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लेवीय
पुस्तकाच्या शेवटच्या वचनातनू लेखकाची समस्या सोडवली

आहे, “या आज्ञा त्या आहेत ज्या परमेश्वराने सीनाय पवर्तावर
इस्तर्ाएल लोकांसाठी मोशेला िदल्या” (27:34; 7:38; 25:1;
26:46). इितहासाच्या पुस्तकात अनेक ऐितहािसक खात्यांची
नोंदआहे (8:10; 24:10-23). लेवीय हा शब्द लेवीचं्या वंशातनू
आला आहे, जे सदस्य परमेश्वराद्वारे त्याचे याजक व आराधनेचे
पुढारी म्हणनू नेमलेले होते. हे पुस्तक लेव्यांच्या जबाबदार्या
आिण अिधक महत्त्वाच्या िवषयांना संबोिधत करते, सवर्
याजकांना आराधनेत लोकांना मदत करण्यास सांिगतले जाते
आिण लोकांनी पिवतर् जीवन कसे जगावे यािवषयी मािहती
िदली जाते.

साधारण इ. प.ू 1446 - 1405.
लेवीयमध्ये सापडलेल्या िनयमशास्तर्ात देव िसनाय

पवर्ताजवळ िकंवा जवळच्या िठकाणी मोशेशी बोलला होता,
जेथे इस्तर्ाएली लोकांनी काही काळ तळ ठोकला होता.

हे पुस्तक याजक, लेवी आिण इसर्ाएलमधील वडीलधारी
मंडळी यांच्याकडून िलिहण्यात आले.

लेवीय हे पुस्तक परमेश्वराद्वारे सुरु केले जाते जेव्हा
मोशेला पिवतर् िनवास मंडपापासनू बोलावणे येते. लेवीय
पुस्तकाचे वणर्न, अशा उद्धािरत लोकांचे वणर्न करते की, आता
आपल्यामध्ये असलेल्या परमपिवतर् देवाबरोबर योग्य संगती
कशी िटकवनू ठेवावी. इसर्ाएल राष्ट्राने फक्त िमसर देशाची
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संस्कृती व धमर् सोडून िदलेला आहे, आिण कनानमध्ये पर्वेश
करणार आहे, जेथे इतर संस्कृती आिण धमर् राष्ट्रावर पर्भाव
पाडतील. लेवीय लोकांना या संस्कृतीपासनू वेगळे (पिवतर्)
राहण्यास आिण परमेश्वराशी िवश्वासू राहण्यास मुभा पर्दान
करते.

सचूना
रूपरेषा
1. अपर्णांसाठी सचूना — 1:1-7:38
2. देवाच्या याजकांसाठी सचूना — 8:1-10:20
3. देवाच्या लोकांसाठी सचूना — 11:1-15:33
4. वेदीसाठीसचूनाआिणपर्ायिश्च ाचा िदवस— 16:1-34
5. व्यावहािरक पिवतर्ता — 17:1-22:33
6. शब्बाथ, सणआिण उत्सव — 23:1-25:55
7. देवाचे आशीवार्द पर्ाप्त करण्यासाठी अटी — 26:1-
27:34

1 परमेश्वराने दशर्नमंडपातनू मोशेला हाक मारली आिण
त्यास म्हटले, 2 इसर्ाएली लोकांस असे सांग की, जेव्हा तुम्ही
परमेश्वरास पशबूली अपर्ण करता तेव्हा त्यांनी तो गुराढोरांपैकी
िकंवा शेरडामेढरांपैकी अपार्वा.

3 जेव्हा एखाद्या मनुष्यास गुरांढोरातले होमापर्ण अपार्वयाचे
असेल तेव्हा त्याने दोषहीन नरअपार्वा; तो त्याने दशर्नमंडपाच्या
दारापाशी आणनू अपार्वा म्हणजे परमेश्वरासमोर तो मान्य
होईल. 4 त्या मनुष्याने यज्ञपशचू्या डोक्यावर आपला हात
ठेवावा म्हणजे तो पशू त्याच्याबद्दल पर्ायिश्च म्हणनू मान्य
होईल.

5 त्यानंतर त्याने परमेश्वरासमोर तो गोर्हा वधावा.
दशर्नमंडपाच्या दाराशी परमेश्वरासमोर अपर्ण करून अहरोनाचे
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पुतर्, जे याजक, त्यांनी त्याचे रक्त सादर करावे आिण
दशर्नमंडपाच्या पर्वेशद्वारासमोरील वेदीवर सभोवती िशंपडावे.
6याजकाने त्या यज्ञपशचेू कातडे काढावे व त्याचे तुकडे करावे.

7 नंतर अहरोन याजकाच्या मुलांनी वेदीवर िवस्तव ठेवावा व
नंतर त्याच्यावर लाकडे रचावी; 8अहरोनाचे मुले जे याजक होते,
त्यांनी वेदीवरच्या िवस्तवावरील लाकडावर त्याचे तुकडे, डोके,
व चरबी रचावी; 9 त्याचे पाय वआतडी ही पाण्याने धुवावी, मग
याजकाने त्या सवार्चंा वेदीवर होम करून तो अपार्वा, हे होमापर्ण
आहे; हे परमेश्वरासाठी सुवािसक हव्य होय हे अग्नीद्वारे केलेले
अपर्ण होय.

10 जर कोणाला शेरडाचे िकंवा में ढराचे होमापर्ण करावयाचे
असल्यास त्याने दोषहीन नर अपार्वा. 11 त्याने वेदीच्या उ रेस
परमेश्वरासमोर तो वधावा; मगअहरोनाचे पुतर् जे याजकआहेत
त्यांनी त्याचे रक्त वेदीवर व वेदीच्या सभोवती िशंपाडावे.

12 मग याजकाने त्या पशचेू कापनू तुकडे करावेत व त्याने ते
तुकडे, डोके, व चरबी वेदीवरील िवस्तवाच्या लाकडावर रचावी,
13 त्याचे पाय व आतडी पाण्याने धुवावी; मग याजकाने त्या
सवर् भागांचा वेदीवर होम करावा; हे होमापर्ण परमेश्वरासाठी
सुवािसक हव्य होय.

14 जर कोणाला परमेश्वरासाठी पक्षाचे होमापर्ण करावयाचे
असेल तेव्हा त्याने त्याचे अपर्ण होले िकंवा पारव्याची िपल्ले
अपार्वी. 15 याजकाने तो पक्षी वेदीजवळ आणावा, त्याचे मंुडके
मुरगळून उपटून काढावे व वेदीवर त्याचा होम करावा आिण
त्याचे रक्त वेदीच्या बाजवूर िनचरून टाकावे.

16 त्याने त्याचा चुनाळव िपसेकाढून वेदीच्या पवूस वेदीवरील
राख टाकण्याच्या जागी फेकूनद्यावी. 17 त्याने तो पक्षी पंखाच्या
मधोमध फाडावा, परंतू त्याचे दोन वेगळे भाग करू नयेत; मग
याजकाने त्या पक्षाचा वेदीवरीलजळत्यालाकडावर होमकरावा;
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हे पण होमापर्ण आहे. हे परमेश्वरासाठी केलेले सुवािसक हव्य
होय हे अग्नीद्वारे केलेले होमापर्ण होय.

2
1 जेव्हा कोणी परमेश्वरासमोर अन्नापर्ण घेऊन येईल, तेव्हा

त्याने अपर्णासाठी सपीठ आणावे; त्याने त्यामध्ये तेल ओतावे
व त्यावर धपू ठेवावा; 2मग त्याने ते अपर्ण अहरोनाच्या याजक
मुलांकडे आणावे; त्यांनी त्यातनू मठूभर सपीठ, तेल व सगळा
धपू घेऊनपरमेश्वराच्या चांगुलपणाबद्दल स्मरणाचा भाग म्हणनू
वेदीवर त्याचा होम करावा. हे परमेश्वरासाठी सुवािसक हव्य
होय. हे अग्नीद्वारे केलेले होमापर्ण होय. 3अन्नापर्णातनू जे काही
उरेल ते अहरोनाचे व त्याच्या मुलांचे होईल. परमेश्वरासाठी
केलेले हे अपर्ण परमपिवतर् अग्नीद्वारे केलेले होमापर्ण होय.

4 जेव्हा भट्टीत भाजलेले अन्नापर्ण करावयाचे असेल, तर
ते तेलात मळलेल्या सिपठाच्या बेखमीर भाकरीचे िकंवा वरून
तेल ओतलेल्या बेखमीर चपात्याचे असले पािहजे. 5 जर तुला
तव्यावर भाजलेल्या भाकरीचे अन्नापर्ण करावयाचे असेल तर ते
तेलात मळलेल्या बेखमीर सिपठाचे असावे.

6 त्याचे तू तुकडे करून त्याच्यावर तेल ओतावे; हे अन्नापर्ण
होय. 7 कढईत तळलेल्यातले अन्नापर्ण असेल तर ते तेलात
मळलेल्या उ म सिपठाचे असावे.

8 अशापर्कारचे अन्नापर्ण तू परमेश्वरासमोर आणावेच; व
ते याजकाकडे द्यावे व त्याने ते वेदीवर अपार्वे. 9 मग
याजकाने अन्नापर्णातनू काही भाग घेऊन परमेश्वराच्या महान
चांगुलपणाबद्दल वेदीवर त्याचा होम करावा. हे अग्नीद्वारे केलेले
होमापर्ण होय आिण ते परमेश्वरासाठी सुवासीक हव्य होय.
10 अन्नापर्णातनू जे काही उरेल ते अहरोन व त्याच्या मुलांचे
असेल; अग्नीद्वारे परमेश्वरास केलेले हे अपर्ण परमेश्वरास
परमपिवतर् आहे.
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11खमीर असलेले कोणतेही अपर्ण परमेश्वरास अपूर् नये कारण
होमाग्नीमध्ये खमीर िकंवा मध हे परमेश्वरास अपर्ण म्हणनू
अपार्वयाचे नाही. 12 पर्थम उत्पन्न म्हणनू त्यांचे अपर्ण
परमेश्वरास करावे; पण ते सुवािसक हव्य म्हणनू वेदीवर ठेवू
नये. 13 तू करशील ते पर्त्येक अन्नापर्ण िमठाने रुचकर कर;
तू आपल्या देवाशी केलेल्या कराराचे मीठ आपल्या अन्नापर्णात
घालावयास चुकू नको; तुझ्या सवर् अपर्णाबरोबर मीठ पणअपार्वे.

14 जर परमेश्वराकरीता तुला अन्नापर्ण म्हणनू पिहल्या
हंगामाचा उपज अपार्वयाचा असेल तर िवस्तवावर भाजलेल्या
िहरव्या कणसातले चोळून काढलेले ताजे दाणे आण; हे
हंगामातील तुझ्या पर्थम िपकाचे अन्नापर्ण होय. 15 त्यावर तेल
ओतआिणधपू ठेव; हेअन्नापर्ण होय. 16चोळूनकाढलेले दाणे व
तेलह्यापैकी काही वसवर् धपूह्यांचा याजकाने स्मारकभाग म्हणनू
होम जाळावा; हे परमेश्वरासाठी अग्नीद्वारे केलेले अपर्ण आहे.

3

1जर कोणाला शांत्यपर्णाचा यज्ञ करावयाचा असेल तर त्याने
गुरांढोरापैकी दोष नसलेला नर िकंवा मादी परमेश्वरासमोर
अपार्वा. 2 त्याने त्याच्या अपर्णाच्या पशचू्या डोक्यावर आपला
हात ठेवावा व दशर्नमंडपाच्या दारापाशी त्याचा वधकरावा; मग
अहरोनाचे पुतर् जे याजक आहेत त्यांनी त्याचे रक्त वेदीवर व
सभोवती िशंपडावे.

3 परमेश्वरास शांत्यपर्ण हे अग्नीद्वारे केलेले अपर्ण होय.
याजकाने पशचू्या आंतड ावरीलचरबी व त्यासलागनूअसलेली
सवर् चरबी, 4 दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरची कमरेजवळची चरबी,
आिण काळजाच्या पडद्यावरील चरबी हे सवर् काढावे 5 व या
सवार्चंा अहरोनाच्या मुलांनी वेदीवरील िवस्तवावर रचलेल्या
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लाकडावरील होमापर्णावर त्याचा होम करावा; हे परमेश्वरासाठी
केलेले सुवासीक हव्य होय हे अग्नीद्वारे केलेले अपर्ण आहे.

6 परमेश्वराकिरता कोणाला शांत्यपर्णासाठी शेरडांमेढरांचे
अपर्ण आणावयाचे असेल तर ते कळपातनू दोष नसलेल्या नराचे
िकंवा मादीचे असावे. 7 जर त्यास कोकरू अपर्ण करावयाचे
असेल तर त्याने ते परमेश्वरासमोर आणनू अपार्वे. 8 त्याने
त्या अपर्णाच्या पशचू्या डोक्यावर आपला हात ठेवावा व
दशर्नमंडपासमोर तो वधावा आिण अहरोनाच्या मुलांनी त्याचे
रक्त वेदीसभोवती टाकावे.

9 अपर्ण करणार्यांने शांत्यपर्णाचा काही भाग परमेश्वरास
हव्य म्हणनू अपर्ण करण्यासाठी द्यावा. त्याने त्या पशचूी
चरबी व पाठीच्या कण्यातनू कापनू काढलेले चरबीदार शेपटू,
आतड ावरीलभोवतालचीचरबी. 10दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरची
कमरेजवळील चरबी व गुरद्यापयर्ंतचा चरबीचा पडदा हे सवर्
काढावे. 11 मग याजकाने त्या सवार्चा वेदीवर होम करावा; हे
शांत्यपर्ण अग्नीद्वारे परमेश्वरास केलेले अपर्ण आहे.

12 “कोणाला जर बकर्याचे अपर्ण करावयाचे असेल तर
त्याने तो बकरा परमेश्वरासमोर अपर्ण करावा. 13 त्याने त्या
बकर्याच्या डोक्यावर आपला हात ठेवावा व दशर्नमंडपासमोर
त्याचा वध करावा; मग अहरोनाच्या मुलांनी त्याचे रक्त वेदीवर
व त्याच्या सभोवती टाकावे. 14 त्याने त्या शांत्यपर्णाचा काही
भाग परमेश्वरासाठी होम करण्याकिरता द्यावा; तसेच त्याने
त्याच्या बलीच्याआतड ावरीलव त्यासलागनूअसलेलीचरबी
काढावी.

15 दोन्ही गुरदे, त्यावरील कमरेजवळची चरबी आिण
गुरद्यापयर्ंतचा काळजावरील चरबीचा पडदा हे सवर् काढावे.
16 मग याजकाने वेदीवर त्या सवार्चा होम करावा या सुवािसक
शांत्यपर्णाने परमेश्वरासआनंद होतो; हे अग्नीद्वारे केलेले अपर्ण
आहे. हे लोकांसाठी अन्न होईल. परंतु त्यातील उ म भाग
म्हणजे चरबी परमेश्वराची आहे. 17 तुम्ही चरबी व रक्त मुळीच
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खाऊ नये; तुम्ही जेथे कोठे तुमचे घर बांधाल तेथे तुमच्यासाठी
हा िनयम िपढ ानिपढया कायमचा चालू राहील.”

4

1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 इसर्ाएल लोकांस असे सांग:
जर कोणी परमेश्वराने िनिषद्ध केलेल्या कृत्यापैकी एखादे कृत्य
केले िकंवा चुकून त्याच्या हातनू पाप घडले तर त्याने पुढील
गोष्टी कराव्यात: 3 जर अिभषेक झालेल्या मुख्य याजकाने
लोकावंर दोष येईल, असे पाप केले तर आपल्या पापाबद्दल
त्याने पापापर्ण म्हणनू कोणताही दोष नसलेला एक गोर्हा
परमेश्वरासाठी अपार्वा.

4 त्याने तो गोर्हा परमेश्वरासमोर दशर्नमंडपाच्या दारापाशी
आणावा, त्याच्या डोक्यावर त्याने आपला हात ठेवावा आिण
परमेश्वरासमोर त्याचा वध करावा. 5 मग अिभिषक्त याजकाने
गोर्ह्याचे थोडे रक्त घ्यावे व ते दशर्नमंडपामध्ये न्यावे.

6याजकानेआपले बोट त्या रक्तात बुडवावे व परमेश्वरासमोर,
परमपिवतर् स्थानातील अंतरपटासमोर ते सात वेळा िशंपडावे.
7 मग याजकाने त्यातले काही रक्त घेऊन दशर्नमंडपापुढे
परमेश्वरासमोर असलेल्या धपूवेदीच्या िशंगांना ते लावावे; मग
त्या गोर्हाचे रािहलेले सगळे रक्त दशर्नमंडपाच्या दारापाशी
असलेल्या होमवेदीच्या पायथ्यावर ओतावे.

8आिण त्याने पापापर्णाच्या गोर्ह्याच्याआतड ांवरीलचरबी,
त्यास लागनू असलेली सवर् चरबी; 9 दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरची
कमरेजवळची चरबी आिण गुरद्यापयर्ंतच्या काळजावरील
पडद्याची चरबी वेगळी करावी; 10 शांत्यपर्णात जसे बैलाचे हे
भाग काढूनअपर्ण करतात तसेच ते अपर्ण करून याजकाने त्यांचा
होमवेदीवर होम करावा.
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11 गोर्ह्याचे कातडे, आतडी, सवर् मांस, डोके, पाय व
शेण, 12 अशापर्कारे सवर् गोर्हा छावणी बाहेरील िवधीपवूर्क
नेमलेल्या व स्वच्छ केलेल्या िठकाणी राख टाकण्याच्या जागेवर
नेऊन लाकडाच्या िवस्तवावर जाळून टाकावा.

13 इसर्ाएलाच्या सवर् मंडळीकडून चुकून काही पाप घडले
आिण ते मंडळीच्या लक्षात आले नाही, म्हणजे परमेश्वराने
िनिषद्ध केलेले एखादे कृत्य केले तर ते सवर्जण दोषी ठरतील.
14 आिण मग जर ते त्यांच्या लक्षात आले तर त्यांनी सवर्
लोकांकिरता पापापर्ण म्हणनू एक गोर्हा दशर्नमंडपाजवळ
आणनू अपार्वा. 15 मंडळीच्या विडलांनी परमेश्वरासमोर त्या
गोर्ह्याच्या डोक्यावर आपले हात ठेवावे व परमेश्वरासमोर
गोर्ह्याचा वध करावा.

16 नंतर अिभिषक्त याजकाने त्या गोर्ह्याचे थोडे रक्त घ्यावे
व ते दशर्नमंडपामध्ये न्यावे; 17 मग याजकाने त्या रक्तात
आपले बोट बुडवनू परमेश्वरासमोर, अंतरपटासमोर ते सात वेळा
िशंपडावे.

18 मग त्याने परमेश्वरासमोर दशर्नमंडपामध्ये असलेल्या
वेदीच्या िशंगांना थोडे रक्त लावावे, व बाकीचे सवर् रक्त
दशर्नमंडपापाशी असलेल्या होमवेदीच्या पायथ्यावर ओतावे.
19 त्या गोर्ह्याची सवर् चरबी याजकाने काढून ितचा वेदीवर होम
करावा.

20 पापापर्णाच्या गोर्ह्याच्या भागांचे जसे अपर्ण करावयाचे
तसेचह्याच्याही भागांचे करावे;अशा पर्कारे याजकाने इसर्ाएल
लोकांसाठी पर्ायिश्चत करावे म्हणजे त्यांच्या पापांची क्षमा
होईल. 21आधीचा गोर्हा जसा जाळून टाकावयाचा तसा हाही
गोर्हा याजकाने छावणीच्या बाहेर नेऊन जाळून टाकावा. हे
सवर् लोकांकिरता पापापर्ण होय.

22एखाद्याअिधपतीने त्याचा देव परमेश्वरयाने िनिषद्ध केलेले
कृत्य केले व चुकून पाप घडले म्हणनू तो दोषी ठरला, 23व त्याने



4:24 ix लेवीय 4:33

केलेले पाप त्यास कळूनआले तर त्याने एक दोष नसलेला बकरा
अिपर्ण्यासाठी आणावा.

24 त्याने त्या बकर्याच्या डोक्यावरआपला हात ठेवावाआिण
परमेश्वरासमोर जेथे यज्ञपशचूा वध करतात तेथे त्याचा वध
करावा. हे पापापर्ण होय. 25 मग याजकाने त्या पापापर्णातील
काही रक्त घेऊन ते आपल्या बोटाने होमवेदीच्या िशंगांना
लावावे व बाकीचे रक्त होमवेदीच्या पायथ्यावर ओतावे.

26 शांत्यपर्णाच्या यज्ञपशचू्या चरबीपर्माणे याजकाने या
बकर्याच्याही सवर् चरबीचा वेदीवर होमकरावा;अशापर्कारे त्या
अिधपतीच्या पापाबद्दल याजकाने पर्ायिश्चत करावे, म्हणजे
त्या अिधपतीची क्षमा होईल.

27 सामान्य मनुष्यांमधनू कोणाकडून चुकून पाप घडले िकंवा
परमेश्वराने िनिषद्ध केलेले एखादे कृत्य केल्यामुळे दोषी तो
ठरला; 28आिण त्याने केलेले पाप त्यास कळून आले तर त्याने
त्या पापाबद्दल अपर्ण म्हणनू एक दोष नसलेली बकरी आणावी.

29 त्याने त्या पापबलीच्या डोक्यावर आपला हात ठेवावा
आिण होमबलीचा वध करतात तेथे ितचा वध करावा; 30 मग
याजकाने त्या अपर्णातील काही रक्त घेऊन आपल्या बोटाने ते
होमवेदीच्या िशंगांना लावावे आिण बाकीचे सवर् रक्त वेदीच्या
पायथ्यावर ओतावे.

31 आिण याजकाने त्या बकरीची चरबी शांत्यपर्णाच्या
यज्ञपशचू्या चरबीपर्माणे वेगळी काढून ितचा परमेश्वरासाठी
सुवािसक हव्य म्हणनू वेदीवर होमकरावा;अशापर्कारे याजकाने
त्या मनुष्याकिरता पर्ायिश्च करावे म्हणजे परमेश्वर त्यास
क्षमा करील.

32 त्याने आपल्या अपर्णासाठी पापबली म्हणनू कोकरु आणले
तर ती दोष नसलेली मादी असावी. 33 त्याने त्या कोकराच्या
डोक्यावर आपला हात ठेवावा व जेथे होमबलीचा वध करतात
तेथे पापापर्णाकिरता त्यास वधावे.
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34याजकाने त्या पापापर्णातील काही रक्त घेऊन ते आपल्या
बोटाने होमवेदीच्या िशंगांना लावावे व बाकीचे वेदीच्या
पायथ्याशी ओतावे. 35 त्याने शांत्यपर्णाच्या कोकराच्या
चरबीपर्माणे त्याची सवर् चरबी काढून घ्यावी आिण होमवेदीवर
ितचा परमेश्वरासाठी होम करावा. ह्यापर्माणे त्याने केलेल्या
पापांबद्दल याजकाने पर्ायिश्चत करावे म्हणजे त्याची क्षमा
होईल.

5
1 जर एखाद्याने इतरास सांगण्यासारखी साक्ष ऐकली िकंवा

त्याने काही पािहले िकंवा ऐकले तर त्या बाबीसंबंधी त्याने साक्ष
द्यावी; तो जर साक्ष द्यावयाचे नाकारील तर पािहलेले िकंवा
मािहत असलेले न सांगण्याचे पाप केल्यामुळे तो दोषी ठरेल;
2 िकंवा कोणी अशुद्ध वस्तुला िकंवा मरण पावलेल्या वनपशुला
िकंवा अशुद्ध मानलेल्या पाळीव पर्ाण्याला िकंवा सरपटणार्या
अशुद्ध पर्ाण्याच्या शवाला जरी नकळत िशवल्यामुळे अशुद्ध
झाला तर तो दोषी ठरेल.

3 त्याचपर्माणे मनुष्याशी संबध असलेल्या एखाद्या अशुद्ध
वस्तुला नकळत स्पशर् केला व आपण अशुद्ध झालो आहो असे
त्यास नंतरकळाले तर तो दोषी ठरेल*. 4 िकंवा एखादी बरी िकंवा
वाईट गोष्ट करण्यासंबंधी कोणी आपल्या ओठांद्वारे अिवचाराने
शपथ घेतलीआिण नंतरती पणूर् करण्यासतो िवसरला; परंतु नंतर
त्यास ती आठवली तर आपली शपथ पणूर् न केल्यामुळे तो दोषी
होईल.

5 तो अशा कोणत्याही गोष्टीिवषयी दोषी ठरला तर त्याने
पाप केलेली बाब कबलू करावी; 6 आिण केलेल्या पापाबद्दल
परमेश्वरासमोर त्याने दोषापर्ण म्हणनू कोकरांची िकंवा करडांची
एक मादी कळपातुन आणावी; आिण मग याजकाने त्या
मनुष्याच्या पापाबद्दल पर्ायिश्चत करावे.
* 5:3 12-14 वाचा
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7 त्यास कोकरु देण्याची ऐपत नसेल तर आपण केलेल्या
पापाबद्दल त्याने दोषापर्ण म्हणनू दोन होले िकंवा पारव्याची
दोन िपल्ले परमेश्वरासमोर आणावी; त्यापैकी एकाचे पापापर्ण व
दुसर्याचे होमापर्ण करावे. 8 त्याने ती याजकापाशीआणावी; मग
याजकाने पिहल्याने त्यातील पापापर्ण अपार्वे; त्याने पक्षयाची
मंुडी मुरगळून मोडावी परंतु ते वेगळे करु नये 9 पापापर्णाचे
काही रक्त वेदीच्या भोंवती िशंपडावे व बाकीचे रक्त वेदीच्या
पायथ्याशी िनचरु द्यावे; हे पापापर्ण होय.

10 मग याजकाने दुसर्या पक्षयाचा िवधीपर्माणे होम
करावा; ह्यापर्माणे त्याने केलेल्या पापाबद्दल याजकाने त्या
मनुष्याकिरता पर्ायिश्चत करावे; म्हणजे त्याची क्षमा होईल.

11 “जर दोन होले िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले देखील देण्याची
त्याची ऐपत नसेल तर आपल्या पापाबद्दल त्याने एका एफाचा
दहावा भाग †सिपठ पापापर्ण म्हणनू आणावे; त्याने त्यावर तेल
घालू नये िकंवा त्याच्यावर धपू ठेवू नये, कारण हे पापापर्ण होय.

