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Leviticus

ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਭੂਿਮਕਾ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਿਲੱਤ ਅਰਾਧਨਾ
ਅਤੇ ਧਰਮ-ਿਬਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਸੰਬੰਧ “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ” ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਰਹੇ ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਸ਼ਬਦ 19:18 ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਆਿਖਆ: “ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰੀਂ । “
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ 1:1-7:38
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਸਹ 8:110:20
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ 11:1-15:33
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ 16:1-34
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ 17:127:34
ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਿਬਧੀ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਿਖਆ,
੨ “ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਿਲਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ
ਵੱਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਿਲਆਉਣਾ ।
੩ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਵੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼
ਰਿਹਤ ਨਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ । ੪ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ
ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
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ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੫ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢੇ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਿਛੜਕਣ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਹੈ । ੬ ਉਹ ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ
ਦੀ ਖੱਲ ਉਧੇੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰੇ । ੭ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਧਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਿਚਣਨ
। ੮ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ, ਉਹ ਿਸਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ
ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਕੇ
ਰੱਖਣ । ੯ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਧੋ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾੜੇ ।
੧੦ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਇੱਜੜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਿਰਆਂ
ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਨਰ ਿਲਆਵੇ, ੧੧ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਤਰ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਿਛੜਕਣ । ੧੨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੱਕੜ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਹੈ ।
੧੩ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਲਆ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾੜੇ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀ
ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਭੇਟ ਹੈ ।
੧੪ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਿਲਆਵੇ । ੧੫ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਿਸਰ
ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ । ੧੬ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਕੱਢ
ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੁਆਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ । ੧੭ ਉਹ
ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਉਹ ਨੂੰ
ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਹੈ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਠਿਹਰੇ ।
੨
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਿਬਧੀ
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੧ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟ ਸ਼ੁੱਧ
ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਲੁਬਾਨ ਰੱਖੇ
। ੨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੈਦੇ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੁਬਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ
ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾੜੇ । ੩ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਬਚ ਜਾਵੇ
ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ
ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ।
੪ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਿਲਆਵੇਂ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ । ੫ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਤਵੇ ਤੇ ਪਕਾਈ ਹੋਈ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਪਤੀਰੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ । ੬ ਤੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਵੀਂ । ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਹੈ । ੭ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਕੜਾਹੀ ਿਵੱਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ । ੮ ਤੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ
ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਜਕ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ । ੯ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਸਾੜੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ
। ੧੦ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੈ ।
੧੧ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਓ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਖ਼ਮੀਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਨਾ ਸਾਿੜਓ । ੧੨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੜ੍ਹਾਓ ਪਰ ਉਹ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੧੩ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਲੂਣ ਰਲਾਵੀਂ । ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਵੇ ਨੇਮ ਦਾ ਲੂਣ ਨਾ
ਘਟਾਵੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲੂਣ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ ।
੧੪ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ,ਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਦਾਿਣਆਂ ਦੇ
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ਹਰੇ ਿਸੱਟੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਅਰਥਾਤ ਮਸਲ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ ।
੧੫ ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲੁਬਾਨ ਰੱਖੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਹੈ । ੧੬ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਿਗਰੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਦਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੁਬਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾੜੇ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ ।
੩
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਿਬਧੀ
੧ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ
ਪਸ਼ੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ । ੨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਦੇ ਪਸ਼ੂ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਕਣ । ੩ ਉਹ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਰਥਾਤ
ਉਹ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ੪ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ, ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚਰਬੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਝੱਲੀ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ ।
੫ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜਨ
ਿਜਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਹੈ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਅਰਥਾਤ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ ।
੬ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਭੇਟ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇ,
ਭਾਵੇਂ ਨਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਚੜ੍ਹਾਵੇ । ੭ ਜੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਲੇਲਾ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵੇ
। ੮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਕਣ । ੯ ਤਦ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪੂਛ ਰੀੜ
ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ੧੦ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ
ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਝੱਲੀ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆਂ
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ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ । ੧੧ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾੜੇ, ਇਹ ਅੱਗ
ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ।
੧੨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਬੱਕਰਾ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ । ੧੩ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਕਣ । ੧੪ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ੧੫ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ
ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਝੱਲੀ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਗੁਰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ । ੧੬ ਜਾਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾੜੇ ।
ਇਹ ਸੁਗੰਧਤਾ ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਹੈ ।
੧੭ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ
ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ।
੪
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਿਬਧੀ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ੩ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਜਾਜਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਜੁਆਨ ਬਲ਼ਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ੪ ਉਹ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟ,ੇ ੫ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਜਾਜਕ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਿਲਆਵੇ
। ੬ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇ । ੭ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਤੇ ਜੋ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਵੇ, ਫੇਰ ਬਲ਼ਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ
ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵ,ੇ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ।
੮ ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ
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ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ
ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ੯ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਤੇ ਿਜਹੜੀ
ਚਰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਝੱਲੀ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ
ਕਰੇ, ੧੦ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਬਲੀ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਾਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾੜੇ
। ੧੧ ਪਰ ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਖੱਲ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ, ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ
ਆਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦਾ ਗੋਹਾ, ੧੨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਾ ਬਲ਼ਦ, ਉਹ ਡੇਿਰਆਂ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਵ,ੇ ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ ਿਜੱਥੇ
ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
੧੩ ਜੇ ਕਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਹੋਣ, ੧੪ ਤਾਂ ਜਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਜੁਆਨ
ਬਲ਼ਦ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਲਆਵੇ, ੧੫ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ
। ੧੬ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਜਕ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਿਲਆਵੇ । ੧੭ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੋਬ
ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ
ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇ । ੧੮ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ
ਤੇ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਵੇ, ਿਫਰ ਬਲ਼ਦ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ । ੧੯ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਤੇ ਸਾੜੇ । ੨੦ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ
ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਲ਼ਦ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ । ੨੧ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਸਾਿੜਆ ਸੀ, ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾੜੇ । ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ ।
੨੨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
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ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰਨ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ, ੨੩ ਤਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਉਸ ਤੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ,
੨੪ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ
ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ । ੨੫ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ
ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ । ੨੬ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਚਰਬੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
।
੨੭ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਣਜਾਣੇ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ, ੨੮ ਿਫਰ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ
ਲਈ ਿਲਆਵੇ । ੨੯ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਬਲੀ
ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਵੱਢ ਦੇਵੇ । ੩੦ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਮ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ । ੩੧ ਫੇਰ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਦਾ
ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
੩੨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੇਡ ਿਲਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼
ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਲੇਲੀ ਿਲਆਵੇ । ੩੩ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ,
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਦੇਵੇ । ੩੪ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਪਾਪ
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਿਸੰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ।
੩੫ ਫੇਰ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
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ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ, ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
।
੫
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
੧ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ
ਜਾਂ ਜਾਿਣਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਗਾ । ੨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣੇ
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਿਵੱਤਰ ਜਾਨਵਰ, ਜਾਂ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਪਸ਼ੂ, ਜਾਂ ਅਪਿਵੱਤਰ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਦੀ ਲੋਥ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਗਾ । ੩ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਿਕਸੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵਚ ਛੂਹ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਗਾ । ੪ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਭਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇਗਾ । ੫ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ ਿਜਸ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ । ੬ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੇ, ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ
।
੭ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ
ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਿਲਆਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਦੇ ਲਈ, ੮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਮਰੋੜ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ । ੯ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਛੜਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ । ੧੦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਿਬਧੀ ਦੇ
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ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
੧੧ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਿਲਆ ਸਕੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਏਫ਼ਾਹ ਦਾ ਦਸਵਾਂ
ਿਹੱਸਾ ਮੈਦਾ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਿਲਆਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ
ਪਾਵੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਲੁਬਾਨ ਰੱਖੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ । ੧੨ ਤਦ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ
ਕੇ ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾੜੇ । ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ । ੧੩ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬਿਚਆ
ਹੋਇਆ ਿਹੱਸਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਜਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਿਬਧੀ
੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੧੫ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਜੜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਭੇਡੂ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਓਨੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਹੋਵੇ,
ਿਜੰਨਾਂ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਵੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਸ ਨੇ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਭੇਡੂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
੧੭ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ । ੧੮ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ, ਉਹ
ਿਜੰਨਾਂ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਉਣ ਓਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਉਸ ਦੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੯ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
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੬
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ,
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ,
੩ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀ
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ,ੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਠਿਹਰਦਾ ਹੈ,
੪ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਨੇ ਖੋਹ
ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਲ ਨਾਲ ਿਮਲੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ,
ਜਾਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ, ੫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਿਜਸ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ
ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ । ੬ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਵੇ । ੭ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਹੋਮ ਬਲੀ
੮ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੯ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ: ਹੋਮ ਬਲੀ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ
ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਲ਼ਦੀ ਰਹੇ । ੧੦ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਕਤਾਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੰਗਰੱਖਾ ਪਿਹਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਿਜਹੜੀ
ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ । ੧੧ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਸਤਰ ਲਾਹ
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਡੇਿਰਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ । ੧੨ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਸਦਾ ਬਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ
ਬੁਝਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਣ
ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਦੀ ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ । ੧੩ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਸਦਾ ਬਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਨਾ ਬੁਝੇ ।
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ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
੧੪ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ: ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ । ੧੫ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ
ਤੇਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁਬਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੈਦੇ
ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਤੇ ਸਾੜੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਖਾਣ, ਉਹ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ । ੧੭ ਉਹ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ
ਨਾ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ
। ੧੮ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੈ । ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰੇਗਾ ।
੧੯ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨੦ ਿਜਸ ਿਦਨ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ
ਅਰਥਾਤ ਏਫਾਹ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ, ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧਾ
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ । ੨੧ ਉਹ ਤਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੀਂ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਦੇ ਇਸ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ ।
੨੨ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਉਹ ਉਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੈ
। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੇਟ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ । ੨੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਜਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਦੇ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ।
ਪਾਪ ਬਲੀ
੨੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨੫ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਬਧੀ ਇਹ ਹੈ: ਿਜੱਥੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਥੇ ਹੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ੨੬ ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ,
ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ । ੨੭ ਜੋ
ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ
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ਿਛੱਟੇ ਿਕਸੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਧੋ ਦੇਵੀਂ । ੨੮ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਕਾਇਆ
ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਿਵੱਚ
ਪਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ ।
੨੯ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ
। ੩੦ ਪਰ ਿਜਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਹੂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ
ਦਾ ਮਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ ।
੭
ਦੋਸ਼ ਬਲੀ
੧ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਬਧੀ ਇਹ ਹੈ: ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ੨ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ
ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਜਾਜਕ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਕਣ । ੩ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਰਥਾਤ ਮੋਟੀ ਪੂਛ ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਬੀ
ਿਜਹੜੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ । ੪ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚਰਬੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਝੱਲੀ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰੇ ।
੫ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸਾੜੇ । ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ । ੬ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ।
੭ ਿਜਵੇਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਬਧੀ ਹੈ । ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ
ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ । ੮ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਉਸ ਹੋਮ ਬਲੀ ਭੇਟ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਜਕ ਹੀ ਲੈ
ਲਵੇ । ੯ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਜੋ ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਤਵੇ
ਤੇ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਸੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ
੧੦
। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ
ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ।
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਭੇਟ
੧੧ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ: ੧੨ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ
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ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ
ਪਤੀਰੇ ਫੁਲਕੇ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ ਪਤੀਰੀ ਮੱਠੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇਲ
ਨਾਲ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ੧੩ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾਲ ਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ
। ੧੪ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹਰੇਕ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜਾ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਿਛੜਕੇ । ੧੫ ਅਤੇ ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਮਾਸ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ । ੧੬ ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਖਣਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਿਦਨ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ।
੧੭ ਪਰ ਉਸ ਬਲੀ ਦੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਬਿਚਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ । ੧੮ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ
ਬਲੀ ਦੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਉਹ
ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗਾ ।
੧੯ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮਾਸ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਛੋਹੇ, ਉਹ ਖਾਧਾ ਨਾ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ । ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ । ੨੦ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ । ੨੧ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ
ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ । ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ, ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ।
੨੨ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨੩ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਲਦ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਦੀ,
ਭਾਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ । ੨੪ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ
ਪਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਿੜਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ
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ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਇਓ । ੨੫ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਅਿਜਹੇ
ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ
ਜਾਵੇ । ੨੬ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਦਾ ਲਹੂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਨਾ ਖਾਣਾ । ੨੭ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ
ਜਾਵੇ ।
੨੮ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨੯ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ
ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ,
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੇ
। ੩੦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਵੇ
ਅਰਥਾਤ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚਰਬੀ ਿਲਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਛਾਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਿਹਲਾਈ ਜਾਵੇ । ੩੧ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਸਾੜੇ ਪਰ ਛਾਤੀ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਵੇ । ੩੨ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ
ਕਰਕੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ । ੩੩ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਉਸੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
੩੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਪੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ
ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੱਕ ਬਿਣਆ ਰਹੇ ।
੩੫ ਿਜਸ ਿਦਨ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਜਕਾਈ
ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ । ੩੬ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਰੋਜ਼ ਿਮਿਲਆ ਕਰੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੱਕ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
੩੭ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ, ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ,
ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ
ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ । ੩੮ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
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ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ-ਿਕਹੜੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ।
੮
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਸਹ
(ਕੂਚ 29:1-37)
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, ੨ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ, ਮਸਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਲ, ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ,
ਦੋ ਭੇਡੂਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ੩ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕਿਠਆ ਕਰੀਂ ।
੪ ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ, ਮੰਡਲੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕਠੀ ਹੋ ਗਈ ।
੫ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ । ੬ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ
ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨ੍ਹਵਾਇਆ, ੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ
ਪਟਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਚੋਗਾ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ
ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਪਟਕੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਦਾ ਲੱਕ ਕੱਸ ਿਦੱਤਾ । ੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੀਨਾਬੰਦ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਸੀਨਾਬੰਦ ਿਵੱਚ ਊਰੀਮ ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ ਨੂੰ ਰੱਿਖਆ । ੯ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਰਥਾਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ।
੧੦ ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ । ੧੧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੁਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ।
੧੨ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਚੁਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ । ੧੩ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਿਲਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਤੇ ਪਿਹਨਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਪਟਿਕਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਾਈਆਂ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
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੧੪ ਤਦ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਬਲ਼ਦ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ । ੧੫ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਹੂ ਨੂੰ ਡੋਲ੍ਹਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ । ੧੬ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ
ਚਰਬੀ, ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਪਰਲੀ ਿਝੱਲੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾਿੜਆ । ੧੭ ਪਰ ਬਲ਼ਦ, ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ, ਉਸ ਦਾ
ਮਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੋਹਾ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ, ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
੧੮ ਫੇਰ ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ । ੧੯ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਿਕਆ । ੨੦ ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਸਮੇਤ
ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸਾਿੜਆ । ੨੧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾਿੜਆ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤਾ ਅਰਥਾਤ ਹੋਮ ਬਲੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
੨੨ ਫੇਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਥਾਪਣ ਦੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ।
੨੩ ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ
ਤੇ ਲਗਾਇਆ । ੨੪ ਤਦ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥਾਂ
ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਿਕਆ । ੨੫ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਚਰਬੀ, ਮੋਟੀ ਪੂਛ, ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਜੋ
ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਪਰਲੀ ਿਝੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਿਲਆ ੨੬ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਤੇਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਮੈਦੇ ਦੀ
ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਤੇ
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ਰੱਿਖਆ । ੨੭ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਹਲਾਇਆ । ੨੮ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਤੇ ਸਾਿੜਆ । ਇਹ ਸੁੰਗਧਤਾ ਲਈ ਥਾਪਣ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਸੀ । ੨੯ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਇਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਥਾਪਣ ਦੇ ਭੇਡੂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
੩੦ ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲਹੂ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਿਛੜਿਕਆ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ।
੩੧ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਥਾਪਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ
ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਥੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ । ੩੨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਸ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ
ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਣਾ । ੩੩ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਪਣ ਦੇ
ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਥਾਪੇਗਾ । ੩੪ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਹੋਵੇ । ੩੫ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਰਾਤ-ਿਦਨ ਠਿਹਰੇ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਮਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । “ ੩੬ ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
੯
ਹਾਰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਬਲੀ-ਅਰਪਣ
੧ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ, ੨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ । ੩ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਛਾ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣ । ੪ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲ਼ਦ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ
ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ । “
੫ ਤਦ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ । ੬ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ । “ ੭ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਕਰ । “
੮ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਦੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ । ੯ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਲਹੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਪਰ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਕਲੇਜੇ
ਦੇ ਪਰਲੀ ਿਝੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਿੜਆ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੧੧ ਅਤੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਖੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ । ੧੨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਿਕਆ । ੧੩ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਿਸਰ ਸਮੇਤ ਿਲਆਏ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾਿੜਆ ।
੧੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਿੜਆ । ੧੫ ਤਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ
ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੧੬ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਿਲਆ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ
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। ੧੭ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ । ੧੮ ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ ਵੱਿਢਆ, ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਹੂ ਿਲਆਏ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਛੜਿਕਆ । ੧੯ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦੀ
ਚਰਬੀ, ਮੋਟੀ ਪੂਛ ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਬੀ ਜੋ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ
ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਪਰਲੀ ਿਝੱਲੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ੨੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ
ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਿੜਆ
। ੨੧ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨੨ ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ,
ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ।
੨੩ ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ
। ੨੪ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਿਨੱਕਲੀ ਉਸ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ
ਨੂੰ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸੀ, ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਜਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ।
੧੦
ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਦਾ ਪਾਪ
੧ ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਧੂਪਦਾਨੀ
ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਓਪਰਾ ਧੂਪ ਧੁਖਾਇਆ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਿਜਆ ਸੀ ।
੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਏ । ੩ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇਗੀ । “ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ ।
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੪ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਉਿਜਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ
ਇਲਜਫਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ । “ ੫ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੜਿਤਆਂ ਸਮੇਤ
ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ । ੬ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ
ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਮਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ
ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਕਰਨ,
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਲਾਈ ਹੈ । ੭ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲਣਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ । “ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ।
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨਯਮ
੮ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੯ “ਜਦ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਡਲੀ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਧ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰ
ਨਾ ਜਾਓ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇ ।
੧੦ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸਕੋ । ੧੧ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਿਸਖਾਓ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ । “
੧੨ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਲਆਜਾਰ ਅਤੇ
ਈਥਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਖਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ੧੩ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਤੇਰਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
। ੧੪ ਪਰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਪੱਟ ਨੂੰ ਤੂੰ,
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਕਸੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ । ੧੫ ਉਹ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ
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ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੱਟ ਅਤੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । “
੧੬ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੜੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ
ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸਾਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਆਖ
ਕੇ ਕ੍ਰੋਿਧਤ ਹੋਇਆ, ੧੭ “ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਪਾਪ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ? ੧੮ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦਾ
ਲਹੂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਗਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਂਦ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ । “ ੧੯ ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,ੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ? “ ੨੦ ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਿਗਆ
।
੧੧
ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ
(ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 14:3-21)
੧ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬੋਿਲਆ,
੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ: ੩ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਿਚਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
੪ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਿਜਵੇਂ ਊਠ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ੫ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚੂਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਤਾਂ
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ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ੬ ਅਤੇ ਸਿਹਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ
ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ੭ ਅਤੇ ਸੂਰ
ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਖੁਰ ਿਚਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ੮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ।
੯ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਅਰਥਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਖੰਭ ਅਤੇ ਿਛਲਕੇ ਹੋਣ । ੧੦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਿਛਲਕੇ ਨਾ
ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ । ੧੧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ
ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਣੋ । ੧੨ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ
ਿਛਲਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ।
੧੩ ਪੰਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਇਹ
ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਉਕਾਬ, ਿਗੱਧ, ਮੱਛੀ
ਮਾਰ, ੧੪ ਇੱਲ, ਿਗਰਝ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ੧੫ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ
ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ੧੬ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ, ਕਲਪੇਚਕ, ਕੋਇਲ, ਬਾਜ
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ੧੭ ਚੁਗਲ, ਜਲਕਾਊਂ, ਵੱਡਾ ਲੂ, ੧੮ ਰਾਜਹੰਸ,
ਹਵਾਿਸਲ, ਆਰਗਲ, ੧੯ ਲਮਢੀਂਗ, ਬਗਲਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ,
ਟਟੀਹਰੀ ਅਤੇ ਚਮਿਗੱਦੜ,
੨੦ ਸਾਰੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ । ੨੧ ਪਰ ਸਾਰੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੱਪਣ ਲਈ ਲੱਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ੨੨ ਉਹ ਇਹ
ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਡਾ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੀ
ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਭਰੇਲਾ ਅਤੇ ਿਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ।
੨੩ ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਘਸਰਨ ਅਤੇ ਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹਨ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ ।
੨੪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੨੫ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੁੱਕੇ
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ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੨੬ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਚਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੁਗਾਲੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇਗਾ । ੨੭ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਪੰਿਜਆਂ ਭਾਰ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੨੮ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ।
੨੯ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਛਛੂੰਦਰ, ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਗੌਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
੩੦ ਅਤੇ ਿਛਪਕਲੀ, ਕੋੜ੍ਹਿਕਰਲੀ, ਿਕਰਲੀ, ਅਜਾਤ ਅਤੇ ਿਗਰਿਗਟ, ੩੧ ਸਾਰੇ
ਿਘਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੩੨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਮਰ ਕੇ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ
ਲੱਕੜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਸਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਪੜ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਭਾਂਡਾ ਜੋ ਵਰਤਣ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੩ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਡੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇ । ੩੪ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੫ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਤੰਦੂਰ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੋੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਨਗੇ । ੩੬ ਪਰ
ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਸੋਤਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਠਿਹਰੇ ਪਰ ਜੋ
ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇ । ੩੭ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਥ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਕਸੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਤੇ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇਗਾ
। ੩੮ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਿਡੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ।
੩੯ ਫੇਰ ਿਜਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ
ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੪੦ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਤੋਂ
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ਕੁਝ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ,ੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ
।
੪੧ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਹਨ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ । ੪੨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਿਢੱਡ ਭਾਰ ਿਘਸਰਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਰ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ । ੪੩ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣਾ ਨਾ
ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ । ੪੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ,
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘਸਰਨ
ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ । ੪੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਠਿਹਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ ।
੪੬ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ, ੪੭ ਤਾਂ
ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
੧੨
ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੀ ਿਬਧੀ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ । ੩ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ੪ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ
ਲਹੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇਤੀ ਿਦਨ ਠਿਹਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਜਦ ਤੱਕ
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ । ੫ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ
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ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਛਆਹਠਵੇਂ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਸ ਲਹੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿਹਰੀ ਰਹੇ ।
੬ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ
ਲੇਲਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਘੁੱਗੀ, ਮੰਡਲੀ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ । ੭ ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਵੱਗਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ ।
੮ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ
ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਿਲਆਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੇ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
੧੩
ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਸੋਜ, ਜਾਂ ਪਪੜੀ, ਜਾਂ ਦਾਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਕੋੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜ਼ਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ ।
੩ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਗ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ
ਡੂੰਘਾ ਿਦਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇ ਿਕ ਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਖ ਕੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਖੇ । ੪ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਗ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਿਚੱਟਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਿਦਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ
ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ । ੫ ਅਤੇ
ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ । ੬ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਿਫੱਕਾ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫੈਿਲਆ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਪਪੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
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ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ । ੭ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਪੜੀ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲ
ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ । ੮ ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ
ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਪੜੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ।
੯ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦਾ
ਜਾਵੇ । ੧੦ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਜ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ
ਿਚੱਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਵੀ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ
ਸੋਜ ਿਵੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ੧੧ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਜਾਣੇ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ
ਪੁਰਾਣਾ ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਏ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਲੱਗ ਨਾ ਰੱਖੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ੧੨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਕੋੜ੍ਹ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਿਕ ਜਾਜਕ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਿਕ ਰੋਗੀ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋੜ੍ਹ ਨੇ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੈ, ੧੩ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਿਧਆਨ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕੋੜ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਿਚੱਟਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ੧੪ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਸ
ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇ । ੧੫ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ । ੧੬ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਿਚੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਜਕ
ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਵੇ । ੧੭ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ
ਿਚੱਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ,
ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ।
੧੮ ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਿਕਸੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ ੧੯ ਅਤੇ
ਫੋੜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਿਚੱਟੀ ਸੋਜ, ਜਾਂ ਿਚੱਟਾ-ਲਾਲ ਦਾਗ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ । ੨੦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ
ਉਹ ਸੋਜ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ
ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਫੋੜੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੋਇਆ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ । ੨੧ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ
ਅਤੇ ਵੇਖੇ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ
ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਿਫੱਕਾ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ । ੨੨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
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ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ । ੨੩ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਦਾਗ ਨਾ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋੜੇ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ।
੨੪ ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਜਲਣ ਦਾ ਦਾਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਲੇ
ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਿਵੱਚ ਿਚੱਟਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਲ-ਿਚੱਟਾ ਦਾਗ ਹੋਵ,ੇ ੨੫ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ
ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਿਦਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਣ ਦੇ ਦਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ।
੨੬ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵ,ੇ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਿਫੱਕਾ
ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ, ੨੭ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ । ੨੮ ਪਰ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਦਾਗ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਫੱਕਾ ਪੈ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਜ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਦਾਗ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ।
੨੯ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਿਸਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ
ਤੇ ਦਾਗ ਹੋਵੇ, ੩੦ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਮੜੀ
ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਿਦਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਪੀਲਾ ਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਦ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਸਰ ਜਾਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ
ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ । ੩੧ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਦਾਦ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ
ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ
। ੩੨ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਦਾਦ ਫੈਿਲਆ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੀਲਾ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦਾਦ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ੩੩ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ
ਸਥਾਨ ਨਾ ਮੁੰਿਨਆ ਜਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ਦਾਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਦਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ । ੩੪ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਉਸ
ਦਾਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਦ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਿਦਸੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ
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ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ । ੩੫ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਦ ਉਸ ਦੇ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ੩੬ ਤਾਂ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਦ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪੀਲੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ੩੭ ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾਦ ਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ ਵਾਲ
ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਦ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ । ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ।
੩੮ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਿਚੱਟੇ ਦਾਗ ਹੋਣ,
੩੯ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦਾਗ ਘੱਟ ਿਚੱਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦਾਗ ਹੀ ਹੈ,
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ।
੪੦ ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਲ ਿਸਰ ਤੋਂ ਝੜ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੰਜਾ ਤਾਂ ਹੈ,
ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ੪੧ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਗਏ ਹੋਣ,
ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਗੰਜਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ੪੨ ਪਰ ਜੇਕਰ
ਉਸ ਦੇ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਜਾਂ ਗੰਜੇ ਮੱਥੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ-ਲਾਲ ਿਜਹਾ ਫੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੰਜੇ ਮੱਥੇ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੋਇਆ ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ
। ੪੩ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਸ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸੋਜ ਉਸ ਦੇ ਗੰਜੇ
ਿਸਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੰਜੇ ਮੱਥੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਚੱਟੀ-ਲਾਲ ਿਜਹੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ੪੪ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ,
ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਿਵੱਚ ਹੈ । ੪੫ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ
ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ
“ਅਸ਼ੁੱਧ ! ਅਸ਼ੁੱਧ ! “ ਪੁਕਾਿਰਆ ਕਰੇ । ੪੬ ਿਜੰਨੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ
ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇ, ਓਨੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਰਹੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਕੱਲਾ ਵੱਸ,ੇ ਉਸ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ।
ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋੜ੍ਹ
੪੭ ਫੇਰ ਿਜਸ ਬਸਤਰ ਿਵੱਚ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨ ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਭਾਵੇਂ
ਕਤਾਨ ਦਾ, ੪੮ ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਣਨੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ
ਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ
। ੪੯ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਿਕਸੇ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਿਵੱਚ,
ਭਾਵੇਂ ਣਨੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹਰਾ
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ਜਾਂ ਲਾਲ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ
ਜਾਵੇ । ੫੦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ । ੫੧ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ
ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਣਨੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ
ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਗ ਇੱਕ
ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ੫੨ ਉਹ ਉਸ ਕੱਪੜੇ
ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਣਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਤਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ
ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ
ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ ।
੫੩ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਿਕ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ, ਨਾ ਤਾਣੀ,
ਨਾ ਣਨੀ, ਨਾ ਚਮੜੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਫੈਿਲਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ੫੪ ਤਾਂ ਜਾਜਕ
ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ । ੫੫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੋਗ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਬਦਿਲਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਰੋਗ ਫੈਿਲਆ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜੀਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਗ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ
ਹੈ । ੫੬ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਗ
ਕੁਝ ਿਫੱਕਾ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਣਨੀ
ਿਵੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ੫੭ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਫੇਰ ਵੀ
ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਾਣੀ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਣਨੀ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ
ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਵੀਂ । ੫੮ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਿਜਸ ਦੀ ਤਾਣੀ ਜਾਂ
ਣਨੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਹ ਧੋਤੀ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
੫੯ ਿਕਸੇ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਣੀ ਿਵੱਚ,
ਭਾਵੇਂ ਣਨੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਿਵੱਚ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ ।
੧੪
ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ

ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ੧੪:੧

30

ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ੧੪:੧੬

੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਕੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ: ਉਹ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ ੩ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਡੇਰੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵ,ੇ ੪ ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ
ਿਕ ਉਹ ਦੋ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਛੀ, ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ
ਜ਼ੂਫਾ ਿਲਆਵੇ, ੫ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਮੱਟੀ
ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵ,ੇ ੬ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਪੰਛੀ, ਿਦਆਰ ਦੀ
ਲੱਕੜ, ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਜੂਫ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਉਸ
ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਦੇਵ,ੇ ਜੋ ਵੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
੭ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਵਾਰ ਿਛੜਕੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਦੇਵੇ ।
੮ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾ
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਪਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰੇ । ੯ ਪਰ
ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ, ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਿਟਆਂ ਦੇ
ਵਾਲ ਮੁਨਾ ਦੇਵ,ੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਮੁਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
੧੦ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਦੋ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ
ਲੇਲੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਏਫ਼ਾਹ ਦਾ ਦਸ ਿਤਹਾਈ
ਿਹੱਸਾ ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਉ ਤੇਲ ਿਲਆਵੇ । ੧੧ ਤਦ ਉਹ ਜਾਜਕ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ
ਦੀ ਿਬਧੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ । ੧੨ ਤਦ
ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਪਾਉ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਵੇ
। ੧੩ ਉਹ ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਢੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਅਤੇ ਹੋਮ
ਬਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾਜਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ
ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ੧੪ ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਤੇ ਲਾਵੇ । ੧੫ ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਾਉ
ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪਾਵੇ, ੧੬ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
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ਆਪਣੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਡੋਬ
ਕੇ ਉਸ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇ, ੧੭ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਤੇਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ
ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਲਗਾਵੇ । ੧੮ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਲ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ । ੧੯ ਜਾਜਕ ਪਾਪ
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਦੇਵੇ । ੨੦ ਤਦ ਜਾਜਕ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
।
੨੧ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਿਲਆ ਸਕੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਲਾ
ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਰਿਲਆ ਹੋਇਆ ਏਫ਼ਾਹ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ
ਮੈਦਾ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਉ ਤੇਲ ਿਲਆਵੇ, ੨੨ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ
ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਿਲਆਵੇ ਜੋ ਉਹ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਤਾਂ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ।
੨੩ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ । ੨੪ ਤਦ
ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਉ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਵੇ । ੨੫ ਫੇਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲੇਲੇ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ
ਿਸਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਤੇ ਲਗਾਵੇ
। ੨੬ ਫੇਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ
ਪਾਵੇ, ੨੭ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ
ਦੀ ਤਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਛੜਕੇ । ੨੮ ਫੇਰ
ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਿਸਰੇ
ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਤੇ ਲਗਾਵੇ, ੨੯ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਜੋ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰਿਹ
ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ
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ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ । ੩੦ ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹ ਿਲਆ ਸਿਕਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ੩੧ ਅਰਥਾਤ ਜੋ
ਪੰਛੀ ਉਹ ਿਲਆ ਸਿਕਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਜਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ।
੩੨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ
ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ ।
ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀ ਫਫੂੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਿਨਯਮ
੩੩ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੩੪ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ੩੫ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ । ੩੬ ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਘਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਜਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ
ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ । ੩੭ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ
ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਖੋਖਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣ, ੩੮ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ । ੩੯ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ
ਜਾਜਕ ਫੇਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਫੈਲ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ, ੪੦ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੋਗ
ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ
। ੪੧ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਫੇਿਰਓਂ ਿਛਲਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਮੱਟੀ ਨੂੰ
ਜੋ ਿਛੱਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ।
੪੨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਹੋਰ ਚੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿਲੱਪੇ ।
੪੩ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿਛੱਲਣ ਅਤੇ ਿਲੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇ, ੪੪ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੋਗ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ
ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ੪੫ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
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ਪੱਥਰ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਵਾ ਦੇਵੇ । ੪੬ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਈ
ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੪੭ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ
ਖਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਵੇ ।
੪੮ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਸ
ਘਰ ਨੂੰ ਿਲੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਗ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫੈਿਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰੋਗ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ੪੯ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ
ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਦੋ ਪੰਛੀ, ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ
ਜੂਫ਼ਾ ਲਵੇ । ੫੦ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਿਮੱਟੀ
ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਢੇ । ੫੧ ਤਦ ਉਹ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜੂਫ਼ਾ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ
ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵਗਦੇ
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੋਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇ । ੫੨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਲਹੂ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਜੀਉਂਦੇ ਪੰਛੀ, ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜੂਫ਼ੇ ਅਤੇ
ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ । ੫੩ ਪਰ ਉਸ ਜੀਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਦੇਵ,ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ।
੫੪ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਾਦ ਲਈ ਇਹੋ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ,
੫੫ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋੜ੍ਹ, ੫੬ ਅਤੇ ਸੋਜ, ਪੱਪੜੀ, ਅਤੇ ਦਾਗ ਦੇ
ਲਈ ੫੭ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋੜ੍ਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇਹ
ਹੀ ਹੈ ।
੧੫
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਮੇਹ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਮੇਹ
ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ । ੩ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੇਹ ਉਸ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ।
੪ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਿਜੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲਾ ਲੇਟ,ੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ । ੫ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਿਵਛਾਉਣੇ ਨੂੰ ਛੂਹ,ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ
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ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੬ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਿਜਸ ਤੇ
ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਿਠਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੭ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹ,ੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵ,ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੮ ਜੇਕਰ
ਕਦੀ ਪ੍ਰਮੇਹ ਦਾ ਰੋਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ,
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੯ ਿਜਹੜੀ ਕਾਠੀ ਤੇ
ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਠ,ੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ । ੧੦ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ
ਿਜਹੜੀ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਅਿਜਹੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੧੧ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਹ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਹੱਥ ਧੋਏ ਛੂਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੧੨ ਉਸ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਹ
ਵਾਲਾ ਛੂਹੇ, ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣ
।
੧੩ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮੇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਤ ਿਦਨ ਿਗਣੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ
ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੪ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ
ਉਹ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ । ੧੫ ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਹ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਕਰੇ ।
੧੬ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀਰਜ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੧੭ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਬਸਤਰ
ਜਾਂ ਚਮੜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰਜ ਪਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਿਹਣ । ੧੮ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੀਰਜ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਰਿਹਣ ।
੧੯ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਹ ਿਵੱਚ ਲਹੂ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੨੦ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਤਦ ਤੱਕ ਿਜਸ
ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹ
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ਸਭ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ । ੨੧ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੨੨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵ,ੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੨੩ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਿਵਛਾਉਣੇ
ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਛੂਹੇ, ਿਜਸ ਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਲਹੂ ਲੱਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੨੪ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਤ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇ ।
੨੫ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ
ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯੁਕਤ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਹੂ ਵੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੨੬ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਿਵਛਾਉਣੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਲੰਮੀ ਪਵੇ,
ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਿਹਰਣ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ
ਵਸਤੂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ । ੨੭ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ,ੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਠਿਹਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵ,ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ
ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ੨੮ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ
ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਿਗਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ੨੯ ਅੱਠਵੇਂ
ਿਦਨ ਉਹ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ । ੩੦ ਤਦ ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪ
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੇਹ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ।
੩੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਕਰਨਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਉਸ
ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰ ਨਾ
ਜਾਣ ।
੩੨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਵੀਰਜ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹੋਵੇ, ੩੩ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ,
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ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ ।
੧੬
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ
੧ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟ
ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ,
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ, “ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਇਆ
ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਤੇ
ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੩ ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਵੇ
ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਬਲ਼ਦ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਹੋਮ
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ । ੪ ਉਹ ਕਤਾਨ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕੁੜਤਾ,
ਕਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗਰੱਖਾ, ਕਤਾਨ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪਗੜੀ ਪਿਹਨ
ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ । ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਨਹਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਨੇ । ੫ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਮੇਮਣੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਲਵੇ
। ੬ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ।
੭ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੇਮਿਣਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ । ੮ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਕਿਰਆਂ ਤੇ
ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਦੇ ਲਈ
। ੯ ਿਜਸ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੇ, ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪ
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ । ੧੦ ਪਰ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਿਜਸ ਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ
ਲਈ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀਉਂਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
੧੧ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਿਲਆ ਹੈ, ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਿਲਆਂ ਦੀ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਧੂਪਦਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੁਗੰਧ
ਧੂਪ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੇ । ੧੩ ਉਹ ਉਸ ਧੂਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
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ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਤੇ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ
ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਢੱਕ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੧੪ ਤਦ ਉਹ ਬਲ਼ਦ
ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਿਛੜਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇ ।
੧੫ ਫੇਰ ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਵੱਢੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਛੜਕੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰੂਨ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਪੂਰਾ
ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ
ਜਾਵੇ । ੧੮ ਫੇਰ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਲਹੂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ
ਲਹੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਛੜਕੇ
। ੧੯ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਹੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ
ਤੇ ਿਛੜਕੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੇ ।
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਬੱਕਰਾ
੨੦ ਜਦ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਿਲਆਵੇ, ੨੧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ । ੨੨ ਉਹ
ਬੱਕਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਕਸੇ ਉਜਾੜ
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ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਛੱਡ
ਦੇਵੇ । ੨੩ ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕਤਾਨੀ ਬਸਤਰ
ਉਸ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਿਹਨੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ
ਰੱਖ ਦੇਵੇ । ੨੪ ਫੇਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ,
ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਬਸਤਰ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ
ਭੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ । ੨੫ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਉਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾੜੇ । ੨੬ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਲਈ
ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਵੇ । ੨੭ ਉਹ ਉਸ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਪਾਪ
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਖੱਲਾਂ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਵੇ । ੨੮ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ।
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ ਮੰਨਣਾ
੨੯ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ, ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ੩੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੋ । ੩੧ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ।
੩੨ ਿਜਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਜਾਜਕ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਨੇ ।
੩੩ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ।
੩੪ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੋ । “ ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
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੧੭
ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਜਸ ਕੰਮ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ: ੩ ਜੇਕਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬਲ਼ਦ, ਜਾਂ ਲੇਲਾ, ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਵੱਢ,ੇ ੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਿਲਆਵੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰੇ । ਉਸ ਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ । ੫ ਇਸ ਿਬਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਿਲਆਉਣ । ੬ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਛੜਕੇ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾੜੇ ।
੭ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਕਦੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
੮ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਹੋਮ ਬਲੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਜਾਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ੯ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਿਲਆਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ ।
੧੦ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਹੂ ਖਾਵੇ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਹੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੧੨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
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ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲਹੂ ਨਾ ਖਾਵੇ,
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਖਾਵੇ ।
੧੩ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਖਾਣ ਯੋਗ
ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਵੇ
। ੧੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ
ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ । ੧੫ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਾਵੇ,
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ । ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰੇਗਾ । ੧੬ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ
ਧੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਨਹਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸੇ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੈ ।
੧੮
ਵਰਿਜਤ ਯੋਨ ਸੰਬੰਧ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ
ਆਖ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ੩ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਨਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ । ੪ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ੫ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ । ਿਜਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੬ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਘਾੜਨ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੭ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਨੰਗੇਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ
ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ । ੮ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਇਹ
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨੰਗੇਜ ਹੈ । ੯ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ
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ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੌਤੇਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ
ਉਘਾੜੀਂ । ੧੦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ । ੧੧ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌਤੇਲੀ
ਭੈਣ ਦਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ । ੧੨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ । ੧੩ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰਗੇਜ
ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ । ੧੪ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ
ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੈ । ੧੫ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ,
ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ ।
੧੬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ
ਨੰਗੇਜ ਹੈ । ੧੭ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਨਾ
ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਘਾੜਣ ਲਈ
ਿਲਆਵੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ । ੧੮ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ
ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਘਾੜਣ ਲਈ ਨਾ ਿਵਆਹਵੀਂ ਜਦ ਿਕ ਤੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਅਜੇ
ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ । ੧੯ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਘਾੜਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ । ੨੦ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ
ਕਰੀਂ । ੨੧ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਾਵੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਂ, ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੨੨ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਇਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ । ੨੩ ਤੂੰ ਿਕਸੇ
ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ
ਇਸਤਰੀ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਗ ਕਰਵਾਏ,
ਇਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ।
੨੪ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰਨਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ,
ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ੨੫ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
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ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਗਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ੨੬ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ
ਅਿਜਹੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ । ੨੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ
ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੮ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਗਲ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਥੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
ਉਗਲ ਦੇਵ,ੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ । ੨੯ ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ । ੩੦ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਥੇ
ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ
।
੧੯
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮ
੧ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ
ਨੂੰ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ
ਹਾਂ । ੩ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ । ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ੪ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੂਰਤਾਂ ਢਾਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ । ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ।
੫ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਓ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂ । ੬ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਉਸੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਵੀ ਖਾਓ
ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਬਿਚਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ ।
੭ ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੮ ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਉਸ
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ ।
੯ ਫੇਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵੱਢਣਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
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ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਗਣਾ । ੧੦ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ
ਹਰੇਕ ਦਾਣਾ ਨਾ ਤੋੜੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਅੰਗੂਰਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੀਂ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ । ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ।
੧੧ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਛਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਝੂਠ
ਬੋਲਣਾ । ੧੨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੧੩ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਛੱਲ ਨਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਂ ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ । ੧੪ ਤੂੰ ਬਿਹਰੇ
ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਿਖਲਾਵੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਡਰੀਂ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੧੫ ਤੁਸੀਂ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਨਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੰਗਾਲ ਨਾਲ
ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਲਹਾਜ ਕਰੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੀਂ । ੧੬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁਗਲਖ਼ੋਰੀ
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਿਫਰੀਂ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਨਾ ਬਣਾਵੀਂ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੧੭ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀਂ । ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ ।
੧੮ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੀਂ,
ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰੀਂ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੧੯ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੀ
ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਿਮਲਾਵੀਂ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੀਂ ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਅਤੇ ਨ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਨਾ
ਪਾਵੀਂ ।
੨੦ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਦਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ
ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਾਂ ਨਾਲ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ
ਨਹੀਂ ਸੀ । ੨੧ ਉਹ ਪੁਰਖ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼
ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵੇ, ੨੨ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਾਪ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
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ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਹ ਪਾਪ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ
ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
੨੩ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁੰਨਤੀ
ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਖਾਧੇ ਨਾ ਜਾਣ । ੨੪ ਪਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਫਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰੇ । ੨੫ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਲ ਿਮਲੇ ।
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ।
੨੬ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ-ਟੋਹਣੇ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹੂਰਤ ਵੇਖਣਾ । ੨੭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਨਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਨਾ ।
੨੮ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੀਰਨਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੨੯ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਧਰਤੀ ਵੇਸਵਾਵ੍ਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਭਰ
ਜਾਵੇ । ੩੦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਨਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੩੧ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵੱਲ ਨਾ
ਮੁੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ।
੩੨ ਤੁਸੀਂ ਧੌਿਲਆਂ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੩੩ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸੇ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ । ੩੪ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਦੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸੇ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਹਾ
ਿਪਆਰ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ।
੩੫ ਤੁਸੀਂ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਨਾਪਣ ਿਵੱਚ, ਤੋਲਣ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਮਣਨ ਿਵੱਚ
ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨਾ । ੩੬ ਸੱਚੀ ਤੱਕੜੀ, ਸੱਚੇ ਵੱਟੇ, ਸੱਚਾ ਟੋਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਕੁੱਪਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ । ੩੭ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
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ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ
।
੨੦
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਆਖੀਂ, ਿਜਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣ । ੩ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਮੋਲਕ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੪ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਦੇਵਤੇ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ, ੫ ਤਦ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ।
੬ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਜਾਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾਂ । ੮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ।
ਮੈਂ ਉਹੋ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੯ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਿਰਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸੇ ਦੇ ਜੁੰਮੇ
ਹੋਵੇ ।
੧੦ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ
ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ । ੧੧ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ
ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਘਾਿੜਆ ਹੈ, ਉਹ
ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ । ੧੨ ਜੇਕਰ
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ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ
। ੧੩ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ ।
੧੪ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇ
ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਰਹੇ । ੧੫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ
ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ । ੧੬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਸੰਗ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ । ਉਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ ।
੧੭ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਸੌਤੇਲੀ, ਉਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨੰਗੇਜ ਵੇਖੇ
ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਘਾਿੜਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ
ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ । ੧੮ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਸੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਘਾੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ
ਸੁੰਬ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਸੁੰਬ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ । ੧੯ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਉਘਾੜੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ । ੨੦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ
ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਘਾਿੜਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰਨਗੇ । ੨੧ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ
। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਉਘਾਿੜਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇ-ਔਲਾਦ
ਰਿਹਣਗੇ ।
੨੨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਲ ਨਾ ਦੇਵੇ । ੨੩ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ
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ਚੱਲਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੨੪ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੫ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘਸਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ
ਨਾ ਕਰਨਾ । ੨੬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
੨੭ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ
ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ ।
੨੧
ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹਨ,
ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇ, ੨ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ
ਧੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ੩ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ
। ੫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨਾ ਮੁਨਾਉਣ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਮੁਨਾਉਣ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰੇ ਲਗਵਾਉਣ । ੬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਰਿਹਣ । ੭ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੇਸਵਾ ਜਾਂ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ
ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹੁਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ । ੮ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੯ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਜਾਜਕ
ਦੀ ਧੀ ਵੇਸਵਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ।
੧੦ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ
ਲਈ ਥਾਿਪਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨੰਗਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਬਸਤਰ ਪਾੜੇ । ੧੧ ਉਹ ਿਕਸੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ । ੧੨ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੧੩ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ
ਿਵਆਹ ਕਰੇ । ੧੪ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ, ਜਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵੇਸਵਾ
ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ
ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਆਹ ਕਰੇ । ੧੫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।
੧੬ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੧੭ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ
ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੧੮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਵ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਗੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਿਜਸ ਦਾ ਨੱਕ ਫੀਨਾ
ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਿਜਸ ਦੀ ਲੱਤ ਲੰਮੀ ਹੋਵ,ੇ ੧੯ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ
ਹੋਵੇ, ੨੦ ਜਾਂ ਕੁੱਬਾ, ਜਾਂ ਮਧਰਾ ਜਾਂ ਭੈਂਗਾ ਜਾਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਲ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੨੧ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ
ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ
ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ । ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਨਾ ਆਵੇ । ੨੨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ੨੩ ਪਰ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ

ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ੨੧:੨੪

49

ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ੨੨:੧੦

ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।
੨੪ ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ।
੨੨
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ,
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ
ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰਨ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅੱਿਗਓਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੪ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਹ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵੇ । ਿਜਹੜਾ
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹ,ੇ ਜੋ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਿਜਸ ਦਾ ਵੀਰਜ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੋਵੇ, ੫ ਜਾਂ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ
ਜੀਵ ਨੂੰ ਛੂਹ,ੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਹੋਵ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ
ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ੬ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਉਹ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹਾਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਿਕਸੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵੇ । ੭ ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ
। ੮ ਿਜਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਿੜਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ ।
੯ ਇਸ ਲਈ ਜਾਜਕ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦਾ
ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ
। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ੧੦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ
ਮਨੁੱਖ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਜਕ ਦੇ
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ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ
। ੧੧ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਵੇ, ਤਾਂ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ
ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੧੨ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਦੀ ਧੀ ਿਕਸੇ
ਪਰਾਏ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ
ਨਾ ਖਾਵੇ । ੧੩ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਜਕ ਦੀ ਧੀ ਿਵਧਵਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਿਤਆਗੀ
ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ,
ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ।
੧੪ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੇਵੇ
। ੧੫ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ
ਦਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਨਰਾਦਰ
ਨਾ ਕਰਨ । ੧੬ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਆ ਕੇ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਿਲਆਉਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ।
੧੭ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੧੮ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੁੱਖਣਾਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ੧੯ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਲ਼ਦਾਂ, ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਨਰ ਚੜ੍ਹਾਓ । ੨੦ ਪਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਦੋਸ਼ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੧ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖਣਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਬਲ਼ਦਾਂ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
੨੨ ਿਜਹੜਾ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਮੁਹਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦਾਦ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਹੋਵ,ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ੨੩ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂ
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ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ
ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੪ ਿਜਸ
ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ,
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ੨੫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਹੱਥ
ਤੋਂ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ
ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
੨੬ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨੭ ਜਦ ਕੋਈ ਬਲ਼ਦ, ਜਾਂ ਭੇਡ ਜਾਂ
ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ
ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੮ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ ਹੋਵ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੱਢੀਂ । ੨੯ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ । ੩੦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਛੱਡਣਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੩੧ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੩੨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਵਾਂ । ਮੈਂ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੩੩ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੨੩
ਖ਼ਾਸ ਪਰਬਾਂ ਲਈ ਿਬਧੀਆਂ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ “ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ੩ ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ
ਿਦਨ ਮਹਾਂ-ਸਬਤ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ
ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਬਤ
ਹੈ ।
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ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ
(ਿਗਣਤੀ 28:16-25 )
੪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਭਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ੫ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਧਵੇਂ
ਿਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ । ੬ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੱਤ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ । ੭ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ
ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ । ੮ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ । “
੯ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੧੦ “ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਅਤੇ ਆਖ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣਾ । ੧੧ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੂਲੇ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਹਲਾਵੇ । ੧੨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਿਹਲਾਓ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਲੇਲਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ੧੩ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਏਫ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋ ਦੱਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਕੁੱਪੇ ਦੀ ਚੁਥਾਈ ਦਾਖਰਸ ਹੋਵੇ । ੧੪ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਿਲਆਓ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰੇ ਿਸੱਟੇ
ਖਾਣਾ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇ ।
ਪਿਹਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪਰਬ
(ਿਗਣਤੀ 28:26-31)
੧੫ ਫੇਰ ਉਸ ਸਬਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ
ਪੂਲਾ ਿਲਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਬਤ ਿਗਣ ਲੈਣਾ । ੧੬ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਬਤ
ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਿਦਨ ਿਗਣ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ੧੭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ
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ਿਵੱਚੋਂ ਏਫ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਦਸਵੇਂ ਿਹੱਸੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ
ਿਲਆਉਣਾ, ਉਹ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਗੁੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਉਪਜ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਹੈ । ੧੮ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਸੱਤ ਲੇਲੇ, ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਦੋ ਭੇਡੂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਸਮੇਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇ । ੧੯ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਲੇਲੇ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ੨੦ ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਮੇਤ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ । ੨੧ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ । ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ-ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ ।
੨੨ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ
ਬੰਿਨ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵੱਢਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ
ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਗਣਾ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡ
ਦੇਣਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । “
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਬ
(ਿਗਣਤੀ 29:1-6)
੨੩ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨੪ “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਨੂੰ ਆਖ, ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਂ-ਸਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ
ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਕਰਨਾ ।
੨੫ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । “
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ
(ਿਗਣਤੀ 29:7-11)
੨੬ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨੭ “ਇਸੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ
ਦਸਵਾਂ ਿਦਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ
ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ੨੮ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ
ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੯ ਉਸ ਿਦਨ
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ
। ੩੦ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੧ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ
। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ
ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ । ੩੨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਨੌਵੇਂ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਿਵਸਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ ਮੰਨਣਾ । “
ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
(ਿਗਣਤੀ 29:12-40)
੩੩ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੩੪ “ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਇਸੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਹੋਵੇ । ੩੫ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ । ੩੬ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ
ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਭਾ ਦਾ
ਿਦਨ ਹੈ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ । “
੩੭ “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬ ਇਹ ਹੀ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਰਥਾਤ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ,
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ
ਿਨਯੁਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ । ੩੮ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ।
੩੯ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠਾ
ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣਾ । ਪਿਹਲਾ
ਿਦਨ ਸਬਤ ਅਤੇ ਅੱਠਵਾਂ ਿਦਨ ਵੀ ਸਬਤ ਹੋਵੇ । ੪੦ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਬੇਦ-ਮਜਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ । ੪੧ ਹਰ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣਾ । ਇਹ
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ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ । ੪੨ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ,
ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਹਨ, ਉਹ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ, ੪੩ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਨ, ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ । ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । “
੪੪ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਯੁਕਤ ਪਰਬਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ।
੨੪
ਪਿਵੱਤਰ ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ
(ਕੂਚ 27:20,21)
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਉਹ ਨਪੀੜ ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ
ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੀਵਾ ਸਦਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇ । ੩ ਹਾਰੂਨ ਉਸ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਰਦੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਠਿਹਰੇ । ੪ ਉਹ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇ ।
ਭੇਟ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
੫ ਤੂੰ ਮੈਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵੀਂ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੋਟੀ
ਿਵੱਚ ਏਫ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋ ਦਹਾਈ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇ । ੬ ਤਦ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਛੇਛੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਂ । ੭ ਤੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਲੁਬਾਨ ਰੱਖੀਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੇ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ
ਹੋਵੇ । ੮ ਹਰੇਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ,
ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ । ੯ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਕਰਕੇ ਹਾਰੂਨ
ਦੇ ਲਈ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ।
ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
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੧੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਸ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਿਮਸਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ, ੧੧ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ
। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ “ਸਲੁਮੀਥ” ਸੀ, ਜੋ ਦਾਨ ਦੀ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਦਬਰੀ ਦੀ
ਧੀ ਸੀ । ੧੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਲੈਣ ।
੧੩ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ੧੪ “ਿਜਸ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਤਦ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ
ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ । ੧੫ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪ ਹੀ
ਚੁੱਕੇ । ੧੬ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਿਨਸੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਹੋਵੇ । ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ।
੧੭ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ।
੧੮ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇਵੇ ।
੧੯ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ੨੦ ਸੱਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੱਟ, ਅੱਖ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ, ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ੨੧ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇਵ,ੇ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ੨੨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । “
੨੩ ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਕੁਫ਼ਰ
ਬਿਕਆ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
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੨੫
ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ: ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਲ
(ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 15:1-11)
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸਬਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਦਆ ਕਰਨਾ । ੩ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬੀਜੀਂ
ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਦੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਂ । ੪ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਸਬਤ ਦਾ ਿਵਸਰਾਮ ਿਮਿਲਆ ਕਰੇ । ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬੀਜੀਂ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਖਾਂ ਦੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਰੀਂ । ੫ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਆਪੇ
ਹੀ ਉਗ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਵੱਢੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਬਾਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦਾਖਾਂ ਤੋੜੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ । ੬ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਬਤ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ
ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ
ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਮਲੇਗਾ । ੭ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਉਪਜ ਤੋਂ ਹੀ ਿਮਲੇਗਾ ।
ਜੁਬਲੀ (ਅਨੰਦ) ਦਾ ਸਾਲ
੮ ਤੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਸਬਤ ਿਗਣ ਲਵੀਂ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਣੰਜਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ੯ ਤਦ ਤੂੰ
ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਨੰਦ ਦੀ
ਤੁਰ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਵਜਾਵੀਂ । ੧੦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ
ਮੁੜ ਜਾਣਾ । ੧੧ ਉਹ ਪੰਜਾਹਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੀਜਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਗ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ
ਤੋੜਨਾ । ੧੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ
। ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ।
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੧੩ ਇਸ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ
ਮੁੜ ਜਾਣਾ । ੧੪ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਣਉਿਚਤ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ
। ੧੫ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜੰਨ੍ਹੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ
ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਚੇ । ੧੬ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਨੁਸਾਰ,
ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਵੀਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਘਟਾਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚੇਗਾ
। ੧੭ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਨੇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੀਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ।
ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
੧੮ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਯਮਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ । ੧੯ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਲ ਉਪਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ
। ੨੦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ, ਨਾ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗ,ੇ ੨੧ ਤਦ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਬਰਕਤ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਧਰਤੀ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਫਲ ਉਪਜਾਵੇਗੀ । ੨੨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬੀਜੋਗੇ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ । ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਨਾ
ਿਮਲੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਪਜ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ।
ਜ਼ਮੀਨੀ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਿਬਧੀ
੨੩ ਧਰਤੀ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੇਚੀ ਨਾ ਜਾਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ । ੨੪ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ।
੨੫ ਜੇ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ
ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੇਚੀ ਸੀ । ੨੬ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ੨੭ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵ,ੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
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ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ
ਜਾਵੇ । ੨੮ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੇਚੀ
ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ
ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ ।
੨੯ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਘਰ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ । ੩੦ ਪਰ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਛੁਡਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਘਰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ
ਤੱਕ ਉਸੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
। ੩੧ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ । ੩੨ ਫੇਰ ਵੀ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਵੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਛੁਡਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ । ੩੩ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੇਵੀ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਛੁਡਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਵੇਿਚਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੈ । ੩੪ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ
ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ
।
ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ
੩੫ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਂ, ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ । ੩੬ ਉਸ
ਤੋਂ ਤੂੰ ਿਵਆਜ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਲਵੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ । ੩੭ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਿਵਆਜ
ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਖਲਾਵੀਂ । ੩੮ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ ।
ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਿਬਧੀ
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੩੯ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਸ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਵਾਈਂ ।
੪੦ ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ੪੧ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀ ਿਨੱਜ-ਭੂਮੀ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ । ੪੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵੇਚੇ ਨਾ ਜਾਣ ।
੪੩ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਨੇਰ ਨਾ ਕਰੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੀਂ । ੪੪ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ।
੪੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਪਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ
ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ । ੪੬ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ
ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਬਣਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਨੇਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ।
੪੭ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਓਪਰਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ
ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਓਪਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦੇਵ,ੇ ੪੮ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵਕਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ
ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੇ । ੪੯ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਟੱਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ
ਲਵੇ । ੫੦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੇਖਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਕਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠਿਹਰਾਵੇ । ੫੧ ਜੇਕਰ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ
ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਿਜਸ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵ,ੇ ੫੨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ
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ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ । ੫੩ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਠਿਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਹਨੇਰ ਨਾ ਕਰੇ । ੫੪ ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ । ੫੫ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਹਨ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ।
੨੬
ਹੁਕਮ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ
(ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7:12-24, 28:1-14)
੧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਕੋਈ ਕਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਜਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ੨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੩ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ੪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਉਪਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲ ਉਗਾਉਣਗੇ ।
੫ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਵੀ ਦਾਖਾਂ ਤੋੜੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ । ੬ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਲੰਮੇ ਪਓਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ ।
੭ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਿਡੱਗਣਗੇ । ੮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖ ਸੌ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ
ਭਜਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗਣਗੇ । ੯ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ । ੧੦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋਗੇ ।
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੧੧ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾ ਸਮਝੇਗਾ । ੧੨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ । ੧੩ ਮੈਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੌਣ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
(ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 28:15-68)
੧੪ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਮੰਨੋਗ,ੇ ੧੫ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦਓ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਨਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ
ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਓ, ੧੬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਰ, ਲਾ-ਇਲਾਜ਼ ਰੋਗ ਅਤੇ ਤਾਪ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਅਰਥ
ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ । ੧੭ ਮੈਂ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢੇ ਜਾਓਗੇ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ । ੧੮ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੧੯ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਰਾਵਰੀ
ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ੨੦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨਾ ਉਪਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਲ ਨਾ ਉਗਾਉਣਗੇ ।
੨੧ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਬਵਾ ਪਾਵਾਂਗਾ
। ੨੨ ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਘੱਲਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਗਣਤੀ
ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
੨੩ ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਧਰੋ
ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ੨੪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ
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ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੨੫ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਦਾ
ਬਦਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਵਾ ਘੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪੇ
ਜਾਓਗੇ । ੨੬ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਢਾਹ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦਸ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ ਪਕਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਪਰ ਰੱਜੋਗੇ ਨਹੀਂ
।
੨੭ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕਰੋ
ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੀ ਚੱਲ,ੋ ੨੮ ਤਦ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਢੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਚੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦਆਂਗਾ । ੨੯ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ
ਖਾਓਗੇ । ੩੦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰੇਗਾ
। ੩੧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ
ਕਰਾਂਗਾ । ੩੨ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ । ੩੩ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜੜ ਜਾਣਗੇ ।
੩੪ ਫੇਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ । ੩੫ ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ।
੩੬ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਜੀਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਥੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਿਢੱਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਿਤਆਂ ਦੀ ਖੜਕਾਰ ਸੁਣਿਦਆਂ
ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ । ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ । ੩੭ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ
ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਿਡੱਗਣਗੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ।
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੩੮ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਗਲ ਜਾਵੇਗਾ, ੩੯ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
੪੦ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ
ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਮੰਨ ਲੈਣ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ੪੧ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ,
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੁੰਨਤੀ ਿਦਲ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ੪੨ ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਨੇਮ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨੇਮ ਮੈਂ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ
ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ । ੪੩ ਉਹ
ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੱਿਡਆ ਜਾ ਕੇ ਿਵਰਾਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਿਵਰਾਨ
ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ । ੪੪ ਇਸ ਸਭ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਿਜਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਆਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ।
੪੫ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇਮ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੪੬ ਜੋ ਿਬਧੀਆਂ, ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹਨ ।
੨੭
ਖ਼ਾਸ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀ ਿਬਧੀ
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੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ੩ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਹ ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਿਸੱਕੇ ਹੋਵੇਗਾ, ੪ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਤੀਹ ਸ਼ਕੇਲ ਹੋਵੇ ।
੫ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ
ਮੁੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀਹ ਸ਼ਕੇਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਲਈ ਦਸ ਸ਼ਕੇਲ ਹੋਵੇ । ੬ ਜੇਕਰ ਉਸ
ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ
ਪੰਜ ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ । ੭ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪੰਦਰਾਂ ਸ਼ਕੇਲ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸ ਸ਼ਕੇਲ
ਹੋਵੇਗਾ । ੮ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦਾ
ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ
ਦਾ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਵੇ ।
੯ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੦ ਉਹ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੇ,
ਨਾ ਵਟਾਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇ
ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਨਗੇ । ੧੧ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ,
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਿਜਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆਵੇ । ੧੨ ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂਚ ਕੇ
ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੩ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ।
੧੪ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਘਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂਚ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਠਿਹਰਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
। ੧੫ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
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ਉਹ ਘਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
੧੬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟੋਪੇ ਜਵਾਂ ਦੇ ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਹ ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ । ੧੭ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇਰੇ
ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ । ੧੮ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਰਥਾਤ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਜਾਵੇ । ੧੯ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਦ
ਉਹ ਖੇਤ ਉਸੇ ਦਾ ਠਿਹਰੇਗਾ । ੨੦ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਨਾ
ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਫੇਰ
ਕਦੇ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ । ੨੧ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਖੇਤ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਛੁੱਟ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਉਸ ਤੇ ਜਾਜਕ ਦਾ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
੨੨ ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਖੇਤ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਅਰਪਣ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ੨੩ ਤਦ
ਜਾਜਕ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ
ਠਿਹਰਾਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ । ੨੪ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਖੇਤ ਉਸੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਿਜਸ ਦੀ ਿਨੱਜਭੂਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੫ ਜਾਜਕ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਸ਼ਕੇਲ ਵੀਹ ਿਗਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ।
੨੬ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ੨੭ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਛੁਡਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇ ।
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੨੮ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਭੂਮੀ
ਦਾ ਖੇਤ ਹੋਵ,ੇ ਅਿਜਹੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ । ੨੯ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁੱਖੇ
ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਛੁਡਾਏ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ।
੩੦ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ
ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੈ । ੩੧ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ । ੩੨ ਸਾਰੇ ਵੱਗ ਅਤੇ ਇੱਜੜ
ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਸੋਟੇ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਦਸਵੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੩ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਂਟੇ, ਿਕ ਉਹ
ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਛੁਡਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ
।
੩੪ ਿਜਹੜੇ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ
ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤ,ੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹਨ ।
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