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പുറപ്പാട്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േമാെശയുെട ്രഗന്ഥകര ്ത്തൃത്വം
പരമ്പരാഗതമായിഅംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട ള്ളതാണ്.
ഈ ൈദവശ്വാസീയ ്രഗന്ഥകാരന ്
േമാെശയാെണന്നുള്ളതിനു ്രപധാനമായും
രണ്ടുകാരണങ്ങളണ്ട.് ഒന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം
തെന്ന േമാെശയുെട എഴുത്തിെനക്കുറിച്ച്
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.
പുറപ്പാട് 34:27 ല ് “ഇതു എഴുതുക”
എന്ന് േമാെശേയാട് ൈദവം കല്പിക്കുന്നു.
മെറ്റാരു ഭാഗത്ത് “േമാെശ ൈദവത്തിന് െറ
സകലവചനങ്ങള ം എഴുതിതീര ്ന്ന േശഷം” എന്ന്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (24:4).ഈവാക്യങ്ങള ്്രപകാരം
പുറപ്പാട് പുസ്തകം േമാെശയുെട രചനയാെണന്ന ്
ന്യായമായും അനുമാനിക്കാം രണ്ടാമതായി
പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിെല പല സംഭവങ്ങളിലും
േമാെശയുെട സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അെല്ലങ്കില ്താന ്ആ സംഭവങ്ങെള വ്യക്തമായി
നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫറേവാ
രാജാവിന് െറ െകാട്ടാരത്തിലായിരുന്നേപ്പാള ്
തനിക്കു ലഭിച്ച ഉയര ്ന്ന വിദ്യാഭ്യാസം േമാെശെയ
നെല്ലാരുഎഴുത്തുകാരനാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 1446 - 1405.
ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യി്രസാേയല് ജനത
അവിശ്വാസം നിമിത്തം നാല്പതു സംവത്സരം



ii

മരുഭൂമിയില ് ഉഴലുകയുണ്ടായത.് ഈ
സമയത്തായിരിക്കാം പുസ്തക രചന
നടന്നിരിക്കുക.
സ്വീകര ്ത്താവ്
പുറപ്പാടിലൂെട വിടുവിക്കെപ്പട്ട ജനം.
ഈജിപ്തില ് നിന്നും നയിക്കെപ്പട്ട് സീനായില ്
എത്തിയ ജനതക്ക് േവണ്ടിയാണ് േമാെശ ഈ
പുസ്തകംഎഴുതിയത ്.
ഉേദ്ദശം
യേഹാവയുെട സമൂഹമായി ഉടമ്പടി
്രപകാരമുള്ള ൈദവത്തിന ്െറ ജനമായി
യി്രസാേയല് മാറ്റെപ്പട്ടത് എ്രപകാരമാണ് എന്നുള്ള
വസ്തുതകളാണ് േമാെശഇവിെടവിവരിക്കുന്നത.്
യി്രസാേയലിേനാട് ഉടമ്പടി െചയ്ത രക്ഷകനും
വിശ്വസ്തനും സര ്വശക്തനും പരിശുദ്ധനുമായ
ൈദവത്തിന ്െറ വ്യക്തിത്വെത്തയാണ് പുറപ്പാടു
പുസ്തകം നിര് വചിക്കുന്നത.് ൈദവിക
സ്വഭാവെത്ത അവന ്െറ നാമത്തിലൂെടയും
്രപവര ്ത്തികളിലൂെടയും വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു,
മാ്രതമല്ല ഈജിപ്ത്തിന ്െറ അടിമത്തത്തില ്
നിന്നുംഅ്രബാഹാമിന ്െറസന്തതിെയരക്ഷിക്കുക
വഴി ൈദവം അ്രബാഹാമിന് െകാടുത്ത
ഉടമ്പടിെയ നിവര ്ത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും
മനസ്സിലാക്കാം (ഉല്പ. 15:12-16). ഇത് ഒരു
കുടുംബം െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഒരു രാഷ്്രടം
ആയി തീര് ന്നതിെന്റ ചരി്രതമാണ.് (2:24; 6:5;
12:37).
ഏകേദശം ഇരുപേതാ മുപ്പേതാ ദശലക്ഷം
വരുന്ന എ്രബായരാണ് ഈജിപ്തില ് നിന്നും
കനാനിേലക്ക് പുറെപ്പട്ടത്.
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്രപേമയം
വിേമാചനം

സംേക്ഷപം
ആമുഖം
1.ആമുഖം — 1:1-2:25
2. ഇ്രസാേയലിെന്റവിേമാചനം — 3:1-18:27
3. സീനയ്മലയില് വച്ച് ഉടമ്പടി നല ്കെപ്പടുന്നു —
19:1-24:18

4.സമാഗമനകൂടാരം — 25:1-31:18
5. മത്സരം നിമിത്തം ൈദവത്തില് നിന്നും
അകലുന്നു — 32:1-34:35

6. സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റസജ്ജീകരണങ്ങള ്
— 35:1-40:38

1 യാേക്കാബിേനാടുകൂെട കുടുംബസഹിതം
ഈജിപ്റ്റിൽ വന്ന യി്രസാേയൽ മക്കള െട
േപരുകൾ: 2 രൂേബൻ, ശിെമേയാൻ, േലവി,
3 െയഹൂദാ, യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ,
െബന്യാമീൻ 4 ദാൻ, നഫ്താലി, ഗാദ്, ആേശർ.
5യാേക്കാബിെന്റസന്താനപരമ്പരകൾഎല്ലാംകൂടി
എഴുപത് േപർ ആയിരുന്നു; േയാേസഫ് മുെമ്പ
തെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ ആയിരുന്നു. 6 പിന്നീട്
േയാേസഫും സേഹാദരന്മാെരല്ലാവരും ആ
തലമുറ ഒെക്കയും മരിച്ച . 7 യി്രസാേയൽ
മക്കൾസന്താനസമ്പന്നരായിഅത്യന്തം വർദ്ധിച്ച
െപരുകി ബലെപ്പട്ട ; േദശം അവെരെക്കാണ്ടു
നിറഞ്ഞു.

