
Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 1 of 191 

 
 

laeveeyakaaMDamu 

Telugu English Transliteration 
Parallel Bible 

 

 
 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com  



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 2 of 191 

Table of Contents 
 

adhyaayamu 1............................................................................................................................... 4 

adhyaayamu 2............................................................................................................................... 9 

adhyaayamu 3............................................................................................................................. 13 

adhyaayamu 4............................................................................................................................. 17 

adhyaayamu 5............................................................................................................................. 25 

adhyaayamu 6............................................................................................................................. 30 

adhyaayamu 7............................................................................................................................. 37 

adhyaayamu 8............................................................................................................................. 45 

adhyaayamu 9............................................................................................................................. 53 

adhyaayamu 10 .......................................................................................................................... 58 

adhyaayamu 11 .......................................................................................................................... 64 

adhyaayamu 12 .......................................................................................................................... 72 

adhyaayamu 13 .......................................................................................................................... 75 

adhyaayamu 14 .......................................................................................................................... 87 

adhyaayamu 15 .......................................................................................................................... 98 

adhyaayamu 16 ........................................................................................................................ 105 

adhyaayamu 17 ........................................................................................................................ 113 

adhyaayamu 18 ........................................................................................................................ 118 

adhyaayamu 19 ........................................................................................................................ 124 

adhyaayamu 20 ........................................................................................................................ 131 

adhyaayamu 21 ........................................................................................................................ 138 



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 3 of 191 

adhyaayamu 22 ........................................................................................................................ 144 

adhyaayamu 23 ........................................................................................................................ 151 

adhyaayamu 24 ........................................................................................................................ 160 

adhyaayamu 25 ........................................................................................................................ 165 

adhyaayamu 26 ........................................................................................................................ 176 

adhyaayamu 27 ........................................................................................................................ 185 

  



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 4 of 191 

 
 

laeveeyakaaMDamu 

adhyaayamu 1 

English Transliteration Parallel Bible 
 

 
 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com  



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 5 of 191 

లేవీ 1:1 యెహోవా మోషేను పిలిచి ప్రత్యక్షపు గుడారములోనుుండి అత్నికీలాగు సెలవిచ్చెను. 
laevee 1:1 yehOvaa mOshaenu pilichi pratyakshapu guDaaramulOnuMDi 
atanikeelaagu selavichchenu. 

లేవీ 1:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి అర్పుంచునపుపడు, 
గోవుల ముందలోనుుండిగాని గొఱ్ఱల ముందలోనుుండిగాని మేకల ముందలోనుుండిగాని దానిని 
తీసికొనిరావలెను. 
laevee 1:2 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu meelO evarainanu yehOvaaku 
bali arpiMchunappuDu, gOvula maMdalOnuMDigaani go~r~rala 
maMdalOnuMDigaani maekala maMdalOnuMDigaani daanini 
teesikoniraavalenu. 

లేవీ 1:3 అత్డు దహనబలి రూపముగా అర్పుంచునది గోవులలోనిదైనయెడల నిర్దోషమైన మగదానిని 
తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిిధిని అుంగీకర్ుంపబడునట్లల ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 
laevee 1:3 ataDu dahanabali roopamugaa arpiMchunadi 
gOvulalOnidainayeDala nirdOshamaina magadaanini teesikoniraavalenu. 
taanu yehOvaa sannidhini aMgeekariMpabaDunaTlu pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramunaku daanini teesikoniraavalenu. 

లేవీ 1:4 అత్డు దహనబలిగా అర్పుంచు పశువు త్లమీద త్న చ్చయ్యయనుుంచవలెను; అత్ని నిమిత్తము 
ప్రాయశ్చెత్తము కలుగునట్లల అది అత్ని పక్షముగా అుంగీకర్ుంపబడును. 
laevee 1:4 ataDu dahanabaligaa arpiMchu paSuvu talameeda tana 
cheyyinuMchavalenu; atani nimittamu praayaSchittamu kalugunaTlu adi 
atani pakshamugaa aMgeekariMpabaDunu. 

లేవీ 1:5 అత్డు యెహోవా సనిిధిని ఆ కోడెదూడను వధిుంచిన త్రువాత్ యాజకులైన అహర్దను 
కుమారులు దాని రకతమును తెచిె ప్రత్యక్షపు గుడారము ఎదుట్నుని బలిపీఠముచుట్లు ఆ రకతమును 
ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 1:5 ataDu yehOvaa sannidhini aa kODedooDanu vadhiMchina 
taruvaata yaajakulaina aharOnu kumaarulu daani raktamunu techchi 
pratyakshapu guDaaramu eduTanunna balipeeThamuchuTTu aa 
raktamunu prOkshiMpavalenu. 
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లేవీ 1:6 అపుపడత్డు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచరమమును ఒలిచి, దాని అవయవములను 
విడదీసిన త్రువాత్ 

laevee 1:6 appuDataDu dahanabali roopamaina aa paSucharmamunu 
olichi, daani avayavamulanu viDadeesina taruvaata 

లేవీ 1:7 యాజకుడైన అహర్దను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగ్నియుుంచి ఆ అగ్నిమీద కట్టులను 
చకకగా పేరెవలెను. 
laevee 1:7 yaajakuDaina aharOnu kumaarulu balipeeThamu meeda 
agniyuMchi aa agnimeeda kaTTelanu chakkagaa paerchavalenu. 

లేవీ 1:8 అపుపడు యాజకులైన అహర్దను కుమారులు ఆ అవయవములను త్లను క్రొవుాను 
బలిపీఠము మీదనుని అగ్నిమీది కట్టులపైని చకకగా పేరెవలెను. దాని ఆుంత్రములను కాళ్లను నీళ్లతో 
కడుగవలెను. 
laevee 1:8 appuDu yaajakulaina aharOnu kumaarulu aa avayavamulanu 
talanu krovvunu balipeeThamu meedanunna agnimeedi kaTTelapaini 
chakkagaa paerchavalenu. daani aaMtramulanu kaaLlanu neeLlatO 
kaDugavalenu. 

లేవీ 1:9 అది యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగల దహనబలియగునట్లల యాజకుడు దానినుంత్యు 
బలిపీఠముమీద దహుంపవలెను. 
laevee 1:9 adi yehOvaaku iMpaina suvaasanagala dahanabaliyagunaTlu 
yaajakuDu daaninaMtayu balipeeThamumeeda dahiMpavalenu. 

లేవీ 1:10 దహనబలిగా అత్డు అర్పుంచునది గొఱ్ఱలయొకకగాని మేకలయొకకగాని 
ముందలోనిదైనయెడల అత్డు నిర్దోషమైన మగదాని తీసికొని వచిె 
laevee 1:10 dahanabaligaa ataDu arpiMchunadi go~r~ralayokkagaani 
maekalayokkagaani maMdalOnidainayeDala ataDu nirdOshamaina 
magadaani teesikoni vachchi 

లేవీ 1:11 బలిపీఠపు ఉత్తరదికుకన యెహోవా సనిిధిని దానిని వధిుంపవలెను. యాజకులగు 
అహర్దను కుమారులు బలిపీఠముచుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 1:11 balipeeThapu uttaradikkuna yehOvaa sannidhini daanini 
vadhiMpavalenu. yaajakulagu aharOnu kumaarulu balipeeThamuchuTTu 
daani raktamunu prOkshiMpavalenu. 
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లేవీ 1:12 దాని అవయవములను దాని త్లను క్రొవుాను విడదీసిన త్రువాత్ యాజకుడు బలిపీఠము 
మీదనుని అగ్నిమీది కట్టులపైని చకకగా పేరెవలెను. 
laevee 1:12 daani avayavamulanu daani talanu krovvunu viDadeesina 
taruvaata yaajakuDu balipeeThamu meedanunna agnimeedi kaTTelapaini 
chakkagaa paerchavalenu. 

లేవీ 1:13 దాని ఆుంత్రములను కాళ్లను నీళ్లతో కడుగవలెను. అపుపడు యాజకుడు దానినుంత్యు తెచిె 
బలిపీఠముమీద దానిని దహుంపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగల 
హోమము. 
laevee 1:13 daani aaMtramulanu kaaLlanu neeLlatO kaDugavalenu. 
appuDu yaajakuDu daaninaMtayu techchi balipeeThamumeeda daanini 
dahiMpavalenu. adi dahanabali, anagaa yehOvaaku iMpaina suvaasanagala 
hOmamu. 

లేవీ 1:14 అత్డు యెహోవాకు దహనబలిగా అర్పుంచునది పక్షజాతిలోనిదైనయెడల తెలల 
గువాలలోనుుండి గాని పావురపు పిలలలలోనుుండి గాని తేవలెను. 
laevee 1:14 ataDu yehOvaaku dahanabaligaa arpiMchunadi 
pakshijaatilOnidainayeDala tella guvvalalOnuMDi gaani paavurapu 
pillalalOnuMDi gaani taevalenu. 

లేవీ 1:15 యాజకుడు బలిపీఠము దగగరకు దాని తీసికొనివచిె దాని త్లను త్రుంచి బలిపీఠముమీద 
దాని దహుంపవలెను, దాని రకతమును బలిపీఠము ప్రకకను పిుండవలెను. 
laevee 1:15 yaajakuDu balipeeThamu daggaraku daani teesikonivachchi 
daani talanu truMchi balipeeThamumeeda daani dahiMpavalenu, daani 
raktamunu balipeeThamu prakkanu piMDavalenu. 

లేవీ 1:16 మర్యు దాని మలముతో దాని పొట్ును ఊడదీసి బలిపీఠము తూరుపదికుకన బూడిదెను 
వేయుచోట్ దానిని పారవేయవలెను. 
laevee 1:16 mariyu daani malamutO daani poTTanu ooDadeesi 
balipeeThamu toorpudikkuna booDidenu vaeyuchOTa daanini 
paaravaeyavalenu. 

లేవీ 1:17 అత్డు దాని రెకకలసుందున దాని చీలెవలెను గాని అవయవ విభాగములను 
విడదీయకూడదు. యాజకుడు బలిపీఠముమీద, అనగా అగ్నిమీది కట్టులపైని దానిని దహుంపవలెను. 
అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగల హోమము. 
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laevee 1:17 ataDu daani rekkalasaMduna daani cheelchavalenu gaani 
avayava vibhaagamulanu viDadeeyakooDadu. yaajakuDu 
balipeeThamumeeda, anagaa agnimeedi kaTTelapaini daanini 
dahiMpavalenu. adi dahanabali, anagaa yehOvaaku iMpaina suvaasanagala 
hOmamu.  
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లేవీ 2:1 ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయము చేయునపుపడు అత్డు అర్పుంచునది గోధుమపిుండిదై 
యుుండవలెను. అత్డు దానిమీద నూనెపోసి సుంబ్రాణి వేసి 

laevee 2:1 okaDu yehOvaaku naivaedyamu chaeyunappuDu ataDu 
arpiMchunadi gOdhumapiMDidai yuMDavalenu. ataDu daanimeeda 
noonepOsi saaMbraaNi vaesi 

లేవీ 2:2 యాజకులగు అహర్దను కుమారులయొదకోు దానిని తేవలెను. అుందులోనుుండి యాజకుడు 
త్న చేరతో చేరెడు నూనెయు చేరెడు గోధుమపిుండియు దాని సుంబ్రాణి అుంత్యు తీసికొని 
యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగల హోమముగా బలిపీఠముమీద అుందులో ఒక భాగమును 
జాపాకారథముగా దహుంపవలెను. 
laevee 2:2 yaajakulagu aharOnu kumaarulayoddaku daanini taevalenu. 
aMdulOnuMDi yaajakuDu tana chaeratO chaereDu nooneyu chaereDu 
gOdhumapiMDiyu daani saaMbraaNi aMtayu teesikoni yehOvaaku 
iMpaina suvaasanagala hOmamugaa balipeeThamumeeda aMdulO oka 
bhaagamunu j~naapakaarthamugaa dahiMpavalenu. 

లేవీ 2:3 ఆ నైవేదయ శేషము అహర్దనుకును అత్ని కుమారులకును ఉుండును. యెహోవాకు అర్పుంచు 
హోమములలో అది అతిపర్శుదధము. 
laevee 2:3 aa naivaedya Saeshamu aharOnukunu atani kumaarulakunu 
uMDunu. yehOvaaku arpiMchu hOmamulalO adi atipariSuddhamu. 

లేవీ 2:4 నీవు పొయ్యయలో కాలిెన నైవేదయము చేయునపుపడు అది నూనె కలిసినదియు, 
పొుంగనిదియునైన గోధుమపిుండి అపపడములే గాని నూనె రాచినదియు పొుంగనిదియునైన పూరీలేగాని 
కావలెను. 
laevee 2:4 neevu poyyilO kaalchina naivaedyamu chaeyunappuDu adi 
noone kalisinadiyu, poMganidiyunaina gOdhumapiMDi appaDamulae 
gaani noone raachinadiyu poMganidiyunaina pooreelaegaani kaavalenu. 

లేవీ 2:5 నీ అరపణము పెనముమీద కాలిెన నైవేదయమైనయెడల అది నూనె కలిసినదియు 
పొుంగనిదియునైన గోధుమపిుండిదై యుుండవలెను. 
laevee 2:5 nee arpaNamu penamumeeda kaalchina naivaedyamainayeDala 
adi noone kalisinadiyu poMganidiyunaina gOdhumapiMDidai 
yuMDavalenu. 

లేవీ 2:6 అది నైవేదయము గనుక నీవు దాని ముకకలుగా త్రుంచి వాటిమీద నూనె పోయవలెను. 
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laevee 2:6 adi naivaedyamu ganuka neevu daani mukkalugaa truMchi 
vaaTimeeda noone pOyavalenu. 

లేవీ 2:7 నీవు అర్పుంచునది కుుండలో వుండిన నైవేదయమైనయెడల నూనె కలిసిన గోధుమపిుండితో 
దానిని చేయవలెను. 
laevee 2:7 neevu arpiMchunadi kuMDalO vaMDina naivaedyamainayeDala 
noone kalisina gOdhumapiMDitO daanini chaeyavalenu. 

లేవీ 2:8 వాటితో చేయబడిన నైవేదయమును యెహోవా యొదకోు తేవలెను. యాజకుని యొదకోు దానిని 
తెచిెన త్రువాత్ అత్డు బలిపీఠము దగగరకు దానిని తేవలెను 

laevee 2:8 vaaTitO chaeyabaDina naivaedyamunu yehOvaa yoddaku 
taevalenu. yaajakuni yoddaku daanini techchina taruvaata ataDu 
balipeeThamu daggaraku daanini taevalenu 

లేవీ 2:9 అపుపడు యాజకుడు ఆ నైవేదయములో ఒక భాగమును జాపాకారథముగా తీసి బలిపీఠముమీద 
యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహుంపవలెను. 
laevee 2:9 appuDu yaajakuDu aa naivaedyamulO oka bhaagamunu 
j~naapakaarthamugaa teesi balipeeThamumeeda yehOvaaku iMpaina 
suvaasanagala hOmamugaa daani dahiMpavalenu. 

లేవీ 2:10 ఆ నైవేదయ శేషము అహర్దనుకును అత్ని కుమారులకును జుందును. యెహోవాకు అర్పుంచు 
హోమములలో అది అతిపర్శుదధము. 
laevee 2:10 aa naivaedya Saeshamu aharOnukunu atani kumaarulakunu 
jeMdunu. yehOvaaku arpiMchu hOmamulalO adi atipariSuddhamu. 

లేవీ 2:11 మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదయమేదియు పులిసి పొుంగ్ననదానితో చేయకూడదు. 
ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహుంపవలదు. 
laevee 2:11 meeru yehOvaaku chaeyu naivaedyamaediyu pulisi 
poMginadaanitO chaeyakooDadu. aelayanagaa pulisinadainanu 
taeneyainanu yehOvaaku hOmamugaa dahiMpavaladu. 

లేవీ 2:12 ప్రథమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అర్పుంపవచుెను గాని బలిపీఠముమీద ఇుంపైన 
సువాసనగా వాటి నర్పుంపవలదు. 
laevee 2:12 prathamaphalamugaa yehOvaaku vaaTini arpiMpavachchunu 
gaani balipeeThamumeeda iMpaina suvaasanagaa vaaTi narpiMpavaladu. 
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లేవీ 2:13 నీవు అర్పుంచు ప్రతి నైవేదయమునకు ఉపుప చేరెవలెను. నీ దేవుని నిబుంధన యొకక ఉపుప నీ 
నైవేదయముమీద ఉుండవలెను, నీ అరపణములనిిటితోను ఉపుప అర్పుంపవలెను. 
laevee 2:13 neevu arpiMchu prati naivaedyamunaku uppu chaerchavalenu. 
nee daevuni nibaMdhana yokka uppu nee naivaedyamumeeda 
uMDavalenu, nee arpaNamulanniTitOnu uppu arpiMpavalenu. 

లేవీ 2:14 నీవు యెహోవాకు ప్రథమఫలముల నైవేదయమును చేయునపుపడు సరమైన భూమిలో పుటిున 
పచెని వెనుిలలోని ఊచ బియయమును వేయ్యుంచి విసిర్ నీ ప్రథమఫలముల నైవేదయముగా 
అర్పుంపవలెను. 
laevee 2:14 neevu yehOvaaku prathamaphalamula naivaedyamunu 
chaeyunappuDu saaramaina bhoomilO puTTina pachchani vennulalOni 
oocha biyyamunu vaeyiMchi visiri nee prathamaphalamula 
naivaedyamugaa arpiMpavalenu. 

లేవీ 2:15 అది నైవేదయ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సుంబ్రాణి వేయవలెను. 
laevee 2:15 adi naivaedya roopamainadi, neevu daanimeeda noonepOsi 
daani paini saaMbraaNi vaeyavalenu. 

లేవీ 2:16 అుందులో జాపాకారథమైన భాగమును, అనగా విసిర్న ధానయములో కొుంత్యు, నూనెలో 
కొుంత్యు, దాని సుంబ్రాణి అుంత్యు యాజకుడు దహుంపవలెను. అది యెహోవాకు హోమము. 
laevee 2:16 aMdulO j~naapakaarthamaina bhaagamunu, anagaa visirina 
dhaanyamulO koMtayu, noonelO koMtayu, daani saaMbraaNi aMtayu 
yaajakuDu dahiMpavalenu. adi yehOvaaku hOmamu.  
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లేవీ 3:1 అత్డు అర్పుంచునది సమాధానబలియైనయెడల అత్డు గోవులలోనిది తీసికొనివచిెనయెడల 
అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిిధికి నిర్దషోమైన దానిని తీసికొనిరావలెను. 
laevee 3:1 ataDu arpiMchunadi samaadhaanabaliyainayeDala ataDu 
gOvulalOnidi teesikonivachchinayeDala adi magadaegaani aaDudaegaani 
yehOvaa sannidhiki nirdOshamaina daanini teesikoniraavalenu. 

లేవీ 3:2 తాను అర్పుంచుదాని త్లమీద త్న చ్చయ్యయ ఉుంచి ప్రత్యక్షపు గుడారము యొకక దాారమున 
దానిని వధిుంపవలెను. యాజకులగు అహర్దను కుమారులు బలిపీఠముచుట్లు దాని రకతమును 
ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 3:2 taanu arpiMchudaani talameeda tana cheyyi uMchi 
pratyakshapu guDaaramu yokka dvaaramuna daanini vadhiMpavalenu. 
yaajakulagu aharOnu kumaarulu balipeeThamuchuTTu daani raktamunu 
prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 3:3 అత్డు ఆ సమాధాన బలిపశువు యొకక ఆుంత్రముల లోపలి క్రొవుాను ఆుంత్రములమీది 
క్రొవాుంత్టిని రెుండు మూత్రగ్రుంధులను వాటిమీదను 

laevee 3:3 ataDu aa samaadhaana balipaSuvu yokka aaMtramula lOpali 
krovvunu aaMtramulameedi krovvaMtaTini reMDu mootragraMdhulanu 
vaaTimeedanu 

లేవీ 3:4 డొకకలమీదనుని క్రొవుాను కాలేజముమీదను మూత్రగ్రుంథుల మీదనుని వపను యెహోవాకు 
హోమముగా అర్పుంవలెను. 
laevee 3:4 Dokkalameedanunna krovvunu kaalaejamumeedanu 
mootragraMthula meedanunna vapanu yehOvaaku hOmamugaa 
arpiMvalenu. 

లేవీ 3:5 అహర్దను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగ్నిమీది కట్టులపైనుని దహనబలి 
ద్రవయముపైని దానిని దహుంపవలెను. అది యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగల హోమము. 
laevee 3:5 aharOnu kumaarulu balipeeThamumeeda, anagaa agnimeedi 
kaTTelapainunna dahanabali dravyamupaini daanini dahiMpavalenu. adi 
yehOvaaku iMpaina suvaasanagala hOmamu. 

లేవీ 3:6 యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అర్పుంచునది గొఱ్ఱ మేకలలోనిదైనయెడల అది 
మగదేగాని ఆడుదేగాని నిర్దోషమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 
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laevee 3:6 yehOvaaku samaadhaanabaligaa okaDu arpiMchunadi go~r~ra 
maekalalOnidainayeDala adi magadaegaani aaDudaegaani 
nirdOshamainadaani teesikoniraavalenu. 

లేవీ 3:7 అత్డర్పుంచు అరపణము గొఱ్ఱపిలలయైనయెడల యెహోవా సనిిధికి దానిని తీసికొనిరావలెను. 
laevee 3:7 ataDarpiMchu arpaNamu go~r~rapillayainayeDala yehOvaa 
sannidhiki daanini teesikoniraavalenu. 

లేవీ 3:8 తాను అర్పుంచుదాని త్లమీద అత్డు త్న చ్చయ్యయ ఉుంచి ప్రత్యక్షపు గుడారము నెదుట్ దానిని 
వధిుంపవలెను. అహర్దను కుమారులు బలిపీఠము చుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 3:8 taanu arpiMchudaani talameeda ataDu tana cheyyi uMchi 
pratyakshapu guDaaramu neduTa daanini vadhiMpavalenu. aharOnu 
kumaarulu balipeeThamu chuTTu daani raktamunu prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 3:9 ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక క్రొవుాను ముడిపిూస మొదలుకొని క్రొవిాన తోక అుంత్టిని 
ఆుంత్రములలోని క్రొవుాను ఆుంత్రములమీది క్రొవుా అుంత్టిని 

laevee 3:9 aa samaadhaana balipaSuvuyokka krovvunu muDDipoosa 
modalukoni krovvina tOka aMtaTini aaMtramulalOni krovvunu 
aaMtramulameedi krovvu aMtaTini 

లేవీ 3:10 రెుండు మూత్రగ్రుంథులను వాటిమీది డొకకలపైనుని క్రొవుాను మూత్రగ్రుంథులమీది 
కాలేజముయొకక వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 
laevee 3:10 reMDu mootragraMthulanu vaaTimeedi Dokkalapainunna 
krovvunu mootragraMthulameedi kaalaejamuyokka vapanu teesi 
yehOvaaku hOmamu chaeyavalenu. 

లేవీ 3:11 యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహుంపవలెను. అది యెహోవాకు హోమ రూపమైన 
ఆహారము. 
laevee 3:11 yaajakuDu balipeeThamumeeda daanini dahiMpavalenu. adi 
yehOvaaku hOma roopamaina aahaaramu. 

లేవీ 3:12 అత్డు అర్పుంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిిధికి దానిని తీసికొనిరావలెను. 
laevee 3:12 ataDu arpiMchunadi maekayainayeDala yehOvaa sannidhiki 
daanini teesikoniraavalenu. 

లేవీ 3:13 తాను దాని త్లమీద చ్చయ్యయ ఉుంచి ప్రత్యక్షపు గుడారము నెదుట్ దానిని వధిుంపవలెను. 
అహర్దను కుమారులు బలిపీఠముచుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షుంపవలెను. 
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laevee 3:13 taanu daani talameeda cheyyi uMchi pratyakshapu guDaaramu 
neduTa daanini vadhiMpavalenu. aharOnu kumaarulu 
balipeeThamuchuTTu daani raktamunu prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 3:14 తాను దానిలో అర్పుంచు ఆుంత్రములను కపుప క్రొవుాను ఆుంత్రములమీది క్రొవుా అుంత్టిని 

laevee 3:14 taanu daanilO arpiMchu aaMtramulanu kappu krovvunu 
aaMtramulameedi krovvu aMtaTini 

లేవీ 3:15 రెుండు మూత్రగ్రుంథులను వాటిమీది డొకకలపైనుని క్రొవుాను రెుండు 
మూత్రగ్రుంథులపైనుని కాలేజముయొకక వపను యెహోవాకు హోమముగా అర్పుంపవలెను. 
laevee 3:15 reMDu mootragraMthulanu vaaTimeedi Dokkalapainunna 
krovvunu reMDu mootragraMthulapainunna kaalaejamuyokka vapanu 
yehOvaaku hOmamugaa arpiMpavalenu. 

లేవీ 3:16 యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహుంపవలెను. క్రొవాుంత్యు యెహోవాదే; అది 
సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు క్రొవుానైనను రకతమునైనను తినకూడదు. 
laevee 3:16 yaajakuDu balipeeThamumeeda vaaTini dahiMpavalenu. 
krovvaMtayu yehOvaadae; adi suvaasanagala hOma roopamaina 
aahaaramu. meeru krovvunainanu raktamunainanu tinakooDadu. 

లేవీ 3:17 అది మీ త్రత్రములకు మీ నివాససథలములనిిటిలోను నిత్యమైన కట్ుడ. 
laevee 3:17 adi mee tarataramulaku mee nivaasasthalamulanniTilOnu 
nityamaina kaTTaDa.  
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లేవీ 4:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 4:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 4:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము యెహోవా ఆజలానిిటిలో దేని విషయమైనను ఎవరైన 
పొరబాట్లన చేయరాని కారయములు చేసి పాపియైనయెడల, ఎట్లనగా 

laevee 4:2 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu yehOvaa aaj~nalanniTilO 
daeni vishayamainanu evaraina porabaaTuna chaeyaraani kaaryamulu 
chaesi paapiyainayeDala, eTlanagaa 

లేవీ 4:3 ప్రజలు అపరాధులగునట్లల అభిషికుతడైన యాజకుడు పాపము చేసినయెడల, తాను చేసిన 
పాపమునకై నిర్దోషమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపర్హారారథబలిగా అర్పుంపవలెను. 
laevee 4:3 prajalu aparaadhulagunaTlu abhishiktuDaina yaajakuDu 
paapamu chaesinayeDala, taanu chaesina paapamunakai nirdOshamaina 
kODedooDanu yehOvaaku paapaparihaaraarthabaligaa arpiMpavalenu. 

లేవీ 4:4 అత్డు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక దాారమునకు యెహోవా సనిిధిని ఆ కోడెను 
తీసికొనివచిె కోడె త్లమీద చ్చయ్యయ ఉుంచి యెహోవా సనిిధిని కోడెను వధిుంపవలెను 

laevee 4:4 ataDu pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunaku yehOvaa 
sannidhini aa kODenu teesikonivachchi kODe talameeda cheyyi uMchi 
yehOvaa sannidhini kODenu vadhiMpavalenu 

లేవీ 4:5 అభిషికుతడైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకతములో కొుంచ్చము తీసి ప్రత్యక్షపు గుడారమునకు 
దానిని తేవలెను. 
laevee 4:5 abhishiktuDaina yaajakuDu aa kODedooDa raktamulO 
koMchemu teesi pratyakshapu guDaaramunaku daanini taevalenu. 

లేవీ 4:6 ఆ యాజకుడు ఆ రకతములో త్న వ్రేలు ముుంచి పర్శుదధ ముందిరము యొకక అడతిెర 
యెదుట్ ఆ రకతములో కొుంచ్చము ఏడు మారులు యెహోవా సనిిధిని ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 4:6 aa yaajakuDu aa raktamulO tana vraelu muMchi pariSuddha 
maMdiramu yokka aDDatera yeduTa aa raktamulO koMchemu aeDu 
maarulu yehOvaa sannidhini prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 4:7 అపుపడు యాజకుడు ప్రత్యక్షపు గుడారములో యెహోవా సనిిధినుని సుగుంధ ద్రవయముల 
ధూపవేదిక కొముమలమీద ఆ రకతములో కొుంచ్చము చమిర్ ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునొదనోుని దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక రకతశేషముంత్యు పోయవలెను. 
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laevee 4:7 appuDu yaajakuDu pratyakshapu guDaaramulO yehOvaa 
sannidhinunna sugaMdha dravyamula dhoopavaedika kommulameeda aa 
raktamulO koMchemu chamiri pratyakshapu guDaaramuyokka 
dvaaramunoddanunna dahanabalipeeThamu aDuguna aa kODe yokka 
raktaSaeshamaMtayu pOyavalenu. 

లేవీ 4:8 మర్యు అత్డు పాపపర్హారారథబలి రూపమైన ఆ కోడె క్రొవుా అుంత్యు దానినుుండి 
తీయవలెను. ఆుంత్రములలోని క్రొవుాను ఆుంత్రములమీది క్రొవాుంత్టిని 

laevee 4:8 mariyu ataDu paapaparihaaraarthabali roopamaina aa kODe 
krovvu aMtayu daaninuMDi teeyavalenu. aaMtramulalOni krovvunu 
aaMtramulameedi krovvaMtaTini 

లేవీ 4:9 మూత్రగ్రుంథులను వాటిమీది డొకకలపైనుని క్రొవుాను మూత్రగ్రుంథుల పైనుని 
కాలేజముమీది వపను 

laevee 4:9 mootragraMthulanu vaaTimeedi Dokkalapainunna krovvunu 
mootragraMthula painunna kaalaejamumeedi vapanu 

లేవీ 4:10 సమాధానబలియగు ఎదునోుుండి తీసినట్లల దీనినుుండి తీయవలెను. యాజకుడు 
దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 
laevee 4:10 samaadhaanabaliyagu eddunuMDi teesinaTlu deeninuMDi 
teeyavalenu. yaajakuDu dahanabalipeeThamumeeda vaaTini dhoopamu 
vaeyavalenu. 

లేవీ 4:11 ఆ కోడెయొకక శేషముంత్యు, అనగా దాని చరమము దాని మాుంసముంత్యు, దాని త్ల 
దాని కాళ్లల దాని ఆుంత్రములు దాని పేడ 

laevee 4:11 aa kODeyokka SaeshamaMtayu, anagaa daani charmamu daani 
maaMsamaMtayu, daani tala daani kaaLlu daani aaMtramulu daani paeDa 

లేవీ 4:12 పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవిత్ర సథలమునకు తీసికొనిపోయ్య అగ్నిలో 
కట్టులమీద కాలిెవేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట్ దానిని కాలిెవేయవలెను. 
laevee 4:12 paaLemu velupala, booDidenu paarapOyu pavitra 
sthalamunaku teesikonipOyi agnilO kaTTelameeda kaalchivaeyavalenu. 
booDide paarapOyu chOTa daanini kaalchivaeyavalenu. 

లేవీ 4:13 ఇశ్రాయేలీయుల సమాజముంత్యు పొరబాట్లన ఏ త్పిపదముచేసి, యెహోవా 
ఆజాలనిిటిలో దేనినైనను మీర్ చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 
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laevee 4:13 iSraayaeleeyula samaajamaMtayu porabaaTuna ae 
tappidamuchaesi, yehOvaa aaj~nalanniTilO daeninainanu meeri 
chaeyaraanipani chaesi aparaadhulainayeDala 

లేవీ 4:14 వారు ఆ యాజకాు విర్దధముగా చేసిన ఆ పాపము త్మకు తెలియబడునపుపడు, సుంఘము 
పాపపర్హారారథబలిగా ఒక కోడెదూడను అర్పుంచి ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక దాారమునకు దానిని 
తీసికొనిరావలెను. 
laevee 4:14 vaaru aa yaaj~naku virOdhamugaa chaesina aa paapamu 
tamaku teliyabaDunappuDu, saMghamu paapaparihaaraarthabaligaa oka 
kODedooDanu arpiMchi pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunaku 
daanini teesikoniraavalenu. 

లేవీ 4:15 సమాజము యొకక పెదలోు యెహోవా సనిిధిని ఆ కోడెమీద త్మ చేతులుుంచిన త్రువాత్ 
యెహోవా సనిిధిని ఆ కోడెదూడను వధిుంపవలెను. 
laevee 4:15 samaajamu yokka peddalu yehOvaa sannidhini aa kODemeeda 
tama chaetuluMchina taruvaata yehOvaa sannidhini aa kODedooDanu 
vadhiMpavalenu. 

లేవీ 4:16 అభిషికుతడైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక రకతములో కొుంచ్చము ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి 
తీసికొనిరావలెను. 
laevee 4:16 abhishiktuDaina yaajakuDu aa kODeyokka raktamulO 
koMchemu pratyakshapu guDaaramulOniki teesikoniraavalenu. 

లేవీ 4:17 ఆ యాజకుడు ఆ రకతములో త్న వ్రేలు ముుంచి అడతిెరవైపున యెహోవా సనిిధిని ఏడు 
మారులు దాని ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 4:17 aa yaajakuDu aa raktamulO tana vraelu muMchi 
aDDateravaipuna yehOvaa sannidhini aeDu maarulu daani 
prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 4:18 మర్యు అత్డు దాని రకతములో కొుంచ్చము ప్రత్యక్షపు గుడారములో యెహోవా సనిిధినుని 
బలిపీఠపు కొముమలమీద చమిర్ ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొదనోుని దహనబలిపీఠము 
అడుగున ఆ రకతశేషముంత్యు పోయవలెను. 
laevee 4:18 mariyu ataDu daani raktamulO koMchemu pratyakshapu 
guDaaramulO yehOvaa sannidhinunna balipeeThapu kommulameeda 
chamiri pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunoddanunna 
dahanabalipeeThamu aDuguna aa raktaSaeshamaMtayu pOyavalenu. 
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లేవీ 4:19 మర్యు అత్డు దాని క్రొవుా అుంత్యు తీసి బలిపీఠముమీద దహుంపవలెను. 
laevee 4:19 mariyu ataDu daani krovvu aMtayu teesi balipeeThamumeeda 
dahiMpavalenu. 

లేవీ 4:20 అత్డు పాపపర్హారారథబలియగు కోడెను చేసినట్లల దీనిని చేయవలెను; అట్లల దీని 
చేయవలెను. యాజకుడు వార్ నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా వార్కి క్షమాపణ కలుగును. 
laevee 4:20 ataDu paapaparihaaraarthabaliyagu kODenu chaesinaTlu 
deenini chaeyavalenu; aTlae deeni chaeyavalenu. yaajakuDu vaari 
nimittamu praayaSchittamu chaeyagaa vaariki kshamaapaNa kalugunu. 

లేవీ 4:21 ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయ్య ఆ మొదటి కోడెను కాలిెనట్లల కాలెవలెను. 
ఇది సుంఘమునకు పాపపర్హారారథబలి. 
laevee 4:21 aa kODenu paaLemu velupaliki mOsikonipOyi aa modaTi 
kODenu kaalchinaTlu kaalchavalenu. idi saMghamunaku 
paapaparihaaraarthabali. 

లేవీ 4:22 అధికార్ పొరబాట్లన పాపము చేసి త్న దేవుడైన యెహోవా ఆజాలనిిటిలో దేనినైనను మీర్ 
చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 

laevee 4:22 adhikaari porabaaTuna paapamu chaesi tana daevuDaina 
yehOvaa aaj~nalanniTilO daeninainanu meeri chaeyaraani panulu chaesi 
aparaadhiyainayeDala 

లేవీ 4:23 అత్డు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది త్నకు తెలియబడినయెడల, అత్డు 
నిర్దషోమైన మగ మేకపిలలను అరపణముగా తీసికొనివచిె 
laevee 4:23 ataDu ae paapamu chaesi paapiyaayenO adi tanaku 
teliyabaDinayeDala, ataDu nirdOshamaina maga maekapillanu 
arpaNamugaa teesikonivachchi 

లేవీ 4:24 ఆ మేకపిలల త్లమీద చ్చయ్యయ ఉుంచి, దహనబలి పశువును వధిుంచు చోట్ యెహోవా 
సనిిధిని దానిని వధిుంపవలెను. 
laevee 4:24 aa maekapilla talameeda cheyyi uMchi, dahanabali paSuvunu 
vadhiMchu chOTa yehOvaa sannidhini daanini vadhiMpavalenu. 

లేవీ 4:25 ఇది పాపపర్హారారథబలి. యాజకుడు పాపపర్హారారథబలి పశురకతములో కొుంచ్చము త్న 
వ్రేలితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమలమీద చమిర్, దాని రకతశేషమును దహనబలిపీఠము అడుగున 
పోయవలెను. 
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laevee 4:25 idi paapaparihaaraarthabali. yaajakuDu 
paapaparihaaraarthabali paSuraktamulO koMchemu tana vraelitO teesi, 
dahanabalipeeThamu kommulameeda chamiri, daani raktaSaeshamunu 
dahanabalipeeThamu aDuguna pOyavalenu. 

లేవీ 4:26 సమాధాన బలిపశువుయొకక క్రొవుావలె దీని క్రొవాుంత్యు బలిపీఠముమీద 
దహుంపవలెను. అట్లల యాజకుడు అత్ని పాప విషయములో అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము 
చేయగా అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
laevee 4:26 samaadhaana balipaSuvuyokka krovvuvale deeni krovvaMtayu 
balipeeThamumeeda dahiMpavalenu. aTlu yaajakuDu atani paapa 
vishayamulO atani nimittamu praayaSchittamu chaeyagaa ataniki 
kshamaapaNa kalugunu. 

లేవీ 4:27 మీ దేశసుథలలో ఎవడైనను పొరబాట్లన పాపము చేసి చేయరాని పనుల విషయములో 
యెహోవా ఆజాలలో దేనినైనను మీర్ అపరాధియైనయెడల 

laevee 4:27 mee daeSasthulalO evaDainanu porabaaTuna paapamu chaesi 
chaeyaraani panula vishayamulO yehOvaa aaj~nalalO daeninainanu meeri 
aparaadhiyainayeDala 

లేవీ 4:28 తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ్ త్నకు తెలియబడినయెడల, తాను చేసిన పాపము 
విషయమై నిర్దషోమైన ఆడు మేకపిలలను అరపణముగా తీసికొనివచిె 
laevee 4:28 taanu chaesinadi paapamani yokavaeLa tanaku 
teliyabaDinayeDala, taanu chaesina paapamu vishayamai nirdOshamaina 
aaDu maekapillanu arpaNamugaa teesikonivachchi 

లేవీ 4:29 పాపపర్హారారథ బలిపశువుయొకక త్లమీద త్న చ్చయ్యయ ఉుంచి, దహనబలి పశువులను 
వధిుంచు సథలమున దానిని వధిుంపవలెను. 
laevee 4:29 paapaparihaaraartha balipaSuvuyokka talameeda tana cheyyi 
uMchi, dahanabali paSuvulanu vadhiMchu sthalamuna daanini 
vadhiMpavalenu. 

లేవీ 4:30 యాజకుడు దాని రకతములో కొుంచ్చము వ్రేలితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమలమీద చమిర్, 
దాని రకతశేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 
laevee 4:30 yaajakuDu daani raktamulO koMchemu vraelitO teesi 
dahanabalipeeThapu kommulameeda chamiri, daani raktaSaeshamunu aa 
peeThamu aDuguna pOyavalenu. 
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లేవీ 4:31 మర్యు సమాధాన బలిపశువుయొకక క్రొవుాను తీసినట్లల దీని క్రొవాుంత్టిని తీయవలెను. 
యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహుంపవలెను. అట్లల 
యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
laevee 4:31 mariyu samaadhaana balipaSuvuyokka krovvunu teesinaTlae 
deeni krovvaMtaTini teeyavalenu. yehOvaaku iMpaina suvaasanagaa 
yaajakuDu balipeeThamumeeda daanini dahiMpavalenu. aTlu yaajakuDu 
atani nimittamu praayaSchittamu chaeyagaa ataniki kshamaapaNa 
kalugunu. 

లేవీ 4:32 ఎవడైనను పాపపర్హారారథబలిగా అర్పుంచుట్కు గొఱ్ఱను తీసికొని వచిెనయెడల 
నిర్దషోమైనదాని తీసికొనివచిె 
laevee 4:32 evaDainanu paapaparihaaraarthabaligaa arpiMchuTaku 
go~r~ranu teesikoni vachchinayeDala nirdOshamainadaani 
teesikonivachchi 

లేవీ 4:33 పాపపర్హారారథబలియగు ఆ పశువు త్లమీద చ్చయ్యయ ఉుంచి దహనబలి పశువులను 
వధిుంచు చోట్ను పాపపర్హారారథబలియగు దానిని వధిుంపవలెను. 
laevee 4:33 paapaparihaaraarthabaliyagu aa paSuvu talameeda cheyyi 
uMchi dahanabali paSuvulanu vadhiMchu chOTanu 
paapaparihaaraarthabaliyagu daanini vadhiMpavalenu. 

లేవీ 4:34 యాజకుడు పాపపర్హారారథబలియగు పశువు రకతములో కొుంచ్చము త్న వ్రేలితో తీసి 
దహనబలిపీఠపు కొముమలమీద చమిర్, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకతశేషముంత్యు పోయవలెను. 
laevee 4:34 yaajakuDu paapaparihaaraarthabaliyagu paSuvu raktamulO 
koMchemu tana vraelitO teesi dahanabalipeeThapu kommulameeda 
chamiri, aa peeThamu aDuguna aa raktaSaeshamaMtayu pOyavalenu. 

లేవీ 4:35 మర్యు సమాధాన బలిపశువుయొకక క్రొవుాను తీసినట్లల దీని క్రొవాుంత్యు తీయవలెను. 
యాజకుడు యెహోవాకు అర్పుంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 
అత్డు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి 
క్షమాపణ కలుగును. 
laevee 4:35 mariyu samaadhaana balipaSuvuyokka krovvunu teesinaTlu 
deeni krovvaMtayu teeyavalenu. yaajakuDu yehOvaaku arpiMchu 
hOmamula reetigaa balipeeThamumeeda vaaTini dhoopamu vaeyavalenu. 
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ataDu chaesina paapamu vishayamai yaajakuDu atani nimittamu 
praayaSchittamu chaeyagaa ataniki kshamaapaNa kalugunu.  
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లేవీ 5:1 ఒకడు ఒట్లుపెట్లుకొనినవాడై తాను చూచినదానిగూర్ెగాని త్నకు తెలిసినదానిగూర్ెగాని 
సక్షయైయుుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అత్డు త్న దోషశ్చక్షను భర్ుంచును. 
laevee 5:1 okaDu oTTupeTTukoninavaaDai taanu 
choochinadaanigoorchigaani tanaku telisinadaanigoorchigaani 
saakshiyaiyuMDi daani teliyachaeyaka paapamu chaesinayeDala ataDu 
tana dOshaSikshanu bhariMchunu. 

లేవీ 5:2 మర్యు నొకడు ఏ అపవిత్ర వసుతవునైనను ముటిునయెడల, అది అపవిత్ర మృగ 
కళేబరమేగాని అపవిత్ర పశు కళేబరమేగాని అపవిత్రమైన ప్రాకెడు జుంతువు కళేబరమేగాని అది 
అపవిత్రమని త్నకు తెలియకపోయ్యనను అత్డు అపవిత్రడై అపరాధియగును. 
laevee 5:2 mariyu nokaDu ae apavitra vastuvunainanu muTTinayeDala, adi 
apavitra mRga kaLaebaramaegaani apavitra paSu kaLaebaramaegaani 
apavitramaina praakeDu jaMtuvu kaLaebaramaegaani adi apavitramani 
tanaku teliyakapOyinanu ataDu apavitruDai aparaadhiyagunu. 

లేవీ 5:3 మనుష్యయలకు త్గులు అపవిత్రత్లలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుుండ అుంటినయెడల, అనగా 
ఒకనికి అపవిత్రత్ కలిగ్ననయెడల ఆ సుంగతి తెలిసిన త్రువాత్ వాడు అపరాధియగును. 
laevee 5:3 manushyulaku tagulu apavitratalalO aedainanu okaniki 
teliyakuMDa aMTinayeDala, anagaa okaniki apavitrata kaliginayeDala aa 
saMgati telisina taruvaata vaaDu aparaadhiyagunu. 

లేవీ 5:4 మర్యు కీడైనను మేలైనను, మనుష్యయలు వయరథముగా ఒట్లుపెట్లుకొని చేసెదమని పలుకు 
మాట్లలో మర్ దేనినైనను యోచిుంపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వయరథముగా 
ఒట్లుపెట్లుకొనినయెడల, అది తెలిసిన త్రువాత్ వాడు అపరాధియగును. 
laevee 5:4 mariyu keeDainanu maelainanu, manushyulu vyarthamugaa 
oTTupeTTukoni chaesedamani paluku maaTalalO mari daeninainanu 
yOchiMpaka chaesedanani yokaDu pedavulatO vyarthamugaa 
oTTupeTTukoninayeDala, adi telisina taruvaata vaaDu aparaadhiyagunu. 

లేవీ 5:5 కాబటిు అత్డు వాటిలో ఏవిషయముందైనను అపరాధియగునపుపడు ఆ విషయముందే తాను 
చేసిన పాపమును ఒపుపకొని 

laevee 5:5 kaabaTTi ataDu vaaTilO aevishayamaMdainanu 
aparaadhiyagunappuDu aa vishayamaMdae taanu chaesina paapamunu 
oppukoni 
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లేవీ 5:6 తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిిధికి ముందలోనుుండి ఆడు గొఱ్ఱపిలలనేగాని ఆడు 
మేకపిలలనే గాని పాపపర్హారారథబలిగా అర్పుంపవలెను. అత్నికి పాప క్షమాపణ కలుగునట్లల 
యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయును. 
laevee 5:6 taanu chaesina paapa vishayamai yehOvaa sannidhiki 
maMdalOnuMDi aaDu go~r~rapillanaegaani aaDu maekapillanae gaani 
paapaparihaaraarthabaligaa arpiMpavalenu. ataniki paapa kshamaapaNa 
kalugunaTlu yaajakuDu atani nimittamu praayaSchittamu chaeyunu. 

లేవీ 5:7 అత్డు గొఱ్ఱపిలలను తేజాలనియెడల, అత్డు పాపియగునట్లల తాను చేసిన అపరాధ విషయమై 
రెుండు తెలల గువాలనేగాని రెుండు పావురపు పిలలలనేగాని పాపపర్హారారథబలిగా ఒకదానిని 
దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సనిిధికి తీసికొనిరావలెను. 
laevee 5:7 ataDu go~r~rapillanu taejaalaniyeDala, ataDu paapiyagunaTlu 
taanu chaesina aparaadha vishayamai reMDu tella guvvalanaegaani reMDu 
paavurapu pillalanaegaani paapaparihaaraarthabaligaa okadaanini 
dahanabaligaa okadaanini yehOvaa sannidhiki teesikoniraavalenu. 

లేవీ 5:8 అత్డు యాజకునియొదకోు వాటిని తెచిెన త్రువాత్ అత్డు పాపపర్హారారథమైనదానిని 
మొదట్ నర్పుంచి, దాని మెడనుుండి దాని త్లను నులమవలెను గాని దాని నూడదీయకూడదు. 
laevee 5:8 ataDu yaajakuniyoddaku vaaTini techchina taruvaata ataDu 
paapaparihaaraarthamainadaanini modaTa narpiMchi, daani meDanuMDi 
daani talanu nulamavalenu gaani daani nooDadeeyakooDadu. 

లేవీ 5:9 అత్డు పాపపర్హారారథబలి పశురకతములో కొుంచ్చము బలిపీఠము ప్రకకను ప్రోక్షుంపవలెను. 
దాని రకతశేషమును బలిపీఠము అడుగున పిుండవలెను. అది పాపపర్హారారథబలి. 
laevee 5:9 ataDu paapaparihaaraarthabali paSuraktamulO koMchemu 
balipeeThamu prakkanu prOkshiMpavalenu. daani raktaSaeshamunu 
balipeeThamu aDuguna piMDavalenu. adi paapaparihaaraarthabali. 

లేవీ 5:10 విధిచొపుపన రెుండవదానిని దహనబలిగా అర్పుంపవలెను. అత్డు చేసిన పాపము విషయమై 
యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
laevee 5:10 vidhichoppuna reMDavadaanini dahanabaligaa arpiMpavalenu. 
ataDu chaesina paapamu vishayamai yaajakuDu atani nimittamu 
praayaSchittamu chaeyagaa ataniki kshamaapaNa kalugunu. 



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 28 of 191 

లేవీ 5:11 రెుండు తెలల గువాలైనను రెుండు పావురపు పిలలలైనను త్నకు దొరకనియెడల పాపము 
చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిుండిలో పదియవవుంతును పాపపర్హారారథబలి రూపముగా తేవలెను. 
అది పాపపర్హారారథబలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సుంబ్రాణి దానిమీద ఉుంచవలదు. 
laevee 5:11 reMDu tella guvvalainanu reMDu paavurapu pillalainanu 
tanaku dorakaniyeDala paapamu chaesinavaaDu toomeDu 
gOdhumapiMDilO padiyavavaMtunu paapaparihaaraarthabali roopamugaa 
taevalenu. adi paapaparihaaraarthabali ganuka daanimeeda noone 
pOyavaladu. saaMbraaNi daanimeeda uMchavaladu. 

లేవీ 5:12 అత్డు యాజకునియొదకోు దానిని తెచిెన త్రువాత్ యాజకుడు జాపాకారథముగా దానిలో 
పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అర్పుంచు హోమద్రవయముల రీతిగా బలిపీఠముమీద దానిని దహుంపవలెను. 
అది పాపపర్హారారథబలి. 
laevee 5:12 ataDu yaajakuniyoddaku daanini techchina taruvaata 
yaajakuDu j~naapakaarthamugaa daanilO piDikeDu teesi yehOvaaku 
arpiMchu hOmadravyamula reetigaa balipeeThamumeeda daanini 
dahiMpavalenu. adi paapaparihaaraarthabali. 

లేవీ 5:13 పై చ్చపిపనవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమిత్తము యాజకుడు 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయశేషమువలె 
యాజకునిదగును. 
laevee 5:13 pai cheppinavaaTilO daeni vishayamainanu paapamu chaesina 
vaani nimittamu yaajakuDu praayaSchittamu chaeyagaa ataniki 
kshamaapaNa kalugunu. daani Saeshamu naivaedyaSaeshamuvale 
yaajakunidagunu. 

లేవీ 5:14 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 5:14 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 5:15 ఒకడు యెహోవాకు పర్శుదధమైన వాటి విషయములో పొరబాట్లన పాపము చేసినయెడల 
తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరపరచు వెల చొపుపన పర్శుదధమైన తులముల విలువగల 
నిర్దషోమైన పొట్లులును ముందలోనుుండి అపరాధపర్హారారథబలిగా యెహోవాయొదకోు వాడు 
తీసికొనిరావలెను. 
laevee 5:15 okaDu yehOvaaku pariSuddhamaina vaaTi vishayamulO 
porabaaTuna paapamu chaesinayeDala taanu chaesina aparaadhamunaku 
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neevu aerparachu vela choppuna pariSuddhamaina tulamula viluvagala 
nirdOshamaina poTTaelunu maMdalOnuMDi 
aparaadhaparihaaraarthabaligaa yehOvaayoddaku vaaDu 
teesikoniraavalenu. 

లేవీ 5:16 పర్శుదధమైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని నషుమునిచుెకొని దానితో 
అయ్యదవవుంతు యాజకునికియయవలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపర్హారారథ బలియగు పొట్లులువలన 
అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
laevee 5:16 pariSuddhamaina daani vishayamulO taanu chaesina 
paapamuvalani nashTamunichchukoni daanitO ayidavavaMtu 
yaajakunikiyyavalenu. aa yaajakuDu aparaadhaparihaaraartha baliyagu 
poTTaeluvalana atani nimittamu praayaSchittamu chaeyagaa ataniki 
kshamaapaNa kalugunu. 

లేవీ 5:17 చేయకూడదని యెహోవా ఆజాపాిుంచినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు పాపియైనయెడల 
అది పొరబాట్లన జర్గ్ననను అత్డు అపరాధియై త్న దోషమునకు శ్చక్ష భర్ుంచును. 
laevee 5:17 chaeyakooDadani yehOvaa aaj~naapiMchinavaaTilO 
daeninainanu chaesi okaDu paapiyainayeDala adi porabaaTuna jariginanu 
ataDu aparaadhiyai tana dOshamunaku Siksha bhariMchunu. 

లేవీ 5:18 కావున నీవు ఏరపరచిన వెలచొపుపన ముందలోనుుండి నిర్దషోమైన పొట్లులును 
అపరాధపర్హారారథబలిగా అత్డు యాజకునియొదకోు తీసికొనిరావలెను. అత్డు తెలియకయే 
పొరబాట్లన చేసిన త్పుపనుగూర్ె యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి 
క్షమాపణ కలుగును. 
laevee 5:18 kaavuna neevu aerparachina velachoppuna maMdalOnuMDi 
nirdOshamaina poTTaelunu aparaadhaparihaaraarthabaligaa ataDu 
yaajakuniyoddaku teesikoniraavalenu. ataDu teliyakayae porabaaTuna 
chaesina tappunugoorchi yaajakuDu atani nimittamu praayaSchittamu 
chaeyagaa ataniki kshamaapaNa kalugunu. 