12 त्याने तो मैदा याजकाकडे आणावा आिण याजकाने
त्याच्यातनू मठूभर मैदा घेऊन त्याच्या स्मरणाचा भाग म्हणनू
परमेश्वराच्या चांगलूपणा किरता होम करावा; हे पापापर्ण होय.
13अशापर्कारे याजकाने त्याच्यासाठी पर्ायिश्चतकरावे;आिण
मग त्याची क्षमा होईल; अन्नापर्णापर्माणे पापापर्णाचे उरलेले
सिपठ याजकाचे होईल.”

14 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 15 “परमेश्वराची
कोणतीही पिवतर् वस्तू चुकून दिूषतकरूनकोणी पापी ठरला तर
त्याने दोषापर्ण म्हणनू तू ठरवशील िततक्या चांदीच्या शेकेलांचा
दोष नसलेला में ढा असावा, हे शेकेल पिवतर् िनवास मंडपातील
चलनापर्माणे असावे; हे दोषापर्ण होय.
† 5:11
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16ज्या पिवतर् वस्तचूी िवटंबना करून त्याने पाप केले असेल
ितची त्याने भरपाई करावी आिण ितच्या िकंमतीचा पाचवा
िहस्सा रक्कम त्याने याजकाला द्यावी; ह्यापर्कारे याजकाने हा
दोषापर्णाचा में ढा अपूर्न त्या मनुष्याकिरता पर्ायिश्चत करावे;
आिण मग त्याची क्षमा होईल.

17परमेश्वराने िनिषद्ध केलेली एखादी गोष्ट करून कोणाकडून
चुकून िकंवा नकळत पाप घडले तर तो दोषी ठरेल; त्या
पापाबद्दल त्याने िशक्षा भोगावी. 18 त्याने दोष नसलेला एक
मेंढा दोषापर्णासाठी याजकापाशी आणावा; हे दोषापर्ण होय, तू
ठरवशील तेवढ ा िकंमतीचा तो असावा अशापर्कारे याजकाने
त्या मनुष्याकडून नकळत घडलेल्या पापाबद्दल पर्ायिश्चत
करावे; आिण मग त्याची क्षमा होईल. 19 हे दोषापर्ण होय;
परमेश्वरासमोर तो नक्कीच दोषी आहे.”

6
1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 जर कोणी परमेश्वरािवरूद्ध

आजे्ञचा भंग करून पाप केले म्हणजे एखाद्याने गहाण ठेवलेली
वस्तू िकंवा ठेव या बाबतीत आपल्या शेजार्याला फसवले
िकंवा लटू करून फसिवले व त्याच्यावर जुलमू केला. 3 िकंवा
आपल्या शेजार्याची हरवलेली वस्तू सापडली असता सापडली
नाही अशी लबाडी केली व ितच्यािवषयी खोटी शपथ वािहली,
अशा ज्या गोष्टी करून लोक पाप करतात त्यापैकी एखादी
करून कोणी अपराधी ठरला; 4 म्हणजे असले पाप करून
दोषी झाला; तर त्याने चोरलेली िकंवा जुलमू करून जे घेतले
असेल ते िकंवा आपल्या जवळची कोणाची गहाण ठेवलेली
वस्तू बडूिवली असेल ती, िकंवा कोणाची हरवलेली वस्तू त्यास
सापडली असनू त्याने परत केली नसेल ती. 5 िकंवा एखाद्या
कामाबद्दल खोटी शपथ वाहीली तर ती त्याने पणूर् भरून
द्यावी ज्या वस्तुचा त्याने अपहार केला असेल ितची पणूर्
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भरपाईआपल्या दोषापर्णाच्या िदवशी करून देऊन त्या वस्तूंच्या
िकंमतीचा पाचवा िहस्सा अिधक भरावा; 6 त्याने परमेश्वरासाठी
याजकाने सांिगतलेल्या िकंमतीचा एक िनदो र्ष में ढा दोषापर्ण
म्हणनू याजकापाशी आणावा; 7 मग याजकाने तो में ढा घेऊन
परमेश्वरासमोर जावे व त्याच्यासाठी पर्ायिश्चत करावे; आिण
मग ज्याअपराधामुळे तो दोषी ठरलाअसेल त्याची क्षमा होईल.

8 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 9 अहरोन व त्याचे पुतर्
ह्यांना आज्ञा कर की होमापणार्चे असे िनयम आहेत. होमबली
अग्नीकंुडावर रातर्भर ठेवनू तो सकाळपयर्ंत राहू द्यावा; आिण
वेदीवरील अग्नी ितच्यावर जळतच ठेवावा.

10 मग याजकाने आपला तागाचा झगा व चोळणा अंगात
घालनू होमापर्णमुळे वेदीवर रािहलेली राख उचलावी व ती
वेदीजवळ ठेवावी. 11 मग याजकाने आपली वस्तरे् काढावी
व दुसरी वस्तरे् घालनू ती राख छावणीबाहेर एखाद्या स्वच्छ
िठकाणी न्यावी. 12 परंतु वेदीवरील अग्नी जळतच ठेवावा, तो
िवझू देऊ नये; याजकाने रोजसकाळी त्या अग्नीवर लाकडे ठेवनू
तो पेटता ठेवावा व त्याच्यावर होमबली रचनू शांत्यपर्णाच्या
अपर्णातील चरबीचा होम करावा. 13 वेदीवरील अग्नी सतत
जळत ठेवावा, तो िवझू देऊ नये.

14 हा अन्नापर्णाचा िनयम आहे: अहरोनाच्या मुलांनी ते
परमेश्वरासमोर वेदीपुढे आणावे; 15याजकाने त्या अन्नापर्णातनू
मठूभर सिपठ, थोडे तेल व धपू घ्यावा व त्याचा वेदीवर
होम करावा; ते परमेश्वरासाठी स्मारक भाग म्हणनू त्याच्या
चांगलूपणासाठीचे सुवासीक हव्य होय. 16 अन्नापर्णातनू जे
काही उरलेले, व खमीर नसलेले अन्नापर्ण अहरोन व त्याच्या
मुलांनी दशर्नमंडपाच्या अंगणात पिवतर् िठकाणी बसनू खावे.
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17 ते खमीर घालनू भाजू नये; माझ्या अपर्णातनू याजकाचा
वाटा म्हणनू मी ते त्यांना िदलेले आहे; पापापर्ण व दोषापर्ण या
सारखेच हेही परमपिवतर्आहे. 18या अपर्णाला खाण्याचा हक्क
अहरोनाच्या संतानातील पर्त्येक पुरुषाला आहे; परमेश्वराच्या
अपर्णातनू हा त्यांचा वाटा िपढ ानिपढया सतत चालू राहावा;
या अपर्णास जो स्पशर् करेल तो पिवतर् होईल.

19 परमेश्वर मोशेला पुन्हा म्हणाला, 20 “अहरोनाच्या
अिभषेकाच्या िदवशी अहरोन व त्याच्या मुलांनी परमेश्वरास
अपर्ण आणावयाचे ते हे: एक दशांश एफा *मैदा िनत्याचे
अन्नापर्ण म्हणनू द्यावे व त्यापैकी अध सकाळी व अध
संध्याकाळी अपार्वे.

21 ते तव्यावर तेलात परतावे त्यामध्ये तेल चांगले मुरल्यावर
ते आत ओतावे व परतलेल्या त्या अन्नापर्णाचे तुकडे करून ते
परमेश्वरापर्ीत्यथर् सुवास म्हणनू अपार्वे. 22 त्याच्या मुलांपैकी
जो त्याच्या जागी अिभिषक्त याजक म्हणनू िनवडला जाईल
त्यानेही असेच अपर्ण करावे. कायमचा िवधी म्हणनू या
अन्नापर्णाचा परमेश्वरासाठी पणूर्पणे होमकरावा. 23याजकाच्या
पर्त्येक अन्नापर्णाचा संपणूर् होम करावा; ते अन्नापर्ण खाऊ
नये.”

24परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 25अहरोन व त्याचे पुतर् ह्याना
सांग की पापापर्णाचा िवधी असा. ज्यािठकाणी होमबलीचा वध
करतात त्याच िठकाणी परमेश्वरासमोर पापबलीचाही वधकरावा;
तो परमपिवतर् आहे. 26 जो याजक पापबली अपी र्ल त्याने तो
खावा. दशर्नमंडपाच्या अंगणात पिवतर् िठकाणी तो खावा.

27ज्याला मांसाचा स्पशर् होईल तो पिवतर् होईल; त्याचे रक्त
जर कोणाच्या वस्तर्ावर उडाले तर ते वस्तर् तू पिवतर्स्थानी

* 6:20
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धुवावे. 28मांसजर मडक्यात िशजवलेअसेल तर ते मडके फोडून
टाकावे; पण ते जर िपतळेच्या भांड ात िशजवले असेल तर ते
भांडे घासनू पाण्याने धुवावे.

29 याजकाच्या घराण्यातील पर्त्येक पुरुषाला ते खाण्याचा
हक्क आहे; ते परमपिवतर् आहे; 30आिण ज्या पापबलीचे थोडे
रक्त दशर्नमंडपामध्ये पिवतर् िठकाणी पर्ायिश्चतासाठीआणले
जाईल त्याचे मांस खाऊ नये; ते अग्नीत जाळावे.

7
1 दोषापर्णािवषयीचा िवधी असा आहे: हे अपर्ण परमपिवतर्

आहे. 2 ज्या स्थानी होमबलीचा वध करावयाचा त्याच स्थानी
दोषापर्णाच्या बलीचा वध करावा, आिण याजकाने त्या बलीचे
रक्त वेदीवर सभोवती टाकावे. 3 त्याची सवर् चरबी त्याने
अपार्वी; त्याचे चरबीदार शेपटू, आतड ावरील चरबी, 4 दोन्ही
गुरदे, त्याच्यावरील कमरेजवळील चरबी व गुरद्यापयर्ंतचा
काळजावरील चरबीचा पडदा वेगळे करावेत. 5 या सवार्चंा
याजकाने होम करावा; हे परमेश्वरासाठी होमापर्ण आहे. हेच
दोषापर्ण होय. 6 याजक वगार्तील पर्त्येक पुरुषाला हे दोषापर्ण
बलीखाण्याचा हक्कआहे; ते परमपिवतर्आहे, ते पिवतर् स्थानी
बसनू खावे.

7 दोषापर्ण पापापर्णासारखेच आहे; त्या दोघांचे िवधी एकच
आहेत; जो याजक ह्याच्याद्वारे पर्ायिश्चत करील त्याचा त्या
अपर्णावर हक्क आहे. 8 पर्ायिश्चत करणार्या याजकाचा त्या
होमापर्णाच्या बलीच्या कातड ावरही हक्क असेल.

9 भट्टीत भाजलेले कढईत िकंवा तव्यावर तळलेले सवर्
अन्नापर्ण, ते अपर्ण करणार्या याजकाचे होईल. 10 पर्त्येक
अन्नापर्ण तेल िमिशर्त िकंवा कोरडे, ते अपर्ण करणार्या
अहरोनाच्या मुलांचेआहे; त्या सवार्चा त्यांच्यावर सारखाच हक्क
आहे.
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11 परमेश्वरासाठी कोणाला शांत्यपर्णाचा यज्ञ करावयाचा
असेल तर त्याचा िवधी असा: 12 त्यास तो शांत्यपर्णाचा
यज्ञ उपकारस्तुतीसाठी करावयाचा असेल तर त्याने तेलात
मळलेल्या, बेखमीर पोळ्या, तेल लावलेल्या बेखमीर चपात्या
आिण तेलात मळलेल्या सिपठाच्या तळलेल्या पोळया
उपकारस्तुतीच्या यज्ञासोबत अपार्व्या.

13 त्याच्या उपकारस्तुतीच्या शांत्यपर्णाच्या यज्ञासोबत त्याने
खिमर घातलेल्या भाकरीही अपार्व्या 14 या पर्त्येक अपर्णातनू
परमेश्वरासाठी पर्त्येकी एक पोळी अपार्वी; शांत्यपर्णाचे रक्त
िशंपडणार्या याजकाचा त्या पोळीवर हक्कआहे.

15 त्याने उपकारस्तुतीसाठी केलेल्या शांत्यपर्णाच्या यज्ञबलीचे
मांस, अपर्ण करण्याच्या िदवशीच खावे; त्यातील काही
सकाळपयर्ंत ठेवू नये. 16 यज्ञबलीचे अपर्ण नवसाचे िकंवा
स्वखुशीचेअसेलतर ज्या िदवशी तो ते अपी र्ल त्यािदवशीच त्याने
ते खावेआिणजर त्यातनू काही उरेल तर त्याने दुसर्या िदवशीही
खावे.

17 त्या यज्ञबलीचे काही मांस ितसर्या िदवसापयर्ंत उरले
तर ते अग्नीत जाळूत टाकावे. 18 जर कोणी शांत्यपर्णाच्या
यज्ञबलीच्या मांसातनू ितसर्या िदवशी मांस खाईल तर
परमेश्वरास ते आवडणार नाही, व तो ते अपर्ण मान्य करणार
नाही; ते अपर्ण अमंगळ होईल; त्या पापाबद्दल भोगाव्या
लागणार्या िशके्षस तो स्वत: जबाबदार राहील.

19 ज्या मांसास कोणत्याही अशुद्ध वस्तचूा स्पशर् झाला
असेल ते खाऊ नये; ते अग्नीत जाळून टाकावे. शुद्ध
असणार्यानेच यज्ञबलीचे मांस खावे; 20 परंतु जर कोणी अशुद्ध
असनू परमेश्वरास अिपर्लेल्या शांत्यपर्णाच्या यज्ञबलीचे मांस
खाईल तर त्यासआपल्या लोकांतनू बाहेर काढावे.
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21एखादा मनुष्य जर एखाद्या अशुद्ध वस्तुला स्पशर् करेल मग
ती अशुद्धता मनुष्याची, पशचूी िकंवा दुसर्या कोणत्या अमंगळ
पदाथार्ची असो, तर तो अशुद्ध होईल आिण परमेश्वरास अपर्ण
केलेल्या शांत्यपर्णाच्या यज्ञबलीचे जर तो मांस खाईल तर त्यास
आपल्या लोकांतनू बाहेर काढावे.

22 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 23सवर् इसर्ाएल लोकांस असे
सांग: तुम्ही बैलाची में ढराची िकंवा बकर्याची चरबी खाऊ नये.
24 मरण पावलेल्या जनावराची चरबी िकंवा इतर पशूंनी फाडून
टाकलेल्या जनावराची चरबी तुम्ही इतर कामासाठी वापरावी पण
ती मुळीच खाऊ नये.

25 परमेश्वरास होमाद्ववारे अिपर्लेल्या पशचूी चरबी जर कोणी
खाईल तर त्यास आपल्या लोकांतनू बाहेर काढावे 26 “तुम्ही
कोठेही राहत असला तरी आपल्या घरात पक्षयाचे िकंवा
जनावराचे रक्त तुम्ही कधीही खाऊ नये. 27जर कोणी कोणतेही
रक्त खाईल तर त्यासआपल्या लोकांतनू बाहेर काढावे.”

28 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 29 “इसर्ाएल लोकांस असे
सांग: जर कोणी परमेश्वरासमोरआपल्या शांत्यपर्णाचा यज्ञबली
अपी र्ल तर त्याने त्या अपर्णातनू काही भाग परमेश्वराकडे
आणावा. 30 त्याने आपल्या हाताने परमेश्वरासाठी अपर्णे
आणावी; त्याने चरबी व ऊर याजकाकडे आणावा; ते ऊर
परमेश्वरासमोर ओवाळले जाईल; हे ओवाळणीचे अपर्ण होय.

31 मग याजकाने त्या चरबीचा होम करावा परंतु ऊर अहरोन
व त्याचे पुतर् ह्यांचा होईल. 32 तसेच तुम्ही आपल्या
शांत्यपर्णाच्या यज्ञबलीची उजवी मांडीही समिपर्त केलेला अंश
म्हणनू याजकाला द्यावी.

33अहरोनाच्या मुलांपैकी जो कोणी शांत्यपर्णाचे रक्त व चरबी
अपी र्ल त्याचा त्या मांडीवर हक्क असावा. 34 मी परमेश्वर
इसर्ाएल लोकांच्या शांत्यपर्णाच्या यज्ञबलीतनू ओवाळणीचा
ऊर व उजवी मांडी काढून घेऊन अहरोन याजक व त्याचे पुतर्
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ह्याना िदली आहे; हा इसर्ाएल लोकांकडून त्यांना िमळणारा
नेहमीचा िहस्सा आहे. इसर्ाएल लोकांनी हा िनरंतरचा िवधी
म्हणनू िपढ ानिपढया पाळावा.”

35 परमेश्वराकिरता अिपर्लेल्या अपर्णातनू हे भाग अहरोन व
त्याचे पुतर् ह्यांना देण्यात आलेले आहेत; जेव्हा जेव्हा ते याजक
म्हणनू परमेश्वराची सेवा करतात तेव्हा तेव्हा त्या समपर्णातनू ते
भाग त्यांना िमळावेत. देवाची सेवा करणारे याजक म्हणनू ज्या
िदवशी त्यांची नेमणकू करण्यात आली त्याच िदवसापासनू असे
ठरले आहे. 36 परमेश्वराने ज्या िदवशी त्यांना अिभषेक केला
त्यािदवशी त्याने इसर्ाएल लोकांकडून हा भाग त्यांना िमळावा
अशी आज्ञा िदली व हा त्यांचा िपढ ानिपढ ा कायमचा हक्क
ठरला आहे.

37 हे िवधी होमापर्ण, अन्नापर्ण, पापापर्ण, दोषापर्ण,
याजकाच्या समपर्णाच्या वेळचे अपर्ण आिण शांत्यपर्ण या
िवषयीचे आहे; 38 इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वराकिरता काय
अपर्णे आणावीत या िवषयी त्याने त्यांना सीनाय रानात आज्ञा
िदली त्यावेळी त्याने मोशेला ह्यापर्माणे सीनाय पवर्तावर हे
िवधी लावनू िदले.

8
. 29:1-37

1परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2अहरोन व त्याच्याबरोबर त्याचे
पुतर् ह्यांना आिण त्यांची वस्तरे् अिभषेकाचे तेल, पापापर्णाचा
गोर्हा दोन में ढे आिण बेखमीर भाकरीची टोपली घेऊन,
3दशर्नमंडपाच्या दाराजवळसवर् मंडळीला एकतर् जमवनूआण.

4 परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे मोशेने केले. मंडळी
दशर्नमंडपाच्या पर्वेशद्वाराशी जमली. 5 मग मोशे मंडळीला
म्हणाला, “परमेश्वराने जे करायचे आज्ञािपले, ते हे.”
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6 मग मोशेने अहरोन व त्याच्या मुलांना आणवनू पाण्याने
आंघोळ घातली. 7 मग त्याने अहरोनाला िवणलेला सदरा
घातला, त्याच्या कमरेला कमरबंद बांधला; मग त्यास झगा
घातला, नंतर त्याच्यावर एफोद चढवलाआिण त्यावर कुशलतेने
िवणलेली पट्टी आवळून बांधली.

8मगमोशेने त्याच्यावरऊरपटबांधलाआिण त्याच्यात उरीम
व थुम्मीम ठेवले; 9 नंतर त्याच्या डोक्यावर फेटा ठेवला; आिण
फेट ाच्या पुढल्या भागावर सोन्याची पट्टी म्हणजे पिवतर्
मुकुट ठेवला; परमेश्वराने जसे करण्यास सांिगतले होते, तसेच
मोशेने केले.

10 मग मोशेने अिभषेकाचे तेल घेतले आिण पिवतर्
िनवासमंडपावर व त्यातील सवर् वस्तूंना आिभषेक करुन त्यांना
पिवतर् केले. 11 अिभषेकाच्या तेलातनू थोडे घेऊन त्याने ते
वेदीवर सात वेळा िशंपडले आिण वेदी, ितची सवर् उपकरणे,
गंगाळ व त्याची बैठक यांच्यावरही त्याने अिभषेकाचे तेल
िशंपडून पिवतर् केले.

12 मग मोशेने थोडे अिभषेकाचे तेल अहरोनाच्या डोक्यावर
ओतले व अशा पर्कारे त्याने अिभषेक करून त्यास पिवतर् केले.
13मगमोशेने अहरोनाच्या मुलांनाआणले, त्यांना िवणलेले सदरे
घातले, कमरेस कमरबंद घातले व त्यांच्या डोक्यांना फेटे बांधले;
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्यापर्माणे त्याने हे केले.

14 मग मोशेने पापापर्णाचा गोर्हा आणला आिण अहरोन व
त्याचे पुतर् ह्यांनी त्या गोर्ह्याच्या डोक्यावर आपले हात ठेवले.
15 मग मोशेने तो वधला व त्याचे रक्त घेऊन आपल्या बोटाने
वेदीच्या सवर् िशंगांना ते लावले, अशापर्कारे त्याने वेदी शुद्ध
केली आिण उरलेले रक्त वेदीच्या पायथ्यावर ओतले, देवासाठी
त्याने ती वेगळी केली. या पर्कारे ती पिवतर् करण्यासाठी त्याने
पर्ायिश्च केले.

16 गोर्हाच्या आंतड ावरील सवर् चरबी, काळजावरील
चरबीचा पडदा आिण चरबीसहीत दोन्ही गुरदे घेऊन मोशेने
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वेदीवर त्यांचा होम केला. 17 परंतु गोर्हा, त्याचे कातडे, त्याचे
मांस व त्याचे शेण ही सवर् छावणीबाहेर नेऊन अग्नीत जाळून
टाकली, परमेश्वराने आज्ञा िदल्यापर्माणे मोशेने हे केले.

18मग त्याने होमापणार्चा में ढाआणला. अहरोन व त्याचे पुतर्
ह्यांनी त्याच्या डोक्यावर आपले हात ठेवले. 19 मग मोशेने तो
वधला व त्याचे रक्त त्याने वेदीवर व सभोवती िशंपडले.

20 मग मोशेने त्या में ढ ाचे कापनू तुकडे केले, मग त्याचे
डोके, तुकडे व चरबी हे सवर् घेऊन त्याने वेदीवर होम केला.
21 त्याची आतडी पाय पाण्याने धुवनू मोशेने वेदीवर संपणूर्
में ढ ाचे होमापर्ण केले. ते परमेश्वरासाठी सुवािसक हव्य झाले,
परमेश्वराने आज्ञा िदल्यापर्माणे त्याने हे केले.

22 मग मोशेने दुसरा में ढा आणला; तो अहरोन व त्याची
मुले यांची याजक म्हणनू नेमणकू झाली हे दाखवण्याकिरता
होता. अहरोन व त्याच्या मुलांनी आपले हात त्या में ढ ाच्या
डोक्यावर ठेवले. 23 मोशेने त्याचा वध केला व त्याचे थोडे
रक्त घेऊन अहरोनाच्या उजव्या कानाच्या पाळीला: उजव्या
हाताच्या अंगठ ाला व उजव्या पायाच्या अंगठ ाला लावले.
24 मग मोशेने अहरोनाच्या मुलांना आणनू त्याच्या उजव्या
कानाच्या पाळीला, उजव्या हाताच्या अंगठ ाला व उजव्या
पायाच्या अंगठ ाला, काही रक्त लावले व मग ते रक्त त्याने
वेदीवर व सभोवती िशंपडले.

25 मोशेने चरबी, चरबीदार शेपटू, आंतड ावरील सवर् चरबी
काळजावरील चरबीचा पडदा, दोन्ही गुरदे, त्यांच्यावरील चरबी
व उजवी मांडी घेतली; 26 परमेश्वरासमोर ठेवलेल्या बेखमीर
भाकरीच्या टोपलीतील एक बेखमीर पोळी, तेल लावलेली एक
भाकर व एक पापडी घेऊन त्या, चरबीवर व मागच्या बाजचू्या
उजव्या मांडीवर ठेवल्या. 27 हे सवर् त्याने अहरोन व त्याच्या
मुलांच्या हातावर ठेवले आिण परमेश्वरासमोर ओवाळणीचे
अपर्ण म्हणनू ते ओवाळले.
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28 मग मोशेने ते त्यांच्या हातातनू घेऊन वेदीवरील
होमापर्णासहीत त्यांचा होम केला; अहरोन व त्याचे पुतर् ह्यांचे
याजक म्हणनू समपर्ण करण्यासाठी हे अपर्ण केले. हे होमापर्ण
होते हे सुवासीक हव्य होय. हे अग्नीद्वारे परमेश्वरास केलेले
अपर्ण होते. 29मोशेने में ढ ाच्या उराचा भाग घेऊनओवाळणीचे
अपर्ण म्हणनू तो परमेश्वरासमोर ओवाळला; याजकाच्या
समपर्णासाठी असलेल्या में ढ ाचा हा भाग मोशेच्या वाट ाचा
होता; परमेश्वराने िदलेल्या आजे्ञपर्माणे मोशेने हे केले.

30मग मोशेने अिभषेकाचे काही तेल व वेदीवरील काही रक्त
घेऊन अहरोन व त्याची वस्तरे्, व त्याच्यासहीत त्याचे पुतर् व
त्यांची वस्तरे् ह्यांच्यावर िशंपडलेआिण अहरोन व त्याची वस्तरे्
व त्याच्याबरोबर त्याचे पुतर् व त्यांची वस्तरे् पिवतर् केली.

31 मोशे अहरोन व त्याचे पुतर् ह्याना म्हणाला, “मी
सांिगतल्यापर्माणे, ‘अहरोन व त्याच्या मुलांनी हे मांस खावे;’
तेव्हा ही भाकरीची टोपली व याजकाच्या समपर्णासाठीचे हे
मांस घ्या; दशर्नमंडपाच्या दारापाशी ते िशजवा आिण मी
सांिगतल्यापर्माणे मांस व भाकर तेथेच खा. 32 मांस व भाकर
ह्यातनू काही उरले तर ते अग्नीत जाळून टाका; 33 तुमच्या
समपर्णाचा िवधी सात िदवसचालेल; ते सात िदवसपणूर् होईपयर्ंत
तुम्ही दशर्नमंडपाच्या बाहेर जाऊ नये.

34 परमेश्वराने आज्ञा केली आहे की आज केल्यापर्माणे
तुमच्यासाठी पर्ायिश्चत करावे. 35 तेव्हा दशर्नमंडपाच्या
दारापाशी तुम्ही सात िदवस व रातर्ी राहा, ही परमेश्वराची
आज्ञा तुम्ही पाळली नाहीतर तुम्ही मराल; कारण मला तशी
आज्ञा िदली आहे.” 36 तेव्हा मोशेच्याद्वारे परमेश्वराने ज्या
गोष्टीिंवषयी आज्ञा िदली होती त्या सवर् अहरोन व त्याच्या
मुलांनी केल्या.

