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ேலவயராகமம்

பலிகளும்காணிக்ைககளும்
௧ ேதவனாகய கர்த்தர் ேமாேசையக்

கூப்ப ட்டு ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தலிருந்து
அவனிடம், ௨ “நீ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
கூற ேவண்டியதாவது: நீங்கள் கர்த்தருக்குப்
பலி ெசலுத்த வரும்ெபாழுதுஅப்பலிஉங்கள்
மந்ைதயல் உள்ள பசுவாகேவா, ஆடாகேவா
அல்லதுெவள்ளாடாகேவாஇருக்கலாம்.
௩ “ஒருவன் தனக்குச் ெசாந்தமான

மாடுகளில் ஒன்ைறத் தகனபலியாகச்
ெசலுத்த வரும்பனால் அது எவ்வதமான
குைறயுமற்ற காைளயாக இருக்க ேவண்டும்.
அந்தக் காைளைய அவன் ஆசாரிப்புக்
கூடார வாசலுக்குக் ெகாண்டு வர ேவண்டும்.
ப றகு கர்த்தர் அதைன ஏற்றுக்ெகாள்வார்.
௪ அம்மிருகம் பலிய டப்படும்ேபாது அவன்
அதன் தைலயல் தன் ைககைள ைவக்க
ேவண்டும். அந்த மனிதன் பரிசுத்தம்
அைடவதற்கான வைலயாகக் கர்த்தர்
அதைனஏற்றுக்ெகாள்வார்.
௫ “அவன் அந்த இளம் காைளைய

கர்த்தருக்கு முன்பாகக் ெகால்ல ேவண்டும்.
ப றகு ஆேரானின் மகன்களாகய
ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்ைத
எடுத்து ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
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வாசலில் உள்ள பலிபீடத்தன் ேமலும்,
அைதச் சுற்றலும் ெதளிக்க ேவண்டும்.
௬ அம்மிருகத்தன் ேதாைல ெவட்டிய
ப றகு ஆசாரியன் மிருகத்ைத துண்டு
துண்டாக ெவட்டேவண்டும். ௭ ஆேரானின்
மகன்களாகய ஆசாரியர்கள் பலிபீடத்தல்
ெநருப்ப ட்டு கட்ைடகைள அடுக்க
௮ துண்டுகைள (மிருகத்தன் தைலையயும்
ெகாழுப்ைபயும்) பலிபீடத்தன் ேமலுள்ள
ெநருப்பலுள்ள கட்ைடகளின்ேமல்
அடுக்க ைவக்க ேவண்டும். ௯ பன்
அதன் கால்கைளயும் உட்பகுத கைளயும்
தண்ணீரால் கழுவேவண்டும். அதன்
அைனத்துப் பகுத கைளயும் பலிபீடத்தன்
ேமல் ெநருப்பல் எரிக்க ேவண்டும். இது
ெநருப்பாலான தகனபலி. இதன் வாசைன
கர்த்தருக்குவருப்பமானதாகஇருக்கும்.
௧௦ “ஒருவன் தன் ஆட்டு மந்ைதயலிருந்து

ஒரு ெவள்ளாட்ைடேயா அல்லது
ெசம்மறயாட்ைடேயா ெநருப்பலிட்டு தகன
பலிய ட வரும்பனால் அது ஆண் மிருகமாக
இருக்க ேவண்டும். அதல் எவ்வதக்
குைறபாடும் இருக்கக் கூடாது. ௧௧அதைனக்
கர்த்தருக்கு முன்பு பலி பீடத்தன் வடக்குத்
தைசயல் ைவத்துக் ெகால்லேவண்டும்.
ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்கள்
அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன் ேமல்
சுற்றலும் ெதளிக்க ேவண்டும். ௧௨ ப றகு
அம்மிருகத்ைத ஆசாரியன் ெவட்டித்
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துண்டாக்க ேவண்டும். அவன் அந்தத்
துண்டுகைள (தைல மற்றும் ெகாழுப்பு)
பலிபீடத்தலுள்ள ெநருப்பன் ேமலுள்ள
கட்ைடகளின் ேமல் ைவக்க ேவண்டும்.
௧௩ அதன் கால்கைளயும், உட்பாகத்ைதயும்
ஆசாரியர்கள் தண்ணீரால் கழுவ ேவண்டும்.
ப றகு துண்டாக ெவட்டப்பட்ட மிருகத்தன்
எல்லா பாகங்கைளயும் பலிபீடத்தல் ைவத்து
எரிக்க ேவண்டும். இது ெநருப்பால்
ெசய்யப்படுக ற தகனபலி. இதன் வாசைன
கர்த்தருக்குவருப்பமானதாகஇருக்கும்.
௧௪ “எவராவது ஒரு பறைவையக்

கர்த்தருக்குப் பலிய ட வரும்பனால்
புறாைவயாவது, இளம் புறாக்குஞ்ைசயாவது
ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். ௧௫ ஆசாரியன்
அதைனப் பலிபீடத்த ற்கு ெகாண்டு வந்து,
அதன் தைலைய கள்ளி பலிபீடத்தல்
எரிக்க ேவண்டும். அப்பறைவயன்
இரத்தம் பலிபீடத்தன் பக்கத்தல்
ச ந்த ேவண்டும். ௧௬ ஆசாரியன்
அப்பறைவயன் இைரப்ைபையயும்,
முடிகைளயும் அகற்ற பலிபீடத்தன் கழக்குப்
பக்கமாக எறய ேவண்டும். அங்ேகதான்
பலிபீடத்தன் சாம்பைலப் ேபாடுவார்கள்.
௧௭ஆசாரியன்அதன்சறகுகைளஇரண்டாகப்
பளந்துவ டாமல் கவனமுடன் கழிக்க
ேவண்டும். ப றகு அப்பறைவையப்
பலிபீடத்தல் கட்ைடகளின் ேமல் ைவத்து
எரிக்க ேவண்டும். இது ெநருப்பனால்
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ெசய்யப்படுக ற தகன பலி. இதன் வாசைன
கர்த்தருக்குவருப்பமானதாகஇருக்கும்.”

௨
தானியக் காணிக்ைககள்
௧ “ஒருவன் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு

தானியத்ைதக் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க
வரும்பனால், அவன் மிருதுவான
மாைவப் பயன்படுத்த ேவண்டும். அந்த
மாவல் எண்ெணய் ஊற்ற அதன்ேமல்
சாம்ப ராணிையப் ேபாடேவண்டும்.
௨ ப றகு அைத ஆேரானின் மகன்களாகய
ஆசாரியர்களிடம் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
எண்ெணயும் தூபவர்க்கமும் கலந்த அந்த
மிருதுவான மாவல் இருந்து ஆசாரியன்
ைகப்ப டியளவு எடுத்து, பலிபீடத்தல்
ைவத்து அதைன எரிக்க ேவண்டும். இது
ெநருப்பனால் ெசய்யப்படுக ற காணிக்ைக
ஆகும். இதன் வாசைன கர்த்தருக்குப்
ப டித்தமானதாக இருக்கும். ௩ மிஞ்சன
தானியமானது ஆேரானுக்கும், அவன்
மகன்களுக்கும்ெசாந்தமாகும். கர்த்தருக்காக
ெசய்யப்படுக ற இந்த தகன பலியானது
மிகவும் பரிசுத்தமானது.
ேவகைவத்ததானியக் காணிக்ைககள்
௪ “ஒருவன் அடுப்பல் ேவகைவத்த

தானியப் ெபாருட்கைள காணிக்ைக
ெசலுத்த வரும்பனால் அது புளிப்பல்லா
அப்பமாக இருக்க ேவண்டும். அதுவும்
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மிருதுவான மாைவ எண்ெணயேல
பைசந்து ெசய்யப்பட்டிருக்க ேவண்டும்.
அல்லது எண்ெணய் பூசப்பட்ட புளிப்ப ல்லா
அப்பங்களாக இருக்க ேவண்டும்.
௫ தட்ைடயான சட்டியல் சைமத்துப்
பக்குவம் ெசய்த பலகாரத்ைத நீ தானியக்
காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்த வரும்பனால்
அது எண்ெணயேல பைசந்த புளிப்ப ல்லாத
மிருதுவான மாவனால் ெசய்யப்பட்டதாக
இருக்க ேவண்டும். ௬ அைதத் துண்டு
துண்டாக உைடத்து அதன் ேமல் எண்ெணய்
ஊற்ற ேவண்டும். இது தானியக் காணிக்ைக
ஆகும். ௭ நீ ெபாரிக்கும் சட்டியல் பாகம்
ெசய்யப்பட்ட பலகாரத்ைத தானியக்
காணிக்ைகயாக ெசலுத்தவரும்பனால்அது
மிருதுவான மாவ ேல எண்ெணய் பைசந்து
ெசய்யப்பட்டதாகஇருக்கட்டும்.

௮ “இத்தைகய தானியக் காணிக்ைகைய
நீ கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
அதைன ஆசாரியனிடம் ெகாடுத்தால்
அவன் அவற்ைறப் பலிபீடத்தன்ேமல்
ைவப்பான். ௯ பன்பு, ஆசாரியன் தானியக்
காணிக்ைகயன் ஒரு பாகத்ைத எடுத்து பலி
பீடத்தல்ஞாபகக்காணிக்ைகயாகஎரிப்பான்.
இக்காணிக்ைக ெநருப்பல் இடப்பட
ேவண்டும். இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு
வருப்பமானதாக இருக்கும். ௧௦ மீதயுள்ள
தானியக்காணிக்ைகஆேரானுக்கும்அவனது
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மகன்களுக்கும் உரியதாகும். கர்த்தருக்காக
ெசய்யப்படும் தகனங்களில் இது மிகவும்
பரிசுத்தமானதாகும்.
௧௧ “புளித்த மாவனால் ெசய்யப்பட்ட

எந்த தானியப் ெபாருட்கைளயும், ேதனால்
ெசய்யப்பட்ட எந்தப் ெபாருட்கைளயும்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக எரிக்கக்
கூடாது. ௧௨ நீ முதல் அறுவைடயலிருந்து
புளிப்பல்லாத அப்பத்ைதயும் அல்லது
ேதைனயும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டு வரலாம். ஆனால் அதைனப்
பலிபீடத்தன் ேமல் இனிய வாசைனயாக
எரிக்க கூடாது. ௧௩ நீ ெகாண்டு
வருகற எல்லா தானியக் காணிக்ைகப்
ெபாருட்களிலும் உப்பு ேசர்ந்தருக்கட்டும்.
உன் ேதவனின் உடன்படிக்ைகயல்
உப்ைப உன் தானியக் காணிக்ைகயல்
குைறய வ டாமல் பார்த்துக்ெகாள். உன்
எல்லாக் காணிக்ைககேளாடும் நீ உப்ைபக்
ெகாண்டுவர ேவண்டும்.

முதல் அறுவைடயலிருந்து தானியக்
காணிக்ைக
௧௪ “நீ முதல் அறுவைடயலிருந்து

தானியங்கைளக் கர்த்தருக்குக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு வரும்ேபாது,
புதய பச்ைசயான கத ர்கைள ெநருப்பால்
வாட்டி உத ர்த்து ெகாண்டு வரேவண்டும்.
இதுேவ உன் முதல் அறுவைடயன் தானியக்
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காணிக்ைகயாகும். ௧௫ அதன் ேமல் நீ
எண்ெணையயும், சாம்ப ராணிையயும் ேபாட
ேவண்டும். இது தானியக் காணிக்ைக.
௧௬ ஆசாரியன் இதல் ஒரு பகுதைய
எடுத்து ஞாபகார்த்தக் காணிக்ைகயாகப்
பலிபீடத்தல் எரிக்க ேவண்டும். இது
கர்த்தருக்காகெசய்யப்படும்தகனபலிஆகும்.

௩
சமாதானப் பலிகள்
௧ “ஒருவன் சமாதானப் பலிையப் பைடக்க

வரும்பனால்அந்த மிருகம் காைளயாகேவா,
பசுவாகேவா இருக்கலாம். கர்த்தருக்கு
முன்பாக பைடக்கப்படுக ற அம்மிருகம்
எவ்வதமான குைறயுமற்றதாக இருக்க
ேவண்டும். ௨அவன்தன்பலியன்தைலேமல்
தன் ைகைய ைவத்து ஆசாரிப்புக் கூடார
வாசலில் அதைனக் ெகால்ல ேவண்டும்.
அப்ேபாது ஆேரானின் மகன்களாகய
ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்ைத
பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும் ெதளிக்க
ேவண்டும். ௩ சமாதான பலி கர்த்தருக்காக
ெசய்யப்படும் தகனபலியாகும். ப றகு
ஆசாரியன் மிருகத்தன் உள்பாகங்கைள
மூடிய ெகாழுப்ைபயும், குடல்களிலுள்ள
ெகாழுப்பு முழுவைதயும் காணிக்ைகயாக
அளிக்கேவண்டும். ௪அந்த மனிதன் இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும் அவற்றன்ேமல் சறு
குடல்களிலுள்ள ெகாழுப்ைபயும் முதுகன்
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கீழ் தைசயன் ேமலுள்ள ெகாழுப்ைபயும்,
கல்லீரல் ேமலுள்ள ெகாழுப்ைபயும் ெசலுத்த
ேவண்டும். அவற்ைற சறுநீரகங்கேளாடு
நீக்க ேவண்டும். ௫ப றகுஅதைனஆேரானின்
மகன்கள் பலிபீடத்தல் ைவத்து எரிக்கும்படி
ெநருப்பன் நடுவல் இருக்கும் தகனபலியன்
கட்ைடகளின் ேமல்இைதைவப்பார்கள். இது
ஒருவைக தகன காணிக்ைகயாகும். இதன்
வாசைனகர்த்தருக்குவருப்பமானதாகும்.
௬ “ஒருவன் கர்த்தருக்கு சமாதானப்

பலிையப் பைடக்க ேவண்டுெமன்று
ஆட்டு மந்ைதயலிருந்து ஒரு ஆட்ைடக்
ெகாண்டு வரலாம். அந்த ஆடு ஆணாகேவா
ெபண்ணாகேவா இருக்கலாம். ஆனால்
எவ்வதத்தலும் குைற இல்லாததாக இருக்க
ேவண்டும். ௭ அவன் பலிய டக்கூடிய
ஆட்டுக்குட்டியுடன் வந்தால், அைதக்
கர்த்தருக்கு முன்னால் ெகாண்டு வந்து,
௮ அவன் தன் மிருகத்தன் தைலேமல்
தன் ைகைய ைவக்க ேவண்டும். ப றகு
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் முன்னால்
அதைனக் ெகால்ல ேவண்டும். ஆேரானின்
மகன்கள் அதன் இரத்தத்ைத பலிபீடத்தன்
ேமலும் அதைனச் சுற்றலும் ெதளிக்க
ேவண்டும். ௯ அவன் சமாதானப்
பலியன் ஒரு பாகத்ைத எரிக்கப்பட்ட
பலியாக கர்த்தருக்கு அளிக்க ேவண்டும்.
அவன் மிருகத்தன் ெகாழுப்ைபயும்
ெகாழுப்பான வால் முழுவைதயும்,
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மிருகத்தன் உறுப்புகளின் உள்ேளயும்
ேமலும் படர்ந்துள்ள ெகாழுப்ைபயும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். (அவன் அதனுைடய
முதுெகலும்புக்குஅருகலுள்ளவாைலெவட்ட
ேவண்டும்.) ௧௦இரண்டு சறுநீரகங்கைளயும்,
ெகாழுப்புத் தைசகைளயும், கல்லீரைலச்
சுற்றயுள்ள ெகாழுப்பு பகுத கைளயும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன் சறுநீரகத்ைத
அப்புறப்படுத்த ேவண்டும். ௧௧ ப றகு இைவ
அைனத்ைதயும் ஆசாரியன் பலிபீடத்தல்
ைவத்து எரிக்க ேவண்டும். இவ்வாறு
கர்த்தருக்காகப் பைடக்க ற காணிக்ைகேய
சமாதானப் பலியாகும். ேமலும் இது
ஜனங்களுக்கும்உணவாக றது.
௧௨ “ஒருவன் சமாதானக் காணிக்ைகயாக

ெவள்ளாட்ைடச்ெசலுத்தவரும்புவாேனயானால்
அவன் அதைன கர்த்தருக்கு முன்னால்
ெகாண்டு வரேவண்டும். ௧௩ அதன்
தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து ஆசரிப்புக்
கூடாரத்துக்கு முன்னால் ெகால்ல ேவண்டும்.
ப றகு ஆேரானின் மகன் அதன் இரத்தத்ைத
பலிபீடத்தன் ேமலும் அதைனச் சுற்றலும்
ெதளிக்க ேவண்டும். ௧௪ அவன் சமாதானக்
காணிக்ைகயாக ஒரு பகுதைய ெநருப்பல்
எரித்து கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக்க
ேவண்டும்.குடல்கைளமூடியெகாழுப்ைபயும்,
அைவகளின் ேமலிருக்கற ெகாழுப்ைபயும்,
௧௫ இரண்டு சறுநீரகங்கைளயும் அவற்றன்
ேமல் உள்ள சறு குடல்களில் உள்ள
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ெகாழுப்ைபயும் சறுநீரகங்கேளாடு கூடக்
கல்லீரலின் ேமலுள்ள சைதையயும்
எடுத்து கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௬ ப றகு ஆசாரியன்
பலிபீடத்தன் ேமல் அவற்ைற எரிக்க
ேவண்டும். சமாதானப் பலி நறுமண
வாசைனயாக கர்த்தருக்கு எரிக்கப்பட்டக்
காணிக்ைகயாகும். இதன் வாசைன
கர்த்தருக்கு ப ரியமானதாக இருக்கும். இது
ஜனங்களுக்கு உணவாகவும் இருக்கும்.
ஆனால் ச றப்பான பாகம் முழுவதும்
கர்த்தருக்குரியது. ௧௭ ெகாழுப்ைபயும்,
இரத்தத்ைதயும் நீங்கள் உண்ணக்கூடாது.
எங்ெகங்குமுள்ள உங்கள் பரம்பைர
முழுவதற்கும் இக்கட்டைள உரியது. நீங்கள்
எங்கு வாழ ேநர்ந்தாலும் ெகாழுப்ைபேயா,
இரத்தத்ைதேயா, உண்ணக் கூடாது”
என்றான்.

௪
அசம்பாவ தமாகச் ெசய்த

பாவங்களுக்கானகாணிக்ைககள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “நீ, இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம் கூற ேவண்டியதாவது:
ெசய்யக்கூடாது எனக் கர்த்தர் ெசான்ன
காரியங்கைளச் ெசய்ய ேநர்ந்தாலும்,
அசம்பாவ தமாக பாவம் ெசய்ய ேநர்ந்தாலும்,
ஒருவன்கீழ்க்கண்டபடிெசய்ய ேவண்டும்.
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௩ “அப ேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன்,
ஜனங்கள் குற்றத்த ற்கு உட்படத்தக்கதாகப்
பாவம் ெசய்தால் அந்த ஆசாரியன்
தன் பாவத்துக்காக கர்த்தருக்குச் சல
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்த ேவண்டும்.
அந்த ஆசாரியன் குைறயற்ற ஒரு
இளங்காைளையப் பாவப் பரிகாரப்
பலியாகக் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
௪ ஆசாரியன் ஆசரிப்புக் கூடார வாசலுக்கு
கர்த்தரின் சந்ந தானத்த ற்கு அந்தக்
காைளையக் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
அவன் அதன் தைலயன் ேமல் தன் ைகைய
ைவத்து அதைனக் ெகால்ல ேவண்டும்.
௫ பன் அந்த அப ேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன்
காைளயன் இரத்தத்ைத எடுத்து ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குள் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
௬ அவன் தன் வ ரலால் அந்த இரத்தத்ைதத்
ெதாட்டு மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தன் தைரக்கு
எத ேர கர்த்தரின் சந்ந தயல் ஏழுமுைற
ெதளிக்க ேவண்டும். ௭ பன் ஆசாரியன்
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து நறுமண
பலிபீடத்தன் மூைலகளில் பூச ேவண்டும்.
(இந்தபலிபீடமானதுஆசரிப்புக்கூடாரத்த ேல
கர்த்தருக்கு முன் இருக்கும்.) காைளயன்
எல்லா இரத்தத்ைதயும் தகன பலிபீடத்தன்
அடியல்ஊற்றேவண்டும். (இப்பலிபீடமானது
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில் இருக்கும்.)
௮ அதற்குப் ப றகு, பாவப்பரிகாரப்
பலியாகத் தரப்பட்ட காைளயன் ெகாழுப்பு
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அைனத்ைதயும் எடுக்க ேவண்டும்.
காைளயன் உட்பகுத களிலும் அைதச்
சுற்றலும் உள்ள ெகாழுப்பு முழுவைதயும்
எடுத்து, ௯ அவன் அதன் இரண்டு
சறு நீரகங்கைளயும் அவற்ைறெயாட்டி
கீழ்ப்புறத்தலும், ேமல்புறத்தலும் ஒட்டி
இருக்க ற ெகாழுப்ைபயும் கல்லீரலில்
இருக்கும் ெகாழுப்புப் பகுத கைளயும்
சறுநீரகங்கேளாடு ேசர்த்து, ௧௦ சமாதானப்
பலியன் ேபாது காைளயலிருந்து எடுப்பது
ேபான்று இப்பாகங்கைள எடுத்து ஆசாரியன்
பலிபீடத்தன்ேமல்ைவத்துஎரிக்கேவண்டும்.
௧௧-௧௨ ஆனால் ஆசாரியன் காைளயன்
ேதாைலயும், அதன் குடல்கைளயும், கழிவுப்
ெபாருட்கைளயும் தைலயலும் கால்களிலும்
உள்ள மாம்சத்ைதயும் தனிேய எடுக்க
ேவண்டும். அவற்ைறக் கூடாரத்த ற்கு
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய் சாம்பல்
ெகாட்டுக ற ச றப்புக்குரிய இடத்தல் குவக்க
ேவண்டும். பன்பு ஆசாரியன் இக்குவயைல
வறகுகளின் ேமல்அடுக்க எரிக்க ேவண்டும்.
சாம்பல் குவக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்தல்
காைளஎரிக்கப்பட ேவண்டும்.
௧௩ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்

அறயாைமயால் பாவம் ெசய்து,
கர்த்தர் எவற்ைறச் ெசய்யக் கூடாது
என்று ெசான்னாேரா அவற்ைற
அவர்கள் ெதரியாமல் ெசய்து
பாவத்த ற்குரியவர்களாகலாம். ௧௪ அவர்கள்
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தங்கள் பாவங்கைள அறந்துெகாள்ளும்
ேபாது, அதற்காக ஒரு இளங்காைளையப்
பாவப்பரிகார பலியாக தங்கள் முழு
நாட்டிற்காகவும் அளிக்க ேவண்டும். அதைன
அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் முன்பு
ெகாண்டு வரேவண்டும். ௧௫ இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக தங்கள்
ைககைள அதன் தைலயல் ைவக்க
ேவண்டும். பன்னர் அதைனக் கர்த்தருைடய
சந்ந தானத்தல் ெகால்ல ேவண்டும்.
௧௬ பன்னர் அப ேஷகம் ெபற்ற ஆசாரியன்
அக்காைளயன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம்
எடுத்து ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
ெகாண்டு வர ேவண்டும். ௧௭ ஆசாரியன்
தனது வ ரைல இரத்தத்தல் ெதாட்டு
கர்த்தருக்கு முன்னால் உள்ள தைரயல்
ஏழுமுைற ெதளிக்க ேவண்டும். ௧௮ ப றகு
ஆசாரியன் ெகாஞ்சம் இரத்தத்ைத எடுத்து
பலிபீடத்தன் மூைலப்பகுத களில் பூச
ேவண்டும். (இப்பலிபீடம் ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குள் கர்த்தருக்கு முன்னால்
இருக்கும்.) பன்புஆசாரியன்அக்காைளயன்
எல்லா இரத்தத்ைதயும் தகனபலிபீடத்தன்
அடியல் ஊற்ற ேவண்டும். (இது
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில்
இருக்கும்.) ௧௯ பன் அக்காைளய டம்
உள்ள ெகாழுப்பு முழுவைதயும் எடுத்து
பலிபீடத்தன் ேமல் எரிக்க ேவண்டும்.
௨௦ பாவப்பரிகாரப் பலிையப் ேபாலேவ
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ஆசாரியன் இதன் பாகங்கைளயும் ெசய்து
முடிக்க ேவண்டும். இதன் மூலம், ஜனங்கள்
அைனவைரயும் சுத்த கரிக்க முடியும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும்
ேதவன் மன்னிப்பார். ௨௧ ஆசாரியன் மற்ற
காைளையக் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய
ெகாண்டு ெசன்று முன்பு ெசய்தது ேபாலேவ
இைதயும் எரித்துவ டேவண்டும். இது
முழு சமுதாயத்த ற்கான பாவப்பரிகாரப்
பலியாகும்.

௨௨ “ஒரு ஆட்சயாளன் அசம்பாவ தமாக
தன் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசய்யேவண்டாம்
என்றுகூறயவற்ைறமீற ெசய்யத்தகாதைதச்
ெசய்து பாவத்த ற் குரியவனாயருக்கலாம்.
௨௩ அந்த ஆட்சயாளன் தனது
பாவத்ைதத் ெதரிந்துெகாண்டதும் அவன்
எவ்வதக் குைறபாடும்Ԕ இல்லாத
ஆண் ெவள்ளாட்ைடக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். அதுேவ அவனது காணிக்ைக.
௨௪ ஆட்சயாளன் தன் ைகைய ஆட்டின்
தைலேமல் ைவத்து, அதைனக் கர்த்தருக்கு
முன்பு தகன பலிய டக் கூடிய இடத்தல்
ெகால்ல ேவண்டும். அந்த ெவள்ளாடுதான்
பாவப்பரிகார பலியாகும். ௨௫ ஆசாரியன்
ெகாஞ்சம்இரத்தத்ைதத்தன்வ ரலால்எடுத்து
தகனபலிபீடத்தன் மூைலப் பகுத களில்
பூச ேவண்டும். மிச்சமுள்ள இரத்தத்ைதத்
தகன பலிபீடத்தன் அடியல் ஊற்ற



ேலவயராகமம்௪:௨௬ xv ேலவயராகமம்௪:௩௧

ேவண்டும். ௨௬ ஆசாரியன் அந்த ஆட்டின்
ெகாழுப்பு முழுவைதயும் பலிபீடத்தன் ேமல்
எரிக்க ேவண்டும். சமாதானப் பலியல்
ெசய்தது ேபான்ேற இதலும் ெகாழுப்ைப
எரித்துவ டேவண்டும். இவ்வாறு ெசய்வதன்
மூலம் ஆசாரியன் ஆட்சயாளைனப்
பரிசுத்தப்படுத்தவ டலாம். ேதவனும்
அவைனமன்னித்துவடுவார்.
௨௭ “ெபாது ஜனங்களில் ஒருவன்

அசம்பாவ தமாக பாவம் ெசய்துவ டலாம்.
இப்படி அவன் கர்த்தர் ெசான்னைத மீற
ெசய்யத் தகாதைதச் ெசய்துவடுகறான்.
௨௮ அவன் தான் ெசய்தது பாவம் என்பைதத்
ெதரிந்துெகாண்டவுடேன அவன் பழுதற்ற
ெபண் ஆட்ைடக் ெகாண்டு வர ேவண்டும்.
அதுேவ அவனுைடய பாவப்பரிகாரப் பலி
ஆகும். அவன் ெசய்த பாவத்த ற்காக அவன்
அைதக் ெகாண்டுவர ேவண்டும். ௨௯அவன்
தன்ைகைய அதன் தைலமீது ைவத்து, தகன
பலிக்குரிய இடத்தல் அதைனக் ெகால்ல
ேவண்டும். ௩௦ ப றகு ஆசாரியன் தன்
வ ரல்களில் அதன்இரத்தத்ைத எடுத்து தகன
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளில் பூச ேவண்டும்.
பன் அவன் மிச்சமுள்ள இரத்தத்ைத
பலிபீடத்தன் அடியல் ஊற்ற ேவண்டும்.
௩௧ சமாதானப் பலியல் ெசய்தது ேபான்று
ஆட்டின்ெகாழுப்புமுழுவைதயும்பலிபீடத்தல்
எரித்துவ ட ேவண்டும். கர்த்தருக்கு
இனிய நறுமணம் தரும்படி ஆசாரியன்
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அதைனப் பலிபீடத்தல் எரிக்கேவண்டும்.
இம்முைறயல் ஆசாரியன் அம்மனிதைனச்
சுத்தப்படுத்தலாம். ேதவன் அவைன
மன்னித்துவடுவார்.
௩௨ “அவன் பாவப்பரிகாரப் பலியாக ஒரு

ஆட்டுக் குட்டிையக் ெகாண்டு வருவானாகல்,
அது பழுதற்ற ெபண் குட்டியாக இருக்க
ேவண்டும். ௩௩ அதன் தைலமீது தன்
ைகைய ைவத்து, தகனபலிகைள வழங்கும்
இடத்தல் அதைன பாவப்பரிகாரப் பலியாகக்
ெகால்ல ேவண்டும். ௩௪ ஆசாரியன் அதன்
இரத்தத்ைதத் தன் வ ரலில் எடுத்து தகன
பலிபீடத்தன் மூைலகளில் தடவ ேவண்டும்.
பன் அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்
அடியல் ஊற்ற ேவண்டும். ௩௫ சமாதானப்
பலிகளில் ெசய்தது ேபாலேவ ஆட்டின்
ெகாழுப்ைப தகனபலிபீடத்தன் ேமல்
ைவத்து எரிக்க ேவண்டும். மற்ற பலி
முைறகளில் ெசய்தது ேபாலேவ பலிபீடத்தல்
ைவத்தைத எரிக்க ேவண்டும். இவ்வாறு
ஆசாரியன் அவன் ெசய்த பாவத்தலிருந்து
சுத்தப்படுத்தலாம். ேதவனும் அவைன
மன்னித்துவடுவார்.

௫
அசம்பாவ தமானபல்ேவறுபாவங்கள்
௧ “ஒருவன் ஒரு எச்சரிக்ைகையக்

ேகட்டாேலா அல்லது பறைர எச்சரிக்க
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ேவண்டியைவகைளப் பார்த்தாேலா
ேகட்டாேலா அைத மற்றவர்களுக்குச்
ெசால்லேவண்டும். தான் கண்டைதயும்
ேகட்டைதயும் மற்றவர்களுக்குச்
ெசால்லாவ ட்டால், ப றகு அவன் தவறு
ெசய்வதற்கான குற்ற உணர்ைவப்
ெபறுவான்.
௨ “ஒருவன் தூய்ைமயற்ற ஒன்ைறத்

ெதாட்டிருக்கலாம். அது காட்டுமிருகத்தன்
இறந்து ேபான உடலாகக் கூட இருக்கலாம்.
அல்லது அது தைரயல் ஊர்ந்து
ேபாகும் அசுத்தமான நாட்டு மிருகத்தன்
உடலாக இருக்கலாம். அவற்ைறத்
ெதாட்டதற்கான உணர்வு அவனிடம்
இல்லாமல் இருக்கலாம். எனினும் அதனால்
அவன்தீட்டுக்குரியவனாய்இருக்க றான்.
௩ “ஒருவன் பல காரணங்களால்

அசுத்தமானவற்ைறத் ெதாட்டதற்கான
தீட்ைடப் ெபற்றருக்கலாம். ஒரு
மனிதன் மனிதத் தீட்டுக்களில் ஏதாகலும்
ஒன்ைற அவைன அறயாமல் மற்ற
மனிதனிடமிருந்து ெதாட்டிருக்கலாம்.
அவன் அதைன அறய வரும்ேபாது, அவன்
குற்றமுைடயவனாக றான்.
௪ “ஒருவன் அவசரமாக ஏேதா ஒரு

காரணத்தற்காகவாக்குறுத ெகாடுக்க றான்.
அது நன்ைமக்குரியதாகேவா
தீைமக்குரியதாகேவா இருக்கலாம்.
ஜனங்கள் பலவதமான அவசர
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வாக்குறுதகள் வழங்குகன்றனர்.
ஒருவன் இவ்வாறு ெசய்து மறந்தும்
ேபாகலாம், அைதக் காப்பாற்றாமலும்
ேபாகலாம். ப ற்காலத்தல் தான்
ெகாடுத்த வாக்குறுதகைள நைனத்துப்
பார்க்கும் ேபாது குற்றவாளியாக றான்.
ஏெனனில் அவ்வாக்குறுதகளின்படி
அவன் ெசய்யவல்ைல. ௫ ஒருவன்
இப்படிப்பட்ட ஏதாவது ஒன்றல் குற்றம்
உள்ளவனாகும்ேபாது அவன் தான் ெசய்தது
பாவம் என்று ஒத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
௬ அவன் தான் ெசய்த பாவத்துக்குக் குற்ற
நவாரண பலிய டேவண்டும். அதற்காக
அவன் ெபண் ஆட்டிைன அல்லது ெபண்
ெவள்ளாட்டுக் குட்டிையக் கர்த்தருக்காகப்
பாவநவாரண பலியாகக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ப றகு ஆசாரியன் அவைன
பரிசுத்தமாக்குவதற்கான சடங்குகைளச்
ெசய்து அவனது பாவத்ைதப் ேபாக்க
சுத்தமாக்குவான்.
௭ “ஒருேவைள அவனால் ஆட்டுக்

குட்டிையக் ெகாண்டுவர வசதயல்லாமல்
ேபானால், அவன் கர்த்தருக்கு இரண்டு
காட்டுப் புறாக்கைளயாவது அல்லது
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவதுெகாண்டு
வரேவண்டும். இைவ அவன் பாவத்த ற்கான
குற்றநவாரண பலியாகும். அவற்றல்
ஒன்ைற பாவப்பரிகார பலியாகவும்
மற்ெறான்ைற தகன பலியாகவும் பைடக்க
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ேவண்டும். ௮அவன்அவற்ைறஆசாரியனிடம்
ெகாண்டு வரேவண்டும். ஆசாரியன்
பாவப்பரிகார பலிக்கானைத முதலில்
ெசலுத்துவான். அதன் தைலையக்
கழுத்தலிருந்து கள்ளுவான். அவன்
அப்புறாைவ இரண்டு துண்டாக்கக் கூடாது.
௯ பாவப் பரிகாரப் பலியன் இரத்தத்தல்
ஆசாரியன் ெகாஞ்சம் எடுத்து பலிபீடத்தன்
பக்கத்த ேல ெதளித்து, மீத இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன் அடிய ேல ஊற்றவடுவான்.
இதுேவ பாவப்பரிகார பலி ஆகும். ௧௦ பன்பு
இரண்டாவது புறாைவ தகன பலிக்குரிய
வ த களின்படி காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்த
ேவண்டும். இதன் மூலம் ஆசாரியன் அந்த
மனிதன் ெசய்த பாவத்தலிருந்து அவைன
வடுவத்து சுத்தப்படுத்துகறான். ேதவனும்
அவைனமன்னித்துவடுவார்.
௧௧ “இரண்டு காட்டுப் புறாக்கைளேயா,

இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளேயா அவனால்
ெகாண்டுவர வசதயல்லாமல் ேபானால்
அவன் 8 கண்ணங்கள் அளவு மிருதுவான
மாைவ எடுத்து வரேவண்டும். இதுேவ
பாவப்பரிகாரப் பலியாக இருப்பதால்
அந்த மாவன் ேமல் எண்ெணய் எைதயும்
ஊற்றேவா, அதன்ேமல் எவ்வதமான
சாம்ப ராணிையயும் ேபாடேவா கூடாது.
௧௨ அவன் அந்த மாைவ ஆசாரியனிடத்தல்
ெகாண்டு வரேவண்டும். அதல்
ஆசாரியன் ஒரு ைகப் ப டியளவு
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எடுக்கேவண்டும். அது ஞாபகப் பலியாக
இருக்கும். மாைவ ஆசாரியன் பலி
பீடத்தன் ேமல் எரித்துவடுவான். இது
ெநருப்பனால் கர்த்தருக்ெகன்று ெகாடுக்கும்
காணிக்ைகயாகும். இது பாவப்பரிகாரப்
பலியாகும். ௧௩ இவ்வாறு ஆசாரியன்
அம்மனிதைன சுத்தபடுத்துவான். அப்ேபாது
ேதவன் அவனுக்கு மன்னிப்பார். மீத
மாவானது தானியக் காணிக்ைகையப் ேபால
ஆசாரியனுக்குச் ேசரும்” என்றார்.
௧௪ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௧௫ “கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானவற்றல்
ஒருவன் அசம்பாவ தமாக தவறு
ெசய்துவ ட்டால் அவன் ஒரு குைறயற்ற
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
அது கர்த்தருக்கு அவன் ெகாடுக்கும் குற்ற
நவாரண பலியாகும். அதகாரப் பூர்வமான
அளைவப் பயன்படுத்த ஆட்டின் வைலைய
ந ர்ணயக்க ேவண்டும். ௧௬ அந்த மனிதன்
தான் ெசய்த பாவத்த ற்குரிய வைலையச்
ெசலுத்த ேவண்டும். வாக்குறுதயளித்த
ெதாைகேயாடு, அதன் மத ப்பல் ஐந்தல்
ஒரு பகுதையயும் கூட்டி, ெமாத்தப்
பணத்ைத ஆசாரியன் ைகயல் ெகாடுக்க
ேவண்டும். இம்முைறயல் குற்ற நவாரண
பலியன் மூலம் அம்மனிதைன ஆசாரியன்
சுத்தமாக்குக றான். ேதவனும் அம்மனிதைன
மன்னிப்பார்.
௧௭ “ெசய்யக்கூடாது என்று கர்த்தர்
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ெசான்னவற்றல் ஏதாவது ஒன்ைறச்
ெசய்தால் ஒருவன் பாவயாக றான். அவன்
அறயாமல் ெசய்தாலும் அது பாவேம.
அவன் குற்றவாளியாக றான். அவன் தன்
பாவத்தன் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௧௮ அவன் ஆசாரியனிடம் ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
எவ்வத குைறகளும் இல்லாததாக அந்த
ஆடு இருக்கேவண்டும். அந்த ஆட்டுக்குட்டி
குற்ற நவாரண பலிஆகும். இந்த முைறயல்
ஆசாரியன் அவன் அறயாமல் ெசய்த
பாவத்தலிருந்து அவைன சுத்தமாக்குவான்,
ேதவனும் அவைன மன்னித்துவடுவார்.
௧௯ஒருவன்பாவம்ெசய்யும்ேபாதுஅறயாமல்
ெசய்தாலும் அவன்குற்றவாளிதான். எனேவ
அவன் கர்த்தருக்கு குற்ற நவாரணப்
பலிையச்ெசலுத்த ேயஆகேவண்டும்” என்று
கூறனார்.