లేవీ 5:19 అది అపరాధపర్హారారథబలి. అత్డు యెహోవాకు విర్దధముగా అపరాధము చేసినది 
వాసతవము. 
laevee 5:19 adi aparaadhaparihaaraarthabali. ataDu yehOvaaku 
virOdhamugaa aparaadhamu chaesinadi vaastavamu.  
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లేవీ 6:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 6:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 6:2 ఒకడు యెహోవాకు విర్దధముగా ద్రోహముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా త్నకు 
అపపగ్నుంపబడినదాని గూర్ెయేగాని తాకట్లు ఉుంచినదాని గూర్ెయేగాని, దోచుకొనినదాని 
గూర్ెయేగాని, త్న పొరుగువానితో బుంకిన యెడలనేమి, త్న పొరుగువాని బలాత్కర్ుంచిన 
యెడలనేమి 

laevee 6:2 okaDu yehOvaaku virOdhamugaa drOhamuchaesi 
paapiyainayeDala, anagaa tanaku appagiMpabaDinadaani goorchiyaegaani 
taakaTTu uMchinadaani goorchiyaegaani, dOchukoninadaani 
goorchiyaegaani, tana poruguvaanitO boMkina yeDalanaemi, tana 
poruguvaani balaatkariMchina yeDalanaemi 

లేవీ 6:3 పోయ్యనది త్నకు దొర్కినపుపడు దానిగూర్ె బుంకిన యెడలనేమి, మనుష్యయలు వేటిని చేసి 
పాపులగుదుర్ద వాట్నిిటిలో దేని విషయమైనను అబదధప్రమాణము చేసినయెడలనేమి, 
laevee 6:3 pOyinadi tanaku dorikinappuDu daanigoorchi boMkina 
yeDalanaemi, manushyulu vaeTini chaesi paapulagudurO vaaTanniTilO 
daeni vishayamainanu abaddhapramaaNamu chaesinayeDalanaemi, 

లేవీ 6:4 అత్డు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అత్డు తాను దోచుకొనిన సొముమను 
గూర్ెగాని బలాతాకరముచేత్ను అపహర్ుంచినదాని గూర్ెగాని త్నకు అపపగ్నుంపబడినదాని 
గూర్ెగాని, పోయ్య త్నకు దొర్కినదాని గూర్ెగాని, దేనిగూర్ెయైతే తాను అబదధప్రమాణము చేసెనో 
దానినుంత్యు మరల ఇచుెకొనవలెను. 
laevee 6:4 ataDu paapamuchaesi aparaadhiyagunu ganuka ataDu taanu 
dOchukonina sommunu goorchigaani balaatkaaramuchaetanu 
apahariMchinadaani goorchigaani tanaku appagiMpabaDinadaani 
goorchigaani, pOyi tanaku dorikinadaani goorchigaani, daenigoorchiyaitae 
taanu abaddhapramaaNamu chaesenO daaninaMtayu marala 
ichchukonavalenu. 

లేవీ 6:5 ఆ మూలధనము నిచుెకొని, దానితో దానిలో అయ్యదవ వుంతును తాను 
అపరాధపర్హారారథబలి అర్పుంచు దినమున సొతుతదారునికి ఇచుెకొనవలెను. 
laevee 6:5 aa mooladhanamu nichchukoni, daanitO daanilO ayidava 
vaMtunu taanu aparaadhaparihaaraarthabali arpiMchu dinamuna 
sottudaaruniki ichchukonavalenu. 
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లేవీ 6:6 అత్డు యెహోవాకు త్న అపరాధ విషయములో నీవు ఏరపరచు వెలకు ముందలోనుుండి 
నిర్దషోమైన పొట్లులును యాజకునియొదకోు తీసికొనిరావలెను. 
laevee 6:6 ataDu yehOvaaku tana aparaadha vishayamulO neevu 
aerparachu velaku maMdalOnuMDi nirdOshamaina poTTaelunu 
yaajakuniyoddaku teesikoniraavalenu. 

లేవీ 6:7 ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిిధిని అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్డు 
అపరాధియగునట్లల తాను చేసిన వాట్నిిటిలో ప్రతిదాని విషయమై అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
laevee 6:7 aa yaajakuDu yehOvaa sannidhini atani nimittamu 
praayaSchittamu chaeyagaa ataDu aparaadhiyagunaTlu taanu chaesina 
vaaTanniTilO pratidaani vishayamai ataniki kshamaapaNa kalugunu. 

లేవీ 6:8 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 6:8 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 6:9 నీవు అహర్దనుతోను అత్ని కుమారులతోను ఇట్లనుము ఇది దహనబలిని గూర్ెన విధి. 
దహనబలి ద్రవయము ఉదయమువరకు రాత్రి అుంత్యు బలిపీఠముమీద దహుంచుచుుండును; 
బలిపీఠముమీది అగ్ని దానిని దహుంచుచుుండును. 
laevee 6:9 neevu aharOnutOnu atani kumaarulatOnu iTlanumu idi 
dahanabalini goorchina vidhi. dahanabali dravyamu udayamuvaraku raatri 
aMtayu balipeeThamumeeda dahiMchuchuMDunu; balipeeThamumeedi 
agni daanini dahiMchuchuMDunu. 

లేవీ 6:10 యాజకుడు త్న సనినార నిలువుట్ుంగీని తొడుగుకొని త్న మానమునకు త్న నారలాగును 
తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగ్ని దహుంచు దహనబలి ద్రవయపు బూడిదెను ఎతిత బలిపీఠమునొద ో
దానిని పోసి 

laevee 6:10 yaajakuDu tana sannanaara niluvuTaMgeeni toDugukoni tana 
maanamunaku tana naaralaagunu toDugukoni balipeeThamumeeda agni 
dahiMchu dahanabali dravyapu booDidenu etti balipeeThamunodda 
daanini pOsi 

లేవీ 6:11 త్న వస్త్రములను తీసి వేరు వస్త్రములను ధర్ుంచుకొని పాళెము వెలుపలనుని 
పవిత్రసథలమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 
laevee 6:11 tana vastramulanu teesi vaeru vastramulanu dhariMchukoni 
paaLemu velupalanunna pavitrasthalamunaku aa booDidenu 
teesikonipOvalenu. 



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 33 of 191 

లేవీ 6:12 బలిపీఠముమీద అగ్ని ముండుచుుండవలెను, అది ఆర్పోకూడదు. ప్రతి ఉదయమున 
యాజకుడు దానిమీద కట్టులువేసి, దానిమీద దహనబలి ద్రవయమును ఉుంచి, సమాధానబలియగు 
పశువు క్రొవుాను దహుంపవలెను. 
laevee 6:12 balipeeThamumeeda agni maMDuchuMDavalenu, adi 
aaripOkooDadu. prati udayamuna yaajakuDu daanimeeda kaTTeluvaesi, 
daanimeeda dahanabali dravyamunu uMchi, samaadhaanabaliyagu paSuvu 
krovvunu dahiMpavalenu. 

లేవీ 6:13 బలిపీఠముమీద అగ్ని నిత్యము ముండుచుుండవలెను, అది ఆర్పోకూడదు. 
laevee 6:13 balipeeThamumeeda agni nityamu maMDuchuMDavalenu, adi 
aaripOkooDadu. 

లేవీ 6:14 నైవేదయమునుగూర్ెన విధి యేదనగా, అహర్దను కుమారులు యెహోవా సనిిధిని 
బలిపీఠము నెదుట్ దానిని నర్పుంచవలెను. 
laevee 6:14 naivaedyamunugoorchina vidhi yaedanagaa, aharOnu 
kumaarulu yehOvaa sannidhini balipeeThamu neduTa daanini 
narpiMchavalenu. 

లేవీ 6:15 అత్డు నైవేదయ తైలమునుుండియు దాని గోధుమపిుండినుుండియు చేరెడు పిుండిని నూనెను, 
దాని సుంబ్రాణి యావతుతను దానిలోనుుండి తీసి జాపాక సూచనగాను వాటిని బలిపీఠముమీద 
యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగాను దహుంపవలెను. 
laevee 6:15 ataDu naivaedya tailamunuMDiyu daani 
gOdhumapiMDinuMDiyu chaereDu piMDini noonenu, daani saaMbraaNi 
yaavattunu daanilOnuMDi teesi j~naapaka soochanagaanu vaaTini 
balipeeThamumeeda yehOvaaku iMpaina suvaasanagaanu dahiMpavalenu. 

లేవీ 6:16 దానిలో మిగ్నలినదానిని అహర్దనును అత్ని సుంత్తివారును తినవలెను. అది 
పులియనిదిగా పర్శుదధసథలములో తినవలెను. వారు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొకక ఆవరణములో 
దానిని తినవలెను; 
laevee 6:16 daanilO migilinadaanini aharOnunu atani saMtativaarunu 
tinavalenu. adi puliyanidigaa pariSuddhasthalamulO tinavalenu. vaaru 
pratyakshapu guDaaramu yokka aavaraNamulO daanini tinavalenu; 

లేవీ 6:17 దాని పులియబెటిు కాలెవలదు; నా హోమ ద్రవయములలో వార్కి పాలుగా దాని 
నిచిెయునాిను. పాపపర్హారారథబలివలెను అపరాధపర్హారారథబలివలెను అది అతిపర్శుదధము. 
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laevee 6:17 daani puliyabeTTi kaalchavaladu; naa hOma dravyamulalO 
vaariki paalugaa daani nichchiyunnaanu. paapaparihaaraarthabalivalenu 
aparaadhaparihaaraarthabalivalenu adi atipariSuddhamu. 

లేవీ 6:18 అహర్దను సుంత్తిలో ప్రతివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా హోమముల 
విషయములో మీ త్రత్రములకు నిత్యమైన కట్ుడ. వాటికి త్గ్నలిన ప్రతి వసుతవు పర్శుదధమగును. 
laevee 6:18 aharOnu saMtatilO prativaaDunu daanini tinavalenu. idi 
yehOvaa hOmamula vishayamulO mee tarataramulaku nityamaina 
kaTTaDa. vaaTiki tagilina prati vastuvu pariSuddhamagunu. 

లేవీ 6:19 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 6:19 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 6:20 అహర్దనుకు అభిషేకముచేసిన దినమున, అత్డును అత్ని సుంత్తివారును అర్పుంపవలసిన 
అరపణమేదనగా, ఉదయమున సగము సయుంకాలమున సగము నిత్యమైన నైవేదయముగా తూమెడు 
గోధుమపిుండిలో పదియవవుంతు. 
laevee 6:20 aharOnuku abhishaekamuchaesina dinamuna, ataDunu atani 
saMtativaarunu arpiMpavalasina arpaNamaedanagaa, udayamuna sagamu 
saayaMkaalamuna sagamu nityamaina naivaedyamugaa toomeDu 
gOdhumapiMDilO padiyavavaMtu. 

లేవీ 6:21 పెనముమీద నూనెతో దానిని కాలెవలెను; దానిని కాలిెన త్రువాత్ దానిని తేవలెను. 
కాలిెన నైవేదయ భాగములను యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగా అర్పుంపవలెను. 
laevee 6:21 penamumeeda noonetO daanini kaalchavalenu; daanini 
kaalchina taruvaata daanini taevalenu. kaalchina naivaedya bhaagamulanu 
yehOvaaku iMpaina suvaasanagaa arpiMpavalenu. 

లేవీ 6:22 అత్ని సుంత్తివార్లో అత్నికి మారుగా అభిషేకము పొుందిన యాజకుడు ఆలాగుననే 
అర్పుంపవలెను. అది యెహోవా నియమిుంచిన నిత్యమైన కట్ుడ, అదుంత్యు దహుంపవలెను. 
laevee 6:22 atani saMtativaarilO ataniki maarugaa abhishaekamu poMdina 
yaajakuDu aalaagunanae arpiMpavalenu. adi yehOvaa niyamiMchina 
nityamaina kaTTaDa, adaMtayu dahiMpavalenu. 

లేవీ 6:23 యాజకుడు చేయు ప్రతి నైవేదయము నిశేేషముగా ప్రేలెబడవలెను; దాని తినవలదు. 
laevee 6:23 yaajakuDu chaeyu prati naivaedyamu niSSaeshamugaa 
praelchabaDavalenu; daani tinavaladu. 

లేవీ 6:24 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 
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laevee 6:24 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 6:25 నీవు అహర్దనుకును అత్ని సుంత్తివార్కిని ఈలాగు ఆజాపాిుంచుము పాపపర్హారారథబలిని 
గూర్ెన విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధిుంచు చోట్ పాపపర్హారారథబలి 
పశువులను యెహోవా సనిిధిని వధిుంపవలెను; అది అతిపర్శుదధము. 
laevee 6:25 neevu aharOnukunu atani saMtativaarikini eelaagu 
aaj~naapiMchumu paapaparihaaraarthabalini goorchina vidhi yaedanagaa, 
neevu dahanabali roopamaina paSuvulanu vadhiMchu chOTa 
paapaparihaaraarthabali paSuvulanu yehOvaa sannidhini vadhiMpavalenu; 
adi atipariSuddhamu. 

లేవీ 6:26 పాపపర్హారారథబలిగా దానినర్పుంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; పర్శుదధసథలముందు, 
అనగా ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 
laevee 6:26 paapaparihaaraarthabaligaa daaninarpiMchina yaajakuDu 
daanini tinavalenu; pariSuddhasthalamaMdu, anagaa pratyakshapu 
guDaaramuyokka aavaraNamulO daanini tinavalenu. 

లేవీ 6:27 దాని మాుంసమునకు త్గులు ప్రతి వసుతవు ప్రతిషితి్మగును. దాని రకతములోనిది 
కొుంచ్చమైనను వస్త్రముమీద ప్రోక్షుంచినయెడల అది దేనిమీద ప్రోక్షుంపబడెనో దానిని పర్శుదధసథలములో 
ఉదుకవలెను. 
laevee 6:27 daani maaMsamunaku tagulu prati vastuvu 
pratishThitamagunu. daani raktamulOnidi koMchemainanu 
vastramumeeda prOkshiMchinayeDala adi daenimeeda 
prOkshiMpabaDenO daanini pariSuddhasthalamulO udukavalenu. 

లేవీ 6:28 దాని వుండిన ముంటికుుండను పగులగొట్ువలెను; దానిని ఇత్తడిపాత్రలో వుండినయెడల దాని 
తోమి నీళ్లతో కడుగవలెను. 
laevee 6:28 daani vaMDina maMTikuMDanu pagulagoTTavalenu; daanini 
ittaDipaatralO vaMDinayeDala daani tOmi neeLlatO kaDugavalenu. 

లేవీ 6:29 యాజకులలో ప్రతి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపర్శుదధము. 
laevee 6:29 yaajakulalO prati magavaaDu daanini tinavalenu; adi 
atipariSuddhamu. 
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లేవీ 6:30 మర్యు పాపపర్హారారథబలిగా తేబడిన యే పశువు రకతములో కొుంచ్చమైనను 
అతిపర్శుదధసథలములో ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కై ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి తేబడునో ఆ 
బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగ్నిలో కాలిెవేయవలెను. 
laevee 6:30 mariyu paapaparihaaraarthabaligaa taebaDina yae paSuvu 
raktamulO koMchemainanu atipariSuddhasthalamulO praayaSchittamu 
chaeyuTakai pratyakshapu guDaaramulOniki taebaDunO aa balipaSuvunu 
tinavaladu, daanini agnilO kaalchivaeyavalenu.  
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లేవీ 7:1 అపరాధపర్హారారథబలి అతిపర్శుదధము. దానిగూర్ెన విధి యేదనగా 

laevee 7:1 aparaadhaparihaaraarthabali atipariSuddhamu. daanigoorchina 
vidhi yaedanagaa 

లేవీ 7:2 దహనబలి పశువులను వధిుంచుచోట్ అపరాధపర్హారారథబలి రూపమైన పశువులను 
వధిుంపవలెను. బలిపీఠము చుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 7:2 dahanabali paSuvulanu vadhiMchuchOTa 
aparaadhaparihaaraarthabali roopamaina paSuvulanu vadhiMpavalenu. 
balipeeThamu chuTTu daani raktamunu prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 7:3 దానిలోనుుండి దాని క్రొవాుంత్టిని, అనగా దాని క్రొవిాన తోకను దాని ఆుంత్రములలోని 
క్రొవుాను 

laevee 7:3 daanilOnuMDi daani krovvaMtaTini, anagaa daani krovvina 
tOkanu daani aaMtramulalOni krovvunu 

లేవీ 7:4 రెుండు మూత్రగ్రుంథులను డొకకలపైనుని క్రొవుాను మూత్రగ్రుంథులమీది క్రొవుాను 
కాలేజముమీది వపను తీసి దానినుంత్యు అర్పుంపవలెను. 
laevee 7:4 reMDu mootragraMthulanu Dokkalapainunna krovvunu 
mootragraMthulameedi krovvunu kaalaejamumeedi vapanu teesi 
daaninaMtayu arpiMpavalenu. 

లేవీ 7:5 యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని దహుంపవలెను; అది 
అపరాధపర్హారారథబలి; యాజకులలో ప్రతి మగవాడు దానిని తినవలెను; 
laevee 7:5 yaajakuDu yehOvaaku hOmamugaa balipeeThamumeeda vaaTini 
dahiMpavalenu; adi aparaadhaparihaaraarthabali; yaajakulalO prati 
magavaaDu daanini tinavalenu; 

లేవీ 7:6 అది అతిపర్శుదధము, పర్శుదధసథలములో దానిని తినవలెను. 
laevee 7:6 adi atipariSuddhamu, pariSuddhasthalamulO daanini 
tinavalenu. 

లేవీ 7:7 పాపపర్హారారథబలిని గూర్ెగాని అపరాధపర్హారారథబలిని గూర్ెగాని విధి యొకకట్ల. ఆ 
బలిద్రవయము దానివలన ప్రాయశ్చెత్తము చేయు యాజకునిదగును. 
laevee 7:7 paapaparihaaraarthabalini goorchigaani 
aparaadhaparihaaraarthabalini goorchigaani vidhi yokkaTae. aa 
balidravyamu daanivalana praayaSchittamu chaeyu yaajakunidagunu. 
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లేవీ 7:8 ఒకడు తెచిెన దహనబలిని ఏ యాజకుడు అర్పుంచునో ఆ యాజకుడు అర్పుంచిన దహనబలి 
పశువు చరమము అత్నిది; అది అత్నిదగును. 
laevee 7:8 okaDu techchina dahanabalini ae yaajakuDu arpiMchunO aa 
yaajakuDu arpiMchina dahanabali paSuvu charmamu atanidi; adi 
atanidagunu. 

లేవీ 7:9 పొయ్యయమీద వుండిన ప్రతి నైవేదయమును, కుుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని కాలిెనది 
యావతుతను, దానిని అర్పుంచిన యాజకునిది, అది అత్నిదగును. 
laevee 7:9 poyyimeeda vaMDina prati naivaedyamunu, kuMDalOnaegaani 
penamumeedanaegaani kaalchinadi yaavattunu, daanini arpiMchina 
yaajakunidi, adi atanidagunu. 

లేవీ 7:10 అది నూనె కలిసినదేగాని పొడిదేగాని మీ నైవేదయములనిిటిని అహర్దను సుంత్తివారు 
సమముగా పుంచుకొనవలెను. 
laevee 7:10 adi noone kalisinadaegaani poDidaegaani mee 
naivaedyamulanniTini aharOnu saMtativaaru samamugaa 
paMchukonavalenu. 

లేవీ 7:11 ఒకడు యెహోవాకు అర్పుంపవలసిన సమాధానబలిని గూర్ెన విధి యేదనగా 

laevee 7:11 okaDu yehOvaaku arpiMpavalasina samaadhaanabalini 
goorchina vidhi yaedanagaa 

లేవీ 7:12 వాడు కృత్జతాారపణముగా దానినర్పుంచునపుపడు త్న కృత్జతాారపణ రూపమైన బలిగాక 
నూనెతో కలిసినవియు పొుంగనివియునైన పిుండి వుంట్లను, నూనె పూసినవియు పొుంగనివియునైన 
పలచని అపపడములను, నూనె కలిపి కాలిెన గోధుమపిుండి వుంట్లను అర్పుంపవలెను. 
laevee 7:12 vaaDu kRtaj~nataarpaNamugaa daaninarpiMchunappuDu tana 
kRtaj~nataarpaNa roopamaina baligaaka noonetO kalisinaviyu 
poMganiviyunaina piMDi vaMTalanu, noone poosinaviyu 
poMganiviyunaina palachani appaDamulanu, noone kalipi kaalchina 
gOdhumapiMDi vaMTalanu arpiMpavalenu. 

లేవీ 7:13 ఆ పిుండివుంట్లే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృత్జతాాబలి ద్రవయములో పులిసిన రొట్టును 
అరపణముగా అర్పుంపవలెను. 
laevee 7:13 aa piMDivaMTalae kaaka samaadhaanabali roopamaina 
kRtaj~nataabali dravyamulO pulisina roTTenu arpaNamugaa 
arpiMpavalenu. 
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లేవీ 7:14 మర్యు ఆ అరపణములలో ప్రతిదానిలోనుుండి ఒకదాని యెహోవాకు ప్రతిష్ఠరిపణముగా 
అర్పుంపవలెను. అది సమాధానబలి పశురకతమును ప్రోక్షుంచిన యాజకునిది, అది అత్నిదగును. 
laevee 7:14 mariyu aa arpaNamulalO pratidaanilOnuMDi okadaani 
yehOvaaku pratishThaarpaNamugaa arpiMpavalenu. adi samaadhaanabali 
paSuraktamunu prOkshiMchina yaajakunidi, adi atanidagunu. 

లేవీ 7:15 సమాధానబలిగా తాను అర్పుంచు కృత్జతాాబలి పశువును అర్పుంచు దినమే దాని 
మాుంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉుంచుకొనకూడదు. 
laevee 7:15 samaadhaanabaligaa taanu arpiMchu kRtaj~nataabali 
paSuvunu arpiMchu dinamae daani maaMsamunu tinavalenu; daanilOnidi 
aediyu marunaaTiki uMchukonakooDadu. 

లేవీ 7:16 అత్డు అర్పుంచుబలి మ్రొకుకబడియేగాని స్వాచ్ఛారపణయేగాని అయ్యనయెడల అత్డు 
దానినర్పుంచునాడే తినవలెను. 
laevee 7:16 ataDu arpiMchubali mrokkubaDiyaegaani 
svaechChaarpaNayaegaani ayinayeDala ataDu daaninarpiMchunaaDae 
tinavalenu. 

లేవీ 7:17 మిగ్నలినది మరునాడు తినవచుెను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు మాుంసములో 
మిగ్నలినదానిని అగ్నితో కాలిెవేయవలెను. 
laevee 7:17 migilinadi marunaaDu tinavachchunu; mooDavanaaDu aa 
balipaSuvu maaMsamulO migilinadaanini agnitO kaalchivaeyavalenu. 

లేవీ 7:18 ఒకడు త్న సమాధానబలి పశువుమాుంసములో కొుంచ్చమైనను మూడవనాడు తినినయెడల 
అది అుంగీకర్ుంపబడదు; అది అర్పుంచినవానికి సమాధానబలిగా ఎుంచబడదు; అది హేయము; దాని 
తినువాడు త్న దోషశ్చక్షను భర్ుంచును. 
laevee 7:18 okaDu tana samaadhaanabali paSuvumaaMsamulO 
koMchemainanu mooDavanaaDu tininayeDala adi aMgeekariMpabaDadu; 
adi arpiMchinavaaniki samaadhaanabaligaa eMchabaDadu; adi haeyamu; 
daani tinuvaaDu tana dOshaSikshanu bhariMchunu. 

లేవీ 7:19 అపవిత్రమైన దేనికైనను త్గ్నలిన మాుంసమును తినకూడదు; అగ్నితో దానిని 
కాలిెవేయవలెను; మాుంసము విషయమైతే పవిత్రలుందరు మాుంసమును తినవచుెను గాని 

laevee 7:19 apavitramaina daenikainanu tagilina maaMsamunu 
tinakooDadu; agnitO daanini kaalchivaeyavalenu; maaMsamu 
vishayamaitae pavitrulaMdaru maaMsamunu tinavachchunu gaani 
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లేవీ 7:20 ఒకడు త్నకు అపవిత్రత్ కలిగ్నయుుండగా యెహోవాకు అర్పుంచు సమాధానబలి 
పశువుమాుంసములో కొుంచ్చమైనను తినినయెడల వాడు ప్రజలలోనుుండి కొటిువేయబడును. 
laevee 7:20 okaDu tanaku apavitrata kaligiyuMDagaa yehOvaaku arpiMchu 
samaadhaanabali paSuvumaaMsamulO koMchemainanu tininayeDala 
vaaDu prajalalOnuMDi koTTivaeyabaDunu. 

లేవీ 7:21 ఎవడు మనుష్యయల అపవిత్రత్నే గాని అపవిత్రమైన జుంతువునే గాని యే అపవిత్రమైన 
వసుతవునే గాని తాకి యెహోవాకు అర్పుంచు సమాధానబలి పశువు మాుంసమును తినునో వాడు 
ప్రజలలోనుుండి కొటిువేయబడును. 
laevee 7:21 evaDu manushyula apavitratanae gaani apavitramaina 
jaMtuvunae gaani yae apavitramaina vastuvunae gaani taaki yehOvaaku 
arpiMchu samaadhaanabali paSuvu maaMsamunu tinunO vaaDu 
prajalalOnuMDi koTTivaeyabaDunu. 

లేవీ 7:22 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 7:22 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 7:23 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఎదుదోేగాని గొఱ్ఱదేగాని మేకదేగాని దేని క్రొవుాను 
మీరు తినకూడదు. 
laevee 7:23 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu eddudaegaani 
go~r~radaegaani maekadaegaani daeni krovvunu meeru tinakooDadu. 

లేవీ 7:24 చచిెనదాని క్రొవుాను చీలిెనదాని క్రొవుాను ఏ పనికైనను వినియోగపరచవచుెను గాని 
దాని నేమాత్రమును తినకూడదు. 
laevee 7:24 chachchinadaani krovvunu cheelchinadaani krovvunu ae 
panikainanu viniyOgaparachavachchunu gaani daani naemaatramunu 
tinakooDadu. 

లేవీ 7:25 ఏలయనగా మనుష్యయలు యెహోవాకు హోమముగా అర్పుంచు జుంతువులలో దేని 
క్రొవుానైనను తినినవాడు త్న ప్రజలలోనుుండి కొటిువేయబడును. 
laevee 7:25 aelayanagaa manushyulu yehOvaaku hOmamugaa arpiMchu 
jaMtuvulalO daeni krovvunainanu tininavaaDu tana prajalalOnuMDi 
koTTivaeyabaDunu. 

లేవీ 7:26 మర్యు పక్షదేగాని జుంతువుదేగాని యే రకతమును మీ నివాసములనిిటిలో తినకూడదు. 
laevee 7:26 mariyu pakshidaegaani jaMtuvudaegaani yae raktamunu mee 
nivaasamulanniTilO tinakooDadu. 
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లేవీ 7:27 ఎవడు రకతము తినునో వాడు త్న ప్రజలలోనుుండి కొటిువేయబడును.  
laevee 7:27 evaDu raktamu tinunO vaaDu tana prajalalOnuMDi 
koTTivaeyabaDunu.  

లేవీ 7:28 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 7:28 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 7:29 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఎవడు యెహోవాకు సమాధానబలి ద్రవయములను 
తెచుెనో వాడు ఆ ద్రవయములలోనుుండి తాను అర్పుంచునది యెహోవా సనిిధికి తేవలెను. 
laevee 7:29 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu evaDu yehOvaaku 
samaadhaanabali dravyamulanu techchunO vaaDu aa dravyamulalOnuMDi 
taanu arpiMchunadi yehOvaa sannidhiki taevalenu. 

లేవీ 7:30 అత్డు త్న చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ ద్రవయములను, అనగా బోరమీది క్రొవుాను 
తేవలెను. యెహోవా సనిిధిని అలాలడిుంపబడు అరపణముగా దానిని అలాలడిుంచుట్కు బోరతో దానిని 
తేవలెను. 
laevee 7:30 ataDu tana chaetulalOnae yehOvaaku hOma dravyamulanu, 
anagaa bOrameedi krovvunu taevalenu. yehOvaa sannidhini 
allaaDiMpabaDu arpaNamugaa daanini allaaDiMchuTaku bOratO daanini 
taevalenu. 

లేవీ 7:31 యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ క్రొవుాను దహుంపవలెను గాని, బోర అహర్దనుకును అత్ని 
సుంత్తివార్కిని చ్చుందును. 
laevee 7:31 yaajakuDu balipeeThamumeeda aa krovvunu dahiMpavalenu 
gaani, bOra aharOnukunu atani saMtativaarikini cheMdunu. 

లేవీ 7:32 సమాధానబలి పశువులలోనుుండి ప్రతిష్ఠరిపణముగా యాజకునికి కుడిజబబ నియయవలెను. 
laevee 7:32 samaadhaanabali paSuvulalOnuMDi pratishThaarpaNamugaa 
yaajakuniki kuDijabba niyyavalenu. 

లేవీ 7:33 అహర్దను సుంత్తివార్లో ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకతమును క్రొవుాను 
అర్పుంచునో కుడిజబబ వానిదగును. 
laevee 7:33 aharOnu saMtativaarilO evaDu samaadhaanabaliyagu paSuvu 
raktamunu krovvunu arpiMchunO kuDijabba vaanidagunu. 
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లేవీ 7:34 ఏలయనగా ఇశ్రాయేలీయుల యొదనోుుండి, అనగా వార్ సమాధానబలి ద్రవయములలోనుుండి 
అలాలడిుంచిన బోరను ప్రతిషితి్మైన జబబను తీసికొని, నిత్యమైన కట్ుడచొపుపన యాజకుడైన 
అహర్దనుకును అత్ని సుంత్తివార్కిని ఇచిెయునాిను. 
laevee 7:34 aelayanagaa iSraayaeleeyula yoddanuMDi, anagaa vaari 
samaadhaanabali dravyamulalOnuMDi allaaDiMchina bOranu 
pratishThitamaina jabbanu teesikoni, nityamaina kaTTaDachoppuna 
yaajakuDaina aharOnukunu atani saMtativaarikini ichchiyunnaanu. 

లేవీ 7:35 వారు త్నకు యాజకులగునట్లల యెహోవా వార్ని చేరదీసిన దినముందు యెహోవాకు 
అర్పుంచు హోమ ద్రవయములలోనుుండినది అభిషేకమునుబటిు అహర్దనుకును అభిషేకమునుబటిుయే 
అత్ని సుంత్తివార్కిని కలిగెను. 
laevee 7:35 vaaru tanaku yaajakulagunaTlu yehOvaa vaarini chaeradeesina 
dinamaMdu yehOvaaku arpiMchu hOma dravyamulalOnuMDinadi 
abhishaekamunubaTTi aharOnukunu abhishaekamunubaTTiyae atani 
saMtativaarikini kaligenu. 

లేవీ 7:36 వీటిని ఇశ్రాయేలీయులు వార్కియయవలెనని యెహోవా వార్ని అభిషేకిుంచిన దినమున వార్ 
త్రత్రములకు నిత్యమైన కట్ుడగా నియమిుంచ్చను. 
laevee 7:36 veeTini iSraayaeleeyulu vaarikiyyavalenani yehOvaa vaarini 
abhishaekiMchina dinamuna vaari tarataramulaku nityamaina 
kaTTaDagaa niyamiMchenu. 

లేవీ 7:37 ఇది దహనబలిని గూర్ెయు అపరాధపర్హారారథపు నైవేదయమును గూర్ెయు 
పాపపర్హారారథబలిని గూర్ెయు అపరాధపర్హారారథబలిని గూర్ెయు ప్రతిషితిారపణమును గూర్ెయు 
సమాధానబలిని గూర్ెయు చేయబడిన విధి. 
laevee 7:37 idi dahanabalini goorchiyu aparaadhaparihaaraarthapu 
naivaedyamunu goorchiyu paapaparihaaraarthabalini goorchiyu 
aparaadhaparihaaraarthabalini goorchiyu pratishThitaarpaNamunu 
goorchiyu samaadhaanabalini goorchiyu chaeyabaDina vidhi. 

లేవీ 7:38 ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు అరపణములను తీసికొనిరావలెనని సీనాయ్య అరణయములో 
ఆయన ఆజాపాిుంచిన దినమున యెహోవా సీనాయ్య కొుండమీద మోషేకు ఆలాగుననే ఆజాపాిుంచ్చను. 
laevee 7:38 iSraayaeleeyulu yehOvaaku arpaNamulanu 
teesikoniraavalenani seenaayi araNyamulO aayana aaj~naapiMchina 
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dinamuna yehOvaa seenaayi koMDameeda mOshaeku aalaagunanae 
aaj~naapiMchenu.  
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లేవీ 8:1 మర్యు యెహోవా 

laevee 8:1 mariyu yehOvaa 

లేవీ 8:2 నీవు అహర్దనును అత్ని కుమారులను వార్ వస్త్రములను అభిషేకతైలమును 
పాపపర్హారారథబలి రూపమైన కోడెను రెుండు పొట్లుళ్లను గుంపెడు పొుంగని భక్షయములను తీసికొని 

laevee 8:2 neevu aharOnunu atani kumaarulanu vaari vastramulanu 
abhishaekatailamunu paapaparihaaraarthabali roopamaina kODenu 
reMDu poTTaeLlanu gaMpeDu poMgani bhakshyamulanu teesikoni 

లేవీ 8:3 ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొదకోు సరాసమాజమును సమకూరుెమనగా 

laevee 8:3 pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunoddaku 
sarvasamaajamunu samakoorchumanagaa 

లేవీ 8:4 యెహోవా మోషేకు ఆజాపాిుంచినట్లల అత్డు చేసెను. సమాజము ప్రత్యక్షపు గుడారము యొకక 
దాారమునొదకోు కూడిరాగా 

laevee 8:4 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu chaesenu. 
samaajamu pratyakshapu guDaaramu yokka dvaaramunoddaku 
kooDiraagaa 

లేవీ 8:5 మోషే సమాజముతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాపాిుంచిన కారయము ఇదే అనెను. 
laevee 8:5 mOshae samaajamutO chaeyavalenani yehOvaa 
aaj~naapiMchina kaaryamu idae anenu. 

లేవీ 8:6 అపుపడు మోషే అహర్దనును అత్ని కుమారులను దగగరకు తీసికొనివచిె నీళ్లతో వార్కి 
సినము చేయ్యుంచ్చను. 
laevee 8:6 appuDu mOshae aharOnunu atani kumaarulanu daggaraku 
teesikonivachchi neeLlatO vaariki snaanamu chaeyiMchenu. 

లేవీ 8:7 త్రువాత్ అత్డు అత్నికి చొకాకయ్యని తొడిగ్న అత్నికి దట్టుని కటిు నిలువుట్ుంగీని, 
ఏఫోదునువేసి ఏఫోదుయొకక విచిత్రమైన నడికట్లును అత్నికి కటిు దానివలన అత్నికి ఏఫోదును 
బిగ్నుంచి, అత్నికి పత్కమువేసి 

laevee 8:7 taruvaata ataDu ataniki chokkaayini toDigi ataniki daTTeeni 
kaTTi niluvuTaMgeeni, aephOdunuvaesi aephOduyokka vichitramaina 
naDikaTTunu ataniki kaTTi daanivalana ataniki aephOdunu bigiMchi, 
ataniki patakamuvaesi 

లేవీ 8:8 ఆ పత్కములో ఊరీము తుమీమమను వాటిని ఉుంచి 

laevee 8:8 aa patakamulO ooreemu tummeemanu vaaTini uMchi 
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లేవీ 8:9 అత్ని త్లమీద పాగాను పెటిు, ఆ పాగామీదను అత్ని నొసట్ పర్శుదధకిరీట్ముగా బుంగారు 
రేకును కట్టును. ఇట్లల యెహోవా మోషేకు ఆజాపాిుంచ్చను. 
laevee 8:9 atani talameeda paagaanu peTTi, aa paagaameedanu atani 
nosaTa pariSuddhakireeTamugaa baMgaaru raekunu kaTTenu. iTlu 
yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchenu. 

లేవీ 8:10 మర్యు మోషే అభిషేకతైలమును తీసికొని ముందిరమును దానిలోనుని సమసతమును 
అభిషేకిుంచి వాటిని ప్రతిషిుించ్చను. 
laevee 8:10 mariyu mOshae abhishaekatailamunu teesikoni maMdiramunu 
daanilOnunna samastamunu abhishaekiMchi vaaTini pratishThiMchenu. 

లేవీ 8:11 అత్డు దానిలో కొుంచ్చము ఏడుమారులు బలిపీఠముమీద ప్రోక్షుంచి, బలిపీఠమును దాని 
ఉపకరణములనిిటిని గుంగాళ్మును దాని పీట్ను ప్రతిషిుించుట్కై వాటిని అభిషేకిుంచ్చను. 
laevee 8:11 ataDu daanilO koMchemu aeDumaarulu balipeeThamumeeda 
prOkshiMchi, balipeeThamunu daani upakaraNamulanniTini 
gaMgaaLamunu daani peeTanu pratishThiMchuTakai vaaTini 
abhishaekiMchenu. 

లేవీ 8:12 మర్యు అత్డు అభిషేకతైలములో కొుంచ్చము అహర్దను త్లమీద పోసి అత్ని 
ప్రతిషిుించుట్కై అత్నిని అభిషేకిుంచ్చను. 
laevee 8:12 mariyu ataDu abhishaekatailamulO koMchemu aharOnu 
talameeda pOsi atani pratishThiMchuTakai atanini abhishaekiMchenu. 

లేవీ 8:13 అపుపడత్డు అహర్దను కుమారులను దగగరకు తీసికొనివచిె వార్కి చొకాకయ్యలను తొడిగ్న 
వార్కి దట్టులను కటిు వార్కి కుళ్లలయ్యలను పెట్టును. 
laevee 8:13 appuDataDu aharOnu kumaarulanu daggaraku 
teesikonivachchi vaariki chokkaayilanu toDigi vaariki daTTeelanu kaTTi 
vaariki kuLlaayilanu peTTenu. 

లేవీ 8:14 ఇట్లల యెహోవా మోషేకు ఆజాపాిుంచ్చను. అపుపడత్డు పాపపర్హారారథబలిగా ఒక కోడెను 
తీసికొనివచ్చెను. అహర్దనును అత్ని కుమారులును పాపపర్హారారథబలి రూపమైన ఆ కోడె త్లమీద 
త్మ చేతులుుంచిర్. 
laevee 8:14 iTlu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchenu. appuDataDu 
paapaparihaaraarthabaligaa oka kODenu teesikonivachchenu. aharOnunu 
atani kumaarulunu paapaparihaaraarthabali roopamaina aa kODe 
talameeda tama chaetuluMchiri. 
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లేవీ 8:15 దాని వధిుంచిన త్రువాత్ మోషే దాని రకతమును తీసి బలిపీఠపు కొముమలచుట్లు వ్రేలితో 
దాని చమిర్ బలిపీఠము విషయమై పాపపర్హారము చేసి దాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కై 
బలిపీఠము అడుగున రకతమును పోసి దాని ప్రతిషిుించ్చను. 
laevee 8:15 daani vadhiMchina taruvaata mOshae daani raktamunu teesi 
balipeeThapu kommulachuTTu vraelitO daani chamiri balipeeThamu 
vishayamai paapaparihaaramu chaesi daani nimittamu praayaSchittamu 
chaeyuTakai balipeeThamu aDuguna raktamunu pOsi daani 
pratishThiMchenu. 

లేవీ 8:16 మోషే ఆుంత్రములమీది క్రొవాుంత్టిని కాలేజముమీది వపను రెుండు మూత్రగ్రుంథులను 
వాటి క్రొవుాను తీసి బలిపీఠముమీద దహుంచ్చను. 
laevee 8:16 mOshae aaMtramulameedi krovvaMtaTini kaalaejamumeedi 
vapanu reMDu mootragraMthulanu vaaTi krovvunu teesi 
balipeeThamumeeda dahiMchenu. 

లేవీ 8:17 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాపాిుంచినట్లల ఆ కోడెను దాని చరమమును దాని 
మాుంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవత్ల అగ్నిచేత్ కాలిెవేసెను. 
laevee 8:17 mariyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu aa kODenu 
daani charmamunu daani maaMsamunu daani paeDanu paaLemunaku 
avatala agnichaeta kaalchivaesenu. 

లేవీ 8:18 త్రువాత్ అత్డు దహనబలిగా ఒక పొట్లులును తీసికొనివచ్చెను. అహర్దనును అత్ని 
కుమారులును ఆ పొట్లులు త్లమీద త్మచేతులుుంచిర్. 
laevee 8:18 taruvaata ataDu dahanabaligaa oka poTTaelunu 
teesikonivachchenu. aharOnunu atani kumaarulunu aa poTTaelu 
talameeda tamachaetuluMchiri. 

లేవీ 8:19 అపుపడు మోషే దానిని వధిుంచి బలిపీఠముచుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షుంచ్చను. 
laevee 8:19 appuDu mOshae daanini vadhiMchi balipeeThamuchuTTu 
daani raktamunu prOkshiMchenu. 

లేవీ 8:20 అత్డు ఆ పొట్లులుయొకక అవయవములను విడతీసి దాని త్లను అవయవములను 
క్రొవుాను దహుంచ్చను. 
laevee 8:20 ataDu aa poTTaeluyokka avayavamulanu viDateesi daani 
talanu avayavamulanu krovvunu dahiMchenu. 



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 49 of 191 

లేవీ 8:21 అత్డు దాని ఆుంత్రములను కాళ్లను నీళ్లతో కడిగ్న, ఆ పొట్లులుంత్యు బలిపీఠముమీద 
దహుంచ్చను. యెహోవా మోషేకు ఆజాపాిుంచినట్లల అది య్యుంపైన సువాసనగల దహనబలి ఆయెను. అది 
యెహోవాకు హోమము. 
laevee 8:21 ataDu daani aaMtramulanu kaaLlanu neeLlatO kaDigi, aa 
poTTaelaMtayu balipeeThamumeeda dahiMchenu. yehOvaa mOshaeku 
aaj~naapiMchinaTlu adi yiMpaina suvaasanagala dahanabali aayenu. adi 
yehOvaaku hOmamu. 

లేవీ 8:22 అత్డు రెుండవ పొట్లులును, అనగా ఈ ప్రతిషితి్మైన పొట్లులును తీసికొనిరాగా అహర్దనును 
అత్ని కుమారులును ఆ పొట్లులు త్లమీద త్మ చేతులుుంచిర్. 
laevee 8:22 ataDu reMDava poTTaelunu, anagaa ee pratishThitamaina 
poTTaelunu teesikoniraagaa aharOnunu atani kumaarulunu aa poTTaelu 
talameeda tama chaetuluMchiri. 

లేవీ 8:23 మోషే దానిని వధిుంచి దాని రకతములో కొుంచ్చము తీసి, అహర్దను కుడిచ్చవి కొనమీదను 
అత్ని కుడిచేతి బట్ునవ్రేలిమీదను అత్ని కుడికాలి బట్ునవ్రేలి కొనమీదను దాని చమిరెను. 
laevee 8:23 mOshae daanini vadhiMchi daani raktamulO koMchemu teesi, 
aharOnu kuDichevi konameedanu atani kuDichaeti boTTanavraelimeedanu 
atani kuDikaali boTTanavraeli konameedanu daani chamirenu. 

లేవీ 8:24 మోషే అహర్దను కుమారులను దగగరకు తీసికొనివచిె, వార్ కుడిచ్చవుల కొనలమీదను వార్ 
కుడిచేతుల బట్ునవ్రేలిమీదను వార్ కుడికాళ్ల బట్ునవ్రేలిమీదను ఆ రకతములో కొుంచ్చము చమిరెను. 
మర్యు మోషే బలిపీఠముచుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షుంచ్చను  
laevee 8:24 mOshae aharOnu kumaarulanu daggaraku teesikonivachchi, 
vaari kuDichevula konalameedanu vaari kuDichaetula 
boTTanavraelimeedanu vaari kuDikaaLla boTTanavraelimeedanu aa 
raktamulO koMchemu chamirenu. mariyu mOshae balipeeThamuchuTTu 
daani raktamunu prOkshiMchenu  

లేవీ 8:25 త్రువాత్ అత్డు దాని క్రొవుాను క్రొవిాన తోకను ఆుంత్రములమీది క్రొవాుంత్టిని 
కాలేజముమీది వపను రెుండు మూత్రగ్రుంథులను వాటి క్రొవుాను కుడిజబబను తీసి 

laevee 8:25 taruvaata ataDu daani krovvunu krovvina tOkanu 
aaMtramulameedi krovvaMtaTini kaalaejamumeedi vapanu reMDu 
mootragraMthulanu vaaTi krovvunu kuDijabbanu teesi 
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లేవీ 8:26 యెహోవా సనిిధిని గుంపెడు పులియని భక్షయములలోనుుండి పులియని యొక పిుండివుంట్ను 
నూనె గలదై పొడిచిన యొక భక్షయమును ఒక పలచని అపపడమును తీసి, ఆ క్రొవుామీదను ఆ 
కుడిజబబమీదను వాటిని ఉుంచి 

laevee 8:26 yehOvaa sannidhini gaMpeDu puliyani bhakshyamulalOnuMDi 
puliyani yoka piMDivaMTanu noone galadai poDichina yoka 
bhakshyamunu oka palachani appaDamunu teesi, aa krovvumeedanu aa 
kuDijabbameedanu vaaTini uMchi 

లేవీ 8:27 అహర్దను చేతులమీదను అత్ని కుమారుల చేతులమీదను వాట్నిిటిని ఉుంచి, 
అలాలడిుంపబడు అరపణముగా యెహోవా సనిిధిని వాటిని అలాలడిుంచ్చను. 
laevee 8:27 aharOnu chaetulameedanu atani kumaarula chaetulameedanu 
vaaTanniTini uMchi, allaaDiMpabaDu arpaNamugaa yehOvaa sannidhini 
vaaTini allaaDiMchenu. 

లేవీ 8:28 అపుపడు మోషే వార్ చేతులమీదనుుండి వాటిని తీసి బలిపీఠము మీదనుని దహనబలి 
ద్రవయముమీద వాటిని దహుంచ్చను. అవి య్యుంపైన సువాసనగల ప్రతిష్ఠరిపణలు. 
laevee 8:28 appuDu mOshae vaari chaetulameedanuMDi vaaTini teesi 
balipeeThamu meedanunna dahanabali dravyamumeeda vaaTini 
dahiMchenu. avi yiMpaina suvaasanagala pratishThaarpaNalu. 

లేవీ 8:29 అది యెహోవాకు హోమము. మర్యు మోషే దాని బోరను తీసి అలాలడిుంపబడు 
అరపణముగా యెహోవా సనిిధిని దానిని అలాలడిుంచ్చను. ప్రతిష్ఠరిపణ రూపమైన పొట్లులులో అది మోషే 
వుంతు. అట్లల యెహోవా మోషేకు ఆజాపాిుంచ్చను. 
laevee 8:29 adi yehOvaaku hOmamu. mariyu mOshae daani bOranu teesi 
allaaDiMpabaDu arpaNamugaa yehOvaa sannidhini daanini 
allaaDiMchenu. pratishThaarpaNa roopamaina poTTaelulO adi mOshae 
vaMtu. aTlu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchenu. 

లేవీ 8:30 మర్యు మోషే అభిషేకతైలములో కొుంత్యు బలిపీఠముమీది రకతములో కొుంత్యు తీసి, 
అహర్దనుమీదను అత్ని వస్త్రములమీదను అత్ని కుమారులమీదను అత్ని కుమారుల 
వస్త్రములమీదను దానిని ప్రోక్షుంచి, అహర్దనును అత్ని వస్త్రములను అత్ని కుమారులను అత్ని 
కుమారుల వస్త్రములను ప్రతిషిుించ్చను. 
laevee 8:30 mariyu mOshae abhishaekatailamulO koMtayu 
balipeeThamumeedi raktamulO koMtayu teesi, aharOnumeedanu atani 
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vastramulameedanu atani kumaarulameedanu atani kumaarula 
vastramulameedanu daanini prOkshiMchi, aharOnunu atani vastramulanu 
atani kumaarulanu atani kumaarula vastramulanu pratishThiMchenu. 

లేవీ 8:31 అపుపడు మోషే అహర్దనుతోను అత్ని కుమారులతోను ఇట్లనెను ప్రత్యక్షపు 
గుడారముయొకక దాారమునొద ో ఆ మాుంసమును వుండి, అహర్దనును అత్ని కుమారులును 
తినవలెనని నేను ఆజాపాిుంచినట్లల అకకడనే దానిని, ప్రతిషితి్ ద్రవయములు గల గుంపలోని భక్షయములను 
తినవలెను. 
laevee 8:31 appuDu mOshae aharOnutOnu atani kumaarulatOnu iTlanenu 
pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunodda aa maaMsamunu vaMDi, 
aharOnunu atani kumaarulunu tinavalenani naenu aaj~naapiMchinaTlu 
akkaDanae daanini, pratishThita dravyamulu gala gaMpalOni 
bhakshyamulanu tinavalenu. 

లేవీ 8:32 ఆ మాుంసములోను భక్షయములోను మిగ్నలినది అగ్నిచేత్ కాలిెవేయవలెను. 
laevee 8:32 aa maaMsamulOnu bhakshyamulOnu migilinadi agnichaeta 
kaalchivaeyavalenu. 

లేవీ 8:33 మీ ప్రతిషదిినములు తీరువరకు ఏడు దినములు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునొదనోుుండి బయలువెళ్లకూడదు; ఏడు దినములు మోషే మీ విషయములో ఆ ప్రతిషనిు 
చేయుచుుండును. 
laevee 8:33 mee pratishThadinamulu teeruvaraku aeDu dinamulu 
pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunoddanuMDi 
bayaluveLlakooDadu; aeDu dinamulu mOshae mee vishayamulO aa 
pratishThanu chaeyuchuMDunu. 

లేవీ 8:34 మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కై అత్డు నేడు చేసినట్లల చేయవలెనని యెహోవా 
ఆజాపాిుంచ్చను. 
laevee 8:34 mee nimittamu praayaSchittamu chaeyuTakai ataDu naeDu 
chaesinaTlu chaeyavalenani yehOvaa aaj~naapiMchenu. 

లేవీ 8:35 మీరు చ్ఛవకుుండునట్లల మీరు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొద ో ఏడు 
దినములవరకు రేయ్యుంబగళ్లలుండి, యెహోవా విధిుంచిన విధిని ఆచర్ుంపవలెను; నాకు అటిు ఆజ ా
కలిగెను. 
laevee 8:35 meeru chaavakuMDunaTlu meeru pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramunodda aeDu dinamulavaraku 
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raeyiMbagaLluMDi, yehOvaa vidhiMchina vidhini aachariMpavalenu; 
naaku aTTi aaj~na kaligenu. 

లేవీ 8:36 యెహోవా మోషే దాారా ఆజాపాిుంచినవనిి అహర్దనును అత్ని కుమారులును చేసిర్. 
laevee 8:36 yehOvaa mOshae dvaaraa aaj~naapiMchinavanni aharOnunu 
atani kumaarulunu chaesiri.  
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లేవీ 9:1 ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహర్దనును అత్ని కుమారులను ఇశ్రాయేలీయుల పెదలోను 
పిలిపిుంచి 

laevee 9:1 enimidava dinamuna mOshae aharOnunu atani kumaarulanu 
iSraayaeleeyula peddalanu pilipiMchi 

లేవీ 9:2 అహర్దనుతో ఇట్లనెను నీవు పాపపర్హారారథబలిగా నిర్దషోమైన యొక కోడెదూడను, 
దహనబలిగా నిర్దషోమైన యొక పొట్లులును యెహోవా సనిిధికి తీసికొనిరముమ. 
laevee 9:2 aharOnutO iTlanenu neevu paapaparihaaraarthabaligaa 
nirdOshamaina yoka kODedooDanu, dahanabaligaa nirdOshamaina yoka 
poTTaelunu yehOvaa sannidhiki teesikonirammu. 

లేవీ 9:3 మర్యు నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిిధిని బలినర్పుంచునట్లల 
పాపపర్హారారథబలిగా నిర్దషోమైన మేకపిలలను, దహనబలిగా నిర్దషోమైన యేడాది దూడను గొఱ్ఱపిలలను 

laevee 9:3 mariyu neevu iSraayaeleeyulatO meeru yehOvaa sannidhini 
balinarpiMchunaTlu paapaparihaaraarthabaligaa nirdOshamaina 
maekapillanu, dahanabaligaa nirdOshamaina yaeDaadi dooDanu 
go~r~rapillanu 

లేవీ 9:4 సమాధానబలిగా కోడెను పొట్లులును నూనె కలిపిన నైవేదయమును తీసికొనిరుండి; నేడు 
యెహోవా మీకు కనబడును అని చ్చపుపము. 
laevee 9:4 samaadhaanabaligaa kODenu poTTaelunu noone kalipina 
naivaedyamunu teesikoniraMDi; naeDu yehOvaa meeku kanabaDunu ani 
cheppumu. 