9
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1 आठव्या िदवशी मोशेने अहरोन, त्याचे पुतर् तसेच
इसर्ाएलांचे वडील ह्यांना बोलावले. 2 तो अहरोनाला म्हणाला,
“पापापर्णासाठी एक िनदो र्ष गोर्हा व होमापर्णासाठी िनदो र्ष में ढा
आण आिण त्यांना परमेश्वरास अपर्ण कर. 3 आिण इसर्ाएल
लोकांस असे सांग, ‘तुम्ही पापापर्णासाठी एक बकरा आणा व
होमापर्णासाठी एक गोर्हा व एक कोकरु आणा; ही दोन्ही
पर्त्येकी एकवषार्ची व िनदो र्षअसावीत; 4आिणपरमेश्वरासमोर
शांत्यपर्णे करण्यासाठी बली म्हणनू एक बैल, एक मेंढा व तेलात
मळलेले अन्नापर्ण आणा कारण आज परमेश्वर तुम्हास दशर्न
देणार आहे.” 5 मग मोशेने आज्ञा िदल्यापर्माणे सवर् लोक आले
व त्यांनी ते सवर् दशर्नमंडपाच्या दारापाशी आणले मग सवर्जण
येऊन परमेश्वरासमोर उभे रािहले.

6 तेव्हा मोशे म्हणाला, “परमेश्वराने आज्ञा िदल्यापर्माणे
तुम्ही सवर्काही करावे; मग परमेश्वराचे गौरव तुम्हास िदसेल.”
7 मग मोशेने अहरोनाला सांिगतले, “जा व परमेश्वराने
आज्ञा िदल्यापर्माणे सवर्काही कर; वेदीजवळ जाऊन आपला
पापबली व होमबली ह्यांचे अपर्ण कर आिण स्वत:साठी व
लोकांसाठी पर्ायिश्चत कर आिण लोकांकडील बलीही अपर्ण
करून त्यांच्यासाठी पर्ायिश्चत कर.”

8 तेव्हा अहरोन वेदीजळ गेला व त्याने स्वत:साठी पापापर्णाचा
गोर्हा वधला. 9 मग अहरोनाचे पुतर् रक्त घेऊन त्याच्यापाशी
गेले. तेव्हा त्याने आपले बोट त्यामध्ये बुडवनू ते वेदीच्या
िशंगांना लावले मग ते वेदीच्या पायथ्याशी ओतले.

10 त्याने पापापर्णाची चरबी, गुरदे व काळजावरील चरबीचा
पडदा घेऊन त्यांचा वेदीवर परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या
आजे्ञपर्माणेच होम केला. 11 मग अहरोनाने मांस व कातडे
छावणीबाहेर नेऊन अग्नीत जाळून टाकले.
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12 नंतर त्याने होमबली वधला व त्याचे तुकडे केले;
अहरोनाच्या मुलांनी त्या होमबलीचे रक्त अहरोनाकडे आणले
तेव्हा त्याने ते वेदीवर व सभोवती िशंपडले. 13 नंतरअहरोनाच्या
मुलांनी होमबलीचे तुकडे व त्याचे डोके अहरोनाकडे िदले आिण
त्याने त्यांचा वेदीवर होम केला. 14 त्याने त्याची आतडी व पाय
धुवनू त्यांचाही वेदीवर होम केला.

15 मग त्याने लोकांचे अपर्ण जवळ नेले व त्यांच्यासाठी
आणलेला पापापर्णाचा बकरा वधला आिण पिहल्यापर्माणेच
तोसुध्दा पापापर्ण म्हणनू अिपर्ला. 16 त्याने होमबलीही जवळ
नेऊन परमेश्वराने आज्ञा िदल्यापर्माणे तो अिपर्ला. 17 मग
त्याने अन्नापर्ण वेदीजवळ नेले व त्यातले मठूभर घेऊन दररोज
सकाळच्या होमापर्णासह तेही अपर्ण केले.

18 लोकांसाठी शांत्यपर्णे म्हणनू आणलेला बैल व मेंढा हे
त्याने वधले आिण त्याच्या मुलांनी त्या बलीचें व में ढ ाचे रक्त
अहरोनाकडे आणले तेव्हा त्याने ते वेदीवर व सभोवती िशंपडले.
19 अहरोनाच्या मुलांनी बैलाची व में ढ ाची चरबी, चरबीदार
शेपटू, आंतड ावरील चरबी, गुरदेआिण काळजावरील चरबीचा
पडदा ही सवर् अहरोनाकडे आणली.

20 त्यांनी ती सवर् चरबी त्या बलीचं्याऊराच्या भागावर ठेवली;
मग अहरोनाने त्या सवार्चा वेदीवर होम केला. 21 अहरोनाने
बलीचें ऊर व उजवी मांडी ही मोशेच्या सांगण्यापर्माणे
परमेश्वरासमोर ओवाळणीचे अपर्ण म्हणनू ओवाळली.

22 मग अहरोनाने लोकांकडे वळून, हात वर करून त्यांना
आशीवार्द िदला आिण ज्या वेदीवर त्याने पापापर्ण, होमापर्ण, व
शांत्यपर्णे केली होती तेथनू तो खाली आला. 23मोशे व अहरोन
दशर्नमंडपामध्ये गेले आिण बाहेर आल्यावर त्यांनी लोकांस
आशीवार्द िदला; तेव्हा परमेश्वराचे तेज सवर् लोकांस िदसले;
24 तेव्हा परमेश्वरासमोरून अग्नी िनघाला व त्याने वेदीवरील
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होमापर्ण व चरबी भस्म केली; हे पाहनू सवर् लोकांनी जयजयकार
केला व दंडवत घातले.

10
1 मग अहरोनाचे, पुतर् नादाब, व अबीहू ह्यानी आपआपली

धुपाटणी घेतली व त्यामध्ये अग्नी पेटवला व त्यामध्ये
धुप घालनू तो अशास्तर् अग्नी परमेश्वरासमोर नेला, असा
अग्नी परमेश्वरासमोर नेण्याची आज्ञा नव्हती; 2 म्हणनू
परमेश्वरासमोरुन अग्नी िनघाला व त्याने त्यांना भस्म केले; ते
परमेश्वरासमोर मरण पावले.

3मग मोशे अहरोनाला म्हणाला, “परमेश्वर म्हणतो,
‘जे याजक माझ्याजवळ येतील.

त्यांनी माझा मान राखलाच पािहजे,
मी पिवतर् आहे हे त्यांना व सवर् लोकांस समजलेच पािहजे.
तेव्हाअहरोन, नादाब वअबीहूह्यांच्या िवषयीकाहीही न बोलता
गप्प रािहला.’ ” 4अहरोनाचा चुलता उिज्जयेलह्याला िमशाएल
व एलसाफान असे दोन पुतर् होते. मोशे त्या मुलांना म्हणाला,
“या पिवतर्स्थानाच्या भागाकडे जा व तुमच्या बांधवांची परे्ते
पिवतर् स्थानासमोरून उचलनू छावणीबाहेर घेऊन जा.”

5 तेव्हा मोशेने सांिगतल्यापर्माणे िमशाएल व एलसाफान
यांनी त्यांना उचलनू छावणीबाहेर नेले; त्यावेळी परमेश्वराची
सेवा करताना घालावयाचे िवणलेले िवशेष अंगरखे नादाब व
अबीहू ह्यांच्या अंगात अद्याप तसेच होते.

6 मोशेने अहरोन व त्याचे पुतर् एलाजार व इथामार यांना
सांिगतले, “तुम्ही तुमचे केस मोकळे सोडू नका तर ते िवंचरा,
आिण तुमची वस्तरे् फाडू नका! तुमचे दु:ख दाखवू नका!
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म्हणजे मग तुम्ही मारले जाणार नाही आिण परमेश्वराचा राग
सवर् मंडळीवर भडकणार नाही; सवर् इसर्ाएल घराणे तुमचे
बांधव आहेत; नादाब व अबीहू ह्याना परमेश्वराने अग्नीने भस्म
केल्याबद्दल त्यांनी शोक करावा; 7 पण तुम्ही दशर्नमंडपाच्या
बाहेरजाऊनये;जरबाहेरजालतरमराल! कारणपरमेश्वराच्या
अिभषेकाच्या तेलाने तुमचा अिभषेक झाला आहे.” तेव्हा
अहरोन, एलाजार व इथामार ह्यांनी मोशेची आज्ञा मानली.

8 मग परमेश्वर अहरोनाला म्हणाला, 9 “जेव्हा तू व तुझे
पुतर् तुम्ही दशर्नमंडपामध्ये जाल तेव्हा तुमच्यापैकी कोणीही
दर्ाक्षरस िकंवा मद्य िपऊनये; प्यालतरमराल! हा तुमच्यासाठी
िपढ ानिपढया कायमचा िविध आहे. 10 तुम्ही परमेश्वराच्या
दृष्टीने पिवतर् व सामान्य तसेच शुद्ध व अशुद्ध ह्यामधील भेद
जाणावा; 11 यापर्कारे परमेश्वराने मोशेद्वारे नेमनू िदलेले सवर्
िवधीिनयम अहरोनाने सवर् इसर्ाएल लोकांस िशकवावे.”

12 मग मोशे अहरोनाला आिण एलाजार व इथामार या
हयात असलेल्या त्याच्या मुलांना म्हणाला, परमेश्वराच्या
अपर्णापैकी उरलेले अन्नापर्ण घ्या व ते वेदीपाशी खमीरािशवाय
खा, कारण ते परमपिवतर् आहे; 13 परमेश्वरासाठी अिपर्लेल्या
अपर्णाचा तो भाग आहे आिण मी िदलेल्या िवधीिनयमांच्या
िशकवणुकीपर्माणे तो भाग तुझा व तुझ्या मुलांच्या हक्काचा
आहे; परंतु तो तुम्ही पिवतर् जागी खावा.

14 “त्यापर्माणे त,ू तुझी मुले व तुझ्या मुली ह्यांनी,
ओवाळलेला ऊर व मागचा पाय स्वच्छ िठकाणी खावा; कारण
इसर्ाएल लोकांनी केलेल्या शांत्यपर्णाच्या यज्ञापैकी तुला तो
हक्क म्हणनू िदलाआहे. 15ओवाळणीचाऊर वसमपर्णाची मांडी
ही चरबीच्या हव्याबरोबर ओवाळणीचे अपर्ण म्हणनू लोकांनी
परमेश्वरासमोर ओवाळण्यासाठी आणावी; ओवाळून झाल्यावर
परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे हा भाग तुझा व तुझ्या मुलाबाळांचा
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कायमच्या हक्काचा आहे.”
16मोशेने पापापर्णाच्या बकर्याची बारकाईने िवचारपसू केली

असता तो जाळून टाकल्याचे त्यास कळाले; तेव्हा अहरोनाचे
पुतर् एलाजार व इथामार ह्यांच्यावर मोशे भयंकर रागावला;
तो म्हणाला, 17 “तुम्ही पापापर्णाच्या बलीचे मांस पिवतर्स्थानी
खावयास पािहजे होते; कारण ते परमपिवतर् आहे! तुम्ही
ते परमेश्वरासमोर का खाल्ले नाही? मंडळीचा अन्याय
वाहनू त्यांच्यासाठी परमेश्वरासमोर पर्ायिश्चत करावे म्हणनू
परमेश्वराने ते तुम्हास िदले होते; 18 त्याचे रक्त पिवतर्स्थानात
आणण्यात आले नव्हते; माझ्या आजे्ञपर्माणे तुम्ही त्याचे मांस
पिवतर् जागी बसनू अवश्य खावयाचे होते.”

19परंतु अहरोन मोशेला म्हणाला, “पाहा,आज त्यांनी आपले
पापापर्ण व होमापर्ण परमेश्वरासमोर अपर्ण केले,आिण तरीआज
माझ्यावर कशी संकटे आली आहेत हे तू जाणतोस; तेव्हा आज
मी पापबली खाल्ला असता तर परमेश्वरास ते आवडले असते,
असे तुला वाटते काय? नाही ना!” 20 मोशेने हे ऐकले, तेव्हा
त्याचे समाधान झाले.

11
. 14:3-20

1 परमेश्वर मोशे व अहरोन ह्यांना म्हणाला: 2 इसर्ाएल
लोकांस असे सांगा की पृथ्वीवरील ज्या पर्ाण्यांचे मांस तुम्ही
खावे ते हे: 3 ज्या पर्ाण्यांचे खरू दुभंगलेले आहेत व जे रवंथ
करतात त्यांचे मांस तुम्ही खावे.

4काही पर्ाणी रवंथ करतात परंतु त्यांचे खरू दुभंगलेले नाहीत,
म्हणनू ते तुम्ही अशदू्ध समजावे, जसे उंट, हा रवंथ करतो पंरतू
त्याचा खुर िवभागलेला नाही, म्हणनू तो तुम्ही अशुद्ध समजावा.
5 शाफान हा रंवथ करतो परंतु त्याचा खुर िवभागलेला नाही
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म्हणनू तुम्ही तो अशुद्ध समजावा. 6 ससा हा रंवथ करतो परंतु
त्याचा खुर िवभागलेला नाही म्हणनू तुम्ही तो सुध्दा अशुद्ध
समजावा. 7 डुकराचे खरू दुभंगलेलेआहे पण तो रवंथ करत नाही
म्हणनू तो तुम्हाकिरता अशुद्ध आहे. 8 या पर्ाण्यांचे मांस तुम्ही
खाऊ नये व त्यांच्या शवांना िशवू नये; ते तुमच्यासाठी अशुद्ध
आहेत.

9 “जलाशयात, समुदर्ात व नद्यात संचार करणार्या ज्या
पर्ाण्यांना पंख व खवले आहेत ते तुम्ही खावे. 10 जलचरापैकी
समुदर्ात व नद्यात संचार करणार्या ज्या पर्ाण्यांना पंख आिण
खवले नाहीत असे पर्ाणी तुम्ही खाऊ नये; परमेश्वराच्या दृष्टीने
ते अयोग्य आहेत.

11 ते तुम्ही अयोग्य समजावे; त्यांचे मांस खाऊ नये; त्यांच्या
शवांना देखील िशवू नये. 12जलाशयातल्या ज्या पर्ाण्यांना पंख
व खवले नाहीत ते देवाच्या दृष्टीने खाण्यास योग्य नाहीत ते
ओंगळ समजावे.”

13 देवाच्या दृष्टीने अशुद्ध पर्ाण्यापर्माणेच अशुद्ध असलेले
म्हणनू खाऊ नयेत ते पक्षी असे; गरुड, गीध, कुरर, 14 घार,
िनरिनराळ्या जातीचे ससाणे, 15 िनरिनराळ्या जातीचे कावळे,
16 शहामृग, गवळण, कोकीळ, िनरिनराळ्या जातीचे बिहरी
ससाणे, 17 िपंगळा, करढोक, मोठे घुबड, 18 पांढरे घुबड,
पाणकोळी, िगधड, 19 करकोचा, िनरिनराळ्या जातीचे बगळे,
िटटवी आिण वटवाघळू.

20 िजतके पंख असलेले कीटक पर्ाणी चार पायावर चालतात
िततके परमेश्वराच्या दृष्टीने खाण्यास योग्य नाहीत; ते खाऊ
नये! 21परंतु पायावर चालणार्या व पंखअसलेल्या पर्ाण्यांपैकी
ज्यांना जिमनीवर उड ा मारण्यासाठी पायाबरोबर तंगड ा
असतात ते तुम्ही खावे. 22 त्याचपर्माणे िनरिनरळ्या जातीचे
टोळ, िनरिनरळ्या जातीचे नाकतोडे, िनरिनरळ्या जातीचे खरपुडे
व िनरिनरळ्या जातीचे गवत्ये टोळ तुम्ही खावू शकता. 23 परंतु
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चार पायाचे पंख असलेले इतर पर्ाणी परमेश्वराच्या दृष्टीने
ओंगळआहेत ते खाऊ नये.

24 त्यांच्यामुळे तुम्ही अशुद्ध व्हाल;जो कोणी त्यांच्या शवांना
स्पशर् करेल तो संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध होईल; 25जो कोणी मरण
पावलेल्या कीटकांना उचलील, त्याने आपली वस्तरे् धुवावी व
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे.

26 ज्या पर्ाण्याचे खरू दुभागलेले आहेत पण ते दोन अगदी
सारखे भाग करीत नाहीत व जे रवंथ करीत नाहीत ते तुम्ही
अशुद्ध समजावेत; 27 चार पायावर चालणार्या सवर् पशपैूकी जे
आपल्या पंजावर चालतात ते सवर् तुम्ही अशुद्ध समजावे; त्याचा
शवांनाजोकोणी स्पशर् करेल त्याने संध्याकाळपयर्ंतअशुद्ध रहावे.
28 जो कोणी त्यांची शवे उचलील त्याने आपली वस्तरे् धुवनू
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे; ते पर्ाणी तुम्ही अशुद्ध समजावे.

29जिमनीवर रांगणार्या पर्ाण्यांपैकी तुम्ही अशुद्धसमजावे ते
हे: मंुगसू, उंदीर, िनरिनराळ्या जातीचे सरडे, 30 चोपई, घोरपड,
पाल, सांडा व गुिहर्या सरडा.

31 हे पर्ाणी तुम्हाकिरता अशुद्ध समजावे. त्यांच्या शवांना
जो कोणी स्पशर् करेल त्याने संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे.
32 त्यांच्यापैकी कोणी मरून एखाद्या वस्तवूर पडला तर ती
वस्तहूी अशुद्ध समजावी; लाकडी पातर्, वस्तर् कातडे, तरट
िकंवा कोणत्याही कामाचे हत्यार असो, ते पाण्यात टाकावे
व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध समजावे; मग ते धुतल्यावर शुद्ध
समजावे. 33 त्यांच्यापैकी एखादा मरुन मातीच्या पातर्ात पडला
तर त्या पातर्ात जे काही असेल ते अशुद्ध समजावे व ते पातर्
फोडून टाकावे.

34अशुद्धभांड ाचे पाणीअन्नावर पडल्यास तेअन्नहीअशुद्ध
समजावे वअशाभांड ातीलकोणतेही पेयअसेलतर तेहीअशुद्ध
समजावे. 35 त्यांच्या शवांचा एखादा भाग एखाद्या भट्टीवर
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िकंवा चुलीवर पडला तर ती अशुद्ध समजनू, ितचे तुकडे तुकडे
करून ती मोडून तोडून टाकावी, ती पुन्हा शुद्ध होणार नाही;
म्हणनू तुम्ही ती अशुद्ध समजावी.

36झरा िकंवा िवहीर, ज्यांच्यात सतत पाणी असते ते शुद्धच
राहतात; परंतु त्याच्यातील शवांना जो स्पशर् करेल तो अशुद्ध
होईल. 37 त्या पर्ाण्याच्या शवाचा काही भाग पेरण्याच्या
िबयाणावर पडला तरी ते िबयाणे शुद्ध समजावे; 38 परंतु जर
िबयाणे पाण्याने िभजल्यावर त्या पर्ाण्याच्या शवाचा काही भाग
त्यावर पडला तर ते तुम्ही अशुद्ध समजावे.

39 खाण्यास योग्य अशा पर्ाण्यांपैकी एखादा मेला आिण
त्याच्या शवास कोणी स्पशर् केला तर त्याने संध्याकाळपयर्ंत
अशुद्ध रहावे. 40 कोणी त्याच्या शवाचा काही भाग खाल्ला
तर त्याने आपली वस्तरे् धुवावी व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध
रहावे; जो त्याचे शव उचलील त्यानेही आपली वस्तरे् धुवावी
व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे.

41 “जिमनीवर रांगणारे सवर् पर्ाणी अशुद्ध आहेत;
परमेश्वराच्या सांगण्यापर्माणे ते खाऊ नयेत. 42 जिमनीवर
जे आपल्या पोटावर सरपटतात, िकंवा चार पायावर चालतात,
िकंवा ज्यांना फार पायआहेतअसे सरपटणारे पर्ाणी तुम्ही खाऊ
नयेत, कारण ते ओंगळआहेत.

43 कोणत्याही जातीच्या रांगणार्या पर्ाण्यामुळे तुम्ही
स्वत:ला अशुद्ध करून घेऊ नका, िकंवा त्यांच्यामुळे स्वत:ला
अशुद्ध करून िवटाळवू नका! 44 कारण मी परमेश्वर, तुमचा
देव आहे! मी पिवतर् आहे! म्हणनू तुम्हीही आपणांस पिवतर्
असे ठेवावे! म्हणनू जिमनीवर रांगणार्या कोणत्याही जातीच्या
पर्ाण्यामुळे तुम्ही आपणास िवटाळवू नका! 45 मी परमेश्वर,
ज्याने तुम्हास िमसर देशातनू यासाठी बाहेर आणले की तुम्ही
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माझे पिवतर् लोक व्हावे व मी तुमचा देव असावे; मी पिवतर्
आहे म्हणनू तुम्हीही पिवतर् असावे!”

46पर्ाणी, पक्षी,सवर् जलचर वजिमनीवर रांगणारे सवर् पर्ाणी
ह्याच्यािवषयी हे िनयम आहेत. 47 या िनयमावरून शुद्ध पर्ाणी
व अशुद्ध पर्ाणी, तसेच खाण्यास योग्य असे पर्ाणी व जे खाऊ
नयेत असे पर्ाणी ह्याच्यातील भेद तुम्हास समजावा.

12

1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 इसर्ाएल लोकांस सांग, जर
स्तर्ी गभर्वत होऊन ितला मुलगा झाला तर ितने सात िदवस
अशुद्ध रहावे; मािसक पाळीच्या वेळी जशी ती असते तशीच ती
अशुद्ध समजावी. 3आठव्या िदवशी त्या मुलाची संुता करावी.

4 नंतर त्या स्तर्ीला आपल्या रक्त स्तर्ावापासनू शुद्ध
होण्यासाठी तेहतीस िदवस लागतील; त्या मुदतीत ितने
कोणत्याही पिवतर् वस्तुला िशवू नये व पिवतर्स्थानात जाऊ
नये. 5 परंतु जर ितला मुलगी झाली तर मािसक पाळीच्या
काळात जशी ती असते तसेच ितने चौदा िदवस अशुद्ध रहावे;
ितला आपल्या रक्त स्तर्ावापासनू शुद्ध होण्यासाठी सहासष्ट
िदवस लागतील.

6 ितला मुलगा िकंवा मुलगी झाल्यावर ितची शुद्धी होण्याची
वेळ पणूर् झाली म्हणजे ितने होमापर्णासाठी एक वषार्चे कोकरु
आिण पापापर्णासाठी पारव्याचे िपलू िकंवा होला आणनू
दशर्नमंडपापाशी याजकाकडे द्यावीत.

7 मग याजकाने ते परमेश्वरासाठी अपूर्न ितच्यासाठी
पर्ायिश्चत करावे म्हणजे ती आपल्या रक्तस्तर्ावापासनू
शुद्ध होईल; मुलगा िकंवा मुलगी झालेल्या स्तर्ी िवषयी हे
िनयम आहेत. 8 ितला कोकरु अिपर्ण्याची ऐपत नसेल तर ितने
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दोन होले िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले, एक होमापर्णासाठी व
दुसरा एक पापापर्णासाठी आणावी मग याजकाने ितच्यासाठी
पर्ायिश्चत करावे म्हणजे ती शुद्ध होईल.

13

1 परमेश्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, 2 एखाद्या
मनुष्याच्या अंगावरील कातडीला सजू, खवंद िकंवा तकतकीत
डाग असेल व तो महारोगाच्या चट्ट ासारखा िदसत असेल
तर त्यास अहरोन याजकाकडे िकंवा त्याच्या याजक मुलांपैकी
एकाकडे न्यावे.

3 मग याजकाने त्याच्या अंगाच्या कातडीवरील तो चट्टा
तपासावा व त्या चट्ट ावरील केस पांढरे झाले असल्यास व
तो चट्टा कातडीपेक्षा खोल गेलेला िदसल्यास तो महारोगाचा
चट्टा समजावा; मग त्या मनुष्याची तपासणी झाल्यावर
याजकाने त्यास अशुद्ध ठरवावे. 4 त्या मनुष्याच्या अंगाच्या
कातडीवरील डाग पांढरा असेल पण त्याच्या कातडीपेक्षा तो
खरोखर खोल गेलेला नसेल व त्यावरील केस पांढरे झालेले
नसतील तर याजकाने त्या चट्टा पडलेल्या मनुष्यास सात िदवस
इतर मनुष्यापासनू वेगळे एकटे ठेवावे.

5 सातव्या िदवशी याजकाने परत त्याची तपासणी करावी
आिण तो चट्टा जसाच्या तसाच असनू कातडीत पसरला नाही
असे त्यास िदसनू आले तर याजकाने त्यास आणखी सात िदवस
इतरापासनू वेगळे ठेवावे. 6सातव्या िदवसानंतर याजकाने पुन्हा
त्याची तपासणी करावी आिण चट्टा जर बुजत चालला असेल
व तो कातडीत पसरला नसेल तर याजकाने त्यास शुद्ध ठरवावे;
ते साधे खवंद होय; त्या मनुष्याने आपली वस्तरे् धुवावी आिण
पुन्हा शुद्ध व्हावे.
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7 परंतु त्या मनुष्याने स्वत:ला शुद्ध ठरवण्यासाठी याजकाला
दाखिवल्यानंतर त्याच्याकातडीवरील तेखवंद पसरत गेलेअसेल
तर मग त्याने पुन्हा याजकापुढे हजर व्हावे. 8 याजकाने त्याची
तपासणी करावी आिण ते खवंद कातडीत पसरल्याचे िदसनू
आल्यास त्याने त्यास अशुद्ध ठरवावे; तो महारोग होय.

9 एखाद्या मनुष्यास महारोगाचा चट्टा असेल तर त्यास
याजकाकडे न्यावे. 10 याजकाने त्यास तपासावे; आिण जर
त्याच्या कातडीच्या पांढर्या चट्ट ावर सजू आली असेल
व तेथील केस पांढरे झाले असतील व सुजेच्या जागेवरील
मांस हुळहुळे झाले असेल तर 11 त्याच्या कातडीतला तो
जुनाट महारोग होय; याजकाने त्यास अशुद्ध ठरवावे; अिधक
तपासणीसाठी त्यास काही काळासाठी इतरापासनू वेगळे ठेवू
नये, कारण तो अशुद्धचआहे.

