകൂടാരത്തിനുേവണ്ടിയും
അേദ്ദഹം അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യണം.
17 അഹേരാൻ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തു
െചന്നു തനിക്കുേവണ്ടിയും തെന്റ
കുടുംബത്തിനുേവണ്ടിയും ഇ്രസാേയൽ
സഭയ്ക്കുേവണ്ടിയും ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിച്ച പുറത്തു വരുന്നതുവെര ആരും
സമാഗമകൂടാരത്തിൽഉണ്ടായിരിക്കരുത.്

18 “ഇതിനുേശഷം അഹേരാൻ പുറത്ത്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിലുള്ള യാഗപീഠത്തിനു
† 16:16 അഥവാ, നിമിത്തം, അതിവിശുദ്ധസ്ഥലെത്ത
വിശുദ്ധീകരിക്കണം.
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സമീപേത്തക്കു വന്ന് അതിനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. അേദ്ദഹം കാളയുെട
രക്തവും േകാലാടിെന്റ രക്തവും കുെറ എടുത്തു
യാഗപീഠത്തിെന്റ എല്ലാ െകാമ്പിലും പുരട്ടണം.
19അതിെന ഇ്രസാേയല്യരുെട അശുദ്ധിയിൽനിന്ന്
ശുദ്ധീകരിച്ച വിശുദ്ധമാക്കാൻ അേദ്ദഹം കുെറ
രക്തം തെന്റ വിരലുകൾെകാണ്ട് ഏഴു്രപാവശ്യം
അതിൽതളിക്കണം.

20 “അഹേരാൻ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും
സമാഗമകൂടാരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനുംേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച തീർന്നിട്ട് ജീവനുള്ള
േകാലാടിെന മുേന്നാട്ട െകാണ്ടുവരണം.
21 അഹേരാൻ രണ്ടു ൈകയും ജീവനുള്ള
േകാലാടിെന്റ തലയിൽെവച്ച,് ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലദുഷ്ടതയും മത്സരവും അവരുെട
എല്ലാ പാപങ്ങള ം ഏറ്റ പറഞ്ഞു േകാലാടിെന്റ
തലയിൽ ചുമത്തണം. അേദ്ദഹം േകാലാടിെന
ആ ചുമതലയ്ക്കായി നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരാെള
ഏൽപ്പിച്ച് മരുഭൂമിയിേലക്ക് അയയ്ക്കണം.
22ആ േകാലാട് അവരുെട സകലപാപവും ഒരു
വിജനസ്ഥലേത്തക്ക് ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകും;
അയാൾഅതിെന മരുഭൂമിയിൽവിട്ടയയ്ക്കണം.

23 “പിെന്നഅഹേരാൻസമാഗമകൂടാരത്തിനകത്തുെചന്ന്
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തു്രപേവശിക്കുന്നതിനുമുമ്പു
താൻ ധരിച്ച പരുത്തിനൂൽ വസ്്രതങ്ങെളല്ലാം
അഴിക്കുകയും അവെയ അവിെട െവക്കുകയും
േവണം. 24അേദ്ദഹം ശുദ്ധിയുള്ളസ്ഥലത്തുെവച്ച്
െവള്ളത്തിൽ കുളിച്ച തെന്റ സാധാരണ
വസ്്രതം ധരിക്കണം. പിെന്ന അഹേരാൻ
പുറത്തുവന്നു തനിക്കും ജനത്തിനും
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്രപായശ്ചിത്തം വരുത്താൻ തനിക്കുേവണ്ടിയുള്ള
േഹാമയാഗവും ജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള
േഹാമയാഗവും അർപ്പിക്കണം. 25 അയാൾ
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിെന്റ േമദസ്സ്
യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കുകയും േവണം.

26 “അസേസ്സലിനുള്ള േകാലാടിെന
െകാണ്ടുേപായി വിട്ട വ്യക്തി വസ്്രതം
കഴുകി െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം;
അതിനുേശഷംഅവനുപാളയത്തിനകത്തുവരാം.
27 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു, ്രപായശ്ചിത്തം
വരുത്താൻ, രക്തം െകാണ്ടുവന്ന
പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിെന്റ കാളെയയും
േകാലാടിെനയും പാളയത്തിനുപുറത്തു
െകാണ്ടുേപാകണം;അതിെന്റ തുകലും മാംസവും
ചാണകവും ചുട്ട കളയണം. 28 അവെയ
ദഹിപ്പിക്കുന്നയാൾ തെന്റ വസ്്രതം കഴുകി
െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം; അതിനുേശഷം
അയാൾക്കുപാളയത്തിേലക്കുവരാം.

29 “ഇതു നിങ്ങൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള
അനുഷ്ഠാനമായിരിക്കണം; ഏഴാംമാസം
പത്താംതീയതി നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന ്രപവാസിയും
സ്വേദശിയും ആത്മതപനംെചയ്യണം;‡
േജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത,് 30 കാരണം,
ഈ ദിവസം നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യെപ്പടും.
പിെന്ന യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിങ്ങള െട സകലപാപങ്ങളിൽനിന്നും
നിങ്ങൾ ശുദ്ധരായിരിക്കും. 31 അതു

‡ 16:29 അഥവാ, ഉപവസിക്കണം.
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സ്വസ്ഥതയുെട ശബ്ബത്ത് ആണ്, നിങ്ങൾ
ആത്മതപനംെചയ്യണം; ഇത് എേന്നക്കുമുള്ള
അനുഷ്ഠാനമാണ.് 32തങ്ങള െടപൂർവപിതാവായ
അഹേരാെന്റ സ്ഥാനേത്തക്ക് അഭിഷിക്തനായി
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട മഹാപുേരാഹിതനാണ്
്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടത.് അേദ്ദഹം
വിശുദ്ധമായ പരുത്തിനൂൽവസ്്രതങ്ങൾ
ധരിച്ച െകാണ്ട് 33 അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും
സമാഗമകൂടാരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും
പുേരാഹിതന്മാർക്കും സഭയിെല
സകലജനത്തിനുംേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം.

34 “ഇതു നിങ്ങൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള
അനുഷ്ഠാനമായിരിക്കണം: ഇ്രസാേയല്യരുെട
സകലപാപങ്ങൾക്കുംേവണ്ടിവർഷത്തിെലാരിക്കൽ
്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കണം.”
യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
അേദ്ദഹം െചയ്തു.

17
രക്തംകുടിക്കരുത്

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “അഹേരാേനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാേരാടും സകല ഇ്രസാേയല്യേരാടും
സംസാരിക്കണം. അവേരാടു പറേയണ്ട
‘യേഹാവയുെട കൽപ്പന ഇതാണ—്
3-4 യേഹാവയുെട കൂടാരത്തിനുമുമ്പിൽ
യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാടായി അർപ്പിേക്കണ്ടതിനു
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ
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െകാണ്ടുവരാെത, കാളെയേയാ*
ആട്ടിൻകുട്ടിെയേയാ േകാലാടിെനേയാ
പാളയത്തിനകേത്താ പുറേത്താ യാഗം
കഴിക്കുന്ന ഏെതാരു ഇ്രസാേയല്യെനയും
രക്തപാതകം െചയ്ത വ്യക്തിയായി കരുതണം;
ആ മനുഷ്യൻ രക്തം െചാരിഞ്ഞതിനാൽ,
അയാെള ജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം.
5 ഇേപ്പാൾ ഇ്രസാേയല്യർ തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത്
അർപ്പിക്കുന്ന യാഗങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു
സമാധാനയാഗങ്ങളായി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ
െകാണ്ടുവേരണ്ടത്ആവശ്യമാണ്. 6പുേരാഹിതൻ
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിലുള്ള
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിനുേനേര രക്തം
തളിക്കുകയും േമദസ്സ് യേഹാവയ്ക്കു
്രപസാദകരമായ സൗരഭ്യമായി ദഹിപ്പിക്കുകയും
േവണം. 7അവർ പരസംഗമായി† പിൻതുടരുന്ന
േകാലാടു വി്രഗഹങ്ങൾക്ക‡് ഇനിെയാരിക്കലും
യാഗം അർപ്പിക്കരുത.് ഇത് അവർക്കും
വരാനുള്ള തലമുറകൾക്കും എേന്നക്കുമുള്ള
ചട്ടമായിരിക്കണം.’

8 “അവേരാടു പറയുക: ‘ഒരു േഹാമയാഗേമാ
വഴിപാേടാ അർപ്പിക്കുന്ന ഇ്രസാേയല്യേരാ
അവരുെട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന ്രപവാസിേയാ
9 യേഹാവയ്ക്കു യാഗം അർപ്പിക്കാൻ
അതു സമാഗമകൂടാരവാതിലിൽ

* 17:3-4 മൂ.ഭാ. ഈ പദം ആണിെനേയാ െപണ്ണിെനേയാ
സൂചിപ്പിക്കാം. † 17:7 പരസംഗമായി, വിവക്ഷിക്കുന്നത്
യേഹാവേയാടു പാതി്രവത്യമില്ലാതിരിക്കുക. ‡ 17:7 അഥവാ,
ഭൂതങ്ങൾക്ക്
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െകാണ്ടുവരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ആ മനുഷ്യെന
ഇ്രസാേയൽജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം.

10 “ ‘ഇ്രസാേയല്യേരാ അവരുെട ഇടയിൽ
പാർക്കുന്ന ്രപവാസിേയാ രക്തം കുടിച്ചാൽ
ആ മനുഷ്യനു വിേരാധമായി ഞാൻ എെന്റ
മുഖംതിരിക്കുകയും അവെര സ്വജനത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളകയും െചയ്യ ം. 11 കാരണം,
ശരീരത്തിെന്റ ജീവൻ രക്തത്തിലാണ.്
യാഗപീഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
പാപപരിഹാരം വരുത്താൻ ഞാൻ അതു
നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു; രക്തമാണ്
ഒരാള െട ജീവനുേവണ്ടി പാപപരിഹാരം
വരുത്തുന്നത.് 12 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
ഇ്രസാേയല്യേരാടു പറയുന്നു, “നിങ്ങളിലാരും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന ്രപവാസിയും
രക്തംകുടിക്കരുത.്”

13 “ ‘ഇ്രസാേയല്യേരാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
പാർക്കുന്ന ്രപവാസിേയാ ഭക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു
മൃഗെത്തേയാ പക്ഷിെയേയാ േവട്ടയാടിപ്പിടിച്ചാൽ
രക്തംഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് മണ്ണിട്ട മൂടണം. 14കാരണം,
സർവജീവജാലങ്ങള െടയും ജീവൻ അതിെന്റ
ജീവാധാരമായ രക്തംതെന്ന. അതുെകാണ്ടാണ്
ഞാൻഇ്രസാേയൽമക്കേളാട:് “നിങ്ങൾയാെതാരു
ജീവിയുെടയും രക്തം കുടിക്കരുത,് എെന്തന്നാൽ
സർവജീവികള െടയും ജീവൻ അതിെന്റ
രക്തത്തിലാണ,് അത് ഭക്ഷിക്കുന്നവെന
േഛദിച്ച കളയണം”എന്നുകൽപ്പിച്ചത.്

15 “ ‘ചത്തതിെനേയാ വന്യമൃഗങ്ങൾ
കടിച്ച കീറിയതിെനേയാ ഭക്ഷിക്കുന്ന
സ്വേദശിേയാ ്രപവാസിേയാ വസ്്രതം കഴുകി
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െവള്ളത്തിൽ കുളിക്കണം. അവർ സന്ധ്യവെര
ആചാരപരമായി അശുദ്ധരായിരിക്കും; പിെന്ന
അയാൾ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും. 16 വസ്്രതം
കഴുകാെതയും കുളിക്കാെതയുമിരുന്നാൽ,
അയാൾആകുറ്റം വഹിക്കണം.’ ”

18
നിയമവിരുദ്ധമായൈലംഗികബന്ധങ്ങൾ

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു,
2 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു സംസാരിക്കണം.
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു.
3 നിങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ അവർ
െചയ്തിരുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ െചയ്യരുത.്
ഞാൻനിങ്ങെളെകാണ്ടുേപാകുന്നകനാൻനാട്ടിൽ
അവർ െചയ്തുേപാകുന്നതുേപാെലയും
നിങ്ങൾ െചയ്യരുത.് അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ
അനുകരിക്കരുത.് 4 നിങ്ങൾ എെന്റ നിയമം
അനുസരിക്കയും എെന്റ ഉത്തരവുകൾ
്രപമാണിക്കുകയും േവണം. ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു. 5 എെന്റ
ഉത്തരവുകള ംനിയമങ്ങള ംപാലിക്കുക;കാരണം
അവ അനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവമൂലം
ജീവിക്കും.ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

6 “ ‘നിങ്ങളിൽആരും രക്തബന്ധമുള്ളവരുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടാൻ അവെര
സമീപിക്കരുത,്ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

7 “ ‘നിെന്റമാതാവുമായിൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ട
നിെന്റ പിതാവിെന അപമാനിക്കരുത.്
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അവൾ നിെന്റ മാതാവേല്ലാ; അവള മായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത.്

8 “ ‘പിതാവിെന്റ ഭാര്യയുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത;് അതു നിെന്റ
പിതാവിെനഅപമാനിക്കുന്നതാണ.്

9 “ ‘പിതാവിെന്റ മകേളാ മാതാവിെന്റ
മകേളാ ആയ നിെന്റ സേഹാദരിയുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത.് അവർ
വീട്ടിൽ ജനിച്ചവേരാ പുറത്തുജനിച്ചവേരാ
ആകെട്ട,അവരുമായിൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത.്

10 “ ‘നിെന്റ മകെന്റ മകള മാേയാ മകള െട
മകള മാേയാ ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത;്
കാരണം, അതു നിെന്നത്തെന്ന
അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ.്

11 “ ‘നിെന്റ പിതാവിനു ജനിച്ചവള ം
അയാള െട ഭാര്യയുെട മകള മായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത;്അവൾനിെന്റ
സേഹാദരിയാണേല്ലാ.

12 “ ‘നിെന്റ പിതാവിെന്റ സേഹാദരിയുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത;് അവൾ
പിതാവിെന്റഅടുത്തബന്ധുവാണേല്ലാ.

13 “ ‘നിെന്റ അമ്മയുെട സേഹാദരിയുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത;്അവൾനിെന്റ
അമ്മയുെടഅടുത്തബന്ധുവാണേല്ലാ.

14 “ ‘നിെന്റ പിതാവിെന്റ സേഹാദരെന്റ
ഭാര്യയുമായി ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത.്
അങ്ങെന നീ അേദ്ദഹെത്ത അപമാനിക്കരുത്;
അവൾനിെന്റഅമ്മായിയാണേല്ലാ.
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15 “ ‘നിെന്റമരുമകള മായിൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത.്
അവൾ നിെന്റ മകെന്റ ഭാര്യയാണേല്ലാ;
അവള മായുള്ളൈലംഗികബന്ധംനിഷിദ്ധമാണ്.