లేవీ 9:5 మోషే ఆజాపాిుంచినవాటిని వారు ప్రత్యక్షపు గుడారము నెదుటికి తీసికొనివచిెర్. 
సమాజముంత్యు దగగరకు వచిె యెహోవా సనిిధిని నిలువగా 

laevee 9:5 mOshae aaj~naapiMchinavaaTini vaaru pratyakshapu 
guDaaramu neduTiki teesikonivachchiri. samaajamaMtayu daggaraku 
vachchi yehOvaa sannidhini niluvagaa 

లేవీ 9:6 మోషే మీరు చేయవలెనని యెహోవా ఆజాపాిుంచినది ఇదే; అట్లల చేయుడి. అపుపడు యెహోవా 
మహమ మీకు కనబడుననెను. 
laevee 9:6 mOshae meeru chaeyavalenani yehOvaa aaj~naapiMchinadi 
idae; aTlu chaeyuDi. appuDu yehOvaa mahima meeku kanabaDunanenu. 
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లేవీ 9:7 మర్యు మోషే అహర్దనుతో ఇట్లనెను నీవు బలిపీఠమునొదకోు వెళ్లల పాపపర్హారారథబలిని 
దహనబలిని అర్పుంచి నీ నిమిత్తమును ప్రజల నిమిత్తమును ప్రాయశ్చెత్తముచేసి ప్రజల కొరకు 
అరపణము చేసి, యెహోవా ఆజాపాిుంచినట్లల వార్ నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయుము. 
laevee 9:7 mariyu mOshae aharOnutO iTlanenu neevu 
balipeeThamunoddaku veLli paapaparihaaraarthabalini dahanabalini 
arpiMchi nee nimittamunu prajala nimittamunu praayaSchittamuchaesi 
prajala koraku arpaNamu chaesi, yehOvaa aaj~naapiMchinaTlu vaari 
nimittamu praayaSchittamu chaeyumu. 

లేవీ 9:8 కాబటిు అహర్దను బలిపీఠము దగగరకు వెళ్లల త్నకొరకు పాపపర్హారారథబలిగా ఒక దూడను 
వధిుంచ్చను.  
laevee 9:8 kaabaTTi aharOnu balipeeThamu daggaraku veLli tanakoraku 
paapaparihaaraarthabaligaa oka dooDanu vadhiMchenu.  

లేవీ 9:9 అహర్దను కుమారులు దాని రకతమును అత్నియొదకోు తేగా అత్డు ఆ రకతములో త్న వ్రేలు 
ముుంచి బలిపీఠపు కొముమలమీద దాని చమిర్ బలిపీఠము అడుగున ఆ రకతమును పోసెను. 
laevee 9:9 aharOnu kumaarulu daani raktamunu ataniyoddaku taegaa 
ataDu aa raktamulO tana vraelu muMchi balipeeThapu kommulameeda 
daani chamiri balipeeThamu aDuguna aa raktamunu pOsenu. 

లేవీ 9:10 దాని క్రొవుాను మూత్రగ్రుంథులను కాలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద దహుంచ్చను. 
అట్లల యెహోవా మోషేకు ఆజాపాిుంచ్చను. 
laevee 9:10 daani krovvunu mootragraMthulanu kaalaejamumeedi vapanu 
balipeeThamumeeda dahiMchenu. aTlu yehOvaa mOshaeku 
aaj~naapiMchenu. 

లేవీ 9:11 దాని మాుంసమును చరమమును పాళెము వెలుపల అగ్నితో కాలిెవేసెను. 
laevee 9:11 daani maaMsamunu charmamunu paaLemu velupala agnitO 
kaalchivaesenu. 

లేవీ 9:12 అపుపడత్డు దహనబలి పశువును వధిుంచ్చను. అహర్దను కుమారులు అత్నికి దాని 
రకతమునపపగ్నుంపగా అత్డు బలిపీఠముచుట్లు దానిని ప్రోక్షుంచ్చను. 
laevee 9:12 appuDataDu dahanabali paSuvunu vadhiMchenu. aharOnu 
kumaarulu ataniki daani raktamunappagiMpagaa ataDu 
balipeeThamuchuTTu daanini prOkshiMchenu. 
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లేవీ 9:13 మర్యు వారు దహనబలి పశువుయొకక త్లను అవయవములను అత్నికి అపపగ్నుంపగా 
అత్డు బలిపీఠముమీద వాటిని దహుంచ్చను. 
laevee 9:13 mariyu vaaru dahanabali paSuvuyokka talanu avayavamulanu 
ataniki appagiMpagaa ataDu balipeeThamumeeda vaaTini dahiMchenu. 

లేవీ 9:14 అత్డు దాని ఆుంత్రములను కాళ్లను కడిగ్న బలిపీఠముమీదనుని దహనబలి ద్రవయముపైని 
దహుంచ్చను. 
laevee 9:14 ataDu daani aaMtramulanu kaaLlanu kaDigi 
balipeeThamumeedanunna dahanabali dravyamupaini dahiMchenu. 

లేవీ 9:15 అత్డు ప్రజల అరపణమును తీసికొని వచిె ప్రజలు అర్పుంచు పాపపర్హారారథబలియగు 
మేకను తీసికొని వధిుంచి మొదటిదానివలె దీనిని పాపపర్హారారథబలిగా అర్పుంచ్చను. 
laevee 9:15 ataDu prajala arpaNamunu teesikoni vachchi prajalu arpiMchu 
paapaparihaaraarthabaliyagu maekanu teesikoni vadhiMchi 
modaTidaanivale deenini paapaparihaaraarthabaligaa arpiMchenu. 

లేవీ 9:16 అపుపడత్డు దహనబలి పశువును తీసికొని విధిచొపుపన దానినర్పుంచ్చను. 
laevee 9:16 appuDataDu dahanabali paSuvunu teesikoni vidhichoppuna 
daaninarpiMchenu. 

లేవీ 9:17 అపుపడత్డు నైవేదయమును తెచిె దానిలోనుుండి చేరెడు తీసి ప్రాత్ఃకాలముందు చేసిన 
దహనబలి గాక బలిపీఠముమీద తీసినదానిని దహుంచ్చను. 
laevee 9:17 appuDataDu naivaedyamunu techchi daanilOnuMDi chaereDu 
teesi praata@hkaalamaMdu chaesina dahanabali gaaka 
balipeeThamumeeda teesinadaanini dahiMchenu. 

లేవీ 9:18 మర్యు మోషే ప్రజలు అర్పుంచు సమాధానబలి రూపమైన కోడెదూడను పొట్లులును 
వధిుంచ్చను. అహర్దను కుమారులు దాని రకతమును అత్నికి అపపగ్నుంపగా అత్డు బలిపీఠము చుట్లు 
దానిని ప్రోక్షుంచ్చను. 
laevee 9:18 mariyu mOshae prajalu arpiMchu samaadhaanabali 
roopamaina kODedooDanu poTTaelunu vadhiMchenu. aharOnu 
kumaarulu daani raktamunu ataniki appagiMpagaa ataDu balipeeThamu 
chuTTu daanini prOkshiMchenu. 

లేవీ 9:19 మర్యు వారు ఆ దూడ క్రొవుాను మేకక్రొవుాను క్రొవిాన తోకను ఆుంత్రములను కపుప 
క్రొవుాను మూత్రగ్రుంథులను కాలేజముమీది వపను అపపగ్నుంచిర్. 
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laevee 9:19 mariyu vaaru aa dooDa krovvunu maekakrovvunu krovvina 
tOkanu aaMtramulanu kappu krovvunu mootragraMthulanu 
kaalaejamumeedi vapanu appagiMchiri. 

లేవీ 9:20 బోరలమీద క్రొవుాను ఉుంచిర్. అత్డు బలిపీఠముమీద ఆ క్రొవుాను దహుంచ్చను. 
laevee 9:20 bOralameeda krovvunu uMchiri. ataDu balipeeThamumeeda aa 
krovvunu dahiMchenu. 

లేవీ 9:21 బోరలను కుడిజబబను యెహోవా సనిిధిలో అలాలడిుంచు అరపణముగా అహర్దను 
అలాలడిుంచ్చను అట్లల యెహోవా మోషేకు ఆజాపాిుంచ్చను. 
laevee 9:21 bOralanu kuDijabbanu yehOvaa sannidhilO allaaDiMchu 
arpaNamugaa aharOnu allaaDiMchenu aTlu yehOvaa mOshaeku 
aaj~naapiMchenu. 

లేవీ 9:22 అపుపడు అహర్దను పాపపర్హారారథబలిని దహనబలిని సమాధానబలిని అర్పుంచి, 
ప్రజలవైపునకు త్న చేతులెతిత వార్ని దీవిుంచిన త్రువాత్ దిగ్నవచ్చెను. 
laevee 9:22 appuDu aharOnu paapaparihaaraarthabalini dahanabalini 
samaadhaanabalini arpiMchi, prajalavaipunaku tana chaetuletti vaarini 
deeviMchina taruvaata digivachchenu. 

లేవీ 9:23 మోషే అహర్దనులు ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి పోయ్య వెలుపలికివచిె ప్రజలను దీవిుంపగా 
యెహోవా మహమ ప్రజలకుందర్కి కనబడెను. 
laevee 9:23 mOshae aharOnulu pratyakshapu guDaaramulOniki pOyi 
velupalikivachchi prajalanu deeviMpagaa yehOvaa mahima 
prajalakaMdariki kanabaDenu. 

లేవీ 9:24 యెహోవా సనిిధినుుండి అగ్ని బయలువెళ్లల బలిపీఠము మీదనుని దహనబలి ద్రవయమును 
క్రొవుాను కాలిెవేసెను; ప్రజలుందరు దానిని చూచి ఉతాాహధాని చేసి సగ్నలపడిర్. 
laevee 9:24 yehOvaa sannidhinuMDi agni bayaluveLli balipeeThamu 
meedanunna dahanabali dravyamunu krovvunu kaalchivaesenu; 
prajalaMdaru daanini choochi utsaahadhvani chaesi saagilapaDiri.  
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లేవీ 10:1 అహర్దను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు త్మ త్మ ధూపారుతలను తీసికొని వాటిలో 
నిపుపలుుంచి వాటిమీద ధూపద్రవయము వేసి, యెహోవా త్మకాజాపాిుంపని వేరొక అగ్నిని ఆయన సనిిధికి 
తేగా 

laevee 10:1 aharOnu kumaarulaina naadaabu abeehulu tama tama 
dhoopaartulanu teesikoni vaaTilO nippuluMchi vaaTimeeda 
dhoopadravyamu vaesi, yehOvaa tamakaaj~naapiMpani vaeroka agnini 
aayana sannidhiki taegaa 

లేవీ 10:2 యెహోవా సనిిధినుుండి అగ్ని బయలుదేర్ వార్ని కాలిెవేసెను; వారు యెహోవా సనిిధిని 
మృతిబుందిర్. 
laevee 10:2 yehOvaa sannidhinuMDi agni bayaludaeri vaarini 
kaalchivaesenu; vaaru yehOvaa sannidhini mRtiboMdiri. 

లేవీ 10:3 అపుపడు మోషే అహర్దనుతో ఇట్లనెను ఇది యెహోవా చ్చపిపన మాట్ నాయొదనోుుండు 
వార్యుందు నేను ననుి పర్శుదధపరచుకొుందును; ప్రజలుందర్యెదుట్ ననుి 
మహమపరచుకొుందును; 
laevee 10:3 appuDu mOshae aharOnutO iTlanenu idi yehOvaa cheppina 
maaTa naayoddanuMDu vaariyaMdu naenu nannu 
pariSuddhaparachukoMdunu; prajalaMdariyeduTa nannu 
mahimaparachukoMdunu; 

లేవీ 10:4 అహర్దను మౌనముగానుుండగా మోషే అహర్దను పిన త్ుండ్రియైన ఉజ్జయీేలు కుమారులైన 
మీష్ఠయేలును ఎలాాఫానును పిలిపిుంచి మీరు సమీపిుంచి పర్శుదధసథలము నెదుట్నుుండి పాళెము 
వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వార్తో చ్చపెపను. 
laevee 10:4 aharOnu maunamugaanuMDagaa mOshae aharOnu pina 
taMDriyaina ujjeeyaelu kumaarulaina meeshaayaelunu elsaaphaanunu 
pilipiMchi meeru sameepiMchi pariSuddhasthalamu neduTanuMDi 
paaLemu velupaliki mee sahOdarula Savamulanu mOsikonipOvuDani 
vaaritO cheppenu. 

లేవీ 10:5 మోషే చ్చపిపనట్లల వారు సమీపిుంచి చొకాకయ్యలను తీయకయే పాళెము వెలుపలికి వార్ని 
మోసికొనిపోయ్యర్. 
laevee 10:5 mOshae cheppinaTlu vaaru sameepiMchi chokkaayilanu 
teeyakayae paaLemu velupaliki vaarini mOsikonipOyiri. 
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లేవీ 10:6 అపుపడు మోషే అహర్దనును అత్ని కుమారులైన ఎలియాజరు ఈతామారును వార్తో 
మీరు చ్ఛవకుుండునట్లలను యెహోవా ఈ సరాసమాజముమీద ఆగ్రహపడకుుండునట్లలను, మీరు త్ల 
విర్యబోసికొనకూడదు; బట్ులను చిుంపుకొనకూడదు కాని, యెహోవా వార్ని కాలిెనుందుకు మీ 
సహోదరులైన ఇశ్రాయేలీయుల య్యుంటివారుందరు ఏడవ వచుెను. 
laevee 10:6 appuDu mOshae aharOnunu atani kumaarulaina eliyaajaru 
eetaamaarunu vaaritO meeru chaavakuMDunaTlunu yehOvaa ee 
sarvasamaajamumeeda aagrahapaDakuMDunaTlunu, meeru tala 
viriyabOsikonakooDadu; baTTalanu chiMpukonakooDadu kaani, yehOvaa 
vaarini kaalchinaMduku mee sahOdarulaina iSraayaeleeyula 
yiMTivaaraMdaru aeDava vachchunu. 

లేవీ 10:7 యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునిది గనుక మీరు చ్ఛవకుుండునట్లల మీరు ప్రత్యక్షపు 
గుడారముయొకక దాారములోనుుండి బయలు వెళ్లకూడదనెను. వారు మోషే చ్చపిపన మాట్ చొపుపన 
చేసిర్. 
laevee 10:7 yehOvaa abhishaekatailamu meemeeda nunnadi ganuka meeru 
chaavakuMDunaTlu meeru pratyakshapu guDaaramuyokka 
dvaaramulOnuMDi bayalu veLlakooDadanenu. vaaru mOshae cheppina 
maaTa choppuna chaesiri. 

లేవీ 10:8 మర్యు యెహోవా అహర్దనుతో ఇట్లనెను మీరు ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి వచుెనపుపడు 

laevee 10:8 mariyu yehOvaa aharOnutO iTlanenu meeru pratyakshapu 
guDaaramulOniki vachchunappuDu 

లేవీ 10:9 మీరు చ్ఛవకుుండునట్లల నీవును నీ కుమారులును ద్రాక్షారసమునే గాని మదయమునే గాని 
త్రాగకూడదు. 
laevee 10:9 meeru chaavakuMDunaTlu neevunu nee kumaarulunu 
draakshaarasamunae gaani madyamunae gaani traagakooDadu. 

లేవీ 10:10 మీరు ప్రతిషిుింపబడిన దానినుుండి లౌకికమైనదానిని, అపవిత్రమైనదానినుుండి 
పవిత్రమైనదానిని వేరుచేయుట్కును, 
laevee 10:10 meeru pratishThiMpabaDina daaninuMDi 
laukikamainadaanini, apavitramainadaaninuMDi pavitramainadaanini 
vaeruchaeyuTakunu, 
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లేవీ 10:11 యెహోవా మోషేచేత్ ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజాపాిుంచిన సమసత విధులను మీరు వార్కి 
బోధిుంచుట్కును ఇది మీ త్రత్రములకు నిత్యమైన కట్ుడ. 
laevee 10:11 yehOvaa mOshaechaeta iSraayaeleeyulaku aaj~naapiMchina 
samasta vidhulanu meeru vaariki bOdhiMchuTakunu idi mee 
tarataramulaku nityamaina kaTTaDa. 

లేవీ 10:12 అపుపడు మోషే అహర్దనుతోను మిగ్నలిన అత్ని కుమారులైన ఎలియాజరు 
ఈతామారులతోను ఇట్లనెను మీరు యెహోవా హోమ ద్రవయములలో మిగ్నలిన నైవేదయమును తీసికొని 
అది పొుంగకుుండ బలిపీఠము దగగర తినుడి; అది అతిపర్శుదధము. యెహోవా హోమ ద్రవయములోనుుండి 
అది నీకును నీ కుమారులకును నియమిుంపబడిన వుంతు. 
laevee 10:12 appuDu mOshae aharOnutOnu migilina atani kumaarulaina 
eliyaajaru eetaamaarulatOnu iTlanenu meeru yehOvaa hOma 
dravyamulalO migilina naivaedyamunu teesikoni adi poMgakuMDa 
balipeeThamu daggara tinuDi; adi atipariSuddhamu. yehOvaa hOma 
dravyamulOnuMDi adi neekunu nee kumaarulakunu niyamiMpabaDina 
vaMtu. 

లేవీ 10:13 కావున మీరు పర్శుదధసథలములో దానిని తినవలెను; నేను అటిు ఆజనాు పొుందితిని. 
laevee 10:13 kaavuna meeru pariSuddhasthalamulO daanini tinavalenu; 
naenu aTTi aaj~nanu poMditini. 

లేవీ 10:14 మర్యు అలాలడిుంచు బోరను ప్రతిషితి్మైన జబబను మీరు, అనగా నీవును నీతోపాట్ల నీ 
కుమారులును నీ కుమారెతలును పవిత్రసథలములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి ఇశ్రాయేలీయులు 
అర్పుంచు సమాధానబలులలోనుుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమిుంపబడిన వుంతులు. 
laevee 10:14 mariyu allaaDiMchu bOranu pratishThitamaina jabbanu 
meeru, anagaa neevunu neetOpaaTu nee kumaarulunu nee kumaartelunu 
pavitrasthalamulO tinavalenu. aelayanagaa avi iSraayaeleeyulu arpiMchu 
samaadhaanabalulalOnuMDi neekunu nee kumaarulakunu 
niyamiMpabaDina vaMtulu. 

లేవీ 10:15 హోమద్రవయ రూపమైన క్రొవుాను గాక యెహోవా సనిిధిని అలాలడిుంపబడిన దానిగా దానిని 
అలాలడిుంచునట్లల ప్రతిషితి్మైన జబబను అలాలడిుంచు బోరను తీసికొనిరావలెను. నిత్యమైన కట్ుడచొపుపన 
అవి నీకును నీ కుమారులకును చ్చుందును. అట్లల యెహోవా ఆజాపాిుంచ్చను. 
laevee 10:15 hOmadravya roopamaina krovvunu gaaka yehOvaa sannidhini 
allaaDiMpabaDina daanigaa daanini allaaDiMchunaTlu pratishThitamaina 
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jabbanu allaaDiMchu bOranu teesikoniraavalenu. nityamaina 
kaTTaDachoppuna avi neekunu nee kumaarulakunu cheMdunu. aTlu 
yehOvaa aaj~naapiMchenu. 

లేవీ 10:16 అపుపడు మోషే పాపపర్హారారథబలియగు మేకను కనుగొనవలెనని జాగ్రత్తగా 
వెదకినపుపడు అది కాలిపోయ్యయుుండెను. అత్డు అహర్దను కుమారులలో మిగ్నలిన ఎలియాజరు 
ఈతామారను వార్మీద ఆగ్రహపడి 

laevee 10:16 appuDu mOshae paapaparihaaraarthabaliyagu maekanu 
kanugonavalenani jaagrattagaa vedakinappuDu adi kaalipOyiyuMDenu. 
ataDu aharOnu kumaarulalO migilina eliyaajaru eetaamaaranu vaarimeeda 
aagrahapaDi 

లేవీ 10:17 మీరు పర్శుదధసథలములో ఆ పాపపర్హారారథబలి పశువును ఏల తినలేదు? అది 
అతిపర్శుదధము గదా. సమాజము యొకక దోషశ్చక్షను భర్ుంచి యెహోవా సనిిధిని వార్ నిమిత్తము 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కై ఆయన దానిని మీకిచ్చెను గదా. 
laevee 10:17 meeru pariSuddhasthalamulO aa paapaparihaaraarthabali 
paSuvunu aela tinalaedu? adi atipariSuddhamu gadaa. samaajamu yokka 
dOshaSikshanu bhariMchi yehOvaa sannidhini vaari nimittamu 
praayaSchittamu chaeyuTakai aayana daanini meekichchenu gadaa. 

లేవీ 10:18 ఇదిగో దాని రకతమును పర్శుదధసథలములోనికి తేవలెను గదా. నేను ఆజాపాిుంచినట్లల 
నిశెయముగా పర్శుదధసథలములో దానిని తినవలెనని చ్చపెపను. 
laevee 10:18 idigO daani raktamunu pariSuddhasthalamulOniki taevalenu 
gadaa. naenu aaj~naapiMchinaTlu niSchayamugaa pariSuddhasthalamulO 
daanini tinavalenani cheppenu. 

లేవీ 10:19 అుందుకు అహర్దను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపర్హారారథబలి పశువును దహనబలి 
ద్రవయమును యెహోవా సనిిధికి వారు తేగా ఇటిు ఆపదలు నాకు సుంభవిుంచ్చను. నేను 
పాపపర్హారారథమైనబలి ద్రవయమును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిుకి ముంచిదగునా అనెను. 
laevee 10:19 aMduku aharOnu mOshaetO idigO naeDu 
paapaparihaaraarthabali paSuvunu dahanabali dravyamunu yehOvaa 
sannidhiki vaaru taegaa iTTi aapadalu naaku saMbhaviMchenu. naenu 
paapaparihaaraarthamainabali dravyamunu naeDu tininayeDala adi 
yehOvaa dRshTiki maMchidagunaa anenu. 

లేవీ 10:20 మోషే ఆ మాట్ విని ఒపుపకొనెను. 
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laevee 10:20 mOshae aa maaTa vini oppukonenu.  
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లేవీ 11:1 మర్యు యెహోవా మోషే అహర్దనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 11:1 mariyu yehOvaa mOshae aharOnulaku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 11:2 మీరు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుడి భూమిమీదనుని జ్జవులనిిటిలోను మీరు ఈ జ్జవులను 
మాత్రము తినవచుెను; 
laevee 11:2 meeru iSraayaeleeyulatO iTlanuDi bhoomimeedanunna 
jeevulanniTilOnu meeru ee jeevulanu maatramu tinavachchunu; 

లేవీ 11:3 జుంతువులలో ఏది డెకకలుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుెను గాని 

laevee 11:3 jaMtuvulalO aedi Dekkalugaladai nemaruvaeyunO daani 
tinavachchunu gaani 

లేవీ 11:4 నెమరువేయు వాటిలోను రెుండు డెకకలుగల వాటిలోను వీటిని తినకూడదు, ఒుంట్ట 
నెమరువేయును గాని దానికి రెుండు డెకకలు లేవు గనుక అది మీకు అపవిత్రము. 
laevee 11:4 nemaruvaeyu vaaTilOnu reMDu Dekkalugala vaaTilOnu veeTini 
tinakooDadu, oMTe nemaruvaeyunu gaani daaniki reMDu Dekkalu laevu 
ganuka adi meeku apavitramu. 

లేవీ 11:5 పొటిు కుుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెుండు డెకకలు లేవు గనుక అది మీకు 
అపవిత్రము. 
laevee 11:5 poTTi kuMdaelu nemaruvaeyunu gaani daaniki reMDu Dekkalu 
laevu ganuka adi meeku apavitramu. 

లేవీ 11:6 కుుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెుండు డెకకలు లేవు గనుక అది మీకు అపవిత్రము. 
laevee 11:6 kuMdaelu nemaruvaeyunu gaani daaniki reMDu Dekkalu laevu 
ganuka adi meeku apavitramu. 

లేవీ 11:7 పుంది విడిగానుుండు రెుండు డెకకలు గలదిగాని అది నెమరువేయదు గనుక అది మీకు 
అపవిత్రము. 
laevee 11:7 paMdi viDigaanuMDu reMDu Dekkalu galadigaani adi 
nemaruvaeyadu ganuka adi meeku apavitramu. 

లేవీ 11:8 వాటి మాుంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను ముట్ుకూడదు; అవి మీకు 
అపవిత్రములు. 
laevee 11:8 vaaTi maaMsamunu meeru tinakooDadu; vaaTi 
kaLaebaramulanu muTTakooDadu; avi meeku apavitramulu. 
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లేవీ 11:9 జలచరములనిిటిలో వీటిని తినవచుెను; సముద్రములోనేమి, నదులలోనేమి, యే 
నీళ్లలోనేమి, వేటికి రెకకలు పొలుసులు ఉుండునో వాటిని తినవచుెను. 
laevee 11:9 jalacharamulanniTilO veeTini tinavachchunu; 
samudramulOnaemi, nadulalOnaemi, yae neeLlalOnaemi, vaeTiki rekkalu 
polusulu uMDunO vaaTini tinavachchunu. 

లేవీ 11:10 సముద్రములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత జలచరములలోను సమసత 
జలజుంతువులలోను వేటికి రెకకలు పొలుసులు ఉుండవో అవనిియు మీకు హేయములు; 
laevee 11:10 samudramulalOnaemi, nadulalOnaemi, samasta 
jalacharamulalOnu samasta jalajaMtuvulalOnu vaeTiki rekkalu polusulu 
uMDavO avanniyu meeku haeyamulu; 

లేవీ 11:11 అవి మీకు హేయములుగానే ఉుండవలెను. వాటి మాుంసమును తినకూడదు, వాటి 
కళేబరములను హేయములుగా ఎుంచుకొనవలెను. 
laevee 11:11 avi meeku haeyamulugaanae uMDavalenu. vaaTi 
maaMsamunu tinakooDadu, vaaTi kaLaebaramulanu haeyamulugaa 
eMchukonavalenu. 

లేవీ 11:12 నీళ్లలో దేనికి రెకకలు పొలుసులు ఉుండవో అది మీకు హేయము. 
laevee 11:12 neeLlalO daeniki rekkalu polusulu uMDavO adi meeku 
haeyamu. 

లేవీ 11:13 పక్షులలో వీటిని హేయములుగా ఎుంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదు ోఇవి హేయములు; 
పక్షరాజు, పెద ోబోరువ, 
laevee 11:13 pakshulalO veeTini haeyamulugaa eMchukonavalenu. veeTini 
tinavaddu ivi haeyamulu; pakshiraaju, pedda bOruva, 

లేవీ 11:14 క్రుంచపక్ష, గద,ో తెలలగద,ో ప్రతివిధమైన గద,ో 
laevee 11:14 krauMchapakshi, gadda, tellagadda, pratividhamaina gadda, 

లేవీ 11:15 ప్రతివిధమైన కాకి, నిపుపకోడి, 
laevee 11:15 pratividhamaina kaaki, nippukODi, 

లేవీ 11:16 కపిర్గాడు, కోకిల, 
laevee 11:16 kapirigaaDu, kOkila, 

లేవీ 11:17 ప్రతివిధమైన డేగ, 
laevee 11:17 pratividhamaina Daega, 
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లేవీ 11:18 పైగ్నడికుంట్ట, చ్చరువుకాకి, గుడలగూబ, హుంస, గూడబాతు, నలలబోరువ, 
laevee 11:18 paigiDikaMTe, cheruvukaaki, guDlagooba, haMsa, 
gooDabaatu, nallabOruva, 

లేవీ 11:19 సుంకుబుడి కొుంగ, ప్రతివిధమైన కొుంగ, కుకుడు గువా, గబిబలము. 
laevee 11:19 saMkubuDi koMga, pratividhamaina koMga, kukuDu guvva, 
gabbilamu. 

లేవీ 11:20 రెకకలుకలిగ్న నాలుగుకాళ్లతో చర్ుంచు చరములనిియు మీకు హేయములు. 
laevee 11:20 rekkalukaligi naalugukaaLlatO chariMchu charamulanniyu 
meeku haeyamulu. 

లేవీ 11:21 అయ్యతే నాలుగు కాళ్లతో చర్ుంచుచు నేలగుంతులు వేయుట్కు కాళ్లమీద తొడలుగల 
పురుగులనిి తినవచుెను. 
laevee 11:21 ayitae naalugu kaaLlatO chariMchuchu naelagaMtulu 
vaeyuTaku kaaLlameeda toDalugala purugulanni tinavachchunu. 

లేవీ 11:22 నేత్మిడత్ గాని చినిమిడత్ గాని ఆకుమిడత్ గాని మిడత్లలో ప్రతి విధమైనది 
తినవచుెను. 
laevee 11:22 naetamiData gaani chinnamiData gaani aakumiData gaani 
miDatalalO prati vidhamainadi tinavachchunu. 

లేవీ 11:23 నాలుగు కాళ్లలగల పురుగులనిియు మీకు హేయములు. 
laevee 11:23 naalugu kaaLlugala purugulanniyu meeku haeyamulu. 

లేవీ 11:24 వాటివలన మీరు అపవిత్రలగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిున ప్రతివాడు 
సయుంకాలము వరకు అపవిత్రడగును. 
laevee 11:24 vaaTivalana meeru apavitrulaguduru vaaTi kaLaebaramulanu 
muTTina prativaaDu saayaMkaalamu varaku apavitruDagunu. 

లేవీ 11:25 వాటి కళేబరములలో కొుంచ్చమైనను మోసిన ప్రతివాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని 
సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడగును. 
laevee 11:25 vaaTi kaLaebaramulalO koMchemainanu mOsina prativaaDu 
tana baTTalu udukukoni saayaMkaalamuvaraku apavitruDagunu. 

లేవీ 11:26 రెుండుడెకకలు గల జుంతువులనిిటిలో విడిగా చీలిన డెకకలు లేకయు, నెమరువేయకయు 
నుుండునవి మీకు అపవిత్రములు, వాటి కళేబరములను ముటిున ప్రతివాడు అపవిత్రడగును. 
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laevee 11:26 reMDuDekkalu gala jaMtuvulanniTilO viDigaa cheelina 
Dekkalu laekayu, nemaruvaeyakayu nuMDunavi meeku apavitramulu, 
vaaTi kaLaebaramulanu muTTina prativaaDu apavitruDagunu. 

లేవీ 11:27 నాలుగు కాళ్లతో నడుచు సమసత జ్జవరాసులలో ఏవి అరకాలితో నడుచునో అవనిియు 
అపవిత్రములు; వాటి కళేబరములను ముటిున ప్రతివాడు సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడగును; 
laevee 11:27 naalugu kaaLlatO naDuchu samasta jeevaraasulalO aevi 
arakaalitO naDuchunO avanniyu apavitramulu; vaaTi kaLaebaramulanu 
muTTina prativaaDu saayaMkaalamuvaraku apavitruDagunu; 

లేవీ 11:28 వాటి కళేబరమును మోసిన ప్రతివాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని సయుంకాలమువరకు 
అపవిత్రడగును; అవి మీకు అపవిత్రమైనవి. 
laevee 11:28 vaaTi kaLaebaramunu mOsina prativaaDu tana baTTalu 
udukukoni saayaMkaalamuvaraku apavitruDagunu; avi meeku 
apavitramainavi. 

లేవీ 11:29 నేలమీద ప్రాకు జ్జవరాసులలో మీకు అపవిత్రమైనవి ఏవేవనగా, చిని ముుంగ్నస, చిని 
పుందికొకుక, ప్రతి విధమైన బలిల, 
laevee 11:29 naelameeda praaku jeevaraasulalO meeku apavitramainavi 
aevaevanagaa, chinna muMgisa, chinna paMdikokku, prati vidhamaina 
balli, 

లేవీ 11:30 ఊసరవెలిల, నేల మొసలి, తొుండ, సరట్ము, అడవి యెలుక. 
laevee 11:30 oosaravelli, naela mosali, toMDa, saraTamu, aDavi yeluka. 

లేవీ 11:31 ప్రాకువాటిలో ఇవి మీకు అపవిత్రములు; ఇవి చచిెన త్రువాత్ వీటిని ముటిున ప్రతివాడు 
సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడగును. 
laevee 11:31 praakuvaaTilO ivi meeku apavitramulu; ivi chachchina 
taruvaata veeTini muTTina prativaaDu saayaMkaalamuvaraku 
apavitruDagunu. 

లేవీ 11:32 వాటిలో చచిెనదాని కళేబరము దేనిమీదపడునో అది అపవిత్రమగును. అది 
చ్చకకపాత్రయే గాని బట్ుయే గాని చరమమే గాని సుంచియే గాని పనిచేయు ఉపకరణము ఏదియు గాని 
అయ్యనయెడల దానిని నీళ్లలో వేయవలెను. అది సయుంకాలమువరకు అపవిత్రమైయుుండును; 
త్రువాత్ అది పవిత్రమగును. 
laevee 11:32 vaaTilO chachchinadaani kaLaebaramu daenimeedapaDunO 
adi apavitramagunu. adi chekkapaatrayae gaani baTTayae gaani 
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charmamae gaani saMchiyae gaani panichaeyu upakaraNamu aediyu gaani 
ayinayeDala daanini neeLlalO vaeyavalenu. adi saayaMkaalamuvaraku 
apavitramaiyuMDunu; taruvaata adi pavitramagunu. 

లేవీ 11:33 వీటిలో ఏదైనను ముంటిపాత్రలో పడినయెడల దానిలోనిదుంత్యు అపవిత్రమగును; మీరు 
దానిని పగులగొట్ువలెను. 
laevee 11:33 veeTilO aedainanu maMTipaatralO paDinayeDala 
daanilOnidaMtayu apavitramagunu; meeru daanini pagulagoTTavalenu. 

లేవీ 11:34 తినదగ్నన ఆహారముంత్టిలో దేనిమీద ఆ నీళ్లు పడునో అది అపవిత్రమగును. అటిు 
పాత్రలో త్రాగ్నన యే పానీయమును అపవిత్రము. 
laevee 11:34 tinadagina aahaaramaMtaTilO daenimeeda aa neeLLu 
paDunO adi apavitramagunu. aTTi paatralO traagina yae paaneeyamunu 
apavitramu. 

లేవీ 11:35 వాటి కళేబరములలో కొుంచ్చము దేనిమీదపడునో అది అపవిత్రమగును. అది 
పొయ్యయయైనను కుుంపటియైనను దానిని పగులగొట్ువలెను. అవి అపవిత్రములు, అవి మీకు 
అపవిత్రములుగా ఉుండవలెను. 
laevee 11:35 vaaTi kaLaebaramulalO koMchemu daenimeedapaDunO adi 
apavitramagunu. adi poyyiyainanu kuMpaTiyainanu daanini 
pagulagoTTavalenu. avi apavitramulu, avi meeku apavitramulugaa 
uMDavalenu. 

లేవీ 11:36 అయ్యతే విసతరమైన నీళ్లలగల ఊట్లోగాని గుుంట్లోగాని కళేబరము పడినను ఆ నీళ్లల 
అపవిత్రములు కావు గాని కళేబరమునకు త్గ్నలినది అపవిత్రమగును. 
laevee 11:36 ayitae vistaaramaina neeLlugala ooTalOgaani guMTalOgaani 
kaLaebaramu paDinanu aa neeLlu apavitramulu kaavu gaani 
kaLaebaramunaku tagilinadi apavitramagunu. 

లేవీ 11:37 వాటి కళేబరములలో కొుంచ్చము వితుతకట్లు విత్తనములమీద పడినను అవి అపవిత్రములు 
కావు గాని 

laevee 11:37 vaaTi kaLaebaramulalO koMchemu vittukaTTu 
vittanamulameeda paDinanu avi apavitramulu kaavu gaani 

లేవీ 11:38 ఆ విత్తనములమీద నీళ్లల పోసిన త్రువాత్ కళేబరములో కొుంచ్చము వాటిమీద 
పడినయెడల అవి మీకు అపవిత్రములగును.  
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laevee 11:38 aa vittanamulameeda neeLlu pOsina taruvaata 
kaLaebaramulO koMchemu vaaTimeeda paDinayeDala avi meeku 
apavitramulagunu.  

లేవీ 11:39 మీరు తినదగ్నన జుంతువులలో ఏదైనను చచిెనయెడల దాని కళేబరమును ముట్లువాడు 
సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడగును. 
laevee 11:39 meeru tinadagina jaMtuvulalO aedainanu chachchinayeDala 
daani kaLaebaramunu muTTuvaaDu saayaMkaalamuvaraku 
apavitruDagunu. 

లేవీ 11:40 దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని సయుంకాలమువరకు 
అపవిత్రడగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని సయుంకాలమువరకు 
అపవిత్రడగును. 
laevee 11:40 daani kaLaebaramulO aedainanu tinuvaaDu tana baTTalu 
udukukoni saayaMkaalamuvaraku apavitruDagunu. daani kaLaebaramunu 
mOyuvaaDu tana baTTalu udukukoni saayaMkaalamuvaraku 
apavitruDagunu. 

లేవీ 11:41 నేలమీద ప్రాకు జ్జవరాసులనిియు హేయములు, వాటిని తినకూడదు. 
laevee 11:41 naelameeda praaku jeevaraasulanniyu haeyamulu, vaaTini 
tinakooDadu. 

లేవీ 11:42 నేలమీద ప్రాకు జ్జవరాసులనిిటిలో కడుపుతో చర్ుంచుదానినైనను నాలుగుకాళ్లతో 
చర్ుంచుదానినైనను చ్ఛలా కాళ్లలగల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 
laevee 11:42 naelameeda praaku jeevaraasulanniTilO kaDuputO 
chariMchudaaninainanu naalugukaaLlatO chariMchudaaninainanu chaalaa 
kaaLlugala daaninainanu meeru tinakooDadu; avi haeyamulu. 

లేవీ 11:43 ప్రాకు జ్జవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమను మీరు హేయపరచుకొనకూడదు; 
వాటివలన అపవిత్రలగునట్లల వాటివలన అపవిత్రత్ కలుగజేసికొనకూడదు. 
laevee 11:43 praaku jeevaraasulalO daeninainanu tini mimmunu meeru 
haeyaparachukonakooDadu; vaaTivalana apavitrulagunaTlu vaaTivalana 
apavitrata kalugajaesikonakooDadu. 

లేవీ 11:44 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పర్శుదుధడను గనుక మీరు 
పర్శుదుధలైయుుండునట్లల మిముమను మీరు పర్శుదపోరచుకొనవలెను. నేలమీద ప్రాకు జ్జవరాసులలో 
దేనివలనను మిముమను మీరు అపవిత్రపరచుకొనకూడదు. 
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laevee 11:44 naenu mee daevuDanaina yehOvaanu; naenu pariSuddhuDanu 
ganuka meeru pariSuddhulaiyuMDunaTlu mimmunu meeru 
pariSuddaparachukonavalenu. naelameeda praaku jeevaraasulalO 
daenivalananu mimmunu meeru apavitraparachukonakooDadu. 

లేవీ 11:45 నేను మీకు దేవుడనైయుుండుట్కు ఐగుపుత దేశములోనుుండి మిముమను రపిపుంచిన 
యెహోవాను; నేను పర్శుదుధడను గనుక మీరును పర్శుదుధలు కావలెను. 
laevee 11:45 naenu meeku daevuDanaiyuMDuTaku aiguptu 
daeSamulOnuMDi mimmunu rappiMchina yehOvaanu; naenu 
pariSuddhuDanu ganuka meerunu pariSuddhulu kaavalenu. 

లేవీ 11:46 అపవిత్రమైన దానికిని పవిత్రమైన దానికిని తినదగ్నన జుంతువులకును తినదగని 
జుంతువులకును భేదము చేయునట్లల 
laevee 11:46 apavitramaina daanikini pavitramaina daanikini tinadagina 
jaMtuvulakunu tinadagani jaMtuvulakunu bhaedamu chaeyunaTlu 

లేవీ 11:47 జుంతువులను గూర్ెయు, పక్షులను గూర్ెయు, జలచరములైన సమసత జ్జవులను 
గూర్ెయు, నేలమీద ప్రాకు సమసత జ్జవులను గూర్ెయు చేసిన విధి య్యదే అని చ్చపుపమనెను. 
laevee 11:47 jaMtuvulanu goorchiyu, pakshulanu goorchiyu, 
jalacharamulaina samasta jeevulanu goorchiyu, naelameeda praaku 
samasta jeevulanu goorchiyu chaesina vidhi yidae ani cheppumanenu.  



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 72 of 191 

 
 

laeveeyakaaMDamu 

adhyaayamu 12 

English Transliteration Parallel Bible 
 

 
 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com  



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 73 of 191 

లేవీ 12:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 12:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 12:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఒక స్త్రీ గరభవతియై మగపిలలను కనినయెడల 
ఆమెయేడు దినములు పుర్టాలై యుుండవలెను. ఆమె తాను ముట్లుదై కడగానుుండు దినముల 
లెకకనుబటిు పుర్టాలై యుుండవలెను. 
laevee 12:2 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu oka stree garbhavatiyai 
magapillanu kaninayeDala aameyaeDu dinamulu puriTaalai yuMDavalenu. 
aame taanu muTTudai kaDagaanuMDu dinamula lekkanubaTTi puriTaalai 
yuMDavalenu. 

లేవీ 12:3 ఎనిమిదవ దినమున బిడకిు సునితి చేయ్యుంపవలెను. 
laevee 12:3 enimidava dinamuna biDDaku sunnati chaeyiMpavalenu. 

లేవీ 12:4 ఆమె త్న రకతశుదిధకొరకు ముపపదిమూడు దినములుుండి త్న రకతశుదిధ దినములు 
సుంపూరణమగువరకు ఆమె పర్శుదధమైన దేనినైనను ముట్ుకూడదు, పర్శుదధసథలములో 
ప్రవేశ్చుంపకూడదు. 
laevee 12:4 aame tana raktaSuddhikoraku muppadimooDu dinamuluMDi 
tana raktaSuddhi dinamulu saMpoorNamaguvaraku aame 
pariSuddhamaina daeninainanu muTTakooDadu, pariSuddhasthalamulO 
pravaeSiMpakooDadu. 

లేవీ 12:5 ఆమె ఆడుపిలలను కనినయెడల ఆమె తాను కడగా ఉుండునపపటివలె రెుండు వారములు 
పుర్టాలై ఉుండవలెను. ఆమె త్న రకతశుదిధ కొరకు అరువదియారు దినములు కడగా ఉుండవలెను. 
laevee 12:5 aame aaDupillanu kaninayeDala aame taanu kaDagaa 
uMDunappaTivale reMDu vaaramulu puriTaalai uMDavalenu. aame tana 
raktaSuddhi koraku aruvadiyaaru dinamulu kaDagaa uMDavalenu. 

లేవీ 12:6 కుమారునికొరకే గాని కుమారెతకొరకే గాని ఆమె శుదిధదినములు సుంపూర్తయైన త్రువాత్ 
ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱ్ఱపిలలను, పాపపర్హారారథబలిగా ఒక పావురపు పిలలనైనను తెలల 
గువానైనను ప్రత్యక్షపు గుడారము యొకక దాారమునకు యాజకునియొదకోు తీసికొనిరావలెను.  
laevee 12:6 kumaarunikorakae gaani kumaartekorakae gaani aame 
Suddhidinamulu saMpoortiyaina taruvaata aame dahanabaligaa oka 
yaeDaadi go~r~rapillanu, paapaparihaaraarthabaligaa oka paavurapu 
pillanainanu tella guvvanainanu pratyakshapu guDaaramu yokka 
dvaaramunaku yaajakuniyoddaku teesikoniraavalenu.  



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 74 of 191 

లేవీ 12:7 అత్డు యెహోవా సనిిధిని దానినర్పుంచి ఆమె నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా ఆమె 
రకతస్రావ విషయమై ఆమె పవిత్రపరచబడును. ఇది మగపిలలనుగాని ఆడుపిలలనుగాని కనిన స్త్రీనిగూర్ెన 
విధి. 
laevee 12:7 ataDu yehOvaa sannidhini daaninarpiMchi aame nimittamu 
praayaSchittamu chaeyagaa aame raktasraava vishayamai aame 
pavitraparachabaDunu. idi magapillanugaani aaDupillanugaani kanina 
streenigoorchina vidhi. 

లేవీ 12:8 ఆమె గొఱ్ఱపిలలను తేజాలనియెడల ఆమె రెుండు తెలల గువాలనైనను రెుండు పావురపు 
పిలలలనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపర్హారారథబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 
యాజకుడు ఆమె నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా ఆమెకు పవిత్రత్ కలుగును.  
laevee 12:8 aame go~r~rapillanu taejaalaniyeDala aame reMDu tella 
guvvalanainanu reMDu paavurapu pillalanainanu dahanabaligaa 
okadaanini, paapaparihaaraarthabaligaa oka daanini teesikoniraavalenu. 
yaajakuDu aame nimittamu praayaSchittamu chaeyagaa aameku pavitrata 
kalugunu.   
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లేవీ 13:1 మర్యు యెహోవా మోషే అహర్దనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
laevee 13:1 mariyu yehOvaa mOshae aharOnulaku eelaagu selavichchenu. 

లేవీ 13:2 ఒకని దేహచరమముందు వాపుగాని పకుకగాని నిగనిగలాడు మచెగాని యుుండి వాని 
దేహచరమముందు కుష్యపిొడవుంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహర్దను నొదకోైనను యాజకులైన 
అత్ని కుమారులలో ఒకనియొదకోైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 
laevee 13:2 okani daehacharmamaMdu vaapugaani pakkugaani 
niganigalaaDu machchagaani yuMDi vaani daehacharmamaMdu 
kushThupoDavaMTidi kanabaDinayeDala yaajakuDaina aharOnu 
noddakainanu yaajakulaina atani kumaarulalO okaniyoddakainanu vaani 
teesikoniraavalenu. 

లేవీ 13:3 ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమముందుని ఆ పొడను చూడగా ఆ పొడయుందలి వెుండ్రుకలు 
తెలలబార్నయెడలను, ఆ పొడ అత్ని దేహచరమముకుంట్ట పలలముగా కనబడినయెడలను అది కుష్య ి
పొడ. యాజకుడు వాని చూచి అపవిత్రడని నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 13:3 aa yaajakuDu vaani daehacharmamaMdunna aa poDanu 
chooDagaa aa poDayaMdali veMDrukalu tellabaarinayeDalanu, aa poDa 
atani daehacharmamukaMTe pallamugaa kanabaDinayeDalanu adi 
kushThu poDa. yaajakuDu vaani choochi apavitruDani nirNayiMpavalenu. 

లేవీ 13:4 నిగనిగలాడు మచె చరమములకుంట్ట పలలముకాక వాని దేహచరమముందు తెలలగా 
కనబడినయెడలను, దాని వెుండ్రుకలు తెలలబారకునియెడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ 
పొడగలవానిని కడగా ఉుంచవలెను. 
laevee 13:4 niganigalaaDu machcha charmamulakaMTe pallamukaaka 
vaani daehacharmamaMdu tellagaa kanabaDinayeDalanu, daani 
veMDrukalu tellabaarakunnayeDalanu aa yaajakuDu aeDu dinamulu aa 
poDagalavaanini kaDagaa uMchavalenu. 

లేవీ 13:5 ఏడవనాడు యాజకుడు వానిని చూడవలెను. ఆ పొడ చరమముందు వాయపిుంపక అట్లల 
ఉుండినయెడల, యాజకుడు మర్ యేడు దినములు వాని కడగా ఉుంచవలెను. 
laevee 13:5 aeDavanaaDu yaajakuDu vaanini chooDavalenu. aa poDa 
charmamaMdu vyaapiMpaka aTlae uMDinayeDala, yaajakuDu mari yaeDu 
dinamulu vaani kaDagaa uMchavalenu. 
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లేవీ 13:6 ఏడవనాడు యాజకుడు రెుండవసర్ వాని చూడవలెను. అపుపడు ఆ పొడ చరమముందు 
వాయపిుంపక అదే తీరున ఉుండినయెడల యాజకుడు వానిని పవిత్రడని నిరణయ్యుంపవలెను; అది పకేక, 
వాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని పవిత్రడగును. 
laevee 13:6 aeDavanaaDu yaajakuDu reMDavasaari vaani chooDavalenu. 
appuDu aa poDa charmamaMdu vyaapiMpaka adae teeruna uMDinayeDala 
yaajakuDu vaanini pavitruDani nirNayiMpavalenu; adi pakkae, vaaDu tana 
baTTalu udukukoni pavitruDagunu. 

లేవీ 13:7 అయ్యతే వాడు త్న శుదిధవిషయము యాజకునికి కనబడిన త్రువాత్ ఆ పకుక చరమముందు 
విసతరముగా వాయపిుంచినయెడల వాడు రెుండవసర్ యాజకునికి కనబడవలెను. 
laevee 13:7 ayitae vaaDu tana Suddhivishayamu yaajakuniki kanabaDina 
taruvaata aa pakku charmamaMdu vistaaramugaa vyaapiMchinayeDala 
vaaDu reMDavasaari yaajakuniki kanabaDavalenu. 

లేవీ 13:8 అపుపడు ఆ పకుక చరమముందు వాయపిుంచినయెడల యాజకుడు వాడు అపవిత్రడని 
నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 13:8 appuDu aa pakku charmamaMdu vyaapiMchinayeDala 
yaajakuDu vaaDu apavitruDani nirNayiMpavalenu. 

లేవీ 13:9 కుష్యపిొడ యొకనికి కలిగ్ననయెడల యాజకునియొదకోు వానిని తీసికొనిరావలెను. 
laevee 13:9 kushThupoDa yokaniki kaliginayeDala yaajakuniyoddaku 
vaanini teesikoniraavalenu. 

లేవీ 13:10 యాజకుడు వాని చూడగా తెలలని వాపు చరమముందు కనబడినయెడలను, అది 
వెుండ్రుకలను తెలలబార్నయెడలను, వాపులో పచిెమాుంసము కనబడినయెడలను, 
laevee 13:10 yaajakuDu vaani chooDagaa tellani vaapu charmamaMdu 
kanabaDinayeDalanu, adi veMDrukalanu tellabaarinayeDalanu, vaapulO 
pachchimaaMsamu kanabaDinayeDalanu, 

లేవీ 13:11 అది వాని దేహచరమముందు పాత్దైన కుషిము గనుక యాజకుడు వాడు అపవిత్రడని 
నిరణయ్యుంపవలెను, వానిని కడగా ఉుంచకూడదు; వాడు అపవిత్రడు. 
laevee 13:11 adi vaani daehacharmamaMdu paatadaina kushThamu ganuka 
yaajakuDu vaaDu apavitruDani nirNayiMpavalenu, vaanini kaDagaa 
uMchakooDadu; vaaDu apavitruDu. 
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లేవీ 13:12 కుషమిు చరమముందు విసతరముగా పుటిునపుపడు యాజకుడు చూచినుంత్వరకు ఆ 
పొడగలవాని త్ల మొదలుకొని పాదములవరకు కుషమిు వాని చరమముంత్యు 
వాయపిుంచియుుండినయెడల 

laevee 13:12 kushThamu charmamaMdu vistaaramugaa puTTinappuDu 
yaajakuDu choochinaMtavaraku aa poDagalavaani tala modalukoni 
paadamulavaraku kushThamu vaani charmamaMtayu 
vyaapiMchiyuMDinayeDala 

లేవీ 13:13 యాజకుడు వానిని చూడవలెను; ఆ కుషిము వాని దేహముంత్ట్ వాయపిుంచినయెడల ఆ 
పొడగలవాడు పవిత్రడని నిరణయ్యుంపవలెను. వాని ఒళ్లుంత్యు తెలలబారెను; వాడు పవిత్రడు. 
laevee 13:13 yaajakuDu vaanini chooDavalenu; aa kushThamu vaani 
daehamaMtaTa vyaapiMchinayeDala aa poDagalavaaDu pavitruDani 
nirNayiMpavalenu. vaani oLlaMtayu tellabaarenu; vaaDu pavitruDu. 

లేవీ 13:14 అయ్యతే వాని యొుంట్ పచిెమాుంసము కనబడు దినమున వాడు అపవిత్రడు. 
laevee 13:14 ayitae vaani yoMTa pachchimaaMsamu kanabaDu dinamuna 
vaaDu apavitruDu. 

లేవీ 13:15 యాజకుడు ఆ పచిెమాుంసమును చూచి వాడు అపవిత్రడని నిరణయ్యుంపవలెను. ఆ 
పచిెమాుంసము అపవిత్రమే; అది కుషమిు. 
laevee 13:15 yaajakuDu aa pachchimaaMsamunu choochi vaaDu 
apavitruDani nirNayiMpavalenu. aa pachchimaaMsamu apavitramae; adi 
kushThamu. 

లేవీ 13:16 అయ్యతే ఆ పచిెమాుంసము ఆర్ తెలలబార్నయెడల వాడు యాజకునియొదకోు రావలెను;  
laevee 13:16 ayitae aa pachchimaaMsamu aari tellabaarinayeDala vaaDu 
yaajakuniyoddaku raavalenu;  

లేవీ 13:17 యాజకుడు వాని చూడగా ఆ పొడ తెలలబార్నయెడల యాజకుడు ఆ పొడ పవిత్రమని 
నిరణయ్యుంపవలెను; వాడు పవిత్రడు. 
laevee 13:17 yaajakuDu vaani chooDagaa aa poDa tellabaarinayeDala 
yaajakuDu aa poDa pavitramani nirNayiMpavalenu; vaaDu pavitruDu. 