12एखाद्या मनुष्याच्या कातडीला कोड फुटून तो डोक्यापासनू
पायापयर्ंत अंगभर सवर् कातडीवर पसरला असेल तर याजकाने
त्यास अंगभर तपासावे, 13 याजकाने त्याची तपासणी करावी
त्याचाकोड अंगभर पसरल्याचे त्यास िदसनूआलेतर त्याने त्यास
शुद्ध ठरवावे; त्याचे सवर् अंग पांढरे झाले आहे म्हणजे तो शुद्ध
आहे. 14 पण त्याच्या अंगावर काही मांस कोवळे असेल तर तो
अशुद्ध समजावा.

15 याजकाने कोवळे मांस पाहनू त्यास अशुद्ध ठरवावे; असले
कोवळे मांस अशुद्धच असते; तो महारोग होय. 16 परंतु ते
कोवळे मांसजरपरतपांढरेझाले तर त्याने परतयाजकाकडे यावे;
17याजकाने पुन्हा त्यास तपासावे आिण जर त्याचा चट्टा परत
पांढराझालाअसेलतर त्याने त्या मनुष्यास शुद्ध ठरवावे; तो शुद्ध
आहे.

18 कोणाच्या कातडीला फोड येऊन तो बरा झाला 19 व
फोडाच्या जागी पांढरी सजू आली िकंवा पांढरा तकतकीत लाल
रेषा असलेला डाग पडला तर त्याने तो याजकाला दाखवावा.
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20 याजकाने त्यास तपासावे आिण जर ती जागा कातडीपेक्षा
खोल गेलेली िदसली व त्यावरील केस पांढरे झाले असले
तर त्याने त्यास अशुद्ध ठरवावे; फोडातनू बाहेर पडलेला हा
महारोगाचा चट्टा आहे.

21 पण तपासणी केल्यावर त्यावरचे केस पांढरे झालेले नाहीत
व ती जागा कातडीपेक्षा खोल गेलेली नाही तसेच ती बुजनू पुसट
होत चाललेलीआहे असे याजकाला िदसनूआले तर त्याने त्यास
सात िदवस वेगळे ठेवावे. 22 त्यानंतर तो कातडीवर पसरत गेला
आहे असे िदसले तर याजकाने त्या मनुष्यास अशुद्ध ठरवावे; तो
चट्टा आहे. 23 पण तो तकतकीत डाग तेथल्या तेथेच राहनू
पसरला नाहीतर तो फोडाचा वण आहे, म्हणनू याजकाने त्या
मनुष्यास शुद्ध ठरवावे.

24 एखाद्याच्या कातडीत जळाल्याचा वण असेल व त्या
वणाच्या कोवळ्या मांसात तांबसू-पांढरा िकंवा पांढरा डाग
िदसनू येईल. 25 तर याजकाने त्यास तपासावे; त्या तकतकीत
डागावरील केस पांढरे झाले असतील व कातडीपेक्षा ती जागा
खोल गेलेली िदसत असेल तर त्या जळलेल्या जागी महारोग
फुटलाआहे; मग याजकाने त्यास अशुद्ध ठरवावे; तो महारोगाचा
चट्टा होय.

26परंतू तपासल्यावर त्या डागावरचे केसपांढरेझालेले नाहीत
व ती जागा कातडीपेक्षा खोल गेलेली नाही आिण ती पुसट होत
चालली आहे असे याजकाला िदसनू आले तर त्याने त्यास सात
िदवस वेगळे ठेवावे. 27सातव्या िदवशी त्याने त्यास तपासावे व
त्याचा डाग कातडीवर पसरत गेलाआहेअसे िदसले तर याजकाने
त्या मनुष्यासअशुद्धठरवावे; तोमहारोगाचाचट्टा होय; 28परंतु
तो डाग तेथल्या तेथेचअसनूकातडीवर पसरला नाही व तो पुसट
होत चालला आहे असे िदसनू आल्यास ती जळलेल्या जागेची
सजूआहे म्हणनू याजकाने त्यास शुद्धठरवावे; तो त्याजळलेल्या
जागेवरचा वण होय.
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29 एखाद्या पुरुषाच्या िकंवा स्तर्ीच्या डोक्यावर िकंवा
हनुवटीवर चट्टा असला, 30 तर याजकाने त्याची तपासणी
करावी आिण ती जागा कातडीपेक्षा खोल िदसली व ितच्यावर
काही िपंगट बारीक केस असले तर त्याने त्या व्यक्तीला
अशुद्ध ठरवावे; ही चाई म्हणजे तो डोक्याचा िकंवा हनुवटीचा
महारोग होय. 31 तो चाईचा चट्टा कातडीपेक्षा खोल नसला
व त्याच्यावर काळे केस नसले तर चाईचा चट्टा असलेल्या
व्यक्तीला याजकाने सात िदवस वेगळे ठेवावे.

32सातव्या िदवशी याजकाने त्या चट्ट ाची तपासणी करावी;
ती चाई पसरली नाही, त्या जागी िपंगट केस नाहीत व ती जागा
कातडीपेक्षा खोल गेलेली िदसली नाही, 33 तर त्या मनुष्याने
आपल्या डोक्याचे केस काढावेत; पण चाईवरचे केस काढू नयेत;
याजकाने चाई असलेल्या त्या मनुष्यास आणखी सात िदवस
वेगळे ठेवावे.

34 सातव्या िदवशी याजकाने ती चाई पुन्हा तपासनू पाहावी
आिण चाई कातडीवर पसरलेली नसली व कातडीपेक्षा ती खोल
गेलेली नसली तर याजकाने त्यास शुद्ध ठरवावे; त्या मनुष्याने
आपले कपडे धुवावे व शुद्ध व्हावे.

35 परंतु तो शुद्ध ठरल्यानंतर ती चाई पसरत गेली 36 तर
याजकाने त्यास तपासावे व ती चाई कातडीवर पसरलेली िदसली
तर िपंगट केस शोधीत न बसता त्या मनुष्यास अशुद्ध ठरवावे.

37 परंतु ती चाई होती तेवढीच असेल व ितच्यावर काळे केस
येत आहेत असे त्यास िदसनू आले तर ती चाई बरी झाली आहे
व तो मनुष्य शुद्ध झाला आहे; याजकाने त्यास शुद्ध ठरवावे.

38 कोणा पुरुषाच्या िकंवा स्तर्ीच्या अंगावर पांढरे डाग
असतील. 39 तर याजकाने ते तपासावे व त्या व्यक्तीच्या
अंगावरील ते डागकरडेअसतीलतरतीकातडीवर फुटलेली दाद
होय. ती व्यक्ती शुद्ध होय.
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40कोणा मनुष्याचे केस गळून पडू लागले तर ते केवळ टक्कल
आहे; तो मनुष्य शुद्ध होय. 41 त्याच्या डोक्याच्या बाजचेू केस
गळू लागले तरी ते एक पर्कारचे टक्कल होय; तो मनुष्य शुद्ध
आहे.

42परंतु त्या टक्कल पडलेल्या डोक्यावरील चामडीवर तांबसू
पांढरा चट्टा पडलेला असेल तर त्याच्या डोक्यावर महारोग
फुटत आहे. 43 मग याजकाने त्यास तपासावे आिण त्याच्या
टक्कल पडलेल्या डोक्याच्या भागावर, अंगावरील कातडीच्या
महारोगासारखा तांबसू पांढरा चट्टा पडलेला असल्याचे िदसले,
44 तर त्या मनुष्याच्या डोक्यावर पडलेला चट्टा महारोगाचा
होय; तो मनुष्य अशुद्ध होय; याजकाने त्यास अशुद्ध ठरवावे.

45 ज्या मनुष्यास महारोग झालेला आहे त्याचे कपडे फाटके
असावे; त्याने आपले केस मोकळे सोडावे,आपले तोंड झाकावे व
इतरलोकांस इशारा देण्यासाठीअशुद्ध,अशुद्धअसेओरडतजावे.
46जोपयर्ंत त्याच्या अंगावर चट्टा असेल िततक्या िदवसापयर्ंत
त्याने अशुद्ध रहावे; तो अशुद्ध होय; त्याने एकटे रहावे; त्याची
वस्ती छावणीबाहेर असावी.

47 “एखाद्यालोकरीच्या िकंवा सणाच्या वस्तर्ाला महारोगाचा
चट्टा पडला, 48 िकंवा तो सणाच्या िकंवा लोकरीच्या ताण्याला
िकंवा बाण्याला, चमड ाला िकंवा चामड ाच्या वस्तुला पडला.
49 आिण त्या वस्तर्ाला, त्याच्या ताण्याला िकंवा त्याच्या
बाण्याला अथवा चामड ाला िकंवा चामड ाच्या कोणत्याही
वस्तचूा चट्टा िहरवट िकंवा तांबसू असला तर तो महारोगाचा
चट्टा होय; तो याजकाला दाखवावा. 50 याजकाने तो चट्टा
तपासावा; चट्टा पडलेली ती वस्तू त्याने सात िदवस वेगळी
करून ठेवावी. 51 त्याने सातव्या िदवशी तो चट्टा तपासावा
आिण चामड ावर िकंवा वस्तर्ाचा ताण्यावर िकंवा बाण्यावर
अथवा चामड ाच्या कोणत्याही वस्तवूर तो चट्टा पसरलेला
िदसला तर ते वस्तर् िकंवा चामडे अशुद्धआहे, चरत जाणारे कुष्ठ
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आहे. 52 ते वस्तर् लोकरीचे असो िकंवा सणाचे असो त्याच्या
ताण्यावर िकंवा बाण्यावर,तसेचचामड ावर िकंवाचामड ाच्या
एखाद्या वस्तवूर तो चट्टा असला तर याजकाने ते वस्तर् िकंवा
चामडे जाळून टाकावे. 53 परंतु तो चट्टा पसरला नाही असे
याजकाला िदसनू आले तर ते वस्तर् िकंवा चामडे अवश्य धुतले
पािहजे. 54 याजकाने लोकांस ते वस्तर् िकंवा चामडे धुण्यास
सांगावे. मग धुवनू झाल्यावर ते त्याने आणखी सात िदवस
वेगळे ठेवावे. 55 त्यानंतरयाजकाने पुन्हा त्याचीतपासणीकरावी,
आिण जर तो आहे तसाच असला व जरी पसरलेला नसला तरी
तो अशुद्ध समजावाआिण ते वस्तर् िकंवा चामडे अग्नीतजाळून
टाकावे.

56 परंतु धुतल्यावर तो चट्टा पुसट झाला आहे असे
याजकाला िदसनू आले तर त्याने त्या वस्तर्ाचा िकंवा
चामड ाचा अथवा ताण्याचा िकंवा बाण्याचा भाग फाडून
टाकावा. 57 इतके केल्यावरही जर त्या वस्तर्ावर, त्याच्या
ताण्यावर िकंवा बाण्यावर अथवा चामड ाच्या कोणत्याही
वस्तवूर तो चट्टा पुन्हा आला तर तो चट्टा चरत व पसरत
आहे असे समजनू ते चामडे िकंवा वस्तर् अवश्य जाळून टाकावे.
58 परंतु तो चट्टा धुतल्यानंतर पुन्हा आला नाही तर ते चामडे
िकंवा वस्तर् शुद्ध समजावे, ते शुद्ध आहे.”

59 लोकरीच्या िकंवा सणाच्या वस्तर्ावर, त्याच्या ताण्यावर
िकंवा बाण्यावर अथवा चामड ाच्या कोणत्याही वस्तवूर
महारोगाचा चट्टा िदसनू आला तर ती शुद्ध िकंवा अशुद्ध
ठरिवण्याचे हे िनयमआहेत.

14
1परमेश्वरमोशेला म्हणाला, 2महारोग बराझालेल्यालोकांस

शुद्ध करून घेण्यािवषयीचे िनयम असे: याजकाने महारोग्याला
तपासावे.
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3 याजकाने छावणीच्या बाहेर जाऊन त्या महारोग्याला
तपासावे व त्याचा महारोग बरा झाला आहे िकंवा नाही ते
पाहावे. 4 तो बरा झाला असल्यास याजकाने त्यास शुद्ध
होण्यासाठी दोन िजवंत शुद्ध पक्षी, गंधसरूचे लाकूड, िकरिमजी
रंगाचे कापड व एजोब झाडाची फांदी घेऊन येण्यास सांगावे.
5 मग वाहत्या पाण्यावर मातीच्या पातर्ात त्यातला एक पक्षी
मारण्याची याजकाने आज्ञा द्यावी.

6 याजकाने िजवंत पक्षी, गंधसरुचे लाकूड, िकरिमजी रंगाचे
कापड व एजोब ही सामगर्ी घेऊन िजवंत पक्षासह वाहत्या
पाण्यावर मारलेल्या पक्षयाच्या रक्तात बुडवावी; 7 आिण ते
रक्त महारोगापासनू शुद्ध ठरवावयाच्या मनुष्यावर सात वेळा
िशंपडावे; मग तो शुद्ध झाला आहे असे सांगावे व त्यानंतर
याजकाने माळरानात जाऊन त्या िजवंत पक्षयास सोडून द्यावे.

8मग शुद्ध ठरवावयाच्या मनुष्यानेआपले कपडे धुवावे,आपले
मंुडन करून घ्यावे आिण पाण्याने स्नान करावे म्हणजे तो शुद्ध
ठरेल; त्यानंतर त्याने छावणीत यावे; तरी त्याने सात िदवस
आपल्या तंबबूाहेर रहावे; 9 सातव्या िदवशी त्याने आपले डोके,
दाढी, भुवया व अंगावरील एकंदर सवर् केस मंुडवावे;आपलेकपडे
धुवावे व पाण्याने स्नान करावे, म्हणजे तो शुद्ध होईल.

10 आठव्या िदवशी त्या मनुष्याने दोन िनदो र्ष कोकरे, एक
वषार्ची िनदो र्ष में ढी,अन्नापर्णासाठी तेलातमळलेलातीन दशांश
एफा* मैदा, व एक †लोगभर‡ तेल ही सामगर्ी याजकाकडे
आणावी; 11आिण शुद्ध ठरिवणार्या याजकाने शुद्ध ठरवणार्या
मनुष्यास, त्या अपर्ण करावयाच्या सामगर्ीसह परमेश्वरासमोर
दशर्नमंडपाच्या दारापाशी उभे करावे.

12मगयाजकाने दोषापर्णासाठी एककोकरुवएकलोगभर तेल
अपार्वे; ते ओवाळणीचे अपर्ण म्हणनू परमेश्वरासमोरओवाळावे;
* 14:10 † 14:10 ‡ 14:10
334 गर्ाम
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13मगयाजकाने पिवतर्स्थानात जेथे पापबली व होमबलीह्यांचा
वध करतात तेथे ते कोकरु वधावे कारण पापबली पर्माणेच
दोषापर्णावरही याजकाचा हक्कआहे; हे अपर्ण परमपिवतर्आहे.

14 मग याजकाने दोषापर्णाचे काही रक्त घेऊन शुद्ध
ठरवावयाच्या मनुष्याच्या उजव्या कानाच्या पाळीला, उजव्या
हाताच्या अंगठ ाला व उजव्या पायाच्या अंगठ ाला लावावे.

15 याजकाने लोगभर तेलातले थोडेस तेल आपल्या डाव्या
तळहातावर ओतावे; 16 मग याजकाने आपल्या उजव्या हाताचे
बोटआपल्या डाव्या तळहातावरील तेलात बुडवनू त्यातले काही
परमेश्वरासमोर सात वेळा बोटाने िशंपडावे.

17 त्याच्या तळहातावर जे तेल उरेल त्यातले काही घेऊन
याजकाने शुद्ध ठरवावयाच्या मनुष्याच्या उजव्या कानाच्या
पाळीवरील, उजव्या हाताच्या अंगठ ावरील व उजव्या
पायाच्या अंगठ ावरील दोषापर्णाच्या रक्तावर लवावे.
18 तळहातावर उरलेले तेल याजकाने शुद्ध ठरवावयाच्या
मनुष्याच्या डोक्याला लावावे आिण अशा पर्कारे त्या
मनुष्यासाठी याजकाने परमेश्वरासमोर पर्ायिश्चत करावे.

19 मग याजकाने पापबली अपार्वा आिण अशुद्ध झालेल्या
मनुष्याच्या शुद्धतेसाठी पर्ायिश्चत करावे; त्यानंतर त्याने
होमबलीचा वध करावा; 20 मग याजकाने होमबली व अन्नबली
वेदीवर अपूर्न त्या मनुष्यासाठी पर्ायिश्चत करावे म्हणजे तो
शुद्ध ठरेल.

21 परंतु तो मनुष्य गरीब असनू एवढे आणण्याची त्यास ऐपत
नसेल तर त्याने आपल्या पर्ायिश्चतासाठी ओवाळणीचे एक
कोकरु दोषापर्ण म्हणनू आणावे आिण अन्नापर्णासाठी तेलात
मळलेला, एक दशांश एफा§ मैदा आिण एक लोगभर* तेल
आणावे; 22 आिण ऐपतीपर्माणे दोन होले िकंवा पारव्याची
दोन िपल्ले त्याने आणावी; त्यातील एक पापबली व एक
§ 14:21 * 14:21 334 गर्ाम
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होमबली व्हावा. 23 आठव्या िदवशी आपल्या शुद्धीकरणासाठी
त्यानेही सामगर्ी घेऊन दशर्नमंडपाच्या दारापाशी याजकाकडे
परमेश्वरासमोर जावे.

24 मग याजकाने ते दोषापर्णाचे कोकरू व लोगभर तेल
घेऊन ओवाळणीचे अपर्ण म्हणनू परमेश्वरासमोर ओवाळावे.
25 त्यानंतर याजकाने दोषापर्णाच्या कोकराचा वध करावा आिण
त्याने त्या कोकर्याचे काही रक्त घेऊन शुद्ध ठरवावयाच्या
व्यक्तीच्या उजव्या कानाच्या पाळीला, उजव्या हाताच्या
अंगठ ाला व उजव्या पायाच्या अंगठ ांला लावावे.

26 याजकाने त्या तेलातले काही आपल्या डाव्या तळहातावर
ओतावे; 27मगयाजकाने उजव्या हाताच्या बोटाने त्यातीलकाही
तेल परमेश्वरासमोर सात वेळा िशंपडावे.

28 मग याजकाने आपल्या तळहातावरील काही तेल घेऊन
शुद्ध ठरवावयाच्या मनुष्याच्या उजव्या कानाच्या पाळीवर,
उजव्या हाताच्या व उजव्या पायाच्या अंगठ ांवर, दोषापर्णाचे
रक्त लावलेल्या जागेवर लावावे. 29 याजकाने तळहातावर
उरलेले तेल शुद्ध ठरवावयाच्या मनुष्याच्या डोक्याला
परमेश्वरासमोर त्या मनुष्यासाठी पर्ायिश्चत म्हणनू लावावे.

30 मग त्याच्या ऐपतीपर्माणे त्यास िमळालेले होले
िकंवा पारव्याची िपल्ले ह्यांच्यापैकी एकाचे त्याने अपर्ण
करावे. 31 त्यांच्यापैकी एकाचे पापापर्ण करावे व दुसर्याचे
होमापर्ण करावे; पक्षयांची ही अपर्णे त्याने अन्नापर्णासहीत
करावी; ह्यापर्कारे याजकाने शुद्ध ठरवावयाच्या मनुष्याकिरता
परमेश्वरासमोर पर्ायिश्चत करावे; मग तो मनुष्य शुद्ध होईल.
32 अंगावरील महारोगाचा चट्टा बरा झालेल्या मनुष्यास
आपल्या शुद्धीकरणासाठी सािहत्य िमळण्याची ऐपत नसलेल्या
मनुष्याच्या शुद्धीकरणासंबंधी हे िनयमआहेत.

33 परमेश्वर मोशे व अहरोन ह्याना असेही म्हणाला, 34कनान
देश मी तुम्हास वतन म्हणनू देत आहे. तुमचे लोक त्यामध्ये
जाऊन पोहोंचतील त्यावेळी तुमच्या वतनाच्या देशातील
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एखाद्या घराला मी महारोगाचा चट्टा पाडला, 35 तर त्या
घराच्या मालकाने याजकाला जाऊन सांगावे की, माझ्या घरात
चट्ट ासारखे काहीतरी िदसते.

36 मग याजकाने लोकांस घर िरकामे करण्याची आज्ञा द्यावी;
लोकांनीही घरातील सवर् वस्तू याजक, चट्टा तपासण्यासाठी
घरात जाण्याच्या अगोदर बाहेर काढाव्या नाहीतर घरातील सवर्
वस्तू अशुद्ध समजाव्या. मग याजकाने िरकाम्या घरात जाऊन ते
तपासावे. 37तो चट्टा त्याने तपासावा,आिण घराच्या िभंतीवर
िहरवट िकंवा तांबसू रंगाची िछदरे् िकंवा खळगे असतील व
ती िभंतीच्या पृष्ठभागाच्या आत गेली असतील. 38 तर मग
याजकाने घराबाहेर दारापाशी यावे व ते घर सात िदवस बंद करून
ठेवावे.

39मगसातव्या िदवशी याजकाने पुन्हा जाऊन ते घर तपासावे
आिण तो चट्टा घराच्या िभंतीवर पसरला असल्यास, 40चट्टा
असलेले दगड काढून नगराबाहेर एखाद्या अशुद्ध जागी टाकून
देण्याची याजकाने लोकांस आज्ञा द्यावी.

41मग याजकाने घर लोकांकडून आतनू खरडवनू घ्यावे आिण
खरडवनू काढलेला चुना नगराबाहेर अशुद्ध िठकाणी लोकांनी
टाकून द्यावा. 42 त्या मनुष्याने त्या दगडांच्या ऐवजी िभंतीत
दुसरे दगड बसवावे आिण त्या घराला नव्या चुन्याचा िगलावा
करावा.

43 जुने दगड काढून नवीन दगड बसिवल्यावर व घर खरडवनू
नवीन िगलावा केल्यावर जर तो चट्टा घरात पुन्हा उदभ्वला.
44 तर याजकाने आत जाऊन तो तपासावा; घरात तो चट्टा
पसरला असल्यास तो घरात चरत जाणारा महारोगाचा चट्टा
होय; ते घर अशुद्धआहे.

45मग त्या मनुष्याने ते घर खणनू पाडावे; त्याचे दगड,लाकूड
व सगळा चुना त्याने तेथनू काढून नगराबाहेर एखाद्या अशुद्ध
िठकाणी फेकून द्यावा. 46आिण घर बंद असताना त्यामध्ये कोणी
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िशरला तर त्याने संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे; 47 त्या घरात
कोणी काही खाल्ले िकंवा कोणी त्या घरात िनजला तर त्याने
आपले कपडे धुवावे.

48 घराला नवीन दगड बसिवल्यावर व नवीन िगलावा
केल्यावर याजकाने आत जाऊन ते घर तपासावे आिण घरात
चट्टा परत उदभ्वला नसेल तर त्या घरातला चट्टा गेल्यामुळे
त्याने ते शुद्ध ठरवावे.

49 त्या घराच्या शुद्धीकरणासाठी दोन पक्षी, गंधसरुचे लाकूड,
िकरिमजी रंगाचे कापड व एजोब ही त्याने आणावी; 50 त्याने एक
पक्षी वाहत्या पाण्यावर मातीच्या पातर्ात मारावा; 51मग त्याने
गंधसरुचे लाकूड, एजोब, िकरिमजी रंगाचे कापड व िजवंत पक्षी
घेऊन त्या मारलेल्या पक्षयाच्या रक्तात व वाहत्या पाण्यात
बुडवनू त्या घरावर सात वेळा िशंपडावे. 52 त्या पक्षयाचे रक्त,
वाहते पाणी, तो िजवंत पक्षी, गंधसरूचे लाकूड, एजोब, आिण
िकरिमजी रंगाचे कापड ह्यापर्कारे याजकाने ते घर शुद्ध करावे.
53 मग त्याने तो िजवंत पक्षी नगराबाहेर जाऊन माळरानात
सोडूनद्यावा;ह्यापर्कारे त्याने घरासाठी पर्ायिश्चत केले म्हणजे
ते शुद्ध होईल.

54 सवर् पर्कारचे महारोगाचे चट्टे, चाई, 55 कपड ावरील
िकंवा घराचा महारोग, 56 सजू, खवंद, तकतकीत डाग या
सवार्संबधीचे हे िनयम आहेत; 57 हे केव्हा शुद्ध व केव्हा अशुद्ध हे
ठरिवण्यािवषयी िशकवतात; हे महारोगासंबंधीचे िनयमआहेत.

15
1 परमेश्वर मोशे व अहरोन ह्यांना आणखी म्हणाला,

2 इसर्ाएल लोकांस सांगा की एखाद्या पुरुषाच्या शरीरातनू
स्तर्ाव होत असल्यास तो पुरुष अशुद्ध होय. 3 त्याचा स्तर्ाव
वाहत असो िकंवा बंद पडो, ती त्याची अशुद्धताच होय.
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4 स्तर्ाव होणारा मनुष्य ज्या िबछान्यावर झोपेल तो अशुद्ध
होयआिण ज्या वस्तवूर तो बसेल तीही अशुद्ध होय. 5जो कोणी
त्याच्या िबछान्याला स्पशर् करेल त्याने आपले कपडे धुवावे,
पाण्याने स्नान करावे व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे.

6 स्तर्ाव होणारा मनुष्य बसलेल्या वस्तवूर कोणी बसेल
तर त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे व
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे. 7 स्तर्ाव होणार्या मनुष्याच्या
अंगाला जर कोणी स्पशर् केला तर त्याने आपले कपडे धुवावे,
पाण्याने स्नान करावे व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे.

8 स्तर्ाव होणारा मनुष्य जर एखाद्या शुद्ध मनुष्यावर थंुकला
तर त्या शुद्ध मनुष्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे
व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे. 9 स्तर्ाव होणारा मनुष्य ज्या
खोगीराचा उपयोग करील ते खोगीर अशुद्ध होय.

10 त्याच्या अंगाखालच्या कोणत्याही वस्तुला कोणी स्पशर्
केला तर त्याने संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे, व त्या वस्तू जो
उचलील त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे आिण
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे. 11 स्तर्ाव होणारा मनुष्य पाण्याने
हात न धुता कोणाला स्पशर् केला तर त्या दुसर्या मनुष्याने
आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे व संध्याकाळपयर्ंत
अशुद्ध रहावे. 12 परंतु स्तर्ाव होणारा मनुष्य एखाद्या मातीच्या
पातर्ाला स्पशर् केला तर ते पातर् फोडून टाकावे, मातर् पर्त्येक
लाकडी पातर् पाण्याने धुवावे.