8 അതിനുേശഷം േയാേസഫിെന അറിയാത്ത
ഒരു പുതിയ രാജാവ് ഈജിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായി.
9അവൻ തെന്റ ജനേത്താട്: “യി്രസാേയൽജനം
നെമ്മക്കാൾ ശക്തരും എണ്ണത്തിൽ അധികവും
ആകുന്നു. 10 ഈ നിലയിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു
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യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ, നമ്മുെട ശ്രതുക്കേളാട്
േചർന്ന് നേമ്മാടു യുദ്ധം െചയ്യ കയും ഈ
രാജ്യം വിട്ട േപാകുകയും െചയ്യ ം. അങ്ങെന
വരാതിരിേക്കണ്ടതിന് നാം അവേരാടു
ബുദ്ധിപൂർവം െപരുമാറുക”. 11 അങ്ങെന
കഠിനേവലകളാൽ അവെര പീഡിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
അവരുെട േമൽ *ഊഴിയവിചാരകന്മാെര
ആക്കി; അവർ പീേഥാം, രെമേസസ് എന്ന
ധാന്യസംഭരണനഗരങ്ങൾ ഫറേവാന് പണിതു.
12 എന്നാൽ അവർ പീഡിപ്പിക്കുേന്താറും
ജനം വർദ്ധിച്ച് േദശെമല്ലായിടവും വ്യാപിച്ച ;
അതുെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റ കാർ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ നിമിത്തം േപടിച്ച . 13 ഈജിപ്റ്റ കാർ
യി്രസാേയൽമക്കെളെക്കാണ്ടു കഠിനേവല
െചയ്യിച്ച . 14 കളിമണ്ണ െകാണ്ടുള്ള ഇഷ്ടിക
നിർമ്മാണത്തിലും, വയലിെല എല്ലാവിധ
കഠിന്രപവർത്തിയിലും അവർഅവരുെട ജീവെന
കയ്പാക്കി. അവർ െചയ്ത എല്ലാ േജാലിയും
കാഠിന്യം ഉള്ളതായിരുന്നു.

15 എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ്
ശി്രപാ എന്നും പൂവാ എന്നും േപരുള്ള
എ്രബായ †സൂതികർമ്മിണികേളാട:്
16 “എ്രബായസ്്രതീകള െട അടുക്കൽ നിങ്ങൾ
സൂതികർമ്മത്തിന് െചന്ന് ്രപസവശയ്യയിൽ
അവെര കാണുേമ്പാൾ കുട്ടി ആണാകുന്നു
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിെന െകാല്ലണം;

* 1. 11 ഊഴിയവിചാരകന്മാർ യിസാേയൽജനങ്ങെള കഠിനേവല
െചയ്യിക്കുവാൻ േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നഈജിപ്റ്റ കാർ † 1. 15
സൂതികർമ്മിണികൾ ്രപസവശു്രശൂഷയിൽസഹായിക്കുന്നവൾ
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െപണ്ണാകുന്നു എങ്കിൽ ജീവേനാടിരിക്കെട്ട”
എന്നു കല്പിച്ച . 17എന്നാൽ സൂതികർമ്മിണികൾ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട , ഈജിപ്റ്റ് രാജാവ്
തങ്ങേളാട് കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്യാെത
ആൺകുഞ്ഞുങ്ങെള ജീവേനാെട രക്ഷിച്ച .
18 അേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ്
സൂതികർമ്മിണികെള വരുത്തി; “ഇങ്ങെനയുള്ള
്രപവൃത്തിെചയ്ത് നിങ്ങൾ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങെള
ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 19 സൂതികർമ്മിണികൾ
ഫറേവാേനാട്: “എ്രബായസ്്രതീകൾഈജിപ്റ്റിെല
സ്്രതീകെളേപ്പാെല അല്ല; അവർ നല്ല
ശക്തിയുള്ളവർ; സൂതികർമ്മിണികൾ
അവരുെട അടുക്കൽ എത്തുന്നതിന് മുെമ്പ
അവർ ്രപസവിച്ച കഴിയും” എന്നു പറഞ്ഞു.
20അതുെകാണ്ട് ൈദവം സൂതികർമ്മിണികൾക്കു
നന്മെചയ്തു; ജനം വർദ്ധിച്ച് ഏറ്റവും
ബലെപ്പട്ട . 21 സൂതികർമ്മിണികൾ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടുന്നത് െകാണ്ട് അവൻ അവർക്ക്
കുടുംബവർദ്ധന നല്കി. 22 പിെന്ന ഫറേവാൻ
തെന്റ സകലജനേത്താടും: “ജനിക്കുന്ന ഏത്
ആൺകുട്ടിെയയും നദിയിൽ ഇട്ട കളയണെമന്നും
ഏത് െപൺകുട്ടിെയയും ജീവേനാെട
രക്ഷിക്കണം”എന്നുംകല്പിച്ച .

2
1 എന്നാൽ േലവികുടുംബത്തിെല ഒരു
പുരുഷൻ ഒരു േലവ്യകന്യകെയ വിവാഹം
കഴിച്ച . 2 അവൾ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച . അവൻ സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ എന്നു
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കണ്ടിട്ട് അവെന മൂന്നുമാസം ഒളിപ്പിച്ച വച്ച .
3അവെന പിെന്ന ഒളിച്ച വയ്ക്കുവാൻ കഴിയാെത
ആയേപ്പാൾ അവൾ ഒരു *ഞാങ്ങണെപ്പട്ടകം
വാങ്ങി, അതിന് പശയും †കീലും േതച്ച ,
ൈപതലിെന അതിൽ കിടത്തി, നദിയുെട
അരികിൽ ഞാങ്ങണയുെട ഇടയിൽ െവച്ച .
4 അവന് എന്ത് സംഭവിക്കുെമന്ന് അറിയുവാൻ
അവെന്റ സേഹാദരി ദൂരത്ത് നിന്നു. 5അേപ്പാൾ
ഫറേവാെന്റ പു്രതി നദിയിൽ കുളിക്കുവാൻ
വന്നു; അവള െട ദാസിമാർ നദീതീരത്തുകൂടി
നടന്നു;അവൾഞാങ്ങണയുെട ഇടയിൽ െപട്ടകം
കണ്ടേപ്പാൾ അത് എടുത്തുെകാണ്ടുവരുവാൻ
ദാസിെയ അയച്ച . 6അവൾഅത് തുറന്നേപ്പാൾ
ൈപതലിെന കണ്ടു. കുട്ടി ഇതാ, കരയുന്നു.
അവൾക്ക് അതിേനാട് അലിവുേതാന്നി: “ഇത്
എ്രബായരുെട ൈപതങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 7 അവെന്റ െപങ്ങൾ ഫറേവാെന്റ
പു്രതിേയാട:് “ഈ ൈപതലിന് മുലപ്പാൽ
െകാടുക്കണ്ടതിന് ഒരു എ്രബായസ്്രതീെയ
ഞാൻ െചന്നു വിളിച്ച െകാണ്ടുവരണേമാ” എന്ന്
േചാദിച്ച . 8ഫറേവാെന്റ പു്രതിഅവേളാട:് “െചന്ന്
െകാണ്ടുവരുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. കന്യക െചന്ന്
ൈപതലിെന്റ അമ്മെയ വിളിച്ച െകാണ്ടുവന്നു.
9 ഫറേവാെന്റ പു്രതി അവേളാട:് “നീ ഈ
ൈപതലിെന െകാണ്ടുേപായി മുലപ്പാൽ
െകാടുത്തു വളർത്തണം; ഞാൻ നിനക്ക് ശമ്പളം
തരാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്്രതീ ൈപതലിെന