16 “ ‘സേഹാദരെന്റ ഭാര്യയുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത;് അതു
നിെന്റ സേഹാദരെന അപമാനിക്കുന്നതിനു
തുല്യമാണേല്ലാ.

17 “ ‘ഒരു സ്്രതീയുമായും അവള െട മകള മായും
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത.് അവള െട
മകെന്റ മകള മാേയാ മകള െട മകള മാേയാ
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത;് അവർ
അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണേല്ലാ. അതു
ദുഷ്ടതയാണ.്

18 “ ‘നിെന്റ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ,
അവേളാടുള്ള വിേരാധത്തിന് അവള െട
സേഹാദരിെയ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകേയാ
അവള മായിൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുകേയാ
െചയ്യരുത.്

19 “ ‘ഋതുകാലെത്ത അശുദ്ധിയിൽ കഴിയുന്ന
ഒരുസ്്രതീയുമായിൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത.്

20 “ ‘നിെന്റ അയൽവാസിയുെട ഭാര്യയുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത;് അവളാൽ
നിനക്ക്അശുദ്ധി വരുത്തരുത.്

21 “ ‘േമാെലക്കിനു യാഗമർപ്പിക്കാൻ നിെന്റ
കുഞ്ഞുങ്ങളിെലാന്നിെനയും െകാടുക്കരുത;്
നിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ നാമം അശുദ്ധമാക്കരുത;്
ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

22 “ ‘സ്്രതീേയാെടന്നേപാെല ഒരുവൻ
പുരുഷേനാടുകൂെടൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത;്
അതുനിഷിദ്ധമാണ്.
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23 “ ‘ഒരുമൃഗേത്താടുകൂെടൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ട്
നിങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധരാക്കരുത.്
മൃഗേത്താടുകൂെടൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പേടണ്ടതിന്
ഒരു സ്്രതീയും അതിെന്റ മുമ്പിൽ നിൽക്കരുത;്
അതുനികൃഷ്ടമാണ്.

24 “ ‘ഇവയിെലാന്നിലും നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധരാക്കരുത,്കാരണംനിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന്
ഞാൻഓടിച്ച കളയുന്നജനതകൾഇങ്ങെനയാണ്
അശുദ്ധരായിത്തീർന്നത.് 25 േദശംേപാലും
മലിനമായി; അതുെകാണ്ടു ഞാൻ അതിെന
അതിെന്റ പാപംനിമിത്തം ശിക്ഷിച്ച , േദശം
അതിെല നിവാസികെള ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു.*
26 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ ഉത്തരവുകള ം
നിയമങ്ങള ം പാലിക്കണം. സ്വേദശികള ം
നിങ്ങള െടയിടയിൽ പാർക്കുന്ന ്രപവാസികള ം
ഈവക അറപ്പായെതാന്നും െചയ്യരുത.്
27 കാരണം നിങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഈ േദശത്തു
താമസിച്ചിരുന്നവർ ഇവെയാെക്ക െചയ്തു,
അങ്ങെന േദശം മലിനമായിത്തീർന്നു.
28 നിങ്ങൾ േദശെത്ത മലിനമാക്കിയാൽ,
അതു നിങ്ങൾക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവെര
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങെളയും
ഉേപക്ഷിച്ച കളയും.

29 “ ‘ഈ അറപ്പായ കാര്യങ്ങളിൽ
ഏെതങ്കിലും െചയ്യന്ന വ്യക്തികെള
അവരുെട ജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം.
30 എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക; നിങ്ങൾ
വരുന്നതിനുമുമ്പ് നിലവിലിരുന്ന അറപ്പായ

* 18:25 മൂ.ഭാ.ഛർദിച്ച കളഞ്ഞു,വാ. 28കാണുക.



േലവ്യ 19:1 lxxvii േലവ്യ 19:8

ആചാരനടപടികളിെലാന്നിലുംഏർെപ്പട്ട,്നിങ്ങെള
അവേരാെടാപ്പം അശുദ്ധരാക്കരുത്. ഞാൻ
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.’ ”

19
വിവിധ നിയമങ്ങൾ

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയലിെന്റ സർവസഭേയാടും
സംസാരിക്കണം. അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക:
‘നിങ്ങള െട ൈദവമായ, യേഹാവയായ ഞാൻ
വിശുദ്ധൻ ആകുകയാൽ നിങ്ങള ം വിശുദ്ധർ
ആയിരിക്കുക.

3 “ ‘നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും നിങ്ങള െട
മാതാവിെനയും പിതാവിെനയും
ബഹുമാനിക്കണം; എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ
ആചരിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവആകുന്നു.

4 “ ‘വി്രഗഹങ്ങളിേലക്കു തിരിയുകേയാ
നിങ്ങൾക്കായിേദവന്മാെരവാർത്തുണ്ടാക്കുകേയാ
െചയ്യരുത;് ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവആകുന്നു.

5 “ ‘നിങ്ങൾയേഹാവയ്ക്ക് ഒരു സമാധാനയാഗം
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു ്രപസാദം
ലഭിക്കുമാറ് അർപ്പിക്കണം. 6 അതു നിങ്ങൾ
യാഗമർപ്പിക്കുന്ന ദിവസംതെന്നേയാ അടുത്ത
ദിവസേമാ ഭക്ഷിക്കണം; മൂന്നാംദിവസേത്തക്കു
േശഷിക്കുന്നതു തീയിലിട്ട ചുട്ട കളയണം.
7അതിെലെന്തങ്കിലും മൂന്നാംദിവസം ഭക്ഷിച്ചാൽ
അത് അശുദ്ധമാണ,് അതു ്രപസാദമാകുകയില്ല.
8 അതു ഭക്ഷിക്കുന്നവർ കുറ്റക്കാരായിരിക്കും.
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അവർ യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായതിെന
അശുദ്ധമാക്കിയേല്ലാ; അവെര അവരുെട
ജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം.

9 “ ‘നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട വയലിെല വിള
െകായ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങള െട വയലിെന്റ
അരികുേചർത്തു െകായ്യ കേയാ െകായ്തതിെന്റ
കാലാെപറുക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് 10 നിങ്ങള െട
മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ വീണ്ടും േപാകുകേയാ
വീണുേപായ മുന്തിരി െപറുക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
അവ ദരി്രദനും ്രപവാസിക്കുമായി വിേട്ടക്കണം.
ഞാൻനിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.

11 “ ‘േമാഷ്ടിക്കരുത.്
“ ‘കള്ളംപറയരുത.്
“ ‘പരസ്പരം വഞ്ചിക്കരുത.്
12 “ ‘എെന്റ നാമത്തിൽ കള്ളസത്യം െചയ്തു
നിങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ നാമം നിന്ദിക്കരുത.്
ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

13 “ ‘നിങ്ങള െട അയൽക്കാെര
പീഡിപ്പിക്കുകേയാ വസ്തു കവർച്ചെചയ്യ കേയാ
അരുത.്

“ ‘കൂലിക്കാരെന്റശമ്പളം പിേറ്റന്നു രാവിെലവെര
പിടിച്ച െവക്കരുത.്

14 “ ‘െചകിടെന ശപിക്കുകേയാ അന്ധെന്റ
മുന്നിൽ ഇടർച്ചക്കല്ല െവക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
നിങ്ങള െട ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടണം; ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നു.

15 “ ‘ന്യായം അട്ടിമറിക്കരുത;് ദരി്രദേരാടു
പക്ഷേഭദേമാ വലിയവേരാട് ആഭിമുഖ്യേമാ
കാണിക്കാെത നിങ്ങള െട അയൽവാസിെയ
നീതിപൂർവം വിധിക്കണം.
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16 “ ‘നിങ്ങള െട ജനത്തിനിടയിൽ അപവാദം
പരത്തരുത.്

“ ‘നിങ്ങള െട അയൽവാസിയുെട ജീവന്
അപകടം ഭവിക്കത്തക്കെതാന്നും െചയ്യരുത.്
ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

17 “ ‘നിെന്റ സേഹാദരങ്ങെള ഹൃദയത്തിൽ
െവറുക്കരുത.് അവരുെട കുറ്റത്തിൽ
പങ്കാളിയാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങള െട
സേഹാദരങ്ങെളനിർവ്യാജംശാസിക്കുക.

18 “ ‘നിെന്റ ജനത്തിലാർെക്കങ്കിലും
വിേരാധമായി ്രപതികാരം അേന്വഷിക്കുകേയാ
പകെവക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് എന്നാൽ, നീ
നിെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന നിെന്റ
അയൽവാസിെയയും സ്േനഹിക്കണം. ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നു.

19 “ ‘എെന്റഉത്തരവുകൾ ്രപമാണിക്കുക.
“ ‘രണ്ടുതരം മൃഗങ്ങെളത്തമ്മിൽ
ഇണേചർക്കരുത.്

“ ‘രണ്ടുതരം വിത്തു നിെന്റ നിലത്തിൽ
വിതയ്ക്കരുത.്

“ ‘രണ്ടുതരം വസ്തുക്കൾ േചർത്തു െനയ്ത
വസ്്രതം ധരിക്കരുത.്

20 “ ‘മെറ്റാരു പുരുഷനു വാഗ്ദാനം
െചയ്യെപ്പട്ടവള ംഎന്നാൽ,വീെണ്ടടുക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവള ം
സ്വാത്രന്ത്യം നൽകെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തവള മായ
ഒരടിമസ്്രതീേയാടുകൂെട ഒരാൾ
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ടാൽ, അവെര
ന്യായമായി ശിക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ, അവെര
മരണത്തിന് ഏൽപിക്കരുത,് കാരണം അവൾ
സ്വത്രന്തയായിട്ടില്ലേല്ലാ. 21എങ്കിലുംആ പുരുഷൻ
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സമാഗമകൂടാരവാതിലിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അകൃത്യയാഗത്തിനായി
ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന െകാണ്ടുവരണം.
22അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ ആട്ട െകാറ്റെനെക്കാണ്ട്
അവൻ െചയ്ത പാപത്തിനു പുേരാഹിതൻ
അവനുേവണ്ടി യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
പാപപരിഹാരംെചയ്യണം; അങ്ങെന അവെന്റ
പാപംക്ഷമിക്കെപ്പടും.

23 “ ‘നിങ്ങൾ കനാൻേദശത്തുവന്ന് ഏെതങ്കിലും
ഇനം ഫലവൃക്ഷം നടുേമ്പാൾ അതിെന്റ ഫലം
വിലക്കെപ്പട്ടതായി* കരുതണം. മൂന്നുവർഷം
അതു വിലക്കെപ്പട്ടതായി നിങ്ങൾ കരുതണം,
അതു ഭക്ഷിക്കരുത.് 24 നാലാംവർഷം
അതിെന്റ ഫലെമല്ലാം യേഹാവയ്ക്കു
സ്േതാ്രതാർപ്പണത്തിനായി വിശുദ്ധമായിരിക്കും.
25എന്നാൽഅഞ്ചാംവർഷം നിങ്ങൾക്ക്അതിെന്റ
ഫലം ഭക്ഷിക്കാം. അങ്ങെനഅതിെന്റഅനുഭവം
നിങ്ങൾക്കു വർധിച്ച വരും. ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.

26 “ ‘രക്തേത്താടുകൂടി മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത.്
“ ‘േദവ്രപശ്നംെവക്കുകേയാശകുനംേനാക്കുകേയാ
അരുത.്

27 “ ‘നിങ്ങള െട തലയുെട അരികു
വടിക്കുകേയാ താടിയുെട അറ്റം മുറിക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.്

28 “ ‘മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടി നിങ്ങള െട ശരീരം
മുറിെപ്പടുത്തുകേയാ നിങ്ങള െടേമൽ പച്ച

* 19:23 മൂ.ഭാ. പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്തത.് ആചാരപരമായി
അശുദ്ധംഎന്നുവിവക്ഷ.



േലവ്യ 19:29 lxxxi േലവ്യ 19:36

കുത്തുകേയാ െചയ്യരുത.് ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു.

29 “ ‘േദശം േവശ്യാവൃത്തിയിേലക്കു തിരിഞ്ഞു
ദുഷ്ടതെകാണ്ടു നിറയാതിരിക്കാൻ, നിെന്റ
മകെള േവശ്യാവൃത്തിക്ക്ഏൽപ്പിക്കരുത.്

30 “ ‘എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ ്രപമാണിക്കുകയും
എെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരേത്താടുഭയഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കുകയും
േവണം.ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

31 “ ‘െവളിച്ചപ്പാടുകെളേയാഭൂതേസവക്കാെരേയാ
അേന്വഷിക്കരുത.് കാരണം അവരാൽ നിങ്ങൾ
അശുദ്ധരായിത്തീരും. ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.

32 “ ‘വൃദ്ധരുെടമുമ്പാെക എഴുേന്നൽക്കുക,
നരച്ചവേനാടു ബഹുമാനം കാണിക്കുക.
നിങ്ങള െട ൈദവെത്ത ഭയേത്താെട
ബഹുമാനിക്കുക.ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

33 “ ‘ഒരു ്രപവാസി നിങ്ങേളാടുകൂെട
നിങ്ങള െട േദശത്തു പാർക്കുേമ്പാൾ
ആ മനുഷ്യെന ചൂഷണംെചയ്യരുത.്
34നിങ്ങേളാടുകൂെടപാർക്കുന്ന്രപവാസിേയാട് ഒരു
സ്വേദശിേയാെടന്നേപാെല ഇടെപടുക; അയാെള
നിങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന സ്േനഹിക്കുക. നിങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിൽ ്രപവാസികളായിരുന്നേല്ലാ. ഞാൻ
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.

35 “ ‘നീളത്തിലും അളവിലും തൂക്കത്തിലും
വഞ്ചനകാണിക്കരുത.് 36കൃത്യമായ മുഴേക്കാലും
കൃത്യമായ തുലാസും കൃത്യമായ ഏഫായും†
കൃത്യമായ ഹീനും‡ ഉപേയാഗിക്കുക. നിങ്ങെള
† 19:36 ഏഫാഒരുധാന്യഅളവ്;ഒരുഏഫ 22ലി. തുല്യം. ‡ 19:36
ഹീൻഒരു ്രദവഅളവ;് ഒരുഹീൻഏകേദശം 3.8ലി.
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ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന ൈദവമായ
യേഹാവഞാൻആകുന്നു.