13 स्तर्ाव होणारा मनुष्य आपल्या स्तर्ावापासनू बरा
झाल्यावर त्याने आपल्या शुद्धीकरणासाठी सात िदवस थांबावे
आिण मग आपले कपडे धुऊन वाहत्या पाण्यात आपले अंग
धुवावे म्हणजे तो शुद्ध ठरेल. 14आठव्या िदवशी त्याने दोन होले
िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले घेऊन दशर्नमंडपाच्या दारापाशी
परमेश्वरासमोर जावे व याजकाकडे ती द्यावी. 15 मग याजकाने
त्यातील एकाचे पापापर्ण व दुसर्याचे होमापर्ण करावे आिण
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त्या मनुष्याच्या स्तर्ावाबद्दल परमेश्वरासमोर त्याच्यासाठी
पर्ायिश्चत करावे.

16 एखाद्या पुरुषाचा वीयर्पात झाला तर त्याने आपले सवार्ंग
पाण्याने धुवनू संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे. 17ज्या कपड ाला
िकंवा चामड ाला वीयर् लागले असेल तेही पाण्याने धुऊन
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध समजावे. 18 स्तर्ी बरोबर िनजला
असताना पुरुषाचा वीयर्पातझालातर त्या दोघांनी पाण्याने स्नान
करावे व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे.

19 एखादी स्तर्ी ऋतुमती झाली तर ितने सात िदवस दरू
बसावे;जो कोणी ितला स्पशर् करेल त्याने संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध
रहावे; 20 ती दरू असेपयर्ंत ज्यावर ती झोपेल वा बसेल तेही
अशुद्ध होय.

21 जो कोणी ितच्या अंथरुणाला स्पशर् करेल, त्याने आपले
कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे व संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध
रहावे. 22 ती ज्यावर बसली असेल त्यास जो कोणी स्पशर्
करेल त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावे व
संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे. 23 ितच्या अंथरुणाला िकंवा
ज्यावर ती बसली असेल त्यास िशवणार्याने संध्याकाळपयर्ंत
अशुद्ध रहावे.

24अशा स्तर्ीबरोबर लैिगक संबंध केलेला पुरुषाने सात िदवस
अशुद्ध रहावे व ज्या अंथरुणावर तो झोपेल तेही अशुद्ध समजावे.

25 एखाद्या स्तर्ीचा ऋतुकाल नसताना जर अनेक िदवस
ितला रक्तसर्ाव होत असेल िकंवा मुदतीच्या बाहेर ती ऋतुमती
रािहली तर ितचे स्तर्ावाचे सवर् िदवस ितच्या ऋतुकालाच्या
िदवसापर्माणे समजावे. ती अशुद्ध होय. 26 ितला स्तर्ाव होत
असतानाच्यासवर् काळातती ज्या अंथरुणावरझोपेल, ते अंथरुण
ितच्या मािसक पाळीच्या वेळच्या अंथरुणापर्माणे समजावे.
ती ज्यावर बसेल ती पर्त्येक गोष्ट ितच्या मािसक पाळीच्या
काळात अशुद्ध असते. तशी अशुद्ध समजावी. 27 जर कोणी
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त्या वस्तूंना स्पशर् करेल तर तो अशुद्ध होईल. त्याने आपले
कपडे धुवावे, पाण्याने स्नान करावेआिण संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध
रहावे.

28 त्या स्तर्ीचा स्तर्ाव बंदझाल्यावर ितने सात िदवसथांबावे;
त्यानंतर ती शुद्ध होईल. 29 मग आठव्या िदवशी ितने दोन होले
िकंवा पारव्याची दोन िपल्ले घेऊन दशर्नमंडपाच्या दारापाशी
याजकाकडे जावे. 30 मग याजकाने एकाचे पापापर्ण व दुसर्याचे
होमापर्ण करावे. अशापर्कारे याजकाने ितच्या अशुद्धतेकिरता
परमेश्वरासमोर पर्ायिश्चत करावे.

31ह्यापर्कारे तुम्ही इसर्ाएल लोकांस अशुद्धतेबद्दल बजावनू
ठेवावे; नाहीतर ते माझा पिवतर् िनवासमंडप भर्ष्ट करतील
आिण मग त्याच्याबद्दल त्यांना मरावेच लागेल!

32 स्तर्ाव होऊन िकंवा वीयर्पात होऊन जो पुरुष अशुद्ध
होतो; 33आिण जी स्तर्ी ऋतुमती होते आिण जो कोणी पुरुष,
ऋतुमती असल्यामुळे अशुद्ध झालेल्या स्तर्ीशी लैं िगक संबंध
करून अशुद्ध होतो, त्यांच्या संबंधीचे हे िनयमआहेत.

16
. 23:26-32; . 29:7-11

1 अहरोनाचे दोन पुतर् परमेश्वरासमोर गेले असताना मरण
पावले त्यानंतर परमेश्वर मोशेशी बोलला. 2 परमेश्वर मोशेला
म्हणाला, “तुझा भाऊअहरोनह्याच्याशी बोल व त्याससांग की:
त्याने वाटेल त्यावेळी परमपिवतर्स्थानात अंतरपटाच्या आत
पिवतर् कोशावर असलेल्या दयासनापुढे जाऊ नये; अहरोन जर
तेथे जाईल तर तो मरेल, कारण तेथे दयासनावरील ढगात मी
दशर्न देत असतो.

3 परमपिवतर्स्थानात जाण्यापवूी र् अहरोनाने पापापर्णासाठी
एक गोर्हा व होमापर्णासाठी एक मेंढा आणावा. 4 त्याने पाण्याने
स्नान करावे मग तागाचा पिवतर् सदरा व तागाचे चोळणे
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आपल्या अंगात घालावे; तागाच्या कमरपट्ट ाने आपली कंबर
कसावी आिण तागाचा फेटा बांधावा; ही पिवतर् वस्तरे् आहेत.
5मग त्याने इसर्ाएलाच्या मंडळीकडून पापापर्णासाठी दोन बकरे
व होमापर्णासाठी एक मेंढा घ्यावा.

6 अहरोनाने आपल्यासाठी पापापर्णाचा गोर्हा अपर्ण करून
स्वत:साठी व आपल्या घराण्यासाठी पर्ायिश्चत करावे.
7 त्यानंतर त्याने ते दोन बकरे घेऊन दशर्नमंडपाच्या दारापाशी
परमेश्वरासमोर उभे करावेत.

8 अहरोनाने त्या दोन बकर्यावर िचठ्ठ ा टाकाव्या; एक
िचठ्ठी परमेश्वरासाठी व दुसरी पाप वाहनू नेणार्या बकर्यासाठी
9 ज्या बकर्यावर परमेश्वराच्या नावाची िचठ्ठी िनघेल तो
बकरा अहरोनाने पापापर्ण म्हणनू अपर्ण करावा; 10 पाप वाहनू
नेण्यासाठी अशी िचठ्ठी िनघालेला बकरा परमेश्वरासमोर िजवंत
उभा करावा व त्याच्याद्वारे पर्ायिश्चत व्हावे म्हणनू पाप वाहनू
नेण्यासाठी रानात सोडून द्यावा.

11 अहरोनाने आपल्यासाठी पापापर्णाच्या गोर्ह्याचे अपर्ण
करून स्वत:साठी व स्वत:च्या घराण्यासाठी पर्ायिश्चत करावे.
म्हणजे त्याने स्वत:साठी गोर्हा पापापर्ण म्हणनू वधावा.

12 नंतर अहरोनाने परमेश्वरासमोर असलेल्या वेदीवरील
िनखार्यांनी भरलेले धुपाटणे घ्यावे आिण कुटून बारीक केलेला
ओंजळभर सुगंधी धपू अंतरपटामागील आतल्या खोलीत
आणावा. 13 त्याने तो धपू परमेश्वरासमोर अग्नीवर, असा
घालावा की त्याच्या धुराने साक्षपटावरील दयासन व्यापनू
टाकावे, म्हणजे तो मरणार नाही. 14 त्याचपर्माणे त्याने गोर्ह्याचे
काही रक्त घेऊन ते दयासनावर पवूस बोटाने िशंपडावे आिण
काही रक्त दयासनासमोर बोटाने सात वेळा िशंपडावे.

15 मग अहरोनाने लोकांसाठी आणलेला पापापर्णाचा बकरा
वधावा; त्याचे रक्त अंतरपटाच्या आत घेऊन जावे आिण त्याने
गोर्ह्याच्या रक्ताचे जसे केले तसेच बकर्याच्या रक्ताचे करावे



16:16 xlvi लेवीय 16:24

म्हणजे ते दयासनावर व दयासनासमोर िशंपडावे. 16 आणखी
त्याने इसर्ाएली लोकांची अशुद्धतेची कामे, त्यांची बंडखोरी
व त्यांची सवर् पापे या सवार्बंद्दल परमपिवतर्स्थानासाठी
पर्ायिश्चतकरावे; परमेश्वर त्यांच्यामध्ये जेथे वस्तीकरतो त्या,
लोकांच्या अशुद्धतेने व्याप्त असलेल्या दशर्नमंडपासाठीही त्याने
तसेच करावे.

17 अहरोन पर्ायिश्चत करण्यासाठी परमपिवतर्स्थानात
पर्वेशकरण्यासाठी जाईल तेव्हा, तो स्वतःसाठी व स्वत:च्या
घराण्यासाठी आिण इसर्ाएल लोकांसाठी पर्ायिश्चत करून
बाहेर येईपयर्ंत दशर्नमंडपामध्ये कोणीही नसावे व कोणीही
तेथे जाऊ नये. 18 मग त्याने तेथनू िनघनू परमेश्वरासमोरील
वेदीपाशीजावे व ितच्यासाठी पर्ायिश्चतकरावे, त्याने गोर्ह्याचे
काही रक्त व बकर्याचे काही रक्त घेऊन त्या वेदीच्या चारही
बाजचू्या िशंगांना लावावे. 19 मग त्याने काही रक्त घेऊन
आपल्या बोटाने ते सात वेळा ितच्यावर िशंपडावे; अशा पर्कारे
त्याने इसर्ाएली लोकांच्या अशुद्धतेपासनू ती शुद्ध व पिवतर्
करावी.

20 जेव्हा परमपिवतर्स्थान, दशर्नमंडप आिण वेदी
ह्यांच्याकरता तो पर्ायिश्चत करणे संपवतो त्यानंतर त्याने
तो िजवंत बकरा सादर करावा. 21अहरोनाने आपले दोन्ही हात
त्या िजवंत बकर्याच्या डोक्यावर ठेवनू इसर्ाएली लोकांची सवर्
पापे व अपराध ह्यांचा अंिगकार करावा; व ती त्या बकर्याच्या
डोक्यावर ठेवनू त्यास घेऊन जाण्यासाठी तयार असलेल्या
मनुष्याच्या हाती रानात पाठवनू द्यावे. 22 तेव्हा तो बकरा त्या
लोकांच्या सवर् दुष्कमार्चंा भार घेऊन िनजर्न रानात वाहनू नेईल;
त्या मनुष्याने त्या बकर्याला रानात सोडून द्यावे.

23 मग अहरोनाने पुन्हा दशर्नमंडपामध्ये जावे आिण
परमपिवतर्स्थानात जाण्यापवूी र् घातलेली तागाची वस्तरे्
काढावी आिण त्याने ती तेथेच ठेवावीत. 24 मग त्याने एखाद्या
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पिवतर् िठकाणी पाण्याने आंघोळ करावी, आपली वस्तरे्
घालावी व तेथनू बाहेर येऊन स्वत:साठी होमापर्ण करावे तसेच
लोकांसाठीही होमापर्ण करावे आिण स्वत:साठी व लोकांसाठी
पर्ायिश्चत करावे.

25 मग त्याने पापापर्णाच्या चरबीचा वेदीवर होम करावा.
26ज्या मनुष्याने पाप वाहनू नेण्यासाठी िनवडलेला बकरा रानात
सोडून िदला त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने आंघोळ करावी
व त्यानंतर तो छावणीत पर्वेश करु शकतो.

27 पापापर्णाच्या ज्या गोर्ह्याचे व बकर्याचे रक्त
पर्ायिश्चतासाठी पिवतर्स्थानात नेले होते त्या दोन्ही पशूंना
छावणीच्या बाहेर न्यावे. तेथे त्यांचे कातडे, मांस व शेण ही
अग्नीत जाळून टाकावीत. 28 ज्या मनुष्याने ती जाळून टाकली
त्याने आपले कपडे धुवावे, पाण्याने आंघोळ करावी; त्यानंतर तो
छावणीत येऊ शकतो.

29 तुमच्यासाठी हा एक कायमचा िवधी असावा; सातव्या
मिहन्याच्या दशमीस तुम्ही अन्न न घेता उपास करावा आिण
त्या िदवशी कोणीही कोणतेही काम करू नये, मग तो तुमच्यात
जन्मलेल्यांपैकी असो िकंवा तुमच्यात राहणारा परदेशी असो;
30 हे यासाठी की या िदवशी तुमच्यासाठी तुम्ही तुमच्या सवर्
पापांपासनू शुद्ध व्हावे म्हणनू पर्ायिश्चत करण्यात येईल,
जेणेकरून तुम्ही परमेश्वरासमोर शुद्ध व्हाल. 31 तुमच्यासाठी हा
पणूर् िवशर्ामाचा शब्बाथ आहे; तुम्ही उपवास करावा व कसलेही
काम करु नये; हा तुमच्यामध्ये कायमचा िवधी असणार आहे.

32 तेव्हा आपल्या िपत्याच्या जागी मुख्य याजक म्हणनू
ज्याची िनवड होऊन ज्याचा अिभषेक होईल त्याने तागाची
पिवतर् वस्तरे् घालनू पर्ायिश्चत करावे. 33 त्याने
परमपिवतर्स्थान, दशर्नमंडप व वेदी तसेच याजकवगर् आिण सवर्
इसर्ाएल लोक ह्यांच्यासाठी पर्ायिश्चत करावे.”
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34 इसर्ाएल लोकांसाठी त्यांच्या सवर् पापाबद्दल वषार्तनू
एकदा पर्ायिश्चत करण्याकिरता हा कायमचा िवधी होय;
परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आजे्ञपर्माणे त्यांनी ते सवर् केले.

17
1परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “अहरोन त्याचे पुतर्आिणसवर्

इसर्ाएल लोक ह्यांना सांग की परमेश्वराने जी आज्ञा िदली आहे
ती ही: 3 इसर्ाएल घराण्यातील एखाद्या मनुष्याने, छावणीत
िकंवा छावणीबाहेर एखादा बैल; कोकरू िकंवा बकरा मारला,
4 परंतु परमेश्वराच्या िनवासमंडपासमोर अपर्ण करण्यासाठी
दशर्नमंडपापाशी आणला नाही, तर त्या मनुष्यास रक्तपात
केल्याचा दोष लागेल; त्याने त्या पर्ाण्याचा वध करून रक्त
सांडले आहे म्हणनू त्या मनुष्यास आपल्या लोकांतनू बाहेर
टाकावे.

5या िनयमाचा हेतू असा की इसर्ाएललोकआपले पशू खुल्या
शेतात मारतात ते त्यांनी दशर्नमंडपाच्या दारापाशी याजकाकडे
परमेश्वरासमोर आणावे, व परमेश्वराकिरता शांत्यपर्णे म्हणनू
अपार्वे. 6 याजकाने त्यांचे रक्त दशर्नमंडपाच्या दारापाशी
परमेश्वराच्या वेदीवर टाकावे आिण परमेश्वरास सुवास म्हणनू
त्यांच्या चरबीचा होम करावा.

7आिण ह्यामुळे त्यांनी व्यिभचारी मतीने ‘अजमतूी र्चं्या मागे
लागनू त्यांना आपले यज्ञपशु अपर्ण करु नयेत. हे तुम्हास
िपढ ान् िपढ ा कायमचे िवधी िनयमआहेत!

8तू त्यांना सांग की इसर्ाएलघराण्यापैकी िकंवा त्यांच्यामध्ये
राहणार्या िकंवा परदेशीय लोकांपैकी कोणी होमापर्ण अथवा
यज्ञ केला, 9 तर त्याने तो परमेश्वरास अपर्ण करण्यासाठी
दशर्नमंडपाच्या दारापाशी आणावा; त्याने तसे न केल्यास
आपल्या लोकांतनू त्यास बाहेर टाकावे.
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10 इसर्ाएल घराण्यापैकी िकंवा त्यांच्यामध्ये राहणार्या
परदेशीय लोकांपैकी कोणी रक्त सेवन केले! तर मी त्या
मनुष्यापासनू आपले तोंड िफरवीन व त्यास आपल्या लोकांतनू
बाहेर टाकीन. 11कारण पर्ाण्याचे जीवन त्यांच्या रक्तात असते
आिण तुमच्या िजवाबद्दल वेदीवर पर्ायिश्चत करण्यासाठी ते
तुम्हास िदले आहे; कारण रक्तानेच पर्ायिश्चत होते हेच ते रक्त
आहे की ज्याद्वारे िजवाचे पर्ायिश्चत होते.

12 म्हणनू मी इसर्ाएललोकांससांगतलेआहेकी तुमच्यातील
कोणीही, तसेच तुमच्यामध्ये राहणार्या परदेशीयांनीही रक्त
सेवन करु नये. 13 इसर्ाएल लोकांपैकी असो िकंवा त्यांच्यामध्ये
राहणार्या परदेशीयांपैकी असो! कोणी खाण्यास योग्य पशचूी
िकंवा पक्षयाची िशकार केली तर त्याने त्याचे रक्त जिमनीवर
ओतनू मातीने झाकावे.

14 कारण पर्ाणीमातर्ांच्या जीवनािवषयी म्हणाल तर त्यांचे
रक्त हेच त्यांचे िजवन आहे ह्यामुळे मी इसर्ाएल लोकांस
म्हणालो आहे की कोणत्याही पर्ाण्याचे रक्त सेवन करु नये,
कारण सवर् पर्ाण्यांचे िजवन हेच त्यांचे रक्त आहे.

15 “कोणी मनुष्याने मग तो त्यांच्यामध्ये राहणार िकंवा
परदेशीय असो! तो जर मरण पावलेल्या िकंवा जंगली जनावराने
मारलेल्या पर्ाण्याचे मांस खाईल त्याने आपले कपडे धुवावे,
पाण्याने स्नान करावे व त्याने संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे;
म्हणजे तो शुद्ध होईल. 16 त्यानेआपले कपडे धुतले नाहीत िकंवा
स्नान केले नाही तर तोआपल्याअपराधाबद्दलदोषी ठरेल, त्याने
त्याबद्दल िशक्षा भोगावी.”

18
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1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 इसर्ाएल लोकांस सांग, मी
परमेश्वर तुमचा देवआहे. 3 तुम्ही ज्या िमसर देशात राहत होता
त्या देशातील रीतीरीवाजापर्माणे चालू नका! तसेच ज्या कनान
देशात मी तुम्हास घेऊन जात आहे त्या देशातील चालीरीती
पर्माणेही तुम्ही चालू नका! त्यांचे िवधी पाळू नका.

4 तुम्ही माझ्याच िनयमापर्माणे चाला व माझेच िवधी पाळा!
कारण मी परमेश्वर तुमचा देव आहे. 5 म्हणनू तुम्ही माझे िवधी
व माझे िनयम पाळावे; ते जो पाळील तो त्यांच्यामुळे िजवंत
राहील! मी परमेश्वर आहे!

6 तुम्ही कोणीही आपल्याजवळच्या नातलगाशी शरीरसबंध
ठेऊ नये! मी परमेश्वर आहे: 7 तू तुझ्या आईबरोबर शारीिरक
संबंध ठेवनू आपल्या बापाचा अनादर करु नको. ती तुझी आई
आहे, म्हणनू ितचा आदर कर. 8 तू तुझ्या सावतर् आईबरोबर
शारीिरक संबंध ठेवू नको, त्यामुळे तुझ्या बापाची लाज उघडी
करू नको.

9तू तुझ्या बिहणीशी शरीरकसंबंध ठेवू नको, ती बहीण सख्खी
असो िकंवा सावतर् असो; ती तुझ्या घरातजन्मलेलीअसो िकंवा
तुझ्या घराबाहेर दुसर्याच्या घरी जन्मलेलीअसो तू ितच्यापाशी
जाऊ नको. 10 तू तुझ्या नातीशी शारीिरक संबंध ठेवू नको,
मग ती तुझ्या मुलाची मुलगी असो िकंवा मुलीची मुलगी असो;
कारण ती तुझीच लाज आहे! 11जर तुझ्या विडलाच्या पत्नीला
तुझ्या बापापासनू मुलगी झाली असेल तर ती तुझी बहीणच
आहे; म्हणनू तू ितच्याशी शारीिरक संबंध ठेवू नको.

12 तुझ्या आत्याशी शारीिरक संबंध ठेवू नको. ती तुझ्या
बापाची जवळची नातलग आहे. 13 तुझ्या मावशीशी शारीिरक
संबंध ठेवू नको, ती तुझ्या आईची जवळची नातलगआहे. 14तू
तुझ्या चुलत्याच्या पत्नीशी शारीिरक संबंध ठेवनू त्याची लाज
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उघडी करु नको त्या हेतनेू ितच्या जवळ जाऊ नको; ती तुझी
चुलती आहे.

15 तुझ्या सुनेशी शारीिरक संबंध ठेवू नको, ती तुझ्या मुलाची
पत्नी आहे ितच्याशी शारीिरक संबध ठेवू नको. 16 तुझ्या
भावजयीशी शारीिरक संबंध ठेवू नको, ह्यापर्कारे त्याची लाज
काढू नको.

17 एखाद्या स्तर्ीशी व ितच्या मुलीशी म्हणजेच दोघीशंी
अथवा ितच्या नातीशीमगती ितच्या मुलाची मुलगीअसो िकंवा
मुलीची मुलगी असो शरीरसंबंध ठेवू नको. कारण त्या जवळच्या
नातलग आहेत; असे करणे अितदुष्टपणाचे आहे. 18 तुझी पत्नी
िजवंतअसताना ितच्या बिहणीला पत्नीकरून ितलासवतकरून
घेऊ नको; तू ितच्या बिहणीशी शारीिरक संबंध ठेवू नको.

19 स्तर्ी ऋतुमती झाली असताना ितच्यापाशी जाऊ नको;
कारणऋतुकालात तीअशुद्धअसते. 20तूआपल्या शेजार्याच्या
पत्नीशी शारीिरक संबंध ठेवू नको. आिण हे करून अमंगळ होऊ
नको.

21तू तुझ्या लेकरांपैकीकोणाचाही मोलख दैवतासाठी होमकरु
नको;असे करशील तर तूआपल्या देवाच्या नावाला कलंकलावू
नको. मी परमेश्वर आहे.

22 स्तर्ीगमनापर्माणे पुरुषगमन करु नको! ते भयंकर पाप
आहे! 23 कोणत्याही पशशूी गमन करून त्यासोबत अमंगळ
होऊ नको. त्याचपर्माणे स्तर्ीने पशशूी गमन करावयासाठी
त्याच्यापाशी जाऊ नये; ते कृत्य िनसगार्िवरूद्धआहे.

24 अशापर्कारे स्वत:ला अशुद्ध करून घेऊ नका; कारण जी
राष्ट्रे मी तुमच्यासमोरुन बाहेर घालवनू देणार आहे, तेथील
लोकही अशाच कृत्यांनी अशुद्ध झाले. 25 त्यांचा देश भयंकर
भर्ष्टझालाआहे, म्हणनू त्यांच्या दुष्टतेमुळे मी त्यांचा समाचार
घेत आहे व तो देश आपल्या रहीवाशांचा त्याग करीत आहे.
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26 ह्याकिरता तुम्ही माझे िवधी व िनयम पाळावे; आिण
स्वदेशीय अथवा तुमच्यात राहणारा परदेशीय ह्यापैकी कोणीही
असली भयंकर अमंगळ कृत्ये करु नये. 27 कारण तुमच्या पवूी र्
त्या देशात राहणार्या लोकांनी भयंकर अमंगळ कृत्ये केल्यामुळे
तो देश अमंगळ झाला आहे. 28जर तुम्ही या गोष्टी केल्या तर
त्यांनी हा देश भर्ष्ट केला तसा तो तुमचाही त्याग करील.

29 जे कोणी ह्यातील कोणतेही अमंगळ कृत्य करतील त्या
सवार्नंाआपल्यालोकांतनू बाहेर टाकावे. 30इतरलोकांनीअसली
भयंकर अमंगळ कृत्ये केली, परंतु तुम्ही माझे िवधी व िनयम
पाळावेत; अशी भयंकर अमंगळ कृत्ये करून तुम्ही आपणाला
अमंगळ करून घेऊ नये! मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!

19

1परमेश्वरमोशेला म्हणाला, 2सवर् इसर्ाएलाच्या मंडळीतील
लोकांस सांग की, मी तुमचा देव परमेश्वर पिवतर् आहे, म्हणनू
तुम्हीही पिवतर् असलेच पािहजे. 3 तुमच्यातील पर्त्येकाने
आपली आई व आपला बाप ह्यांचा मान राखलाच पािहजे आिण
माझा शब्बाथ पाळलाच पािहजे; मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!
4 तुम्ही मतूी र्पजूा करु नका,आपल्यासाठी ओतीव देव करु नका.
मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!

5 तुम्ही परमेश्वरासाठीशांत्यपर्णाचायज्ञकराल तेव्हा तोअसा
करा की त्यामुळे तुम्ही मला मान्य व्हाल. 6 त्या अपर्णाचे मांस
यज्ञाच्या िदवशी व त्याच्या दुसर्या िदवशी खावे, पण ितसर्या
िदवशी जर त्यातनू काही उरले तर ते अग्नीत जाळून टाकावे.
7 ितसर्या िदवशी त्यातील खाणे भयंकर पाप आहे; ते अपर्ण
मान्य होणार नाही. 8कोणी तसे करील तर ते पाप केल्यामुळे तो
अपराधी ठरेल, कारण त्याने परमेश्वराच्या पिवतर् वस्तचूा मान
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न राखता ती दिूषत केली असे होईल; त्या मनुष्यास आपल्या
लोकातनू बाहेर टाकावे.