௬
மற்ற பாவங்களுக்கான குற்ற பரிகார

பலிகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “கர்த்தர்

ெசான்னவற்றுக்கு எத ராக ஒருவன் இந்தப்
பாவங்களில் ஒன்ைறச் ெசய்தருக்கலாம்.
ஒருவன் தான் ெபற்ற ெதாைகையப்பற்ற ப்
ெபாய் ெசால்லலாம். ஒருவன் சலவற்ைறத்
தருடியருக்கலாம். அல்லது ஒருவன்
இன்ெனாருவைன ஏமாற்றயருக்கலாம்.
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௩ அல்லது ஒருவன் காணாமல் ேபானைதக்
கண்டுபடித்து வ ட்டு பன் அதுபற்ற
ெபாய் ெசால்லலாம்; அல்லது ஒருவன்
ஒன்ைறச்ெசய்வதாகச்சத்தயம்ெசய்துவ ட்டு
சத்தயத்தன்படி ெசய்யாமல் இருக்கலாம்.
அல்லது ஒருவன் ேவறுவதமான
தவறுகள் ெசய்யலாம். ௪ ஒருவன்
ேமற்கூறயபடி ஏேதனும் ஒன்ைறச்
ெசய்வாேனயானால் அவன் பாவயாகக்
கருதப்படுக றான். அவன் எைதத்
தருடியருந்தாலும் தரும்ப க் ெகாண்டுவந்து
ெகாடுக்கேவண்டும். ஏமாற்ற ப் ெபாருைள
எடுத்தருந்தாலும், பாதுகாப்புக்காக
இன்ெனாருவன்தன்னிடம்ெகாடுத்துைவத்த
ெபாருைள எடுத்தருந்தாலும், எைதயாவது
கண்டுபடித்து ெபாய் ெசால்லியருந்தாலும்
௫அல்லதுசத்தயம்ெசய்துவ ட்டுஅைதநைற
ேவற்றாமல் இருந்தாலும் சரிெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும். அவன் அதற்குரிய முழுைமயான
வைலையக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அேதாடு அவற்றல் மத ப்பல் ஐந்தல் ஒரு
பாகத்ைத அத கமாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அத்ெதாைகைய அதன் உண்ைமயான
ெசாந்தக்காரனுக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அவன் இவற்ைறெயல்லாம்
ெகாண்டுவந்து தரும் நாளிேலேய
குற்ற நவாரண பலிையச் ெசலுத்த
ேவண்டும். ௬ அவன் தன் குற்றபரிகாரப்
பலிைய ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு
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வரேவண்டும். அது மந்ைதயலிருந்து
ேதர்ந்ெதடுத்த ஆடாயருக்க ேவண்டும்.
எல்லாவதத்தலும் குைறயற்றதாக
இருக்கேவண்டும். ஆசாரியன் ெசால்லும்
வைலக்கு ஏற்றதாக அது இருக்கேவண்டும்.
அது கர்த்தருக்குச் ெசலுத்த ேவண்டிய
குற்ற பரிகாரப் பலியாகும். ௭ ப றகு
ஆசாரியன் கர்த்தரிடம் ெசன்று
அம்மனிதன் சுத்தமாவதற்குரியவற்ைறச்
ெசய்வான். ேதவனும் அவன் ெசய்த
அைனத்து பாவங்களிலிருந்தும் அவைன
மன்னித்துவடுவார்” என்றுகூறனார்.

தகனபலிகள்
௮ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௯ “இந்தக்

கட்டைளைய ஆேரானுக்கும் அவனது
பள்ைளகளுக்கும் ெசால். இதுேவ தகன
பலிையப்பற்றய சட்டங்கள். தகனபலி
இரவு முழுவதும் வடியும்வைர பலிபீடத்தன்
ேமல் இருக்க ேவண்டும். காணிக்ைகக்குத்
ேதைவயான ெநருப்பானது பலிபீடத்தன்
ேமல் எரிந்துக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்.
௧௦ ஆசாரியன் தனது ெமல்லிய அங்கைய
உடுத்த க்ெகாண்டு, தனது ெமல்லிய
உள்ளாைடைய இடுப்பல் கட்டிக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ப றகு ஆசாரியன் பலிபீடத்தன்
ேமல் மீதயாய் இருக்கும், தகனபலிைய
எரித்த சாம்பைல எடுத்து அதைனப்
பலிபீடத்தன் பக்கத்த ேல ெகாட்ட ேவண்டும்.
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௧௧ ப றகு ஆசாரியன் தன் ஆைடகைள
மாற்ற ேவறு ஆைடைய அணிந்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். பன்னர் அவன் அந்தச்
சாம்பைலக் கூடாரத்துக்கு ெவளிேய ஒரு
வ ேசஷ இடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாக
ேவண்டும். ௧௨ பலிபீடத்தன் ெநருப்பானது
ெதாடர்ந்து பலிபீடத்தன் ேமல் எரிய
ேவண்டும். அதைன அைணந்து ேபாகும்படி
வ டக்கூடாது. ஆசாரியன் ஒவ்ெவாரு நாள்
காைலயலும் வறகு ைவத்து ெநருப்ைப
அத கரிக்க ேவண்டும். அவன் அந்த
வறைக பலிபீடத்தல் ைவக்க ேவண்டும்.
அவன் அதேனாடு சமாதானப் பலியன்
ெகாழுப்ைபயும் ேபாட்டு எரிக்க ேவண்டும்.
௧௩ பலிபீடத்தன் ேமல் ெநருப்பானது
எப்ெபாழுதும்அைணயாமல்எரிய ேவண்டும்.
அதுஅைணந்துேபாகக்கூடாது.

தானியக் காணிக்ைககள்
௧௪ “தானியக் காணிக்ைகக்குரிய சட்டம்

இதுேவ: ஆேரானின் மகன்கள் இதைனக்
கர்த்தருக்குப் பலிபீடத்தன் முன்னால்
ெகாண்டு வரேவண்டும். ௧௫ தானியக்
காணிக்ைகயலிருந்துமிருதுவானமாவைன
ஒரு ைகயளவு ஆசாரியன் எடுக்க ேவண்டும்.
எண்ெணயும், சாம்ப ராணியும் அத்தானியக்
காணிக்ைகயன்ேமல் இருக்க ேவண்டும்.
பலிபீடத்தன் ேமல் தானியக் காணிக்ைகைய
ஆசாரியன் எரிக்க ேவண்டும். இது
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கர்த்தருக்காக ஞாபகக் காணிக்ைகயாக
இருக்கும். அதன் வாசைன கர்த்தருக்குப்
ப ரியமானதாகஇருக்கும்.
௧௬ “ஆேரானும் அவனது மகன்களும்

மிச்சமுள்ள தானியக் காணிக்ைகைய
உண்ண ேவண்டும். இத்தானியக்
காணிக்ைகயானது புளிப்பல்லாத
ஒருவைக அப்பம். ஆசாரியர்கள் இந்த
அப்பத்ைத ஒரு பரிசுத்த இடத்தல்
ைவத்து உண்ண ேவண்டும். அவர்கள்
அதைன ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச்
சுற்றயுள்ள ெவளிப்ப ரகாரத்தல் ைவத்து
உண்ண ேவண்டும். ௧௭ தானியக்
காணிக்ைகைய புளித்த மாவுடன்
சைமக்கக் கூடாது. எனக்கு அளிக்கப்படும்
தகன காணிக்ைகயல் ஆசாரியர்களின்
பங்காக நான் அதைன அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். இது பாவப்பரிகார
பலிைய ேபாலவும், குற்ற நவாரண
பலிைய ேபாலவும் மிகவும் பரிசுத்தமானது.
௧௮ கர்த்தருக்கு இடப்படும் தகன
காணிக்ைகைய ஆேரானின் ஜனங்களில்
ஒவ்ெவாரு ஆணும் உண்ணலாம்.
உங்கள் தைலமுைறகள்ேதாறும்
இதைன எக்காலத்த ற்கும் உரிய
வ தயாக ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
இக்காணிக்ைககைளத் ெதாடுக ற மனிதர்
பரிசுத்தமைடவர்” என்றார்.
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ஆசாரியர்களின்தானியக் காணிக்ைக
௧௯ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨௦ “ஆேரானும் அவனது மகன்களும்
கர்த்தருக்குக் ெகாண்டுவரக் கூடிய
காணிக்ைக யாெதனில்: ஆேரான் தைலைம
ஆசாரியனாக அப ேஷகம் பண்ணப்படும்
நாளில்அவர்கள்இதைனச்ெசய்யேவண்டும்.
அவர்கள் தானியக் காணிக்ைகயாக எட்டுக்
கண்ணங்கள் அளவு மிருதுவான மாைவ
எடுத்துவர ேவண்டும். (இது தனந்ேதாறும்
ெசலுத்த ேவண்டிய காணிக்ைகயன்ேபாது
ெசலுத்தப்பட ேவண்டும்.) அவர்கள்
காைலயல் பாதயும் மாைலயல் பாதயும்
ெகாண்டு வரேவண்டும். ௨௧ அந்த
ெமன்ைமயான மாவானது எண்ெணேயாடு
கலக்கப்பட்டு சட்டியல் ைவக்கப்பட
ேவண்டும். அது பாகம் பண்ணப்பட்டபன், நீ
அதைனக்ெகாண்டுவரேவண்டும். அதைனப்
பல துண்டுகளாக ெவட்ட ேவண்டும். அதன்
வாசைனகர்த்தருக்குமிகவும் ப ரியமானது.
௨௨ “ஆேரானின் சந்ததயல் வந்து

ஆேரானின் இடத்துக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ஆசாரியேன இந்த தானியக்
காணிக்ைகையக் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்த
ேவண்டும். இந்த வத எக்காலத்த ற்கு
முரியது. தானியக் காணிக்ைககர்த்தருக்காக
முழுைமயாக எரிக்கப்பட ேவண்டும்.
௨௩ ஆசாரியனுக்குரிய ஒவ்ெவாரு தானியக்
காணிக்ைகயும் முழுைமயாக எரிக்கப்பட
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ேவண்டும், அைதச் சாப்ப டக் கூடாது” என்று
கூறனார்.

பாவப் பரிகார பலிக்கானசட்டம்
௨௪கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௫ “ஆேரானுக்கும்

அவனது ஜனங்களுக்கும் ெசால், இதுதான்
பாவப்பரிகார பலிக்கான சட்டம். பாவப்
பரிகார பலிைய கர்த்தருக்கு முன்பாகத்
தகன பலி ெகால்லப்படும் இடத்த ேலேய
ெகால்லப்பட ேவண்டும். இது மிகவும்
பரிசுத்தமானது. ௨௬ பாவப் பரிகார பலிையச்
ெசலுத்தும் ஆசாரியன் அதைன உண்ண
ேவண்டும். ஆனால் அதைனப் பரிசுத்தமான
இடத்தல் உண்ண ேவண்டும். அந்த
இடம் ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச் சுற்றயுள்ள
ெவளிப்ப ரகாரமாக இருக்க ேவண்டும்.
௨௭ பாவப்பரிகார பலிகுரிய இைறச்சையத்
ெதாடுவதும் கூட ஒரு ெபாருைளேயா ஒரு
நபைரேயா பரிசுத்தமாக்கும்.

“அதன் இரத்தம் ெதளிக்கப்படும்ேபாது
ஒருவரது ஆைடயல் பட்டால், அந்த
ஆைடையப் பரிசுத்தமான இடத்தல்
துைவக்க ேவண்டும். ௨௮ பாவப் பரிகார
பலி ேவகைவக்கப்பட்ட பாத்த ரம் மண்
பாத்த ரமானால் அது உைடக்கப்பட
ேவண்டும். அது ெசம்புப் பாைனயல்
ேவகைவக்கப்பட்டிருந்தால் அது நன்றாக
ேதய்க்கப்பட்டு தண்ணீரில் கழுவப்பட
ேவண்டும்.
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௨௯ “பாவப்பரிகார பலிைய ஆசாரியக்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த எந்த ஆண்
ேவண்டுமானாலும் உண்ணலாம்.
௩௦ ஆனால், பாவப் பரிகார பலியன்
இரத்தமானது ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
ெகாண்டு வரப்பட்டு பரிசுத்தமான
இடத்தல் பயன்படுத்தப்பட்டு ஜனங்கைள
சுத்தப்படுத்தய ப றகு இது எரிக்கப்பட
ேவண்டும். அந்த பாவப்பரிகாரப் பலிைய
உண்ணக்கூடாது.

௭
குற்றபரிகார பலிகள்
௧ “குற்ற பரிகார பலியன் வதகள்

கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளன. இது மிக
பரிசுத்தமானது. ௨ தகன பலி ெகால்லப்படும்
இடத்த ேலேய ஆசாரியன் குற்ற பரிகார
பலிையயும் ெகால்ல ேவண்டும். அதன்
இரத்தத்ைதப்பலிபீடத்ைதச்சுற்ற ஆசாரியன்
ெதளிக்க ேவண்டும்.
௩ “ஆசாரியன் குற்ற பரிகார பலியன்

ெகாழுப்பு முழுவைதயும், ெசலுத்தேவண்டும்.
அவன் அதன் வாைலயும் குடல்கைள
மூடியருக்க ற ெகாழுப்ைபயும் அளிக்க
ேவண்டும். ௪ ஆசாரியன் இரண்டு சறு
நீரகங்கைளயும் அவற்ைறச் சுற்றயுள்ள
ெகாழுப்ைபயும் எடுத்து அளிக்க ேவண்டும்.
ேமலும் கல்லீரலின் ெகாழுப்பு பகுதையயும்
சறு நீரகங்கேளாடு எடுத்து ெசலுத்த
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ேவண்டும். ௫இவற்ைறப் பலி பீடத்தன்ேமல்
ஆசாரியன் எரிக்க ேவண்டும். இது
ெநருப்பனால் கர்த்தருக்ெகன்று ெகாடுக்கும்
காணிக்ைகயாகும். இது குற்ற பரிகார
பலியாகும்.
௬ “இக்குற்ற பரிகார பலிையஆசாரியனின்

குடும்பத்தல்உள்ளஎந்தஆண்மகனாயனும்
உண்ணலாம். இது மிகவும் பரிசுத்தமானது.
எனேவ அது ஒரு பரிசுத்தமான இடத்தல்
உண்ணப்பட ேவண்டும். ௭ இக்குற்ற
பரிகார பலியானது பாவப் பரிகார பலிையப்
ேபான்றதாகும். இரண்டுக்கும் ஒேரவ தமான
வதமுைறகேள உள்ளன. எனேவ பலிையக்
ெகாடுத்த ஆசாரியேன அப்பலியன்
இைறச்சையப் ெபறுவான். ௮ ஒருவனது
தகன பலிையச் ெசலுத்தயஆசாரியன் தான்
ெசலுத்தய பலியன் ேதாைலத் தனக்காக
ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். ௯ எல்லா தானியக்
காணிக்ைககளும் அைத முன்னின்று
வழங்கும் ஆசாரியனுக்ேக உரியதாகும்.
அடுப்பல் சைமக்கப்பட்டதாகேவா, அல்லது
சட்டியலும், தட்ைடயான சட்டியலும்
சைமக்கப்பட்டதாகேவா இருக்கும்
காணிக்ைகயானது ஆசாரியனுக்ேக
ேசரும். ௧௦ ஆேரானின் மகன்களுக்கு
தானியக் காணிக்ைகப் ெபாருள்கள்
ேசரும். அைவ உலர்ந்ததா அல்லது
எண்ெணயல் கலக்கப்பட்டதா என்பைதப்
ெபாருட்படுத்தாமல், ஆேரானின் மகன்கள்
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அதைனப்பங்க ட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்.

சமாதானப் பலிகள்

௧௧ “கர்த்தருக்குச் ெசலுத்துகற
சமாதானப் பலியன் சட்டங்கள்
கீழ்க்கண்டைவயாகும். ௧௨ தன் நன்றையத்
ெதரிவ ப்பதற்காக ஒருவன் சமாதானப்
பலிையக் ெகாண்டு வரலாம். அப்ேபாது
அவன் எண்ெணயேல கலந்து பைசந்த
புளிப்ப ல்லாத அப்பத்ைதயும், எண்ெணய்
பூசப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத அைடகைளயும்,
எண்ெணயேல பைசந்து வறுக்கப்பட்ட
மிருதுவான மாவால் ஆன அப்பங்கைளயும்
பைடக்க ேவண்டும். ௧௩ ஒருவன்
ேதவனுக்குத் தன் நன்றையத் ெதரிவ க்க ற
முைறேய சமாதானப் பலியாகும். அந்தக்
காணிக்ைகேயாடு அவன் புளித்த
மாவனாலான அப்பங்கைளயும் ெசலுத்த
ேவண்டும். ௧௪ சமாதானப் பலியன்
இரத்தத்ைதத் ெதளிக்கும் ஆசாரியனுக்கு
இந்த அப்பங்களில் ஒன்று உரியதாகும்.
௧௫ சமாதானப் பலியன் இைறச்சைய
வழங்கும் அேத நாளிேலேய உண்ண
ேவண்டும். ேதவனுக்கு தன் நன்றையச்
ெசலுத்தும் வைகயல் ஒருவன் சமாதானப்
பலிைய வழங்குகறான். இைறச்சயல்
ச ற தளவுகூட அடுத்த நாள் மீந்தருக்கக்
கூடாது.
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௧௬ “ேதவனுக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க
வரும்பும் ஒருவன் சமாதானப் பலிையக்
ெகாண்டுவரலாம், அல்லது வேசஷ
வாக்குறுதைய ஒருவன் ேதவனுக்கு
ெசய்தருக்கலாம். இது உண்ைமயானால்,
பன் அந்த பலியன் இைறச்சைய அவன்
ெசலுத்தய அன்ேற சாப்ப ட ேவண்டும்.
அதல் மீதயாக இருந்தால் அதைன
அடுத்த நாளில் சாப்ப ட ேவண்டும்.
௧௭ ஆனால் பலியன் இைறச்சயானது
மூன்றாம் நாளும் மிஞ்சுமானால், அதைன
ெநருப்ப ேல சுட்டு எரித்துவ ட ேவண்டும்.
௧௮ எவனாவது மூன்றாம் நாளிலும்
மிச்சமான சமாதானப் பலியன்இைறச்சைய
உண்ணுவாேனயானால் அவைனப்பற்ற
கர்த்தர் மக ழ்ச்ச யைடயமாட்டார். கர்த்தர்
அந்த பலிைய அவனுக்குரியதாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார். அந்த பலி
அசுத்தமானதாகும். அத்தைகயஇைறச்சைய
எவனாவதுதன்றால்அதற்குரியபாவத்த ற்கு
அவேனெபாறுப்பாளியாவான்.
௧௯ “அந்த இைறச்சயானது தீட்டான

எப்ெபாருளின் மீதாவது பட்டால் அதைனயும்
ஜனங்கள் உண்ணக் கூடாது. அதைன
ெநருப்பல் எரித்துவ ட ேவண்டும். சமாதான
பலிக்குரிய இைறச்சையச் சுத்தமுள்ள
எவனும் உண்ணலாம். ௨௦ ஆனால்
ஒருவன் கர்த்தருக்கு அசுத்தமானவனாக
இருந்தும் சமாதான பலிக்குரிய
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இைறச்சைய உண்டுவட்டால் அவன் அந்த
ஜனங்களிடமிருந்துஒதுக்கப்பட ேவண்டும்.
௨௧ “ஒருவன் தீட்டான ஒன்ைறத்

ெதாட்டுவ டலாம். அது மனிதர்களாேலா,
தீட்டான மிருகங்களாேலா அல்லது
தீட்டான ெவறுக்கத்தக்கப் ெபாருளாேலா
தீட்டாக யருக்கலாம். ஒருவன் அதைனத்
ெதாட்டதால் தீட்டாகவடுகறான். அவன்
கர்த்தருக்கு அசுத்தமானவனாக இருந்தும்,
சமாதானப் பலிக்குரிய இைறச்சைய
உண்டால், ப றகு மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து
ஒதுக்கப்பட ேவண்டும்” என்றுெசான்னார்.
௨௨ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨௩ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீங்கள்
பசு, ெவள்ளாடு, ஆடு ஆகயற்றன்
ெகாழுப்ைப உண்ணக் கூடாது என்று
கூறுங்கள். ௨௪ தானாக இறந்த எந்த
மிருகத்தன் ெகாழுப்ைபயும் நீங்கள்
பயன்படுத்தலாம் அல்லது மற்ற
மிருகங்களால் ெகால்லப்பட்ட மிருகக்
ெகாழுப்ைபயும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.
ஆனால் அவற்ைற ஒருேபாதும் நீங்கள்
உண்ணக்கூடாது. ௨௫எவனாவதுகர்த்தருக்கு
ெநருப்பல் எரித்து அளித்த பலியன்
இைறச்சைய உண்பாேனயானால் அவன்
தன் ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்பட
ேவண்டும்.
௨௬ “நீங்கள் எங்ேக வாழ்ந்தாலும் அங்ேக
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எவரும் பறைவகளின் இரத்தத்ைதேயா
அல்லது மிருகங்களின் இரத்தத்ைதேயா
உண்ணக்கூடாது. ௨௭எவனாவதுஇரத்தத்ைத
உண்டால் அவன் தன் ஜனங்களிடம் இருந்து
ஒதுக்கப்பட ேவண்டும்” என்றுகூறனார்.

அைசவாட்டும் பலிக்கானவதகள்
௨௮ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨௯ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறுங்கள்:
ஒருவன் கர்த்தருக்கு சமாதானப் பலிையக்
ெகாண்டு வரும்ேபாது அதன் ஒரு
பகுதைய கர்த்தருக்கு வழங்க ேவண்டும்.
௩௦ அப்பகுத ெநருப்பல் எரிக்கப்பட
ேவண்டும். அவன் தன் ைககளால்
அந்த பலிகைள எடுத்துக்ெகாண்டு
வரேவண்டும். அவன் ஆசாரியனிடம்
அம்மிருகத்தன் மார்புக்கண்டத்ைதயும்,
ெகாழுப்ைபயும் தர ேவண்டும். அந்த
மார்புக்கண்டத்ைதக் கர்த்தருக்கு முன்னால்
ேமேல தூக்க ப்ப டிக்க ேவண்டும். இதுேவ
அைசவாட்டும் பலியாகும். ௩௧ ப றகு
ஆசாரியன் அந்தக் ெகாழுப்ைப பலி பீடத்தல்
எரிக்க ேவண்டும். ஆனால் மார்புக்கண்டம்
ஆேரானுக்கும் அவன் மகன்களுக்கும்
உரியதாகும். ௩௨ நீங்கள் அம்மிருகத்தன்
வலதுெதாைடையசமாதானப்பலியலிருந்து
எடுத்து ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௩௩ சமாதானப் பலியன் இரத்தத்ைதயும்
ெகாழுப்ைபயும் ெசலுத்துகற ஆேரானின்
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குமாரனாகயஆசாரியனுக்குவலதுமுன்னந்
ெதாைட பங்காகச் ேசரும். ௩௪ (கர்த்தராக ய)
நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து
சமாதானப் பலிகளிலிருந்து வலது
ெதாைடையயும், அைசவாட்டும் பலியன்
மார்க்கண்டத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
நான் அவற்ைற ஆேரானுக்கும் அவனது
மகன்களுக்கும் ெகாடுக்க ேறன்.
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் இந்த வத க்கு
என்ெறன்றும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்” என்று
கூறனார்.
௩௫ எரிக்கப்பட்ட காணிக்ைக மூலமாகக்

கைடத்த இப்பாகங்கள் ஆேரானுக்கும்
அவனது மகன்களுக்கும் ெகாடுக்கப்படும்.
ஆேரானும் அவனது மகன்களும்
கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யுமளவும்
அவர்கள் தங்களுக்குரிய பலிகளின்
பங்ைகப் ெபறுவார்கள். ௩௬ அவர்கைள
ஆசாரியர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த
காலத்த ேலேய கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் ஆசாரியர்களுக்குரிய பங்ைக
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று
கட்டைளய ட்டிருக்க றார். அந்த ஜனங்கள்
அப்பங்ைக அவர்களுக்கு எப்ெபாழுதும்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௩௭ இைவேய தகன பலிகளுக்கும்,

தானிய பலிகளுக்கும், குற்றபரிகார
பலிகளுக்கும், பாவப் பரிகார பலிகளுக்கும்,
சமாதானப் பலிகளுக்கும், ஆசாரியர்கைளத்



ேலவயராகமம் ௭:௩௮ xxxv ேலவயராகமம்௮:௭

ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கும் உரிய சட்டங்களாகும்.
௩௮ கர்த்தர் இச்சட்டங்கைள ேமாேசக்கு
சீனாய் மைலயல் ெகாடுத்தார். கர்த்தர்
அச்சட்டங்கைள, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தங்கள் பலிகைள சீனாய் வனாந்தரத்துக்ேக
ெகாண்டு வந்து ெசலுத்தும்படி கட்டைளய ட்ட
அந்த நாளிேலேயெகாடுத்தார்.

௮
ேமாேசஆசாரியர்கைளத்தயார்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “உன்ேனாடு

ஆேராைனயும் அவனது மகன்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாள். ஆைடகைளயும்,
அப ேஷக எண்ெணையயும் பாவப்பரிகார
பலிக்கான ஒரு காைளையயும்,
இரண்டு ஆட்டுக் கடாக்கைளயும், ஒரு
கூைட புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாள். ௩ ப றகு ஜனங்கள்
அைனவைரயும் ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசலில்கூட்டு” என்றார்.
௪ கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச

ெசய்து முடித்தான். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசலில் ஜனங்கள் கூடி வந்தனர். ௫ ேமாேச
ஜனங்களிடம், “இைவதான் நாம் ெசய்ய
ேவண்டும் என்று கர்த்தர் கட்டைளய ட்டைவ”
என்றான்.
௬ ப றகு ேமாேச ஆேராைனயும் அவனது

மகன்கைளயும் அைழத்து வந்து அவர்கைள
தண்ணீரால்கழுவனான். ௭பன்ெநய்யப்பட்ட
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உள்ளங்கைய ஆேரானுக்கு அணிவத்து,
இடுப்ைபச் சுற்ற க் கச்ைசையயும் கட்டினான்.
ப றகு அவன் ேமல் அங்கைய உடுத்த ,
ஏேபாத்ைதயும் அணிவ த்தான். அதன்ேமல்
ஏேபாத்தன் அழகான கச்ைசையக்
கட்டினான். ௮ ப றகு ஆேரானுக்கு
நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைதயும், அதன்
ைபயல் ஊரீம் தும்மீம் என்பவற்ைறயும்
ைவத்தான். ௯ ேமாேச ஆேரானின் தைலயல்
தைலப்பாைகையக் கட்டி, அதன் முன்
பக்கத்தல் ெபாற்பட்டத்ைதக் கட்டினான்.
அது பரிசுத்த க ரீடமாக வளங்கயது.
ேமாேச இவற்ைறெயல்லாம் கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்துமுடித்தான்.
௧௦ ப றகு ேமாேச அப ேஷக எண்ெணைய

எடுத்து பரிசுத்த கூடாரத்த ற்குள்ளும்
கூடாரத்த ற்குள் இருந்த எல்லாப்
ெபாருட்கள் ேமலும் ெதளித்தான்.
இவ்வாறு அைனத்ைதயும் ேமாேச
பரிசுத்தமாக்கனான். ௧௧ ப றகு ேமாேச
ச ற தளவுஅப ேஷகஎண்ெணையஏழுமுைற
பலிபீடத்தன் ேமல் ெதளித்தான். அவன்
பலிபீடத்ைதயும் அப ேஷக எண்ெணயால்
பரிசுத்தப்படுத்தனான். பன்கண்ணத்தலும்
அதன் அடிப்பாகத்தலும் அப ேஷக
எண்ெணையத் ெதளித்தான். இவ்வாறு
ேமாேச கருவகைளயும் பாத்த ரங்கள்
அைனத்ைதயும் பரிசுத்தப்படுத்தனான்.
௧௨ ப றகு ேமாேச அப ேஷக எண்ெணயல்
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ச ற தளவு எடுத்து ஆேரானின் தைலயல்
ஊற்ற அவைனயும் பரிசுத்தமாக்கனான்.
௧௩ பன்னர் ேமாேச ஆேரானின்
மகன்கைளயும் அைழத்து அவர்களுக்கும்
ெநய்யப்பட்ட அங்கைய அணிவத்து,
இடுப்புக் கச்ைசையக் கட்டினான். பன்
அவர்களின் தைலயல் தைலப்பாைககைள
அணிவத்தான். ேமாேச இவற்ைறெயல்லாம்
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய ெசய்து
முடித்தான்.
௧௪ ப றகு ேமாேச பாவப்பரிகார பலிக்கான

காைளையக் ெகாண்டு வந்தான். ஆேரானும்
அவனது மகன்களும் தங்கள் ைககைள
அப்பாவப் பரிகார பலியான காைளயன்
தைல மீது ைவத்தார்கள். ௧௫ பன்
ேமாேச அக்காைளையக் ெகான்று
அதன் இரத்தத்ைத ேசகரித்தான்.
அவன் தன் வ ரல்களில் இரத்தத்ைதத்
ெதாட்டு பலிபீடத்தன் மூைலகளில்
பூசனான். இந்த முைறயல் ேமாேச
பலிபீடத்ைதப் பலியடுவதற்குரியதாகத்
தயார் படுத்தனான். பன் பலிபீடத்தன்
அடியல் அந்த இரத்தத்ைத ஊற்றனான்.
அம்முைறயல் அவன் ஜனங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்த பலிபீடத்ைதத் தயார்
ெசய்தான். ௧௬காைளயன்உட்பகுதயலுள்ள
ெகாழுப்ைபெயல்லாம் ெவளிேய எடுத்தான்.
பன்குடல்களின் ேமலிருந்துெகாழுப்ைபயும்,
கல்லீரல்ேமலிருந்து ஜவ்ைவயும், இரண்டு
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சறு நீரகங்கைளயும், அவற்றன் ேமலுள்ள
ெகாழுப்ைபயும் ெவளிேய எடுத்து, அவற்ைற
பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்தான். ௧௭ ஆனால்
ேமாேச அக்காைளயன் ேதாைலயும்
இைறச்சையயும் உடல் கழிவுகைளயும்
கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய ெகாண்டு ேபாய்
அைவகைள எரித்தான். ேமாேச தனக்குக்
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய இைவ
அைனத்ைதயும்ெசய்துமுடித்தான்.
௧௮ ப றகு ேமாேச தகன பலிக்கான ஆட்டுக்

கடாைவக் ெகாண்டு வந்தான். ஆேரானும்
அவனது மகன்களும் ெசம்மற ஆட்டுக்
கடாவன் தைலமீது தங்கள் ைககைள
ைவத்தனர். ௧௯ ப றகு அதைன ேமாேச
ெகான்று, அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்ைதச்
சுற்றலும் ெதளித்தான். ௨௦-௨௧ பன்னர்
அந்த ஆட்ைடப் பல துண்டுகளாக
ெவட்டினான். அதன் உள்பகுத கைளயும்
கால்கைளயும் தண்ணீரால் கழுவனான்.
பன்னர் அைனத்ைதயும் பலிபீடத்தன்
மீது குவத்து ைவத்து எரித்தான். இது
கர்த்தருக்கு ெசய்யப்படும் சர்வாங்க
தகனபலியாகும். இதன் மணம் கர்த்தருக்கு
மிகவும் ப ரியமானதாக இருக்கும். கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச அைனத்ைதயும்
ெசய்துமுடித்தான்.
௨௨ ப றகு ேமாேச இன்ெனாரு ஆட்டுக்

கடாைவயும் ெகாண்டு வந்தான். இது
ஆேராைனயும் அவனது மகன்கைளயும்
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ஆசாரியர்களாக நயமிப்பதற்காகப்
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆேரானும் அவனது
மகன்களும் தங்கள் ைககைள ெசம்மற
ஆட்டுக்கடாவன் தைலயல் ைவத்தனர்.
௨௩ ப றகு ேமாேச அதைனக் ெகான்றான்.
அவன் அதன் இரத்தத்ைதத் ெதாட்டு
ஆேரானின் வலது காது முைனயலும்,
வலது ைக ெபருவ ரலிலும், வலது கால்
ெபருவ ரலிலும் ேதய்த்தான். ௨௪ ப றகு
ேமாேச ஆேரானின் மகன்கைள பலிபீடத்தன்
அருக ேல அைழத்தான். ேமாேச அவர்களது
வலது காதுகளின் முைனயலும், வலது
ைக ெபருவ ரல்களிலும், வலது கால்
ெபருவ ரல்களிலும் அதன் இரத்தத்ைதத்
ேதய்த்தான். பன்னர் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும் ெதளித்தான்.
௨௫ ேமாேச ெகாழுப்ைபயும், வாைலயும்,
உட்பகுத ெகாழுப்ைபயும், நுைரயீரைல
மூடியுள்ள ெகாழுப்ைபயும், இரண்டு சறு
நீரகங்கைளயும், அதன் ேமல் உள்ள
ெகாழுப்ைபயும், வலது கால் ெதாைடையயும்
எடுத்தான். ௨௬ கர்த்தரின் முன்பாகத்
தனமும் ைவக்கப்படும் புளிப்பல்லா
அப்பக்கூைடயலிருந்து ஒரு புளிப்பான
அப்பத்ைதயும், ஒரு எண்ெணய் கலந்த
அப்பத்ைதயும், ஒரு ெமல்லிய புளிப்பல்லா
அைடையயும் எடுத்தான். இவற்ைற
ஏற்ெகனேவ எடுத்த ெகாழுப்பன் ேமலும்
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ஆட்டுத் ெதாைடயன் ேமலும் ைவத்தான்.
௨௭ பன்பு இைவ எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்து ஆேரானின் ைககளிலும், அவனது
மகன்களின் ைககளிலும் ைவத்து
அைசவாட்டும் பலியாகக் கர்த்தருக்கு
முன்பாக அைசவாட்டினான். ௨௮ பன்பு
அவற்ைற அவர்கள் ைககளிலிருந்து எடுத்து,
அவற்ைறப் பலிபீடத்தன் ேமலுள்ள தகன
பலிக்குரிய இடத்தல் ேபாட்டு எரித்தான்.
இது ஆேராைனயும் அவனது மகன்கைளயும்
ஆசாரியர்களாக நயமித்ததற்கான
பலியாகும். இது ெநருப்பால் எரிக்கப்பட்ட
காணிக்ைகயாகும். இதன் மணம்
கர்த்தருக்கு மிகவும் ப ரியமானதாகும்.
௨௯ ேமாேச மார்க்கண்டத்ைத எடுத்து
கர்த்தருக்கு முன்பாக அைசவாட்டும்
பலியாக அைசவாட்டினான். இது ேமாேச
ஆசாரியர்கைள நயமித்ததற்காக அவனது
பங்காகும். ேமாேசக்குக் கர்த்தர் இட்ட
கட்டைளயன்படிேயஇதுஇருந்தது.
௩௦ ேமாேச ெகாஞ்சம் அப ேஷக

எண்ெணையயும் பலிபீடத்தல் உள்ள
இரத்தத்ைதயும் எடுத்து, அவற்ைற
ஆேரானின் ேமலும் அவனது ஆைடகளின்
ேமலும் ெதளித்தான். ப றகு அவற்ைற
ஆேரானின் மகன்கள் மீதும் அவர்களின்
ஆைடகள் ேமலும் ெதளித்தான். இவ்வாறு
அவன் ஆேரான், அவனது மகன்கள்,
அவர்களின் ஆைடகள் அைனத்ைதயும்
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பரிசுத்தமாக்கனான்.
௩௧ ப றகு ேமாேச ஆேரானிடமும் அவனது

மகன்களிடமும், “எனது கட்டைளகள்
உங்களுக்கு நைனவருக்கறதா?
‘ஆேரானும் அவனது மகன்களும்
இவற்ைற உண்ண ேவண்டும்’ என்று
ெசான்ேனன். எனேவ அப்பக் கூைடையயும்
ஆசாரியர்களாகநயமித்தற்கானகாணிக்ைக
இைறச்சையயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழவாசலிேலேய
இைறச்சைய ேவகைவயுங்கள்.
அந்த இடத்த ேலேய அப்பத்ைதயும்
இைறச்சையயும் உண்ணுங்கள்.
நான் ெசான்னபடிேய ெசய்யுங்கள்.
௩௨ அப்பத்தலும் இைறச்சயலும் ஏதாவது
மிஞ்சனால் அவற்ைற எரித்துவடுங்கள்.
௩௩ ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கான
சடங்கு ஏழு நாட்கள் நைடெபறும். எனேவ
ஏழு நாட்களும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசைலவ ட்டு வலகக் கூடாது. ௩௪ இன்று
நடந்தைவ அைனத்தும் கர்த்தரின்
கட்டைளயன்படி நடந்தைவ. உங்கைள
பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகேவ அவர்
இவ்வாறு கட்டைளய ட்டுள்ளார். ௩௫ ஏழு
நாட்களாக இரவும் பகலும் நீங்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் வாசலிேலேய இருக்க
ேவண்டும். நீங்கள் கர்த்தரின் கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படியாவ ட்டால் மரித்துப்ேபாவீர்கள்.
கர்த்தர் எனக்கு இந்தக் கட்டைளகைளக்
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ெகாடுத்தருக்க றார்” என்றான்.
௩௬ ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்

ேமாேசக்குக் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
ெசய்துமுடித்தனர்.