లేవీ 13:18 ఒకని దేహచరమముందు పుుండు పుటిు మానిన త్రువాత్ 

laevee 13:18 okani daehacharmamaMdu puMDu puTTi maanina taruvaata 
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లేవీ 13:19 ఆ పుుండుుండినచోట్ను తెలలని వాపైనను తెలుపుతో కూడిన యెరుపురుంగుగల పొడగాని 
నిగనిగలాడు తెలలని పొడగాని పుటిునయెడల, యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. 
laevee 13:19 aa puMDuMDinachOTanu tellani vaapainanu teluputO 
kooDina yerupuraMgugala poDagaani niganigalaaDu tellani poDagaani 
puTTinayeDala, yaajakuniki daani kanuparachavalenu. 

లేవీ 13:20 యాజకుడు దాని చూచినపుపడు అత్ని చూపునకు అది చరమముకుంట్ట పలలముగా 
కనబడినయెడలను, దాని వెుండ్రుకలు తెలలబార్ యుుండినయెడలను, యాజకుడు వాడు అపవిత్రడని 
నిరణయ్యుంపవలెను; అది ఆ పుుంటివలన పుటిున కుష్యపిొడ. 
laevee 13:20 yaajakuDu daani choochinappuDu atani choopunaku adi 
charmamukaMTe pallamugaa kanabaDinayeDalanu, daani veMDrukalu 
tellabaari yuMDinayeDalanu, yaajakuDu vaaDu apavitruDani 
nirNayiMpavalenu; adi aa puMTivalana puTTina kushThupoDa. 

లేవీ 13:21 యాజకుడు దాని చూచినపుపడు దానిలో తెలలని వెుండ్రుకలు లేకపోయ్యనయెడలను, అది 
చరమముకుంట్ట పలలముకాక కొుంచ్చము నయముగా కనబడినయెడలను, యాజకుడు ఏడు దినములు 
వానిని ప్రతేయకముగా ఉుంచవలెను. 
laevee 13:21 yaajakuDu daani choochinappuDu daanilO tellani veMDrukalu 
laekapOyinayeDalanu, adi charmamukaMTe pallamukaaka koMchemu 
nayamugaa kanabaDinayeDalanu, yaajakuDu aeDu dinamulu vaanini 
pratyaekamugaa uMchavalenu. 

లేవీ 13:22 అది చరమముందు విసతరముగా వాయపిుంచినయెడల యాజకుడు వాడు అపవిత్రడని 
నిరణయ్యుంపవలెను; అది కుష్యపిొడ. 
laevee 13:22 adi charmamaMdu vistaaramugaa vyaapiMchinayeDala 
yaajakuDu vaaDu apavitruDani nirNayiMpavalenu; adi kushThupoDa. 

లేవీ 13:23 నిగనిగలాడు పొడ వాయపిుంపక అట్లల ఉుండినయెడల అది దదురోు; యాజకుడు వాడు 
పవిత్రడని నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 13:23 niganigalaaDu poDa vyaapiMpaka aTlae uMDinayeDala adi 
dadduru; yaajakuDu vaaDu pavitruDani nirNayiMpavalenu. 

లేవీ 13:24 దదురోు కలిగ్నన దేహచరమముందు ఆ వాత్ యెఱ్ఱగానేగాని తెలలగానేగాని నిగనిగలాడు 
తెలలని మచెగానేగాని యుుండినయెడల యాజకుడు దాని చూడవలెను. 
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laevee 13:24 dadduru kaligina daehacharmamaMdu aa vaata 
ye~r~ragaanaegaani tellagaanaegaani niganigalaaDu tellani 
machchagaanaegaani yuMDinayeDala yaajakuDu daani chooDavalenu. 

లేవీ 13:25 నిగనిగలాడు ఆ మచెలోని వెుండ్రుకలు తెలలబార్నయెడలను, అది చరమముకుంట్ట 
పలలముగా కనబడినయెడలను, అది ఆ వాత్వలన పుటిున కుష్యపిొడ; యాజకుడు వాడు అపవిత్రడని 
నిరణయ్యుంపవలెను; అది కుషమిు. 
laevee 13:25 niganigalaaDu aa machchalOni veMDrukalu 
tellabaarinayeDalanu, adi charmamukaMTe pallamugaa 
kanabaDinayeDalanu, adi aa vaatavalana puTTina kushThupoDa; 
yaajakuDu vaaDu apavitruDani nirNayiMpavalenu; adi kushThamu. 

లేవీ 13:26 యాజకుడు దాని చూచునపుపడు అది నిగనిగలాడు మచెలో తెలలని వెుండ్రుకలు 
లేకయేగాని చరమముకుంట్ట పలలముగా నుుండకయేగాని కొుంత్ నయముగా కనబడినయెడల, 
యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని కడగా ఉుంచవలెను. 
laevee 13:26 yaajakuDu daani choochunappuDu adi niganigalaaDu 
machchalO tellani veMDrukalu laekayaegaani charmamukaMTe 
pallamugaa nuMDakayaegaani koMta nayamugaa kanabaDinayeDala, 
yaajakuDu aeDu dinamulu vaanini kaDagaa uMchavalenu. 

లేవీ 13:27 ఏడవనాడు యాజకుడు వాని చూచినపుపడు అది చరమముందు విసతరముగా 
వాయపిుంచినయెడల వాడు అపవిత్రడని నిరణయ్యుంపవలెను; అది కుషమిే. 
laevee 13:27 aeDavanaaDu yaajakuDu vaani choochinappuDu adi 
charmamaMdu vistaaramugaa vyaapiMchinayeDala vaaDu apavitruDani 
nirNayiMpavalenu; adi kushThamae. 

లేవీ 13:28 అయ్యతే నిగనిగలాడు మచె చరమముందు వాయపిుంపక ఆ చోట్నేయుుండి కొుంచ్చము 
నయముగా కనబడినయెడల అది వాత్పు వాపే; వాడు పవిత్రడని యాజకుడు నిరణయ్యుంపవలెను; అది 
వాత్పు ముంట్యే. 
laevee 13:28 ayitae niganigalaaDu machcha charmamaMdu vyaapiMpaka 
aa chOTanaeyuMDi koMchemu nayamugaa kanabaDinayeDala adi vaatapu 
vaapae; vaaDu pavitruDani yaajakuDu nirNayiMpavalenu; adi vaatapu 
maMTayae. 

లేవీ 13:29 పురుష్యనికైనను స్త్రీకైనను త్లయుందేమి గడమిుందేమి పొడ పుటిునయెడల, యాజకుడు ఆ 
పొడను చూడగా 
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laevee 13:29 purushunikainanu streekainanu talayaMdaemi 
gaDDamaMdaemi poDa puTTinayeDala, yaajakuDu aa poDanu chooDagaa 

లేవీ 13:30 అది చరమముకుంట్ల పలలముగాను సనిమైన పసుపుపచె వెుండ్రుకలు కలదిగాను 
కనబడినయెడల, వాడు అపవిత్రడని యాజకుడు నిరణయ్యుంపవలెను; అది బబబ, త్లమీదనేమి 
గడమిుమీదనేమి పుటిున కుషమిు. 
laevee 13:30 adi charmamukaMTae pallamugaanu sannamaina 
pasupupachcha veMDrukalu kaladigaanu kanabaDinayeDala, vaaDu 
apavitruDani yaajakuDu nirNayiMpavalenu; adi bobba, talameedanaemi 
gaDDamumeedanaemi puTTina kushThamu. 

లేవీ 13:31 యాజకుడు ఆ బబబయ్యన పొడను చూచినపుపడు అది చరమముకుంట్ట పలలము 
కానియెడలను, దానిలో నలలవెుండ్రుకలు లేనియెడలను, యాజకుడు ఆ బబబయ్యన పొడగలవానిని ఏడు 
దినములు ప్రతేయకముగా ఉుంచవలెను. 
laevee 13:31 yaajakuDu aa bobbayina poDanu choochinappuDu adi 
charmamukaMTe pallamu kaaniyeDalanu, daanilO nallaveMDrukalu 
laeniyeDalanu, yaajakuDu aa bobbayina poDagalavaanini aeDu dinamulu 
pratyaekamugaa uMchavalenu. 

లేవీ 13:32 ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ పొడను చూడవలెను. ఆ బబబ వాయపిుంపక 
యుుండినయెడలను, దానిలో పసుపుపచె వెుండ్రుకలు లేనియెడలను, చరమముకుంట్ట పలలము 
కానియెడలను,  
laevee 13:32 aeDavanaaDu yaajakuDu aa poDanu chooDavalenu. aa bobba 
vyaapiMpaka yuMDinayeDalanu, daanilO pasupupachcha veMDrukalu 
laeniyeDalanu, charmamukaMTe pallamu kaaniyeDalanu,  

లేవీ 13:33 వాడు క్షౌరము చేసికొనవలెను గాని ఆ బబబ క్షౌరము చేయకూడదు. యాజకుడు 
బబబగల వానిని మర్ యేడు దినములు ప్రతేయకముగా ఉుంచవలెను. 
laevee 13:33 vaaDu kshauramu chaesikonavalenu gaani aa bobba 
kshauramu chaeyakooDadu. yaajakuDu bobbagala vaanini mari yaeDu 
dinamulu pratyaekamugaa uMchavalenu. 

లేవీ 13:34 ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బబబను చూడగా అది చరమముందు బబబ వాయపిుంపక 
చరమముకుంట్ట పలలము కాక యుుండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవిత్రడని నిరణయ్యుంపవలెను. వాడు 
త్న బట్ులు ఉదుకుకొని పవిత్రడగును. 
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laevee 13:34 aeDavanaaDu yaajakuDu aa bobbanu chooDagaa adi 
charmamaMdu bobba vyaapiMpaka charmamukaMTe pallamu kaaka 
yuMDinayeDala, yaajakuDu vaaDu pavitruDani nirNayiMpavalenu. vaaDu 
tana baTTalu udukukoni pavitruDagunu. 

లేవీ 13:35 వాడు పవిత్రడని నిరణయ్యుంచిన త్రువాత్ బబబ విసతరముగా వాయపిుంచినయెడల 
యాజకుడు వాని చూడవలెను, 
laevee 13:35 vaaDu pavitruDani nirNayiMchina taruvaata bobba 
vistaaramugaa vyaapiMchinayeDala yaajakuDu vaani chooDavalenu, 

లేవీ 13:36 అపుపడు ఆ మాద వాయపిుంచి యుుండినయెడల యాజకుడు పసుపుపచె వెుండ్రుకలను 
వెదకనకకరలేదు; వాడు అపవిత్రడు. 
laevee 13:36 appuDu aa maada vyaapiMchi yuMDinayeDala yaajakuDu 
pasupupachcha veMDrukalanu vedakanakkaralaedu; vaaDu apavitruDu. 

లేవీ 13:37 అయ్యతే నిలిచిన ఆ మాదలో నలలవెుండ్రుకలు పుటిునయెడల ఆ మాద బాగుపడెను; వాడు 
పవిత్రడు; యాజకుడు వాడు పవిత్రడని నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 13:37 ayitae nilichina aa maadalO nallaveMDrukalu puTTinayeDala 
aa maada baagupaDenu; vaaDu pavitruDu; yaajakuDu vaaDu pavitruDani 
nirNayiMpavalenu. 

లేవీ 13:38 మర్యు పురుష్యని దేహపు చరమముందేమి స్త్రీ దేహపు చరమముందేమి నిగనిగలాడు 
మచెలు, అనగా నిగనిగలాడు తెలలనిమచెలు పుటిునయెడల 

laevee 13:38 mariyu purushuni daehapu charmamaMdaemi stree daehapu 
charmamaMdaemi niganigalaaDu machchalu, anagaa niganigalaaDu 
tellanimachchalu puTTinayeDala 

లేవీ 13:39 యాజకుడు వానిని చూడవలెను; వార్ దేహచరమముందు నిగనిగలాడు మచెలు వాడి 
యుుండినయెడల అది చరమముందు పుటిున యొక పొకుక; వాడు పవిత్రడు. 
laevee 13:39 yaajakuDu vaanini chooDavalenu; vaari daehacharmamaMdu 
niganigalaaDu machchalu vaaDi yuMDinayeDala adi charmamaMdu 
puTTina yoka pokku; vaaDu pavitruDu. 

లేవీ 13:40 త్లవెుండ్రుకలు రాలినవాడు బట్ు త్లవాడు; అయ్యనను వాడు పవిత్రడు. 
laevee 13:40 talaveMDrukalu raalinavaaDu baTTa talavaaDu; ayinanu 
vaaDu pavitruDu. 

లేవీ 13:41 ముఖమువైపున త్ల వెుండ్రుకలు రాలినవాడు బట్ు నొసటివాడు; వాడు పవిత్రడు. 
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laevee 13:41 mukhamuvaipuna tala veMDrukalu raalinavaaDu baTTa 
nosaTivaaDu; vaaDu pavitruDu. 

లేవీ 13:42 అయ్యనను బట్ు త్లయుందేగాని బట్ు నొసటియుందేగాని యెఱ్ఱగానుుండు తెలలని పొడ 
పుటిునయెడల, అది వాని బట్ు త్లయుందైనను బట్ు నొసటియుందైనను పుటిున కుషిము. 
laevee 13:42 ayinanu baTTa talayaMdaegaani baTTa nosaTiyaMdaegaani 
ye~r~ragaanuMDu tellani poDa puTTinayeDala, adi vaani baTTa 
talayaMdainanu baTTa nosaTiyaMdainanu puTTina kushThamu. 

లేవీ 13:43 యాజకుడు వానిని చూడవలెను. కుషమిు దేహచరమముందు కనబడునట్లల ఆ పొడ వాపు 
చూపునకు వాని బట్ు త్లయుందైనను వాని బట్ు నొసటియుందైనను ఎఱ్ఱగానుుండు తెలలని 
పొడయైనయెడల 

laevee 13:43 yaajakuDu vaanini chooDavalenu. kushThamu 
daehacharmamaMdu kanabaDunaTlu aa poDa vaapu choopunaku vaani 
baTTa talayaMdainanu vaani baTTa nosaTiyaMdainanu e~r~ragaanuMDu 
tellani poDayainayeDala 

లేవీ 13:44 వాడు కుషిర్దగ్న, వాడు అపవిత్రడు; యాజకుడు వాడు బతితగా అపవిత్రడని 
నిరణయ్యుంపవలెను; వాని కుషమిు వాని త్లలోనునిది. 
laevee 13:44 vaaDu kushTharOgi, vaaDu apavitruDu; yaajakuDu vaaDu 
bottigaa apavitruDani nirNayiMpavalenu; vaani kushThamu vaani 
talalOnunnadi. 

లేవీ 13:45 ఆ పొడగల కుషరి్దగ్న వస్త్రములను చిుంపివేయవలెను; వాడు త్ల విర్యబోసికొనవలెను; 
వాడు త్న పైపెదవిని కపుపకొని అపవిత్రడను అపవిత్రడను అని బిగగరగా పలుకవలెను. 
laevee 13:45 aa poDagala kushTharOgi vastramulanu chiMpivaeyavalenu; 
vaaDu tala viriyabOsikonavalenu; vaaDu tana paipedavini kappukoni 
apavitruDanu apavitruDanu ani biggaragaa palukavalenu. 

లేవీ 13:46 ఆ పొడ వానికి కలిగ్నన దినములనిియు వాడు అపవిత్రడై యుుండును; వాడు అపవిత్రడు 
గనుక ప్రతేయకముగానే నివసిుంపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల ఉుండవలెను. 
laevee 13:46 aa poDa vaaniki kaligina dinamulanniyu vaaDu apavitruDai 
yuMDunu; vaaDu apavitruDu ganuka pratyaekamugaanae 
nivasiMpavalenu; vaani nivaasamu paaLemunaku velupala uMDavalenu. 

లేవీ 13:47 మర్యు కుష్యపిొడ వస్త్రముందు కనబడునపుపడు అది గొఱ్ఱవెుండ్రుకల బట్ుయుందేమి 
నారబట్ుయుందేమి 
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laevee 13:47 mariyu kushThupoDa vastramaMdu kanabaDunappuDu adi 
go~r~raveMDrukala baTTayaMdaemi naarabaTTayaMdaemi 

లేవీ 13:48 నారతోనేగాని వెుండ్రుకలతోనేగాని నేసిన పడుగునుందేమి పేకయుందేమి తోలునుందేమి 
తోలుతో చేయబడు ఏయొక వసుతవునుందేమి పుటిు  
laevee 13:48 naaratOnaegaani veMDrukalatOnaegaani naesina 
paDugunaMdaemi paekayaMdaemi tOlunaMdaemi tOlutO chaeyabaDu 
aeyoka vastuvunaMdaemi puTTi  

లేవీ 13:49 ఆ పొడ ఆ బట్ుయుందేమి ఆ తోలునుందేమి ఆ పేకయుందేమి తోలుతో చేయబడిన 
వసుతవునుందేమి పచెదాళ్లగానేగాని యెఱ్ఱదాళ్లగానేగాని కనబడినయెడల, అది కుష్యపిొడ; 
యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. 
laevee 13:49 aa poDa aa baTTayaMdaemi aa tOlunaMdaemi aa 
paekayaMdaemi tOlutO chaeyabaDina vastuvunaMdaemi 
pachchadaaLugaanaegaani ye~r~radaaLugaanaegaani kanabaDinayeDala, 
adi kushThupoDa; yaajakuniki daani kanuparachavalenu. 

లేవీ 13:50 యాజకుడు ఆ పొడను చూచి పొడగల వాటిని ఏడు దినములు ప్రతేయకముగా 
ఉుంచవలెను. 
laevee 13:50 yaajakuDu aa poDanu choochi poDagala vaaTini aeDu 
dinamulu pratyaekamugaa uMchavalenu. 

లేవీ 13:51 ఏడవనాడు అత్డు ఆ పొడను చూడవలెను. అపుపడు ఆ వస్త్రముందు, అనగా 
పడుగునుందేగాని పేకయుందేగాని తోలునుందేగాని తోలుతో చేసిన వసుతవునుందేగాని ఆ పొడ 
వాయపిుంచినయెడల అది కొరుకుడు కుషమిు; అది అపవిత్రము. 
laevee 13:51 aeDavanaaDu ataDu aa poDanu chooDavalenu. appuDu aa 
vastramaMdu, anagaa paDugunaMdaegaani paekayaMdaegaani 
tOlunaMdaegaani tOlutO chaesina vastuvunaMdaegaani aa poDa 
vyaapiMchinayeDala adi korukuDu kushThamu; adi apavitramu. 

లేవీ 13:52 కావున అత్డు ఆ పొడ దేనిలో ఉనిదో ఆ వస్త్రమును నారతోనేమి వెుండ్రుకలతోనేమి 
చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన ప్రతి వసుతవును అగ్నితో కాలిెవేయవలెను; అది కొరుకుడు 
కుషమిు; అగ్నితో దాని కాలిెవేయవలెను. 
laevee 13:52 kaavuna ataDu aa poDa daenilO unnadO aa vastramunu 
naaratOnaemi veMDrukalatOnaemi chaesina paDugunu paekanu tOlutO 
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chaesina prati vastuvunu agnitO kaalchivaeyavalenu; adi korukuDu 
kushThamu; agnitO daani kaalchivaeyavalenu. 

లేవీ 13:53 అయ్యతే యాజకుడు చూచినపుపడు ఆ పొడ ఆ వస్త్రముందు, అనగా పడుగునుందేమి 
పేకయుందేమి తోలుతో చేసిన మర్ దేనియుందేమి వాయపిుంపక పోయ్యనయెడల 

laevee 13:53 ayitae yaajakuDu choochinappuDu aa poDa aa vastramaMdu, 
anagaa paDugunaMdaemi paekayaMdaemi tOlutO chaesina mari 
daeniyaMdaemi vyaapiMpaka pOyinayeDala 

లేవీ 13:54 యాజకుడు ఆ పొడగలదానిని ఉదుక నాజాపాిుంచి మర్ ఏడు దినములు దానిని విడిగా 
ఉుంచవలెను. 
laevee 13:54 yaajakuDu aa poDagaladaanini uduka naaj~naapiMchi mari 
aeDu dinamulu daanini viDigaa uMchavalenu. 

లేవీ 13:55 ఆ పొడగల దానిని ఉదికిన త్రువాత్ యాజకుడు దానిని చూడవలెను. ఆ పొడ 
మారకపోయ్యనను వాయపిుంపకపోయ్యనను అది అపవిత్రము. అగ్నితో దానిని కాలిెవేయవలెను. అది 
లోవైపునగాని పైవైపునగాని పుటిునను కొరుకుడు కుషమిుగా ఉుండును. 
laevee 13:55 aa poDagala daanini udikina taruvaata yaajakuDu daanini 
chooDavalenu. aa poDa maarakapOyinanu vyaapiMpakapOyinanu adi 
apavitramu. agnitO daanini kaalchivaeyavalenu. adi lOvaipunagaani 
paivaipunagaani puTTinanu korukuDu kushThamugaa uMDunu. 

లేవీ 13:56 యాజకుడు దానిని చూచినపుపడు వస్త్రము ఉదికిన త్రువాత్ ఆ పొడ 
వాడియుుండినయెడల, అది ఆ వస్త్రములో ఉుండినను తోలులో ఉుండినను పడుగులో ఉుండినను పేకలో 
ఉుండినను యాజకుడు వాటిని చిుంపివేయవలెను. 
laevee 13:56 yaajakuDu daanini choochinappuDu vastramu udikina 
taruvaata aa poDa vaaDiyuMDinayeDala, adi aa vastramulO uMDinanu 
tOlulO uMDinanu paDugulO uMDinanu paekalO uMDinanu yaajakuDu 
vaaTini chiMpivaeyavalenu. 

లేవీ 13:57 అట్లత్రువాత్ అది ఆ వస్త్రముందేగాని పడుగునుందేగాని పేకయుందేగాని తోలుతో చేసిన 
దేనియుందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషమిు. ఆ పొడ దేనిలోనునిదో దానిని అగ్నితో 
కాలిెవేయవలెను. 
laevee 13:57 aTutaruvaata adi aa vastramaMdaegaani paDugunaMdaegaani 
paekayaMdaegaani tOlutO chaesina daeniyaMdaegaani kanabaDinayeDala 
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adi korukuDu kushThamu. aa poDa daenilOnunnadO daanini agnitO 
kaalchivaeyavalenu. 

లేవీ 13:58 ఏ వస్త్రమునేగాని పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన దేనినేగాని ఉదికిన త్రువాత్ ఆ 
పొడ వదిలినయెడల, రెుండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; 
laevee 13:58 ae vastramunaegaani paDugunaegaani paekanaegaani tOlutO 
chaesina daeninaegaani udikina taruvaata aa poDa vadilinayeDala, 
reMDavamaaru daanini udukavalenu; 

లేవీ 13:59 అపుపడు అది పవిత్రమగును. బచుెబట్ుయుందేగాని నారబట్ుయుందేగాని 
పడుగునుందేగాని పేకయుందేగాని తోలువసుతవులయుందేగాని యుుండు కుష్యపిొడనుగూర్ె అది 
పవిత్రమని అపవిత్రమని నీవు నిరణయ్యుంపవలసిన విధి య్యదే. 
laevee 13:59 appuDu adi pavitramagunu. bochchubaTTayaMdaegaani 
naarabaTTayaMdaegaani paDugunaMdaegaani paekayaMdaegaani 
tOluvastuvulayaMdaegaani yuMDu kushThupoDanugoorchi adi 
pavitramani apavitramani neevu nirNayiMpavalasina vidhi yidae.  
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లేవీ 14:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 14:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 14:2 కుషరి్దగ్న పవిత్రడని నిరణయ్యుంచిన దినమున వానిగూర్ెన విధి యేదనగా, 
యాజకునియొదకోు వానిని తీసికొనిరావలెను. 
laevee 14:2 kushTharOgi pavitruDani nirNayiMchina dinamuna 
vaanigoorchina vidhi yaedanagaa, yaajakuniyoddaku vaanini 
teesikoniraavalenu. 

లేవీ 14:3 యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని చూచినపుపడు కుష్యపిొడ 
బాగుపడి కుషిర్దగ్నని విడిచినయెడల 

laevee 14:3 yaajakuDu paaLemu velupaliki pOvalenu. yaajakuDu vaanini 
choochinappuDu kushThupoDa baagupaDi kushTharOgini 
viDichinayeDala 

లేవీ 14:4 యాజకుడు పవిత్రత్ పొుందగోరు వానికొరకు సజ్జవమైన రెుండు పవిత్ర పక్షులను దేవదారు 
కఱ్ఱను రకతవరణముగల నూలును హస్సాపును తెమమని ఆజాపాిుంపవలెను. 
laevee 14:4 yaajakuDu pavitrata poMdagOru vaanikoraku sajeevamaina 
reMDu pavitra pakshulanu daevadaaru ka~r~ranu raktavarNamugala 
noolunu hissOpunu temmani aaj~naapiMpavalenu. 

లేవీ 14:5 అపుపడు యాజకుడు పారు నీటిపైని ముంటిపాత్రలో ఆ పక్షులలో ఒకదానిని చుంప 
నాజాపాిుంచి 

laevee 14:5 appuDu yaajakuDu paaru neeTipaini maMTipaatralO aa 
pakshulalO okadaanini chaMpa naaj~naapiMchi 

లేవీ 14:6 సజ్జవమైన పక్షని ఆ దేవదారు కఱ్ఱను రకతవరణముగల నూలును హస్సాపును తీసికొని పారు 
నీటిపైని చుంపిన పక్షరకతములో వాటిని సజ్జవమైన పక్షని ముుంచి 

laevee 14:6 sajeevamaina pakshini aa daevadaaru ka~r~ranu 
raktavarNamugala noolunu hissOpunu teesikoni paaru neeTipaini 
chaMpina pakshiraktamulO vaaTini sajeevamaina pakshini muMchi 

లేవీ 14:7 కుష్య ి విషయములో పవిత్రత్ పొుందగోరువానిమీద ఏడుమారులు ప్రోక్షుంచి వాడు 
పవిత్రడని నిరణయ్యుంచి సజ్జవమైన పక్ష ఎగ్నర్పోవునట్లల దానిని వదిలివేయవలెను. 
laevee 14:7 kushThu vishayamulO pavitrata poMdagOruvaanimeeda 
aeDumaarulu prOkshiMchi vaaDu pavitruDani nirNayiMchi sajeevamaina 
pakshi egiripOvunaTlu daanini vadilivaeyavalenu. 
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లేవీ 14:8 అపుపడు పవిత్రత్ పొుందగోరువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని త్న ర్దమముంత్టిని క్షౌరము 
చేసికొని నీళ్లతో సినముచేసి పవిత్రడగును. త్రువాత్ వాడు పాళెములోనికి వచిె త్న గుడారము 
వెలుపల ఏడు దినములు నివసిుంపవలెను. 
laevee 14:8 appuDu pavitrata poMdagOruvaaDu tana baTTalu udukukoni 
tana rOmamaMtaTini kshauramu chaesikoni neeLlatO snaanamuchaesi 
pavitruDagunu. taruvaata vaaDu paaLemulOniki vachchi tana guDaaramu 
velupala aeDu dinamulu nivasiMpavalenu. 

లేవీ 14:9 ఏడవనాడు త్న ర్దమముంత్టిని త్న త్లను త్న గడమిును త్న కనుబమలను క్షౌరము 
చేసికొనవలెను. త్న ర్దమముంత్టిని క్షౌరము చేసికొని బట్ులు ఉదుకుకొని యొడలు నీళ్లతో 
కడుగుకొని పవిత్రడగును. 
laevee 14:9 aeDavanaaDu tana rOmamaMtaTini tana talanu tana 
gaDDamunu tana kanubomalanu kshauramu chaesikonavalenu. tana 
rOmamaMtaTini kshauramu chaesikoni baTTalu udukukoni yoDalu 
neeLlatO kaDugukoni pavitruDagunu. 

లేవీ 14:10 ఎనిమిదవనాడు వాడు నిర్దషోమైన రెుండు మగ గొఱ్ఱపిలలలను నిర్దషోమైన యేడాది ఆడు 
గొఱ్ఱపిలలను నైవేదయమునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వుంతుల గోధుమపిుండిని ఒక అరధస్వరు 
నూనెను తీసికొనిరావలెను. 
laevee 14:10 enimidavanaaDu vaaDu nirdOshamaina reMDu maga 
go~r~rapillalanu nirdOshamaina yaeDaadi aaDu go~r~rapillanu 
naivaedyamunakai noone kalisina mooDu padiyava vaMtula 
gOdhumapiMDini oka ardhasaeru noonenu teesikoniraavalenu. 

లేవీ 14:11 పవిత్రపరచు యాజకుడు పవిత్రత్ పొుందగోరు మనుష్యయని వాటితో ప్రత్యక్షపు 
గుడారముయొకక దాారమున యెహోవా సనిిధికి తీసికొనిరావలెను. 
laevee 14:11 pavitraparachu yaajakuDu pavitrata poMdagOru manushyuni 
vaaTitO pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramuna yehOvaa sannidhiki 
teesikoniraavalenu. 

లేవీ 14:12 అపుపడు యాజకుడు ఒక మగ గొఱ్ఱపిలలను అరధస్వరు నూనెను తీసికొని 
అపరాధపర్హారారథబలిగా వాటిని దగగరకు తెచిె అలాలడిుంపబడు అరపణముగా యెహోవా సనిిధిని 
వాటిని అలాలడిుంపవలెను. 
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laevee 14:12 appuDu yaajakuDu oka maga go~r~rapillanu ardhasaeru 
noonenu teesikoni aparaadhaparihaaraarthabaligaa vaaTini daggaraku 
techchi allaaDiMpabaDu arpaNamugaa yehOvaa sannidhini vaaTini 
allaaDiMpavalenu. 

లేవీ 14:13 అత్డు పాపపర్హారారథబలి పశువును దహనబలి పశువును వధిుంచు పర్శుదధసథలములో 
ఆ గొఱ్ఱపిలలను వధిుంపవలెను. పాపపర్హారారథమైన దానివలె అపరాధపర్హారారథమైనదియు 
యాజకునిదగును; అది అతిపర్శుదధము. 
laevee 14:13 ataDu paapaparihaaraarthabali paSuvunu dahanabali 
paSuvunu vadhiMchu pariSuddhasthalamulO aa go~r~rapillanu 
vadhiMpavalenu. paapaparihaaraarthamaina daanivale 
aparaadhaparihaaraarthamainadiyu yaajakunidagunu; adi 
atipariSuddhamu. 

లేవీ 14:14 అపుపడు యాజకుడు అపరాధపర్హారారథమైన దాని రకతములో కొుంచ్చము తీసి పవిత్రత్ 
పొుందగోరువాని కుడిచ్చవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బట్నవ్రేలిమీదను, వాని కుడికాలి 
బట్నవ్రేలిమీదను, దానిని చమరవలెను. 
laevee 14:14 appuDu yaajakuDu aparaadhaparihaaraarthamaina daani 
raktamulO koMchemu teesi pavitrata poMdagOruvaani kuDichevi 
konameedanu, vaani kuDichaeti boTanavraelimeedanu, vaani kuDikaali 
boTanavraelimeedanu, daanini chamaravalenu. 

లేవీ 14:15 మర్యు యాజకుడు అరధస్వరు నూనెలో కొుంచ్చము తీసి త్న యెడమ అరచేతిలో 
పోసికొనవలెను. 
laevee 14:15 mariyu yaajakuDu ardhasaeru noonelO koMchemu teesi tana 
yeDama arachaetilO pOsikonavalenu. 

లేవీ 14:16 అపుపడు యాజకుడు త్న యెడమ అరచేతిలోనుని నూనెలో త్న కుడిచేతి వ్రేలు ముుంచి 
యెహోవా సనిిధిని ఏడుమారులు త్న వ్రేలితో ఆ నూనెలో కొుంచ్చము ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 14:16 appuDu yaajakuDu tana yeDama arachaetilOnunna noonelO 
tana kuDichaeti vraelu muMchi yehOvaa sannidhini aeDumaarulu tana 
vraelitO aa noonelO koMchemu prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 14:17 యాజకుడు త్న అరచేతిలోనుని కొదువనూనెలో కొుంచ్చము తీసికొని పవిత్రత్ 
పొుందగోరువాని కుడిచ్చవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బట్నవ్రేలిమీదను, వాని కుడికాలి 
బట్నవ్రేలిమీదను ఉని అపరాధపర్హారారథబలి పశువుయొకక రకతముమీద చమరవలెను.  
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laevee 14:17 yaajakuDu tana arachaetilOnunna koduvanoonelO koMchemu 
teesikoni pavitrata poMdagOruvaani kuDichevi konameedanu, vaani 
kuDichaeti boTanavraelimeedanu, vaani kuDikaali boTanavraelimeedanu 
unna aparaadhaparihaaraarthabali paSuvuyokka raktamumeeda 
chamaravalenu.  

లేవీ 14:18 అపుపడు యాజకుడు త్న అరచేతిలోనుని కొదువనూనెను పవిత్రత్ పొుందగోరువాని 
త్లమీద చమరవలెను. అట్లల యాజకుడు యెహోవా సనిిధి వాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము 
చేయవలెను. 
laevee 14:18 appuDu yaajakuDu tana arachaetilOnunna koduvanoonenu 
pavitrata poMdagOruvaani talameeda chamaravalenu. aTlu yaajakuDu 
yehOvaa sannidhi vaani nimittamu praayaSchittamu chaeyavalenu. 

లేవీ 14:19 అపుపడు యాజకుడు పాపపర్హారారథబలి అర్పుంచి అపవిత్రత్ పోగొట్లుకొని పవిత్రత్ 
పొుందగోరువాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేసిన త్రువాత్ వాడు దహనబలి పశువును 
వధిుంపవలెను. 
laevee 14:19 appuDu yaajakuDu paapaparihaaraarthabali arpiMchi 
apavitrata pOgoTTukoni pavitrata poMdagOruvaani nimittamu 
praayaSchittamu chaesina taruvaata vaaDu dahanabali paSuvunu 
vadhiMpavalenu. 

లేవీ 14:20 యాజకుడు దహనబలి ద్రవయమును నైవేదయమును బలిపీఠముమీద అర్పుంపవలెను. అట్లల 
యాజకుడు వాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా వాడు పవిత్రడగును. 
laevee 14:20 yaajakuDu dahanabali dravyamunu naivaedyamunu 
balipeeThamumeeda arpiMpavalenu. aTlu yaajakuDu vaani nimittamu 
praayaSchittamu chaeyagaa vaaDu pavitruDagunu. 

లేవీ 14:21 వాడు బీదవాడై పైచ్చపిపనదుంత్యు తేజాలనియెడల త్న నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము 
కలుగుట్కై వాడు అలాలడిుంచుట్కు అపరాధపర్హారారథబలిగా ఒక గొఱ్ఱపిలలను నైవేదయముగా తూములో 
పదియవవుంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిుండిని ఒక అరధస్వరు నూనెను 

laevee 14:21 vaaDu beedavaaDai paicheppinadaMtayu taejaalaniyeDala 
tana nimittamu praayaSchittamu kaluguTakai vaaDu allaaDiMchuTaku 
aparaadhaparihaaraarthabaligaa oka go~r~rapillanu naivaedyamugaa 
toomulO padiyavavaMtu noonetO kalisina gOdhumapiMDini oka 
ardhasaeru noonenu 
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లేవీ 14:22 వార్కి దొరకగల రెుండు తెలల గువాలనేగాని రెుండు పావురపు పిలలలనేగాని, అనగా 
పాపపర్హారారథబలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 
laevee 14:22 vaariki dorakagala reMDu tella guvvalanaegaani reMDu 
paavurapu pillalanaegaani, anagaa paapaparihaaraarthabaligaa okadaanini 
dahanabaligaa oka daanini teesikoniraavalenu. 

లేవీ 14:23 వాడు పవిత్రత్పొుంది ఎనిమిదవనాడు యెహోవా సనిిధికి ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునకు యాజకునియొదకోు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 
laevee 14:23 vaaDu pavitratapoMdi enimidavanaaDu yehOvaa sannidhiki 
pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunaku yaajakuniyoddaku vaaTini 
teesikoniraavalenu. 

లేవీ 14:24 యాజకుడు అపరాధపర్హారారథబలియగు గొఱ్ఱపిలలను అరధస్వరు నూనెను తీసికొని 
అలాలడిుంచు అరపణముగా యెహోవా సనిిధిని వాటిని అలాలడిుంపవలెను. 
laevee 14:24 yaajakuDu aparaadhaparihaaraarthabaliyagu go~r~rapillanu 
ardhasaeru noonenu teesikoni allaaDiMchu arpaNamugaa yehOvaa 
sannidhini vaaTini allaaDiMpavalenu. 

లేవీ 14:25 అపుపడత్డు అపరాధపర్హారారథబలియగు గొఱ్ఱపిలలను వధిుంపవలెను. యాజకుడు ఆ 
అపరాధపర్హారారథబలి పశువుయొకక రకతములో కొుంచ్చము తీసికొని, పవిత్రత్ పొుందగోరువాని 
కుడిచ్చవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బట్నవ్రేలిమీదను, వాని కుడికాలి బట్నవ్రేలిమీదను దానిని 
చమరవలెను. 
laevee 14:25 appuDataDu aparaadhaparihaaraarthabaliyagu 
go~r~rapillanu vadhiMpavalenu. yaajakuDu aa 
aparaadhaparihaaraarthabali paSuvuyokka raktamulO koMchemu 
teesikoni, pavitrata poMdagOruvaani kuDichevi konameedanu, vaani 
kuDichaeti boTanavraelimeedanu, vaani kuDikaali boTanavraelimeedanu 
daanini chamaravalenu. 

లేవీ 14:26 మర్యు యాజకుడు ఆ నూనెలో కొుంచ్చము త్న యెడమ అరచేతిలో పోసికొని 

laevee 14:26 mariyu yaajakuDu aa noonelO koMchemu tana yeDama 
arachaetilO pOsikoni 

లేవీ 14:27 త్న యెడమచేతిలోనుని ఆ నూనెలో కొుంచ్చము త్న కుడివ్రేలితో యెహోవా సనిిధిని ఏడు 
మారులు ప్రోక్షుంపవలెను. 



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 93 of 191 

laevee 14:27 tana yeDamachaetilOnunna aa noonelO koMchemu tana 
kuDivraelitO yehOvaa sannidhini aeDu maarulu prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 14:28 మర్యు యాజకుడు త్న అరచేతిలోనుని నూనెలో కొుంచ్చము పవిత్రత్ పొుందగోరువాని 
కుడిచ్చవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బట్నవ్రేలిమీదను, వాని కుడికాలి బట్నవ్రేలిమీదను ఆ 
అపరాధపర్హారారథబలి పశువుయొకక రకతముని చోట్ను వేయవలెను.  
laevee 14:28 mariyu yaajakuDu tana arachaetilOnunna noonelO 
koMchemu pavitrata poMdagOruvaani kuDichevi konameedanu, vaani 
kuDichaeti boTanavraelimeedanu, vaani kuDikaali boTanavraelimeedanu 
aa aparaadhaparihaaraarthabali paSuvuyokka raktamunna chOTanu 
vaeyavalenu.  

లేవీ 14:29 యాజకుని అరచేతిలోనుని కొదువనూనెను అత్డు పవిత్రత్ పొుందగోరువానికి యెహోవా 
సనిిధిని ప్రాయశ్చెత్తము కలుగజేయుట్కు వాని త్లమీద పోయవలెను. 
laevee 14:29 yaajakuni arachaetilOnunna koduvanoonenu ataDu pavitrata 
poMdagOruvaaniki yehOvaa sannidhini praayaSchittamu kalugajaeyuTaku 
vaani talameeda pOyavalenu. 

లేవీ 14:30 అపుపడు వానికి దొరకగల ఆ తెలల గువాలలోనేగాని పావురపు పిలలలలోనేగాని ఒక దాని 
నర్పుంపవలెను. 
laevee 14:30 appuDu vaaniki dorakagala aa tella guvvalalOnaegaani 
paavurapu pillalalOnaegaani oka daani narpiMpavalenu. 

లేవీ 14:31 త్న నైవేదయముగాక వాటిలో త్నకు దొరకగల పాపపర్హారారథబలిగా ఒక దానిని 
దహనబలిగా ఒకదానిని అర్పుంపవలెను. అట్లల యాజకుడు పవిత్రత్ పొుందగోరువాని నిమిత్తము 
యెహోవా సనిిధిని ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. 
laevee 14:31 tana naivaedyamugaaka vaaTilO tanaku dorakagala 
paapaparihaaraarthabaligaa oka daanini dahanabaligaa okadaanini 
arpiMpavalenu. aTlu yaajakuDu pavitrata poMdagOruvaani nimittamu 
yehOvaa sannidhini praayaSchittamu chaeyavalenu. 

లేవీ 14:32 కుష్యపిొడ కలిగ్ననవాడు పవిత్రత్ పొుందత్గ్ననవాటిని సుంపాదిుంపలేనియెడల వాని 
విషయమైన విధి య్యదే. 
laevee 14:32 kushThupoDa kaliginavaaDu pavitrata poMdataginavaaTini 
saMpaadiMpalaeniyeDala vaani vishayamaina vidhi yidae. 

లేవీ 14:33 మర్యు యెహోవా మోషే అహర్దనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 
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laevee 14:33 mariyu yehOvaa mOshae aharOnulaku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 14:34 నేను సాసథయముగా మీకిచుెచుని దేశమునకు మీరు వచిెన త్రువాత్, మీ సాసథయమైన 
దేశములోని యే య్యుంట్నైనను నేను కుష్యపిొడ కలుగజేసినయెడల 

laevee 14:34 naenu svaasthyamugaa meekichchuchunna daeSamunaku 
meeru vachchina taruvaata, mee svaasthyamaina daeSamulOni yae 
yiMTanainanu naenu kushThupoDa kalugajaesinayeDala 

లేవీ 14:35 ఆ య్యుంటి యజమానుడు యాజకునియొదకోు వచిె నా య్యుంటిలో కుష్యపిొడ వుంటిది 
నాకు కనబడెనని అత్నికి తెలియచ్చపపవలెను. 
laevee 14:35 aa yiMTi yajamaanuDu yaajakuniyoddaku vachchi naa 
yiMTilO kushThupoDa vaMTidi naaku kanabaDenani ataniki 
teliyacheppavalenu. 

లేవీ 14:36 అపుపడు ఆ య్యుంట్నునిది యావతుతను అపవిత్రము కాకుుండునట్లల, యాజకుడు ఆ 
కుష్యపిొడను చూచుట్కు రాకమునుపు అత్డు ఆ య్యలుల వటిుదిగా చేయ నాజాపాిుంపవలెను. ఆ 
త్రువాత్ యాజకుడు ఆ య్యలుల చూచుట్కై లోపలికి వెళ్లవలెను. 
laevee 14:36 appuDu aa yiMTanunnadi yaavattunu apavitramu 
kaakuMDunaTlu, yaajakuDu aa kushThupoDanu choochuTaku 
raakamunupu ataDu aa yillu vaTTidigaa chaeya naaj~naapiMpavalenu. aa 
taruvaata yaajakuDu aa yillu choochuTakai lOpaliki veLlavalenu. 

లేవీ 14:37 అత్డు పొడ చూచినపుపడు ఆ పొడ య్యుంటి గోడలయుందు పచెదాళ్లగానైనను 
ఎఱ్ఱదాళ్లగానైనను ఉుండు పలలపుచ్ఛరలు గలదై గోడకుంట్ట పలలముగా ఉుండినయెడల 

laevee 14:37 ataDu poDa choochinappuDu aa poDa yiMTi gODalayaMdu 
pachchadaaLugaanainanu e~r~radaaLugaanainanu uMDu pallapuchaaralu 
galadai gODakaMTe pallamugaa uMDinayeDala 

లేవీ 14:38 యాజకుడు ఆ య్యుంట్నుుండి య్యుంటివాకిటికి బయలువెళ్లల ఆ య్యలుల ఏడు దినములు 
మూసియుుంచవలెను. 
laevee 14:38 yaajakuDu aa yiMTanuMDi yiMTivaakiTiki bayaluveLli aa 
yillu aeDu dinamulu moosiyuMchavalenu. 

లేవీ 14:39 ఏడవనాడు యాజకుడు తిర్గ్నవచిె దానిని చూడవలెను. అపుపడు ఆ పొడ య్యుంటి 
గోడలయుందు వాయపిుంచినదైనయెడల 

laevee 14:39 aeDavanaaDu yaajakuDu tirigivachchi daanini chooDavalenu. 
appuDu aa poDa yiMTi gODalayaMdu vyaapiMchinadainayeDala 
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లేవీ 14:40 యాజకుని సెలవుచొపుపన ఆ పొడగల రాళ్లను ఊడదీసి ఊర్వెలుపలనుని 
అపవిత్రసథలమున పారవేయవలెను. 
laevee 14:40 yaajakuni selavuchoppuna aa poDagala raaLlanu ooDadeesi 
oorivelupalanunna apavitrasthalamuna paaravaeyavalenu. 

లేవీ 14:41 అపుపడత్డు ఆ య్యుంటిలోపలను చుట్లు గోడలను గీయ్యుంపవలెను. వారు గీసిన పెలలలను 
ఊర్వెలుపలనుని అపవిత్రసథలమున పారబోసి 

laevee 14:41 appuDataDu aa yiMTilOpalanu chuTTu gODalanu 
geeyiMpavalenu. vaaru geesina pellalanu oorivelupalanunna 
apavitrasthalamuna paarabOsi 

లేవీ 14:42 వేరు రాళ్లను తీసికొని ఆ రాళ్లకు ప్రతిగా చేరపవలెను. అత్డు వేరు అడుసును తెపిపుంచి ఆ 
య్యుంటిగోడకు పూయ్యుంపవలెను. 
laevee 14:42 vaeru raaLlanu teesikoni aa raaLlaku pratigaa chaerpavalenu. 
ataDu vaeru aDusunu teppiMchi aa yiMTigODaku pooyiMpavalenu. 

లేవీ 14:43 అత్డు ఆ రాళ్లను ఊడదీయ్యుంచి య్యలుల గీయ్యుంచి దానికి అడుసును పూయ్యుంచిన 
త్రువాత్ ఆ పొడ తిర్గ్న ఆ య్యుంట్ బయలుపడినయెడల యాజకుడు వచిె దాని చూడవలెను. 
laevee 14:43 ataDu aa raaLlanu ooDadeeyiMchi yillu geeyiMchi daaniki 
aDusunu pooyiMchina taruvaata aa poDa tirigi aa yiMTa 
bayalupaDinayeDala yaajakuDu vachchi daani chooDavalenu. 

లేవీ 14:44 అపుపడు ఆ పొడ ఆ య్యుంట్ వాయపిుంచినయెడల అది ఆ య్యుంటిలో కొరుకుడు కుషమిు; 
అది అపవిత్రము. 
laevee 14:44 appuDu aa poDa aa yiMTa vyaapiMchinayeDala adi aa 
yiMTilO korukuDu kushThamu; adi apavitramu. 

లేవీ 14:45 కాబటిు అత్డు ఆ య్యుంటిని దాని రాళ్లను కఱ్ఱలను సునిముంత్టిని పడగొటిుుంచి 
ఊర్వెలుపలనుని అపవిత్రసథలమునకు వాటిని మోయ్యుంచి పారబోయ్యుంపవలెను. 
laevee 14:45 kaabaTTi ataDu aa yiMTini daani raaLlanu ka~r~ralanu 
sunnamaMtaTini paDagoTTiMchi oorivelupalanunna 
apavitrasthalamunaku vaaTini mOyiMchi paarabOyiMpavalenu. 

లేవీ 14:46 మర్యు ఆ య్యలుల పాడువిడిచిన దినములనిియు దానిలో ప్రవేశ్చుంచువాడు 
సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడగును. 
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laevee 14:46 mariyu aa yillu paaDuviDichina dinamulanniyu daanilO 
pravaeSiMchuvaaDu saayaMkaalamuvaraku apavitruDagunu. 

లేవీ 14:47 ఆ య్యుంట్ పుండుకొనువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొనవలెను. ఆ య్యుంట్ భోజనము 
చేయువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొనవలెను. 
laevee 14:47 aa yiMTa paMDukonuvaaDu tana baTTalu udukukonavalenu. 
aa yiMTa bhOjanamu chaeyuvaaDu tana baTTalu udukukonavalenu. 

లేవీ 14:48 యాజకుడు వచిె లోపల ప్రవేశ్చుంచి చూచునపుపడు ఆ య్యుంటికి అడుసు వేసిన త్రువాత్ 
ఆ పొడ య్యుంటిలో వాయపిుంపకపోయ్యనయెడల, పొడ బాగుపడెను గనుక ఆ య్యలుల పవిత్రమని 
యాజకుడు నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 14:48 yaajakuDu vachchi lOpala pravaeSiMchi choochunappuDu aa 
yiMTiki aDusu vaesina taruvaata aa poDa yiMTilO 
vyaapiMpakapOyinayeDala, poDa baagupaDenu ganuka aa yillu 
pavitramani yaajakuDu nirNayiMpavalenu. 

లేవీ 14:49 ఆ య్యుంటి కొరకు పాపపర్హారారథబలి అర్పుంచుట్కు అత్డు రెుండు పక్షులను దేవదారు 
కఱ్ఱను రకతవరణపు నూలును హస్సాపును తీసికొని 

laevee 14:49 aa yiMTi koraku paapaparihaaraarthabali arpiMchuTaku 
ataDu reMDu pakshulanu daevadaaru ka~r~ranu raktavarNapu noolunu 
hissOpunu teesikoni 

లేవీ 14:50 పారు నీటిపైన ముంటి పాత్రలో ఆ పక్షులలో ఒకదానిని వధిుంచి 

laevee 14:50 paaru neeTipaina maMTi paatralO aa pakshulalO okadaanini 
vadhiMchi 

లేవీ 14:51 ఆ దేవదారు కఱ్ఱను హస్సాపును రకతవరణపు నూలును సజ్జవమైన పక్షని తీసికొని 
వధిుంపబడిన పక్షరకతములోను పారు నీటిలో వాటిని ముుంచి ఆ య్యుంటిమీద ఏడు మారులు 
ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 14:51 aa daevadaaru ka~r~ranu hissOpunu raktavarNapu noolunu 
sajeevamaina pakshini teesikoni vadhiMpabaDina pakshiraktamulOnu 
paaru neeTilO vaaTini muMchi aa yiMTimeeda aeDu maarulu 
prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 14:52 అట్లల ఆ పక్షరకతముతోను ఆ పారు నీటితోను సజ్జవమైన పక్షతోను దేవదారు కఱ్ఱతోను 
హస్సాపుతోను రకత వరణపు నూలుతోను ఆ య్యుంటి విషయములో పాపపర్హారారథబలి అర్పుంపవలెను. 
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laevee 14:52 aTlu aa pakshiraktamutOnu aa paaru neeTitOnu sajeevamaina 
pakshitOnu daevadaaru ka~r~ratOnu hissOputOnu rakta varNapu 
noolutOnu aa yiMTi vishayamulO paapaparihaaraarthabali arpiMpavalenu. 

లేవీ 14:53 అపుపడు సజ్జవమైన పక్షని ఊర్వెలుపల నెగర విడువవలెను. అట్లల అత్డు ఆ య్యుంటికి 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అది పవిత్రమగును. 
laevee 14:53 appuDu sajeevamaina pakshini oorivelupala negara 
viDuvavalenu. aTlu ataDu aa yiMTiki praayaSchittamu chaeyagaa adi 
pavitramagunu. 

లేవీ 14:54 ప్రతివిధమైన కుష్యపిొడను గూర్ెయు, బబబను గూర్ెయు 

laevee 14:54 pratividhamaina kushThupoDanu goorchiyu, bobbanu 
goorchiyu 

లేవీ 14:55 వస్త్రకుషమిును గూర్ెయు, వస్త్రమునకైనను ఇుంటికైనను కలుగు కుషమిును గూర్ెయు, 
laevee 14:55 vastrakushThamunu goorchiyu, vastramunakainanu 
iMTikainanu kalugu kushThamunu goorchiyu, 

లేవీ 14:56 వాపును గూర్ెయు, పకుకను గూర్ెయు, నిగనిగలాడు మచెను గూర్ెయు, 
laevee 14:56 vaapunu goorchiyu, pakkunu goorchiyu, niganigalaaDu 
machchanu goorchiyu, 

లేవీ 14:57 ఒకడు ఎపుపడు అపవిత్రడగునో, యెపుపడు పవిత్రడగునో తెలియజేయుట్కు ఇది 
కుషమిును గూర్ెన విధి. 
laevee 14:57 okaDu eppuDu apavitruDagunO, yeppuDu pavitruDagunO 
teliyajaeyuTaku idi kushThamunu goorchina vidhi.  



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 98 of 191 

 
 

laeveeyakaaMDamu 

adhyaayamu 15 

English Transliteration Parallel Bible 
 

 
 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com  



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 99 of 191 

లేవీ 15:1 మర్యు యెహోవా మోషే అహర్దనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 15:1 mariyu yehOvaa mOshae aharOnulaku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 15:2 మీరు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుడి ఒకని దేహముందు స్రావమునియెడల ఆ 
స్రావమువలన వాడు అపవిత్రడగును. 
laevee 15:2 meeru iSraayaeleeyulatO iTlanuDi okani daehamaMdu 
sraavamunnayeDala aa sraavamuvalana vaaDu apavitruDagunu. 

