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యెహోవా మోషేను పిలిచి పర్తయ్క్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు సెలవిచెచ్ను. నీవు 

ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి అరిప్ంచునపుప్డు, గోవుల 

మందలోనుండిగాని గొఱఱ్ల మందలోనుండిగాని మేకల మందలోనుండిగాని దానిని తీసికొనిరావలెను. 

అతడు దహనబలి రూపముగా అరిప్ంచునది గోవులలోనిదైనయెడల నిరోద్షమైన మగదానిని 

తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. అతడు దహనబలిగా అరిప్ంచు పశువు తలమీద తన 

చెయియ్నుంచవలెను; అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది అతని పక్షముగా 

అంగీకరింపబడును. అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెదూడను వధించిన తరువాత యాజకులైన 

అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును తెచిచ్ పర్తయ్క్షపు గుడారము ఎదుటనునన్ బలిపీఠముచుటుట్ ఆ 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డతడు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచరమ్మును ఒలిచి, దాని 

అవయవములను విడదీసిన తరువాత యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద 

అగిన్యుంచి ఆ అగిన్మీద కటెట్లను చకక్గా పేరచ్వలెను. అపుప్డు యాజకులైన అహరోను కుమారులు 

ఆ అవయవములను తలను కొర్వువ్ను బలిపీఠము మీదనునన్ అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. 

దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడుగవలెను. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల 

దహనబలియగునటుల్ యాజకుడు దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. దహనబలిగా 

అతడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్లయొకక్గాని మేకలయొకక్గాని మందలోనిదైనయెడల అతడు నిరోద్షమైన 

మగదాని తీసికొని వచిచ్ బలిపీఠపు ఉతత్రదికుక్న యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. దాని 

అవయవములను దాని తలను కొర్వువ్ను విడదీసిన తరువాత యాజకుడు బలిపీఠము మీదనునన్ 

అగిన్మీది కటెట్లపైని చకక్గా పేరచ్వలెను. దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను నీళల్తో కడుగవలెను. అపుప్డు 

యాజకుడు దానినంతయు తెచిచ్ బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అరిప్ంచునది 

పకిష్జాతిలోనిదైనయెడల తెలల్ గువవ్లలోనుండి గాని పావురపు పిలల్లలోనుండి గాని తేవలెను. 

యాజకుడు బలిపీఠము దగగ్రకు దాని తీసికొనివచిచ్ దాని తలను తుర్ంచి బలిపీఠముమీద దాని 
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దహింపవలెను, దాని రకత్మును బలిపీఠము పర్కక్ను పిండవలెను. మరియు దాని మలముతో దాని 

పొటట్ను ఊడదీసి బలిపీఠము తూరుప్దికుక్న బూడిదెను వేయుచోట దానిని పారవేయవలెను. అతడు 

దాని రెకక్లసందున దాని చీలచ్వలెను గాని అవయవ విభాగములను విడదీయకూడదు. యాజకుడు 

బలిపీఠముమీద, అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైని దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము.  
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ఒకడు యెహోవాకు నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అతడు అరిప్ంచునది గోధుమపిండిదై యుండవలెను. 

అతడు దానిమీద నూనెపోసి సాంబార్ణి వేసి యాజకులగు అహరోను కుమారులయొదద్కు దానిని 

తేవలెను. అందులోనుండి యాజకుడు తన చేరతో చేరెడు నూనెయు చేరెడు గోధుమపిండియు దాని 

సాంబార్ణి అంతయు తీసికొని యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమముగా బలిపీఠముమీద 

అందులో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా దహింపవలెను. ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును ఉండును. యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. నీవు 

పొయియ్లో కాలిచ్న నైవేదయ్ము చేయునపుప్డు అది నూనె కలిసినదియు, పొంగనిదియునైన 

గోధుమపిండి అపప్డములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైన పూరీలేగాని కావలెను. నీ 

అరప్ణము పెనముమీద కాలిచ్న నైవేదయ్మైనయెడల అది నూనె కలిసినదియు పొంగనిదియునైన 

గోధుమపిండిదై యుండవలెను. అది నైవేదయ్ము గనుక నీవు దాని ముకక్లుగా తుర్ంచి వాటిమీద నూనె 

పోయవలెను. నీవు అరిప్ంచునది కుండలో వండిన నైవేదయ్మైనయెడల నూనె కలిసిన గోధుమపిండితో 

దానిని చేయవలెను. వాటితో చేయబడిన నైవేదయ్మును యెహోవా యొదద్కు తేవలెను. యాజకుని 

యొదద్కు దానిని తెచిచ్న తరువాత అతడు బలిపీఠము దగగ్రకు దానిని తేవలెను అపుప్డు యాజకుడు ఆ 

నైవేదయ్ములో ఒక భాగమును జాఞ్పకారథ్ముగా తీసి బలిపీఠముమీద యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల 

హోమముగా దాని దహింపవలెను. ఆ నైవేదయ్ శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును 

జెందును. యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. మీరు యెహోవాకు చేయు 

నైవేదయ్మేదియు పులిసి పొంగినదానితో చేయకూడదు. ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను 

యెహోవాకు హోమముగా దహింపవలదు. పర్థమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అరిప్ంపవచుచ్ను 

గాని బలిపీఠముమీద ఇంపైన సువాసనగా వాటి నరిప్ంపవలదు. నీవు అరిప్ంచు పర్తి నైవేదయ్మునకు 

ఉపుప్ చేరచ్వలెను. నీ దేవుని నిబంధన యొకక్ ఉపుప్ నీ నైవేదయ్ముమీద ఉండవలెను, నీ 

అరప్ణములనిన్టితోను ఉపుప్ అరిప్ంపవలెను. నీవు యెహోవాకు పర్థమఫలముల నైవేదయ్మును 

చేయునపుప్డు సారమైన భూమిలో పుటిట్న పచచ్ని వెనున్లలోని ఊచ బియయ్మును వేయించి విసిరి నీ 

పర్థమఫలముల నైవేదయ్ముగా అరిప్ంపవలెను. అది నైవేదయ్ రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి 

దాని పైని సాంబార్ణి వేయవలెను. అందులో జాఞ్పకారథ్మైన భాగమును, అనగా విసిరిన ధానయ్ములో 
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కొంతయు, నూనెలో కొంతయు, దాని సాంబార్ణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను. అది 

యెహోవాకు హోమము.  
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అతడు అరిప్ంచునది సమాధానబలియైనయెడల అతడు గోవులలోనిది తీసికొనివచిచ్నయెడల అది 

మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిన్ధికి నిరోద్షమైన దానిని తీసికొనిరావలెను. తాను అరిప్ంచుదాని 

తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమున దానిని వధింపవలెను. 

యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. అతడు ఆ 

సమాధాన బలిపశువు యొకక్ ఆంతర్ముల లోపలి కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని రెండు 

మూతర్గర్ంధులను వాటిమీదను డొకక్లమీదనునన్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీదను మూతర్గర్ంథుల 

మీదనునన్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముమీద, 

అనగా అగిన్మీది కటెట్లపైనునన్ దహనబలి దర్వయ్ముపైని దానిని దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగల హోమము. యెహోవాకు సమాధానబలిగా ఒకడు అరిప్ంచునది గొఱఱ్ 

మేకలలోనిదైనయెడల అది మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరోద్షమైనదాని తీసికొనిరావలెను. అతడరిప్ంచు 

అరప్ణము గొఱఱ్పిలల్యైనయెడల యెహోవా సనిన్ధికి దానిని తీసికొనిరావలెను. తాను అరిప్ంచుదాని 

తలమీద అతడు తన చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను 

కుమారులు బలిపీఠము చుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. ఆ సమాధాన బలిపశువుయొకక్ 

కొర్వువ్ను ముడిడ్పూస మొదలుకొని కొర్వివ్న తోక అంతటిని ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది 

కొర్వువ్ అంతటిని రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది 

కాలేజముయొకక్ వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని 

దహింపవలెను. అది యెహోవాకు హోమ రూపమైన ఆహారము. అతడు అరిప్ంచునది మేకయైనయెడల 

యెహోవా సనిన్ధికి దానిని తీసికొనిరావలెను. తాను దాని తలమీద చెయియ్ ఉంచి పర్తయ్క్షపు గుడారము 

నెదుట దానిని వధింపవలెను. అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును 

పోర్కిష్ంపవలెను. తాను దానిలో అరిప్ంచు ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వువ్ 

అంతటిని రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను రెండు మూతర్గర్ంథులపైనునన్ 

కాలేజముయొకక్ వపను యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంపవలెను. యాజకుడు బలిపీఠముమీద 

వాటిని దహింపవలెను. కొర్వవ్ంతయు యెహోవాదే; అది సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. 
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మీరు కొర్వువ్నైనను రకత్మునైనను తినకూడదు. అది మీ తరతరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలోను 

నితయ్మైన కటట్డ.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేని విషయమైనను ఎవరైన పొరబాటున చేయరాని కారయ్ములు చేసి పాపియైనయెడల, 

ఎటల్నగా పర్జలు అపరాధులగునటుల్ అభిషికుత్డైన యాజకుడు పాపము చేసినయెడల, తాను చేసిన 

పాపమునకై నిరోద్షమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ కోడె తలమీద 

చెయియ్ ఉంచి యెహోవా సనిన్ధిని కోడెను వధింపవలెను అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ 

రకత్ములో కొంచెము తీసి పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు దానిని తేవలెను. ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన 

వేర్లు ముంచి పరిశుదధ్ మందిరము యొకక్ అడడ్తెర యెదుట ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడు మారులు 

యెహోవా సనిన్ధిని పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా 

సనిన్ధినునన్ సుగంధ దర్వయ్ముల ధూపవేదిక కొముమ్లమీద ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక్ రకత్శేషమంతయు 

పోయవలెను. మరియు అతడు పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె కొర్వువ్ అంతయు దానినుండి 

తీయవలెను. ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది 

డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథుల పైనునన్ కాలేజముమీది వపను సమాధానబలియగు 

ఎదుద్నుండి తీసినటుల్ దీనినుండి తీయవలెను. యాజకుడు దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము 

వేయవలెను. ఆ కోడెయొకక్ శేషమంతయు, అనగా దాని చరమ్ము దాని మాంసమంతయు, దాని తల 

దాని కాళుల్ దాని ఆంతర్ములు దాని పేడ పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవితర్ సథ్లమునకు 

తీసికొనిపోయి అగిన్లో కటెట్లమీద కాలిచ్వేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట దానిని 

కాలిచ్వేయవలెను. ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు పొరబాటున ఏ తపిప్దముచేసి, యెహోవా 

ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల వారు ఆ యాజఞ్కు విరోధముగా 

చేసిన ఆ పాపము తమకు తెలియబడునపుప్డు, సంఘము పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెదూడను 

అరిప్ంచి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. సమాజము యొకక్ 

పెదద్లు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

కోడెదూడను వధింపవలెను. అభిషికుత్డైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక్ రకత్ములో కొంచెము పర్తయ్క్షపు 
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గుడారములోనికి తీసికొనిరావలెను. ఆ యాజకుడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి అడడ్తెరవైపున 

యెహోవా సనిన్ధిని ఏడు మారులు దాని పోర్కిష్ంపవలెను. మరియు అతడు దాని రకత్ములో కొంచెము 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో యెహోవా సనిన్ధినునన్ బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

మరియు అతడు దాని కొర్వువ్ అంతయు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అతడు 

పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను చేసినటుల్ దీనిని చేయవలెను; అటేల్ దీని చేయవలెను. యాజకుడు 

వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వారికి క్షమాపణ కలుగును. ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి 

మోసికొనిపోయి ఆ మొదటి కోడెను కాలిచ్నటుల్ కాలచ్వలెను. ఇది సంఘమునకు పాపపరిహారారథ్బలి. 

అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లనిన్టిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని 

పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల అతడు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది తనకు 

తెలియబడినయెడల, అతడు నిరోద్షమైన మగ మేకపిలల్ను అరప్ణముగా తీసికొనివచిచ్ ఆ మేకపిలల్ 

తలమీద చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువును వధించు చోట యెహోవా సనిన్ధిని దానిని వధింపవలెను. 

ఇది పాపపరిహారారథ్బలి. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము తన వేర్లితో తీసి, 

దహనబలిపీఠము కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును దహనబలిపీఠము అడుగున పోయవలెను. 

సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్వలె దీని కొర్వవ్ంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అటుల్ 

యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును. మీ దేశసుథ్లలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల విషయములో 

యెహోవా ఆజఞ్లలో దేనినైనను మీరి అపరాధియైనయెడల తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ తనకు 

తెలియబడినయెడల, తాను చేసిన పాపము విషయమై నిరోద్షమైన ఆడు మేకపిలల్ను అరప్ణముగా 

తీసికొనివచిచ్ పాపపరిహారారథ్ బలిపశువుయొకక్ తలమీద తన చెయియ్ ఉంచి, దహనబలి పశువులను 

వధించు సథ్లమున దానిని వధింపవలెను. యాజకుడు దాని రకత్ములో కొంచెము వేర్లితో తీసి 

దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, దాని రకత్శేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 

మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటేల్ దీని కొర్వవ్ంతటిని తీయవలెను. యెహోవాకు 

ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అటుల్ యాజకుడు అతని 

Page  of 15 103



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. ఎవడైనను పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంచుటకు గొఱఱ్ను తీసికొని వచిచ్నయెడల నిరోద్షమైనదాని తీసికొనివచిచ్ పాపపరిహారారథ్బలియగు 

ఆ పశువు తలమీద చెయియ్ ఉంచి దహనబలి పశువులను వధించు చోటను పాపపరిహారారథ్బలియగు 

దానిని వధింపవలెను. యాజకుడు పాపపరిహారారథ్బలియగు పశువు రకత్ములో కొంచెము తన వేర్లితో 

తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకత్శేషమంతయు పోయవలెను. 

మరియు సమాధాన బలిపశువుయొకక్ కొర్వువ్ను తీసినటుల్ దీని కొర్వవ్ంతయు తీయవలెను. యాజకుడు 

యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. అతడు 

చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ 

కలుగును.  
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ఒకడు ఒటుట్పెటుట్కొనినవాడై తాను చూచినదానిగూరిచ్గాని తనకు తెలిసినదానిగూరిచ్గాని 

సాకిష్యైయుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన దోషశిక్షను భరించును. 

మరియు నొకడు ఏ అపవితర్ వసుత్వునైనను ముటిట్నయెడల, అది అపవితర్ మృగ కళేబరమేగాని 

అపవితర్ పశు కళేబరమేగాని అపవితర్మైన పార్కెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది అపవితర్మని తనకు 

తెలియకపోయినను అతడు అపవితుర్డై అపరాధియగును. మనుషుయ్లకు తగులు అపవితర్తలలో 

ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవితర్త కలిగినయెడల ఆ సంగతి 

తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుషుయ్లు వయ్రథ్ముగా 

ఒటుట్పెటుట్కొని చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు 

పెదవులతో వయ్రథ్ముగా ఒటుట్పెటుట్కొనినయెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును. 

కాబటిట్ అతడు వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునపుప్డు ఆ విషయమందే తాను చేసిన 

పాపమును ఒపుప్కొని తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిన్ధికి మందలోనుండి ఆడు 

గొఱఱ్పిలల్నేగాని ఆడు మేకపిలల్నే గాని పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ 

కలుగునటుల్ యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయును. అతడు గొఱఱ్పిలల్ను 

తేజాలనియెడల, అతడు పాపియగునటుల్ తాను చేసిన అపరాధ విషయమై రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని 

రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా 

సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. అతడు యాజకునియొదద్కు వాటిని తెచిచ్న తరువాత అతడు 

పాపపరిహారారథ్మైనదానిని మొదట నరిప్ంచి, దాని మెడనుండి దాని తలను నులమవలెను గాని దాని 

నూడదీయకూడదు. అతడు పాపపరిహారారథ్బలి పశురకత్ములో కొంచెము బలిపీఠము పర్కక్ను 

పోర్కిష్ంపవలెను. దాని రకత్శేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. 

విధిచొపుప్న రెండవదానిని దహనబలిగా అరిప్ంపవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు 

అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. రెండు తెలల్ గువవ్లైనను రెండు 

పావురపు పిలల్లైనను తనకు దొరకనియెడల పాపము చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో 

పదియవవంతును పాపపరిహారారథ్బలి రూపముగా తేవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి గనుక 

దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబార్ణి దానిమీద ఉంచవలదు. అతడు యాజకునియొదద్కు దానిని 
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తెచిచ్న తరువాత యాజకుడు జాఞ్పకారథ్ముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అరిప్ంచు 

హోమదర్వయ్ముల రీతిగా బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారారథ్బలి. పై 

చెపిప్నవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమితత్ము యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము 

చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదయ్శేషమువలె యాజకునిదగును. మరియు 

యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఒకడు యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన వాటి విషయములో 

పొరబాటున పాపము చేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరప్రచు వెల చొపుప్న 

పరిశుదధ్మైన తులముల విలువగల నిరోద్షమైన పొటేట్లును మందలోనుండి అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

యెహోవాయొదద్కు వాడు తీసికొనిరావలెను. పరిశుదధ్మైన దాని విషయములో తాను చేసిన 

పాపమువలని నషట్మునిచుచ్కొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియయ్వలెను. ఆ యాజకుడు 

అపరాధపరిహారారథ్ బలియగు పొటేట్లువలన అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి 

క్షమాపణ కలుగును. చేయకూడదని యెహోవా ఆజాఞ్పించినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు 

పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును. 

కావున నీవు ఏరప్రచిన వెలచొపుప్న మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటేట్లును అపరాధపరిహారారథ్బలిగా 

అతడు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. అతడు తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తపుప్నుగూరిచ్ 

యాజకుడు అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. అది 

అపరాధపరిహారారథ్బలి. అతడు యెహోవాకు విరోధముగా అపరాధము చేసినది వాసత్వము.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఒకడు యెహోవాకు విరోధముగా దోర్హముచేసి 

పాపియైనయెడల, అనగా తనకు అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్యేగాని తాకటుట్ ఉంచినదాని 

గూరిచ్యేగాని, దోచుకొనినదాని గూరిచ్యేగాని, తన పొరుగువానితో బొంకిన యెడలనేమి, తన 

పొరుగువాని బలాతక్రించిన యెడలనేమి పోయినది తనకు దొరికినపుప్డు దానిగూరిచ్ బొంకిన 

యెడలనేమి, మనుషుయ్లు వేటిని చేసి పాపులగుదురో వాటనిన్టిలో దేని విషయమైనను 

అబదధ్పర్మాణము చేసినయెడలనేమి, అతడు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అతడు తాను 

దోచుకొనిన సొముమ్ను గూరిచ్గాని బలాతాక్రముచేతను అపహరించినదాని గూరిచ్గాని తనకు 

అపప్గింపబడినదాని గూరిచ్గాని, పోయి తనకు దొరికినదాని గూరిచ్గాని, దేనిగూరిచ్యైతే తాను 

అబదధ్పర్మాణము చేసెనో దానినంతయు మరల ఇచుచ్కొనవలెను. ఆ మూలధనము నిచుచ్కొని, 

దానితో దానిలో అయిదవ వంతును తాను అపరాధపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచు దినమున సొతుత్దారునికి 

ఇచుచ్కొనవలెను. అతడు యెహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏరప్రచు వెలకు 

మందలోనుండి నిరోద్షమైన పొటేట్లును యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను. ఆ యాజకుడు 

యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అతడు అపరాధియగునటుల్ తాను చేసిన 

వాటనిన్టిలో పర్తిదాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ కలుగును. మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నుము ఇది దహనబలిని గూరిచ్న విధి. 

దహనబలి దర్వయ్ము ఉదయమువరకు రాతిర్ అంతయు బలిపీఠముమీద దహించుచుండును; 

బలిపీఠముమీది అగిన్ దానిని దహించుచుండును. యాజకుడు తన సనన్నార నిలువుటంగీని 

తొడుగుకొని తన మానమునకు తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగిన్ దహించు 

దహనబలి దర్వయ్పు బూడిదెను ఎతిత్ బలిపీఠమునొదద్ దానిని పోసి తన వసత్రములను తీసి వేరు 

వసత్రములను ధరించుకొని పాళెము వెలుపలనునన్ పవితర్సథ్లమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 

బలిపీఠముమీద అగిన్ మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. పర్తి ఉదయమున యాజకుడు 

దానిమీద కటెట్లువేసి, దానిమీద దహనబలి దర్వయ్మును ఉంచి, సమాధానబలియగు పశువు కొర్వువ్ను 

దహింపవలెను. బలిపీఠముమీద అగిన్ నితయ్ము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. 