௯
ேதவன்ஆசாரியர்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளுதல்
௧ எட்டாவது நாள் ேமாேச ஆேராைனயும்

அவனது மகன்கைளயும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் மூப்பர்கைளயும் அைழத்தான்.
௨ ேமாேச ஆேரானிடம், “பழுதற்ற ஒரு
காைளையயும்,ஆட்டுக் கடாைவயும் எடுத்துக்
ெகாண்டு வா. பாவப் பரிகாரப் பலியாக
காைளயும், தகன பலியாக ஆட்டுக்கடாவும்
இருக்கட்டும். கர்த்தருக்கு இந்த
மிருகங்கைளப் பலியாக அளிக்க ேவண்டும்.
௩ நீ இஸ்ரேவலரிடம் ஒரு வயதுள்ளதும்,
‘பழுது இல்லாததுமான ஆட்டுக்கடாைவப்
பாவப்பரிகார பலியாகவும், தகனபலியாகக்
கன்றுகுட்டிையயும், ஆட்டுக்குட்டிையயும்
௪ சமாதானப் பலியாக ஒரு காைளையயும்
ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் ெகாண்டு
வரும்படி இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு.
அந்த மிருகங்கைளயும், எண்ெணயேல
பைசந்த தானியக் காணிக்ைகையயும்
கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வாருங்கள்;
ஏெனன்றால் இன்று உங்களுக்குக் கர்த்தர்
தரிசனமாவார்’ என்றுெசால்” என்றான்.
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௫ எனேவ, அைனத்து ஜனங்களும்
ேமாேச கட்டைளய ட்டபடிேய அவர்கள்
ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு வந்து, கர்த்தரின்
சந்ந தானத்தல் நன்றனர். ௬ ேமாேச
அவர்களிடம், “கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடி
நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்ய ேவண்டும்,
பன்னர் கர்த்தரின் மகைம உங்களுக்குக்
காணப்படும்” என்றான்.
௭ ப றகு ேமாேச ஆேரானிடம், “கர்த்தர்

கட்டைளய ட்டபடி ெசய்வதற்காக பலி
பீடத்தன் அருகல் ேபாய் பாவப்பரிகார
பலிையயும், தகன பலிையயும் ெசலுத்து.
அது உன்ைனயும் ஜனங்கைளயும்
தூய்ைமப்படுத்தும். ஜனங்களின் பலிப்
ெபாருட்கைள எடுத்து அவர்கைளச்
சுத்தப்படுத்தும் ெசயல்கைளச் ெசய்”
என்றான்.
௮ எனேவ ஆேரான் பலிபீடத்தன் அருகல்

ெசன்று தனது பாவப்பரிகார பலிக்காக
காைளையப் பலிய ட்டான். ௯ ப றகு
ஆேரானின் மகன்கள் அதன் இரத்தத்ைத
ஆேரானிடம் ெகாண்டு வந்தனர். ஆேரான்
அந்த இரத்தத்தல் தன் வ ரைல வ ட்டு
பலிபீடத்தன் மூைலகளில் தடவயதுடன்,
மீந்தருந்த இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்
அடியல் ஊற்றனான். ௧௦ பன் காைளயன்
ெகாழுப்பு, சறுநீரகங்கள், கல்லீரலில்
உள்ள ஜவ்வு ஆகயவற்ைற எடுத்து, கர்த்தர்
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ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய அவற்ைறப்
பலி பீடத்தன்ேமல் ஆேரான் எரித்தான்.
௧௧ ப றகு அவன் அதன் இைறச்சையயும்
ேதாைலயும்முகாமுக்குெவளிேய எரித்தான்.
௧௨ அடுத்து, தகன பலிக்கான

மிருகத்ைதக் ெகான்று அதைனத்
துண்டுகளாக ெவட்டினான். ஆேரானின்
மகன்கள் அவனிடம் அதன் இரத்தத்ைத
எடுத்து வந்தனர். ஆேரான் அந்த
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்ைதச் சுற்ற
ெதளித்தான். ௧௩ஆேரானின் மகன்கள் தகன
பலிக்குரிய துண்டுகைளயும், தைலையயும்
ஆேரானிடம் ெகாடுத்தனர். ஆேரான்
அவற்ைற பலிபீடத்தன் ேமல் எரித்தான்.
௧௪ ஆேரான் தகன பலிக்குரிய மிருகத்தன்
உட்பகுத கைளயும் கால்கைளயும்
தண்ணீரால் கழுவ அவற்ைறயும்
பலிபீடத்தன்ேமல்எரித்தான்.
௧௫ ப றகு ஆேரான் ஜனங்களின் பலிகைள

ெகாண்டு வந்து, ஜனங்களுக்கான பாவப்
பரிகார பலிக்குரிய ஒரு ெவள்ளாட்ைடக்
ெகான்றான். ௧௬ ஆேரான் தகன
பலிக்குரியைதயும் ெகாண்டு வந்து கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேய பலி ெசலுத்தனான்.
௧௭ ஆேரான் தானியக் காணிக்ைகைய
ெகாண்டு வந்து பலிபீடத்தன் ேமல்
ைவத்தான். அதல் ஒரு ைகயளவு
எடுத்து காைலயல் ெசலுத்தும் பலிேயாடு
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பலிபீடத்தன்ேமல்ைவத்தான்.
௧௮ காைளையயும், ஆட்டுக் கடாைவயும்

ஆேரான்ெகான்றான். இதுஜனங்களுக்குரிய
சமாதானப் பலிகள் ஆகும். ஆேரானின்
மகன்கள்அவற்றன்இரத்தத்ைதஆேரானிடம்
ெகாண்டு வந்தனர். ஆேரான் அதைனப்
பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும் ெதளித்தான்.
௧௯ ஆேரானின் மகன்கள் அம்மிருகங்களின்
ெகாழுப்பு, வால், குடல்கைள மூடிய ஜவ்வு,
சறுநீரகங்கள், கல்லீரலின் ேமலிருந்த
ஜவ்வு ஆகயவற்ைறக் ெகாண்டு வந்தனர்.
௨௦ ஆேரானின் மகன்கள் இக்ெகாழுப்புப்
பாகங்கைள மார்புக்கண்டங்களின் மீது
ைவத்தனர். ஆேரான் அந்த ெகாழுப்புப்
பகுத கைள பலிபீடத்தன் மீது ைவத்து
எரித்தான். ௨௧ ேமாேச கட்டைளய ட்டபடிேய
ஆேரான்மார்புக்கண்டங்கைளயும்வலதுகால்
ெதாைடையயும் அைசவாட்டும் பலியாகக்
கர்த்தரின்சந்ந தானத்தல்அைசவாட்டினான்.
௨௨ ப றகு ஆேரான் தனது ைககைள

ஜனங்கைள ேநாக்க உயர்த்த ஆசீர்வாதம்
ெசய்தான். பாவப் பரிகார பலி, தகனபலி,
சமாதானப் பலி அைனத்ைதயும் ஆேரான்
ெசலுத்த முடித்த ப றகு பலிபீடத்தலிருந்து
கீேழஇறங்க வந்தான்.
௨௩ ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக்

கூடாரத்த ற்குள்ேள ெசன்றனர். பன்
அவர்கள் ெவளிேய வந்து ஜனங்கைள
ஆசீர்வத த்தனர். ப றகு கர்த்தரின்
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மகைமயானது அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
காணப்பட்டது. ௨௪ கர்த்தருைடய
சந்ந தயருந்து ெநருப்பு எழும்ப வந்து
பலிபீடத்தன் ேமல் இருந்த தகனபலிப்
ெபாருட்கைளயும் ெகாழுப்ைபயும் எரித்தது.
ஜனங்கள் இதைனப் பார்த்து ஆரவாரம்
ெசய்தனர். தங்கள் முகங்கைளத் தைரைய
ேநாக்க தாழ்த்தனர்.

௧௦
ேதவன் நாதாைபயும் அபயூைவயும்

அழித்தல்
௧ பன் ஆேரானின் மகன்களாகய

நாதாபும் அபயூவும் பாவம் ெசய்தனர்.
ஒவ்ெவாருவனும் ஒரு நறுமண கலசத்ைத
எடுத்து, அதல் ேதவன் அங்கீகரியாத
ெநருப்ைபப் பயன்படுத்த அதல் நறுமணப்
ெபாருைளப் ேபாட்டனர். ேமாேச
கட்டைளய ட்டுச் ெசால்லியருந்த ெநருப்ைப
அவர்கள் பயன்படுத்தவல்ைல. ௨ எனேவ
கர்த்தரின்சந்ந தயலிருந்துெநருப்புகளம்ப
நாதாைபயும் அபயூைவயும் அழித்தது.
அவர்கள் கர்த்தரின் சந்ந தானத்த ேலேய
மரித்துப் ேபானார்கள்.
௩ ப றகு ேமாேச ஆேரானிடம், “ ‘என்

அருக ேல வருகற ஆசாரியர்கள் என்ைன
மத க்க ேவண்டும். நான் அவர்களுக்கும்
எல்லாஜனங்களுக்கும்பரிசுத்தமாகவளங்க
ேவண்டும்’ என்று கர்த்தர் கூறுகறார்”
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என்றான். ஆைகயால் ஆேரான் தன்
மகன்கள் மரணமைடந்தைத குறத்து எதுவும்
ெசால்லவல்ைல.
௪ ஆேரானின் ச றய தந்ைதயான

ஊச ேயலுக்கு மிஷாேயல், எல்சாபான்
என்று இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள்.
ேமாேச அவர்களிடம், “பரிசுத்த
இடத்தன் முற்பகுத க்குப் ேபாய் உங்கள்
சேகாதரர்களின் உடல்கைள அங்கருந்து
எடுத்து முகாமுக்கு ெவளிேய ெகாண்டு
ேபாங்கள்” என்றான்.
௫ மிஷாேயலும் எல்சாபானும் ேமாேச

ெசான்னபடிேய அவர்களின் உடல்கைள
முகாமுக்கு ெவளிேய ெகாண்டு ேபானார்கள்.
நாதாப், அபயூவன் உடல்களில்
ஆசாரியர்களுக்குரிய ச றப்பான உைடகள்
இன்னும்இருந்தன.
௬ ப றகு ேமாேச ஆேரானின் ேவறு

இரு மகன்களான எெலயாசரிடமும்,
இத்தாமாரிடமும்:, “உங்கள் ேசாகத்ைத
ெவளிேய காண்பக்கேவா, உங்கள்
ஆைடகைள கழிக்கேவா, உங்கள் தைல
முடிைய கைலக்கேவா ேவண்டாம்.
அப்ெபாழுது நீங்கள் ெகால்லப்படமாட்டீர்கள்.
கர்த்தர் நம் எல்லா ஜனங்கள் மீதும் ேகாபம்
ெகாள்ளமாட்டார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் உங்கள் உறவனர். எனேவ
அவர்கள் நாதாபும் அபயூவும் மரித்ததற்காக
அழட்டும். ௭ஆனால் நீங்கள் இந்த ஆசரிப்புக்
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கூடாரத்தன் வாசைல வ ட்டு கூட ெவளிேய
ேபாகக்கூடாது. நீங்கள் இைதவ ட்டுப்
ேபானால் மரித்துப்ேபாவீர்கள். ஏெனன்றால்
கர்த்தரின் அப ேஷக எண்ெணய் உங்கள்
ேமல் உள்ளது” என்றான். ஆகேவஆேரானும்,
எெலயாசரும், இத்தாமாரும், ேமாேசக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர்.
௮ ப றகு கர்த்தர் ஆேரானிடம்,

௯ “நீங்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
நுைழயும்ேபாது த ராட்ைச ரசத்ைதேயா
அல்லது மதுைவேயா அருந்தவ ட்டு
வரக்கூடாது. நீங்கள் அவற்ைறக்
குடித்தால் மரித்துப்ேபாவீர்கள். இந்தச்
சட்டமானது என்ெறன்ைறக்கும் உங்கள்
தைலமுைறகளுக்ெகல்லாம் ெதாடரும்.
௧௦ நீங்கள் பரிசுத்தமான ெபாருட்களுக்கும்
பரிசுத்தமற்ற ெபாருட்களுக்கும்,
தீட்டுள்ள ெபாருட்களுக்கும், தீட்டில்லாத
ெபாருட்களுக்கும் இைடயல் ெதளிவான
ேவறுபாட்டிைன உருவாக்க ேவண்டும்.
௧௧ கர்த்தர் தம் சட்டங்கைள ேமாேசய டம்
ெகாடுத்தார். ேமாேச அந்த சட்டங்கைள
ஜனங்களிடம் ெகாடுத்தான். ஆேரானாகய
நீஜனங்களுக்குஅந்தசட்டங்கைளக்கற்ப க்க
ேவண்டும்” என்றார்.
௧௨ஆேரானின் மற்ற இரண்டு மகன்களான

எெலயாசரும், இத்தாமாரும் உய ேராடு
இருந்தனர். ேமாேச ஆேரானிடமும் அவனது
இரு மகன்களிடமும், “பலிக்காகக் ெகாண்டு
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வந்த பலியல் இன்னும் ெகாஞ்சம் தானியக்
காணிக்ைக மிஞ்சயுள்ளது. அதல்
புளிப்பு எதுவும் ேசர்க்காமல் பலிபீடத்தன்
அருகல் இருந்து அைத உண்ண ேவண்டும்,
ஏெனன்றால், அக்காணிக்ைகயானது மிக
பரிசுத்தமானதாகும். ௧௩இது கர்த்தருக்காகச்
ெசலுத்தப்பட்ட தகன பலியாகும். நான்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த சட்டத்தன்படி இதன்
ஒரு பகுத உனக்கும் உன் மகன்களுக்கும்
ெசாந்தமாகும். ஆனால் அவற்ைறப்
பரிசுத்தமானஒருஇடத்தல்ைவத்துஉண்ண
ேவண்டும்.
௧௪ “நீங்களும் உங்கள் மகன்களும்

மகள்களும் அைசவாட்டும் பலியல்
உள்ள மார்புக்கண்டத்ைத உண்ண
ேவண்டும். நீங்கள் இதைனப் பரிசுத்தமான
இடத்தல் ைவத்து உண்ண ேவண்டும்
என்ற அவசயமில்ைல, ஆனால்
அவற்ைறத் தீட்டில்லாத இடத்தல் ைவத்து
உண்ண ேவண்டும். ஏெனன்றால்
இைவ சமாதானப் பலியல் இருந்து
ெபறப்பட்டைவ. இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள்
இதைனத் ேதவனுக்கு அன்பளிப்பாகக்
ெகாடுத்துள்ளனர். அந்த ஜனங்கள்
அம்மிருகத்தன் ஒரு பாகத்ைத உண்பார்கள்.
ஆனால் அதன் மார்புக்கண்டம் உங்களுக்கு
உரியது. ௧௫ஜனங்கள்தங்கள்மிருகங்களின்
ெகாழுப்ைபப் பலியன் ஒரு பாகமாகக்
ெகாண்டு வந்து பலிபீடத்தன் ேமல் எரிக்க



ேலவயராகமம்௧௦:௧௬ l ேலவயராகமம்௧௦:௧௮

ேவண்டும். அவர்கள் சமாதானப் பலிக்குரிய
ெதாைடையயும் அைசவாட்டும் பலிக்குரிய
மார்புக்கண்டத்ைதயும் ெகாண்டு வர
ேவண்டும். அைவ கர்த்தரின் சந்ந தானத்தல்
அைசவாட்டப்படும். பன் அைவ உங்களுக்கு
உரிய பாகமாகக் கருதப்படும். கர்த்தர்
ெசான்னபடி பலியன் இப்பங்கானது
என்ெறன்ைறக்கும் உங்களுக்கும் உங்கள்
பள்ைளகளுக்கும்உரியதாகும்” என்றான்.
௧௬ ேமாேச பாவப்பரிகார பலிக்காகச்

ெசலுத்தப்பட்ட ெவள்ளாட்ைடத்
ேதடினான். ஆனால் அது ஏற்ெகனேவ
எரிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் ேமாேசக்கு
ஆேரானின் மகன்கள் எெலயாசரிடமும்,
இத்தாமாரிடமும் மிகுந்த ேகாபம்
ஏற்பட்டது. ௧௭ ேமாேச, “நீங்கள் அந்த
ெவள்ளாட்ைட பரிசுத்தமான இடத்தல்
ைவத்துஉண்டிருக்க ேவண்டும். அதுமிகவும்
பரிசுத்தமானது. ஏன் அதைனக் கர்த்தரின்
சந்ந தானத்தல் ைவத்து உண்ணாமற்
ேபானீர்கள்? கர்த்தர் அதைன உங்களிடம்,
ஜனங்களின் குற்றங்கைளப் ேபாக்க
அவர்கைளப் பரிசுத்தப் படுத்துவதற்காகேவ
ெகாடுத்துள்ளார். ௧௮ அந்த ெவள்ளாட்டின்
இரத்தமானது பரிசுத்தமான இடத்த ற்குள்
ெகாண்டுவரப்படவல்ைலேய. நான்
கட்டைளய ட்டபடி நீங்கள் அதைனப் பரிசுத்த
இடத்தல் ைவத்து உண்டிருக்க ேவண்டும்!”
என்றான்.
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௧௯ ஆனால் ஆேரான் ேமாேசய டம்,
“இன்ைறக்கு அவர்கள் பாவப்பரிகார
பலிையயும், தகன பலிையயும் கர்த்தருக்கு
முன்னால் ெகாண்டு வந்தார்கள். ஆனால்
எனக்கு இன்று என்ன ஏற்பட்டெதன்று
உங்களுக்குத் ெதரியும்! பாவப்பரிகார
பலிக்குரிய பாகத்ைத நான் இன்று
உண்டிருந்தால் கர்த்தர் மக ழ்ச்ச
அைடந்தருப்பார் என்று எண்ணுகறீரா?”
என்றான்.
௨௦ ேமாேச இவற்ைறக் ேகட்டதும்

அைமதயாகவ ட்டான்.

௧௧
இைறச்ச உண்பதுபற்றயவத கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும்,

௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீங்கள் கூற
ேவண்டியதாவது: நீங்கள் உண்ணத்தக்க
மிருகங்கள் பன்வருவனவாகும்,
௩ இரண்டாகப் பளந்த குளம்புைடய மற்றும்
அைசேபாடும் மிருகங்களின் இைறச்சைய
உண்ணலாம்.
௪-௬ “ச ல மிருகங்கள் அைசேபாடும்.

ஆனால் அவற்றுக்குப் பளந்த
குளம்புகள்Ԕஇருக்காது. அவற்ைற நீங்கள்
உண்ணக் கூடாது. ஒட்டகம், குழிமுயல்,
முயல் ஆகய மிருகங்கள் அவ்வைகையச்
சார்ந்தைவ. அைவ தீட்டு உள்ளைவ.
௭இன்னும் சல மிருகங்களுக்குக் குளம்புகள்
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வ ரிந்தருக்கும். ஆனால் அைச ேபாடாது.
அவற்ைறயும் நீங்கள் உண்ணக் கூடாது.
பன்றகள் இத்தைகயைவ. எனேவ இைவ
தீட்டுள்ளைவ. ௮ அவற்றன் இைறச்சைய
உண்ணாதீர்கள்! அவற்றன் பணத்ைதயும்
ெதாடாதீர்கள்! அைவ உங்களுக்குத்
தீட்டுள்ளைவ!

கடல்உணைவப்பற்றயவத கள்
௯ “ச ல மிருகங்கள் கடல் தண்ணீரிேலா,

ஆற்று தண்ணீரிேலா வாழ்ந்து அவற்றுக்குச்
ெசதல்களும், ச றகுகளும் இருந்தால்
அவற்ைற நீங்கள் உண்ணலாம்.
௧௦-௧௧ ஆனால் சல மிருகங்கள் கடல்
தண்ணீரிேலா, ஆற்று தண்ணீரிேலா,
வாழ்ந்தும் அவற்றுக்குச் ெசதல்களும்
ச றகுகளும் இல்லாவ ட்டால் அவற்ைற
உண்ணக் கூடாது. கர்த்தர் இத்தைகய
மிருகங்கள் உண்பதற்குத் தகுந்தைவயல்ல
என்கறார். இவற்றன் இைறச்சைய
உண்ணாதீர்கள். இவற்றன் பணத்ைதத்
ெதாடவும் கூடாது. ௧௨ எனேவ தண்ணீரில்
வாழ்ந்தும் ெசதல்களும், ச றகுகளும்
இல்லாத மிருகங்கைள ேதவன் ெசான்னபடி
உண்ணத்தகாதைவஎன்றுகருதுங்கள்.
உண்ணத்தகாத பறைவகள்
௧௩ “ேதவன் உண்ணத்தகாத

மிருகங்கைளப்பற்ற ெசான்னது ேபாலேவ
உண்ணத்தகாத பறைவகைளப்பற்றயும்
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கூறயருக்கறார். அதாவது கழுகு, கருடன்,
கடலுராஞ்ச , ௧௪ பருந்து, வல்லூறு வைககள்,
௧௫ காக வைககள், ௧௬ ெநருப்புக் ேகாழி,
கூைக, ெசம்புகம், ேடைக, ௧௭ ஆந்ைதகள்,
நீர்க்காகம், ேகாட்டான், ௧௮ நாைர, கூழக்கடா,
குருகு, ௧௯ ெகாக்கு, ராஜாளி வைககள்,
புழுக்ெகாத்த , ெவௗவால் ஆகயவற்ைற
நீங்கள்உண்ணக்கூடாது.

உண்ணத்தக்கபூச்ச கள்பற்றயவத கள்
௨௦ “ச றகும் கால்களும் ெகாண்டு ஊர்ந்து

ெசல்லும் பூச்ச கைள உண்ணக்கூடாது
என்று ேதவன் கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
௨௧ ஆனால் நீங்கள் தைரய ேல
தாவுவதற்ேகற்ற வைகயல் கால்களுக்கு
ேமல் ெதாைடகைளக் ெகாண்டவற்ைற
உண்ணலாம். ௨௨ ெவட்டுக்களி
வைககைளயும், ேசாைலயாம் என்னும் களி
வைககைளயும் அர்ெகால், ஆகாபு என்னும்
களிவைககைளயும்நீங்கள்உண்ணலாம்.
௨௩ “ஆனால் ச றகுகளும் கால்களும்

ெகாண்டு ஊர்ந்து ெசல்லும்
பூச்ச கைள, கர்த்தர் உண்ணக் கூடாது
என்றார். ௨௪ அப்பூச்ச கள் உங்கைளத்
தீட்டுக்குள்ளாக்கும். எவராவது
இத்தைகயவற்றன்பணத்ைதத்ெதாட்டாலும்
மாைலவைர தீட்டுள்ளவர்களாவர்.
௨௫ எவராவது இத்தைகயவற்றன்
பணத்ைதத் ெதாட்டு எடுத்தால் அவர்கள்
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தங்கள் ஆைடகைள துைவக்க ேவண்டும்.
அவர்கள்மாைலவைரதீட்டாகஇருப்பார்கள்.

மிருகங்கைளப்பற்ற ேமலும்சலவத கள்
௨௬-௨௭ “ச ல மிருகங்களுக்குப் பளந்த

குளம்புகள் இருக்கும். ஆனால் அைவ
சரியாக இரண்டாக பளந்தருக்காது.
ச ல மிருகங்கள் அைசேபாடாது. ச ல
மிருகங்கள் குளம்புகளால் நடக்காமல்
உள்ளங்கால்களால் நடக்கும். இைவ
அைனத்தும் தீட்டுள்ளைவ. அவற்ைறத்
ெதாடுக ற எவரும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள்.
௨௮எவராவதுஇவற்றன்சடலத்ைதஎடுத்தால்
அவர்கள் தம் ஆைடகைளத் துைவக்க
ேவண்டும். அவர்களும் மாைலவைர
தீட்டு உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள்.
அம்மிருகங்கள்உங்களுக்குதீட்டானைவ.

ஊர்ந்து ெசல்லும் ப ராணிகள் பற்றய
வத கள்
௨௯ “ெபருச்சாளி, எலி, ெபரிய பல்லி

வைககள், ௩௦ உடும்பு, அழுங்கு, ஓணான்,
பல்லி, பச்ேசாந்த ௩௧ ஆகய ஊர்ந்து
ெசல்லும் ப ராணிகள் அைனத்தும்
உங்களுக்குத் தீட்டானைவ. இவற்றன்ெசத்த
உடைலத் ெதாடுக ற எவரும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவர்களாகஇருப்பார்கள்.

தீட்டானமிருகங்கைளப்பற்றயவத கள்
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௩௨ “ேமற்ெசான்ன தீட்டான மிருகங்கள்
ெசத்து எதன் ேமலாவது வழுந்தாலும் அது
தீட்டாகும். அைவமரப்ெபாருள்,ஆைட, ேதால்,
துக்க ேநரத்த ற்குரிய ஆைட, ேவைலக்குரிய
கருவ என எதுவாக ேவண்டுமானாலும்
இருக்கலாம். எதுவானாலும் உடனடியாக
அைத தண்ணீரால் கழுவ ேவண்டும். அது
மாைலவைர தீட்டாக இருக்கும். அதன்
பறேக அைவ தீட்டு கழிந்து சுத்தமாகும்.
௩௩ அவற்றல் ஒன்று மண்பாத்த ரத்தல்
வழுந்தால், பாத்த ரமும் அதல் உள்ள
ெபாருளும் தீட்டாகவடும். எனேவ
அதைன உைடத்துப் ேபாட ேவண்டும்.
௩௪ தீட்டான மண்பாத்த ரத்தல் இருந்து
தண்ணீர் வழுந்து உணவுப் ெபாருட்கள்
ேமல் படுேமயானால், அவ்வுணவும்
தீட்டாகவடும். ௩௫ மரித்து தீட்டாக ப் ேபான
மிருகத்தன் உடலானது எதன் ேமலாவது
வழுமானால், அதுவும் தீட்டாக ப்ேபாகும்.
அது களிமண்ணாலான அடுப்பாகேவா,
அல்லது மண் ெதாட்டியாகேவா இருக்கலாம்,
அவற்ைறஉைடத்துப்ேபாடேவண்டும்.அைவ
உங்களுக்குத்தீட்டாய்இருக்கட்டும்.

௩௬ “நீரூற்றும், தண்ணீருள்ள கணறும்
சுத்தமாக இருக்கும். ஆனால் எவராவது
தீட்டான மிருகத்தன் ெசத்த உடைலத்
ெதாட்டால் அவர்களும் தீட்டாகவடுவார்கள்.
௩௭ தீட்டான மிருகங்களின் ெசத்த



ேலவயராகமம்௧௧:௩௮ lvi ேலவயராகமம்௧௧:௪௪

உடலானது வைதகளின் ேமல் வழுந்தால்
அைவ தீட்டாகாது. ௩௮ ஆனால் தீட்டான
மிருகங்களின் ெசத்த உடலின் பாகங்கள்
தண்ணீர் பட்ட வைதயன்ேமல் பட்டால் அது
உங்களுக்குத்தீட்டாயருக்கும்.
௩௯ “உங்களது உணவுக்கான ஒரு மிருகம்

ெசத்தால், அதன் உடைலத் ெதாடுக றவன்
மாைலவைர தீட்டாக இருப்பான்.
௪௦ அதன் இைறச்சையத் தன்றவன்
தன் ஆைடகைளத் துைவக்க ேவண்டும்.
அவன் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக
இருப்பான். அம்மிருகங்களின் ெசத்த
உடைலத் தூக்குகறவன் தன் ஆைடகைளத்
துைவக்க ேவண்டும். இவனும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாகஇருப்பான்.
௪௧ “தைரயல் ஊர்ந்து ெசல்லுகற

மிருகங்கைளக் கர்த்தர் உண்ணத்தகாதைவ
என்று கூறயுள்ளார். நீங்கள்
அவற்ைற உண்ணக் கூடாது.
௪௨ தைரயல் ஊர்ந்து ெசல்லும் சகல
மிருகங்களிலும் வயற்றனால் நகர்ந்து
ெசல்லுகன்றவற்ைறயும் நாலு கால்களால்
நடமாடுகன்றவற்ைறயும் பற்பல கால்கள்
உள்ளவற்ைறயும் உண்ண ேவண்டாம்.
அைவ தீட்டுள்ளைவ. ௪௩அைவ உங்கைளத்
தீட்டுப் பண்ணாமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௪௪ ஏெனன்றால் நான் ேதவனாகய
கர்த்தர். நான் பரிசுத்தமானவர் நீங்களும்
உங்கைளப் பரிசுத்தமானவர்களாக
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ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஊர்வனவற்றால்
உங்கைளத் தீட்டாக்க க்ெகாள்ளாதீர்கள்.
௪௫ நான் உங்கைள எக ப்தலிருந்து
அைழத்து வந்ேதன். நான் இைதச்
ெசய்ததால் நீங்கள் ச றப்பான ஜனங்களாக
வளங்குகறீர்கள். உங்களது ேதவனாகய
நான் பரிசுத்தமானவராக இருக்க ேறன்.
நீங்களும்பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகஇருங்கள்”
என்றார்.
௪௬ இைவ அைனத்தும் மிருகம், பறைவ,

ஊர்வன பற்றய வத கள் ஆகும். இைவ
அைனத்தும் கடலிலும், தைரயலும் உள்ள
மிருகங்கைளப்பற்றயைவ. ௪௭ இதன்
மூலம் ஜனங்கள் தீட்டுள்ள மிருகங்களுக்கும்
தீட்டில்லாத மிருகங்களுக்கும் உள்ள ேவறு
பாட்ைடக் கண்டுெகாள்ளலாம். அேதாடு
உண்ணத் தக்க மிருகம் எது, உண்ணத்தகாத
மிருகம் எதுஎன்றும்அறந்துெகாள்ளலாம்.

௧௨
புதயதாய்மார்களுக்குவதகள்
௧ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீ கூற
ேவண்டியதாவது: ஒரு ெபண், ஆண்
குழந்ைத ஒன்ைறப் ெபற்றருந்தால்,
அவள் ஏழு நாட்களுக்குத் தீட்டுள்ளவளாக
இருப்பாள். இது மாதவலக்காக இருக்கும்
நாட்கைளப் ேபால் இருக்கும். ௩ எட்டாவது
நாள் அந்த குழந்ைத வருத்தேசதனம்
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பண்ணப்பட ேவண்டும். ௪ ப றகு
அவள் முப்பத்துமூன்று நாட்கள் இரத்த
சுத்த கரிப்பு நைலயல் இருக்க ேவண்டும்.
அந்நாட்களில் அவள் பரிசுத்தமான
எந்தப் ெபாருட்கைளயும் ெதாடேவா,
பரிசுத்தமான எந்த இடத்த ற்குள்ளும்
நுைழயேவா கூடாது. ௫ அவள் ஒரு ெபண்
குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தால் அவள்
இரு வாரங்களுக்குத் தீட்டாக இருப்பாள்.
அந்நாட்கள் அவளுக்கு மாத வலக்கான
நாட்கைளப் ேபான்ேற கருதப்படும். இரத்த
சுத்த கரிப்புக்கு அவளுக்கு அறுபத்தாறு
நாட்கள் ேதைவப்படும்.
௬ “ஒரு ெபண், ஆண் அல்லது ெபண்

பள்ைளையப் ெபற்றதற்காக அவளுைடய
சுத்த கரிப்பன் நாட்கள் முடிந்தபன்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குச் ச றப்பான
பலிகைளக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். அவள்
ஆசாரியனிடம் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசலில் பலிகைள வழங்க ேவண்டும்.
அவள் ஓராண்டு நைறந்த ஆட்டுக் குட்டிைய
தகன பலிக்காகவும், ஒரு புறாக்குஞ்சு
அல்லது காட்டுப்புறாைவப் பாவப்பரிகார
பலிக்காகவும் ெகாண்டு வர ேவண்டும்.
௭-௮ ஒரு ெபண்ணுக்கு ஆட்டுக் குட்டிையக்
ெகாடுக்க முடியாவ ட்டால் அவள் இரண்டு
புறாக்கைளயாவது அல்லது இரண்டு
புறாக் குஞ்சுகைளயாவது ெகாண்டு
வரலாம். இவற்றல் ஒரு புறா தகன



ேலவயராகமம்௧௩:௧ lix ேலவயராகமம்௧௩:௪

பலிக்காகவும்இன்ெனாருபுறா பாவப்பரிகார
பலிக்காகவும் பயன்படும். ஆசாரியன்
இவற்ைறக் கர்த்தரின் சந்ந தானத்தல்
பலிய ட ேவண்டும். இதன் மூலம் ஆசாரியன்
அவளுக்காக பாவ நவாரணம் ெசய்ய
ேவண்டும். அவள் அப்படிேய சுத்தமாவாள்.
இைவேய ஆண் அல்லது ெபண் குழந்ைதப்
ெபற்றஒருபுதயதாய்க்குரியவ த கள்ஆகும்”
என்றுகூறனார்.

