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లేవీ 1:1 యెహోవా మోషేను పిలిచి ప్రత్ాక్షపు గుడారములోనుాండి అత్నికీలాగు సెలవిచ్చెను. 
లేవీ 1:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి అర్పాంచునపుపడు, 
గోవుల మాందలోనుాండిగాని గొఱ్ఱల మాందలోనుాండిగాని మేకల మాందలోనుాండిగాని దానిని 
తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 1:3 అత్డు దహనబలి రూపముగా అర్పాంచునది గోవులలోనిదైనయెడల నిరో్దషమైన మగదానిని 
తీసికొనిరావలెను. తాను యెహోవా సనిిధిని అాంగీకర్ాంపబడునట్లల ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునకు దానిని తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 1:4 అత్డు దహనబలిగా అర్పాంచు పశువు త్లమీద త్న చ్చయ్యానుాంచవలెను; అత్ని నిమిత్తము 
ప్రాయశ్చెత్తము కలుగునట్లల అది అత్ని పక్షముగా అాంగీకర్ాంపబడును. 
లేవీ 1:5 అత్డు యెహోవా సనిిధిని ఆ కోడెదూడను వధిాంచిన త్రువాత్ యాజకులైన అహర్దను 
కుమారులు దాని రకతమును తెచిె ప్రత్ాక్షపు గుడారము ఎదుట్నుని బలిపీఠముచుట్లు ఆ రకతమును 
ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 1:6 అపుపడత్డు దహనబలి రూపమైన ఆ పశుచరమమును ఒలిచి, దాని అవయవములను 
విడదీసిన త్రువాత్ 

లేవీ 1:7 యాజకుడైన అహర్దను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగ్నియుాంచి ఆ అగ్నిమీద కట్టులను 
చకకగా పేరెవలెను. 
లేవీ 1:8 అపుపడు యాజకులైన అహర్దను కుమారులు ఆ అవయవములను త్లను క్రొవుాను 
బలిపీఠము మీదనుని అగ్నిమీది కట్టులపైని చకకగా పేరెవలెను. దాని ఆాంత్రములను కళ్లను నీళ్లతో 
కడుగవలెను. 
లేవీ 1:9 అది యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగల దహనబలియగునట్లల యాజకుడు దానినాంత్యు 
బలిపీఠముమీద దహాంపవలెను. 
లేవీ 1:10 దహనబలిగా అత్డు అర్పాంచునది గొఱ్ఱలయొకకగాని మేకలయొకకగాని 
మాందలోనిదైనయెడల అత్డు నిరో్దషమైన మగదాని తీసికొని వచిె 



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   లేవీయకాండము 

Page 6 of 125 

లేవీ 1:11 బలిపీఠపు ఉత్తరదికుకన యెహోవా సనిిధిని దానిని వధిాంపవలెను. యాజకులగు అహర్దను 
కుమారులు బలిపీఠముచుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 1:12 దాని అవయవములను దాని త్లను క్రొవుాను విడదీసిన త్రువాత్ యాజకుడు బలిపీఠము 
మీదనుని అగ్నిమీది కట్టులపైని చకకగా పేరెవలెను. 
లేవీ 1:13 దాని ఆాంత్రములను కళ్లను నీళ్లతో కడుగవలెను. అపుపడు యాజకుడు దానినాంత్యు తెచిె 
బలిపీఠముమీద దానిని దహాంపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగల 
హోమము. 
లేవీ 1:14 అత్డు యెహోవాకు దహనబలిగా అర్పాంచునది పక్షజాతిలోనిదైనయెడల తెలల 
గువాలలోనుాండి గాని పావురపు పిలలలలోనుాండి గాని తేవలెను. 
లేవీ 1:15 యాజకుడు బలిపీఠము దగగరకు దాని తీసికొనివచిె దాని త్లను త్రాంచి బలిపీఠముమీద 
దాని దహాంపవలెను, దాని రకతమును బలిపీఠము ప్రకకను పిాండవలెను. 
లేవీ 1:16 మర్యు దాని మలముతో దాని పొట్ును ఊడదీసి బలిపీఠము తూరుపదికుకన బూడిదెను 
వేయుచోట్ దానిని పారవేయవలెను. 
లేవీ 1:17 అత్డు దాని రెకకలసాందున దాని చీలెవలెను గాని అవయవ విభాగములను 
విడదీయకూడదు. యాజకుడు బలిపీఠముమీద, అనగా అగ్నిమీది కట్టులపైని దానిని దహాంపవలెను. 
అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగల హోమము.  
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లేవీ 2:1 ఒకడు యెహోవాకు నైవేదాము చేయునపుపడు అత్డు అర్పాంచునది గోధుమపిాండిదై 
యుాండవలెను. అత్డు దానిమీద నూనెపోసి సాంబ్రాణి వేసి 

లేవీ 2:2 యాజకులగు అహర్దను కుమారులయొదోకు దానిని తేవలెను. అాందులోనుాండి యాజకుడు 
త్న చేరతో చేరెడు నూనెయు చేరెడు గోధుమపిాండియు దాని సాంబ్రాణి అాంత్యు తీసికొని 
యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగల హోమముగా బలిపీఠముమీద అాందులో ఒక భాగమును 
జాాపకరథముగా దహాంపవలెను. 
లేవీ 2:3 ఆ నైవేదా శేషము అహర్దనుకును అత్ని కుమారులకును ఉాండును. యెహోవాకు అర్పాంచు 
హోమములలో అది అతిపర్శుదధము. 
లేవీ 2:4 నీవు పొయ్యాలో కలిెన నైవేదాము చేయునపుపడు అది నూనె కలిసినదియు, 
పొాంగనిదియునైన గోధుమపిాండి అపపడములే గాని నూనె రాచినదియు పొాంగనిదియునైన పూరీలేగాని 
కవలెను. 
లేవీ 2:5 నీ అరపణము పెనముమీద కలిెన నైవేదామైనయెడల అది నూనె కలిసినదియు 
పొాంగనిదియునైన గోధుమపిాండిదై యుాండవలెను. 
లేవీ 2:6 అది నైవేదాము గనుక నీవు దాని ముకకలుగా త్రాంచి వాటిమీద నూనె పోయవలెను. 
లేవీ 2:7 నీవు అర్పాంచునది కుాండలో వాండిన నైవేదామైనయెడల నూనె కలిసిన గోధుమపిాండితో 
దానిని చేయవలెను. 
లేవీ 2:8 వాటితో చేయబడిన నైవేదామును యెహోవా యొదోకు తేవలెను. యాజకుని యొదోకు దానిని 
తెచిెన త్రువాత్ అత్డు బలిపీఠము దగగరకు దానిని తేవలెను 

లేవీ 2:9 అపుపడు యాజకుడు ఆ నైవేదాములో ఒక భాగమును జాాపకరథముగా తీసి బలిపీఠముమీద 
యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగల హోమముగా దాని దహాంపవలెను. 
లేవీ 2:10 ఆ నైవేదా శేషము అహర్దనుకును అత్ని కుమారులకును జాందును. యెహోవాకు అర్పాంచు 
హోమములలో అది అతిపర్శుదధము. 
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లేవీ 2:11 మీరు యెహోవాకు చేయు నైవేదామేదియు పులిసి పొాంగ్ననదానితో చేయకూడదు. 
ఏలయనగా పులిసినదైనను తేనెయైనను యెహోవాకు హోమముగా దహాంపవలదు. 
లేవీ 2:12 ప్రథమఫలముగా యెహోవాకు వాటిని అర్పాంపవచుెను గాని బలిపీఠముమీద ఇాంపైన 
సువాసనగా వాటి నర్పాంపవలదు. 
లేవీ 2:13 నీవు అర్పాంచు ప్రతి నైవేదామునకు ఉపుప చేరెవలెను. నీ దేవుని నిబాంధన యొకక ఉపుప నీ 
నైవేదాముమీద ఉాండవలెను, నీ అరపణములనిిటితోను ఉపుప అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 2:14 నీవు యెహోవాకు ప్రథమఫలముల నైవేదామును చేయునపుపడు సరమైన భూమిలో పుటిున 
పచెని వెనుిలలోని ఊచ బియామును వేయ్యాంచి విసిర్ నీ ప్రథమఫలముల నైవేదాముగా 
అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 2:15 అది నైవేదా రూపమైనది, నీవు దానిమీద నూనెపోసి దాని పైని సాంబ్రాణి వేయవలెను. 
లేవీ 2:16 అాందులో జాాపకరథమైన భాగమును, అనగా విసిర్న ధ్యనాములో కొాంత్యు, నూనెలో 
కొాంత్యు, దాని సాంబ్రాణి అాంత్యు యాజకుడు దహాంపవలెను. అది యెహోవాకు హోమము.  
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లేవీ 3:1 అత్డు అర్పాంచునది సమాధ్యనబలియైనయెడల అత్డు గోవులలోనిది తీసికొనివచిెనయెడల 
అది మగదేగాని ఆడుదేగాని యెహోవా సనిిధికి నిరో్దషమైన దానిని తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 3:2 తాను అర్పాంచుదాని త్లమీద త్న చ్చయ్యా ఉాంచి ప్రత్ాక్షపు గుడారము యొకక దాారమున 
దానిని వధిాంపవలెను. యాజకులగు అహర్దను కుమారులు బలిపీఠముచుట్లు దాని రకతమును 
ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 3:3 అత్డు ఆ సమాధ్యన బలిపశువు యొకక ఆాంత్రముల లోపలి క్రొవుాను ఆాంత్రములమీది 
క్రొవాాంత్టిని రెాండు మూత్రగ్రాంధులను వాటిమీదను 

లేవీ 3:4 డొకకలమీదనుని క్రొవుాను కలేజముమీదను మూత్రగ్రాంథుల మీదనుని వపను యెహోవాకు 
హోమముగా అర్పాంవలెను. 
లేవీ 3:5 అహర్దను కుమారులు బలిపీఠముమీద, అనగా అగ్నిమీది కట్టులపైనుని దహనబలి 
ద్రవాముపైని దానిని దహాంపవలెను. అది యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగల హోమము. 
లేవీ 3:6 యెహోవాకు సమాధ్యనబలిగా ఒకడు అర్పాంచునది గొఱ్ఱ మేకలలోనిదైనయెడల అది 
మగదేగాని ఆడుదేగాని నిరో్దషమైనదాని తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 3:7 అత్డర్పాంచు అరపణము గొఱ్ఱపిలలయైనయెడల యెహోవా సనిిధికి దానిని తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 3:8 తాను అర్పాంచుదాని త్లమీద అత్డు త్న చ్చయ్యా ఉాంచి ప్రత్ాక్షపు గుడారము నెదుట్ దానిని 
వధిాంపవలెను. అహర్దను కుమారులు బలిపీఠము చుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 3:9 ఆ సమాధ్యన బలిపశువుయొకక క్రొవుాను ముడిిపూస మొదలుకొని క్రొవిాన తోక అాంత్టిని 
ఆాంత్రములలోని క్రొవుాను ఆాంత్రములమీది క్రొవుా అాంత్టిని 

లేవీ 3:10 రెాండు మూత్రగ్రాంథులను వాటిమీది డొకకలపైనుని క్రొవుాను మూత్రగ్రాంథులమీది 
కలేజముయొకక వపను తీసి యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. 
లేవీ 3:11 యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహాంపవలెను. అది యెహోవాకు హోమ రూపమైన 
ఆహారము. 
లేవీ 3:12 అత్డు అర్పాంచునది మేకయైనయెడల యెహోవా సనిిధికి దానిని తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీ 3:13 తాను దాని త్లమీద చ్చయ్యా ఉాంచి ప్రత్ాక్షపు గుడారము నెదుట్ దానిని వధిాంపవలెను. 
అహర్దను కుమారులు బలిపీఠముచుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 3:14 తాను దానిలో అర్పాంచు ఆాంత్రములను కపుప క్రొవుాను ఆాంత్రములమీది క్రొవుా అాంత్టిని 

లేవీ 3:15 రెాండు మూత్రగ్రాంథులను వాటిమీది డొకకలపైనుని క్రొవుాను రెాండు మూత్రగ్రాంథులపైనుని 
కలేజముయొకక వపను యెహోవాకు హోమముగా అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 3:16 యాజకుడు బలిపీఠముమీద వాటిని దహాంపవలెను. క్రొవాాంత్యు యెహోవాదే; అది 
సువాసనగల హోమ రూపమైన ఆహారము. మీరు క్రొవుానైనను రకతమునైనను తినకూడదు. 
లేవీ 3:17 అది మీ త్రత్రములకు మీ నివాససథలములనిిటిలోను నిత్ామైన కట్ుడ.  
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లేవీ 4:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

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

లేవీ 4:3 ప్రజలు అపరాధులగునట్లల అభిషికుతడైన యాజకుడు పాపము చేసినయెడల, తాను చేసిన 
పాపమునకై నిరో్దషమైన కోడెదూడను యెహోవాకు పాపపర్హారారథబలిగా అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 4:4 అత్డు ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక దాారమునకు యెహోవా సనిిధిని ఆ కోడెను 
తీసికొనివచిె కోడె త్లమీద చ్చయ్యా ఉాంచి యెహోవా సనిిధిని కోడెను వధిాంపవలెను 

లేవీ 4:5 అభిషికుతడైన యాజకుడు ఆ కోడెదూడ రకతములో కొాంచ్చము తీసి ప్రత్ాక్షపు గుడారమునకు 
దానిని తేవలెను. 
లేవీ 4:6 ఆ యాజకుడు ఆ రకతములో త్న వ్రేలు ముాంచి పర్శుదధ మాందిరము యొకక అడితెర 
యెదుట్ ఆ రకతములో కొాంచ్చము ఏడు మారులు యెహోవా సనిిధిని ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 4:7 అపుపడు యాజకుడు ప్రత్ాక్షపు గుడారములో యెహోవా సనిిధినుని సుగాంధ ద్రవాముల 
ధూపవేదిక కొముమలమీద ఆ రకతములో కొాంచ్చము చమిర్ ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునొదోనుని దహనబలిపీఠము అడుగున ఆ కోడె యొకక రకతశేషమాంత్యు పోయవలెను. 
లేవీ 4:8 మర్యు అత్డు పాపపర్హారారథబలి రూపమైన ఆ కోడె క్రొవుా అాంత్యు దానినుాండి 
తీయవలెను. ఆాంత్రములలోని క్రొవుాను ఆాంత్రములమీది క్రొవాాంత్టిని 

లేవీ 4:9 మూత్రగ్రాంథులను వాటిమీది డొకకలపైనుని క్రొవుాను మూత్రగ్రాంథుల పైనుని 
కలేజముమీది వపను 

లేవీ 4:10 సమాధ్యనబలియగు ఎదోునుాండి తీసినట్లల దీనినుాండి తీయవలెను. యాజకుడు 
దహనబలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 
లేవీ 4:11 ఆ కోడెయొకక శేషమాంత్యు, అనగా దాని చరమము దాని మాాంసమాంత్యు, దాని త్ల 
దాని కళ్లల దాని ఆాంత్రములు దాని పేడ 
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లేవీ 4:12 పాళెము వెలుపల, బూడిదెను పారపోయు పవిత్ర సథలమునకు తీసికొనిపోయ్య అగ్నిలో 
కట్టులమీద కలిెవేయవలెను. బూడిదె పారపోయు చోట్ దానిని కలిెవేయవలెను. 
లేవీ 4:13 ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమాంత్యు పొరబాట్లన ఏ త్పిపదముచేసి, యెహోవా 
ఆజాలనిిటిలో దేనినైనను మీర్ చేయరానిపని చేసి అపరాధులైనయెడల 

లేవీ 4:14 వారు ఆ యాజాకు విర్దధముగా చేసిన ఆ పాపము త్మకు తెలియబడునపుపడు, సాంఘము 
పాపపర్హారారథబలిగా ఒక కోడెదూడను అర్పాంచి ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక దాారమునకు దానిని 
తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 4:15 సమాజము యొకక పెదోలు యెహోవా సనిిధిని ఆ కోడెమీద త్మ చేతులుాంచిన త్రువాత్ 
యెహోవా సనిిధిని ఆ కోడెదూడను వధిాంపవలెను. 
లేవీ 4:16 అభిషికుతడైన యాజకుడు ఆ కోడెయొకక రకతములో కొాంచ్చము ప్రత్ాక్షపు గుడారములోనికి 
తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 4:17 ఆ యాజకుడు ఆ రకతములో త్న వ్రేలు ముాంచి అడితెరవైపున యెహోవా సనిిధిని ఏడు 
మారులు దాని ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 4:18 మర్యు అత్డు దాని రకతములో కొాంచ్చము ప్రత్ాక్షపు గుడారములో యెహోవా సనిిధినుని 
బలిపీఠపు కొముమలమీద చమిర్ ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొదోనుని దహనబలిపీఠము 
అడుగున ఆ రకతశేషమాంత్యు పోయవలెను. 
లేవీ 4:19 మర్యు అత్డు దాని క్రొవుా అాంత్యు తీసి బలిపీఠముమీద దహాంపవలెను. 
లేవీ 4:20 అత్డు పాపపర్హారారథబలియగు కోడెను చేసినట్లల దీనిని చేయవలెను; అట్లల దీని 
చేయవలెను. యాజకుడు వార్ నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా వార్కి క్షమాపణ కలుగును. 
లేవీ 4:21 ఆ కోడెను పాళెము వెలుపలికి మోసికొనిపోయ్య ఆ మొదటి కోడెను కలిెనట్లల కలెవలెను. 
ఇది సాంఘమునకు పాపపర్హారారథబలి. 
లేవీ 4:22 అధికర్ పొరబాట్లన పాపము చేసి త్న దేవుడైన యెహోవా ఆజాలనిిటిలో దేనినైనను మీర్ 
చేయరాని పనులు చేసి అపరాధియైనయెడల 
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లేవీ 4:23 అత్డు ఏ పాపము చేసి పాపియాయెనో అది త్నకు తెలియబడినయెడల, అత్డు 
నిరో్దషమైన మగ మేకపిలలను అరపణముగా తీసికొనివచిె 
లేవీ 4:24 ఆ మేకపిలల త్లమీద చ్చయ్యా ఉాంచి, దహనబలి పశువును వధిాంచు చోట్ యెహోవా 
సనిిధిని దానిని వధిాంపవలెను. 
లేవీ 4:25 ఇది పాపపర్హారారథబలి. యాజకుడు పాపపర్హారారథబలి పశురకతములో కొాంచ్చము త్న 
వ్రేలితో తీసి, దహనబలిపీఠము కొముమలమీద చమిర్, దాని రకతశేషమును దహనబలిపీఠము అడుగున 
పోయవలెను. 
లేవీ 4:26 సమాధ్యన బలిపశువుయొకక క్రొవుావలె దీని క్రొవాాంత్యు బలిపీఠముమీద 
దహాంపవలెను. అట్లల యాజకుడు అత్ని పాప విషయములో అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము 
చేయగా అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
లేవీ 4:27 మీ దేశసుథలలో ఎవడైనను పొరబాట్లన పాపము చేసి చేయరాని పనుల విషయములో 
యెహోవా ఆజాలలో దేనినైనను మీర్ అపరాధియైనయెడల 

లేవీ 4:28 తాను చేసినది పాపమని యొకవేళ్ త్నకు తెలియబడినయెడల, తాను చేసిన పాపము 
విషయమై నిరో్దషమైన ఆడు మేకపిలలను అరపణముగా తీసికొనివచిె 
లేవీ 4:29 పాపపర్హారారథ బలిపశువుయొకక త్లమీద త్న చ్చయ్యా ఉాంచి, దహనబలి పశువులను 
వధిాంచు సథలమున దానిని వధిాంపవలెను. 
లేవీ 4:30 యాజకుడు దాని రకతములో కొాంచ్చము వ్రేలితో తీసి దహనబలిపీఠపు కొముమలమీద చమిర్, 
దాని రకతశేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలెను. 
లేవీ 4:31 మర్యు సమాధ్యన బలిపశువుయొకక క్రొవుాను తీసినట్లల దీని క్రొవాాంత్టిని తీయవలెను. 
యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠముమీద దానిని దహాంపవలెను. అట్లల 
యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
లేవీ 4:32 ఎవడైనను పాపపర్హారారథబలిగా అర్పాంచుట్కు గొఱ్ఱను తీసికొని వచిెనయెడల 
నిరో్దషమైనదాని తీసికొనివచిె 
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లేవీ 4:33 పాపపర్హారారథబలియగు ఆ పశువు త్లమీద చ్చయ్యా ఉాంచి దహనబలి పశువులను 
వధిాంచు చోట్ను పాపపర్హారారథబలియగు దానిని వధిాంపవలెను. 
లేవీ 4:34 యాజకుడు పాపపర్హారారథబలియగు పశువు రకతములో కొాంచ్చము త్న వ్రేలితో తీసి 
దహనబలిపీఠపు కొముమలమీద చమిర్, ఆ పీఠము అడుగున ఆ రకతశేషమాంత్యు పోయవలెను. 
లేవీ 4:35 మర్యు సమాధ్యన బలిపశువుయొకక క్రొవుాను తీసినట్లల దీని క్రొవాాంత్యు తీయవలెను. 
యాజకుడు యెహోవాకు అర్పాంచు హోమముల రీతిగా బలిపీఠముమీద వాటిని ధూపము వేయవలెను. 
అత్డు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి 
క్షమాపణ కలుగును.  
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లేవీ 5:1 ఒకడు ఒట్లుపెట్లుకొనినవాడై తాను చూచినదానిగూర్ెగాని త్నకు తెలిసినదానిగూర్ెగాని 
సక్షయైయుాండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అత్డు త్న దోషశ్చక్షను భర్ాంచును. 
లేవీ 5:2 మర్యు నొకడు ఏ అపవిత్ర వసుతవునైనను ముటిునయెడల, అది అపవిత్ర మృగ 
కళేబరమేగాని అపవిత్ర పశు కళేబరమేగాని అపవిత్రమైన ప్రాకెడు జాంతువు కళేబరమేగాని అది 
అపవిత్రమని త్నకు తెలియకపోయ్యనను అత్డు అపవిత్రడై అపరాధియగును. 
లేవీ 5:3 మనుష్యాలకు త్గులు అపవిత్రత్లలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుాండ అాంటినయెడల, అనగా 
ఒకనికి అపవిత్రత్ కలిగ్ననయెడల ఆ సాంగతి తెలిసిన త్రువాత్ వాడు అపరాధియగును. 
లేవీ 5:4 మర్యు కీడైనను మేలైనను, మనుష్యాలు వారథముగా ఒట్లుపెట్లుకొని చేసెదమని పలుకు 
మాట్లలో మర్ దేనినైనను యోచిాంపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వారథముగా 
ఒట్లుపెట్లుకొనినయెడల, అది తెలిసిన త్రువాత్ వాడు అపరాధియగును. 
లేవీ 5:5 కబటిు అత్డు వాటిలో ఏవిషయమాందైనను అపరాధియగునపుపడు ఆ విషయమాందే తాను 
చేసిన పాపమును ఒపుపకొని 

లేవీ 5:6 తాను చేసిన పాప విషయమై యెహోవా సనిిధికి మాందలోనుాండి ఆడు గొఱ్ఱపిలలనేగాని ఆడు 
మేకపిలలనే గాని పాపపర్హారారథబలిగా అర్పాంపవలెను. అత్నికి పాప క్షమాపణ కలుగునట్లల 
యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయును. 
లేవీ 5:7 అత్డు గొఱ్ఱపిలలను తేజాలనియెడల, అత్డు పాపియగునట్లల తాను చేసిన అపరాధ విషయమై 
రెాండు తెలల గువాలనేగాని రెాండు పావురపు పిలలలనేగాని పాపపర్హారారథబలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా 
ఒకదానిని యెహోవా సనిిధికి తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 5:8 అత్డు యాజకునియొదోకు వాటిని తెచిెన త్రువాత్ అత్డు పాపపర్హారారథమైనదానిని 
మొదట్ నర్పాంచి, దాని మెడనుాండి దాని త్లను నులమవలెను గాని దాని నూడదీయకూడదు. 
లేవీ 5:9 అత్డు పాపపర్హారారథబలి పశురకతములో కొాంచ్చము బలిపీఠము ప్రకకను ప్రోక్షాంపవలెను. 
దాని రకతశేషమును బలిపీఠము అడుగున పిాండవలెను. అది పాపపర్హారారథబలి. 
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లేవీ 5:10 విధిచొపుపన రెాండవదానిని దహనబలిగా అర్పాంపవలెను. అత్డు చేసిన పాపము విషయమై 
యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
లేవీ 5:11 రెాండు తెలల గువాలైనను రెాండు పావురపు పిలలలైనను త్నకు దొరకనియెడల పాపము 
చేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిాండిలో పదియవవాంతును పాపపర్హారారథబలి రూపముగా తేవలెను. 
అది పాపపర్హారారథబలి గనుక దానిమీద నూనె పోయవలదు. సాంబ్రాణి దానిమీద ఉాంచవలదు. 
లేవీ 5:12 అత్డు యాజకునియొదోకు దానిని తెచిెన త్రువాత్ యాజకుడు జాాపకరథముగా దానిలో 
పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అర్పాంచు హోమద్రవాముల రీతిగా బలిపీఠముమీద దానిని దహాంపవలెను. 
అది పాపపర్హారారథబలి. 
లేవీ 5:13 పై చ్చపిపనవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమిత్తము యాజకుడు 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేదాశేషమువలె 
యాజకునిదగును. 
లేవీ 5:14 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 5:15 ఒకడు యెహోవాకు పర్శుదధమైన వాటి విషయములో పొరబాట్లన పాపము చేసినయెడల 
తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏరపరచు వెల చొపుపన పర్శుదధమైన తులముల విలువగల 
నిరో్దషమైన పొట్లులును మాందలోనుాండి అపరాధపర్హారారథబలిగా యెహోవాయొదోకు వాడు 
తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 5:16 పర్శుదధమైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపమువలని నషుమునిచుెకొని దానితో 
అయ్యదవవాంతు యాజకునికియావలెను. ఆ యాజకుడు అపరాధపర్హారారథ బలియగు పొట్లులువలన 
అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
లేవీ 5:17 చేయకూడదని యెహోవా ఆజాాపిాంచినవాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు పాపియైనయెడల 
అది పొరబాట్లన జర్గ్ననను అత్డు అపరాధియై త్న దోషమునకు శ్చక్ష భర్ాంచును. 
లేవీ 5:18 కవున నీవు ఏరపరచిన వెలచొపుపన మాందలోనుాండి నిరో్దషమైన పొట్లులును 
అపరాధపర్హారారథబలిగా అత్డు యాజకునియొదోకు తీసికొనిరావలెను. అత్డు తెలియకయే 
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పొరబాట్లన చేసిన త్పుపనుగూర్ె యాజకుడు అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్నికి 
క్షమాపణ కలుగును. 
లేవీ 5:19 అది అపరాధపర్హారారథబలి. అత్డు యెహోవాకు విర్దధముగా అపరాధము చేసినది 
వాసతవము.  
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లేవీ 6:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 6:2 ఒకడు యెహోవాకు విర్దధముగా ద్రోహముచేసి పాపియైనయెడల, అనగా త్నకు 
అపపగ్నాంపబడినదాని గూర్ెయేగాని తాకట్లు ఉాంచినదాని గూర్ెయేగాని, దోచుకొనినదాని 
గూర్ెయేగాని, త్న పొరుగువానితో బాంకిన యెడలనేమి, త్న పొరుగువాని బలాత్కర్ాంచిన 
యెడలనేమి 