37 “ ‘എെന്റ സകല ഉത്തരവുകള ം എല്ലാ
നിയമങ്ങള ം ്രപമാണിച്ച നടക്കുക; ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നു.’ ”

20
പാപത്തിെന്റശിക്ഷകൾ

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു പറയുക:
‘ഇ്രസാേയല്യേരാ ഇ്രസാേയലിൽ പാർക്കുന്ന
ഏെതങ്കിലും ്രപവാസിേയാ തങ്ങള െട
കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒന്നിെനെയങ്കിലും േമാെലക്കിനു
യാഗമർപ്പിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യെന വധിക്കണം.
േദശത്തിെല ജനം അയാെള കെല്ലറിയണം.
3 അയാൾ തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങെള േമാെലക്കിനു
യാഗമർപ്പിച്ച് എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
മലിനമാക്കുകയും എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത
നിന്ദിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ടു ഞാൻ
ആ മനുഷ്യനു വിേരാധമായി എെന്റ
മുഖംതിരിക്കുകയുംഅയാെളസ്വജനത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം. 4 ആ
മനുഷ്യൻ തെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങളിെലാന്നിെന
േമാെലക്കിനു യാഗമർപ്പിക്കുേമ്പാൾ
േദശത്തിെല ജനം അയാെള െകാല്ലാെത
കണ്ണടച്ച കളഞ്ഞാൽ, 5 ഞാൻ ആ മനുഷ്യനും
അയാള െട കുടുംബത്തിനും വിേരാധമായി
മുഖംതിരിച്ച് അയാെളയും േമാെലക്കിേനാടു
പരസംഗം െചയ്യന്ന എല്ലാവെരയും അവരുെട
ജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയും.



േലവ്യ 20:6 lxxxiii േലവ്യ 20:12

6 “ ‘െവളിച്ചപ്പാടുകളിേലക്കുംഭൂതേസവക്കാരിേലക്കും
തിരിഞ്ഞ് അവെര അനുഗമിക്കുന്നതിലൂെട
പരസംഗം െചയ്യന്നവർെക്കതിേര ഞാൻ
മുഖംതിരിക്കുകയും സ്വജനത്തിൽനിന്ന് അവെര
േഛദിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.

7 “ ‘ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ആയതുെകാണ്ടു നിങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച്
വിശുദ്ധരായിരിക്കുക. 8 എെന്റ ഉത്തരവുകൾ
്രപമാണിച്ച നടക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങെള
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നയേഹാവആകുന്നു.

9 “ ‘പിതാവിെനേയാ മാതാവിെനേയാ
ശപിക്കുന്നയാൾ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
അയാൾ തെന്റ പിതാവിെനേയാ മാതാവിെനേയാ
ശപിച്ചതുെകാണ്ട;് ആ കുറ്റത്തിെന്റ രക്തം
അയാള െടതലേമലിരിക്കും.

10 “ ‘മെറ്റാരാളിെന്റ ഭാര്യയുമായി—തെന്റ
അയൽക്കാരെന്റ ഭാര്യയുമായിത്തെന്ന—ഒരാൾ
വ്യഭിചാരം െചയ്താൽ, വ്യഭിചാരിെയയും
വ്യഭിചാരിണിെയയും വധിക്കണം.

11 “ ‘ഒരാൾ തെന്റ പിതാവിെന്റ ഭാര്യയുെടകൂെട
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ടാൽ, അയാൾ
തെന്റ പിതാവിെന അപമാനിക്കുന്നു; അവർ
ഇരുവരും മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
അവരുെട രക്തംഅവരുെടതലേമലിരിക്കും.

12 “ ‘ഒരാൾ തെന്റ മരുമകള െടകൂെട
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ടാൽ, അവെര
രണ്ടുേപെരയും െകാല്ലണം. അവരുെട ്രപവൃത്തി
നികൃഷ്ടം; അവരുെട രക്തം അവരുെട
തലേമലിരിക്കും.
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13 “ ‘ഒരു പുരുഷൻ സ്്രതീയുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്നതുേപാെല
പുരുഷൻ പുരുഷേനാടുകൂെട കിടക്കപങ്കിട്ടാൽ,
അവർ രണ്ടുേപരും അറപ്പായതു
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അവെര െകാല്ലണം;
അവരുെട രക്തംഅവരുെടതലേമലിരിക്കും.

14 “ ‘ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്്രതീെയയും
അവള െട മാതാവിെനയും വിവാഹംകഴിച്ചാൽ,
അതു ദുഷ്ടതയാണ.് നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ
ദുഷ്ടത ഇല്ലാെതയിരിക്കാൻ അയാെളയും ആ
സ്്രതീകെളയും തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കണം.

15 “ ‘ഒരു പുരുഷൻ ഒരു മൃഗവുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ടാൽ അയാെള
െകാല്ലണം,ആമൃഗെത്തയും െകാല്ലണം.

16 “ ‘ഒരുമൃഗേത്താെടാപ്പംൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പേടണ്ടതിന്
ഒരു സ്്രതീ അതിെന സമീപിച്ചാൽ ആ
സ്്രതീെയയും മൃഗെത്തയും െകാല്ലണം. അവർ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം; അവരുെട രക്തം
അവരുെടതലേമലിരിക്കും.

17 “ ‘ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ പിതാവിെന്റേയാ
മാതാവിെന്റേയാ മകളായ തെന്റ സേഹാദരിെയ
വിവാഹംകഴിക്കുകയും അവർ പരസ്പരം
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുകയും െചയ്താൽ
അതു നിന്ദ്യം. അവെര അവരുെട ജനത്തിെന്റ
കണ്മുന്നിൽെവച്ച തെന്ന വധിക്കണം. അവൻ
തെന്റ സേഹാദരിെയ അപമാനിച്ച , അവൻ
കുറ്റക്കാരനായിരിക്കും.

18 “ ‘ഒരു പുരുഷൻ ഋതുമതിയായ ഒരു
സ്്രതീേയാടുകൂെടൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ടാൽ,
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അവൻ അവള െട ്രസവത്തിെന്റ ഉറവിടം
അനാവൃതമാക്കി; അവള ം അത്
അനാവൃതമാക്കി. അവർ രണ്ടുേപെരയും
അവരുെട ജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം.

19 “ ‘നിെന്റ മാതാവിെന്റേയാ
പിതാവിെന്റേയാ സേഹാദരിയുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടരുത,് അത്
അടുത്ത ബന്ധുക്കാരിെയ അപമാനിക്കലാണ,്
നിങ്ങൾഇരുവരും കുറ്റക്കാരായിരിക്കും.

20 “ ‘ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ അമ്മായിയുമായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ടാൽ
അവൻ തെന്റ ഇളയപ്പെന അപമാനിച്ച .
അവർ കുറ്റക്കാരായിരിക്കും. അവർ
സന്താനരഹിതരായി മരിക്കണം.

21 “ ‘ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ സേഹാദരെന്റ
ഭാര്യെയ വിവാഹംകഴിക്കുെന്നങ്കിൽ, അത് ഒരു
മലിന്രപവൃത്തി; അയാൾ തെന്റ സേഹാദരെന
അപമാനിച്ച . അവർ സന്തതിയില്ലാത്തവർ
ആയിരിക്കണം.

22 “ ‘നിങ്ങൾക്കു വസിക്കാനായി ഞാൻ
നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുന്ന േദശം നിങ്ങെള
ഉേപക്ഷിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന*് എെന്റ
എല്ലാ ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം പാലിച്ച്
അവ അനുവർത്തിക്കുക. 23 ഞാൻ
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയുന്ന
ജനതയുെട ആചാരരീതികൾ അനുസരിച്ച
ജീവിക്കരുത.് അവർ ഇവെയാെക്ക
െചയ്തതുെകാണ്ടു ഞാൻ അവെര കഠിനമായി

* 20:22 മൂ.ഭാ.ഛർദിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
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െവറുക്കുന്നു. 24 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറയുന്നു, “നിങ്ങൾ അവരുെട േദശം
ൈകവശമാക്കും; പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന ആ
േദശംഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്അവകാശമായിത്തരും.”
ജനതകളിൽനിന്നു നിങ്ങെള േവർതിരിച്ച
ൈദവമായയേഹാവഞാൻആകുന്നു.

25 “ ‘നിങ്ങൾ അതുെകാണ്ടു ശുദ്ധവും
അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങൾതമ്മിലും ശുദ്ധവും
അശുദ്ധവുമായ പക്ഷികൾതമ്മിലും
േവർതിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധമായി
ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട ള്ള ഏെതാരു മൃഗത്താേലാ
പക്ഷിയാേലാ നിലത്തു ചരിക്കുന്ന
യാെതാന്നിനാലുേമാ നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധരാക്കരുത.് 26 യേഹാവയായ
ഞാൻ വിശുദ്ധനായതുെകാണ്ടു നിങ്ങൾ
എനിക്കു വിശുദ്ധരായിരിക്കണം. എനിക്കു
സ്വന്തമായിരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങെള ഞാൻ ഇതര
ജനതകളിൽനിന്ന് േവർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

27 “ ‘നിങ്ങള െട ഇടയിൽ െവളിച്ചപ്പാടുകേളാ
ഭൂതേസവക്കാേരാ ആയ സ്്രതീപുരുഷന്മാർ
ഉെണ്ടങ്കിൽഅവർ മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.
നിങ്ങൾഅവെര കെല്ലറിയണം;അവരുെട രക്തം
അവരുെടതലേമലിരിക്കും.’ ”

21
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളനിയമങ്ങൾ

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“അഹേരാെന്റപു്രതന്മാരായപുേരാഹിതന്മാേരാടു
സംസാരിക്കുക. അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘പുേരാഹിതൻ തെന്റ ജനത്തിൽ
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ആരുെടെയങ്കിലും ശവത്തിൽ സ്പർശിച്ച്
സ്വയം അശുദ്ധമാക്കരുത.് 2-3 എന്നാൽ
തെന്റ മാതാവ,് പിതാവ്, മകൻ, മകൾ,
സേഹാദരൻ, കന്യകയായ സേഹാദരി—
അവൾക്ക് ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ
അേദ്ദഹെത്ത ആ്രശയിച്ചാണേല്ലാ
കഴിയുന്നത—് എന്നിങ്ങെനയുള്ള അടുത്ത
ബന്ധുക്കളാൽ അേദ്ദഹത്തിന് ആചാരപരമായി
അശുദ്ധനാകാം. 4 അയാൾ വിവാഹത്താൽ
ബന്ധുക്കളായിത്തീർന്ന ആള കൾക്കുേവണ്ടി
സ്വയം അശുദ്ധനാകരുത,് അങ്ങെന സ്വയം
മാലിന്യേമൽക്കരുത.്

5 “ ‘പുേരാഹിതൻ തലമുണ്ഡനം െചയ്യ കേയാ
താടിയുെട വക്കുകൾ വടിക്കുകേയാ
ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
6 അവർ തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ നാമം
അശുദ്ധമാക്കാെത തങ്ങള െട ൈദവത്തിനു
വിശുദ്ധരായിരിക്കണം. തങ്ങള െടൈദവത്തിെന്റ
േഭാജനമായ യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നവരായതുെകാണ്ട് അവർ
വിശുദ്ധരായിരിക്കണം.

7 “ ‘അവർ, േവശ്യാവൃത്തിയാൽ
മലിനയായവേളാ ഭർത്താവിൽനിന്ന്
േവർെപട്ടവേളാ ആയ സ്്രതീെയ
വിവാഹംകഴിക്കരുത.് കാരണം
പുേരാഹിതന്മാർ ൈദവത്തിനു വിശുദ്ധരാകുന്നു.
8 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും അവെര
വിശുദ്ധരായി പരിഗണിക്കണം, കാരണം
പുേരാഹിതന്മാർ നിങ്ങള െട ൈദവത്തിനു
േഭാജനം അർപ്പിക്കുന്നവരാണ.് നിങ്ങെള
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വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവയായ ഞാൻ
വിശുദ്ധൻ ആകുകയാൽ നിങ്ങൾ അവെര
വിശുദ്ധരായി കണക്കാക്കണം.

9 “ ‘ഒരു പുേരാഹിതെന്റ മകൾ േവശ്യയായി
സ്വയം മലിനയാക്കിയാൽ, അവൾ അവള െട
പിതാവിെന അപമാനിക്കുന്നു, അവെള തീയിൽ
ദഹിപ്പിക്കണം.

10 “ ‘തെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
തലയിൽ അഭിേഷകൈതലം ഒഴിക്കെപ്പട്ടവനും,
പൗേരാഹിത്യവസ്്രതങ്ങൾ ധരിക്കാൻ
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടവനുമായ മഹാപുേരാഹിതൻ
തെന്റ തലമുടി ചീകാതിരിക്കുകേയാ*
വസ്്രതം കീറുകേയാ െചയ്യരുത.്
11 ഒരു ശവശരീരം ഉള്ളിടത്ത് അേദ്ദഹം
്രപേവശിക്കരുത.് തെന്റ പിതാവിനുേവണ്ടിേയാ
മാതാവിനുേവണ്ടിേയാേപാലും അേദ്ദഹം
സ്വയം അശുദ്ധനാകരുത.് 12 തെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ അഭിേഷകൈതലത്താൽ
അേദ്ദഹം ്രപതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയാൽ
അേദ്ദഹം തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം
വിട്ട േപാകുകേയാ അതിെന്റ വിശുദ്ധി
നഷ്ടെപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്യരുത.് ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നു.

13 “ ‘അേദ്ദഹം വിവാഹംകഴിക്കുന്ന സ്്രതീ
കന്യകയായിരിക്കണം. 14 അേദ്ദഹം ഒരു
വിധവെയേയാ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെളേയാ
േവശ്യാവൃത്തിയാൽ അശുദ്ധമാക്കെപ്പട്ടവെളേയാ
വിവാഹംകഴിക്കരുത.് സ്വജനത്തിലുള്ള

* 21:10 അഥവാ,തെന്റശിേരാവസ്്രതം ധരിക്കാതിരിക്കുകേയാ
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ഒരു കന്യകെയമാ്രതേമ വിവാഹംകഴിക്കാവൂ.
15ഇങ്ങെനയായാൽഅേദ്ദഹം തെന്റ സന്തതിെയ
തെന്റ ജനത്തിനിടയിൽ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല;
അവെന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ ഞാൻ
ആകുന്നു.’ ”

16 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
17 “അഹേരാേനാടു പറയുക: ‘നിെന്റ
സന്തതിപരമ്പരയിൽ വികലാംഗർ ആരും
ഒരുനാള ം, അവരുെട ൈദവത്തിെന്റ
േഭാജനം അർപ്പിക്കാൻ അടുത്തുവരരുത.്
18 അന്ധൻ, മുടന്തൻ, വിരൂപി,
ൈവകല്യമുള്ളവൻ, 19 കാെലാടിഞ്ഞവൻ,
ൈകെയാടിഞ്ഞവൻ, 20 കൂനൻ,
കുള്ളൻ, കാഴ്ചയ്ക്കു ന്യ നതയുള്ളവൻ,
െചാറിയുള്ളവൻ, ചുണങ്ങുള്ളവൻ, ഷണ്ഡൻ
എന്നിങ്ങെനയുള്ളവരാരും അടുത്തുവരരുത.്
21 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ഊനമുള്ളവൻ യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗം
അർപ്പിക്കാൻ അടുത്തുവരരുത.് അവന് ഒരു
ഊനമുണ്ട;് തെന്റ ൈദവത്തിനു േഭാജനം
അർപ്പിക്കാൻ അവൻ അടുത്തുവരരുത.്
22തെന്റ ൈദവത്തിെന്റ അതിവിശുദ്ധേഭാജനവും
വിശുദ്ധേഭാജനവും അയാൾക്കു ഭക്ഷിക്കാം,
23 എങ്കിലും അയാൾ ഊനമുള്ളവൻ
ആകുകെകാണ്ട് തിരശ്ശീലയ്ക്കടുത്തു
േപാകുകേയാ യാഗപീഠെത്ത സമീപിക്കുകേയാ
െചയ്ത് എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ വിശുദ്ധി
നഷ്ടെപ്പടുത്തരുത.് അവെര വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
യേഹാവഞാൻആകുന്നു.’ ”

24 അങ്ങെന േമാശ ഇത് അഹേരാേനാടും



േലവ്യ 22:1 xc േലവ്യ 22:6

പു്രതന്മാേരാടും സകല ഇ്രസാേയല്യേരാടും
പറഞ്ഞു.