లేవీ 15:3 వాని స్రావము కార్నను కారకపోయ్యనను ఆ దేహసిథతినిబటిు వాడు అపవిత్రడగును. ఆ 
స్రావముగలవాడు పుండుకొను ప్రతి పరుపు అపవిత్రము; 
laevee 15:3 vaani sraavamu kaarinanu kaarakapOyinanu aa 
daehasthitinibaTTi vaaDu apavitruDagunu. aa sraavamugalavaaDu 
paMDukonu prati parupu apavitramu; 

లేవీ 15:4 వాడు కూరుెుండు ప్రతి వసుతవు అపవిత్రము. 
laevee 15:4 vaaDu koorchuMDu prati vastuvu apavitramu. 

లేవీ 15:5 వాని పరుపును ముట్లువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో సినముచేసి 
సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడై యుుండును. 
laevee 15:5 vaani parupunu muTTuvaaDu tana baTTalu udukukoni 
neeLlatO snaanamuchaesi saayaMkaalamuvaraku apavitruDai yuMDunu. 

లేవీ 15:6 అటిువాడు దేనిమీద కూరుెుండునో దాని మీద కూరుెుండువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని 
నీళ్లతో సినముచేసి సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడై యుుండును. 
laevee 15:6 aTTivaaDu daenimeeda koorchuMDunO daani meeda 
koorchuMDuvaaDu tana baTTalu udukukoni neeLlatO snaanamuchaesi 
saayaMkaalamuvaraku apavitruDai yuMDunu. 

లేవీ 15:7 స్రావము గలవాని దేహమును ముట్లువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో సినముచేసి 
సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడై యుుండును. 
laevee 15:7 sraavamu galavaani daehamunu muTTuvaaDu tana baTTalu 
udukukoni neeLlatO snaanamuchaesi saayaMkaalamuvaraku apavitruDai 
yuMDunu. 

లేవీ 15:8 స్రావము గలవాడు పవిత్రనిమీద ఉమిమవేసినయెడల వాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో 
సినముచేసి సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడై యుుండును. 
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laevee 15:8 sraavamu galavaaDu pavitrunimeeda ummivaesinayeDala 
vaaDu tana baTTalu udukukoni neeLlatO snaanamuchaesi 
saayaMkaalamuvaraku apavitruDai yuMDunu. 

లేవీ 15:9 స్రావము గలవాడు కూరుెుండు ప్రతి పలలము అపవిత్రము. 
laevee 15:9 sraavamu galavaaDu koorchuMDu prati pallamu apavitramu. 

లేవీ 15:10 వాని క్రుందనుుండిన యే వసుతవునైనను ముట్లు ప్రతివాడు సయుంకాలమువరకు 
అపవిత్రడై యుుండును. వాటిని మోయువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో సినముచేసి 
సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడై యుుండును. 
laevee 15:10 vaani kriMdanuMDina yae vastuvunainanu muTTu prativaaDu 
saayaMkaalamuvaraku apavitruDai yuMDunu. vaaTini mOyuvaaDu tana 
baTTalu udukukoni neeLlatO snaanamuchaesi saayaMkaalamuvaraku 
apavitruDai yuMDunu. 

లేవీ 15:11 స్రావము గలవాడు నీళ్లతో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని ముట్లునో వాడు త్న బట్ులు 
ఉదుకుకొని సినముచేసి సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడై యుుండును. 
laevee 15:11 sraavamu galavaaDu neeLlatO chaetulu kaDugukonakayae 
evani muTTunO vaaDu tana baTTalu udukukoni snaanamuchaesi 
saayaMkaalamuvaraku apavitruDai yuMDunu. 

లేవీ 15:12 స్రావము గలవాడు ముట్లుకొనిన ముంటిపాత్రను పగలగొట్ువలెను, ప్రతి చ్చకక పాత్రను 
నీళ్లతో కడుగవలెను. 
laevee 15:12 sraavamu galavaaDu muTTukonina maMTipaatranu 
pagalagoTTavalenu, prati chekka paatranu neeLlatO kaDugavalenu. 

లేవీ 15:13 స్రావము గలవాడు త్న స్రావమునుుండి పవిత్రత్ పొుందునపుపడు, త్న పవిత్రత్ విషయమై 
యేడు దినములు లెకికుంచుకొని త్న బట్ులు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును కడుగుకొని 
పవిత్రడగును. 
laevee 15:13 sraavamu galavaaDu tana sraavamunuMDi pavitrata 
poMdunappuDu, tana pavitrata vishayamai yaeDu dinamulu 
lekkiMchukoni tana baTTalu udukukoni paaru neeTitO oDalunu 
kaDugukoni pavitruDagunu. 
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లేవీ 15:14 ఎనిమిదవనాడు రెుండు తెలల గువాలనైనను రెుండు పావురపు పిలలలనైనను తీసికొని 
ప్రత్యక్షపు గుడారము యొకక దాారమునొదకోు వచిె యెహోవా సనిిధిని వాటిని యాజకుని 
కపపగ్నుంపవలెను. 
laevee 15:14 enimidavanaaDu reMDu tella guvvalanainanu reMDu 
paavurapu pillalanainanu teesikoni pratyakshapu guDaaramu yokka 
dvaaramunoddaku vachchi yehOvaa sannidhini vaaTini yaajakuni 
kappagiMpavalenu. 

లేవీ 15:15 యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపర్హారారథబలిగాను ఒకదానిని దహనబలిగాను 
అర్పుంపవలెను. అట్లల యాజకుడు వాని స్రావము విషయములో యెహోవా సనిిధిని వాని నిమిత్తము 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. 
laevee 15:15 yaajakuDu vaaTilO okadaanini paapaparihaaraarthabaligaanu 
okadaanini dahanabaligaanu arpiMpavalenu. aTlu yaajakuDu vaani 
sraavamu vishayamulO yehOvaa sannidhini vaani nimittamu 
praayaSchittamu chaeyavalenu. 

లేవీ 15:16 ఒకనికి వీరయసఖలనమైనయెడల వాడు సరాాుంగసినము చేసికొని సయుంకాలమువరకు 
అపవిత్రడై యుుండును. 
laevee 15:16 okaniki veeryaskhalanamainayeDala vaaDu 
sarvaaMgasnaanamu chaesikoni saayaMkaalamuvaraku apavitruDai 
yuMDunu. 

లేవీ 15:17 ఏ బట్ుమీదను ఏ తోలుమీదను వీరయసఖలనమగునో ఆ బట్ుయు ఆ తోలును నీళ్లతో 
ఉదుకబడి సయుంకాలమువరకు అపవిత్రమై యుుండును. 
laevee 15:17 ae baTTameedanu ae tOlumeedanu veeryaskhalanamagunO aa 
baTTayu aa tOlunu neeLlatO udukabaDi saayaMkaalamuvaraku 
apavitramai yuMDunu. 

లేవీ 15:18 వీరయసఖలనమగునట్లల స్త్రీ పురుష్యలు శయనిుంచినయెడల వార్దరోు నీళ్లతో సినముచేసి 
సయుంకాలమువరకు అపవిత్రలై యుుందురు.  
laevee 15:18 veeryaskhalanamagunaTlu stree purushulu 
SayaniMchinayeDala vaariddaru neeLlatO snaanamuchaesi 
saayaMkaalamuvaraku apavitrulai yuMduru.  
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లేవీ 15:19 స్త్రీ దేహముందుుండు స్రావము రకతస్రావమైనయెడల ఆమె యేడు దినములు కడగా 
ఉుండవలెను. ఆమెను ముట్లువారుందరు సయుంకాలమువరకు అపవిత్రలగుదురు. 
laevee 15:19 stree daehamaMduMDu sraavamu raktasraavamainayeDala 
aame yaeDu dinamulu kaDagaa uMDavalenu. aamenu muTTuvaaraMdaru 
saayaMkaalamuvaraku apavitrulaguduru. 

లేవీ 15:20 ఆమె కడగా ఉనిపుపడు ఆమె దేనిమీద పుండుకొనునో అది అపవిత్రమగును; ఆమె 
దేనిమీద కూరుెుండునో అది అపవిత్రమగును. 
laevee 15:20 aame kaDagaa unnappuDu aame daenimeeda paMDukonunO 
adi apavitramagunu; aame daenimeeda koorchuMDunO adi 
apavitramagunu. 

లేవీ 15:21 ఆమె పడకను ముట్లు ప్రతివాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో సినముచేసి 
సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడై యుుండును. 
laevee 15:21 aame paDakanu muTTu prativaaDu tana baTTalu udukukoni 
neeLlatO snaanamuchaesi saayaMkaalamuvaraku apavitruDai yuMDunu. 

లేవీ 15:22 ఆమె దేనిమీద కూరుెుండునో దాని ముట్లు ప్రతివాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో 
సినము చేసి సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడై యుుండును. 
laevee 15:22 aame daenimeeda koorchuMDunO daani muTTu prativaaDu 
tana baTTalu udukukoni neeLlatO snaanamu chaesi saayaMkaalamuvaraku 
apavitruDai yuMDunu. 

లేవీ 15:23 అది ఆమె పరుపుమీదనైనను ఆమె కూరుెుండిన దానిమీదనైనను ఉుండినయెడల దానిని 
ముట్లువాడు సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడై యుుండును. 
laevee 15:23 adi aame parupumeedanainanu aame koorchuMDina 
daanimeedanainanu uMDinayeDala daanini muTTuvaaDu 
saayaMkaalamuvaraku apavitruDai yuMDunu. 

లేవీ 15:24 ఒకడు ఆమెతో శయనిుంచుచుుండగా ఆమె రజసుా వానికి త్గ్నలినయెడల, వాడు ఏడు 
దినములు అపవిత్రడగును; వాడు పుండుకొను ప్రతి ముంచము అపవిత్రము. 
laevee 15:24 okaDu aametO SayaniMchuchuMDagaa aame rajassu vaaniki 
tagilinayeDala, vaaDu aeDu dinamulu apavitruDagunu; vaaDu paMDukonu 
prati maMchamu apavitramu. 
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లేవీ 15:25 ఒక స్త్రీ కడగా ఉుండు కాలమునకు ముుందుగా ఆమె రకతస్రావము ఇుంక అనేకదినములు 
స్రవిుంచినను ఆమె కడగానుుండు కాలమైన త్రువాత్ స్రవిుంచినను, ఆమె అపవిత్రత్ ఆమె కడగానుుండు 
దినములలో వలెనే ఆ స్రావదినములనిియు ఉుండును, ఆమె అపవిత్రరాలు. 
laevee 15:25 oka stree kaDagaa uMDu kaalamunaku muMdugaa aame 
raktasraavamu iMka anaekadinamulu sraviMchinanu aame 
kaDagaanuMDu kaalamaina taruvaata sraviMchinanu, aame apavitrata 
aame kaDagaanuMDu dinamulalO valenae aa sraavadinamulanniyu 
uMDunu, aame apavitruraalu. 

లేవీ 15:26 ఆమె స్రావదినములనిియు ఆమె పుండుకొను ప్రతి ముంచము ఆమె కడగానునిపపటి 
ముంచమువలె ఉుండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుెుండునో అది ఆమె కడగా ఉనిపపటి అపవిత్రత్వలె 
అపవిత్రమగును. 
laevee 15:26 aame sraavadinamulanniyu aame paMDukonu prati 
maMchamu aame kaDagaanunnappaTi maMchamuvale uMDavalenu. 
aame daenimeeda koorchuMDunO adi aame kaDagaa unnappaTi 
apavitratavale apavitramagunu. 

లేవీ 15:27 వాటిని ముట్లు ప్రతివాడు అపవిత్రడు. వాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో 
సినముచేసి సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడై యుుండును.  
laevee 15:27 vaaTini muTTu prativaaDu apavitruDu. vaaDu tana baTTalu 
udukukoni neeLlatO snaanamuchaesi saayaMkaalamuvaraku apavitruDai 
yuMDunu.  

లేవీ 15:28 ఆమె ఆ స్రావము కుదిర్ పవిత్రరాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు లెకికుంచుకొని అవి 
తీర్న త్రువాత్ పవిత్రరాలగును. 
laevee 15:28 aame aa sraavamu kudiri pavitruraalainayeDala aame 
yaeDudinamulu lekkiMchukoni avi teerina taruvaata pavitruraalagunu. 

లేవీ 15:29 ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెుండు తెలల గువాలనైనను రెుండు పావురపు పిలలలనైనను ప్రత్యక్షపు 
గుడారము యొకక దాారమునకు యాజకునియొదకోు తేవలెను. 
laevee 15:29 enimidavanaaDu aame reMDu tella guvvalanainanu reMDu 
paavurapu pillalanainanu pratyakshapu guDaaramu yokka dvaaramunaku 
yaajakuniyoddaku taevalenu. 
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లేవీ 15:30 యాజకుడు ఒకదానిని పాపపర్హారారథబలిగాను ఒకదానిని దహనబలిగాను 
అర్పుంపవలెను. అట్లల యాజకుడు ఆమె స్రావవిషయమై యెహోవా సనిిధిని ఆమె నిమిత్తము 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. 
laevee 15:30 yaajakuDu okadaanini paapaparihaaraarthabaligaanu 
okadaanini dahanabaligaanu arpiMpavalenu. aTlu yaajakuDu aame 
sraavavishayamai yehOvaa sannidhini aame nimittamu praayaSchittamu 
chaeyavalenu. 

లేవీ 15:31 ఇశ్రాయేలీయులు త్మ మధయనుుండు నా నివాస సథలమును అపవిత్రపరచునపుపడు వారు 
త్మ అపవిత్రత్వలన చ్ఛవకుుండునట్లల వార్కి అపవిత్రత్ కలుగకుుండ మీరు వార్ని కాపాడవలెను. 
laevee 15:31 iSraayaeleeyulu tama madhyanuMDu naa nivaasa sthalamunu 
apavitraparachunappuDu vaaru tama apavitratavalana chaavakuMDunaTlu 
vaariki apavitrata kalugakuMDa meeru vaarini kaapaaDavalenu. 

లేవీ 15:32 స్రావము గలవాని గూర్ెయు, వీరయసఖలనమువలని అపవిత్రత్ గలవాని గూర్ెయు, 
కడగానుని బలహీనురాలిని గూర్ెయు, స్రావముగల స్త్రీ పురుష్యలను గూర్ెయు, అపవిత్రరాలితో 
శయనిుంచువాని గూర్ెయు విధిుంపబడినది ఇదే. 
laevee 15:32 sraavamu galavaani goorchiyu, veeryaskhalanamuvalani 
apavitrata galavaani goorchiyu, kaDagaanunna balaheenuraalini goorchiyu, 
sraavamugala stree purushulanu goorchiyu, apavitruraalitO 
SayaniMchuvaani goorchiyu vidhiMpabaDinadi idae. 

లేవీ 15:33  స్రావముగల స్త్రీ పురుష్యలను గూర్ెయు, అపవిత్రరాలితో శయనిుంచు వాని గూర్ెయు 
విధిుంపబడినది ఇదే.   
laevee 15:33  sraavamugala stree purushulanu goorchiyu, apavitruraalitO 
SayaniMchu vaani goorchiyu vidhiMpabaDinadi idae.    
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లేవీ 16:1 అహర్దను ఇదరోు కుమారులు యెహోవా సనిిధికి సమీపిుంచి చనిపోయ్యన త్రువాత్ 
యెహోవా మోషేతో మాట్లాడి ఇట్లనెను 

laevee 16:1 aharOnu iddaru kumaarulu yehOvaa sannidhiki sameepiMchi 
chanipOyina taruvaata yehOvaa mOshaetO maaTalaaDi iTlanenu 

లేవీ 16:2 నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ సహోదరుడైన అహర్దను 
చ్ఛవకయుుండునట్లల అత్డు ముందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుట్నుని అడతిెరలోపలికి 
ఎలలపుపడును రాకూడదని అత్నితో చ్చపుపము. 
laevee 16:2 naenu karuNaapeeThamu meeda maeghamulO kanabaDudunu 
ganuka nee sahOdaruDaina aharOnu chaavakayuMDunaTlu ataDu 
maMdasamumeedi karuNaapeeThamu eduTanunna aDDateralOpaliki 
ellappuDunu raakooDadani atanitO cheppumu. 

లేవీ 16:3 అత్డు పాపపర్హారారథబలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక పొట్లులును తీసికొని, 
వీటితో పర్శుదధసథలములోనికి రావలెను. 
laevee 16:3 ataDu paapaparihaaraarthabaligaa oka kODedooDanu 
dahanabaligaa oka poTTaelunu teesikoni, veeTitO 
pariSuddhasthalamulOniki raavalenu. 

లేవీ 16:4 అత్డు ప్రతిషితి్మైన చొకాకయ్య తొడుగుకొని త్న మానమునకు సనినార లాగులు 
తొడుగుకొని, సనినార దటిు కట్లుకొని సనినార పాగా పెట్లుకొనవలెను. అవి ప్రతిష ివస్త్రములు గనుక 
అత్డు నీళ్లతో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 
laevee 16:4 ataDu pratishThitamaina chokkaayi toDugukoni tana 
maanamunaku sannanaara laagulu toDugukoni, sannanaara daTTi 
kaTTukoni sannanaara paagaa peTTukonavalenu. avi pratishTha 
vastramulu ganuka ataDu neeLlatO daehamu kaDugukoni vaaTini 
vaesikonavalenu. 

లేవీ 16:5 మర్యు అత్డు ఇశ్రాయేలీయుల సమాజము నొదనోుుండి పాపపర్హారారథబలిగా రెుండు 
మేక పిలలలను దహనబలిగా ఒక పొట్లులును తీసికొనిరావలెను. 
laevee 16:5 mariyu ataDu iSraayaeleeyula samaajamu noddanuMDi 
paapaparihaaraarthabaligaa reMDu maeka pillalanu dahanabaligaa oka 
poTTaelunu teesikoniraavalenu. 
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లేవీ 16:6 అహర్దను త్న కొరకు పాపపర్హారారథబలిగా ఒక కోడెను అర్పుంచి త్న నిమిత్తమును త్న 
య్యుంటివార్ నిమిత్తమును ప్రాయశ్చెత్తము చేసి 

laevee 16:6 aharOnu tana koraku paapaparihaaraarthabaligaa oka kODenu 
arpiMchi tana nimittamunu tana yiMTivaari nimittamunu 
praayaSchittamu chaesi 

లేవీ 16:7 ఆ రెుండు మేకపిలలలను తీసికొనివచిె, ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొద ోయెహోవా 
సనిిధిని వాటిని ఉుంచవలెను. 
laevee 16:7 aa reMDu maekapillalanu teesikonivachchi, pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramunodda yehOvaa sannidhini vaaTini 
uMchavalenu. 

లేవీ 16:8 అపుపడు అహర్దను యెహోవా పేరట్ ఒక చీటిని, విడిచిపెట్లు మేక పేరట్ ఒక చీటిని ఆ 
రెుండు మేకలమీద రెుండు చీట్లను వేయవలెను. 
laevee 16:8 appuDu aharOnu yehOvaa paeraTa oka cheeTini, 
viDichipeTTae maeka paeraTa oka cheeTini aa reMDu maekalameeda 
reMDu cheeTlanu vaeyavalenu. 

లేవీ 16:9 ఏ మేకమీద యెహోవా పేరట్ చీటి పడునో, ఆ మేకను అహర్దను తీసికొనివచిె 
పాపపర్హారారథబలిగా అర్పుంపవలెను. 
laevee 16:9 ae maekameeda yehOvaa paeraTa cheeTi paDunO, aa maekanu 
aharOnu teesikonivachchi paapaparihaaraarthabaligaa arpiMpavalenu. 

లేవీ 16:10 ఏ మేకమీద విడిచిపెట్లుట్ అనే చీటి పడునో దానివలన ప్రాయశ్చెత్తము కలుగునట్లల, 
దానిని అరణయములో విడిచిపెట్లుట్కై యెహోవా సనిిధిని దానిని ప్రాణముతోనే ఉుంచవలెను. 
laevee 16:10 ae maekameeda viDichipeTTuTa anae cheeTi paDunO 
daanivalana praayaSchittamu kalugunaTlu, daanini araNyamulO 
viDichipeTTuTakai yehOvaa sannidhini daanini praaNamutOnae 
uMchavalenu. 

లేవీ 16:11 అపుపడు అహర్దను పాపపర్హారారథబలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిె త్న నిమిత్తమును 
త్న య్యుంటివార్ నిమిత్తమును ప్రాయశ్చెత్తము చేసికొనవలెను. త్రువాత్ అత్డు త్నకొరకు 
తానర్పుంచు పాపపర్హారారథబలియగు కోడెను వధిుంచి 

laevee 16:11 appuDu aharOnu paapaparihaaraarthabaliyagu aa kODenu 
teesikonivachchi tana nimittamunu tana yiMTivaari nimittamunu 
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praayaSchittamu chaesikonavalenu. taruvaata ataDu tanakoraku 
taanarpiMchu paapaparihaaraarthabaliyagu kODenu vadhiMchi 

లేవీ 16:12 యెహోవా సనిిధినుని ధూపపీఠము మీదనుుండి ధూపారెతడు నిపుపలను, త్న పిడికెళ్లతో 
పర్మళ్ధూప చూరణమును తీసికొని అడతిెరలోపలికి వాటిని తెచిె తాను చ్ఛవకుుండునట్లల 
laevee 16:12 yehOvaa sannidhinunna dhoopapeeThamu meedanuMDi 
dhoopaarteDu nippulanu, tana piDikeLlatO parimaLadhoopa 
choorNamunu teesikoni aDDateralOpaliki vaaTini techchi taanu 
chaavakuMDunaTlu 

లేవీ 16:13 ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనుని కరుణాపీఠమును కముమట్కు, 
యెహోవా సనిిధిని ఆ అగ్నిమీద ఆ ధూపద్రవయమును వేయవలెను. 
laevee 16:13 aa dhoopamu maeghamuvale Saasanamula meedanunna 
karuNaapeeThamunu kammuTaku, yehOvaa sannidhini aa agnimeeda aa 
dhoopadravyamunu vaeyavalenu. 

లేవీ 16:14 అపుపడత్డు ఆ కోడె రకతములో కొుంచ్చము తీసికొని తూరుపప్రకకను కరుణాపీఠముమీద 
త్న వ్రేలితో ప్రోక్షుంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట్ త్న వ్రేలితో ఆ రకతములో కొుంచ్చము ఏడుమారులు 
ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 16:14 appuDataDu aa kODe raktamulO koMchemu teesikoni 
toorpuprakkanu karuNaapeeThamumeeda tana vraelitO prOkshiMchi, 
karuNaapeeThamu eduTa tana vraelitO aa raktamulO koMchemu 
aeDumaarulu prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 16:15 అపుపడత్డు ప్రజలర్పుంచు పాపపర్హారారధబలియగు మేకను వధిుంచి అడతిెర లోపలికి 
దాని రకతము తెచిె ఆ కోడె రకతముతో చేసినట్లల దీని రకతముతోను చేసి, కరుణాపీఠము మీదను 
కరుణాపీఠము ఎదుట్ను దాని ప్రోక్షుంపవలెను. 
laevee 16:15 appuDataDu prajalarpiMchu paapaparihaaraardhabaliyagu 
maekanu vadhiMchi aDDatera lOpaliki daani raktamu techchi aa kODe 
raktamutO chaesinaTlu deeni raktamutOnu chaesi, karuNaapeeThamu 
meedanu karuNaapeeThamu eduTanu daani prOkshiMpavalenu. 

లేవీ 16:16 అట్లల అత్డు ఇశ్రాయేలీయుల సమసత పాపములనుబటిుయు, అనగా వార్ 
అపవిత్రత్నుబటిుయు, వార్ అతిక్రమములనుబటిుయు పర్శుదధ సథలమునకు ప్రాయశ్చెత్తము 
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చేయవలెను. ప్రత్యక్షపు గుడారము వార్మధయ ఉుండుట్వలన వార్ అపవిత్రత్నుబటిు అది 
అపవిత్రమగుచుుండును గనుక అత్డు దానికి ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. 
laevee 16:16 aTlu ataDu iSraayaeleeyula samasta paapamulanubaTTiyu, 
anagaa vaari apavitratanubaTTiyu, vaari atikramamulanubaTTiyu 
pariSuddha sthalamunaku praayaSchittamu chaeyavalenu. pratyakshapu 
guDaaramu vaarimadhya uMDuTavalana vaari apavitratanubaTTi adi 
apavitramaguchuMDunu ganuka ataDu daaniki praayaSchittamu 
chaeyavalenu. 

లేవీ 16:17 పర్శుదధసథలములో ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కు అత్డు లోపలికి పోవునపుపడు అత్డు త్న 
నిమిత్తమును త్న య్యుంటివార్ నిమిత్తమును ఇశ్రాయేలీయుల సమసత సమాజము నిమిత్తమును 
ప్రాయశ్చెత్తముచేసి బయటికి వచుెవరకు ఏ మనుష్యయడును ప్రత్యక్షపు గుడారములో ఉుండరాదు. 
laevee 16:17 pariSuddhasthalamulO praayaSchittamu chaeyuTaku ataDu 
lOpaliki pOvunappuDu ataDu tana nimittamunu tana yiMTivaari 
nimittamunu iSraayaeleeyula samasta samaajamu nimittamunu 
praayaSchittamuchaesi bayaTiki vachchuvaraku ae manushyuDunu 
pratyakshapu guDaaramulO uMDaraadu. 

లేవీ 16:18 మర్యు అత్డు యెహోవా సనిిధినుని బలిపీఠమునొదకోు పోయ్య దానికి ప్రాయశ్చెత్తము 
చేయవలెను. అత్డు ఆ కోడె రకతములో కొుంచ్చమును ఆ మేక రకతములో కొుంచ్చమును తీసికొని 
బలిపీఠపు కొముమలమీద చమిర్ 

laevee 16:18 mariyu ataDu yehOvaa sannidhinunna balipeeThamunoddaku 
pOyi daaniki praayaSchittamu chaeyavalenu. ataDu aa kODe raktamulO 
koMchemunu aa maeka raktamulO koMchemunu teesikoni balipeeThapu 
kommulameeda chamiri 

లేవీ 16:19 యేడుమారులు త్న వ్రేలితో ఆ రకతములో కొుంచ్చము దానిమీద ప్రోక్షుంచి దాని 
పవిత్రపరచి ఇశ్రాయేలీయుల అపవిత్రత్ను పోగొటిు దానిని పర్శుదధపరచవలెను. 
laevee 16:19 yaeDumaarulu tana vraelitO aa raktamulO koMchemu 
daanimeeda prOkshiMchi daani pavitraparachi iSraayaeleeyula 
apavitratanu pOgoTTi daanini pariSuddhaparachavalenu. 

లేవీ 16:20 అత్డు పర్శుదధసథలమునకును ప్రత్యక్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును 
ప్రాయశ్చెత్తము చేసి చ్ఛలిుంచిన త్రువాత్ ఆ సజ్జవమైన మేకను దగగరకు తీసికొనిరావలెను. 
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laevee 16:20 ataDu pariSuddhasthalamunakunu pratyakshapu 
guDaaramunakunu balipeeThamunakunu praayaSchittamu chaesi 
chaaliMchina taruvaata aa sajeevamaina maekanu daggaraku 
teesikoniraavalenu. 

లేవీ 16:21 అపుపడు అహర్దను సజ్జవమైన ఆ మేక త్లమీద త్న రెుండు చేతులు ఉుంచి, 
ఇశ్రాయేలీయుల పాపములనిియు, అనగా వార్ దోషములనిియు వార్ అతిక్రమములనిియు 
దానిమీద ఒపుపకొని, ఆ మేక త్లమీద వాటిని మోపి, త్గ్నన మనుష్యయనిచేత్ అరణయములోనికి దాని 
పుంపవలెను. 
laevee 16:21 appuDu aharOnu sajeevamaina aa maeka talameeda tana 
reMDu chaetulu uMchi, iSraayaeleeyula paapamulanniyu, anagaa vaari 
dOshamulanniyu vaari atikramamulanniyu daanimeeda oppukoni, aa 
maeka talameeda vaaTini mOpi, tagina manushyunichaeta 
araNyamulOniki daani paMpavalenu. 

లేవీ 16:22 ఆ మేక వార్ దోషములనిిటిని ఎడార్ దేశమునకు భర్ుంచి పోవును. అత్డు అరణయములో 
ఆ మేకను విడిచిపెట్ువలెను. 
laevee 16:22 aa maeka vaari dOshamulanniTini eDaari daeSamunaku 
bhariMchi pOvunu. ataDu araNyamulO aa maekanu viDichipeTTavalenu. 

లేవీ 16:23 అపుపడు అహర్దను ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి వచిె, తాను పర్శుదధసథలములోనికి 
వెళ్లలనపుపడు తాను వేసికొనిన నారబట్ులను తీసి అకకడ వాటిని ఉుంచి 

laevee 16:23 appuDu aharOnu pratyakshapu guDaaramulOniki vachchi, 
taanu pariSuddhasthalamulOniki veLlinappuDu taanu vaesikonina 
naarabaTTalanu teesi akkaDa vaaTini uMchi 

లేవీ 16:24 పర్శుదధ సథలములో దేహమును నీళ్లతో కడుగుకొని బట్ులు తిర్గ్న ధర్ుంచుకొని బయటికి 
వచిె త్నకొరకు దహనబలిని ప్రజలకొరకు దహనబలిని అర్పుంచి, త్న నిమిత్తమును ప్రజల 
నిమిత్తమును ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను 

laevee 16:24 pariSuddha sthalamulO daehamunu neeLlatO kaDugukoni 
baTTalu tirigi dhariMchukoni bayaTiki vachchi tanakoraku dahanabalini 
prajalakoraku dahanabalini arpiMchi, tana nimittamunu prajala 
nimittamunu praayaSchittamu chaeyavalenu 

లేవీ 16:25 పాపపర్హారారథబలి పశువుయొకక క్రొవుాను బలిపీఠముమీద దహుంపవలెను 
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laevee 16:25 paapaparihaaraarthabali paSuvuyokka krovvunu 
balipeeThamumeeda dahiMpavalenu 

లేవీ 16:26 విడిచిపెట్లు మేకను వదలినవాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో దేహము కడుగుకొని 
త్రువాత్ పాళెములోనికి రావలెను. 
laevee 16:26 viDichipeTTae maekanu vadalinavaaDu tana baTTalu 
udukukoni neeLlatO daehamu kaDugukoni taruvaata paaLemulOniki 
raavalenu. 

లేవీ 16:27 పర్శుదధసథలములో ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కు వేటి రకతము దాని లోపలికి తేబడెనో 
పాపపర్హారారథబలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెను. వాటి 
చరమములను వాటి మాుంసమును వాటి మలమును అగ్నితో కాలిెవేయవలెను. 
laevee 16:27 pariSuddhasthalamulO praayaSchittamu chaeyuTaku vaeTi 
raktamu daani lOpaliki taebaDenO paapaparihaaraarthabaliyagu aa 
kODenu aa maekanu okaDu paaLemu velupaliki teesikonipOvalenu. vaaTi 
charmamulanu vaaTi maaMsamunu vaaTi malamunu agnitO 
kaalchivaeyavalenu. 

లేవీ 16:28 వాటిని కాలిెవేసినవాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో దేహము కడుగుకొని త్రువాత్ 
పాళెములోనికి రావలెను. 
laevee 16:28 vaaTini kaalchivaesinavaaDu tana baTTalu udukukoni 
neeLlatO daehamu kaDugukoni taruvaata paaLemulOniki raavalenu. 

లేవీ 16:29 ఇది మీకు నిత్యమైన కట్ుడ. సాదేశులుగాని మీ మధయనుుండు పరదేశులుగాని మీరుందరు 
ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను. 
laevee 16:29 idi meeku nityamaina kaTTaDa. svadaeSulugaani mee 
madhyanuMDu paradaeSulugaani meeraMdaru aeDavanela 
padiyavanaaDu ae paniyainanu chaeyaka mimmunu meeru 
du@hkhaparachukonavalenu. 

లేవీ 16:30 ఏలయనగా మీరు యెహోవా సనిిధిని మీ సమసత పాపములనుుండి పవిత్రలగునట్లల ఆ 
దినమున మిముమ పవిత్రపరచునట్లల మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయబడెను. 
laevee 16:30 aelayanagaa meeru yehOvaa sannidhini mee samasta 
paapamulanuMDi pavitrulagunaTlu aa dinamuna mimmu 
pavitraparachunaTlu mee nimittamu praayaSchittamu chaeyabaDenu. 
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లేవీ 16:31 అది మీకు మహా విశ్రాుంతిదినము. మిముమను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఇది 
నిత్యమైన కట్ుడ. 
laevee 16:31 adi meeku mahaa viSraaMtidinamu. mimmunu meeru 
du@hkhaparachukonavalenu; idi nityamaina kaTTaDa. 

లేవీ 16:32 ఎవరు త్న త్ుండ్రికి మారుగా యాజకుడగుట్కై అభిషేకముపొుంది త్నుి 
ప్రతిషిుించుకొనునో ఆ యాజకుడు ప్రాయశ్చెత్తము చేసికొని నారవస్త్రములైన ప్రతిషితి్ వస్త్రములను 
ధర్ుంచుకొనవలెను. 
laevee 16:32 evaru tana taMDriki maarugaa yaajakuDaguTakai 
abhishaekamupoMdi tannu pratishThiMchukonunO aa yaajakuDu 
praayaSchittamu chaesikoni naaravastramulaina pratishThita 
vastramulanu dhariMchukonavalenu. 

లేవీ 16:33 మర్యు అత్డు అతిపర్శుదధముగానుని ముందిరమునకును ప్రత్యక్షపు గుడారమునకును 
బలిపీఠమునకును ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. మర్యు అత్డు యాజకుల నిమిత్తమును సమాజము 
నిమిత్తమును ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. 
laevee 16:33 mariyu ataDu atipariSuddhamugaanunna maMdiramunakunu 
pratyakshapu guDaaramunakunu balipeeThamunakunu praayaSchittamu 
chaeyavalenu. mariyu ataDu yaajakula nimittamunu samaajamu 
nimittamunu praayaSchittamu chaeyavalenu. 

లేవీ 16:34 సుంవత్ారమునకు ఒకసర్ ఇశ్రాయేలీయుల సమసత పాపములనుబటిు వార్ నిమిత్తము 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కు ఇది మీకు నిత్యమైన కట్ుడ. యెహోవా మోషేకు ఆజాపాిుంచినట్లల అత్డు 
చేసెను. 
laevee 16:34 saMvatsaramunaku okasaari iSraayaeleeyula samasta 
paapamulanubaTTi vaari nimittamu praayaSchittamu chaeyuTaku idi 
meeku nityamaina kaTTaDa. yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu 
ataDu chaesenu.  
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లేవీ 17:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
laevee 17:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu. 

లేవీ 17:2 నీవు అహర్దనుతోను అత్ని కుమారులతోను ఇశ్రాయేలీయులుందర్తోను ఈలాగు చ్చపుపము 
ఇది యెహోవా ఆజాపాిుంచిన మాట్ 

laevee 17:2 neevu aharOnutOnu atani kumaarulatOnu 
iSraayaeleeyulaMdaritOnu eelaagu cheppumu idi yehOvaa 
aaj~naapiMchina maaTa 

లేవీ 17:3 ఇశ్రాయేలీయుల కుట్లుంబములలో యెహోవా ముందిరము ఎదుట్ యెహోవాకు అరపణము 
అర్పుంచుట్కు పూనుకొనువాడు అది ఎదేగోాని గొఱ్ఱయేగాని మేకయేగాని  
laevee 17:3 iSraayaeleeyula kuTuMbamulalO yehOvaa maMdiramu eduTa 
yehOvaaku arpaNamu arpiMchuTaku poonukonuvaaDu adi eddaegaani 
go~r~rayaegaani maekayaegaani  

లేవీ 17:4 ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొదకోు దానిని ముుందు తేక పాళెములో వధిుంచినను 
పాళెమునకు వెలుపల వధిుంచినను ఆ మనుష్యయడు త్న ప్రజలలోనుుండి కొటిువేయబడును; 
laevee 17:4 pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunoddaku daanini 
muMdu taeka paaLemulO vadhiMchinanu paaLemunaku velupala 
vadhiMchinanu aa manushyuDu tana prajalalOnuMDi koTTivaeyabaDunu; 

లేవీ 17:5 వాడు రకతమును ఒలికిుంచినవాడు; ఇశ్రాయేలీయులు బయట్ వధిుంచుచుని బలి 
పశువులను ఇక బయట్ వధిుంపక యెహోవా పేరట్ యాజకునియొదకోు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునకే తీసికొని వచిె సమాధానబలిగా అర్పుంచునట్లల ఆ మనుష్యయడు జనులలోనుుండి 
కొటిువేయబడవలెను. 
laevee 17:5 vaaDu raktamunu olikiMchinavaaDu; iSraayaeleeyulu bayaTa 
vadhiMchuchunna bali paSuvulanu ika bayaTa vadhiMpaka yehOvaa 
paeraTa yaajakuniyoddaku pratyakshapu guDaaramuyokka 
dvaaramunakae teesikoni vachchi samaadhaanabaligaa arpiMchunaTlu aa 
manushyuDu janulalOnuMDi koTTivaeyabaDavalenu. 

లేవీ 17:6 యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగలుగునట్లల యాజకుడు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునొదనోుని యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకతమును ప్రోక్షుంచి వాటి క్రొవుాను 
దహుంపవలెను. 
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laevee 17:6 yehOvaaku iMpaina suvaasanagalugunaTlu yaajakuDu 
pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunoddanunna yehOvaa 
balipeeThamumeeda vaaTi raktamunu prOkshiMchi vaaTi krovvunu 
dahiMpavalenu. 

లేవీ 17:7 వారు వయభిచ్ఛరులై అనుసర్ుంచుచు వచిెన దయయముల పేరట్ వధిుంచినట్లల ఇకమీదట్ 
త్మ బలిపశువులను వధిుంపరాదు. ఇది వార్ త్ర త్రములకు వార్కి నిత్యమైన కట్ుడ. 
laevee 17:7 vaaru vyabhichaarulai anusariMchuchu vachchina dayyamula 
paeraTa vadhiMchinaTlu ikameedaTa tama balipaSuvulanu 
vadhiMparaadu. idi vaari tara taramulaku vaariki nityamaina kaTTaDa. 

లేవీ 17:8 మర్యు నీవు వార్తో ఇట్లనుము ఇశ్రాయేలీయుల కుట్లుంబములలోగాని మీలో నివసిుంచు 
పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

laevee 17:8 mariyu neevu vaaritO iTlanumu iSraayaeleeyula 
kuTuMbamulalOgaani meelO nivasiMchu paradaeSulalOgaani okaDu 
dahanabalinainanu vaeroka yae balinainanu 

లేవీ 17:9 యెహోవాకు అర్పుంప నుదేశోము గలవాడై ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొదకోు 
తీసికొని రానియెడల ఆ మనుష్యయడు జనులలోనుుండి కొటిువేయబడును. 
laevee 17:9 yehOvaaku arpiMpa nuddaeSamu galavaaDai pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramunoddaku teesikoni raaniyeDala aa 
manushyuDu janulalOnuMDi koTTivaeyabaDunu. 

లేవీ 17:10 మర్యు ఇశ్రాయేలీయుల కుట్లుంబములలోనేమి, మీలో నివసిుంచు పరదేశులలోనేమి, 
ఒకడు దేని రకత మును తినినను రకతము తినువానికి నేను విముఖుడనై జనులలోనుుండి వాని 
కొటిువేయుదును. 
laevee 17:10 mariyu iSraayaeleeyula kuTuMbamulalOnaemi, meelO 
nivasiMchu paradaeSulalOnaemi, okaDu daeni rakta munu tininanu 
raktamu tinuvaaniki naenu vimukhuDanai janulalOnuMDi vaani 
koTTivaeyudunu. 

లేవీ 17:11 రకతము దేహమునకు ప్రాణము. మీనిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయునట్లల 
బలిపీఠముమీద పోయుట్కై దానిని మీకిచిెతిని. రకతము దానిలోనుని ప్రాణమునుబటిు ప్రాయశ్చెత్తము 
చేయును. 
laevee 17:11 raktamu daehamunaku praaNamu. meenimittamu 
praayaSchittamu chaeyunaTlu balipeeThamumeeda pOyuTakai daanini 
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meekichchitini. raktamu daanilOnunna praaNamunubaTTi 
praayaSchittamu chaeyunu. 

లేవీ 17:12 కాబటిు మీలో ఎవడును రకతము తినకూడదనియు, మీలో నివసిుంచు ఏ పరదేశ్చయు 
రకతము తినకూడదనియు నేను ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజాపాిుంచితిని. 
laevee 17:12 kaabaTTi meelO evaDunu raktamu tinakooDadaniyu, meelO 
nivasiMchu ae paradaeSiyu raktamu tinakooDadaniyu naenu 
iSraayaeleeyulaku aaj~naapiMchitini. 

లేవీ 17:13 మర్యు ఇశ్రాయేలీయులలోనేగాని మీలో నివసిుంచు పరదేశులలోనేగాని ఒకడు 
తినదగ్నన మృగమునైనను పక్షనైనను వేటాడి పటిునయెడల వాడు దాని రకతమును ఒలికిుంచి ముంటితో 
కపపవలెను; ఏలయనగా అది సమసత దేహములకు ప్రాణాధారము; 
laevee 17:13 mariyu iSraayaeleeyulalOnaegaani meelO nivasiMchu 
paradaeSulalOnaegaani okaDu tinadagina mRgamunainanu pakshinainanu 
vaeTaaDi paTTinayeDala vaaDu daani raktamunu olikiMchi maMTitO 
kappavalenu; aelayanagaa adi samasta daehamulaku praaNaadhaaramu; 

లేవీ 17:14 దాని రకతము దాని ప్రాణమునకాధారము. కాబటిు మీరు ఏ దేహరకతమును తినకూడదు. 
వాటి రకతము సరా దేహములకు ప్రాణాధారము; దానిని తిను ప్రతివాడు మరణశ్చక్ష నొుందునని నేను 
ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజాపాిుంచితిని. 
laevee 17:14 daani raktamu daani praaNamunakaadhaaramu. kaabaTTi 
meeru ae daeharaktamunu tinakooDadu. vaaTi raktamu sarva 
daehamulaku praaNaadhaaramu; daanini tinu prativaaDu maraNaSiksha 
noMdunani naenu iSraayaeleeyulaku aaj~naapiMchitini. 

లేవీ 17:15 మర్యు కళేబరమునైనను చీలెబడినదానినైనను తిను ప్రతివాడు దేశముందు 
పుటిునవాడేమి పరదేశ్చయేమి వాడు త్న బట్ులను ఉదుకుకొని నీళ్లతో దేహమును కడుగుకొని 
సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడగును. త్రువాత్ పవిత్రడగును. 
laevee 17:15 mariyu kaLaebaramunainanu cheelchabaDinadaaninainanu 
tinu prativaaDu daeSamaMdu puTTinavaaDaemi paradaeSiyaemi vaaDu 
tana baTTalanu udukukoni neeLlatO daehamunu kaDugukoni 
saayaMkaalamuvaraku apavitruDagunu. taruvaata pavitruDagunu. 

లేవీ 17:16 అయ్యతే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు త్న దేహమును కడుగుకొనకయు ఉుండినయెడల 
వాడు త్న దోషశ్చక్షను భర్ుంచును. 
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laevee 17:16 ayitae vaaDu vaaTini udukukonakayu tana daehamunu 
kaDugukonakayu uMDinayeDala vaaDu tana dOshaSikshanu 
bhariMchunu.  
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లేవీ 18:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 18:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 18:2 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో చ్చపుపము. 
laevee 18:2 naenu mee daevuDanaina yehOvaanani neevu 
iSraayaeleeyulatO cheppumu. 

లేవీ 18:3 మీరు నివసిుంచిన ఐగుపుత దేశాచ్ఛరముల చొపుపన మీరు చేయకూడదు; నేను మిముమను 
రపిపుంచుచుని కనాను దేశాచ్ఛరముల చొపుపన మీరు చేయకూడదు; వార్ కట్ుడలనుబటిు 
నడవకూడదు. 
laevee 18:3 meeru nivasiMchina aiguptu daeSaachaaramula choppuna 
meeru chaeyakooDadu; naenu mimmunu rappiMchuchunna kanaanu 
daeSaachaaramula choppuna meeru chaeyakooDadu; vaari 
kaTTaDalanubaTTi naDavakooDadu. 

లేవీ 18:4 మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కట్ుడలనుబటిు నడుచుకొనుట్కు వాటిని 
ఆచర్ుంపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 
laevee 18:4 meeru naa vidhulanu gaikonavalenu; naa kaTTaDalanubaTTi 
naDuchukonuTaku vaaTini aachariMpavalenu; mee daevuDanagu naenu 
yehOvaanu. 

లేవీ 18:5 మీరు నాకట్ుడలను నా విధులను ఆచర్ుంపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు వాటివలన 
బ్రదుకును; నేను యెహోవాను. 
laevee 18:5 meeru naakaTTaDalanu naa vidhulanu aachariMpavalenu. 
vaaTini gaikonuvaaDu vaaTivalana bradukunu; naenu yehOvaanu. 

లేవీ 18:6 మీలో ఎవరును త్మ రకతసుంబుంధుల మానాచ్ఛాదనమును తీయుట్కు వార్ని 
సమీపిుంపకూడదు; నేను యెహోవాను. 
laevee 18:6 meelO evarunu tama raktasaMbaMdhula 
maanaachChaadanamunu teeyuTaku vaarini sameepiMpakooDadu; naenu 
yehOvaanu. 

లేవీ 18:7 నీ త్ుండ్రికి మానాచ్ఛాదనముగా నుని నీ త్లిల మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ 
త్లిల; ఆమె మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు. 
laevee 18:7 nee taMDriki maanaachChaadanamugaa nunna nee talli 
maanaachChaadanamunu teeyakooDadu; aame nee talli; aame 
maanaachChaadanamunu teeyakooDadu. 
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లేవీ 18:8 నీ త్ుండ్రి భారయ మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; అది నీ త్ుండ్రిదే. 
laevee 18:8 nee taMDri bhaarya maanaachChaadanamunu teeyakooDadu; 
adi nee taMDridae. 

లేవీ 18:9 నీ సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమును, అనగా ఇుంటిలో పుటిునదేమి వెలుపట్ పుటిునదేమి నీ 
త్ుండ్రి కుమారెతయొకక యైనను నీ త్లిల కుమారెతయొకక యైనను మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు. 
laevee 18:9 nee sahOdari maanaachChaadanamunu, anagaa iMTilO 
puTTinadaemi velupaTa puTTinadaemi nee taMDri kumaarteyokka 
yainanu nee talli kumaarteyokka yainanu maanaachChaadanamunu 
teeyakooDadu. 

లేవీ 18:10 నీ కుమారుని కుమారెత మానాచ్ఛాదనమునైనను కుమారెత కుమారెత 
మానాచ్ఛాదనమునైనను తీయకూడదు; అది నీది. 
laevee 18:10 nee kumaaruni kumaarte maanaachChaadanamunainanu 
kumaarte kumaarte maanaachChaadanamunainanu teeyakooDadu; adi 
needi. 

లేవీ 18:11 నీ త్ుండ్రివలన పుటిున నీ త్ుండ్రి భారయ కుమారెత నీ సహోదర్; ఆమె మానాచ్ఛాదనమును 
తీయకూడదు. 
laevee 18:11 nee taMDrivalana puTTina nee taMDri bhaarya kumaarte nee 
sahOdari; aame maanaachChaadanamunu teeyakooDadu. 

లేవీ 18:12 నీ త్ుండ్రి సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు. ఆమె నీ త్ుండ్రి రకతసుంబుంధి. 
laevee 18:12 nee taMDri sahOdari maanaachChaadanamunu 
teeyakooDadu. aame nee taMDri raktasaMbaMdhi. 

లేవీ 18:13 నీ త్లిల సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ త్లిల రకతసుంబుంధి. 
laevee 18:13 nee talli sahOdari maanaachChaadanamunu teeyakooDadu; 
aame nee talli raktasaMbaMdhi. 

లేవీ 18:14 నీ త్ుండ్రి సహోదరుని మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు, అనగా అత్ని భారయను 
సమీపిుంపకూడదు; ఆమె నీ పినత్లిల. 
laevee 18:14 nee taMDri sahOdaruni maanaachChaadanamunu 
teeyakooDadu, anagaa atani bhaaryanu sameepiMpakooDadu; aame nee 
pinatalli. 

లేవీ 18:15 నీ కోడలి మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ కుమారుని భారయ, ఆమె 
మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు. 
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laevee 18:15 nee kODali maanaachChaadanamunu teeyakooDadu; aame 
nee kumaaruni bhaarya, aame maanaachChaadanamunu teeyakooDadu. 

లేవీ 18:16 నీ సహోదరుని భారయ మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; అది నీ సహోదరుని మానము. 
laevee 18:16 nee sahOdaruni bhaarya maanaachChaadanamunu 
teeyakooDadu; adi nee sahOdaruni maanamu. 

లేవీ 18:17 ఒక స్త్రీ మానాచ్ఛాదనమును ఆమె కుమారెత మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; ఆమె 
కుమారుని కుమారెత మానాచ్ఛాదనమునైనను ఆమె కుమారెత కుమారెత మానాచ్ఛాదనమునైనను 
తీయుట్కు వార్ని చేరుెకొనకూడదు; వారు ఆమె రకతసుంబుంధులు; అది దుష్ఠకమప్రవరతన. 
laevee 18:17 oka stree maanaachChaadanamunu aame kumaarte 
maanaachChaadanamunu teeyakooDadu; aame kumaaruni kumaarte 
maanaachChaadanamunainanu aame kumaarte kumaarte 
maanaachChaadanamunainanu teeyuTaku vaarini chaerchukonakooDadu; 
vaaru aame raktasaMbaMdhulu; adi dushkaamapravartana. 

లేవీ 18:18 నీ భారయ బ్రదికియుుండగా ఆమెను పీడిుంచుట్కు ఆమె సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమును 
తీయుట్కు ఈమెను ఆమెతో పెుండిల చేసికొనకూడదు. 
laevee 18:18 nee bhaarya bradikiyuMDagaa aamenu peeDiMchuTaku aame 
sahOdari maanaachChaadanamunu teeyuTaku eemenu aametO peMDli 
chaesikonakooDadu. 

లేవీ 18:19 అపవిత్రత్వలన స్త్రీ కడగా ఉుండునపుపడు ఆమె మానాచ్ఛాదనమును తీయుట్కు ఆమెను 
సమీపిుంపకూడదు. 
laevee 18:19 apavitratavalana stree kaDagaa uMDunappuDu aame 
maanaachChaadanamunu teeyuTaku aamenu sameepiMpakooDadu. 

లేవీ 18:20 నీ పొరుగువాని భారయయుందు నీ వీరయసఖలనముచేసి ఆమెవలన అపవిత్రత్ 
కలుగజేసికొనకూడదు. 
laevee 18:20 nee poruguvaani bhaaryayaMdu nee veeryaskhalanamuchaesi 
aamevalana apavitrata kalugajaesikonakooDadu. 

లేవీ 18:21 నీవు ఏ మాత్రమును నీ సుంతానమును మోలెకు నిమిత్తము అగ్నిగుుండమును 
దాట్నీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవిత్రపరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 
laevee 18:21 neevu ae maatramunu nee saMtaanamunu mOleku nimittamu 
agniguMDamunu daaTaneeyakooDadu; nee daevuni naamamunu 
apavitraparachakooDadu, naenu yehOvaanu. 
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లేవీ 18:22 స్త్రీ శయనమువలె పురుష శయనము కూడదు; అది హేయము. 
laevee 18:22 stree Sayanamuvale purusha Sayanamu kooDadu; adi 
haeyamu. 

లేవీ 18:23 ఏ జుంతువునుందును నీ సఖలనముచేసి దానివలన అపవిత్రత్ కలుగజేసికొనకూడదు. 
జుంతువు స్త్రీని పొుందునట్లల ఆమె దాని యెదుట్ నిలువరాదు, అది విపరీత్ము. 
laevee 18:23 ae jaMtuvunaMdunu nee skhalanamuchaesi daanivalana 
apavitrata kalugajaesikonakooDadu. jaMtuvu streeni poMdunaTlu aame 
daani yeduTa niluvaraadu, adi vipareetamu. 

లేవీ 18:24 వీటిలో దేనివలనను అపవిత్రత్ కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ యెదుట్నుుండి 
వెళ్లగొట్లుచుని జనములు వాట్నిిటివలన అపవిత్రలైర్. 
laevee 18:24 veeTilO daenivalananu apavitrata kalugajaesikonakooDadu. 
naenu mee yeduTanuMDi veLlagoTTuchunna janamulu vaaTanniTivalana 
apavitrulairi. 

లేవీ 18:25 ఆ దేశము అపవిత్రత్ కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశ్చక్షను మోపుచునాిను. ఆ 
దేశముందు కాపురముని వార్ని వెళ్లగ్రకికవేయుచునిది. 
laevee 18:25 aa daeSamu apavitrata kaladi ganuka naenu daanimeeda daani 
dOshaSikshanu mOpuchunnaanu. aa daeSamaMdu kaapuramunna vaarini 
veLlagrakkivaeyuchunnadi. 