లేవీ 6:3 పోయ్యనది త్నకు దొర్కినపుపడు దానిగూర్ె బాంకిన యెడలనేమి, మనుష్యాలు వేటిని చేసి 
పాపులగుదుర్ద వాట్నిిటిలో దేని విషయమైనను అబదధప్రమాణము చేసినయెడలనేమి, 
లేవీ 6:4 అత్డు పాపముచేసి అపరాధియగును గనుక అత్డు తాను దోచుకొనిన సొముమను 
గూర్ెగాని బలాతాకరముచేత్ను అపహర్ాంచినదాని గూర్ెగాని త్నకు అపపగ్నాంపబడినదాని 
గూర్ెగాని, పోయ్య త్నకు దొర్కినదాని గూర్ెగాని, దేనిగూర్ెయైతే తాను అబదధప్రమాణము చేసెనో 
దానినాంత్యు మరల ఇచుెకొనవలెను. 
లేవీ 6:5 ఆ మూలధనము నిచుెకొని, దానితో దానిలో అయ్యదవ వాంతును తాను 
అపరాధపర్హారారథబలి అర్పాంచు దినమున సొతుతదారునికి ఇచుెకొనవలెను. 
లేవీ 6:6 అత్డు యెహోవాకు త్న అపరాధ విషయములో నీవు ఏరపరచు వెలకు మాందలోనుాండి 
నిరో్దషమైన పొట్లులును యాజకునియొదోకు తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 6:7 ఆ యాజకుడు యెహోవా సనిిధిని అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అత్డు 
అపరాధియగునట్లల తాను చేసిన వాట్నిిటిలో ప్రతిదాని విషయమై అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
లేవీ 6:8 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 6:9 నీవు అహర్దనుతోను అత్ని కుమారులతోను ఇట్లనుము ఇది దహనబలిని గూర్ెన విధి. 
దహనబలి ద్రవాము ఉదయమువరకు రాత్రి అాంత్యు బలిపీఠముమీద దహాంచుచుాండును; 
బలిపీఠముమీది అగ్ని దానిని దహాంచుచుాండును. 
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లేవీ 6:10 యాజకుడు త్న సనినార నిలువుట్ాంగీని తొడుగుకొని త్న మానమునకు త్న నారలాగును 
తొడుగుకొని బలిపీఠముమీద అగ్ని దహాంచు దహనబలి ద్రవాపు బూడిదెను ఎతిత బలిపీఠమునొద ో
దానిని పోసి 

లేవీ 6:11 త్న వస్త్రములను తీసి వేరు వస్త్రములను ధర్ాంచుకొని పాళెము వెలుపలనుని 
పవిత్రసథలమునకు ఆ బూడిదెను తీసికొనిపోవలెను. 
లేవీ 6:12 బలిపీఠముమీద అగ్ని మాండుచుాండవలెను, అది ఆర్పోకూడదు. ప్రతి ఉదయమున 
యాజకుడు దానిమీద కట్టులువేసి, దానిమీద దహనబలి ద్రవామును ఉాంచి, సమాధ్యనబలియగు 
పశువు క్రొవుాను దహాంపవలెను. 
లేవీ 6:13 బలిపీఠముమీద అగ్ని నిత్ాము మాండుచుాండవలెను, అది ఆర్పోకూడదు. 
లేవీ 6:14 నైవేదామునుగూర్ెన విధి యేదనగా, అహర్దను కుమారులు యెహోవా సనిిధిని 
బలిపీఠము నెదుట్ దానిని నర్పాంచవలెను. 
లేవీ 6:15 అత్డు నైవేదా తైలమునుాండియు దాని గోధుమపిాండినుాండియు చేరెడు పిాండిని నూనెను, 
దాని సాంబ్రాణి యావతుతను దానిలోనుాండి తీసి జాాపక సూచనగాను వాటిని బలిపీఠముమీద 
యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగాను దహాంపవలెను. 
లేవీ 6:16 దానిలో మిగ్నలినదానిని అహర్దనును అత్ని సాంత్తివారును తినవలెను. అది 
పులియనిదిగా పర్శుదధసథలములో తినవలెను. వారు ప్రత్ాక్షపు గుడారము యొకక ఆవరణములో దానిని 
తినవలెను; 
లేవీ 6:17 దాని పులియబెటిు కలెవలదు; నా హోమ ద్రవాములలో వార్కి పాలుగా దాని 
నిచిెయునాిను. పాపపర్హారారథబలివలెను అపరాధపర్హారారథబలివలెను అది అతిపర్శుదధము. 
లేవీ 6:18 అహర్దను సాంత్తిలో ప్రతివాడును దానిని తినవలెను. ఇది యెహోవా హోమముల 
విషయములో మీ త్రత్రములకు నిత్ామైన కట్ుడ. వాటికి త్గ్నలిన ప్రతి వసుతవు పర్శుదధమగును. 
లేవీ 6:19 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 
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లేవీ 6:20 అహర్దనుకు అభిషేకముచేసిన దినమున, అత్డును అత్ని సాంత్తివారును అర్పాంపవలసిన 
అరపణమేదనగా, ఉదయమున సగము సయాంకలమున సగము నిత్ామైన నైవేదాముగా తూమెడు 
గోధుమపిాండిలో పదియవవాంతు. 
లేవీ 6:21 పెనముమీద నూనెతో దానిని కలెవలెను; దానిని కలిెన త్రువాత్ దానిని తేవలెను. 
కలిెన నైవేదా భాగములను యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగా అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 6:22 అత్ని సాంత్తివార్లో అత్నికి మారుగా అభిషేకము పొాందిన యాజకుడు ఆలాగుననే 
అర్పాంపవలెను. అది యెహోవా నియమిాంచిన నిత్ామైన కట్ుడ, అదాంత్యు దహాంపవలెను. 
లేవీ 6:23 యాజకుడు చేయు ప్రతి నైవేదాము నిశేేషముగా ప్రేలెబడవలెను; దాని తినవలదు. 
లేవీ 6:24 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 6:25 నీవు అహర్దనుకును అత్ని సాంత్తివార్కిని ఈలాగు ఆజాాపిాంచుము పాపపర్హారారథబలిని 
గూర్ెన విధి యేదనగా, నీవు దహనబలి రూపమైన పశువులను వధిాంచు చోట్ పాపపర్హారారథబలి 
పశువులను యెహోవా సనిిధిని వధిాంపవలెను; అది అతిపర్శుదధము. 
లేవీ 6:26 పాపపర్హారారథబలిగా దానినర్పాంచిన యాజకుడు దానిని తినవలెను; పర్శుదధసథలమాందు, 
అనగా ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక ఆవరణములో దానిని తినవలెను. 
లేవీ 6:27 దాని మాాంసమునకు త్గులు ప్రతి వసుతవు ప్రతిషిిత్మగును. దాని రకతములోనిది 
కొాంచ్చమైనను వస్త్రముమీద ప్రోక్షాంచినయెడల అది దేనిమీద ప్రోక్షాంపబడెనో దానిని పర్శుదధసథలములో 
ఉదుకవలెను. 
లేవీ 6:28 దాని వాండిన మాంటికుాండను పగులగొట్ువలెను; దానిని ఇత్తడిపాత్రలో వాండినయెడల దాని 
తోమి నీళ్లతో కడుగవలెను. 
లేవీ 6:29 యాజకులలో ప్రతి మగవాడు దానిని తినవలెను; అది అతిపర్శుదధము. 
లేవీ 6:30 మర్యు పాపపర్హారారథబలిగా తేబడిన యే పశువు రకతములో కొాంచ్చమైనను 
అతిపర్శుదధసథలములో ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కై ప్రత్ాక్షపు గుడారములోనికి తేబడునో ఆ 
బలిపశువును తినవలదు, దానిని అగ్నిలో కలిెవేయవలెను.  
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లేవీ 7:1 అపరాధపర్హారారథబలి అతిపర్శుదధము. దానిగూర్ెన విధి యేదనగా 

లేవీ 7:2 దహనబలి పశువులను వధిాంచుచోట్ అపరాధపర్హారారథబలి రూపమైన పశువులను 
వధిాంపవలెను. బలిపీఠము చుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 7:3 దానిలోనుాండి దాని క్రొవాాంత్టిని, అనగా దాని క్రొవిాన తోకను దాని ఆాంత్రములలోని 
క్రొవుాను 

లేవీ 7:4 రెాండు మూత్రగ్రాంథులను డొకకలపైనుని క్రొవుాను మూత్రగ్రాంథులమీది క్రొవుాను 
కలేజముమీది వపను తీసి దానినాంత్యు అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 7:5 యాజకుడు యెహోవాకు హోమముగా బలిపీఠముమీద వాటిని దహాంపవలెను; అది 
అపరాధపర్హారారథబలి; యాజకులలో ప్రతి మగవాడు దానిని తినవలెను; 
లేవీ 7:6 అది అతిపర్శుదధము, పర్శుదధసథలములో దానిని తినవలెను. 
లేవీ 7:7 పాపపర్హారారథబలిని గూర్ెగాని అపరాధపర్హారారథబలిని గూర్ెగాని విధి యొకకట్ల. ఆ 
బలిద్రవాము దానివలన ప్రాయశ్చెత్తము చేయు యాజకునిదగును. 
లేవీ 7:8 ఒకడు తెచిెన దహనబలిని ఏ యాజకుడు అర్పాంచునో ఆ యాజకుడు అర్పాంచిన దహనబలి 
పశువు చరమము అత్నిది; అది అత్నిదగును. 
లేవీ 7:9 పొయ్యామీద వాండిన ప్రతి నైవేదామును, కుాండలోనేగాని పెనముమీదనేగాని కలిెనది 
యావతుతను, దానిని అర్పాంచిన యాజకునిది, అది అత్నిదగును. 
లేవీ 7:10 అది నూనె కలిసినదేగాని పొడిదేగాని మీ నైవేదాములనిిటిని అహర్దను సాంత్తివారు 
సమముగా పాంచుకొనవలెను. 
లేవీ 7:11 ఒకడు యెహోవాకు అర్పాంపవలసిన సమాధ్యనబలిని గూర్ెన విధి యేదనగా 

లేవీ 7:12 వాడు కృత్జాతారపణముగా దానినర్పాంచునపుపడు త్న కృత్జాతారపణ రూపమైన బలిగాక 
నూనెతో కలిసినవియు పొాంగనివియునైన పిాండి వాంట్లను, నూనె పూసినవియు పొాంగనివియునైన 
పలచని అపపడములను, నూనె కలిపి కలిెన గోధుమపిాండి వాంట్లను అర్పాంపవలెను. 
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లేవీ 7:13 ఆ పిాండివాంట్లే కక సమాధ్యనబలి రూపమైన కృత్జాతాబలి ద్రవాములో పులిసిన రొట్టును 
అరపణముగా అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 7:14 మర్యు ఆ అరపణములలో ప్రతిదానిలోనుాండి ఒకదాని యెహోవాకు ప్రతిషి్ఠరపణముగా 
అర్పాంపవలెను. అది సమాధ్యనబలి పశురకతమును ప్రోక్షాంచిన యాజకునిది, అది అత్నిదగును. 
లేవీ 7:15 సమాధ్యనబలిగా తాను అర్పాంచు కృత్జాతాబలి పశువును అర్పాంచు దినమే దాని 
మాాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉాంచుకొనకూడదు. 
లేవీ 7:16 అత్డు అర్పాంచుబలి మ్రొకుకబడియేగాని స్వాచ్ఛారపణయేగాని అయ్యనయెడల అత్డు 
దానినర్పాంచునాడే తినవలెను. 
లేవీ 7:17 మిగ్నలినది మరునాడు తినవచుెను; మూడవనాడు ఆ బలిపశువు మాాంసములో 
మిగ్నలినదానిని అగ్నితో కలిెవేయవలెను. 
లేవీ 7:18 ఒకడు త్న సమాధ్యనబలి పశువుమాాంసములో కొాంచ్చమైనను మూడవనాడు తినినయెడల 
అది అాంగీకర్ాంపబడదు; అది అర్పాంచినవానికి సమాధ్యనబలిగా ఎాంచబడదు; అది హేయము; దాని 
తినువాడు త్న దోషశ్చక్షను భర్ాంచును. 
లేవీ 7:19 అపవిత్రమైన దేనికైనను త్గ్నలిన మాాంసమును తినకూడదు; అగ్నితో దానిని 
కలిెవేయవలెను; మాాంసము విషయమైతే పవిత్రలాందరు మాాంసమును తినవచుెను గాని 

లేవీ 7:20 ఒకడు త్నకు అపవిత్రత్ కలిగ్నయుాండగా యెహోవాకు అర్పాంచు సమాధ్యనబలి 
పశువుమాాంసములో కొాంచ్చమైనను తినినయెడల వాడు ప్రజలలోనుాండి కొటిువేయబడును. 
లేవీ 7:21 ఎవడు మనుష్యాల అపవిత్రత్నే గాని అపవిత్రమైన జాంతువునే గాని యే అపవిత్రమైన 
వసుతవునే గాని తాకి యెహోవాకు అర్పాంచు సమాధ్యనబలి పశువు మాాంసమును తినునో వాడు 
ప్రజలలోనుాండి కొటిువేయబడును. 
లేవీ 7:22 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 7:23 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఎదోుదేగాని గొఱ్ఱదేగాని మేకదేగాని దేని క్రొవుాను 
మీరు తినకూడదు. 
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లేవీ 7:24 చచిెనదాని క్రొవుాను చీలిెనదాని క్రొవుాను ఏ పనికైనను వినియోగపరచవచుెను గాని 
దాని నేమాత్రమును తినకూడదు. 
లేవీ 7:25 ఏలయనగా మనుష్యాలు యెహోవాకు హోమముగా అర్పాంచు జాంతువులలో దేని 
క్రొవుానైనను తినినవాడు త్న ప్రజలలోనుాండి కొటిువేయబడును. 
లేవీ 7:26 మర్యు పక్షదేగాని జాంతువుదేగాని యే రకతమును మీ నివాసములనిిటిలో తినకూడదు. 
లేవీ 7:27 ఎవడు రకతము తినునో వాడు త్న ప్రజలలోనుాండి కొటిువేయబడును.  
లేవీ 7:28 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 7:29 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఎవడు యెహోవాకు సమాధ్యనబలి ద్రవాములను 
తెచుెనో వాడు ఆ ద్రవాములలోనుాండి తాను అర్పాంచునది యెహోవా సనిిధికి తేవలెను. 
లేవీ 7:30 అత్డు త్న చేతులలోనే యెహోవాకు హోమ ద్రవాములను, అనగా బోరమీది క్రొవుాను 
తేవలెను. యెహోవా సనిిధిని అలాలడిాంపబడు అరపణముగా దానిని అలాలడిాంచుట్కు బోరతో దానిని 
తేవలెను. 
లేవీ 7:31 యాజకుడు బలిపీఠముమీద ఆ క్రొవుాను దహాంపవలెను గాని, బోర అహర్దనుకును అత్ని 
సాంత్తివార్కిని చ్చాందును. 
లేవీ 7:32 సమాధ్యనబలి పశువులలోనుాండి ప్రతిషి్ఠరపణముగా యాజకునికి కుడిజబబ నియావలెను. 
లేవీ 7:33 అహర్దను సాంత్తివార్లో ఎవడు సమాధ్యనబలియగు పశువు రకతమును క్రొవుాను 
అర్పాంచునో కుడిజబబ వానిదగును. 
లేవీ 7:34 ఏలయనగా ఇశ్రాయేలీయుల యొదోనుాండి, అనగా వార్ సమాధ్యనబలి ద్రవాములలోనుాండి 
అలాలడిాంచిన బోరను ప్రతిషిిత్మైన జబబను తీసికొని, నిత్ామైన కట్ుడచొపుపన యాజకుడైన 
అహర్దనుకును అత్ని సాంత్తివార్కిని ఇచిెయునాిను. 
లేవీ 7:35 వారు త్నకు యాజకులగునట్లల యెహోవా వార్ని చేరదీసిన దినమాందు యెహోవాకు 
అర్పాంచు హోమ ద్రవాములలోనుాండినది అభిషేకమునుబటిు అహర్దనుకును అభిషేకమునుబటిుయే 
అత్ని సాంత్తివార్కిని కలిగెను. 
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లేవీ 7:36 వీటిని ఇశ్రాయేలీయులు వార్కియావలెనని యెహోవా వార్ని అభిషేకిాంచిన దినమున వార్ 
త్రత్రములకు నిత్ామైన కట్ుడగా నియమిాంచ్చను. 
లేవీ 7:37 ఇది దహనబలిని గూర్ెయు అపరాధపర్హారారథపు నైవేదామును గూర్ెయు 
పాపపర్హారారథబలిని గూర్ెయు అపరాధపర్హారారథబలిని గూర్ెయు ప్రతిషిితారపణమును గూర్ెయు 
సమాధ్యనబలిని గూర్ెయు చేయబడిన విధి. 
లేవీ 7:38 ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు అరపణములను తీసికొనిరావలెనని సీనాయ్య అరణాములో 
ఆయన ఆజాాపిాంచిన దినమున యెహోవా సీనాయ్య కొాండమీద మోషేకు ఆలాగుననే ఆజాాపిాంచ్చను.  
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లేవీ 8:1 మర్యు యెహోవా 

లేవీ 8:2 నీవు అహర్దనును అత్ని కుమారులను వార్ వస్త్రములను అభిషేకతైలమును 
పాపపర్హారారథబలి రూపమైన కోడెను రెాండు పొట్లుళ్లను గాంపెడు పొాంగని భక్షయములను తీసికొని 

లేవీ 8:3 ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొదోకు సరాసమాజమును సమకూరుెమనగా 

లేవీ 8:4 యెహోవా మోషేకు ఆజాాపిాంచినట్లల అత్డు చేసెను. సమాజము ప్రత్ాక్షపు గుడారము యొకక 
దాారమునొదోకు కూడిరాగా 

లేవీ 8:5 మోషే సమాజముతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాాపిాంచిన కరాము ఇదే అనెను. 
లేవీ 8:6 అపుపడు మోషే అహర్దనును అత్ని కుమారులను దగగరకు తీసికొనివచిె నీళ్లతో వార్కి 
సినము చేయ్యాంచ్చను. 
లేవీ 8:7 త్రువాత్ అత్డు అత్నికి చొకకయ్యని తొడిగ్న అత్నికి దట్టుని కటిు నిలువుట్ాంగీని, 
ఏఫోదునువేసి ఏఫోదుయొకక విచిత్రమైన నడికట్లును అత్నికి కటిు దానివలన అత్నికి ఏఫోదును 
బిగ్నాంచి, అత్నికి పత్కమువేసి 

లేవీ 8:8 ఆ పత్కములో ఊరీము తుమీమమను వాటిని ఉాంచి 

లేవీ 8:9 అత్ని త్లమీద పాగాను పెటిు, ఆ పాగామీదను అత్ని నొసట్ పర్శుదధకిరీట్ముగా బాంగారు 
రేకును కట్టును. ఇట్లల యెహోవా మోషేకు ఆజాాపిాంచ్చను. 
లేవీ 8:10 మర్యు మోషే అభిషేకతైలమును తీసికొని మాందిరమును దానిలోనుని సమసతమును 
అభిషేకిాంచి వాటిని ప్రతిషిిాంచ్చను. 
లేవీ 8:11 అత్డు దానిలో కొాంచ్చము ఏడుమారులు బలిపీఠముమీద ప్రోక్షాంచి, బలిపీఠమును దాని 
ఉపకరణములనిిటిని గాంగాళ్మును దాని పీట్ను ప్రతిషిిాంచుట్కై వాటిని అభిషేకిాంచ్చను. 
లేవీ 8:12 మర్యు అత్డు అభిషేకతైలములో కొాంచ్చము అహర్దను త్లమీద పోసి అత్ని 
ప్రతిషిిాంచుట్కై అత్నిని అభిషేకిాంచ్చను. 
లేవీ 8:13 అపుపడత్డు అహర్దను కుమారులను దగగరకు తీసికొనివచిె వార్కి చొకకయ్యలను తొడిగ్న 
వార్కి దట్టులను కటిు వార్కి కుళ్లలయ్యలను పెట్టును. 
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లేవీ 8:14 ఇట్లల యెహోవా మోషేకు ఆజాాపిాంచ్చను. అపుపడత్డు పాపపర్హారారథబలిగా ఒక కోడెను 
తీసికొనివచ్చెను. అహర్దనును అత్ని కుమారులును పాపపర్హారారథబలి రూపమైన ఆ కోడె త్లమీద 
త్మ చేతులుాంచిర్. 
లేవీ 8:15 దాని వధిాంచిన త్రువాత్ మోషే దాని రకతమును తీసి బలిపీఠపు కొముమలచుట్లు వ్రేలితో 
దాని చమిర్ బలిపీఠము విషయమై పాపపర్హారము చేసి దాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కై 
బలిపీఠము అడుగున రకతమును పోసి దాని ప్రతిషిిాంచ్చను. 
లేవీ 8:16 మోషే ఆాంత్రములమీది క్రొవాాంత్టిని కలేజముమీది వపను రెాండు మూత్రగ్రాంథులను 
వాటి క్రొవుాను తీసి బలిపీఠముమీద దహాంచ్చను. 
లేవీ 8:17 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఆజాాపిాంచినట్లల ఆ కోడెను దాని చరమమును దాని 
మాాంసమును దాని పేడను పాళెమునకు అవత్ల అగ్నిచేత్ కలిెవేసెను. 
లేవీ 8:18 త్రువాత్ అత్డు దహనబలిగా ఒక పొట్లులును తీసికొనివచ్చెను. అహర్దనును అత్ని 
కుమారులును ఆ పొట్లులు త్లమీద త్మచేతులుాంచిర్. 
లేవీ 8:19 అపుపడు మోషే దానిని వధిాంచి బలిపీఠముచుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షాంచ్చను. 
లేవీ 8:20 అత్డు ఆ పొట్లులుయొకక అవయవములను విడతీసి దాని త్లను అవయవములను 
క్రొవుాను దహాంచ్చను. 
లేవీ 8:21 అత్డు దాని ఆాంత్రములను కళ్లను నీళ్లతో కడిగ్న, ఆ పొట్లులాంత్యు బలిపీఠముమీద 
దహాంచ్చను. యెహోవా మోషేకు ఆజాాపిాంచినట్లల అది య్యాంపైన సువాసనగల దహనబలి ఆయెను. అది 
యెహోవాకు హోమము. 
లేవీ 8:22 అత్డు రెాండవ పొట్లులును, అనగా ఈ ప్రతిషిిత్మైన పొట్లులును తీసికొనిరాగా అహర్దనును 
అత్ని కుమారులును ఆ పొట్లులు త్లమీద త్మ చేతులుాంచిర్. 
లేవీ 8:23 మోషే దానిని వధిాంచి దాని రకతములో కొాంచ్చము తీసి, అహర్దను కుడిచ్చవి కొనమీదను 
అత్ని కుడిచేతి బట్ునవ్రేలిమీదను అత్ని కుడికలి బట్ునవ్రేలి కొనమీదను దాని చమిరెను. 
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లేవీ 8:24 మోషే అహర్దను కుమారులను దగగరకు తీసికొనివచిె, వార్ కుడిచ్చవుల కొనలమీదను వార్ 
కుడిచేతుల బట్ునవ్రేలిమీదను వార్ కుడికళ్ల బట్ునవ్రేలిమీదను ఆ రకతములో కొాంచ్చము చమిరెను. 
మర్యు మోషే బలిపీఠముచుట్లు దాని రకతమును ప్రోక్షాంచ్చను  
లేవీ 8:25 త్రువాత్ అత్డు దాని క్రొవుాను క్రొవిాన తోకను ఆాంత్రములమీది క్రొవాాంత్టిని 
కలేజముమీది వపను రెాండు మూత్రగ్రాంథులను వాటి క్రొవుాను కుడిజబబను తీసి 

లేవీ 8:26 యెహోవా సనిిధిని గాంపెడు పులియని భక్షయములలోనుాండి పులియని యొక పిాండివాంట్ను 
నూనె గలదై పొడిచిన యొక భక్షయమును ఒక పలచని అపపడమును తీసి, ఆ క్రొవుామీదను ఆ 
కుడిజబబమీదను వాటిని ఉాంచి 

లేవీ 8:27 అహర్దను చేతులమీదను అత్ని కుమారుల చేతులమీదను వాట్నిిటిని ఉాంచి, 
అలాలడిాంపబడు అరపణముగా యెహోవా సనిిధిని వాటిని అలాలడిాంచ్చను. 
లేవీ 8:28 అపుపడు మోషే వార్ చేతులమీదనుాండి వాటిని తీసి బలిపీఠము మీదనుని దహనబలి 
ద్రవాముమీద వాటిని దహాంచ్చను. అవి య్యాంపైన సువాసనగల ప్రతిషి్ఠరపణలు. 
లేవీ 8:29 అది యెహోవాకు హోమము. మర్యు మోషే దాని బోరను తీసి అలాలడిాంపబడు 
అరపణముగా యెహోవా సనిిధిని దానిని అలాలడిాంచ్చను. ప్రతిషి్ఠరపణ రూపమైన పొట్లులులో అది మోషే 
వాంతు. అట్లల యెహోవా మోషేకు ఆజాాపిాంచ్చను. 
లేవీ 8:30 మర్యు మోషే అభిషేకతైలములో కొాంత్యు బలిపీఠముమీది రకతములో కొాంత్యు తీసి, 
అహర్దనుమీదను అత్ని వస్త్రములమీదను అత్ని కుమారులమీదను అత్ని కుమారుల 
వస్త్రములమీదను దానిని ప్రోక్షాంచి, అహర్దనును అత్ని వస్త్రములను అత్ని కుమారులను అత్ని 
కుమారుల వస్త్రములను ప్రతిషిిాంచ్చను. 
లేవీ 8:31 అపుపడు మోషే అహర్దనుతోను అత్ని కుమారులతోను ఇట్లనెను ప్రత్ాక్షపు 
గుడారముయొకక దాారమునొదో ఆ మాాంసమును వాండి, అహర్దనును అత్ని కుమారులును 
తినవలెనని నేను ఆజాాపిాంచినట్లల అకకడనే దానిని, ప్రతిషిిత్ ద్రవాములు గల గాంపలోని భక్షయములను 
తినవలెను. 
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లేవీ 8:32 ఆ మాాంసములోను భక్షయములోను మిగ్నలినది అగ్నిచేత్ కలిెవేయవలెను. 
లేవీ 8:33 మీ ప్రతిషిదినములు తీరువరకు ఏడు దినములు ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునొదోనుాండి బయలువెళ్లకూడదు; ఏడు దినములు మోషే మీ విషయములో ఆ ప్రతిషిను 
చేయుచుాండును. 
లేవీ 8:34 మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కై అత్డు నేడు చేసినట్లల చేయవలెనని యెహోవా 
ఆజాాపిాంచ్చను. 
లేవీ 8:35 మీరు చ్ఛవకుాండునట్లల మీరు ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొదో ఏడు 
దినములవరకు రేయ్యాంబగళ్లలాండి, యెహోవా విధిాంచిన విధిని ఆచర్ాంపవలెను; నాకు అటిు ఆజా 
కలిగెను. 
లేవీ 8:36 యెహోవా మోషే దాారా ఆజాాపిాంచినవనిి అహర్దనును అత్ని కుమారులును చేసిర్.  
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లేవీ 9:1 ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహర్దనును అత్ని కుమారులను ఇశ్రాయేలీయుల పెదోలను 
పిలిపిాంచి 

లేవీ 9:2 అహర్దనుతో ఇట్లనెను నీవు పాపపర్హారారథబలిగా నిరో్దషమైన యొక కోడెదూడను, 
దహనబలిగా నిరో్దషమైన యొక పొట్లులును యెహోవా సనిిధికి తీసికొనిరముమ. 
లేవీ 9:3 మర్యు నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో మీరు యెహోవా సనిిధిని బలినర్పాంచునట్లల 
పాపపర్హారారథబలిగా నిరో్దషమైన మేకపిలలను, దహనబలిగా నిరో్దషమైన యేడాది దూడను గొఱ్ఱపిలలను 

లేవీ 9:4 సమాధ్యనబలిగా కోడెను పొట్లులును నూనె కలిపిన నైవేదామును తీసికొనిరాండి; నేడు 
యెహోవా మీకు కనబడును అని చ్చపుపము. 
లేవీ 9:5 మోషే ఆజాాపిాంచినవాటిని వారు ప్రత్ాక్షపు గుడారము నెదుటికి తీసికొనివచిెర్. 
సమాజమాంత్యు దగగరకు వచిె యెహోవా సనిిధిని నిలువగా 