22
1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

2 “ഇ്രസാേയല്യർ എനിക്കു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
വിശുദ്ധയാഗങ്ങെള, ബഹുമാനേത്താെട
ൈകകാര്യം െചയ്യണെമന്നും, അങ്ങെന
അവർ എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത
അശുദ്ധമാക്കരുെതന്നും അഹേരാേനാടും
അവെന്റ പു്രതന്മാേരാടും പറയുക. ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നു.

3 “അവേരാടു പറയുക: ‘നിങ്ങള െട
വരുംതലമുറകളിൽ, നിങ്ങള െട
സന്തതിപരമ്പരയിൽ ആെരങ്കിലും
ആചാരപരമായി അശുദ്ധരായിരിക്കുേമ്പാൾ,
ഇ്രസാേയല്യർ യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധീകരിച്ച
വഴിപാടുകള െട അടുക്കൽ വരികയാെണങ്കിൽ,
അയാെള എെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയണം.ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

4 “ ‘അഹേരാെന്റ സന്തതിയിൽആർെക്കങ്കിലും
കുഷ്ഠേമാ ശുക്ല്രസവേമാ ഉെണ്ടങ്കിൽ,
ആ മനുഷ്യൻ ശുദ്ധമാകുന്നതുവെര
വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കരുത.്
ശവെത്തേയാ ബീജസ്ഖലനമുള്ളവെനേയാ
സ്പർശിക്കുന്നവൻ അശുദ്ധനാകും.
5 അശുദ്ധമായ ഏെതങ്കിലും ഇഴജന്തുവിെന
സ്പർശിക്കുന്നവർ, ആചാരപരമായി
അശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യെനസ്പർശിക്കുന്നവർ,
ഏെതങ്കിലും മാലിന്യെത്ത സ്പർശിക്കുന്നവർ;
അശുദ്ധി എന്തുതെന്നയായാലും,
ഇങ്ങെനയുള്ളവർ അശുദ്ധരായിരിക്കും. 6 ഇവ



േലവ്യ 22:7 xci േലവ്യ 22:13

ഏെതങ്കിലും സ്പർശിക്കുന്നവർ സന്ധ്യവെര
അശുദ്ധരായിരിക്കും. അവർ െവള്ളത്തിൽ
കുളിച്ചിട്ടല്ലാെത വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ ഒന്നും
ഭക്ഷിക്കരുത.് 7 സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ
അവർ ശുദ്ധരാകും. അതിനുേശഷം അവർക്ക്
വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കാം.അത്അവരുെട
ആഹാരമേല്ലാ. 8 ചത്തേതാ വന്യമൃഗങ്ങൾ
കടിച്ച കീറിയേതാ ആയ ഒന്നും ഭക്ഷിച്ച് അവർ
അശുദ്ധരാകരുത.്ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

9 “ ‘പുേരാഹിതന്മാർ അവ അ്രശദ്ധേയാെട
ൈകകാര്യം െചയ്തു കുറ്റക്കാരായി
മരിക്കാതിരിക്കാൻ എെന്റ ശു്രശൂഷ
ഗൗരവേത്താെട െചയ്യണം. ഞാൻ അവെര
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നയേഹാവആകുന്നു.

10 “ ‘പുേരാഹിതകുടുംബത്തിന് അന്യരായ
ഒരാള ം വിശുദ്ധവസ്തുക്കളിൽനിന്ന്
ഭക്ഷിക്കരുത,് പുേരാഹിതെന്റ അതിഥിേയാ
കൂലിക്കാരേനാ അതു തിന്നരുത.് 11 എന്നാൽ
ഒരു പുേരാഹിതൻ ഒരു അടിമെയ പണം
െകാടുത്തു വാങ്ങുകേയാ തെന്റ വീട്ടിൽ
ഒരു അടിമ ജനിക്കുകേയാ െചയ്താൽ
ആ അടിമയ്ക്ക് അവെന്റ ആഹാരം
ഭക്ഷിക്കാം. 12 ഒരു പുേരാഹിതെന്റ മകൾ
പുേരാഹിതനല്ലാത്ത ഒരാെള വിവാഹംകഴിച്ചാൽ
അവൾ വിശുദ്ധമായ ഓഹരിയിൽനിന്ന്
ഭക്ഷിക്കരുത.് 13 എന്നാൽ ഒരു പുേരാഹിതെന്റ
മകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാെത വിധവയാകുകേയാ
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്തിട്ട്, അവള െട
യൗവനകാലത്തിെലന്നേപാെല അവള െട
പിതാവിെന്റ വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിവന്നാൽ,
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അവൾക്ക് അവള െട പിതാവിെന്റ
ആഹാരം ഭക്ഷിക്കാം. എങ്കിലും ഒരു
പുേരാഹിതകുടുംബത്തിനു പുറത്തുനിന്നുള്ള
ആരുംഅതിൽനിന്നും ഭക്ഷിക്കരുത.്

14 “ ‘ഒരാൾ അബദ്ധത്തിൽ വിശുദ്ധയാഗം
ഭക്ഷിച്ച േപായാൽ അയാൾ ഭക്ഷിച്ച
യാഗവസ്തുവും അതിെന്റ വിലയുെട
അഞ്ചിെലാന്നുംകൂട്ടി പുേരാഹിതനു
നഷ്ടപരിഹാരം െചയ്യണം. 15 ഇ്രസാേയല്യർ
യേഹാവയ്ക്ക്അർപ്പിക്കുന്നവിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ—
അനുവദനീയമല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക്
ഭക്ഷിക്കാൻ നൽകുന്നതുമൂലം—പുേരാഹിതന്മാർ
അശുദ്ധമാക്കരുത.് 16 ഈ അകൃത്യത്തിെന്റ
കുറ്റം അവരുെടേമൽ വരികയും നഷ്ടപരിഹാരം
നൽേകണ്ടിവരികയും െചയ്യ ം. ഞാൻ അവെര
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നയേഹാവആകുന്നു.’ ”

സ്വീകാര്യമല്ലാത്തയാഗങ്ങൾ
17 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

18 “അഹേരാേനാടും അവെന്റ പു്രതന്മാേരാടും
സകല ഇ്രസാേയല്യേരാടും സംസാരിക്കുക.
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക:
‘നിങ്ങളിെലാരാൾ—ഇ്രസാേയല്യേരാ
ഇ്രസാേയലിൽ പാർക്കുന്ന ്രപവാസിേയാ—
േനർച്ചയാേയാ സ്വേമധാദാനമാേയാ
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു േഹാമയാഗം
െകാണ്ടുവരുെന്നങ്കിൽ, 19 അതു
നിങ്ങള െട േപർക്കു സ്വീകാര്യമായിരിക്കാൻ,
മാടുകളിൽനിേന്നാ െചമ്മരിയാടുകളിൽനിേന്നാ
േകാലാടുകളിൽനിേന്നാ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
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ആണിെന െകാണ്ടുവരണം. 20 ഊനമുള്ള
ഒന്നിെനയും െകാണ്ടുവരരുത.് അതിനാൽ
നിങ്ങൾക്കു ്രപസാദം ലഭിക്കുകയില്ല. 21 ഒരു
്രപേത്യക േനർച്ച നിറേവറ്റാേനാ സ്വേമധാദാനം
അർപ്പിക്കാേനാ കാലിക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നാകെട്ട
ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്നാകെട്ട, ഒരാൾ
ഒരു സമാധാനയാഗം യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ, അതു സ്വീകാര്യമായിരിക്കാൻ
ഊനേമാ കളങ്കേമാ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം.
22 കുരുടുള്ളേതാ മുറിേവറ്റേതാ അംഗഭംഗം
വന്നേതാ അരിമ്പാറയുള്ളേതാ പഴുത്തു ്രസവം
ഒലിക്കുന്ന ചുണങ്ങുള്ളേതാ ആയ ഒന്നും
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കരുത.് ഇവയിെലാന്നും
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി യാഗപീഠത്തിൽ
അർപ്പിക്കരുത.് 23 എങ്കിലും വിരൂപമായേതാ
കുറുകിയേതാ ആയ ഒരു കാളെയേയാ*
ആണാടിെനേയാസ്വേമധാദാനമായിഅർപ്പിക്കാം;
എന്നാൽഅത് ഒരു േനർച്ചയുെട നിർവഹണമായി
സ്വീകാര്യമല്ല. 24 വൃഷണങ്ങൾ തകർന്നേതാ
ചതച്ചേതാ കീറിയേതാ മുറിച്ചേതാ ആയ
മൃഗെത്ത നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കരുത.്
നിങ്ങള െട സ്വന്തം േദശത്ത് ഇതു െചയ്യരുത.്
25 ഇങ്ങെനയുള്ള മൃഗങ്ങെള ഒരു ്രപവാസിയുെട
ൈകയിൽനിന്ന് സ്വീകരിച്ച നിങ്ങള െട
ൈദവത്തിനു േഭാജനമായി അർപ്പിക്കരുത.് അവ
വിരൂപവും അംഗഹീനമുള്ളതും ആയതുെകാണ്ട്
അവയാൽനിങ്ങൾക്കു ്രപസാദം ലഭിക്കുകയില്ല.’ ”

26 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
* 22:23 മൂ.ഭാ. ഈ പദം ആണിെനേയാ െപണ്ണിെനേയാ
സൂചിപ്പിക്കാം.
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27 “ഒരു കന്നുകുട്ടിേയാ ആട്ടിൻകുട്ടിേയാ
േകാലാേടാ പിറന്നാൽ അത് ഏഴുദിവസം
തള്ളേയാടുകൂെട ആയിരിക്കണം.
എട്ടാംദിവസംമുതൽ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
ദഹനയാഗമായി സ്വീകാര്യമായിരിക്കും.
28 ഒരു പശുവിെനേയാ ഒരു ആടിെനേയാ
െകാല്ല ന്നദിവസംതെന്ന അതിെന്റ കുട്ടിെയയും
െകാല്ലരുത.്

29 “നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു സ്േതാ്രതയാഗം
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട േപർക്കു
സ്വീകാര്യമാകുന്നവിധം അർപ്പിക്കുക.
30അന്നുതെന്നഅതു ഭക്ഷിക്കണം. ്രപഭാതംവെര
അതിൽഅൽപ്പംേപാലും േശഷിപ്പിക്കരുത.്ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നു.

31 “എെന്റ കൽപ്പനകൾ ്രപമാണിച്ച്
അവെയ അനുസരിക്കുക. ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു. 32എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത നിങ്ങൾ
അശുദ്ധമാക്കരുത.് ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
മേധ്യ ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടണം. ഞാൻ
നിങ്ങെള വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവആകുന്നു.
33 നിങ്ങള െട ൈദവമായിരിക്കാൻ നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു.”

23
നിയതമായ ഉത്സവങ്ങൾ

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു സംസാരിച്ച് അവേരാട്
ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട എെന്റ
ഉത്സവങ്ങൾ, വിശുദ്ധസഭാേയാഗങ്ങളായി
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നിങ്ങൾ വിളംബരം െചേയ്യണ്ട യേഹാവയുെട
ഉത്സവങ്ങൾ,ഇവയാണ്:
ശബ്ബത്ത്

3 “ ‘നിങ്ങൾക്കു േജാലിെചയ്യാൻ
ആറുദിവസമുണ്ട,് എന്നാൽ ഏഴാംദിവസം
വി്രശമത്തിനുള്ള ശബ്ബത്താണ.്
വിശുദ്ധസഭാേയാഗത്തിനുള്ള ദിവസം. നിങ്ങൾ
എവിെട താമസിച്ചാലും നിങ്ങൾ േജാലിെയാന്നും
െചയ്യരുത;്അതുയേഹാവയുെടശബ്ബത്താണ.്
െപസഹയും പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പവും

4 “ ‘നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട സമയത്ത്
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം വിളിച്ച കൂേട്ടണ്ടുന്ന
യേഹാവയുെട ഉത്സവങ്ങൾ ഇവയാണ:്
5 യേഹാവയുെട െപസഹ ഒന്നാംമാസം
പതിന്നാലാംതീയതി സന്ധ്യക്ക് ആരംഭിക്കും.
6ആ മാസം പതിനഞ്ചാംതീയതി യേഹാവയ്ക്കു
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ
ആരംഭിക്കും, നിങ്ങൾ ഏഴുദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം. 7 ഒന്നാംദിവസം
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം, അന്നു സാധാരണ
േജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത.് 8 ഏഴുദിവസം
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കണം.
ഏഴാംദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം,
അന്നുസാധാരണേജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത.്’ ”
ആദ്യഫലം

9 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
10 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു സംസാരിക്കുക. അവേരാട്
ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
തരുന്ന േദശത്തു നിങ്ങൾ ്രപേവശിച്ച
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വിളെവടുക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ െകായ്യന്ന
ആദ്യധാന്യത്തിെന്റ കറ്റ പുേരാഹിതെന്റയടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരിക. 11 നിങ്ങള െടേപർക്ക് അതു
സ്വീകാര്യമാകാൻ അേദ്ദഹം കറ്റ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി അർപ്പിക്കണം.
ശബ്ബത്തിെന്റ പിേറ്റദിവസം പുേരാഹിതൻ അത്
ഉയർത്തണം. 12നിങ്ങൾകറ്റൈദവസന്നിധിയിൽ
ഉയർത്തി അർപ്പിക്കുന്ന ദിവസം, ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
ദഹനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 13അേതാെടാപ്പം
അതിെന്റ ധാന്യവഴിപാടായി യേഹാവയ്ക്കു
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ദഹനയാഗമായ
ഒലിെവണ്ണേചർത്ത് രണ്ട് ഓെമർ* േനർമയുള്ള
മാവും അതിെന്റ പാനീയയാഗമായ കാൽ
ഹീൻ† വീഞ്ഞും യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗം
കഴിക്കണം. 14ഈയാഗംനിങ്ങള െടൈദവത്തിനു
െകാണ്ടുവരുന്നതുവെര അപ്പേമാ വറുത്തേതാ
പുതിയ ധാന്യേമാ ഭക്ഷിക്കരുത.് ഇതു നിങ്ങൾ
പാർക്കുന്നിടെത്താെക്കയുംഎല്ലാതലമുറകളിലും
എേന്നക്കുമുള്ള ്രപമാണമാണ.്
ആഴ്ചകള െട െപരുന്നാൾ