నైవేదయ్మునుగూరిచ్న విధి యేదనగా, అహరోను కుమారులు యెహోవా సనిన్ధిని బలిపీఠము నెదుట 
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దానిని నరిప్ంచవలెను. అతడు నైవేదయ్ తైలమునుండియు దాని గోధుమపిండినుండియు చేరెడు పిండిని 

నూనెను, దాని సాంబార్ణి యావతుత్ను దానిలోనుండి తీసి జాఞ్పక సూచనగాను వాటిని బలిపీఠముమీద 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలెను. దానిలో మిగిలినదానిని అహరోనును అతని 

సంతతివారును తినవలెను. అది పులియనిదిగా పరిశుదధ్సథ్లములో తినవలెను. వారు పర్తయ్క్షపు 

గుడారము యొకక్ ఆవరణములో దానిని తినవలెను; దాని పులియబెటిట్ కాలచ్వలదు; నా హోమ 

దర్ వయ్ ము ల లో వా రి కి పా లు గా దా ని ని చిచ్ యు నాన్ ను . పా ప ప రి హా రా రథ్ బ లి వ లె ను 

అపరాధపరిహారారథ్బలివలెను అది అతిపరిశుదధ్ము. అహరోను సంతతిలో పర్తివాడును దానిని 

తినవలెను. ఇది యెహోవా హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. వాటికి 

తగిలిన పర్తి వసుత్వు పరిశుదధ్మగును. మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను అహరోనుకు 

అభిషేకముచేసిన దినమున, అతడును అతని సంతతివారును అరిప్ంపవలసిన అరప్ణమేదనగా, 

ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము నితయ్మైన నైవేదయ్ముగా తూమెడు గోధుమపిండిలో 

పదియవవంతు. పెనముమీద నూనెతో దానిని కాలచ్వలెను; దానిని కాలిచ్న తరువాత దానిని తేవలెను. 

కాలిచ్న నైవేదయ్ భాగములను యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అరిప్ంపవలెను. అతని సంతతివారిలో 

అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు ఆలాగుననే అరిప్ంపవలెను. అది యెహోవా 

నియమించిన నితయ్మైన కటట్డ, అదంతయు దహింపవలెను. యాజకుడు చేయు పర్తి నైవేదయ్ము 

నిశేశ్షముగా పేర్లచ్బడవలెను; దాని తినవలదు. మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నీవు అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఈలాగు ఆజాఞ్పించుము పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్న 

విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధించు చోట పాపపరిహారారథ్బలి పశువులను 

యెహోవా సనిన్ధిని వధింపవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము. పాపపరిహారారథ్బలిగా దానినరిప్ంచిన 

యాజకుడు దానిని తినవలెను; పరిశుదధ్సథ్లమందు, అనగా పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ ఆవరణములో 

దానిని తినవలెను. దాని మాంసమునకు తగులు పర్తి వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. దాని రకత్ములోనిది 

కొంచెమైనను వసత్రముమీద పోర్కిష్ంచినయెడల అది దేనిమీద పోర్కిష్ంపబడెనో దానిని పరిశుదధ్సథ్లములో 

ఉదుకవలెను. దాని వండిన మంటికుండను పగులగొటట్వలెను; దానిని ఇతత్డిపాతర్లో వండినయెడల 

దాని తోమి నీళల్తో కడుగవలెను. యాజకులలో పర్తి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది 
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అతిపరిశుదధ్ము. మరియు పాపపరిహారారథ్బలిగా తేబడిన యే పశువు రకత్ములో కొంచెమైనను 

అతిపరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి తేబడునో ఆ 

బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగిన్లో కాలిచ్వేయవలెను.  
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అపరాధపరిహారారథ్బలి అతిపరిశుదధ్ము. దానిగూరిచ్న విధి యేదనగా దహనబలి పశువులను 

వధించుచోట అపరాధపరిహారారథ్బలి రూపమైన పశువులను వధింపవలెను. బలిపీఠము చుటుట్ దాని 

రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. దానిలోనుండి దాని కొర్వవ్ంతటిని, అనగా దాని కొర్వివ్న తోకను దాని 

ఆంతర్ములలోని కొర్వువ్ను రెండు మూతర్గర్ంథులను డొకక్లపైనునన్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులమీది 

కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను తీసి దానినంతయు అరిప్ంపవలెను. యాజకుడు యెహోవాకు 

హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని దహింపవలెను; అది అపరాధపరిహారారథ్బలి; యాజకులలో పర్తి 

మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపరిశుదధ్ము, పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను. 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్గాని విధి యొకక్టే. ఆ బలిదర్వయ్ము 

దానివలన పార్యశిచ్తత్ము చేయు యాజకునిదగును. ఒకడు తెచిచ్న దహనబలిని ఏ యాజకుడు 

అరిప్ంచునో ఆ యాజకుడు అరిప్ంచిన దహనబలి పశువు చరమ్ము అతనిది; అది అతనిదగును. 

పొయియ్మీద వండిన పర్తి నైవేదయ్మును, కుండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని కాలిచ్నది యావతుత్ను, 

దానిని అరిప్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. అది నూనె కలిసినదేగాని పొడిదేగాని మీ 

నైవేదయ్ములనిన్టిని అహరోను సంతతివారు సమముగా పంచుకొనవలెను. ఒకడు యెహోవాకు 

అరిప్ంపవలసిన సమాధానబలిని గూరిచ్న విధి యేదనగా వాడు కృతజఞ్తారప్ణముగా 

దానినరిప్ంచునపుప్డు తన కృతజఞ్తారప్ణ రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియు పొంగనివియునైన 

పిండి వంటలను, నూనె పూసినవియు పొంగనివియునైన పలచని అపప్డములను, నూనె కలిపి కాలిచ్న 

గోధుమపిండి వంటలను అరిప్ంపవలెను. ఆ పిండివంటలే కాక సమాధానబలి రూపమైన కృతజఞ్తాబలి 

దర్వయ్ములో పులిసిన రొటెట్ను అరప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. మరియు ఆ అరప్ణములలో 

పర్తిదానిలోనుండి ఒకదాని యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణముగా అరిప్ంపవలెను. అది సమాధానబలి 

పశురకత్మును పోర్కిష్ంచిన యాజకునిది, అది అతనిదగును. సమాధానబలిగా తాను అరిప్ంచు 

కృతజఞ్తాబలి పశువును అరిప్ంచు దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు 

మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు. అతడు అరిప్ంచుబలి మొర్కుక్బడియేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణయేగాని 

అయినయెడల అతడు దానినరిప్ంచునాడే తినవలెను. మిగిలినది మరునాడు తినవచుచ్ను; 

మూడవనాడు ఆ బలిపశువు మాంసములో మిగిలినదానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. ఒకడు తన 
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సమాధానబలి పశువుమాంసములో కొంచెమైనను మూడవనాడు తినినయెడల అది 

అంగీకరింపబడదు; అది అరిప్ంచినవానికి సమాధానబలిగా ఎంచబడదు; అది హేయము; దాని 

తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. అపవితర్మైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు; 

అగిన్తో దానిని కాలిచ్వేయవలెను; మాంసము విషయమైతే పవితుర్లందరు మాంసమును తినవచుచ్ను 

గాని ఒకడు తనకు అపవితర్త కలిగియుండగా యెహోవాకు అరిప్ంచు సమాధానబలి 

పశువుమాంసములో కొంచెమైనను తినినయెడల వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. ఎవడు 

మనుషుయ్ల అపవితర్తనే గాని అపవితర్మైన జంతువునే గాని యే అపవితర్మైన వసుత్వునే గాని తాకి 

యెహోవాకు అరిప్ంచు సమాధానబలి పశువు మాంసమును తినునో వాడు పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

ఇటల్నుము ఎదుద్దేగాని గొఱఱ్దేగాని మేకదేగాని దేని కొర్వువ్ను మీరు తినకూడదు. చచిచ్నదాని కొర్వువ్ను 

చీలిచ్నదాని కొర్వువ్ను ఏ పనికైనను వినియోగపరచవచుచ్ను గాని దాని నేమాతర్మును తినకూడదు. 

ఏలయనగా మనుషుయ్లు యెహోవాకు హోమముగా అరిప్ంచు జంతువులలో దేని కొర్వువ్నైనను 

తినినవాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. మరియు పకిష్దేగాని జంతువుదేగాని యే రకత్మును 

మీ నివాసములనిన్టిలో తినకూడదు. ఎవడు రకత్ము తినునో వాడు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును.  మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

ఇటల్నుము ఎవడు యెహోవాకు సమాధానబలి దర్వయ్ములను తెచుచ్నో వాడు ఆ దర్వయ్ములలోనుండి 

తాను అరిప్ంచునది యెహోవా సనిన్ధికి తేవలెను. అతడు తన చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ 

దర్వయ్ములను, అనగా బోరమీది కొర్వువ్ను తేవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా 

దానిని అలాల్డించుటకు బోరతో దానిని తేవలెను. యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను 

దహింపవలెను గాని, బోర అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని చెందును. సమాధానబలి 

పశువులలోనుండి పర్తిషాఠ్రప్ణముగా యాజకునికి కుడిజబబ్ నియయ్వలెను. అహరోను సంతతివారిలో 

ఎవడు సమాధానబలియగు పశువు రకత్మును కొర్వువ్ను అరిప్ంచునో కుడిజబబ్ వానిదగును. 

ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి, అనగా వారి సమాధానబలి దర్వయ్ములలోనుండి 

అలాల్డించిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను తీసికొని, నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న యాజకుడైన 
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అహరోనుకును అతని సంతతివారికిని ఇచిచ్యునాన్ను. వారు తనకు యాజకులగునటుల్ యెహోవా 

వారిని చేరదీసిన దినమందు యెహోవాకు అరిప్ంచు హోమ దర్వయ్ములలోనుండినది అభిషేకమునుబటిట్ 

అహరోనుకును అభిషేకమునుబటిట్యే అతని సంతతివారికిని కలిగెను. వీటిని ఇశార్యేలీయులు 

వారికియయ్వలెనని యెహోవా వారిని అభిషేకించిన దినమున వారి తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా 

నియమించెను. ఇది దహనబలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్పు నైవేదయ్మును గూరిచ్యు 

పాపపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు అపరాధపరిహారారథ్బలిని గూరిచ్యు పర్తిషిఠ్తారప్ణమును గూరిచ్యు 

సమాధానబలిని గూరిచ్యు చేయబడిన విధి. ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు అరప్ణములను 

తీసికొనిరావలెనని సీనాయి అరణయ్ములో ఆయన ఆజాఞ్పించిన దినమున యెహోవా సీనాయి 

కొండమీద మోషేకు ఆలాగుననే ఆజాఞ్పించెను.  
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మరియు యెహోవా నీవు అహరోనును అతని కుమారులను వారి వసత్రములను అభిషేకతైలమును 

పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన కోడెను రెండు పొటేట్ళల్ను గంపెడు పొంగని భక్షయ్ములను తీసికొని 

పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు సరవ్సమాజమును సమకూరుచ్మనగా యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను. సమాజము పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు 

కూడిరాగా మోషే సమాజముతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన కారయ్ము ఇదే అనెను. అపుప్డు 

మోషే అహరోనును అతని కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించెను. 

తరువాత అతడు అతనికి చొకాక్యిని తొడిగి అతనికి దటీ ట్ని కటిట్ నిలువుటంగీని, ఏఫోదునువేసి 

ఏఫోదుయొకక్ విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ దానివలన అతనికి ఏఫోదును బిగించి, అతనికి 

పతకమువేసి ఆ పతకములో ఊరీము తుమీమ్మను వాటిని ఉంచి అతని తలమీద పాగాను పెటిట్, ఆ 

పాగామీదను అతని నొసట పరిశుదధ్కిరీటముగా బంగారు రేకును కటెట్ను. ఇటుల్ యెహోవా మోషేకు 

ఆజాఞ్పించెను. మరియు మోషే అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమును దానిలోనునన్ సమసత్మును 

అభిషేకించి వాటిని పర్తిషిఠ్ంచెను. అతడు దానిలో కొంచెము ఏడుమారులు బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచి, 

బలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని పీటను పర్తిషిఠ్ంచుటకై వాటిని 

అభిషేకించెను. మరియు అతడు అభిషేకతైలములో కొంచెము అహరోను తలమీద పోసి అతని 

పర్తిషిఠ్ంచుటకై అతనిని అభిషేకించెను. అపుప్డతడు అహరోను కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ 

వారికి చొకాక్యిలను తొడిగి వారికి దటీ ట్లను కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను పెటెట్ను. ఇటుల్ యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. అపుప్డతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను తీసికొనివచెచ్ను. అహరోనును 

అతని కుమారులును పాపపరిహారారథ్బలి రూపమైన ఆ కోడె తలమీద తమ చేతులుంచిరి. దాని 

వధించిన తరువాత మోషే దాని రకత్మును తీసి బలిపీఠపు కొముమ్లచుటుట్ వేర్లితో దాని చమిరి 

బలిపీఠము విషయమై పాపపరిహారము చేసి దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై బలిపీఠము 

అడుగున రకత్మును పోసి దాని పర్తిషిఠ్ంచెను. మోషే ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది 

వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటి కొర్వువ్ను తీసి బలిపీఠముమీద దహించెను. మరియు యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఆ కోడెను దాని చరమ్మును దాని మాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు 

అవతల అగిన్చేత కాలిచ్వేసెను. తరువాత అతడు దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనివచెచ్ను. 
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అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు తలమీద తమచేతులుంచిరి. అపుప్డు మోషే దానిని 

వధించి బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంచెను. అతడు ఆ పొటేట్లుయొకక్ అవయవములను 

విడతీసి దాని తలను అవయవములను కొర్వువ్ను దహించెను. అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను 

నీళల్తో కడిగి, ఆ పొటేట్లంతయు బలిపీఠముమీద దహించెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అది 

యింపైన సువాసనగల దహనబలి ఆయెను. అది యెహోవాకు హోమము. అతడు రెండవ పొటేట్లును, 

అనగా ఈ పర్తిషిఠ్తమైన పొటేట్లును తీసికొనిరాగా అహరోనును అతని కుమారులును ఆ పొటేట్లు 

తలమీద తమ చేతులుంచిరి. మోషే దానిని వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, అహరోను 

కుడిచెవి కొనమీదను అతని కుడిచేతి బొటట్నవేర్లిమీదను అతని కుడికాలి బొటట్నవేర్లి కొనమీదను దాని 

చమిరెను. మోషే అహరోను కుమారులను దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్, వారి కుడిచెవుల కొనలమీదను వారి 

కుడిచేతుల బొటట్నవేర్లిమీదను వారి కుడికాళల్ బొటట్నవేర్లిమీదను ఆ రకత్ములో కొంచెము చమిరెను. 

మరియు మోషే బలిపీఠముచుటుట్ దాని రకత్మును పోర్కిష్ంచెను  తరువాత అతడు దాని కొర్వువ్ను 

కొర్వివ్న తోకను ఆంతర్ములమీది కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటి 

కొర్వువ్ను కుడిజబబ్ను తీసి యెహోవా సనిన్ధిని గంపెడు పులియని భక్షయ్ములలోనుండి పులియని యొక 

పిండివంటను నూనె గలదై పొడిచిన యొక భక్షయ్మును ఒక పలచని అపప్డమును తీసి, ఆ 

కొర్వువ్మీదను ఆ కుడిజబబ్మీదను వాటిని ఉంచి అహరోను చేతులమీదను అతని కుమారుల 

చేతులమీదను వాటనిన్టిని ఉంచి, అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని 

అలాల్డించెను. అపుప్డు మోషే వారి చేతులమీదనుండి వాటిని తీసి బలిపీఠము మీదనునన్ దహనబలి 

దర్వయ్ముమీద వాటిని దహించెను. అవి యింపైన సువాసనగల పర్తిషాఠ్రప్ణలు. అది యెహోవాకు 

హోమము. మరియు మోషే దాని బోరను తీసి అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని 

అలాల్డించెను. పర్తిషాఠ్రప్ణ రూపమైన పొటేట్లులో అది మోషే వంతు. అటుల్ యెహోవా మోషేకు 

ఆజాఞ్పించెను. మరియు మోషే అభిషేకతైలములో కొంతయు బలిపీఠముమీది రకత్ములో కొంతయు 

తీసి, అహరోనుమీదను అతని వసత్రములమీదను అతని కుమారులమీదను అతని కుమారుల 

వసత్రములమీదను దానిని పోర్కిష్ంచి, అహరోనును అతని వసత్రములను అతని కుమారులను అతని 

కుమారుల వసత్రములను పర్తిషిఠ్ంచెను. అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇటల్నెను 
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పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ ఆ మాంసమును వండి, అహరోనును అతని కుమారులును 

తినవలెనని నేను ఆజాఞ్పించినటుల్ అకక్డనే దానిని, పర్తిషిఠ్త దర్వయ్ములు గల గంపలోని భక్షయ్ములను 

తినవలెను. ఆ మాంసములోను భక్షయ్ములోను మిగిలినది అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను. మీ 

పర్తిషఠ్దినములు తీరువరకు ఏడు దినములు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నుండి 

బయలువెళల్కూడదు; ఏడు దినములు మోషే మీ విషయములో ఆ పర్తిషఠ్ను చేయుచుండును. మీ 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై అతడు నేడు చేసినటుల్ చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించెను. 

మీరు చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ ఏడు దినములవరకు 

రేయింబగళుల్ండి, యెహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను; నాకు అటిట్ ఆజఞ్ కలిగెను. యెహోవా 

మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినవనిన్ అహరోనును అతని కుమారులును చేసిరి.  
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ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహరోనును అతని కుమారులను ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పిలిపించి 

అహరోనుతో ఇటల్నెను నీవు పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన యొక కోడెదూడను, దహనబలిగా 

నిరోద్షమైన యొక పొటేట్లును యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరముమ్. మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

మీరు యెహోవా సనిన్ధిని బలినరిప్ంచునటుల్ పాపపరిహారారథ్బలిగా నిరోద్షమైన మేకపిలల్ను, 

దహనబలిగా నిరోద్షమైన యేడాది దూడను గొఱఱ్పిలల్ను సమాధానబలిగా కోడెను పొటేట్లును నూనె 

కలిపిన నైవేదయ్మును తీసికొనిరండి; నేడు యెహోవా మీకు కనబడును అని చెపుప్ము. మోషే 

ఆజాఞ్పించినవాటిని వారు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి తీసికొనివచిచ్రి. సమాజమంతయు దగగ్రకు 

వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని నిలువగా మోషే మీరు చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించినది ఇదే; అటుల్ 

చేయుడి. అపుప్డు యెహోవా మహిమ మీకు కనబడుననెను. మరియు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను 

నీవు బలిపీఠమునొదద్కు వెళి ల్ పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని అరిప్ంచి నీ నిమితత్మును పర్జల 

నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి పర్జల కొరకు అరప్ణము చేసి, యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారి 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుము. కాబటిట్ అహరోను బలిపీఠము దగగ్రకు వెళి ల్ తనకొరకు 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దూడను వధించెను.  అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును 

అతనియొదద్కు తేగా అతడు ఆ రకత్ములో తన వేర్లు ముంచి బలిపీఠపు కొముమ్లమీద దాని చమిరి 

బలిపీఠము అడుగున ఆ రకత్మును పోసెను. దాని కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను 

బలిపీఠముమీద దహించెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. దాని మాంసమును చరమ్మును 

పాళెము వెలుపల అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. అపుప్డతడు దహనబలి పశువును వధించెను. అహరోను 

కుమారులు అతనికి దాని రకత్మునపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముచుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. మరియు 

వారు దహనబలి పశువుయొకక్ తలను అవయవములను అతనికి అపప్గింపగా అతడు బలిపీఠముమీద 

వాటిని దహించెను. అతడు దాని ఆంతర్ములను కాళల్ను కడిగి బలిపీఠముమీదనునన్ దహనబలి 

దర్వయ్ముపైని దహించెను. అతడు పర్జల అరప్ణమును తీసికొని వచిచ్ పర్జలు అరిప్ంచు 

పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను తీసికొని వధించి మొదటిదానివలె దీనిని పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంచెను. అపుప్డతడు దహనబలి పశువును తీసికొని విధిచొపుప్న దానినరిప్ంచెను. అపుప్డతడు 

నైవేదయ్మును తెచిచ్ దానిలోనుండి చేరెడు తీసి పార్తఃకాలమందు చేసిన దహనబలి గాక బలిపీఠముమీద 
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తీసినదానిని దహించెను. మరియు మోషే పర్జలు అరిప్ంచు సమాధానబలి రూపమైన కోడెదూడను 

పొటేట్లును వధించెను. అహరోను కుమారులు దాని రకత్మును అతనికి అపప్గింపగా అతడు బలిపీఠము 

చుటుట్ దానిని పోర్కిష్ంచెను. మరియు వారు ఆ దూడ కొర్వువ్ను మేకకొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను 

ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను మూతర్గర్ంథులను కాలేజముమీది వపను అపప్గించిరి. బోరలమీద 

కొర్వువ్ను ఉంచిరి. అతడు బలిపీఠముమీద ఆ కొర్వువ్ను దహించెను. బోరలను కుడిజబబ్ను యెహోవా 

సనిన్ధిలో అలాల్డించు అరప్ణముగా అహరోను అలాల్డించెను అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 

అపుప్డు అహరోను పాపపరిహారారథ్బలిని దహనబలిని సమాధానబలిని అరిప్ంచి, పర్జలవైపునకు తన 

చేతులెతిత్ వారిని దీవించిన తరువాత దిగివచెచ్ను. మోషే అహరోనులు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి 