లేవీ 18:26 కాబటిు ఆ దేశము మీకుంట్ట ముుందుగానుని ప్రజలను వెళ్లగ్రకికవేసిన ప్రకారము మీ 
అపవిత్రత్నుబటిు మిముమను వెళ్లగ్రకిక వేయకుుండునట్లల మీరు,  
laevee 18:26 kaabaTTi aa daeSamu meekaMTe muMdugaanunna prajalanu 
veLlagrakkivaesina prakaaramu mee apavitratanubaTTi mimmunu 
veLlagrakki vaeyakuMDunaTlu meeru,  

లేవీ 18:27 అనగా సాదేశ్చయేగాని మీలో నివసిుంచు పరదేశ్చయేగాని యీ హేయ క్రయలనిిటిలో 
దేనిని చేయక,  
laevee 18:27 anagaa svadaeSiyaegaani meelO nivasiMchu 
paradaeSiyaegaani yee haeya kriyalanniTilO daenini chaeyaka,  

లేవీ 18:28 యీ నా కట్ుడలను నా విధులను ఆచర్ుంపవలెను. 
laevee 18:28 yee naa kaTTaDalanu naa vidhulanu aachariMpavalenu. 



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 123 of 191 

లేవీ 18:29 ఎవరు అటిు హేయ క్రయలలో దేనినైనను చేయుదుర్ద వారు ప్రజలలొనుుండి 
కొటిువేయబడుదురు. 
laevee 18:29 evaru aTTi haeya kriyalalO daeninainanu chaeyudurO vaaru 
prajalalonuMDi koTTivaeyabaDuduru. 

లేవీ 18:30 కాబటిు మీకుంట్ట ముుందుగా నునివారు అనుసర్ుంచిన ఆ హేయమైన ఆచ్ఛరములలో 
దేనినైనను అనుసర్ుంచుట్వలన అపవిత్రత్ కలుగజేసికొనకుుండునట్లల నేను మీకు విధిుంచిన విధి 
ననుసర్ుంచి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 18:30 kaabaTTi meekaMTe muMdugaa nunnavaaru anusariMchina 
aa haeyamaina aachaaramulalO daeninainanu anusariMchuTavalana 
apavitrata kalugajaesikonakuMDunaTlu naenu meeku vidhiMchina vidhi 
nanusariMchi naDuchukonavalenu. naenu mee daevuDanaina yehOvaanu.  
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లేవీ 19:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను ఇశ్రాయేలీయుల సరాసమాజముతో 
ఇట్లల చ్చపుపము. 
laevee 19:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 
iSraayaeleeyula sarvasamaajamutO iTlu cheppumu. 

లేవీ 19:2 మీరు పర్శుదుధలై యుుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను పర్శుదుధడనై 
యునాిను. 
laevee 19:2 meeru pariSuddhulai yuMDavalenu. mee daevuDanaina 
yehOvaanagu naenu pariSuddhuDanai yunnaanu. 

లేవీ 19:3 మీలో ప్రతివాడు త్న త్లిలకి త్న త్ుండ్రికి భయపడవలెను. నేను నియమిుంచిన 
విశ్రాుంతిదినములను ఆచర్ుంపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 19:3 meelO prativaaDu tana talliki tana taMDriki bhayapaDavalenu. 
naenu niyamiMchina viSraaMtidinamulanu aachariMpavalenu; naenu mee 
daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 19:4 మీరు వయరథమైన దేవత్లత్ట్లు తిరుగకూడదు. మీరు పోత్విగ్రహములను చేసికొనకూడదు. 
నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను  
laevee 19:4 meeru vyarthamaina daevatalataTTu tirugakooDadu. meeru 
pOtavigrahamulanu chaesikonakooDadu. naenu mee daevuDanaina 
yehOvaanu  

లేవీ 19:5 మీరు యెహోవాకు సమాధానబలి అర్పుంచునపుపడు అది అుంగీకర్ుంపబడునట్లలగా 
అర్పుంపవలెను. 
laevee 19:5 meeru yehOvaaku samaadhaanabali arpiMchunappuDu adi 
aMgeekariMpabaDunaTlugaa arpiMpavalenu. 

లేవీ 19:6 మీరు బలినర్పుంచునాడైనను మరునాడైనను దాని తినవలెను. మూడవనాటివరకు 
మిగ్నలియుని దానిని అగ్నితో కాలిెవేయవలెను. 
laevee 19:6 meeru balinarpiMchunaaDainanu marunaaDainanu daani 
tinavalenu. mooDavanaaTivaraku migiliyunna daanini agnitO 
kaalchivaeyavalenu. 

లేవీ 19:7 మూడవనాడు దానిలో కొుంచ్చమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; అది 
అుంగీకర్ుంపబడదు. 
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laevee 19:7 mooDavanaaDu daanilO koMchemainanu tininayeDala adi 
haeyamagunu; adi aMgeekariMpabaDadu. 

లేవీ 19:8 దానిని తినువాడు త్న దోషశ్చక్షను భర్ుంచును. వాడు యెహోవాకు పర్శుదధమైన దానిని 
అపవిత్రపరచ్చను. వాడు ప్రజలలోనుుండి కొటిువేయబడును. 
laevee 19:8 daanini tinuvaaDu tana dOshaSikshanu bhariMchunu. vaaDu 
yehOvaaku pariSuddhamaina daanini apavitraparachenu. vaaDu 
prajalalOnuMDi koTTivaeyabaDunu. 

లేవీ 19:9 మీరు మీ భూమి పుంట్ను కోయునపుపడు నీ పొలము యొకక ఓరలను పూర్తగా 
కోయకూడదు; నీ కోత్లో పర్గెను ఏరుకొనకూడదు; నీ ఫలవృక్షముల తోట్ పర్గెను 
కూరుెకొనకూడదు; 
laevee 19:9 meeru mee bhoomi paMTanu kOyunappuDu nee polamu yokka 
Oralanu poortigaa kOyakooDadu; nee kOtalO parigenu aerukonakooDadu; 
nee phalavRkshamula tOTa parigenu koorchukonakooDadu; 

లేవీ 19:10 నీ ఫలవృక్షముల తోట్లో రాలిన పుండలను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును 
వాటిని విడిచిపెట్ువలెను; 
laevee 19:10 nee phalavRkshamula tOTalO raalina paMDlanu 
aerukonakooDadu, beedalakunu paradaeSulakunu vaaTini 
viDichipeTTavalenu; 

లేవీ 19:11 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొుంగ్నలిుంపకూడదు, బుంకకూడదు, ఒకనితో 
ఒకడు అబదధమాడకూడదు; 
laevee 19:11 naenu mee daevuDanaina yehOvaanu. meeru 
doMgiliMpakooDadu, boMkakooDadu, okanitO okaDu 
abaddhamaaDakooDadu; 

లేవీ 19:12 నా నామమునుబటిు అబదధప్రమాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని నామమును 
అపవిత్రపరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 
laevee 19:12 naa naamamunubaTTi abaddhapramaaNamu chaeyakooDadu; 
nee daevuni naamamunu apavitraparachakooDadu; naenu yehOvaanu. 

లేవీ 19:13 నీ పొరుగువాని హుంసిుంపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని కూలి 
మరునాటివరకు నీయొదో ఉుంచుకొనకూడదు; 
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laevee 19:13 nee poruguvaani hiMsiMpakooDadu, vaani 
dOchukonakooDadu, koolivaani kooli marunaaTivaraku neeyodda 
uMchukonakooDadu; 

లేవీ 19:14 చ్చవిటివాని తిట్ుకూడదు, గ్రుడివిానియెదుట్ అడమిు వేయకూడదు; నీ దేవునికి 
భయపడవలెను, నేను యెహోవాను. 
laevee 19:14 cheviTivaani tiTTakooDadu, gruDDivaaniyeduTa aDDamu 
vaeyakooDadu; nee daevuniki bhayapaDavalenu, naenu yehOvaanu. 

లేవీ 19:15 అనాయయపు తీరుప తీరెకూడదు, బీదవాడని పక్షపాత్ము చేయకూడదు, గొపపవాడని 
అభిమానము చూపకూడదు; నాయయమునుబటిు నీ పొరుగువానికి తీరుప తీరెవలెను. 
laevee 19:15 anyaayapu teerpu teerchakooDadu, beedavaaDani 
pakshapaatamu chaeyakooDadu, goppavaaDani abhimaanamu 
choopakooDadu; nyaayamunubaTTi nee poruguvaaniki teerpu 
teerchavalenu. 

లేవీ 19:16 నీ ప్రజలలో కొుండెములాడుచు ఇుంటిుంటికి తిరుగకూడదు, నీ సహోదరునికి ప్రాణహాని 
చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 
laevee 19:16 nee prajalalO koMDemulaaDuchu iMTiMTiki tirugakooDadu, 
nee sahOdaruniki praaNahaani chaeya chooDakooDadu, naenu 
yehOvaanu. 

లేవీ 19:17 నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపట్ుకూడదు, నీ పొరుగువాని పాపము 
నీమీదికి రాకుుండునట్లల నీవు త్పపక వానిని గదిుోంపవలెను. 
laevee 19:17 nee hRdayamulO nee sahOdaruni meeda pagapaTTakooDadu, 
nee poruguvaani paapamu neemeediki raakuMDunaTlu neevu tappaka 
vaanini gaddiMpavalenu. 

లేవీ 19:18 కీడుకు ప్రతికీడు చేయకూడదు, నీ ప్రజలమీద కోపముుంచుకొనక నినుివలె నీ 
పొరుగువానిని ప్రేమిుంపవలెను; నేను యెహోవాను. 
laevee 19:18 keeDuku pratikeeDu chaeyakooDadu, nee prajalameeda 
kOpamuMchukonaka ninnuvale nee poruguvaanini praemiMpavalenu; 
naenu yehOvaanu. 

లేవీ 19:19 మీరు నాకట్ుడలను ఆచర్ుంపవలెను; నీ జుంతువులను ఇత్రజాతి జుంతువులను 
కలియనీయకూడదు; నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల విత్తనములు చలలకూడదు; బచుెను నారయు 
కలిసినబట్ు వేసికొనకూడదు. 
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laevee 19:19 meeru naakaTTaDalanu aachariMpavalenu; nee jaMtuvulanu 
itarajaati jaMtuvulanu kaliyaneeyakooDadu; nee polamulO vaeru vaeru 
jaatula vittanamulu challakooDadu; bochchunu naarayu kalisinabaTTa 
vaesikonakooDadu. 

లేవీ 19:20 ఒకనికి ప్రధానము చేయబడిన దాసి, వెలయ్యచిె విమోచిుంపబడకుుండగానేమి ఊరక 
విడిపిుంపబడకుుండగానేమి ఒకడు దానితో శయనిుంచి వీరయసఖలనము చేసినయెడల వార్ని 
శ్చక్షుంపవలెను. అది విడిపిుంపబడలేదు గనుక వార్కి మరణశ్చక్ష విధిుంపకూడదు. 
laevee 19:20 okaniki pradhaanamu chaeyabaDina daasi, velayichchi 
vimOchiMpabaDakuMDagaanaemi ooraka 
viDipiMpabaDakuMDagaanaemi okaDu daanitO SayaniMchi 
veeryaskhalanamu chaesinayeDala vaarini SikshiMpavalenu. adi 
viDipiMpabaDalaedu ganuka vaariki maraNaSiksha vidhiMpakooDadu. 

లేవీ 19:21 అత్డు అపరాధపర్హారారధబలిని, అనగా అపరాధపర్హారారథబలియగు పొట్లులును 
ప్రత్యక్షపు గుడారముయొకక దాారమునకు యెహోవా సనిిధికి తీసికొనిరావలెను. 
laevee 19:21 ataDu aparaadhaparihaaraardhabalini, anagaa 
aparaadhaparihaaraarthabaliyagu poTTaelunu pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramunaku yehOvaa sannidhiki teesikoniraavalenu. 

లేవీ 19:22 అపుపడు యాజకుడు అత్డు చేసిన పాపమునుబటిు పాపపర్హారారథబలియగు 
పొట్లులువలన యెహోవా సనిిధిని అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. దీనివలన అత్డు 
చేసిన పాపము విషయమై అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
laevee 19:22 appuDu yaajakuDu ataDu chaesina paapamunubaTTi 
paapaparihaaraarthabaliyagu poTTaeluvalana yehOvaa sannidhini atani 
nimittamu praayaSchittamu chaeyavalenu. deenivalana ataDu chaesina 
paapamu vishayamai ataniki kshamaapaNa kalugunu. 

లేవీ 19:23 మీరు ఆ దేశమునకు వచిె ఆహారమునకై నానా విధములైన చ్చట్లను నాటినపుపడు వాటి 
పుండలను అపవిత్రముగా ఎుంచవలెను. వాటి కాపు మీకు ఎకుకవగా ఉుండునట్లల అవి మూడు 
సుంవత్ారములవరకు మీకు అపవిత్రముగా ఉుండవలెను, వాటిని తినకూడదు. 
laevee 19:23 meeru aa daeSamunaku vachchi aahaaramunakai naanaa 
vidhamulaina cheTlanu naaTinappuDu vaaTi paMDlanu apavitramugaa 
eMchavalenu. vaaTi kaapu meeku ekkuvagaa uMDunaTlu avi mooDu 
saMvatsaramulavaraku meeku apavitramugaa uMDavalenu, vaaTini 
tinakooDadu. 
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లేవీ 19:24 నాలుగవ సుంవత్ారమున వాటి ఫలములనిియు యెహోవాకు ప్రతిషితి్మైన సుతతియాగ 
ద్రవయములగును; అయ్యదవ సుంవత్ారమున వాటి ఫలములను తినవచుెను; 
laevee 19:24 naalugava saMvatsaramuna vaaTi phalamulanniyu yehOvaaku 
pratishThitamaina stutiyaaga dravyamulagunu; ayidava saMvatsaramuna 
vaaTi phalamulanu tinavachchunu; 

లేవీ 19:25 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 19:25 naenu mee daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 19:26 రకతము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, ముంత్ర యోగములు 
చేయకూడదు, 
laevee 19:26 raktamu kooDinadaediyu tinakooDadu, Sakunamulu 
chooDakooDadu, maMtra yOgamulu chaeyakooDadu, 

లేవీ 19:27 మీ నుదుటి వెుండ్రుకలను గుుండ్రముగా కతితర్ుంపకూడదు, నీ గడపిు ప్రకకలను 
గొరగకూడదు, 
laevee 19:27 mee nuduTi veMDrukalanu guMDramugaa 
kattiriMpakooDadu, nee gaDDapu prakkalanu goragakooDadu, 

లేవీ 19:28 చచిెనవార్కొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచెబట్లల మీ దేహమునకు 
పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  
laevee 19:28 chachchinavaarikoraku mee daehamunu cheerukonakooDadu, 
pachchaboTlu mee daehamunaku poDuchukonakooDadu; naenu mee 
daevuDanaina yehOvaanu.  

లేవీ 19:29 మీ దేశము వయభిచర్ుంపకయు దుష్ఠకమ ప్రవరతనతో నిుండకయు ఉుండునట్లల నీ కుమారెత 
వయభిచ్ఛర్ణియగుట్కై ఆమెను వేశయగా చేయకూడదు. 
laevee 19:29 mee daeSamu vyabhichariMpakayu dushkaama pravartanatO 
niMDakayu uMDunaTlu nee kumaarte vyabhichaariNiyaguTakai aamenu 
vaeSyagaa chaeyakooDadu. 

లేవీ 19:30 నేను నియమిుంచిన విశ్రాుంతిదినములను మీరు ఆచర్ుంపవలెను నా పర్శుదధసథలమును 
మనిిుంపవలెను; నేను యెహోవాను. 
laevee 19:30 naenu niyamiMchina viSraaMtidinamulanu meeru 
aachariMpavalenu naa pariSuddhasthalamunu manniMpavalenu; naenu 
yehOvaanu. 
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లేవీ 19:31 కరణపిశాచి గలవార్దగగరకు పోకూడదు, స్సదెగాుండ్రను వెదకి వార్వలన అపవిత్రత్ 
కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 19:31 karNapiSaachi galavaaridaggaraku pOkooDadu, 
sOdegaaMDranu vedaki vaarivalana apavitrata kalugajaesikonakooDadu; 
naenu mee daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 19:32 త్ల నెరసినవాని యెదుట్ లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ దేవునికి 
భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 
laevee 19:32 tala nerasinavaani yeduTa laechi musalivaani mukhamunu 
ghanaparachi nee daevuniki bhayapaDavalenu; naenu yehOvaanu. 

లేవీ 19:33 మీ దేశముందు పరదేశ్చ నీ మధయ నివసిుంచునపుపడు వానిని బాధిుంపకూడదు, 
laevee 19:33 mee daeSamaMdu paradaeSi nee madhya 
nivasiMchunappuDu vaanini baadhiMpakooDadu, 

లేవీ 19:34 మీ మధయ నివసిుంచు పరదేశ్చని మీలో పుటిునవానివలె ఎుంచవలెను, నినుివలె వానిని 
ప్రేమిుంపవలెను, ఐగుపుత దేశములో మీరు పరదేశులైయుుంటిర్; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 19:34 mee madhya nivasiMchu paradaeSini meelO 
puTTinavaanivale eMchavalenu, ninnuvale vaanini praemiMpavalenu, 
aiguptu daeSamulO meeru paradaeSulaiyuMTiri; naenu mee daevuDanaina 
yehOvaanu. 

లేవీ 19:35 తీరుప తీరుెనపుపడు కొలత్లోగాని తూనికెలోగాని పర్మాణములోగాని మీరు 
అనాయయము చేయకూడదు. 
laevee 19:35 teerpu teerchunappuDu kolatalOgaani toonikelOgaani 
parimaaNamulOgaani meeru anyaayamu chaeyakooDadu. 

లేవీ 19:36 నాయయమైన త్రాసులు నాయయమైన గుుండుల నాయయమైన తూము నాయయమైన పడి 
మీకుుండవలెను; నేను ఐగుపుత దేశములోనుుండి మిముమను రపిపుంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 19:36 nyaayamaina traasulu nyaayamaina guMDlu nyaayamaina 
toomu nyaayamaina paDi meekuMDavalenu; naenu aiguptu 
daeSamulOnuMDi mimmunu rappiMchina mee daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 19:37 కాగా మీరు నా కట్ుడలనిిటిని నా విధులనిిటిని అనుసర్ుంచి నడుచుకొనవలెను; నేను 
యెహోవాను. 
laevee 19:37 kaagaa meeru naa kaTTaDalanniTini naa vidhulanniTini 
anusariMchi naDuchukonavalenu; naenu yehOvaanu.  
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లేవీ 20:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము 

laevee 20:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu neevu 
iSraayaeleeyulatO iTlanumu 

లేవీ 20:2 ఇశ్రాయేలీయులలోనే గాని ఇశ్రాయేలు ప్రజలలో నివసిుంచు పరదేశులలోనే గాని యొకడు 
ఏమాత్రమును త్న సుంతానమును మోలెకుకు ఇచిెనయెడల వానికి మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను; మీ 
దేశప్రజలు రాళ్లతో వాని కొట్ువలెను. 
laevee 20:2 iSraayaeleeyulalOnae gaani iSraayaelu prajalalO nivasiMchu 
paradaeSulalOnae gaani yokaDu aemaatramunu tana saMtaanamunu 
mOlekuku ichchinayeDala vaaniki maraNaSiksha vidhiMpavalenu; mee 
daeSaprajalu raaLlatO vaani koTTavalenu. 

లేవీ 20:3 ఆ మనుష్యయడు నా పర్శుదధసథలమును అపవిత్రపరచి నా పర్శుదధనామమును 
అపవిత్రపరచుట్కు త్న సుంతానమును మోలెకుకు ఇచ్చెను గనుక నేను వానికి విర్దధినై 
ప్రజలలోనుుండి వాని కొటిువేతును. 
laevee 20:3 aa manushyuDu naa pariSuddhasthalamunu apavitraparachi 
naa pariSuddhanaamamunu apavitraparachuTaku tana saMtaanamunu 
mOlekuku ichchenu ganuka naenu vaaniki virOdhinai prajalalOnuMDi 
vaani koTTivaetunu. 

లేవీ 20:4 మర్యు ఆ మనుష్యయడు త్న సుంతానమును మోలెకుకు ఇచుెచుుండగా మీ దేశప్రజలు 
వాని చుంపక,  
laevee 20:4 mariyu aa manushyuDu tana saMtaanamunu mOlekuku 
ichchuchuMDagaa mee daeSaprajalu vaani chaMpaka,  

లేవీ 20:5 చూచి చూడనట్లల త్మ కనుిలు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 
కుట్లుంబమునకును విర్దధినై వానిని మోలెకుతో వయభిచర్ుంచుట్కు వాని త్ర్మి వయభిచ్ఛరముచేయు 
వార్నుందర్ని ప్రజలలోనుుండి కొటిువేతును. 
laevee 20:5 choochi chooDanaTlu tama kannulu moosikoninayeDala naenu 
vaanikini vaani kuTuMbamunakunu virOdhinai vaanini mOlekutO 
vyabhichariMchuTaku vaani tarimi vyabhichaaramuchaeyu vaarinaMdarini 
prajalalOnuMDi koTTivaetunu. 

లేవీ 20:6 మర్యు కరణపిశాచి గలవార్తోను స్సదెగాుండ్రతోను వయభిచర్ుంచుట్కు వార్త్ట్లు 
తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విర్దధినై ప్రజలలోనుుండి వాని కొటిువేతును. 
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laevee 20:6 mariyu karNapiSaachi galavaaritOnu sOdegaaMDratOnu 
vyabhichariMchuTaku vaaritaTTu tiruguvaaDevaDO naenu vaaniki 
virOdhinai prajalalOnuMDi vaani koTTivaetunu. 

లేవీ 20:7 కావున మిముమను మీరు పర్శుదధపరచుకొని పర్శుదుధలై యుుండుడి; నేను మీ దేవుడనైన 
యెహోవాను. 
laevee 20:7 kaavuna mimmunu meeru pariSuddhaparachukoni 
pariSuddhulai yuMDuDi; naenu mee daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 20:8 మీరు నా కట్ుడలను ఆచర్ుంచి వాటిని అనుసర్ుంపవలెను, నేను మిముమను పర్శుదధపరచు 
యెహోవాను 

laevee 20:8 meeru naa kaTTaDalanu aachariMchi vaaTini 
anusariMpavalenu, naenu mimmunu pariSuddhaparachu yehOvaanu 

లేవీ 20:9 ఎవడు త్న త్ుండ్రినైనను త్న త్లిలనైనను దూషిుంచునో వానికి మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను. 
వాడు త్న త్ుండ్రినో త్లిలనో దూషిుంచ్చను గనుక త్న శ్చక్షకు తానే కారకుడు. 
laevee 20:9 evaDu tana taMDrinainanu tana tallinainanu dooshiMchunO 
vaaniki maraNaSiksha vidhiMpavalenu. vaaDu tana taMDrinO tallinO 
dooshiMchenu ganuka tana Sikshaku taanae kaarakuDu. 

లేవీ 20:10 పరుని భారయతో వయభిచర్ుంచిన వానికి, అనగా త్న పొరుగువాని భారయతో వయభిచర్ుంచిన 
వానికిని ఆ వయభిచ్ఛర్ణికిని మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను. 
laevee 20:10 paruni bhaaryatO vyabhichariMchina vaaniki, anagaa tana 
poruguvaani bhaaryatO vyabhichariMchina vaanikini aa 
vyabhichaariNikini maraNaSiksha vidhiMpavalenu. 

లేవీ 20:11 త్న త్ుండ్రి భారయతో శయనిుంచిన వాడు త్న త్ుండ్రి మానాచ్ఛాదనమును తీసెను; 
వార్దరో్కిని మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను; త్మ శ్చక్షకు తామే కారకులు. 
laevee 20:11 tana taMDri bhaaryatO SayaniMchina vaaDu tana taMDri 
maanaachChaadanamunu teesenu; vaariddarikini maraNaSiksha 
vidhiMpavalenu; tama Sikshaku taamae kaarakulu. 

లేవీ 20:12 ఒకడు త్న కోడలితో శయనిుంచినయెడల వార్దరో్కిని మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను. వారు 
వార్ వరసలు త్పిపర్; వార్ ప్రాణాపరాధము వార్మీదనుుండును. 
laevee 20:12 okaDu tana kODalitO SayaniMchinayeDala vaariddarikini 
maraNaSiksha vidhiMpavalenu. vaaru vaari varasalu tappiri; vaari 
praaNaaparaadhamu vaarimeedanuMDunu. 
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లేవీ 20:13 ఒకడు స్త్రీతో శయనిుంచినట్లు పురుష్యనితో శయనిుంచినయెడల వార్దరోు హేయక్రయను 
చేసిర్గనుక వార్కి మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను; త్మ శ్చక్షకు తామే కారకులు. 
laevee 20:13 okaDu streetO SayaniMchinaTTu purushunitO 
SayaniMchinayeDala vaariddaru haeyakriyanu chaesiriganuka vaariki 
maraNaSiksha vidhiMpavalenu; tama Sikshaku taamae kaarakulu. 

లేవీ 20:14 ఒకడు స్త్రీని ఆమె త్లిలని పెుండిల చేసికొనినయెడల అది దుష్ఠకమప్రవరతన. దుష్ఠకమప్రవరతన 
మీ మధయ నుుండకుుండ వానిని వార్ని అగ్నితో కాలెవలెను. 
laevee 20:14 okaDu streeni aame tallini peMDli chaesikoninayeDala adi 
dushkaamapravartana. dushkaamapravartana mee madhya nuMDakuMDa 
vaanini vaarini agnitO kaalchavalenu. 

లేవీ 20:15 జుంతు శయనము చేయువానికి మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను; ఆ జుంతువును చుంపవలెను. 
laevee 20:15 jaMtu Sayanamu chaeyuvaaniki maraNaSiksha 
vidhiMpavalenu; aa jaMtuvunu chaMpavalenu. 

లేవీ 20:16 స్త్రీ త్నుి జుంతువు పొుందునట్లల దాని సమీపిుంచినయెడల ఆ స్త్రీకిని ఆ జుంతువునకును 
మరణమే విధి; ఆమెను దానిని చుంపవలెను; త్మ శ్చక్షకు తామే కారకులు. 
laevee 20:16 stree tannu jaMtuvu poMdunaTlu daani 
sameepiMchinayeDala aa streekini aa jaMtuvunakunu maraNamae vidhi; 
aamenu daanini chaMpavalenu; tama Sikshaku taamae kaarakulu. 

లేవీ 20:17 ఒకడు త్న సహోదర్ని, అనగా త్న త్ుండ్రి కుమారెతనేగాని త్న త్లిల కుమారెతనేగాని 
చేరుెకొని ఆమె దిసమొలను వాడును వాని దిసమొలను ఆమెయు చూచినయెడల అది దురనురాగము. 
వార్కిని త్మ జనులయెదుట్ మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను. వాడు త్న సహోదర్ని మానాచ్ఛాదనమును 
తీసెను; త్న దోషశ్చక్షను తాను భర్ుంచును. 
laevee 20:17 okaDu tana sahOdarini, anagaa tana taMDri 
kumaartenaegaani tana talli kumaartenaegaani chaerchukoni aame 
disamolanu vaaDunu vaani disamolanu aameyu choochinayeDala adi 
duranuraagamu. vaarikini tama janulayeduTa maraNaSiksha 
vidhiMpavalenu. vaaDu tana sahOdarini maanaachChaadanamunu 
teesenu; tana dOshaSikshanu taanu bhariMchunu. 
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లేవీ 20:18 కడగానుని స్త్రీతో శయనిుంచి ఆమె మానాచ్ఛాదనమును తీసినవాడు ఆమె 
రకతధారాచ్ఛాదనమును తీసెను; ఆమె త్న రకతధారాచ్ఛాదనమును తీసివేసెను; వార్ ప్రజలలోనుుండి 
వార్దరో్ని కొటిువేయవలెను. 
laevee 20:18 kaDagaanunna streetO SayaniMchi aame 
maanaachChaadanamunu teesinavaaDu aame 
raktadhaaraachChaadanamunu teesenu; aame tana 
raktadhaaraachChaadanamunu teesivaesenu; vaari prajalalOnuMDi 
vaariddarini koTTivaeyavalenu. 

లేవీ 20:19 నీ త్లిల సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమునేగాని నీ త్ుండ్రి సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమునేగాని 
తీయకూడదు; తీసినవాడు త్న రకతసుంబుంధియొకక మానాచ్ఛాదనమును తీసెను; వారు త్మ 
దోషశ్చక్షను భర్ుంచ్చదరు. 
laevee 20:19 nee talli sahOdari maanaachChaadanamunaegaani nee taMDri 
sahOdari maanaachChaadanamunaegaani teeyakooDadu; teesinavaaDu 
tana raktasaMbaMdhiyokka maanaachChaadanamunu teesenu; vaaru tama 
dOshaSikshanu bhariMchedaru. 

లేవీ 20:20 పినత్లిలతోనే గాని పెత్తలిలతోనే గాని శయనిుంచినవాడు త్న త్లిదుండ్రుల సహోదరుల 
మానాచ్ఛాదనమును తీసెను, వారు త్మ పాపశ్చక్షను భర్ుంచ్చదరు; సుంతానహీనులై మరణమగుదురు. 
laevee 20:20 pinatallitOnae gaani pettallitOnae gaani SayaniMchinavaaDu 
tana talidaMDrula sahOdarula maanaachChaadanamunu teesenu, vaaru 
tama paapaSikshanu bhariMchedaru; saMtaanaheenulai 
maraNamaguduru. 

లేవీ 20:21 ఒకడు త్న సహోదరుని భారయను చేరుెకొనినయెడల అది హేయము. వాడు త్న 
సహోదరుని మానాచ్ఛాదనమును తీసెను; వారు సుంతానహీనులై యుుందురు. 
laevee 20:21 okaDu tana sahOdaruni bhaaryanu chaerchukoninayeDala adi 
haeyamu. vaaDu tana sahOdaruni maanaachChaadanamunu teesenu; 
vaaru saMtaanaheenulai yuMduru. 

లేవీ 20:22 కాబటిు మీరు నివసిుంచునట్లల నేను ఏ దేశమునకు మిముమను తీసికొని పోవుచునాినో ఆ 
దేశము మిముమను కకికవేయకుుండునట్లల మీరు నా కట్ుడలనిిటిని నా విధులనిిటిని అనుసర్ుంచి 
నడుచుకొనవలెను. 
laevee 20:22 kaabaTTi meeru nivasiMchunaTlu naenu ae daeSamunaku 
mimmunu teesikoni pOvuchunnaanO aa daeSamu mimmunu 
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kakkivaeyakuMDunaTlu meeru naa kaTTaDalanniTini naa vidhulanniTini 
anusariMchi naDuchukonavalenu. 

లేవీ 20:23 నేను మీ యెదుట్నుుండి వెళ్లగొట్లుచుని జనముల ఆచ్ఛరములనుబటిు 
నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిు క్రయలనిియు చేసిర్ గనుక నేను వార్యుందు అసహయపడితిని. 
laevee 20:23 naenu mee yeduTanuMDi veLlagoTTuchunna janamula 
aachaaramulanubaTTi naDuchukonakooDadu. vaaru aTTi kriyalanniyu 
chaesiri ganuka naenu vaariyaMdu asahyapaDitini. 

లేవీ 20:24 నేను మీతో చ్చపిపన మాట్ య్యదే మీరు వార్ భూమిని సాసథయముగా పొుందుదురు; అది, 
అనగా పాలు తేనెలు ప్రవహుంచు ఆ దేశము, మీకు సాసథయముగా ఉుండునట్లల దాని మీకిచ్చెదను. 
జనములలోనుుండి మిముమను వేరుపరచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. 
laevee 20:24 naenu meetO cheppina maaTa yidae meeru vaari bhoomini 
svaasthyamugaa poMduduru; adi, anagaa paalu taenelu pravahiMchu aa 
daeSamu, meeku svaasthyamugaa uMDunaTlu daani meekichchedanu. 
janamulalOnuMDi mimmunu vaeruparachina mee daevuDanaina 
yehOvaanu naenae. 

లేవీ 20:25 కావున మీరు పవిత్ర జుంతువులకును అపవిత్ర జుంతువులకును పవిత్ర పక్షులకును 
అపవిత్ర పక్షులకును విభజన చేయవలెను. అపవిత్రమైనదని నేను మీకు వేరుచేసిన యే 
జుంతువువలననేగాని, యే పక్షవలననేగాని, నేల మీద ప్రాకు దేనివలననేగాని మిముమను మీరు 
అపవిత్రపరచుకొనకూడదు. 
laevee 20:25 kaavuna meeru pavitra jaMtuvulakunu apavitra 
jaMtuvulakunu pavitra pakshulakunu apavitra pakshulakunu vibhajana 
chaeyavalenu. apavitramainadani naenu meeku vaeruchaesina yae 
jaMtuvuvalananaegaani, yae pakshivalananaegaani, naela meeda praaku 
daenivalananaegaani mimmunu meeru apavitraparachukonakooDadu. 

లేవీ 20:26 మీరు నాకు పర్శుదుధలై యుుండవలెను. యెహోవా అను నేను పర్శుదుధడను. మీరు 
నావారైయుుండునట్లల అనయజనులలోనుుండి మిముమను వేరుపరచితిని. 
laevee 20:26 meeru naaku pariSuddhulai yuMDavalenu. yehOvaa anu 
naenu pariSuddhuDanu. meeru naavaaraiyuMDunaTlu 
anyajanulalOnuMDi mimmunu vaeruparachitini. 

లేవీ 20:27 పురుష్యనియుందేమి స్త్రీయుందేమి కరణపిశాచియైనను స్సదెయైనను ఉుండినయెడల వార్కి 
మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను, వార్ని రాళ్లతో కొట్ువలెను. త్మ శ్చక్షకు తామే కారకులు. 
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laevee 20:27 purushuniyaMdaemi streeyaMdaemi karNapiSaachiyainanu 
sOdeyainanu uMDinayeDala vaariki maraNaSiksha vidhiMpavalenu, 
vaarini raaLlatO koTTavalenu. tama Sikshaku taamae kaarakulu.  
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లేవీ 21:1 మర్యు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను. 
laevee 21:1 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu. 

లేవీ 21:2 యాజకులగు అహర్దను కుమారులతో ఇట్లనుము మీలో ఎవడును త్న ప్రజలలో 
శవమును ముట్లుట్వలన త్నుి అపవిత్రపరచుకొనరాదు. అయ్యతే త్నకు సమీప రకతసుంబుంధులు, 
అనగా త్న త్లిల, త్ుండ్రి, కుమారుడు, కుమారెత, సహోదరుడు, 
laevee 21:2 yaajakulagu aharOnu kumaarulatO iTlanumu meelO evaDunu 
tana prajalalO Savamunu muTTuTavalana tannu 
apavitraparachukonaraadu. ayitae tanaku sameepa raktasaMbaMdhulu, 
anagaa tana talli, taMDri, kumaaruDu, kumaarte, sahOdaruDu, 

లేవీ 21:3 త్నకు సమీపముగానుని శుదధ సహోదర్యగు అవివాహత్ కనయక, అను వీర్యొకక 
శవమునుముటిు త్నుి అపవిత్రపరచుకొనవచుెను. 
laevee 21:3 tanaku sameepamugaanunna Suddha sahOdariyagu avivaahita 
kanyaka, anu veeriyokka SavamunumuTTi tannu 
apavitraparachukonavachchunu. 

లేవీ 21:4 అత్డు త్న ప్రజలలో యజమానుడు గనుక త్నుి అపవిత్రపరచుకొని సమానుయనిగా 
చేసికొనరాదు. 
laevee 21:4 ataDu tana prajalalO yajamaanuDu ganuka tannu 
apavitraparachukoni saamaanyunigaa chaesikonaraadu. 

లేవీ 21:5 వారు త్మ త్లలు బోడి చేసికొనరాదు. గడపిు ప్రకకలను క్షౌరము చేసికొనరాదు, కతితతో 
దేహమును కోసికొనరాదు. 
laevee 21:5 vaaru tama talalu bODi chaesikonaraadu. gaDDapu prakkalanu 
kshauramu chaesikonaraadu, kattitO daehamunu kOsikonaraadu. 

లేవీ 21:6 వారు త్మ దేవునికి ప్రతిషితి్మైనవారుగా ఉుండవలెను. కావున వారు త్మ దేవుని 
నామమును అపవిత్రపరచరాదు. ఏలయనగా వారు త్మ దేవునికి అహారమును, అనగా యెహోవాకు 
హోమద్రవయములను అర్పుంచువారు; కావున వారు పర్శుదుధలై యుుండవలెను. 
laevee 21:6 vaaru tama daevuniki pratishThitamainavaarugaa uMDavalenu. 
kaavuna vaaru tama daevuni naamamunu apavitraparacharaadu. 
aelayanagaa vaaru tama daevuniki ahaaramunu, anagaa yehOvaaku 
hOmadravyamulanu arpiMchuvaaru; kaavuna vaaru pariSuddhulai 
yuMDavalenu. 
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లేవీ 21:7 వారు జారస్త్రీనేగాని భ్రష్యురాలినేగాని పెుండిల చేసికొనకూడదు. పెనిమిటి విడనాడిన స్త్రీని 
పెుండిల చేసికొనకూడదు. ఏలయనగా యాజకుడు త్న దేవునికి ప్రతిషితిుడు. 
laevee 21:7 vaaru jaarastreenaegaani bhrashTuraalinaegaani peMDli 
chaesikonakooDadu. penimiTi viDanaaDina streeni peMDli 
chaesikonakooDadu. aelayanagaa yaajakuDu tana daevuniki 
pratishThituDu. 

లేవీ 21:8 అత్డు నీ దేవునికి ఆహారమును అర్పుంచువాడు గనుక నీవు అత్ని పర్శుదధపరచవలెను. 
మిముమను పర్శుదధపరచు యెహోవా అను నేను పర్శుదుధడను గనుక అత్డు మీ దృషిుకి పర్శుదుధడు 
కావలెను. 
laevee 21:8 ataDu nee daevuniki aahaaramunu arpiMchuvaaDu ganuka 
neevu atani pariSuddhaparachavalenu. mimmunu pariSuddhaparachu 
yehOvaa anu naenu pariSuddhuDanu ganuka ataDu mee dRshTiki 
pariSuddhuDu kaavalenu. 

లేవీ 21:9 మర్యు యాజకుని కుమారెత జారత్ామువలన త్నుి అపవిత్రపరచుకొనినయెడల ఆమె 
త్న త్ుండ్రిని అపవిత్రపరచునది. అగ్నితో ఆమెను దహుంపవలెను. 
laevee 21:9 mariyu yaajakuni kumaarte jaaratvamuvalana tannu 
apavitraparachukoninayeDala aame tana taMDrini apavitraparachunadi. 
agnitO aamenu dahiMpavalenu. 

లేవీ 21:10 ప్రధానయాజకుడగుట్కై త్న సహోదరులలో ఎవర్ త్లమీద అభిషేకతైలము 
పోయబడునో, యాజక వస్త్రములు వేసికొనుట్కు ఎవరు ప్రతిషిుింపబడునో అత్డు త్న త్లకపుపను 
తీయరాదు; త్న బట్ులను చిుంపుకొనరాదు; 
laevee 21:10 pradhaanayaajakuDaguTakai tana sahOdarulalO evari 
talameeda abhishaekatailamu pOyabaDunO, yaajaka vastramulu 
vaesikonuTaku evaru pratishThiMpabaDunO ataDu tana talakappunu 
teeyaraadu; tana baTTalanu chiMpukonaraadu; 

లేవీ 21:11 అత్డు శవము దగగరకు పోరాదు; త్న త్ుండ్రి శవము వలననేగాని త్న త్లిల శవము 
వలననేగాని త్నుి అపవిత్రపరచుకొనరాదు. 
laevee 21:11 ataDu Savamu daggaraku pOraadu; tana taMDri Savamu 
valananaegaani tana talli Savamu valananaegaani tannu 
apavitraparachukonaraadu. 
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లేవీ 21:12 దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీట్ముగా అత్నిమీద ఉుండును గనుక అత్డు 
పర్శుదధముందిరమును విడిచి వెళ్లరాదు; త్న దేవుని పర్శుదధముందిరమును అపవిత్రపరచరాదు; నేను 
యెహోవాను 

laevee 21:12 daevuni abhishaekatailamu aneDu kireeTamugaa atanimeeda 
uMDunu ganuka ataDu pariSuddhamaMdiramunu viDichi veLlaraadu; 
tana daevuni pariSuddhamaMdiramunu apavitraparacharaadu; naenu 
yehOvaanu 

లేవీ 21:13 అత్డు కనయకను పెుండిల చేసికొనవలెను. 
laevee 21:13 ataDu kanyakanu peMDli chaesikonavalenu. 

లేవీ 21:14 విధవరాలినైనను విడనాడబడినదానినైనను భ్రష్యురాలినైనను, అనగా జారస్త్రీనైనను 
అటిువార్ని పెుండిలచేసికొనక త్న ప్రజలలోని కనయకనే పెుండిల చేసికొనవలెను. 
laevee 21:14 vidhavaraalinainanu viDanaaDabaDinadaaninainanu 
bhrashTuraalinainanu, anagaa jaarastreenainanu aTTivaarini 
peMDlichaesikonaka tana prajalalOni kanyakanae peMDli 
chaesikonavalenu. 

లేవీ 21:15 యెహోవా అను నేను అత్ని పర్శుదధపరచువాడను గనుక అత్డు త్న ప్రజలలో త్న 
సుంతానమును అపవిత్రపరచకూడదని వార్తో చ్చపుపము. 
laevee 21:15 yehOvaa anu naenu atani pariSuddhaparachuvaaDanu ganuka 
ataDu tana prajalalO tana saMtaanamunu apavitraparachakooDadani 
vaaritO cheppumu. 

లేవీ 21:16 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
laevee 21:16 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu. 

లేవీ 21:17 నీవు అహర్దనుతో ఇట్లనుము నీ సుంత్తివార్లో ఒకనికి కళ్ుంకమేదైనను కలిగ్ననయెడల 
అత్డు త్న దేవునికి ఆహారము అర్పుంచుట్కు సమీపిుంపకూడదు. 
laevee 21:17 neevu aharOnutO iTlanumu nee saMtativaarilO okaniki 
kaLaMkamaedainanu kaliginayeDala ataDu tana daevuniki aahaaramu 
arpiMchuTaku sameepiMpakooDadu. 

లేవీ 21:18 ఏలయనగా ఎవనియుందు కళ్ుంకముుండునో వాడు గ్రుడివిాడేగాని కుుంటివాడేగాని 
ముకికడివాడేగాని విపరీత్మైన అవయవము గలవాడే గాని 
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laevee 21:18 aelayanagaa evaniyaMdu kaLaMkamuMDunO vaaDu 
gruDDivaaDaegaani kuMTivaaDaegaani mukkiDivaaDaegaani 
vipareetamaina avayavamu galavaaDae gaani 

లేవీ 21:19 కాలైనను చేయ్యనైనను విర్గ్ననవాడే గాని 

laevee 21:19 kaalainanu chaeyinainanu viriginavaaDae gaani 

లేవీ 21:20 గూనివాడేగాని గుజువీాడేగాని కుంటిలో పువుా గలవాడేగాని గజ్జగీలవాడేగాని 
చిరుగుడుగలవాడేగాని వృషణములు నలిగ్ననవాడేగాని సమీపిుంపకూడదు. 
laevee 21:20 goonivaaDaegaani gujjuvaaDaegaani kaMTilO puvvu 
galavaaDaegaani gajjigalavaaDaegaani chiruguDugalavaaDaegaani 
vRshaNamulu naliginavaaDaegaani sameepiMpakooDadu. 

లేవీ 21:21 యాజకుడైన అహర్దను సుంతానములో కళ్ుంకముగల యే మనుష్యయడును యెహోవాకు 
హోమద్రవయములను అర్పుంచుట్కు సమీపిుంపకూడదు. అత్డు కళ్ుంకము గలవాడు; అటిువాడు త్న 
దేవునికి ఆహారము అర్పుంచుట్కు సమీపిుంపకూడదు. 
laevee 21:21 yaajakuDaina aharOnu saMtaanamulO kaLaMkamugala yae 
manushyuDunu yehOvaaku hOmadravyamulanu arpiMchuTaku 
sameepiMpakooDadu. ataDu kaLaMkamu galavaaDu; aTTivaaDu tana 
daevuniki aahaaramu arpiMchuTaku sameepiMpakooDadu. 

లేవీ 21:22 అతిపర్శుదధమైనవేగాని, పర్శుదధమైనవేగాని, త్న దేవునికి అర్పుంపబడు ఏ 
ఆహారవసుతవులనైనను అత్డు తినవచుెను. 
laevee 21:22 atipariSuddhamainavaegaani, pariSuddhamainavaegaani, tana 
daevuniki arpiMpabaDu ae aahaaravastuvulanainanu ataDu 
tinavachchunu. 

లేవీ 21:23 మెట్లుకు అత్డు కళ్ుంకము గలవాడుగనుక అడతిెర యెదుటికి చేరకూడదు; 
బలిపీఠమును సమీపిుంపకూడదు; నా పర్శుదధసథలములను అపవిత్రపరచకూడదు; వార్ని 
పర్శుదధపరచు యెహోవాను నేనే అని వార్తో చ్చపుపము. అట్లల మోషే అహర్దనుతోను, అత్ని 
కుమారులతోను ఇశ్రాయేలీయులుందర్తోను చ్చపెపను. 
laevee 21:23 meTTuku ataDu kaLaMkamu galavaaDuganuka aDDatera 
yeduTiki chaerakooDadu; balipeeThamunu sameepiMpakooDadu; naa 
pariSuddhasthalamulanu apavitraparachakooDadu; vaarini 
pariSuddhaparachu yehOvaanu naenae ani vaaritO cheppumu. aTlu 



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 143 of 191 

mOshae aharOnutOnu, atani kumaarulatOnu iSraayaeleeyulaMdaritOnu 
cheppenu. 

లేవీ 21:24 నా పర్శుదధసథలములను అపవిత్రపరచకూడదు; వార్ని పర్శుదధపరచు యెహోవాను నేనే 
అని వార్తో చ్చపుపము. అట్లల మోషే అహర్దనుతోను, అత్ని కుమారులతోను 
ఇశ్రాయేలీయులుందర్తోను చ్చపెపను.  
laevee 21:24 naa pariSuddhasthalamulanu apavitraparachakooDadu; 
vaarini pariSuddhaparachu yehOvaanu naenae ani vaaritO cheppumu. aTlu 
mOshae aharOnutOnu, atani kumaarulatOnu iSraayaeleeyulaMdaritOnu 
cheppenu.   
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లేవీ 22:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 22:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 22:2 ఇశ్రాయేలీయులు నాకు ప్రతిషిుించువాటివలన అహర్దనును అత్ని కుమారులును నా 
పర్శుదధనామమును అపవిత్రపరచకుుండునట్లల వారు ఆ పర్శుదధమైనవాటిని ప్రతిషితి్ములుగా 
ఎుంచవలెనని వార్తో చ్చపుపము; నేను యెహోవాను. 
laevee 22:2 iSraayaeleeyulu naaku pratishThiMchuvaaTivalana aharOnunu 
atani kumaarulunu naa pariSuddhanaamamunu 
apavitraparachakuMDunaTlu vaaru aa pariSuddhamainavaaTini 
pratishThitamulugaa eMchavalenani vaaritO cheppumu; naenu 
yehOvaanu. 

లేవీ 22:3 నీవు వార్తో ఇట్లనుము మీ త్ర త్రములకు మీ సమసత సుంతానములలో ఒకడు అపవిత్రత్ 
గలవాడై, ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు ప్రతిషిుించువాటిని సమీపిుంచినయెడల అటిువాడు నా సనిిధిని 
ఉుండకుుండ కొటిువేయబడును; నేను యెహోవాను. 
laevee 22:3 neevu vaaritO iTlanumu mee tara taramulaku mee samasta 
saMtaanamulalO okaDu apavitrata galavaaDai, iSraayaeleeyulu yehOvaaku 
pratishThiMchuvaaTini sameepiMchinayeDala aTTivaaDu naa sannidhini 
uMDakuMDa koTTivaeyabaDunu; naenu yehOvaanu. 

లేవీ 22:4 అహర్దను సుంతానములో ఒకనికి కుషయి్యనను స్రావమైనను కలిగ్ననయెడల అటిువాడు 
పవిత్రత్ పొుందువరకు ప్రతిషితి్మైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని అపవిత్రత్గల దేనినైనను 
ముట్లువాడును సఖలిత్వీరుయడును, 
laevee 22:4 aharOnu saMtaanamulO okaniki kushThayinanu 
sraavamainanu kaliginayeDala aTTivaaDu pavitrata poMduvaraku 
pratishThitamainavaaTilO daenini tinakooDadu. Savamuvalani 
apavitratagala daeninainanu muTTuvaaDunu skhalitaveeryuDunu, 

లేవీ 22:5 అపవిత్రమైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవిత్రత్వలన అపవిత్రడైన మనుష్యయనినేమి 
ముట్లువాడును, అటిు అపవిత్రత్ త్గ్నలినవాడును సయుంకాలమువరకు అపవిత్రడగును. 
laevee 22:5 apavitramaina purugunaemi yaedO oka apavitratavalana 
apavitruDaina manushyuninaemi muTTuvaaDunu, aTTi apavitrata 
tagilinavaaDunu saayaMkaalamuvaraku apavitruDagunu. 

లేవీ 22:6 అత్డు నీళ్లతో త్న దేహమును కడుగుకొనువరకు ప్రతిషితి్మైనవాటిని తినకూడదు. 
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laevee 22:6 ataDu neeLlatO tana daehamunu kaDugukonuvaraku 
pratishThitamainavaaTini tinakooDadu. 

లేవీ 22:7 సూరుయడు అసతమిుంచినపుపడు అత్డు పవిత్రడగును; త్రువాత్ అత్డు ప్రతిషితి్మైనవాటిని 
తినవచుెను, అవి వానికి ఆహారమే గదా. 
laevee 22:7 sooryuDu astamiMchinappuDu ataDu pavitruDagunu; 
taruvaata ataDu pratishThitamainavaaTini tinavachchunu, avi vaaniki 
aahaaramae gadaa. 

లేవీ 22:8 అత్డు కళేబరమునైనను చీలెబడినదానినైనను తిని దానివలన అపవిత్రపరచుకొనకూడదు; 
నేను యెహోవాను. 
laevee 22:8 ataDu kaLaebaramunainanu cheelchabaDinadaaninainanu tini 
daanivalana apavitraparachukonakooDadu; naenu yehOvaanu. 

లేవీ 22:9 కాబటిు నేను విధిుంచిన విధిని అపవిత్రపరచి, దాని పాపభారమును మోసికొని దానివలన 
చ్ఛవకుుండునట్లల ఈ విధిని ఆచర్ుంచవలెను; నేను వార్ని పర్శుదధపరచు యెహోవాను. 
laevee 22:9 kaabaTTi naenu vidhiMchina vidhini apavitraparachi, daani 
paapabhaaramunu mOsikoni daanivalana chaavakuMDunaTlu ee vidhini 
aachariMchavalenu; naenu vaarini pariSuddhaparachu yehOvaanu. 

లేవీ 22:10 అనుయడు ప్రతిషితి్మైనదానిని తినకూడదు, యాజకునియ్యుంట్ నివసిుంచు అనుయడేగాని 
జ్జత్గాడేగాని ప్రతిషితి్మైనదానిని తినకూడదు, 
laevee 22:10 anyuDu pratishThitamainadaanini tinakooDadu, 
yaajakuniyiMTa nivasiMchu anyuDaegaani jeetagaaDaegaani 
pratishThitamainadaanini tinakooDadu, 

లేవీ 22:11 అయ్యతే యాజకుడు క్రయధనమిచిె కొనినవాడును అత్ని య్యుంట్ పుటిునవాడును అత్డు 
తిను ఆహారమును తినవచుెను. 
laevee 22:11 ayitae yaajakuDu krayadhanamichchi koninavaaDunu atani 
yiMTa puTTinavaaDunu ataDu tinu aahaaramunu tinavachchunu. 

లేవీ 22:12 యాజకుని కుమారెత అనుయనికియయబడినయెడల ఆమె ప్రతిషితి్మైన వాటిలో 
ప్రతిష్ఠరిపణమును తినకూడదు. 
laevee 22:12 yaajakuni kumaarte anyunikiyyabaDinayeDala aame 
pratishThitamaina vaaTilO pratishThaarpaNamunu tinakooDadu. 
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లేవీ 22:13 యాజకుని కుమారెతలలో విధవరాలేకాని విడనాడబడినదే కాని సుంతానము లేనియెడల 
ఆమె త్న బాలయముందువలె త్న త్ుండ్రి య్యుంటికి తిర్గ్న చేర్ త్న త్ుండ్రి ఆహారమును తినవచుెను గాని 
అనుయడెవడును దాని తినకూడదు. 
laevee 22:13 yaajakuni kumaartelalO vidhavaraalaekaani 
viDanaaDabaDinadae kaani saMtaanamu laeniyeDala aame tana 
baalyamaMduvale tana taMDri yiMTiki tirigi chaeri tana taMDri 
aahaaramunu tinavachchunu gaani anyuDevaDunu daani tinakooDadu. 