15 “ ‘നിങ്ങൾ വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണത്തിനു കറ്റ
െകാണ്ടുവന്ന ശബ്ബത്തിെന്റ പിേറ്റദിവസംമുതൽ
ഏഴു പൂർണ ആഴ്ചകൾ എണ്ണണം.‡
16 ഏഴാമെത്ത ശബ്ബത്തിെന്റ പിേറ്റദിവസംവെര

* 23:13 ഏക. 3.2 കി.്രഗാം. † 23:13 ഏക. 1 ലി. ‡ 23:15
ഇതു വാേരാത്സവം, പുറ. 34:22;േലവ്യ. 23:15-22 കാണുക. ഇതു
പിന്നീട് െപന്തെക്കാസ്ത് ഉത്സവം എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട ,അ.്രപ. 2:1
കാണുക. ഇന്ന് ഇത് ഷാവുആത്അഥവാ,ഷബുഒത് എന്നേപരിൽ
അറിയെപ്പടുന്നു.
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അൻപതു ദിവസം എണ്ണ ക, പിെന്ന
യേഹാവയ്ക്കു പുതിയ േഭാജനയാഗം
അർപ്പിക്കുക. 17 നിങ്ങൾ എവിെട താമസിച്ചാലും
ആ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് രണ്ട് ഓെമർ
േനർമയുള്ള മാവിലുണ്ടാക്കിയ രണ്ട്
അപ്പം യേഹാവയ്ക്ക് ആദ്യഫലങ്ങള െട
വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായി െകാണ്ടുവരണം.
അത് പുളിപ്പിച്ച ചുട്ടതായിരിക്കണം. 18 ഈ
അപ്പേത്താെടാപ്പം ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള
ഊനമില്ലാത്ത ഏഴ് ആണാട്ടിൻകുട്ടിയും
ഒരു കാളക്കിടാവും രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റനും
െകാണ്ടുവരണം. അവയുെട േഭാജനയാഗവും
പാനീയയാഗവുംകൂെട േചർത്ത് അവ
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ദഹനയാഗമായിരിക്കും;
യേഹാവയ്ക്കു ്രപസാദകരമായ
ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ ദഹനയാഗംതെന്ന.
19 പിെന്ന ഒരു ആൺേകാലാടിെന
പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായും ഒരുവയസ്സ
്രപായമുള്ള രണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികെള
സമാധാനയാഗമായും അർപ്പിക്കണം.
20 പുേരാഹിതൻ ആദ്യഫലത്തിെന്റ
അപ്പേത്താടുകൂെടആരണ്ട്ആട്ടിൻകുട്ടികെളയും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി ഒരു
വിശിഷ്ടയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. അവ
പുേരാഹിതന്മാർക്കുേവണ്ടി യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധയാഗം. 21 ആ
ദിവസംതെന്ന നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
വിളംബരം െചയ്യണം. അന്നു സാധാരണ
േജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത.് ഇതു നിങ്ങൾ
പാർക്കുന്നിടെത്താെക്കയും വരാനുള്ള
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തലമുറകൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള നിയമം
ആയിരിക്കണം.

22 “ ‘നിങ്ങള െട നിലത്തിെല വിള
േശഖരിക്കുേമ്പാൾ, അരികുേചർത്തു
െകായ്യ കേയാ െകായ്തതിെന്റ
കാലാെപറുക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് അവ ദരി്രദനും
നിങ്ങള െട മേധ്യ പാർക്കുന്ന ്രപവാസിക്കും
വിടണം. ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു.’ ”
കാഹളനാദെപ്പരുന്നാൾ

23 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു,
24 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു പറയുക:
‘ഏഴാംമാസത്തിെന്റ ഒന്നാംദിവസം നിങ്ങൾക്കു
കാഹളം മുഴക്കിെക്കാണ്ടു സ്മാരേകാത്സവം
ആചരിക്കുന്ന വിശുദ്ധസഭാേയാഗമുള്ള
വി്രശമത്തിനുള്ള ശബ്ബത്തായിരിക്കും. 25അന്നു
സാധാരണ േജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത.് എന്നാൽ
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ദഹനയാഗംഅർപ്പിക്കുക.’ ”
പാപപരിഹാരദിനം

26 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
27 “ഏഴാംമാസം പത്താംതീയതി
പാപപരിഹാരദിനമാണ്. അന്ന്
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം േചരുകയും ആത്മതപനം§
െചയ്യ കയും, യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ദഹനയാഗം
അർപ്പിക്കുകയും േവണം. 28 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പാപപരിഹാരം വരുത്തുന്ന
ദിനമായതുെകാണ്ട് ഒരു േജാലിയും െചയ്യരുത.്
29അന്ന്ആത്മതപനം െചയ്യാത്തവെരതങ്ങള െട

§ 23:27 അഥവാ, ഉപവസിക്കുക
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ജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം. 30 അന്ന്
ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും േജാലിെചയ്താൽ
അവെര അവരുെട ജനത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ
നശിപ്പിക്കും. 31 നിങ്ങൾ യാെതാരു
േജാലിയും െചയ്യരുത.് ഇതു നിങ്ങൾ
പാർക്കുന്നിടെത്താെക്കയും വരാനുള്ള
തലമുറകൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള നിയമം
ആയിരിക്കും. 32 അതു വി്രശമത്തിെന്റ
ശബ്ബത്താണ,് നിങ്ങൾ ആത്മതപനംെചയ്യണം.
ആ മാസം ഒൻപതാംദിവസം സന്ധ്യമുതൽ
പിേറ്റന്ന് സന്ധ്യവെര നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ശബ്ബത്ത്
ആചരിക്കണം.”
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ

33 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു,
34 “ഇ്രസാേയല്യേരാടു പറയുക: ‘ഏഴാംമാസം
പതിനഞ്ചാംതീയതി യേഹാവയുെട
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആരംഭിക്കും; അത്
ഏഴുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും. 35 ഒന്നാംദിവസം
വിശുദ്ധ സഭാേയാഗമാണ;് അന്നു സാധാരണ
േജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത.് 36 ഏഴുദിവസം
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക.
എട്ടാംദിവസം വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
േചരുകയും യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ദഹനയാഗം
അർപ്പിക്കുകയുംെചയ്യ ക. അതു
സമാപനസഭാേയാഗമാണ;് ആ ദിവസം
സാധാരണേജാലിെയാന്നും െചയ്യരുത.്

37 (“ ‘ഓേരാ ദിവസേത്തക്കും േവണ്ടുന്ന
േഹാമയാഗങ്ങൾ, ധാന്യവഴിപാടുകൾ,
യാഗങ്ങൾ, പാനീയയാഗങ്ങൾ എന്നിവ
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗമായി
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അർപ്പിക്കുന്നതിനു െകാണ്ടുവരാൻ
വിശുദ്ധ സഭാേയാഗംേചരുന്നതിനു നിങ്ങൾ
വിളംബരം െചേയ്യണ്ട യേഹാവയുെട
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട ഉത്സവങ്ങളാണിവ. 38 ഈ
വഴിപാടുകൾ, യേഹാവയുെട ശബ്ബത്തുകൾക്കും
നിങ്ങള െട കാഴ്ചകൾക്കും നിങ്ങൾ േനർന്ന
േനർച്ചകൾക്കും നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു
സ്വമനസ്സാെല െകാടുക്കുന്ന എല്ലാ
വഴിപാടുകൾക്കുംപുറേമയാണ.്)

39 “ ‘അതുെകാണ്ട് ഏഴാംമാസം
പതിനഞ്ചാംദിവസം തുടങ്ങി, നിങ്ങൾനിലത്തിെല
വിളെവല്ലാം േശഖരിച്ചതിനുേശഷം ഏഴുദിവസം
യേഹാവയ്ക്ക് ഉത്സവം ആേഘാഷിക്കുക;
ഒന്നാംദിവസം വി്രശമത്തിനുള്ള ശബ്ബത്താണ;്
എട്ടാംദിവസവും വി്രശമത്തിനുള്ള ശബ്ബത്താണ.്
40 ഒന്നാംദിവസം വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്ന്
േമൽത്തരമായ ഫലവും കുരുേത്താലയും
ഇലയുള്ള ശിഖരങ്ങള ം ആറ്റലരിയും
(െവള്ളിലമരം) എടുത്തുെകാണ്ട് ഏഴുദിവസം
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽആനന്ദിക്കണം. 41ഓേരാവർഷവും
ഇതു യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ഉത്സവമായി
ഏഴുദിവസം ആേഘാഷിക്കണം. ഇതു
വരാനുള്ള തലമുറകൾക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള
ഒരു അനുഷ്ഠാനമായിരിക്കണം ഇത്
ഏഴാംമാസത്തിൽ ആേഘാഷിക്കണം.
42 ഏഴുദിവസം കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കണം;
എല്ലാ സ്വേദശീയരായ ഇ്രസാേയല്യരും
കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കണം. 43 അങ്ങെന
ഞാൻ ഇ്രസാേയല്യെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
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പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
അവെര കൂടാരങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ച എന്നു
നിങ്ങള െട സന്തതികൾ അറിയും. ഞാൻ
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.’ ”

44 ഇ്രപകാരം േമാശ യേഹാവയുെട
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടഉത്സവങ്ങൾഇ്രസാേയൽമക്കേളാട്
അറിയിച്ച .

24
ഒലിെവണ്ണയും അപ്പവും യേഹാവയുെട

സന്നിധിയിൽസമർപ്പിക്കുന്നു
1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

2 “വിളക്കുകൾനിരന്തരംകത്തിെക്കാണ്ടിരിേക്കണ്ടതിന്
ഇടിച്ച പിഴിെഞ്ഞടുത്ത െതളിഞ്ഞ ഒലിെവണ്ണ
വിളക്കിനുേവണ്ടി നിെന്റയടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരാൻ ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു
കൽപ്പിക്കുക. 3 സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
ഉടമ്പടിയുെട േപടകത്തിെന്റ തിരശ്ശീലയ്ക്കു
പുറത്തു സന്ധ്യമുതൽ ്രപഭാതംവെര വിളക്കുകൾ
കേത്തണ്ടതിന,് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
അഹേരാൻ അവ നിരന്തരം ഒരുക്കിെവക്കണം.
ഇതു വരുന്ന തലമുറകളിേലക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള
അനുഷ്ഠാനമാണ.് 4 യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
തങ്കനിലവിളക്കിേന്മലുള്ള വിളക്കുകൾ നിരന്തരം
ഒരുക്കിെവക്കണം.

5 “േനർമയുള്ള മാവ് എടുത്ത് ഒരു അപ്പത്തിനു
രണ്ട് ഓെമർവീതം* ഉപേയാഗിച്ച പ്രന്തണ്ട്
അപ്പം ചുടണം. 6 യേഹാവയുെടമുമ്പാെകയുള്ള
തങ്കംെകാണ്ടുള്ള േമശേമൽ ഒരു വരിയിൽ

* 24:5 ഏക. 3.2കി.്രഗാം.
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ആറുവീതം രണ്ട് അടുക്കായി അവ െവക്കുക.
7ഓേരാ അടുക്കിേന്മലും ശുദ്ധമായ കുന്തിരിക്കം
െവക്കണം, സ്മാരകഭാഗമായി അപ്പെത്ത
്രപതിനിധീകരിക്കാനും യേഹാവയ്ക്കു
ദഹനയാഗമായിരിക്കാനുംേവണ്ടിയാണിത.്
8 ഇ്രസാേയല്യർക്കുേവണ്ടി ഒരു നിത്യ
ഉടമ്പടിയായി ശബ്ബത്തുേതാറും ഈ
അപ്പം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ്രകമമായി
അടുക്കിെവക്കണം. 9 അത് അഹേരാനും
പു്രതന്മാർക്കുമുള്ളതാണ;് യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുന്ന ദഹനയാഗങ്ങളിൽ
അതിവിശുദ്ധമാണ് ഈഅപ്പം. അത് അവർക്കു
ശാശ്വതാവകാശമായുള്ളതാകുകയാൽ അവർ
അതു ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുെവച്ച
ഭക്ഷിക്കണം.”
ൈദവദൂഷണക്കാരനു വധശിക്ഷ

10 ഒരു ഇ്രസാേയല്യസ്്രതീയുെടയും ഒരു
ഈജിപ്റ്റ കാരെന്റയും മകനായ ഒരുവൻ
ഇ്രസാേയൽമക്കള െട ഇടയിൽ െചന്നു.
അവനും ഒരു ഇ്രസാേയല്യനുമായി ശണ്ഠകൂടി.
11 ഇ്രസാേയല്യസ്്രതീയുെട മകൻ തിരുനാമം
ദുഷിച്ച ശപിച്ച ; അതുെകാണ്ട് അവർ
അവെന േമാശയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
അവെന്റ അമ്മ ദാൻേഗാ്രതത്തിെല ദി്രബിയുെട
മകളായ െശേലാമീത്ത് ആയിരുന്നു.
12 യേഹാവയുെടഹിതം വ്യക്തമാകുന്നതുവെര
അവർഅവെനതടവിൽെവച്ച .

13പിെന്നയേഹാവേമാശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തു:
14 “ൈദവദൂഷണക്കാരെന പാളയത്തിനുപുറത്തു
െകാണ്ടുേപാകുക; അവെന േകട്ടവെരല്ലാവരും
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അവരുെട ൈകകൾ അവെന്റ തലേമൽ
െവക്കണം, പിന്നീട് സഭമുഴുവനും അവെന
കെല്ലറിയണം. 15ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു പറയുക:
‘ആെരങ്കിലും തെന്റ ൈദവെത്ത ശപിച്ചാൽ
അവൻകുറ്റക്കാരനാകും; 16യേഹാവയുെട നാമം
ദുഷിക്കുന്ന വ്യക്തിെയ െകാല്ലണം. സഭമുഴുവനും
ആ മനുഷ്യെന കെല്ലറിയണം. ്രപവാസിയായാലും
സ്വേദശിയായാലും യേഹാവയുെട നാമം
ദുഷിക്കുന്നവർ മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.