9 तुम्ही हंगामाच्या वेळी आपल्या शेतातील िपकाची कापणी
कराल तेव्हा, आपल्या शेताच्या कोनाकोपर्यातील झाडून
सारेच पीक काढू नका व पीक काढून घेतल्यावर सरवा वेचू
नका. 10 आपला दर्ाक्षमळाही झाडून सारा खुडू नका,
तसेच दर्ाक्षमळयात खाली पडलेली फळे गोळा करु नका;
गोरगरीबांसाठी व तुमच्या देशातनू पर्वास करणार्या उपरी
लोकांसाठी ती राहू द्यावी; मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!

11 तुम्ही चोरी करु नये.
कोणाला फसवू नये.
एकमेकाशी कपटाने बोलू नये.
12 तुम्ही माझ्या नावाने खोटी शपथ वाहनू आपल्या देवाच्या

नावाला कलंक लावू नये. मी परमेश्वर आहे!
13आपल्या शेजार्यावर जुलमू करु नका व त्यास लुबाडू नका;

मजुराची मजुरी रातर्भर िदवस उजाडेपयर्ंत आपल्याजवळ ठेवू
नका.

14बिहर्याला िशव्याशाप देऊ नका; आंधळ्याने ठोकरलागनू
पडावे म्हणनू एखाद्या वस्तचेूअडखळण त्याच्या वाटेत ठेवू नका;
पणआपल्या देवाचा मान राखा त्याचे भय बाळगा. मी परमेश्वर
आहे!

15 न्यायिनवाडा करताना कोणावरअन्यायकरु नका तर योग्य
न्यायद्या. न्यायदानकरताना गरीबलोक व वजनदार लोकह्याना
िवशेष मजी र् दाखवू नका. आपल्या शेजार्याचा न्याय करताना
योग्य तोच न्याय द्या.

16 आपल्या लोकांमध्ये चहाड ा करीत इकडे ितकडे िफरू
नका,आपल्या शेजार्याचा जीव धोक्यात येईल असे काही करु
नका. मी परमेश्वर आहे!
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17 आपल्या मनात आपल्या भावाचा दे्वष बाळगू नका;
आपल्या शेजार्याने चुकीचे काही कृत्य केल्यास त्याची कान
उघडणी करावी, परंतु त्याच्या अपराधामध्ये सहभागी होऊ नये.

18लोकांनी तुमचे वाईट केलेले िवसरून जावे, त्याबद्दल सडू
घेण्याचा पर्यत्न करु नका तर आपल्या शेजार्यावर स्वत:
सारखी पर्ीती करा. मी परमेश्वर आहे!

19 तुम्ही माझे िनयम पाळा.
आपल्या पशूंचा िभन्न जातीच्या पशूंशी संकर करु नका.
दोन जातीचे बी िमसळून ते आपल्या शेतात पेरू नका.
िभन्न सतू एकतर् करून िवणलेला कपडा अंगात घालू नका.
20 एखाद्या पुरुषाची स्तर्ी गुलाम, ती िवकत घेतलेली

नसेल िकंवा खंडणी भरून मुक्त झाली नसेल, अशा स्तर्ीशी
कोणी शरीरसंबंध केल्यास त्या दोघांना िशक्षा व्हावी; परंतु
ितची मुक्तता झाली नसल्यामुळे त्यांना िजवे मारू नये.
21 हे पाप केलेल्या मनुष्याने आपले दोषापर्ण म्हणनू एक
मेंढा दोषापर्णासाठी, दशर्नमंडपाच्या दारापाशी परमेश्वरासमोर
आणावा; 22 आिण त्याने केलेल्या पापाबद्दल दोषापर्णाच्या
में ढ ाद्वारे त्याच्यासाठी याजकाने परमेश्वरासमोर पर्ायिश्चत
करावे; म्हणजे त्याने केलेल्या पापाची त्यास क्षमा होईल.

23 तुम्ही आपल्या देशात जाऊन पाहोचल्यावर खाण्यासाठी
िनरिनराळ्या पर्कारची फळझाडे लावाल, तेव्हा फळझाडे
लावल्यावर तुम्ही तीन वष थांबाबे, त्यांची फळे खाऊ नयेत.
24 पण चौथ्या वषी र् त्यांची सवर् फळे परमेश्वराची होतील; ती
परमेश्वराच्या उपकारस्मरणाच्या यज्ञासाठी पिवतर् समजावी.
25 मग पाचव्या वषी र् तुम्ही त्यांची फळे खावी. असे केल्याने
त्यांना तुमच्यासाठीअिधकफळे येतील. मी तुमचा देव परमेश्वर
आहे!

26 तुम्ही कोणतेही मांस रक्तासह खाऊ नका.
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तुम्ही काही जादटूोणा, मंतर्तंतर् व शकूनमुहतूर् ह्याच्याद्वारे
भिवष्य पाहण्याचा पर्यत्न करु नका.

27 आपल्या डोक्याला घेर ठेवू नका; आपल्या दाढीचे कोपरे
छाटू नका.

28 मृताची आठवण म्हणनू अंगावर जखम करून घेऊ नका.
आपले अंग गोंदवनू घेऊ नका. मी परमेश्वर आहे!

29 तू आपल्या मुलीला वेश्या करुन भर्ष्ट होऊ देऊ नको,
त्यामुळे तू ितच्या पािव याचा मान राखीत नाहीस असे िदसेल.
तुमच्या देशात वेश्या होऊ देऊ नका त्या पर्कारच्या पापाने
तुमचा देश भर्ष्ट होऊ देऊ नका.
30 तुम्ही माझे शब्बाथ, काम न करता िवसाव्याचे िदवस म्हणनू
पाळावे. तुम्ही माझ्या पिवतर्स्थानािवषयी आदर बाळगावा.
मी परमेश्वर आहे!

31 सल्लामसलत िवचारण्यासाठी पंचाक्षर्याकडे िकंवा
चेटक्याकडे जाऊ नका; त्यांच्यामागे लागू नका; ते तुम्हास
अशुद्ध करतील. मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!

32 वडीलधार्या मनुष्यांना मान द्या; वृद्ध मनुष्य घरात
आल्यास उठून उभे राहा; आपल्या देवाचे भय बाळगा. मी
परमेश्वरआहे! 33कोणी परदेशीय तुमच्या देशात तुमच्याबरोबर
राहत असेल तर त्याच्याशी वाईट वागू नका.

34 तुमच्याबरोबर राहणार्या परदेशीय मनुष्यास स्वदेशीय
मनुष्यासारखेच माना; आिण त्याच्यावर स्वत: सारखीच पर्ीती
करा; कारण तुम्हीही एकेकाळी िमसरदेशात परदेशीय होता. मी
तुमचा देव परमेश्वर आहे!

35 लोकांचा न्याय करताना तुम्ही योग्य न्याय करावा;
मोजण्यामापण्यात व तोलण्यात तुम्ही अन्याय करु नका.
36 तुमच्यापाशी खरी मापे, खरी वजने, खरे तराज,ू खरा एफा व
खरा िहन असावा. मी परमेश्वर तुमचा देव आहे! मीच तुम्हास
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िमसर देशातनू बाहेर आणले! 37 “म्हणनू तुम्ही माझे िवधी व
िनयम यांची आठवण ठेवनू ते पाळावे. मी परमेश्वर आहे!”

20
1परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “तू इसर्ाएल लोकांसआणखी

असे सांग की, इसर्ाएलांपैकी िकंवा इसर्ाएल लोकांमध्ये
राहणार्या परिकयांपैकी कोणी आपल्या मुलाबाळांतनू एखादे
मलू मोलख दैवतास अपी र्ल तर त्या मनुष्यास िजवे मारावे!
आपल्या देशाच्या लोकांनी त्यास धोंडमार करावा!”

3मीही त्या मनुष्याच्या िवरूद्ध होईन! आिण त्यास आपल्या
लोकांतनू बाहेर टाकीन! कारण त्यानेआपले मलू मोलख दैवतास
अपूर्न माझे पिवतर्स्थान भर्ष्ट केले व माझ्या पिवतर् नावाला
कलंक लावला! 4 मोलख दैवताला आपले मलू अिपर्ण्याकडे
देशाचे इतर सामान्य लोक डोळेझाक करून त्यास िजवे मारणार
नाहीत. 5 तर मी त्या मनुष्याच्या व त्याच्या कुटंुबाच्या िवरूद्ध
होईन! आिण त्यास व मजवर अिवश्वास दाखवनू जो कोणी
व्यिभचारी मतीने मोलख दैवताच्या नादी लागनू त्यांच्यामागे
जातील त्यांना आपल्या लोकांतनू बाहेर टाकीन!

6 जो मनुष्य व्यिभचारी मतीने सल्लामसलत िवचारण्यास
पंचाक्षर्याकडे व चेटक्याकडे जातो तो माझ्याशी िवश्वासघात
करीतआहे मी त्याच्या िवरूद्ध होईन व त्यासआपल्या लोकांतनू
बाहेर टाकीन. 7 म्हणनू शुद्ध व्हा! आपणास पिवतर् करा! कारण
मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!

8 तुम्ही माझ्या िनयमांचीआठवण ठेवनू ते पाळा; मीच तुम्हास
पिवतर् करणारा परमेश्वर*आहे!

9 जो मनुष्य आपल्या बापाला िकंवा आपल्या आईला
िशव्याशाप देईल त्यास अवश्य िजवे मारावे त्याने आपल्या
* 20:8 -मकादेश
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बापाला व आपल्या आईला िशव्याशाप िदला आहे म्हणनू
त्याच्या रक्तपाताची जबाबदारी त्याच्याच माथी राहील.

10 जो मनुष्य आपल्या शेजार्याच्या पत्नीपाशी जातो तो
मनुष्य व ती स्तर्ी, ते दोघेही व्यिभचाराच्या पापाचे अपराधी
आहेत; त्या दोघांना अवश्य िजवे मारावे.

11 जो आपल्या विडलाच्या पत्नीपाशी जातो तो आपल्या
बापाची लाज उघडी करतो! तो मनुष्य व त्याच्या बापाची
पत्नी त्या दोघांनाही अवश्य िजवे मारावे; त्यांच्या रक्तपाताची
जबाबदारी त्यांच्याच माथी राहील.

12 एखादा पुरुष आपल्या सुनेशी शारीिरक संबंध ठेवेल तर
त्या दोघांनाही अवश्य िजवे मारावे; त्यांनी शरीरसंबंधाचे भयंकर
पाप केलेआहे! त्यांच्या रक्तपाताची जबाबदारी त्यांच्याच माथी
राहील.

13 एखाद्या पुरुषाने स्तर्ीगमनापर्माणे पुरुषगमन केले तर ते
भयंकर पाप त्या दोघांनी केलेआहे म्हणनू त्या दोघांनाही अवश्य
िजवे मारावे; त्यांच्या रक्तपाताची जबाबदारी त्याच्याच माथी
राहील.

14कोणा पुरुषाने एखादी स्तर्ी व ितची मुलगी या दोघीबंरोबर
िववाह केला तर तो अितदुष्टपणा होय. त्या पुरुषाला व त्या
दोन्ही स्तर्ीयांना अग्नीत जाळून टाकावे! तुमच्यामध्ये असे
अितदुष्टपणाचे पाप होऊ देऊ नये!

15कोणा पुरुषाने पशगूमन केले तर त्यास अवश्य िजवे मारावे
आिण त्या पशलूाही मारुन टाकावे.

16कोणी स्तर्ी पशगूमनकरील तर त्या स्तर्ीला व त्या पशलूा
िजवे मारावे; त्यांना अवश्य मारुन टाकावे; त्यांच्या रक्तपाताची
जबाबदारी त्यांच्याच माथी राहील.

17कोणी आपल्या बिहणीला, मग ती त्याच्या बापाची मुलगी
असो िकंवा त्याच्या आईची मुलगी असो, आपली पत्नी करून
घेईल व ती दोघे शरीरसंबंध करतील तर ते लाजीरवाणे कमर्
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आहे! त्या दोघांनाआपल्या भाऊबंदादेखत िशक्षा व्हावी! त्यांना
आपल्या लोकांतनू बाहेर टाकावे. त्याने आपल्या बिहणीबरोबर
केलेल्या वाईट कमार्बद्दल िशक्षा भोगावी.

18ऋतुमती स्तर्ीशी कोणी पुरुषाने शरीरसंबंध केला तर तो
पुरुष व ती स्तर्ी या दोघांनाही त्यांच्या लोकांतनू बाहेर टाकावे;
कारण त्यांने ितच्या रक्ताचा झरा उघडा करून पाप केले आहे.

19आपली मावशी िकंवा आपली आत्या ह्याच्याशी शारीिरक
संबंध ठेवू नयेत व तसे करणार्याने त्याच्या जवळच्या आप्ताची
काया उघडी केली आहे त्यांनी आपल्या दुष्कमार्बद्दल िशक्षा
भोगावी.

20कोणी आपल्या चुलतीशी शारीिरक संबंध ठेवेल तर त्याने
आपल्या चुलत्याची लाज उघडी केली असे होईल; ते आपल्या
पापाची िशक्षा भोगतील व संतती न होता मरतील.

21आपल्या भावजयीशी शारीिरक संबंध ठेवणे हे पापी कृत्य
आहे; जो कोणी असे करील त्याने आपल्या भावाची लाज उघडी
केली असे होईल! त्यांना संतती होणार नाही.

22 म्हणनू तुम्ही माझे सवर् िवधी व माझे सवर् िनयम यांची
आठवण ठेवनू ते पाळावे म्हणजे ज्या देशात मी तुम्हास घेऊन
जात आहे त्यामध्ये तुमची वस्ती होईल; तो देश तुमचा त्याग
करणार नाही.

23 ज्या राष्ट्रांना मी तुमच्या पुढून घालवनू देत आहे त्यांनी
असली सवर् पापी कृत्ये केली म्हणनू मला त्यांचा वीट आला!
तुम्ही त्यांच्या रीतीरीवाजापर्माणे चालू नका.

24 मी तुम्हास सांिगतले आहे की त्यांचा देश तुमचे वतन
होईल! तो मी तुमच्या ताब्यात देत आहे. त्यामध्ये दुधामधाचे
पर्वाह वाहात आहेत†; इतर राष्ट्रापासनू वेगळे करून मी
तुम्हास माझे िवशेष लोक म्हणनू चालिवले आहे. मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे! 25 म्हणनू तुम्ही शुद्ध व अशुद्ध पशू आिण शुद्ध
† 20:24
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व अशुद्ध पक्षी ह्याच्यातील भेद पाळावा, आिण जे पश,ू पक्षी
व जिमनीवर रांगणारे पर्ाणी मी अशुद्ध ठरिवले आहेत ते तुम्ही
खाऊ नये.

26 तुम्ही माझेच असावे म्हणनू मी तुम्हास इतर राष्ट्रापासनू
वेगळे केले आहे; तुम्ही माझ्याकिरता पिवतर् व्हावे! कारण मी
तुमचा परमेश्वर आहे आिण मी पिवतर् आहे!

27 कोणी पंचाक्षरी िकंवा चेटकी करणारा असला, मग तो
पुरुष असो िकंवा स्तर्ी असो, त्यांना अवश्य िजवे मारावे;
लोकांनी त्यांना धोंडमारकरावा; त्यांच्या रक्तपाताचीजबाबदारी
त्यांच्याच माथी राहील.

21
1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोनाचे पुतर्, जे याजक

त्यांना असे सांग की, आपल्या लोकांमधील मरण पावलेल्या
मनुष्यास स्पशर् करून याजकाने स्वत:ला अशुद्ध करून घेऊ
नये. 2 परंतु आपले जवळचे नातलग म्हणजे आपली आई, बाप
मुलगा, मुलगी, भाऊ, 3आिण आपल्याजवळ असलेली आपली
अिववािहत बहीण िजला पती नाही ितचे मातर् सुतक धरावे.

4 याजक आपल्या लोकांचा पर्मुख असल्यामुळे त्याने
सामान्य मनुष्यापर्माणे लग्न करून स्वत:ला अपिवतर् करून
घेऊ नये.

5 याजकांनी आपल्या डोक्याचे मंुडण करु नये; आपल्या
दाढीचे कोपरे छाटू नयेत िकंवा आपल्या शरीरावर घाव करु
नयेत; 6 त्यांनी आपल्या देवासाठी पिवतर् रहावे आिणआपल्या
देवाच्या नावाचा मान राखावा. त्याचे भय धरावे. आिण त्याच्या
नांवाला कािळमा लावू नये; ते अग्नीद्वारे परमेश्वरास अपर्ण
म्हणजे अन्नापर्ण अिपर्त असतात म्हणनू त्यांनी अवश्य पिवतर्
रहावे.
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7याजक पिवतर्पणे देवाची सेवा करतात म्हणनू त्यांनी भर्ष्ट
झालेल्या स्तर्ीला, वेश्येला, िकंवा नवर्याने टाकलेल्या स्तर्ीला
आपली पत्नी करून घेऊ नये.

8 याजक पिवतर्पणे देवाला अन्नापर्ण करतो म्हणनू तुम्ही
त्यास पिवतर् मानावे, त्यास तू पिवतर् लेखावे; कारण तुम्हास
पिवतर् करणारा मी परमेश्वर पिवतर् आहे.

9 एखाद्या याजकाची मुलगी वेश्याकमर् करील तर ती भर्ष्ट
होईल, वआपल्या पािव याचा नाशकरून घेईल;आिण त्यामुळे
ती आपल्या बापाला कलंक लावील; ितला अग्नीत जाळून
टाकावे.

10 आपल्या भावांतनू मुख्य याजक िनवडला गेला, त्याच्या
मस्तकावर अिभषेकाचे तेल ओतले गेले आिण पिवतर् वस्तरे्
पिरधान करावयास त्याच्यावर संस्कार झाला; अशा रीतीने
याजकयानात्याने पिवतर् सेवाकरण्यासाठी त्याची िनवडझाली
आहे, म्हणनू त्याने आपल्या डोक्याचे केस मोकळे सोडू नयेत व
लोकांमध्ये शोकपर्दशर्नाथर् आपली वस्तरे् फाडू नयेत; 11 त्याने
आपणाला अशुद्ध करून घेऊ नये; त्याने परे्ताजवळ जाऊ नये;
आपल्या विडलाच्या िकंवा आईच्या परे्ताजवळही जाऊ नये.
12 त्याने पिवतर्स्थानाबाहेर जाऊ नये, त्याने अशुद्ध होऊ नये व
आपल्या देवाचे पिवतर्स्थान भर्ष्ट करु नये; त्याच्या डोक्यावर
अिभषेकाचे तेल ओतल्यामुळे त्याच्यावर संस्कार झाला आहे व
त्यामुळे इतर लोकांपासनू तो वेगळा झाला आहे. मी परमेश्वर
आहे!

13 मुख्य याजकाने कुमारीशीच लग्न करावे, 14भर्ष्ट झालेली
स्तर्ी, वेश्या िकंवा टाकलेली स्तर्ी अथवा िवधवा स्तर्ी ह्यापैकी
कोणाही स्तर्ीला त्याने पत्नी करून घेऊ नये; तर त्यानेआपल्या
लोकांतील एखाद्या कुमारीशीच लग्न करावे. 15 अशा पर्कारे
त्याने आपल्या लोकात आपली संतती भर्ष्ट होऊ देऊ नये;
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कारण मी जो परमेश्वर त्या मी त्यास पिवतर् सेवेसाठी पिवतर्
केले आहे.”

16 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 17 “अहरोनाला असे सांग
की पुढील िपढ ानमध्ये, तुझ्या वंशात जर कोणाला काही
व्यंग शारीिरक दोष िनघाले तर त्याने आपल्या देवाकरता अन्न
अिपर्ण्यासाठी वेदीजवळ जाऊ नये.

18शारीिरक व्यंग असलेल्या कोणत्याही मनुष्याने मला अपर्ण
आणू नये; याजक या नात्याने माझी सेवा करण्यास पातर्
नसलेली माणसे अशी:आंधळा, लंगडा, चेहर्यावर िवदर्ूप वण
असलेला, हातपाय पर्माणाबाहेर लांब असलेला, 19 मोडक्या
पायाचा, थोटा, 20 कुबडा, ठें ग,ू डोळयात दोष असलेला, पुरळ
िकंवा त्वचेचे इतर वाईट रोग झालेला अथवा भग्नांड असलेला;
21 अहरोन याजकाच्या वंशापैकी कोणास असे व्यंग असेल तर
त्याने परमेश्वरास अपर्ण िकंवा अन्न अपार्वयास वेदीजवळजाऊ
नये; त्याने आपल्या देवाला अन्न अपर्ण करण्यासाठी जवळ
जाऊ नये.

22 तो याजकाच्या कुटंुबापैकी असल्यामुळे त्याने त्याच्या
देवाचे पिवतर्अन्नतसेचपरमपिवतर्अन्नखावे; 23परंतु त्यास
व्यंग असल्यामुळे त्याने अंतरपटाच्या आत आिण वेदीजवळ
जाऊ नये व माझी परमपिवतर् स्थाने भर्ष्ट करु नये; कारण
त्यांना पिवतर् करणारा मी परमेश्वर आहे!” 24 तेव्हा मोशेने
अहरोन, त्याचे पुतर् व सगळे इसर्ाएल लोक ह्याना हे सवर्
सांिगतले.

22
1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “अहरोन व त्याचे पुतर्

ह्याना सांग की इसर्ाएल लोक ज्या वस्तू मला समपर्ण करतात
त्यापासनू त्यांनी दरू रहावे व माझ्या पिवतर् नावाला कलंक
लावू नये. मी परमेश्वर आहे! 3 तुझ्या वंशजापैकी कोणी जर
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अशुद्धअसेल त्याने इसर्ाएल लोकांनी समपी र्त केलेल्या पिवतर्
वस्तूंना हातलावू नये, त्यासमजसमोरुनदरू करावे. मी परमेश्वर
आहे!

4अहरोनाच्या वंशापैकी कोणी महारोगी िकंवा स्तर्ाव होणारा
असला तर त्याने शुद्ध होईपयर्ंत पिवतर् केलेले पदाथर् खाऊ
नयेत. हा िनयमअशुद्धझालेल्या पर्त्येक याजकाला लागूआहे.
परे्ताला स्पशर् केल्यामुळे िकंवा वीयर्पातामुळे अशुद्ध झालेला
मनुष्य, 5 िकंवा जिमनीवर सरपटणार्या कोणत्याही अशुद्ध
पर्ाण्याला स्पशर् केल्यामुळे िकंवा कोणत्याही इतर कारणामुळे
अशुद्ध झालेल्या मनुष्यास स्पशर् केल्यामुळे 6 याजकाने अशा
कोणालाही स्पशर् केला तर त्याने संध्याकाळपयर्ंत अशुद्ध रहावे.
त्याने पिवतर् पदाथर् खाऊ नयेत; त्याने पाण्याने स्नान केले तरी
पिवतर् पदाथर् खाऊ नयेत.

7 सयूर् मावळल्यावरच तो मनुष्य शुद्ध ठरेल; त्यानंतर त्याने
पिवतर् पदाथर् खावे;कारण ते त्याचेअन्नआहे. 8आपोआपमरण
पावलेल्या िकंवा जंगलीजनावरांनी मारुन टाकलेल्या जनावराचे
मांस याजकाने खाऊ नये, जर तो ते खाईल तर तो अशुद्ध होईल;
मी परमेश्वर आहे!

9 त्यांनी माझी आज्ञा पाळावी व पिवतर् पदाथर् अपिवतर्
होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी; त्यांनी ती घेतील नाही तर
आज्ञाभंगाच्या पापामुळे ते मरतील. मी परमेश्वराने त्यांना या
पिवतर् कामासाठी वेगळे केले आहे.

10 फक्त याजकाच्या कुटंुबातील लोकांनी पिवतर् अन्न
खावे; त्याच्याकडील पाहुण्याने िकंवा त्या याजकाने कामाला
लावलेल्या मजुराने पिवतर् अन्न खाऊ नये; 11 परंतु याजकाने
स्वत:चे पैसे देऊन एखादा गुलाम िवकत घेतला असेल तर त्या
गुलामाने व याजकाच्या घरात जन्मलेल्या त्याच्या मुलाबाळांनी
त्या पिवतर् अन्नातनू खावे.
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12 याजकाच्या मुलीने याजक वंशाच्या बाहेरच्या
मनुष्याबरोबर लग्न केले असेल तर ितने पिवतर् पदाथर्
खाऊ नयेत. 13 याजकाची मुलगी िवधवा झाली असेल िकंवा
ितच्या नवर्याने ितला सोडून िदले असेल, ितला एकही मलू
झालेले नसेल व परत ती तरुणपणी होती तशीच आपल्या
विडलाच्या घरी राहत असेल तर मग आपल्या विडलाच्या
म्हणजे याजकाच्या घरातील पिवतर् अन्नातनू ितने खावे,
परंतु याजकाच्या घरचे पिवतर् अन्न फक्त त्याच्या कुटंुबातील
लोकांनीच खावे परिकयाने खाऊ नये.

14 एखाद्याने चुकून पिवतर् पदाथर् खाल्ला तर त्याने
त्या खाल्लेल्या पदाथार्इतकी व त्या पदाथार्च्या पाचव्या
िहश्श्याइतकी िकंमत भरपाई म्हणनू त्यामध्ये घालनू याजकास
द्यावी.

15 इसर्ाएल लोक परमेश्वरास अपर्णे देतात तेव्हा ती अपर्णे
पिवतर् होतात, म्हणनू ती पिवतर् अपर्णे याजकाने अपिवतर्
करु नयेत; 16 जर याजकांनी त्यांना पिवतर् अपर्णे खाण्याची
परवानगी िदली तर ते स्वत:वर अपराध ओढवनू घेतील. आिण
त्या अपराधाबद्दल त्यांना पैसे भरावे लागतील. मी परमेश्वर
त्यांना *पिवतर् करणारा आहे!

17 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 18 अहरोन, त्याचे
पुतर् व सवर् इसर्ाएल लोक ह्याना सांग की तुम्हा इसर्ाएल
लोकांपैकी िकंवा तुम्हामध्ये राहणार्या उपरी लोकांपैकी कोणाला
आपल्या नवसाचा िकंवा काही िवशेष कारणासाठी स्वखुशीचा
परमेश्वरासाठी यज्ञबली अपार्वयाचा असेल, 19 व तो मान्य
असणारा असावा जसे गुरे, मेंढरे िकंवा बकरे ह्यापैकी असेल तर
तो त्यांच्यातील नर असावा, व त्याच्यात काहीही दोष नसावा!