* 2. 3 ഞാങ്ങണെപട്ടകം - ഒരുതരം വലിയപുല്ല് െകാണ്ടുള്ള
വലിയെപട്ടി † 2. 3 െവള്ളം െപട്ടിക്കകത്ത് ്രപേവശിക്കാെത
അതിനുള്ളിൽ ടാർ േതച്ച
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എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി മുലപ്പാൽ െകാടുത്തു
വളർത്തി. 10 ൈപതൽ വളർന്നേശഷം
അവൾ അവെന ഫറേവാെന്റ പു്രതിയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ട് േപായി, അവൻ അവൾക്കു
മകനായി: “ഞാൻ അവെന െവള്ളത്തിൽനിന്ന്
വലിെച്ചടുത്തു” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവന്
േമാെശഎന്നു േപരിട്ട .

11 േമാെശ മുതിർന്നേശഷം അവൻ തെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന് അവരുെട
കഠിനേവല കണ്ടു. തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരു
എ്രബായെന ഒരുഈജിപ്ത്കാരൻഅടിക്കുന്നത്
കണ്ടു. 12അവൻഅേങ്ങാട്ട ംഇേങ്ങാട്ട ംേനാക്കീട്ട്
ആരും ഇെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ ഈജിപ്ത്കാരെന
അടിച്ച െകാന്ന് മണലിൽ മറവുെചയ്തു.
13 പിേറ്റ ദിവസവും അവൻ െചന്നേപ്പാൾ രണ്ട്
എ്രബായ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ശണ്ഠയിടുന്നത്
കണ്ടു, അന്യായം െചയ്തവേനാട:് “നിെന്റ
കൂട്ട കാരെന അടിക്കുന്നത് എന്ത?്” എന്നു
േചാദിച്ച . 14അതിന്അവൻ: “നിെന്നഞങ്ങൾക്ക്
്രപഭുവും ന്യായാധിപതിയും ആക്കിയവൻ ആർ?
ഈജിപ്ത്കാരെന െകാന്നതുേപാെല എെന്നയും
െകാല്ല വാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ” എന്നു േചാദിച്ച .
അേപ്പാൾ കാര്യം പരസ്യമായിേപ്പായേല്ലാ എന്ന്
പറഞ്ഞ് േമാെശ േപടിച്ച . 15ഫറേവാൻഈകാര്യം
േകട്ടേപ്പാൾേമാെശെയെകാല്ല വാൻഅേന്വഷിച്ച .
േമാെശ ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പായി, മിദ്യാൻേദശത്ത് െചന്നു താമസിച്ച ;
അവൻഒരുകിണറിനരിെകഇരുന്നു. 16മിദ്യാനിെല
പുേരാഹിതന് ഏഴു പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
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അവർവന്ന്അപ്പെന്റആടുകൾക്കുകുടിക്കുവാൻ
െവള്ളംേകാരി െതാട്ടികൾ നിറച്ച . 17 എന്നാൽ
ഇടയന്മാർ വന്ന് അവെര ഓടിച്ച : അേപ്പാൾ
േമാെശ എഴുേന്നറ്റ് അവെര സഹായിച്ച്
അവരുെട ആടുകെള കുടിപ്പിച്ച . 18 അവർ
തങ്ങള െട അപ്പനായ െരയൂേവലിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നേപ്പാൾ: “നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇ്രത േവഗം വന്നത്
എങ്ങെന?” എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച . 19 “ഒരു
ഈജിപ്റ്റ കാരൻ ഇടയന്മാരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
ഞങ്ങെള വിടുവിച്ച്, ഞങ്ങൾക്കു െവള്ളം
േകാരിത്തന്ന് ആടുകെള കുടിപ്പിച്ച ”എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 20അവൻതെന്റപു്രതിമാേരാട:് “അവൻ
എവിെട? നിങ്ങൾ അവെന അവിെട വിേട്ടച്ച
വന്നെതന്ത?് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അവെന
വിളിക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞു. 21 േമാെശയ്ക്ക്
അവേനാടുകൂെട താമസിക്കുവാൻ സമ്മതമായി;
അവൻ േമാെശയ്ക്ക് തെന്റ മകൾ സിേപ്പാറെയ
െകാടുത്തു. 22അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച :
“ഞാൻ അന്യേദശത്ത് പരേദശി ആയിരിക്കുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞ് േമാെശ അവന് േഗർേശാം എന്നു
േപരിട്ട .

23 കുെറനാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവ് മരിച്ച . യി്രസാേയൽ മക്കൾഅടിമേവല
നിമിത്തം െനടുവീർപ്പിട്ട നിലവിളിച്ച ; അടിമേവല
േഹതുവായുള്ള നിലവിളി ൈദവസന്നിധിയിൽ
എത്തി. 24 ൈദവം അവരുെട നിലവിളി േകട്ട ;
ൈദവം അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും തനിക്കുള്ള നിയമം ഓർത്തു.
25 ൈദവം യി്രസാേയൽ മക്കെള കടാക്ഷിച്ച ;
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ൈദവംഅവരുെടസാഹചര്യംഅറിഞ്ഞ്.

3
1 േമാെശ മിദ്യാനിെല പുേരാഹിതനും തെന്റ
അമ്മായപ്പനുമായ യിേ്രതാവിെന്റ ആടുകെള
േമയിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; അവൻ ആടുകെള
മരുഭൂമിക്ക്അപ്പ റത്ത് െകാണ്ട് െചന്നു.അങ്ങെന
ൈദവത്തിെന്റ പർവ്വതമായ* േഹാേരബ് വെര
എത്തി. 2അവിെട യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഒരു
മുൾപടർപ്പിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ
അവന് ്രപത്യക്ഷനായി. അവൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
മുൾപടർപ്പ് തീ പിടിച്ച കത്തുന്നതും മുൾപടർപ്പ്
എരിഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കുന്നതും കണ്ടു.
3 “മുൾപടർപ്പ് എരിഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കുന്ന
ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ
െചന്ന് േനാക്കെട്ട” എന്ന് േമാെശ പറഞ്ഞു.
4 അത് േനാേക്കണ്ടതിന് േമാെശ വരുന്നത്
യേഹാവ കണ്ടേപ്പാൾ ൈദവം മുൾപടർപ്പിെന്റ
നടുവിൽനിന്ന്, അവെന “േമാെശ, േമാെശ”
എന്ന് വിളിച്ച . അതിന് അവൻ: “ഇതാ,
ഞാൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 അേപ്പാൾ അവൻ:
“ഇേങ്ങാട്ടടുത്ത് വരരുത;് നീ നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം
വിശുദ്ധഭൂമിയാകയാൽ കാലിൽനിന്ന് െചരിപ്പ്
അഴിച്ച കളയുക” എന്ന് കല്പിച്ച . 6 “ഞാൻ
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവുമായി,
നിെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു” എന്നും
അവൻ അരുളിെച്ചയ്തു. േമാെശ ൈദവെത്ത