௧௩
ேதால்வயாதையப்பற்றயவத கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டமும் ஆேரானிடமும்,

௨ “ஒரு மனிதனின் ேதால்மீது வீக்கேமா
அல்லது தடிப்ேபா, அல்லது ெவள்ைளப்
புள்ளிேயா காணப்படலாம். அைவ
ெதாழுேநாயன் அறகுறயாய் இருந்தால்
அவைன ஆசாரியனான ஆேரான் அல்லது
அவனது மகன்கள் முன்னால் அைழத்துவர
ேவண்டும். ௩ ஆசாரியன் அவனது
ேதாலில் ஏற்பட்ட ேநாையக் கவனித்துப்
பார்க்கேவண்டும். ேநாயுள்ள இடத்தன்
முடிகள்ெவளுத்தருந்தாலும் ேநாயுள்ளஇடம்
மற்ற ேதாைலவ ட பள்ளமாக இருந்தாலும்
அந்ேநாய் ெதாழுேநாயாக இருக்கும். எனேவ
ஆசாரியன் அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று
அறவக்க ேவண்டும்.
௪ “ச ல ேநரங்களில் ேநாயாளியன்

உடம்பல் ெவள்ைளப் புள்ளிகள் ஏற்படலாம்.
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ஆனால் அைவ ேதாலின் பரப்ைபவ ட
ஆழமாக இல்லாமல் இருக்கலாம்.
அப்பகுதயலுள்ள முடி ெவள்ைள ஆகாமல்
இருக்கலாம். அப்ேபாது, ஆசாரியன்
அந்ேநாயாளிையத் தனியாக ஏழு நாட்கள்
ஒதுக்க ைவத்தருக்க ேவண்டும். ௫ ஏழாவது
நாளில் ஆசாரியன் ேநாயாளிையக்
கவனித்துப் பார்க்க ேவண்டும். அப்ேபாது
புண் மாறயருக்காவ ட்டாேலா, ேதாலில்
ேமலும் பரவ இருக்காவ ட்டாேலா ேமலும்
ஏழு நாட்களுக்கு அந்ேநாயாளிையத் தனிேய
ைவத்தருக்க ேவண்டும். ௬ அந்த ஏழு
நாட்களும் முடிந்த ப றகு ஆசாரியன் அந்த
ேநாயாளிைய மீண்டும் பார்க்கேவண்டும்.
அப்ேபாது புண்கள் ஆற இருந்தாேலா,
மற்ற பகுத களில் பரவாமல் இருந்தாேலா
ஆசாரியன் அவன் குணமாகவ ட்டைத
அறவக்க ேவண்டும். அந்தப் புண் ெவறும்
வடு மட்டுேம. அவன் தன் ஆைடகைளத்
ேதாய்த்து மீண்டும் சுத்தமாக இருக்க
ேவண்டும்.

௭ “ேநாயாளி தன்ைனஆசாரியனிடம் காட்டி
சுத்தமுள்ளவனாகத் தீர்மானித்த ப றகும்
ஒரு ேவைள ெவண்தட்டு உடலில் பரவலாம்.
அைதயும் ஆசாரியனிடம் காட்ட ேவண்டும்.
௮ அப்ெபாழுது ெவண்தட்டு ேதாலிேல
படர்ந்து வருகறது என்று ஆசாரியன்
கண்டால் அவைனத் தீட்டானவன் என்று
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அறவக்க ேவண்டும். அது ெதாழுேநாய்
ஆகும்.
௯ “ஒருவனுக்குத் ெதாழுேநாய் ஏற்பட்டால்

அவைன ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு வர
ேவண்டும். ௧௦ ஆசாரியன் அவைனச்
ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும். ேதாலிேல
ெவள்ைளத் தடிப்புகள் இருந்தாலும், முடி
ெவண்ைமயாகயருந்தாலும், ேதாலானது
ெகாப்புளங்களில் காய்ந்து இருந்தாலும்
௧௧ அது ெநடுநாளாகேவ அவன் ேதாலில்
உள்ள ெதாழுேநாயாகேவ கருதப்பட
ேவண்டும். ஆசாரியன் உடேன அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று அறவக்க ேவண்டும்.
அந்ேநாயாளிைய மற்றவர்களிடமிருந்து
ெகாஞ்சக்காலம் தனிேய ப ரித்துைவக்க
ேவண்டிய ேதைவயல்ைல. ஏெனன்றால்
அவன்ஏற்ெகனேவதீட்டுள்ளவன்.
௧௨ “ச ல ேவைளகளில் ெதாழுேநாயானது

ஒருவனின் உடல் முழுவதும்
பரவயருக்கலாம். தைல முதல் கால்வைர
அந்ேநாய் அவைன மூடி இருக்கலாம்.
ஆசாரியன் அவைன முழுைமயாகச்
ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும். ௧௩ அவனது
உடல் முழுவதும் ெவள்ைளயாகயருந்தால்
அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று ஆசாரியன்
அறவக்க ேவண்டும். ௧௪ எனினும் ெகாஞ்சம்
புண்நைறந்த ேதால் இருந்தால் அவன்
தீட்டுள்ளவேன. ௧௫ ஆசாரியன் அதைனக்
கண்டதும் அவைனத் தீட்டுள்ளவனாக
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அறவக்க ேவண்டும் புண்நைறந்த ேதால்
தீட்டுள்ளது. அதுெதாழுேநாய்.
௧௬ “ேதாலின்நறம்மாற ெவண்ைமயானால்

பன் அவன் ஆசாரியனிடம் வரேவண்டும்.
௧௭ ஆசாரியன் அவைனச் ேசாத த்துப்
பார்க்க ேவண்டும். ேநாயுள்ள இடம்
ெவண்ைமயாகயருந்தால் அவனது ேநாய்
குணமாகவ ட்டெதன்று ெபாருள். எனேவ,
அவைனத் தீட்டு இல்லாதவன் என்று
ஆசாரியன்அறவக்க ேவண்டும்.
௧௮ “ஒருவனுக்குத் ேதாலின் ேமல்

புண் ஏற்பட்டு அது குணமாகலாம்.
௧௯ அேத புண் பற்பாடு ெவள்ைளத்
தடிப்பாகேவா அல்லது சவந்த ந றத்தல்
ெவண் புள்ளிகளாகேவா மாறக்கூடும்.
அப்படி ேநரும்ேபாது அப்புண்ைண
ஆசாரியனிடத்தல் காட்ட ேவண்டும்.
௨௦ ஆசாரியன் அவற்ைறச் ேசாத த்துப்
பார்க்க ேவண்டும். அப்புண்ணானது
ேதாலின் பரப்ைபவ டஆழமாக இருந்தாேலா,
அதலுள்ள முடிகள் ெவண்ைமயானாேலா
அது ெதாழுேநாய் என்ேற கருதப்பட
ேவண்டும். உடேன அவைனத்
தீட்டுள்ளவனாக அறவக்க ேவண்டும்.
அது புண்ணில் ஏற்பட்ட ெதாழுேநாயாகும்.
ெதாழுேநாயானது அப்புண்ணின்
உள்ளிருந்து உருவாகயுள்ளது.
௨௧ ேசாத ப்பன்ெபாழுது தடிப்பன்
ேமற் பகுதயல் ெவள்ைள முடி
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இல்லாதருந்தாலும், ேதாலில் அவ்வளவு
ஆழமற்றதாக ஆனால் ெவளுத்து
இருந்தாலும், ஆசாரியன் அவைன ஏழு
நாட்கள் தனிேய ப ரித்து ைவக்கேவண்டும்.
௨௨ பன்பு ெவள்ைளத் தடிப்பு அத க அளவல்
ேதாலில் படர்ந்தருந்தால், ஆசாரியன்
அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று அறவக்க
ேவண்டும். அது ெதாழுேநாய்தான். ௨௩அந்த
ெவள்ைளப்படரானது அதகப்படாமல்
பைழய அளவல் நன்றருக்குமானால்
அதுெவறும் புண்ணின் தழும்புதான். எனேவ
அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று ஆசாரியன்
அறவக்கேவண்டும்.

௨௪-௨௫ “ஒருவனது உடம்பன் ேமல்
ெநருப்புப்பட்டு ெவந்து அது ஆறப்ேபான
இடத்தல் ேதாலில் நறம் இழந்ேதா, அல்லது
ெவண்ைமயாகேவாஇருக்கலாம். ஆசாரியன்
அதைனச் ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும்.
ெவண்ைமயான தடிப்பு ேதாலுக்கு அடியல்
ஆழமாக இருந்தாலும் தடிப்பன் ேமல்
உள்ள முடியன் பரப்பு ெவளுத்தருந்தாலும்,
அைதத் ெதாழுேநாயாகக் கருதலாம்.
ெதாழுேநாய் ெவந்த இடத்தல் ெவளிப்பட்டு
வளர்ந்து ெபருகவ ட்டது. ஆகேவ
ஆசாரியன் அவைனத் ெதாழுேநாயாளி
என்று அறவக்கலாம். ௨௬ ஆசாரியன்
ேசாத த்துப் பார்க்கும்ேபாது, படரிேல
ெவள்ைள முடி இல்ைல என்றாேலா அல்லது



ேலவயராகமம்௧௩:௨௭ lxiv ேலவயராகமம்௧௩:௩௨

படர் மற்றப் பகுத கைளவ டக் குழியாமல்
இருந்தால் அவைன ஏழு நாள் தனிேய
ப ரித்து ைவத்தருக்க ேவண்டும். ௨௭ ஏழாம்
நாளில்அவைனமீண்டும் ேசாத த்துப் பார்க்க
ேவண்டும். அது ேதாலில் அதகமாகப்
பரவயருந்தால் ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று அறவக்க ேவண்டும்.
அது ெதாழுேநாய்தான். ௨௮ ேதாலில்
படரானது பரவாமல் இருந்தாேலா
அல்லது படர் மற்ற பகுத கைளவ டப்
பள்ளமாக இல்லாமல் இருந்தாேலா அது
ெவந்ததால் உண்டான ெகாப்புளம் என்று
எண்ண ேவண்டும். அவைன ஆசாரியன்
சுத்தமானவன்என்றுஅறவக்க ேவண்டும்.
௨௯ “ஒருவனுக்குத் தைலயல் அல்லது

தாடியல் எரிச்சல் உண்டாகலாம்.
௩௦ ஆசாரியன் அதைனச் ேசாத த்து
பார்க்க ேவண்டும். அவ்வடம் மற்ற
ேதாைலவ ட பள்ளமும்அத ேலஉள்ளமுடிகள்
ெபான்நறமும், மிருதுவாயும் இருந்தால்
அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று அறவக்க
ேவண்டும். அது ெசாற ெதாழுேநாய்.
௩௧ ஆசாரியன் இதைனப் பார்க்கும் ேபாது
அவ்வ டம் மற்ற ேதாைலவ ட பள்ளமாய்
இராமல் இருக்கலாம். அத ேல கறுைம
யான முடிகள் இல்லாமல் இருக்கலாம்.
அவ்வாறானால் அவைன ஏழு நாட்கள்
தனிேய அைடத்து ைவக்க ேவண்டும்.
௩௨ ஏழாவது நாள் அப்புண்ைண ஆசாரியன்
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மீண்டும் ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும்.
அந்த ேநாய் பரவாமல் இருந்தாேலா
அல்லது ெபான் நறமாக முடி மாறாமல்
இருந்தாேலா அல்லது ேநாயுள்ள இடம்
மற்ற ேதால் பகுதைய வ டப் பள்ளம்
இல்லாமல் இருந்தாேலா, ௩௩ அவன்
ெசாறயுள்ள இடம் தவ ர மற்ற இடத்ைத
மழித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேமலும்
அவைன ஏழு நாள் தனிேய ப ரித்து ைவக்க
ேவண்டும். ௩௪ ஏழாம் நாளில் ஆசாரியன்
மீண்டும் ேசாத த்து பார்க்கும்ேபாது ெசாற
பரவாமலும்,அவ்வடம்மற்றஇடங்கைளவ டப்
பள்ளமில்லாமலும் இருந்தால் அவைன
ஆசாரியன் சுத்தமுள்ளவன் என்று அறவக்க
ேவண்டும். அவன் தன் ஆைடகைளத்
துைவத்தபன் சுத்தமாய் இருப்பான்.
௩௫ ஆனால் அந்தச் ெசாற அதற்குப்ப றகு
பரவனால் ௩௬ மீண்டும் ஆசாரியன்
அவைனச் ேசாத க்க ேவண்டும். ெசாற
ேதாலில் பரவயருந்தாேலா, முடியும் ெபான்
நறமாகயருந்தாேலா ஆசாரியன் மறுபடியும்
ேசாத க்க ேவண்டியதல்ைல. அவன்
தீட்டுள்ளவேன. ௩௭அவன் ேசாத க்கும்ேபாது
ெசாற நீங்கயருந்தால்,கறுைமயானமுடிகள்
முைளத்தருந்தால் ெசாற குணமாயற்று
என்று ெபாருள். அவன் சுத்தமானவன்.
ஆசாரியன் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
அறவக்க ேவண்டும்.
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௩௮ “யாராவது ஒருவனுக்கு உடல்மீது
ெவள்ைளப் புள்ளிகள் ஏற்பட்டால்,
௩௯ அதைன ஆசாரியன் ேசாத த்து பார்க்க
ேவண்டும். ேதாலில் மங்கன ெவள்ைளப்
புள்ளிகள் இருந்தால் அது அவ்வளவாகப்
பாத ப்பற்ற ெவள்ைளத் ேதமல். அவனும்
சுத்தமுள்ளவேன.
௪௦ “ஒருவனுைடய தைலமுடி உத ரக்கூடும்,

அவன் சுத்தமானவேன. அது ஒரு
வைக வழுக்ைக ஆகும். ௪௧ தைலையச்
சுற்றயுள்ள பகுதயல் இருந்து முடி
உத ரக்கூடும். அவனும் சுத்தமானவேன,
அதுவும் இன்ெனாரு வைக வழுக்ைக
ஆகும். ௪௨ஆனால் வழுக்ைகயான இடத்தல்
சவப்பாகேவா அல்லது ெவண்ைமயாகேவா
தடிப்புகள் இருக்குேமயானால், அது
ேதால் வயாத ஆகும். ௪௩ ஆசாரியன்
அதைனச் ேசாத க்க ேவண்டும். அவனது
வழுக்ைகத்தைலயலாவதுஅைரவழுக்ைகத்
தைலயலாவது மற்ற உறுப்புகளின் ேமல்
உண்டாகும் குஷ்டத்ைதப்ேபால் சவப்பு
கலந்த ெவண்ைமயான தடிப்பு இருந்தால்
அவன் ெதாழுேநாயாளி. ௪௪ அவன்
தீட்டுள்ளவன் என்று ஆசாரியன் அறவக்க
ேவண்டும். அவனது ேநாய் தைலயல்
உள்ளது.
௪௫ “ஒருவனுக்கு ெதாழுேநாய் இருந்தால்

அவன், மற்றவர்கைள எச்சரிக்க ேவண்டும்.
அவன் ‘தீட்டு தீட்டு’ என்று கத்த ேவண்டும்.
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அவனது ஆைடகள் கழிக்கப்பட்டிருக்க
ேவண்டும். அவன் தன் தைல முடிைய
நன்றாக வளர்க்க ேவண்டும். அவன் தன்
வாைய மூடி மைறத்துக்ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும். ௪௬ அந்ேநாய் அவனிடம்
இருக்கும்வைர அவன் தீட்டுள்ளவனாகக்
கருதப்படுக றான். எனேவ அவன் தனிேய
குடியருக்க ேவண்டும். அவன் வீடு
கூடாரத்த ற்குஅப்பால்இருக்க ேவண்டும்.

௪௭-௪௮ “ஆட்டுமுடி அல்லது பஞ்சால் ஆன
ஆைடயல் ேநாய் இருக்கும். அந்த ஆைட
ெநய்யேவா பன்னேவாபட்டிருக்கலாம்.
ேதால் துண்டிேலா அல்லது ேதாலால்
ஆன ஆைடய ேலா ேநாய் இருக்கும்.
௪௯அதல் பச்ைச அல்லது சவப்புப் புள்ளிகள்
காணப்பட்டால் அைதஆசாரியனுக்குக் காட்ட
ேவண்டும். ௫௦ஆசாரியன்அைதச் ேசாத த்துப்
பார்த்துவ ட்டு ஏழு நாட்கள் தனிேய அைடத்து
ைவக்கேவண்டும். ௫௧ ஏழாம் நாள்
ஆசாரியன் அவைனச் ேசாத த்துப் பார்க்க
ேவண்டும். ஆைடயலாவது பாவலாவது,
ேதால் துண்டிலாவது, ேதாலால் ஆன
ஆைடயலாவது அது அதகப்பட்டிருந்தால்
அதுஅரிக்க ற ெதாழுேநாய் என்றுகருதலாம்.
அது தீட்டு உள்ளது. ௫௨ அந்த ேநாய்
இருக்க ற மய ராைட, நூலாைட, ேதாலாைட
ேபான்றவற்ைற ஆசாரியன் சுட்ெடரிக்க
ேவண்டும். இது அரிக்க ற ெதாழுேநாய்.
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எனேவ அதைன ெநருப்பல் சுட்ெடரிக்க
ேவண்டும்.
௫௩ “ஆசாரியன் ேசாத ப்பன்ேபாது

அரிப்பானது ேமலும் பரவவல்ைல என்பது
உறுதயானால், அந்த ஆைடையேயா
அல்லது ேதாைலேயா துைவக்க ேவண்டும்.
அது ேதாலா அல்லது துணியா அல்லது
ெநய்யப்பட்டதா அல்லது பன்னப்பட்டதா
என்பதல் வத்தயாசமில்ைல. ௫௪ ப றகு
ேதால் ஆைடைய அல்லது துணிையத்
துைவக்கும்படி ஆசாரியன் ஜனங்களுக்கு
ஆைணயட ேவண்டும். ப றகு துணிைய
ஏழு நாட்களுக்குப் ப ரித்துத் தனிேய ைவக்க
ேவண்டும். ௫௫அதற்குப்பன்புஅைதமீண்டும்
ேசாத க்கேவண்டும். அந்தஅரிப்பானதுநறம்
மாறாமல் இருந்தால் அது தீட்டு என எண்ண
ேவண்டும்.அரிப்புபரவாமல்ேபானாலும்கூட,
அைதெநருப்பல்சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.
௫௬ “ேதால் ஆைடைய அல்லது

துணிையப் பார்க்கும்ேபாது அரிப்புப்
பகுத மங்கயருந்தால், அரித்த பகுதைய
மட்டும் ேதாலாைடயல் இருந்தும் அல்லது
துணியல் இருந்தும் ெநய்யப்பட்ட துணியா
அல்லது பன்னப்பட்ட துணியா என்று
பாராமல் ஆசாரியன் தனிேய ெவட்டி எடுக்க
ேவண்டும். ௫௭ அரிப்பானது மீண்டும்
துணிய ேலா அல்லது ேதால் ஆைடய ேலா
வரக்கூடும்.அப்ேபாதுஅத்துணிையஅல்லது
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ேதாைல ெநருப்பல் சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.
௫௮ கழுவய பறகு அந்ேநாய் அைதவ ட்டு
ேபாய்வ ட்டெதன்றால், மீண்டும் கழுவப்பட
ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் அது சுத்தமாகும்”
என்றார்.
௫௯ இைவேய, ேதாலாைட அல்லது

நூலாைட, பன்னப்பட்டது அல்லது
ெநய்யப்பட்ட ஆைடகளின் ேமல் ேதான்றும்
ெதாழுேநாய் பற்றய வத கள் ஆகும் என்று
கூறனார்.

௧௪
ெதாழுேநாயாளிையச்சுத்தப்படுத்துவதற்கான

வத கள்
௧ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இைவ

ெதாழுேநாயாளிகள் குணமாவதற்கும்,
அவர்கைளச்சுத்தப்படுத்துவதற்குமுரியவ த
முைறகளாகும்.

“ெதாழுேநாயுள்ள ஒருவைன ஆசாரியன்
ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும். ௩ஆசாரியன்
கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய ேபாய் அவன் ேநாய்
குணமாகவ ட்டதா என்று பார்க்க ேவண்டும்.
௪ அவனது ேநாய் குணமாகயருந்தால்
அவனிடம் கீழ்க்கண்டவற்ைற ெசய்யும்படி
கூறேவண்டும். முதலில் சுத்தமான இரண்டு
குருவகைளயும், ேகதுருக் கட்ைடகைளயும்,
சவப்பு நூைலயும், ஈேசாப்ைபயும் வாங்க
வரேவண்டும். ௫ பன்னர், ஆசாரியன்
அதல் ஒரு குருவைய மண்பாண்டத்தல்
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உள்ள ஊற்று தண்ணீரில் ெகால்ல
ேவண்டும். ௬அடுத்துஆசாரியன், உயருள்ள
குருவையயும்அேதாடுேகதுருகட்ைடையயும்
சவப்பு நூைலயும் ஈேசாப்ைபயும் எடுத்து
அதல் ெகால்லப்பட்டக் குருவயன்
இரத்தத்ைதத் ேதாய்க்க ேவண்டும். ௭ பன்
ஆசாரியன் ேநாய் நீங்கப்பட்டவனின் ேமல்
ஏழுதரம் ெதளித்து அவைனச் சுத்தப்படுத்த
ேவண்டும். ப றகு ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டில்லாதவன் என அறவக்க ேவண்டும்.
பன் ஆசாரியன் தறந்த நலப்பரப்ப ற்கு
ெசன்று உயருள்ள குருவைய வ ட்டுவ ட
ேவண்டும்.
௮ “ப றகு அவன் தன் ஆைடகைள

துைவத்து, தன் முடிைய மழித்துக்ெகாண்டு,
தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும். பன்னேர
அவன் சுத்தமாவான். அதன் பன் அவன்
கூடாரத்த ற்குள் ெசல்லலாம். ஆனால்அவன்
ஏழு நாட்கள் கூடாரத்த ற்கு ெவளிய ேலேய
தங்கேவண்டும். ௯ ஏழாவது நாள் அவன்
தன் தைல முடி, தாடி, புருவம் என அைனத்து
முடிையயும் மழித்துவ ட ேவண்டும். பன் தன்
ஆைடகைளத்துைவத்துக்குளிக்க ேவண்டும்.
இதன்பன்அவன்சுத்தமாவான்.
௧௦ “எட்டாவது நாள், எவ்வதமான குைறயு

மற்ற இரண்டு ஆட்டுக் குட்டிகைளயும்,
ஒரு வயதான எக்குைறயுமில்லாத
ெபண் ஆட்டுக்குட்டிையயும் ேதால்
வயாதயால் பாத க்கப்பட்டவன் தானியக்
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காணிக்ைகக்காக ெகாண்டு வரேவண்டும்.
இருபத்து நான்கு கண்ணங்கள்
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய
மாைவயும்,ஆழாக்குஒலிவஎண்ெணையயும்
ெகாண்டு வரேவண்டும். ௧௧ அவைன
தீட்டில்லாதவன் என்று அறவத்த அேத
ஆசாரியன் ேநாயுற்றவைனயும் அவனது
பலிப் ெபாருட்கைளயும் கர்த்தருக்கு
முன்னால்ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குெகாண்டு
வர ேவண்டும். ௧௨ ஆசாரியன் ஒரு ஆண்
ஆட்டுக்குட்டிைய குற்ற பரிகார பலியாக
ெசலுத்த ேவண்டும். அவன் அதைனயும்
ச றது எண்ெணையயும் அைசவாட்டும்
பலியாகப் பயன்படுத்த ேவண்டும். ௧௩ ப றகு
ஒரு ஆண் ஆட்டுக்குட்டிைய பாவப் பரிகார
பலிையயும் தகனபலிையயும் ெகால்லுகற
பரிசுத்த இடத்தல் ெகால்ல ேவண்டும். குற்ற
நவாரண பலியானது பாவப்பரிகார பலி
ேபான்றதாகும். அது ஆசாரியனுக்குரியது.
அதுமிகவும் பரிசுத்தமானது.
௧௪ “ஆசாரியன் குற்ற பரிகார பலியன்

இரத்தத்தல் ச ற தளவு எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அதைனச் சுத்த கரிக்கப்பட
ேவண்டியவனின் வலது காது நுனியல்
தடவ ேவண்டும். அது அவைனச்
சுத்தமாக்கும். ப றகு ெகாஞ்சம் இரத்தத்ைத
அவனது வலது ைகயன் ெபருவ ரலிலும்,
வலதுகால் ெபரு வ ரலிலும் தடவ ேவண்டும்.
௧௫ ேமலும் ஆசாரியன் எண்ெணைய எடுத்து
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தனது இடது உள்ளங்ைகயல் ஊற்ற
௧௬ வலது ைக வ ரலில் ெதாட்டு ஏழுமுைற
கர்த்தரின் சந்ந தயல் ெதளிக்க ேவண்டும்.
௧௭ ப றகு ஆசாரியன் தன் உள்ளங்ைகயல்
உள்ள மீத எண்ெணைய எடுத்து
சுத்த கரிக்கப்படேவண்டியவனின் வலது
காதுநுனியலும்,வலதுைக ெபருவ ரலிலும்,
வலது கால் ெபருவ ரலிலும் தடவ ேவண்டும்.
௧௮ ேமலும் மீதயுள்ள எண்ெணைய அவனது
தைலய ேல தடவ ேவண்டும். இவ்வாறு,
ஆசாரியன் கர்த்தருக்கு முன்பாக அவைனச்
சுத்தப்படுத்த வடுகறான்.
௧௯ “பன் ஆசாரியன் பாவப்பரிகார

பலிையச்ெசலுத்த சுத்த கரிக்கப்படேவண்டியவனின்
தீட்டு நீங்க அவனுக்குப் பாவப்பரிகாரம்
ெசய்துவ ட ேவண்டும். ௨௦ பன்பு தகன
பலிக்குரிய மிருகத்ைதக் ெகான்று
அதேனாடு தானியக் காணிக்ைகையயும்
பலிபீடத்தன்ேமல் ைவத்து அவனுக்காகப்
பாவப்பரிகாரம் ெசய்ய ேவண்டும். அப்ேபாது
அவன்சுத்தமாவான்.
௨௧ “ஆனால் ஒரு ஏைழயால் இத்தைகய

பலிையக் ெகாடுக்க இயலாது. அப்ேபாது
அவன் ஒரு ஆண் ஆட்டுக்குட்டிைய
மட்டும் ெகாண்டு வந்தால் ேபாதும். அது
அைசவாட்டும் பலியாகும். ஆசாரியன்
இதன் மூலம் அவைனச் சுத்தப்படுத்தலாம்.
இதற்கு ஆசாரியன் எண்ெணயுடன் கலந்த
மிருதுவான மாவ ேல 8 கண்ணம் அளவு
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எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். இது தானியக்
காணிக்ைகக்காக உபேயாகப்படுத்தப்படும்.
௨௨ இரண்டு காட்டுப் புறாக்கைளயாவது
அல்லது இரு புறாக் குஞ்சுகைளயாவது
ெகாடுக்க ேவண்டும். இவற்றல் ஒன்று
பாவப்பரிகார பலிக்கும் இன்ெனான்று தகன
பலிக்கும்உரியது.

௨௩ “எட்டாவது நாளில் ேமற்கண்ட எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு அவன்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு ஆசாரியனிடம்
வர ேவண்டும். அைவ கர்த்தருக்கு
முன்பு அளிக்கப்பட ேவண்டும். அதனால்
அவன் சுத்தமாவான். ௨௪ ஆசாரியன்
ஆண் ஆட்டுக்குட்டிையக் குற்றப்பரிகார
பலிக்காக எடுத்துக்ெகாள்வான். இைதயும்
ஆழாக்கு எண்ெணையயும் கர்த்தருைடய
சந்ந தயல் அைசவாட்டும் பலியாக
ெசலுத்துவான். ௨௫ ப றகு அந்த ஆண்
ஆட்டுக்குட்டிைய குற்றப்பரிகார பலிக்காகக்
ெகால்லுவான். அதன் இரத்தத்ைதக்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, சுத்த கரிக்கப்பட
ேவண்டியவனின் வலது காதன் நுனியலும்,
வலதுைக ெபருவ ரலிலும், வலது கால்
ெபருவ ரலிலும் தடவுவான். ௨௬ ஆசாரியன்
தனது இடது உள்ளங்ைகயல் எண்ெணைய
ஊற்றக்ெகாண்டு ௨௭ பன் வலது ைக
வ ரலால் ெதாட்டு கர்த்தருைடய சந்ந தயல்
ஏழுதரம் ெதளிப்பான். ௨௮ மிச்சமிருக்க ற
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எண்ெணையத் ெதாட்டு இரத்தத்ைத
தடவய இடங்களில் எல்லாம் தடவுவான்.
அதைன அவனின் வலது காதன்
நுனியலும், வலது ைக ெபருவ ரலிலும்,
வலது கால் ெபருவ ரலிலும் தடவுவான்.
௨௯ உள்ளங்ைகயல் ேமலும் மிச்சமிருக்க ற
எண்ெணையஅவனதுதைலயல்தடவுவான்.
இவ்வாறு ஆசாரியன் அவைனக் கர்த்தருக்கு
முன்புசுத்தப்படுத்த ேவண்டும்.
௩௦ “ப றகு ஆசாரியன் ஒரு காட்டுப் புறா

ைவயாவது, புறாக்குஞ்ைசயாவது பலிய ட
ேவண்டும். (ஒருவன் எவற்ைறக் ெகாடுக்க
முடியுேமா அவற்ைறேய காணிக்ைகயாக
அளிக்க ேவண்டும்.) ௩௧ இவற்றல் ஒன்ைற
பாவப்பரிகார பலியாகவும், இன்ெனான்ைற
தகன பலியாகவும் ெசலுத்த ேவண்டும்.
தானியக் காணிக்ைகேயாடு இதைனச்
ேசர்த்துச் ெசலுத்த ேவண்டும். இவ்வாறு
ஆசாரியன் அவைனக் கர்த்தருக்கு முன்பு
சுத்த கரிப்பு ெசய்யேவண்டும். அவனும்
சுத்த கரிக்கப்படுவான்” என்றார்.
௩௨ ெதாழுேநாயுற்றவன் குணம்

அைடந்தபன் சுத்த கரிப்புச் ெசய்யேவண்டிய
வதகள் இைவயாகும். முைறயான
பலிகைளத் தரமுடியாதவர்கள் இவ்வாறு
சல வத கைளக் கைடப்ப டிக்கலாம் என்று
கூறனார்.

வீட்டில்உள்ளேநாய்க்கானவத கள்
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௩௩ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசையயும்
ஆேராைனயும் பார்த்து, ௩௪ “நான்
உங்களுக்குக் கானான் ேதசத்ைதக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். நீங்கள் அங்கு
ேபாய்ச் ேசர்ந்த பன்பு உங்களில் சலரது
வீட்டிேல ெதாழுேநாய் ஏற்படும்படி ெசய்தால்
௩௫ அப்ேபாது அந்த வீட்டிற்கு உரியவன்
ஆசாரியனிடம் வந்து, ‘என் வீட்டில்
ெதாழுேநாய் ேபான்று ஒன்று இருப்பைதப்
பார்த்ேதன்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
௩௬ “ப றகு அந்த ஆசாரியன், வீட்டில் உள்ள

யாவற்ைறயும் ெவளிேய எடுத்துச் ெசல்ல
ஜனங்களிடம் கூறேவண்டும். ஆசாரியன்
அந்த வீட்டில் உள்ளஅைனத்து ெபாருட்களும்
தீட்டுக்குரியைவ என்று ெசால்லத் ேதைவ
இருக்காது. வீட்டிலுள்ள ெபாருட்கைள
எல்லாம் ெவளிேய ைவத்த ப றகுதான்
ஆசாரியன் வீட்டிற்குள் நுைழய ேவண்டும்.
௩௭ ஆசாரியன் அந்த வீட்டிற்குள் நுைழந்து
ெதாழுேநாயுள்ள இடங்கைளக் கவனித்து
பார்க்க ேவண்டும். அப்ேபாது சுவரில்
ெகாஞ்சம் பச்ைசயும், சவப்புமான குழிகள்
சுவற்றன் மற்ற பகுத கைளவ டப் பள்ளமாக
இருப்பைதக் கண்டால், ௩௮ ஆசாரியன்
ெவளிேய வந்து அவ்வீட்ைட ஏழு நாட்கள்
பூட்டிைவக்க ேவண்டும்.
௩௯ “ஏழாம் நாள் ஆசாரியன் தரும்பப்

ேபாய், ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும்.
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ேதாஷம் வீட்டுச் சுவர்களில் பரவயருந்தால்
௪௦ ஆசாரியன் ேதாஷம் படிந்த கற்கைளச்
சுவற்றலிருந்து ெபயர்த்ெதடுத்துப்
பட்டணத்துக்கு ெவளிேய ஒரு குற ப்ப ட்ட
அசுத்தமான இடத்த ேல ெகாண்டு ேபாய்
ேபாடச் ெசால்ல ேவண்டும். ௪௧வீட்டினுள்ேள
தைரையப் ெபயர்த்து, அைதயும் ெவளிேய
அசுத்தமானஇடத்தல் ேபாட்டுவ ட ேவண்டும்.
௪௨ ப றகு சுவரில் புதய கற்கைள ைவத்துப்
பூசேவண்டும்.
௪௩ “கற்கைளப்ெபயர்த்துவீட்ைடச்ெசதுக்க

புத தாய்ப் பூசன பறகும் ேநாய் தரும்பவும்
வந்தால், ௪௪ஆசாரியன் ேபாய்அந்த வீட்ைடச்
ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும். அந்த
ேநாய் ேமலும் சுவரில் பரவ இருந்தால்
அதைன வீட்ைட அரிக்க ற ெதாழுேநாயாகக்
கருதேவண்டும். அதுதீட்டுள்ளதாகஇருக்கும்.
௪௫ எனேவ வீடு முழுவைதயும் இடித்து அதன்
கற்கைளயும் மரங்கைளயும் காைரையயும்
ஊருக்கு ெவளிேய அசுத்தமான தனி
இடத்தல் ெகாட்டிவ ட ேவண்டும். ௪௬ அந்த
வீட்டிற்குள் நுைழகற எவனும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ௪௭அந்த வீட்டில்
எவனாவது உண்டாேலா, உறங்கனாேலா,
அவனும் தனது ஆைடையத் துைவக்க
ேவண்டும்.
௪௮ “புதய கற்களும் பூச்சும் முடிந்தப றகு

அவ்வீட்ைட ஆசாரியன் ேசாத க்கும்ேபாது
ேநாய் பரவயதற்கான அறகுற எதுவும்
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இல்லாவ ட்டால் அவ்வீடு தீட்டு இல்லாததாய்
ஆயற்றுஎன்றுஅறவக்க ேவண்டும்.
௪௯ “ப றகு அந்த வீட்ைட சுத்த கரிப்புச்

ெசய்ய ேவண்டும். அதற்கு
ஆசாரியன் இரண்டு குருவகைளயும்,
ேகதுரு கட்ைடையயும், ஒரு துண்டு
சவப்புத் துணிையயும், ஈேசாப்ைபயும்
எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௫௦ அதல் ஒரு
குருவைய மண்பாண்டத்தல் உள்ள ஊற்று
தண்ணீரில் ெகால்ல ேவண்டும். ௫௧ ப றகு
ேகதுருக் கட்ைடையயும், ஈேசாப்ைபயும்,
சவப்பு நூைலயும், உயருள்ள குருவையயும்
எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். பன்
ெகால்லப்பட்ட குருவயன் இரத்தத்தல்
இவற்ைற மூழ்க ைவக்க ேவண்டும். ப றகு
அந்த இரத்தத்ைத ஆசாரியன் வீட்டின்ேமல்
ஏழுதரம் ெதளிக்கேவண்டும். ௫௨குருவயன்
இரத்தம்,ஊற்றுதண்ணீர்,உயருள்ளகுருவ ,
ஈேசாப்பு, ேகதுருக் கட்ைட, சவப்பு நூல்
ேபான்றவற்றால் வீட்டின் தீட்டிைனக் கழிக்க
ேவண்டும். ௫௩ பன் உயருள்ள குருவைய
நகருக்கு ெவளிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
இம்முைறயல் ஆசாரியன் வீட்ைடச் சுத்தம்
ெசய்வான். ப றகு வீடு சுத்தமாகும்” என்று
கூறனார்.
௫௪-௫௫ துணிகளிேலா அல்லது வீட்டிேலா

ேதாஷம் ப டித்தல், ெதாழுேநாய், ஆகயன
உண்டாகும்ெபாழுது கைடப்ப டிக்க ேவண்டிய
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வதகள் இைவகேள. ௫௬ வீக்கம்,
அசறு, ேதாலில் ெவள்ைளப் புள்ளிகள்
உண்டாகுதல் ஆகயவற்றன்ேபாதும்
கைடப்ப டிக்கேவண்டியவதகள்இைவகேள.
௫௭ ெபாருட்கள் எப்ெபாழுது சுத்தமாயுள்ளன,
எப்ெபாழுது சுத்தமற்றைவயாக உள்ளன
எனக்கற்ப ப்பதற்குரியவ த கள்இைவகேள.