20 परंतु दोष असलेली कोणतीही अपर्णे तू िस्वकारू नये; त्या
अपर्णामुळे मला संतोष होणार नाही!
* 22:16
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21 एखाद्या मनुष्यास आपला नवस फेडण्यासाठी िकंवा
खुशीच्या अपर्णासाठी परमेश्वरास गुरांढोरातनू िकंवा
शेरडांमें ढरातनू शांत्यपर्ण करावयाचे असेल तर ते दोषहीन
असावे म्हणजे ते मान्य होईल. 22 आंधळा, हाड मोडलेला,
लुळा, वाहती जखम असलेला िकंवा अंगवार मस, चाई, खरुज
असा त्वचेचा रोग असलेला असा कोणताही पर्ाणी परमेश्वरास
अपूर् नये, िकंवा परमेश्वराकिरता वेदीवर त्याचा अपर्ण म्हणनू
होम करु नये. 23 गोर्हा िकंवा में ढा ह्याचा एखादा पाय आखुड
पणूर्पणे न वाढलेला िकंवा पर्माणाबाहेर लांब असेल तर तो
खुशीच्या अपर्णाकिरता चालेल, पण नवस फेडण्याकिरता त्याचा
स्वीकार होणार नाही.

24 ज्याचे अंड ठेचलेले, िचरडलेले िकंवा फाटलेले असेल
असा पर्ाणी परमेश्वरास अपर्ण करु नये अशा गोष्टी तुम्ही
तुमच्या देशात करु नयेत. 25 देवाला अपर्ण करण्यासाठी म्हणनू
कोणतेही पर्ाणी तुम्ही परराष्ट्रीय लोकांकडून घेऊ नये कारण
त्या पर्ाण्यांना काही इजा झालेली असेल िकंवा त्यांच्यात काही
दोष असेल तर; ते पर्ाणी स्वीकारले जाणार नाहीत!

26 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 27 वासरू, कोकरु िकंवा करडू
जन्मल्यावर सात िदवस त्याच्या आईजवळ असले पािहजे;
आठव्या िदवशी व त्यानंतर ते परमेश्वरास अपर्ण म्हणनू अपर्ण
करण्यासाठी स्वीकारावयास योग्य ठरेल.

28 परंतु गाय व ितचे वासरु, मेंढी व ितचे कोकरु ह्यापर्माणे
एखादा पर्ाणी व त्याची आई ह्यांचा एकाच िदवशी वध करु नये.
29परमेश्वराकिरता तुम्हास उपकारस्तुतीचा यज्ञबलीअपार्वयाचा
असल्यास तो देवाला संतोष देईल अशापर्कारे तुम्ही अपार्वा.
30अपर्ण केलेल्या पशचेू मांस त्याच िदवशी तुम्हीखाऊनटाकावे;
त्यातील काहीही दुसर्या िदवशी सकाळपयर्ंत िशल्लक ठेवू नये.
मी परमेश्वर आहे!
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31 तुम्ही माझ्या आज्ञांची आठवण ठेवनू त्या पाळाव्या; मी
परमेश्वर आहे!

32 तुम्ही माझ्या पिवतर् नांवाचा अनादर करू नये. माझे भय
धरावे! इसर्ाएल लोकांमध्ये मला पिवतर् मानण्यात येईल; मी
तुम्हास माझे पिवतर् लोक केले आहे मी परमेश्वर आहे! 33 मी
तुम्हास िमसर देशातनू बाहेरआणले,आिणमी तुमचा देवझालो,
मी परमेश्वर आहे!”

23
1परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इसर्ाएल लोकांस असे सांग.

परमेश्वराने नेमलेल सण, पिवतर् मेळे भरवण्यासाठी म्हणनू
तुम्ही जाहीर करावे; ते माझे नेमलेले पिवतर्सणआहेत.

3सहा िदवसकामकाजकरावे, परंतु सातवा िदवस, िवसाव्याचा
शब्बाथ िदवस व पिवतर् मेळ्याचा िदवस होय; या िदवशी तुम्ही
कसलेही काम करु नये; तुमच्या सवर् घराघरात हा परमेश्वराचा
शब्बाथ असावा.

. 28:16-25
4 परमेश्वराने ठरिवलेले सणाचे िदवस तुम्ही पिवतर् मेळ्याचे

िदवस म्हणनू जाहीर करावे; ते हे, 5 पिहल्या मिहन्याच्या
चौदाव्या *िदवशी संध्याकाळपासनू परमेश्वराचा वल्हांडण सण
आहे. 6 त्याच िनसान मिहन्याच्या पंधराव्या िदवशी परमेश्वराचा
बेखमीर भाकरीच्या सणाचा िदवस येतो. तेव्हा तुम्ही सात िदवस
बेखमीर (खमीर न घातलेली भाकर खावी).

7 सणाच्या पिहल्या िदवशी तुम्ही पिवतर् मेळा भरवावा;
त्यािदवशी तुम्ही कसलेही काम करु नये. 8 सात िदवस तुम्ही

* 23:5 16 ते एिपर्ल 15 च्या दरम्यान
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परमेश्वराकिरता अग्नीत हव्य अपार्वे आिण सातव्या िदवशी
आणखी दुसरा पिवतर् मेळा भरवावा; त्यािदवशी काही काम करु
नये.”

9 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 10 “इसर्ाएल लोकांस सांग:
मी तुम्हास देत असलेल्या देशात तुम्ही जाऊन पोहोचाल व
हंगामाच्या वेळी कापणी कराल त्यावेळी िपकाच्या पिहल्या
उपजातील पें ढी तुम्ही याजकाकडे आणावी; 11याजकाने ती पें ढी
शब्बाथाच्या दुसर्या िदवशी परमेश्वरासमोर ओवाळावी म्हणजे
ती तुमच्यासाठी मान्य होईल. शब्बाथाच्या पुढच्या िदवशी ती
याजकाने ओवाळावी.

12 पें ढी ओवाळाल त्यािदवशी िनदो र्ष अशा एक वषार्च्या
में ढ ाचे होमापर्ण परमेश्वरासाठी करावे; 13 तुम्ही त्याचबरोबर
तेलात मळलेल्या दोन दशमांश सिपठा अन्नापर्ण अपार्वे.
हे परमेश्वरासाठी सुवािसक हव्य होय; आिण त्या बरोबरचे
पेयापर्ण म्हणनू एकचतुथार्ंश हीन† दर्ाक्षरस अपार्वा. 14 तुम्ही
आपल्या देवाला हे सवर् अपर्ण आणाल, त्या िदवसापयर्ंत नव्या
िपकाची भाकर, िकंवा हुरडा िकंवा िहरव्या धान्याची भाकर
खाऊ नये; तुम्ही जेथे कोठे रहाल तेथे तुमच्याकिरता हा िनयम
िपढ ानिपढ ा कायमचा चालू राहील.

. 34:22; . 28:26-31; . 16:9-10
15 तुम्ही शब्बाथ िदवसाच्या दुसर्या िदवशी सकाळी जेव्हा

ओवाळणीची पें ढीआणाल, त्या िदवसापासनू सातशब्बाथ िदवस
मोजावे; 16सातव्या शब्बाथ िदवसानंतर दुसर्या िदवशी येणार्या
पन्नासाव्या िदवशी तुम्ही परमेश्वराकिरता नवे अन्नापर्ण
आणावे.
† 23:13
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17 त्यािदवशी तुम्ही आपल्या घरातनू दोन दशांश एफाभर
मैद्याच्या,खमीरघालनू भाजलेल्या दोनभाकरीओवाळण्यासाठी
आणाव्या; परमेश्वराकिरता हे पिहल्या उपजाचे अपर्ण होय.
18एकगोर्हा, दोन में ढे व पर्त्येकी एक वषार्ची सात नर कोकरे ही
सवर् िनदो र्ष अशी घेऊन त्यांचा परमेश्वरासमोर अन्नापर्ण आिण
पेयापर्णासोबत परमेश्वरासाठी हव्य म्हणनू होम करावा. त्या
सुवािसक अपर्णामुळे परमेश्वरास संतोष होईल.

19आिणपापापर्णासाठी एकबकरा वशांत्यपर्णासाठी पर्त्येकी
एक वषार्ची दोन नर कोंकरे अपार्िवत. 20 याजकाने ती अपर्णे
पर्थम उपजाच्या भाकरीबरोबर त्या में ढ ांसह परमेश्वरासमोर
ओवाळावी; ती परमेश्वराकिरता पिवतर् आहेत; ती याजकाच्या
वाट ाची व्हावी. 21 त्याच िदवशी तुम्ही पिवतर् मेळा भरवावा;
तुम्ही कोणतेही काम करु नये; तुमच्या पर्त्येक घरासाठी हा
तुम्हास िपढ ानिपढ ा िनरंतरचा िनयम होय.

22 तसेच तुम्ही आपल्या जिमनीतील िपकाची कापणी कराल
तेव्हा तुमच्या शेताच्या कोनाकोपर्यातील सार्या िपकाची
कापणी करुनकाआिणसरवा वेचू नका;गरीब व तुमच्या देशातनू
पर्वास करणार्या उपरी लोकांसाठी तो राहू द्या, मी तुमचा देव
परमेश्वर आहे!”

. 29:1-6
23आणखी परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 24 “इसर्ाएल लोकांस

सांग: सातव्या मिहन्याचा पिहला िदवस हा िवसाव्याचा पिवतर्
िदवस असावा; त्यािदवशी पिवतर् मेळा भरवावा व पिवतर्
स्मरणासाठी तुम्ही कण फंुकावी; 25 तुम्ही कोणतेही कामकरुनये;
तर तुम्ही परमेश्वरास अपर्ण अपार्वे.”

. 29:7-11
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26परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 27 “सातव्या मिहन्याचा दहावा
िदवस हा पर्ायिश्चताचा िदवस म्हणनू पाळावा; त्यािदवशी
पिवतर् मेळा भरवावा; काही न खाता आपल्या िजवांस दंडन
करून नमर् व्हावे व परमेश्वरास अपर्ण अपार्वे.

28 त्यािदवशी तुम्ही कसलेही कामकाज करु नये कारण
तो पर्ायिश्चताचा िदवस आहे; त्यािदवशी तुमचा देव
परमेश्वर याच्यामोर तुमच्यासाठी पर्ायिश्चत करण्यात येईल.
29 त्यािदवशी जो मनुष्य काही न खाता आपल्या िजवास ताडन
करून आपणाला नमर् करणार नाही त्यास आपल्या लोकांतनू
बाहेर टाकावे.

30 त्यािदवशी कोणाही मनुष्याने जर कसलेही काम केले तर
मी देव त्यास त्याच्या लोकातनू नाहीसा करीन. 31 तुम्ही
अिजबात कसलेही काम करु नये; तुम्ही जेथे कोठे राहत असाल
तेथे तुमच्या सवर् घराघरात तुम्हास हा िपढ ानिपढ ा कायमचा
िनयम होय. 32 तो िदवस तुम्हास पिवतर् िवसाव्याचा शब्बाथ
िदवस व्हावा; त्यािदवशी तुम्ही काही न खाता आपल्या िजवास
ताडन करावे व नमर् व्हावे; त्या मिहन्याच्या नवव्या िदवसाच्या
संध्याकाळापासनू सुरवातकरून दुसर्या िदवशी संध्याकाळपयर्ंत
तुम्ही हा िवसाव्याचा िदवस पाळावा.”

. 29:12-40; . 16:13-17
33 परमेश्वर मोशेला पुन्हा म्हणाला, 34 “इसर्ाएल लोकांस

सांग: सातव्या मिहन्याच्या पंधराव्या िदवसापासनू पुढे सात
िदवसपयर्ंत परमेश्वराकिरता मंडपाचा सण पाळावा; 35 पिहल्या
िदवशी पिवतर् मेळा भरवावा; त्यािदवशी कसलेही कामकरु नये.
36सात िदवस परमेश्वरास अपर्ण अपार्वे;आठव्या िदवशी दुसरा
पिवतर् मेळा भरवावा व त्या िदवशीही परमेश्वरासअपर्णअपार्वे;
त्यािदवशी तुम्ही कसलेही काम करु नये.
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37परमेश्वराने हे सण नेमलेलेआहेत: त्यािदवशी पिवतर् मेळे
भरवावेत; त्यामध्ये योग्य वेळी हव्य म्हणजे होमापर्ण,अन्नापर्ण,
शांत्यपर्ण व पेयापर्ण परमेश्वरास अपार्वे. 38 परमेश्वराच्या
नेहमीच्याशब्बाथपालना िशवायअिधक म्हणनू हे सणाचे िदवस
तुम्ही साजरे करावेत; तुमची सणाची अपर्णे ही तुमची नवस
फेडीची अपर्णे, तुम्ही परमेश्वरास अपार्वयाच्या भेटी व इतर
अपर्णे,ह्यांच्यात भर घालणारी अपर्णे असावीत.

39 जिमनीचा उपज गोळा केल्यावर त्याच सातव्या
मिहन्याच्या पंधराव्या िदवसापासनू पुढे सात िदवसापयर्ंत
परमेश्वराकिरता सण पाळावा; त्यातील पिहला िदवस वआठवा
िदवस हे िवसाव्याचे िदवस म्हणनू पाळावे.

40 पिहल्या िदवशी तुम्ही झाडांची चांगली फळे, खजुरीच्या
झावळ्या दाट पालवीच्या झाडांच्या डहाळ्या आिण
ओहळालगतचे वाळंूज ही घेऊन तुमचा देव परमेश्वर यासमोर
सात िदवस उत्सव करावा. 41 पर्त्येक वषी र् सात िदवस
परमेश्वराकिरता हा सण पाळावा; तुमचा हा िपढ ानिपढ ा
कायमचा िनयम होय; सातव्या मिहन्यात हा सण पाळावा.

42 तुम्ही सात िदवस तात्पुरत्या उभारलेल्या मांडवात रहावे;
जन्मापासनू जे इसर्ाएल आहेत त्या सवार्नी मांडवात रहावे,
43 म्हणजे तुमच्या पुढील िपढ ांना कळेल की, मी इसर्ाएल
लोकांस िमसर देशातनू बाहेर आणले तेव्हा त्यांना तात्पुरत्या
उभारलेल्या मांडवात रहावयास लावले. मी परमेश्वर तुमचा देव
आहे!” 44 तेव्हा ह्यापर्माणे परमेश्वराने नेिमलेले सण मोशेने
इसर्ाएल लोकांस कळवले.

24

. 27:20-21
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1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इसर्ाएल लोकांस आज्ञा कर
की, दीप सतत तेवत राहनू पर्काश िमळावा म्हणनू जैतनूाचे
हातकुटीचे शुद्ध तेल त्यांनी तुझ्याकडे घेऊन यावे.

3 अहरोनाने दशर्नमंडपामध्ये साक्षपटासमोरील
अंतरपटाबाहेर परमेश्वरासमोर संध्याकाळपासनू सकाळपयर्ंत
दीप सतत तेवत ठेवावा; हा तुमचा िपढ ानिपढ ा कायमचा
िनयम होय. 4 त्याने परमेश्वरासमोर शुद्ध सोन्याच्या
दीपवृक्षावरील िदवे सतत तेवत ठेवावे.

5 तू मैदा घेऊन त्याच्या बारा पोळ्या भाज; एक पोळी
दोन दशमांश एफाभर सिपठाची करावी. 6 त्यांच्या दोन रांगा
करून एका रांगेत सहा सहा पोव्व्या शुद्ध सोन्याच्या मेजावर
परमेश्वरासमोर ठेवाव्यात.

7 पर्त्येक रांगेवर धपू ठेव ह्यामुळे परमेश्वरास अग्नीतंनू
केलेल्या अपर्णाचे ते पर्तीक असेल. 8 पर्त्येक शब्बाथ िदवशी
अहरोनाने त्या, परमेश्वरासमोर मांडाव्या; इसर्ाएल लोकांच्या
वतीने हा सवर्काळचा करार होय. 9 ती भाकर अहरोन व त्याचे
पुतर् ह्यांचा कायमचा वाटा होय; त्यांनी ती पिवतर् िठकाणी
खावी; कारण कायमच्या िनयमापर्माणे परमेश्वरास अिपर्लेल्या
अपर्णांपैकी ती त्यास परमपिवतर् होय.”

10 त्याकाळी कोणा एका इसर्ाएली स्तर्ीला िमसरी
पुरुषापासनू झालेला एक मुलगा होता; तो इसर्ाएली होता
व इसर्ाएल लोकांपर्माणे वागत होता. तो छावणीत एका
इसर्ाएल मनुष्याशी भांडू लागला. 11 तो इसर्ाएली स्तर्ीचा
मुलगा परमेश्वराच्या नांवाची िनंदा करून िशव्याशाप देऊ
लागला म्हणनू लोकांनी त्यास मोशेकडे आणले. त्याच्या आईचे
नाव शलोमीथ होते; ती दान वंशातील िदबर्ी ह्याची मुलगी
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होती; 12 त्याच्या संबंधी परमेश्वराची आज्ञा स्पष्टपणे कळावी
म्हणनू त्यांनी त्यास अटकेत ठेवले.

13 मग परमेश्वर देव मोशेला म्हणाला, 14 “तुम्ही त्या
िशव्याशाप देणार्या मनुष्यास छावणीबाहेर न्या; मग
िजतक्यांनी ती िनंदा ऐकली िततक्यांना एकतर् बोलावा; त्यांनी
आपले हात त्या मनुष्याच्या डोक्यावर ठेवावे; आिण मग सवर्
लोकांनी त्यास दगडमार करून मारुन टाकावे.

15 तू इसर्ाएल लोकांस अवश्य सांग की, जो कोणी आपल्या
देवाला िशव्याशाप देईल त्यानेआपल्या पापाची िशक्षाभोगावी.
16 जो कोणी परमेश्वराच्या नावाची िनंदा करील त्यास अवश्य
िजवे मारावे; सवर् मंडळीने त्यास दगडमार करावी; तो परदेशीय
असो िकंवा स्वदेशीय असो, त्याने परमेश्वराच्या नावाची िनंदा
केली तर त्यास अवश्य िजवे मारावे.

17जर एखादा मनुष्य दुसर्या मनुष्यास ठार मारील तर त्यास
अवश्य िजवे मारावे. 18जर कोणी दुसर्याच्या पशसू ठार मारील
तर त्याने त्याच्या बदली दुसरा पशू देऊन भरपाई करावी.

19 जो कोणी एखाद्याला दुखापत करील त्यास उलट त्याच
पर्कारची दुखापत करावी. 20 हाड मोडल्याबद्दल हाड मोडणे,
डोळ्याबद्दल डोळा, दाताबद्दल दात;ह्यापर्माणे एखाद्याने कोणा
मनुष्यासजी इजा केली असेल त्याच पर्कारची इजा त्यास केली
जावी. 21 पशलूा ठार मारणार्याने त्याची भरपाई करावी, पण
मनुष्य हत्या करणार्याला अवश्य िजवे मारावे.

22 परदेशीयांना व स्वदेशीयांना एकच िनयम लागू असावा;
कारण मी परमेश्वर तुमचा देव आहे!” 23 मोशेने इसर्ाएल
लोकांस ह्यापर्माणे सांिगतल्यावर त्यांनी त्या िशव्याशाप
देणार्या मनुष्यास छावणीबाहेर नेऊन दगडमार केला;
अशापर्कारे परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्यापर्माणे इसर्ाएल
लोकांनी केले.
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. 15:1-11
1 सीनाय पवर्तावर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 इसर्ाएल

लोकांस असे सांग: मी तुम्हास देत असलेल्या देशात तुम्ही
जाऊन पोहोचाल त्यावेळी देशाने परमेश्वरासाठी पिवतर्
शब्बाथ म्हणजे पिवतर् िवसाव्याची वेळ पाळावी.

3 सहा वष आपली शेती करावी आिण सहा वष आपल्या
दर्ाक्षमळ्याची छाटणी करावी आिण त्याचे पीक जमा
करावे; 4 पण सातव्या वषी र् देशाला िवसावा द्यावा म्हणजे
परमेश्वराकिरता हा पिवतर् शब्बाथाचा िवसावा असावा,
त्यावषी र् शेते पेरू नयेत आिण दर्ाक्षमळयाची छाटणी करु नये.

5 तुमचा हंगाम संपल्यानंतर आपोआप उगवलेले ध्यान्य कापू
नये; आिण न छाटलेल्या दर्ाक्षवेलीची फळे गोळा करु नयेत;
देशाला ते वषर् िवसाव्याचे वषर् असावे. 6तरी तुम्हासशब्बाथाच्या
वषार्त भरपरू अन्न िमळेल व तुमच्या दासदासीनंा, तुमच्या
मजुरांना व तुमच्याबरोबर राहणार्या परदेशीयांनाही भरपरू अन्न
िमळेल; 7आिण तुमचीगायीगुरे व इतर पशूह्यांनाही भरपरूखाद्य
िमळेल.

8 तसेच तुम्ही सात वषार्चे सात गट मोजा-सात शब्बाथ वष-
म्हणजे सात गुिणले सात इतकी वष मोजा; तो एकोणपन्नास
वषार्चा काळ होईल. 9 मग सातव्या मिहन्याच्या दहाव्या
िदवशी म्हणजे पर्ायिश्चताचा िदवशीमोठ ाआवाजाचे में ढ ाचे
िशंग देशभर सवर्तर् फंुकावे. 10 त्या पन्नासाव्या वषार्ला
पिवतर् मानावे, आिण देशातील सवर् रिहवासी मुक्त झाल्याची
घोषणा करावी; या वषार्ला तुम्ही योबेल म्हणावे; या वषी र् तुम्ही
आपापल्या वतनात व आपापल्या कुटंुबात परत जावे.



25:11 lxxiii लेवीय 25:21

11 हे पन्नासावे वष तुमच्यासाठी योबेल *वषर् होय; त्यावषी र्
तुम्ही काही पेरु नये,आपोआप उगवलेले कापू नयेआिणछाटणी
न केलेल्या दर्ाक्षवेलीची फळेही गोळा करु नयेत; 12 कारण
ते योबेल वषर् होय; ते तुम्हाकिरता पिवतर् वषर् असावे; शेतात
सापडेल तो उपज तुम्ही खावा.

13यायोबेलवषी र्तुम्ही सवार्नंीआपापल्या वतनात परतजावे.
14 तुम्ही आपल्या शेजार्याला जमीन िवकाल िकंवा

त्याच्याकडून जमीन िवकत घ्याल तेव्हा एकमेकावर अन्याय
करु नका.

15 तुम्हास तुमच्या शेजार्याकडून जमीन िवकत घ्यावयाची
असेल तर गेल्या योबेल वषार्पासनू िकती वष झाली ती मोजा;
तुम्हास जमीन िवकावयाची असेल तर योबेल वषर् येईपयर्ंत ती
िकती वष पीक देईल ती मोजा; त्या वषार्वरुन खरेदी िवक्रीची
िकंमत ठरिवता येईल, कारण तो फक्त पुढच्या योबेल वषार्पयर्ंत
पीक घेण्याचे अिधकार तुम्हास िवकत आहे. 16 जर वष खपू
असतील, तर िकंमत जास्त असेल. जर वष कमी असतील तर
िकंमतही कमीअसेल. का? कारण तुमचा शेजारी तुम्हासखरोखर
फक्त काही िपकच िवकत आहे. पुढच्या योबेलच्या वषी र् जमीन
पुन्हा त्याच्या कुटंुबाच्या मालकीची होईल. 17 तुम्ही एकमेकांवर
अन्याय करु नये; तुम्ही परमेश्वराचे भय धरावे मी परमेश्वर
तुमचा देव आहे!

18माझ्या िवधी िनयमांची आठवण ठेवनू ते पाळा म्हणजे मग
तुम्हीआपल्या देशात सुरिक्षत रहाल; 19आिणभमूी तुम्हाकिरता
चांगले पीक देईल; मग तुम्हाकिरता भरपरू अन्न असेल व तुम्ही
देशात सुरिक्षत रहाल.

20 तुम्ही कदािचत म्हणाल, आम्ही पेरावयाचे नाही व पीक
गोळा करावयाचे नाही, तर मग सातव्या वषी र् खाण्याकिरता
आम्हास काहीच राहणार नाही. 21 िचंता करु नका! सहाव्या वषी र्
* 25:11
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मी तुमच्यावर कृपा करीन व मी तुम्हास अशी बरकत देईन की
जमीन तुम्हास तीन वषार्चे पीक देईल. 22मगआठव्या वषी र् तुम्ही
पेराल तोपयर्ंत तुम्ही जुना साठा खात रहाल, नवव्या वषार्चे पीक
हाती येईपयर्ंत तुम्ही जुना साठा खात रहाल.

23 जमीन खरोखर माझी आहे; म्हणनू ती तुम्हास कायमची
िवकता येणार नाही; तुम्ही परके व उपरी म्हणनू माझ्या
आशर्याला आला आहा; 24 म्हणनू तुझ्या वतनाच्या सवर्
व्यवहारात िवकलेली जमीन परत सोडवनू त्यांच्या घराण्यातील
कुळाला परत िमळण्याची तरतुद करावी. 25 तुझा कोणी भाऊबंद
कंगाल झाला आिण त्याने आपल्या वतनातील मालम ेचा
काही भाग िवकला तर त्याच्या सगळ्यात जवळच्या नातलगाने
पुढे येऊन आपल्या नातलगाकिरता खंडणी भरुन ती मालम ा
परत िवकत घेऊन सोडवावी.

26 आपल्या वतनाचा भाग सोडवनू घ्यावयास एखाद्या
मनुष्यासआपला जवळचा नातलग नसेल परंतु तो भाग सोडवनू
घ्यावयास त्याची स्वत:ची ऐपत वाढली असेल. 27 तर त्याने
जमीन िवकल्यापासनूची वष मोजावीत आिण त्यांची संख्या
पाहनू त्या जिमनीसाठी िकती िकंमत द्यायची ते ठरवावे आिण
ज्याला त्याने जमीन िवकली असेल त्यास िशल्लक रािहलेली
रक्कम द्यावी. 28 पण ते वतन परत िमळिवण्याची त्यास
ऐपत नसेल तर आपली जमीन त्याने योबेल वषार्पयर्ंत िवकत
घेणार्याच्या ताब्यात राहू द्यावी; योबेल वषी र् ती सुटेल आिण
मग ते वतन परत योग्य मालकाकडे जाईल.