* 3. 1 ൈദവത്തിെന്റവിശുദ്ധപര ്വതമായ
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േനാക്കുവാൻ ഭയെപ്പട്ട് മുഖം മൂടി. 7 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “ഈജിപ്റ്റിൽ
താമസിക്കുന്ന എെന്റ ജനത്തിെന്റ കഷ്ടത
ഞാൻകണ്ടു;ഊഴിയവിചാരകന്മാർനിമിത്തമുള്ള
അവരുെട നിലവിളിയും േകട്ട ; ഞാൻ
അവരുെട സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്നു. 8 അവെര
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുവാനും
ആ േദശത്ത് നിന്ന് നല്ലതും വിശാലവുമായ
േദശേത്തക്ക,് പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശേത്തക്ക,് കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അേമാര്യർ,
െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട
സ്ഥലേത്തക്ക് അവെര െകാണ്ടുേപാകുവാനും
ഞാൻ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. 9 യി്രസാേയൽ
മക്കള െട നിലവിളി എെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു; ഈജിപ്റ്റ കാർ
അവെര െഞരുക്കുന്ന െഞരുക്കവും ഞാൻ
കണ്ടിരിക്കുന്നു. 10 ആകയാൽ വരുക;
നീ എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയൽ മക്കെള
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് വിടുവിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
നിെന്ന ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ അയയ്ക്കും”.
11 േമാെശ ൈദവേത്താട:് “ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽ േപാകുവാനും യി്രസാേയൽ
മക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാനും
ഞാൻ ആര്?” എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 അതിന്
അവൻ: “ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും; നീ
ജനെത്ത ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
വരുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതത്തിൽ
ൈദവെത്ത ആരാധിക്കുെമന്നുള്ളത് ഞാൻ
നിെന്ന അയച്ചതിന് അടയാളം ആകും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 13 േമാെശ ൈദവേത്താട:്
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“ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട അടുക്കൽ
െചന്ന്: ‘നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം
എെന്ന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു’
എന്ന് പറയുേമ്പാൾ: ‘അവെന്റ നാമം എെന്തന്ന’്
അവർ എേന്നാട് േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ അവേരാട്
എന്ത് പറയണം” എന്ന് േചാദിച്ച . 14 അതിന്
ൈദവം േമാെശേയാട്: “ഞാൻ ആകുന്നവൻ
ഞാൻആകുന്നു; ഞാൻആകുന്നു എന്നുള്ളവൻ
എെന്ന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നിങ്ങെനനീയി്രസാേയൽമക്കേളാട്പറയണം”
എന്ന് കല്പിച്ച . 15ൈദവം പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: “നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് ഇ്രപകാരം പറയണം: അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവുമായി നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ എെന്ന
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു; ഇത്
എേന്നക്കുംഎെന്റനാമവും,തലമുറതലമുറയായി
ഞാൻ ഈ േപരിൽ ഓർമ്മിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ ം”. 16 നീ െചന്ന് യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെര
കൂട്ടി അവേരാട:് “അ്രബാഹാമിന ്െറയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും
ൈദവമായി, നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ എനിക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി
കല്പിച്ചത്: “ഞാൻ നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കുകയും
ഈജിപ്റ്റിൽ അവർ നിങ്ങേളാട് െചയ്യന്നത്
കാണുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 17ഈജിപ്റ്റിെല
കഷ്ടതയിൽനിന്ന് കനാന്യർ, ഹിത്യർ,അേമാര്യർ,
െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട
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േദശേത്തക്ക് പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശേത്തക്ക് നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറയുക.
18 എന്നാൽ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ നിെന്റ വാക്ക്
േകൾക്കും. അേപ്പാൾ നീയും യി്രസാേയൽ
മൂപ്പന്മാരും ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് അവേനാട്: “എ്രബായരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങൾക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ആകയാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസെത്ത വഴി
മരുഭൂമിയിൽ െചന്ന് ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കെട്ട എന്ന്
പറയുവിൻ. 19 എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവ് †ഭുജബലംെകാണ്ടല്ലാെത നിങ്ങെള
േപാകുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന്
ഞാൻ അറിയുന്നു. 20 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
എെന്റ ൈക നീട്ടി ഈജിപ്റ്റിെന്റ നടുവിൽ
െചയ്യ വാനിരിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ െകാണ്ട്
അവെര ശിക്ഷിക്കും; അതിന് െറേശഷം
ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ് നിങ്ങെള വിട്ടയയ്ക്കും.
21 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് ഈ ജനേത്താട്
ദയ േതാന്നുമാറാക്കും; നിങ്ങൾ േപാരുേമ്പാൾ
െവറുങ്കയ്യായി േപാേകണ്ടിവരുകയില്ല. 22 ഓേരാ
സ്്രതീയും തെന്റ അയൽക്കാരത്തിേയാടും
വീട്ടിൽ അതിഥിയായി പാർക്കുന്നവേളാടും,
െവള്ളിയാഭരണങ്ങള ം െപാന്നാഭരണങ്ങള ം
വസ്്രതങ്ങള ം േചാദിച്ച വാങ്ങി നിങ്ങള െട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ധരിപ്പിക്കുകയും
ഈജിപ്റ്റ കാെര െകാള്ളയിടുകയും േവണം”.