௧௫
உடலில் இருந்து ெவளிேயறும் கழிவுப்

ெபாருட்களுக்கானவதகள்
௧ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசையயும்,

ஆேராைனயும்பார்த்து, ௨ “நீங்கள்இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குச் ெசால்ல ேவண்டியதாவது:
ஒருவனுக்கு உடற்கழிவுகள் ஏற்பட்டால்
அதனாலும்தீட்டுஉண்டாகும். ௩இக்கழிவுகள்
அவன் உடம்பலிருந்து சரளமாக
ெவளிேயறுகறதா இல்ைலயா என்பது
முக்கயமில்ைல.
௪ “உடற்கழிவு ஏற்பட்டவன் படுக்க ற

எந்தப் படுக்ைகயும் தீட்டாகும். அவன்
எதன் ேமல் உட்காருக றாேனா அதுவும்
தீட்டாகும். ௫ அவனது படுக்ைகையத்
ெதாடுக றவன் தனது ஆைடகைளத்
துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும்.
மாைலவைர அவன் தீட்டுள்ளவனாக
இருப்பான். ௬ உடற்கழிவு ஏற்பட்டவன்
உட்காருக ற இடத்தல் உட்காருக றவனும்
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தன் ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில்
குளிக்க ேவண்டும். மாைலவைர இவனும்
தீட்டு உள்ளவனாக இருப்பான். ௭உடற்கழிவு
ஏற்படுக றவைனத் ெதாடுபவனும் தன்
ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில்
குளிக்கேவண்டும். மாைலவைர இவனுக்கும்
தீட்டு இருக்கும். ௮ உடற்கழிவு உள்ளவனின்
எச்சல் ேமேலபட்டாலும் ஒருவன் தன்
ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில்
குளிக்கேவண்டும். மாைலவைர அவனுக்குத்
தீட்டு இருக்கும். ௯ இத்தைகயவன்
ஏறுகற எந்த ேசணமும் தீட்டாகும்.
௧௦ இத்தைகயவனுக்குக் கீழ் இருக்க ற
எந்தப் ெபாருைளயும் ெதாடுக றவன்
மாைலவைரதீட்டாயருப்பான்.அப்ெபாருைள
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாக றவன் தன்
ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில்
குளித்து மாைலவைர தீட்டு உள்ளவனாக
இருப்பான். ௧௧ ச ற்சல இடங்களில்
உடற்கழிவு உள்ளவன் தண்ணீரில் தன்
ைககைளக் கழுவாமேல அடுத்தவைனத்
ெதாட்டுவ ட்டால், ெதாடப்பட்டவன் தன்
ஆைடகைளத் துைவத்து குளிக்க ேவண்டும்.
மாைலவைரஅவன்தீட்டாகஇருப்பான்.
௧௨ “உடற்கழிவு ஏற்பட்டவன் ஏேதனும் மண்

பாண்டத்ைதத் ெதாட்டால் அம்மண்பாண்டம்
உைடக்கப்படேவண்டும். மரத்தாலான
பாத்த ரத்ைதஅவன்ெதாடேநர்ந்தால்,அைதத்
தண்ணீரால்கழுவேவண்டும்.
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௧௩ “உடற்கழிவு உள்ளவன் அது நீங்க
சுத்தமானதும் அதற்குச் சுத்த கரிப்புச்
ெசய்ய ேவண்டும். அதற்காக ஏழு
நாட்கள் காத்தருந்து, தன் ஆைடகைளத்
துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும்.
அப்ேபாதுதான் அவன் சுத்தமாவான்.
௧௪ எட்டாவது நாள் அவன் இரண்டு காட்டுப்
புறாக்கைளயாவது,புறாக்குஞ்சுகைளயாவது
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குக் ெகாண்டுவர
ேவண்டும். அவற்ைறக் கர்த்தருக்கு
முன் ெகாண்டுவந்து ஆசாரியனிடம்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௫ அவற்றுள் ஒன்று
பாவப்பரிகார பலியாகவும் இன்ெனான்று
தகன பலியாகவும் ஆசாரியன் கர்த்தருக்கு
ெசலுத்துவான். இம்முைறயல் ஆசாரியன்
கர்த்தருக்கு முன் அவைனச் சுத்த கரிப்பு
ெசய்யேவண்டும்.
௧௬ “ஒருவனுக்கு வந்து ெவளிப்பட்டால்,

அவன்தண்ணீரில்குளிக்கேவண்டும்.அவன்
மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான்.
௧௭ ேதால் ஆைடயலும், துணியலும்
வந்துபட்டிருந்தால் அவற்ைற தண்ணீரால்
கழுவேவண்டும். அது மாைலவைர
தீட்டுள்ளதாக இருக்கும். ௧௮ வந்து
கழிந்தவேனாடு ஒரு ெபண்படுத்தருந்தால்
இருவரும் தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் மாைலவைர தீட்டுள்ளவர்களாக
இருப்பார்கள்.
௧௯ “இரத்தப் ேபாக்குைடய மாதவலக்கான
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ெபண், ஏழு நாட்கள் தீட்டுப்பட்டவளாக
இருப்பாள்.அவைளத்ெதாடுக றவன்எவனும்
மாைல வைர தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான்.
௨௦ அவள் மாத வலக்காக இருக்கும்ேபாது
எதன் ேமல் படுத்துக்ெகாள்க றாேளா, எதன்
மீது உட்காருக றாேளா அைவ தீட்டாகும்.
௨௧ அவளது படுக்ைகையத் ெதாட்டவன்
தன் ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில்
குளிக்க ேவண்டும். மாைலவைர அவனும்
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ௨௨ அவள்
அமர்ந்த இருக்ைகையத் ெதாட்டவனும்
தன் ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில்
குளிக்க ேவண்டும். அவனும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ௨௩ அவள்
படுக்ைகையேயா இருக்ைகையேயா
ெதாட்டவன்மாைலவைரதீட்டுஉைடயவனாக
இருப்பான்.
௨௪ “அவேளாடுஒருவன்படுத்துக்ெகாண்டால்

அவள் தீட்டு அவன்ேமல் படும். அதனால்
அவன் ஏழு நாள் தீட்டாய் இருப்பான். அவன்
படுக்க ற படுக்ைகயும்தீட்டாகும்.
௨௫ “ஒருத்த க்கு மாதவலக்கு அல்லாத

நாட்களிலும் அவளிடம் இரத்தம் கச ந்தால்
அப்ேபாதும் அவள் வலக்கானவள் ேபாலேவ
கருதப்பட ேவண்டும். ௨௬அந்த நாட்களிலும்
அவள் படுக்கும் படுக்ைகயும் வலக்கான
நாட்களுக்குரிய படுக்ைக ேபான்று
தீட்டாகும். அவள் அமரும் இருக்ைகயும்
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வலக்கத் தீட்ைடப் ேபான்ேற கருதப்படும்.
௨௭ இத்தைகயவற்ைறத் ெதாடுக ற எவனும்
தன் ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில்
குளிக்க ேவண்டும். அவனும் மாைல
வைர தீட்டாய் இருப்பான். ௨௮ அவளது
தீட்டு நன்றதும் ஏழு நாட்கள் அவள்
காத்தருக்க ேவண்டும். அதன் பறேக அவள்
சுத்தமாக றாள். ௨௯ எட்டாவது நாளில் அவள்
இரண்டு காட்டுப் புறாக்கைளேயா, இரு
புறாக்குஞ்சுகைளேயா ெகாண்டு வந்து
அவற்ைற ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௩௦ ஆசாரியன் அவற்றல் ஒன்ைறப்
பாவப்பரிகார பலியாகவும், இன்ெனான்ைற
தகன பலியாகவும் ெசலுத்த ேவண்டும்.
கர்த்தருைடய சந்ந தயல் அவைள இவ்வாறு
ஆசாரியன்சுத்த கரிப்பு ெசய்ய ேவண்டும்.
௩௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தீட்டு

இல்லாதவர்களாக இருக்க எச்சரிக்ைக
ெசய்யுங்கள். இல்லாவ ட்டால் அவர்கள்
எனது ஆராதைன கூடாரத்ைதத்
தீட்டுள்ளதாக்குவதுடன், அவர்கள் அழிந்தும்
ேபாவார்கள்” என்றுகூறனார்.
௩௨ இைவேய, உடற்கழிவு

உள்ளவர்களுக்கான வதகள். வந்து
கழிவனால் தீட்டான ஆண்களுக்கும்,
௩௩ மாதவலக்கால் தீட்டான
ெபண்களுக்கும், தீட்டானவேளாடு
படுத்துக்ெகாண்டவனுக்குமுரிய வ த கள்
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இைவகேளயாகும்.

௧௬
பாவப்பரிகார நாள்
௧ ஆேரானின் இரண்டு மகன்களும்

கர்த்தரின் சந்ந தயல் அங்கீகரிக்கப்படாத
முைறயல் தூபம் காட்டியேபாது
மரணமைடந்தனர். அதற்குப் பன்பு கர்த்தர்
ேமாேசய டம், ௨ “உன் சேகாதரன் ஆேரானிடம்
பன்வருவைதக் கூறு: கூடாரத்தன்
தைரக்குப் பன்னால் அவன் வரும்புக ற
ேபாெதல்லாம் மகாபரிசுத்த இடத்த ற்கு
ேபாகேவண்டாம். தைரக்குப் பன்னால்
அந்த அைறயல் பரிசுத்தப் ெபட்டி உள்ளது.
அதன்ேமல் கருபாசன மூடி உள்ளது.
நான் அதற்கு ேமல் ேமகத்தல் காட்ச
தருேவன். ஆேரான்அங்ேகெசன்றால்மரித்து
ேபாகலாம்!
௩ “ஆேரான் பாவப்பரிகார நாள் அன்று

மிகவும் பரிசுத்தமான அந்த இடத்த ற்குள்
நுைழவதற்கு முன் ஒரு காைளையப் பாவப்
பரிகார பலியாகவும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவ
தகன பலியாகவும் ெசலுத்தவ ட ேவண்டும்.
௪ ஆேரான் தண்ணீரில் தன் உடல்
முழுவைதயும் கழுவ ேவண்டும். பன்
அவன் ேவறு ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ள
ேவண்டும். ஆேரான் பரிசுத்த சணல் நூல்
சட்ைடைய அணிந்து இடுப்பல் சணல் நூல்
சல்லடத்ைதக் கட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
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சணல் நூல் தைலப் பாைகையயும், சணல்
நூலால் ஆன இைடக் கச்ைசையயும்
அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும். இைவ
பரிசுத்தமானஆைடகள்.
௫ “ஆேரான்இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடமிருந்து

பாவப்பரிகார பலிக்காக இரண்டு
ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும் தகன
பலிக்காக ஒரு ஆட்டுக் காடாைவயும்
வாங்க க்ெகாள்ள ேவண்டும். ௬ ப றகு
ஆேரான் காைளையப் பாவப்பரிகார பலியாக
ெசலுத்த ேவண்டும். இந்தப் பாவப்பரிகார
பலி அவனுக்குரியது. இதைன ஆேரான்
தன்ைனயும் தன் குடும்பத்தாைரயும்
சுத்த கரிப்பு ெசய்வதற்காக இவ்வாறு ெசய்ய
ேவண்டும்.
௭ “ப றகு ஆேரான் இரு ெவள்ளாட்டுக்

கடாக்கைளயும் கர்த்தருக்கு முன்பாக
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலுக்குக்
ெகாண்டு வரேவண்டும். ௮ பன்
கடாக்களுக்காகச் சீட்டுப்ேபாட ேவண்டும்.
ஒருசீட்டுகர்த்தருக்குரியது. இன்ெனாருசீட்டு
ேபாக் காட்டுக்குஉரியது.
௯ “ப றகுஆேரான் கர்த்தருக்குரிய சீட்டுள்ள

கடாைவக் கர்த்தருைடய சந்ந தயல் பாவப்
பரிகார பலியாக வழங்க ேவண்டும்.
௧௦ ஆனால் ேபாக்காடாகச் சீட்டுள்ள
கடாைவயும் கர்த்தருக்கு முன் ெகாண்டு வர
ேவண்டும். பன் அந்தக் கடாைவ உய ேராடு
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வனத்துக்குத் துரத்தவ ட ேவண்டும். இது
ஜனங்கைளச்சுத்த கரிப்புச் ெசய்யும்.
௧௧ “ப றகுஆேரான்காைளையத்தனக்குரிய

பாவப்பரிகார பலியாகச் ெசலுத்த ,
தன்ைனயும் தனது குடும்பத்தாைரயும்
பரிசுத்தப்படுத்த ேவண்டும். அவேன
தனக்கான பாவப்பரிகார பலியாக
அக்காைளையக் ெகால்ல ேவண்டும்.
௧௨ ப றகு கர்த்தரின் சந்ந தயலிருக்கும்
பலிபீடத்தன் ேமலுள்ள ெநருப்புத்
தணலினால் தூபகலசத்ைத ந ரப்ப
ேவண்டும். ெபாடியாக்கப்பட்ட நறுமணப்
ெபாருட்கைள தன் ைகப்ப டி நைறய
எடுத்து தைரக்கு உட்புறமாகக் ெகாண்டு
வர ேவண்டும். ௧௩ அவன் கர்த்தரின்
சந்ந தயல் நறுமணப் ெபாருட்கைளப் ேபாட
ேவண்டும். அப்புைகயானது உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியன் ேமலுள்ள கருபாசனத்ைத மூடும்
அளவற்கு ேபாட ேவண்டும். இவ்வாறு
ெசய்தால் ஆேரான் மரிக்கமாட்டான்.
௧௪ ஆேரான் ெகால்லப்பட்ட காைளயன்
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து, அதைன
வ ரலால் ெதாட்டுக் கீழ்ப்புறமாக நன்று
கருபாசனத்தன்ேமல் ெதளிக்க ேவண்டும்.
இவ்வாறு ஏழுமுைற அவன் இரத்தத்ைதத்
ெதளிக்க ேவண்டும்.
௧௫ “ப றகு ஆேரான் ஜனங்களின் பாவப்

பரிகார பலிக்கான ெவள்ளாட்ைடக் ெகான்று,
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அதன் இரத்தத்ைதத் தைரக்குப் பன்னால்
உள்ள அைறக்குக் ெகாண்டு வர ேவண்டும்.
காைளயன்இரத்தத்ைதச் ெசய்தது ேபான்ேற
இதைனயும் ெசய்ய ேவண்டும். அவன்
அந்த இரத்தத்ைதக் கருபாசனத்தன் ேமலும்
அதற்கு முன்பும் ெதளிக்க ேவண்டும்.
௧௬ இவ்வாறு ஆேரான் மிகவும் பரிசுத்தமான
இடத்ைதச் சுத்த கரிப்பு ெசய்யேவண்டும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருைடய
தீட்டிற்காகவும், பாவங்களுக்காகவும்
ஆேரான் இதைனெயல்லாம் ெசய்ய
ேவண்டும். ஆேரான் இதைன ஆசரிப்பு
கூடாரத்த ற்குள்ேளெசய்ய ேவண்டும்.
௧௭ “அவர்களுைடய தீட்டுகளின்

மத்தயலிருக்கற மிகப் பரிசுத்தமான
இடத்தல் இச்சடங்குகைளெயல்லாம்
ஆேரான் ெசய்யும்ேபாது எவரும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தல் நுைழயக் கூடாது. ஆேரான்
ெவளிேய வந்த ப றகுதான் எவரும்
நுைழய ேவண்டும். இவ்வாறு ஆேரான்
தன்ைனயும், தன் குடும்பத்தாைரயும்,
இஸ்ேரேவல் ஜனங்கைளயும் சுத்தம்
ெசய்க றான். ௧௮ ப றகு அவன் கர்த்தருைடய
சந்ந தயல் இருக்கற பலி பீடத்தன் அருகல்
வரேவண்டும். அதற்குப் ப ராயச்ச த்தம்
ெசய்ய, காைளயன் இரத்தத்தலும்
ெவள்ளாட்டின் இரத்தத்தலும் ெகாஞ்சம்
எடுத்து பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளில்
தடவ ேவண்டும். ௧௯ தன் வ ரலினால்
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அந்த இரத்தத்ைதத் ெதாட்டு ஏழுமுைற
அதன்ேமல் ெதளிக்க ேவண்டும். அதைன
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தீட்டுகள் நீங்கும்படி
சுத்த கரித்து பரிசுத்தப்படுத்த ேவண்டும்.
௨௦ “ஆேரான் மிகப் பரிசுத்தமான

இடத்ைதயும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதயும்,
பலி பீடத்ைதயும் பரிசுத்தப்படுத்துவான்.
ப றகு ஆேரான் உயருள்ள ெவள்ளாட்ைடக்
கர்த்தருக்கு முன் ெகாண்டு வந்து
௨௧ தனது இரு ைககைளயும் அதன்
தைலமீது ைவப்பான். ப றகு இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுைடய பாவங்கைளயும்
குற்றங்கைளயும் அறக்ைகய ட்டு அந்த
ெவள்ளாட்டின் தைலய ேல சுமத்துவான்.
பன் அதைன அதற்கு நயமிக்கப்பட்ட ஆள்
மூலம் வனாந்த ரத்த ற்கு அனுப்பவடுவான்.
௨௨ அந்தக் கடாவானது வனாந்த ரத்த ற்கு
அைனவரது பாவங்கைளயும் எடுத்து
ெசன்றுவடுகறது. அதைனக் காட்டிேல
வ ட்டுவ ட்டுஅந்தஆள்வந்துவடுவான்.
௨௩ “ப றகு ஆேரான் ஆசரிப்புக்

கூடாரத்த ற்குள் நுைழவான். பரிசுத்த
இடத்த ற்குள் நுைழயும் ேபாது அவன்
அணிந்தருக்கும் ெமல்லிய பஞ்சாைடகைள
நீக்க அைவகைள அங்ேகேய ைவத்துவ ட
ேவண்டும். ௨௪ ஒரு பரிசுத்தமான இடத்தல்
தனது உடல் முழுவைதயும் தண்ணீரால்
கழுவ , ப றகு ேவறு சறப்பு ஆைடகைள
அணிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அதன்பன்
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ெவளிேய வந்து தனது மற்றும் ஜனங்களின்
தகன பலிகைளச் ெசலுத்த தன்ைனயும்
ஜனங்கைளயும் பரிசுத்தமாக்க ேவண்டும்.
௨௫ பன் பாவப் பரிகார பலியன் ெகாழுப்ைப
பலிபீடத்தன்ேமல்எரிப்பான்.
௨௬ “ேபாக்காடாக ய கடாைவக் ெகாண்டு

ேபாய் வனாந்த ரத்த ேல வ ட்டவன்
ஆைடகைளத் துைவத்துக் குளித்துவ ட்டு
முகாமுக்குள்வரேவண்டும்.
௨௭ “பாவப்பரிகார பலிக்குரிய

காைளையயும் ெவள்ளாட்ைடயும் முகாமிற்கு
ெவளிேய ெகாண்டு ெசல்லேவண்டும்.
(அவற்றன் இரத்தத்ைத மட்டும் பரிசுத்த
இடத்த ற்குள் ெகாண்டுப் ேபாய் அதைனச்
சுத்த கரிப்பு ெசய்யேவண்டும்.) ேதால்கள்,
உடல்கள், கழிவுகள் அைனத்ைதயும்
ஆசாரியன் ெநருப்ப ேல ேபாட்டு
எரிக்கேவண்டும். ௨௮எரித்தவன்ஆைடையத்
துைவத்து தண்ணீரில் உடல் முழுவைதயும்
கழுவய பன்னேர கூடாரத்த ற்குள் நுைழய
ேவண்டும்.
௨௯ “இந்தச் சட்டங்கள் என்ெறன்றும்

ெதாடர்ந்து இருக்கும். ஏழாவது மாதத்தன்
பத்தாவது நாளில் எவ்வுணைவயும்
நீங்கள் உண்ணேவா, ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யேவா கூடாது. உங்கள் ேதசத்தல்
வச க்கும் உள்நாட்டுக்காரர்களும்,
ெவளிநாட்டுக்காரர்களும்கூட எவ்ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. ௩௦ ஏெனன்றால்
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ஆசாரியர்கள் அந்நாளில் வந்து உங்கைளச்
சுத்த கரிப்பு ெசய்து உங்கள் பாவங்கைளப்
ேபாக்குவார்கள். ப றகு நீங்கள் கர்த்தருக்கு
முன் தீட்டு இல்லாமல் இருப்பீர்கள்.
௩௧ இந்நாள் ச றப்பான ஓய்வு நாளாகும்.
அன்று உணவு எைதயும் உட்ெகாள்ளாமல்
உங்கள் மனதல் தாழ்ைமயுடன் இருக்க
ேவண்டும். இந்த வதமுைற என்ெறன்றும்
இருக்கும்.
௩௨ “ேதவனுைடய அப ேஷகம் ெபற்று

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட தைலைம ஆசாரியேன
பாவப்பரிகாரம் ெசய்யத் தகுந்தவன். தனது
தந்ைதக்குப் ப றகு தைலைம ஆசாரியனாகப்
பணி ெசய்யும் உரிைமையப் ெபற்றவன்
இவன். ஆசாரியன் பரிசுத்தமான சணல்நூல்
ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
௩௩ மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்கும்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும்
ப ராயச்ச த்தம் ெசய்ய ேவண்டும். அவன்
மற்ற ஆசாரியர்கைளயும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும் சுத்தப்படுத்துவான்.
௩௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் பாவங்களின்
காரணமாக அவர்கைள வருடம் ஒருமுைற
பரிசுத்தம் ெசய்யும் இச்சட்டம் ெதாடர்ந்து
இருக்கும்” என்றார்.
கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய

அவர்கள்ெசய்தார்கள்.

௧௭
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மிருகங்கைளக் ெகால்வது மற்றும்
உண்பதுபற்றயவத கள்

௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம் ௨ “நீ ஆேரானுடனும்,
அவனது மகன்கேளாடும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரிடமும் ேபச , கர்த்தர்
என்ன கட்டைளய ட்டுள்ளார் என்பைதக்கூறு:
௩ ஒரு இஸ்ரேவலன் ஒரு காைளையேயா,
அல்லது ஒரு ெசம்மறயாட்ைடேயா அல்லது
ெவள்ளாட்ைடேயா முகாமுக்கு உள்ேளேயா
அல்லது ெவளிேயேயா ெகால்லலாம்.
௪ அவன் அந்த மிருகத்ைத ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குக் ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
அவன் அந்த மிருகத்தன் ஒரு பகுதைய
கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பாக அளிக்க
ேவண்டும். ெகால்லப்பட்ட மிருகத்தன்
இரத்தத்ைத அவன் ச ந்தயவனாக றான்.
எனேவ, தனது அன்பளிப்ைப கர்த்தரின்
பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு எடுத்துச் ெசல்ல
ேவண்டும். அவன் அம்மிருகத்தன் ஒரு
பகுதைய கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பாக
எடுத்துச் ெசல்லவல்ைலெயனில் அவன்
தனது ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்பட
ேவண்டும். ௫வதகள் இவ்வாறு இருப்பதால்
ஜனங்கள் தங்கள் சமாதானப் பலிையக்
கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்வயல்களில்ெகால்க ற
மிருகங்கைள ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு
ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
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௬ ப றகு ஆசாரியன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசலில் உள்ள பலிபீடத்தன்ேமல்
கர்த்தருக்கு முன் இரத்தத்ைதத் ெதளிக்க
ேவண்டும். ெகாழுப்ைப நறுமணமிக்க
வாசைனயாக எரிக்க ேவண்டும். அந்தமணம்
கர்த்தருக்கு மிகவும் ப ரியமாயருக்கும்.
௭ தாங்கள் தவறாகப் பன்பற்றய ெபாய்த்
ேதவர்களுக்கு இனிேமல் அவர்கள் எவ்வத
பலிகளும் இடாமல் இருக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் இத்தைகய ெபாய்த் ேதவர்கைளப்
பன்பற்றனால் ஒரு ேவசையப் ேபான்று
இருப்பார்கள். இவ்வதகள்ந ரந்தரமானைவ.
௮ “ஜனங்களிடம் ெசால்லுங்கள்,

இஸ்ரேவல் குடிமக்கேளா அல்லது
உங்களிைடேய வாழும் அயல்
நாட்டுக்காரர்கேளா தகன பலிையேயா
அல்லது ேவறு பலிகைளேயா ௯ ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் வாசலுக்குக் கர்த்தருக்கு
அளிக்க வரேவண்டும். இவ்வாறு அவர்கள்
ெசய்யாவ ட்டால் மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து
ஒதுக்கப்பட்டுப் ேபாவார்கள்.
௧௦ “இரத்தத்ைதச் சாப்படுக ற எவருக்கும்

ேதவனாகய நான் எத ராக இருக்க ேறன்.
அவன் இஸ்ரேவல் குடிமகனாகேவா,
அல்லது உங்கேளாடு குடியருக்கும் அயல்
நாட்டுக்காரனாகேவா இருக்கலாம். நான்
அவர்கைள மற்ற ஜனங்களிடம் இருந்து
ஒதுக்கவடுேவன். ௧௧ ஏெனன்றால்
சரீரத்தன் உய ர் இரத்தத்தல் உள்ளது.
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இரத்தத்ைதப் பலி பீடத்தல் ஊற்றும்படி
நான் வத கைளக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
உங்கைளச் சுத்த கரித்துக்ெகாள்ள நீங்கள்
இதைனச் ெசய்ய ேவண்டும். இரத்தேம
ஆத்துமாைவ பாவ நவ ர்த்த ெசய்க றது.
௧௨ உங்களில் எவரும், உங்கேளாடு வாழும்
அயல் நாட்டுக்காரர்களும் இரத்தம் உண்ணக்
கூடாது.
௧௩ “எவராவது உண்ணத்தக்க

பறைவையேயா, மிருகத்ைதேயா
ப டித்துக்ெகான்றால் அதன் இரத்தத்ைதத்
தைரய ேல ஊற்ற மண்ணால் மூட
ேவண்டும். ௧௪ இைறச்சயல் இரத்தம்
இருந்தால் இைறச்சயல் மிருகத்தன் உய ர்
இருப்பதாகப் ெபாருள். இைறச்சயல்
இரத்தம் இருந்தால் அைத உண்ணாதீர்கள்.
இரத்தத்ேதாடு உண்ணுகற எவனும் தன்
ஜனங்களிடம்இருந்துஒதுக்கப்படுவான்.
௧௫ “இஸ்ரேவலராக ய நீங்களும்,

உங்கேளாடு வச க்கும் அயலார் எவரும்
தானாக மரித்துப்ேபான மிருகத்ைதேயா,
ேவறு மிருகத்தாேல ெகால்லப்பட்ட
மிருகத்ைதேயா உண்ணக் கூடாது, அது
உங்களுக்குத் தீட்டாயருக்கும். அப்படி
உண்பவன் மாைலவைர தீட்டாயருப்பான்.
மாைலயல் அவன் தன் உைடையத்
துைவத்து தண்ணீரால் உடல் முழுவைதயும்
கழுவ ேவண்டும். ௧௬ அவன் தனது
ஆைடையத் துைவக்காவ ட்டாேலா,
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தண்ணீரால் உடைலக் கழுவாவ ட்டாேலா
அவன் குற்றமுள்ளவனாயருப்பான்” என்று
கூறனார்.

௧௮
பாலியல்உறவுகள்ெதாடர்பானவத கள்
௧ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீ கூற
ேவண்டியதாவது: நாேன ேதவனாகய
கர்த்தர் ௩ எக ப்தலிருந்த உங்கைள
நான் கானானுக்கு வழி நடத்த ேனன்.
அங்கு ெசய்துவந்த ெசயல்கைள
எல்லாம் இங்கு ெசய்யக் கூடாது.
நான் உங்கைள கானான் ேதசத்த ற்கு
நடத்த ச் ெசல்க ேறன். அவர்களின்
பழக்கவழக்கங்கைளப் பன்பற்றாதீர்கள்.
௪ நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து எனது
வதகைளப் பன்பற்றுவதல் உறுதயாக
இருங்கள். ஏெனன்றால் நாேன உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர். ௫ எனேவ நீங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து எனது வதகைளப்
பன்பற்ற ேவண்டும். எனது சட்டங்களுக்கும்,
வதகளுக்கும் கீழ்ப்படிக றவேன
உண்ைமயல் நீடித்து வாழ்வான். நாேன
கர்த்தர்.
௬ “நீங்கள் உங்களுைடய ெநருங்கய

உறவனர்களுடன் பாலின உறவு ெகாள்ளக்
கூடாது. நாேனகர்த்தர்!
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௭ “நீங்கள் உங்கள் தந்ைதேயாடும்
தாேயாடும் பாலின உறவு ெதாடர்புெகாள்ளக்
கூடாது. அந்தப் ெபண்உனதுதாய். எனேவ நீ
அவேளாடு பாலின உறவு ெகாள்ளக் கூடாது.
௮ அவள் உனது தாயாக இல்லாவ ட்டாலும்
உனது தந்ைதயன் மைனவேயாடு
பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
ஏெனன்றால் அது உனது தந்ைதைய
ந ர்வாணமாக்குவதுேபான்றதாகும்.
௯ “நீங்கள் உங்கள் சேகாதரிேயாடு பாலின

உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. அவள்
உனதுதந்ைதக்ேகா,தாய்க்ேகாப றந்தவளாக
இல்லாமல் இருக்கலாம். அவள் உனது
வீட்டிேல ப றந்தவளாகேவா ேவறு இடத்தல்
ப றந்தவளாகேவாஇருக்கலாம்.
௧௦ “நீ உன் ேபத்த ேயாடு பாலின உறவு

ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவர்கள்
உங்களில்ஒருபகுதயானவர்கள்.
௧௧ “உனது தந்ைதக்கும் அவரது

மைனவக்கும் ப றந்தவளாக இருந்தாலும்
அவள் உனது சேகாதரிதான். நீ அவேளாடு
பாலினஉறவுைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
௧௨ “உன் தந்ைதயன் சேகாதரிேயாடும்

பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
அவள் உனது தந்ைதேயாடு ெநருங்கய
உறவு உைடயவள். ௧௩ நீ உனது
தாயன் சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவள் உனது
தாயன் ெநருங்கய உறவனள். ௧௪ நீ
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உனது தந்ைதயன் சேகாதரேனாடும் பாலின
உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. நீ
அவரது மைனவேயாடும் பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. ஏெனன்றால்
அவள்உனதுஅத்ைதஅல்லது ச த்த அல்லது
ெபரியம்மாள்.
௧௫ “நீ உனது மருமகேளாடும் பாலின உறவு

ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. ஏெனன்றால்
அவள் உனது மகனின் மைனவ . அவேளாடு
பாலினஉறவுைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
௧௬ “நீஉனது சேகாதரனதுமைனவேயாடும்

பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது.
அதுஉனதுசேகாதரைனந ர்வாணமாக்குவது
ேபான்றதாகும்.
௧௭ “நீ தாய்-மகள் இருவேராடும் பாலின

உறவு ெகாள்ளக்கூடாது. அேதாடு
அவளது ேபத்த ேயா டும் பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அந்தப்
ேபத்த அவளது மகளின் மகளாகவும்
மகனின் மகளாகவும் இருக்கலாம். அவளது
ேபத்த என்றால் அவளுக்கு ெநருக்கமான
உறவனள். அவர்கேளாடு ெதாடர்பு
ைவத்துக்ெகாள்வதுமுைறெகட்ட ெசயல்.
௧௮ “உனது மைனவ உய ேராடு

இருக்கும்ேபாது அவளது தங்ைகைய
அடுத்த மைனவயாக ைவத்துக்ெகாள்ளக்
கூடாது. இது அந்தச் சேகாதரிகைள
வ ேராத களாக மாற்றவடும். உனது
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மைனவயன் சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
௧௯ “ஒரு ெபண் மாதவலக்கான காலத்தல்

இருக்கும்ேபாது அவேளாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. அவள்அப்ேபாது
தீட்டுள்ளவளாகஇருக்க றாள்.
௨௦ “பக்கத்து வீட்டுக்காரனின்

மைனவேயாடும் பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது உன்ைன
தீட்டுள்ளவனாக்கவடும்.
௨௧ “நீ உனது குழந்ைதகைள ேமாேளகு

என்ற ெபாய்த் ெதய்வத்த ற்கு முன்பு
ெநருப்பல் நடக்கும்படி அனுமதயாேத.
நீ இதைனச் ெசய்தால் உனது ேதவைன
மத க்கவல்ைல என்று ெபாருள். நாேன
கர்த்தர்.
௨௨ “நீ ெபண்ேணாடு பாலின உறவு

ைவத்துக்ெகாள்வைதப் ேபால ஆேணாடு
பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது.
இதுபயங்கரமானபாவமாகும்.
௨௩ “நீ எந்த மிருகத்ேதாடும் பாலின உறவு

ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது உன்ைன
அருவருப்பு உள்ளவனாக்கும். இதுேபால் ஒரு
ெபண்ணும் எந்த மிருகத்ேதாடும் பாலின
உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது
இயற்ைகக்குமாறானது.
௨௪ “இது ேபான்ற தவறான

ெசயல்கைளச் ெசய்து உங்கைளத்
தீட்டுள்ளவர்களாக்க க்ெகாள்ளாதீர்கள்.
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இத்ேதசத்தல் உள்ளவர்கைள
ெவளிேய துரத்த க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
அவர்களின் நலத்ைத உங்களுக்குத்
தந்ேதன், ஏெனன்றால் அவர்கள்
இத்தைகய பயங்கரமான பாவங்கைளச்
ெசய்தருக்க றார்கள். ௨௫ அவர்கள் இந்த
நாட்ைடயும் அருவருப்பாக்கவ ட்டார்கள்.
எனேவ நான் இதன் பாவத்துக்காக
இதைனத் தண்டிப்ேபன். அந்நாடு அங்கு
வாழ்பவர்கைளக்கக்க ப்ேபாடும்.
௨௬ “நீங்கள் என்னுைடய சட்டங்களுக்கும்

வத களுக்கும் கீழ்ப்படியேவண்டும்.
நீங்கள் இது ேபான்ற பயங்கரமான
பாவங்கைளச் ெசய்யக் கூடாது. இந்த
வத கள் இஸ்ரேவல் குடிமக்களுக்கும்
அவர்களிைடேய வாழும் அயலாருக்கும்
உரியது. ௨௭ உங்களுக்கு முன்னால் இந்த
நாட்டில் வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் அத்தைகய
பாவங்கைளச் ெசய்தார்கள். அதனால்
நாேட அருவருப்பாய ற்று. ௨௮ நீங்கள்
இவற்ைறச் ெசய்தால் நீங்களும் இந்த
நாட்ைட அருவருப்பாக்குவீர்கள். அவர்கைள
இந்நாடு கக்க ப்ேபாட்டது ேபான்று
உங்கைளக் கக்க ப்ேபாடும். ௨௯ எவராவது
இதுேபான்ற ேமாசமான பாவங்கைளச்
ெசய்தால் ப றகு அவர்கள் தங்கள்
ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்படுவார்கள்.
௩௦ மற்ற ஜனங்கள் இத்தைகய ேமாசமான
பாவங்கைளச் ெசய்தார்கள், ஆனால்
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நீங்கள் எனது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். நீங்கள் இது ேபான்ற
ேமாசமான பாவங்கைளச் ெசய்து உங்கைள
அருவருப்பாக்க க்ெகாள்ளாதீர்கள். நான்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்” என்று
கூறனார்.

௧௯
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ேதவனுக்குரியவர்கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “அைனத்து

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் நீ கூற
ேவண்டியதாவது: நான் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர். நான் பரிசுத்தமானவர். எனேவ,
நீங்களும்பரிசுத்தமாய்இருக்கேவண்டும்.
௩ “உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் தாய்

தந்ைதக்கு மரியாைத ெசய்யேவண்டும். என்
ஓய்வு நாட்கைள* ஆசரிக்கேவண்டும். நான்
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்!
௪ “வக்க ரகங்கைள வணங்காதீர்கள்.