పోయి వెలుపలికివచిచ్ పర్జలను దీవింపగా యెహోవా మహిమ పర్జలకందరికి కనబడెను. యెహోవా 

సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలువెళి ల్ బలిపీఠము మీదనునన్ దహనబలి దర్వయ్మును కొర్వువ్ను కాలిచ్వేసెను; 

పర్జలందరు దానిని చూచి ఉతాస్హధవ్ని చేసి సాగిలపడిరి.  
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అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ ధూపారుత్లను తీసికొని వాటిలో నిపుప్లుంచి 

వాటిమీద ధూపదర్వయ్ము వేసి, యెహోవా తమకాజాఞ్పింపని వేరొక అగిన్ని ఆయన సనిన్ధికి తేగా 

యెహోవా సనిన్ధినుండి అగిన్ బయలుదేరి వారిని కాలిచ్వేసెను; వారు యెహోవా సనిన్ధిని 

మృతిబొందిరి. అపుప్డు మోషే అహరోనుతో ఇటల్నెను ఇది యెహోవా చెపిప్న మాట నాయొదద్నుండు 

వారియందు నేను ననున్ పరిశుదధ్పరచుకొందును; పర్జలందరియెదుట ననున్ మహిమపరచుకొందును; 

అహరోను మౌనముగానుండగా మోషే అహరోను పిన తండిర్యైన ఉజీజ్యేలు కుమారులైన 

మీషాయేలును ఎలాస్ఫానును పిలిపించి మీరు సమీపించి పరిశుదధ్సథ్లము నెదుటనుండి పాళెము 

వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వారితో చెపెప్ను. మోషే చెపిప్నటుల్ వారు 

సమీపించి చొకాక్యిలను తీయకయే పాళెము వెలుపలికి వారిని మోసికొనిపోయిరి. అపుప్డు మోషే 

అహరోనును అతని కుమారులైన ఎలియాజరు ఈతామారును వారితో మీరు చావకుండునటుల్ను 

యెహోవా ఈ సరవ్సమాజముమీద ఆగర్హపడకుండునటుల్ను, మీరు తల విరియబోసికొనకూడదు; 

బటట్లను చింపుకొనకూడదు కాని, యెహోవా వారిని కాలిచ్నందుకు మీ సహోదరులైన ఇశార్యేలీయుల 

యింటివారందరు ఏడవ వచుచ్ను. యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునన్ది గనుక మీరు 

చావకుండునటుల్ మీరు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రములోనుండి బయలు వెళల్కూడదనెను. వారు 

మోషే చెపిప్న మాట చొపుప్న చేసిరి. మరియు యెహోవా అహరోనుతో ఇటల్నెను మీరు పర్తయ్క్షపు 

గుడారములోనికి వచుచ్నపుప్డు మీరు చావకుండునటుల్ నీవును నీ కుమారులును దార్కాష్రసమునే గాని 

మదయ్మునే గాని తార్గకూడదు . మీరు పర్తిషిఠ్ంపబడిన దానినుండి లౌకికమైనదానిని , 

అపవితర్మైనదానినుండి పవితర్మైనదానిని వేరుచేయుటకును, యెహోవా మోషేచేత ఇశార్యేలీయులకు 

ఆజాఞ్పించిన సమసత్ విధులను మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. 

అపుప్డు మోషే అహరోనుతోను మిగిలిన అతని కుమారులైన ఎలియాజరు ఈతామారులతోను 

ఇటల్నెను మీరు యెహోవా హోమ దర్వయ్ములలో మిగిలిన నైవేదయ్మును తీసికొని అది పొంగకుండ 

బలిపీఠము దగగ్ర తినుడి; అది అతిపరిశుదధ్ము. యెహోవా హోమ దర్వయ్ములోనుండి అది నీకును నీ 

కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు. కావున మీరు పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెను; నేను 

అటిట్ ఆజఞ్ను పొందితిని. మరియు అలాల్డించు బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను మీరు, అనగా నీవును 
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నీతోపాటు నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును పవితర్సథ్లములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి 

ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు సమాధానబలులలోనుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన 

వంతులు. హోమదర్వయ్ రూపమైన కొర్వువ్ను గాక యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపబడిన దానిగా దానిని 

అలాల్డించునటుల్ పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను అలాల్డించు బోరను తీసికొనిరావలెను. నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న 

అవి నీకును నీ కుమారులకును చెందును. అటుల్ యెహోవా ఆజాఞ్పించెను. అపుప్డు మోషే 

పాపపరిహారారథ్బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని జాగర్తత్గా వెదకినపుప్డు అది కాలిపోయియుండెను. 

అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన ఎలియాజరు ఈతామారను వారిమీద ఆగర్హపడి మీరు 

పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ పాపపరిహారారథ్బలి పశువును ఏల తినలేదు? అది అతిపరిశుదధ్ము గదా. 

సమాజము యొకక్ దోషశిక్షను భరించి యెహోవా సనిన్ధిని వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకై 

ఆయన దానిని మీకిచెచ్ను గదా. ఇదిగో దాని రకత్మును పరిశుదధ్సథ్లములోనికి తేవలెను గదా. నేను 

ఆజాఞ్పించినటుల్ నిశచ్యముగా పరిశుదధ్సథ్లములో దానిని తినవలెనని చెపెప్ను. అందుకు అహరోను 

మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి దర్వయ్మును యెహోవా సనిన్ధికి వారు 

తేగా ఇటిట్ ఆపదలు నాకు సంభవించెను. నేను పాపపరిహారారథ్మైనబలి దర్వయ్మును నేడు తినినయెడల 

అది యెహోవా దృషిట్కి మంచిదగునా అనెను. మోషే ఆ మాట విని ఒపుప్కొనెను.  
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మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి 

భూమిమీదనునన్ జీవులనిన్టిలోను మీరు ఈ జీవులను మాతర్ము తినవచుచ్ను; జంతువులలో ఏది 

డెకక్లుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుచ్ను గాని నెమరువేయు వాటిలోను రెండు డెకక్లుగల 

వాటిలోను వీటిని తినకూడదు, ఒంటె నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది 

మీకు అపవితర్ము. పొటిట్ కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు 

అపవితర్ము. కుందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెండు డెకక్లు లేవు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

పంది విడిగానుండు రెండు డెకక్లు గలదిగాని అది నెమరువేయదు గనుక అది మీకు అపవితర్ము. 

వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు; అవి మీకు 

అపవితర్ములు. జలచరములనిన్టిలో వీటిని తినవచుచ్ను; సముదర్ములోనేమి, నదులలోనేమి, యే 

నీళల్లోనేమి, వేటికి రెకక్లు పొలుసులు ఉండునో వాటిని తినవచుచ్ను. సముదర్ములలోనేమి, 

నదులలోనేమి, సమసత్ జలచరములలోను సమసత్ జలజంతువులలోను వేటికి రెకక్లు పొలుసులు 

ఉండవో అవనిన్యు మీకు హేయములు; అవి మీకు హేయములుగానే ఉండవలెను. వాటి 

మాంసమును తినకూడదు, వాటి కళేబరములను హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. నీళల్లో దేనికి 

రెకక్లు పొలుసులు ఉండవో అది మీకు హేయము. పకుష్లలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను. 

వీటిని తినవదుద్ ఇవి హేయములు; పకిష్రాజు, పెదద్ బోరువ, కౌర్ంచపకిష్, గదద్, తెలల్గదద్, పర్తివిధమైన 

గదద్, పర్తివిధమైన కాకి, నిపుప్కోడి, కపిరిగాడు, కోకిల, పర్తివిధమైన డేగ, పైగిడికంటె, చెరువుకాకి, 

గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు, నలల్బోరువ, సంకుబుడి కొంగ, పర్తివిధమైన కొంగ, కుకుడు గువవ్, 

గబిబ్లము. రెకక్లుకలిగి నాలుగుకాళల్తో చరించు చరములనిన్యు మీకు హేయములు. అయితే 

నాలుగు కాళల్తో చరించుచు నేలగంతులు వేయుటకు కాళల్మీద తొడలుగల పురుగులనిన్ తినవచుచ్ను. 

నేతమిడత గాని చినన్మిడత గాని ఆకుమిడత గాని మిడతలలో పర్తి విధమైనది తినవచుచ్ను. నాలుగు 

కాళుల్గల పురుగులనిన్యు మీకు హేయములు. వాటివలన మీరు అపవితుర్లగుదురు వాటి 

కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలము వరకు అపవితుర్డగును. వాటి కళేబరములలో 

కొంచెమైనను మోసిన పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

రెండుడెకక్లు గల జంతువులనిన్టిలో విడిగా చీలిన డెకక్లు లేకయు, నెమరువేయకయు నుండునవి 
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మీకు అపవితర్ములు, వాటి కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు అపవితుర్డగును. నాలుగు కాళల్తో 

నడుచు సమసత్ జీవరాసులలో ఏవి అరకాలితో నడుచునో అవనిన్యు అపవితర్ములు; వాటి 

కళేబరములను ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; వాటి కళేబరమును మోసిన 

పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును; అవి మీకు అపవితర్మైనవి. 

నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో మీకు అపవితర్మైనవి ఏవేవనగా, చినన్ ముంగిస, చినన్ పందికొకుక్, 

పర్తి విధమైన బలిల్, ఊసరవెలిల్, నేల మొసలి, తొండ, సరటము, అడవి యెలుక. పార్కువాటిలో ఇవి 

మీకు అపవితర్ములు; ఇవి చచిచ్న తరువాత వీటిని ముటిట్న పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. వాటిలో చచిచ్నదాని కళేబరము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. అది 

చెకక్పాతర్యే గాని బటట్యే గాని చరమ్మే గాని సంచియే గాని పనిచేయు ఉపకరణము ఏదియు గాని 

అయినయెడల దానిని నీళల్లో వేయవలెను. అది సాయంకాలమువరకు అపవితర్మైయుండును; 

తరువాత అది పవితర్మగును. వీటిలో ఏదైనను మంటిపాతర్లో పడినయెడల దానిలోనిదంతయు 

అపవితర్మగును; మీరు దానిని పగులగొటట్వలెను. తినదగిన ఆహారమంతటిలో దేనిమీద ఆ నీళుళ్ 

పడునో అది అపవితర్మగును. అటిట్ పాతర్లో తార్గిన యే పానీయమును అపవితర్ము. వాటి 

కళేబరములలో కొంచెము దేనిమీదపడునో అది అపవితర్మగును. అది పొయియ్యైనను కుంపటియైనను 

దానిని పగులగొటట్వలెను. అవి అపవితర్ములు, అవి మీకు అపవితర్ములుగా ఉండవలెను. అయితే 

విసాత్రమైన నీళుల్గల ఊటలోగాని గుంటలోగాని కళేబరము పడినను ఆ నీళుల్ అపవితర్ములు కావు గాని 

కళేబరమునకు తగిలినది అపవితర్మగును. వాటి కళేబరములలో కొంచెము వితుత్కటుట్ వితత్నములమీద 

పడినను అవి అపవితర్ములు కావు గాని ఆ వితత్నములమీద నీళుల్ పోసిన తరువాత కళేబరములో 

కొంచెము వాటిమీద పడినయెడల అవి మీకు అపవితర్ములగును.  మీరు తినదగిన జంతువులలో 

ఏదైనను చచిచ్నయెడల దాని కళేబరమును ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. దాని 

కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

దాని కళేబరమును మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. 

నేలమీద పార్కు జీవరాసులనిన్యు హేయములు, వాటిని తినకూడదు. నేలమీద పార్కు 

జీవరాసులనిన్టిలో కడుపుతో చరించుదానినైనను నాలుగుకాళల్తో చరించుదానినైనను చాలా కాళుల్గల 
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దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. పార్కు జీవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమ్ను 

మీరు హేయపరచుకొనకూడదు ; వాటివలన అపవితుర్లగునటుల్ వాటివలన అపవితర్త 

కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరు 

పరిశుదుధ్లైయుండునటుల్ మిముమ్ను మీరు పరిశుదద్పరచుకొనవలెను. నేలమీద పార్కు జీవరాసులలో 

దేనివలనను మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. నేను మీకు దేవుడనైయుండుటకు ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవాను; నేను పరిశుదుధ్డను గనుక మీరును పరిశుదుధ్లు 

కావలెను. అపవితర్మైన దానికిని పవితర్మైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును తినదగని 

జంతువులకును భేదము చేయునటుల్ జంతువులను గూరిచ్యు, పకుష్లను గూరిచ్యు, జలచరములైన 

సమసత్ జీవులను గూరిచ్యు, నేలమీద పార్కు సమసత్ జీవులను గూరిచ్యు చేసిన విధి యిదే అని 

చెపుప్మనెను.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒక సతరీ 

గరభ్వతియై మగపిలల్ను కనినయెడల ఆమెయేడు దినములు పురిటాలై యుండవలెను. ఆమె తాను 

ముటుట్దై కడగానుండు దినముల లెకక్నుబటిట్ పురిటాలై యుండవలెను. ఎనిమిదవ దినమున బిడడ్కు 

సునన్తి చేయింపవలెను. ఆమె తన రకత్శుదిధ్కొరకు ముపప్దిమూడు దినములుండి తన రకత్శుదిధ్ 

దినములు సంపూరణ్మగువరకు ఆమె పరిశుదధ్మైన దేనినైనను ముటట్కూడదు, పరిశుదధ్సథ్లములో 

పర్వేశింపకూడదు. ఆమె ఆడుపిలల్ను కనినయెడల ఆమె తాను కడగా ఉండునపప్టివలె రెండు 

వారములు పురిటాలై ఉండవలెను. ఆమె తన రకత్శుదిధ్ కొరకు అరువదియారు దినములు కడగా 

ఉండవలెను. కుమారునికొరకే గాని కుమారెత్కొరకే గాని ఆమె శుదిధ్దినములు సంపూరిత్యైన తరువాత 

ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱఱ్పిలల్ను, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక పావురపు పిలల్నైనను తెలల్ 

గువవ్నైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తీసికొనిరావలెను.  అతడు 

యెహోవా సనిన్ధిని దానినరిప్ంచి ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమె రకత్సార్వ విషయమై 

ఆమె పవితర్పరచబడును. ఇది మగపిలల్నుగాని ఆడుపిలల్నుగాని కనిన సతరీనిగూరిచ్న విధి. ఆమె 

గొఱఱ్పిలల్ను తేజాలనియెడల ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు పిలల్లనైనను 

దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. యాజకుడు ఆమె 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయగా ఆమెకు పవితర్త కలుగును.   
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మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. ఒకని దేహచరమ్మందు వాపుగాని 

పకుక్గాని నిగనిగలాడు మచచ్గాని యుండి వాని దేహచరమ్మందు కుషు ఠ్పొడవంటిది కనబడినయెడల 

యాజకుడైన అహరోను నొదద్కైనను యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకనియొదద్కైనను వాని 

తీసికొనిరావలెను. ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమ్మందునన్ ఆ పొడను చూడగా ఆ పొడయందలి 

వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, ఆ పొడ అతని దేహచరమ్ముకంటె పలల్ముగా కనబడినయెడలను అది 

కుషు ఠ్ పొడ. యాజకుడు వాని చూచి అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. నిగనిగలాడు మచచ్ 

చరమ్ములకంటె పలల్ముకాక వాని దేహచరమ్మందు తెలల్గా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు 

తెలల్బారకునన్యెడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ పొడగలవానిని కడగా ఉంచవలెను. 

ఏడవనాడు యాజకుడు వానిని చూడవలెను. ఆ పొడ చరమ్మందు వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల, 

యాజకుడు మరి యేడు దినములు వాని కడగా ఉంచవలెను. ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి 

వాని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ చరమ్మందు వాయ్పింపక అదే తీరున ఉండినయెడల యాజకుడు 

వానిని పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది పకేక్, వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. అయితే 

వాడు తన శుదిధ్విషయము యాజకునికి కనబడిన తరువాత ఆ పకుక్ చరమ్మందు విసాత్రముగా 

వాయ్పించినయెడల వాడు రెండవసారి యాజకునికి కనబడవలెను. అపుప్డు ఆ పకుక్ చరమ్మందు 

వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. కుషు ఠ్పొడ యొకనికి 

కలిగినయెడల యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. యాజకుడు వాని చూడగా తెలల్ని వాపు 

చరమ్మందు కనబడినయెడలను, అది వెండుర్కలను తెలల్బారినయెడలను, వాపులో పచిచ్మాంసము 

కనబడినయెడలను, అది వాని దేహచరమ్మందు పాతదైన కుషఠ్ము గనుక యాజకుడు వాడు 

అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను, వానిని కడగా ఉంచకూడదు; వాడు అపవితుర్డు. కుషఠ్ము చరమ్మందు 

విసాత్రముగా పుటిట్నపుప్డు యాజకుడు చూచినంతవరకు ఆ పొడగలవాని తల మొదలుకొని 

పాదములవరకు కుషఠ్ము వాని చరమ్మంతయు వాయ్పించియుండినయెడల యాజకుడు వానిని 

చూడవలెను; ఆ కుషఠ్ము వాని దేహమంతట వాయ్పించినయెడల ఆ పొడగలవాడు పవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను. వాని ఒళల్ంతయు తెలల్బారెను; వాడు పవితుర్డు. అయితే వాని యొంట 

పచిచ్మాంసము కనబడు దినమున వాడు అపవితుర్డు. యాజకుడు ఆ పచిచ్మాంసమును చూచి వాడు 
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అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. ఆ పచిచ్మాంసము అపవితర్మే; అది కుషఠ్ము. అయితే ఆ 

పచిచ్మాంసము ఆరి తెలల్బారినయెడల వాడు యాజకునియొదద్కు రావలెను;  యాజకుడు వాని 

చూడగా ఆ పొడ తెలల్బారినయెడల యాజకుడు ఆ పొడ పవితర్మని నిరణ్యింపవలెను; వాడు 

పవితుర్డు. ఒకని దేహచరమ్మందు పుండు పుటిట్ మానిన తరువాత ఆ పుండుండినచోటను తెలల్ని 

వాపైనను తెలుపుతో కూడిన యెరుపురంగుగల పొడగాని నిగనిగలాడు తెలల్ని పొడగాని పుటిట్నయెడల, 

యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. యాజకుడు దాని చూచినపుప్డు అతని చూపునకు అది 

చరమ్ముకంటె పలల్ముగా కనబడినయెడలను, దాని వెండుర్కలు తెలల్బారి యుండినయెడలను, 

యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది ఆ పుంటివలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ. యాజకుడు 

దాని చూచినపుప్డు దానిలో తెలల్ని వెండుర్కలు లేకపోయినయెడలను, అది చరమ్ముకంటె పలల్ముకాక 

కొంచెము నయముగా కనబడినయెడలను, యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని పర్తేయ్కముగా 

ఉంచవలెను. అది చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను; అది కుషు ఠ్పొడ. నిగనిగలాడు పొడ వాయ్పింపక అటేల్ ఉండినయెడల అది దదుద్రు; 

యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. దదుద్రు కలిగిన దేహచరమ్మందు ఆ వాత 

యెఱఱ్గానేగాని తెలల్గానేగాని నిగనిగలాడు తెలల్ని మచచ్గానేగాని యుండినయెడల యాజకుడు దాని 

చూడవలెను. నిగనిగలాడు ఆ మచచ్లోని వెండుర్కలు తెలల్బారినయెడలను, అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ముగా కనబడినయెడలను, అది ఆ వాతవలన పుటిట్న కుషు ఠ్పొడ; యాజకుడు వాడు అపవితుర్డని 

నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్ము. యాజకుడు దాని చూచునపుప్డు అది నిగనిగలాడు మచచ్లో తెలల్ని 

వెండుర్కలు లేకయేగాని చరమ్ముకంటె పలల్ముగా నుండకయేగాని కొంత నయముగా కనబడినయెడల, 

యాజకుడు ఏడు దినములు వానిని కడగా ఉంచవలెను. ఏడవనాడు యాజకుడు వాని చూచినపుప్డు 

అది చరమ్మందు విసాత్రముగా వాయ్పించినయెడల వాడు అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; అది కుషఠ్మే. 