17 “ ‘ഒരു മനുഷ്യെന െകാല്ല ന്നവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. 18 ഒരാള െട മൃഗെത്ത
െകാല്ല ന്നവൻ മൃഗത്തിനുപകരം മൃഗെത്ത
െകാടുക്കണം—ജീവനുപകരം ജീവൻ. 19 ഒരാൾ
തെന്റ അയൽവാസിെയ മുറിേവൽപ്പിച്ചാൽ,
അയാൾ െചയ്ത്രപകാരംതെന്നആമനുഷ്യേനാടു
െചയ്യണം. 20 ഒടിവിനു പകരം ഒടിവ്,
കണ്ണിനുപകരം കണ്ണ,് പല്ലിനുപകരം പല്ല.്
ഒരാൾ മേറ്റയാെള എങ്ങെന മുറിെപ്പടുത്തിേയാ
അങ്ങെനതെന്ന അയാെളയും മുറിെപ്പടുത്തണം.
21 ഒരു മൃഗെത്ത െകാല്ല ന്നവൻ നഷ്ടപരിഹാരം
െകാടുക്കണം; എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യെന
െകാല്ല ന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
22 ്രപവാസിക്കും സ്വേദശിക്കും ഒേര
നിയമംതെന്നയായിരിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.’ ”

23ൈദവദൂഷണക്കാരെനപാളയത്തിനുപുറത്തു
െകാണ്ടുേപായി കെല്ലറിയണെമന്ന് േമാശ
ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു കൽപ്പിച്ചിരുന്നു.
യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
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ഇ്രസാേയൽമക്കൾെചയ്തു.

25
ശബ്ബത്തുവർഷം

1 സീനായിപർവതത്തിൽെവച്ച
യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു സംസാരിക്കണം.
അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറയുക: ‘ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നൽകാൻേപാകുന്ന േദശത്തു
നിങ്ങൾ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ ആ േദശം
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണം.
3 ആറുവർഷം നിങ്ങള െട നിലങ്ങൾ
വിതയ്ക്കുക, ആറുവർഷം നിങ്ങള െട
മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾ െവട്ടിെയാരുക്കി അവയുെട
ഫലം േശഖരിക്കുക. 4 എന്നാൽ ഏഴാംവർഷം
േദശത്തിനു വി്രശമത്തിെന്റ ശബ്ബത്ത,്
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ശബ്ബത്ത് ആയിരിക്കണം.
നിങ്ങള െട നിലം വിതയ്ക്കുകേയാ
മുന്തിരിേത്താപ്പ െവട്ടിെയാരുക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.് 5 താേന വളരുന്നതു െകായ്യ കേയാ
പരിപാലിക്കാത്ത മുന്തിരിവള്ളിയിൽനിന്ന്
മുന്തിരിങ്ങ േശഖരിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
േദശത്തിനു വി്രശമത്തിെന്റ ഒരുവർഷം
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 6 ശബ്ബത്തുവർഷം േദശം
നൽകുന്ന വിളെവന്താേണാ അതു നിങ്ങൾക്ക്
ആഹാരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
ദാസന്മാർക്കും ദാസികൾക്കും കൂലിക്കാർക്കും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ താൽക്കാലികമായി
പാർക്കുന്നവർക്കും, 7 നിങ്ങള െട
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കന്നുകാലികൾക്കും കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കുംതെന്ന.
േദശംഎന്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കുേന്നാഅതു ഭക്ഷിക്കാം.

അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവം
8 “ ‘ഏഴു ശബ്ബത്തുവർഷമായി ഏഴു്രപാവശ്യം
ഏഴുവർഷം എണ്ണ ക; ഏഴു ശബ്ബത്തുവർഷം
നാൽപ്പെത്താൻപതു വർഷമാണ.് 9ഏഴാംമാസം
പത്താംതീയതി എല്ലായിടവും കാഹളം
ധ്വനിപ്പിക്കണം—നിങ്ങള െട േദശെത്തല്ലായിടത്തും
പാപപരിഹാരദിനത്തിൽ കാഹളം ധ്വനിപ്പിക്കണം.
10 അൻപതാംവർഷം വിശുദ്ധമായി
േവർതിരിച്ച േദശത്തിലേങ്ങാളമിേങ്ങാളം
സകലനിവാസികൾക്കും സ്വാത്രന്ത്യം
വിളംബരംെചയ്യ ക. അതു നിങ്ങൾക്ക്
അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവം ആയിരിക്കും;
നിങ്ങേളാേരാരുത്തരും തങ്ങള െട
അവകാശത്തിേലക്കും തങ്ങള െട
േഗാ്രതത്തിേലക്കും മടങ്ങിേപ്പാകണം.
11 അൻപതാംവർഷം നിങ്ങൾക്ക്
വാർഷിേകാത്സവം ആയിരിക്കും;
വിതയ്ക്കുകേയാ താേന വളരുന്നതു
െകായ്യ കേയാ പരിചരിക്കാത്തമുന്തിരിയിൽനിന്ന്
ഫലം േശഖരിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് 12 കാരണം
അത് അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവമാണ;്
അതു നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കണം;
വയലിൽനിന്ന് േനരിട്ട് എടുക്കുന്നതുമാ്രതം
ഭക്ഷിക്കുക.

13 “ ‘ഈ അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിൽ
ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതാണ്.
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14 “ ‘നിങ്ങൾകൂട്ട കാരിൽആർെക്കങ്കിലും നിലം
വിൽക്കുകേയാ അവരിൽനിന്നു വാങ്ങുകേയാ
െചയ്യ േമ്പാൾ പരസ്പരം കബളിപ്പിക്കരുത.്
15അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിനുേശഷമുള്ള
വർഷങ്ങള െട എണ്ണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
നിങ്ങൾ കൂട്ട കാരിൽനിന്നു വാങ്ങണം. അയാൾ
വിളെക്കായ്ത്തിനു േശഷിച്ചിട്ട ള്ള വർഷങ്ങള െട
എണ്ണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു
വിൽക്കണം. 16 വർഷം കൂടിയിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ
വില കൂട്ടണം, വർഷം കുറവായിരുന്നാൽ
വില കുറയ്ക്കണം; കാരണം ഓേരാരുത്തരും
വാസ്തവത്തിൽ വിൽക്കുന്നതു വിളവുകളാണ്.
17 പരസ്പരം കബളിപ്പിക്കരുത;് ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുക. ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവആകുന്നു.

18 “ ‘എെന്റ ഉത്തരവുകൾ ്രപമാണിച്ച് എെന്റ
നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ്രശദ്ധിക്കുക,
അങ്ങെനയായാൽ നിങ്ങൾക്കു േദശത്തു
സുരക്ഷിതരായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും.
19അേപ്പാൾ ഭൂമി അതിെന്റ ഫലംതരും; നിങ്ങൾ
സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിച്ച സുരക്ഷിതരായി
അവിെട ജീവിക്കാനും കഴിയും. 20 “നടാെതയും
െകായ്യാെതയുമിരുന്നാൽ ഏഴാംവർഷം ഞങ്ങൾ
എന്തുഭക്ഷിക്കും?”എന്നുനിങ്ങൾേചാദിേച്ചക്കാം.
21 മൂന്നുവർഷേത്തക്കു മതിയായതു
ഭൂമിയിൽനിന്ന് കിട്ടത്തക്കവിധം ഞാൻ
ആറാംവർഷം ഒരു അനു്രഗഹം അയയ്ക്കും.
22എട്ടാംവർഷം നിങ്ങൾ നടുേമ്പാഴും തുടർന്നുള്ള
ഒൻപതാംവർഷെത്ത വിളെവടുപ്പ വെരയും
നിങ്ങൾപഴയവിളവുെകാണ്ട്ഉപജീവനംകഴിക്കും.
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23 “ ‘ഭൂമി എേന്റതാണ,് നിങ്ങൾ
അന്യരും കുടികിടപ്പ കാരുമായി
േദശത്തുതാമസിക്കുന്നതുെകാണ്ടു ഭൂമി
എെന്നേന്നക്കുമായി വിൽക്കരുത.് 24 നിങ്ങൾ
സ്വന്തമാക്കുന്ന േദശത്ത് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ
ൈകവശംെവച്ചിരിക്കുന്നഭൂമിവീെണ്ടടുക്കാനുള്ള
അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

25 “ ‘നിങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങൾ ദരി്രദരായി
തങ്ങള െട വസ്തുവിൽ കുെറ വിൽക്കുെന്നങ്കിൽ
അവരുെട ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു
തങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങൾ വിറ്റതു
വീെണ്ടടുക്കണം. 26 എങ്കിലും, ഒരു മനുഷ്യനു
തനിക്കുേവണ്ടി അതു വീെണ്ടടുക്കാൻ
ആരുമില്ലാതിരിക്കുകയും അയാൾതെന്ന അതു
വീെണ്ടടുക്കാനാവശ്യമായതു േശഖരിക്കുകയും
െചയ്താൽ 27 അയാൾ വിറ്റതിനുേശഷമുള്ള
വർഷങ്ങള െട വില നിശ്ചയിച്ച , ബാക്കി ആ
മനുഷ്യൻ വിറ്റയാൾക്കു മടക്കിെക്കാടുക്കണം;
പിന്നീടു തെന്റ സ്വന്തം വസ്തുവിേലക്ക്
അയാൾക്കു മടങ്ങിേപ്പാകാം. 28 എന്നാൽ
മടക്കിെക്കാടുക്കാനുള്ള വക സ്വരൂപിക്കാൻ
അയാൾക്കു കഴിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ആ മനുഷ്യൻ
വിറ്റത് അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവംവെര
വാങ്ങിയ ആളിെന്റ ൈകവശം ഇരിക്കും.
അത് അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിൽ
മടക്കിെക്കാടുക്കും; പിന്നീട് അയാൾക്കു തെന്റ
സ്വന്തവസ്തുവിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകാം.

29 “ ‘ഒരു മനുഷ്യൻ മതിലുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ
ഒരു വീട് വിറ്റാൽവിറ്റേശഷം ഒരുവർഷം മുഴുവനും
അവനു വീെണ്ടടുപ്പവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. ആ
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കാലത്ത് അയാൾക്ക് അതു വീെണ്ടടുക്കാം.
30 ഒരു പൂർണവർഷം കഴിയുംമുമ്പ് അതു
വീെണ്ടടുക്കെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കിൽ മതിലുള്ള
നഗരത്തിെല വീട് വാങ്ങിയ ആളിനും
അയാള െട സന്തതികൾക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും.
അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിൽ അതു
തിരിെകനൽേകണ്ടതില്ല. 31 എന്നാൽ
മതിലുകളില്ലാത്ത ്രഗാമങ്ങളിെല വീടുകൾ
തുറസ്സായ നിലംേപാെല കരുതണം.
അവ ഏതുസമയത്തും വീെണ്ടടുക്കാം.
അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിൽ അത്
അതിെന്റആദ്യ ഉടമയ്ക്കു മടക്കിെക്കാടുക്കണം.

32 “ ‘എന്നാൽ േലവ്യരുെട അവകാശമായ
അവരുെട പട്ടണങ്ങളിെല വീട് വീെണ്ടടുക്കാൻ
േലവ്യർക്ക് എേപ്പാഴും അവകാശമുണ്ട്.
33 അങ്ങെന േലവ്യർക്ക് ഏെതങ്കിലും
പട്ടണത്തിൽ വിറ്റ േപായ അവരുെട ഓഹരി
വീെണ്ടടുക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം
അത് അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിൽ
മടക്കിെക്കാടുക്കണം. കാരണം ഇ്രസാേയല്യരുെട
ഇടയിൽേലവ്യരുെടപട്ടണങ്ങളിൽഉള്ളഅവരുെട
വീടുകൾ അവർക്കുള്ള അവകാശമാണ.്
34 എന്നാൽ അവരുെട പട്ടണങ്ങള െട ചുറ്റ മുള്ള
പുൽപ്പ റങ്ങൾ വിൽക്കരുത;് അത് അവരുെട
സ്ഥിരമായൈകവശാവകാശമാണ്.

35 “ ‘നിങ്ങള െട േദശവാസികളിെലാരാൾ
ദരി്രദനായിരിക്കുകയും നിങ്ങള െടയിടയിൽ
സ്വയം ഉപജീവനത്തിനു കഴിവില്ലാതിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ ആ മനുഷ്യനു നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
തുടർന്നു ജീവിക്കത്തക്കവിധം, ഒരു അന്യെനേയാ
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്രപവാസിെയേയാ സഹായിക്കുന്നതുേപാെല
അയാെള സഹായിക്കണം. 36 നിങ്ങള െട
േദശവാസി നിങ്ങള െട ഇടയിൽ തുടർന്നു
ജീവിക്കാൻ കഴിേയണ്ടതിന് അയാളിൽനിന്ന്
യാെതാരുവിധ പലിശേയാ ലാഭേമാ വാങ്ങരുത.്
നിങ്ങള െട ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുക. 37 നിങ്ങൾ
അവനു പണം പലിശയ്ക്കു െകാടുക്കുകേയാ
ലാഭത്തിന് ആഹാരം വിൽക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.് 38 ഈ കനാൻേദശം നിങ്ങൾക്കു
തരികയും നിങ്ങള െട ൈദവമായിരിക്കുകയും
െചയ്യാൻ നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.

39 “ ‘നിങ്ങള െട േദശവാസികളിെലാരാൾ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ദരി്രദനായിത്തീരുകയും
സ്വയം നിങ്ങൾക്കു വിൽക്കുകയുംെചയ്താൽ
ഒരു അടിമെയേപ്പാെല ആ മനുഷ്യെനെക്കാണ്ടു
പണിെയടുപ്പിക്കരുത.് 40 ഒരു
കൂലിക്കാരെനേപ്പാെലേയാ താൽക്കാലികമായി
വന്നുനിങ്ങൾക്കിടയിൽതാമസിക്കുന്നവെനേപ്പാെലേയാ
അയാേളാടു െപരുമാറണം; അയാൾ
അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവംവെര നിങ്ങൾക്കു
പണിെയടുക്കണം. 41 പിെന്ന അയാെളയും
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും സ്വത്രന്തരായി വിടണം,
അയാൾക്കു തെന്റ േഗാ്രതത്തിേലക്കും തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട അവകാശത്തിേലക്കും
മടങ്ങിേപ്പാകാം. 42 ഇ്രസാേയല്യെരല്ലാം എെന്റ
േസവകരാണ;് അവെര ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു; അതുെകാണ്ട് അവെര
അടിമകളായി വിൽക്കരുത.് 43 അവേരാടു
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്രകൂരമായി െപരുമാറരുത,് നിങ്ങള െട ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുക.