வார்ப்ப க்கப்பட்ட ெதய்வங்கைள
உருவாக்காதீர்கள். நாேன உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்.
௫ “நீங்கள் சமாதானப் பலிையக்

கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது அது
அங்கீகரிக்கப்படத்தக்க சரியான
வழிய ேலேய ெசய்யேவண்டும். ௬ நீங்கள்

* ௧௯:௩: ஓய்வுநாட்கள்அல்லதுவாரத்தன்ஏழாவதுநாள்.
இது சனிக்க ழைமைய குறக்கலாம் அல்லது ஜனங்கள்
ேவைல ெசய்யக் கூடாத எல்லா வ ேசஷ நாட்கைளயும்
குறக்கலாம்.
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பலிெகாடுத்த நாளிலும், மறுநாளும்
அதைன உண்ணலாம். ஆனால் அந்த
உணவல் மீதயானது மூன்றாவது நாளும்
இருந்தால் அதைன ெநருப்பல் ேபாட்டு
எரித்துவ ட ேவண்டும். ௭ மூன்றாவது
நாள் பலியன் மீதயான எைதயும் நீங்கள்
உண்ணக் கூடாது. இது தீட்டானது,
இது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட முடியாதது.
௮ இதைன எவராவது ெசய்தால் அது
பாவமாயருக்கும். ஏெனன்றால் அவர்கள்
கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானவற்ைற
மத க்கவல்ைல. இத்தைகய மனிதர்கள் தம்
ஜனங்களிடமிருந்துஒதுக்கப்படுவார்கள்.
௯ “அறுவைடக்காலத்தல்நீங்கள்வைளந்த

பயைர அறுவைட ெசய்யும்ேபாது வயலின்
எல்லாப் பகுத கைளயும் மூைலகைளயும்
ேசர்த்து அறுக்காதீர்கள். தானியங்கள்
தைரயல் ச தறுமானால் அவற்ைறச்
ேசகரித்து அள்ளிக்ெகாள்ளாதீர்கள்.
௧௦ உங்கள் த ராட்ைசக் ெகாடியல் உள்ள
அைனத்து த ராட்ைசப் பழங்கைளயும்
பற க்காதீர்கள். தைரயல் வழும் த ராட்ைசப்
பழங்கைளயும் ெபாறுக்க க்ெகாள்ளாதீர்கள்.
அவற்ைற ஏைழ ஜனங்களுக்கும்
பயணிகளுக்கும் வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்.
௧௧ “நீங்கள் தருடக்கூடாது. நீங்கள்

ஜனங்கைள ஏமாற்றவும் கூடாது.
ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாதீர்கள்.
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௧௨ எனது ெபயைரப் பயன்படுத்த ெபாய்
சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால் உங்கள் ேதவனின் ெபயைர
மத க்காமல்இருக்க றீர்கள். நாேனகர்த்தர்.
௧௩ “உங்கள் அண்ைட வீட்டுக்காரனுக்குத்

தீைம ெசய்யாதீர்கள். அவனிடம்
தருடாதீர்கள். ேவைலக்காரனின் கூலிைய
வடியும்வைர இரவு முழுக்க நறுத்த
ைவக்காதீர்கள்.
௧௪ “ெசவ டர்கைள நீங்கள் சப க்காதீர்கள்.

குருடன் வழுந்துவடும்படி அவன் எத ேர
எதுவும் ேபாடாதீர்கள். உங்கள் ேதவனுக்கு
மரியாைதச் ெசலுத்த ேவண்டும். நாேன
கர்த்தர்!
௧௫ “நீங்கள் நயாயத்தீர்ப்பல்

நடுநைலயுடன் இருங்கள். ஒருவன் ஏைழ
என்பதனால் ச றப்பானசலுைகேயாஅல்லது
ஒருவர் முக்கயமான மனிதர் என்பதனால்
வ ேசஷ சலுைகேயா ெசய்யக் கூடாது.
உனது அயலானுக்குத் தீர்ப்பளிக்கும்ேபாது
நடுநைலயல் இருந்து ெசால்ல ேவண்டும்.
௧௬ மற்றவர்கைளப்பற்றய ெபாய்க்
கைதகைளப் பரப்ப க்ெகாண்டு த ரியக்
கூடாது. அயலானின் வாழ்வுக்கு ஆபத்து
ஏற்படும்படி நீ எதுவும்ெசய்யக்கூடாது. நாேன
கர்த்தர்!
௧௭ “உன் மனதல் உன் சேகாதரைன

நீ ெவறுக்கக் கூடாது. உனது அயலான்
உனக்குக் ெகடுதல் ெசய்தால் அைதப்பற்ற



ேலவயராகமம்௧௯:௧௮ ci ேலவயராகமம் ௧௯:௨௨

அவனிடம் ேபசு, பன் அவைன
மன்னித்துவடு. ௧௮ உனக்கு ஜனங்கள்
ெசய்த தீைமகைள மறந்துவடு. பழிவாங்க
முயற்ச ெசய்யாேத. உனது அயலாைனயும்
உன்ைனப்ேபால ேநச . நாேனகர்த்தர்!
௧௯ “நீங்கள் என்னுைடய சட்டங்களுக்குக்

கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நீங்கள்
இருவதமான மிருகங்கைளச் ேசர்த்து
இனப்ெபருக்கம் ெசய்யக்கூடாது. உங்களது
வயலில் இரண்டுவதமான வைதகைள
வைதக்கக்கூடாது. இரண்டு வதமான
நூலில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஆைடகைள
அணியக்கூடாது.
௨௦ “அடுத்தவனிடம் அடிைமயாய் இருக்க ற

ஒரு ெபண்ணுடன் ஒருவன் பாலியல்
உறவுெகாள்ள ேநரிடலாம். ஆனால்
அவைள வாங்கேவா அவளுக்குச் சுதந்த ரம்
அளிக்கேவா முடியாது. இவ்வாறு நடந்தால்
இது தண்டைனக்குரியது. ஆனால் இது
மரணத்தற்குரியது அல்ல. ஏெனன்றால்
அவள் சுதந்த ரமானவள் அல்ல. ௨௧ அவன்
குற்றபரிகார பலியாக ஆட்டுக்கடா ஒன்ைற
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலுக்குக்
ெகாண்டுவரேவண்டும். ௨௨ அவன்
சுத்த கரிக்கப்படும்படி ஆசாரியன் பாவ
நவ ர்த்த ெசய்வான். கர்த்தருக்கு முன்பாக
ஆசாரியன் ஆட்டுக்கடாைவ குற்றபரிகார
பலியாகச் ெசலுத்த ேவண்டும், அப்ேபாது
அவன்பாவங்கள்மன்னிக்கப்படும்.
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௨௩ “வருங்காலத்தல் உங்கள் நாட்டுக்குள்
நுைழந்த பன்பு உணவுக்காகப் பலவதமான
மரங்கைள நீங்கள் நடுவீர்கள். ஒரு மரத்ைத
நட்டப றகு மூன்று வருடத்த ற்கு அதலுள்ள
பழங்கைளப் பயன்படுத்தாமல் வ ட்டுவ ட
ேவண்டும். ௨௪ நான்காவது ஆண்டில்
கைடக்கும் பழங்கள் கர்த்தருக்குரியைவ.
அவற்றப் பரிசுத்தக் காணிக்ைகயாகக்
கர்த்தைரத் துத ப்பதற்காகக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௨௫ ஐந்தாவது ஆண்டில்
அம்மரத்தலுள்ள கனிைய நீங்கள்
உண்ணலாம். அம்மரம் உங்களுக்காக
ேமலும் ேமலும் பழங்கைளத் தரும். உனது
ேதவனாகயகர்த்தர் நாேன.
௨௬ “இரத்தம் இருக்க ற இைறச்சைய

நீங்கள்உண்ணக்கூடாது.
“மாயேவைலகைளப் பயன்படுத்தேவா,

அல்லது எத ர்காலத்ைதப்பற்ற அறய மந்த ர,
தந்த ரவழிகளில்முயற்ச ெசய்யேவாகூடாது.
௨௭ “உன் முகத்தல் வளருகற முடிையயும்,

தாடிையயும் மழிக்கக் கூடாது. ௨௮ மரித்து
ேபானவர்களின்நைனவாகஉன்உடலில்கீற
அைடயாளம் உருவாக்காேத. உன் உடம்பல்
பச்ைசகுத்த க்ெகாள்ளாேத. நாேனகர்த்தர்.
௨௯ “உனது மகள் ேவசயாகும்படி வ டாேத.

அவைள நீ மத க்கவல்ைல என்பைதேய
அது காட்டும். உன் நாட்டில் ஜனங்கள்
ேவச களாகும்படிவ டாேத. இத்தைகய பாவம்
உன்நாட்டில்காணப்படக்கூடாது.
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௩௦ “எனது ஓய்வு நாளில் நீங்கள் ேவைல
ெசய்யக்கூடாது. என் பரிசுத்தமான இடத்ைத
நீங்கள்மத க்க ேவண்டும். நாேனகர்த்தர்.
௩௧ “மந்த ரவாத களிடமும்ெசத்தவர்களிடமும்

ெதாடர்புெகாள்வதாகக் கூறுபவர்களிடமும்
புத்த மத ேகட்டு ெசல்லாதீர்கள். அவர்கள்
உங்கைளத் தீட்டுப்படுத்துவார்கள். நாேன
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்.
௩௨ “முதயவர்களுக்கு மரியாைத ெகாடு.

அவர்கள் அைறக்குள் வரும்ேபாது எழுந்து
நல். உங்கள் ேதவனுக்கு மரியாைத
ெசலுத்துங்கள். நாேனகர்த்தர்.
௩௩ “உனது நாட்டில் வாழும்

அயல்நாட்டுக்காரர்களுக்குக் ெகடுதல்
ெசய்யாேத. ௩௪ நீ உனது நாட்டாைர
மத ப்பதுேபாலேவ அந்நயர்கைளயும் மத க்க
ேவண்டும். நீ உன்ைனேய ேநச ப்பது ேபால
அந்நயர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் நீங்களும் முன்பு எக ப்தல்
அந்நயராயருந்தீர்கள். நாேன உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்.
௩௫ “நயாய வ சாரைணயன்ேபாது நடு

நலைமயல் இருங்கள். அளக்கும்ேபாதும்,
நறுக்கும்ேபாதும் ேநர்ைமயாக இருங்கள்.
௩௬உங்கள்கூைடகளும்,ஜாடிகளும் சரியான
அளவுள்ளைவயாக இருக்கட்டும். உங்கள்
எைடக் கற்களும், தராசும் ெபாருட்கைளச்
சரியாக எைட ேபாடட்டும். நாேன உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர், எக ப்தலிருந்து
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உங்கைள நாேன ெவளிேய அைழத்து
வந்ேதன்.
௩௭ “எனது கட்டைளகைளயும், எனது

வதகைளயும் நைனவல் ெகாண்டு
அவற்றுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
நாேனகர்த்தர்” என்றுகூறனார்.

௨௦
வக்க ரக ஆராதைனக்கு எத ரான

எச்சரிக்ைக
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம் நீ இவற்ைறயும் கூற
ேவண்டும். உங்கள் நாட்டில் உள்ளவர்களில்
இஸ்ரேவலரில் ஒருவேனா அல்லது
அந்நயரில் ஒருவேனா எவனாவது தன்
பள்ைளகைள ேபாலிெதய்வமாகய
ேமாேளகுக்கு அர்ப்பணித்தால் அவன்
கல்ெலற ந்து ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
௩ நான் அவனுக்கு எத ராக இருப்ேபன்.
அவன் தன் பள்ைளகைள ேமாேளகுக்குக்
ெகாடுத்தபடியால், எனது பரிசுத்தமான
ெபயருக்கு மரியாைத ெகாடுக்கவல்ைல
என்பைத அவன் காட்டிவ ட்டான். அவன்
எனது பரிசுத்த இடத்ைதத் தீட்டாக்கவ ட்டான்.
௪அவைனெபாது ஜனங்கள் தங்கைளவ ட்டு
ஒதுக்க த் தள்ளிவ டலாம். ேமாேளகுக்குத்
தன் பள்ைளையக் ெகாடுத்த அவைனப்
புறக்கணிக்கலாம். அவர்கள் அவைனக்
ெகால்லாமல் வ டலாம். ௫ ஆனால் நான்
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அவனுக்கும் அவனது குடும்பத்துக்கும்
எத ராக இருப்ேபன். அவைன மற்ற
ஜனங்களிடம் இருந்து ப ரித்து ைவப்ேபன்.
என்னிடம் நம்ப க்ைகயல்லாமல் இருக்கற
எவைனயும், ேமாேளக்குப் பன் ெசல்லுகற
எவைனயும்நான்ஒதுக்க ைவப்ேபன்.
௬ “மந்த ரவாத கைளயும், குற

ெசால்லுகறவனிடமும் எவனாவது அறவுைர
ேகட்க நாடிச் ெசன்றால் நான் அவனுக்கு
எத ராக இருப்ேபன். அவன் என்னில்
நம்ப க்ைகயற்றவனாக இருப்பதால் அவைன
மற்ற ஜனங்கைள வ ட்டு தனிேய ப ரித்து
ைவப்ேபன்.
௭ “நீங்கள் ச றப்பானவர்களாயருங்கள்.

உங்கைளப்பரிசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்,
ஏெனன்றால் நான் பரிசுத்தராய்
இருக்க ேறன். நாேன உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர். ௮ என் கட்டைளகைள நைனவல்
ெகாண்டு அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.
நாேன கர்த்தர். நான் உங்கைள
பரிசுத்தமாக்குேவன்.
௯ “எவனாவது தன் தந்ைத அல்லது

தாையச் சப த்தால் அவன் ெகாைல
ெசய்யப்பட ேவண்டும். அவ்வாறு
ெசய்வதனால் அவனது மரணத்துக்கு
அவேனெபாறுப்புள்ளவனாக றான்.

பாலியல்பாவங்களுக்கானதண்டைனகள்
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௧௦ “எவனாவது பறனுைடய மைனவேயாடு
பாலின உறவு ெகாண்டால் இருவரும்
வபசாரம் என்னும் பாவத்துக்கு
ஆளாக றார்கள். எனேவ அந்த ஆண்,
ெபண் இருவரும் ெகாைலச் ெசய்யப்பட
ேவண்டும். ௧௧ எவனாவது தன் தந்ைதயன்
மைனவேயாடு பாலின உறவு ெகாண்டால்
அந்த இருவரும் ெகாைல ெசய்யப்பட
ேவண்டும். அவர்களின் மரணத்துக்கு
அவர்கேள ெபாறுப்பாவார்கள். அது அவன்
தன் தந்ைதைய ந ர்வாணப்படுத்தயது
ேபான்றதாகும்.
௧௨ “ஒருவன் தன் மருமகேளாடு பாலின

உறவு ெகாண்டால் அந்த இருவரும்
ெகாைல ெசய்யப்பட ேவண்டும். அவர்கள்
மிக ேமாசமான பாலியல் பாவத்ைதச்
ெசய்தருக்க றார்கள். அவர்கள் மரணத்துக்கு
அவர்கேளெபாறுப்பாவார்கள்.
௧௩ “ஒருவன் இன்ெனாரு ஆேணாடு,

ெபண்ேணாடு பாலின உறவு ெகாள்வது
ேபான்று பாலின உறவு ெகாண்டால் அந்த
இருவரும் ெபரும் பாவம் ெசய்தபடியால்
அவர்கள் ெகால்லப்பட ேவண்டும். அவர்கேள
தம்மரணத்துக்குப்ெபாறுப்பாவார்கள்.
௧௪ “ஒருவன் ஒரு தாேயாடும் மகேளாடும்

பாலின உறவு ெகாண்டால் இதுவும்
ெபரிய பாலியல் பாவமாகும். ஜனங்கள்
அவர்கள் மூவைரயும் ெநருப்ப ேல ேபாட்டுக்
ெகால்ல ேவண்டும். இது ேபான்ற பாலியல்
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பாவங்கள் உங்கள் ஜனங்களிடம் ஏற்படாமல்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௫ “எவனாவது மிருகத்ேதாடு பாலின

உறவு ெகாண்டிருந்தால் அவன் ெகால்லப்பட
ேவண்டும். அந்த மிருகத்ைதயும் நீ
ெகான்றுேபாட ேவண்டும். ௧௬ ஒரு ெபண்
மிருகத்ேதாடு பாலின உறவு ெகாண்டால்
நீ அவைளயும் அந்த மிருகத்ைதயும்
ெகான்றுவட ேவண்டும். அவர்கேள தங்கள்
மரணத்துக்குப்ெபாறுப்பாவார்கள்.
௧௭ “ஒருவன் தன் சேகாதரிையேயா,

சேகாதரி முைறயுள்ளவைளேயா
மணந்துெகாண்டு அவேளாடு பாலின
உறவு ெகாள்வது ெவட்ககரமான
பாவமாகும். அவர்கள் ெபாது ஜனங்கள்
மத்தயல் தண்டிக்கப்படுவதுடன், மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்தும் தனிேய ப ரிக்கப்பட
ேவண்டும். ஒருவன் தன் சேகாதரிேயாடு
பாலினஉறவுெகாண்டபாவத்துக்காகஅவன்
தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.
௧௮ “ஒருவன் ஒரு ெபண் மாதவலக்காக

இருக்கும் ேபாது அவளுடன் பாலின உறவு
ெகாண்டால் அவர்கள் இருவருேம தங்கள்
ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய ஒதுக்கப்பட
ேவண்டியவர்கள். அவளதுஇரத்தப் ேபாக்ைக
அவன்தறந்துவ ட்டிருக்க றபடியால்அவர்கள்
பாவம்ெசய்தவர்களாக றார்கள்.
௧௯ “நீங்கள்உங்கள்தந்ைதஅல்லதுதாயன்
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சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு ெகாள்ளக்
கூடாது. இது ெநருங்கய உறேவாடு பாலின
உறவு ெகாண்ட பாவத்த ற்குரியது. உங்கள்
பாவத்த ற்குநீங்கள்தண்டிக்கப்படேவண்டும்.
௨௦ “ஒருவன் தன் தகப்பனின்

சேகாதரனுைடய மைனவேயாடு பாலின
உறவு ெகாண்டால் அது தகப்பனின்
சேகாதரேனாடு பாலின உறவு ெகாண்டது
ேபாலாகும். அவனும் அவனுைடய
தகப்பனின் சேகாதரனின் மைனவயும்
தண்டிக்கப்பட ேவண்டியவர்கள்.
அவர்கள் குழந்ைதகள் இல்லாமல்
ெசத்துப்ேபாவார்கள்.
௨௧ “ஒருவன் தனது சேகாதரனின்

மைனவைய எடுத்துக்ெகாள்வது
தவறானதாகும். இது அவன் தன்
சேகாதரேனாடு பாலின உறவு ெகாள்வது
ேபான்றதாகும். அவர்களுக்கும் குழந்ைதகள்
இல்லாமற்ேபாகும்.
௨௨ “நீங்கள் எனது சட்டங்கைளயும்

வத கைளயும் நைனவல் ெகாண்டு,
அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நான்
உங்கள் நாட்டிற்கு உங்கைள அைழத்துச்
ெசல்க ேறன். நீங்கள் அங்கு வாழும்ேபாது
எனது சட்டங்களுக்கும், வதகளுக்கும்
கீழ்ப்படிந்தால் அந்த நாடு உங்கைள
கக்கவ டாது. ௨௩ நான் மற்றவர்கைள
அந்நாட்டினின்று துரத்தவடுக ேறன்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் இத்தைகய
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பாவங்கைளெயல்லாம் ெசய்கன்றனர்.
நான் அப்பாவங்கைள ெவறுக்க ேறன்.
எனேவ அவர்கைளப் ேபாலேவ நீங்களும்
வாழாதீர்கள்! ௨௪ அவர்களின் நாட்ைட
நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள் என்று நான்
கூறயருக்க ேறன். அவர்களின் நாட்ைட
உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன். இது உங்கள்
நாடாகும். அது நன்ைமகள் ந ரம்பய நாடாக
இருக்கும். நாேன உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர்!

“நான் உங்கைள என் சறப்புக்குரிய
ஜனங்களாக அைழத்தருக்க ேறன்.
மற்றவர்கைளவ ட உங்கைள வத்தயாசமாக
நடத்தயருக்க ேறன். ௨௫ எனேவ
நீங்கள் தீட்டுள்ள மிருகங்களிலிருந்து
தீட்டு இல்லாத மிருகங்கைளயும்,
தீட்டுள்ள பறைவகளிலிருந்து தீட்டில்லாத
பறைவகைளயும், ேவறுபடுத்த
நடத்த ேவண்டும். தீட்டுளள்ள
பறைவகைளயும், மிருகங்ைளயும், ஊர்ந்து
ெசல்லுகன்றவற்ைறயும் உண்ணாதீர்கள்.
நான் அவற்ைறத் தீட்டுள்ளதாகச்
ெசய்தருக்க ேறன். ௨௬ நான் உங்கைள
எனக்ெகன்று சறப்பான மக்களாகச்
ெசய்தருக்க ேறன்; எனேவ நீங்கள் எனக்குப்
பரிசுத்தமாக இருக்கேவண்டும். ஏெனன்றால்
நான்பரிசுத்தமுள்ளவர். நாேனகர்த்தர்!
௨௭ “மந்த ரவாத கைளயும், குறெசால்லுகற

ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ஜனங்கள்
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கல்ெலற ந்து ெகால்ல ேவண்டும்” என்று
கூறனார்.

௨௧
ஆசாரியர்களுக்கானவதகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “ஆேரானின்

மகன்களான ஆசாரியர்களிடம் பன்
வருபைவகைளக் கூறு: ஒரு ஆசாரியன்
மரித்த ஒருவனின் உடைலத்ெதாட்டு
தீட்டுள்ளவனாகக் கூடாது. ௨ ஆனால்
மரித்தவன் அவனது ெநருங்கய
உறவனனாக இருந்தால் அவன் அந்தப்
பணத்ைதத்ெதாடலாம். மரித்துேபானவர்கள்
அவரது தாய் அல்லது தந்ைத, மகன் அல்லது
மகள், சேகாதரன் அல்லது ௩ தருமணமாகாத
கன்னித் தன்ைமயுள்ள சேகாதரி எனும்
உறவனராக இருந்தால் ஆசாரியன்
தீட்டு உள்ளவனாகலாம். தருமணம்
ஆகாத சேகாதரி என்றால் அவளுக்குக்
கணவன் இல்ைல. எனேவ அவன்
அவளுக்கு ெநருக்கமானவனாக றான்.
அவள் மரித்துப்ேபானால் அவன்
தீட்டுள்ளவனாகலாம். ௪ ஆனால்
ஆசாரியனின் அடிைமகளுள் ஒருவன்
மரித்து ேபானால் அதற்காக ஆசாரியன்
தீட்டுள்ளவனாகக்கூடாது.
௫ “ஆசாரியர்கள் தங்கள் தைலைய

ெமாட்ைடயடிக்கேவா, தங்கள் தாடியன்
ஓரங்கைள மழிக்கேவா கூடாது. தங்கள்



ேலவயராகமம்௨௧:௬ cxi ேலவயராகமம்௨௧:௯

உடலில் ெவட்டி எவ்வத அைடயாளக்
குற களும் இல்லாமல் பார்த்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௬இவர்கள் தங்கள் ேதவனுக்குப்
பரிசுத்தமாக இருக்க ேவண்டும். இவர்கள்
ேதவனின் ெபயருக்கு மரியாைத ெசலுத்த
ேவண்டும், ஏெனன்றால் இவர்கள்
கர்த்தரின் தகன பலிையயும் அப்பத்ைதயும்
ெசலுத்துகறவர்கள். எனேவ, பரிசுத்தமாக
இருக்க ேவண்டும்.
௭ “வேசஷ வழியல் ஒரு ஆசாரியன்

ேதவனுக்குச் ேசைவ ெசய்க றான்.
எனேவ அவர்கள் ேவசையேயா,
கற்ப்ப ழந்தவைளேயா தருமணம்
ெசய்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. கணவனால்
வவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட ெபண்ைணயும்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடாது.
௮ ஒரு ஆசாரியன் ேதவனுக்கு வேசஷ
வழியல் ேசைவ ெசய்க றான். ஆைகயால்
நீங்கள் அவைன வேசஷமாக நடத்த
ேவண்டும். ஏெனன்றால்அவன்பரிசுத்தமான
ெபாருட்கைள ஏந்த ச் ெசல்பவன்.
பரிசுத்தமான அப்பத்ைதக் கர்த்தருக்கு
எடுத்து வருபவன். நான் பரிசுத்தமானவர்!
நாேன கர்த்தர். நான் உன்ைனயும்
பரிசுத்தப்படுத்துேவன்.
௯ “ஒரு ஆசாரியனின் மகள்

ேவசயானால் அவள் தனது பரிசுத்தத்ைதக்
குைலத்துெகாள்வதுடன், தன் தந்ைதக்கும்
அவமானத்ைதத் ேதடித்தருகறாள். அவைளச்
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சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.
௧௦ “தைலைம ஆசாரியன் தன்

சேகாதரர்களுக்கைடயல் இருந்து தைலைம
ச றப்பு பதவக்காக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன்,
ச றப்பானஉைடகைளஅணிவதற்காகஅவன்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன். அவன் தைலயல்
அப ேஷக எண்ெணய் ஊற்றப்பட்டிருக்கும்.
அவன் தனது துன்பங்கைளப் ெபாது
ஜனங்களிடம் ெவளிக்காட்டிக்ெகாள்ளக்
கூடாது. அவன்தன்தைலமுடிையஅதகமாக
வளரும்படிவ டேவா, தன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாள்ளேவா கூடாது. ௧௧ அவன்
பணத்ைதத் ெதாட்டு தன்ைனத் தீட்டுப்
பண்ணிக்ெகாள்ளக்கூடாது. மரித்து ேபானது
அவனது தாயாகேவா தந்ைதயாகேவா
இருந்தாலும் பணத்தன் அருகல்
ேபாகக்கூடாது. ௧௨ தைலைம ஆசாரியன்
ேதவனின் பரிசுத்தமான இடத்ைத வ ட்டு
ெவளிேய ேபாகக் கூடாது. அவன் அதனால்
தீட்டாவதுடன், ேதவனின் பரிசுத்தமான
இடத்ைதயும் தீட்டாக்கவடுகறான். அப ேஷக
எண்ெணயானது தைலைம ஆசாரியனின்
தைலமீது ஊற்றப்பட்டிருக்க றபடியால், இது
அவைன மற்றவர்களிடமிருந்து தனிேய
ப ரித்துக்காட்டும். நாேனகர்த்தர்!
௧௩ “கன்னியானஒருெபண்ைணதைலைம

ஆசாரியன் மணந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
௧௪ வபச்சாரியான ெபண்ைணேயா,
ேவசையேயா, வதைவையேயா,
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வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவைளேயா
மணந்துெகாள்ளக் கூடாது. அவன் தன்
ெசாந்தஜனங்களிடமிருந்துஒருகன்னியான
ெபண்ைண மணந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
௧௫ அப்ெபாழுது அவனது பள்ைளகைள
ஜனங்கள் மத ப்பார்கள்.* கர்த்தராக ய
நான் தைலைம ஆசாரியைன அவனது
சறப்புப் பணிகளுக்காகத் தனியாக
ைவத்தருக்க ேறன்” என்றுகூறனார்.
௧௬ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௭ “ஆேரானிடம்

ெசால்! உனது சந்ததயல் எவராவது அங்கக்
குைறவுள்ளவர்களாக இருந்தால் அவர்கள்
ேதவனுக்கு சறப்பு அப்பத்ைத எடுத்துச்
ெசல்ல தகுதயற்றவர்களாக றார்கள்.
௧௮ உடல் உறுப்புகளிேல குைறவுள்ள யாரும்
ஆசாரியனாகப் பணிச்ெசய்யக் கூடாது.
எனக்குப் பலிெசலுத்தும் ெபாருள்கைளயும்
ெகாண்டுவரக்கூடாது. குருடர், சப்பாணி,
முகத்த ேல ெவட்டுக்காயங்கள் உள்ளவர்கள்,
ைககளும் கால்களும் அதக நீளமாய்
இருக்க றவர்கள், ௧௯ உைடந்த ைககளும்,
கால்களும் உைடயவர்கள், ௨௦ கூனர்கள்,
குள்ளர்கள், பூ வழுந்த கண்ணுள்ளவர்கள்,
ெசாறயர்கள், அசறு உள்ளவர்கள், வைத
நசுங்கனவர்கள் ஆக ேயார் ஆசாரியனாகத்
தகுதயல்லாதவர்கள்.

* ௨௧:௧௫: அவனது...மத ப்பார்கள் அல்லது அவனுைடய
பள்ைளகள்ஜனங்களிடமிருந்துஅசுத்தமாகமாட்டார்கள்.
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௨௧ “ஆேரானின் சந்ததயல் எவராவது
இத்தைகய உடல்குைற உைடயவர்களாக
இருந்தால் அவர்கள் கர்த்தருக்கு எந்த
பலிகைளயும் ெகாடுக்க தகுதயற்றுப்
ேபாக றார்கள். அவன் ேதவனுக்கு சறப்பான
அப்பத்ைத எடுத்துச் ெசல்ல முடியாது.
௨௨ அவன் ஆசாரியர் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன் என்பதனால் பரிசுத்தமான
அப்பத்ைதயும், மிகப்பரிசுத்தமான
அப்பங்கைளயும் அவன் உண்ணலாம்.
௨௩ ஆனால் அவன் மிகவும் பரிசுத்தமான
இடத்துக்குத் தைரையக் கடந்து
ேபாகமுடியாது. பலிபீடத்தன் அருகலும்
ெசல்ல முடியாது. ஏெனன்றால் அவனிடம்
குைறயுள்ளது. அவன் எனது பரிசுத்தமான
இடத்ைத அசுத்தப்படுத்தக் கூடாது.
கர்த்தராக ய நான் அந்த இடங்கைள
பரிசுத்தப்படுத்துக ேறன்!” என்றுகூறனார்.
௨௪ ஆகேவ இவ்வதமுைறகள்

அைனத்ைதயும் ஆேரானுக்கும், ஆேரானின்
பள்ைளகளுக்கும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரிடமும் ேமாேச ெசான்னான்.

௨௨
௧ ேதவனாகய கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨ “ஆேரானிடமும் அவனது மகன்களிடமும்
கூறு: இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எனக்குக் ெகாடுக்கும் ெபாருட்கள்
பரிசுத்தமானைவயாக இருக்கும்.
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அைவ என்னுைடயைவ. எனேவ
ஆசாரியர்களாகய நீங்கள் அவற்ைற
எடுத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. நீங்கள்
பரிசுத்த ெபாருட்கைள உங்கள் ெசாந்த
உபேயாகத்துக்குப் பயன்படுத்தனால்
நீங்கள் என் ெபயருக்கு மரியாைத
ெசலுத்தவல்ைல என்று ெபாருள்படும்.
நாேன கர்த்தர். ௩ உங்களது சந்ததயார்
எவரும் அப்ெபாருட்கைளத் ெதாட்டால்
அவர்கள் தீட்டுள்ளவர்களாக றார்கள்.
அவர்கள் என்னிடமிருந்து வலக்க
ைவக்கப்பட ேவண்டும். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அப்ெபாருட்கைள எனக்குக்
ெகாடுத்தனர். நாேனகர்த்தர்.

௪ “ஆேரானின் சந்தத களில் எவருக்காவது
ெதாழுேநாய் இருந்தால் அல்லது
உடற்கழிவுகள் இருந்தால் அவனது
தீட்டு நீங்கும்வைர பரிசுத்த உணைவ
உண்ணக்கூடாது. இது, தீட்டுள்ள
ஆசாரியர்கள் அைனவருக்கும் உரிய
வ தயாகும். ஒரு ஆசாரியன் பணத்ைதத்
ெதாடுவதன் மூலேமா, தன் வந்துக்கழிவன்
மூலேமா தீட்டு அைடயலாம். ௫தீட்டுள்ள எந்த
ஊர்கன்ற மிருகங்கைளஅவன் ெதாட்டாலும்
தீட்டு அைடயலாம். தீட்டுள்ள மனிதைனத்
ெதாட்டாலும் ஆசாரியன் தீட்டு அைடயலாம்.
எதுஅவைனத்தீட்டுப்படுத்தயதுஎன்பதுஒரு
ெபாருட்டல்ல. ௬ஒருவன் ேமற்கூறயவற்றுள்
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ஏதாவது ஒன்றைனத் ெதாட்டால் அதன்
மூலம் அவன் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக
இருக்க றான். அவன் பரிசுத்தமான
உணவு வைககளில் எைதயும் தன்னக்
கூடாது. அவன் தண்ணீரால் தன்ைனக்
கழுவக்ெகாண்டாலும் அவன் பரிசுத்த
உணைவ உண்ணக் கூடாது. ௭ சூரியன்
மைறந்த ப றேக அவன் தீட்டு இல்லாதவன்
ஆகறான், ப றகு அவன் பரிசுத்த உணைவ
உண்ணலாம்.
௮ “ஒரு மிருகம் தானாகேவா அல்லது

இன்ெனாரு மிருகத்தாேலா ெசத்துப்
ேபாயருக்கலாம். எனினும் ஒரு ஆசாரியன்
அதைன உண்ணக்கூடாது. அவன் அதைன
உண்டால் அதனால் தீட்டுள்ளவன் ஆகறான்.
நாேனகர்த்தர்.
௯ “ஆசாரியன் எனக்குச் ேசைவ

ெசய்வதற்ெகன்று சறப்பான ேநரங்கள்
உள்ளன. அந்த ேநரங்களில் அவர்கள்
கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க
ேவண்டும். பரிசுத்தமானவற்ைறப்
பரிசுத்தமற்றதாகச் ெசய்துவ டக் கூடாது.
அவர்கள் கவனமாக இருந்தால் அழிந்து
ேபாகமாட்டார்கள். கர்த்தராக ய நான்
அவர்கைளச் ச றப்பான ேவைலக்ெகன்று
தனியாகப் ப ரித்துைவத்தருக்க ேறன்.
௧௦ ஆசாரியர்களின் குடும்பத்தல்
உள்ளவர்கள் மட்டுேம பரிசுத்த உணைவ
உண்ண ேவண்டும். இவர்களின் வீட்டிற்கு
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வரும் வருந்தனேனா கூலிக்கு ேவைல
ெசய்யும் ேவைலக்காரேனா பரிசுத்த
உணைவ உண்ணக் கூடாது. ௧௧ ஆனால்
ஆசாரியன் தனதுெசாந்தப் பணத்தன்மூலம்
ஒரு அடிைமைய வாங்கயருந்தால், அந்த
அடிைம பரிசுத்தமான உணவல் ெகாஞ்சம்
உண்ணலாம். ஆசாரியன் வீட்டிேலேய
ப றந்துவளர்ந்தஅடிைமகளும்ஆசாரியனின்
உணைவ ெகாஞ்சம் உண்ணலாம்.
௧௨ ஆசாரியனின் மகள் ஆசாரியன்
அல்லாத ஒருவைன மணந்துெகாண்டால்
அவளும் பரிசுத்த பலி உணவுகைள
உண்ணக்கூடாது. ௧௩ ஒரு ஆசாரியனின்
மகள் வதைவயாகலாம், அல்லது அவளுக்கு
வவாகரத்து ெசய்யப்படலாம், அல்லது
அவளுக்கு உதவ குழந்ைதகள் இல்லாமல்
ேபானதால் அவள் தான் பறந்து வளர்ந்த
தந்ைதயன் வீட்டிற்குத் தரும்பவர ேநரலாம்.
அப்ேபாது அவள் தன் தந்ைதயன் உணைவ
ெகாஞ்சம் உண்ணலாம். ஆனால்ஆசாரியன்
குடும்பத்தல் உள்ளவர்கள் மட்டுேம இந்த
உணைவஉண்ணேவண்டும்.
௧௪ “ஒருவன்தவறுதலாகபரிசுத்தஉணைவ

உண்டால், அவன் அதற்குரிய வைலயல்
ஐந்தல் ஒரு பங்ைக ஆசாரியனிடம் கூட்டிக்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௧௫ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக்

ெகாடுக்கும் அந்த காணிக்ைககள்
பரிசுத்தமானைவ. எனேவ ஆசாரியர்கள்
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பரிசுத்தமான அவற்ைற அசுத்தமாக்கக்
கூடாது. ௧௬ ஒருேவைள ஆசாரியர்கள்
அவற்ைற அசுத்தமாக்கவ ட்டால் அவர்கள்
பரிசுத்த உணைவ உண்ணும்ேபாது தங்கள்
பாவத்ைத மிகுத ப்படுத்துகறார்கள்.
கர்த்தராக ய நான் அவர்கைள
பரிசுத்தமாக்குேவன்” என்றுகூறனார்.
௧௭ ேதவனாகய கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௧௮ “ஆேரானிடமும் அவனது மகன்களிடமும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமும் கூறு. ஒருவன்
இஸ்ரேவல்குடிமக்களில்ஒருவேனாஅல்லது
அந்நயரில் ஒருவேனா எனக்குப் பலி
ெகாண்டுவர வரும்பலாம். அது அவன்
ெசய்த ச றப்பான ெபாருத்தைனயாக
இருக்கலாம், அல்லது அது அவன் ெகாடுக்க
வரும்பும் ச றப்பான பலியாக இருக்கலாம்.
௧௯-௨௦ அவர்கள் அந்த அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவரலாம். ஏெனன்றால்
உண்ைமயல் அவர்கள் ேதவனுக்கு
அன்பளிப்பு ெசலுத்த வரும்புகன்றனர்.
அந்த அன்பளிப்புகளில் ஏதாவது குைற
இருக்குமானால் அவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ளக்
கூடாது. அந்த அன்பளிப்பால் நான்
மக ழ்ச்ச யைடயமாட்ேடன். அந்த
அன்பளிப்பானது ஒரு காைளயாகேவா,
ஆடாகேவா, ெவள்ளாடாகேவா இருக்கலாம்.
ஆனால் அது ஆணாக இருக்க ேவண்டும்.
அதல்எவ்வதகுைறயும்இருக்கக்கூடாது.
௨௧ “ஒருவன் சமாதானப் பலிைய
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கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வரலாம். அந்த
சமாதானப் பலியானது அவன் ஏற்ெகனேவ
ெசய்த ச றப்பான ெபாருத்தைனக்கு
உரியதாக இருக்கலாம். அல்லது சறப்பாக
அவன் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கக் கூடிய
அன்பளிப்பாக இருக்கலாம். அதுமாடாகேவா
ஆடாகேவா இருக்கலாம். ஆனால் அது
ஆேராக்கயமானதாகவும், ஊனமற்றதாகவும்
இருக்க ேவண்டும். ௨௨ குருடான, அல்லது
எலும்பு முற ந்த, அல்லது ெநாண்டியான,
அல்லது உடற்கழிவுைடய, அல்லது
ெசாறயும் புண்ணும் உைடய மிருகங்கைளக்
கர்த்தருக்குப் பலியாகக் ெகாடுக்கக்கூடாது.
ேநாயுற்ற மிருகங்கைளயும் கர்த்தரின்
பலிபீடத்தல்ெசலுத்தக்கூடாது.
௨௩ “ச ல ேநரங்களில் மாடு அல்லது

ஆட்டிற்கு கால்கள் மிக நீளமாகேவா
அல்லது குறுக ேயா இருக்கலாம். எனினும்
ஒருவன் இதைனக் கர்த்தருக்கு ச றப்பான
அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க வரும்பனால்
அது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படலாம்; ஆனால் இது
சறப்பான ெபாருத்தைனயன் அன்பளிப்பாக
ஒருவனால் ெகாடுக்கப்பட்டால் அது
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படமாட்டாது.
௨௪ “ஒரு மிருகம் காயப்பட்டதாகேவா,

நசுங்கயதாகேவா,வைதெநாறுங்கயதாகேவா
இருந்தால் அைதக் கர்த்தருக்கு பலியாகக்
ெகாடுக்கக்கூடாது.