అయితే నిగనిగలాడు మచచ్ చరమ్మందు వాయ్పింపక ఆ చోటనేయుండి కొంచెము నయముగా 

కనబడినయెడల అది వాతపు వాపే; వాడు పవితుర్డని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను; అది వాతపు 

మంటయే. పురుషునికైనను సతరీకైనను తలయందేమి గడడ్మందేమి పొడ పుటిట్నయెడల, యాజకుడు ఆ 

పొడను చూడగా అది చరమ్ముకంటే పలల్ముగాను సనన్మైన పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు కలదిగాను 
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కనబడినయెడల, వాడు అపవితుర్డని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను; అది బొబబ్, తలమీదనేమి 

గడడ్ముమీదనేమి పుటిట్న కుషఠ్ము. యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన పొడను చూచినపుప్డు అది చరమ్ముకంటె 

పలల్ము కానియెడలను, దానిలో నలల్వెండుర్కలు లేనియెడలను, యాజకుడు ఆ బొబబ్యిన 

పొడగలవానిని ఏడు దినములు పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ పొడను 

చూడవలెను. ఆ బొబబ్ వాయ్పింపక యుండినయెడలను, దానిలో పసుపుపచచ్ వెండుర్కలు 

లేనియెడలను, చరమ్ముకంటె పలల్ము కానియెడలను,  వాడు కౌష్రము చేసికొనవలెను గాని ఆ బొబబ్ 

కౌష్రము చేయకూడదు. యాజకుడు బొబబ్గల వానిని మరి యేడు దినములు పర్తేయ్కముగా 

ఉంచవలెను. ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బొబబ్ను చూడగా అది చరమ్మందు బొబబ్ వాయ్పింపక 

చరమ్ముకంటె పలల్ము కాక యుండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. వాడు 

తన బటట్లు ఉదుకుకొని పవితుర్డగును. వాడు పవితుర్డని నిరణ్యించిన తరువాత బొబబ్ విసాత్రముగా 

వాయ్పించినయెడల యాజకుడు వాని చూడవలెను, అపుప్డు ఆ మాద వాయ్పించి యుండినయెడల 

యాజకుడు పసుపుపచచ్ వెండుర్కలను వెదకనకక్రలేదు; వాడు అపవితుర్డు. అయితే నిలిచిన ఆ 

మాదలో నలల్వెండుర్కలు పుటిట్నయెడల ఆ మాద బాగుపడెను; వాడు పవితుర్డు; యాజకుడు వాడు 

పవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను. మరియు పురుషుని దేహపు చరమ్మందేమి సతరీ దేహపు చరమ్మందేమి 

నిగనిగలాడు మచచ్లు, అనగా నిగనిగలాడు తెలల్నిమచచ్లు పుటిట్నయెడల యాజకుడు వానిని 

చూడవలెను; వారి దేహచరమ్మందు నిగనిగలాడు మచచ్లు వాడి యుండినయెడల అది చరమ్మందు 

పుటిట్న యొక పొకుక్; వాడు పవితుర్డు. తలవెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ తలవాడు; అయినను వాడు 

పవితుర్డు. ముఖమువైపున తల వెండుర్కలు రాలినవాడు బటట్ నొసటివాడు; వాడు పవితుర్డు. అయినను 

బటట్ తలయందేగాని బటట్ నొసటియందేగాని యెఱఱ్గానుండు తెలల్ని పొడ పుటిట్నయెడల, అది వాని బటట్ 

తలయందైనను బటట్ నొసటియందైనను పుటిట్న కుషఠ్ము. యాజకుడు వానిని చూడవలెను. కుషఠ్ము 

దేహచరమ్మందు కనబడునటుల్ ఆ పొడ వాపు చూపునకు వాని బటట్ తలయందైనను వాని బటట్ 

నొసటియందైనను ఎఱఱ్గానుండు తెలల్ని పొడయైనయెడల వాడు కుషఠ్రోగి, వాడు అపవితుర్డు; 

యాజకుడు వాడు బొతిత్గా అపవితుర్డని నిరణ్యింపవలెను; వాని కుషఠ్ము వాని తలలోనునన్ది. ఆ 

పొడగల కుషఠ్రోగి వసత్రములను చింపివేయవలెను; వాడు తల విరియబోసికొనవలెను; వాడు తన 

Page  of 47 103



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   !"య$ండ'

పైపెదవిని కపుప్కొని అపవితుర్డను అపవితుర్డను అని బిగగ్రగా పలుకవలెను. ఆ పొడ వానికి కలిగిన 

దినములనిన్యు వాడు అపవితుర్డై యుండును; వాడు అపవితుర్డు గనుక పర్తేయ్కముగానే 

నివసింపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల ఉండవలెను. మరియు కుషు ఠ్పొడ వసత్రమందు 

కనబడునపుప్డు అది గొఱఱ్వెండుర్కల బటట్యందేమి నారబటట్యందేమి నారతోనేగాని 

వెండుర్కలతోనేగాని నేసిన పడుగునందేమి పేకయందేమి తోలునందేమి తోలుతో చేయబడు ఏయొక 

వసుత్వునందేమి పుటిట్  ఆ పొడ ఆ బటట్యందేమి ఆ తోలునందేమి ఆ పేకయందేమి తోలుతో 

చేయబడిన వసుత్వునందేమి పచచ్దాళుగానేగాని యెఱఱ్దాళుగానేగాని కనబడినయెడల, అది కుషు ఠ్పొడ; 

యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. యాజకుడు ఆ పొడను చూచి పొడగల వాటిని ఏడు దినములు 

పర్తేయ్కముగా ఉంచవలెను. ఏడవనాడు అతడు ఆ పొడను చూడవలెను. అపుప్డు ఆ వసత్రమందు, అనగా 

పడుగునందేగాని పేకయందేగాని తోలునందేగాని తోలుతో చేసిన వసుత్వునందేగాని ఆ పొడ 

వాయ్పించినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అది అపవితర్ము. కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉనన్దో 

ఆ వసత్రమును నారతోనేమి వెండుర్కలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన పర్తి వసుత్వును 

అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను; అది కొరుకుడు కుషఠ్ము; అగిన్తో దాని కాలిచ్వేయవలెను. అయితే 

యాజకుడు చూచినపుప్డు ఆ పొడ ఆ వసత్రమందు, అనగా పడుగునందేమి పేకయందేమి తోలుతో 

చేసిన మరి దేనియందేమి వాయ్పింపక పోయినయెడల యాజకుడు ఆ పొడగలదానిని ఉదుక 

నాజాఞ్పించి మరి ఏడు దినములు దానిని విడిగా ఉంచవలెను. ఆ పొడగల దానిని ఉదికిన తరువాత 

యాజకుడు దానిని చూడవలెను. ఆ పొడ మారకపోయినను వాయ్పింపకపోయినను అది అపవితర్ము. 

అగిన్తో దానిని కాలిచ్వేయవలెను. అది లోవైపునగాని పైవైపునగాని పుటిట్నను కొరుకుడు కుషఠ్ముగా 

ఉండును. యాజకుడు దానిని చూచినపుప్డు వసత్రము ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వాడియుండినయెడల, 

అది ఆ వసత్రములో ఉండినను తోలులో ఉండినను పడుగులో ఉండినను పేకలో ఉండినను యాజకుడు 

వాటిని చింపివేయవలెను. అటుతరువాత అది ఆ వసత్రమందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని 

తోలుతో చేసిన దేనియందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషఠ్ము. ఆ పొడ దేనిలోనునన్దో 

దానిని అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. ఏ వసత్రమునేగాని పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన దేనినేగాని 

ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వదిలినయెడల, రెండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; అపుప్డు అది 
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పవితర్మగును. బొచుచ్బటట్యందేగాని నారబటట్యందేగాని పడుగునందేగాని పేకయందేగాని 

తోలువసుత్వులయందేగాని యుండు కుషు ఠ్పొడనుగూరిచ్ అది పవితర్మని అపవితర్మని నీవు 

నిరణ్యింపవలసిన విధి యిదే.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను కుషఠ్రోగి పవితుర్డని నిరణ్యించిన దినమున 

వానిగూరిచ్న విధి యేదనగా, యాజకునియొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను. యాజకుడు పాళెము 

వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని చూచినపుప్డు కుషు ఠ్పొడ బాగుపడి కుషఠ్రోగిని విడిచినయెడల 

యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు వానికొరకు సజీవమైన రెండు పవితర్ పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను 

రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తెమమ్ని ఆజాఞ్పింపవలెను. అపుప్డు యాజకుడు పారు నీటిపైని 

మంటిపాతర్లో ఆ పకుష్లలో ఒకదానిని చంప నాజాఞ్పించి సజీవమైన పకిష్ని ఆ దేవదారు కఱఱ్ను 

రకత్వరణ్ముగల నూలును హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైని చంపిన పకిష్రకత్ములో వాటిని సజీవమైన 

పకిష్ని ముంచి కుషు ఠ్ విషయములో పవితర్త పొందగోరువానిమీద ఏడుమారులు పోర్కిష్ంచి వాడు 

పవితుర్డని నిరణ్యించి సజీవమైన పకిష్ ఎగిరిపోవునటుల్ దానిని వదిలివేయవలెను. అపుప్డు పవితర్త 

పొందగోరువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని నీళల్తో సాన్నముచేసి 

పవితుర్డగును. తరువాత వాడు పాళెములోనికి వచిచ్ తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు 

నివసింపవలెను. ఏడవనాడు తన రోమమంతటిని తన తలను తన గడడ్మును తన కనుబొమలను 

కౌష్రము చేసికొనవలెను. తన రోమమంతటిని కౌష్రము చేసికొని బటట్లు ఉదుకుకొని యొడలు నీళల్తో 

కడుగుకొని పవితుర్డగును. ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరోద్షమైన రెండు మగ గొఱఱ్పిలల్లను నిరోద్షమైన 

యేడాది ఆడు గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్మునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల గోధుమపిండిని ఒక 

అరధ్సేరు నూనెను తీసికొనిరావలెను. పవితర్పరచు యాజకుడు పవితర్త పొందగోరు మనుషుయ్ని 

వాటితో పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. అపుప్డు 

యాజకుడు ఒక మగ గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను తీసికొని అపరాధపరిహారారథ్బలిగా వాటిని 

దగగ్రకు తెచిచ్ అలాల్డింపబడు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. అతడు 

పాపపరిహారారథ్బలి పశువును దహనబలి పశువును వధించు పరిశుదధ్సథ్లములో ఆ గొఱఱ్పిలల్ను 

వధింపవలెను. పాపపరిహారారథ్మైన దానివలె అపరాధపరిహారారథ్మైనదియు యాజకునిదగును; అది 

అతిపరిశుదధ్ము. అపుప్డు యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్మైన దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి పవితర్త 

పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను, దానిని చమరవలెను. మరియు యాజకుడు అరధ్సేరు నూనెలో కొంచెము తీసి తన 
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యెడమ అరచేతిలో పోసికొనవలెను. అపుప్డు యాజకుడు తన యెడమ అరచేతిలోనునన్ నూనెలో తన 

కుడిచేతి వేర్లు ముంచి యెహోవా సనిన్ధిని ఏడుమారులు తన వేర్లితో ఆ నూనెలో కొంచెము 

పోర్కిష్ంపవలెను. యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెలో కొంచెము తీసికొని పవితర్త 

పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి 

బొటనవేర్లిమీదను ఉనన్ అపరాధపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ రకత్ముమీద చమరవలెను.  అపుప్డు 

యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను పవితర్త పొందగోరువాని తలమీద చమరవలెను. 

అటుల్ యాజకుడు యెహోవా సనిన్ధి వాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అపుప్డు యాజకుడు 

పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచి అపవితర్త పోగొటుట్కొని పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి పశువును వధింపవలెను. యాజకుడు దహనబలి 

దర్వయ్మును నైవేదయ్మును బలిపీఠముమీద అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయగా వాడు పవితుర్డగును. వాడు బీదవాడై పైచెపిప్నదంతయు తేజాలనియెడల తన 

నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము కలుగుటకై వాడు అలాల్డించుటకు అపరాధపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

గొఱఱ్పిలల్ను నైవేదయ్ముగా తూములో పదియవవంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిండిని ఒక అరధ్సేరు 

నూనెను వారికి దొరకగల రెండు తెలల్ గువవ్లనేగాని రెండు పావురపు పిలల్లనేగాని, అనగా 

పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. వాడు పవితర్తపొంది 

ఎనిమిదవనాడు యెహోవా సనిన్ధికి పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు 

వాటిని తీసికొనిరావలెను. యాజకుడు అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను అరధ్సేరు నూనెను 

తీసికొని అలాల్డించు అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. అపుప్డతడు 

అపరాధపరిహారారథ్బలియగు గొఱఱ్పిలల్ను వధింపవలెను. యాజకుడు ఆ అపరాధపరిహారారథ్బలి 

పశువుయొకక్ రకత్ములో కొంచెము తీసికొని, పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, వాని 

కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను దానిని చమరవలెను. మరియు 

యాజకుడు ఆ నూనెలో కొంచెము తన యెడమ అరచేతిలో పోసికొని తన యెడమచేతిలోనునన్ ఆ 

నూనెలో కొంచెము తన కుడివేర్లితో యెహోవా సనిన్ధిని ఏడు మారులు పోర్కిష్ంపవలెను. మరియు 

యాజకుడు తన అరచేతిలోనునన్ నూనెలో కొంచెము పవితర్త పొందగోరువాని కుడిచెవి కొనమీదను, 
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వాని కుడిచేతి బొటనవేర్లిమీదను, వాని కుడికాలి బొటనవేర్లిమీదను ఆ అపరాధపరిహారారథ్బలి 

పశువుయొకక్ రకత్మునన్ చోటను వేయవలెను.  యాజకుని అరచేతిలోనునన్ కొదువనూనెను అతడు 

పవితర్త పొందగోరువానికి యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము కలుగజేయుటకు వాని తలమీద 

పోయవలెను. అపుప్డు వానికి దొరకగల ఆ తెలల్ గువవ్లలోనేగాని పావురపు పిలల్లలోనేగాని ఒక దాని 

నరిప్ంపవలెను. తన నైవేదయ్ముగాక వాటిలో తనకు దొరకగల పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక దానిని 

దహనబలిగా ఒకదానిని అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు పవితర్త పొందగోరువాని నిమితత్ము 

యెహోవా సనిన్ధిని పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. కుషు ఠ్పొడ కలిగినవాడు పవితర్త పొందతగినవాటిని 

సంపాదింపలేనియెడల వాని విషయమైన విధి యిదే. మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నేను సావ్సథ్య్ముగా మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్న తరువాత, మీ 

సావ్సథ్య్మైన దేశములోని యే యింటనైనను నేను కుషు ఠ్పొడ కలుగజేసినయెడల ఆ యింటి 

యజమానుడు యాజకునియొదద్కు వచిచ్ నా యింటిలో కుషు ఠ్పొడ వంటిది నాకు కనబడెనని అతనికి 

తెలియచెపప్వలెను. అపుప్డు ఆ యింటనునన్ది యావతుత్ను అపవితర్ము కాకుండునటుల్, యాజకుడు ఆ 

కుషు ఠ్పొడను చూచుటకు రాకమునుపు అతడు ఆ యిలుల్ వటిట్దిగా చేయ నాజాఞ్పింపవలెను. ఆ 

తరువాత యాజకుడు ఆ యిలుల్ చూచుటకై లోపలికి వెళల్వలెను. అతడు పొడ చూచినపుప్డు ఆ పొడ 

యింటి గోడలయందు పచచ్దాళుగానైనను ఎఱఱ్దాళుగానైనను ఉండు పలల్పుచారలు గలదై గోడకంటె 

పలల్ముగా ఉండినయెడల యాజకుడు ఆ యింటనుండి యింటివాకిటికి బయలువెళి ల్ ఆ యిలుల్ ఏడు 

దినములు మూసియుంచవలెను. ఏడవనాడు యాజకుడు తిరిగివచిచ్ దానిని చూడవలెను. అపుప్డు ఆ 

పొడ యింటి గోడలయందు వాయ్పించినదైనయెడల యాజకుని సెలవుచొపుప్న ఆ పొడగల రాళల్ను 

ఊడదీసి ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారవేయవలెను. అపుప్డతడు ఆ యింటిలోపలను 

చుటుట్ గోడలను గీయింపవలెను. వారు గీసిన పెలల్లను ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమున పారబోసి 

వేరు రాళల్ను తీసికొని ఆ రాళల్కు పర్తిగా చేరప్వలెను. అతడు వేరు అడుసును తెపిప్ంచి ఆ 

యింటిగోడకు పూయింపవలెను. అతడు ఆ రాళల్ను ఊడదీయించి యిలుల్ గీయించి దానికి అడుసును 

పూయించిన తరువాత ఆ పొడ తిరిగి ఆ యింట బయలుపడినయెడల యాజకుడు వచిచ్ దాని 

చూడవలెను. అపుప్డు ఆ పొడ ఆ యింట వాయ్పించినయెడల అది ఆ యింటిలో కొరుకుడు కుషఠ్ము; 
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అది అపవితర్ము. కాబటిట్ అతడు ఆ యింటిని దాని రాళల్ను కఱఱ్లను సునన్మంతటిని పడగొటిట్ంచి 

ఊరివెలుపలనునన్ అపవితర్సథ్లమునకు వాటిని మోయించి పారబోయింపవలెను. మరియు ఆ యిలుల్ 

పాడువిడిచిన దినములనిన్యు దానిలో పర్వేశించువాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. ఆ 

యింట పండుకొనువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. ఆ యింట భోజనము చేయువాడు తన 

బటట్లు ఉదుకుకొనవలెను. యాజకుడు వచిచ్ లోపల పర్వేశించి చూచునపుప్డు ఆ యింటికి అడుసు 

వేసిన తరువాత ఆ పొడ యింటిలో వాయ్పింపకపోయినయెడల, పొడ బాగుపడెను గనుక ఆ యిలుల్ 

పవితర్మని యాజకుడు నిరణ్యింపవలెను. ఆ యింటి కొరకు పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంచుటకు అతడు 

రెండు పకుష్లను దేవదారు కఱఱ్ను రకత్వరణ్పు నూలును హిసోస్పును తీసికొని పారు నీటిపైన మంటి 

పాతర్లో ఆ పకుష్లలో ఒకదానిని వధించి ఆ దేవదారు కఱఱ్ను హిసోస్పును రకత్వరణ్పు నూలును 

సజీవమైన పకిష్ని తీసికొని వధింపబడిన పకిష్రకత్ములోను పారు నీటిలో వాటిని ముంచి ఆ యింటిమీద 

ఏడు మారులు పోర్కిష్ంపవలెను. అటుల్ ఆ పకిష్రకత్ముతోను ఆ పారు నీటితోను సజీవమైన పకిష్తోను 

దేవదారు కఱఱ్తోను హిసోస్పుతోను రకత్ వరణ్పు నూలుతోను ఆ యింటి విషయములో 

పాపపరిహారారథ్బలి అరిప్ంపవలెను. అపుప్డు సజీవమైన పకిష్ని ఊరివెలుపల నెగర విడువవలెను. అటుల్ 

అతడు ఆ యింటికి పార్యశిచ్తత్ము చేయగా అది పవితర్మగును. పర్తివిధమైన కుషు ఠ్పొడను 

గూరిచ్యు, బొబబ్ను గూరిచ్యు వసత్రకుషఠ్మును గూరిచ్యు, వసత్రమునకైనను ఇంటికైనను కలుగు 

కుషఠ్మును గూరిచ్యు, వాపును గూరిచ్యు, పకుక్ను గూరిచ్యు, నిగనిగలాడు మచచ్ను గూరిచ్యు, 

ఒకడు ఎపుప్డు అపవితుర్డగునో, యెపుప్డు పవితుర్డగునో తెలియజేయుటకు ఇది కుషఠ్మును గూరిచ్న 

విధి.  
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మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుడి 

ఒకని దేహమందు సార్వమునన్యెడల ఆ సార్వమువలన వాడు అపవితుర్డగును. వాని సార్వము 

కారినను కారకపోయినను ఆ దేహసిథ్తినిబటిట్ వాడు అపవితుర్డగును. ఆ సార్వముగలవాడు పండుకొను 

పర్తి పరుపు అపవితర్ము; వాడు కూరుచ్ండు పర్తి వసుత్వు అపవితర్ము. వాని పరుపును ముటుట్వాడు 

తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. అటిట్వాడు 

దేనిమీద కూరుచ్ండునో దాని మీద కూరుచ్ండువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. సార్వము గలవాని దేహమును ముటుట్వాడు తన బటట్లు 

ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. సార్వము గలవాడు 

పవితుర్నిమీద ఉమిమ్వేసినయెడల వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. సార్వము గలవాడు కూరుచ్ండు పర్తి పలల్ము 

అపవితర్ము. వాని కిర్ందనుండిన యే వసుత్వునైనను ముటుట్ పర్తివాడు సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డై యుండును. వాటిని మోయువాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నముచేసి 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. సార్వము గలవాడు నీళల్తో చేతులు కడుగుకొనకయే 

ఎవని ముటుట్నో వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై 

యుండును. సార్వము గలవాడు ముటుట్కొనిన మంటిపాతర్ను పగలగొటట్వలెను, పర్తి చెకక్ పాతర్ను 

నీళల్తో కడుగవలెను. సార్వము గలవాడు తన సార్వమునుండి పవితర్త పొందునపుప్డు, తన పవితర్త 

విషయమై యేడు దినములు లెకిక్ంచుకొని తన బటట్లు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును కడుగుకొని 

పవితుర్డగును. ఎనిమిదవనాడు రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు పిలల్లనైనను తీసికొని 

పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ దావ్రమునొదద్కు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని యాజకుని 

కపప్గింపవలెను. యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను ఒకదానిని దహనబలిగాను 

అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు వాని సార్వము విషయములో యెహోవా సనిన్ధిని వాని నిమితత్ము 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. ఒకనికి వీరయ్సఖ్లనమైనయెడల వాడు సరావ్ంగసాన్నము చేసికొని 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. ఏ బటట్మీదను ఏ తోలుమీదను వీరయ్సఖ్లనమగునో ఆ 

బటట్యు ఆ తోలును నీళల్తో ఉదుకబడి సాయంకాలమువరకు అపవితర్మై యుండును. 
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వీరయ్సఖ్లనమగునటుల్ సతరీ పురుషులు శయనించినయెడల వారిదద్రు నీళల్తో సాన్నముచేసి 

సాయంకాలమువరకు అపవితుర్లై యుందురు.  సతరీ దేహమందుండు సార్వము రకత్సార్వమైనయెడల 

ఆమె యేడు దినములు కడగా ఉండవలెను. ఆమెను ముటుట్వారందరు సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్లగుదురు. ఆమె కడగా ఉనన్పుప్డు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది అపవితర్మగును; ఆమె 

దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది అపవితర్మగును. ఆమె పడకను ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని 

నీళల్తో సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో 

దాని ముటుట్ పర్తివాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో సాన్నము చేసి సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డై యుండును. అది ఆమె పరుపుమీదనైనను ఆమె కూరుచ్ండిన దానిమీదనైనను 

ఉండినయెడల దానిని ముటుట్వాడు సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును. ఒకడు ఆమెతో 

శయనించుచుండగా ఆమె రజసుస్ వానికి తగిలినయెడల, వాడు ఏడు దినములు అపవితుర్డగును; 

వాడు పండుకొను పర్తి మంచము అపవితర్ము. ఒక సతరీ కడగా ఉండు కాలమునకు ముందుగా ఆమె 

రకత్సార్వము ఇంక అనేకదినములు సర్వించినను ఆమె కడగానుండు కాలమైన తరువాత సర్వించినను, 

ఆమె అపవితర్త ఆమె కడగానుండు దినములలో వలెనే ఆ సార్వదినములనిన్యు ఉండును, ఆమె 

అపవితుర్రాలు. ఆమె సార్వదినములనిన్యు ఆమె పండుకొను పర్తి మంచము ఆమె కడగానునన్పప్టి 

మంచమువలె ఉండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుచ్ండునో అది ఆమె కడగా ఉనన్పప్టి అపవితర్తవలె 

అపవితర్మగును. వాటిని ముటుట్ పర్తివాడు అపవితుర్డు. వాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో 

సాన్నముచేసి సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డై యుండును.  ఆమె ఆ సార్వము కుదిరి 

పవితుర్రాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు లెకిక్ంచుకొని అవి తీరిన తరువాత పవితుర్రాలగును. 

ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెండు తెలల్ గువవ్లనైనను రెండు పావురపు పిలల్లనైనను పర్తయ్క్షపు గుడారము 

యొకక్ దావ్రమునకు యాజకునియొదద్కు తేవలెను. యాజకుడు ఒకదానిని పాపపరిహారారథ్బలిగాను 

ఒకదానిని దహనబలిగాను అరిప్ంపవలెను. అటుల్ యాజకుడు ఆమె సార్వవిషయమై యెహోవా సనిన్ధిని 

ఆమె నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. ఇశార్యేలీయులు తమ మధయ్నుండు నా నివాస 

సథ్లమును అపవితర్పరచునపుప్డు వారు తమ అపవితర్తవలన చావకుండునటుల్ వారికి అపవితర్త 

కలుగకుండ మీరు వారిని కాపాడవలెను. సార్వము గలవాని గూరిచ్యు, వీరయ్సఖ్లనమువలని 
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అపవితర్త గలవాని గూరిచ్యు, కడగానునన్ బలహీనురాలిని గూరిచ్యు, సార్వముగల సతరీ పురుషులను 

గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించువాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే.  సార్వముగల సతరీ 

పురుషులను గూరిచ్యు, అపవితుర్రాలితో శయనించు వాని గూరిచ్యు విధింపబడినది ఇదే.    
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అహరోను ఇదద్రు కుమారులు యెహోవా సనిన్ధికి సమీపించి చనిపోయిన తరువాత యెహోవా 

మోషేతో మాటలాడి ఇటల్నెను నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ 

సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునటుల్ అతడు మందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుటనునన్ 

అడడ్తెరలోపలికి ఎలల్పుప్డును రాకూడదని అతనితో చెపుప్ము. అతడు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక 

కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొని, వీటితో పరిశుదధ్సథ్లములోనికి రావలెను. అతడు 

పర్తిషిఠ్తమైన చొకాక్యి తొడుగుకొని తన మానమునకు సనన్నార లాగులు తొడుగుకొని, సనన్నార దటిట్ 

కటుట్కొని సనన్నార పాగా పెటుట్కొనవలెను. అవి పర్తిషఠ్ వసత్రములు గనుక అతడు నీళల్తో దేహము 

కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల సమాజము నొదద్నుండి 

పాపపరిహారారథ్బలిగా రెండు మేక పిలల్లను దహనబలిగా ఒక పొటేట్లును తీసికొనిరావలెను. 

అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారారథ్బలిగా ఒక కోడెను అరిప్ంచి తన నిమితత్మును తన యింటివారి 

నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసి ఆ రెండు మేకపిలల్లను తీసికొనివచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని ఉంచవలెను. అపుప్డు అహరోను యెహోవా పేరట ఒక 

చీటిని, విడిచిపెటేట్ మేక పేరట ఒక చీటిని ఆ రెండు మేకలమీద రెండు చీటల్ను వేయవలెను. ఏ 

మేకమీద యెహోవా పేరట చీటి పడునో, ఆ మేకను అహరోను తీసికొనివచిచ్ పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అరిప్ంపవలెను. ఏ మేకమీద విడిచిపెటుట్ట అనే చీటి పడునో దానివలన పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్, 

దానిని అరణయ్ములో విడిచిపెటుట్టకై యెహోవా సనిన్ధిని దానిని పార్ణముతోనే ఉంచవలెను. అపుప్డు 

అహరోను పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిచ్ తన నిమితత్మును తన యింటివారి 

నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనవలెను. తరువాత అతడు తనకొరకు తానరిప్ంచు 

పాపపరిహారారథ్బలియగు కోడెను వధించి యెహోవా సనిన్ధినునన్ ధూపపీఠము మీదనుండి ధూపారెత్డు 

నిపుప్లను, తన పిడికెళల్తో పరిమళధూప చూరణ్మును తీసికొని అడడ్తెరలోపలికి వాటిని తెచిచ్ తాను 

చావకుండునటుల్ ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనునన్ కరుణాపీఠమును కముమ్టకు, 

యెహోవా సనిన్ధిని ఆ అగిన్మీద ఆ ధూపదర్వయ్మును వేయవలెను. అపుప్డతడు ఆ కోడె రకత్ములో 

కొంచెము తీసికొని తూరుప్పర్కక్ను కరుణాపీఠముమీద తన వేర్లితో పోర్కిష్ంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట 

తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము ఏడుమారులు పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డతడు పర్జలరిప్ంచు 
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పాపపరిహారారధ్బలియగు మేకను వధించి అడడ్తెర లోపలికి దాని రకత్ము తెచిచ్ ఆ కోడె రకత్ముతో 

చేసినటుల్ దీని రకత్ముతోను చేసి, కరుణాపీఠము మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని 

పోర్కిష్ంపవలెను. అటుల్ అతడు ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్యు, అనగా వారి 

అపవితర్తనుబటిట్యు, వారి అతికర్మములనుబటిట్యు పరిశుదధ్ సథ్లమునకు పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. పర్తయ్క్షపు గుడారము వారిమధయ్ ఉండుటవలన వారి అపవితర్తనుబటిట్ అది 

అపవితర్మగుచుండును గనుక అతడు దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. పరిశుదధ్సథ్లములో 

పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు అతడు లోపలికి పోవునపుప్డు అతడు తన నిమితత్మును తన యింటివారి 

నిమితత్మును ఇశార్యేలీయుల సమసత్ సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ముచేసి బయటికి 

వచుచ్వరకు ఏ మనుషుయ్డును పర్తయ్క్షపు గుడారములో ఉండరాదు. మరియు అతడు యెహోవా 

సనిన్ధినునన్ బలిపీఠమునొదద్కు పోయి దానికి పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అతడు ఆ కోడె రకత్ములో 

కొంచెమును ఆ మేక రకత్ములో కొంచెమును తీసికొని బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి యేడుమారులు 

తన వేర్లితో ఆ రకత్ములో కొంచెము దానిమీద పోర్కిష్ంచి దాని పవితర్పరచి ఇశార్యేలీయుల 

అపవితర్తను పోగొటిట్ దానిని పరిశుదధ్పరచవలెను. అతడు పరిశుదధ్సథ్లమునకును పర్తయ్క్షపు 

గుడారమునకును బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను 

దగగ్రకు తీసికొనిరావలెను. అపుప్డు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు ఉంచి, 

ఇశార్యేలీయుల పాపములనిన్యు, అనగా వారి దోషములనిన్యు వారి అతికర్మములనిన్యు 

దానిమీద ఒపుప్కొని, ఆ మేక తలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుషుయ్నిచేత అరణయ్ములోనికి దాని 

పంపవలెను. ఆ మేక వారి దోషములనిన్టిని ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. అతడు 

అరణయ్ములో ఆ మేకను విడిచిపెటట్వలెను. అపుప్డు అహరోను పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వచిచ్, తాను 

పరిశుదధ్సథ్లములోనికి వెళి ల్నపుప్డు తాను వేసికొనిన నారబటట్లను తీసి అకక్డ వాటిని ఉంచి పరిశుదధ్ 

సథ్లములో దేహమును నీళల్తో కడుగుకొని బటట్లు తిరిగి ధరించుకొని బయటికి వచిచ్ తనకొరకు 

దహనబలిని పర్జలకొరకు దహనబలిని అరిప్ంచి, తన నిమితత్మును పర్జల నిమితత్మును 

పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను పాపపరిహారారథ్బలి పశువుయొకక్ కొర్వువ్ను బలిపీఠముమీద 

దహింపవలెను విడిచిపెటేట్ మేకను వదలినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము కడుగుకొని 
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తరువాత పాళెములోనికి రావలెను. పరిశుదధ్సథ్లములో పార్యశిచ్తత్ము చేయుటకు వేటి రకత్ము దాని 

లోపలికి తేబడెనో పాపపరిహారారథ్బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోవలెను. వాటి చరమ్ములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. 

వాటిని కాలిచ్వేసినవాడు తన బటట్లు ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి 

రావలెను. ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. సవ్దేశులుగాని మీ మధయ్నుండు పరదేశులుగాని మీరందరు 

ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఏలయనగా 

మీరు యెహోవా సనిన్ధిని మీ సమసత్ పాపములనుండి పవితుర్లగునటుల్ ఆ దినమున మిముమ్ 

పవితర్పరచునటుల్ మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయబడెను. అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము. 

మిముమ్ను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఇది నితయ్మైన కటట్డ. ఎవరు తన తండిర్కి మారుగా 

యాజకుడగుటకై అభిషేకముపొంది తనున్ పర్తిషిఠ్ంచుకొనునో ఆ యాజకుడు పార్యశిచ్తత్ము చేసికొని 

నారవసత్రములైన పర్తిషిఠ్త వసత్రములను ధరించుకొనవలెను. మరియు అతడు అతిపరిశుదధ్ముగానునన్ 

మందిరమునకును పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

మరియు అతడు యాజకుల నిమితత్మును సమాజము నిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. 

సంవతస్రమునకు ఒకసారి ఇశార్యేలీయుల సమసత్ పాపములనుబటిట్ వారి నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుటకు ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డ. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు చేసెను.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను 

ఇశార్యేలీయులందరితోను ఈలాగు చెపుప్ము ఇది యెహోవా ఆజాఞ్పించిన మాట ఇశార్యేలీయుల 

కుటుంబములలో యెహోవా మందిరము ఎదుట యెహోవాకు అరప్ణము అరిప్ంచుటకు 

పూనుకొనువాడు అది ఎదేద్గాని గొఱఱ్యేగాని మేకయేగాని  పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునొదద్కు దానిని ముందు తేక పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ 

మనుషుయ్డు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును; వాడు రకత్మును ఒలికించినవాడు; 

ఇశార్యేలీయులు బయట వధించుచునన్ బలి పశువులను ఇక బయట వధింపక యెహోవా పేరట 

యాజకునియొదద్కు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకే తీసికొని వచిచ్ సమాధానబలిగా 

అరిప్ంచునటుల్ ఆ మనుషుయ్డు జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెను. యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగలుగునటుల్ యాజకుడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్నునన్ యెహోవా 

బలిపీఠముమీద వాటి రకత్మును పోర్కిష్ంచి వాటి కొర్వువ్ను దహింపవలెను. వారు వయ్భిచారులై 

అనుసరించుచు వచిచ్న దయయ్ముల పేరట వధించినటుల్ ఇకమీదట తమ బలిపశువులను వధింపరాదు. 

ఇది వారి తర తరములకు వారికి నితయ్మైన కటట్డ. మరియు నీవు వారితో ఇటల్నుము ఇశార్యేలీయుల 

కుటుంబములలోగాని మీలో నివసించు పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే 

బలినైనను యెహోవాకు అరిప్ంప నుదేద్శము గలవాడై పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్కు 

తీసికొని రానియెడల ఆ మనుషుయ్డు జనులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. మరియు ఇశార్యేలీయుల 

కుటుంబములలోనేమి, మీలో నివసించు పరదేశులలోనేమి, ఒకడు దేని రకత్ మును తినినను రకత్ము 

తినువానికి నేను విముఖుడనై జనులలోనుండి వాని కొటిట్వేయుదును. రకత్ము దేహమునకు పార్ణము. 

మీనిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయునటుల్ బలిపీఠముమీద పోయుటకై దానిని మీకిచిచ్తిని. రకత్ము 

దానిలోనునన్ పార్ణమునుబటిట్ పార్యశిచ్తత్ము చేయును. కాబటిట్ మీలో ఎవడును రకత్ము 

తినకూడదనియు, మీలో నివసించు ఏ పరదేశియు రకత్ము తినకూడదనియు నేను ఇశార్యేలీయులకు 

ఆజాఞ్పించితిని. మరియు ఇశార్యేలీయులలోనేగాని మీలో నివసించు పరదేశులలోనేగాని ఒకడు 

తినదగిన మృగమునైనను పకిష్నైనను వేటాడి పటిట్నయెడల వాడు దాని రకత్మును ఒలికించి మంటితో 

కపప్వలెను; ఏలయనగా అది సమసత్ దేహములకు పార్ణాధారము; దాని రకత్ము దాని 
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పార్ణమునకాధారము. కాబటిట్ మీరు ఏ దేహరకత్మును తినకూడదు. వాటి రకత్ము సరవ్ దేహములకు 

పార్ణాధారము; దానిని తిను పర్తివాడు మరణశిక్ష నొందునని నేను ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించితిని. 

మరియు కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిను పర్తివాడు దేశమందు పుటిట్నవాడేమి 

పరదేశియేమి వాడు తన బటట్లను ఉదుకుకొని నీళల్తో దేహమును కడుగుకొని సాయంకాలమువరకు 

అపవితుర్డగును. తరువాత పవితుర్డగును. అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును 

కడుగుకొనకయు ఉండినయెడల వాడు తన దోషశిక్షను భరించును.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు 

ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. మీరు నివసించిన ఐగుపుత్ దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; 

నేను మిముమ్ను రపిప్ంచుచునన్ కనాను దేశాచారముల చొపుప్న మీరు చేయకూడదు; వారి 

కటట్డలనుబటిట్ నడవకూడదు. మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొనుటకు 

వాటిని ఆచరింపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. మీరు నాకటట్డలను నా విధులను 

ఆచరింపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు వాటివలన బర్దుకును; నేను యెహోవాను. మీలో ఎవరును తమ 

రకత్సంబంధుల మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు వారిని సమీపింపకూడదు; నేను యెహోవాను. నీ 

తండిర్కి మానాచాఛ్దనముగా నునన్ నీ తలిల్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్; ఆమె 

మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. నీ తండిర్ భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ 

తండిర్దే. నీ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును, అనగా ఇంటిలో పుటిట్నదేమి వెలుపట పుటిట్నదేమి నీ 

తండిర్ కుమారెత్యొకక్ యైనను నీ తలిల్ కుమారెత్యొకక్ యైనను మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. నీ 

కుమారుని కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను కుమారెత్ కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను తీయకూడదు; 

అది నీది. నీ తండిర్వలన పుటిట్న నీ తండిర్ భారయ్ కుమారెత్ నీ సహోదరి; ఆమె మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు. నీ తండిర్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు. ఆమె నీ తండిర్ రకత్సంబంధి. నీ 

తలిల్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ తలిల్ రకత్సంబంధి. నీ తండిర్ సహోదరుని 

మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు, అనగా అతని భారయ్ను సమీపింపకూడదు; ఆమె నీ పినతలిల్. నీ 

కోడలి మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ కుమారుని భారయ్, ఆమె మానాచాఛ్దనమును 

తీయకూడదు. నీ సహోదరుని భారయ్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; అది నీ సహోదరుని 

మానము. ఒక సతరీ మానాచాఛ్దనమును ఆమె కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమును తీయకూడదు; ఆమె 

కుమారుని కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను ఆమె కుమారెత్ కుమారెత్ మానాచాఛ్దనమునైనను 

తీయుటకు వారిని చేరుచ్కొనకూడదు; వారు ఆమె రకత్సంబంధులు; అది దుషాక్మపర్వరత్న. నీ భారయ్ 

బర్దికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి మానాచాఛ్దనమును తీయుటకు ఈమెను 

ఆమెతో పెండిల్ చేసికొనకూడదు. అపవితర్తవలన సతరీ కడగా ఉండునపుప్డు ఆమె మానాచాఛ్దనమును 

తీయుటకు ఆమెను సమీపింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్యందు నీ వీరయ్సఖ్లనముచేసి ఆమెవలన 
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అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నీవు ఏ మాతర్మును నీ సంతానమును మోలెకు నిమితత్ము 

అగిన్గుండమును దాటనీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 

సతరీ శయనమువలె పురుష శయనము కూడదు; అది హేయము. ఏ జంతువునందును నీ సఖ్లనముచేసి 

దానివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. జంతువు సతరీని పొందునటుల్ ఆమె దాని యెదుట 

నిలువరాదు, అది విపరీతము. వీటిలో దేనివలనను అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ 

యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనములు వాటనిన్టివలన అపవితుర్లైరి. ఆ దేశము అపవితర్త కలది 

గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశిక్షను మోపుచునాన్ను. ఆ దేశమందు కాపురమునన్ వారిని 

వెళల్గర్కిక్వేయుచునన్ది. కాబటిట్ ఆ దేశము మీకంటె ముందుగానునన్ పర్జలను వెళల్గర్కిక్వేసిన పర్కారము 

మీ అపవితర్తనుబటిట్ మిముమ్ను వెళల్గర్కిక్ వేయకుండునటుల్ మీరు,  అనగా సవ్దేశియేగాని మీలో 

నివసించు పరదేశియేగాని యీ హేయ కిర్యలనిన్టిలో దేనిని చేయక,  యీ నా కటట్డలను నా 

విధులను ఆచరింపవలెను. ఎవరు అటిట్ హేయ కిర్యలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు 

పర్జలలొనుండి కొటిట్వేయబడుదురు. కాబటిట్ మీకంటె ముందుగా నునన్వారు అనుసరించిన ఆ 

హేయమైన ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుటవలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకుండునటుల్ నేను 

మీకు విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో ఇటుల్ చెపుప్ము. 