లేవీ 9:6 మోషే మీరు చేయవలెనని యెహోవా ఆజాాపిాంచినది ఇదే; అట్లల చేయుడి. అపుపడు యెహోవా 
మహమ మీకు కనబడుననెను. 
లేవీ 9:7 మర్యు మోషే అహర్దనుతో ఇట్లనెను నీవు బలిపీఠమునొదోకు వెళ్లల పాపపర్హారారథబలిని 
దహనబలిని అర్పాంచి నీ నిమిత్తమును ప్రజల నిమిత్తమును ప్రాయశ్చెత్తముచేసి ప్రజల కొరకు 
అరపణము చేసి, యెహోవా ఆజాాపిాంచినట్లల వార్ నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయుము. 
లేవీ 9:8 కబటిు అహర్దను బలిపీఠము దగగరకు వెళ్లల త్నకొరకు పాపపర్హారారథబలిగా ఒక దూడను 
వధిాంచ్చను.  
లేవీ 9:9 అహర్దను కుమారులు దాని రకతమును అత్నియొదోకు తేగా అత్డు ఆ రకతములో త్న వ్రేలు 
ముాంచి బలిపీఠపు కొముమలమీద దాని చమిర్ బలిపీఠము అడుగున ఆ రకతమును పోసెను. 
లేవీ 9:10 దాని క్రొవుాను మూత్రగ్రాంథులను కలేజముమీది వపను బలిపీఠముమీద దహాంచ్చను. 
అట్లల యెహోవా మోషేకు ఆజాాపిాంచ్చను. 
లేవీ 9:11 దాని మాాంసమును చరమమును పాళెము వెలుపల అగ్నితో కలిెవేసెను. 
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లేవీ 9:12 అపుపడత్డు దహనబలి పశువును వధిాంచ్చను. అహర్దను కుమారులు అత్నికి దాని 
రకతమునపపగ్నాంపగా అత్డు బలిపీఠముచుట్లు దానిని ప్రోక్షాంచ్చను. 
లేవీ 9:13 మర్యు వారు దహనబలి పశువుయొకక త్లను అవయవములను అత్నికి అపపగ్నాంపగా 
అత్డు బలిపీఠముమీద వాటిని దహాంచ్చను. 
లేవీ 9:14 అత్డు దాని ఆాంత్రములను కళ్లను కడిగ్న బలిపీఠముమీదనుని దహనబలి ద్రవాముపైని 
దహాంచ్చను. 
లేవీ 9:15 అత్డు ప్రజల అరపణమును తీసికొని వచిె ప్రజలు అర్పాంచు పాపపర్హారారథబలియగు 
మేకను తీసికొని వధిాంచి మొదటిదానివలె దీనిని పాపపర్హారారథబలిగా అర్పాంచ్చను. 
లేవీ 9:16 అపుపడత్డు దహనబలి పశువును తీసికొని విధిచొపుపన దానినర్పాంచ్చను. 
లేవీ 9:17 అపుపడత్డు నైవేదామును తెచిె దానిలోనుాండి చేరెడు తీసి ప్రాత్ఃకలమాందు చేసిన 
దహనబలి గాక బలిపీఠముమీద తీసినదానిని దహాంచ్చను. 
లేవీ 9:18 మర్యు మోషే ప్రజలు అర్పాంచు సమాధ్యనబలి రూపమైన కోడెదూడను పొట్లులును 
వధిాంచ్చను. అహర్దను కుమారులు దాని రకతమును అత్నికి అపపగ్నాంపగా అత్డు బలిపీఠము చుట్లు 
దానిని ప్రోక్షాంచ్చను. 
లేవీ 9:19 మర్యు వారు ఆ దూడ క్రొవుాను మేకక్రొవుాను క్రొవిాన తోకను ఆాంత్రములను కపుప 
క్రొవుాను మూత్రగ్రాంథులను కలేజముమీది వపను అపపగ్నాంచిర్. 
లేవీ 9:20 బోరలమీద క్రొవుాను ఉాంచిర్. అత్డు బలిపీఠముమీద ఆ క్రొవుాను దహాంచ్చను. 
లేవీ 9:21 బోరలను కుడిజబబను యెహోవా సనిిధిలో అలాలడిాంచు అరపణముగా అహర్దను 
అలాలడిాంచ్చను అట్లల యెహోవా మోషేకు ఆజాాపిాంచ్చను. 
లేవీ 9:22 అపుపడు అహర్దను పాపపర్హారారథబలిని దహనబలిని సమాధ్యనబలిని అర్పాంచి, 
ప్రజలవైపునకు త్న చేతులెతిత వార్ని దీవిాంచిన త్రువాత్ దిగ్నవచ్చెను. 
లేవీ 9:23 మోషే అహర్దనులు ప్రత్ాక్షపు గుడారములోనికి పోయ్య వెలుపలికివచిె ప్రజలను దీవిాంపగా 
యెహోవా మహమ ప్రజలకాందర్కి కనబడెను. 
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లేవీ 9:24 యెహోవా సనిిధినుాండి అగ్ని బయలువెళ్లల బలిపీఠము మీదనుని దహనబలి ద్రవామును 
క్రొవుాను కలిెవేసెను; ప్రజలాందరు దానిని చూచి ఉతాాహధాని చేసి సగ్నలపడిర్.  
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లేవీ 10:1 అహర్దను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు త్మ త్మ ధూపారుతలను తీసికొని వాటిలో 
నిపుపలుాంచి వాటిమీద ధూపద్రవాము వేసి, యెహోవా త్మకజాాపిాంపని వేరొక అగ్నిని ఆయన సనిిధికి 
తేగా 

లేవీ 10:2 యెహోవా సనిిధినుాండి అగ్ని బయలుదేర్ వార్ని కలిెవేసెను; వారు యెహోవా సనిిధిని 
మృతిబాందిర్. 
లేవీ 10:3 అపుపడు మోషే అహర్దనుతో ఇట్లనెను ఇది యెహోవా చ్చపిపన మాట్ నాయొదోనుాండు 
వార్యాందు నేను ననుి పర్శుదధపరచుకొాందును; ప్రజలాందర్యెదుట్ ననుి మహమపరచుకొాందును; 
లేవీ 10:4 అహర్దను మౌనముగానుాండగా మోషే అహర్దను పిన త్ాండ్రియైన ఉజీ్జయేలు కుమారులైన 
మీష్ఠయేలును ఎలాాఫానును పిలిపిాంచి మీరు సమీపిాంచి పర్శుదధసథలము నెదుట్నుాండి పాళెము 
వెలుపలికి మీ సహోదరుల శవములను మోసికొనిపోవుడని వార్తో చ్చపెపను. 
లేవీ 10:5 మోషే చ్చపిపనట్లల వారు సమీపిాంచి చొకకయ్యలను తీయకయే పాళెము వెలుపలికి వార్ని 
మోసికొనిపోయ్యర్. 
లేవీ 10:6 అపుపడు మోషే అహర్దనును అత్ని కుమారులైన ఎలియాజరు ఈతామారును వార్తో 
మీరు చ్ఛవకుాండునట్లలను యెహోవా ఈ సరాసమాజముమీద ఆగ్రహపడకుాండునట్లలను, మీరు త్ల 
విర్యబోసికొనకూడదు; బట్ులను చిాంపుకొనకూడదు కని, యెహోవా వార్ని కలిెనాందుకు మీ 
సహోదరులైన ఇశ్రాయేలీయుల య్యాంటివారాందరు ఏడవ వచుెను. 
లేవీ 10:7 యెహోవా అభిషేకతైలము మీమీద నునిది గనుక మీరు చ్ఛవకుాండునట్లల మీరు ప్రత్ాక్షపు 
గుడారముయొకక దాారములోనుాండి బయలు వెళ్లకూడదనెను. వారు మోషే చ్చపిపన మాట్ చొపుపన 
చేసిర్. 
లేవీ 10:8 మర్యు యెహోవా అహర్దనుతో ఇట్లనెను మీరు ప్రత్ాక్షపు గుడారములోనికి వచుెనపుపడు 

లేవీ 10:9 మీరు చ్ఛవకుాండునట్లల నీవును నీ కుమారులును ద్రాక్షారసమునే గాని మదామునే గాని 
త్రాగకూడదు. 
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లేవీ 10:10 మీరు ప్రతిషిిాంపబడిన దానినుాండి లౌకికమైనదానిని, అపవిత్రమైనదానినుాండి 
పవిత్రమైనదానిని వేరుచేయుట్కును, 
లేవీ 10:11 యెహోవా మోషేచేత్ ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజాాపిాంచిన సమసత విధులను మీరు వార్కి 
బోధిాంచుట్కును ఇది మీ త్రత్రములకు నిత్ామైన కట్ుడ. 
లేవీ 10:12 అపుపడు మోషే అహర్దనుతోను మిగ్నలిన అత్ని కుమారులైన ఎలియాజరు 
ఈతామారులతోను ఇట్లనెను మీరు యెహోవా హోమ ద్రవాములలో మిగ్నలిన నైవేదామును తీసికొని 
అది పొాంగకుాండ బలిపీఠము దగగర తినుడి; అది అతిపర్శుదధము. యెహోవా హోమ ద్రవాములోనుాండి 
అది నీకును నీ కుమారులకును నియమిాంపబడిన వాంతు. 
లేవీ 10:13 కవున మీరు పర్శుదధసథలములో దానిని తినవలెను; నేను అటిు ఆజాను పొాందితిని. 
లేవీ 10:14 మర్యు అలాలడిాంచు బోరను ప్రతిషిిత్మైన జబబను మీరు, అనగా నీవును నీతోపాట్ల నీ 
కుమారులును నీ కుమారెతలును పవిత్రసథలములో తినవలెను. ఏలయనగా అవి ఇశ్రాయేలీయులు 
అర్పాంచు సమాధ్యనబలులలోనుాండి నీకును నీ కుమారులకును నియమిాంపబడిన వాంతులు. 
లేవీ 10:15 హోమద్రవా రూపమైన క్రొవుాను గాక యెహోవా సనిిధిని అలాలడిాంపబడిన దానిగా దానిని 
అలాలడిాంచునట్లల ప్రతిషిిత్మైన జబబను అలాలడిాంచు బోరను తీసికొనిరావలెను. నిత్ామైన కట్ుడచొపుపన 
అవి నీకును నీ కుమారులకును చ్చాందును. అట్లల యెహోవా ఆజాాపిాంచ్చను. 
లేవీ 10:16 అపుపడు మోషే పాపపర్హారారథబలియగు మేకను కనుగొనవలెనని జాగ్రత్తగా 
వెదకినపుపడు అది కలిపోయ్యయుాండెను. అత్డు అహర్దను కుమారులలో మిగ్నలిన ఎలియాజరు 
ఈతామారను వార్మీద ఆగ్రహపడి 

లేవీ 10:17 మీరు పర్శుదధసథలములో ఆ పాపపర్హారారథబలి పశువును ఏల తినలేదు? అది 
అతిపర్శుదధము గదా. సమాజము యొకక దోషశ్చక్షను భర్ాంచి యెహోవా సనిిధిని వార్ నిమిత్తము 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కై ఆయన దానిని మీకిచ్చెను గదా. 
లేవీ 10:18 ఇదిగో దాని రకతమును పర్శుదధసథలములోనికి తేవలెను గదా. నేను ఆజాాపిాంచినట్లల 
నిశెయముగా పర్శుదధసథలములో దానిని తినవలెనని చ్చపెపను. 
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లేవీ 10:19 అాందుకు అహర్దను మోషేతో ఇదిగో నేడు పాపపర్హారారథబలి పశువును దహనబలి 
ద్రవామును యెహోవా సనిిధికి వారు తేగా ఇటిు ఆపదలు నాకు సాంభవిాంచ్చను. నేను 
పాపపర్హారారథమైనబలి ద్రవామును నేడు తినినయెడల అది యెహోవా దృషిుకి మాంచిదగునా అనెను. 
లేవీ 10:20 మోషే ఆ మాట్ విని ఒపుపకొనెను.  
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లేవీ 11:1 మర్యు యెహోవా మోషే అహర్దనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 11:2 మీరు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుడి భూమిమీదనుని జ్జవులనిిటిలోను మీరు ఈ జ్జవులను 
మాత్రము తినవచుెను; 
లేవీ 11:3 జాంతువులలో ఏది డెకకలుగలదై నెమరువేయునో దాని తినవచుెను గాని 

లేవీ 11:4 నెమరువేయు వాటిలోను రెాండు డెకకలుగల వాటిలోను వీటిని తినకూడదు, ఒాంట్ట 
నెమరువేయును గాని దానికి రెాండు డెకకలు లేవు గనుక అది మీకు అపవిత్రము. 
లేవీ 11:5 పొటిు కుాందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెాండు డెకకలు లేవు గనుక అది మీకు 
అపవిత్రము. 
లేవీ 11:6 కుాందేలు నెమరువేయును గాని దానికి రెాండు డెకకలు లేవు గనుక అది మీకు అపవిత్రము. 
లేవీ 11:7 పాంది విడిగానుాండు రెాండు డెకకలు గలదిగాని అది నెమరువేయదు గనుక అది మీకు 
అపవిత్రము. 
లేవీ 11:8 వాటి మాాంసమును మీరు తినకూడదు; వాటి కళేబరములను ముట్ుకూడదు; అవి మీకు 
అపవిత్రములు. 
లేవీ 11:9 జలచరములనిిటిలో వీటిని తినవచుెను; సముద్రములోనేమి, నదులలోనేమి, యే 
నీళ్లలోనేమి, వేటికి రెకకలు పొలుసులు ఉాండునో వాటిని తినవచుెను. 
లేవీ 11:10 సముద్రములలోనేమి, నదులలోనేమి, సమసత జలచరములలోను సమసత 
జలజాంతువులలోను వేటికి రెకకలు పొలుసులు ఉాండవో అవనిియు మీకు హేయములు; 
లేవీ 11:11 అవి మీకు హేయములుగానే ఉాండవలెను. వాటి మాాంసమును తినకూడదు, వాటి 
కళేబరములను హేయములుగా ఎాంచుకొనవలెను. 
లేవీ 11:12 నీళ్లలో దేనికి రెకకలు పొలుసులు ఉాండవో అది మీకు హేయము. 
లేవీ 11:13 పక్షులలో వీటిని హేయములుగా ఎాంచుకొనవలెను. వీటిని తినవదోు ఇవి హేయములు; 
పక్షరాజు, పెదో బోరువ, 
లేవీ 11:14 క్రాంచపక్ష, గద,ో తెలలగదో, ప్రతివిధమైన గదో, 
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లేవీ 11:15 ప్రతివిధమైన కకి, నిపుపకోడి, 
లేవీ 11:16 కపిర్గాడు, కోకిల, 
లేవీ 11:17 ప్రతివిధమైన డేగ, 
లేవీ 11:18 పైగ్నడికాంట్ట, చ్చరువుకకి, గుడలగూబ, హాంస, గూడబాతు, నలలబోరువ, 
లేవీ 11:19 సాంకుబుడి కొాంగ, ప్రతివిధమైన కొాంగ, కుకుడు గువా, గబిబలము. 
లేవీ 11:20 రెకకలుకలిగ్న నాలుగుకళ్లతో చర్ాంచు చరములనిియు మీకు హేయములు. 
లేవీ 11:21 అయ్యతే నాలుగు కళ్లతో చర్ాంచుచు నేలగాంతులు వేయుట్కు కళ్లమీద తొడలుగల 
పురుగులనిి తినవచుెను. 
లేవీ 11:22 నేత్మిడత్ గాని చినిమిడత్ గాని ఆకుమిడత్ గాని మిడత్లలో ప్రతి విధమైనది 
తినవచుెను. 
లేవీ 11:23 నాలుగు కళ్లలగల పురుగులనిియు మీకు హేయములు. 
లేవీ 11:24 వాటివలన మీరు అపవిత్రలగుదురు వాటి కళేబరములను ముటిున ప్రతివాడు 
సయాంకలము వరకు అపవిత్రడగును. 
లేవీ 11:25 వాటి కళేబరములలో కొాంచ్చమైనను మోసిన ప్రతివాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని 
సయాంకలమువరకు అపవిత్రడగును. 
లేవీ 11:26 రెాండుడెకకలు గల జాంతువులనిిటిలో విడిగా చీలిన డెకకలు లేకయు, నెమరువేయకయు 
నుాండునవి మీకు అపవిత్రములు, వాటి కళేబరములను ముటిున ప్రతివాడు అపవిత్రడగును. 
లేవీ 11:27 నాలుగు కళ్లతో నడుచు సమసత జ్జవరాసులలో ఏవి అరకలితో నడుచునో అవనిియు 
అపవిత్రములు; వాటి కళేబరములను ముటిున ప్రతివాడు సయాంకలమువరకు అపవిత్రడగును; 
లేవీ 11:28 వాటి కళేబరమును మోసిన ప్రతివాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని సయాంకలమువరకు 
అపవిత్రడగును; అవి మీకు అపవిత్రమైనవి. 
లేవీ 11:29 నేలమీద ప్రాకు జ్జవరాసులలో మీకు అపవిత్రమైనవి ఏవేవనగా, చిని ముాంగ్నస, చిని 
పాందికొకుక, ప్రతి విధమైన బలిల, 
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లేవీ 11:30 ఊసరవెలిల, నేల మొసలి, తొాండ, సరట్ము, అడవి యెలుక. 
లేవీ 11:31 ప్రాకువాటిలో ఇవి మీకు అపవిత్రములు; ఇవి చచిెన త్రువాత్ వీటిని ముటిున ప్రతివాడు 
సయాంకలమువరకు అపవిత్రడగును. 
లేవీ 11:32 వాటిలో చచిెనదాని కళేబరము దేనిమీదపడునో అది అపవిత్రమగును. అది చ్చకకపాత్రయే 
గాని బట్ుయే గాని చరమమే గాని సాంచియే గాని పనిచేయు ఉపకరణము ఏదియు గాని అయ్యనయెడల 
దానిని నీళ్లలో వేయవలెను. అది సయాంకలమువరకు అపవిత్రమైయుాండును; త్రువాత్ అది 
పవిత్రమగును. 
లేవీ 11:33 వీటిలో ఏదైనను మాంటిపాత్రలో పడినయెడల దానిలోనిదాంత్యు అపవిత్రమగును; మీరు 
దానిని పగులగొట్ువలెను. 
లేవీ 11:34 తినదగ్నన ఆహారమాంత్టిలో దేనిమీద ఆ నీళ్లు పడునో అది అపవిత్రమగును. అటిు 
పాత్రలో త్రాగ్నన యే పానీయమును అపవిత్రము. 
లేవీ 11:35 వాటి కళేబరములలో కొాంచ్చము దేనిమీదపడునో అది అపవిత్రమగును. అది 
పొయ్యాయైనను కుాంపటియైనను దానిని పగులగొట్ువలెను. అవి అపవిత్రములు, అవి మీకు 
అపవిత్రములుగా ఉాండవలెను. 
లేవీ 11:36 అయ్యతే విసతరమైన నీళ్లలగల ఊట్లోగాని గుాంట్లోగాని కళేబరము పడినను ఆ నీళ్లల 
అపవిత్రములు కవు గాని కళేబరమునకు త్గ్నలినది అపవిత్రమగును. 
లేవీ 11:37 వాటి కళేబరములలో కొాంచ్చము వితుతకట్లు విత్తనములమీద పడినను అవి అపవిత్రములు 
కవు గాని 

లేవీ 11:38 ఆ విత్తనములమీద నీళ్లల పోసిన త్రువాత్ కళేబరములో కొాంచ్చము వాటిమీద 
పడినయెడల అవి మీకు అపవిత్రములగును.  
లేవీ 11:39 మీరు తినదగ్నన జాంతువులలో ఏదైనను చచిెనయెడల దాని కళేబరమును ముట్లువాడు 
సయాంకలమువరకు అపవిత్రడగును. 
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లేవీ 11:40 దాని కళేబరములో ఏదైనను తినువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని సయాంకలమువరకు 
అపవిత్రడగును. దాని కళేబరమును మోయువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని సయాంకలమువరకు 
అపవిత్రడగును. 
లేవీ 11:41 నేలమీద ప్రాకు జ్జవరాసులనిియు హేయములు, వాటిని తినకూడదు. 
లేవీ 11:42 నేలమీద ప్రాకు జ్జవరాసులనిిటిలో కడుపుతో చర్ాంచుదానినైనను నాలుగుకళ్లతో 
చర్ాంచుదానినైనను చ్ఛలా కళ్లలగల దానినైనను మీరు తినకూడదు; అవి హేయములు. 
లేవీ 11:43 ప్రాకు జ్జవరాసులలో దేనినైనను తిని మిముమను మీరు హేయపరచుకొనకూడదు; 
వాటివలన అపవిత్రలగునట్లల వాటివలన అపవిత్రత్ కలుగజేసికొనకూడదు. 
లేవీ 11:44 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను; నేను పర్శుదుధడను గనుక మీరు 
పర్శుదుధలైయుాండునట్లల మిముమను మీరు పర్శుదోపరచుకొనవలెను. నేలమీద ప్రాకు జ్జవరాసులలో 
దేనివలనను మిముమను మీరు అపవిత్రపరచుకొనకూడదు. 
లేవీ 11:45 నేను మీకు దేవుడనైయుాండుట్కు ఐగుపుత దేశములోనుాండి మిముమను రపిపాంచిన 
యెహోవాను; నేను పర్శుదుధడను గనుక మీరును పర్శుదుధలు కవలెను. 
లేవీ 11:46 అపవిత్రమైన దానికిని పవిత్రమైన దానికిని తినదగ్నన జాంతువులకును తినదగని 
జాంతువులకును భేదము చేయునట్లల 
లేవీ 11:47 జాంతువులను గూర్ెయు, పక్షులను గూర్ెయు, జలచరములైన సమసత జ్జవులను 
గూర్ెయు, నేలమీద ప్రాకు సమసత జ్జవులను గూర్ెయు చేసిన విధి య్యదే అని చ్చపుపమనెను.  
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లేవీ 12:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 12:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఒక స్త్రీ గరభవతియై మగపిలలను కనినయెడల 
ఆమెయేడు దినములు పుర్టాలై యుాండవలెను. ఆమె తాను ముట్లుదై కడగానుాండు దినముల 
లెకకనుబటిు పుర్టాలై యుాండవలెను. 
లేవీ 12:3 ఎనిమిదవ దినమున బిడికు సునితి చేయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 12:4 ఆమె త్న రకతశుదిధకొరకు ముపపదిమూడు దినములుాండి త్న రకతశుదిధ దినములు 
సాంపూరణమగువరకు ఆమె పర్శుదధమైన దేనినైనను ముట్ుకూడదు, పర్శుదధసథలములో 
ప్రవేశ్చాంపకూడదు. 
లేవీ 12:5 ఆమె ఆడుపిలలను కనినయెడల ఆమె తాను కడగా ఉాండునపపటివలె రెాండు వారములు 
పుర్టాలై ఉాండవలెను. ఆమె త్న రకతశుదిధ కొరకు అరువదియారు దినములు కడగా ఉాండవలెను. 
లేవీ 12:6 కుమారునికొరకే గాని కుమారెతకొరకే గాని ఆమె శుదిధదినములు సాంపూర్తయైన త్రువాత్ 
ఆమె దహనబలిగా ఒక యేడాది గొఱ్ఱపిలలను, పాపపర్హారారథబలిగా ఒక పావురపు పిలలనైనను తెలల 
గువానైనను ప్రత్ాక్షపు గుడారము యొకక దాారమునకు యాజకునియొదోకు తీసికొనిరావలెను.  
లేవీ 12:7 అత్డు యెహోవా సనిిధిని దానినర్పాంచి ఆమె నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా ఆమె 
రకతస్రావ విషయమై ఆమె పవిత్రపరచబడును. ఇది మగపిలలనుగాని ఆడుపిలలనుగాని కనిన స్త్రీనిగూర్ెన 
విధి. 
లేవీ 12:8 ఆమె గొఱ్ఱపిలలను తేజాలనియెడల ఆమె రెాండు తెలల గువాలనైనను రెాండు పావురపు 
పిలలలనైనను దహనబలిగా ఒకదానిని, పాపపర్హారారథబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 
యాజకుడు ఆమె నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా ఆమెకు పవిత్రత్ కలుగును.   
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లేవీ 13:1 మర్యు యెహోవా మోషే అహర్దనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
లేవీ 13:2 ఒకని దేహచరమమాందు వాపుగాని పకుకగాని నిగనిగలాడు మచెగాని యుాండి వాని 
దేహచరమమాందు కుషి్యపొడవాంటిది కనబడినయెడల యాజకుడైన అహర్దను నొదోకైనను యాజకులైన 
అత్ని కుమారులలో ఒకనియొదోకైనను వాని తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 13:3 ఆ యాజకుడు వాని దేహచరమమాందుని ఆ పొడను చూడగా ఆ పొడయాందలి వెాండ్రుకలు 
తెలలబార్నయెడలను, ఆ పొడ అత్ని దేహచరమముకాంట్ట పలలముగా కనబడినయెడలను అది కుషి్య 
పొడ. యాజకుడు వాని చూచి అపవిత్రడని నిరణయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 13:4 నిగనిగలాడు మచె చరమములకాంట్ట పలలముకక వాని దేహచరమమాందు తెలలగా 
కనబడినయెడలను, దాని వెాండ్రుకలు తెలలబారకునియెడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ 
పొడగలవానిని కడగా ఉాంచవలెను. 
లేవీ 13:5 ఏడవనాడు యాజకుడు వానిని చూడవలెను. ఆ పొడ చరమమాందు వాాపిాంపక అట్లల 
ఉాండినయెడల, యాజకుడు మర్ యేడు దినములు వాని కడగా ఉాంచవలెను. 
లేవీ 13:6 ఏడవనాడు యాజకుడు రెాండవసర్ వాని చూడవలెను. అపుపడు ఆ పొడ చరమమాందు 
వాాపిాంపక అదే తీరున ఉాండినయెడల యాజకుడు వానిని పవిత్రడని నిరణయ్యాంపవలెను; అది పకేక, 
వాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని పవిత్రడగును. 
లేవీ 13:7 అయ్యతే వాడు త్న శుదిధవిషయము యాజకునికి కనబడిన త్రువాత్ ఆ పకుక చరమమాందు 
విసతరముగా వాాపిాంచినయెడల వాడు రెాండవసర్ యాజకునికి కనబడవలెను. 
లేవీ 13:8 అపుపడు ఆ పకుక చరమమాందు వాాపిాంచినయెడల యాజకుడు వాడు అపవిత్రడని 
నిరణయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 13:9 కుషి్యపొడ యొకనికి కలిగ్ననయెడల యాజకునియొదోకు వానిని తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 13:10 యాజకుడు వాని చూడగా తెలలని వాపు చరమమాందు కనబడినయెడలను, అది 
వెాండ్రుకలను తెలలబార్నయెడలను, వాపులో పచిెమాాంసము కనబడినయెడలను, 
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లేవీ 13:11 అది వాని దేహచరమమాందు పాత్దైన కుషిము గనుక యాజకుడు వాడు అపవిత్రడని 
నిరణయ్యాంపవలెను, వానిని కడగా ఉాంచకూడదు; వాడు అపవిత్రడు. 
లేవీ 13:12 కుషిము చరమమాందు విసతరముగా పుటిునపుపడు యాజకుడు చూచినాంత్వరకు ఆ 
పొడగలవాని త్ల మొదలుకొని పాదములవరకు కుషిము వాని చరమమాంత్యు 
వాాపిాంచియుాండినయెడల 

లేవీ 13:13 యాజకుడు వానిని చూడవలెను; ఆ కుషిము వాని దేహమాంత్ట్ వాాపిాంచినయెడల ఆ 
పొడగలవాడు పవిత్రడని నిరణయ్యాంపవలెను. వాని ఒళ్లాంత్యు తెలలబారెను; వాడు పవిత్రడు. 
లేవీ 13:14 అయ్యతే వాని యొాంట్ పచిెమాాంసము కనబడు దినమున వాడు అపవిత్రడు. 
లేవీ 13:15 యాజకుడు ఆ పచిెమాాంసమును చూచి వాడు అపవిత్రడని నిరణయ్యాంపవలెను. ఆ 
పచిెమాాంసము అపవిత్రమే; అది కుషిము. 
లేవీ 13:16 అయ్యతే ఆ పచిెమాాంసము ఆర్ తెలలబార్నయెడల వాడు యాజకునియొదోకు రావలెను;  
లేవీ 13:17 యాజకుడు వాని చూడగా ఆ పొడ తెలలబార్నయెడల యాజకుడు ఆ పొడ పవిత్రమని 
నిరణయ్యాంపవలెను; వాడు పవిత్రడు. 
లేవీ 13:18 ఒకని దేహచరమమాందు పుాండు పుటిు మానిన త్రువాత్ 