44 “ ‘നിങ്ങള െട അടിമകൾ—
സ്്രതീകള ം പുരുഷന്മാരും—നിങ്ങൾക്കു
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകളിൽനിന്നായിരിക്കണം;
അവരിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടിമകെള
വാങ്ങാം. 45 നിങ്ങള െട ഇടയിൽവന്നു
താൽക്കാലികമായിപാർക്കുന്നവരിൽചിലെരയും
നിങ്ങള െട േദശത്തു ജനിച്ച അവരുെട
േഗാ്രതങ്ങളിലുള്ളവെരയും നിങ്ങൾക്കു വാങ്ങാം;
അവർ നിങ്ങള െട സ്വത്തായിത്തീരും. 46അവെര
നിങ്ങള െട മക്കൾക്കുേവണ്ടി പിൻതുടർച്ചയായി
ആജീവനാന്തം അടിമകളായി െകാടുക്കാം.
എന്നാൽ നിങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങളായ
ഇ്രസാേയല്യേരാടു ്രകൂരമായി െപരുമാറരുത.്

47 “ ‘ഒരു ്രപവാസിേയാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
വന്നുപാർക്കുന്നയാേളാ ധനികരായിത്തീരുകയും
നിങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങളിെലാരാൾ
ദരി്രദരായിട്ട തങ്ങെളത്തെന്ന നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന ്രപവാസിേക്കാ
്രപവാസിയുെട േഗാ്രതത്തിെലാരാൾേക്കാ
വിൽക്കുകയുംെചയ്താൽ, 48 അവർ സ്വയം
വിറ്റതിനുേശഷം അവെര വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള
അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാള െട ഒരു
ബന്ധുവിന് ആ മനുഷ്യെന വീെണ്ടടുക്കാം:
49 അയാള െട പിതൃസേഹാദരേനാ
പിതൃസേഹാദരെന്റ പു്രതേനാ ആ
മനുഷ്യെന വീെണ്ടടുക്കാം; അെല്ലങ്കിൽ
അയാള െട കുടുംബത്തിൽ അയാള െട
അടുത്ത ബന്ധുക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക്
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ആ മനുഷ്യെന വീെണ്ടടുക്കാം; ആ
വിറ്റ േപായ അടിമയ്ക്ക് ആസ്തിയുെണ്ടങ്കിൽ
തെന്നത്താൻ വീെണ്ടടുക്കുകയും
െചയ്യാം. 50 ആ മനുഷ്യനും അയാെള
വാങ്ങിയ ആള ം കൂെട വിറ്റവർഷംമുതൽ
അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവംവെരയുള്ള
കാലം എണ്ണണം. ആ കാലേത്തക്ക് ഒരു
കൂലിക്കാരനു െകാടുക്കുന്ന നിരക്കിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അയാെള
സ്വാത്രന്ത്യേത്താെട വിട്ടയയ്ക്കുന്നതിനു
നൽകുന്ന വില. 51 അേനകവർഷങ്ങൾ
ബാക്കിയുെണ്ടങ്കിൽ അയാള െട
വീെണ്ടടുപ്പിനായി, അയാൾക്കു കിട്ടിയ വിലയിൽ
വലിെയാരുപങ്ക് അയാൾ മടക്കിെക്കാടുക്കണം.
52 അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിനു ചില
വർഷങ്ങൾമാ്രതമാണ് ബാക്കിയുള്ളെതങ്കിൽ,
അതു കണക്കാക്കി അതനുസരിച്ച തെന്റ
വീെണ്ടടുപ്പ വില െകാടുക്കണം. 53 അയാെള
വർഷംേതാറും കൂലിെക്കടുക്കുന്ന ആളായി
കരുതണം. അയാെളൈകവശമാക്കിയിരിക്കുന്ന
വ്യക്തി ആ മനുഷ്യേനാട് ്രകൂരമായി െപരുമാറാൻ
നിങ്ങൾഅനുവദിക്കരുത.്

54 “ ‘ഈ ഏെതങ്കിലുംരീതിയിൽ ആ
മനുഷ്യൻ വീെണ്ടടുക്കെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
അയാെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിൽ
സ്വത്രന്തരായി വിടണം. 55 കാരണം
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ എനിക്കുള്ളവരാണ.് ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
എെന്റ േസവകരാണ് അവർ. ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.
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26
അനുസരണത്തിനു ്രപതിഫലം

1 “ ‘നിങ്ങൾക്കായി വി്രഗഹങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുകേയാ ഒരു ബിംബേമാ
ആചാരസ്തൂപേമാസ്ഥാപിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
അതിെന്റ മുമ്പിൽ വണങ്ങാനായി നിങ്ങള െട
േദശത്തു െകാത്തിയ കല്ല നാട്ട കയും െചയ്യരുത.്
ഞാൻനിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.

2 “ ‘എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ ്രപമാണിക്കുകയും
എെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരേത്താടുഭയഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കുകയും
േവണം.ഞാൻയേഹാവആകുന്നു.

3 “ ‘എെന്റ ഉത്തരവുകൾ നിങ്ങൾ
പാലിക്കയും എെന്റ കൽപ്പനകൾ
സസൂക്ഷ്മം അനുസരിക്കയും െചയ്യ െമങ്കിൽ,
4 തക്കസമയത്തു ഞാൻ മഴ അയയ്ക്കും; ഭൂമി
അതിെന്റ വിളവും വൃക്ഷം അവയുെട ഫലവും
തരും. 5 നിങ്ങള െട കറ്റെമതിക്കുന്ന കാലം
മുന്തിരിപ്പഴം േശഖരിക്കുന്ന കാലംവെരയും
മുന്തിരിപ്പഴം േശഖരിക്കുന്നത് വിതയ്ക്കുന്ന
കാലംവെരയും തുടരും. നിങ്ങൾക്കു
േവണ്ടുംേപാെല ഭക്ഷിച്ച സുരക്ഷിതരായി
നിങ്ങള െട േദശത്തുപാർക്കും.

6 “ ‘ഞാൻ േദശത്തു സമാധാനം തരും.
നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങും; ആരും നിങ്ങെള
ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല. ഞാൻ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള
േദശത്തുനിന്നു നീക്കിക്കളയും. വാൾ നിങ്ങള െട
േദശത്തുകൂെട കടക്കുകയില്ല. 7 നിങ്ങള െട
ശ്രതുക്കെള നിങ്ങൾ തുരത്തും. അവർ
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ വാളിനാൽ വീഴും. 8നിങ്ങളിൽ
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അഞ്ചുേപർ നൂറുേപെര ഓടിക്കും. നിങ്ങളിൽ
നൂറുേപർ പതിനായിരംേപെര ഓടിക്കും.
നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ
വാളിനാൽവീഴും.

9 “ ‘ഞാൻ നിങ്ങെള കടാക്ഷിച്ച്
സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരാക്കി എണ്ണത്തിൽ
െപരുകുമാറാക്കും; നിങ്ങേളാടുള്ള എെന്റ
ഉടമ്പടി ഞാൻ പാലിക്കും. 10 നിങ്ങൾ പഴയ
ധാന്യേശഖരത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും
പുതിയവയ്ക്കുേവണ്ടി പഴയത് മാറ്റിക്കളയുകയും
െചയ്യ ം. 11 ഞാൻ എെന്റ നിവാസം*
നിങ്ങള െട ഇടയിലാക്കും. ഞാൻ നിങ്ങെള
െവറുക്കുകയില്ല. 12ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
നടക്കുകയും നിങ്ങള െട ൈദവമായിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം, നിങ്ങൾ എെന്റ ജനമായിരിക്കും.
13 നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈജിപ്റ്റ കാരുെട
അടിമകളാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നുഞാൻ.
നിങ്ങൾ തലയുയർത്തി നിവർന്നു നടേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ നിങ്ങള െട അടിമത്തത്തിെന്റ
നുകൈക്കകൾഒടിച്ച കളഞ്ഞു.
അനുസരണേക്കടിനുള്ളശിക്ഷ

14 “ ‘എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കാെതയും ഈ കൽപ്പനകെളല്ലാം
്രപമാണിക്കാെതയും 15 എെന്റ ഉത്തരവുകൾ
തള്ളിക്കളയുകയും എെന്റ നിയമങ്ങൾ
െവറുക്കുകയുംെചയ്ത് എെന്റ കൽപ്പനകെളല്ലാം
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്രപമാണിക്കാെത എെന്റ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചാൽ,
16 ഇ്രപകാരം ഞാൻ നിങ്ങേളാടു െചയ്യ ം:
നിങ്ങള െട കാഴ്ച നശിപ്പിക്കുകയും ആേരാഗ്യം
ഇല്ലാതാക്കുകയും െചയ്യന്ന, െപെട്ടന്നുള്ള
ഉ്രഗഭയം, മഹാവ്യാധി, ജ്വരം എന്നിവ ഞാൻ
നിങ്ങള െടേമൽ വരുത്തും. നിങ്ങൾ െവറുേത
വിത്തു വിതയ്ക്കും,അതു നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ
തിന്നുകളയും. 17 നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ
നിങ്ങെള േതാൽപ്പിക്കത്തക്കവിധം എെന്റ
മുഖം നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമാക്കും; നിങ്ങെള
പകയ്ക്കുന്നവർ നിങ്ങെള ഭരിക്കും; ആരും
ഓടിക്കാെതതെന്നനിങ്ങൾഓടിേപ്പാകും.

18 “ ‘ഇതിെനല്ലാം േശഷവും നിങ്ങൾ എെന്റ
വാക്കു േകൾക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾനിമിത്തം നിങ്ങെള ഏഴുമടങ്ങു
ശിക്ഷിക്കും. 19 നിങ്ങള െട ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ഗർവ്
ഞാൻ തകർക്കും; നിങ്ങൾക്കുമീേതയുള്ള
ആകാശെത്ത ഇരുമ്പുേപാെലയും കീേഴയുള്ള
ഭൂമിെയ െവേള്ളാടുേപാെലയും ആക്കും.
20 നിങ്ങള െട ശക്തി ഞാൻ നിഷ്ഫലമാക്കും;
കാരണം നിങ്ങള െട മണ്ണ വിളവു തരികയില്ല,
േദശത്തിെല വൃക്ഷങ്ങൾ അവയുെട ഫലം
തരികയുമില്ല.

21 “ ‘നിങ്ങൾ എനിക്കു വിേരാധമായി നടന്ന്
എെന്റ വാക്കു േകൾക്കാതിരുന്നാൽ, നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾക്കു തക്കവിധം നിങ്ങള െട ബാധകെള
ഞാൻ ഏഴിരട്ടിയാക്കും. 22 ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായി വന്യമൃഗങ്ങെള അയയ്ക്കും.
അവ നിങ്ങെള കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരാക്കും;
നിങ്ങള െട കന്നുകാലികെള നശിപ്പിക്കും;
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നിങ്ങള െട നിരത്തുകൾ വിജനമാകത്തക്കവിധം
നിങ്ങെളഎണ്ണത്തിൽകുറയ്ക്കും.

23 “ ‘ഇവെയല്ലാറ്റിനുേശഷവും നിങ്ങൾ
എെന്റ ശിക്ഷണം സ്വീകരിക്കാെത എേന്നാടു
വിേരാധമായിരിക്കുെന്നങ്കിൽ, 24 ഞാനും
നിങ്ങേളാടു വിേരാധമായിരുന്ന് നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾക്കു തക്കവണ്ണം നിങ്ങെള ഏഴുമടങ്ങു
പീഡിപ്പിക്കും. 25 എെന്റ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചതിനു
്രപതികാരംെചയ്യാൻ,ഞാൻനിങ്ങള െടേമൽവാൾ
വരുത്തും. നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട നഗരങ്ങളിേലക്കു
പിൻവാങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഒരു ബാധ അയയ്ക്കും. നിങ്ങെള
ശ്രതുവിെന്റൈകയിൽഏൽപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
26 ഞാൻ നിങ്ങള െട അപ്പത്തിെന്റ അളവു
കുറയ്ക്കുേമ്പാൾ പത്തു സ്്രതീകൾ ഒരടുപ്പിൽ
നിങ്ങള െട അപ്പം ചുടും. അവർ അൽപ്പാൽപ്പം
അപ്പം തൂക്കിത്തരും. നിങ്ങൾ തിന്നും, എന്നാൽ
നിങ്ങൾക്കുതൃപ്തിയാകുകയില്ല.

27 “ ‘ഇെതല്ലാമായിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കാെത എേന്നാടു വിേരാധമായിരുന്നാൽ,
28 ഞാനും എെന്റ േകാപത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായിരിക്കും. നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾനിമിത്തം ഞാൻ നിങ്ങെള ഏഴുമടങ്ങു
ശിക്ഷിക്കും. 29 നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരുെട
മാംസവും നിങ്ങള െട പു്രതിമാരുെട മാംസവും
നിങ്ങൾ തിന്നും. 30 നിങ്ങൾ യാഗമർപ്പിക്കുന്ന
േക്ഷ്രതങ്ങൾ†ഞാൻനശിപ്പിക്കും. ധൂപപീഠങ്ങെള
െവട്ടിക്കളയുകയും നിങ്ങള െട ശവശരീരങ്ങൾ
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നിങ്ങള െട നിർജീവ വി്രഗഹങ്ങള െടേമൽ
കൂമ്പാരമാക്കുകയും െചയ്യ ം; ഞാൻ നിങ്ങെള
കഠിനമായി െവറുക്കും. 31 ഞാൻ നിങ്ങള െട
നഗരങ്ങെള പാഴിടങ്ങള ം നിങ്ങള െട
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത ശൂന്യവുമാക്കും. നിങ്ങള െട
യാഗങ്ങളിെല ഹൃദ്യസുഗന്ധത്തിൽ ഞാൻ
്രപസാദിക്കുകയില്ല. 32 അവിെട ജീവിക്കുന്ന
നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ ആശ്ചര്യെപ്പടത്തക്കവിധം
ഞാൻതെന്ന നിങ്ങള െട േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കും.
33 ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകള െട ഇടയിൽ
ചിതറിക്കുകയും എെന്റ വാള രി നിങ്ങെള
തുരത്തുകയും െചയ്യ ം. നിങ്ങള െട േദശം
ശൂന്യമായിക്കിടക്കും. നിങ്ങള െട നഗരങ്ങൾ
പാഴിടങ്ങളായിത്തീരും. 34 നിങ്ങള െട േദശം
നിർജനമായിക്കിടക്കുകയും നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ശ്രതുരാജ്യത്തിേന്റതായിരിക്കുകയും െചയ്യന്ന
കാലെമാെക്കയും േദശംഅതിനു ലഭിക്കാതിരുന്ന
ശബ്ബത്തുവർഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും; അേപ്പാൾ
േദശം വി്രശമിച്ച്അതിെന്റശബ്ബത്ത്ആസ്വദിക്കും.
35 നിങ്ങൾ അതിൽ താമസിച്ചിരുന്നകാലത്ത്
നിങ്ങള െട ശബ്ബത്തുകളിൽ അതിനില്ലാതിരുന്ന
വി്രശമം അതു നിർജനമായിക്കിടക്കുന്ന
കാലെമാെക്കയുംഅതിനുണ്ടാകും.