ேலவயராகமம்௨௨:௨௫ cxx ேலவயராகமம்௨௨:௩௧

௨௫ “நீங்கள் அந்நயரிடமிருந்து
மிருகங்கைளக் கர்த்தருக்குரிய பலியாக
எடுத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. ஏெனன்றால்
அம்மிருகம் ஏதாவது ஒரு இடத்தல் புண்
உள்ளதாகேவா, குைறயுைடயதாகேவா
இருக்கலாம். எனேவ, அவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடாது!” என்றுகூறனார்.
௨௬ கர்த்தர் ேமலும் ேமாேசய டம், ௨௭ “ஒரு

கன்றுக் குட்டிேயா, ஒரு ெசம்மற ஆட்டுக்
குட்டிேயா, ஒரு ெவள்ளாட்டுக் குட்டிேயா
ப றந்ததும் அது ஏழு நாட்கள் தன் தாேயாடு
இருக்க ேவண்டும். எட்டாவது நாேள அது
தகன பலியாக கர்த்தருக்கு முன்பு பலிய டத்
தகுதயுள்ளதாகும். ௨௮ ஆனால் தாையயும்,
குட்டிையயும் ஒேர நாளில் பலிய டக்கூடாது.
இந்த வத பசுவுக்கும் கன்றுக் குட்டிக்கும்
ெபாருந்தும்.
௨௯ “நீ நன்ற ெதரிவ ப்பதற்காகக்

கர்த்தருக்குச் ச றப்பான பலிையச்
ெசலுத்த வரும்பனால் அது உன்
வருப்பத்ைதப் ெபாருத்தது. ஆனால் அது
ேதவனுக்கும் வருப்பமானதாக அைமய
ேவண்டும். ௩௦ ஆனால் பலிய டப்படும்
முழு மிருகத்ைதயும் அன்ேற சாப்ப ட்டுவ ட
ேவண்டும். மறுநாள் காைலயல் அதன்
இைறச்சயல் எதுவும் மீதயருக்கக் கூடாது.
நாேனகர்த்தர்.
௩௧ “எனது கட்டைளகைள நைனவல்

ைவத்துக்ெகாள். அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
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நட. நாேன கர்த்தர். ௩௨ எனது பரிசுத்தமான
ெபயருக்கு மத ப்புெகாடு. நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குச் ச றப்பானவராயருப்ேபன்.
கர்த்தராக ய நான் உங்கைள என் சறப்பான
ஜனங்களாக்கயருக்க ேறன். ௩௩ நான்
எக ப்தலிருந்து உங்கைள அைழத்து
வந்ேதன். நாேன உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர்!” என்றுகூறனார்.

௨௩
ச றப்பானபண்டிைககள்
௧ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨ “இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்கூறு. கீழ்க்கண்ட
பண்டிைககள்கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
பரிசுத்தகூட்டங்கள்என்றுஅறவ :

ஓய்வுநாள்
௩ “ஆறு நாட்கள் ேவைல ெசய்யுங்கள்.

ஏழாவது நாள் ஓய்வற்குரிய ச றப்பு நாள்.
பரிசுத்தமான சைப கூடும் நாள். அன்று
ஒரு ேவைலயும் ெசய்யக் கூடாது. இது
கர்த்தருக்குரிய ச றப்பு ஓய்வு நாளாகஉங்கள்
வீடுகளில்வளங்கேவண்டும்.

பஸ்கா
௪ “கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த வடுமுைற

நாட்கள். பரிசுத்தக் கூட்டங்கள் கூடும்
குறத்த காலங்கைள நீ அறவக்கேவண்டும்.
௫முதலாம்மாதம் 14ஆம்நாள்அந்த ேநரத்தல்
பஸ்கா பண்டிைகநைடெபற ேவண்டும்.
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புளிப்ப ல்லாஅப்பப் பண்டிைக
௬ “அேத (ந சான்) மாதத்தல் 15ஆம் நாள்

புளிப்பல்லாத அப்பப் பண்டிைக வரும்.
நீங்கள்புளிப்பல்லாதஅப்பத்ைதஏழுநாட்கள்
உண்ணேவண்டும். ௭ பண்டிைகயன் முதல்
நாளில் ச றப்பு சைபக் கூட்டம் இருக்கும்.
அந்நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்
கூடாது. ௮ ஏழு நாட்களிலும் கர்த்தருக்கு
தகன பலிகள் வழங்கப்பட ேவண்டும். ப றகு
ஏழாவது நாளும் ச றப்பான ஒரு சைபக்
கூட்டம் இருக்கும். அந்நாளில் நீங்கள் எந்த
ேவைலயும்ெசய்யக்கூடாது”என்றுகூறனார்.

முதல்அறுவைடப் பண்டிைக
௯ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௧௦ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ெசால்.
நான் ெகாடுத்த நாட்டிற்குள் நீங்கள்
ெசன்று அங்ேக பய ர் ெசய்து அறுவைட
ெசய்வீர்கள். அப்ேபாது முதல் கத ரில்
ஒரு கட்ைட ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ௧௧ ஆசாரியன் அக்கதைர
கர்த்தருைடயசந்ந தயல்அைசப்பான். ப றகு
அது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும். ஆசாரியன்
அைசவாட்டும் பலிைய ஞாயற்றுக்க ழைம
காைலயல்ெசய்ய ேவண்டும்.
௧௨ “கதைர அைசவாட்டும் பலி ெசய்க ற

நாளில் ஒரு வயதுள்ள குைறயற்ற ஒரு
ஆண் ெசம்மற ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டு
வந்து தகன பலியாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
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௧௩ நீங்கள் தானியக் காணிக்ைகையயும்
வழங்க ேவண்டும். 16 கண்ணங்கள்
அளவுள்ள அைரத்த மாைவயும், ஒலிவ
எண்ெணையயும் கலந்து பலியாக
வழங்க ேவண்டும். ேமலும் த ராட்ைசப்
பழரசத்தல்கால்படியும்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
இக்காணிக்ைகயன்மணமானதுகர்த்தருக்கு
மிகவும் ப ரியமாயருக்கும். ௧௪ புதய
தானியத்ைதேயா, பழங்கைளேயா, புதய
மாவால் ெசய்த அப்பத்ைதேயா உங்கள்
ேதவனுக்கு பலிகைள ெசலுத்துவதற்கு முன்
உண்ணக்கூடாது. இது உங்கள் தைலமுைற
ேதாறும்ெதாடர ேவண்டியசட்டமாகும்.

ெபந்ெதேகாஸ்ேத பண்டிைக
௧௫ “அறுவைட ெசய்த கதைரக்

கர்த்தருக்கு முன்பு அைசவாட்டும் பலியாக
வழங்கய ஞாயறு காைலயலிருந்து
ஏழு வாரங்கைள எண்ணுங்கள். ௧௬ 50
நாட்களுக்குப் ப றகு வரும் ஏழாவது
ஞாயற்றுக்க ழைமயன்று கர்த்தருக்கு
புதய தானியக் காணிக்ைககைள
ெகாண்டு வாருங்கள். ௧௭ அன்று உங்கள்
வீட்டிலிருந்து இரண்டு அப்பங்கைளக்
ெகாண்டு வாருங்கள். இைவ அைசவாட்டும்
பலிக்குரியைவ. 16 கண்ணங்கள் அளவுள்ள
மாைவப்புளிப்பு ேசர்த்துஅந்தஅப்பங்கைளத்
தயார் ெசய்யப் பயன்படுத்துங்கள். இது
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முதல்அறுவைடயானதும்கர்த்தருக்குநீங்கள்
ெகாடுக்க ேவண்டியகாணிக்ைகயாகும்.
௧௮ “ஒரு காைள, இரண்டு ஆட்டுக்கடா,

ஒரு வயது நைறந்த ஏழு ஆட்டுக்
குட்டிகைளயும் தகனபலியாக தானியக்
காணிக்ைகேயாடு ஜனங்கள் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அம்மிருகங்களில் எவ்வத
குைறயும் இருக்கக் கூடாது. அவற்ைறத்
தகன பலியாக ெசலுத்த ேவண்டும்.
இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு மிகவும்
ப ரியமாயருக்கும். ௧௯ ேமலும் நீங்கள்
பாவப்பரிகார பலியாக ஒரு ஆட்டுக்
கடாைவயும், சமாதான பலியாக ஒருவயதான
இரண்டு ஆண் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
௨௦ “ஆசாரியன் கர்த்தருக்கு முன்பாக

அைசவாட்டும் பலி ெசலுத்தேவண்டும்.
முதல் அறுவைடயன் தானிய மாவால்
ெசய்த அப்பத்ேதாடு இரண்டு ஆட்டுக்
குட்டிகைளயும் அைசவாட்டும் பலியாக
ெசலுத்த ேவண்டும். கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமான அைவகள் ஆசாரியர்களுக்கு
உரியைவ. ௨௧ அேத நாளில் நீங்கள்
பரிசுத்தமான சைபக் கூட்டம் ஒன்ைற நடத்த
ேவண்டும். அன்று ேவறு எந்த ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. எக்காலத்த ற்கும் உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் இச்சட்டம் ெதாடர்ந்து
இருக்கும்.
௨௨ “நீங்கள் உங்கள் வயலில் அறுவைட
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ெசய்யும்ேபாது, வயலின் மூைலகள் வைர
ேசர்த்து அறுவைட ெசய்யாதீர்கள். தைரயல்
வழுந்த தானியங்கைள ெபாறுக்காதீர்கள்.
அவற்ைற ஏைழ ஜனங்களுக்கும்,
அந்நயர்களுக்கும், வழிப்ேபாக்கருக்கும்
பயன்படும்படி வ ட்டுவடுங்கள். நாேன
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்!” என்று
கூறனார்.
எக்காளப் பண்டிைக
௨௩ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨௪ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு.
ஏழாவது மாதத்தல் முதல் நாள் உங்களுக்கு
ஓய்வுக்குரிய ச றப்பான நாள் உண்டு.
அன்று பரிசுத்த சைபக் கூட்டமும் உண்டு.
அன்று எக்காளத்ைத ஊத ச றப்பு ேநரத்ைத
நைனவூட்ட ேவண்டும். ௨௫ அன்று ஒரு
ேவைலயும் ெசய்யாமல் கர்த்தருக்குரிய
தகனபலிையச் ெசலுத்த ேவண்டும்” என்று
கூறனார்.

பாவப்பரிகார நாள்
௨௬ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௭ “ஏழாவது

மாதத்தன் பத்தாவது நாளில் பாவப்பரிகாரம்
ெசய்யும் பண்டிைக வரும். அப்ேபாது
ஒரு பரிசுத்த சைபக் கூட்டம் உண்டு.
அன்று ேவைல எைதயும் ெசய்யாமலும்,
சாப்ப டாமலும் இருக்க ேவண்டும்.
கர்த்தருக்குரிய தகன பலிையக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ௨௮ அந்த நாளில் நீங்கள்
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எந்த ேவைலயும் ெசய்யக் கூடாது.
ஏெனன்றால் அது பாவப் பரிகாரநாள்.
அந்நாளில் ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய
சந்ந தயல் உங்கைளச் சுத்த கரிப்பு ெசய்யும்
சடங்குகைளச்ெசய்வார்கள்.
௨௯ “அன்று எவனாவது உபவாசம் இருக்க

மறுத்தால் அவன் தன் ஜனங்களிடமிருந்து
தனிேய ப ரிக்கப்படுவான். ௩௦ இந்நாளில்
எவனாவது ேவைல ெசய்தால் அவைன
மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து நான் அழித்துப்
ேபாடுேவன். ௩௧ நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
அன்றுெசய்யக்கூடாது என்பது என்ெறன்றும்
ெதாடர்ந்து வருகற சட்டமாகும். ௩௨ அது
உங்களுக்கு ஒரு ச றப்பான ஓய்வு நாளாகும்.
அந்நாளில் ேவறு எதுவும் நீங்கள் ெசய்யாமல்
தாழ்ைமயான மனதுடன் இருக்க ேவண்டும்.
அந்த ச றப்பான பண்டிைக அம்மாதத்தன்
ஒன்பதாவதுநாள்மாைலயலிருந்துமறுநாள்
மாைலவைர ெதாடர்ந்தருக்கும்” என்று
கூறனார்.

கூடாரப் பண்டிைக
௩௩ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௩௪ “இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம் கூறு; ஏழாவது மாதத்தன்
15 ஆம் ேதத முதல் ஏழுநாட்கள் கூடாரப்
பண்டிைக நைடெபறும். ௩௫ முதல்
நாள் பரிசுத்தமான சைபக்கூட்டம் ஒன்று
நைடெபறும். அன்று நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. ௩௬ நீங்கள் ஏழு நாட்கள்
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தகன பலிைய கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு
வர ேவண்டும். மறுபடியும் எட்டாவது நாள்
பரிசுத்த சைபக்கூட்டம் நைட ெபறும். நீங்கள்
தகனபலிையக் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு
வர ேவண்டும். இதுேவ பரிசுத்த சைபக்
கூட்டமாகும். அன்று நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது.
௩௭ “இைவ கர்த்தரின் ச றப்பான

வடுமுைறகள். அந்நாட்களில் பரிசுத்த
சைபக் கூட்டங்களும் நைடெபறும். நீங்கள்
கர்த்தருக்குத் தகன பலிகைளயும், தானிய
காணிக்ைககைளயும், பானங்களின்
பலிையயும் சரியான ேநரத்தல் ெகாண்டு
வர ேவண்டும். ௩௮ கர்த்தரின் ஓய்வு
நாட்கைள நைனவுபடுத்துவேதாடு
இந்த வடுமுைற நாட்கைளயும் நீங்கள்
ெகாண்டாடேவண்டும். மற்ற அன்பளிப்ேபாடு
இைவகைளயும் கர்த்தருக்குக்
ெகாண்டு வரேவண்டும். ச றப்பான
ெபாருத்தைனகளுக்கான பலிகைளயும்
கர்த்தருக்குக் ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
கர்த்தருக்காகச் ச றப்பாக ெகாடுக்கப்படும்
பலிகேளாடு இைவகைளயும் ேசர்த்துக்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௩௯ “ஏழாவது மாதத்தன் 15வது நாளில்

நலத்தன் வைளச்சைலச் ேசர்த்து
ைவக்கும்ேபாது கர்த்தருக்கு ஏழு நாள்
பண்டிைகையக் ெகாண்டாடுங்கள். முதல்
நாளிலும் எட்டாவது நாளிலும் நீங்கள்
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ஓய்ெவடுக்க ேவண்டும். ௪௦ முதல் நாள்
பழமரங்களில் இருந்து நல்ல பழங்கைளயும்,
ஈச்சமரத்தன் கைளகைளயும், தைழத்துள்ள
மரக்கைளகைளயும், வல்ேலா
மரக்கைளகைளயும் எடுத்துெகாண்டு
வந்து, ஏழு நாட்கள் ேதவனாகய
கர்த்தரின் சந்ந தானத்தல் மக ழ்ச்ச யாகக்
ெகாண்டாடுங்கள். ௪௧ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
இப்பண்டிைகையக் கர்த்தருக்கு முன் ஏழு
நாட்கள் ெகாண்டாடுங்கள். இவ்வதகள்
எக்காலத்த ற்கும் உரியைவயாகும்.
இதைன நீங்கள் ஏழாவது மாதத்தல்
ெகாண்டாட ேவண்டும். ௪௨ நீங்கள்
ஏழு நாட்களிலும் தற்காலிகமான
கூடாரங்களில் தங்கயருக்கேவண்டும்.
இஸ்ரேவலில் பறந்த அைனத்து
ஜனங்களும் இக்கூடாரங்களில் தங்க
ேவண்டும். ௪௩ ஏெனன்றால் எக ப்தலிருந்து
உங்கைள அைழத்து வரும் ேபாது
நீங்கள் தற்காலிகமான கூடாரங்களில்
தங்கயருந்தீர்கள் என்பைத உங்கள்
சந்ததயனர் உணர்ந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
நாேன உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்!” என்று
கூறனார்.
௪௪ எனேவ, ேமாேச இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம் கர்த்தைரக் கனப்படுத்துகற
பண்டிைககைளப்பற்ற க்கூறனான்.

௨௪
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வளக்குத்தண்டும், பரிசுத்தஅப்பமும்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இடித்துப்

ப ழிந்த சுத்தமான ஒலிவ எண்ெணையக்
ெகாண்டுவரும்படி இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் கட்டைளயடு. அந்த
எண்ெணய் குத்து வளக்கற்குரியது. அது
அைணயாமல் ெதாடர்ந்து எரியேவண்டும்.
௩ ஆேரான் இந்த வளக்ைக ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தல் கர்த்தருைடய சந்ந தானத்தல்
மாைலமுதல் காைலவைர அைணயாமல்
காக்கேவண்டும். இது தைரக்கு
ெவளிேய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு
முன்பு எரிய ேவண்டும். இச்சட்டம்
என்ெறன்ைறக்குமுரியது. ௪ ஆேரான்
கர்த்தரின் சந்ந தயல் சுத்தமான
தங்கத்தாலான வளக்குத்தண்டில்
வளக்ைகப் ெபாருத்த எப்ெபாழுதும்
எரியவ ட ேவண்டும்.
௫ “அைரத்த மாைவ எடுத்து அதல்

பன்னிெரண்டு அப்பங்கைளச் ெசய்யுங்கள்.
ஒவ்ெவாருஅப்பமும் பதனாறுகண்ணங்கள்
அளவு மாவால் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
௬ கர்த்தருக்கு முன்பாக தங்கத்தாலான
ேமைஜயன்ேமல் இரண்டு வரிைசயாக
அப்பங்கைள அடுக்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு
வரிைசயலும் ஆறு அப்பங்கள் இருக்கட்டும்.
௭ ஒவ்ெவாரு வரிைசக்கும் சாம்ப ராணிப்
புைக காட்டு. அது அப்பத்ேதாடு இருந்து,
கர்த்தருக்கு நைனவு அைடயாளமாக,
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தகன பலியாக கர்த்தருக்கு ஏற்றதாக
இருக்கும். ௮அப்பத்ைத இவ்வரிைசய ேலேய
ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளிலும் ஆேரான்
கர்த்தருக்கு முன்பு ைவக்க ேவண்டும்.
இது எல்லாக் காலங்களுக்குமுரியது.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு உள்ள இந்த
உடன்படிக்ைக என்ெனன்றும் ெதாடரும்.
௯ இந்த அப்பங்கள் ஆேரானுக்கும் அவனது
மகன்களுக்கும் உரியதாகும். அவர்கள்
பரிசுத்தமானஇடங்களில் அவற்ைறஉண்ண
ேவண்டும்; ஏெனன்றால் அைவ கர்த்தருக்குத்
தகன பலியாகக் ெகாடுக்கப்பட்டைவ. அது
என்ெறன்றும்ஆேரானின் பங்காக இருக்கும்”
என்றுகூறனார்.

ேதவைனத்தூஷத்தமனிதன்
௧௦ இஸ்ரேவல் ெபண்ணுக்குப் ப றந்த

ஒருவன் இருந்தான். அவனது தந்ைத
எக ப்தயன். இஸ்ரேவலியப் ெபண்ணுக்கு
பறந்த அம்மகன்இஸ்ரேவைலச் ேசர்ந்தவன்.
அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு
நடந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்
முகாமில் இன்ெனாரு இஸ்ரேவலேனாடு
சண்ைடய ட்டான். ௧௧ அப்ேபாது அவன்
கர்த்தரின் நாமத்ைதத் தூஷத்து,
அவைரப்பற்ற க் ெகடுதலாகப் ேபசனான்.
எனேவ அவைன ேமாேசய டம் அைழத்து
வந்தார்கள். (அவனது தாயன்
ெபயர் ெசேலாமித். அவள் தாண்
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ேகாத்த ரத்தானாகய த ப்ரியன் மகள்.)
௧௨ ஜனங்கள் அவைனச் சைறயல்
ைவத்துவ ட்டு, அவைனப்பற்றய
ெதளிவான பதைலப் ெபறும்படி கர்த்தரின்
கட்டைளக்காகக் காத்தருந்தனர்.
௧௩ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௪ “முகாமுக்கு

ெவளிேய ஒரு இடத்த ற்கு அவைனக்
ெகாண்டுவா. அவன்தூஷணம் ேபசயைதக்
காதால் ேகட்ட எல்ேலாைரயும் ஒன்றுகூட்டி
அைழத்து வா. அவர்கள் தங்கள் ைககைள
அவன் தைலயல் ைவக்கேவண்டும், ப றகு
ஜனங்கள் அவன் மீது கல்ெலற ந்து ெகால்ல
ேவண்டும். ௧௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
கூற ேவண்டும்: எவனாவது ேதவைன
தூஷத்தால்அவன்தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.
௧௬ கர்த்தருக்கு எத ராக ேபசுக ற எவைனயும்
எல்ேலாரும் ேசர்ந்து கல்ெலற ந்து ெகான்று
ேபாடேவண்டும். அவன் அந்நயனாக
இருந்தாலும் அவனும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளப் ேபான்ேற தண்டிக்கப்பட
ேவண்டும். கர்த்தரின்நாமத்ைதத்தூஷக்கற
எவனும்சாகடிக்கப்பட ேவண்டும்.
௧௭ “எவனாவது ஒரு ெகாைல ெசய்தால்

அவனுக்கு மரணதண்டைன உண்டு.
௧௮ ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்குரிய
மிருகத்ைதக் ெகான்றால் அதற்குப் பதலாக
இன்ெனாரு மிருகத்ைதக் ெகாடுக்க
ேவண்டும்.
௧௯ “எவனாவது இன்ெனாருவைனக்
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காயப்படுத்தனால் அவனுக்கும் அைதப்
ேபான்ற காயத்ைத உண்டாக்க ேவண்டும்.
௨௦ உைடந்த எலும்புக்கு எலும்பு உைடபட
ேவண்டும். கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப்
பல். அடுத்தவனுக்கு எவ்வதமான
காயங்கைள ஒருவன் உண்டாக்குகறாேனா,
அேத வதமான காயங்கைள அவன்
அைடவான். ௨௧ எனேவ ஒருவன் ஒரு
மிருகத்ைதக் ெகான்றால் அவன் அதற்குரிய
ெதாைகையக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
ஆனால் ஒருவன் இன்ெனாருவைனக்
ெகான்றுவட்டால் அவன் மரண
தண்டைனயைடய ேவண்டும்.
௨௨ “இந்த சட்டம் நடுநைலயாக இருக்கும்.

இஸ்ரேவல் குடிமக்களுக்கும் அயல்
நாட்டுக்காரர்களுக்கும் ஒேர நீத தான்.
ஏெனன்றால் நான் ேதவனாகய கர்த்தர்”
என்றுகூறனார்.
௨௩ ப றகு ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்

ேபசனான். ஜனங்கள் ேதவைனத்
தூஷத்தவைன முகாமுக்கு ெவளிேய
ெகாண்டு ெசன்று அங்கு அவைனக்
கல்ெலற ந்து ெகான்றார்கள். இவ்வாறு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள், கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெசய்தனர்.

௨௫
ேதசத்த ற்குஓய்வுக்காலம்
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௧ சீனாய் மைலயல் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,
௨ “நீ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூற
ேவண்டியதாவது; நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்ேபாகும் நாட்டிற்குள் ெசன்ற
பன்னர் ஓய்வுக்ெகன சறப்பான
காலத்ைத அந்நாடு ெகாண்டிருக்க நீங்கள்
அனுமதக்க ேவண்டும். இது கர்த்தைரப்
ெபருைமப் படுத்துகற ஓய்வுக்காலம்
ஆகும். ௩ ஆறு ஆண்டுகளுக்கு, உங்கள்
வயல்களில் வைதகைள வைதயுங்கள்,
உங்கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல் கைள
கழியுங்கள். அதன் பழங்கைளக் ெகாண்டு
வாருங்கள். ௪ ஆனால் ஏழாவது ஆண்டில்
அந்நலத்துக்கு ஓய்வு அளியுங்கள்.
இது கர்த்தைரப் ெபருைமப்படுத்துகற
ச றப்பான ஓய்வுக் காலமாகும். அப்ேபாது
வயலில் வைத வைதக்காமலும், த ராட்ைச
ேதாட்டத்தல் பய ர் ெசய்யாமலுமிருங்கள்.
௫ அறுவைடக்குப் ப றகு வயலில் தானாக
வளர்ந்து வைளந்தவற்ைற அறுவைட
ெசய்யேவா, கைள கழிக்காத ெகாடிகளில்
உள்ள த ராட்ைசப் பழங்கைளப் பற க்கேவா
கூடாது. பூமி ஒருவருடம்ஓய்வுெகாள்ளட்டும்.
௬ “நலம் ஒரு வருடம் ஓய்வாக

வ டப்பட்டாலும் உங்களிடம் ேபாதுமான
உணவுப் ெபாருட்கள் இருக்கும்.
உங்களுக்கும், உங்கள் ஆண், ெபண்,
ேவைலயாட்களுக்கும், உங்கள்
நாட்டிலுள்ள கூலி ேவைலக்காரர்களுக்கும்,
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அயல்நாட்டுக்காரர்களுக்கும்கூட ேபாதுமான
உணவுப் ெபாருட்கள் இருக்கும். ௭ உங்கள்
பசுக்களுக்கும் மற்ற மிருகங்களுக்கும்கூட
ேபாதுமானஉணவுஇருக்கும்.

யூபலி-வடுதைலயன்ஆண்டு
௮ “ேமலும் நீங்கள் ஏழு ஓய்வு ஆண்டுகள்

ெகாண்ட ஏழு ஓய்வு ஆண்டுகைள
எண்ணுங்கள். அது ெமாத்தம் 49
ஆண்டுகளாகும். அந்த 49 வருடங்களில்
ெமாத்தத்தல் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பூமிக்கு
ஓய்வு கைடக்கும். ௯ பாவப்பரிகார நாளில்
ெசம்மறயாட்டுக் கடாவன் ெகாம்பனால்
ெசய்யப்பட்ட எக்காளத்ைத ஊதேவண்டும்.
அது ஏழாவது மாதத்தன் பத்தாவது நாளாக
இருக்கும். நாடு முழுவதும் எக்காளம்
ஊதக் ெகாண்டாட ேவண்டும். ௧௦ நீங்கள்
ஐம்பதாவது ஆண்டிைனச் ச றப்பாகக்
ெகாண்டாட ேவண்டும். உங்கள் நாட்டில்
உள்ள அைனவருக்கும் வடுதைல என்று
அறவக்க ேவண்டும். இந்த வழாைவ
‘யூபலி’ என்று அைழப்பீர்கள். நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் உங்களது ெசாந்த
ெசாத்த ற்கும், ெசாந்த குடும்பத்த ற்கும்
தரும்புவீர்கள். ௧௧ உங்களுக்கு ஐம்பதாவது
ஆண்டு வழா மிகச் ச றப்பான யூபலி
வழாவாகும். அவ்வருடத்தல் வைதகைள
வைதக்காதீர்கள். தானாக வளர்ந்த
பய ர்கைள அறுவைட ெசய்யாதீர்கள். கைள
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கழிக்காதெசடிகளில்உள்ளத ராட்ைசகைளப்
பற க்காதீர்கள். ௧௨அது யூபலி ஆண்டு, அது
உங்களுக்குப் பரிசுத்தமான வருடமாகும்.
உங்கள் வயலில் வைளந்தவற்ைற
உண்ணுங்கள். ௧௩ யூபலி ஆண்டில்
ஒவ்ெவாருவனும் தன் ெசாந்த பூமிக்குச்
ெசல்லேவண்டும்.
௧௪ “உனது அயலானிடம் நலம்

வற்கும்ேபாது ஏமாற்றாேத. அதுேபால்
நீ நலம் வாங்கும்ேபாது அவன் உன்ைன
ஏமாற்றும்படி வ டாேத. ௧௫ நீ அயலானின்
நலத்ைத வாங்கும்ேபாது அந்த நலத்தன்
யூபலிையக் கணக்க ட்டு அதற்ேகற்ற
வைலைய ந ர்ணயத்துக்ெகாள்.
நலத்ைத வற்கும்ேபாதும் அதனுைடய
அறுவைடகைளக் கணக்க ட்டு அதன் மூலம்
சரியான வைலைய ந ர்ணயத்துக்ெகாள்.
ஏெனன்றால் அடுத்த யூபலிவைர அறுவைட
ெசய்யும் உரிைமைய மட்டுேம வற்க றான்.
௧௬ யூபலிக்கு முன் அதகமான ஆண்டுகள்
வைளந்த நலம் அத க வைலைய உைடயது.
குைறந்த ஆண்டுகள் வைளந்த நலத்தன்
வைல குைறயும். ஏெனன்றால் உனது
அயலான் உன்னிடம் அறுவைடகளின்
எண்ணிக்ைககைளேய வற்பைன
ெசய்க றான். அடுத்த யூபலியல் அந்த
நலம் மீண்டும் அவனுக்கு உரியதாகவடும்.
௧௭ ஒருவைர ஒருவர் ஏமாற்றக் கூடாது.
உங்கள் ேதவைன நீங்கள் ெபருைமபடுத்த
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ேவண்டும். நாேன உங்களுைடய
ேதவனாகயகர்த்தர்!
௧௮ “எனது சட்டங்கைளயும், வதகைளயும்

நைனவல் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அவற்ைறப் பன்பற்றுங்கள், அப்ேபாது
உங்கள் நாட்டில் நீங்கள் பாதுகாப்ேபாடு
வாழலாம். ௧௯ நலம் உங்களுக்கு நல்ல
வைளச்சைலத் தரும். நீங்கள் அதக
வைளெபாருட்கைளப் ெபற்று நாட்டில்
வசத ேயாடுவாழலாம்.
௨௦ “ஆனால் நீங்கள் ‘நான் வைளய

ைவத்துப் ெபாருட்கைளச் ேசர்த்து
ைவக்காவ ட்டால் ஏழாவது ஆண்டில்
வசதயாக உண்ண முடியாது’ என்று
ெசால்லலாம். ௨௧ கவைலப்படாதருங்கள்!
ஆறாவது ஆண்டில் என் ஆசீர்வாதம்
உங்களுக்குக் கைடக்கும்படி
கட்டைளயடுேவன். ெதாடர்ந்து நலம்
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நன்கு வைளயும்.
௨௨ நீ எட்டாவது ஆண்டில் பய ர் ெசய்யும்
ேபாதும் பைழய வைளச்சைலேய
உண்டுெகாண்டிருப்பாய். ஒன்பதாவது
ஆண்டில் புதய வைளச்சல் கைடக்கும்வைர
இவ்வாறு ெசய்வாய். you planted in the eighth
year

ெசாத்துக்குரிய சட்டங்கள்
௨௩ “இந்தநலம்உண்ைமயல்எனக்குரியது.

எனேவ இதைன நீங்கள் ந ரந்தரமாக
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வற்கமுடியாது. அந்நயர்களாகவும்
பயணிகளாகவுேம என் நலத்தல்
நீங்கள் அைனவரும் என்ேனாடு
வாழ்க றீர்கள். ௨௪ ஜனங்கள் தங்கள்
நலத்ைத வற்றுவ டலாம். எனினும் அது
அவர்களின் குடும்பத்த ற்கு மீண்டும் வந்து
ேசரும். ௨௫ உங்களில் ஒருவன் மிகவும்
வறயவனாகேவா, தன் ெசாத்துக்கைள
வற்கும் அளவுக்கு ஏைழயாகேவா மாறலாம்.
அப்ேபாது அவனுக்கு ெநருக்கமான
உறவனரில் எவராவது வந்து அதைனத்
தரும்ப வாங்க க்ெகாள்ள ேவண்டும்.
௨௬ அவனிடமிருந்து நலத்ைத தரும்ப
வாங்குகற அளவுக்கு ெநருக்கமான
உறவனர்கள் இல்லாமற் ேபாகும்ேபாது,
அந்த நலத்ைதத்தாேன தரும்ப
வாங்குகற அளவற்கு அவன் பணத்ைத
ேசகரித்தருக்கலாம். ௨௭ ப றகு அவன்
நலத்ைத வற்ற ஆண்டுகைளக் கணக்க ட்டு,
அந்த எண்ணிக்ைக மூலம் எவ்வளவு
வைல ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று முடிவு
ெசய்து அதைனத் தரும்ப வைலக்கு
வாங்கலாம். அதனால் அச்ெசாத்து
அவனுக்குமீண்டும்உரியதாகும். ௨௮ஆனால்
ஒருேவைள அவனுக்குத் தன் நலத்ைத
தரும்ப வாங்குகற அளவற்குப் பணம்
ேசர்க்கமுடியாமல் ேபானால் அப்ேபாது அந்த
நலம்யூபலிஆண்டுவைரவாங்கயவனிடேம
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இருக்கும். ப றகு ச றப்பான யூபலி
வழா நடக்கும்ேபாது அந்நலம் முதல்
உரிைமயாளனுக்கு மீண்டும் ேசர்ந்துவடும்.
எனேவ, சரியான குடும்பத்துக்கு அந்த
ெசாத்தானதுமீண்டும்ெசாந்தமாகும்.
௨௯ “ஒருவன், மதல் சூழ்ந்த

பட்டணத்தலுள்ள தன் வீட்ைட வற்றால்
ஒரு ஆண்டு வைர மட்டுேம அவனுக்குத்
தரும்ப வாங்க க்ெகாள்க ற உரிைம
உண்டு. ௩௦ ஆனால் வீட்டுக்குச்
ெசாந்தக்காரன் அதைனத் தரும்ப
வாங்க க்ெகாள்ள முடியாவ ட்டால்
அது வாங்கயவனுக்கும் அவனது
சந்தத களுக்கும் உரிைமயாகவடும். வீடு
யூபலி ஆண்டில் நலத்ைதப் ேபான்று அதன்
ெசாந்தக்காரனுக்குப் ேபாய்ச் ேசர்வதல்ைல.
௩௧மதல்இல்லாதபட்டணங்களாகஇருந்தால்
அதுவயல் ெவளியாக எண்ணப்படும். அதல்
உள்ள வீடுகள் மட்டுேம யூபலி ஆண்டின்
ேபாது உண்ைமயான ெசாந்தக்காரனுக்கு
ேசரும்.
௩௨ “ஆனால் ேலவயரின் நகரம்பற்ற

ேவறு வதகள் உள்ளன. ேலவயர்கள்
நகரங்களில் தங்கள் வீடுகைள
எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும்
மீண்டும் வாங்க க்ெகாள்ளலாம்.
௩௩ ேலவயர்களிடமிருந்து யாரவது ஒரு வீடு
வாங்கனால் ேலவயரின் நகரங்களிலுள்ள
வீடுகெளல்லாம் யூபலி ஆண்டில்
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மீண்டும் அவர்களுக்ேக உரியதாகவடும்.
ஏெனன்றால் ேலவயரின் நகரங்கள்
எல்லாம் ேலவயன் ேகாத்த ரங்களுக்கு
ெசாந்தம். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இதைன
ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்துவ ட்டனர்.
௩௪ அேதாடு ேலவயரின் நகரங்கைளச்
சுற்றயருக்க ற ெவளி ந லங்கைள
வற்கமுடியாது. அது எப்ேபாதும்
ேலவயர்களுக்ேகஉரியதாகும்.