లేవీ 13:19 ఆ పుాండుాండినచోట్ను తెలలని వాపైనను తెలుపుతో కూడిన యెరుపురాంగుగల పొడగాని 
నిగనిగలాడు తెలలని పొడగాని పుటిునయెడల, యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. 
లేవీ 13:20 యాజకుడు దాని చూచినపుపడు అత్ని చూపునకు అది చరమముకాంట్ట పలలముగా 
కనబడినయెడలను, దాని వెాండ్రుకలు తెలలబార్ యుాండినయెడలను, యాజకుడు వాడు అపవిత్రడని 
నిరణయ్యాంపవలెను; అది ఆ పుాంటివలన పుటిున కుషి్యపొడ. 
లేవీ 13:21 యాజకుడు దాని చూచినపుపడు దానిలో తెలలని వెాండ్రుకలు లేకపోయ్యనయెడలను, అది 
చరమముకాంట్ట పలలముకక కొాంచ్చము నయముగా కనబడినయెడలను, యాజకుడు ఏడు దినములు 
వానిని ప్రతేాకముగా ఉాంచవలెను. 
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లేవీ 13:22 అది చరమమాందు విసతరముగా వాాపిాంచినయెడల యాజకుడు వాడు అపవిత్రడని 
నిరణయ్యాంపవలెను; అది కుషి్యపొడ. 
లేవీ 13:23 నిగనిగలాడు పొడ వాాపిాంపక అట్లల ఉాండినయెడల అది దదోురు; యాజకుడు వాడు 
పవిత్రడని నిరణయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 13:24 దదోురు కలిగ్నన దేహచరమమాందు ఆ వాత్ యెఱ్ఱగానేగాని తెలలగానేగాని నిగనిగలాడు 
తెలలని మచెగానేగాని యుాండినయెడల యాజకుడు దాని చూడవలెను. 
లేవీ 13:25 నిగనిగలాడు ఆ మచెలోని వెాండ్రుకలు తెలలబార్నయెడలను, అది చరమముకాంట్ట 
పలలముగా కనబడినయెడలను, అది ఆ వాత్వలన పుటిున కుషి్యపొడ; యాజకుడు వాడు అపవిత్రడని 
నిరణయ్యాంపవలెను; అది కుషిము. 
లేవీ 13:26 యాజకుడు దాని చూచునపుపడు అది నిగనిగలాడు మచెలో తెలలని వెాండ్రుకలు 
లేకయేగాని చరమముకాంట్ట పలలముగా నుాండకయేగాని కొాంత్ నయముగా కనబడినయెడల, యాజకుడు 
ఏడు దినములు వానిని కడగా ఉాంచవలెను. 
లేవీ 13:27 ఏడవనాడు యాజకుడు వాని చూచినపుపడు అది చరమమాందు విసతరముగా 
వాాపిాంచినయెడల వాడు అపవిత్రడని నిరణయ్యాంపవలెను; అది కుషిమే. 
లేవీ 13:28 అయ్యతే నిగనిగలాడు మచె చరమమాందు వాాపిాంపక ఆ చోట్నేయుాండి కొాంచ్చము 
నయముగా కనబడినయెడల అది వాత్పు వాపే; వాడు పవిత్రడని యాజకుడు నిరణయ్యాంపవలెను; అది 
వాత్పు మాంట్యే. 
లేవీ 13:29 పురుష్యనికైనను స్త్రీకైనను త్లయాందేమి గడిమాందేమి పొడ పుటిునయెడల, యాజకుడు ఆ 
పొడను చూడగా 

లేవీ 13:30 అది చరమముకాంట్ల పలలముగాను సనిమైన పసుపుపచె వెాండ్రుకలు కలదిగాను 
కనబడినయెడల, వాడు అపవిత్రడని యాజకుడు నిరణయ్యాంపవలెను; అది బబబ, త్లమీదనేమి 
గడిముమీదనేమి పుటిున కుషిము. 
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లేవీ 13:31 యాజకుడు ఆ బబబయ్యన పొడను చూచినపుపడు అది చరమముకాంట్ట పలలము 
కనియెడలను, దానిలో నలలవెాండ్రుకలు లేనియెడలను, యాజకుడు ఆ బబబయ్యన పొడగలవానిని ఏడు 
దినములు ప్రతేాకముగా ఉాంచవలెను. 
లేవీ 13:32 ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ పొడను చూడవలెను. ఆ బబబ వాాపిాంపక 
యుాండినయెడలను, దానిలో పసుపుపచె వెాండ్రుకలు లేనియెడలను, చరమముకాంట్ట పలలము 
కనియెడలను,  
లేవీ 13:33 వాడు క్షౌరము చేసికొనవలెను గాని ఆ బబబ క్షౌరము చేయకూడదు. యాజకుడు 
బబబగల వానిని మర్ యేడు దినములు ప్రతేాకముగా ఉాంచవలెను. 
లేవీ 13:34 ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బబబను చూడగా అది చరమమాందు బబబ వాాపిాంపక 
చరమముకాంట్ట పలలము కక యుాండినయెడల, యాజకుడు వాడు పవిత్రడని నిరణయ్యాంపవలెను. వాడు 
త్న బట్ులు ఉదుకుకొని పవిత్రడగును. 
లేవీ 13:35 వాడు పవిత్రడని నిరణయ్యాంచిన త్రువాత్ బబబ విసతరముగా వాాపిాంచినయెడల 
యాజకుడు వాని చూడవలెను, 
లేవీ 13:36 అపుపడు ఆ మాద వాాపిాంచి యుాండినయెడల యాజకుడు పసుపుపచె వెాండ్రుకలను 
వెదకనకకరలేదు; వాడు అపవిత్రడు. 
లేవీ 13:37 అయ్యతే నిలిచిన ఆ మాదలో నలలవెాండ్రుకలు పుటిునయెడల ఆ మాద బాగుపడెను; వాడు 
పవిత్రడు; యాజకుడు వాడు పవిత్రడని నిరణయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 13:38 మర్యు పురుష్యని దేహపు చరమమాందేమి స్త్రీ దేహపు చరమమాందేమి నిగనిగలాడు 
మచెలు, అనగా నిగనిగలాడు తెలలనిమచెలు పుటిునయెడల 

లేవీ 13:39 యాజకుడు వానిని చూడవలెను; వార్ దేహచరమమాందు నిగనిగలాడు మచెలు వాడి 
యుాండినయెడల అది చరమమాందు పుటిున యొక పొకుక; వాడు పవిత్రడు. 
లేవీ 13:40 త్లవెాండ్రుకలు రాలినవాడు బట్ు త్లవాడు; అయ్యనను వాడు పవిత్రడు. 
లేవీ 13:41 ముఖమువైపున త్ల వెాండ్రుకలు రాలినవాడు బట్ు నొసటివాడు; వాడు పవిత్రడు. 
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లేవీ 13:42 అయ్యనను బట్ు త్లయాందేగాని బట్ు నొసటియాందేగాని యెఱ్ఱగానుాండు తెలలని పొడ 
పుటిునయెడల, అది వాని బట్ు త్లయాందైనను బట్ు నొసటియాందైనను పుటిున కుషిము. 
లేవీ 13:43 యాజకుడు వానిని చూడవలెను. కుషిము దేహచరమమాందు కనబడునట్లల ఆ పొడ వాపు 
చూపునకు వాని బట్ు త్లయాందైనను వాని బట్ు నొసటియాందైనను ఎఱ్ఱగానుాండు తెలలని 
పొడయైనయెడల 

లేవీ 13:44 వాడు కుషరి్దగ్న, వాడు అపవిత్రడు; యాజకుడు వాడు బతితగా అపవిత్రడని 
నిరణయ్యాంపవలెను; వాని కుషిము వాని త్లలోనునిది. 
లేవీ 13:45 ఆ పొడగల కుషిర్దగ్న వస్త్రములను చిాంపివేయవలెను; వాడు త్ల విర్యబోసికొనవలెను; 
వాడు త్న పైపెదవిని కపుపకొని అపవిత్రడను అపవిత్రడను అని బిగగరగా పలుకవలెను. 
లేవీ 13:46 ఆ పొడ వానికి కలిగ్నన దినములనిియు వాడు అపవిత్రడై యుాండును; వాడు అపవిత్రడు 
గనుక ప్రతేాకముగానే నివసిాంపవలెను; వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల ఉాండవలెను. 
లేవీ 13:47 మర్యు కుషి్యపొడ వస్త్రమాందు కనబడునపుపడు అది గొఱ్ఱవెాండ్రుకల బట్ుయాందేమి 
నారబట్ుయాందేమి 

లేవీ 13:48 నారతోనేగాని వెాండ్రుకలతోనేగాని నేసిన పడుగునాందేమి పేకయాందేమి తోలునాందేమి 
తోలుతో చేయబడు ఏయొక వసుతవునాందేమి పుటిు  
లేవీ 13:49 ఆ పొడ ఆ బట్ుయాందేమి ఆ తోలునాందేమి ఆ పేకయాందేమి తోలుతో చేయబడిన 
వసుతవునాందేమి పచెదాళ్లగానేగాని యెఱ్ఱదాళ్లగానేగాని కనబడినయెడల, అది కుషి్యపొడ; 
యాజకునికి దాని కనుపరచవలెను. 
లేవీ 13:50 యాజకుడు ఆ పొడను చూచి పొడగల వాటిని ఏడు దినములు ప్రతేాకముగా 
ఉాంచవలెను. 
లేవీ 13:51 ఏడవనాడు అత్డు ఆ పొడను చూడవలెను. అపుపడు ఆ వస్త్రమాందు, అనగా 
పడుగునాందేగాని పేకయాందేగాని తోలునాందేగాని తోలుతో చేసిన వసుతవునాందేగాని ఆ పొడ 
వాాపిాంచినయెడల అది కొరుకుడు కుషిము; అది అపవిత్రము. 
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లేవీ 13:52 కవున అత్డు ఆ పొడ దేనిలో ఉనిదో ఆ వస్త్రమును నారతోనేమి వెాండ్రుకలతోనేమి 
చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన ప్రతి వసుతవును అగ్నితో కలిెవేయవలెను; అది కొరుకుడు 
కుషిము; అగ్నితో దాని కలిెవేయవలెను. 
లేవీ 13:53 అయ్యతే యాజకుడు చూచినపుపడు ఆ పొడ ఆ వస్త్రమాందు, అనగా పడుగునాందేమి 
పేకయాందేమి తోలుతో చేసిన మర్ దేనియాందేమి వాాపిాంపక పోయ్యనయెడల 

లేవీ 13:54 యాజకుడు ఆ పొడగలదానిని ఉదుక నాజాాపిాంచి మర్ ఏడు దినములు దానిని విడిగా 
ఉాంచవలెను. 
లేవీ 13:55 ఆ పొడగల దానిని ఉదికిన త్రువాత్ యాజకుడు దానిని చూడవలెను. ఆ పొడ 
మారకపోయ్యనను వాాపిాంపకపోయ్యనను అది అపవిత్రము. అగ్నితో దానిని కలిెవేయవలెను. అది 
లోవైపునగాని పైవైపునగాని పుటిునను కొరుకుడు కుషిముగా ఉాండును. 
లేవీ 13:56 యాజకుడు దానిని చూచినపుపడు వస్త్రము ఉదికిన త్రువాత్ ఆ పొడ 
వాడియుాండినయెడల, అది ఆ వస్త్రములో ఉాండినను తోలులో ఉాండినను పడుగులో ఉాండినను పేకలో 
ఉాండినను యాజకుడు వాటిని చిాంపివేయవలెను. 
లేవీ 13:57 అట్లత్రువాత్ అది ఆ వస్త్రమాందేగాని పడుగునాందేగాని పేకయాందేగాని తోలుతో చేసిన 
దేనియాందేగాని కనబడినయెడల అది కొరుకుడు కుషిము. ఆ పొడ దేనిలోనునిదో దానిని అగ్నితో 
కలిెవేయవలెను. 
లేవీ 13:58 ఏ వస్త్రమునేగాని పడుగునేగాని పేకనేగాని తోలుతో చేసిన దేనినేగాని ఉదికిన త్రువాత్ ఆ 
పొడ వదిలినయెడల, రెాండవమారు దానిని ఉదుకవలెను; 
లేవీ 13:59 అపుపడు అది పవిత్రమగును. బచుెబట్ుయాందేగాని నారబట్ుయాందేగాని 
పడుగునాందేగాని పేకయాందేగాని తోలువసుతవులయాందేగాని యుాండు కుషి్యపొడనుగూర్ె అది 
పవిత్రమని అపవిత్రమని నీవు నిరణయ్యాంపవలసిన విధి య్యదే.  
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లేవీ 14:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 14:2 కుషిర్దగ్న పవిత్రడని నిరణయ్యాంచిన దినమున వానిగూర్ెన విధి యేదనగా, 
యాజకునియొదోకు వానిని తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 14:3 యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను. యాజకుడు వానిని చూచినపుపడు కుషి్యపొడ 
బాగుపడి కుషిర్దగ్నని విడిచినయెడల 

లేవీ 14:4 యాజకుడు పవిత్రత్ పొాందగోరు వానికొరకు సజ్జవమైన రెాండు పవిత్ర పక్షులను దేవదారు 
కఱ్ఱను రకతవరణముగల నూలును హస్సాపును తెమమని ఆజాాపిాంపవలెను. 
లేవీ 14:5 అపుపడు యాజకుడు పారు నీటిపైని మాంటిపాత్రలో ఆ పక్షులలో ఒకదానిని చాంప 
నాజాాపిాంచి 

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

లేవీ 14:7 కుషి్య విషయములో పవిత్రత్ పొాందగోరువానిమీద ఏడుమారులు ప్రోక్షాంచి వాడు 
పవిత్రడని నిరణయ్యాంచి సజ్జవమైన పక్ష ఎగ్నర్పోవునట్లల దానిని వదిలివేయవలెను. 
లేవీ 14:8 అపుపడు పవిత్రత్ పొాందగోరువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని త్న ర్దమమాంత్టిని క్షౌరము 
చేసికొని నీళ్లతో సినముచేసి పవిత్రడగును. త్రువాత్ వాడు పాళెములోనికి వచిె త్న గుడారము 
వెలుపల ఏడు దినములు నివసిాంపవలెను. 
లేవీ 14:9 ఏడవనాడు త్న ర్దమమాంత్టిని త్న త్లను త్న గడిమును త్న కనుబమలను క్షౌరము 
చేసికొనవలెను. త్న ర్దమమాంత్టిని క్షౌరము చేసికొని బట్ులు ఉదుకుకొని యొడలు నీళ్లతో 
కడుగుకొని పవిత్రడగును. 
లేవీ 14:10 ఎనిమిదవనాడు వాడు నిరో్దషమైన రెాండు మగ గొఱ్ఱపిలలలను నిరో్దషమైన యేడాది ఆడు 
గొఱ్ఱపిలలను నైవేదామునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వాంతుల గోధుమపిాండిని ఒక అరధస్వరు 
నూనెను తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీ 14:11 పవిత్రపరచు యాజకుడు పవిత్రత్ పొాందగోరు మనుష్యాని వాటితో ప్రత్ాక్షపు 
గుడారముయొకక దాారమున యెహోవా సనిిధికి తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 14:12 అపుపడు యాజకుడు ఒక మగ గొఱ్ఱపిలలను అరధస్వరు నూనెను తీసికొని 
అపరాధపర్హారారథబలిగా వాటిని దగగరకు తెచిె అలాలడిాంపబడు అరపణముగా యెహోవా సనిిధిని 
వాటిని అలాలడిాంపవలెను. 
లేవీ 14:13 అత్డు పాపపర్హారారథబలి పశువును దహనబలి పశువును వధిాంచు పర్శుదధసథలములో 
ఆ గొఱ్ఱపిలలను వధిాంపవలెను. పాపపర్హారారథమైన దానివలె అపరాధపర్హారారథమైనదియు 
యాజకునిదగును; అది అతిపర్శుదధము. 
లేవీ 14:14 అపుపడు యాజకుడు అపరాధపర్హారారథమైన దాని రకతములో కొాంచ్చము తీసి పవిత్రత్ 
పొాందగోరువాని కుడిచ్చవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బట్నవ్రేలిమీదను, వాని కుడికలి 
బట్నవ్రేలిమీదను, దానిని చమరవలెను. 
లేవీ 14:15 మర్యు యాజకుడు అరధస్వరు నూనెలో కొాంచ్చము తీసి త్న యెడమ అరచేతిలో 
పోసికొనవలెను. 
లేవీ 14:16 అపుపడు యాజకుడు త్న యెడమ అరచేతిలోనుని నూనెలో త్న కుడిచేతి వ్రేలు ముాంచి 
యెహోవా సనిిధిని ఏడుమారులు త్న వ్రేలితో ఆ నూనెలో కొాంచ్చము ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 14:17 యాజకుడు త్న అరచేతిలోనుని కొదువనూనెలో కొాంచ్చము తీసికొని పవిత్రత్ 
పొాందగోరువాని కుడిచ్చవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బట్నవ్రేలిమీదను, వాని కుడికలి 
బట్నవ్రేలిమీదను ఉని అపరాధపర్హారారథబలి పశువుయొకక రకతముమీద చమరవలెను.  
లేవీ 14:18 అపుపడు యాజకుడు త్న అరచేతిలోనుని కొదువనూనెను పవిత్రత్ పొాందగోరువాని 
త్లమీద చమరవలెను. అట్లల యాజకుడు యెహోవా సనిిధి వాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము 
చేయవలెను. 
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లేవీ 14:19 అపుపడు యాజకుడు పాపపర్హారారథబలి అర్పాంచి అపవిత్రత్ పోగొట్లుకొని పవిత్రత్ 
పొాందగోరువాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేసిన త్రువాత్ వాడు దహనబలి పశువును 
వధిాంపవలెను. 
లేవీ 14:20 యాజకుడు దహనబలి ద్రవామును నైవేదామును బలిపీఠముమీద అర్పాంపవలెను. అట్లల 
యాజకుడు వాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా వాడు పవిత్రడగును. 
లేవీ 14:21 వాడు బీదవాడై పైచ్చపిపనదాంత్యు తేజాలనియెడల త్న నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము 
కలుగుట్కై వాడు అలాలడిాంచుట్కు అపరాధపర్హారారథబలిగా ఒక గొఱ్ఱపిలలను నైవేదాముగా తూములో 
పదియవవాంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమపిాండిని ఒక అరధస్వరు నూనెను 

లేవీ 14:22 వార్కి దొరకగల రెాండు తెలల గువాలనేగాని రెాండు పావురపు పిలలలనేగాని, అనగా 
పాపపర్హారారథబలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒక దానిని తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 14:23 వాడు పవిత్రత్పొాంది ఎనిమిదవనాడు యెహోవా సనిిధికి ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునకు యాజకునియొదోకు వాటిని తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 14:24 యాజకుడు అపరాధపర్హారారథబలియగు గొఱ్ఱపిలలను అరధస్వరు నూనెను తీసికొని 
అలాలడిాంచు అరపణముగా యెహోవా సనిిధిని వాటిని అలాలడిాంపవలెను. 
లేవీ 14:25 అపుపడత్డు అపరాధపర్హారారథబలియగు గొఱ్ఱపిలలను వధిాంపవలెను. యాజకుడు ఆ 
అపరాధపర్హారారథబలి పశువుయొకక రకతములో కొాంచ్చము తీసికొని, పవిత్రత్ పొాందగోరువాని 
కుడిచ్చవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బట్నవ్రేలిమీదను, వాని కుడికలి బట్నవ్రేలిమీదను దానిని 
చమరవలెను. 
లేవీ 14:26 మర్యు యాజకుడు ఆ నూనెలో కొాంచ్చము త్న యెడమ అరచేతిలో పోసికొని 

లేవీ 14:27 త్న యెడమచేతిలోనుని ఆ నూనెలో కొాంచ్చము త్న కుడివ్రేలితో యెహోవా సనిిధిని ఏడు 
మారులు ప్రోక్షాంపవలెను. 
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లేవీ 14:28 మర్యు యాజకుడు త్న అరచేతిలోనుని నూనెలో కొాంచ్చము పవిత్రత్ పొాందగోరువాని 
కుడిచ్చవి కొనమీదను, వాని కుడిచేతి బట్నవ్రేలిమీదను, వాని కుడికలి బట్నవ్రేలిమీదను ఆ 
అపరాధపర్హారారథబలి పశువుయొకక రకతముని చోట్ను వేయవలెను.  
లేవీ 14:29 యాజకుని అరచేతిలోనుని కొదువనూనెను అత్డు పవిత్రత్ పొాందగోరువానికి యెహోవా 
సనిిధిని ప్రాయశ్చెత్తము కలుగజేయుట్కు వాని త్లమీద పోయవలెను. 
లేవీ 14:30 అపుపడు వానికి దొరకగల ఆ తెలల గువాలలోనేగాని పావురపు పిలలలలోనేగాని ఒక దాని 
నర్పాంపవలెను. 
లేవీ 14:31 త్న నైవేదాముగాక వాటిలో త్నకు దొరకగల పాపపర్హారారథబలిగా ఒక దానిని 
దహనబలిగా ఒకదానిని అర్పాంపవలెను. అట్లల యాజకుడు పవిత్రత్ పొాందగోరువాని నిమిత్తము 
యెహోవా సనిిధిని ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. 
లేవీ 14:32 కుషి్యపొడ కలిగ్ననవాడు పవిత్రత్ పొాందత్గ్ననవాటిని సాంపాదిాంపలేనియెడల వాని 
విషయమైన విధి య్యదే. 
లేవీ 14:33 మర్యు యెహోవా మోషే అహర్దనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

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

లేవీ 14:35 ఆ య్యాంటి యజమానుడు యాజకునియొదోకు వచిె నా య్యాంటిలో కుషి్యపొడ వాంటిది 
నాకు కనబడెనని అత్నికి తెలియచ్చపపవలెను. 
లేవీ 14:36 అపుపడు ఆ య్యాంట్నునిది యావతుతను అపవిత్రము కకుాండునట్లల, యాజకుడు ఆ 
కుషి్యపొడను చూచుట్కు రాకమునుపు అత్డు ఆ య్యలుల వటిుదిగా చేయ నాజాాపిాంపవలెను. ఆ 
త్రువాత్ యాజకుడు ఆ య్యలుల చూచుట్కై లోపలికి వెళ్లవలెను. 
లేవీ 14:37 అత్డు పొడ చూచినపుపడు ఆ పొడ య్యాంటి గోడలయాందు పచెదాళ్లగానైనను 
ఎఱ్ఱదాళ్లగానైనను ఉాండు పలలపుచ్ఛరలు గలదై గోడకాంట్ట పలలముగా ఉాండినయెడల 



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   లేవీయకాండము 

Page 63 of 125 

లేవీ 14:38 యాజకుడు ఆ య్యాంట్నుాండి య్యాంటివాకిటికి బయలువెళ్లల ఆ య్యలుల ఏడు దినములు 
మూసియుాంచవలెను. 
లేవీ 14:39 ఏడవనాడు యాజకుడు తిర్గ్నవచిె దానిని చూడవలెను. అపుపడు ఆ పొడ య్యాంటి 
గోడలయాందు వాాపిాంచినదైనయెడల 

లేవీ 14:40 యాజకుని సెలవుచొపుపన ఆ పొడగల రాళ్లను ఊడదీసి ఊర్వెలుపలనుని 
అపవిత్రసథలమున పారవేయవలెను. 
లేవీ 14:41 అపుపడత్డు ఆ య్యాంటిలోపలను చుట్లు గోడలను గీయ్యాంపవలెను. వారు గీసిన పెలలలను 
ఊర్వెలుపలనుని అపవిత్రసథలమున పారబోసి 

లేవీ 14:42 వేరు రాళ్లను తీసికొని ఆ రాళ్లకు ప్రతిగా చేరపవలెను. అత్డు వేరు అడుసును తెపిపాంచి ఆ 
య్యాంటిగోడకు పూయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 14:43 అత్డు ఆ రాళ్లను ఊడదీయ్యాంచి య్యలుల గీయ్యాంచి దానికి అడుసును పూయ్యాంచిన 
త్రువాత్ ఆ పొడ తిర్గ్న ఆ య్యాంట్ బయలుపడినయెడల యాజకుడు వచిె దాని చూడవలెను. 
లేవీ 14:44 అపుపడు ఆ పొడ ఆ య్యాంట్ వాాపిాంచినయెడల అది ఆ య్యాంటిలో కొరుకుడు కుషిము; 
అది అపవిత్రము. 
లేవీ 14:45 కబటిు అత్డు ఆ య్యాంటిని దాని రాళ్లను కఱ్ఱలను సునిమాంత్టిని పడగొటిుాంచి 
ఊర్వెలుపలనుని అపవిత్రసథలమునకు వాటిని మోయ్యాంచి పారబోయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 14:46 మర్యు ఆ య్యలుల పాడువిడిచిన దినములనిియు దానిలో ప్రవేశ్చాంచువాడు 
సయాంకలమువరకు అపవిత్రడగును. 
లేవీ 14:47 ఆ య్యాంట్ పాండుకొనువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొనవలెను. ఆ య్యాంట్ భోజనము 
చేయువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొనవలెను. 
లేవీ 14:48 యాజకుడు వచిె లోపల ప్రవేశ్చాంచి చూచునపుపడు ఆ య్యాంటికి అడుసు వేసిన త్రువాత్ 
ఆ పొడ య్యాంటిలో వాాపిాంపకపోయ్యనయెడల, పొడ బాగుపడెను గనుక ఆ య్యలుల పవిత్రమని 
యాజకుడు నిరణయ్యాంపవలెను. 
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లేవీ 14:49 ఆ య్యాంటి కొరకు పాపపర్హారారథబలి అర్పాంచుట్కు అత్డు రెాండు పక్షులను దేవదారు 
కఱ్ఱను రకతవరణపు నూలును హస్సాపును తీసికొని 

లేవీ 14:50 పారు నీటిపైన మాంటి పాత్రలో ఆ పక్షులలో ఒకదానిని వధిాంచి 

లేవీ 14:51 ఆ దేవదారు కఱ్ఱను హస్సాపును రకతవరణపు నూలును సజ్జవమైన పక్షని తీసికొని 
వధిాంపబడిన పక్షరకతములోను పారు నీటిలో వాటిని ముాంచి ఆ య్యాంటిమీద ఏడు మారులు 
ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 14:52 అట్లల ఆ పక్షరకతముతోను ఆ పారు నీటితోను సజ్జవమైన పక్షతోను దేవదారు కఱ్ఱతోను 
హస్సాపుతోను రకత వరణపు నూలుతోను ఆ య్యాంటి విషయములో పాపపర్హారారథబలి అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 14:53 అపుపడు సజ్జవమైన పక్షని ఊర్వెలుపల నెగర విడువవలెను. అట్లల అత్డు ఆ య్యాంటికి 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయగా అది పవిత్రమగును. 
లేవీ 14:54 ప్రతివిధమైన కుషి్యపొడను గూర్ెయు, బబబను గూర్ెయు 