† 3. 19 ഭുജം -ൈക
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4
1 അതിന് േമാെശ: “അവർ എെന്ന
വിശ്വസിക്കാെതയും എെന്റ വാക്ക്
േകൾക്കാെതയും: ‘യേഹാവ നിനക്ക്
്രപത്യക്ഷനായിട്ടില്ല’ എന്ന് പറയും” എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു. 2യേഹാവ അവേനാട്: “നിെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നത് എന്ത്?” എന്ന് േചാദിച്ച . “ഒരു വടി”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 3 “അത് നിലത്തിടുക”
എന്ന് കല്പിച്ച . അവൻ നിലത്തിട്ട ; അത് ഒരു
സർപ്പമായിത്തീർന്നു; േമാെശ അതിെന കണ്ട്
ഓടിേപ്പായി. 4 യേഹാവ േമാെശേയാട്: “നിെന്റ
ൈക നീട്ടി അതിെന്റ വാലിൽ പിടിക്കുക” എന്ന്
കല്പിച്ച .അവൻൈകനീട്ടിഅതിെനപിടിച്ച ;അത്
അവെന്റ കയ്യിൽ വടിയായിത്തീർന്നു. 5 “ഇത്
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആയി
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്ക് ്രപത്യക്ഷനായി എന്ന്
അവർ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിന് ആകുന്നു”.
6 യേഹാവ പിെന്നയും അവേനാട:് “നിെന്റ
ൈക മാറിടത്തിൽ ഇടുക” എന്ന് കല്പിച്ച .
അവൻ ൈക മാറിടത്തിൽ ഇട്ട ; പുറത്ത്
എടുത്തേപ്പാൾ ൈക മഞ്ഞുേപാെല െവളത്ത്
കുഷ്ഠമുള്ളതായി കണ്ടു. 7 “നിെന്റ ൈക വീണ്ടും
മാറിടത്തിൽ ഇടുക”എന്ന് കല്പിച്ച . അവൻൈക
വീണ്ടും മാറിടത്തിൽ ഇട്ട , മാറിടത്തിൽനിന്ന്
പുറെത്തടുത്തേപ്പാൾ, അത് വീണ്ടും അവെന്റ
ശരീരത്തിെന്റ മാംസംേപാെല ആയി കണ്ടു.
8എന്നാൽഅവർവിശ്വസിക്കാെതയുംആദ്യെത്ത
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അടയാളം സമ്മതിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽഅവർ
പിന്നെത്ത അടയാളം വിശ്വസിക്കും. 9 ഈ
രണ്ടടയാളങ്ങള ം അവർ വിശ്വസിക്കാെതയും
നിെന്റ വാക്ക് േകൾക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ നീ
നദിയിെല െവള്ളംേകാരി ഉണങ്ങിയ നിലത്ത്
ഒഴിക്കണം; നദിയിൽ നിന്ന് േകാരിയ െവള്ളം
ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് രക്തമായിത്തീരും. 10 േമാെശ
യേഹാവേയാട:് “കർത്താേവ, നീ അടിയേനാട്
സംസാരിച്ചതിന് മുമ്പും അതിനുേശഷവും
ഞാൻ വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനല്ല; ഞാൻ
വിക്കനും തടിച്ച നാവുള്ളവനും ആകുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 11 അതിന് യേഹാവ അവേനാട്:
“മനുഷ്യന് വായ് െകാടുത്തത് ആർ? അല്ല,
ഊമെനയും െചകിടെനയും കാഴ്ചയുള്ളവെനയും
കുരുടെനയും ഉണ്ടാക്കിയത്ആർ? യേഹാവയായ
ഞാൻ അല്ലേയാ? ആകയാൽ നീ െചല്ല ക;
12 ഞാൻ നിെന്റ വാേയാടുകൂെട ഇരുന്ന് നീ
സംസാരിേക്കണ്ടത് നിനക്ക് ഉപേദശിച്ച തരും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 13 എന്നാൽ േമാെശ:
“കർത്താേവ,നിനക്ക് ്രപിയമുള്ളമറ്റാെരെയങ്കിലും
അയയ്ക്കണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 14അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമാെശയുെട േനെര േകാപിച്ച്
പറഞ്ഞത:് “േലവ്യനായ അഹേരാൻ നിെന്റ
സേഹാദരനല്ലേയാ? അവൻ നല്ലവണ്ണം
സംസാരിക്കുെമന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അവൻ
നിെന്ന എതിേരല്ക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട വരുന്നു;
നിെന്ന കാണുേമ്പാൾ അവൻ ഹൃദയത്തിൽ
ആനന്ദിക്കും. 15നീഅവേനാട് സംസാരിച്ച്അവന്
വാക്ക് പറഞ്ഞുെകാടുക്കണം. ഞാൻ നിെന്റ
വാേയാടും അവെന്റ വാേയാടുംകൂടി ഇരിക്കും;
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നിങ്ങൾെചേയ്യണ്ടത് ഉപേദശിച്ച തരും. 16നിനക്ക്
പകരം അവൻ ജനേത്താട് സംസാരിക്കും;
അവൻ നിനക്ക് വായായിരിക്കും, നീ അവന്
ൈദവവും ആയിരിക്കും. 17 അടയാളങ്ങൾ
്രപവർത്തിേക്കണ്ടതിന്ഈവടിയും നിെന്റകയ്യിൽ
എടുത്തുെകാൾള്ള ക. 18 പിെന്ന േമാെശ തെന്റ
അമ്മായപ്പനായ യിേ്രതാവിെന്റഅടുക്കൽ െചന്ന്
അവേനാട്: “ഞാൻ പുറെപ്പട്ട,് ഈജിപ്റ്റിെല
എെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന്,
അവർ ജീവേനാടിരിക്കുന്നുേവാ”എന്ന് േനാക്കെട്ട
എന്ന് പറഞ്ഞു. യിേ്രതാ േമാെശേയാട്:
“സമാധാനേത്താെട േപാകുക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
19 യേഹാവ മിദ്യാനിൽവച്ച് േമാെശേയാട്:
“ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുക; നിെന്ന
െകാല്ല വാൻ േനാക്കിയവർ എല്ലാവരും
മരിച്ച േപായി” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
20 അങ്ങെന േമാെശ തെന്റ ഭാര്യെയയും
പു്രതന്മാെരയും കൂട്ടി കഴുതപ്പ റത്ത് കയറ്റി
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങി; ൈദവത്തിെന്റ വടിയും
േമാെശ കയ്യിൽ എടുത്തു. 21 യേഹാവ
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീഈജിപ്റ്റിൽ
എത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന ഭരേമല ്പിച്ചിട്ട ള്ള
അത്ഭുതങ്ങെളാെക്കയും ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക
െചയ്യ വാൻഓർത്തുെകാള്ള ക;എന്നാൽഅവൻ
ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ അവെന്റ
ഹൃദയം കഠിനമാക്കും. 22 നീ ഫറേവാേനാട്:
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
യി്രസാേയൽഎെന്റ പു്രതൻ,എെന്റആദ്യജാതൻ
തെന്ന. 23 എനിക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
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എെന്റ പു്രതെന വിട്ടയയ്ക്കണെമന്ന് ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നു; അവെന വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ
സമ്മതിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്റ പു്രതെന,
നിെന്റ ആദ്യജാതെന തെന്ന െകാന്നുകളയും”
എന്ന് പറയുക. 24 എന്നാൽ വഴിയിൽ
*സ്രതത്തിൽവച്ച് യേഹാവ അവെന എതിരിട്ട്
െകാല്ല വാൻ ഭാവിച്ച . 25അേപ്പാൾസിേപ്പാറാ ഒരു
കൽക്കത്തിഎടുത്തുതെന്റമകെന്റഅ്രഗചർമ്മം
മുറിച്ച് അവെന്റ കാൽക്കൽ ഇട്ട : “നീ എനിക്ക്
രക്തമണവാളൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 26 ഇങ്ങെന
യേഹാവ അവെന വിെട്ടാഴിഞ്ഞു; ആ സമയത്ത്
ആകുന്നു അവൾ പരിേച്ഛദന നിമിത്തം “നീ
എനിക്ക് രക്തമണവാളൻ”എന്ന് പറഞ്ഞത.്