లేవీ 22:14 ఒకడు పొరబాట్లన ప్రతిషితి్మైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ ప్రతిషితి్మైనదానిలో 
అయ్యదవవుంతు కలిపి దానితో యాజకునికియయవలెను. 
laevee 22:14 okaDu porabaaTuna pratishThitamainadaanini tininayeDala 
vaaDu aa pratishThitamainadaanilO ayidavavaMtu kalipi daanitO 
yaajakunikiyyavalenu. 

లేవీ 22:15 ఇశ్రాయేలీయులు ప్రతిషితి్మైనవాటిని తినుట్వలన అపరాధమును భర్ుంపకుుండునట్లల 
తాము యెహోవాకు ప్రతిషిుించు పర్శుదధ ద్రవయములను అపవిత్రపరచకూడదు. 
laevee 22:15 iSraayaeleeyulu pratishThitamainavaaTini tinuTavalana 
aparaadhamunu bhariMpakuMDunaTlu taamu yehOvaaku pratishThiMchu 
pariSuddha dravyamulanu apavitraparachakooDadu. 

లేవీ 22:16 నేను వాటిని పర్శుదధపరచు యెహోవానని చ్చపుపము. 
laevee 22:16 naenu vaaTini pariSuddhaparachu yehOvaanani cheppumu. 

లేవీ 22:17 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 22:17 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 22:18 నీవు అహర్దనుతోను అత్ని కుమారులతోను ఇశ్రాయేలీయులుందర్తోను ఇట్లల చ్చపుపము 
ఇశ్రాయేలీయుల య్యుంటివార్లోనేగాని ఇశ్రాయేలీయులలో నివసిుంచు పరదేశులలోనేగాని యెవడు 
యెహోవాకు దహనబలిగా స్వాచ్ఛారపణములనైనను మ్రొకుకబళ్లనైనను అర్పుంచునో 

laevee 22:18 neevu aharOnutOnu atani kumaarulatOnu 
iSraayaeleeyulaMdaritOnu iTlu cheppumu iSraayaeleeyula 
yiMTivaarilOnaegaani iSraayaeleeyulalO nivasiMchu 
paradaeSulalOnaegaani yevaDu yehOvaaku dahanabaligaa 
svaechChaarpaNamulanainanu mrokkubaLlanainanu arpiMchunO 
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లేవీ 22:19 వాడు అుంగీకర్ుంపబడినట్లల, గోవులలోనుుండి యైనను గొఱ్ఱమేకలలోనుుండి యైనను 
దోషములేని మగదానిని అర్పుంపవలెను. 
laevee 22:19 vaaDu aMgeekariMpabaDinaTlu, gOvulalOnuMDi yainanu 
go~r~ramaekalalOnuMDi yainanu dOshamulaeni magadaanini 
arpiMpavalenu. 

లేవీ 22:20 దేనికి కళ్ుంకముుండునో దానిని అర్పుంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా అుంగీకర్ుంపబడదు. 
laevee 22:20 daeniki kaLaMkamuMDunO daanini arpiMpakooDadu; adi 
mee pakshamugaa aMgeekariMpabaDadu. 

లేవీ 22:21 ఒకడు మ్రొకుకబడిని చ్చలిలుంచుట్కేగాని స్వాచ్ఛారపణము అర్పుంచుట్కేగాని సమాధానబలి 
రూపముగా గోవునైనను గొఱ్ఱనైనను మేకనైనను యెహోవాకు తెచిెనపుపడు అది అుంగీకర్ుంపబడునట్లల 
దోషములేనిదై యుుండవలెను; దానిలో కళ్ుంకమేదియు నుుండకూడదు. 
laevee 22:21 okaDu mrokkubaDini chelliMchuTakaegaani 
svaechChaarpaNamu arpiMchuTakaegaani samaadhaanabali roopamugaa 
gOvunainanu go~r~ranainanu maekanainanu yehOvaaku techchinappuDu 
adi aMgeekariMpabaDunaTlu dOshamulaenidai yuMDavalenu; daanilO 
kaLaMkamaediyu nuMDakooDadu. 

లేవీ 22:22 గ్రుడిదిేమి కుుంటిదేమి కొరత్గలదేమి గడగిలదేమి గజ్జరీ్దగము గలదేమి చిరుగుడు 
గలదేమి అటిువాటిని యెహోవాకు అర్పుంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద యెహోవాకు 
హోమము చేయకూడదు. 
laevee 22:22 gruDDidaemi kuMTidaemi koratagaladaemi gaDDagaladaemi 
gajjirOgamu galadaemi chiruguDu galadaemi aTTivaaTini yehOvaaku 
arpiMpakooDadu; vaaTilO daenini balipeeThamumeeda yehOvaaku 
hOmamu chaeyakooDadu. 

లేవీ 22:23 కురూపియైన కోడెనైనను గొఱ్ఱ మేకల ముందలోని దానినైనను స్వాచ్ఛారపణముగా 
అర్పుంపవచుెను గాని అది మ్రొకుకబడిగా అుంగీకర్ుంపబడదు. 
laevee 22:23 kuroopiyaina kODenainanu go~r~ra maekala maMdalOni 
daaninainanu svaechChaarpaNamugaa arpiMpavachchunu gaani adi 
mrokkubaDigaa aMgeekariMpabaDadu. 

లేవీ 22:24 వితుతలు నులిపినదానినేగాని విర్గ్ననదానినేగాని చితికినదానినేగాని కోయబడినదానినేగాని 
యెహోవాకు అర్పుంపకూడదు; మీ దేశములో అటిుకారయము చేయకూడదు; 
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laevee 22:24 vittulu nulipinadaaninaegaani viriginadaaninaegaani 
chitikinadaaninaegaani kOyabaDinadaaninaegaani yehOvaaku 
arpiMpakooDadu; mee daeSamulO aTTikaaryamu chaeyakooDadu; 

లేవీ 22:25 పరదేశ్చ చేతినుుండి అటిువాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి ఆహారముగా 
అర్పుంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళ్ుంకములుుండును, అవి మీ పక్షముగా 
అుంగీకర్ుంపబడవని చ్చపుపము. 
laevee 22:25 paradaeSi chaetinuMDi aTTivaaTilO daenini teesikoni mee 
daevuniki aahaaramugaa arpiMpakooDadu; avi lOpamu galavi, vaaTiki 
kaLaMkamuluMDunu, avi mee pakshamugaa aMgeekariMpabaDavani 
cheppumu. 

లేవీ 22:26 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 22:26 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 22:27 దూడయేగాని, గొఱ్ఱపిలలయేగాని, మేకపిలలయేగాని, పుటిునపుపడు అది యేడు దినములు 
దాని త్లిలతో నుుండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు హోమముగా అుంగీకర్ుంప 
త్గును. 
laevee 22:27 dooDayaegaani, go~r~rapillayaegaani, maekapillayaegaani, 
puTTinappuDu adi yaeDu dinamulu daani tallitO nuMDavalenu. 
enimidavanaaDu modalukoni adi yehOvaaku hOmamugaa aMgeekariMpa 
tagunu. 

లేవీ 22:28 అయ్యతే అది ఆవైనను గొఱ్ఱ మేకలలోనిదైనను మీరు దానిని దానిపిలలను ఒకకనాడే 
వధిుంపకూడదు. 
laevee 22:28 ayitae adi aavainanu go~r~ra maekalalOnidainanu meeru 
daanini daanipillanu okkanaaDae vadhiMpakooDadu. 

లేవీ 22:29 మీరు కృత్జతాాబలియగు పశువును వధిుంచినపుపడు అది మీకొరకు 
అుంగీకర్ుంపబడునట్లలగా దానిని అర్పుంపవలెను. 
laevee 22:29 meeru kRtaj~nataabaliyagu paSuvunu vadhiMchinappuDu adi 
meekoraku aMgeekariMpabaDunaTlugaa daanini arpiMpavalenu. 

లేవీ 22:30 ఆనాడే దాని తినివేయవలెను; మరునాటివరకు దానిలో కొుంచ్చమైనను మిగ్నలిుంపకూడదు; 
నేను యెహోవాను. 
laevee 22:30 aanaaDae daani tinivaeyavalenu; marunaaTivaraku daanilO 
koMchemainanu migiliMpakooDadu; naenu yehOvaanu. 
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లేవీ 22:31 మీరు నా ఆజలాననుసర్ుంచి వాటి ప్రకారము నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. 
laevee 22:31 meeru naa aaj~nalananusariMchi vaaTi prakaaramu 
naDuchukonavalenu; naenu yehOvaanu. 

లేవీ 22:32 నా పర్శుదధనామమును అపవిత్రపరచకూడదు, నేను ఇశ్రాయేలీయులలో ననుి 
పర్శుదుధనిగా చేసికొుందును; 
laevee 22:32 naa pariSuddhanaamamunu apavitraparachakooDadu, naenu 
iSraayaeleeyulalO nannu pariSuddhunigaa chaesikoMdunu; 

లేవీ 22:33 నేను మిముమను పర్శుదధపరచు యెహోవాను. నేను మీకు దేవుడనై యుుండునట్లల ఐగుపుత 
దేశములోనుుండి మిముమను రపిపుంచిన యెహోవానని చ్చపుపము. 
laevee 22:33 naenu mimmunu pariSuddhaparachu yehOvaanu. naenu 
meeku daevuDanai yuMDunaTlu aiguptu daeSamulOnuMDi mimmunu 
rappiMchina yehOvaanani cheppumu.  
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లేవీ 23:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 23:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 23:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము మీరు చ్ఛటిుంపవలసిన యెహోవా నియామక 
కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయుందు మీరు పర్శుదధ సుంఘములుగా కూడవలెను; నా నియామక 
కాలములు ఇవి. 
laevee 23:2 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu meeru chaaTiMpavalasina 
yehOvaa niyaamaka kaalamulu ivae; ee kaalamulayaMdu meeru 
pariSuddha saMghamulugaa kooDavalenu; naa niyaamaka kaalamulu ivi. 

లేవీ 23:3 ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము వారము ఏడవ దినము విశ్రాుంతిదినము; అది 
పర్శుదధసుంఘపు దినము. అుందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ సమసత 
నివాసములయుందు అది యెహోవా నియమిుంచిన విశ్రాుంతిదినము. 
laevee 23:3 aaru dinamulu panichaeyavalenu; vaaramu vaaramu aeDava 
dinamu viSraaMtidinamu; adi pariSuddhasaMghapu dinamu. aMdulO 
meeru ae paniyainanu chaeyakooDadu. mee samasta nivaasamulayaMdu 
adi yehOvaa niyamiMchina viSraaMtidinamu. 

లేవీ 23:4 ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమిుంచిన కాలములనుబటిు మీరు 
చ్ఛటిుంపవలసిన పర్శుదధసుంఘపు దినములు ఇవి. 
laevee 23:4 ivi yehOvaa niyaamaka kaalamulu, niyamiMchina 
kaalamulanubaTTi meeru chaaTiMpavalasina pariSuddhasaMghapu 
dinamulu ivi. 

లేవీ 23:5 మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సయుంకాలముందు యెహోవా పసక పుండుగ 
జరుగును. 
laevee 23:5 modaTi nela padunaalugava dinamuna saayaMkaalamaMdu 
yehOvaa paskaa paMDuga jarugunu. 

లేవీ 23:6 ఆ నెల పదునయ్యదవ దినమున యెహోవాకు పొుంగని రొట్టుల పుండుగ జరుగును; ఏడు 
దినములు మీరు పొుంగని వాటినే తినవలెను 

laevee 23:6 aa nela padunayidava dinamuna yehOvaaku poMgani roTTela 
paMDuga jarugunu; aeDu dinamulu meeru poMgani vaaTinae tinavalenu 
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లేవీ 23:7 మొదటి దినమున మీరు పర్శుదధ సుంఘముగా కూడవలెను. అుందులో మీరు 
జ్జవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 
laevee 23:7 modaTi dinamuna meeru pariSuddha saMghamugaa 
kooDavalenu. aMdulO meeru jeevanOpaadhiyaina ae paniyu 
chaeyakooDadu. 

లేవీ 23:8 ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారపణము చేయవలెను. ఏడవ దినమున 
పర్శుదధసుంఘముగా కూడవలెను. అుందులో మీరు జ్జవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదని వార్తో 
చ్చపుపము. 
laevee 23:8 aeDu dinamulu meeru yehOvaaku hOmaarpaNamu 
chaeyavalenu. aeDava dinamuna pariSuddhasaMghamugaa kooDavalenu. 
aMdulO meeru jeevanOpaadhiyaina ae paniyu chaeyakooDadani vaaritO 
cheppumu. 

లేవీ 23:9 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 23:9 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 23:10 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము నేను మీకిచుెచుని దేశమునకు మీరు వచిె దాని 
పుంట్ను కోయునపుపడు మీ మొదటి పుంట్లో ఒక పనను యాజకునియొదకోు తేవలెను. 
laevee 23:10 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu naenu meekichchuchunna 
daeSamunaku meeru vachchi daani paMTanu kOyunappuDu mee modaTi 
paMTalO oka pananu yaajakuniyoddaku taevalenu. 

లేవీ 23:11 యెహోవా మిముమనుంగీకర్ుంచునట్లల అత్డు యెహోవా సనిిధిని ఆ పనను 
అలాలడిుంపవలెను. విశ్రాుంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాలడిుంపవలెను. 
laevee 23:11 yehOvaa mimmunaMgeekariMchunaTlu ataDu yehOvaa 
sannidhini aa pananu allaaDiMpavalenu. viSraaMtidinamunaku 
marudinamuna yaajakuDu daanini allaaDiMpavalenu. 

లేవీ 23:12 మీరు ఆ పనను అర్పుంచు దినమున నిర్దషోమైన యేడాది పొట్లులును యెహోవాకు 
దహనబలిగా అర్పుంపవలెను 

laevee 23:12 meeru aa pananu arpiMchu dinamuna nirdOshamaina 
yaeDaadi poTTaelunu yehOvaaku dahanabaligaa arpiMpavalenu 

లేవీ 23:13 దాని నైవేదయము నూనెతో కలిసిన రెుండు పదియవ వుంతుల గోధుమపిుండి. అది 
యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారపణము ముపాపవు ద్రాక్షారసము. 
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laevee 23:13 daani naivaedyamu noonetO kalisina reMDu padiyava vaMtula 
gOdhumapiMDi. adi yehOvaaku iMpaina suvaasanagala hOmamu. daani 
paanaarpaNamu muppaavu draakshaarasamu. 

లేవీ 23:14 మీరు మీ దేవునికి అరపణము తెచుెవరకు ఆ దినమెలల మీరు రొట్టుయేమి పేలాలేమి 
పచెని వెనుిలేమి తినకూడదు. ఇది మీ త్ర త్రములకు మీ నివాససథలములనిిటిలో నిత్యమైన కట్ుడ. 
laevee 23:14 meeru mee daevuniki arpaNamu techchuvaraku aa dinamella 
meeru roTTeyaemi paelaalaemi pachchani vennulaemi tinakooDadu. idi 
mee tara taramulaku mee nivaasasthalamulanniTilO nityamaina kaTTaDa. 

లేవీ 23:15 మీరు విశ్రాుంతిదినమునకు మరునాడు మొదలుకొని, అనగా అలాలడిుంచు పనను మీరు 
తెచిెన దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకికుంపవలెను; లెకకకు త్కుకవకాకుుండ ఏడు 
వారములు ఉుండవలెను. 
laevee 23:15 meeru viSraaMtidinamunaku marunaaDu modalukoni, anagaa 
allaaDiMchu pananu meeru techchina dinamu modalukoni yaeDu 
vaaramulu lekkiMpavalenu; lekkaku takkuvakaakuMDa aeDu vaaramulu 
uMDavalenu. 

లేవీ 23:16 ఏడవ విశ్రాుంతిదినపు మరుదినమువరకు మీరు ఏబది దినములు లెకికుంచి యెహోవాకు 
క్రొత్తఫలముతో నైవేదయము అర్పుంపవలెను. 
laevee 23:16 aeDava viSraaMtidinapu marudinamuvaraku meeru aebadi 
dinamulu lekkiMchi yehOvaaku krottaphalamutO naivaedyamu 
arpiMpavalenu. 

లేవీ 23:17 మీరు మీ నివాసములలోనుుండి తూములో రెుండేసి పదియవ వుంతుల పిుండిగల రెుండు 
రొట్టులను అలాలడిుంచు అరపణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిుండితో చేసి పులియబెటిు కాలెవలెను. 
అవి యెహోవాకు ప్రథమ ఫలముల అరపణము. 
laevee 23:17 meeru mee nivaasamulalOnuMDi toomulO reMDaesi padiyava 
vaMtula piMDigala reMDu roTTelanu allaaDiMchu arpaNamugaa 
taevalenu. vaaTini gOdhumapiMDitO chaesi puliyabeTTi kaalchavalenu. 
avi yehOvaaku prathama phalamula arpaNamu. 

లేవీ 23:18 మర్యు మీరు ఆ రొట్టులతో నిర్దషోమైన యేడు ఏడాది మగ గొఱ్ఱపిలలలను ఒక 
కోడెదూడను రెుండు పెద ో పొట్లుళ్లను అర్పుంపవలెను. అవి వార్ నైవేదయములతోను వార్ 
పానారపణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు ఇుంపైన సువాసనగల హోమమగును. 



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  laeveeyakaaMDamu 

Page 155 of 191 

laevee 23:18 mariyu meeru aa roTTelatO nirdOshamaina yaeDu aeDaadi 
maga go~r~rapillalanu oka kODedooDanu reMDu pedda poTTaeLlanu 
arpiMpavalenu. avi vaari naivaedyamulatOnu vaari paanaarpaNamulatOnu 
dahanabaliyai yehOvaaku iMpaina suvaasanagala hOmamagunu. 

లేవీ 23:19 అపుపడు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపర్హారారథబలిగా అర్పుంచి రెుండు ఏడాది 
గొఱ్ఱపిలలలను సమాధానబలిగా అర్పుంపవలెను. 
laevee 23:19 appuDu meeru maekalalO oka pOtunu 
paapaparihaaraarthabaligaa arpiMchi reMDu aeDaadi go~r~rapillalanu 
samaadhaanabaligaa arpiMpavalenu. 

లేవీ 23:20 యాజకుడు ప్రథమ ఫలముల రొట్టులతో వాటిని ఆ రెుండు పొట్లుళ్లను యెహోవా సనిిధిని 
అలాలడిుంపవలెను. అవి యెహోవాకు ప్రతిషిుింపబడినవై యాజకునివగును. 
laevee 23:20 yaajakuDu prathama phalamula roTTelatO vaaTini aa reMDu 
poTTaeLlanu yehOvaa sannidhini allaaDiMpavalenu. avi yehOvaaku 
pratishThiMpabaDinavai yaajakunivagunu. 

లేవీ 23:21 ఆనాడే మీరు పర్శుదధసుంఘముగా కూడవలెనని చ్ఛటిుంపవలెను. అుందులో మీరు 
జ్జవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత నివాసములలో మీ త్ర త్రములకు 
నిత్యమైన కట్ుడ. 
laevee 23:21 aanaaDae meeru pariSuddhasaMghamugaa kooDavalenani 
chaaTiMpavalenu. aMdulO meeru jeevanOpaadhiyaina ae paniyu 
chaeyakooDadu. idi mee samasta nivaasamulalO mee tara taramulaku 
nityamaina kaTTaDa. 

లేవీ 23:22 మీరు మీ పుంట్చేను కోయునపుపడు నీ పొలము యొకక ఓరలను పూర్తగా కోయకూడదు, 
నీ కోత్లో రాలిన పర్గెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెట్ువలెను; 
నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 23:22 meeru mee paMTachaenu kOyunappuDu nee polamu yokka 
Oralanu poortigaa kOyakooDadu, nee kOtalO raalina parigenu 
aerukonakooDadu, beedalakunu paradaeSulakunu vaaTini 
viDichipeTTavalenu; naenu mee daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 23:23 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
laevee 23:23 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu. 
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లేవీ 23:24 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము మీకు 
విశ్రాుంతిదినము. అుందులో జాపాకారథ శృుంగధాని వినినపుపడు మీరు పర్శుదధసుంఘముగా కూడవలెను. 
laevee 23:24 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu aeDava nelalO modaTi 
dinamu meeku viSraaMtidinamu. aMdulO j~naapakaartha SRMgadhvani 
vininappuDu meeru pariSuddhasaMghamugaa kooDavalenu. 

లేవీ 23:25 అుందులో మీరు జ్జవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయుట్ మాని యెహోవాకు హోమము 
చేయవలెను. 
laevee 23:25 aMdulO meeru jeevanOpaadhiyaina ae paniyu chaeyuTa 
maani yehOvaaku hOmamu chaeyavalenu. 

లేవీ 23:26 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
laevee 23:26 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu. 

లేవీ 23:27 ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమిత్తమైన ప్రాయశ్చెతాతరథ దినము; అుందులో 
మీరు పర్శుదధసుంఘముగా కూడవలెను. మిముమను మీరు దుఃఖపరచుకొని యెహోవాకు హోమము 
చేయవలెను. 
laevee 23:27 ee yaeDava nela padiyava dinamu paapamu nimittamaina 
praayaSchittaartha dinamu; aMdulO meeru pariSuddhasaMghamugaa 
kooDavalenu. mimmunu meeru du@hkhaparachukoni yehOvaaku 
hOmamu chaeyavalenu. 

లేవీ 23:28 ఆ దినమున మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా సనిిధిని మీరు మీ 
నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేసికొనుట్కై అది ప్రాయశ్చెతాతరథ దినము. 
laevee 23:28 aa dinamuna meeru ae paniyu chaeyakooDadu; mee 
daevuDaina yehOvaa sannidhini meeru mee nimittamu praayaSchittamu 
chaesikonuTakai adi praayaSchittaartha dinamu. 

లేవీ 23:29 ఆ దినమున త్నుి తాను దుఃఖపరుచుకొనని ప్రతివాడు త్న ప్రజలలోనుుండి 
కొటిువేయబడును. 
laevee 23:29 aa dinamuna tannu taanu du@hkhaparuchukonani 
prativaaDu tana prajalalOnuMDi koTTivaeyabaDunu. 

లేవీ 23:30 ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయు ప్రతివానిని వాని ప్రజలలో నుుండకుుండ నాశము 
చేసెదను. 
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laevee 23:30 aa dinamuna ae paninainanu chaeyu prativaanini vaani 
prajalalO nuMDakuMDa naaSamu chaesedanu. 

లేవీ 23:31 అుందులో మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు. అది మీ సమసత నివాసములలో మీ 
త్రత్రములకు నిత్యమైన కట్ుడ. 
laevee 23:31 aMdulO meeru ae paniyu chaeyakooDadu. adi mee samasta 
nivaasamulalO mee tarataramulaku nityamaina kaTTaDa. 

లేవీ 23:32 అది మీకు మహా విశ్రాుంతిదినము, మిముమను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల 
తొమిమదవనాటి సయుంకాలము మొదలుకొని మరుసటి సయుంకాలమువరకు మీరు 
విశ్రాుంతిదినముగా ఆచర్ుంపవలెను. 
laevee 23:32 adi meeku mahaa viSraaMtidinamu, mimmunu meeru 
du@hkhaparachukonavalenu. aa nela tommidavanaaTi saayaMkaalamu 
modalukoni marusaTi saayaMkaalamuvaraku meeru viSraaMtidinamugaa 
aachariMpavalenu. 

లేవీ 23:33 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 23:33 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 23:34 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఈ యేడవ నెల పదునయ్యదవ దినము మొదలుకొని 
యేడు దినములవరకు యెహోవాకు పరణశాలల పుండుగను జరుపవలెను. 
laevee 23:34 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu ee yaeDava nela 
padunayidava dinamu modalukoni yaeDu dinamulavaraku yehOvaaku 
parNaSaalala paMDuganu jarupavalenu. 

లేవీ 23:35 వాటిలో మొదటి దినమున మీరు పర్శుదధసుంఘముగా కూడవలెను. అుందులో మీరు 
జ్జవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 
laevee 23:35 vaaTilO modaTi dinamuna meeru pariSuddhasaMghamugaa 
kooDavalenu. aMdulO meeru jeevanOpaadhiyaina yae paniyu 
chaeyakooDadu. 

లేవీ 23:36 ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. ఎనిమిదవ దినమున మీరు 
పర్శుదధసుంఘముగా కూడి యెహోవాకు హోమారపణము చేయవలెను. అది మీకు వ్రత్ దినముగా 
ఉుండును. అుందులో మీరు జ్జవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 
laevee 23:36 aeDu dinamulu meeru yehOvaaku hOmamu chaeyavalenu. 
enimidava dinamuna meeru pariSuddhasaMghamugaa kooDi yehOvaaku 
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hOmaarpaNamu chaeyavalenu. adi meeku vrata dinamugaa uMDunu. 
aMdulO meeru jeevanOpaadhiyaina yae paniyu chaeyakooDadu. 

లేవీ 23:37 యెహోవా నియమిుంచిన విశ్రాుంతిదినములు గాకయు, మీరు దానములనిచుె దినములు 
గాకయు, మీ మ్రొకుకబడి దినములు గాకయు, మీరు యెహోవాకు స్వాచ్ఛారపణములనిచుె దినములు 
గాకయు, యెహోవాకు హోమద్రవయమునేమి దహనబలి ద్రవయమునేమి నైవేదయమునేమి బలినేమి 
పానీయారపణములనేమి అర్పుంచుట్కై పర్శుదధసుంఘపు దినములుగా మీరు చ్ఛటిుంపవలసిన 
యెహోవా నియామక కాలములు ఇవి. 
laevee 23:37 yehOvaa niyamiMchina viSraaMtidinamulu gaakayu, meeru 
daanamulanichchu dinamulu gaakayu, mee mrokkubaDi dinamulu 
gaakayu, meeru yehOvaaku svaechChaarpaNamulanichchu dinamulu 
gaakayu, yehOvaaku hOmadravyamunaemi dahanabali dravyamunaemi 
naivaedyamunaemi balinaemi paaneeyaarpaNamulanaemi arpiMchuTakai 
pariSuddhasaMghapu dinamulugaa meeru chaaTiMpavalasina yehOvaa 
niyaamaka kaalamulu ivi. 

లేవీ 23:38 ఏ అరపణ దినమున ఆ అరపణమును తీసికొనిరావలెను. 
laevee 23:38 ae arpaNa dinamuna aa arpaNamunu teesikoniraavalenu. 

లేవీ 23:39 అయ్యతే ఏడవ నెల పదునయ్యదవ దినమున మీరు భూమిపుంట్ను కూరుెకొనగా ఏడు 
దినములు యెహోవాకు పుండుగ ఆచర్ుంపవలెను. మొదటి దినము విశ్రాుంతిదినము, ఎనిమిదవ 
దినము విశ్రాుంతిదినము. 
laevee 23:39 ayitae aeDava nela padunayidava dinamuna meeru 
bhoomipaMTanu koorchukonagaa aeDu dinamulu yehOvaaku paMDuga 
aachariMpavalenu. modaTi dinamu viSraaMtidinamu, enimidava dinamu 
viSraaMtidinamu. 

లేవీ 23:40 మొదటి దినమున మీరు దబబపుండలను ఈత్మట్ులను గొుంజ్జచ్చట్ల కొమమలను 
కాలువలయొదనోుుండు నిరవుంజ్జ చ్చట్లను పట్లుకొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిిధిని 
ఉత్ాహుంచుచుుండవలెను. 
laevee 23:40 modaTi dinamuna meeru dabbapaMDlanu eetamaTTalanu 
goMjicheTla kommalanu kaaluvalayoddanuMDu niravaMji cheTlanu 
paTTukoni yaeDudinamulu mee daevuDaina yehOvaa sannidhini 
utsahiMchuchuMDavalenu. 
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లేవీ 23:41 అట్లల మీరు ఏట్లట్ ఏడు దినములు యెహోవాకు పుండుగగా ఆచర్ుంపవలెను. ఇది మీ 
త్ర త్రములలో నిత్యమైన కట్ుడ. ఏడవ నెలలో దానిని ఆచర్ుంపవలెను. 
laevee 23:41 aTlu meeru aeTaeTa aeDu dinamulu yehOvaaku paMDugagaa 
aachariMpavalenu. idi mee tara taramulalO nityamaina kaTTaDa. aeDava 
nelalO daanini aachariMpavalenu. 

లేవీ 23:42 నేను ఐగుపుత దేశములోనుుండి ఇశ్రాయేలీయులను రపిపుంచినపుపడు వార్ని పరణశాలలో 
నివసిుంపచేసితినని మీ జనులు ఎరుగునట్లల ఏడు దినములు మీరు పరణశాలలలో నివసిుంపవలెను. 
ఇశ్రాయేలీయులలో పుటిున వారుందరు పరణశాలలలో నివసిుంపవలెను.  
laevee 23:42 naenu aiguptu daeSamulOnuMDi iSraayaeleeyulanu 
rappiMchinappuDu vaarini parNaSaalalO nivasiMpachaesitinani mee 
janulu erugunaTlu aeDu dinamulu meeru parNaSaalalalO 
nivasiMpavalenu. iSraayaeleeyulalO puTTina vaaraMdaru parNaSaalalalO 
nivasiMpavalenu.  

లేవీ 23:43 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 23:43 naenu mee daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 23:44 అట్లల మోషే ఇశ్రాయేలీయులకు యెహోవా నియామక కాలములను తెలియచ్చపెపను. 
laevee 23:44 aTlu mOshae iSraayaeleeyulaku yehOvaa niyaamaka 
kaalamulanu teliyacheppenu.  
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లేవీ 24:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 24:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 24:2 దీపము నిత్యము వెలుగుచుుండునట్లల ప్రదీపముకొరకు దుంచితీసిన అచెమైన ఒలీవ 
నూనెను తేవలెనని ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజాపాిుంచుము. 
laevee 24:2 deepamu nityamu veluguchuMDunaTlu pradeepamukoraku 
daMchiteesina achchamaina oleeva noonenu taevalenani iSraayaeleeyulaku 
aaj~naapiMchumu. 

లేవీ 24:3 ప్రత్యక్షపు గుడారములో శాసనముల అడతిెరకు వెలుపల అహర్దను సయుంకాలము 
మొదలుకొని ఉదయమువరకు అది వెలుగునట్లలగా యెహోవా సనిిధిని దాని చకకపరచవలెను. ఇది మీ 
త్ర త్రములకు నిత్యమైన కట్ుడ. 
laevee 24:3 pratyakshapu guDaaramulO Saasanamula aDDateraku velupala 
aharOnu saayaMkaalamu modalukoni udayamuvaraku adi velugunaTlugaa 
yehOvaa sannidhini daani chakkaparachavalenu. idi mee tara taramulaku 
nityamaina kaTTaDa. 

లేవీ 24:4 అత్డు నిరమలమైన దీపవృక్షముమీద ప్రదీపములను యెహోవా సనిిధిని నిత్యము 
చకకపరచవలెను. 
laevee 24:4 ataDu nirmalamaina deepavRkshamumeeda pradeepamulanu 
yehOvaa sannidhini nityamu chakkaparachavalenu. 

లేవీ 24:5 నీవు గోధుమలపిుండిని తీసికొని దానితో పుండ్రుండు భక్షయములను వుండవలెను. ఒకొకకక 
భక్షయమున స్వరు స్వరు పిుండి యుుండవలెను. 
laevee 24:5 neevu gOdhumalapiMDini teesikoni daanitO paMDreMDu 
bhakshyamulanu vaMDavalenu. okkokka bhakshyamuna saeru saeru 
piMDi yuMDavalenu. 

లేవీ 24:6 యెహోవా సనిిధిని నిరమలమైన బలలమీద ఆరేసి భక్షయములు గల రెుండు దొుంతులుగా వాటిని 
ఉుంచవలెను. 
laevee 24:6 yehOvaa sannidhini nirmalamaina ballameeda aaraesi 
bhakshyamulu gala reMDu doMtulugaa vaaTini uMchavalenu. 

లేవీ 24:7 ఒకొకకక దొుంతిమీద సాచామైన సుంబ్రాణి ఉుంచవలెను. అది యెహోవా యెదుట్ మీ 
ఆహారమునకు జాపాకారథమైన హోమముగా ఉుండును. 
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laevee 24:7 okkokka doMtimeeda svachChamaina saaMbraaNi 
uMchavalenu. adi yehOvaa yeduTa mee aahaaramunaku 
j~naapakaarthamaina hOmamugaa uMDunu. 

లేవీ 24:8 యాజకుడు ప్రతి విశ్రాుంతిదినమున నిత్య నిబుంధననుబటిు ఇశ్రాయేలీయులయొదో దాని 
తీసికొని నిత్యము యెహోవా సనిిధిని చకకపరచవలెను. 
laevee 24:8 yaajakuDu prati viSraaMtidinamuna nitya 
nibaMdhananubaTTi iSraayaeleeyulayodda daani teesikoni nityamu 
yehOvaa sannidhini chakkaparachavalenu. 

లేవీ 24:9 అది అహర్దనుకును అత్ని సుంత్తివార్కి ఉుండవలెను. వారు పర్శుదధసథలములో దాని 
తినవలెను. నిత్యమైన కట్ుడచొపుపన యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది అతిపర్శుదధము. 
laevee 24:9 adi aharOnukunu atani saMtativaariki uMDavalenu. vaaru 
pariSuddhasthalamulO daani tinavalenu. nityamaina kaTTaDachoppuna 
yehOvaaku chaeyu hOmamulalO adi atipariSuddhamu. 

లేవీ 24:10 ఇశ్రాయేలీయురాలగు ఒక స్త్రీకిని ఐగుపీతయుడగు ఒక పురుష్యనికిని పుటిునవాడొకడు 
ఇశ్రాయేలీయుల మధయకు వచ్చెను. 
laevee 24:10 iSraayaeleeyuraalagu oka streekini aigupteeyuDagu oka 
purushunikini puTTinavaaDokaDu iSraayaeleeyula madhyaku vachchenu. 

లేవీ 24:11 ఆ ఇశ్రాయేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశ్రాయేలీయునికిని పాళెములో పోరుపడగా ఆ 
ఇశ్రాయేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషిుంచి శపిుంపగా జనులు మోషేయొదకోు 
వాని తీసికొనివచిెర్. వాని త్లిలపేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను గోత్రికుడైన దిబ్రీ కుమారెత 
laevee 24:11 aa iSraayaeleeyuraali kumaarunikini oka iSraayaeleeyunikini 
paaLemulO pOrupaDagaa aa iSraayaeleeyuraali kumaaruDu yehOvaa 
naamamunu dooshiMchi SapiMpagaa janulu mOshaeyoddaku vaani 
teesikonivachchiri. vaani tallipaeru shelOmeetu; aame daanu gOtrikuDaina 
dibree kumaarte 

లేవీ 24:12 యెహోవా యేమి సెలవిచుెనో తెలిసికొనువరకు వానిని కావలిలో ఉుంచిర్.  
laevee 24:12 yehOvaa yaemi selavichchunO telisikonuvaraku vaanini 
kaavalilO uMchiri.  

లేవీ 24:13 అపుపడు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
laevee 24:13 appuDu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu. 
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లేవీ 24:14 శపిుంచినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ; వాని శాపవచనమును 
వినినవారుందరు వాని త్లమీద త్మ చేతులుుంచిన త్రువాత్ సరాసమాజము రాళ్లతో వాని 
చ్ఛవగొట్ువలెను. 
laevee 24:14 SapiMchinavaanini paaLemu velupaliki teesikonirammu; 
vaani Saapavachanamunu vininavaaraMdaru vaani talameeda tama 
chaetuluMchina taruvaata sarvasamaajamu raaLlatO vaani 
chaavagoTTavalenu. 

లేవీ 24:15 మర్యు నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము త్న దేవుని శపిుంచువాడు త్న పాపశ్చక్షను 
భర్ుంపవలెను. 
laevee 24:15 mariyu neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu tana daevuni 
SapiMchuvaaDu tana paapaSikshanu bhariMpavalenu. 

లేవీ 24:16 యెహోవా నామమును దూషిుంచువాడు మరణశ్చక్ష నొుందవలెను; సరాసమాజము రాళ్లతో 
అటిు వానిని చ్ఛవగొట్ువలెను. పరదేశ్చయేగాని సాదేశ్చయేగాని యెహోవా నామమును 
దూషిుంచినయెడల వానికి మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను. 
laevee 24:16 yehOvaa naamamunu dooshiMchuvaaDu maraNaSiksha 
noMdavalenu; sarvasamaajamu raaLlatO aTTi vaanini chaavagoTTavalenu. 
paradaeSiyaegaani svadaeSiyaegaani yehOvaa naamamunu 
dooshiMchinayeDala vaaniki maraNaSiksha vidhiMpavalenu. 

లేవీ 24:17 ఎవడైనను ఒకనిని ప్రాణహత్య చేసినయెడల వానికి మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను. 
laevee 24:17 evaDainanu okanini praaNahatya chaesinayeDala vaaniki 
maraNaSiksha vidhiMpavalenu. 

లేవీ 24:18 జుంతు ప్రాణహత్య చేసినవాడు ప్రాణమునకు ప్రాణమిచిె దాని నషుము పెట్లుకొనవలెను. 
laevee 24:18 jaMtu praaNahatya chaesinavaaDu praaNamunaku 
praaNamichchi daani nashTamu peTTukonavalenu. 

లేవీ 24:19 ఒకడు త్న పొరుగువానికి కళ్ుంకము కలుగజేసినయెడల వాడు చేసినట్లల వానికి 
చేయవలెను. 
laevee 24:19 okaDu tana poruguvaaniki kaLaMkamu kalugajaesinayeDala 
vaaDu chaesinaTlu vaaniki chaeyavalenu. 

లేవీ 24:20 విరుగగొట్ుబడిన దాని విషయములో విరుగగొట్ుబడుట్యే శ్చక్ష. కుంటికి కనుి పుంటికి 
పలుల, చ్చలలవలెను. వాడు ఒకనికి కళ్ుంకము కలుగజేసినుందున వానికి కళ్ుంకము కలుగజేయవలెను. 
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laevee 24:20 virugagoTTabaDina daani vishayamulO 
virugagoTTabaDuTayae Siksha. kaMTiki kannu paMTiki pallu, 
chellavalenu. vaaDu okaniki kaLaMkamu kalugajaesinaMduna vaaniki 
kaLaMkamu kalugajaeyavalenu. 

లేవీ 24:21 జుంతువును చ్ఛవగొటిునవాడు దాని నషుము నిచుెకొనవలెను. నరహత్య చేసినవానికి 
మరణశ్చక్ష విధిుంపవలెను. 
laevee 24:21 jaMtuvunu chaavagoTTinavaaDu daani nashTamu 
nichchukonavalenu. narahatya chaesinavaaniki maraNaSiksha 
vidhiMpavalenu. 

లేవీ 24:22 మీరు పక్షపాత్ము లేక తీరుప తీరెవలెను. మీలోనుని పరదేశ్చకి మీరు చేసినట్లు మీ 
సాదేశ్చకిని చేయవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని వార్తో చ్చపుపము అనెను. 
laevee 24:22 meeru pakshapaatamu laeka teerpu teerchavalenu. 
meelOnunna paradaeSiki meeru chaesinaTTu mee svadaeSikini 
chaeyavalenu. naenu mee daevuDanaina yehOvaanani vaaritO cheppumu 
anenu. 

లేవీ 24:23 కాబటిు మోషే ఇశ్రాయేలీయులతో ఈలాగు చ్చపెపను శపిుంచిన వానిని పాళెము వెలుపలికి 
తీసికొనిపోయ్య రాళ్లతో వాని చ్ఛవగొట్ువలెను, యెహోవా మోషేకు ఆజాపాిుంచినట్లు ఇశ్రాయేలీయులు 
చేసిర్. 
laevee 24:23 kaabaTTi mOshae iSraayaeleeyulatO eelaagu cheppenu 
SapiMchina vaanini paaLemu velupaliki teesikonipOyi raaLlatO vaani 
chaavagoTTavalenu, yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTTu 
iSraayaeleeyulu chaesiri.  
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లేవీ 25:1 మర్యు యెహోవా సీనాయ్య కొుండమీద మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 25:1 mariyu yehOvaa seenaayi koMDameeda mOshaeku eelaagu 
selavichchenu 

లేవీ 25:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము నేను మీకిచుెచుని దేశములోనికి మీరు వచిెన 
త్రువాత్ ఆ భూమికూడ యెహోవా పేరట్ విశ్రాుంతికాలమును, ఆచర్ుంపవలెను. 
laevee 25:2 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu naenu meekichchuchunna 
daeSamulOniki meeru vachchina taruvaata aa bhoomikooDa yehOvaa 
paeraTa viSraaMtikaalamunu, aachariMpavalenu. 

లేవీ 25:3 ఆరు సుంవత్ారములు నీ చేను విత్తవలెను. ఆరు సుంవత్ారములు నీ ఫలవృక్షములతోట్ను 
బదిుోంచి దాని ఫలములను కూరుెకొనవచుెను. 
laevee 25:3 aaru saMvatsaramulu nee chaenu vittavalenu. aaru 
saMvatsaramulu nee phalavRkshamulatOTanu baddiMchi daani 
phalamulanu koorchukonavachchunu. 

లేవీ 25:4 ఏడవ సుంవత్ారము భూమికి మహా విశ్రాుంతికాలము, అనగా యెహోవా పేరట్ విశ్రాుంతి 
సుంవత్ారముగా ఉుండవలెను. అుందులో నీ చేను విత్తకూడదు; నీ ఫలవృక్షములతోట్ను 
శుదిధపరచకూడదు. 
laevee 25:4 aeDava saMvatsaramu bhoomiki mahaa viSraaMtikaalamu, 
anagaa yehOvaa paeraTa viSraaMti saMvatsaramugaa uMDavalenu. 
aMdulO nee chaenu vittakooDadu; nee phalavRkshamulatOTanu 
SuddhiparachakooDadu. 

లేవీ 25:5 నీ కారుచేల పుంట్ను కోసికొనకూడదు, శుదిధపరచని నీ వృక్షఫలములను ఏరుకొనకూడదు; 
అది భూమికి విశ్రాుంతి సుంవత్ారము. 
laevee 25:5 nee kaaruchaela paMTanu kOsikonakooDadu, Suddhiparachani 
nee vRkshaphalamulanu aerukonakooDadu; adi bhoomiki viSraaMti 
saMvatsaramu. 

లేవీ 25:6 అపుపడు భూమియొకక విశ్రాుంతి సుంవత్ార ససయము నీకును నీ దాసునికిని నీ దాసికిని నీ 
జ్జత్గానికిని నీతో నివసిుంచు పరదేశ్చకిని ఆహారమగును. 
laevee 25:6 appuDu bhoomiyokka viSraaMti saMvatsara sasyamu neekunu 
nee daasunikini nee daasikini nee jeetagaanikini neetO nivasiMchu 
paradaeSikini aahaaramagunu. 
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లేవీ 25:7 మర్యు నీ పశువులకును నీ దేశ జుంతువులకును దాని పుంట్ అుంత్యు మేత్గా 
ఉుండును. 
laevee 25:7 mariyu nee paSuvulakunu nee daeSa jaMtuvulakunu daani 
paMTa aMtayu maetagaa uMDunu. 

లేవీ 25:8 మర్యు ఏడు విశ్రాుంతి సుంవత్ారములను, అనగా ఏడేసి యేుండులగల సుంవత్ారములను 
లెకికుంపవలెను. ఆ యేడు విశ్రాుంతి సుంవత్ారముల కాలము నలుబది తొమిమది సుంవత్ారములగును. 
laevee 25:8 mariyu aeDu viSraaMti saMvatsaramulanu, anagaa aeDaesi 
yaeMDlugala saMvatsaramulanu lekkiMpavalenu. aa yaeDu viSraaMti 
saMvatsaramula kaalamu nalubadi tommidi saMvatsaramulagunu. 

లేవీ 25:9 ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సాదేశముంత్ట్ శృుంగనాదము చేయవలెను. ప్రాయశ్చెతాతరథ 
దినమున మీ దేశముంత్ట్ ఆ శృుంగనాదము చేయవలెను. 
laevee 25:9 aeDava nela padiyavanaaDu mee svadaeSamaMtaTa 
SRMganaadamu chaeyavalenu. praayaSchittaartha dinamuna mee 
daeSamaMtaTa aa SRMganaadamu chaeyavalenu. 

లేవీ 25:10 మీరు ఆ సుంవత్ారమును, అనగా ఏబదియవ సుంవత్ారమును పర్శుదధపరచి మీ 
దేశవాసులకుందర్కి విడుదల కలిగ్ననదని చ్ఛటిుంపవలెను; అది మీకు సునాదముగా నుుండును; 
అపుపడు మీలో ప్రతివాడు త్న సాసథయమును తిర్గ్న పొుందవలెను; ప్రతివాడు త్న కుట్లుంబమునకు 
తిర్గ్నరావలెను. 
laevee 25:10 meeru aa saMvatsaramunu, anagaa aebadiyava 
saMvatsaramunu pariSuddhaparachi mee daeSavaasulakaMdariki 
viDudala kaliginadani chaaTiMpavalenu; adi meeku sunaadamugaa 
nuMDunu; appuDu meelO prativaaDu tana svaasthyamunu tirigi 
poMdavalenu; prativaaDu tana kuTuMbamunaku tirigiraavalenu. 

లేవీ 25:11 ఆ సుంవత్ారము, అనగా ఏబదియవ సుంవత్ారము మీకు సునాదకాలము. అుందులో 
మీరు విత్తకూడదు కారుపుంట్ను కోయకూడదు శుదిధపరచని నీ ఫలవృక్షముల పుండలను 
ఏరుకొనకూడదు. 
laevee 25:11 aa saMvatsaramu, anagaa aebadiyava saMvatsaramu meeku 
sunaadakaalamu. aMdulO meeru vittakooDadu kaarupaMTanu 
kOyakooDadu Suddhiparachani nee phalavRkshamula paMDlanu 
aerukonakooDadu. 
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లేవీ 25:12 అది సునాద కాలము; అది మీకు పర్శుదధమగును, పొలములో దానుంత్ట్ అదే పుండిన 
పుంట్ను మీరు తినెదరు. 
laevee 25:12 adi sunaada kaalamu; adi meeku pariSuddhamagunu, 
polamulO daanaMtaTa adae paMDina paMTanu meeru tinedaru. 

లేవీ 25:13 ఆ సునాద సుంవత్ారమున మీలో ప్రతివాడు త్న సాసథయమును మరల పొుందవలెను. 
laevee 25:13 aa sunaada saMvatsaramuna meelO prativaaDu tana 
svaasthyamunu marala poMdavalenu. 

లేవీ 25:14 నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిెన దేని విషయములోకాని నీ పొరుగువాని దగగర నీవు 
కొనిన దేని విషయములో కాని మీరు ఒకర్నొకరు బాధిుంపకూడదు. 
laevee 25:14 neevu nee poruguvaaniki velaku ichchina daeni 
vishayamulOkaani nee poruguvaani daggara neevu konina daeni 
vishayamulO kaani meeru okarinokaru baadhiMpakooDadu. 

లేవీ 25:15 సునాద సుంవత్ారమైన త్రువాత్ గడచిన యేుండల లెకకచొపుపన నీ పొరుగువానియొద ోనీవు 
దానిని కొనవలెను. పుంట్ల లెకకచొపుపన అత్డు నీకు దానిని అమమవలెను. 
laevee 25:15 sunaada saMvatsaramaina taruvaata gaDachina yaeMDla 
lekkachoppuna nee poruguvaaniyodda neevu daanini konavalenu. paMTala 
lekkachoppuna ataDu neeku daanini ammavalenu. 

లేవీ 25:16 ఆ సుంవత్ారముల లెకక హెచిెనకొలది దాని వెల హెచిెుంపవలెను, ఆ సుంవత్ారముల 
లెకక త్గ్నగనకొలది దాని వెల త్గ్నగుంపవలెను. ఏలయనగా పుంట్ల లెకకచొపుపన అత్డు దాని నీకు 
అముమను గదా. 
laevee 25:16 aa saMvatsaramula lekka hechchinakoladi daani vela 
hechchiMpavalenu, aa saMvatsaramula lekka tagginakoladi daani vela 
taggiMpavalenu. aelayanagaa paMTala lekkachoppuna ataDu daani neeku 
ammunu gadaa. 

లేవీ 25:17 మీరు ఒకర్నొకరు బాధిుంపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ దేవుడనైన 
యెహోవాను. 
laevee 25:17 meeru okarinokaru baadhiMpaka nee daevuniki 
bhayapaDavalenu. naenu mee daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 25:18 కాబటిు మీరు నా కట్ుడలను నా విధులను గైకొని వాటిననుసర్ుంచి నడుచుకొనవలెను. 
laevee 25:18 kaabaTTi meeru naa kaTTaDalanu naa vidhulanu gaikoni 
vaaTinanusariMchi naDuchukonavalenu. 
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లేవీ 25:19 అపుపడు మీరు ఆ దేశములో సురక్షత్ముగా నివసిుంచ్చదరు, ఆ భూమి ఫలిుంచును. మీరు 
త్ృపితగా భుజ్జుంచి దానిలో సురక్షత్ముగా నివసిుంచ్చదరు. 
laevee 25:19 appuDu meeru aa daeSamulO surakshitamugaa 
nivasiMchedaru, aa bhoomi phaliMchunu. meeru tRptigaa bhujiMchi 
daanilO surakshitamugaa nivasiMchedaru. 

లేవీ 25:20 ఏడవ యేట్ మేము ఏమి తిుందుము? ఇదిగో మేము చలలను పుంట్కూరెను వలలగాదే 
అనుకొుందురేమో. 
laevee 25:20 aeDava yaeTa maemu aemi tiMdumu? idigO maemu challanu 
paMTakoorchanu vallagaadae anukoMduraemO. 

లేవీ 25:21 అయ్యతే నేను ఆరవయేట్ నా దీవెన మీకు కలుగునట్లల ఆజాపాిుంచ్చదను; అది మూడేుండల 
పుంట్ను మీకు కలుగజేయును. 
laevee 25:21 ayitae naenu aaravayaeTa naa deevena meeku kalugunaTlu 
aaj~naapiMchedanu; adi mooDaeMDla paMTanu meeku kalugajaeyunu. 

లేవీ 25:22 మీరు ఎనిమిదవ సుంవత్ారమున విత్తనములు వితిత తొమిమదవ సుంవత్ారమువరకు 
పాత్పుంట్ తినెదరు; దాని పుంట్ను కూరుెవరకు పాత్దానిని తినెదరు. 
laevee 25:22 meeru enimidava saMvatsaramuna vittanamulu vitti 
tommidava saMvatsaramuvaraku paatapaMTa tinedaru; daani paMTanu 
koorchuvaraku paatadaanini tinedaru. 

లేవీ 25:23 భూమిని శాశాత్ విక్రయము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు నాయొద ో
కాపురముని పరదేశులు. 
laevee 25:23 bhoomini SaaSvata vikrayamu chaeyakooDadu. aa bhoomi 
naadae, meeru naayodda kaapuramunna paradaeSulu. 

లేవీ 25:24 మీ సాసథయమైన ప్రతి పొలము మరల విడిపిుంపబడునట్లలగా దాని అముమకొనవలెను. 
laevee 25:24 mee svaasthyamaina prati polamu marala 
viDipiMpabaDunaTlugaa daani ammukonavalenu. 

లేవీ 25:25 నీ సహోదరుడు బీదవాడై త్న సాసథయములో కొుంత్ అమిమన త్రువాత్ అత్నికి సమీప 
బుంధువుడు విడిపిుంప వచిెనయెడల త్న సహోదరుడు అమిమనదానిని అత్డు విడిపిుంచును. 
laevee 25:25 nee sahOdaruDu beedavaaDai tana svaasthyamulO koMta 
ammina taruvaata ataniki sameepa baMdhuvuDu viDipiMpa 
vachchinayeDala tana sahOdaruDu amminadaanini ataDu viDipiMchunu. 
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లేవీ 25:26 అయ్యతే ఒకడు సమీప బుంధువుడు లేకయే దాని విడిపిుంచుకొనుట్కు కావలసిన సొముమ 
సుంపాదిుంచినయెడల 

laevee 25:26 ayitae okaDu sameepa baMdhuvuDu laekayae daani 
viDipiMchukonuTaku kaavalasina sommu saMpaadiMchinayeDala 

లేవీ 25:27 దానిని అమిమనది మొదలుకొని గడచిన సుంవత్ారములు లెకికుంచి యెవర్కి దానిని 
అమెమనో వార్కి ఆ శేషము మరల ఇచిె త్న సాసథయమును పొుందును. 
laevee 25:27 daanini amminadi modalukoni gaDachina saMvatsaramulu 
lekkiMchi yevariki daanini ammenO vaariki aa Saeshamu marala ichchi 
tana svaasthyamunu poMdunu. 

లేవీ 25:28 అత్నికి దాని రాబట్లుకొనుట్కై కావలసిన సొముమ దొరకనియెడల అత్డు అమిమన సొతుత 
సునాద సుంవత్ారమువరకు కొనినవాని వశములో ఉుండవలెను. సునాద సుంవత్ారమున అది 
తొలగ్నపోవును; అపుపడత్డు త్న సాసథయమును మరల నొుందును. 
laevee 25:28 ataniki daani raabaTTukonuTakai kaavalasina sommu 
dorakaniyeDala ataDu ammina sottu sunaada saMvatsaramuvaraku 
koninavaani vaSamulO uMDavalenu. sunaada saMvatsaramuna adi 
tolagipOvunu; appuDataDu tana svaasthyamunu marala noMdunu. 