లేవీ 14:55 వస్త్రకుషిమును గూర్ెయు, వస్త్రమునకైనను ఇాంటికైనను కలుగు కుషిమును గూర్ెయు, 
లేవీ 14:56 వాపును గూర్ెయు, పకుకను గూర్ెయు, నిగనిగలాడు మచెను గూర్ెయు, 
లేవీ 14:57 ఒకడు ఎపుపడు అపవిత్రడగునో, యెపుపడు పవిత్రడగునో తెలియజేయుట్కు ఇది 
కుషిమును గూర్ెన విధి.  
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లేవీ 15:1 మర్యు యెహోవా మోషే అహర్దనులకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 15:2 మీరు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుడి ఒకని దేహమాందు స్రావమునియెడల ఆ 
స్రావమువలన వాడు అపవిత్రడగును. 
లేవీ 15:3 వాని స్రావము కర్నను కరకపోయ్యనను ఆ దేహసిథతినిబటిు వాడు అపవిత్రడగును. ఆ 
స్రావముగలవాడు పాండుకొను ప్రతి పరుపు అపవిత్రము; 
లేవీ 15:4 వాడు కూరుెాండు ప్రతి వసుతవు అపవిత్రము. 
లేవీ 15:5 వాని పరుపును ముట్లువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో సినముచేసి 
సయాంకలమువరకు అపవిత్రడై యుాండును. 
లేవీ 15:6 అటిువాడు దేనిమీద కూరుెాండునో దాని మీద కూరుెాండువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని 
నీళ్లతో సినముచేసి సయాంకలమువరకు అపవిత్రడై యుాండును. 
లేవీ 15:7 స్రావము గలవాని దేహమును ముట్లువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో సినముచేసి 
సయాంకలమువరకు అపవిత్రడై యుాండును. 
లేవీ 15:8 స్రావము గలవాడు పవిత్రనిమీద ఉమిమవేసినయెడల వాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో 
సినముచేసి సయాంకలమువరకు అపవిత్రడై యుాండును. 
లేవీ 15:9 స్రావము గలవాడు కూరుెాండు ప్రతి పలలము అపవిత్రము. 
లేవీ 15:10 వాని క్రాందనుాండిన యే వసుతవునైనను ముట్లు ప్రతివాడు సయాంకలమువరకు 
అపవిత్రడై యుాండును. వాటిని మోయువాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో సినముచేసి 
సయాంకలమువరకు అపవిత్రడై యుాండును. 
లేవీ 15:11 స్రావము గలవాడు నీళ్లతో చేతులు కడుగుకొనకయే ఎవని ముట్లునో వాడు త్న బట్ులు 
ఉదుకుకొని సినముచేసి సయాంకలమువరకు అపవిత్రడై యుాండును. 
లేవీ 15:12 స్రావము గలవాడు ముట్లుకొనిన మాంటిపాత్రను పగలగొట్ువలెను, ప్రతి చ్చకక పాత్రను 
నీళ్లతో కడుగవలెను. 
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లేవీ 15:13 స్రావము గలవాడు త్న స్రావమునుాండి పవిత్రత్ పొాందునపుపడు, త్న పవిత్రత్ విషయమై 
యేడు దినములు లెకికాంచుకొని త్న బట్ులు ఉదుకుకొని పారు నీటితో ఒడలును కడుగుకొని 
పవిత్రడగును. 
లేవీ 15:14 ఎనిమిదవనాడు రెాండు తెలల గువాలనైనను రెాండు పావురపు పిలలలనైనను తీసికొని 
ప్రత్ాక్షపు గుడారము యొకక దాారమునొదోకు వచిె యెహోవా సనిిధిని వాటిని యాజకుని 
కపపగ్నాంపవలెను. 
లేవీ 15:15 యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాపపర్హారారథబలిగాను ఒకదానిని దహనబలిగాను 
అర్పాంపవలెను. అట్లల యాజకుడు వాని స్రావము విషయములో యెహోవా సనిిధిని వాని నిమిత్తము 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. 
లేవీ 15:16 ఒకనికి వీరాసఖలనమైనయెడల వాడు సరాాాంగసినము చేసికొని సయాంకలమువరకు 
అపవిత్రడై యుాండును. 
లేవీ 15:17 ఏ బట్ుమీదను ఏ తోలుమీదను వీరాసఖలనమగునో ఆ బట్ుయు ఆ తోలును నీళ్లతో 
ఉదుకబడి సయాంకలమువరకు అపవిత్రమై యుాండును. 
లేవీ 15:18 వీరాసఖలనమగునట్లల స్త్రీ పురుష్యలు శయనిాంచినయెడల వార్దోరు నీళ్లతో సినముచేసి 
సయాంకలమువరకు అపవిత్రలై యుాందురు.  
లేవీ 15:19 స్త్రీ దేహమాందుాండు స్రావము రకతస్రావమైనయెడల ఆమె యేడు దినములు కడగా 
ఉాండవలెను. ఆమెను ముట్లువారాందరు సయాంకలమువరకు అపవిత్రలగుదురు. 
లేవీ 15:20 ఆమె కడగా ఉనిపుపడు ఆమె దేనిమీద పాండుకొనునో అది అపవిత్రమగును; ఆమె 
దేనిమీద కూరుెాండునో అది అపవిత్రమగును. 
లేవీ 15:21 ఆమె పడకను ముట్లు ప్రతివాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో సినముచేసి 
సయాంకలమువరకు అపవిత్రడై యుాండును. 
లేవీ 15:22 ఆమె దేనిమీద కూరుెాండునో దాని ముట్లు ప్రతివాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో 
సినము చేసి సయాంకలమువరకు అపవిత్రడై యుాండును. 
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లేవీ 15:23 అది ఆమె పరుపుమీదనైనను ఆమె కూరుెాండిన దానిమీదనైనను ఉాండినయెడల దానిని 
ముట్లువాడు సయాంకలమువరకు అపవిత్రడై యుాండును. 
లేవీ 15:24 ఒకడు ఆమెతో శయనిాంచుచుాండగా ఆమె రజసుా వానికి త్గ్నలినయెడల, వాడు ఏడు 
దినములు అపవిత్రడగును; వాడు పాండుకొను ప్రతి మాంచము అపవిత్రము. 
లేవీ 15:25 ఒక స్త్రీ కడగా ఉాండు కలమునకు ముాందుగా ఆమె రకతస్రావము ఇాంక అనేకదినములు 
స్రవిాంచినను ఆమె కడగానుాండు కలమైన త్రువాత్ స్రవిాంచినను, ఆమె అపవిత్రత్ ఆమె కడగానుాండు 
దినములలో వలెనే ఆ స్రావదినములనిియు ఉాండును, ఆమె అపవిత్రరాలు. 
లేవీ 15:26 ఆమె స్రావదినములనిియు ఆమె పాండుకొను ప్రతి మాంచము ఆమె కడగానునిపపటి 
మాంచమువలె ఉాండవలెను. ఆమె దేనిమీద కూరుెాండునో అది ఆమె కడగా ఉనిపపటి అపవిత్రత్వలె 
అపవిత్రమగును. 
లేవీ 15:27 వాటిని ముట్లు ప్రతివాడు అపవిత్రడు. వాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో 
సినముచేసి సయాంకలమువరకు అపవిత్రడై యుాండును.  
లేవీ 15:28 ఆమె ఆ స్రావము కుదిర్ పవిత్రరాలైనయెడల ఆమె యేడుదినములు లెకికాంచుకొని అవి 
తీర్న త్రువాత్ పవిత్రరాలగును. 
లేవీ 15:29 ఎనిమిదవనాడు ఆమె రెాండు తెలల గువాలనైనను రెాండు పావురపు పిలలలనైనను ప్రత్ాక్షపు 
గుడారము యొకక దాారమునకు యాజకునియొదోకు తేవలెను. 
లేవీ 15:30 యాజకుడు ఒకదానిని పాపపర్హారారథబలిగాను ఒకదానిని దహనబలిగాను 
అర్పాంపవలెను. అట్లల యాజకుడు ఆమె స్రావవిషయమై యెహోవా సనిిధిని ఆమె నిమిత్తము 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. 
లేవీ 15:31 ఇశ్రాయేలీయులు త్మ మధానుాండు నా నివాస సథలమును అపవిత్రపరచునపుపడు వారు 
త్మ అపవిత్రత్వలన చ్ఛవకుాండునట్లల వార్కి అపవిత్రత్ కలుగకుాండ మీరు వార్ని కపాడవలెను. 
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లేవీ 15:32 స్రావము గలవాని గూర్ెయు, వీరాసఖలనమువలని అపవిత్రత్ గలవాని గూర్ెయు, 
కడగానుని బలహీనురాలిని గూర్ెయు, స్రావముగల స్త్రీ పురుష్యలను గూర్ెయు, అపవిత్రరాలితో 
శయనిాంచువాని గూర్ెయు విధిాంపబడినది ఇదే. 
లేవీ 15:33  స్రావముగల స్త్రీ పురుష్యలను గూర్ెయు, అపవిత్రరాలితో శయనిాంచు వాని గూర్ెయు 
విధిాంపబడినది ఇదే.    
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లేవీ 16:1 అహర్దను ఇదోరు కుమారులు యెహోవా సనిిధికి సమీపిాంచి చనిపోయ్యన త్రువాత్ 
యెహోవా మోషేతో మాట్లాడి ఇట్లనెను 

లేవీ 16:2 నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘములో కనబడుదును గనుక నీ సహోదరుడైన అహర్దను 
చ్ఛవకయుాండునట్లల అత్డు మాందసముమీది కరుణాపీఠము ఎదుట్నుని అడితెరలోపలికి ఎలలపుపడును 
రాకూడదని అత్నితో చ్చపుపము. 
లేవీ 16:3 అత్డు పాపపర్హారారథబలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక పొట్లులును తీసికొని, 
వీటితో పర్శుదధసథలములోనికి రావలెను. 
లేవీ 16:4 అత్డు ప్రతిషిిత్మైన చొకకయ్య తొడుగుకొని త్న మానమునకు సనినార లాగులు 
తొడుగుకొని, సనినార దటిు కట్లుకొని సనినార పాగా పెట్లుకొనవలెను. అవి ప్రతిషి వస్త్రములు గనుక 
అత్డు నీళ్లతో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 
లేవీ 16:5 మర్యు అత్డు ఇశ్రాయేలీయుల సమాజము నొదోనుాండి పాపపర్హారారథబలిగా రెాండు 
మేక పిలలలను దహనబలిగా ఒక పొట్లులును తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 16:6 అహర్దను త్న కొరకు పాపపర్హారారథబలిగా ఒక కోడెను అర్పాంచి త్న నిమిత్తమును త్న 
య్యాంటివార్ నిమిత్తమును ప్రాయశ్చెత్తము చేసి 

లేవీ 16:7 ఆ రెాండు మేకపిలలలను తీసికొనివచిె, ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొదో యెహోవా 
సనిిధిని వాటిని ఉాంచవలెను. 
లేవీ 16:8 అపుపడు అహర్దను యెహోవా పేరట్ ఒక చీటిని, విడిచిపెట్లు మేక పేరట్ ఒక చీటిని ఆ 
రెాండు మేకలమీద రెాండు చీట్లను వేయవలెను. 
లేవీ 16:9 ఏ మేకమీద యెహోవా పేరట్ చీటి పడునో, ఆ మేకను అహర్దను తీసికొనివచిె 
పాపపర్హారారథబలిగా అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 16:10 ఏ మేకమీద విడిచిపెట్లుట్ అనే చీటి పడునో దానివలన ప్రాయశ్చెత్తము కలుగునట్లల, 
దానిని అరణాములో విడిచిపెట్లుట్కై యెహోవా సనిిధిని దానిని ప్రాణముతోనే ఉాంచవలెను. 
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లేవీ 16:11 అపుపడు అహర్దను పాపపర్హారారథబలియగు ఆ కోడెను తీసికొనివచిె త్న నిమిత్తమును 
త్న య్యాంటివార్ నిమిత్తమును ప్రాయశ్చెత్తము చేసికొనవలెను. త్రువాత్ అత్డు త్నకొరకు 
తానర్పాంచు పాపపర్హారారథబలియగు కోడెను వధిాంచి 

లేవీ 16:12 యెహోవా సనిిధినుని ధూపపీఠము మీదనుాండి ధూపారెతడు నిపుపలను, త్న పిడికెళ్లతో 
పర్మళ్ధూప చూరణమును తీసికొని అడితెరలోపలికి వాటిని తెచిె తాను చ్ఛవకుాండునట్లల 
లేవీ 16:13 ఆ ధూపము మేఘమువలె శాసనముల మీదనుని కరుణాపీఠమును కముమట్కు, 
యెహోవా సనిిధిని ఆ అగ్నిమీద ఆ ధూపద్రవామును వేయవలెను. 
లేవీ 16:14 అపుపడత్డు ఆ కోడె రకతములో కొాంచ్చము తీసికొని తూరుపప్రకకను కరుణాపీఠముమీద 
త్న వ్రేలితో ప్రోక్షాంచి, కరుణాపీఠము ఎదుట్ త్న వ్రేలితో ఆ రకతములో కొాంచ్చము ఏడుమారులు 
ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 16:15 అపుపడత్డు ప్రజలర్పాంచు పాపపర్హారారధబలియగు మేకను వధిాంచి అడితెర లోపలికి 
దాని రకతము తెచిె ఆ కోడె రకతముతో చేసినట్లల దీని రకతముతోను చేసి, కరుణాపీఠము మీదను 
కరుణాపీఠము ఎదుట్ను దాని ప్రోక్షాంపవలెను. 
లేవీ 16:16 అట్లల అత్డు ఇశ్రాయేలీయుల సమసత పాపములనుబటిుయు, అనగా వార్ 
అపవిత్రత్నుబటిుయు, వార్ అతిక్రమములనుబటిుయు పర్శుదధ సథలమునకు ప్రాయశ్చెత్తము 
చేయవలెను. ప్రత్ాక్షపు గుడారము వార్మధా ఉాండుట్వలన వార్ అపవిత్రత్నుబటిు అది 
అపవిత్రమగుచుాండును గనుక అత్డు దానికి ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. 
లేవీ 16:17 పర్శుదధసథలములో ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కు అత్డు లోపలికి పోవునపుపడు అత్డు త్న 
నిమిత్తమును త్న య్యాంటివార్ నిమిత్తమును ఇశ్రాయేలీయుల సమసత సమాజము నిమిత్తమును 
ప్రాయశ్చెత్తముచేసి బయటికి వచుెవరకు ఏ మనుష్యాడును ప్రత్ాక్షపు గుడారములో ఉాండరాదు. 
లేవీ 16:18 మర్యు అత్డు యెహోవా సనిిధినుని బలిపీఠమునొదోకు పోయ్య దానికి ప్రాయశ్చెత్తము 
చేయవలెను. అత్డు ఆ కోడె రకతములో కొాంచ్చమును ఆ మేక రకతములో కొాంచ్చమును తీసికొని 
బలిపీఠపు కొముమలమీద చమిర్ 
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లేవీ 16:19 యేడుమారులు త్న వ్రేలితో ఆ రకతములో కొాంచ్చము దానిమీద ప్రోక్షాంచి దాని పవిత్రపరచి 
ఇశ్రాయేలీయుల అపవిత్రత్ను పోగొటిు దానిని పర్శుదధపరచవలెను. 
లేవీ 16:20 అత్డు పర్శుదధసథలమునకును ప్రత్ాక్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును 
ప్రాయశ్చెత్తము చేసి చ్ఛలిాంచిన త్రువాత్ ఆ సజ్జవమైన మేకను దగగరకు తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 16:21 అపుపడు అహర్దను సజ్జవమైన ఆ మేక త్లమీద త్న రెాండు చేతులు ఉాంచి, 
ఇశ్రాయేలీయుల పాపములనిియు, అనగా వార్ దోషములనిియు వార్ అతిక్రమములనిియు 
దానిమీద ఒపుపకొని, ఆ మేక త్లమీద వాటిని మోపి, త్గ్నన మనుష్యానిచేత్ అరణాములోనికి దాని 
పాంపవలెను. 
లేవీ 16:22 ఆ మేక వార్ దోషములనిిటిని ఎడార్ దేశమునకు భర్ాంచి పోవును. అత్డు అరణాములో 
ఆ మేకను విడిచిపెట్ువలెను. 
లేవీ 16:23 అపుపడు అహర్దను ప్రత్ాక్షపు గుడారములోనికి వచిె, తాను పర్శుదధసథలములోనికి 
వెళ్లలనపుపడు తాను వేసికొనిన నారబట్ులను తీసి అకకడ వాటిని ఉాంచి 

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

లేవీ 16:25 పాపపర్హారారథబలి పశువుయొకక క్రొవుాను బలిపీఠముమీద దహాంపవలెను 

లేవీ 16:26 విడిచిపెట్లు మేకను వదలినవాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో దేహము కడుగుకొని 
త్రువాత్ పాళెములోనికి రావలెను. 
లేవీ 16:27 పర్శుదధసథలములో ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కు వేటి రకతము దాని లోపలికి తేబడెనో 
పాపపర్హారారథబలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిపోవలెను. వాటి 
చరమములను వాటి మాాంసమును వాటి మలమును అగ్నితో కలిెవేయవలెను. 
లేవీ 16:28 వాటిని కలిెవేసినవాడు త్న బట్ులు ఉదుకుకొని నీళ్లతో దేహము కడుగుకొని త్రువాత్ 
పాళెములోనికి రావలెను. 
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లేవీ 16:29 ఇది మీకు నిత్ామైన కట్ుడ. సాదేశులుగాని మీ మధానుాండు పరదేశులుగాని మీరాందరు 
ఏడవనెల పదియవనాడు ఏ పనియైనను చేయక మిముమను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను. 
లేవీ 16:30 ఏలయనగా మీరు యెహోవా సనిిధిని మీ సమసత పాపములనుాండి పవిత్రలగునట్లల ఆ 
దినమున మిముమ పవిత్రపరచునట్లల మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయబడెను. 
లేవీ 16:31 అది మీకు మహా విశ్రాాంతిదినము. మిముమను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను; ఇది 
నిత్ామైన కట్ుడ. 
లేవీ 16:32 ఎవరు త్న త్ాండ్రికి మారుగా యాజకుడగుట్కై అభిషేకముపొాంది త్నుి 
ప్రతిషిిాంచుకొనునో ఆ యాజకుడు ప్రాయశ్చెత్తము చేసికొని నారవస్త్రములైన ప్రతిషిిత్ వస్త్రములను 
ధర్ాంచుకొనవలెను. 
లేవీ 16:33 మర్యు అత్డు అతిపర్శుదధముగానుని మాందిరమునకును ప్రత్ాక్షపు గుడారమునకును 
బలిపీఠమునకును ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. మర్యు అత్డు యాజకుల నిమిత్తమును సమాజము 
నిమిత్తమును ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. 
లేవీ 16:34 సాంవత్ారమునకు ఒకసర్ ఇశ్రాయేలీయుల సమసత పాపములనుబటిు వార్ నిమిత్తము 
ప్రాయశ్చెత్తము చేయుట్కు ఇది మీకు నిత్ామైన కట్ుడ. యెహోవా మోషేకు ఆజాాపిాంచినట్లల అత్డు 
చేసెను.  
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లేవీ 17:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
లేవీ 17:2 నీవు అహర్దనుతోను అత్ని కుమారులతోను ఇశ్రాయేలీయులాందర్తోను ఈలాగు చ్చపుపము 
ఇది యెహోవా ఆజాాపిాంచిన మాట్ 

లేవీ 17:3 ఇశ్రాయేలీయుల కుట్లాంబములలో యెహోవా మాందిరము ఎదుట్ యెహోవాకు అరపణము 
అర్పాంచుట్కు పూనుకొనువాడు అది ఎదేోగాని గొఱ్ఱయేగాని మేకయేగాని  
లేవీ 17:4 ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొదోకు దానిని ముాందు తేక పాళెములో వధిాంచినను 
పాళెమునకు వెలుపల వధిాంచినను ఆ మనుష్యాడు త్న ప్రజలలోనుాండి కొటిువేయబడును; 
లేవీ 17:5 వాడు రకతమును ఒలికిాంచినవాడు; ఇశ్రాయేలీయులు బయట్ వధిాంచుచుని బలి 
పశువులను ఇక బయట్ వధిాంపక యెహోవా పేరట్ యాజకునియొదోకు ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునకే తీసికొని వచిె సమాధ్యనబలిగా అర్పాంచునట్లల ఆ మనుష్యాడు జనులలోనుాండి 
కొటిువేయబడవలెను. 
లేవీ 17:6 యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగలుగునట్లల యాజకుడు ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక 
దాారమునొదోనుని యెహోవా బలిపీఠముమీద వాటి రకతమును ప్రోక్షాంచి వాటి క్రొవుాను 
దహాంపవలెను. 
లేవీ 17:7 వారు వాభిచ్ఛరులై అనుసర్ాంచుచు వచిెన దయాముల పేరట్ వధిాంచినట్లల ఇకమీదట్ 
త్మ బలిపశువులను వధిాంపరాదు. ఇది వార్ త్ర త్రములకు వార్కి నిత్ామైన కట్ుడ. 
లేవీ 17:8 మర్యు నీవు వార్తో ఇట్లనుము ఇశ్రాయేలీయుల కుట్లాంబములలోగాని మీలో నివసిాంచు 
పరదేశులలోగాని ఒకడు దహనబలినైనను వేరొక యే బలినైనను 