మీరు పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను పరిశుదుధ్డనై యునాన్ను. మీలో 

పర్తివాడు తన తలిల్కి తన తండిర్కి భయపడవలెను. నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను 

ఆచరింపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు వయ్రథ్మైన దేవతలతటుట్ తిరుగకూడదు. మీరు 

పోతవిగర్హములను చేసికొనకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను  మీరు యెహోవాకు 

సమాధానబలి అరిప్ంచునపుప్డు అది అంగీకరింపబడునటుల్గా అరిప్ంపవలెను . మీరు 

బలినరిప్ంచునాడైనను మరునాడైనను దాని తినవలెను. మూడవనాటివరకు మిగిలియునన్ దానిని 

అగిన్తో కాలిచ్వేయవలెను. మూడవనాడు దానిలో కొంచెమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; 

అది అంగీకరింపబడదు. దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును. వాడు యెహోవాకు 

పరిశుదధ్మైన దానిని అపవితర్పరచెను. వాడు పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. మీరు మీ భూమి 

పంటను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను పూరిత్గా కోయకూడదు; నీ కోతలో పరిగెను 

ఏరుకొనకూడదు; నీ ఫలవృక్షముల తోట పరిగెను కూరుచ్కొనకూడదు; నీ ఫలవృక్షముల తోటలో 

రాలిన పండల్ను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను . మీరు దొంగిలింపకూడదు , బొంకకూడదు , ఒకనితో ఒకడు 

అబదధ్మాడకూడదు; నా నామమునుబటిట్ అబదధ్పర్మాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని నామమును 

అపవితర్పరచకూడదు ; నేను యెహోవాను . నీ పొరుగువాని హింసింపకూడదు , వాని 

దోచుకొనకూడదు, కూలివాని కూలి మరునాటివరకు నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు; చెవిటివాని 

తిటట్కూడదు, గుర్డిడ్వానియెదుట అడడ్ము వేయకూడదు; నీ దేవునికి భయపడవలెను, నేను 

యెహోవాను. అనాయ్యపు తీరుప్ తీరచ్కూడదు, బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు, గొపప్వాడని 

అభిమానము చూపకూడదు; నాయ్యమునుబటిట్ నీ పొరుగువానికి తీరుప్ తీరచ్వలెను. నీ పర్జలలో 

కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరుగకూడదు, నీ సహోదరునికి పార్ణహాని చేయ చూడకూడదు, నేను 

యెహోవాను. నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపటట్కూడదు, నీ పొరుగువాని పాపము 

నీమీదికి రాకుండునటుల్ నీవు తపప్క వానిని గదిద్ంపవలెను. కీడుకు పర్తికీడు చేయకూడదు, నీ 

పర్జలమీద కోపముంచుకొనక నినున్వలె నీ పొరుగువానిని పేర్మింపవలెను; నేను యెహోవాను. మీరు 
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నాకటట్డలను ఆచరింపవలెను; నీ జంతువులను ఇతరజాతి జంతువులను కలియనీయకూడదు; నీ 

పొలములో వేరు వేరు జాతుల వితత్నములు చలల్కూడదు; బొచుచ్ను నారయు కలిసినబటట్ 

వేసికొనకూడదు. ఒకనికి పర్ధానము చేయబడిన దాసి, వెలయిచిచ్ విమోచింపబడకుండగానేమి ఊరక 

విడిపింపబడకుండగానేమి ఒకడు దానితో శయనించి వీరయ్సఖ్లనము చేసినయెడల వారిని 

శికిష్ంపవలెను. అది విడిపింపబడలేదు గనుక వారికి మరణశిక్ష విధింపకూడదు. అతడు 

అపరాధపరిహారారధ్బలిని, అనగా అపరాధపరిహారారథ్బలియగు పొటేట్లును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ 

దావ్రమునకు యెహోవా సనిన్ధికి తీసికొనిరావలెను. అపుప్డు యాజకుడు అతడు చేసిన పాపమునుబటిట్ 

పాపపరిహారారథ్బలియగు పొటేట్లువలన యెహోవా సనిన్ధిని అతని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయవలెను. దీనివలన అతడు చేసిన పాపము విషయమై అతనికి క్షమాపణ కలుగును. మీరు ఆ 

దేశమునకు వచిచ్ ఆహారమునకై నానా విధములైన చెటల్ను నాటినపుప్డు వాటి పండల్ను అపవితర్ముగా 

ఎంచవలెను. వాటి కాపు మీకు ఎకుక్వగా ఉండునటుల్ అవి మూడు సంవతస్రములవరకు మీకు 

అపవితర్ముగా ఉండవలెను, వాటిని తినకూడదు. నాలుగవ సంవతస్రమున వాటి ఫలములనిన్యు 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన సుత్తియాగ దర్వయ్ములగును; అయిదవ సంవతస్రమున వాటి ఫలములను 

తినవచుచ్ను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. రకత్ము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు 

చూడకూడదు, మంతర్ యోగములు చేయకూడదు, మీ నుదుటి వెండుర్కలను గుండర్ముగా 

కతిత్రింపకూడదు, నీ గడడ్పు పర్కక్లను గొరగకూడదు, చచిచ్నవారికొరకు మీ దేహమును 

చీరుకొనకూడదు, పచచ్బొటుల్ మీ దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  

మీ దేశము వయ్భిచరింపకయు దుషాక్మ పర్వరత్నతో నిండకయు ఉండునటుల్ నీ కుమారెత్ 

వయ్భిచారిణియగుటకై ఆమెను వేశయ్గా చేయకూడదు. నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు 

ఆచరింపవలెను నా పరిశుదధ్సథ్లమును మనిన్ంపవలెను; నేను యెహోవాను. కరణ్పిశాచి 

గలవారిదగగ్రకు పోకూడదు, సోదెగాండర్ను వెదకి వారివలన అపవితర్త కలుగజేసికొనకూడదు; నేను 

మీ దేవుడనైన యెహోవాను. తల నెరసినవాని యెదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ 

దేవునికి భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. మీ దేశమందు పరదేశి నీ మధయ్ నివసించునపుప్డు 

వానిని బాధింపకూడదు, మీ మధయ్ నివసించు పరదేశిని మీలో పుటిట్నవానివలె ఎంచవలెను, నినున్వలె 
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వానిని పేర్మింపవలెను, ఐగుపుత్ దేశములో మీరు పరదేశులైయుంటిరి; నేను మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు కొలతలోగాని తూనికెలోగాని పరిమాణములోగాని మీరు 

అనాయ్యము చేయకూడదు. నాయ్యమైన తార్సులు నాయ్యమైన గుండుల్ నాయ్యమైన తూము నాయ్యమైన 

పడి మీకుండవలెను; నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 

కాగా మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా విధులనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము 

ఇశార్యేలీయులలోనే గాని ఇశార్యేలు పర్జలలో నివసించు పరదేశులలోనే గాని యొకడు 

ఏమాతర్మును తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచిచ్నయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను; మీ 

దేశపర్జలు రాళల్తో వాని కొటట్వలెను. ఆ మనుషుయ్డు నా పరిశుదధ్సథ్లమును అపవితర్పరచి నా 

పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచుటకు తన సంతానమును మోలెకుకు ఇచెచ్ను గనుక నేను వానికి 

విరోధినై పర్జలలోనుండి వాని కొటిట్వేతును. మరియు ఆ మనుషుయ్డు తన సంతానమును మోలెకుకు 

ఇచుచ్చుండగా మీ దేశపర్జలు వాని చంపక,  చూచి చూడనటుల్ తమ కనున్లు మూసికొనినయెడల 

నేను వానికిని వాని కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మోలెకుతో వయ్భిచరించుటకు వాని తరిమి 

వయ్భిచారముచేయు వారినందరిని పర్జలలోనుండి కొటిట్వేతును. మరియు కరణ్పిశాచి గలవారితోను 

సోదెగాండర్తోను వయ్భిచరించుటకు వారితటుట్ తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై పర్జలలోనుండి 

వాని కొటిట్వేతును. కావున మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొని పరిశుదుధ్లై యుండుడి; నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు నా కటట్డలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలెను, నేను మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను ఎవడు తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష 

విధింపవలెను. వాడు తన తండిర్నో తలిల్నో దూషించెను గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు. పరుని 

భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికి, అనగా తన పొరుగువాని భారయ్తో వయ్భిచరించిన వానికిని ఆ 

వయ్భిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. తన తండిర్ భారయ్తో శయనించిన వాడు తన తండిర్ 

మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారిదద్రికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ శిక్షకు తామే కారకులు. 

ఒకడు తన కోడలితో శయనించినయెడల వారిదద్రికిని మరణశిక్ష విధింపవలెను. వారు వారి వరసలు 

తపిప్రి; వారి పార్ణాపరాధము వారిమీదనుండును. ఒకడు సతరీతో శయనించినటుట్ పురుషునితో 

శయనించినయెడల వారిదద్రు హేయకిర్యను చేసిరిగనుక వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను; తమ 

శిక్షకు తామే కారకులు. ఒకడు సతరీని ఆమె తలిల్ని పెండిల్ చేసికొనినయెడల అది దుషాక్మపర్వరత్న. 

దుషాక్మపర్వరత్న మీ మధయ్ నుండకుండ వానిని వారిని అగిన్తో కాలచ్వలెను. జంతు శయనము 

చేయువానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను; ఆ జంతువును చంపవలెను. సతరీ తనున్ జంతువు పొందునటుల్ 

దాని సమీపించినయెడల ఆ సతరీకిని ఆ జంతువునకును మరణమే విధి; ఆమెను దానిని చంపవలెను; 
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తమ శిక్షకు తామే కారకులు. ఒకడు తన సహోదరిని, అనగా తన తండిర్ కుమారెత్నేగాని తన తలిల్ 

కుమారెత్నేగాని చేరుచ్కొని ఆమె దిసమొలను వాడును వాని దిసమొలను ఆమెయు చూచినయెడల అది 

దురనురాగము. వారికిని తమ జనులయెదుట మరణశిక్ష విధింపవలెను. వాడు తన సహోదరిని 

మానాచాఛ్దనమును తీసెను; తన దోషశిక్షను తాను భరించును. కడగానునన్ సతరీతో శయనించి ఆమె 

మానాచాఛ్దనమును తీసినవాడు ఆమె రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసెను ; ఆమె తన 

రకత్ధారాచాఛ్దనమును తీసివేసెను; వారి పర్జలలోనుండి వారిదద్రిని కొటిట్వేయవలెను. నీ తలిల్ సహోదరి 

మానాచాఛ్దనమునేగాని నీ తండిర్ సహోదరి మానాచాఛ్దనమునేగాని తీయకూడదు; తీసినవాడు తన 

రకత్సంబంధియొకక్ మానాచాఛ్దనమును తీసెను; వారు తమ దోషశిక్షను భరించెదరు. పినతలిల్తోనే 

గాని పెతత్లిల్తోనే గాని శయనించినవాడు తన తలిదండుర్ల సహోదరుల మానాచాఛ్దనమును తీసెను, 

వారు తమ పాపశిక్షను భరించెదరు; సంతానహీనులై మరణమగుదురు. ఒకడు తన సహోదరుని 

భారయ్ను చేరుచ్కొనినయెడల అది హేయము. వాడు తన సహోదరుని మానాచాఛ్దనమును తీసెను; 

వారు సంతానహీనులై యుందురు. కాబటిట్ మీరు నివసించునటుల్ నేను ఏ దేశమునకు మిముమ్ను 

తీసికొని పోవుచునాన్నో ఆ దేశము మిముమ్ను కకిక్వేయకుండునటుల్ మీరు నా కటట్డలనిన్టిని నా 

విధులనిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునన్ జనముల 

ఆచారములనుబటిట్ నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిట్ కిర్యలనిన్యు చేసిరి గనుక నేను వారియందు 

అసహయ్పడితిని. నేను మీతో చెపిప్న మాట యిదే మీరు వారి భూమిని సావ్సథ్య్ముగా పొందుదురు; అది, 

అనగా పాలు తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశము, మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ దాని మీకిచెచ్దను. 

జనములలోనుండి మిముమ్ను వేరుపరచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. కావున మీరు పవితర్ 

జంతువులకును అపవితర్ జంతువులకును పవితర్ పకుష్లకును అపవితర్ పకుష్లకును విభజన 

చేయవలెను. అపవితర్మైనదని నేను మీకు వేరుచేసిన యే జంతువువలననేగాని, యే పకిష్వలననేగాని, 

నేల మీద పార్కు దేనివలననేగాని మిముమ్ను మీరు అపవితర్పరచుకొనకూడదు. మీరు నాకు పరిశుదుధ్లై 

యుండవలెను. యెహోవా అను నేను పరిశుదుధ్డను. మీరు నావారైయుండునటుల్ అనయ్జనులలోనుండి 

మిముమ్ను వేరుపరచితిని. పురుషునియందేమి సతరీయందేమి కరణ్పిశాచియైనను సోదెయైనను 
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ఉండినయెడల వారికి మరణశిక్ష విధింపవలెను, వారిని రాళల్తో కొటట్వలెను. తమ శిక్షకు తామే 

కారకులు.  
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మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులతో ఇటల్నుము మీలో 

ఎవడును తన పర్జలలో శవమును ముటుట్టవలన తనున్ అపవితర్పరచుకొనరాదు. అయితే తనకు 

సమీప రకత్సంబంధులు, అనగా తన తలిల్, తండిర్, కుమారుడు, కుమారెత్, సహోదరుడు, తనకు 

సమీపముగానునన్ శుదధ్ సహోదరియగు అవివాహిత కనయ్క, అను వీరియొకక్ శవమునుముటిట్ తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనవచుచ్ను. అతడు తన పర్జలలో యజమానుడు గనుక తనున్ అపవితర్పరచుకొని 

సామానుయ్నిగా చేసికొనరాదు. వారు తమ తలలు బోడి చేసికొనరాదు. గడడ్పు పర్కక్లను కౌష్రము 

చేసికొనరాదు, కతిత్తో దేహమును కోసికొనరాదు. వారు తమ దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైనవారుగా 

ఉండవలెను. కావున వారు తమ దేవుని నామమును అపవితర్పరచరాదు. ఏలయనగా వారు తమ 

దేవునికి అహారమును, అనగా యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచువారు; కావున వారు 

పరిశుదుధ్లై యుండవలెను. వారు జారసతరీనేగాని భర్షుట్రాలినేగాని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. పెనిమిటి 

విడనాడిన సతరీని పెండిల్ చేసికొనకూడదు. ఏలయనగా యాజకుడు తన దేవునికి పర్తిషిఠ్తుడు. అతడు నీ 

దేవునికి ఆహారమును అరిప్ంచువాడు గనుక నీవు అతని పరిశుదధ్పరచవలెను. మిముమ్ను 

పరిశుదధ్పరచు యెహోవా అను నేను పరిశుదుధ్డను గనుక అతడు మీ దృషిట్కి పరిశుదుధ్డు కావలెను. 

మరియు యాజకుని కుమారెత్ జారతవ్మువలన తనున్ అపవితర్పరచుకొనినయెడల ఆమె తన తండిర్ని 

అపవితర్పరచునది. అగిన్తో ఆమెను దహింపవలెను. పర్ధానయాజకుడగుటకై తన సహోదరులలో 

ఎవరి తలమీద అభిషేకతైలము పోయబడునో, యాజక వసత్రములు వేసికొనుటకు ఎవరు 

పర్తిషిఠ్ంపబడునో అతడు తన తలకపుప్ను తీయరాదు; తన బటట్లను చింపుకొనరాదు; అతడు శవము 

దగగ్రకు పోరాదు; తన తండిర్ శవము వలననేగాని తన తలిల్ శవము వలననేగాని తనున్ 

అపవితర్పరచుకొనరాదు. దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీటముగా అతనిమీద ఉండును గనుక 

అతడు పరిశుదధ్మందిరమును విడిచి వెళల్రాదు ; తన దేవుని పరిశుదధ్మందిరమును 

అపవితర్పరచరాదు; నేను యెహోవాను అతడు కనయ్కను పెండిల్ చేసికొనవలెను. విధవరాలినైనను 

విడనాడబడినదానినైనను భర్షుట్రాలినైనను, అనగా జారసతరీనైనను అటిట్వారిని పెండిల్చేసికొనక తన 

పర్జలలోని కనయ్కనే పెండిల్ చేసికొనవలెను. యెహోవా అను నేను అతని పరిశుదధ్పరచువాడను గనుక 

అతడు తన పర్జలలో తన సంతానమును అపవితర్పరచకూడదని వారితో చెపుప్ము. మరియు 
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యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. నీవు అహరోనుతో ఇటల్నుము నీ సంతతివారిలో ఒకనికి 

కళంకమేదైనను కలిగినయెడల అతడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. 

ఏలయనగా ఎవనియందు కళంకముండునో వాడు గుర్డిడ్వాడేగాని కుంటివాడేగాని ముకిక్డివాడేగాని 

విపరీతమైన అవయవము గలవాడే గాని కాలైనను చేయినైనను విరిగినవాడే గాని గూనివాడేగాని 

గుజుజ్వాడేగాని కంటిలో పువువ్ గలవాడేగాని గజిజ్గలవాడేగాని చిరుగుడుగలవాడేగాని వృషణములు 

నలిగినవాడేగాని సమీపింపకూడదు. యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకముగల యే 

మనుషుయ్డును యెహోవాకు హోమదర్వయ్ములను అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు. అతడు కళంకము 

గలవాడు ; అటిట్వాడు తన దేవునికి ఆహారము అరిప్ంచుటకు సమీపింపకూడదు . 

అతిపరిశుదధ్మైనవేగాని, పరిశుదధ్మైనవేగాని, తన దేవునికి అరిప్ంపబడు ఏ ఆహారవసుత్వులనైనను 

అతడు తినవచుచ్ను. మెటుట్కు అతడు కళంకము గలవాడుగనుక అడడ్తెర యెదుటికి చేరకూడదు; 

బలిపీఠమును సమీపింపకూడదు; నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; వారిని 

పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని 

కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను. నా పరిశుదధ్సథ్లములను అపవితర్పరచకూడదు; 

వారిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని వారితో చెపుప్ము. అటుల్ మోషే అహరోనుతోను, అతని 

కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపెప్ను.   
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఇశార్యేలీయులు నాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటివలన 

అహరోనును అతని కుమారులును నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకుండునటుల్ వారు ఆ 

పరిశుదధ్మైనవాటిని పర్తిషిఠ్తములుగా ఎంచవలెనని వారితో చెపుప్ము; నేను యెహోవాను. నీవు వారితో 

ఇటల్నుము మీ తర తరములకు మీ సమసత్ సంతానములలో ఒకడు అపవితర్త గలవాడై, 

ఇశార్యేలీయులు యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచువాటిని సమీపించినయెడల అటిట్వాడు నా సనిన్ధిని 

ఉండకుండ కొటిట్వేయబడును; నేను యెహోవాను. అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుషఠ్యినను 

సార్వమైనను కలిగినయెడల అటిట్వాడు పవితర్త పొందువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. 

శవమువలని అపవితర్తగల దేనినైనను ముటుట్వాడును సఖ్లితవీరుయ్డును, అపవితర్మైన పురుగునేమి 

యేదో ఒక అపవితర్తవలన అపవితుర్డైన మనుషుయ్నినేమి ముటుట్వాడును, అటిట్ అపవితర్త 

తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు అపవితుర్డగును. అతడు నీళల్తో తన దేహమును 

కడుగుకొనువరకు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినకూడదు. సూరుయ్డు అసత్మించినపుప్డు అతడు 

పవితుర్డగును; తరువాత అతడు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినవచుచ్ను, అవి వానికి ఆహారమే గదా. అతడు 

కళేబరమునైనను చీలచ్బడినదానినైనను తిని దానివలన అపవితర్పరచుకొనకూడదు; నేను 

యెహోవాను. కాబటిట్ నేను విధించిన విధిని అపవితర్పరచి, దాని పాపభారమును మోసికొని దానివలన 

చావకుండునటుల్ ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను వారిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను. అనుయ్డు 

పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, యాజకునియింట నివసించు అనుయ్డేగాని జీతగాడేగాని 

పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినకూడదు, అయితే యాజకుడు కర్యధనమిచిచ్ కొనినవాడును అతని యింట 

పుటిట్నవాడును అతడు తిను ఆహారమును తినవచుచ్ను. యాజకుని కుమారెత్ అనుయ్నికియయ్బడినయెడల 

ఆమె పర్తిషిఠ్తమైన వాటిలో పర్తిషాఠ్రప్ణమును తినకూడదు. యాజకుని కుమారెత్లలో విధవరాలేకాని 

విడనాడబడినదే కాని సంతానము లేనియెడల ఆమె తన బాలయ్మందువలె తన తండిర్ యింటికి తిరిగి 

చేరి తన తండిర్ ఆహారమును తినవచుచ్ను గాని అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు. ఒకడు పొరబాటున 

పర్తిషిఠ్తమైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ పర్తిషిఠ్తమైనదానిలో అయిదవవంతు కలిపి దానితో 

యాజకునికియయ్వలెను. ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్తమైనవాటిని తినుటవలన అపరాధమును 

భరింపకుండునటుల్ తాము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్ దర్వయ్ములను అపవితర్పరచకూడదు. నేను 
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వాటిని పరిశుదధ్పరచు యెహోవానని చెపుప్ము. మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇశార్యేలీయులందరితోను ఇటుల్ చెపుప్ము 

ఇశార్యేలీయుల యింటివారిలోనేగాని ఇశార్యేలీయులలో నివసించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు 

యెహోవాకు దహనబలిగా సేవ్చాఛ్రప్ణములనైనను మొర్కుక్బళల్నైనను అరిప్ంచునో వాడు 

అంగీకరింపబడినటుల్, గోవులలోనుండి యైనను గొఱఱ్మేకలలోనుండి యైనను దోషములేని మగదానిని 

అరిప్ంపవలెను . దేనికి కళంకముండునో దానిని అరిప్ంపకూడదు ; అది మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడదు. ఒకడు మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకేగాని సేవ్చాఛ్రప్ణము అరిప్ంచుటకేగాని 

సమాధానబలి రూపముగా గోవునైనను గొఱఱ్నైనను మేకనైనను యెహోవాకు తెచిచ్నపుప్డు అది 

అంగీకరింపబడునటుల్ దోషములేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు నుండకూడదు. 

గుర్డిడ్దేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడడ్గలదేమి గజిజ్రోగము గలదేమి చిరుగుడు గలదేమి అటిట్వాటిని 

యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు. 