27 എന്നാൽ യേഹാവ അഹേരാേനാട:് “നീ
മരുഭൂമിയിൽ േമാെശെയ എതിേരല്ക്കുവാൻ
െചല്ല ക” എന്ന് കല്പിച്ച ; അവൻ െചന്ന്
ൈദവത്തിെന്റ പർവ്വതത്തിൽവച്ച് അവെന
എതിേരറ്റ് ചുംബിച്ച . 28 യേഹാവ തെന്ന
ഏല്പിച്ച് അയച്ച വചനങ്ങെളാെക്കയും തേന്നാട്
കല്പിച്ച അടയാളങ്ങെളാെക്കയും േമാെശ
അഹേരാെന അറിയിച്ച . 29 പിെന്ന േമാെശയും
അഹേരാനും േപായി, യി്രസാേയൽ മക്കള െട
മൂപ്പന്മാെര ഒെക്കയും കൂട്ടിവരുത്തി. 30 യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചവചനങ്ങെളല്ലാംഅഹേരാൻ
പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ച , ജനം കാൺെക ആ
അടയാളങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച . 31അേപ്പാൾ ജനം
വിശ്വസിച്ച ; യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കെള
സന്ദർശിച്ച എന്നും തങ്ങള െട കഷ്ടത കണ്ടു

* 4. 24 സ്രതം -യാ്രതാമേദ്ധ്യ താമസിക്കുവാനുള്ളസ്ഥലം
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എന്നും േകട്ടിട്ട്അവർകുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ച .

5
1 അതിന ്െറേശഷം േമാെശയും അഹേരാനും
ഫറേവാേനാട്: “മരുഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ഉത്സവം
നടേത്തണ്ടതിന് എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കണം
എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
കല്പിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 അതിന്
ഫറേവാൻ: “യി്രസാേയലിെന വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം ഞാൻ യേഹാവയുെട വാക്ക്
േകൾേക്കണ്ടതിന് അവൻ ആർ? ഞാൻ
യേഹാവെയ അറിയുകയില്ല; ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന വിട്ടയയ്ക്കയുമില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 3 അതിന് അവർ: “എ്രബായരുെട
ൈദവം ഞങ്ങൾക്ക് ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട ; അവൻ
മഹാമാരിയാേലാ വാളാേലാ ഞങ്ങെള
ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന്
ദിവസെത്ത വഴി മരുഭൂമിയിൽ േപായി,
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം
കഴിക്കെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവ് അവേരാട്: “േമാേശ, അഹേരാേന,
നിങ്ങൾ ജനങ്ങള െട േവല മിനെക്കടുത്തുന്നത്
എന്തിനാണ?് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട േവലയ്ക്ക്
േപാകുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 “േദശത്ത് ജനം
ഇേപ്പാൾ വളെര ആകുന്നു; നിങ്ങൾ അവെര
അവരുെട ഊഴിയേവല മിനെക്കടുത്തുന്നു”
എന്നും ഫറേവാൻ പറഞ്ഞു. 6അന്ന് ഫറേവാൻ
ജനത്തിെന്റ ഊഴിയവിചാരകന്മാേരാടും
്രപമാണികേളാടും ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : 7 “ഇഷ്ടിക
ഉണ്ടാക്കുവാൻ ജനത്തിന് മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
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ഇനി ൈവേക്കാൽ െകാടുക്കരുത;് അവർ തെന്ന
േപായി ൈവേക്കാൽ േശഖരിക്കെട്ട. 8 എങ്കിലും
ഇഷ്ടികയുെട കണക്ക് മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല
തെന്ന ആയിരിക്കണം; ഒട്ട ം കുറയ്ക്കരുത.്
അവർ മടിയന്മാർ; അതുെകാണ്ടാകുന്നു:
‘ഞങ്ങൾ േപായി ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിന്
യാഗം കഴിക്കെട്ട’ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത.്
9 അവരുെട േവല അതിഭാരമായിരിക്കെട്ട;
അവർ അതിൽ കഷ്ടെപ്പടെട്ട; 10 അവർ
വ്യാജവാക്കുകൾ േകൾക്കരുത.് അങ്ങെന
ജനത്തിെന്റ ഊഴിയവിചാരകന്മാരും
്രപമാണികള ം െചന്ന് ജനേത്താട:് “നിങ്ങൾക്ക്
ൈവേക്കാൽ തരുകയില്ല; 11 നിങ്ങൾതെന്ന
േപായി കിട്ട ന്നിടത്തുനിന്ന് ൈവേക്കാൽ
േശഖരിപ്പിൻ; എങ്കിലും നിങ്ങള െട േവലയിൽ
ഒട്ട ം കുറയ്ക്കകയില്ല” എന്ന് ഫറേവാൻ
കല്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 അങ്ങെന
ജനം ൈവേക്കാലിന് പകരം *താളടി
േശഖരിക്കുവാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടവും
ചിതറി നടന്നു. 13 ഊഴിയവിചാരകന്മാർ
അവെര നിർബ്ബന്ധിച്ച്: “ൈവേക്കാൽ
നൽകിയേപ്പാൾ െചയ്തിരുന്നത്രതയും േവല
ദിവസവും തികക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
14ഫറേവാെന്റഊഴിയവിചാരകന്മാർയി്രസാേയൽ
മക്കള െടേമൽ ആക്കിയിരുന്ന ്രപമാണികെള
അടിച്ച : “നിങ്ങൾ ഇന്നെലയും ഇന്നും
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ഇഷ്ടിക നിർമ്മിക്കാഞ്ഞത്
എന്ത?്” എന്ന് േചാദിച്ച . 15 അതുെകാണ്ട്