లేవీ 17:9 యెహోవాకు అర్పాంప నుదేోశము గలవాడై ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక దాారమునొదోకు 
తీసికొని రానియెడల ఆ మనుష్యాడు జనులలోనుాండి కొటిువేయబడును. 
లేవీ 17:10 మర్యు ఇశ్రాయేలీయుల కుట్లాంబములలోనేమి, మీలో నివసిాంచు పరదేశులలోనేమి, 
ఒకడు దేని రకత మును తినినను రకతము తినువానికి నేను విముఖుడనై జనులలోనుాండి వాని 
కొటిువేయుదును. 
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లేవీ 17:11 రకతము దేహమునకు ప్రాణము. మీనిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయునట్లల బలిపీఠముమీద 
పోయుట్కై దానిని మీకిచిెతిని. రకతము దానిలోనుని ప్రాణమునుబటిు ప్రాయశ్చెత్తము చేయును. 
లేవీ 17:12 కబటిు మీలో ఎవడును రకతము తినకూడదనియు, మీలో నివసిాంచు ఏ పరదేశ్చయు 
రకతము తినకూడదనియు నేను ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజాాపిాంచితిని. 
లేవీ 17:13 మర్యు ఇశ్రాయేలీయులలోనేగాని మీలో నివసిాంచు పరదేశులలోనేగాని ఒకడు 
తినదగ్నన మృగమునైనను పక్షనైనను వేటాడి పటిునయెడల వాడు దాని రకతమును ఒలికిాంచి మాంటితో 
కపపవలెను; ఏలయనగా అది సమసత దేహములకు ప్రాణాధ్యరము; 
లేవీ 17:14 దాని రకతము దాని ప్రాణమునకధ్యరము. కబటిు మీరు ఏ దేహరకతమును తినకూడదు. 
వాటి రకతము సరా దేహములకు ప్రాణాధ్యరము; దానిని తిను ప్రతివాడు మరణశ్చక్ష నొాందునని నేను 
ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజాాపిాంచితిని. 
లేవీ 17:15 మర్యు కళేబరమునైనను చీలెబడినదానినైనను తిను ప్రతివాడు దేశమాందు 
పుటిునవాడేమి పరదేశ్చయేమి వాడు త్న బట్ులను ఉదుకుకొని నీళ్లతో దేహమును కడుగుకొని 
సయాంకలమువరకు అపవిత్రడగును. త్రువాత్ పవిత్రడగును. 
లేవీ 17:16 అయ్యతే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు త్న దేహమును కడుగుకొనకయు ఉాండినయెడల 
వాడు త్న దోషశ్చక్షను భర్ాంచును.  
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లేవీ 18:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 18:2 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో చ్చపుపము. 
లేవీ 18:3 మీరు నివసిాంచిన ఐగుపుత దేశాచ్ఛరముల చొపుపన మీరు చేయకూడదు; నేను మిముమను 
రపిపాంచుచుని కనాను దేశాచ్ఛరముల చొపుపన మీరు చేయకూడదు; వార్ కట్ుడలనుబటిు 
నడవకూడదు. 
లేవీ 18:4 మీరు నా విధులను గైకొనవలెను; నా కట్ుడలనుబటిు నడుచుకొనుట్కు వాటిని 
ఆచర్ాంపవలెను; మీ దేవుడనగు నేను యెహోవాను. 
లేవీ 18:5 మీరు నాకట్ుడలను నా విధులను ఆచర్ాంపవలెను. వాటిని గైకొనువాడు వాటివలన 
బ్రదుకును; నేను యెహోవాను. 
లేవీ 18:6 మీలో ఎవరును త్మ రకతసాంబాంధుల మానాచ్ఛాదనమును తీయుట్కు వార్ని 
సమీపిాంపకూడదు; నేను యెహోవాను. 
లేవీ 18:7 నీ త్ాండ్రికి మానాచ్ఛాదనముగా నుని నీ త్లిల మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ 
త్లిల; ఆమె మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు. 
లేవీ 18:8 నీ త్ాండ్రి భారా మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; అది నీ త్ాండ్రిదే. 
లేవీ 18:9 నీ సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమును, అనగా ఇాంటిలో పుటిునదేమి వెలుపట్ పుటిునదేమి నీ 
త్ాండ్రి కుమారెతయొకక యైనను నీ త్లిల కుమారెతయొకక యైనను మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు. 
లేవీ 18:10 నీ కుమారుని కుమారెత మానాచ్ఛాదనమునైనను కుమారెత కుమారెత 
మానాచ్ఛాదనమునైనను తీయకూడదు; అది నీది. 
లేవీ 18:11 నీ త్ాండ్రివలన పుటిున నీ త్ాండ్రి భారా కుమారెత నీ సహోదర్; ఆమె మానాచ్ఛాదనమును 
తీయకూడదు. 
లేవీ 18:12 నీ త్ాండ్రి సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు. ఆమె నీ త్ాండ్రి రకతసాంబాంధి. 
లేవీ 18:13 నీ త్లిల సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ త్లిల రకతసాంబాంధి. 
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లేవీ 18:14 నీ త్ాండ్రి సహోదరుని మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు, అనగా అత్ని భారాను 
సమీపిాంపకూడదు; ఆమె నీ పినత్లిల. 
లేవీ 18:15 నీ కోడలి మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; ఆమె నీ కుమారుని భారా, ఆమె 
మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు. 
లేవీ 18:16 నీ సహోదరుని భారా మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; అది నీ సహోదరుని మానము. 
లేవీ 18:17 ఒక స్త్రీ మానాచ్ఛాదనమును ఆమె కుమారెత మానాచ్ఛాదనమును తీయకూడదు; ఆమె 
కుమారుని కుమారెత మానాచ్ఛాదనమునైనను ఆమె కుమారెత కుమారెత మానాచ్ఛాదనమునైనను 
తీయుట్కు వార్ని చేరుెకొనకూడదు; వారు ఆమె రకతసాంబాంధులు; అది దుష్ఠకమప్రవరతన. 
లేవీ 18:18 నీ భారా బ్రదికియుాండగా ఆమెను పీడిాంచుట్కు ఆమె సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమును 
తీయుట్కు ఈమెను ఆమెతో పెాండిల చేసికొనకూడదు. 
లేవీ 18:19 అపవిత్రత్వలన స్త్రీ కడగా ఉాండునపుపడు ఆమె మానాచ్ఛాదనమును తీయుట్కు ఆమెను 
సమీపిాంపకూడదు. 
లేవీ 18:20 నీ పొరుగువాని భారాయాందు నీ వీరాసఖలనముచేసి ఆమెవలన అపవిత్రత్ 
కలుగజేసికొనకూడదు. 
లేవీ 18:21 నీవు ఏ మాత్రమును నీ సాంతానమును మోలెకు నిమిత్తము అగ్నిగుాండమును 
దాట్నీయకూడదు; నీ దేవుని నామమును అపవిత్రపరచకూడదు, నేను యెహోవాను. 
లేవీ 18:22 స్త్రీ శయనమువలె పురుష శయనము కూడదు; అది హేయము. 
లేవీ 18:23 ఏ జాంతువునాందును నీ సఖలనముచేసి దానివలన అపవిత్రత్ కలుగజేసికొనకూడదు. 
జాంతువు స్త్రీని పొాందునట్లల ఆమె దాని యెదుట్ నిలువరాదు, అది విపరీత్ము. 
లేవీ 18:24 వీటిలో దేనివలనను అపవిత్రత్ కలుగజేసికొనకూడదు. నేను మీ యెదుట్నుాండి 
వెళ్లగొట్లుచుని జనములు వాట్నిిటివలన అపవిత్రలైర్. 
లేవీ 18:25 ఆ దేశము అపవిత్రత్ కలది గనుక నేను దానిమీద దాని దోషశ్చక్షను మోపుచునాిను. ఆ 
దేశమాందు కపురముని వార్ని వెళ్లగ్రకికవేయుచునిది. 
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లేవీ 18:26 కబటిు ఆ దేశము మీకాంట్ట ముాందుగానుని ప్రజలను వెళ్లగ్రకికవేసిన ప్రకరము మీ 
అపవిత్రత్నుబటిు మిముమను వెళ్లగ్రకిక వేయకుాండునట్లల మీరు,  
లేవీ 18:27 అనగా సాదేశ్చయేగాని మీలో నివసిాంచు పరదేశ్చయేగాని యీ హేయ క్రయలనిిటిలో 
దేనిని చేయక,  
లేవీ 18:28 యీ నా కట్ుడలను నా విధులను ఆచర్ాంపవలెను. 
లేవీ 18:29 ఎవరు అటిు హేయ క్రయలలో దేనినైనను చేయుదుర్ద వారు ప్రజలలొనుాండి 
కొటిువేయబడుదురు. 
లేవీ 18:30 కబటిు మీకాంట్ట ముాందుగా నునివారు అనుసర్ాంచిన ఆ హేయమైన ఆచ్ఛరములలో 
దేనినైనను అనుసర్ాంచుట్వలన అపవిత్రత్ కలుగజేసికొనకుాండునట్లల నేను మీకు విధిాంచిన విధి 
ననుసర్ాంచి నడుచుకొనవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  
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లేవీ 19:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను ఇశ్రాయేలీయుల సరాసమాజముతో 
ఇట్లల చ్చపుపము. 
లేవీ 19:2 మీరు పర్శుదుధలై యుాండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను పర్శుదుధడనై 
యునాిను. 
లేవీ 19:3 మీలో ప్రతివాడు త్న త్లిలకి త్న త్ాండ్రికి భయపడవలెను. నేను నియమిాంచిన 
విశ్రాాంతిదినములను ఆచర్ాంపవలెను; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
లేవీ 19:4 మీరు వారథమైన దేవత్లత్ట్లు తిరుగకూడదు. మీరు పోత్విగ్రహములను చేసికొనకూడదు. 
నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను  
లేవీ 19:5 మీరు యెహోవాకు సమాధ్యనబలి అర్పాంచునపుపడు అది అాంగీకర్ాంపబడునట్లలగా 
అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 19:6 మీరు బలినర్పాంచునాడైనను మరునాడైనను దాని తినవలెను. మూడవనాటివరకు 
మిగ్నలియుని దానిని అగ్నితో కలిెవేయవలెను. 
లేవీ 19:7 మూడవనాడు దానిలో కొాంచ్చమైనను తినినయెడల అది హేయమగును; అది 
అాంగీకర్ాంపబడదు. 
లేవీ 19:8 దానిని తినువాడు త్న దోషశ్చక్షను భర్ాంచును. వాడు యెహోవాకు పర్శుదధమైన దానిని 
అపవిత్రపరచ్చను. వాడు ప్రజలలోనుాండి కొటిువేయబడును. 
లేవీ 19:9 మీరు మీ భూమి పాంట్ను కోయునపుపడు నీ పొలము యొకక ఓరలను పూర్తగా 
కోయకూడదు; నీ కోత్లో పర్గెను ఏరుకొనకూడదు; నీ ఫలవృక్షముల తోట్ పర్గెను 
కూరుెకొనకూడదు; 
లేవీ 19:10 నీ ఫలవృక్షముల తోట్లో రాలిన పాండలను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును 
వాటిని విడిచిపెట్ువలెను; 
లేవీ 19:11 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. మీరు దొాంగ్నలిాంపకూడదు, బాంకకూడదు, ఒకనితో 
ఒకడు అబదధమాడకూడదు; 
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లేవీ 19:12 నా నామమునుబటిు అబదధప్రమాణము చేయకూడదు; నీ దేవుని నామమును 
అపవిత్రపరచకూడదు; నేను యెహోవాను. 
లేవీ 19:13 నీ పొరుగువాని హాంసిాంపకూడదు, వాని దోచుకొనకూడదు, కూలివాని కూలి 
మరునాటివరకు నీయొదో ఉాంచుకొనకూడదు; 
లేవీ 19:14 చ్చవిటివాని తిట్ుకూడదు, గ్రుడిివానియెదుట్ అడిము వేయకూడదు; నీ దేవునికి 
భయపడవలెను, నేను యెహోవాను. 
లేవీ 19:15 అనాాయపు తీరుప తీరెకూడదు, బీదవాడని పక్షపాత్ము చేయకూడదు, గొపపవాడని 
అభిమానము చూపకూడదు; నాాయమునుబటిు నీ పొరుగువానికి తీరుప తీరెవలెను. 
లేవీ 19:16 నీ ప్రజలలో కొాండెములాడుచు ఇాంటిాంటికి తిరుగకూడదు, నీ సహోదరునికి ప్రాణహాని 
చేయ చూడకూడదు, నేను యెహోవాను. 
లేవీ 19:17 నీ హృదయములో నీ సహోదరుని మీద పగపట్ుకూడదు, నీ పొరుగువాని పాపము 
నీమీదికి రాకుాండునట్లల నీవు త్పపక వానిని గదిోాంపవలెను. 
లేవీ 19:18 కీడుకు ప్రతికీడు చేయకూడదు, నీ ప్రజలమీద కోపముాంచుకొనక నినుివలె నీ 
పొరుగువానిని ప్రేమిాంపవలెను; నేను యెహోవాను. 
లేవీ 19:19 మీరు నాకట్ుడలను ఆచర్ాంపవలెను; నీ జాంతువులను ఇత్రజాతి జాంతువులను 
కలియనీయకూడదు; నీ పొలములో వేరు వేరు జాతుల విత్తనములు చలలకూడదు; బచుెను నారయు 
కలిసినబట్ు వేసికొనకూడదు. 
లేవీ 19:20 ఒకనికి ప్రధ్యనము చేయబడిన దాసి, వెలయ్యచిె విమోచిాంపబడకుాండగానేమి ఊరక 
విడిపిాంపబడకుాండగానేమి ఒకడు దానితో శయనిాంచి వీరాసఖలనము చేసినయెడల వార్ని 
శ్చక్షాంపవలెను. అది విడిపిాంపబడలేదు గనుక వార్కి మరణశ్చక్ష విధిాంపకూడదు. 
లేవీ 19:21 అత్డు అపరాధపర్హారారధబలిని, అనగా అపరాధపర్హారారథబలియగు పొట్లులును 
ప్రత్ాక్షపు గుడారముయొకక దాారమునకు యెహోవా సనిిధికి తీసికొనిరావలెను. 
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లేవీ 19:22 అపుపడు యాజకుడు అత్డు చేసిన పాపమునుబటిు పాపపర్హారారథబలియగు 
పొట్లులువలన యెహోవా సనిిధిని అత్ని నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేయవలెను. దీనివలన అత్డు 
చేసిన పాపము విషయమై అత్నికి క్షమాపణ కలుగును. 
లేవీ 19:23 మీరు ఆ దేశమునకు వచిె ఆహారమునకై నానా విధములైన చ్చట్లను నాటినపుపడు వాటి 
పాండలను అపవిత్రముగా ఎాంచవలెను. వాటి కపు మీకు ఎకుకవగా ఉాండునట్లల అవి మూడు 
సాంవత్ారములవరకు మీకు అపవిత్రముగా ఉాండవలెను, వాటిని తినకూడదు. 
లేవీ 19:24 నాలుగవ సాంవత్ారమున వాటి ఫలములనిియు యెహోవాకు ప్రతిషిిత్మైన సుతతియాగ 
ద్రవాములగును; అయ్యదవ సాంవత్ారమున వాటి ఫలములను తినవచుెను; 
లేవీ 19:25 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
లేవీ 19:26 రకతము కూడినదేదియు తినకూడదు, శకునములు చూడకూడదు, మాంత్ర యోగములు 
చేయకూడదు, 
లేవీ 19:27 మీ నుదుటి వెాండ్రుకలను గుాండ్రముగా కతితర్ాంపకూడదు, నీ గడిపు ప్రకకలను 
గొరగకూడదు, 
లేవీ 19:28 చచిెనవార్కొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు, పచెబట్లల మీ దేహమునకు 
పొడుచుకొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  
లేవీ 19:29 మీ దేశము వాభిచర్ాంపకయు దుష్ఠకమ ప్రవరతనతో నిాండకయు ఉాండునట్లల నీ కుమారెత 
వాభిచ్ఛర్ణియగుట్కై ఆమెను వేశాగా చేయకూడదు. 
లేవీ 19:30 నేను నియమిాంచిన విశ్రాాంతిదినములను మీరు ఆచర్ాంపవలెను నా పర్శుదధసథలమును 
మనిిాంపవలెను; నేను యెహోవాను. 
లేవీ 19:31 కరణపిశాచి గలవార్దగగరకు పోకూడదు, స్సదెగాాండ్రను వెదకి వార్వలన అపవిత్రత్ 
కలుగజేసికొనకూడదు; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
లేవీ 19:32 త్ల నెరసినవాని యెదుట్ లేచి ముసలివాని ముఖమును ఘనపరచి నీ దేవునికి 
భయపడవలెను; నేను యెహోవాను. 
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లేవీ 19:33 మీ దేశమాందు పరదేశ్చ నీ మధా నివసిాంచునపుపడు వానిని బాధిాంపకూడదు, 
లేవీ 19:34 మీ మధా నివసిాంచు పరదేశ్చని మీలో పుటిునవానివలె ఎాంచవలెను, నినుివలె వానిని 
ప్రేమిాంపవలెను, ఐగుపుత దేశములో మీరు పరదేశులైయుాంటిర్; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
లేవీ 19:35 తీరుప తీరుెనపుపడు కొలత్లోగాని తూనికెలోగాని పర్మాణములోగాని మీరు 
అనాాయము చేయకూడదు. 
లేవీ 19:36 నాాయమైన త్రాసులు నాాయమైన గుాండుల నాాయమైన తూము నాాయమైన పడి 
మీకుాండవలెను; నేను ఐగుపుత దేశములోనుాండి మిముమను రపిపాంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
లేవీ 19:37 కగా మీరు నా కట్ుడలనిిటిని నా విధులనిిటిని అనుసర్ాంచి నడుచుకొనవలెను; నేను 
యెహోవాను.  
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లేవీ 20:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము 

లేవీ 20:2 ఇశ్రాయేలీయులలోనే గాని ఇశ్రాయేలు ప్రజలలో నివసిాంచు పరదేశులలోనే గాని యొకడు 
ఏమాత్రమును త్న సాంతానమును మోలెకుకు ఇచిెనయెడల వానికి మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను; మీ 
దేశప్రజలు రాళ్లతో వాని కొట్ువలెను. 
లేవీ 20:3 ఆ మనుష్యాడు నా పర్శుదధసథలమును అపవిత్రపరచి నా పర్శుదధనామమును 
అపవిత్రపరచుట్కు త్న సాంతానమును మోలెకుకు ఇచ్చెను గనుక నేను వానికి విర్దధినై 
ప్రజలలోనుాండి వాని కొటిువేతును. 
లేవీ 20:4 మర్యు ఆ మనుష్యాడు త్న సాంతానమును మోలెకుకు ఇచుెచుాండగా మీ దేశప్రజలు 
వాని చాంపక,  
లేవీ 20:5 చూచి చూడనట్లల త్మ కనుిలు మూసికొనినయెడల నేను వానికిని వాని 
కుట్లాంబమునకును విర్దధినై వానిని మోలెకుతో వాభిచర్ాంచుట్కు వాని త్ర్మి వాభిచ్ఛరముచేయు 
వార్నాందర్ని ప్రజలలోనుాండి కొటిువేతును. 
లేవీ 20:6 మర్యు కరణపిశాచి గలవార్తోను స్సదెగాాండ్రతోను వాభిచర్ాంచుట్కు వార్త్ట్లు 
తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విర్దధినై ప్రజలలోనుాండి వాని కొటిువేతును. 
లేవీ 20:7 కవున మిముమను మీరు పర్శుదధపరచుకొని పర్శుదుధలై యుాండుడి; నేను మీ దేవుడనైన 
యెహోవాను. 
లేవీ 20:8 మీరు నా కట్ుడలను ఆచర్ాంచి వాటిని అనుసర్ాంపవలెను, నేను మిముమను పర్శుదధపరచు 
యెహోవాను 

లేవీ 20:9 ఎవడు త్న త్ాండ్రినైనను త్న త్లిలనైనను దూషిాంచునో వానికి మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను. 
వాడు త్న త్ాండ్రినో త్లిలనో దూషిాంచ్చను గనుక త్న శ్చక్షకు తానే కరకుడు. 
లేవీ 20:10 పరుని భారాతో వాభిచర్ాంచిన వానికి, అనగా త్న పొరుగువాని భారాతో వాభిచర్ాంచిన 
వానికిని ఆ వాభిచ్ఛర్ణికిని మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను. 
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లేవీ 20:11 త్న త్ాండ్రి భారాతో శయనిాంచిన వాడు త్న త్ాండ్రి మానాచ్ఛాదనమును తీసెను; 
వార్దోర్కిని మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను; త్మ శ్చక్షకు తామే కరకులు. 
లేవీ 20:12 ఒకడు త్న కోడలితో శయనిాంచినయెడల వార్దోర్కిని మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను. వారు 
వార్ వరసలు త్పిపర్; వార్ ప్రాణాపరాధము వార్మీదనుాండును. 
లేవీ 20:13 ఒకడు స్త్రీతో శయనిాంచినట్లు పురుష్యనితో శయనిాంచినయెడల వార్దోరు హేయక్రయను 
చేసిర్గనుక వార్కి మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను; త్మ శ్చక్షకు తామే కరకులు. 
లేవీ 20:14 ఒకడు స్త్రీని ఆమె త్లిలని పెాండిల చేసికొనినయెడల అది దుష్ఠకమప్రవరతన. దుష్ఠకమప్రవరతన 
మీ మధా నుాండకుాండ వానిని వార్ని అగ్నితో కలెవలెను. 
లేవీ 20:15 జాంతు శయనము చేయువానికి మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను; ఆ జాంతువును చాంపవలెను. 
లేవీ 20:16 స్త్రీ త్నుి జాంతువు పొాందునట్లల దాని సమీపిాంచినయెడల ఆ స్త్రీకిని ఆ జాంతువునకును 
మరణమే విధి; ఆమెను దానిని చాంపవలెను; త్మ శ్చక్షకు తామే కరకులు. 
లేవీ 20:17 ఒకడు త్న సహోదర్ని, అనగా త్న త్ాండ్రి కుమారెతనేగాని త్న త్లిల కుమారెతనేగాని 
చేరుెకొని ఆమె దిసమొలను వాడును వాని దిసమొలను ఆమెయు చూచినయెడల అది దురనురాగము. 
వార్కిని త్మ జనులయెదుట్ మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను. వాడు త్న సహోదర్ని మానాచ్ఛాదనమును 
తీసెను; త్న దోషశ్చక్షను తాను భర్ాంచును. 
లేవీ 20:18 కడగానుని స్త్రీతో శయనిాంచి ఆమె మానాచ్ఛాదనమును తీసినవాడు ఆమె 
రకతధ్యరాచ్ఛాదనమును తీసెను; ఆమె త్న రకతధ్యరాచ్ఛాదనమును తీసివేసెను; వార్ ప్రజలలోనుాండి 
వార్దోర్ని కొటిువేయవలెను. 
లేవీ 20:19 నీ త్లిల సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమునేగాని నీ త్ాండ్రి సహోదర్ మానాచ్ఛాదనమునేగాని 
తీయకూడదు; తీసినవాడు త్న రకతసాంబాంధియొకక మానాచ్ఛాదనమును తీసెను; వారు త్మ 
దోషశ్చక్షను భర్ాంచ్చదరు. 
లేవీ 20:20 పినత్లిలతోనే గాని పెత్తలిలతోనే గాని శయనిాంచినవాడు త్న త్లిదాండ్రుల సహోదరుల 
మానాచ్ఛాదనమును తీసెను, వారు త్మ పాపశ్చక్షను భర్ాంచ్చదరు; సాంతానహీనులై మరణమగుదురు. 
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లేవీ 20:21 ఒకడు త్న సహోదరుని భారాను చేరుెకొనినయెడల అది హేయము. వాడు త్న 
సహోదరుని మానాచ్ఛాదనమును తీసెను; వారు సాంతానహీనులై యుాందురు. 
లేవీ 20:22 కబటిు మీరు నివసిాంచునట్లల నేను ఏ దేశమునకు మిముమను తీసికొని పోవుచునాినో ఆ 
దేశము మిముమను కకికవేయకుాండునట్లల మీరు నా కట్ుడలనిిటిని నా విధులనిిటిని అనుసర్ాంచి 
నడుచుకొనవలెను. 
లేవీ 20:23 నేను మీ యెదుట్నుాండి వెళ్లగొట్లుచుని జనముల ఆచ్ఛరములనుబటిు 
నడుచుకొనకూడదు. వారు అటిు క్రయలనిియు చేసిర్ గనుక నేను వార్యాందు అసహాపడితిని. 
లేవీ 20:24 నేను మీతో చ్చపిపన మాట్ య్యదే మీరు వార్ భూమిని సాసథయముగా పొాందుదురు; అది, 
అనగా పాలు తేనెలు ప్రవహాంచు ఆ దేశము, మీకు సాసథయముగా ఉాండునట్లల దాని మీకిచ్చెదను. 
జనములలోనుాండి మిముమను వేరుపరచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. 
లేవీ 20:25 కవున మీరు పవిత్ర జాంతువులకును అపవిత్ర జాంతువులకును పవిత్ర పక్షులకును 
అపవిత్ర పక్షులకును విభజన చేయవలెను. అపవిత్రమైనదని నేను మీకు వేరుచేసిన యే 
జాంతువువలననేగాని, యే పక్షవలననేగాని, నేల మీద ప్రాకు దేనివలననేగాని మిముమను మీరు 
అపవిత్రపరచుకొనకూడదు. 
లేవీ 20:26 మీరు నాకు పర్శుదుధలై యుాండవలెను. యెహోవా అను నేను పర్శుదుధడను. మీరు 
నావారైయుాండునట్లల అనాజనులలోనుాండి మిముమను వేరుపరచితిని. 
లేవీ 20:27 పురుష్యనియాందేమి స్త్రీయాందేమి కరణపిశాచియైనను స్సదెయైనను ఉాండినయెడల వార్కి 
మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను, వార్ని రాళ్లతో కొట్ువలెను. త్మ శ్చక్షకు తామే కరకులు.  
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లేవీ 21:1 మర్యు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను. 
లేవీ 21:2 యాజకులగు అహర్దను కుమారులతో ఇట్లనుము మీలో ఎవడును త్న ప్రజలలో 
శవమును ముట్లుట్వలన త్నుి అపవిత్రపరచుకొనరాదు. అయ్యతే త్నకు సమీప రకతసాంబాంధులు, 
అనగా త్న త్లిల, త్ాండ్రి, కుమారుడు, కుమారెత, సహోదరుడు, 
లేవీ 21:3 త్నకు సమీపముగానుని శుదధ సహోదర్యగు అవివాహత్ కనాక, అను వీర్యొకక 
శవమునుముటిు త్నుి అపవిత్రపరచుకొనవచుెను. 
లేవీ 21:4 అత్డు త్న ప్రజలలో యజమానుడు గనుక త్నుి అపవిత్రపరచుకొని సమానుానిగా 
చేసికొనరాదు. 
లేవీ 21:5 వారు త్మ త్లలు బోడి చేసికొనరాదు. గడిపు ప్రకకలను క్షౌరము చేసికొనరాదు, కతితతో 
దేహమును కోసికొనరాదు. 
లేవీ 21:6 వారు త్మ దేవునికి ప్రతిషిిత్మైనవారుగా ఉాండవలెను. కవున వారు త్మ దేవుని 
నామమును అపవిత్రపరచరాదు. ఏలయనగా వారు త్మ దేవునికి అహారమును, అనగా యెహోవాకు 
హోమద్రవాములను అర్పాంచువారు; కవున వారు పర్శుదుధలై యుాండవలెను. 
లేవీ 21:7 వారు జారస్త్రీనేగాని భ్రష్యురాలినేగాని పెాండిల చేసికొనకూడదు. పెనిమిటి విడనాడిన స్త్రీని 
పెాండిల చేసికొనకూడదు. ఏలయనగా యాజకుడు త్న దేవునికి ప్రతిషిితుడు. 
లేవీ 21:8 అత్డు నీ దేవునికి ఆహారమును అర్పాంచువాడు గనుక నీవు అత్ని పర్శుదధపరచవలెను. 
మిముమను పర్శుదధపరచు యెహోవా అను నేను పర్శుదుధడను గనుక అత్డు మీ దృషిుకి పర్శుదుధడు 
కవలెను. 
లేవీ 21:9 మర్యు యాజకుని కుమారెత జారత్ామువలన త్నుి అపవిత్రపరచుకొనినయెడల ఆమె 
త్న త్ాండ్రిని అపవిత్రపరచునది. అగ్నితో ఆమెను దహాంపవలెను. 
లేవీ 21:10 ప్రధ్యనయాజకుడగుట్కై త్న సహోదరులలో ఎవర్ త్లమీద అభిషేకతైలము 
పోయబడునో, యాజక వస్త్రములు వేసికొనుట్కు ఎవరు ప్రతిషిిాంపబడునో అత్డు త్న త్లకపుపను 
తీయరాదు; త్న బట్ులను చిాంపుకొనరాదు; 
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లేవీ 21:11 అత్డు శవము దగగరకు పోరాదు; త్న త్ాండ్రి శవము వలననేగాని త్న త్లిల శవము 
వలననేగాని త్నుి అపవిత్రపరచుకొనరాదు. 
లేవీ 21:12 దేవుని అభిషేకతైలము అనెడు కిరీట్ముగా అత్నిమీద ఉాండును గనుక అత్డు 
పర్శుదధమాందిరమును విడిచి వెళ్లరాదు; త్న దేవుని పర్శుదధమాందిరమును అపవిత్రపరచరాదు; నేను 
యెహోవాను 

లేవీ 21:13 అత్డు కనాకను పెాండిల చేసికొనవలెను. 
లేవీ 21:14 విధవరాలినైనను విడనాడబడినదానినైనను భ్రష్యురాలినైనను, అనగా జారస్త్రీనైనను 
అటిువార్ని పెాండిలచేసికొనక త్న ప్రజలలోని కనాకనే పెాండిల చేసికొనవలెను. 
లేవీ 21:15 యెహోవా అను నేను అత్ని పర్శుదధపరచువాడను గనుక అత్డు త్న ప్రజలలో త్న 
సాంతానమును అపవిత్రపరచకూడదని వార్తో చ్చపుపము. 
లేవీ 21:16 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
లేవీ 21:17 నీవు అహర్దనుతో ఇట్లనుము నీ సాంత్తివార్లో ఒకనికి కళ్ాంకమేదైనను కలిగ్ననయెడల 
అత్డు త్న దేవునికి ఆహారము అర్పాంచుట్కు సమీపిాంపకూడదు. 
లేవీ 21:18 ఏలయనగా ఎవనియాందు కళ్ాంకముాండునో వాడు గ్రుడిివాడేగాని కుాంటివాడేగాని 
ముకికడివాడేగాని విపరీత్మైన అవయవము గలవాడే గాని 

లేవీ 21:19 కలైనను చేయ్యనైనను విర్గ్ననవాడే గాని 

లేవీ 21:20 గూనివాడేగాని గుజుీవాడేగాని కాంటిలో పువుా గలవాడేగాని గజీ్జగలవాడేగాని 
చిరుగుడుగలవాడేగాని వృషణములు నలిగ్ననవాడేగాని సమీపిాంపకూడదు. 
లేవీ 21:21 యాజకుడైన అహర్దను సాంతానములో కళ్ాంకముగల యే మనుష్యాడును యెహోవాకు 
హోమద్రవాములను అర్పాంచుట్కు సమీపిాంపకూడదు. అత్డు కళ్ాంకము గలవాడు; అటిువాడు త్న 
దేవునికి ఆహారము అర్పాంచుట్కు సమీపిాంపకూడదు. 
లేవీ 21:22 అతిపర్శుదధమైనవేగాని, పర్శుదధమైనవేగాని, త్న దేవునికి అర్పాంపబడు ఏ 
ఆహారవసుతవులనైనను అత్డు తినవచుెను. 
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లేవీ 21:23 మెట్లుకు అత్డు కళ్ాంకము గలవాడుగనుక అడితెర యెదుటికి చేరకూడదు; 
బలిపీఠమును సమీపిాంపకూడదు; నా పర్శుదధసథలములను అపవిత్రపరచకూడదు; వార్ని 
పర్శుదధపరచు యెహోవాను నేనే అని వార్తో చ్చపుపము. అట్లల మోషే అహర్దనుతోను, అత్ని 
కుమారులతోను ఇశ్రాయేలీయులాందర్తోను చ్చపెపను. 
లేవీ 21:24 నా పర్శుదధసథలములను అపవిత్రపరచకూడదు; వార్ని పర్శుదధపరచు యెహోవాను నేనే 
అని వార్తో చ్చపుపము. అట్లల మోషే అహర్దనుతోను, అత్ని కుమారులతోను 
ఇశ్రాయేలీయులాందర్తోను చ్చపెపను.   
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లేవీ 22:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 22:2 ఇశ్రాయేలీయులు నాకు ప్రతిషిిాంచువాటివలన అహర్దనును అత్ని కుమారులును నా 
పర్శుదధనామమును అపవిత్రపరచకుాండునట్లల వారు ఆ పర్శుదధమైనవాటిని ప్రతిషిిత్ములుగా 
ఎాంచవలెనని వార్తో చ్చపుపము; నేను యెహోవాను. 
లేవీ 22:3 నీవు వార్తో ఇట్లనుము మీ త్ర త్రములకు మీ సమసత సాంతానములలో ఒకడు అపవిత్రత్ 
గలవాడై, ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు ప్రతిషిిాంచువాటిని సమీపిాంచినయెడల అటిువాడు నా సనిిధిని 
ఉాండకుాండ కొటిువేయబడును; నేను యెహోవాను. 
లేవీ 22:4 అహర్దను సాంతానములో ఒకనికి కుషయి్యనను స్రావమైనను కలిగ్ననయెడల అటిువాడు 
పవిత్రత్ పొాందువరకు ప్రతిషిిత్మైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని అపవిత్రత్గల దేనినైనను 
ముట్లువాడును సఖలిత్వీరుాడును, 
లేవీ 22:5 అపవిత్రమైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవిత్రత్వలన అపవిత్రడైన మనుష్యానినేమి 
ముట్లువాడును, అటిు అపవిత్రత్ త్గ్నలినవాడును సయాంకలమువరకు అపవిత్రడగును. 
లేవీ 22:6 అత్డు నీళ్లతో త్న దేహమును కడుగుకొనువరకు ప్రతిషిిత్మైనవాటిని తినకూడదు. 
లేవీ 22:7 సూరుాడు అసతమిాంచినపుపడు అత్డు పవిత్రడగును; త్రువాత్ అత్డు ప్రతిషిిత్మైనవాటిని 
తినవచుెను, అవి వానికి ఆహారమే గదా. 
లేవీ 22:8 అత్డు కళేబరమునైనను చీలెబడినదానినైనను తిని దానివలన అపవిత్రపరచుకొనకూడదు; 
నేను యెహోవాను. 
లేవీ 22:9 కబటిు నేను విధిాంచిన విధిని అపవిత్రపరచి, దాని పాపభారమును మోసికొని దానివలన 
చ్ఛవకుాండునట్లల ఈ విధిని ఆచర్ాంచవలెను; నేను వార్ని పర్శుదధపరచు యెహోవాను. 
లేవీ 22:10 అనుాడు ప్రతిషిిత్మైనదానిని తినకూడదు, యాజకునియ్యాంట్ నివసిాంచు అనుాడేగాని 
జ్జత్గాడేగాని ప్రతిషిిత్మైనదానిని తినకూడదు, 
లేవీ 22:11 అయ్యతే యాజకుడు క్రయధనమిచిె కొనినవాడును అత్ని య్యాంట్ పుటిునవాడును అత్డు 
తిను ఆహారమును తినవచుెను. 
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లేవీ 22:12 యాజకుని కుమారెత అనుానికియాబడినయెడల ఆమె ప్రతిషిిత్మైన వాటిలో 
ప్రతిషి్ఠరపణమును తినకూడదు. 
లేవీ 22:13 యాజకుని కుమారెతలలో విధవరాలేకని విడనాడబడినదే కని సాంతానము లేనియెడల 
ఆమె త్న బాలామాందువలె త్న త్ాండ్రి య్యాంటికి తిర్గ్న చేర్ త్న త్ాండ్రి ఆహారమును తినవచుెను గాని 
అనుాడెవడును దాని తినకూడదు. 
లేవీ 22:14 ఒకడు పొరబాట్లన ప్రతిషిిత్మైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ ప్రతిషిిత్మైనదానిలో 
అయ్యదవవాంతు కలిపి దానితో యాజకునికియావలెను. 
లేవీ 22:15 ఇశ్రాయేలీయులు ప్రతిషిిత్మైనవాటిని తినుట్వలన అపరాధమును భర్ాంపకుాండునట్లల 
తాము యెహోవాకు ప్రతిషిిాంచు పర్శుదధ ద్రవాములను అపవిత్రపరచకూడదు. 
లేవీ 22:16 నేను వాటిని పర్శుదధపరచు యెహోవానని చ్చపుపము. 
లేవీ 22:17 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 22:18 నీవు అహర్దనుతోను అత్ని కుమారులతోను ఇశ్రాయేలీయులాందర్తోను ఇట్లల చ్చపుపము 
ఇశ్రాయేలీయుల య్యాంటివార్లోనేగాని ఇశ్రాయేలీయులలో నివసిాంచు పరదేశులలోనేగాని యెవడు 
యెహోవాకు దహనబలిగా స్వాచ్ఛారపణములనైనను మ్రొకుకబళ్లనైనను అర్పాంచునో 