కురూపియైన కోడెనైనను గొఱఱ్ మేకల మందలోని దానినైనను సేవ్చాఛ్రప్ణముగా అరిప్ంపవచుచ్ను గాని 

అది మొర్కుక్బడిగా అంగీకరింపబడదు. వితుత్లు నులిపినదానినేగాని విరిగినదానినేగాని 

చితికినదానినేగాని కోయబడినదానినేగాని యెహోవాకు అరిప్ంపకూడదు; మీ దేశములో అటిట్కారయ్ము 

చేయకూడదు; పరదేశి చేతినుండి అటిట్వాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి ఆహారముగా 

అరిప్ంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా 

అంగీకరింపబడవని చెపుప్ము. మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దూడయేగాని, 

గొఱఱ్పిలల్యేగాని, మేకపిలల్యేగాని, పుటిట్నపుప్డు అది యేడు దినములు దాని తలిల్తో నుండవలెను. 

ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు హోమముగా అంగీకరింప తగును. అయితే అది 

ఆవైనను గొఱఱ్ మేకలలోనిదైనను మీరు దానిని దానిపిలల్ను ఒకక్నాడే వధింపకూడదు. మీరు 

కృతజఞ్తాబలియగు పశువును వధించినపుప్డు అది మీకొరకు అంగీకరింపబడునటుల్గా దానిని 

అరిప్ంపవలెను. ఆనాడే దాని తినివేయవలెను; మరునాటివరకు దానిలో కొంచెమైనను 

మిగిలింపకూడదు ; నేను యెహోవాను . మీరు నా ఆజఞ్లననుసరించి వాటి పర్కారము 

నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. నా పరిశుదధ్నామమును అపవితర్పరచకూడదు, నేను 
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ఇశార్యేలీయులలో ననున్ పరిశుదుధ్నిగా చేసికొందును; నేను మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను. 

నేను మీకు దేవుడనై యుండునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన యెహోవానని 

చెపుప్ము.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము మీరు 

చాటింపవలసిన యెహోవా నియామక కాలములు ఇవే; ఈ కాలములయందు మీరు పరిశుదధ్ 

సంఘములుగా కూడవలెను; నా నియామక కాలములు ఇవి. ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; 

వారము వారము ఏడవ దినము విశార్ంతిదినము; అది పరిశుదధ్సంఘపు దినము. అందులో మీరు ఏ 

పనియైనను చేయకూడదు. మీ సమసత్ నివాసములయందు అది యెహోవా నియమించిన 

విశార్ంతిదినము. ఇవి యెహోవా నియామక కాలములు, నియమించిన కాలములనుబటిట్ మీరు 

చాటింపవలసిన పరిశుదధ్సంఘపు దినములు ఇవి. మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున 

సాయంకాలమందు యెహోవా పసాక్ పండుగ జరుగును. ఆ నెల పదునయిదవ దినమున యెహోవాకు 

పొంగని రొటెట్ల పండుగ జరుగును; ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలెను మొదటి 

దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు 

చేయకూడదు. ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. ఏడవ దినమున 

పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదని వారితో 

చెపుప్ము. మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము నేను 

మీకిచుచ్చునన్ దేశమునకు మీరు వచిచ్ దాని పంటను కోయునపుప్డు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను 

యాజకునియొదద్కు తేవలెను. యెహోవా మిముమ్నంగీకరించునటుల్ అతడు యెహోవా సనిన్ధిని ఆ 

పనను అలాల్డింపవలెను. విశార్ంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాల్డింపవలెను. 

మీరు ఆ పనను అరిప్ంచు దినమున నిరోద్షమైన యేడాది పొటేట్లును యెహోవాకు దహనబలిగా 

అరిప్ంపవలెను దాని నైవేదయ్ము నూనెతో కలిసిన రెండు పదియవ వంతుల గోధుమపిండి. అది 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారప్ణము ముపాప్వు దార్కాష్రసము. మీరు మీ 

దేవునికి అరప్ణము తెచుచ్వరకు ఆ దినమెలల్ మీరు రొటెట్యేమి పేలాలేమి పచచ్ని వెనున్లేమి 

తినకూడదు. ఇది మీ తర తరములకు మీ నివాససథ్లములనిన్టిలో నితయ్మైన కటట్డ. మీరు 

విశార్ంతిదినమునకు మరునాడు మొదలుకొని, అనగా అలాల్డించు పనను మీరు తెచిచ్న దినము 

మొదలుకొని యేడు వారములు లెకిక్ంపవలెను; లెకక్కు తకుక్వకాకుండ ఏడు వారములు ఉండవలెను. 

ఏడవ విశార్ంతిదినపు మరుదినమువరకు మీరు ఏబది దినములు లెకిక్ంచి యెహోవాకు కొర్తత్ఫలముతో 
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నైవేదయ్ము అరిప్ంపవలెను. మీరు మీ నివాసములలోనుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల 

పిండిగల రెండు రొటెట్లను అలాల్డించు అరప్ణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిండితో చేసి 

పులియబెటిట్ కాలచ్వలెను. అవి యెహోవాకు పర్థమ ఫలముల అరప్ణము. మరియు మీరు ఆ రొటెట్లతో 

నిరోద్షమైన యేడు ఏడాది మగ గొఱఱ్పిలల్లను ఒక కోడెదూడను రెండు పెదద్ పొటేట్ళల్ను అరిప్ంపవలెను. 

అవి వారి నైవేదయ్ములతోను వారి పానారప్ణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు ఇంపైన 

సువాసనగల హోమమగును. అపుప్డు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపరిహారారథ్బలిగా అరిప్ంచి 

రెండు ఏడాది గొఱఱ్పిలల్లను సమాధానబలిగా అరిప్ంపవలెను. యాజకుడు పర్థమ ఫలముల రొటెట్లతో 

వాటిని ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను యెహోవా సనిన్ధిని అలాల్డింపవలెను. అవి యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవై 

యాజకునివగును. ఆనాడే మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెనని చాటింపవలెను. అందులో మీరు 

జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ తర తరములకు 

నితయ్మైన కటట్డ. మీరు మీ పంటచేను కోయునపుప్డు నీ పొలము యొకక్ ఓరలను పూరిత్గా 

కోయకూడదు, నీ కోతలో రాలిన పరిగెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును వాటిని 

విడిచిపెటట్వలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను. నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము మీకు 

విశార్ంతిదినము. అందులో జాఞ్పకారథ్ శృంగధవ్ని వినినపుప్డు మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. 

అందులో మీరు జీవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయుట మాని యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 

మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను. ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము 

నిమితత్మైన పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము; అందులో మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. మిముమ్ను 

మీరు దుఃఖపరచుకొని యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. ఆ దినమున మీరు ఏ పనియు 

చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని మీరు మీ నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేసికొనుటకై అది 

పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినము. ఆ దినమున తనున్ తాను దుఃఖపరుచుకొనని పర్తివాడు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయు పర్తివానిని వాని పర్జలలో నుండకుండ నాశము 

చేసెదను. అందులో మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు. అది మీ సమసత్ నివాసములలో మీ 

తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డ. అది మీకు మహా విశార్ంతిదినము, మిముమ్ను మీరు 
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దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల తొమిమ్దవనాటి సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి 

సాయంకాలమువరకు మీరు విశార్ంతిదినముగా ఆచరింపవలెను. మరియు యెహోవా మోషేకు 

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఈ యేడవ నెల పదునయిదవ దినము 

మొదలుకొని యేడు దినములవరకు యెహోవాకు పరణ్శాలల పండుగను జరుపవలెను. వాటిలో 

మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడవలెను. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే 

పనియు చేయకూడదు. ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. ఎనిమిదవ 

దినమున మీరు పరిశుదధ్సంఘముగా కూడి యెహోవాకు హోమారప్ణము చేయవలెను. అది మీకు వర్త 

దినముగా ఉండును. అందులో మీరు జీవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. యెహోవా 

నియమించిన విశార్ంతిదినములు గాకయు, మీరు దానములనిచుచ్ దినములు గాకయు, మీ 

మొర్కుక్బడి దినములు గాకయు, మీరు యెహోవాకు సేవ్చాఛ్రప్ణములనిచుచ్ దినములు గాకయు, 

యెహోవాకు హోమదర్వయ్మునేమి దహనబలి దర్వయ్మునేమి నైవేదయ్మునేమి బలినేమి 

పానీయారప్ణములనేమి అరిప్ంచుటకై పరిశుదధ్సంఘపు దినములుగా మీరు చాటింపవలసిన యెహోవా 

నియామక కాలములు ఇవి. ఏ అరప్ణ దినమున ఆ అరప్ణమును తీసికొనిరావలెను. అయితే ఏడవ నెల 

పదునయిదవ దినమున మీరు భూమిపంటను కూరుచ్కొనగా ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగ 

ఆచరింపవలెను. మొదటి దినము విశార్ంతిదినము, ఎనిమిదవ దినము విశార్ంతిదినము. మొదటి 

దినమున మీరు దబబ్పండల్ను ఈతమటట్లను గొంజిచెటల్ కొమమ్లను కాలువలయొదద్నుండు నిరవంజి 

చెటల్ను పటుట్కొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని ఉతస్హించుచుండవలెను. అటుల్ 

మీరు ఏటేట ఏడు దినములు యెహోవాకు పండుగగా ఆచరింపవలెను. ఇది మీ తర తరములలో 

నితయ్మైన కటట్డ. ఏడవ నెలలో దానిని ఆచరింపవలెను. నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి 

ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచినపుప్డు వారిని పరణ్శాలలో నివసింపచేసితినని మీ జనులు ఎరుగునటుల్ 

ఏడు దినములు మీరు పరణ్శాలలలో నివసింపవలెను. ఇశార్యేలీయులలో పుటిట్న వారందరు 

పరణ్శాలలలో నివసింపవలెను.  నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. అటుల్ మోషే ఇశార్యేలీయులకు 

యెహోవా నియామక కాలములను తెలియచెపెప్ను.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దీపము నితయ్ము వెలుగుచుండునటుల్ 

పర్దీపముకొరకు దంచితీసిన అచచ్మైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించుము. 

పర్తయ్క్షపు గుడారములో శాసనముల అడడ్తెరకు వెలుపల అహరోను సాయంకాలము మొదలుకొని 

ఉదయమువరకు అది వెలుగునటుల్గా యెహోవా సనిన్ధిని దాని చకక్పరచవలెను. ఇది మీ తర 

తరములకు నితయ్మైన కటట్డ. అతడు నిరమ్లమైన దీపవృక్షముమీద పర్దీపములను యెహోవా సనిన్ధిని 

నితయ్ము చకక్పరచవలెను. నీవు గోధుమలపిండిని తీసికొని దానితో పండెర్ండు భక్షయ్ములను 

వండవలెను. ఒకొక్కక్ భక్షయ్మున సేరు సేరు పిండి యుండవలెను. యెహోవా సనిన్ధిని నిరమ్లమైన 

బలల్మీద ఆరేసి భక్షయ్ములు గల రెండు దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలెను. ఒకొక్కక్ దొంతిమీద 

సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణి ఉంచవలెను. అది యెహోవా యెదుట మీ ఆహారమునకు జాఞ్పకారథ్మైన 

హోమముగా ఉండును . యాజకుడు పర్తి విశార్ంతిదినమున నితయ్ నిబంధననుబటిట్ 

ఇశార్యేలీయులయొదద్ దాని తీసికొని నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని చకక్పరచవలెను. అది 

అహరోనుకును అతని సంతతివారికి ఉండవలెను. వారు పరిశుదధ్సథ్లములో దాని తినవలెను. నితయ్మైన 

కటట్డచొపుప్న యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది అతిపరిశుదధ్ము. ఇశార్యేలీయురాలగు ఒక 

సతరీకిని ఐగుపీత్యుడగు ఒక పురుషునికిని పుటిట్నవాడొకడు ఇశార్యేలీయుల మధయ్కు వచెచ్ను. ఆ 

ఇశార్యేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశార్యేలీయునికిని పాళెములో పోరుపడగా ఆ 

ఇశార్యేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషించి శపింపగా జనులు మోషేయొదద్కు 

వాని తీసికొనివచిచ్రి. వాని తలిల్పేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను గోతిర్కుడైన దిబీర్ కుమారెత్ యెహోవా 

యేమి సెలవిచుచ్నో తెలిసికొనువరకు వానిని కావలిలో ఉంచిరి.  అపుప్డు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను. శపించినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; వాని శాపవచనమును 

వినినవారందరు వాని తలమీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సరవ్సమాజము రాళల్తో వాని 

చావగొటట్వలెను. మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తన దేవుని శపించువాడు తన 

పాపశిక్షను భరింపవలెను. యెహోవా నామమును దూషించువాడు మరణశిక్ష నొందవలెను; 

సరవ్సమాజము రాళల్తో అటిట్ వానిని చావగొటట్వలెను. పరదేశియేగాని సవ్దేశియేగాని యెహోవా 

నామమును దూషించినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. ఎవడైనను ఒకనిని పార్ణహతయ్ 
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చేసినయెడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. జంతు పార్ణహతయ్ చేసినవాడు పార్ణమునకు 

పార్ణమిచిచ్ దాని నషట్ము పెటుట్కొనవలెను. ఒకడు తన పొరుగువానికి కళంకము కలుగజేసినయెడల 

వాడు చేసినటుల్ వానికి చేయవలెను. విరుగగొటట్బడిన దాని విషయములో విరుగగొటట్బడుటయే శిక్ష. 

కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్, చెలల్వలెను. వాడు ఒకనికి కళంకము కలుగజేసినందున వానికి కళంకము 

కలుగజేయవలెను. జంతువును చావగొటిట్నవాడు దాని నషట్ము నిచుచ్కొనవలెను. నరహతయ్ 

చేసినవానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను. మీరు పక్షపాతము లేక తీరుప్ తీరచ్వలెను. మీలోనునన్ పరదేశికి 

మీరు చేసినటుట్ మీ సవ్దేశికిని చేయవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని వారితో చెపుప్ము అనెను. 

కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపెప్ను శపించిన వానిని పాళెము వెలుపలికి 

తీసికొనిపోయి రాళల్తో వాని చావగొటట్వలెను, యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుట్ ఇశార్యేలీయులు 

చేసిరి.  
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మరియు యెహోవా సీనాయి కొండమీద మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో 

ఇటల్నుము నేను మీకిచుచ్చునన్ దేశములోనికి మీరు వచిచ్న తరువాత ఆ భూమికూడ యెహోవా పేరట 

విశార్ంతికాలమును, ఆచరింపవలెను. ఆరు సంవతస్రములు నీ చేను వితత్వలెను. ఆరు 

సంవతస్రములు నీ ఫలవృక్షములతోటను బదిద్ంచి దాని ఫలములను కూరుచ్కొనవచుచ్ను. ఏడవ 

సంవతస్రము భూమికి మహా విశార్ంతికాలము, అనగా యెహోవా పేరట విశార్ంతి సంవతస్రముగా 

ఉండవలెను. అందులో నీ చేను వితత్కూడదు; నీ ఫలవృక్షములతోటను శుదిధ్పరచకూడదు. నీ కారుచేల 

పంటను కోసికొనకూడదు, శుదిధ్పరచని నీ వృక్షఫలములను ఏరుకొనకూడదు; అది భూమికి విశార్ంతి 

సంవతస్రము. అపుప్డు భూమియొకక్ విశార్ంతి సంవతస్ర ససయ్ము నీకును నీ దాసునికిని నీ దాసికిని నీ 

జీతగానికిని నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును. మరియు నీ పశువులకును నీ దేశ 

జంతువులకును దాని పంట అంతయు మేతగా ఉండును. మరియు ఏడు విశార్ంతి సంవతస్రములను, 

అనగా ఏడేసి యేండుల్గల సంవతస్రములను లెకిక్ంపవలెను. ఆ యేడు విశార్ంతి సంవతస్రముల 

కాలము నలుబది తొమిమ్ది సంవతస్రములగును. ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సవ్దేశమంతట 

శృంగనాదము చేయవలెను. పార్యశిచ్తాత్రథ్ దినమున మీ దేశమంతట ఆ శృంగనాదము చేయవలెను. 

మీరు ఆ సంవతస్రమును, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రమును పరిశుదధ్పరచి మీ దేశవాసులకందరికి 

విడుదల కలిగినదని చాటింపవలెను; అది మీకు సునాదముగా నుండును; అపుప్డు మీలో పర్తివాడు 

తన సావ్సథ్య్మును తిరిగి పొందవలెను; పర్తివాడు తన కుటుంబమునకు తిరిగిరావలెను. ఆ 

సంవతస్రము, అనగా ఏబదియవ సంవతస్రము మీకు సునాదకాలము. అందులో మీరు వితత్కూడదు 

కారుపంటను కోయకూడదు శుదిధ్పరచని నీ ఫలవృక్షముల పండల్ను ఏరుకొనకూడదు. అది సునాద 

కాలము; అది మీకు పరిశుదధ్మగును, పొలములో దానంతట అదే పండిన పంటను మీరు తినెదరు. ఆ 

సునాద సంవతస్రమున మీలో పర్తివాడు తన సావ్సథ్య్మును మరల పొందవలెను. నీవు నీ 

పొరుగువానికి వెలకు ఇచిచ్న దేని విషయములోకాని నీ పొరుగువాని దగగ్ర నీవు కొనిన దేని 

విషయములో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు. సునాద సంవతస్రమైన తరువాత గడచిన 

యేండల్ లెకక్చొపుప్న నీ పొరుగువానియొదద్ నీవు దానిని కొనవలెను. పంటల లెకక్చొపుప్న అతడు నీకు 

దానిని అమమ్వలెను. ఆ సంవతస్రముల లెకక్ హెచిచ్నకొలది దాని వెల హెచిచ్ంపవలెను, ఆ 
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సంవతస్రముల లెకక్ తగిగ్నకొలది దాని వెల తగిగ్ంపవలెను. ఏలయనగా పంటల లెకక్చొపుప్న అతడు 

దాని నీకు అముమ్ను గదా. మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. కాబటిట్ మీరు నా కటట్డలను నా విధులను గైకొని వాటిననుసరించి 

నడుచుకొనవలెను. అపుప్డు మీరు ఆ దేశములో సురకిష్తముగా నివసించెదరు, ఆ భూమి ఫలించును. 

మీరు తృపిత్గా భుజించి దానిలో సురకిష్తముగా నివసించెదరు. ఏడవ యేట మేము ఏమి తిందుము? 

ఇదిగో మేము చలల్ను పంటకూరచ్ను వలల్గాదే అనుకొందురేమో. అయితే నేను ఆరవయేట నా దీవెన 

మీకు కలుగునటుల్ ఆజాఞ్పించెదను; అది మూడేండల్ పంటను మీకు కలుగజేయును. మీరు ఎనిమిదవ 

సంవతస్రమున వితత్నములు వితిత్ తొమిమ్దవ సంవతస్రమువరకు పాతపంట తినెదరు; దాని పంటను 

కూరుచ్వరకు పాతదానిని తినెదరు. భూమిని శాశవ్త వికర్యము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు 

నాయొదద్ కాపురమునన్ పరదేశులు. మీ సావ్సథ్య్మైన పర్తి పొలము మరల విడిపింపబడునటుల్గా దాని 

అముమ్కొనవలెను. నీ సహోదరుడు బీదవాడై తన సావ్సథ్య్ములో కొంత అమిమ్న తరువాత అతనికి 

సమీప బంధువుడు విడిపింప వచిచ్నయెడల తన సహోదరుడు అమిమ్నదానిని అతడు విడిపించును. 

అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాని విడిపించుకొనుటకు కావలసిన సొముమ్ 

సంపాదించినయెడల దానిని అమిమ్నది మొదలుకొని గడచిన సంవతస్రములు లెకిక్ంచి యెవరికి 

దానిని అమెమ్నో వారికి ఆ శేషము మరల ఇచిచ్ తన సావ్సథ్య్మును పొందును. అతనికి దాని 

రాబటుట్కొనుటకై కావలసిన సొముమ్ దొరకనియెడల అతడు అమిమ్న సొతుత్ సునాద సంవతస్రమువరకు 

కొనినవాని వశములో ఉండవలెను. సునాద సంవతస్రమున అది తొలగిపోవును; అపుప్డతడు తన 

సావ్సథ్య్మును మరల నొందును. ఒకడు పార్కారముగల ఊరిలోని నివాసగృహమును అమిమ్నయెడల 

దాని అమిమ్నదినము మొదలుకొని నిండు సంవతస్రములోగా దాని విడిపింపవచుచ్ను; ఆ 

సంవతస్రదినములోనే దాని విడిపించుకొనవచుచ్ను. అయితే ఆ సంవతస్రదినములు నిండకమునుపు 

దాని విడిపింపనియెడల పార్కారముగల ఊరిలోనునన్ ఆ యిలుల్ కొనినవానికి వాని తర తరములకు 

అది సిథ్రముగానుండును. అది సునాద కాలమున తొలగిపోదు. చుటుట్ను పార్కారములులేని 

గార్మములలోని యిండల్ను వెలిపొలములుగా ఎంచవలెను. అవి విడుదల కావచుచ్ను; అవి 

సునాదకాలములో తొలగిపోవును. అయితే లేవీయుల పటట్ణములు, అనగా వారి సావ్ధీన 
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పటట్ణములలోని యిండల్ను విడిపించుటకు అధికారము లేవీయులకు శాశవ్తముగా ఉండును. 