* 5. 12 താളടി - െകായ്ത്തിന് േശഷംവയലിൽ േശഷിക്കുന്നകുറ്റി
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യി്രസാേയൽ മക്കള െട ്രപമാണികൾ െചന്ന്
ഫറേവാേനാട് നിലവിളിച്ച ; “അടിയങ്ങേളാട്
ഇങ്ങെന െചയ്യന്നത് എന്ത?് 16അടിയങ്ങൾക്ക്
ൈവേക്കാൽ തരാെത ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുവിൻ
എന്ന് അവർ പറയുന്നു; അടിയങ്ങെള തല്ല ന്നു;
അത് നിെന്റ ജനത്തിന്നു പാപമാകുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 17അതിന് അവൻ: “മടിയന്മാരാകുന്നു
നിങ്ങൾ, മടിയന്മാർ; അതുെകാണ്ട:് ‘ഞങ്ങൾ
േപായി യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കെട്ട’
എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. 18 േപായി േവല
െചയ്യ വിൻ; ൈവേക്കാൽ തരുകയില്ല, ഇഷ്ടിക
കണക്കുേപാെല ഏല്പിക്കുകയും േവണം”
എന്ന് കല്പിച്ച . 19 “ദിവസംേതാറുമുള്ള
ഇഷ്ടികക്കണക്കിൽ ഒന്നും കുറയ്ക്കരുത”് എന്ന്
കല്പിച്ചേപ്പാൾ തങ്ങൾ വിഷമത്തിലായി എന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ്രപമാണികൾ കണ്ടു.
20 അവർ ഫറേവാെന വിട്ട് പുറെപ്പടുേമ്പാൾ
േമാെശയും അഹേരാനും വഴിയിൽ നില്ക്കുന്നത്
കണ്ടു, 21അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഫറേവാെന്റയും
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടയും മുമ്പാെക ഞങ്ങെള
നിന്ദിതരാക്കി. ഞങ്ങെള െകാല്ല വാൻ അവരുെട
കയ്യിൽ വാൾ െകാടുത്തതുെകാണ്ട് യേഹാവ
നിങ്ങെള േനാക്കി ന്യായം വിധിക്കെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 22 അേപ്പാൾ േമാെശ യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ െചന്ന്: “കർത്താേവ, നീ ഈ
ജനത്തിന് േദാഷം വരുത്തിയത് എന്ത?് നീ
എെന്ന അയച്ചത് എന്തിന?് 23 ഞാൻ നിെന്റ
നാമത്തിൽ സംസാരിപ്പാൻ ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നത് മുതൽ അവൻ ഈ
ജനേത്താട് േദാഷം െചയ്തിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
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ജനെത്തനീ വിടുവിച്ചതുമില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു.

6
1യേഹാവ േമാെശേയാട്: “ഞാൻഫറേവാേനാട്
െചയ്യന്നത് എന്താണ് എന്ന് നീ ഇേപ്പാൾ കാണും:
ശക്തിയുള്ള ൈക കണ്ടിട്ട് ഫറേവാൻ അവെര
വിട്ടയയ്ക്കും; ശക്തിയുള്ളൈക കണ്ടിട്ട് അവെര
തെന്റ േദശത്തുനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

2 ൈദവം പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തെതെന്തന്നാൽ: “ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 3ഞാൻ അ്രബാഹാമിനും
യിസ്ഹാക്കിനും യാേക്കാബിനും
സർവ്വശക്തിയുള്ള ൈദവമായിട്ട് ്രപത്യക്ഷനായി;
എന്നാൽ യേഹാവ എന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ
അവർക്ക് െവളിെപ്പട്ടില്ല. 4അവർപരേദശികളായി
പാർത്തകനാൻേദശംഅവർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന്
ഞാൻ അവേരാട് ഒരു നിയമം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
5 ഈജിപ്റ്റ കാർ അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്ന
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഞരക്കം ഞാൻ േകട്ട്
എെന്റ നിയമം ഓർത്തിരിക്കുന്നു. 6അതുെകാണ്ട്
നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് ഇ്രപകാരം പറയണം:
ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ഊഴിയേവലയിൽനിന്ന്
രക്ഷിച്ച് അവരുെട അടിമത്തത്തിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള വിടുവിക്കും; നീട്ടിയിരിക്കുന്ന
ഭുജംെകാണ്ടും മഹാശിക്ഷാവിധികൾെകാണ്ടും
നിങ്ങെള വീെണ്ടടുക്കും. 7 ഞാൻ
നിങ്ങെള എനിക്ക് ജനമാക്കുകയും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
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ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ഊഴിയേവലയിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും. 8 ഞാൻ അ്രബാഹാമിനും
യിസ്ഹാക്കിനും യാേക്കാബിനും നല്കുെമന്ന്
സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക് നിങ്ങെള
െകാണ്ടുേപായി, അത് നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി തരും. 9 ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു”. േമാെശ ഇങ്ങെനതെന്ന
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറഞ്ഞു; എന്നാൽ
അവർ മേനാവ്യസനംെകാണ്ടും കഠിനമായ
അടിമേവലെകാണ്ടും േമാെശയുെടവാക്ക് േകട്ടില്ല.

10 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 11 “നീ െചന്ന് ഈജിപ്റ്റ്
രാജാവായ ഫറേവാേനാട് യി്രസാേയൽ
മക്കെള തെന്റ േദശത്തുനിന്ന് വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ
പറയുക” എന്ന് കല്പിച്ച . 12 അതിന് േമാെശ:
“യി്രസാേയൽ മക്കൾ എെന്റ വാക്ക് േകട്ടില്ല;
പിെന്ന ഫറേവാൻ എങ്ങെന േകൾക്കും?
ഞാൻ വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനല്ലേല്ലാ”
എന്ന് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
പറഞ്ഞു. 13 അതിനുേശഷം യേഹാവ
േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും സംസാരിച്ച .
യി്രസാേയൽ മക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതിന് അവെര യി്രസാേയൽ
മക്കള െട അടുക്കേലക്കും ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ ഫറേവാെന്റ അടുക്കേലക്കും
നിേയാഗിച്ചയച്ച .