36 “ ‘നിങ്ങളിൽ േശഷിക്കുന്നവരുെട
ഹൃദയങ്ങളിൽ ശ്രതുരാജ്യത്തിൽെവച്ച്
ഞാൻ ഭീതിവരുത്തും; കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന
ഇലയുെട ശബ്ദം േകൾക്കുേമ്പാൾ ആരും
അവെര പിൻതുടരുന്നിെല്ലങ്കിലും വാളിൽനിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞ് ഓടുന്നവെരേപ്പാെല അവർ
ഓടുകയും വീഴുകയും െചയ്യ ം. 37 ആരും
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അവെര പിൻതുടരുന്നിെല്ലങ്കിലും അവർ
വാളിൽനിന്ന് ഓടുന്നവെരേപ്പാെല ഓടി
ഒരാൾ മെറ്റാരാള െടേമൽ തട്ടിവീഴും.
ശ്രതുക്കള െടമുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി
നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകുകയില്ല. 38 ജനതകള െട
ഇടയിൽ നിങ്ങൾ നശിക്കും, നിങ്ങള െട
ശ്രതുക്കള െട േദശം നിങ്ങെള വിഴുങ്ങിക്കളയും.
39 നിങ്ങളിൽ േശഷിച്ചവർ ശ്രതുക്കള െട േദശത്ത്
തങ്ങള െട പാപംനിമിത്തം ക്ഷയിച്ച േപാകും;
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട പാപംനിമിത്തവും
അവർക്ഷയിച്ച േപാകും.

40-41 “ ‘എന്നാൽ അവർ, ഞാൻ അവെര
അവരുെട ശ്രതുക്കള െട രാജ്യേത്തക്ക്
അയയ്ക്കത്തക്കവിധം എെന്ന അവർക്കു
ശ്രതുവാക്കിയ, അവരുെട പാപങ്ങെളയും
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട പാപങ്ങെളയും—
എനിക്കു വിേരാധമായുള്ള അവരുെട
േ്രദാഹങ്ങെളയും എേന്നാടുള്ള അവരുെട
വിേരാധെത്തയും—ഏറ്റ പറയുെമങ്കിൽ,
അവരുെട പരിേച്ഛദനമില്ലാത്ത ഹൃദയങ്ങൾ
താഴ്ത്തുകയും അവരുെട പാപത്തിനുള്ള
ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ,
42ഞാൻ യാേക്കാബിേനാടുള്ള എെന്റ ഉടമ്പടിയും
യിസ്ഹാക്കിേനാടുള്ള എെന്റ ഉടമ്പടിയും
അ്രബാഹാമിേനാടുള്ള എെന്റ ഉടമ്പടിയും
ഓർക്കും; ഞാൻ േദശെത്ത ഓർക്കും.
43 േദശം അവരാൽ പരിത്യജിക്കെപ്പട്ടിട്ട്,
അത് അവെരക്കൂടാെത വിജനമായിക്കിടന്നു
ശബ്ബത്ത് അനുഭവിക്കും. എെന്റ നിയമങ്ങെള
തള്ളിക്കളയുകയും എെന്റ ഉത്തരവുകെള
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െവറുക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട് അവർ
അവരുെട പാപങ്ങള െട ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
44 ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും
അവർ അവരുെട ശ്രതുക്കള െട
േദശത്തായിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ എെന്റ
ഉടമ്പടിയും ലംഘിച്ച െകാണ്ട,് അവെര
പൂർണമായി നശിപ്പിക്കത്തക്കവിധം അവെര
തള്ളിക്കളയുകേയാ കഠിനമായി െവറുക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല. ഞാൻ അവരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു. 45 എന്നാൽ, ഞാൻ
അവരുെട ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനു ജനതകൾ
കാൺെക അവെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന അവരുെട
പൂർവികന്മാരുമായുള്ള എെന്റ ഉടമ്പടി, ഞാൻ
അവർക്കുേവണ്ടി ഓർക്കും. ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു.’ ”

46 യേഹാവ സീനായിപർവതത്തിൽ തനിക്കും
ഇ്രസാേയല്യർക്കുംതമ്മിൽ േമാശമുഖാന്തരം
സ്ഥാപിച്ച ഉടമ്പടിയുെട ഉത്തരവുകള ം
നിയമങ്ങള ം ്രപമാണങ്ങള ംഇവയാണ.്

27
യേഹാവയ്ക്കുള്ളതിെനവീെണ്ടടുക്കൽ

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
2 “ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു സംസാരിക്കണം.
അവേരാട്ഇ്രപകാരംപറയുക: ‘ഒരാൾമെറ്റാരാെള
ആ മനുഷ്യെന്റ മൂല്യത്തിനു തക്കതായ േനർച്ച
േനർന്ന് യേഹാവയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുേമ്പാൾ,
3 ഇരുപതും അറുപതും വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള
ഒരു പുരുഷെന്റ മൂല്യം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
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തൂക്ക്രപകാരം അൻപതുേശേക്കൽ*
െവള്ളിയായിരിക്കണം. 4 സ്്രതീ ആയിരുന്നാൽ
അവള െട മൂല്യം മുപ്പതു േശേക്കൽ†ആയിരിക്കും.
5അത് അഞ്ചും ഇരുപതും വയസ്സിനു മേധ്യയുള്ള
വ്യക്തിയാെണങ്കിൽ, പുരുഷന് ഇരുപതു
േശേക്കലും,‡ സ്്രതീക്കു പത്തു േശേക്കലും§
മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുക. 6 ഒരുമാസംമുതൽ
അഞ്ചുവയസ്സ വെരയാണു ്രപായെമങ്കിൽ
ആണിന് അഞ്ചുേശേക്കൽ* െവള്ളിയും
െപണ്ണിനു മൂന്നു േശേക്കൽ† െവള്ളിയും മൂല്യം
നിശ്ചയിക്കുക. 7 ഒരു വ്യക്തിഅറുപതു വയേസ്സാ
അതിലധികേമാ ്രപായമുള്ളയാളാെണങ്കിൽ
പുരുഷനുപതിനഞ്ചുേശേക്കലും‡സ്്രതീക്ക്പത്തു
േശേക്കലും വില നിശ്ചയിക്കുക. 8 േനരുന്നയാൾ,
നിശ്ചിത തുക െകാടുക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം
ദരി്രദെനങ്കിൽ അയാൾ ആ വ്യക്തിെയ
പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരണം.
േനരുന്നയാള െട ്രപാപ്തിെക്കാത്തവണ്ണം
പുേരാഹിതൻമൂല്യം നിശ്ചയിക്കെട്ട.

9 “ ‘ആ മനുഷ്യൻ േനർന്നതു യേഹാവയ്ക്ക്
സ്വീകാര്യമായ ഒരു മൃഗെമങ്കിൽ, ആ മൃഗെത്ത
യേഹാവയ്ക്കു െകാടുക്കുന്നതിനാൽ അതു
വിശുദ്ധമാകും. 10അയാൾഅതു നല്ലതിനുപകരം
ചീത്തേയാ ചീത്തയായതിനു പകരം നല്ലേതാ
ആയി െവച്ച മാറാൻ പാടില്ല; ഇങ്ങെന ഒരു
മൃഗത്തിനുപകരം മെറ്റാന്നു െവക്കണെമങ്കിൽ,

* 27:3 ഏക. 575 ്രഗാം. † 27:4 ഏക. 345 ്രഗാം. ‡ 27:5 ഏക.
230 ്രഗാം. § 27:5 ഏക. 115 ്രഗാം. * 27:6 ഏക. 58 ്രഗാം. † 27:6
ഏക. 35 ്രഗാം. ‡ 27:7 ഏക. 175 ്രഗാം.
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അതും പകരം െവക്കുന്നതും വിശുദ്ധമായിരിക്കും.
11 ഒരാൾ േനർന്നത്, യേഹാവയ്ക്കു
സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ഒരു അശുദ്ധമൃഗെമങ്കിൽ,
ആ മൃഗെത്ത പുേരാഹിതെന്റ അടുക്കൽ
നിർത്തണം. 12 നല്ലേതാ ചീത്തേയാ
എന്നുേനാക്കി പുേരാഹിതൻ അതിെന്റ ഗുണം
നിർണയിക്കും. പുേരാഹിതൻ അതിനു
മതിക്കുന്നതു തെന്നയായിരിക്കും അതിെന്റ
മൂല്യം. 13 ഉടമസ്ഥൻ മൃഗെത്ത വീണ്ടുെകാള്ളാൻ
ആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ അതിെന്റ
മൂല്യേത്താട്അഞ്ചിെലാന്നുകൂെട േചർക്കണം.

14 “ ‘ഒരാൾ തെന്റ വീട് യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധമായി സമർപ്പിച്ചാൽ അതു നല്ലേതാ
ചീത്തേയാ എന്നുേനാക്കി പുേരാഹിതൻ
അതിെന്റ ഗുണം നിർണയിക്കും. പുേരാഹിതൻ
നിശ്ചയിക്കുന്ന മൂല്യം എന്തായാലും
അത് അങ്ങെനതെന്ന ആയിരിക്കും.
15 തെന്റ വീട് സമർപ്പിച്ചയാൾ അതിെന
വീണ്ടുെകാള്ള െന്നങ്കിൽ അയാൾ മൂല്യേത്താട്
അഞ്ചിെലാന്നു കൂട്ടണം; വീട് വീണ്ടും
അയാള േടതാകും.

16 “ ‘ഒരാൾ തെന്റ കുടുംബഭൂമിയിൽ
കുെറ യേഹാവയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ,
ഒരു േഹാമർ§ യവം വിതയ്ക്കാവുന്ന
നിലത്തിന് അൻപതുേശേക്കൽ
എന്ന നിരക്കിൽ, അതിനുേവണ്ടുന്ന
വിത്തിെന്റ അളവനുസരിച്ചായിരിക്കണം
വിലമതിേക്കണ്ടത.് 17 ഒരാൾ തെന്റ

§ 27:16 ഏക. 135കി.്രഗാം.
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നിലം അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിൽ
സമർപ്പിച്ചാൽ അതിനു മതിച്ചവില നിലനിൽക്കും.
18അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിനുേശഷമാണ്
ഒരാൾ സമർപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ അടുത്ത
വാർഷിേകാത്സവത്തിനുേശഷിക്കുന്ന
വർഷങ്ങള െട എണ്ണമനുസരിച്ച പുേരാഹിതൻ
വില നിശ്ചയിക്കണം. അതിെന്റ മതിച്ചിരുന്ന
വില കുറയ്ക്കുകയും േവണം. 19 നിലം
സമർപ്പിച്ചയാൾ അതു വീണ്ടുെകാള്ളാൻ
ആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാൾ അതിെന്റ
വിലയുെട അഞ്ചിെലാന്നും കൂട്ടണം. നിലം
വീണ്ടും അയാള േടതാകും. 20 എങ്കിലും
അയാൾ നിലം വീെണ്ടടുക്കാതിരിക്കുകേയാ ആ
മനുഷ്യൻ മെറ്റാരാൾക്ക് അതു വിൽക്കുകേയാ
െചയ്െതങ്കിൽ പിന്നീെടാരിക്കലും അതു
വീെണ്ടടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. 21 ആ
നിലം അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിൽ
ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുേമ്പാൾ, യേഹാവയ്ക്കു
സമർപ്പിതനിലംേപാെലഅതുവിശുദ്ധമായിരിക്കും;
അതുപുേരാഹിതന്മാരുെട വസ്തുവാകും.

22 “ ‘തെന്റ കുടുംബസ്വത്തിൽ ഉൾെപ്പടാെത
ഒരാൾ സ്വന്തമായി വാങ്ങിയ ഒരു നിലം
യേഹാവയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുെന്നങ്കിൽ,
23 അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവംവെരയുള്ള
അതിെന്റ വില പുേരാഹിതൻ നിർണയിക്കണം.
അയാൾ അതിെന്റ വില യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധമായി, അന്നുതെന്ന െകാടുക്കണം.
24ആ നിലം അൻപതാംവാർഷിേകാത്സവത്തിൽ,
അതു വിറ്റ അതിെന്റ മുൻഉടമസ്ഥനു
മടങ്ങിേച്ചരണം. 25എല്ലാ വിലയും, േശേക്കലിന്



േലവ്യ 27:26 cxxii േലവ്യ 27:31

ഇരുപതു േഗരാെവച്ച് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
േശേക്കൽ്രപകാരംആയിരിക്കണം.

26 “ ‘മൃഗങ്ങള െട കടിഞ്ഞൂൽ
യേഹാവയ്ക്കുള്ളതായതുെകാണ്ട,് ഒരു
മൃഗത്തിെന്റ കടിഞ്ഞൂലിെനയും യേഹാവയ്ക്ക്
ആരും സമർപ്പിക്കരുത;് കാളയായാലും*
ആടായാലും, അതു യേഹാവയുേടതാണ.്
27 അത് അശുദ്ധമൃഗങ്ങളിെലാന്നാെണങ്കിൽ,
അതിെന്റ മതിപ്പ വിലയും അഞ്ചിെലാന്നും
േചർത്തു മടക്കിവാങ്ങാം. ആരും
അതു വീെണ്ടടുക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ
മതിപ്പ വിലയ്ക്ക്അതിെനവിൽക്കണം.

28 “ ‘എന്നാൽ, മനുഷ്യേനാ മൃഗേമാ
കുടുംബസ്വേത്താ ആയി ഒരു മനുഷ്യെന്റ
ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും യേഹാവയ്ക്കു
സമർപ്പിതവുമായ യാെതാന്നും വിൽക്കുകേയാ
വീെണ്ടടുക്കുകേയാ അരുത;് അങ്ങെന
സമർപ്പിതമായെതാെക്കയും യേഹാവയ്ക്ക്
അതിവിശുദ്ധമാണ.്

29 “ ‘മനുഷ്യനിൽനിന്ന് ഉന്മൂലനംെചയ്യാൻ
േവർതിരിക്കെപ്പട്ട ആെരയും േമാചന്രദവ്യം
െകാടുത്തു വീെണ്ടടുക്കരുത;് അയാെള
െകാന്നുകളയണം.

30 “ ‘നിലത്തിെല ധാന്യത്തിലായാലും
വൃക്ഷങ്ങളിെല ഫലങ്ങളിലായാലും േദശത്തിെല
എല്ലാറ്റിെന്റയുംദശാംശംയേഹാവയ്ക്കുള്ളതാണ;്
അതു യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമാണ.് 31 ഒരാൾ,
അയാള െട ദശാംശത്തിൽ എെന്തങ്കിലും

* 27:26 മൂ.ഭാ. ഈ പദം ആണിെനേയാ െപണ്ണിെനേയാ
സൂചിപ്പിക്കാം.
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വീെണ്ടടുക്കുെന്നങ്കിൽ അതിെന്റ വിലയുെട
അഞ്ചിെലാന്നും കൂട്ടണം. 32 ആടുമാടുകള െട
മുഴുവൻ ദശാംശം—ഇടയെന്റ േകാൽക്കീഴിലൂെട
കടന്നുേപാകുന്ന ഓേരാ പത്താമെത്ത മൃഗവും—
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമാണ.് 33അവ നല്ലേതാ
ചീത്തേയാ എന്ന്അേന്വഷിേക്കണ്ടതില്ല;അവെയ
െവച്ച മാറരുത.്അങ്ങെനെചയ്താൽആമൃഗവും
അതിനുപകരംെവച്ചതുംവിശുദ്ധമാകും;അവെയ
വീെണ്ടടുക്കാൻപാടില്ല.’ ”

34 യേഹാവ സീനായിമലയിൽെവച്ച്
ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി േമാശയ്ക്കു
നൽകിയകൽപ്പനകൾഇവയാണ.്
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