లేవీయుల పటట్ణముల యిండుల్ ఇశార్యేలీయుల మధయ్నునన్ వారి సావ్సథ్య్ము గనుక ఒకడు 

లేవీయులయొదద్ ఇలుల్ సంపాదించినయెడల పితార్రిజ్త పటట్ణములో అమమ్బడిన ఆ యిలుల్ సునాద 

సంవతస్రమున తొలగిపోవును. వారు తమ పటట్ణముల పార్ంత భూములను అముమ్కొనకూడదు; అవి 

వారికి శాశవ్త సావ్సథ్య్ము. పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై నిరాధారుడై 

నీయొదద్కు వచిచ్నయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అతడు నీవలన బర్దుకవలెను. నీ 

దేవునికి భయపడి వానియొదద్ వడిడ్నైనను తీసికొనకూడదు; నీ సహోదరుడు నీవలన బర్దుకవలెను. నీ 

రూకలు వానికి వడిడ్కియయ్కూడదు; నీ ఆహారమును వానికి లాభమున కియయ్కూడదు. నేను మీకు 

కనాను దేశమునిచిచ్ మీకు దేవుడగునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన 

యెహోవాను. నీయొదద్ నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమమ్బడినయెడల వానిచేత 

బానిససేవ చేయించుకొనకూడదు. వాడు జీతగానివలెను పరవాసివలెను నీయొదద్ నివసించు సునాద 

సంవతస్రమువరకు నీయొదద్ దాసుడుగా ఉండవలెను. అపుప్డతడు తన పితరుల సావ్సథ్య్మును మరల 

అనుభవించునటుల్ తన పిలల్లతో కూడ నీయొదద్నుండి బయలుదేరి తన వంశసుథ్లయొదద్కు తిరిగి 

వెళల్వలెను. ఏలయనగా వారు నాకే దాసులైయునాన్రు, నేను ఐగుపుత్లోనుండి వారిని రపిప్ంచితిని; 

దాసులను అమిమ్నటుల్ వారిని అమమ్కూడదు; నీ దేవునికి భయపడి అటిట్వానిని కఠినముగా చూడకుము. 

మీ చుటుట్పటల్నునన్ జనములలో నుండి దాసీలను దాసులను కొనవచుచ్ను. మరియు మీ మధయ్ 

నివసించు పరదేశులను నీ దేశములో వారికి పుటిట్నవారిని కొనవచుచ్ను; వారు మీ సొతత్గుదురు. మీ 

తరువాత మీ సంతతివారికి సావ్సథ్య్ముగా ఉండునటుల్ మీరు ఇటిట్వారిని సవ్తంతిర్ంచుకొనవచుచ్ను; 

వారు శాశవ్తముగా మీకు దాసులగుదురు కాని, ఇశార్యేలీయులైన మీరు సహోదరులు గనుక 

ఒకనిచేత ఒకడు కఠినసేవ చేయించుకొనకూడదు. పరదేశియేగాని నీయొదద్ నివసించువాడేగాని 

ధనసంపాదనము చేసికొనునపుప్డు అతనియొదద్ నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీయొదద్ 

నివసించు ఆ పరదేశికైనను ఆ పరదేశి కుటుంబములో వేరొకనికైనను తనున్ అముమ్కొనినయెడల తనున్ 

అముమ్కొనిన తరువాత వానికి విడుదల కావచుచ్ను. వాని సహోదరులలో ఒకడు వానిని 

విడిపింపవచుచ్ను. వాని పినతండిర్యేగాని పినతండిర్ కుమారుడేగాని వాని వంశములో వాని 
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రకత్సంబంధియేగాని వాని విడిపింపవచుచ్ను. కావలసిన కర్యధనము వానికి దొరికినయెడల తనున్ 

తాను విడిపించుకొనవచుచ్ను. అపుప్డు వాడు అమమ్బడిన సంవతస్రము మొదలుకొని సునాద 

సంవతస్రమువరకు తనున్ కొనినవానితో లెకక్ చూచుకొనవలెను. వాని కర్యధనము ఆ సంవతస్రముల 

లెకక్చొపుప్న ఉండవలెను. తాను జీతగాడైయుండిన దినముల కొలది ఆ కర్యధనమును 

తగిగ్ంపవలెను. ఇంక అనేక సంవతస్రములు మిగిలియుండినయెడల వాటినిబటిట్ తనున్ అమిమ్న 

సొముమ్లో తన విమోచన కర్యధనమును మరల ఇయయ్వలెను. సునాద సంవతస్రమునకు కొనిన్ 

సంవతస్రములే తకుక్వైనయెడల అతనితో లెకక్ చూచుకొని సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న తన 

విమోచన కర్యధనమును అతనికి చెలిల్ంపవలెను. ఏటేటికి జీతగానివలె వాడతనియొదద్ ఉండవలెను. 

అతడు మీ కనున్లయెదుట వానిచేత కఠినముగా సేవ చేయించకూడదు. అతడు ఈ రీతిగా 

విడిపింపబడనియెడల సునాద సంవతస్రమున వాడు తన పిలల్లతో కూడ విడుదలనొందును. 

ఏలయనగా ఇశార్యేలీయులు నాకే దాసులు; నేను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నా దాసులే. 

నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  
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మీరు విగర్హములను చేసికొనకూడదు. చెకిక్న పర్తిమనుగాని బొమమ్నుగాని నిలువపెటట్కూడదు. మీరు 

సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెకక్బడిన రాతిని మీ దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ 

దేవుడనైన యెహోవాను. నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను మీరు ఆచరింపవలెను, నా 

పరిశుదధ్మందిరమును సనామ్నింపవలెను, నేను యెహోవాను. మీరు నా కటట్డలనుబటిట్ నడుచుకొని నా 

ఆజఞ్లను ఆచరించి వాటిని అనుసరించి పర్వరిత్ంచినయెడల మీ వరష్కాలములలో మీకు వరష్మిచెచ్దను, 

మీ భూమి పంటలనిచుచ్ను, మీ పొలములచెటుల్ ఫలించును, మీ దార్క్షపండల్ కాలమువరకు మీ నూరుప్ 

సాగుచుండును, మీరు తృపిత్గా భుజించి మీ దేశములో నిరభ్యముగా నివసించెదరు. ఆ దేశములో 

నేను మీకు కేష్మము కలుగజేసెదను. మీరు పండుకొనునపుప్డు ఎవడును మిముమ్ను భయపెటట్డు, ఆ 

దేశములో దుషట్మృగములు లేకుండ చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడగ్మురాదు; మీరు మీ శతుర్వులను 

తరిమెదరు; వారు మీ యెదుట ఖడగ్ముచేత పడెదరు. మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని 

తరుముదురు; నూరుమంది పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శతుర్వులు మీయెదుట ఖడగ్ముచేత 

కూలుదురు. ఏలయనగా నేను మిముమ్ను కటాకిష్ంచి మీకు సంతానమిచిచ్ మిముమ్ను విసత్రింపచేసి 

మీతో నేను చేసిన నిబంధనను సాథ్పించెదను. మీరు చాలాకాలము నిలువైయునన్ పాతగిలిన 

ధానయ్మును తినెదరు; కొర్తత్ది వచిచ్నను పాతది మిగిలియుండును. నా మందిరమును మీ మధయ్ 

ఉంచెదను; మీ యందు నా మనసుస్ అసహయ్పడదు. నేను మీ మధయ్ నడిచెదను మీకు 

దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు పర్జలైయుందురు. మీరు ఐగుపీత్యులకు దాసులు కాకుండ వారి 

దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచితిని; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను 

తెంపి మిముమ్ను నిలువుగా నడవచేసితిని. మీరు నా మాట వినక నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక నా 

కటట్డలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరింపక నా నిబంధనను మీరునటుల్ మీరు 

నా తీరుప్ల విషయమై అసహియ్ంచుకొనినయెడలను, నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనున్లను 

కీష్ణింపచేయునటిట్యు పార్ణమును ఆయాసపరచునటిట్యు తాప జవ్రమును క్షయ రోగమును మీ 

మీదికి రపిప్ంచెదను. మీరు వితిత్న వితత్నములు మీకు వయ్రథ్ములగును, మీ శతుర్వులు వాటిపంటను 

తినెదరు; నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు చంపబడెదరు; మీ విరోధులు 

మిముమ్ను ఏలెదరు; మిముమ్ను ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు పారిపోయెదరు. ఇవనిన్యు 
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సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా 

మిముమ్ను దండించెదను. మీ బల గరవ్మును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి 

ఇతత్డివలెను ఉండచేసెదను. మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ 

దేశవృక్షములు ఫలమియయ్కుండును. మీరు నా మాట విననొలల్క నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల 

నేను మీ పాపములనుబటిట్ మరి ఏడంతలుగా మిముమ్ను బాధించెదను . మీ మధయ్కు 

అడవిమృగములను రపిప్ంచెదను; అవి మిముమ్ను సంతానరహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి 

మిముమ్ను కొదిద్మందిగా చేయును. మీ మారగ్ములు పాడైపోవును. శిక్షల మూలముగా మీరు 

నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేనుకూడ మీకు విరోధముగా నడిచెదను; మీ 

పాపములనుబటిట్ ఇక ఏడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. మీమీదికి ఖడగ్మును రపిప్ంచెదను; అది 

నా నిబంధన విషయమై పర్తిదండన చేయును; మీరు మీ పటట్ణములలో కూడియుండగా మీ మధయ్కు 

తెగులును రపిప్ంచెదను; మీరు శతుర్వులచేతికి అపప్గింపబడెదరు. నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ 

పార్ణాధారమును తీసివేసిన తరువాత పదిమంది సతరీలు ఒకక్ పొయియ్లోనే మీకు ఆహారము వండి 

తూనికెచొపుప్న మీ ఆహారమును మీకు మరల ఇచెచ్దరు, మీరు తినెదరు గాని తృపిత్పొందరు. నేను 

ఈలాగు చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల నేను కోపపడి 

మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములనుబటిట్ యేడంతలుగా మిముమ్ను దండించెదను. 

మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెత్ల మాంసమును తినెదరు. నేను మీ 

యునన్తసథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ విగర్హములను పడగొటెట్దను; మీ బొమమ్ల పీనుగులమీద మీ 

పీనుగులను పడవేయించెదను. నా మనసుస్ మీయందు అసహయ్పడును, నేను మీ పటట్ణములను 

పాడుచేసెదను; మీ పరిశుదధ్సథ్లములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను 

ఆఘార్ణింపను. నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ శతుర్వులు దాని 

చూచి ఆశచ్రయ్పడెదరు. జనములలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటిట్ మీవెంట కతిత్ దూసెదను, మీ దేశము 

పాడైపోవును, మీ పటట్ములు పాడుపడును. మీరు మీ శతుర్వుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము 

పాడైయునన్ దినములనిన్యు అది తన విశార్ంతికాలములను అనుభవించును. అది పాడైయుండు 

దినములనిన్యు అది విశర్మించును. మీరు దానిలో నివసించినపుప్డు అది విశార్ంతికాలములో 
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పొందకపోయిన విశార్ంతిని అది పాడైయుండు దినములలో అనుభవించును. మీలో మిగిలినవారు 

తమ శతుర్వుల దేశములలో ఉండగా వారి హృదయములలో అధైరయ్ము పుటిట్ంచెదను; 

కొటుట్కొనిపోవుచునన్ ఆకు చపుప్డు వారిని తరుమును, ఖడగ్ము ఎదుటనుండి పారిపోవునటుల్ వారు ఆ 

చపుప్డు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే పడెదరు. తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడగ్మును 

చూచినటుట్గా ఒకనిమీదనొకడు పడెదరు; మీ శతుర్వులయెదుట మీరు నిలువలేకపోయెదరు. మీరు 

జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శతుర్వుల దేశము మిముమ్ను తినివేయును. మీలో మిగిలినవారు 

మీ శతుర్వుల దేశములలో తమ దోషములనుబటిట్ కీష్ణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి 

వచిచ్న తమ తండుర్ల దోషములనుబటిట్ కీష్ణించిపోయెదరు. వారు నాకు విరోధముగా చేసిన 

తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ తండుర్ల దోషమును ఒపుప్కొని, తాము నాకు విరోధముగా 

నడిచితిమనియు నేను తమకు విరోధముగా నడిచితిననియు, తమ శతుర్వుల దేశములోనికి తముమ్ను 

రపిప్ంచితిననియు, ఒపుప్కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు లొంగి తాము చేసిన 

దోషమునకు పర్తిదండనను అనుభవించితిమని ఒపుప్కొనినయెడల, నేను యాకోబుతో చేసిన నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; నేను ఇసాస్కుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబార్హాముతో 

చేసిన నా నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొందును; ఆ దేశమును కూడ జాఞ్పకము చేసికొందును. 

వారిచేత విడువబడి వారు లేనపుప్డు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన విశార్ంతిదినములను 

అనుభవించును. వారు నా తీరుప్లను తిరసక్రించి నా కటట్డలను అసహియ్ంచుకొనిరి. ఆ హేతువు 

చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష నాయ్యమని ఒపుప్కొందురు. అయితే వారు తమ శతుర్వుల దేశములో 

ఉనన్పుప్డు వారిని నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునటుల్ 

వారియందు అసహయ్పడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను. నేను వారికి దేవుడనై 

యుండునటుల్ వారి పూరివ్కులను జనములయెదుట ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచి వారితో చేసిన 

నిబంధనను ఆ పూరివ్కులనుబటిట్ జాఞ్పకము చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెపుప్ము అనెను. 

యెహోవా మోషే దావ్రా సీనాయి కొండమీద తనకును ఇశార్యేలీయులకును మధయ్ నియమించిన 

కటట్డలును తీరుప్లును ఆజఞ్లును ఇవే.  
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మరియు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము ఒకడు 

విశేషమైన మొర్కుక్బడి చేసినయెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలచొపుప్న వారు యెహోవాకు దాని 

చెలిల్ంపవలెను. నీవు నిరణ్యింపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని అరువది ఏండల్ 

వయసుస్ వరకు మగవానికి పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమువంటి యేబది తులముల వెండి 

నిరణ్యింపవలెను. ఆడుదానికి ముపప్ది తులములు నిరణ్యింపవలెను. అయిదేండుల్ మొదలుకొని 

యిరువది ఏండల్లోపలి వయసుస్గల మగవానికి ఇరువది తులముల వెలను, ఆడుదానికి పది 

తులముల వెలను నిరణ్యింపవలెను. ఒక నెల మొదలుకొని అయిదేండల్లోపలి వయసుస్గల మగవానికి 

అయిదు తులముల వెండి వెలను ఆడుదానికి మూడు తులముల వెండి వెలను నిరణ్యింపవలెను. 

అరువది ఏండల్ పార్యముదాటిన మగవానికి పదునైదు తులముల వెలను ఆడుదానికి పది తులముల 

వెలను నిరణ్యింపవలెను. ఒకడు నీవు నిరణ్యించిన వెలను చెలిల్ంపలేనంత బీదవాడైనయెడల అతడు 

యాజకుని యెదుట నిలువవలెను; అపుప్డు యాజకుడు అతని వెలను నిరణ్యించును. మొర్కుక్కొనిన 

వాని కలిమిచొపుప్న వానికి వెలను నిరణ్యింపవలెను. యెహోవాకు అరప్ణముగా అరిప్ంచు పశువులలో 

పర్తిదానిని యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా ఎంచవలెను. అటిట్దానిని మారచ్కూడదు; చెడడ్దానికి పర్తిగా 

మంచిదానినైనను మంచిదానికి పర్తిగా చెడడ్దానినైనను, ఒకదానికి పర్తిగా వేరొకదానిని ఇయయ్కూడదు. 

పశువుకు పశువును మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా ఇచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తమగును. జనులు 

యెహోవాకు అరిప్ంపకూడని అపవితర్ జంతువులలో ఒకదానిని తెచిచ్నయెడల ఆ జంతువును 

యాజకుని యెదుట నిలువబెటట్వలెను. అది మంచిదైతేనేమి చెడడ్దైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను 

నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడవగు నీవు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. అయితే ఒకడు అటిట్దానిని 

విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవవంతు వానితో కలుపవలెను. ఒకడు తన 

యిలుల్ యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగుటకై దానిని పర్తిషిఠ్ంచినయెడల అది మంచిదైనను చెడడ్దైనను 

యాజకుడు దాని వెలను నిరణ్యింపవలెను; యాజకుడు నిరణ్యించిన వెల సిథ్రమగును. తన యిలుల్ 

పర్తిషిఠ్ంచిన వాడు దాని విడిపింపగోరినయెడల అతడు నీవు నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవవంతు 

దానితో కలుపవలెను; అపుప్డు ఆ యిలుల్ అతనిదగును. ఒకడు తన పితార్రిజ్తమైన పొలములో కొంత 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచినయెడల దాని చలల్బడు వితత్నముల కొలచొపుప్న దాని వెలను 
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నిరణ్యింపవలెను. పందుము యవల వితత్నములు ఏబది తులముల వెండి వెలగలది. అతడు సునాద 

సంవతస్రము మొదలుకొని తన పొలమును పర్తిషిఠ్ంచినయెడల నీవు నిరణ్యించు వెల సిథ్రము. సునాద 

సంవతస్రమైన తరువాత ఒకడు తన పొలమును పర్తిషిఠ్ంచినయెడల యాజకుడు మిగిలిన 

సంవతస్రముల లెకక్చొపుప్న, అనగా మరుసటి సునాద సంవతస్రమువరకు వానికి వెలను 

నిరణ్యింపవలెను. నీవు నిరణ్యించిన వెలలో దాని వారడి తగిగ్ంపవలెను. పొలమును పర్తిషిఠ్ంచినవాడు 

దాని విడిపింపగోరినయెడల నీవు నిరణ్యించిన వెలలో అయిదవ వంతును అతడు దానితో 

కలుపవలెను. అపుప్డు అది అతనిదగును. అతడు ఆ పొలమును విడిపింపనియెడలను వేరొకనికి దాని 

అమిమ్నయెడలను మరి ఎనన్టికిని దాని విడిపింప వీలుకాదు. ఆ పొలము సునాద సంవతస్రమున 

విడుదలకాగా అది పర్తిషిఠ్ంచిన పొలమువలె యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమగును; ఆ సావ్సథ్య్ము 

యాజకునిదగును. ఒకడు తాను కొనిన పొలమును, అనగా తన సావ్సథ్య్ములో చేరనిదానిని 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంచినయెడల యాజకుడు సునాద సంవతస్రమువరకు నిరణ్యించిన వెల చొపుప్న 

అతనికి నియమింపవలెను. ఆ దినమందే నీవు నిరణ్యించిన వెల మేరచొపుప్న యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తముగా దాని చెలిల్ంపవలెను. సునాద సంవతస్రమున ఆ భూమి యెవని పితార్రిజ్తమైనదో వానికి, 

అనగా ఆ పొలమును అమిమ్న వానికి అది తిరిగిరావలెను. నీ వెలలనిన్యు పరిశుదధ్ సథ్లముయొకక్ 

వెలచొపుప్న నిరణ్యింపవలెను. ఒక తులము ఇరువది చినన్ములు. అయితే జంతువులలో తొలిపిలల్ 

యెహోవాది గనుక యెవడును దాని పర్తిషిఠ్ంపకూడదు; అది ఎదద్యిననేమి గొఱఱ్మేకల 

మందలోనిదైననేమి యెహోవాదగును. అది అపవితర్ జంతువైనయెడల వాడు నీవు నిరణ్యించు వెలలో 

అయిదవ వంతు దానితో కలిపి దాని విడిపింపవచుచ్ను. దాని విడిపింపనియెడల నీవు నిరణ్యించిన 

వెలకు దాని అమమ్వలెను. అయితే మనుషుయ్లలోగాని జంతువులలోగాని సావ్సథ్య్మైన పొలములలోగాని 

తనకు కలిగినవాటనిన్టిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు పర్తిషిట్ంచినయెడల పర్తిషిఠ్ంచినదానిని 

అమమ్కూడదు, విడిపింపనుకూడదు, పర్తిషిఠ్ంచిన సమసత్ము యెహోవాకు అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. 

మనుషుయ్లు పర్తిషిఠ్ంచు వాటిలో దేనినైనను విడిపింపక హతము చేయవలెను. భూధానయ్ములలోనేమి 

వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిన్టిలో దశమభాగము యెహోవా సొముమ్; అది యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తమగును. ఒకడు తాను చెలిల్ంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను విడిపింపగోరినయెడల 
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దానిలో అయిదవ వంతును దానితో కలుపవలెను. గోవులలోనేగాని గొఱఱ్ మేకలలోనేగాని, కోలకిర్ంద 

నడుచుననిన్టిలో దశమభాగము పర్తిషిఠ్తమగును. అది మంచిదో చెడడ్దో పరిశోధింపకూడదు, దాని 

మారచ్కూడదు. దాని మారిచ్నయెడల అదియు దానికి మారుగా నిచిచ్నదియు పర్తిషిఠ్తములగును; 

అటిట్దాని విడిపింపకూడదని చెపుప్ము. ఇవి యెహోవా సీనాయి కొండమీద ఇశార్యేలీయుల కొరకు 

మోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్లు. 
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