அடிைமகளின் எஜமானர்களுக்கு உரிய
வ த கள்
௩௫ “உன் சேகாதரரில் ஒருவன் மிகவும்

வறுைமயனாகவ ட்டால் அவன் அயல்
நாட்டுக்காரைனப் ேபான்று உன்ேனாடு
பைழக்கும்படி அனுமதக்க ேவண்டும். ௩௬ நீ
அவனுக்குக் கடன் ெகாடுத்துஅவனிடம் வட்டி
வாங்காமல் இருப்பாயாக. ேதவனுக்குரிய
மத ப்ைபக் ெகாடுத்து, உன் சேகாதரைன
வாழவடுவாயாக. ௩௭ அவனிடம் நீ
ெகாடுத்த கடனுக்காக வட்டி வாங்காேத.
நீ வற்க ற உணவற்கு மிகுதயாக லாபம்
வரும்படி ெசய்யாேத. ௩௮ நான் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர். உன்ைன எக ப்தல்
இருந்து அைழத்து வந்து கானான் நாட்ைடக்
ெகாடுத்து,உனதுேதவனாகஆேனன்.
௩௯ “உனது சேகாதரன் ஒருவன் ஏழ்ைம

காரணமாக உன்னிடம் அடிைமயாக
இருக்கலாம். நீ அடிைமேபான்று
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அவைன ேவைல வாங்கக்கூடாது.
௪௦ யூபலி ஆண்டு வைர அவன் ஒரு
கூலிக்காரைனப்ேபான்றும்ஒருபயணிையப்
ேபாலவும் இருப்பான். ௪௧ ப றகு அவன்
உன்ைனவட்டுச் ெசல்லலாம். அவன் தன்
பள்ைளகைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு மீண்டும்
தன் குடும்பத்துக்குத் தரும்பமுடியும். அவன்
தனது முற்ப தாக்களின் ெசாத்துக்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்வான். ௪௨ ஏெனன்றால்
அவர்கள் எனது ஊழியர்கள். அவர்கைள
நான் அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீட்டு
எக ப்தலிருந்து அைழத்து வந்ேதன்.
அவர்கள் மீண்டும் அடிைமயாகக்
கூடாது. ௪௩ இவர்களுக்குக் ெகாடூரமான
எஜமானனாக நீங்கள் இருக்கக் கூடாது.
நீங்கள்ேதவனுக்குபயப்பட ேவண்டும்.
௪௪ “உங்கள் ஆணும் ெபண்ணுமான

அடிைமகைளப்பற்றய காரியங்களாவன:
உங்கைளச் சுற்றயுள்ள நாடுகளிலிருந்து
அடிைமகைள அைழத்து வரலாம்.
௪௫ உங்கள் ேதசத்தல் வச க்கும் அயல்
நாட்டவர்கள் குடும்பங்களில் இருந்து
நீங்கள் அடிைமகளாக சறுவர்கைளயும்
அைழத்து வந்தருக்கலாம். அந்த அடிைமச்
சறுவர்கள்உனக்குஉரியவர்கள். ௪௬உங்கள்
இறப்ப ற்குப் பன் உங்களது பள்ைளகளின்
வசத்தல் அவர்கள் இருப்பார்கள்.
என்ெறன்றும் அவர்கள் உங்களது
அடிைமகளாக இருக்கலாம். இந்த அயல்
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நாட்டுக்காரர்கைள உங்கள் அடிைமகளாக
ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் உங்கள்
ெசாந்தச் சேகாதரர்களாகய இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு ஒரு ெகாடுைமயான
எஜமானனாக நீஇருக்கக்கூடாது.
௪௭ “அயல் நாட்டுக்காரேரா பயணிகேளா

ெசல் வந்தர் ஆகலாம். உன் ெசாந்த
நாட்டுக்காரன் ஏைழயாக இருப்பதனால்
அவர்கள் அயல் நாட்டுக்காரர் ஒருவருக்கு
அடிைமயாகலாம். ௪௮ அவன் தரும்பவும்
சுதந்த ரமானவனாக முடியும். அவனது
சேகாதரரில் ஒருவன் அவைன வைல
ெகாடுத்து மீட்டுவ டலாம். ௪௯ அவனது
சத்தப்பாேவா, பங்காளிகேளா, அவைனத்
தரும்ப வாங்கலாம். ஆனால் அவனுக்குப்
ேபாதுமான பணம் இருந்தால் தாேன
அதைனக் ெகாடுத்துவ ட்டு சுதந்த ரம்
ெபற்றுவ டலாம்.
௫௦ “அவன் தன்ைன வற்றுக்ெகாண்ட

ஆண்டு முதல் அடுத்த யூபலி வைர
எண்ணிக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஆண்டுகளின்
எண்ணிக்ைகைய ைவத்து வைலைய
முடிவு ெசய்யலாம். ஏெனன்றால் அவன்
சல ஆண்டுகேள தன்ைன ‘வாடைகயாகத்’
தந்தருக்க றான். ௫௧ யூபலி ஆண்டு
வருவதற்கு இன்னும் பல ஆண்டுகள்
இருந்தால் அவன் ெகாடுக்க ேவண்டிய
வைல மிகுதயாக இருக்கும். அவன்
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அதைனக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௫௨ யூபலி
ஆண்டு வர இன்னும் ெகாஞ்சம் ஆண்டுகேள
இருந்தால் அவன் ெகாடுக்க ேவண்டிய
வைல குைறவாக இருக்கும். ௫௩ ஆனால்
அவன் ஒரு வாடைக ஆைளப் ேபான்று
அயல் நாட்டுக்காரேனாடு ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் இருக்க ேவண்டும். அந்த அயல்
நாட்டுக்காரன் ெகாடூரமான எஜமானனாக
இல்லாமல்இருக்கட்டும்.
௫௪ “அவைன யாரும் தரும்ப

வாங்காவ ட்டாலும் யூபலி ஆண்டில்
அவனும் அவனது பள்ைளகளும்
வடுதைல ெபறுவார்கள். ௫௫ ஏெனன்றால்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எல்லாரும் எனது
ஊழியர்கள். நான் அவர்கைள எக ப்தன்
அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீட்ேடன். நாேன
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்!

௨௬
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிபவர்களுக்குரிய

பலன்கள்
௧ “உங்களுக்காக வக்க ரகங்கைள

ஏற்படுத்தாதீர்கள். உங்கள்
நாடுகளில் சைலகைளேயா நைனவுச்
சன்னங்கைளேயா வணங்குவதற்காக
ஏற்படுத்தாதீர்கள். ஏெனன்றால் நாேன
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்!
௨ “எனது சறப்பான ஓய்வு

நாட்கைள நைனவல் ெகாள்ளுங்கள்.
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எனது பரிசுத்தமான இடங்கைளப்
ெபருைமப்படுத்துங்கள். நாேனகர்த்தர்!
௩ “எனது சட்டங்கைளயும் கட்டைளகைளயும்

நைனவல் ெகாண்டு அவற்றுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள்! ௪ நீங்கள் இவற்ைறச்
ெசய்தால் நான்உரிய பருவத்தல்மைழையத்
தருேவன். நலம் நன்றாக வைளயும்.
மரங்கள் நல்ல பழங்கைளத் தரும்.
௫ த ராட்ைசப் பழம் பற க்கும் காலம்வைர
உங்கள் ேபாரடிப்புக் காலம் இருக்கும்.
வைதப்புக் காலம்வைர த ராட்ைசப்பழம்
பற க்கும் காலம் இருக்கும். நீங்கள் உங்கள்
அப்பத்ைதத் தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு உங்கள்
நாட்டில் சுகமாய் குடியருப்பீர்கள். ௬உங்கள்
நாட்டில் சமாதானத்ைத உருவாக்குேவன்.
நீங்கள் பாதுகாப்புடன் இருப்பீர்கள். எவரும்
வந்து உங்கைள ெநருங்க அச்சுறுத்த
முடியாது. தீைம ெசய்யும் மிருகங்கைள
நாட்டுக்கு ெவளிேய ைவத்தருப்ேபன். ேவறு
பைடகளும் உங்கள் நாட்டின் வழியாகக்
கடந்துெசல்லாது.
௭ “நீங்கள் உங்களது பைகவர்கைளத்

துரத்த ெசன்று ேதாற்கடிப்பீர்கள். உங்கள்
வாளால் அவர்கைளக் ெகால்வீர்கள்.
௮ ஐந்து ேபரான நீங்கள் நூறு ேபைர
வ ரட்டிச் ெசல்வீர்கள், நூறு ேபராக
இருந்தாலும் நீங்கள் பத்தாய ரம் ேபைர
வ ரட்டிச்ெசன்றுஅவர்கைளவாளால்ெவட்டிக்
ெகால்லுவீர்கள்.
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௯ “நான் உங்கள்ேமல் கவனமாயருந்து
நைறய குழந்ைதகைள நீங்கள் ெபறும்படி
ெசய்ேவன். நான் எனது உடன்படிக்ைகைய
பாதுகாப்ேபன். ௧௦ நீங்கள் ஒரு ஆண்டு
வைளச்சைலப் ேபாதுமான அளவற்கு ேமல்
ெபற்றருப்பீர்கள். புதய வைளச்சலும்
ெபறுவீர்கள். புதயைத ைவக்க
இடமில்லாமல் பைழயைத எறவீர்கள்.
௧௧ உங்கள் நடுேவ எனது ஆராதைனக்
கூடாரத்ைத அைமப்ேபன். நான்
உங்களிடமிருந்து வலக ச் ெசல்லமாட்ேடன்.
௧௨ நான் உங்கேளாடு நடந்து உங்கள்
ேதவனாக இருப்ேபன். நீங்கேள எனது
ஜனங்கள். ௧௩ நாேன உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர். நீங்கள் எக ப்தல் அடிைமகளாக
இருந்தீர்கள். நான் உங்கைள அங்கருந்து
மீட்டு வந்ேதன். அடிைமகளாக நீங்கள் சுமந்த
பாரத்தால்முதுகுவைளந்துேபானீர்கள். நான்
உங்கள் நுகத்தடிகைள உைடத்து உங்கைள
நமிர்ந்துநடக்கச்ெசய்ேதன்!

ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்குரிய
தண்டைன
௧௪ “நீங்கள் எனக்கு கீழ்ப்படியாவ ட்டாேலா

அல்லதுஎன்கட்டைளையபன்பற்றாவ ட்டாேலா
கீழ்க்கண்ட தீைமகள் உங்களுக்கு ஏற்படும்.
௧௫ நீங்கள் எனது சட்டங்களுக்கும்
கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிய மறுத்தால்
எனது உடன்படிக்ைகைய மீறனவர்களாக
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மாறுகறீர்கள். ௧௬ நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால் நான் உங்களுக்கு ேமாசமான
தீைமகைளஉருவாக்குேவன். ேநாய்கைளயும்
காய்ச்சைலயும்உங்களுக்குவரச் ெசய்ேவன்.
அைவ உங்கள் கண்கைளயும் ஜீவைனயும்
ெகடுக்கும். நீங்கள் ெசய்யும் பய ர்
வைளச்சலில்நீங்கள்ெவற்ற ெபறமுடியாது.
உங்கள்பைகவர்கள்உங்களதுவைளச்சைல
உண்பார்கள். ௧௭ நான் உங்களுக்கு எத ராக
இருப்ேபன். எனேவ உங்கைள உங்கள்
எத ரிகள் ெவல்வார்கள். அவர்கள் உங்கைள
ெவறுத்துஆட்ச ெசலுத்துவார்கள். உங்கைள
எவரும் துரத்தாவ ட்டாலும் நீங்கள் பயந்து
ஓடுவீர்கள்.
௧௮ “இவற்றுக்குப் ப றகும்

நீங்கள் கீழ்ப்படியாவ ட்டால் உங்கள்
பாவங்களுக்காக ஏழு மடங்கு தண்டிப்ேபன்.
௧௯ உங்கள் ெபருைமக்குரிய ெபரிய
நகரங்கைளெயல்லாம் அழிப்ேபன். வானம்
உங்களுக்கு மைழையத் தராது. நலம்
வைளச்சைலத் தராது. ௨௦ நீங்கள்
கடினப்பட்டு உைழப்பீர்கள், ஆனால்
வைளச்சல் கைடக்காது. உங்கள் மரங்களும்
பழங்கைளத்தராது.
௨௧ “அல்லது இத்தைனக்குப் ப றகும்

எனக்கு எத ராகேவ நீங்கள் மாற கீழ்ப்படிய
மறுத்தால்உங்கைளஏழுமடங்குகடுைமயாக
தண்டிப்ேபன். உங்களது பாவங்கள்
அதகரிக்கும்ேபாது தண்டைனகளும்
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அதகமாகும். ௨௨நான்உங்களுக்கு எத ராகக்
காட்டு மிருகங்கைள அனுப்புேவன். உங்கள்
பள்ைளகைள உங்களிடமிருந்து அைவ
ப ரித்துக் ெகாண்டு ேபாகும். அைவ
உங்கள் மிருகங்கைளக் ெகால்லும். அைவ
உங்கள் ஜனங்கைள அழிக்கும். ஜனங்கள்
பயணம் ெசய்ய அஞ்சுவார்கள். சாைலகள்
ெவறுைமயாகும்!
௨௩ “இைவ அைனத்தும் நடந்த ப றகும்

நீங்கள் பாடம் கற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல
என்றாேலா ேமலும் எனக்கு எத ராக
இருந்தாேலா,௨௪நானும்உங்களுக்குஎத ராக
மாறுேவன். ஆம் கர்த்தராக ய நாேன உங்கள்
பாவங்களுக்காக ஏழு மடங்கு தண்டிப்ேபன்.
௨௫ நீங்கள் எனது உடன்படிக்ைகைய
மீறயருப்பதனால் நான் உங்கைளத்
தண்டிப்ேபன். உங்களுக்ெகத ராக நான்
பைடகைளக் ெகாண்டு வருேவன். நீங்கள்
பாதுகாப்புக்காக உங்கள் நகரங்களுக்கு
ஓடுவீர்கள். ஆனால், உங்களுக்கைடயல்
ேநாய்கைளப் பரவச் ெசய்ேவன்.
ேமலும் உங்கள் எத ரிகள் உங்கைளத்
ேதாற்கடிப்பார்கள். ௨௬ அந்த நகரத்தல்
உண்பதற்குக் குைறவான அளவேலேய
தானியங்கள் இருக்கும். ஒேர அடுப்பல்
பத்துப் ெபண்கள் அவர்களது எல்லா
உணைவயும் சைமக்கமுடியும். நீங்கள்அைத
உண்டபறகும்பச ேயாடிருப்பீர்கள்!
௨௭ “நீங்கள் அதற்கு ேமலும் என்ைனக்
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கவனிக்காவ ட்டாேலா, எனக்கு எத ராகத்
தரும்பனாேலா, ௨௮ நான் உண்ைமயாகேவ
எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். ஆம்,
கர்த்தராக ய நான் உங்கள் பாவங்களுக்காக
உங்கைள ஏழு மடங்கு தண்டிப்ேபன்.
௨௯ நீங்கள் மிகவும் பச யாவதனால் உங்கள்
மகன்கைளயும். மகள்கைளயும் தன்பீர்கள்.
௩௦ நான் உங்களது உயர்ந்த ேமைடகைள
அழிப்ேபன். உங்களது நறுமணப்புைகப்*
பலிபீடங்கைள உைடப்ேபன். உங்களது
பணங்கைள உங்களது உய ரற்ற
வக்க ரகங்களின்ேமல் ேபாடுேவன்.
நீங்கள் எனது ெவறுப்புக்கு ஆளாவீர்கள்.
௩௧ நான் உங்கள் நகரங்கைள அழிப்ேபன்.
உங்கள் பரிசுத்தமான இடங்கைள
ெவறுைமயாக்குேவன். உங்கள் பலிகளின்
மணத்ைத நுகரமாட்ேடன். ௩௨ உங்கள்
நலங்கைள ெவறுைமயாக்குேவன்.
அத ேல குடியருக்கும் உங்கள் பைகவர்கள்
அத ர்ச்ச யைடவார்கள். ௩௩ ேதசங்கெளங்கும்
உங்கைளச் ச தறடிப்ேபன். நான் எனது
வாைள உருவ உங்கைள அழிப்ேபன்.
உங்கள் வயல்கள் பாழாகும், உங்கள்
நகரங்கள்அழிந்துேபாகும்.
௩௪ “நீங்கள்உங்களதுபைகவரின்நாட்டிற்கு

* ௨௬:௩௦: நறுமணப்புைக வ ேசஷமான உலர்ந்த
மரத்தன் பட்ைட. இனிய நறுமணமான புைகைய
உண்டாக்க இது எரிக்கப்படுக றது. இது ேதவனுக்கு பரிசாக
அளிக்கப்படுக றது.
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ெகாண்டு ெசல்லப்படுவீர்கள். உங்கள் நாடு
ெவறுைமயைடயும். இறுதயல் உங்கள்
வயல்கள் ஓய்வுெபறும். அைவ ஓய்வு
காலத்தன் மக ழ்ச்சைய அனுபவக்கும்.
௩௫ வயல்கள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு
முைற ஓய்வு ெபறேவண்டும் என்று
சட்டம் கூறுகன்றன. நீங்கள் அங்கு
குடியருந்தேபாது ஓய்வுெபறாத அந்த
நலங்கள் பாழாய்க் க டந்து ஓய்வுெபறும்.
௩௬ உங்களில் உய ேராடு இருப்பவர்கைளப்
பைகவரின் நாடுகளில் ைதரியம் இழந்து
தவக்கச் ெசய்ேவன். அைசகற இைலகளின்
சத்தமும் அவர்கைள அச்சுறுத்த வ ரட்டும்.
அவர்கள் எதற்ெகடுத்தாலும் அஞ்சுவார்கள்.
யாரும் துரத்தாவ ட்டாலும் யாேரா அவர்கைள
வாெளடுத்துக்ெகாண்டுதுரத்துவதுேபான்று
ஓடிக்ெகாண்டிருப்பார்கள். ௩௭ யாரும்
துரத்தாவ ட்டாலும் கூட அவர்கள் ஓடி ஒருவர்
ேமல்ஒருவர்வழுவார்கள்.

“எத ரிகைள எத ர்த்து ந ற்க ற பலம்
உங்களிடம் இல்லாமல் ேபாகும். ௩௮ ேவறு
நாடுகளில் நீங்கள் காணாமல் ேபாவீர்கள்.
உங்கள் பைகவரின் நாடுகளில் மைறந்து
ேபாவீர்கள். ௩௯ உங்களில் உய ேராடு
இருப்பவர்கள் தங்கள் பாவங்களால்
பைகவர்கள் நாட்டில் அழிவார்கள். அவர்கள்
தம் முற்ப தாக்கள் ெசய்ததுேபாலேவ தங்கள்
பாவங்களால்அழிவார்கள்.
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எப்ெபாழுதும்நம்ப க்ைகஇருக்க றது
௪௦ “ஜனங்கள் தங்கள் பாவங்கைள

ஒப்புக்ெகாண்டு, அவர்கள் தங்கள்
முற்ப தாக்களின் பாவங்கைளயும்
அறக்ைகய ட்டு, அவர்கள் எனக்கு எத ராக
நடந்துக்ெகாண்டு, பாவம் ெசய்தார்கள்
என்பைத ஒப்புக்ெகாள்ளலாம். ௪௧ அவர்கள்
எனக்கு எத ராக நடந்துெகாண்டதால் நானும்
அவர்களுக்கு எத ராக நடந்துெகாண்ேடன்.
அவர்கைளப் பைகவரின் நாடுகளுக்கு
அனுப்ப ைவத்ேதன். இதைனயும் அவர்கள்
அறக்ைகய டலாம். அவர்கள் எனக்கு
அந்நயர்களாவார்கள். அவர்கள் அடக்கமாக
தங்கள் பாவங்களுக்கான தண்டைனகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௪௨ இவ்வாறு
ெசய்தால் நான் யாக்ேகாேபாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகையயும், நான் ஈசாக்ேகாடு
ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும் நான்
ஆப ரகாேமாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும்
நைனவுப்படுத்த க்ெகாள்ேவன். நான் அந்த
ேதசத்ைதநைனவுகூருேவன்.
௪௩ “நலம் ெவறுைமயாக இருக்கும். அது

தனது ஓய்வு காலத்ைத மக ழ்ச்ச யுடன்
அனுபவக்கும். பன் உய ேராடு
இருக்க றவர்கள் தங்கள் பாவங்களுக்கான
தண்டைனகைள ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் எனது சட்டங்கைளயும்,
வதகைளயும் ெவறுத்து கீழ்ப்படிய
மறுத்ததால் இந்தத் தண்டைன ெபற்றதாக
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உணர்ந்துெகாள்வார்கள். ௪௪ அவர்கள்
உண்ைமயல் பாவம் ெசய்தவர்கள்.
ஆனால் அவர்கள் என்னிடம் உதவக்கு
வந்தால் நான் அவர்கைள வ ட்டு
வலக ப் ேபாகமாட்ேடன். நான் அவர்கள்
ெசால்வைதக் ேகட்ேபன். அவர்கள்
தங்கள் பைகவரின் நாட்டிேல இருந்தாலும்
முழுவதுமாக அழித்துவ டமாட்ேடன். நான்
அவர்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
உைடக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால் நான்
அவர்களுைடய ேதவனாகய கர்த்தர்.
௪௫ அவர்களுக்காக, நான் அவர்களின்
முற்ப தாக்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ேவன். நான்
அவர்களின் முற்ப தாக்கைள எக ப்தலிருந்து
மீட்டுக்ெகாண்டு வந்து, அவர்களின் ேதவன்
ஆேனன். மற்ற நாடுகளும் இதைனக்
கவனித்தன. நான்கர்த்தர்!” என்றுகூறனார்.
௪௬ இைவேய இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக்

கர்த்தர் ெகாடுத்த சட்டங்களும், வதகளும்,
ேபாதைனகளுமாகும். கர்த்தருக்கும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ஏற்பட்ட
உடன்படிக்ைகயன் சட்டங்களும்இைவதான்.
இச்சட்டங்கைள கர்த்தர் சீனாய் மைலயல்
ேமாேசய டம் ெகாடுத்தார். ேமாேச இவற்ைற
ஜனங்களிடம் ெகாடுத்தான்.

௨௭
வாக்குத்தத்தங்கள்முக்கயமானைவ
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௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் கூறு. கர்த்தரிடம் ஒருவன்
சறப்பான ெபாருத்தைன ஒன்ைறச்
ெசய்தருக்கலாம். அவன் கர்த்தருக்கு
ஒரு நபைரக் ெகாடுப்பதாக வாக்குறுத
அளித்தருக்கலாம். அந்த நபர் கர்த்தருக்குச்
ச றப்பான ஊழியம் ெசய்வான். ஆசாரியன்
அவனுக்ெகன்று ஒரு வைலைய ந ர்ணயம்
ெசய்ய ேவண்டும். அந்த நபைரத் தரும்பப்
ெபற ேவண்டுமானால் அவனுக்குரிய
மீட்பன் ெதாைகையக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௩ இருபது வயது முதல் அறுபது வயது
வைரயுள்ள ஒரு ஆணின் வைல ஐம்பது
ெவள்ளிச் ேசக்கலாகும். (நீங்கள் இதற்கு
அதகாரப்பூர்வமான பரிசுத்த இடத்தன்
ேசக்கலின் அளைவேய எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.) ௪இருபது வயது முதல் அறுபது
வயது வைரயுள்ள ஒரு ெபண்ணின் வைல
முப்பது ெவள்ளிச்ேசக்கலாகும். ௫ ஐந்து
வயது முதல் இருபது வயதுவைர உைடய
ஒருஆண்மகனின் வைல இருபது ெவள்ளிச்
ேசக்கலாகும். ஐந்து வயது இருபது வயது
வைர உைடய ஒரு ெபண்ணின் வைல
பத்து ெவள்ளிச் ேசக்கலாகும். ௬ ஒரு மாதம்
முதல் ஐந்து வயது வைரயுள்ள ஆண்
குழந்ைதயன் வைல ஐந்து ேசக்கலாகும்.
ஒரு ெபண் குழந்ைதயன் வைல மூன்று
ேசக்கலாகும். ௭ அறுபதும் அதற்கும் ேமலும்
ஆன ஒரு முதயவனின் வைல பதைனந்து
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ேசக்கலாகும். இது ேபான்ற முதய
ெபண்ணின்வைலபத்துேசக்கலாகும்.
௮ “ஒருேவைள அவன் அப்பணத்ைதச்

ெசலுத்த முடியாத அளவற்கு ஏைழயாக
இருந்தால் அவைன ஆசாரியனிடம்
அைழத்துவர ேவண்டும். அவன் ெசலுத்த
ேவண்டிய ெதாைகையப்பற்ற ஆசாரியேன
முடிவுெசய்வான்.

கர்த்தருக்கானகாணிக்ைககள்
௯ “கர்த்தருக்கான பலிகளாக சல

மிருகங்கைளப் பயன்படுத்தலாம். ஒருவன்
இத்தைகயமிருகங்கைளக்ெகாண்டுவந்தால்
அைவ பரிசுத்தமைடந்துவடும். ௧௦ அவன்
அந்த மிருகத்ைத கர்த்தருக்கு தருவதாக
வாக்களித்தருக்கலாம். எனேவ
அவன் அதற்குப் பதலாக ேவறு
மிருகத்ைதக் ெகாண்டுவர முயலக்கூடாது.
ேமாசமான மிருகத்துக்குப் பதலாக நல்ல
மிருகத்ைதேயா, நல்ல மிருகத்துக்குப் பதல்
ேமாசமான மிருகத்ைதேயா, ெகாண்டுவர
முயற்ச ெசய்யக் கூடாது. அவ்வாறு ஒருவன்
ெசய்தால் அந்த இரண்டு மிருகங்களுேம
பரிசுத்தமாக வடுவதால், இரண்டுேம
கர்த்தருக்குரியதாகவடும்.
௧௧ “ச ல மிருகங்கைளக் கர்த்தருக்கு

பலியாகத் தரஇயலாது. இத்தைகயதீட்டுள்ள
மிருகத்ைத ஒருவன் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு
வந்தால், அதைன ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க
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ேவண்டும். ௧௨ ஆசாரியன் அதற்குரிய
வைலைய முடிவு ெசய்வான். அம்மிருகம்
நல்லதா, ெகட்டதா என்பைதப்பற்ற
ேவறுபாடு எதுவும் இல்ைல. எனேவ
ஆசாரியன் முடிவு ெசய்வேத அம்மிருகத்தன்
வைலயாகும். ௧௩ ஒருேவைள அவன் அந்த
மிருகத்ைதத் தரும்பப் ெபறேவண்டும் என்று
வரும்பனால் அதற்குரிய வைலேயாடு
ஐந்தல் ஒரு பங்கு ேசர்த்துக் ெகாடுக்க
ேவண்டும்.

வீட்டின்மத ப்புத்ெதாைக
௧௪ “ஒருவன் தனது வீட்ைடக் கர்த்தருக்குப்

பரிசுத்தம் என்று அர்ப்பணித்தால், அதன்
வைலைய ஆசாரியன் முடிவு ெசய்ய
ேவண்டும். அவ்வீடு நல்லது, ெகட்டது என்பது
பற்ற ேவறுபாடு இல்ைல. ஆசாரியன்
தீர்மானிப்பேத அவ்வீட்டின் வைலயாகும்.
௧௫ ஆனால் வீட்டுக்காரன் அவ்வீட்ைடத்
தரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று
வரும்பனால் வீட்டின் வைலேயாடு ஐந்தல்
ஒரு பாகம் ேசர்த்துக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
பன்புவீடுஅவனுக்குரியதாகும்.

ெசாத்தன்மத ப்பு
௧௬ “ஒருவன் தனது வயல்களின் ஒரு

பாகத்ைத கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தால்
அதன் வைலயானது அதல் எவ்வளவு
வைத வைதக்கலாம் என்பைதப் ெபாறுத்ேத
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முடிவு ெசய்யப்படும். ஒருகலம்* வாற்
ேகாதுைம, வைதக்க ற வயல் ஐம்பது
ெவள்ளிச் ேசக்கலாக மத க்கப்பட ேவண்டும்.
௧௭ ஒருேவைள வயைல யூபலி ஆண்டில்
ேதவனுக்குக் ெகாடுத்தால்,அதன்வைலைய
ஆசாரியன் தீர்மானிப்பான். ௧௮ அவன்
தனது வயைல யூபலி ஆண்டுக்குப்
ப றகு ெகாடுத்தால் ஆசாரியன் அதன்
வைலையச் சரியாகக் கணக்க டேவண்டும்.
அவன் அடுத்த யூபலிக்கான ஆண்டு
எண்ணிக்ைகையக் கணக்க ட்டு
வைலையச் ெசால்லுவான். ௧௯ வயைலக்
ெகாடுத்தவன் தரும்பப்ெபற ேவண்டும்
என்று வரும்பனால் வயலின் வைலேயாடு
ஐந்தல் ஒரு பங்கு மிகுதயாகக் ெகாடுத்து
ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். ப றகுஅதுஅவனுக்கு
உரிைம உைடயதாகும். ௨௦ ஒருேவைள
அவன் தரும்ப வைல ெகாடுத்து
வாங்க க்ெகாள்ளாவ ட்டால், அவ்வயல்
ெதாடர்ந்து ஆசாரியர்களுக்கு உரியதாகும்.
ஒருேவைள அந்த வயல் ேவறுயாருக்ேகனும்
வற்கப்பட்டால், அவன் அதைனத் தரும்பப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. ௨௧ எனேவ
வயலுக்குச் ெசாந்தக்காரன் தரும்பப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளாவ ட்டால், யூபலி ஆண்டு
வந்தாலும்அதுகர்த்தருக்குபரிசுத்தமானதாக
வளங்கும், என்ெறன்றும் ஆசாரியர்களுக்கு

* ௨௭:௧௬: கலம் 6 புெஷல் என்ற அளவுக்கு சமமான ஒரு
அளைவயாகும்.
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உரிைம உைடயதாக இருக்கும். அது
கர்த்தருக்ேக முழுைமயாகக் ெகாடுக்கப்பட்ட
நலம்ேபால்இருக்கும்.
௨௨ “ஒருவன் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்த

நலம் அவன் வைலக்கு வாங்கயதாக
இருக்கலாம். அது அவனது குடும்பச்
ெசாத்தாக இல்லாமல் இருக்கலாம்.
௨௩ அப்ேபாது ஆசாரியன் யூபலி
ஆண்டுகுரிய ஆண்டுகைளக் கணக்க ட்டு
அதன் வைலைய முடிவு ெசய்வான். அது
கர்த்தருக்கு உரியதாக இருக்கும். ௨௪ ப றகு
யூபலி ஆண்டில் அந்நலம் மீண்டும்
அந்நலத்த ற்கு ெசாந்தமான குடும்பத்த ற்ேக
ேபாய்ச் ேசரும்.
௨௫ “இதன்வைலையமுடிவுெசய்யும்ேபாது

அத காரப்பூர்வமான அளைவ பயன்படுத்த
ேவண்டும். ஒரு ேசக்கல் என்பது இருபது
ேகராவாகும்.

மிருகங்களின்மத ப்புத்ெதாைக
௨௬ “ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு மாடுகைளேயா,

ஆடுகைளேயா ச றப்புக் காணிக்ைகளாகக்
ெகாடுக்கலாம். அைவ முதலில்
பறந்தைவயாக இருப்பன் அது ஏற்ெகனேவ
கர்த்தருக்கு உரியது. எனேவ அவற்ைற
ஜனங்கள் ச றப்புக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்க முடியாது. ௨௭ ஜனங்கள் முதலில்
பறந்த மிருகங்கைளக் கர்த்தருக்ேக
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆனால் அது
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தீட்டுள்ளதாக இருந்தால் அவன் அதைனத்
தருப்ப வாங்க க்ெகாள்ளேவண்டும்.
ஆசாரியன் அதற்குரிய வைலைய முடிவு
ெசய்வான். வைலேயாடு ஐந்தல் ஒரு
பாகம் மிகுதயாகக் ெகாடுத்து அதைன
வாங்க க்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன்
அதைனத்தருப்பவாங்க க்ெகாள்ளாவ ட்டால்
ஆசாரியன்தான் வரும்புக ற வைலயல்
மற்றவர்களுக்குவற்றுவ ட ேவண்டும்.
ச றப்புக் காணிக்ைககள்
௨௮ “ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும்

அன்பளிப்புகளில் சல ச றப்பான
அன்பளிப்புகள்† உள்ளன. இைவ
கர்த்தருக்ேக உரியைவ. அவற்ைறக்
ெகாடுத்தவன் தருப்ப வாங்க க்ெகாள்ளவும்,
வற்கவும் முடியாது. இைவ கர்த்தருக்ேக
ெசாந்தமானைவ. காணிக்ைககளில்
மனிதர்கள், மிருகங்கள், குடும்பச்
ெசாத்தலுள்ள வயல்கள் ேபான்றவற்ைற
ேசர்த்துக்ெகாள்ளலாம். ௨௯ ச றப்புக்
காணிக்ைகயாக மனிதைனக் ெகாடுத்தால்,
அவைனத் தரும்ப வைலக்கு வாங்க
முடியாது. அவன்ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
௩௦ “வைளச்சலில் பத்தல் ஒருபாகம்

கர்த்தருக்கு உரியது. வயல்களில் வைளப

† ௨௭:௨௮: ச றப்பான அன்பளிப்புகள் இது ெபாதுவாக
ேபாரில் ைகப்பற்றய ெபாருள்கைளக் குறக்கும் இந்தப்
ெபாருள்கள் (காணிக்ைககள்) கர்த்தருக்கு மட்டுேம உரியது.
எனேவஇைவேவெறதற்கும்பயன்படுத்தப்படமுடியாது.
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ைவகளிலும், மரங்களின் பழங்களிலும்
பத்தல் ஒரு பாகம் கர்த்தருக்ேக உரியது.
௩௧ எனேவ எவனாவது இதைனத் தரும்பப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள வரும்பனால் அதன்
வைலேயாடுஐந்தல்ஒருபாகம்மிகுதயாகக்
ெகாடுத்துெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
௩௨ “ஒருவனது மாடு அல்லது ஆட்டு

மந்ைதயல் பத்தல் ஒரு பங்கான
மிருகங்கள் கர்த்தருக்கு உரியைவ.
௩௩ கர்த்தருக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படும்
மிருகங்கள் நல்லைவயா, ெகட்டைவயா
என்பைதப்பற்ற கவைலப்பட ேவண்டாம்.
அதற்காக அவன் ேவறு மிருகங்கைள
மாற்ற க்ெகாள்ள ேவண்டாம். அவன்
அவ்வாறு மாற்ற க்ெகாள்ள வரும்பனால்
இரண்டு மிருகங்களுேம கர்த்தருக்கு
உரியதாகும். இவற்ைறத் தரும்ப
வாங்க க்ெகாள்ளமுடியாது” என்றுகூறனார்.
௩௪இைவஅைனத்தும் கர்த்தர் ேமாேசக்குக்

ெகாடுத்த கட்டைளகளாகும். இதைன
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்காகச் சீனாய்
மைலயல்அவர்ெகாடுத்தார்.
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