29 एखाद्या मनुष्याने तटबंदीच्या नगरात असलेले आपले घर
िवकले, तर ते िवकल्यावर एक वषार्च्या आत सोडवनू परत
घेण्याचा त्यासहक्कआहे,वतो हक्कएकवषर्भर राहील. 30परंतु
वषर् संपण्याच्या आत त्याने ते सोडिवले नाहीतर तटबंदीच्या
नगरातले ते घर िवकत घेणार्याचे होईल व िपढ ानिपढया
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त्याच्या वंशात कायम राहील; योबेल वषी र् ते आपल्या पिहल्या
मालकाकडे परत जाणार नाही.

31तटबंदी नसलेली नगरे उघड ा शेतासमान समजली जावी;
म्हणनू त्यातील घरे योबेल वषी र् ते परत िवकत घेतले जातील
व त्यांच्या पिहल्या मालकाकडे जातील. 32 परंतु लेव्यांच्या
नगरािवषयी म्हणावयाचे झाले तर त्यातील घरे लेव्यांना पािहजे
तेव्हा सोडिवता येतील.

33 एखाद्या लेव्याच्या वतनाच्या नगरातले घर जर कोणी
िवकत घेतले व ते त्यास सोडवता आले नाही तर ते घर
योबेल वषी र् परत त्या लेव्याचेच होईल; कारण लेव्यांच्या
वतनाच्या नगरातली घरेच काय ती लेवी वंशाची वतने होत;
ती इसर्ाएल लोकांनी त्यांना िदलेली आहेत. 34 लेवी लोकांच्या
नगराभोवतीच्या िशवारातल्या जिमनी व कुरणे िवकता येणार
नाहीत; ती कायमची त्यांच्या मालकीची होत.

35 तुझा एखादा भाऊबंद, त्याचे स्वत:चे पोट देखील भरता
येऊ नये, इतका कंगाल झाला तर तू त्यास परक्या िकंवा
उपर्यापर्माणे तुझ्याजवळ राहू द्यावे; 36 त्यास तू पैसे देशील
तर त्यावर व्याज घेऊ नको. परमेश्वर देवाचे भय धर व आपल्या
भाऊबंदाला आपल्यापाशी राहू दे. 37 तू त्यास उसने िदलेल्या
पैशांवर व्याज घेऊ नकोआिण त्यास िवकलेल्या अन्न धान्यावर
नफा काढण्याचा पर्यत्न करु नको. 38 मी परमेश्वर तुमचा देव
आहे; तुम्हास कनान देश द्यावा व तुमचा देव व्हावे म्हणनू मी
तुम्हास िमसर देशातनू बाहेर आणले.

39 तुझा एखादा भाऊबंद तुझ्यासमोर इतका कंगाल झाला की
त्याने स्वत:ला तुला दास म्हणनू िवकले तर त्यास गुलामापर्माणे
राबवनू घेऊ नको; 40योबेल वषार्पयर्ंत त्याने मजुरापर्माणे िकंवा
उपर्यापर्माणे तुझ्यापाशी रहावे व तुझी सेवाचाकरी करावी.
41 त्यावषी र् त्याने आपल्या मुलांबाळासह तुझ्यापासनू िनघनू
आपल्या वाडविडलांच्या वतनात परत जावे.
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42 कारण ते माझे दास आहेत! मी त्यांना िमसर देशातनू
सोडवनू बाहेर आणले; त्यांनी पुन्हा दास होऊ नये. 43 तू धनी
म्हणनू त्याच्यावर कठोरपणाने अिधकार चालवू नको; आपल्या
देवाचे भय धर. 44 तुमच्या दासदासी; तुमच्या देशासभोवतीच्या
राष्ट्रातनू तुम्ही आपणासाठी गुलाम आणावे.

45 तसेच तुमच्या देशात राहणार्या परदेशीय िकंवा उपर्या
लोकांच्या कुटंुबात जन्मलेली मुले तुम्ही गुलाम म्हणनू िवकत
घ्यावी; ती तुमची मालम ा होतील; 46 तुम्ही त्यांचा ताबा
आपल्यामागे आपल्या मुलांना द्यावा म्हणजे ते तुमच्या मुलांचे
दासदासी होतील; त्या लोकांस तुम्ही कायमचे गुलाम करून
घ्यावे; पण तुमच्या इसर्ाएल भाऊबंदानी आपला अिधकार
एकमेकांवर कठोरपणाने चालवू नये.

47 तुझा एखादा परदेशीय िकंवा उपरी शेजारी धनवान झाला
व त्याच्यापाशी असलेला तुझा एखादा बंधू कंगाल होऊन त्याने
स्वत:स तुम्हामध्ये राहत असणार्या त्या परदेशीयाला िकंवा
परदेशीयाच्या कुटंुबातील एखाद्याला गुलाम म्हणनू िवकले
असेल; 48 तर त्यांची िवक्री झाल्यावरही त्यास स्वत:ला
सोडवनू घेण्याचा हक्क राहील; त्याच्या भाऊबंदापैकी कोणासही
त्यास सोडवता येईल.

49 िकंवा त्याचा चुलता, चुलतभाऊअथवा त्याच्या कुळापैकी
कोणी जवळचा नातलग ह्यांना त्यास सोडवता येईल िकंवा
तो स्वत:च धनवान झाला तर त्यास स्वत: पैसे भरुन
स्वत:ची सुटका करून घेता येईल. 50 त्यास िवकत घेणार्या
परदेशीयाच्या बरोबर त्याने आपल्या िवक्रीच्या वषार्पासनू
योबेल वषार्पयर्ंत िहशोब करावा आिण वषार्च्या संख्येपर्माणे
िवक्रीची िकंमत ठरवावी;कारणखरे पाहता त्या मालकाने त्यास
फक्त थोडी वष मजुराच्या रोजापर्माणे लावल्यासारखेच आहे!

51 योबेलास बरीच वष असतील तर िवक्रीच्या रकमेतनू



25:52 lxxvii लेवीय 26:6

आपल्या मुक्ततेचे मोल त्या वषार्च्या संख्येच्या पर्माणात त्यास
परत द्यावे; ते वषार्च्या संख्येवर अवलंबनू राहील. 52 योबेलास
थोडीचवषअसतीलतर त्याने मळू िकंमतीपैकीथोडाचभागपरत
करावा.

53 त्याने आपल्या मालकापाशी सालादारापर्माणे रहावे;
तुमच्यासमोर त्याच्या मालकाचा अिधकार कठोरपणाने तुम्ही
त्याच्यावर चालू देऊ नये. 54 जरी त्या मनुष्यास पुन्हा कोणी
िवकत घेतले नाही, तरी तो स्वतंतर् होईल. योबेल वषी र् तो व
त्याची मुलेबाळे मुक्त होतील. 55 कारण इसर्ाएल लोक माझे
दासआहेत; त्या माझ्या दासांना मी िमसर देशातनू बाहेरआणले
आहे. मी तुमचा देव परमेश्वर आहे!

26
. 7:12-24; 28:1-68

1 तुम्ही आपणासाठी मतूी र् करु नका, तसेच कोरीव मतूी र्
िकंवा स्तंभआकृती कोरलेला पाषाण पजूा करण्यासाठीआपल्या
देशात, उभारू नका कारण मी परमेश्वर तुमचा देव आहे. 2 तुम्ही
माझ्या पिवतर् िवसाव्याच्या िदवसाची पिवतर् शब्बाथांची
आठवण ठेवनू तो पाळावा आिण माझ्या पिवतर् स्थांनािवषयी
आदर बाळगावा. मी परमेश्वर आहे.

3 तुम्हीआठवण ठेवनूमाझ्या िनयमापर्माणेचालावे वमाझ्या
आज्ञा पाळाव्या, 4 तुम्ही असे कराल तर मी तुमच्यासाठी योग्य
वेळी पाऊसपाडीन;जमीनआपले पीक देईलवमळ्यातीलझाडे
आपापली फळे देतील.

5 तुम्ही दर्ाक्षांच्या हंगामापयर्ंत धान्याची मळणी करीत रहाल
आिण पेरणीच्या िदवसापयर्ंत दर्ाक्षांची तोडणी करीत रहाल.
मग खाण्याकिरता तुम्हाजवळ भरपरू अन्न असेल, आिण तुम्ही
आपल्या देशात सुरिक्षत रहाल. 6 मी तुमच्या देशाला शांतता
देईन; तुम्ही शांतीने झोपी जाल; तुम्हास कोणाची भीती वाटणार



26:7 lxxviii लेवीय 26:16

नाही, मी िहंसर् पशूंना तुमच्या देशाबाहेर ठेवीन आिण तुमच्या
देशावर कोणी सैन्य चाल करून येणार नाही.

7 तुम्ही तुमच्या शतरं्ूचा पाठलाग कराल व त्यांचा पराभव
कराल. तुम्ही तुमच्या तलवारीनंी त्यांचा वध कराल.
8 तुमच्यातील पाच जण शंभरांना व शंभरजण दहा हजारांना
पळवनू लावतील. तुम्ही तुमच्या शतरं्ूचा पराभव कराल, व
तुमच्या तलवारीने त्यांना ठार माराल.

9 मग मी तुमच्याकडे वळेन व तुम्हास भरपरू संतती देईन
आिण तुमच्याशी केलेला माझा करार पक्का करीन; 10 तुम्हास
मुबलक धान्य िमळेल व ते वषर्भर पुरुन उरेल. तुम्हास नवीन
धान्य आल्यावर जुने बाहेर काढावे लागेल म्हणजे नवीन धान्य
ठेवावयास जागा िमळेल.

11 मी तुम्हामध्ये माझी वस्ती करीन; आिण मी तुमचा
ितरस्कार करणार नाही. 12मी तुमच्यामध्ये चालेनआिण तुमचा
देव होईन,आिण तुम्ही माझे लोक व्हाल. 13मी परमेश्वर तुमचा
देव आहे. िमसर देशात तुम्ही गुलाम होता. मी तुम्हास िमसर
देशातनू बाहेर काढले; गुलाम म्हणनूकामकरतानाजडवजनांचा
भार वाहनू तुम्ही वाकून गेला होता. परंतु तुमच्या खांद्यावरील
जोखड मोडून मी तुम्हास पुन्हा ताठ चालवले आहे!

14परंतु जर तुम्ही माझे ऐकले नाही व या सवर् आज्ञा पाळल्या
नाहीत; 15 तुम्हीजरमाझे िविधमानण्यासनकार िदला वमाझ्या
आज्ञा पाळण्याचे तुच्छ मानले,आिण माझ्या सवर् आज्ञा अमान्य
करून माझा करार मोडला.

16 जर तुम्ही तसे कराल तर मग तुम्हावर भयंकर संकटे
येतील असे मी करीन; क्षयरोग व ताप ह्यानी मी तुम्हास
पीडीन; ती तुमची दृष्टी नष्ट करतील, व तुमचा जीव घेतील;
तुम्ही िबयाणे पेराल पण तुम्हास यश िमळणार नाही तुम्हास
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पीक िमळणार नाही आिण तुमचे शतर्ू तुमचे धान्य खाऊन
टाकतील. 17 मी माझे मुख तुमच्यािवरुध्द करीन, म्हणनू तुमचे
शतर्ू तुमचा पराभव करतील; जे लोक तुमचा दे्वष करीतात ते
तुमच्यावर अिधकार गाजवतील, आिण कोणी तुमचा पाठलाग
करत नसतानाही तुम्ही पळाल.

18 या नंतरही जर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळणार नाही; तर
तुमच्या पापाबद्दल मी तुम्हास सातपट िशक्षा करीन. 19 मी
तुमच्या बळाचा गवर् मोडून टाकीन; तुमचे आकाश लोखंडासारखे
व तुमची जमीन िपतळेसारखी करीन. 20 तुम्ही खपू कष्ट कराल
पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही; कारण तुमची जमीन पीक
देणार नाही व तुमची झाडे फळे देणार नाहीत.

21 तरीसुध्दा तुम्ही माझ्यािवरूद्ध वागाल व माझ्या आज्ञा
पाळण्यास नकार द्याल तर मी तुम्हावर तुमच्या पापांच्या मानाने
सातपट अिधक संकटे आणीन. 22 मी तुमच्यावर िहंस्तर् पशू
पाठवीन आिण ते तुमच्या मुलांबाळांना उचलनू घेऊन जातील;
ते तुमच्या गुराढोरांचा नाश करतील; आिण तुमची संख्या कमी
करतील. त्यामुळे तुमचे रस्ते ओस पडतील.

23 एवढे करुनही तुम्ही माझ्या िशक्षणाचा स्वीकार केला
नाही परंतु माझ्या िवरुध्द चालत रािहलात, 24 तर मी ही
तुमच्यािवरुध्द होईन आिण, मीच तुमच्या पापाबद्दल तुम्हास
सातपट ताडण करीन.

25मी तुमच्यावर तलवार आणीन ती करार मोडल्याचा बदला
घेईल. तुम्ही आपआपल्या नगरांत जमा व्हाल, तेव्हा मी तेथे
तुमच्यावर आजार पाठवीन, आिण तुम्ही तुमच्या शतर्ुच्या
बळामुळे पराभुत व्हाल. 26 मी तुमच्या धान्याचा पुरवठा बंद
करील तेव्हा दहा िस्तर्या एकाच चुलीवर तुमची भाकर भाजतील
व ती तुम्हास तोलनू देतील; ती तुम्ही खाल पण तुम्ही तृप्त
होणार नाही.
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27 एवढे सवर् करुनही तुम्ही माझे ऐकले नाही व तुम्ही
माझ्यािवरूद्ध वागला, 28 तर मग संतापनू मी तुमच्यािवरुध्द
चालेन आिण तुमच्या पापाबद्दल तुम्हास सातपट िशक्षा करीन!

29 तुमच्या मुलांचे व मुलीचें मांस खाण्याची पाळी तुम्हावर
येईल. 30 तुमच्या पुजेची उच्चस्थाने मी नष्ट करीन; तुमच्या
धपूवेद्या फोडून टाकीनआिण तुमच्या मतूी र्च्या मढ ांवर तुमची
मढी टाकीन; मला तुमचा वीट येईल.

31 मी तुमची नगरे नष्ट करीन, तुमची पिवतर् स्थळे ओसाड
करीन. तुमच्या सुवािसक दर्व्याचा वास मी घेणार नाही. 32मी
तुमचा देश ओसाड करीन; हे पाहनू तुमच्या देशात राहण्यास
येणारे तुमचे शतर्ू चिकत होतील. 33 परराष्ट्रांमध्ये मी तुमची
पांगापांग करीन; मी माझी तलवार उपसनू तुमच्या पाठीस
लागेन. तुमच्या देशाचा नाश होईल आिण तुमची शहरे ओसाड
पडतील.

34 िजतके िदवस देश ओसाड पडून राहील आिण तुम्ही
आपल्याशतरं्ूच्या देशात रहाल िततके िदवस तुमचा देशआपले
शब्बाथ उपभोगीत राहील. 35 देशओसाडअसेपयर्ंत तुम्ही राहत
असताना तुमच्या शब्बाथांनी िमळाला नाही इतका िवसावा
त्यास िमळेल. 36 तुमच्यातील जे उरतील त्यांच्या मनात ते
शतरं्ुच्या देशात असता मी अशी िभती घालीन की, उडणार्या
पाचोळ्याच्या आवाजाने ते पळून जातील, तलवार पाठीमागे
लागल्यासारखे ते पळतील; कोणी पाठीमागे लागले नसतांनाही
ते पडतील.

37 कोणी पाठीस लागले नसतांनाही तलवार पाठीस
लागल्यापर्माणे अडखळून एकमेंकावर पडतील. तुमच्या
शतर्ूिवरूद्ध उभे राहण्याइतके बळ तुमच्यात नसणार.
38 राष्ट्राराष्ट्रात पांगनू तुमच्या शतरं्ूच्या देशात तुम्ही
नाहीसे व्हाल. 39 तेव्हा उरलेले त्यांच्या शतरं्ूच्या देशात
आपल्या पापामुळे खंगत जातील आिण त्यांचे वाडवडील जसे
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त्यांच्या पापात खंगले त्यापर्माणे ते आपल्या पापात खंगत
जातील.

40 परंतु कदािचत ते आपली पापे व आपल्या वाडवडीलांची
पापे व त्यांनी माझ्यािवरूद्ध अपराध केला व माझ्या िवरुध्द
चालले हे कबलू करतील. 41या कारणामुळे, मीही त्यांच्यािवरुद्ध
होऊन, त्यांना त्यांच्या शतरं्ूच्या देशात आणले असे ते कबलू
करतील आिण त्यांचे अशुद्ध हृदय लीन होऊन ते आपल्या
पापांबद्दलची िशक्षा मान्य करतील. 42 तेव्हा जो करार मी
याकोबाशी केला तो मीआठवेन तसेच इसहाकाशी केलेला करार
व अबर्ाहामह्याच्याशी केलेला करार यांची मीआठवण करीन व
त्या देशाचीही मी आठवण करीन.

43 त्यांच्यावाचनू देश ओस पडेल आिण ओस असेपयर्ंत तो
आपल्या शब्बाथांचा िवसावा उपभोगीत राहील; त्यांनी माझे
िवधी मानण्यासनकार िदला व माझे िनयम तुच्छ लेखले म्हणनूच
त्यांना त्यांच्या पापाचा दंड भरावा लागेल.

44 इतके असताही ते त्यांच्या शतरं्ुच्या देशात असताना,
त्यांचा सपूंणर् नाश करावा व त्यांच्याशी केलेला करार अगदी
मोडून टाकावा, एवढा त्यांचा मी नकार करणार नाही, कारण
मी परमेश्वर त्यांचा देव आहे. 45 त्यांच्याकिरता मी त्यांच्या
वाडविडलांशी केलेल्या कराराची आठवण करीन, कारण मी
त्यांचा देव व्हावे म्हणनू त्यांच्या वाडविडलांना िमसर देशातनू
बाहेर आणले आिण हे सवर् इतर राष्ट्रांनी पािहले आहे. मी
परमेश्वर आहे!

46 हे िवधी, िनयम व िनबर्ंध परमेश्वराने इसर्ाएल लोकांसाठी
िदले. हे िनयम परमेश्वर व इसर्ाएल लोक ह्यांच्यामधील करार
आहे. हे िनयम परमेश्वराने सीनाय पवर्तापाशी मोशेला िदले ते
हेच होत मोशेने हे िनयम इसर्ाएल लोकांस सांिगतले.

27



27:1 lxxxii लेवीय 27:12

1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 इसर्ाएल लोकांस सांग:
एखाद्या मनुष्याने परमेश्वरास मानवाचा िवशेष नवस केला तर
त्या मनुष्याचे मोल याजकाने यापर्माणे ठरवावे.

3 वीस ते साठ वष वयाच्या आतील पुरुषाचे मोल
पिवतर्स्थानातील शेकेलाच्या चलनापर्माणे पन्नास शेकेल
रुपे असावे, 4आिण त्याच वयाच्या स्तर्ीचे मोल तीस शेकेल रुपे
असावे.

5 मुलगा पाच वष ते वीस वषार्ंच्या आतील वयाचा असेल तर
त्याचे मोल वीस शेकेल रुपे व मुलीचे दहा शेकेल रुपे असावे.
6 मुलगा एक मिहन्याहनू मोठा व पाचवषार्हनू लहान असला तर
त्याचे मोल पाच शेकेल रुपे व मुलीचे तीन शेकेल रुपे असावे.

7 साठ वष वा साठ वषार्हनू अिधक वष वयाच्या पुरुषाचे
मोल पंधरा शेकेल रुपे व स्तर्ीचे दहा शेकेल रुपे असावे.
8 परंतु तू ठरिवलेले मोल न देण्याइतका कोणी गरीब असेल तर
त्यास याजकापुढे आणावे; आिण याजकाने नवस करणार्याच्या
ऐपतीपर्माणे नवसाच्या मानवाचे मोल ठरवावे.

9 काही पशू परमेश्वरास अपर्ण करता येतात त्यापैकी कोणी
एखाद्या पशचूा नवस केला तर परमेश्वरास अपार्वयाचा असा
पर्त्येक पर्ाणी पिवतर् समजावा. 10 त्याने तो बदलू नये िकंवा
त्याच्या ऐवजी दुसरे काही देण्याचा पर्यत्नकरुनये. त्याने वाईट
पशू ऐवजी चांगला िकंवा चांगल्याबद्दल वाईट असा बदल करू
नये त्याने जर तसा बदल करण्याचा पर्यत्न केला तर मग ते
दोन्ही पिवतर् होतील व दोन्ही परमेश्वराच्या मालकीचे होतील.

11 काही पशू परमेश्वरास अपर्ण करावयास योग्य नसतात
ते अशुद्ध असतात कोणी अशुद्ध पशपैूकी एखादा परमेश्वरास
अपर्ण करावयास आणला तर त्याने तो याजकाकडे आणावा.
12तो पशू चांगला असो िकंवा वाईट असो याजकाने त्याचे मोल
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ठरवावे; याजक ठरवील ते त्याचे मोल समजावे. 13 पण नवस
करणार्याला तो पशू सोडवावयाचा असला तर त्या िकंमतीत
आणखी एकपंचमांश भर घालनू त्याने तो सोडवावा.

14एखाद्यानेआपले घर परमेश्वरास वािहले तर ते चांगलेअसो
िकंवा वाईट असो याजकाने त्या घराचे मोल ठरवावे; याजक
ठरवील ते त्याचे मोल समजावे. 15 परंतु घर वाहणार्याला ते
सोडवनू परत घ्यावयाचे असेल तर त्याने, याजकाने ठरवलेल्या
िकंमतीत एकपंचमांश भर घालनू ते सोडवावे; मग ते घर त्याचे
होईल.

16एखाद्यानेआपल्या शेतीचा काही भाग परमेश्वरास वािहला
तर त्यामध्ये िकती िबयाणे पेरले जाते त्यावरुन त्याचे मोल
ठरेल*; एक होमर†, सुमारे सहा बुशेल जवासाठी पन्नास शेकेल
रुपे अशी िकंमत असावी.

17 योबेल वषार्पासनू त्याने आपले शेत देवाला वािहले तर
याजक ठरिवल त्यापर्माणे त्याचे मोल होईल. 18 परंतु योबेल
वषार्नंतर जर एखाद्याने आपले शेत परमेश्वरास वािहले तर
पुढच्या योबेल वषार्पयर्ंत िजतकी वष उरली असतील िततक्या
वषार्चा िहशोब करून याजकाने त्याचे नक्की मोल ठरवावे.

19 शेत वाहणार्याला, मोल देऊन आपले शेत सोडवनू परत
घ्यावयाचे असले तर त्याच्या ठरवलेल्या िकंमतीत एकपंचमांश
भर घालनू त्याने ते सोडवावे. मग ते शेत परत त्याच्या मालकीचे
होईल. 20 त्याने ते शेत सोडिवले नसेल िकंवा दुसर्या कोणाला
ते िवकले असेल तर त्या पिहल्या मालकाला ते सोडवनू घेता
येणार नाही; 21 पण योबेल वषी र् ते शेत परत िवकत घेतले नाही
तेव्हा पणूर्पणे समिपर्त केलेल्या शेतापर्माणे परमेश्वराकिरता ते
पिवतर् ठरेल,अथार्त ते याजकाचे कायमचे वतन होईल.

* 27:16 † 27:16
300 िकलोगर्ाम
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22 स्वत:च्या कुळाचे नसलेले म्हणजे एखाद्याने स्वत: खरेदी
केलेले शेत त्यास परमेश्वराकिरता अपर्ण करावयाचे असेल,
23तर याजकाने योबेल वषार्पयर्ंत त्याचा िहशोब करावा व िजतके
मोल ठरेल िततके परमेश्वराकिरता पिवतर् समजनू त्याने त्याच
िदवशी ते देऊन टाकावे.

24ज्याच्याकडून त्याने ते शेत पिहल्यांदा खरेदी केलेले असेल
म्हणजे ज्याच्या वतनाचे तेअसेल त्याच्या ताब्यात ते योबेलवषी र्
परत जावे. 25 मोल देताना ते पिवतर्स्थानातील चलनापर्माणे
ठरिवलेले असावे. शेकेल म्हणजे वीस गेरा.

26 लोकांस गुरेढोरे, शेरडेमेढंरे िवशेष देणग्या म्हणनू अपर्ण
करता येतील परंतु त्यापैकी पर्थम जन्मलेला नर परमेश्वराचा
ठरलेला आहेच; त्याला, ते िवशेष भेट म्हणनू वाहू शकणार
नाहीत. 27 तो पर्थम जन्मलेला नर अशुद्ध पशपैूकी असला
तर याजकाने ठरवलेल्या मोलात एकपंचमांश भर घालनू अपर्ण
करणार्याने तो सोडवावा; पण तो सोडवीत नसला तर याजकाने
ठरवलेल्या िकंमतीला तो िवकून टाकावा.

28 लोक परमेश्वरास काही िवशेष देणगी देतात, ती देणगी
माणसे, पशू िकंवा वतनांची शेते या पर्कारची असेल, ती देणगी
परमेश्वराचीच आहे; ती सोडवनू परत घेता येणार नाही िकंवा
िवकता येणार नाही. 29 ती वािहलेली िवशेष देणगी मानव
पर्ाण्यांपैकी असेल तर त्या मानवाला सोडवनू घेता येणार नाही;
त्याचा अवश्य वध करावा.

30भमूीच्यासवर् उत्पन्नाचाएकदशांशभाग म्हणजे, शेतातील
सवर् उपज,आिण झाडे, वेली यांची फळे ह्यांचा एक दशांश भाग
परमेश्वराकिरता पिवतर्आहे. 31 म्हणनू एखाद्यालाआपला एक
दशांश भाग सोडवनू घ्यावयाचा असला तर त्याच्या िकंमतीत
एक पंचमांशाची भर घालनू त्याने तो सोडवावा.

32 गुरेढोर िकंवा शेरडेमें ढरे ह्यापैकी ज्यांची गणना काठीखालनू
चालवनू होते अशा पर्त्येक दहांपैकी एक पशू याजक घेईल.
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पर्त्येक दहावे जनावर परमेश्वराचे वेगळे केलेले असेल.
33 िनवडलेला पशू चांगला आहे िकंवा वाईट आहे या िवषयी
त्याच्या धन्याने िचंता करु नये िकंवा त्यास बदलू नये; त्याने
बदल करावयाचे ठरिवले तर मग तो पशू व त्याच्या बदलीचा पशू
असे दोन्ही पशू परमेश्वराकिरता पिवतर् होतील; िकंमत देऊन ते
सोडिवता येणार नाहीत.

34परमेश्वराने इसर्ाएललोकांकिरतासीनायपवर्तावरमोशेला
िदलेल्या आज्ञा याचआहेत.
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