లేవీ 22:19 వాడు అాంగీకర్ాంపబడినట్లల, గోవులలోనుాండి యైనను గొఱ్ఱమేకలలోనుాండి యైనను 
దోషములేని మగదానిని అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 22:20 దేనికి కళ్ాంకముాండునో దానిని అర్పాంపకూడదు; అది మీ పక్షముగా అాంగీకర్ాంపబడదు. 
లేవీ 22:21 ఒకడు మ్రొకుకబడిని చ్చలిలాంచుట్కేగాని స్వాచ్ఛారపణము అర్పాంచుట్కేగాని సమాధ్యనబలి 
రూపముగా గోవునైనను గొఱ్ఱనైనను మేకనైనను యెహోవాకు తెచిెనపుపడు అది అాంగీకర్ాంపబడునట్లల 
దోషములేనిదై యుాండవలెను; దానిలో కళ్ాంకమేదియు నుాండకూడదు. 
లేవీ 22:22 గ్రుడిిదేమి కుాంటిదేమి కొరత్గలదేమి గడిగలదేమి గజీ్జర్దగము గలదేమి చిరుగుడు 
గలదేమి అటిువాటిని యెహోవాకు అర్పాంపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద యెహోవాకు 
హోమము చేయకూడదు. 
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లేవీ 22:23 కురూపియైన కోడెనైనను గొఱ్ఱ మేకల మాందలోని దానినైనను స్వాచ్ఛారపణముగా 
అర్పాంపవచుెను గాని అది మ్రొకుకబడిగా అాంగీకర్ాంపబడదు. 
లేవీ 22:24 వితుతలు నులిపినదానినేగాని విర్గ్ననదానినేగాని చితికినదానినేగాని కోయబడినదానినేగాని 
యెహోవాకు అర్పాంపకూడదు; మీ దేశములో అటిుకరాము చేయకూడదు; 
లేవీ 22:25 పరదేశ్చ చేతినుాండి అటిువాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి ఆహారముగా 
అర్పాంపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళ్ాంకములుాండును, అవి మీ పక్షముగా 
అాంగీకర్ాంపబడవని చ్చపుపము. 
లేవీ 22:26 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 22:27 దూడయేగాని, గొఱ్ఱపిలలయేగాని, మేకపిలలయేగాని, పుటిునపుపడు అది యేడు దినములు 
దాని త్లిలతో నుాండవలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు హోమముగా అాంగీకర్ాంప 
త్గును. 
లేవీ 22:28 అయ్యతే అది ఆవైనను గొఱ్ఱ మేకలలోనిదైనను మీరు దానిని దానిపిలలను ఒకకనాడే 
వధిాంపకూడదు. 
లేవీ 22:29 మీరు కృత్జాతాబలియగు పశువును వధిాంచినపుపడు అది మీకొరకు 
అాంగీకర్ాంపబడునట్లలగా దానిని అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 22:30 ఆనాడే దాని తినివేయవలెను; మరునాటివరకు దానిలో కొాంచ్చమైనను మిగ్నలిాంపకూడదు; 
నేను యెహోవాను. 
లేవీ 22:31 మీరు నా ఆజలాననుసర్ాంచి వాటి ప్రకరము నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను. 
లేవీ 22:32 నా పర్శుదధనామమును అపవిత్రపరచకూడదు, నేను ఇశ్రాయేలీయులలో ననుి 
పర్శుదుధనిగా చేసికొాందును; 
లేవీ 22:33 నేను మిముమను పర్శుదధపరచు యెహోవాను. నేను మీకు దేవుడనై యుాండునట్లల ఐగుపుత 
దేశములోనుాండి మిముమను రపిపాంచిన యెహోవానని చ్చపుపము.  
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లేవీ 23:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 23:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము మీరు చ్ఛటిాంపవలసిన యెహోవా నియామక 
కలములు ఇవే; ఈ కలములయాందు మీరు పర్శుదధ సాంఘములుగా కూడవలెను; నా నియామక 
కలములు ఇవి. 
లేవీ 23:3 ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; వారము వారము ఏడవ దినము విశ్రాాంతిదినము; అది 
పర్శుదధసాంఘపు దినము. అాందులో మీరు ఏ పనియైనను చేయకూడదు. మీ సమసత 
నివాసములయాందు అది యెహోవా నియమిాంచిన విశ్రాాంతిదినము. 
లేవీ 23:4 ఇవి యెహోవా నియామక కలములు, నియమిాంచిన కలములనుబటిు మీరు 
చ్ఛటిాంపవలసిన పర్శుదధసాంఘపు దినములు ఇవి. 
లేవీ 23:5 మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సయాంకలమాందు యెహోవా పసక పాండుగ 
జరుగును. 
లేవీ 23:6 ఆ నెల పదునయ్యదవ దినమున యెహోవాకు పొాంగని రొట్టుల పాండుగ జరుగును; ఏడు 
దినములు మీరు పొాంగని వాటినే తినవలెను 

లేవీ 23:7 మొదటి దినమున మీరు పర్శుదధ సాంఘముగా కూడవలెను. అాందులో మీరు 
జ్జవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. 
లేవీ 23:8 ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమారపణము చేయవలెను. ఏడవ దినమున 
పర్శుదధసాంఘముగా కూడవలెను. అాందులో మీరు జ్జవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదని వార్తో 
చ్చపుపము. 
లేవీ 23:9 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 23:10 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము నేను మీకిచుెచుని దేశమునకు మీరు వచిె దాని 
పాంట్ను కోయునపుపడు మీ మొదటి పాంట్లో ఒక పనను యాజకునియొదోకు తేవలెను. 
లేవీ 23:11 యెహోవా మిముమనాంగీకర్ాంచునట్లల అత్డు యెహోవా సనిిధిని ఆ పనను 
అలాలడిాంపవలెను. విశ్రాాంతిదినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అలాలడిాంపవలెను. 



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   లేవీయకాండము 

Page 101 of 125 

లేవీ 23:12 మీరు ఆ పనను అర్పాంచు దినమున నిరో్దషమైన యేడాది పొట్లులును యెహోవాకు 
దహనబలిగా అర్పాంపవలెను 

లేవీ 23:13 దాని నైవేదాము నూనెతో కలిసిన రెాండు పదియవ వాంతుల గోధుమపిాండి. అది 
యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగల హోమము. దాని పానారపణము ముపాపవు ద్రాక్షారసము. 
లేవీ 23:14 మీరు మీ దేవునికి అరపణము తెచుెవరకు ఆ దినమెలల మీరు రొట్టుయేమి పేలాలేమి పచెని 
వెనుిలేమి తినకూడదు. ఇది మీ త్ర త్రములకు మీ నివాససథలములనిిటిలో నిత్ామైన కట్ుడ. 
లేవీ 23:15 మీరు విశ్రాాంతిదినమునకు మరునాడు మొదలుకొని, అనగా అలాలడిాంచు పనను మీరు 
తెచిెన దినము మొదలుకొని యేడు వారములు లెకికాంపవలెను; లెకకకు త్కుకవకకుాండ ఏడు 
వారములు ఉాండవలెను. 
లేవీ 23:16 ఏడవ విశ్రాాంతిదినపు మరుదినమువరకు మీరు ఏబది దినములు లెకికాంచి యెహోవాకు 
క్రొత్తఫలముతో నైవేదాము అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 23:17 మీరు మీ నివాసములలోనుాండి తూములో రెాండేసి పదియవ వాంతుల పిాండిగల రెాండు 
రొట్టులను అలాలడిాంచు అరపణముగా తేవలెను. వాటిని గోధుమపిాండితో చేసి పులియబెటిు కలెవలెను. 
అవి యెహోవాకు ప్రథమ ఫలముల అరపణము. 
లేవీ 23:18 మర్యు మీరు ఆ రొట్టులతో నిరో్దషమైన యేడు ఏడాది మగ గొఱ్ఱపిలలలను ఒక 
కోడెదూడను రెాండు పెదో పొట్లుళ్లను అర్పాంపవలెను. అవి వార్ నైవేదాములతోను వార్ 
పానారపణములతోను దహనబలియై యెహోవాకు ఇాంపైన సువాసనగల హోమమగును. 
లేవీ 23:19 అపుపడు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాపపర్హారారథబలిగా అర్పాంచి రెాండు ఏడాది 
గొఱ్ఱపిలలలను సమాధ్యనబలిగా అర్పాంపవలెను. 
లేవీ 23:20 యాజకుడు ప్రథమ ఫలముల రొట్టులతో వాటిని ఆ రెాండు పొట్లుళ్లను యెహోవా సనిిధిని 
అలాలడిాంపవలెను. అవి యెహోవాకు ప్రతిషిిాంపబడినవై యాజకునివగును. 
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లేవీ 23:21 ఆనాడే మీరు పర్శుదధసాంఘముగా కూడవలెనని చ్ఛటిాంపవలెను. అాందులో మీరు 
జ్జవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయకూడదు. ఇది మీ సమసత నివాసములలో మీ త్ర త్రములకు 
నిత్ామైన కట్ుడ. 
లేవీ 23:22 మీరు మీ పాంట్చేను కోయునపుపడు నీ పొలము యొకక ఓరలను పూర్తగా కోయకూడదు, 
నీ కోత్లో రాలిన పర్గెను ఏరుకొనకూడదు, బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెట్ువలెను; 
నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
లేవీ 23:23 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
లేవీ 23:24 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము మీకు 
విశ్రాాంతిదినము. అాందులో జాాపకరథ శృాంగధాని వినినపుపడు మీరు పర్శుదధసాంఘముగా కూడవలెను. 
లేవీ 23:25 అాందులో మీరు జ్జవనోపాధియైన ఏ పనియు చేయుట్ మాని యెహోవాకు హోమము 
చేయవలెను. 
లేవీ 23:26 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
లేవీ 23:27 ఈ యేడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమిత్తమైన ప్రాయశ్చెతాతరథ దినము; అాందులో 
మీరు పర్శుదధసాంఘముగా కూడవలెను. మిముమను మీరు దుఃఖపరచుకొని యెహోవాకు హోమము 
చేయవలెను. 
లేవీ 23:28 ఆ దినమున మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు; మీ దేవుడైన యెహోవా సనిిధిని మీరు మీ 
నిమిత్తము ప్రాయశ్చెత్తము చేసికొనుట్కై అది ప్రాయశ్చెతాతరథ దినము. 
లేవీ 23:29 ఆ దినమున త్నుి తాను దుఃఖపరుచుకొనని ప్రతివాడు త్న ప్రజలలోనుాండి 
కొటిువేయబడును. 
లేవీ 23:30 ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయు ప్రతివానిని వాని ప్రజలలో నుాండకుాండ నాశము 
చేసెదను. 
లేవీ 23:31 అాందులో మీరు ఏ పనియు చేయకూడదు. అది మీ సమసత నివాసములలో మీ 
త్రత్రములకు నిత్ామైన కట్ుడ. 
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లేవీ 23:32 అది మీకు మహా విశ్రాాంతిదినము, మిముమను మీరు దుఃఖపరచుకొనవలెను. ఆ నెల 
తొమిమదవనాటి సయాంకలము మొదలుకొని మరుసటి సయాంకలమువరకు మీరు 
విశ్రాాంతిదినముగా ఆచర్ాంపవలెను. 
లేవీ 23:33 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 23:34 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఈ యేడవ నెల పదునయ్యదవ దినము మొదలుకొని 
యేడు దినములవరకు యెహోవాకు పరణశాలల పాండుగను జరుపవలెను. 
లేవీ 23:35 వాటిలో మొదటి దినమున మీరు పర్శుదధసాంఘముగా కూడవలెను. అాందులో మీరు 
జ్జవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 
లేవీ 23:36 ఏడు దినములు మీరు యెహోవాకు హోమము చేయవలెను. ఎనిమిదవ దినమున మీరు 
పర్శుదధసాంఘముగా కూడి యెహోవాకు హోమారపణము చేయవలెను. అది మీకు వ్రత్ దినముగా 
ఉాండును. అాందులో మీరు జ్జవనోపాధియైన యే పనియు చేయకూడదు. 
లేవీ 23:37 యెహోవా నియమిాంచిన విశ్రాాంతిదినములు గాకయు, మీరు దానములనిచుె దినములు 
గాకయు, మీ మ్రొకుకబడి దినములు గాకయు, మీరు యెహోవాకు స్వాచ్ఛారపణములనిచుె దినములు 
గాకయు, యెహోవాకు హోమద్రవామునేమి దహనబలి ద్రవామునేమి నైవేదామునేమి బలినేమి 
పానీయారపణములనేమి అర్పాంచుట్కై పర్శుదధసాంఘపు దినములుగా మీరు చ్ఛటిాంపవలసిన యెహోవా 
నియామక కలములు ఇవి. 
లేవీ 23:38 ఏ అరపణ దినమున ఆ అరపణమును తీసికొనిరావలెను. 
లేవీ 23:39 అయ్యతే ఏడవ నెల పదునయ్యదవ దినమున మీరు భూమిపాంట్ను కూరుెకొనగా ఏడు 
దినములు యెహోవాకు పాండుగ ఆచర్ాంపవలెను. మొదటి దినము విశ్రాాంతిదినము, ఎనిమిదవ 
దినము విశ్రాాంతిదినము. 
లేవీ 23:40 మొదటి దినమున మీరు దబబపాండలను ఈత్మట్ులను గొాంజ్జచ్చట్ల కొమమలను 
కలువలయొదోనుాండు నిరవాంజ్జ చ్చట్లను పట్లుకొని యేడుదినములు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిిధిని 
ఉత్ాహాంచుచుాండవలెను. 
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లేవీ 23:41 అట్లల మీరు ఏట్లట్ ఏడు దినములు యెహోవాకు పాండుగగా ఆచర్ాంపవలెను. ఇది మీ త్ర 
త్రములలో నిత్ామైన కట్ుడ. ఏడవ నెలలో దానిని ఆచర్ాంపవలెను. 
లేవీ 23:42 నేను ఐగుపుత దేశములోనుాండి ఇశ్రాయేలీయులను రపిపాంచినపుపడు వార్ని పరణశాలలో 
నివసిాంపచేసితినని మీ జనులు ఎరుగునట్లల ఏడు దినములు మీరు పరణశాలలలో నివసిాంపవలెను. 
ఇశ్రాయేలీయులలో పుటిున వారాందరు పరణశాలలలో నివసిాంపవలెను.  
లేవీ 23:43 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
లేవీ 23:44 అట్లల మోషే ఇశ్రాయేలీయులకు యెహోవా నియామక కలములను తెలియచ్చపెపను.  
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లేవీ 24:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 24:2 దీపము నిత్ాము వెలుగుచుాండునట్లల ప్రదీపముకొరకు దాంచితీసిన అచెమైన ఒలీవ 
నూనెను తేవలెనని ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజాాపిాంచుము. 
లేవీ 24:3 ప్రత్ాక్షపు గుడారములో శాసనముల అడితెరకు వెలుపల అహర్దను సయాంకలము 
మొదలుకొని ఉదయమువరకు అది వెలుగునట్లలగా యెహోవా సనిిధిని దాని చకకపరచవలెను. ఇది మీ 
త్ర త్రములకు నిత్ామైన కట్ుడ. 
లేవీ 24:4 అత్డు నిరమలమైన దీపవృక్షముమీద ప్రదీపములను యెహోవా సనిిధిని నిత్ాము 
చకకపరచవలెను. 
లేవీ 24:5 నీవు గోధుమలపిాండిని తీసికొని దానితో పాండ్రాండు భక్షయములను వాండవలెను. ఒకొకకక 
భక్షయమున స్వరు స్వరు పిాండి యుాండవలెను. 
లేవీ 24:6 యెహోవా సనిిధిని నిరమలమైన బలలమీద ఆరేసి భక్షయములు గల రెాండు దొాంతులుగా వాటిని 
ఉాంచవలెను. 
లేవీ 24:7 ఒకొకకక దొాంతిమీద సాచామైన సాంబ్రాణి ఉాంచవలెను. అది యెహోవా యెదుట్ మీ 
ఆహారమునకు జాాపకరథమైన హోమముగా ఉాండును. 
లేవీ 24:8 యాజకుడు ప్రతి విశ్రాాంతిదినమున నిత్ా నిబాంధననుబటిు ఇశ్రాయేలీయులయొదో దాని 
తీసికొని నిత్ాము యెహోవా సనిిధిని చకకపరచవలెను. 
లేవీ 24:9 అది అహర్దనుకును అత్ని సాంత్తివార్కి ఉాండవలెను. వారు పర్శుదధసథలములో దాని 
తినవలెను. నిత్ామైన కట్ుడచొపుపన యెహోవాకు చేయు హోమములలో అది అతిపర్శుదధము. 
లేవీ 24:10 ఇశ్రాయేలీయురాలగు ఒక స్త్రీకిని ఐగుపీతయుడగు ఒక పురుష్యనికిని పుటిునవాడొకడు 
ఇశ్రాయేలీయుల మధాకు వచ్చెను. 
లేవీ 24:11 ఆ ఇశ్రాయేలీయురాలి కుమారునికిని ఒక ఇశ్రాయేలీయునికిని పాళెములో పోరుపడగా ఆ 
ఇశ్రాయేలీయురాలి కుమారుడు యెహోవా నామమును దూషిాంచి శపిాంపగా జనులు మోషేయొదోకు 
వాని తీసికొనివచిెర్. వాని త్లిలపేరు షెలోమీతు; ఆమె దాను గోత్రికుడైన దిబ్రీ కుమారెత 
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లేవీ 24:12 యెహోవా యేమి సెలవిచుెనో తెలిసికొనువరకు వానిని కవలిలో ఉాంచిర్.  
లేవీ 24:13 అపుపడు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను. 
లేవీ 24:14 శపిాంచినవానిని పాళెము వెలుపలికి తీసికొనిరముమ; వాని శాపవచనమును 
వినినవారాందరు వాని త్లమీద త్మ చేతులుాంచిన త్రువాత్ సరాసమాజము రాళ్లతో వాని 
చ్ఛవగొట్ువలెను. 
లేవీ 24:15 మర్యు నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము త్న దేవుని శపిాంచువాడు త్న పాపశ్చక్షను 
భర్ాంపవలెను. 
లేవీ 24:16 యెహోవా నామమును దూషిాంచువాడు మరణశ్చక్ష నొాందవలెను; సరాసమాజము రాళ్లతో 
అటిు వానిని చ్ఛవగొట్ువలెను. పరదేశ్చయేగాని సాదేశ్చయేగాని యెహోవా నామమును 
దూషిాంచినయెడల వానికి మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను. 
లేవీ 24:17 ఎవడైనను ఒకనిని ప్రాణహత్ా చేసినయెడల వానికి మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను. 
లేవీ 24:18 జాంతు ప్రాణహత్ా చేసినవాడు ప్రాణమునకు ప్రాణమిచిె దాని నషుము పెట్లుకొనవలెను. 
లేవీ 24:19 ఒకడు త్న పొరుగువానికి కళ్ాంకము కలుగజేసినయెడల వాడు చేసినట్లల వానికి 
చేయవలెను. 
లేవీ 24:20 విరుగగొట్ుబడిన దాని విషయములో విరుగగొట్ుబడుట్యే శ్చక్ష. కాంటికి కనుి పాంటికి 
పలుల, చ్చలలవలెను. వాడు ఒకనికి కళ్ాంకము కలుగజేసినాందున వానికి కళ్ాంకము కలుగజేయవలెను. 
లేవీ 24:21 జాంతువును చ్ఛవగొటిునవాడు దాని నషుము నిచుెకొనవలెను. నరహత్ా చేసినవానికి 
మరణశ్చక్ష విధిాంపవలెను. 
లేవీ 24:22 మీరు పక్షపాత్ము లేక తీరుప తీరెవలెను. మీలోనుని పరదేశ్చకి మీరు చేసినట్లు మీ 
సాదేశ్చకిని చేయవలెను. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని వార్తో చ్చపుపము అనెను. 
లేవీ 24:23 కబటిు మోషే ఇశ్రాయేలీయులతో ఈలాగు చ్చపెపను శపిాంచిన వానిని పాళెము వెలుపలికి 
తీసికొనిపోయ్య రాళ్లతో వాని చ్ఛవగొట్ువలెను, యెహోవా మోషేకు ఆజాాపిాంచినట్లు ఇశ్రాయేలీయులు 
చేసిర్.  
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లేవీ 25:1 మర్యు యెహోవా సీనాయ్య కొాండమీద మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 25:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము నేను మీకిచుెచుని దేశములోనికి మీరు వచిెన 
త్రువాత్ ఆ భూమికూడ యెహోవా పేరట్ విశ్రాాంతికలమును, ఆచర్ాంపవలెను. 
లేవీ 25:3 ఆరు సాంవత్ారములు నీ చేను విత్తవలెను. ఆరు సాంవత్ారములు నీ ఫలవృక్షములతోట్ను 
బదిోాంచి దాని ఫలములను కూరుెకొనవచుెను. 
లేవీ 25:4 ఏడవ సాంవత్ారము భూమికి మహా విశ్రాాంతికలము, అనగా యెహోవా పేరట్ విశ్రాాంతి 
సాంవత్ారముగా ఉాండవలెను. అాందులో నీ చేను విత్తకూడదు; నీ ఫలవృక్షములతోట్ను 
శుదిధపరచకూడదు. 
లేవీ 25:5 నీ కరుచేల పాంట్ను కోసికొనకూడదు, శుదిధపరచని నీ వృక్షఫలములను ఏరుకొనకూడదు; 
అది భూమికి విశ్రాాంతి సాంవత్ారము. 
లేవీ 25:6 అపుపడు భూమియొకక విశ్రాాంతి సాంవత్ార ససాము నీకును నీ దాసునికిని నీ దాసికిని నీ 
జ్జత్గానికిని నీతో నివసిాంచు పరదేశ్చకిని ఆహారమగును. 
లేవీ 25:7 మర్యు నీ పశువులకును నీ దేశ జాంతువులకును దాని పాంట్ అాంత్యు మేత్గా 
ఉాండును. 
లేవీ 25:8 మర్యు ఏడు విశ్రాాంతి సాంవత్ారములను, అనగా ఏడేసి యేాండులగల సాంవత్ారములను 
లెకికాంపవలెను. ఆ యేడు విశ్రాాంతి సాంవత్ారముల కలము నలుబది తొమిమది సాంవత్ారములగును. 
లేవీ 25:9 ఏడవ నెల పదియవనాడు మీ సాదేశమాంత్ట్ శృాంగనాదము చేయవలెను. ప్రాయశ్చెతాతరథ 
దినమున మీ దేశమాంత్ట్ ఆ శృాంగనాదము చేయవలెను. 
లేవీ 25:10 మీరు ఆ సాంవత్ారమును, అనగా ఏబదియవ సాంవత్ారమును పర్శుదధపరచి మీ 
దేశవాసులకాందర్కి విడుదల కలిగ్ననదని చ్ఛటిాంపవలెను; అది మీకు సునాదముగా నుాండును; 
అపుపడు మీలో ప్రతివాడు త్న సాసథయమును తిర్గ్న పొాందవలెను; ప్రతివాడు త్న కుట్లాంబమునకు 
తిర్గ్నరావలెను. 
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లేవీ 25:11 ఆ సాంవత్ారము, అనగా ఏబదియవ సాంవత్ారము మీకు సునాదకలము. అాందులో 
మీరు విత్తకూడదు కరుపాంట్ను కోయకూడదు శుదిధపరచని నీ ఫలవృక్షముల పాండలను 
ఏరుకొనకూడదు. 
లేవీ 25:12 అది సునాద కలము; అది మీకు పర్శుదధమగును, పొలములో దానాంత్ట్ అదే పాండిన 
పాంట్ను మీరు తినెదరు. 
లేవీ 25:13 ఆ సునాద సాంవత్ారమున మీలో ప్రతివాడు త్న సాసథయమును మరల పొాందవలెను. 
లేవీ 25:14 నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచిెన దేని విషయములోకని నీ పొరుగువాని దగగర నీవు 
కొనిన దేని విషయములో కని మీరు ఒకర్నొకరు బాధిాంపకూడదు. 
లేవీ 25:15 సునాద సాంవత్ారమైన త్రువాత్ గడచిన యేాండల లెకకచొపుపన నీ పొరుగువానియొదో నీవు 
దానిని కొనవలెను. పాంట్ల లెకకచొపుపన అత్డు నీకు దానిని అమమవలెను. 
లేవీ 25:16 ఆ సాంవత్ారముల లెకక హెచిెనకొలది దాని వెల హెచిెాంపవలెను, ఆ సాంవత్ారముల 
లెకక త్గ్నగనకొలది దాని వెల త్గ్నగాంపవలెను. ఏలయనగా పాంట్ల లెకకచొపుపన అత్డు దాని నీకు 
అముమను గదా. 
లేవీ 25:17 మీరు ఒకర్నొకరు బాధిాంపక నీ దేవునికి భయపడవలెను. నేను మీ దేవుడనైన 
యెహోవాను. 
లేవీ 25:18 కబటిు మీరు నా కట్ుడలను నా విధులను గైకొని వాటిననుసర్ాంచి నడుచుకొనవలెను. 
లేవీ 25:19 అపుపడు మీరు ఆ దేశములో సురక్షత్ముగా నివసిాంచ్చదరు, ఆ భూమి ఫలిాంచును. మీరు 
త్ృపితగా భుజ్జాంచి దానిలో సురక్షత్ముగా నివసిాంచ్చదరు. 
లేవీ 25:20 ఏడవ యేట్ మేము ఏమి తిాందుము? ఇదిగో మేము చలలను పాంట్కూరెను వలలగాదే 
అనుకొాందురేమో. 
లేవీ 25:21 అయ్యతే నేను ఆరవయేట్ నా దీవెన మీకు కలుగునట్లల ఆజాాపిాంచ్చదను; అది మూడేాండల 
పాంట్ను మీకు కలుగజేయును. 
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లేవీ 25:22 మీరు ఎనిమిదవ సాంవత్ారమున విత్తనములు వితిత తొమిమదవ సాంవత్ారమువరకు 
పాత్పాంట్ తినెదరు; దాని పాంట్ను కూరుెవరకు పాత్దానిని తినెదరు. 
లేవీ 25:23 భూమిని శాశాత్ విక్రయము చేయకూడదు. ఆ భూమి నాదే, మీరు నాయొదో 
కపురముని పరదేశులు. 
లేవీ 25:24 మీ సాసథయమైన ప్రతి పొలము మరల విడిపిాంపబడునట్లలగా దాని అముమకొనవలెను. 
లేవీ 25:25 నీ సహోదరుడు బీదవాడై త్న సాసథయములో కొాంత్ అమిమన త్రువాత్ అత్నికి సమీప 
బాంధువుడు విడిపిాంప వచిెనయెడల త్న సహోదరుడు అమిమనదానిని అత్డు విడిపిాంచును. 
లేవీ 25:26 అయ్యతే ఒకడు సమీప బాంధువుడు లేకయే దాని విడిపిాంచుకొనుట్కు కవలసిన సొముమ 
సాంపాదిాంచినయెడల 