లేవీ 25:29 ఒకడు ప్రాకారముగల ఊర్లోని నివాసగృహమును అమిమనయెడల దాని అమిమనదినము 
మొదలుకొని నిుండు సుంవత్ారములోగా దాని విడిపిుంపవచుెను; ఆ సుంవత్ారదినములోనే దాని 
విడిపిుంచుకొనవచుెను. 
laevee 25:29 okaDu praakaaramugala oorilOni nivaasagRhamunu 
amminayeDala daani amminadinamu modalukoni niMDu 
saMvatsaramulOgaa daani viDipiMpavachchunu; aa 
saMvatsaradinamulOnae daani viDipiMchukonavachchunu. 

లేవీ 25:30 అయ్యతే ఆ సుంవత్ారదినములు నిుండకమునుపు దాని విడిపిుంపనియెడల ప్రాకారముగల 
ఊర్లోనుని ఆ య్యలుల కొనినవానికి వాని త్ర త్రములకు అది సిథరముగానుుండును. అది సునాద 
కాలమున తొలగ్నపోదు. 
laevee 25:30 ayitae aa saMvatsaradinamulu niMDakamunupu daani 
viDipiMpaniyeDala praakaaramugala oorilOnunna aa yillu koninavaaniki 
vaani tara taramulaku adi sthiramugaanuMDunu. adi sunaada kaalamuna 
tolagipOdu. 
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లేవీ 25:31 చుట్లును ప్రాకారములులేని గ్రామములలోని య్యుండలను వెలిపొలములుగా ఎుంచవలెను. 
అవి విడుదల కావచుెను; అవి సునాదకాలములో తొలగ్నపోవును. 
laevee 25:31 chuTTunu praakaaramululaeni graamamulalOni yiMDlanu 
velipolamulugaa eMchavalenu. avi viDudala kaavachchunu; avi 
sunaadakaalamulO tolagipOvunu. 

లేవీ 25:32 అయ్యతే లేవీయుల పట్ుణములు, అనగా వార్ సాధీన పట్ుణములలోని య్యుండలను 
విడిపిుంచుట్కు అధికారము లేవీయులకు శాశాత్ముగా ఉుండును. 
laevee 25:32 ayitae laeveeyula paTTaNamulu, anagaa vaari svaadheena 
paTTaNamulalOni yiMDlanu viDipiMchuTaku adhikaaramu laeveeyulaku 
SaaSvatamugaa uMDunu. 

లేవీ 25:33 లేవీయుల పట్ుణముల య్యుండుల ఇశ్రాయేలీయుల మధయనుని వార్ సాసథయము గనుక 
ఒకడు లేవీయులయొద ో ఇలుల సుంపాదిుంచినయెడల పిత్రార్ీత్ పట్ుణములో అమమబడిన ఆ య్యలుల 
సునాద సుంవత్ారమున తొలగ్నపోవును. 
laevee 25:33 laeveeyula paTTaNamula yiMDlu iSraayaeleeyula 
madhyanunna vaari svaasthyamu ganuka okaDu laeveeyulayodda illu 
saMpaadiMchinayeDala pitraarjita paTTaNamulO ammabaDina aa yillu 
sunaada saMvatsaramuna tolagipOvunu. 

లేవీ 25:34 వారు త్మ పట్ుణముల ప్రాుంత్ భూములను అముమకొనకూడదు; అవి వార్కి శాశాత్ 
సాసథయము. 
laevee 25:34 vaaru tama paTTaNamula praaMta bhoomulanu 
ammukonakooDadu; avi vaariki SaaSvata svaasthyamu. 

లేవీ 25:35 పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై నిరాధారుడై నీయొదకోు 
వచిెనయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అత్డు నీవలన బ్రదుకవలెను. 
laevee 25:35 paravaasiyainanu atithiyainanu nee sahOdaruDokaDu 
beedavaaDai niraadhaaruDai neeyoddaku vachchinayeDala neevu vaaniki 
sahaayamu chaeyavalenu; ataDu neevalana bradukavalenu. 

లేవీ 25:36 నీ దేవునికి భయపడి వానియొద ోవడినిైనను తీసికొనకూడదు; నీ సహోదరుడు నీవలన 
బ్రదుకవలెను. 
laevee 25:36 nee daevuniki bhayapaDi vaaniyodda vaDDinainanu 
teesikonakooDadu; nee sahOdaruDu neevalana bradukavalenu. 
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లేవీ 25:37 నీ రూకలు వానికి వడికిియయకూడదు; నీ ఆహారమును వానికి లాభమున కియయకూడదు. 
laevee 25:37 nee rookalu vaaniki vaDDikiyyakooDadu; nee aahaaramunu 
vaaniki laabhamuna kiyyakooDadu. 

లేవీ 25:38 నేను మీకు కనాను దేశమునిచిె మీకు దేవుడగునట్లల ఐగుపుత దేశములోనుుండి మిముమను 
రపిపుంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 25:38 naenu meeku kanaanu daeSamunichchi meeku 
daevuDagunaTlu aiguptu daeSamulOnuMDi mimmunu rappiMchina mee 
daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 25:39 నీయొదో నివసిుంచు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమమబడినయెడల వానిచేత్ బానిసస్వవ 
చేయ్యుంచుకొనకూడదు. 
laevee 25:39 neeyodda nivasiMchu nee sahOdaruDu beedavaaDai neeku 
ammabaDinayeDala vaanichaeta baanisasaeva chaeyiMchukonakooDadu. 

లేవీ 25:40 వాడు జ్జత్గానివలెను పరవాసివలెను నీయొద ో నివసిుంచు సునాద సుంవత్ారమువరకు 
నీయొద ోదాసుడుగా ఉుండవలెను. 
laevee 25:40 vaaDu jeetagaanivalenu paravaasivalenu neeyodda 
nivasiMchu sunaada saMvatsaramuvaraku neeyodda daasuDugaa 
uMDavalenu. 

లేవీ 25:41 అపుపడత్డు త్న పిత్రుల సాసథయమును మరల అనుభవిుంచునట్లల త్న పిలలలతో కూడ 
నీయొదనోుుండి బయలుదేర్ త్న వుంశసుథలయొదకోు తిర్గ్న వెళ్లవలెను. 
laevee 25:41 appuDataDu tana pitarula svaasthyamunu marala 
anubhaviMchunaTlu tana pillalatO kooDa neeyoddanuMDi bayaludaeri 
tana vaMSasthulayoddaku tirigi veLlavalenu. 

లేవీ 25:42 ఏలయనగా వారు నాకే దాసులైయునాిరు, నేను ఐగుపుతలోనుుండి వార్ని రపిపుంచితిని; 
దాసులను అమిమనట్లల వార్ని అమమకూడదు; 
laevee 25:42 aelayanagaa vaaru naakae daasulaiyunnaaru, naenu 
aiguptulOnuMDi vaarini rappiMchitini; daasulanu amminaTlu vaarini 
ammakooDadu; 

లేవీ 25:43 నీ దేవునికి భయపడి అటిువానిని కఠినముగా చూడకుము. 
laevee 25:43 nee daevuniki bhayapaDi aTTivaanini kaThinamugaa 
chooDakumu. 

లేవీ 25:44 మీ చుట్లుపట్లనుని జనములలో నుుండి దాసీలను దాసులను కొనవచుెను. 
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laevee 25:44 mee chuTTupaTlanunna janamulalO nuMDi daaseelanu 
daasulanu konavachchunu. 

లేవీ 25:45 మర్యు మీ మధయ నివసిుంచు పరదేశులను నీ దేశములో వార్కి పుటిునవార్ని 
కొనవచుెను; వారు మీ సొత్తగుదురు. 
laevee 25:45 mariyu mee madhya nivasiMchu paradaeSulanu nee 
daeSamulO vaariki puTTinavaarini konavachchunu; vaaru mee 
sottaguduru. 

లేవీ 25:46 మీ త్రువాత్ మీ సుంత్తివార్కి సాసథయముగా ఉుండునట్లల మీరు ఇటిువార్ని 
సాత్ుంత్రిుంచుకొనవచుెను; వారు శాశాత్ముగా మీకు దాసులగుదురు కాని, ఇశ్రాయేలీయులైన మీరు 
సహోదరులు గనుక ఒకనిచేత్ ఒకడు కఠినస్వవ చేయ్యుంచుకొనకూడదు. 
laevee 25:46 mee taruvaata mee saMtativaariki svaasthyamugaa 
uMDunaTlu meeru iTTivaarini svataMtriMchukonavachchunu; vaaru 
SaaSvatamugaa meeku daasulaguduru kaani, iSraayaeleeyulaina meeru 
sahOdarulu ganuka okanichaeta okaDu kaThinasaeva 
chaeyiMchukonakooDadu. 

లేవీ 25:47 పరదేశ్చయేగాని నీయొద ో నివసిుంచువాడేగాని ధనసుంపాదనము చేసికొనునపుపడు 
అత్నియొద ో నివసిుంచు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీయొద ో నివసిుంచు ఆ పరదేశ్చకైనను ఆ పరదేశ్చ 
కుట్లుంబములో వేరొకనికైనను త్నుి అముమకొనినయెడల 

laevee 25:47 paradaeSiyaegaani neeyodda nivasiMchuvaaDaegaani 
dhanasaMpaadanamu chaesikonunappuDu ataniyodda nivasiMchu nee 
sahOdaruDu beedavaaDai neeyodda nivasiMchu aa paradaeSikainanu aa 
paradaeSi kuTuMbamulO vaerokanikainanu tannu ammukoninayeDala 

లేవీ 25:48 త్నుి అముమకొనిన త్రువాత్ వానికి విడుదల కావచుెను. వాని సహోదరులలో ఒకడు 
వానిని విడిపిుంపవచుెను. 
laevee 25:48 tannu ammukonina taruvaata vaaniki viDudala 
kaavachchunu. vaani sahOdarulalO okaDu vaanini viDipiMpavachchunu. 

లేవీ 25:49 వాని పినత్ుండ్రియేగాని పినత్ుండ్రి కుమారుడేగాని వాని వుంశములో వాని 
రకతసుంబుంధియేగాని వాని విడిపిుంపవచుెను. కావలసిన క్రయధనము వానికి దొర్కినయెడల త్నుి 
తాను విడిపిుంచుకొనవచుెను. 
laevee 25:49 vaani pinataMDriyaegaani pinataMDri kumaaruDaegaani 
vaani vaMSamulO vaani raktasaMbaMdhiyaegaani vaani 
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viDipiMpavachchunu. kaavalasina krayadhanamu vaaniki dorikinayeDala 
tannu taanu viDipiMchukonavachchunu. 

లేవీ 25:50 అపుపడు వాడు అమమబడిన సుంవత్ారము మొదలుకొని సునాద సుంవత్ారమువరకు త్నుి 
కొనినవానితో లెకక చూచుకొనవలెను. వాని క్రయధనము ఆ సుంవత్ారముల లెకకచొపుపన 
ఉుండవలెను. తాను జ్జత్గాడైయుుండిన దినముల కొలది ఆ క్రయధనమును త్గ్నగుంపవలెను. 
laevee 25:50 appuDu vaaDu ammabaDina saMvatsaramu modalukoni 
sunaada saMvatsaramuvaraku tannu koninavaanitO lekka 
choochukonavalenu. vaani krayadhanamu aa saMvatsaramula 
lekkachoppuna uMDavalenu. taanu jeetagaaDaiyuMDina dinamula koladi 
aa krayadhanamunu taggiMpavalenu. 

లేవీ 25:51 ఇుంక అనేక సుంవత్ారములు మిగ్నలియుుండినయెడల వాటినిబటిు త్నుి అమిమన 
సొముమలో త్న విమోచన క్రయధనమును మరల ఇయయవలెను. 
laevee 25:51 iMka anaeka saMvatsaramulu migiliyuMDinayeDala 
vaaTinibaTTi tannu ammina sommulO tana vimOchana krayadhanamunu 
marala iyyavalenu. 

లేవీ 25:52 సునాద సుంవత్ారమునకు కొనిి సుంవత్ారములే త్కుకవైనయెడల అత్నితో లెకక 
చూచుకొని సుంవత్ారముల లెకకచొపుపన త్న విమోచన క్రయధనమును అత్నికి చ్చలిలుంపవలెను. 
laevee 25:52 sunaada saMvatsaramunaku konni saMvatsaramulae 
takkuvainayeDala atanitO lekka choochukoni saMvatsaramula 
lekkachoppuna tana vimOchana krayadhanamunu ataniki chelliMpavalenu. 

లేవీ 25:53 ఏట్లటికి జ్జత్గానివలె వాడత్నియొద ోఉుండవలెను. అత్డు మీ కనుిలయెదుట్ వానిచేత్ 
కఠినముగా స్వవ చేయ్యుంచకూడదు. 
laevee 25:53 aeTaeTiki jeetagaanivale vaaDataniyodda uMDavalenu. ataDu 
mee kannulayeduTa vaanichaeta kaThinamugaa saeva 
chaeyiMchakooDadu. 

లేవీ 25:54 అత్డు ఈ రీతిగా విడిపిుంపబడనియెడల సునాద సుంవత్ారమున వాడు త్న పిలలలతో 
కూడ విడుదలనొుందును. 
laevee 25:54 ataDu ee reetigaa viDipiMpabaDaniyeDala sunaada 
saMvatsaramuna vaaDu tana pillalatO kooDa viDudalanoMdunu. 

లేవీ 25:55 ఏలయనగా ఇశ్రాయేలీయులు నాకే దాసులు; నేను ఐగుపుత దేశములోనుుండి రపిపుంచిన 
నా దాసులే. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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laevee 25:55 aelayanagaa iSraayaeleeyulu naakae daasulu; naenu aiguptu 
daeSamulOnuMDi rappiMchina naa daasulae. naenu mee daevuDanaina 
yehOvaanu.  
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లేవీ 26:1 మీరు విగ్రహములను చేసికొనకూడదు. చ్చకికన ప్రతిమనుగాని బమమనుగాని 
నిలువపెట్ుకూడదు. మీరు సగ్నలపడుట్కు ఏదొక రూపముగా చ్చకకబడిన రాతిని మీ దేశములో 
నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 26:1 meeru vigrahamulanu chaesikonakooDadu. chekkina 
pratimanugaani bommanugaani niluvapeTTakooDadu. meeru 
saagilapaDuTaku aedoka roopamugaa chekkabaDina raatini mee 
daeSamulO nilupakooDadu. naenu mee daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 26:2 నేను నియమిుంచిన విశ్రాుంతిదినములను మీరు ఆచర్ుంపవలెను, నా పర్శుదధముందిరమును 
సనామనిుంపవలెను, నేను యెహోవాను. 
laevee 26:2 naenu niyamiMchina viSraaMtidinamulanu meeru 
aachariMpavalenu, naa pariSuddhamaMdiramunu sanmaaniMpavalenu, 
naenu yehOvaanu. 

లేవీ 26:3 మీరు నా కట్ుడలనుబటిు నడుచుకొని నా ఆజాలను ఆచర్ుంచి వాటిని అనుసర్ుంచి 
ప్రవర్తుంచినయెడల 

laevee 26:3 meeru naa kaTTaDalanubaTTi naDuchukoni naa aaj~nalanu 
aachariMchi vaaTini anusariMchi pravartiMchinayeDala 

లేవీ 26:4 మీ వరషకాలములలో మీకు వరషమిచ్చెదను, మీ భూమి పుంట్లనిచుెను, మీ పొలములచ్చట్లల 
ఫలిుంచును, 
laevee 26:4 mee varshakaalamulalO meeku varshamichchedanu, mee 
bhoomi paMTalanichchunu, mee polamulacheTlu phaliMchunu, 

లేవీ 26:5 మీ ద్రాక్షపుండల కాలమువరకు మీ నూరుప సగుచుుండును, మీరు త్ృపితగా భుజ్జుంచి మీ 
దేశములో నిరభయముగా నివసిుంచ్చదరు. 
laevee 26:5 mee draakshapaMDla kaalamuvaraku mee noorpu 
saaguchuMDunu, meeru tRptigaa bhujiMchi mee daeSamulO 
nirbhayamugaa nivasiMchedaru. 

లేవీ 26:6 ఆ దేశములో నేను మీకు క్షేమము కలుగజేసెదను. మీరు పుండుకొనునపుపడు ఎవడును 
మిముమను భయపెట్ుడు, ఆ దేశములో దుషుమృగములు లేకుుండ చేసెదను, మీ దేశములోనికి 
ఖడగమురాదు; 
laevee 26:6 aa daeSamulO naenu meeku kshaemamu kalugajaesedanu. 
meeru paMDukonunappuDu evaDunu mimmunu bhayapeTTaDu, aa 
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daeSamulO dushTamRgamulu laekuMDa chaesedanu, mee daeSamulOniki 
khaDgamuraadu; 

లేవీ 26:7 మీరు మీ శత్రవులను త్ర్మెదరు; వారు మీ యెదుట్ ఖడగముచేత్ పడెదరు. 
laevee 26:7 meeru mee Satruvulanu tarimedaru; vaaru mee yeduTa 
khaDgamuchaeta paDedaru. 

లేవీ 26:8 మీలో అయ్యదుగురు నూరుముందిని త్రుముదురు; నూరుముంది పదివేలముందిని 
త్రుముదురు, మీ శత్రవులు మీయెదుట్ ఖడగముచేత్ కూలుదురు. 
laevee 26:8 meelO ayiduguru noorumaMdini tarumuduru; noorumaMdi 
padivaelamaMdini tarumuduru, mee Satruvulu meeyeduTa 
khaDgamuchaeta kooluduru. 

లేవీ 26:9 ఏలయనగా నేను మిముమను కటాక్షుంచి మీకు సుంతానమిచిె మిముమను విసతర్ుంపచేసి మీతో 
నేను చేసిన నిబుంధనను సథపిుంచ్చదను. 
laevee 26:9 aelayanagaa naenu mimmunu kaTaakshiMchi meeku 
saMtaanamichchi mimmunu vistariMpachaesi meetO naenu chaesina 
nibaMdhananu sthaapiMchedanu. 

లేవీ 26:10 మీరు చ్ఛలాకాలము నిలువైయుని పాత్గ్నలిన ధానయమును తినెదరు; క్రొత్తది వచిెనను 
పాత్ది మిగ్నలియుుండును. 
laevee 26:10 meeru chaalaakaalamu niluvaiyunna paatagilina 
dhaanyamunu tinedaru; krottadi vachchinanu paatadi migiliyuMDunu. 

లేవీ 26:11 నా ముందిరమును మీ మధయ ఉుంచ్చదను; మీ యుందు నా మనసుా అసహయపడదు. 
laevee 26:11 naa maMdiramunu mee madhya uMchedanu; mee yaMdu naa 
manassu asahyapaDadu. 

లేవీ 26:12 నేను మీ మధయ నడిచ్చదను మీకు దేవుడనైయుుందును; మీరు నాకు ప్రజలైయుుందురు. 
laevee 26:12 naenu mee madhya naDichedanu meeku 
daevuDanaiyuMdunu; meeru naaku prajalaiyuMduru. 

లేవీ 26:13 మీరు ఐగుపీతయులకు దాసులు కాకుుండ వార్ దేశములోనుుండి మిముమను రపిపుంచితిని; 
నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను తెుంపి మిముమను నిలువుగా నడవచేసితిని. 
laevee 26:13 meeru aigupteeyulaku daasulu kaakuMDa vaari 
daeSamulOnuMDi mimmunu rappiMchitini; naenu mee daevuDanaina 
yehOvaanu. naenu mee kaaDi palupulanu teMpi mimmunu niluvugaa 
naDavachaesitini. 
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లేవీ 26:14 మీరు నా మాట్ వినక నా ఆజలానిిటిని అనుసర్ుంపక 

laevee 26:14 meeru naa maaTa vinaka naa aaj~nalanniTini anusariMpaka 

లేవీ 26:15 నా కట్ుడలను నిరాకర్ుంచినయెడలను, నా ఆజాలనిిటిని అనుసర్ుంపక నా నిబుంధనను 
మీరునట్లల మీరు నా తీరుపల విషయమై అసహయుంచుకొనినయెడలను, 
laevee 26:15 naa kaTTaDalanu niraakariMchinayeDalanu, naa 
aaj~nalanniTini anusariMpaka naa nibaMdhananu meerunaTlu meeru naa 
teerpula vishayamai asahyiMchukoninayeDalanu, 

లేవీ 26:16 నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనుిలను క్షీణిుంపచేయునటిుయు ప్రాణమును 
ఆయాసపరచునటిుయు తాప జారమును క్షయ ర్దగమును మీ మీదికి రపిపుంచ్చదను. మీరు వితితన 
విత్తనములు మీకు వయరథములగును, మీ శత్రవులు వాటిపుంట్ను తినెదరు; 
laevee 26:16 naenu meeku chaeyunadaemanagaa, mee kannulanu 
ksheeNiMpachaeyunaTTiyu praaNamunu aayaasaparachunaTTiyu taapa 
jvaramunu kshaya rOgamunu mee meediki rappiMchedanu. meeru vittina 
vittanamulu meeku vyarthamulagunu, mee Satruvulu vaaTipaMTanu 
tinedaru; 

లేవీ 26:17 నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శత్రవుల యెదుట్ మీరు చుంపబడెదరు; మీ 
విర్దధులు మిముమను ఏలెదరు; మిముమను ఎవరును త్రుమకపోయ్యనను మీరు పార్పోయెదరు. 
laevee 26:17 naenu meeku pagavaaDanavudunu; mee Satruvula yeduTa 
meeru chaMpabaDedaru; mee virOdhulu mimmunu aeledaru; mimmunu 
evarunu tarumakapOyinanu meeru paaripOyedaru. 

లేవీ 26:18 ఇవనిియు సుంభవిుంచినను మీర్ుంక నా మాట్లు విననియెడల నేను మీ 
పాపములనుబటిు మర్ ఏడుంత్లుగా మిముమను దుండిుంచ్చదను. 
laevee 26:18 ivanniyu saMbhaviMchinanu meeriMka naa maaTalu 
vinaniyeDala naenu mee paapamulanubaTTi mari aeDaMtalugaa 
mimmunu daMDiMchedanu. 

లేవీ 26:19 మీ బల గరామును భుంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి ఇత్తడివలెను 
ఉుండచేసెదను. 
laevee 26:19 mee bala garvamunu bhaMgaparachi, aakaaSamu 
inumuvalenu bhoomi ittaDivalenu uMDachaesedanu. 
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లేవీ 26:20 మీ బలము ఉడిగ్నపోవును; మీ భూమి ఫలిుంపకుుండును; మీ దేశవృక్షములు 
ఫలమియయకుుండును. 
laevee 26:20 mee balamu uDigipOvunu; mee bhoomi phaliMpakuMDunu; 
mee daeSavRkshamulu phalamiyyakuMDunu. 

లేవీ 26:21 మీరు నా మాట్ విననొలలక నాకు విర్దధముగా నడిచినయెడల నేను మీ పాపములనుబటిు 
మర్ ఏడుంత్లుగా మిముమను బాధిుంచ్చదను. 
laevee 26:21 meeru naa maaTa vinanollaka naaku virOdhamugaa 
naDichinayeDala naenu mee paapamulanubaTTi mari aeDaMtalugaa 
mimmunu baadhiMchedanu. 

లేవీ 26:22 మీ మధయకు అడవిమృగములను రపిపుంచ్చదను; అవి మిముమను సుంతానరహతులగా చేసి 
మీ పశువులను హర్ుంచి మిముమను కొదిమోుందిగా చేయును. మీ మారగములు పాడైపోవును. 
laevee 26:22 mee madhyaku aDavimRgamulanu rappiMchedanu; avi 
mimmunu saMtaanarahitulagaa chaesi mee paSuvulanu hariMchi 
mimmunu koddimaMdigaa chaeyunu. mee maargamulu paaDaipOvunu. 

లేవీ 26:23 శ్చక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట్ గుణపడక నాకు విర్దధముగా నడిచినయెడల 

laevee 26:23 Sikshala moolamugaa meeru naayeduTa guNapaDaka naaku 
virOdhamugaa naDichinayeDala 

లేవీ 26:24 నేనుకూడ మీకు విర్దధముగా నడిచ్చదను; మీ పాపములనుబటిు ఇక ఏడుంత్లుగా 
మిముమను దుండిుంచ్చదను. 
laevee 26:24 naenukooDa meeku virOdhamugaa naDichedanu; mee 
paapamulanubaTTi ika aeDaMtalugaa mimmunu daMDiMchedanu. 

లేవీ 26:25 మీమీదికి ఖడగమును రపిపుంచ్చదను; అది నా నిబుంధన విషయమై ప్రతిదుండన చేయును; 
మీరు మీ పట్ుణములలో కూడియుుండగా మీ మధయకు తెగులును రపిపుంచ్చదను; మీరు శత్రవులచేతికి 
అపపగ్నుంపబడెదరు. 
laevee 26:25 meemeediki khaDgamunu rappiMchedanu; adi naa 
nibaMdhana vishayamai pratidaMDana chaeyunu; meeru mee 
paTTaNamulalO kooDiyuMDagaa mee madhyaku tegulunu 
rappiMchedanu; meeru Satruvulachaetiki appagiMpabaDedaru. 
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లేవీ 26:26 నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ ప్రాణాధారమును తీసివేసిన త్రువాత్ పదిముంది స్త్రీలు 
ఒకక పొయ్యయలోనే మీకు ఆహారము వుండి తూనికెచొపుపన మీ ఆహారమును మీకు మరల ఇచ్చెదరు, 
మీరు తినెదరు గాని త్ృపితపొుందరు. 
laevee 26:26 naenu mee aahaaramunu, anagaa mee praaNaadhaaramunu 
teesivaesina taruvaata padimaMdi streelu okka poyyilOnae meeku 
aahaaramu vaMDi toonikechoppuna mee aahaaramunu meeku marala 
ichchedaru, meeru tinedaru gaani tRptipoMdaru. 

లేవీ 26:27 నేను ఈలాగు చేసిన త్రువాత్ మీరు నా మాట్ వినక నాకు విర్దధముగా నడిచినయెడల 

laevee 26:27 naenu eelaagu chaesina taruvaata meeru naa maaTa vinaka 
naaku virOdhamugaa naDichinayeDala 

లేవీ 26:28 నేను కోపపడి మీకు విర్దధముగా నడిచ్చదను. నేనే మీ పాపములనుబటిు యేడుంత్లుగా 
మిముమను దుండిుంచ్చదను. 
laevee 26:28 naenu kOpapaDi meeku virOdhamugaa naDichedanu. naenae 
mee paapamulanubaTTi yaeDaMtalugaa mimmunu daMDiMchedanu. 

లేవీ 26:29 మీరు మీ కుమారుల మాుంసమును తినెదరు, మీ కుమారెతల మాుంసమును తినెదరు. 
laevee 26:29 meeru mee kumaarula maaMsamunu tinedaru, mee 
kumaartela maaMsamunu tinedaru. 

లేవీ 26:30 నేను మీ యునిత్సథలములను పాడుచేసెదను; మీ విగ్రహములను పడగొట్టుదను; మీ 
బమమల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయ్యుంచ్చదను. 
laevee 26:30 naenu mee yunnatasthalamulanu paaDuchaesedanu; mee 
vigrahamulanu paDagoTTedanu; mee bommala peenugulameeda mee 
peenugulanu paDavaeyiMchedanu. 

లేవీ 26:31 నా మనసుా మీయుందు అసహయపడును, నేను మీ పట్ుణములను పాడుచేసెదను; మీ 
పర్శుదధసథలములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను ఆఘ్రాణిుంపను. 
laevee 26:31 naa manassu meeyaMdu asahyapaDunu, naenu mee 
paTTaNamulanu paaDuchaesedanu; mee pariSuddhasthalamulanu 
paaDuchaesedanu; mee suvaasanagala vaaTi suvaasananu 
aaghraaNiMpanu. 

లేవీ 26:32 నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన త్రువాత్ దానిలో కాపురముుండు మీ శత్రవులు దాని 
చూచి ఆశెరయపడెదరు. 
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laevee 26:32 naenae mee daeSamunu paaDuchaesina taruvaata daanilO 
kaapuramuMDu mee Satruvulu daani choochi aaScharyapaDedaru. 

లేవీ 26:33 జనములలోనికి మిముమను చ్చదరగొటిు మీవెుంట్ కతిత దూసెదను, మీ దేశము 
పాడైపోవును, మీ పట్ుములు పాడుపడును. 
laevee 26:33 janamulalOniki mimmunu chedaragoTTi meeveMTa katti 
doosedanu, mee daeSamu paaDaipOvunu, mee paTTamulu paaDupaDunu. 

లేవీ 26:34 మీరు మీ శత్రవుల దేశములో ఉుండగా మీ దేశము పాడైయుని దినములనిియు అది 
త్న విశ్రాుంతికాలములను అనుభవిుంచును. 
laevee 26:34 meeru mee Satruvula daeSamulO uMDagaa mee daeSamu 
paaDaiyunna dinamulanniyu adi tana viSraaMtikaalamulanu 
anubhaviMchunu. 

లేవీ 26:35 అది పాడైయుుండు దినములనిియు అది విశ్రమిుంచును. మీరు దానిలో నివసిుంచినపుపడు 
అది విశ్రాుంతికాలములో పొుందకపోయ్యన విశ్రాుంతిని అది పాడైయుుండు దినములలో అనుభవిుంచును. 
laevee 26:35 adi paaDaiyuMDu dinamulanniyu adi viSramiMchunu. meeru 
daanilO nivasiMchinappuDu adi viSraaMtikaalamulO poMdakapOyina 
viSraaMtini adi paaDaiyuMDu dinamulalO anubhaviMchunu. 

లేవీ 26:36 మీలో మిగ్నలినవారు త్మ శత్రవుల దేశములలో ఉుండగా వార్ హృదయములలో 
అధైరయము పుటిుుంచ్చదను; కొట్లుకొనిపోవుచుని ఆకు చపుపడు వార్ని త్రుమును, ఖడగము ఎదుట్నుుండి 
పార్పోవునట్లల వారు ఆ చపుపడు విని పార్పోయెదరు; త్రుమువాడు లేకయే పడెదరు. 
laevee 26:36 meelO migilinavaaru tama Satruvula daeSamulalO uMDagaa 
vaari hRdayamulalO adhairyamu puTTiMchedanu; koTTukonipOvuchunna 
aaku chappuDu vaarini tarumunu, khaDgamu eduTanuMDi 
paaripOvunaTlu vaaru aa chappuDu vini paaripOyedaru; tarumuvaaDu 
laekayae paDedaru. 

లేవీ 26:37 త్రుమువాడు లేకయే వారు ఖడగమును చూచినట్లుగా ఒకనిమీదనొకడు పడెదరు; మీ 
శత్రవులయెదుట్ మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 
laevee 26:37 tarumuvaaDu laekayae vaaru khaDgamunu choochinaTTugaa 
okanimeedanokaDu paDedaru; mee SatruvulayeduTa meeru 
niluvalaekapOyedaru. 

లేవీ 26:38 మీరు జనముగానుుండక నశ్చుంచ్చదరు. మీ శత్రవుల దేశము మిముమను తినివేయును. 
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laevee 26:38 meeru janamugaanuMDaka naSiMchedaru. mee Satruvula 
daeSamu mimmunu tinivaeyunu. 

లేవీ 26:39 మీలో మిగ్నలినవారు మీ శత్రవుల దేశములలో త్మ దోషములనుబటిు 
క్షీణిుంచిపోయెదరు. మర్యు వారు త్మమీదికి వచిెన త్మ త్ుండ్రుల దోషములనుబటిు 
క్షీణిుంచిపోయెదరు. 
laevee 26:39 meelO migilinavaaru mee Satruvula daeSamulalO tama 
dOshamulanubaTTi ksheeNiMchipOyedaru. mariyu vaaru tamameediki 
vachchina tama taMDrula dOshamulanubaTTi ksheeNiMchipOyedaru. 

లేవీ 26:40 వారు నాకు విర్దధముగా చేసిన తిరుగుబాట్లను త్మ దోషమును త్మ త్ుండ్రుల 
దోషమును ఒపుపకొని, తాము నాకు విర్దధముగా నడిచితిమనియు 

laevee 26:40 vaaru naaku virOdhamugaa chaesina tirugubaaTunu tama 
dOshamunu tama taMDrula dOshamunu oppukoni, taamu naaku 
virOdhamugaa naDichitimaniyu 

లేవీ 26:41 నేను త్మకు విర్దధముగా నడిచితిననియు, త్మ శత్రవుల దేశములోనికి త్ముమను 
రపిపుంచితిననియు, ఒపుపకొనినయెడల, అనగా లోబడని త్మ హృదయములు లొుంగ్న తాము చేసిన 
దోషమునకు ప్రతిదుండనను అనుభవిుంచితిమని ఒపుపకొనినయెడల, 
laevee 26:41 naenu tamaku virOdhamugaa naDichitinaniyu, tama 
Satruvula daeSamulOniki tammunu rappiMchitinaniyu, 
oppukoninayeDala, anagaa lObaDani tama hRdayamulu loMgi taamu 
chaesina dOshamunaku pratidaMDananu anubhaviMchitimani 
oppukoninayeDala, 

లేవీ 26:42 నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబుంధనను జాపాకము చేసికొుందును; నేను ఇసాకుతో 
చేసిన నా నిబుంధనను నేను అబ్రాహాముతో చేసిన నా నిబుంధనను జాపాకము చేసికొుందును; ఆ 
దేశమును కూడ జాాపకము చేసికొుందును. 
laevee 26:42 naenu yaakObutO chaesina naa nibaMdhananu j~naapakamu 
chaesikoMdunu; naenu issaakutO chaesina naa nibaMdhananu naenu 
abraahaamutO chaesina naa nibaMdhananu j~naapakamu 
chaesikoMdunu; aa daeSamunu kooDa j~naapakamu chaesikoMdunu. 
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లేవీ 26:43 వార్చేత్ విడువబడి వారు లేనపుపడు పాడైపోయ్యన వార్ దేశమును త్న 
విశ్రాుంతిదినములను అనుభవిుంచును. వారు నా తీరుపలను తిరసకర్ుంచి నా కట్ుడలను 
అసహయుంచుకొనిర్. ఆ హేతువు చేత్నే వారు త్మ దోషశ్చక్ష నాయయమని ఒపుపకొుందురు. 
laevee 26:43 vaarichaeta viDuvabaDi vaaru laenappuDu paaDaipOyina 
vaari daeSamunu tana viSraaMtidinamulanu anubhaviMchunu. vaaru naa 
teerpulanu tiraskariMchi naa kaTTaDalanu asahyiMchukoniri. aa haetuvu 
chaetanae vaaru tama dOshaSiksha nyaayamani oppukoMduru. 

లేవీ 26:44 అయ్యతే వారు త్మ శత్రవుల దేశములో ఉనిపుపడు వార్ని నిరాకర్ుంపను; నా 
నిబుంధనను భుంగపరచి వార్ని కేవలము నశ్చుంపజేయునట్లల వార్యుందు అసహయపడను. ఏలయనగా 
నేను వార్ దేవుడనైన యెహోవాను. 
laevee 26:44 ayitae vaaru tama Satruvula daeSamulO unnappuDu vaarini 
niraakariMpanu; naa nibaMdhananu bhaMgaparachi vaarini kaevalamu 
naSiMpajaeyunaTlu vaariyaMdu asahyapaDanu. aelayanagaa naenu vaari 
daevuDanaina yehOvaanu. 

లేవీ 26:45 నేను వార్కి దేవుడనై యుుండునట్లల వార్ పూర్ాకులను జనములయెదుట్ ఐగుపుతలోనుుండి 
రపిపుంచి వార్తో చేసిన నిబుంధనను ఆ పూర్ాకులనుబటిు జాపాకము చేసికొుందును. నేను యెహోవాను 
అని చ్చపుపము అనెను. 
laevee 26:45 naenu vaariki daevuDanai yuMDunaTlu vaari poorvikulanu 
janamulayeduTa aiguptulOnuMDi rappiMchi vaaritO chaesina 
nibaMdhananu aa poorvikulanubaTTi j~naapakamu chaesikoMdunu. 
naenu yehOvaanu ani cheppumu anenu. 

లేవీ 26:46 యెహోవా మోషే దాారా సీనాయ్య కొుండమీద త్నకును ఇశ్రాయేలీయులకును మధయ 
నియమిుంచిన కట్ుడలును తీరుపలును ఆజలాును ఇవే. 
laevee 26:46 yehOvaa mOshae dvaaraa seenaayi koMDameeda tanakunu 
iSraayaeleeyulakunu madhya niyamiMchina kaTTaDalunu teerpulunu 
aaj~nalunu ivae.  
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లేవీ 27:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

laevee 27:1 mariyu yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu 

లేవీ 27:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఒకడు విశేషమైన మ్రొకుకబడి చేసినయెడల నీవు 
నిరణయ్యుంచిన వెలచొపుపన వారు యెహోవాకు దాని చ్చలిలుంపవలెను. 
laevee 27:2 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu okaDu viSaeshamaina 
mrokkubaDi chaesinayeDala neevu nirNayiMchina velachoppuna vaaru 
yehOvaaku daani chelliMpavalenu. 

లేవీ 27:3 నీవు నిరణయ్యుంపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏుండుల మొదలుకొని అరువది ఏుండల 
వయసుా వరకు మగవానికి పర్శుదధసథలముయొకక తులమువుంటి యేబది తులముల వెుండి 
నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 27:3 neevu nirNayiMpavalasina vela yaedanagaa, iruvadi aeMDlu 
modalukoni aruvadi aeMDla vayassu varaku magavaaniki 
pariSuddhasthalamuyokka tulamuvaMTi yaebadi tulamula veMDi 
nirNayiMpavalenu. 

లేవీ 27:4 ఆడుదానికి ముపపది తులములు నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 27:4 aaDudaaniki muppadi tulamulu nirNayiMpavalenu. 

లేవీ 27:5 అయ్యదేుండుల మొదలుకొని య్యరువది ఏుండలలోపలి వయసుాగల మగవానికి ఇరువది 
తులముల వెలను, ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 27:5 ayidaeMDlu modalukoni yiruvadi aeMDlalOpali vayassugala 
magavaaniki iruvadi tulamula velanu, aaDudaaniki padi tulamula velanu 
nirNayiMpavalenu. 

లేవీ 27:6 ఒక నెల మొదలుకొని అయ్యదేుండలలోపలి వయసుాగల మగవానికి అయ్యదు తులముల 
వెుండి వెలను ఆడుదానికి మూడు తులముల వెుండి వెలను నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 27:6 oka nela modalukoni ayidaeMDlalOpali vayassugala 
magavaaniki ayidu tulamula veMDi velanu aaDudaaniki mooDu tulamula 
veMDi velanu nirNayiMpavalenu. 

లేవీ 27:7 అరువది ఏుండల ప్రాయముదాటిన మగవానికి పదునైదు తులముల వెలను ఆడుదానికి పది 
తులముల వెలను నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 27:7 aruvadi aeMDla praayamudaaTina magavaaniki padunaidu 
tulamula velanu aaDudaaniki padi tulamula velanu nirNayiMpavalenu. 
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లేవీ 27:8 ఒకడు నీవు నిరణయ్యుంచిన వెలను చ్చలిలుంపలేనుంత్ బీదవాడైనయెడల అత్డు యాజకుని 
యెదుట్ నిలువవలెను; అపుపడు యాజకుడు అత్ని వెలను నిరణయ్యుంచును. మ్రొకుకకొనిన వాని 
కలిమిచొపుపన వానికి వెలను నిరణయ్యుంపవలెను. 
laevee 27:8 okaDu neevu nirNayiMchina velanu chelliMpalaenaMta 
beedavaaDainayeDala ataDu yaajakuni yeduTa niluvavalenu; appuDu 
yaajakuDu atani velanu nirNayiMchunu. mrokkukonina vaani 
kalimichoppuna vaaniki velanu nirNayiMpavalenu. 

లేవీ 27:9 యెహోవాకు అరపణముగా అర్పుంచు పశువులలో ప్రతిదానిని యెహోవాకు ప్రతిషితి్ముగా 
ఎుంచవలెను. 
laevee 27:9 yehOvaaku arpaNamugaa arpiMchu paSuvulalO pratidaanini 
yehOvaaku pratishThitamugaa eMchavalenu. 

లేవీ 27:10 అటిుదానిని మారెకూడదు; చ్చడదిానికి ప్రతిగా ముంచిదానినైనను ముంచిదానికి ప్రతిగా 
చ్చడదిానినైనను, ఒకదానికి ప్రతిగా వేరొకదానిని ఇయయకూడదు. పశువుకు పశువును మార్ెనయెడల 
అదియు దానికి మారుగా ఇచిెనదియు ప్రతిషితి్మగును. 
laevee 27:10 aTTidaanini maarchakooDadu; cheDDadaaniki pratigaa 
maMchidaaninainanu maMchidaaniki pratigaa cheDDadaaninainanu, 
okadaaniki pratigaa vaerokadaanini iyyakooDadu. paSuvuku paSuvunu 
maarchinayeDala adiyu daaniki maarugaa ichchinadiyu 
pratishThitamagunu. 

లేవీ 27:11 జనులు యెహోవాకు అర్పుంపకూడని అపవిత్ర జుంతువులలో ఒకదానిని తెచిెనయెడల ఆ 
జుంతువును యాజకుని యెదుట్ నిలువబెట్ువలెను. 
laevee 27:11 janulu yehOvaaku arpiMpakooDani apavitra jaMtuvulalO 
okadaanini techchinayeDala aa jaMtuvunu yaajakuni yeduTa 
niluvabeTTavalenu. 

లేవీ 27:12 అది ముంచిదైతేనేమి చ్చడదిైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను నిరణయ్యుంపవలెను; 
యాజకుడవగు నీవు నిరణయ్యుంచిన వెల సిథరమగును. 
laevee 27:12 adi maMchidaitaenaemi cheDDadaitaenaemi yaajakuDu daani 
velanu nirNayiMpavalenu; yaajakuDavagu neevu nirNayiMchina vela 
sthiramagunu. 
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లేవీ 27:13 అయ్యతే ఒకడు అటిుదానిని విడిపిుంపగోర్నయెడల నీవు నిరణయ్యుంచిన వెలలో 
అయ్యదవవుంతు వానితో కలుపవలెను. 
laevee 27:13 ayitae okaDu aTTidaanini viDipiMpagOrinayeDala neevu 
nirNayiMchina velalO ayidavavaMtu vaanitO kalupavalenu. 

లేవీ 27:14 ఒకడు త్న య్యలుల యెహోవాకు ప్రతిషితి్మగుట్కై దానిని ప్రతిషిుించినయెడల అది 
ముంచిదైనను చ్చడదిైనను యాజకుడు దాని వెలను నిరణయ్యుంపవలెను; యాజకుడు నిరణయ్యుంచిన వెల 
సిథరమగును. 
laevee 27:14 okaDu tana yillu yehOvaaku pratishThitamaguTakai daanini 
pratishThiMchinayeDala adi maMchidainanu cheDDadainanu yaajakuDu 
daani velanu nirNayiMpavalenu; yaajakuDu nirNayiMchina vela 
sthiramagunu. 

లేవీ 27:15 త్న య్యలుల ప్రతిషిుించిన వాడు దాని విడిపిుంపగోర్నయెడల అత్డు నీవు నిరణయ్యుంచిన 
వెలలో అయ్యదవవుంతు దానితో కలుపవలెను; అపుపడు ఆ య్యలుల అత్నిదగును. 
laevee 27:15 tana yillu pratishThiMchina vaaDu daani 
viDipiMpagOrinayeDala ataDu neevu nirNayiMchina velalO ayidavavaMtu 
daanitO kalupavalenu; appuDu aa yillu atanidagunu. 

లేవీ 27:16 ఒకడు త్న పిత్రార్తీ్మైన పొలములో కొుంత్ యెహోవాకు ప్రతిషిుించినయెడల దాని 
చలలబడు విత్తనముల కొలచొపుపన దాని వెలను నిరణయ్యుంపవలెను. పుందుము యవల విత్తనములు 
ఏబది తులముల వెుండి వెలగలది. 
laevee 27:16 okaDu tana pitraarjitamaina polamulO koMta yehOvaaku 
pratishThiMchinayeDala daani challabaDu vittanamula kolachoppuna 
daani velanu nirNayiMpavalenu. paMdumu yavala vittanamulu aebadi 
tulamula veMDi velagaladi. 

లేవీ 27:17 అత్డు సునాద సుంవత్ారము మొదలుకొని త్న పొలమును ప్రతిషిుించినయెడల నీవు 
నిరణయ్యుంచు వెల సిథరము. 
laevee 27:17 ataDu sunaada saMvatsaramu modalukoni tana polamunu 
pratishThiMchinayeDala neevu nirNayiMchu vela sthiramu. 
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లేవీ 27:18 సునాద సుంవత్ారమైన త్రువాత్ ఒకడు త్న పొలమును ప్రతిషిుించినయెడల యాజకుడు 
మిగ్నలిన సుంవత్ారముల లెకకచొపుపన, అనగా మరుసటి సునాద సుంవత్ారమువరకు వానికి వెలను 
నిరణయ్యుంపవలెను. నీవు నిరణయ్యుంచిన వెలలో దాని వారడి త్గ్నగుంపవలెను. 
laevee 27:18 sunaada saMvatsaramaina taruvaata okaDu tana polamunu 
pratishThiMchinayeDala yaajakuDu migilina saMvatsaramula 
lekkachoppuna, anagaa marusaTi sunaada saMvatsaramuvaraku vaaniki 
velanu nirNayiMpavalenu. neevu nirNayiMchina velalO daani vaaraDi 
taggiMpavalenu. 

లేవీ 27:19 పొలమును ప్రతిషిుించినవాడు దాని విడిపిుంపగోర్నయెడల నీవు నిరణయ్యుంచిన వెలలో 
అయ్యదవ వుంతును అత్డు దానితో కలుపవలెను. అపుపడు అది అత్నిదగును. 
laevee 27:19 polamunu pratishThiMchinavaaDu daani 
viDipiMpagOrinayeDala neevu nirNayiMchina velalO ayidava vaMtunu 
ataDu daanitO kalupavalenu. appuDu adi atanidagunu. 

లేవీ 27:20 అత్డు ఆ పొలమును విడిపిుంపనియెడలను వేరొకనికి దాని అమిమనయెడలను మర్ 
ఎనిటికిని దాని విడిపిుంప వీలుకాదు. 
laevee 27:20 ataDu aa polamunu viDipiMpaniyeDalanu vaerokaniki daani 
amminayeDalanu mari ennaTikini daani viDipiMpa veelukaadu. 

లేవీ 27:21 ఆ పొలము సునాద సుంవత్ారమున విడుదలకాగా అది ప్రతిషిుించిన పొలమువలె 
యెహోవాకు ప్రతిషితి్మగును; ఆ సాసథయము యాజకునిదగును. 
laevee 27:21 aa polamu sunaada saMvatsaramuna viDudalakaagaa adi 
pratishThiMchina polamuvale yehOvaaku pratishThitamagunu; aa 
svaasthyamu yaajakunidagunu. 

లేవీ 27:22 ఒకడు తాను కొనిన పొలమును, అనగా త్న సాసథయములో చేరనిదానిని యెహోవాకు 
ప్రతిషిుించినయెడల 

laevee 27:22 okaDu taanu konina polamunu, anagaa tana svaasthyamulO 
chaeranidaanini yehOvaaku pratishThiMchinayeDala 

లేవీ 27:23 యాజకుడు సునాద సుంవత్ారమువరకు నిరణయ్యుంచిన వెల చొపుపన అత్నికి 
నియమిుంపవలెను. ఆ దినముందే నీవు నిరణయ్యుంచిన వెల మేరచొపుపన యెహోవాకు ప్రతిషితి్ముగా 
దాని చ్చలిలుంపవలెను. 
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laevee 27:23 yaajakuDu sunaada saMvatsaramuvaraku nirNayiMchina vela 
choppuna ataniki niyamiMpavalenu. aa dinamaMdae neevu nirNayiMchina 
vela maerachoppuna yehOvaaku pratishThitamugaa daani 
chelliMpavalenu. 

లేవీ 27:24 సునాద సుంవత్ారమున ఆ భూమి యెవని పిత్రార్తీ్మైనదో వానికి, అనగా ఆ పొలమును 
అమిమన వానికి అది తిర్గ్నరావలెను. 
laevee 27:24 sunaada saMvatsaramuna aa bhoomi yevani 
pitraarjitamainadO vaaniki, anagaa aa polamunu ammina vaaniki adi 
tirigiraavalenu. 

లేవీ 27:25 నీ వెలలనిియు పర్శుదధ సథలముయొకక వెలచొపుపన నిరణయ్యుంపవలెను. ఒక తులము 
ఇరువది చినిములు. 
laevee 27:25 nee velalanniyu pariSuddha sthalamuyokka velachoppuna 
nirNayiMpavalenu. oka tulamu iruvadi chinnamulu. 

లేవీ 27:26 అయ్యతే జుంతువులలో తొలిపిలల యెహోవాది గనుక యెవడును దాని ప్రతిషిుింపకూడదు; 
అది ఎదయో్యననేమి గొఱ్ఱమేకల ముందలోనిదైననేమి యెహోవాదగును. 
laevee 27:26 ayitae jaMtuvulalO tolipilla yehOvaadi ganuka yevaDunu 
daani pratishThiMpakooDadu; adi eddayinanaemi go~r~ramaekala 
maMdalOnidainanaemi yehOvaadagunu. 

లేవీ 27:27 అది అపవిత్ర జుంతువైనయెడల వాడు నీవు నిరణయ్యుంచు వెలలో అయ్యదవ వుంతు దానితో 
కలిపి దాని విడిపిుంపవచుెను. దాని విడిపిుంపనియెడల నీవు నిరణయ్యుంచిన వెలకు దాని అమమవలెను. 
laevee 27:27 adi apavitra jaMtuvainayeDala vaaDu neevu nirNayiMchu 
velalO ayidava vaMtu daanitO kalipi daani viDipiMpavachchunu. daani 
viDipiMpaniyeDala neevu nirNayiMchina velaku daani ammavalenu. 

లేవీ 27:28 అయ్యతే మనుష్యయలలోగాని జుంతువులలోగాని సాసథయమైన పొలములలోగాని త్నకు 
కలిగ్ననవాట్నిిటిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు ప్రతిషిుుంచినయెడల ప్రతిషిుించినదానిని 
అమమకూడదు, విడిపిుంపనుకూడదు, ప్రతిషిుించిన సమసతము యెహోవాకు అతిపర్శుదధముగా ఉుండును. 
laevee 27:28 ayitae manushyulalOgaani jaMtuvulalOgaani svaasthyamaina 
polamulalOgaani tanaku kaliginavaaTanniTilO daeninainanu okaDu 
yehOvaaku pratishTiMchinayeDala pratishThiMchinadaanini 
ammakooDadu, viDipiMpanukooDadu, pratishThiMchina samastamu 
yehOvaaku atipariSuddhamugaa uMDunu. 
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లేవీ 27:29 మనుష్యయలు ప్రతిషిుించు వాటిలో దేనినైనను విడిపిుంపక హత్ము చేయవలెను. 
laevee 27:29 manushyulu pratishThiMchu vaaTilO daeninainanu 
viDipiMpaka hatamu chaeyavalenu. 

లేవీ 27:30 భూధానయములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిిటిలో దశమభాగము 
యెహోవా సొముమ; అది యెహోవాకు ప్రతిషితి్మగును. 
laevee 27:30 bhoodhaanyamulalOnaemi vRkshaphalamulOnaemi 
bhoophalamulanniTilO daSamabhaagamu yehOvaa sommu; adi yehOvaaku 
pratishThitamagunu. 

లేవీ 27:31 ఒకడు తాను చ్చలిలుంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను విడిపిుంపగోర్నయెడల 
దానిలో అయ్యదవ వుంతును దానితో కలుపవలెను. 
laevee 27:31 okaDu taanu chelliMpavalasina daSamabhaagamulalO 
daeninainanu viDipiMpagOrinayeDala daanilO ayidava vaMtunu daanitO 
kalupavalenu. 

లేవీ 27:32 గోవులలోనేగాని గొఱ్ఱ మేకలలోనేగాని, కోలక్రుంద నడుచుననిిటిలో దశమభాగము 
ప్రతిషితి్మగును. 
laevee 27:32 gOvulalOnaegaani go~r~ra maekalalOnaegaani, kOlakriMda 
naDuchunanniTilO daSamabhaagamu pratishThitamagunu. 

లేవీ 27:33 అది ముంచిదో చ్చడదిో పర్శోధిుంపకూడదు, దాని మారెకూడదు. దాని మార్ెనయెడల 
అదియు దానికి మారుగా నిచిెనదియు ప్రతిషితి్ములగును; అటిుదాని విడిపిుంపకూడదని చ్చపుపము. 
laevee 27:33 adi maMchidO cheDDadO pariSOdhiMpakooDadu, daani 
maarchakooDadu. daani maarchinayeDala adiyu daaniki maarugaa 
nichchinadiyu pratishThitamulagunu; aTTidaani viDipiMpakooDadani 
cheppumu. 

లేవీ 27:34 ఇవి యెహోవా సీనాయ్య కొుండమీద ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు మోషేకు ఇచిెన ఆజాలు. 
laevee 27:34 ivi yehOvaa seenaayi koMDameeda iSraayaeleeyula koraku 
mOshaeku ichchina aaj~nalu. 
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