లేవీ 25:27 దానిని అమిమనది మొదలుకొని గడచిన సాంవత్ారములు లెకికాంచి యెవర్కి దానిని 
అమెమనో వార్కి ఆ శేషము మరల ఇచిె త్న సాసథయమును పొాందును. 
లేవీ 25:28 అత్నికి దాని రాబట్లుకొనుట్కై కవలసిన సొముమ దొరకనియెడల అత్డు అమిమన సొతుత 
సునాద సాంవత్ారమువరకు కొనినవాని వశములో ఉాండవలెను. సునాద సాంవత్ారమున అది 
తొలగ్నపోవును; అపుపడత్డు త్న సాసథయమును మరల నొాందును. 
లేవీ 25:29 ఒకడు ప్రాకరముగల ఊర్లోని నివాసగృహమును అమిమనయెడల దాని అమిమనదినము 
మొదలుకొని నిాండు సాంవత్ారములోగా దాని విడిపిాంపవచుెను; ఆ సాంవత్ారదినములోనే దాని 
విడిపిాంచుకొనవచుెను. 
లేవీ 25:30 అయ్యతే ఆ సాంవత్ారదినములు నిాండకమునుపు దాని విడిపిాంపనియెడల ప్రాకరముగల 
ఊర్లోనుని ఆ య్యలుల కొనినవానికి వాని త్ర త్రములకు అది సిథరముగానుాండును. అది సునాద 
కలమున తొలగ్నపోదు. 
లేవీ 25:31 చుట్లును ప్రాకరములులేని గ్రామములలోని య్యాండలను వెలిపొలములుగా ఎాంచవలెను. 
అవి విడుదల కవచుెను; అవి సునాదకలములో తొలగ్నపోవును. 
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లేవీ 25:32 అయ్యతే లేవీయుల పట్ుణములు, అనగా వార్ సాధీన పట్ుణములలోని య్యాండలను 
విడిపిాంచుట్కు అధికరము లేవీయులకు శాశాత్ముగా ఉాండును. 
లేవీ 25:33 లేవీయుల పట్ుణముల య్యాండుల ఇశ్రాయేలీయుల మధానుని వార్ సాసథయము గనుక 
ఒకడు లేవీయులయొదో ఇలుల సాంపాదిాంచినయెడల పిత్రార్ీత్ పట్ుణములో అమమబడిన ఆ య్యలుల 
సునాద సాంవత్ారమున తొలగ్నపోవును. 
లేవీ 25:34 వారు త్మ పట్ుణముల ప్రాాంత్ భూములను అముమకొనకూడదు; అవి వార్కి శాశాత్ 
సాసథయము. 
లేవీ 25:35 పరవాసియైనను అతిథియైనను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై నిరాధ్యరుడై నీయొదోకు 
వచిెనయెడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలెను; అత్డు నీవలన బ్రదుకవలెను. 
లేవీ 25:36 నీ దేవునికి భయపడి వానియొదో వడిినైనను తీసికొనకూడదు; నీ సహోదరుడు నీవలన 
బ్రదుకవలెను. 
లేవీ 25:37 నీ రూకలు వానికి వడిికియాకూడదు; నీ ఆహారమును వానికి లాభమున కియాకూడదు. 
లేవీ 25:38 నేను మీకు కనాను దేశమునిచిె మీకు దేవుడగునట్లల ఐగుపుత దేశములోనుాండి మిముమను 
రపిపాంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
లేవీ 25:39 నీయొదో నివసిాంచు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమమబడినయెడల వానిచేత్ బానిసస్వవ 
చేయ్యాంచుకొనకూడదు. 
లేవీ 25:40 వాడు జ్జత్గానివలెను పరవాసివలెను నీయొదో నివసిాంచు సునాద సాంవత్ారమువరకు 
నీయొదో దాసుడుగా ఉాండవలెను. 
లేవీ 25:41 అపుపడత్డు త్న పిత్రుల సాసథయమును మరల అనుభవిాంచునట్లల త్న పిలలలతో కూడ 
నీయొదోనుాండి బయలుదేర్ త్న వాంశసుథలయొదోకు తిర్గ్న వెళ్లవలెను. 
లేవీ 25:42 ఏలయనగా వారు నాకే దాసులైయునాిరు, నేను ఐగుపుతలోనుాండి వార్ని రపిపాంచితిని; 
దాసులను అమిమనట్లల వార్ని అమమకూడదు; 
లేవీ 25:43 నీ దేవునికి భయపడి అటిువానిని కఠినముగా చూడకుము. 
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లేవీ 25:44 మీ చుట్లుపట్లనుని జనములలో నుాండి దాసీలను దాసులను కొనవచుెను. 
లేవీ 25:45 మర్యు మీ మధా నివసిాంచు పరదేశులను నీ దేశములో వార్కి పుటిునవార్ని 
కొనవచుెను; వారు మీ సొత్తగుదురు. 
లేవీ 25:46 మీ త్రువాత్ మీ సాంత్తివార్కి సాసథయముగా ఉాండునట్లల మీరు ఇటిువార్ని 
సాత్ాంత్రిాంచుకొనవచుెను; వారు శాశాత్ముగా మీకు దాసులగుదురు కని, ఇశ్రాయేలీయులైన మీరు 
సహోదరులు గనుక ఒకనిచేత్ ఒకడు కఠినస్వవ చేయ్యాంచుకొనకూడదు. 
లేవీ 25:47 పరదేశ్చయేగాని నీయొదో నివసిాంచువాడేగాని ధనసాంపాదనము చేసికొనునపుపడు 
అత్నియొదో నివసిాంచు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీయొదో నివసిాంచు ఆ పరదేశ్చకైనను ఆ పరదేశ్చ 
కుట్లాంబములో వేరొకనికైనను త్నుి అముమకొనినయెడల 

లేవీ 25:48 త్నుి అముమకొనిన త్రువాత్ వానికి విడుదల కవచుెను. వాని సహోదరులలో ఒకడు 
వానిని విడిపిాంపవచుెను. 
లేవీ 25:49 వాని పినత్ాండ్రియేగాని పినత్ాండ్రి కుమారుడేగాని వాని వాంశములో వాని 
రకతసాంబాంధియేగాని వాని విడిపిాంపవచుెను. కవలసిన క్రయధనము వానికి దొర్కినయెడల త్నుి 
తాను విడిపిాంచుకొనవచుెను. 
లేవీ 25:50 అపుపడు వాడు అమమబడిన సాంవత్ారము మొదలుకొని సునాద సాంవత్ారమువరకు త్నుి 
కొనినవానితో లెకక చూచుకొనవలెను. వాని క్రయధనము ఆ సాంవత్ారముల లెకకచొపుపన 
ఉాండవలెను. తాను జ్జత్గాడైయుాండిన దినముల కొలది ఆ క్రయధనమును త్గ్నగాంపవలెను. 
లేవీ 25:51 ఇాంక అనేక సాంవత్ారములు మిగ్నలియుాండినయెడల వాటినిబటిు త్నుి అమిమన 
సొముమలో త్న విమోచన క్రయధనమును మరల ఇయావలెను. 
లేవీ 25:52 సునాద సాంవత్ారమునకు కొనిి సాంవత్ారములే త్కుకవైనయెడల అత్నితో లెకక 
చూచుకొని సాంవత్ారముల లెకకచొపుపన త్న విమోచన క్రయధనమును అత్నికి చ్చలిలాంపవలెను. 
లేవీ 25:53 ఏట్లటికి జ్జత్గానివలె వాడత్నియొదో ఉాండవలెను. అత్డు మీ కనుిలయెదుట్ వానిచేత్ 
కఠినముగా స్వవ చేయ్యాంచకూడదు. 
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లేవీ 25:54 అత్డు ఈ రీతిగా విడిపిాంపబడనియెడల సునాద సాంవత్ారమున వాడు త్న పిలలలతో 
కూడ విడుదలనొాందును. 
లేవీ 25:55 ఏలయనగా ఇశ్రాయేలీయులు నాకే దాసులు; నేను ఐగుపుత దేశములోనుాండి రపిపాంచిన 
నా దాసులే. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.  
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లేవీ 26:1 మీరు విగ్రహములను చేసికొనకూడదు. చ్చకికన ప్రతిమనుగాని బమమనుగాని 
నిలువపెట్ుకూడదు. మీరు సగ్నలపడుట్కు ఏదొక రూపముగా చ్చకకబడిన రాతిని మీ దేశములో 
నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. 
లేవీ 26:2 నేను నియమిాంచిన విశ్రాాంతిదినములను మీరు ఆచర్ాంపవలెను, నా పర్శుదధమాందిరమును 
సనామనిాంపవలెను, నేను యెహోవాను. 
లేవీ 26:3 మీరు నా కట్ుడలనుబటిు నడుచుకొని నా ఆజాలను ఆచర్ాంచి వాటిని అనుసర్ాంచి 
ప్రవర్తాంచినయెడల 

లేవీ 26:4 మీ వరషకలములలో మీకు వరషమిచ్చెదను, మీ భూమి పాంట్లనిచుెను, మీ పొలములచ్చట్లల 
ఫలిాంచును, 
లేవీ 26:5 మీ ద్రాక్షపాండల కలమువరకు మీ నూరుప సగుచుాండును, మీరు త్ృపితగా భుజ్జాంచి మీ 
దేశములో నిరభయముగా నివసిాంచ్చదరు. 
లేవీ 26:6 ఆ దేశములో నేను మీకు క్షేమము కలుగజేసెదను. మీరు పాండుకొనునపుపడు ఎవడును 
మిముమను భయపెట్ుడు, ఆ దేశములో దుషుమృగములు లేకుాండ చేసెదను, మీ దేశములోనికి 
ఖడగమురాదు; 
లేవీ 26:7 మీరు మీ శత్రవులను త్ర్మెదరు; వారు మీ యెదుట్ ఖడగముచేత్ పడెదరు. 
లేవీ 26:8 మీలో అయ్యదుగురు నూరుమాందిని త్రుముదురు; నూరుమాంది పదివేలమాందిని 
త్రుముదురు, మీ శత్రవులు మీయెదుట్ ఖడగముచేత్ కూలుదురు. 
లేవీ 26:9 ఏలయనగా నేను మిముమను కటాక్షాంచి మీకు సాంతానమిచిె మిముమను విసతర్ాంపచేసి మీతో 
నేను చేసిన నిబాంధనను సథపిాంచ్చదను. 
లేవీ 26:10 మీరు చ్ఛలాకలము నిలువైయుని పాత్గ్నలిన ధ్యనామును తినెదరు; క్రొత్తది వచిెనను 
పాత్ది మిగ్నలియుాండును. 
లేవీ 26:11 నా మాందిరమును మీ మధా ఉాంచ్చదను; మీ యాందు నా మనసుా అసహాపడదు. 
లేవీ 26:12 నేను మీ మధా నడిచ్చదను మీకు దేవుడనైయుాందును; మీరు నాకు ప్రజలైయుాందురు. 
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లేవీ 26:13 మీరు ఐగుపీతయులకు దాసులు కకుాండ వార్ దేశములోనుాండి మిముమను రపిపాంచితిని; 
నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కడి పలుపులను తెాంపి మిముమను నిలువుగా నడవచేసితిని. 
లేవీ 26:14 మీరు నా మాట్ వినక నా ఆజాలనిిటిని అనుసర్ాంపక 

లేవీ 26:15 నా కట్ుడలను నిరాకర్ాంచినయెడలను, నా ఆజాలనిిటిని అనుసర్ాంపక నా నిబాంధనను 
మీరునట్లల మీరు నా తీరుపల విషయమై అసహాాంచుకొనినయెడలను, 
లేవీ 26:16 నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కనుిలను క్షీణిాంపచేయునటిుయు ప్రాణమును 
ఆయాసపరచునటిుయు తాప జారమును క్షయ ర్దగమును మీ మీదికి రపిపాంచ్చదను. మీరు వితితన 
విత్తనములు మీకు వారథములగును, మీ శత్రవులు వాటిపాంట్ను తినెదరు; 
లేవీ 26:17 నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శత్రవుల యెదుట్ మీరు చాంపబడెదరు; మీ విర్దధులు 
మిముమను ఏలెదరు; మిముమను ఎవరును త్రుమకపోయ్యనను మీరు పార్పోయెదరు. 
లేవీ 26:18 ఇవనిియు సాంభవిాంచినను మీర్ాంక నా మాట్లు విననియెడల నేను మీ పాపములనుబటిు 
మర్ ఏడాంత్లుగా మిముమను దాండిాంచ్చదను. 
లేవీ 26:19 మీ బల గరామును భాంగపరచి, ఆకశము ఇనుమువలెను భూమి ఇత్తడివలెను 
ఉాండచేసెదను. 
లేవీ 26:20 మీ బలము ఉడిగ్నపోవును; మీ భూమి ఫలిాంపకుాండును; మీ దేశవృక్షములు 
ఫలమియాకుాండును. 
లేవీ 26:21 మీరు నా మాట్ విననొలలక నాకు విర్దధముగా నడిచినయెడల నేను మీ పాపములనుబటిు 
మర్ ఏడాంత్లుగా మిముమను బాధిాంచ్చదను. 
లేవీ 26:22 మీ మధాకు అడవిమృగములను రపిపాంచ్చదను; అవి మిముమను సాంతానరహతులగా చేసి 
మీ పశువులను హర్ాంచి మిముమను కొదిోమాందిగా చేయును. మీ మారగములు పాడైపోవును. 
లేవీ 26:23 శ్చక్షల మూలముగా మీరు నాయెదుట్ గుణపడక నాకు విర్దధముగా నడిచినయెడల 

లేవీ 26:24 నేనుకూడ మీకు విర్దధముగా నడిచ్చదను; మీ పాపములనుబటిు ఇక ఏడాంత్లుగా 
మిముమను దాండిాంచ్చదను. 
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లేవీ 26:25 మీమీదికి ఖడగమును రపిపాంచ్చదను; అది నా నిబాంధన విషయమై ప్రతిదాండన చేయును; 
మీరు మీ పట్ుణములలో కూడియుాండగా మీ మధాకు తెగులును రపిపాంచ్చదను; మీరు శత్రవులచేతికి 
అపపగ్నాంపబడెదరు. 
లేవీ 26:26 నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ ప్రాణాధ్యరమును తీసివేసిన త్రువాత్ పదిమాంది స్త్రీలు 
ఒకక పొయ్యాలోనే మీకు ఆహారము వాండి తూనికెచొపుపన మీ ఆహారమును మీకు మరల ఇచ్చెదరు, 
మీరు తినెదరు గాని త్ృపితపొాందరు. 
లేవీ 26:27 నేను ఈలాగు చేసిన త్రువాత్ మీరు నా మాట్ వినక నాకు విర్దధముగా నడిచినయెడల 

లేవీ 26:28 నేను కోపపడి మీకు విర్దధముగా నడిచ్చదను. నేనే మీ పాపములనుబటిు యేడాంత్లుగా 
మిముమను దాండిాంచ్చదను. 
లేవీ 26:29 మీరు మీ కుమారుల మాాంసమును తినెదరు, మీ కుమారెతల మాాంసమును తినెదరు. 
లేవీ 26:30 నేను మీ యునిత్సథలములను పాడుచేసెదను; మీ విగ్రహములను పడగొట్టుదను; మీ 
బమమల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయ్యాంచ్చదను. 
లేవీ 26:31 నా మనసుా మీయాందు అసహాపడును, నేను మీ పట్ుణములను పాడుచేసెదను; మీ 
పర్శుదధసథలములను పాడుచేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను ఆఘ్రాణిాంపను. 
లేవీ 26:32 నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన త్రువాత్ దానిలో కపురముాండు మీ శత్రవులు దాని 
చూచి ఆశెరాపడెదరు. 
లేవీ 26:33 జనములలోనికి మిముమను చ్చదరగొటిు మీవెాంట్ కతిత దూసెదను, మీ దేశము 
పాడైపోవును, మీ పట్ుములు పాడుపడును. 
లేవీ 26:34 మీరు మీ శత్రవుల దేశములో ఉాండగా మీ దేశము పాడైయుని దినములనిియు అది 
త్న విశ్రాాంతికలములను అనుభవిాంచును. 
లేవీ 26:35 అది పాడైయుాండు దినములనిియు అది విశ్రమిాంచును. మీరు దానిలో నివసిాంచినపుపడు 
అది విశ్రాాంతికలములో పొాందకపోయ్యన విశ్రాాంతిని అది పాడైయుాండు దినములలో అనుభవిాంచును. 
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లేవీ 26:36 మీలో మిగ్నలినవారు త్మ శత్రవుల దేశములలో ఉాండగా వార్ హృదయములలో 
అధైరాము పుటిుాంచ్చదను; కొట్లుకొనిపోవుచుని ఆకు చపుపడు వార్ని త్రుమును, ఖడగము ఎదుట్నుాండి 
పార్పోవునట్లల వారు ఆ చపుపడు విని పార్పోయెదరు; త్రుమువాడు లేకయే పడెదరు. 
లేవీ 26:37 త్రుమువాడు లేకయే వారు ఖడగమును చూచినట్లుగా ఒకనిమీదనొకడు పడెదరు; మీ 
శత్రవులయెదుట్ మీరు నిలువలేకపోయెదరు. 
లేవీ 26:38 మీరు జనముగానుాండక నశ్చాంచ్చదరు. మీ శత్రవుల దేశము మిముమను తినివేయును. 
లేవీ 26:39 మీలో మిగ్నలినవారు మీ శత్రవుల దేశములలో త్మ దోషములనుబటిు 
క్షీణిాంచిపోయెదరు. మర్యు వారు త్మమీదికి వచిెన త్మ త్ాండ్రుల దోషములనుబటిు 
క్షీణిాంచిపోయెదరు. 
లేవీ 26:40 వారు నాకు విర్దధముగా చేసిన తిరుగుబాట్లను త్మ దోషమును త్మ త్ాండ్రుల 
దోషమును ఒపుపకొని, తాము నాకు విర్దధముగా నడిచితిమనియు 

లేవీ 26:41 నేను త్మకు విర్దధముగా నడిచితిననియు, త్మ శత్రవుల దేశములోనికి త్ముమను 
రపిపాంచితిననియు, ఒపుపకొనినయెడల, అనగా లోబడని త్మ హృదయములు లొాంగ్న తాము చేసిన 
దోషమునకు ప్రతిదాండనను అనుభవిాంచితిమని ఒపుపకొనినయెడల, 
లేవీ 26:42 నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబాంధనను జాాపకము చేసికొాందును; నేను ఇసాకుతో 
చేసిన నా నిబాంధనను నేను అబ్రాహాముతో చేసిన నా నిబాంధనను జాాపకము చేసికొాందును; ఆ 
దేశమును కూడ జాాపకము చేసికొాందును. 
లేవీ 26:43 వార్చేత్ విడువబడి వారు లేనపుపడు పాడైపోయ్యన వార్ దేశమును త్న 
విశ్రాాంతిదినములను అనుభవిాంచును. వారు నా తీరుపలను తిరసకర్ాంచి నా కట్ుడలను 
అసహాాంచుకొనిర్. ఆ హేతువు చేత్నే వారు త్మ దోషశ్చక్ష నాాయమని ఒపుపకొాందురు. 
లేవీ 26:44 అయ్యతే వారు త్మ శత్రవుల దేశములో ఉనిపుపడు వార్ని నిరాకర్ాంపను; నా 
నిబాంధనను భాంగపరచి వార్ని కేవలము నశ్చాంపజేయునట్లల వార్యాందు అసహాపడను. ఏలయనగా 
నేను వార్ దేవుడనైన యెహోవాను. 
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లేవీ 26:45 నేను వార్కి దేవుడనై యుాండునట్లల వార్ పూర్ాకులను జనములయెదుట్ ఐగుపుతలోనుాండి 
రపిపాంచి వార్తో చేసిన నిబాంధనను ఆ పూర్ాకులనుబటిు జాాపకము చేసికొాందును. నేను యెహోవాను 
అని చ్చపుపము అనెను. 
లేవీ 26:46 యెహోవా మోషే దాారా సీనాయ్య కొాండమీద త్నకును ఇశ్రాయేలీయులకును మధా 
నియమిాంచిన కట్ుడలును తీరుపలును ఆజాలును ఇవే.  
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లేవీ 27:1 మర్యు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను 

లేవీ 27:2 నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము ఒకడు విశేషమైన మ్రొకుకబడి చేసినయెడల నీవు 
నిరణయ్యాంచిన వెలచొపుపన వారు యెహోవాకు దాని చ్చలిలాంపవలెను. 
లేవీ 27:3 నీవు నిరణయ్యాంపవలసిన వెల యేదనగా, ఇరువది ఏాండుల మొదలుకొని అరువది ఏాండల 
వయసుా వరకు మగవానికి పర్శుదధసథలముయొకక తులమువాంటి యేబది తులముల వెాండి 
నిరణయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 27:4 ఆడుదానికి ముపపది తులములు నిరణయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 27:5 అయ్యదేాండుల మొదలుకొని య్యరువది ఏాండలలోపలి వయసుాగల మగవానికి ఇరువది 
తులముల వెలను, ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిరణయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 27:6 ఒక నెల మొదలుకొని అయ్యదేాండలలోపలి వయసుాగల మగవానికి అయ్యదు తులముల 
వెాండి వెలను ఆడుదానికి మూడు తులముల వెాండి వెలను నిరణయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 27:7 అరువది ఏాండల ప్రాయముదాటిన మగవానికి పదునైదు తులముల వెలను ఆడుదానికి పది 
తులముల వెలను నిరణయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 27:8 ఒకడు నీవు నిరణయ్యాంచిన వెలను చ్చలిలాంపలేనాంత్ బీదవాడైనయెడల అత్డు యాజకుని 
యెదుట్ నిలువవలెను; అపుపడు యాజకుడు అత్ని వెలను నిరణయ్యాంచును. మ్రొకుకకొనిన వాని 
కలిమిచొపుపన వానికి వెలను నిరణయ్యాంపవలెను. 
లేవీ 27:9 యెహోవాకు అరపణముగా అర్పాంచు పశువులలో ప్రతిదానిని యెహోవాకు ప్రతిషిిత్ముగా 
ఎాంచవలెను. 
లేవీ 27:10 అటిుదానిని మారెకూడదు; చ్చడిదానికి ప్రతిగా మాంచిదానినైనను మాంచిదానికి ప్రతిగా 
చ్చడిదానినైనను, ఒకదానికి ప్రతిగా వేరొకదానిని ఇయాకూడదు. పశువుకు పశువును మార్ెనయెడల 
అదియు దానికి మారుగా ఇచిెనదియు ప్రతిషిిత్మగును. 
లేవీ 27:11 జనులు యెహోవాకు అర్పాంపకూడని అపవిత్ర జాంతువులలో ఒకదానిని తెచిెనయెడల ఆ 
జాంతువును యాజకుని యెదుట్ నిలువబెట్ువలెను. 
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లేవీ 27:12 అది మాంచిదైతేనేమి చ్చడిదైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను నిరణయ్యాంపవలెను; 
యాజకుడవగు నీవు నిరణయ్యాంచిన వెల సిథరమగును. 
లేవీ 27:13 అయ్యతే ఒకడు అటిుదానిని విడిపిాంపగోర్నయెడల నీవు నిరణయ్యాంచిన వెలలో 
అయ్యదవవాంతు వానితో కలుపవలెను. 
లేవీ 27:14 ఒకడు త్న య్యలుల యెహోవాకు ప్రతిషిిత్మగుట్కై దానిని ప్రతిషిిాంచినయెడల అది 
మాంచిదైనను చ్చడిదైనను యాజకుడు దాని వెలను నిరణయ్యాంపవలెను; యాజకుడు నిరణయ్యాంచిన వెల 
సిథరమగును. 
లేవీ 27:15 త్న య్యలుల ప్రతిషిిాంచిన వాడు దాని విడిపిాంపగోర్నయెడల అత్డు నీవు నిరణయ్యాంచిన 
వెలలో అయ్యదవవాంతు దానితో కలుపవలెను; అపుపడు ఆ య్యలుల అత్నిదగును. 
లేవీ 27:16 ఒకడు త్న పిత్రార్ీత్మైన పొలములో కొాంత్ యెహోవాకు ప్రతిషిిాంచినయెడల దాని 
చలలబడు విత్తనముల కొలచొపుపన దాని వెలను నిరణయ్యాంపవలెను. పాందుము యవల విత్తనములు 
ఏబది తులముల వెాండి వెలగలది. 
లేవీ 27:17 అత్డు సునాద సాంవత్ారము మొదలుకొని త్న పొలమును ప్రతిషిిాంచినయెడల నీవు 
నిరణయ్యాంచు వెల సిథరము. 
లేవీ 27:18 సునాద సాంవత్ారమైన త్రువాత్ ఒకడు త్న పొలమును ప్రతిషిిాంచినయెడల యాజకుడు 
మిగ్నలిన సాంవత్ారముల లెకకచొపుపన, అనగా మరుసటి సునాద సాంవత్ారమువరకు వానికి వెలను 
నిరణయ్యాంపవలెను. నీవు నిరణయ్యాంచిన వెలలో దాని వారడి త్గ్నగాంపవలెను. 
లేవీ 27:19 పొలమును ప్రతిషిిాంచినవాడు దాని విడిపిాంపగోర్నయెడల నీవు నిరణయ్యాంచిన వెలలో 
అయ్యదవ వాంతును అత్డు దానితో కలుపవలెను. అపుపడు అది అత్నిదగును. 
లేవీ 27:20 అత్డు ఆ పొలమును విడిపిాంపనియెడలను వేరొకనికి దాని అమిమనయెడలను మర్ 
ఎనిటికిని దాని విడిపిాంప వీలుకదు. 
లేవీ 27:21 ఆ పొలము సునాద సాంవత్ారమున విడుదలకగా అది ప్రతిషిిాంచిన పొలమువలె 
యెహోవాకు ప్రతిషిిత్మగును; ఆ సాసథయము యాజకునిదగును. 
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లేవీ 27:22 ఒకడు తాను కొనిన పొలమును, అనగా త్న సాసథయములో చేరనిదానిని యెహోవాకు 
ప్రతిషిిాంచినయెడల 

లేవీ 27:23 యాజకుడు సునాద సాంవత్ారమువరకు నిరణయ్యాంచిన వెల చొపుపన అత్నికి 
నియమిాంపవలెను. ఆ దినమాందే నీవు నిరణయ్యాంచిన వెల మేరచొపుపన యెహోవాకు ప్రతిషిిత్ముగా దాని 
చ్చలిలాంపవలెను. 
లేవీ 27:24 సునాద సాంవత్ారమున ఆ భూమి యెవని పిత్రార్ీత్మైనదో వానికి, అనగా ఆ పొలమును 
అమిమన వానికి అది తిర్గ్నరావలెను. 
లేవీ 27:25 నీ వెలలనిియు పర్శుదధ సథలముయొకక వెలచొపుపన నిరణయ్యాంపవలెను. ఒక తులము 
ఇరువది చినిములు. 
లేవీ 27:26 అయ్యతే జాంతువులలో తొలిపిలల యెహోవాది గనుక యెవడును దాని ప్రతిషిిాంపకూడదు; 
అది ఎదోయ్యననేమి గొఱ్ఱమేకల మాందలోనిదైననేమి యెహోవాదగును. 
లేవీ 27:27 అది అపవిత్ర జాంతువైనయెడల వాడు నీవు నిరణయ్యాంచు వెలలో అయ్యదవ వాంతు దానితో 
కలిపి దాని విడిపిాంపవచుెను. దాని విడిపిాంపనియెడల నీవు నిరణయ్యాంచిన వెలకు దాని అమమవలెను. 
లేవీ 27:28 అయ్యతే మనుష్యాలలోగాని జాంతువులలోగాని సాసథయమైన పొలములలోగాని త్నకు 
కలిగ్ననవాట్నిిటిలో దేనినైనను ఒకడు యెహోవాకు ప్రతిషిుాంచినయెడల ప్రతిషిిాంచినదానిని 
అమమకూడదు, విడిపిాంపనుకూడదు, ప్రతిషిిాంచిన సమసతము యెహోవాకు అతిపర్శుదధముగా ఉాండును. 
లేవీ 27:29 మనుష్యాలు ప్రతిషిిాంచు వాటిలో దేనినైనను విడిపిాంపక హత్ము చేయవలెను. 
లేవీ 27:30 భూధ్యనాములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములనిిటిలో దశమభాగము 
యెహోవా సొముమ; అది యెహోవాకు ప్రతిషిిత్మగును. 
లేవీ 27:31 ఒకడు తాను చ్చలిలాంపవలసిన దశమభాగములలో దేనినైనను విడిపిాంపగోర్నయెడల 
దానిలో అయ్యదవ వాంతును దానితో కలుపవలెను. 
లేవీ 27:32 గోవులలోనేగాని గొఱ్ఱ మేకలలోనేగాని, కోలక్రాంద నడుచుననిిటిలో దశమభాగము 
ప్రతిషిిత్మగును. 
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లేవీ 27:33 అది మాంచిదో చ్చడిదో పర్శోధిాంపకూడదు, దాని మారెకూడదు. దాని మార్ెనయెడల 
అదియు దానికి మారుగా నిచిెనదియు ప్రతిషిిత్ములగును; అటిుదాని విడిపిాంపకూడదని చ్చపుపము. 
లేవీ 27:34 ఇవి యెహోవా సీనాయ్య కొాండమీద ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు మోషేకు ఇచిెన ఆజాలు. 
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