14 അവരുെട കുടുംബത്തലവന്മാർ:
യി്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ
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പു്രതന്മാർ: ഹേനാക,് പല്ല , െഹേ്രസാൻ, കർമ്മി;
ഇവർ രൂേബെന്റ കുലങ്ങൾ. 15 ശിെമേയാെന്റ
മക്കൾ: െയമൂേവൽ, യാമീൻ, ഓഹദ്,
യാഖീൻ, േസാഹർ, കനാന്യസ്്രതീയുെട
മകനായ െശൗല് ; ഇവർ ശിെമേയാെന്റ
കുലങ്ങൾ. 16 വംശപാരമ്പര്യ്രപകാരം േലവിയുെട
പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ: േഗർേശാൻ,
െകഹാത്ത്, െമരാരി; േലവിയുെട ആയുഷ്കാലം
നൂറ്റിമുപ്പേത്തഴ് സംവത്സരം ആയിരുന്നു.
17 േഗർേശാെന്റ പു്രതന്മാർ: കുടുംബസഹിതം
ലിബ്നിയും ശിെമയിയും ആയിരുന്നു.
18 െകഹാത്തിെന്റ പു്രതന്മാർ: അ്രമാം, യിസ്ഹാർ,
െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ; െകഹാത്തിെന്റ
ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് സംവത്സരം.
19 െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ; മഹ്ലി, മൂശി, ഇവർ
വംശപാരമ്പര്യ്രപകാരം േലവിയുെട കുലങ്ങൾ
ആകുന്നു. 20 അ്രമാം തെന്റ പിതാവിെന്റ
സേഹാദരിയായ േയാേഖെബദിെന വിവാഹം
കഴിച്ച ; അവൾ അവന് അഹേരാെനയും
േമാെശെയയും ്രപസവിച്ച : അ്രമാമിെന്റ
ആയുഷ്കാലം നൂറ്റിമുപ്പേത്തഴ് സംവത്സരം
ആയിരുന്നു. 21 യിസ്ഹാരിെന്റ പു്രതന്മാർ:
േകാരഹ്, േനെഫഗ,് സി്രകി. 22 ഉസ്സീേയലിെന്റ
പു്രതന്മാർ: മീശാേയൽ, എൽസാഫാൻ, സി്രതി.
23 അഹേരാൻ അമ്മീനാദാബിെന്റ മകള ം
നഹേശാെന്റ സേഹാദരിയുമായ എലീേശബെയ
ഭാര്യയായി പരി്രഗഹിച്ച ; അവൾ അവന്
നാദാബ്, അബീഹൂ, എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ
എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . 24 േകാരഹിെന്റ
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പു്രതന്മാർ,അസ്സീർ,എൽക്കാനാഅബിയാസാഫ.്
ഇവ േകാരഹ്യകുലങ്ങൾ. 25 അഹേരാെന്റ
മകനായ എെലയാസാർ ഫൂതീേയലിെന്റ
പു്രതിമാരിൽ ഒരുവെള വിവാഹം കഴിച്ച . അവൾ
അവന് ഫീെനഹാസിെന ്രപസവിച്ച ; ഇവർ
കുലംകുലമായി േലവ്യകുടുംബത്തലവന്മാർ
ആകുന്നു. 26 “നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ
മക്കെള ഗണംഗണമായി ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിക്കുവിൻ” എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ച
അഹേരാനും േമാെശയും ഇവർ തെന്ന.
27 യി്രസാേയൽ മക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിക്കുവാൻ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ
ഫറേവാേനാട് സംസാരിച്ചവർ ഈ േമാെശയും
അഹേരാനും തെന്ന. 28 3 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിൽ
വച്ച് േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്ത ദിവസം:
“ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു; 29ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ ഫറേവാേനാട് പറയണം” എന്ന്
യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ച . 30 അതിന്
േമാെശ: “ഞാൻ വാക്സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്തവൻ;
ഫറേവാൻ എെന്റ വാക്ക് എങ്ങെന േകൾക്കും”
എന്ന്യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽപറഞ്ഞു.

7
1 യേഹാവ േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്

“േനാക്കു, ഞാൻ നിെന്ന ഫറേവാന്
ൈദവെത്തേപ്പാെല ആക്കിയിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ സേഹാദരൻ അഹേരാൻ നിനക്ക്
്രപവാചകനായിരിക്കും. 2 ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ പറയണം; നിെന്റ
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സേഹാദരനായ അഹേരാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കെള തെന്റ േദശത്തുനിന്ന് വിട്ടയക്കുവാൻ
ഫറേവാേനാട് പറയണം. 3 എന്നാൽ ഞാൻ
ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കും; ഈജിപ്റ്റിൽ
ഞാൻ വളെര അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
കാണിക്കും. 4 ഫറേവാൻ നിങ്ങള െട വാക്ക്
േകൾക്കുകയില്ല; ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിേന്മൽ എെന്റ
ൈകവച്ച് വലിയ ശിക്ഷാവിധികളാൽ എെന്റ
ഗണങ്ങെള,എെന്റജനമായയി്രസാേയൽമക്കെള
തെന്ന, ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കും.
5അങ്ങെന ഞാൻ എെന്റ ൈകഈജിപ്റ്റിേന്മൽ
നീട്ടി, യി്രസാേയൽ മക്കെള അവരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് ഈജിപ്റ്റ കാർ അറിയും”.
6 േമാെശയും അഹേരാനും യേഹാവ അവേരാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്തു. അവർ അങ്ങെന
തെന്ന െചയ്തു. 7 അവർ ഫറേവാേനാട്
സംസാരിച്ച കാലത്ത് േമാെശയ്ക്ക് എൺപത്
വയസ്സ ം അഹേരാന് എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ ം
ആയിരുന്നു.

8 യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും:
9 “ഫറേവാൻ നിങ്ങേളാട് ഒരു അത്ഭുതം
കാണിക്കുവീൻ” എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ
അഹേരാേനാട:് ‘നിെന്റ വടി എടുത്ത് ഫറേവാെന്റ
മുമ്പാെകനിലത്തിടുക’എന്ന്പറയണം;അത് ഒരു
സർപ്പമായിത്തീരും” എന്ന് കല്പിച്ച . 10അങ്ങെന
േമാെശയും അഹേരാനും ഫറേവാെന്റഅടുക്കൽ
െചന്ന് യേഹാവ അവേരാട് കല്പിച്ചത് േപാെല
െചയ്തു. അഹേരാൻ തെന്റ വടി ഫറേവാെന്റയും
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അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടയും മുമ്പാെക നിലത്തിട്ട ;
അത് സർപ്പമായിത്തീർന്നു. 11 അേപ്പാൾ
ഫറേവാൻ വിദ്വാന്മാെരയും മ്രന്തവാദികെളയും
വിളിപ്പിച്ച ; ഈജിപ്റ്റിെല മ്രന്തവാദികളായ
ഇവരുംഅവരുെട മ്രന്തവാദത്താൽഅതുേപാെല
െചയ്തു. 12അവർ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
വടി നിലത്തിട്ട ;അവയുംസർപ്പങ്ങളായിത്തീർന്നു;
എന്നാൽ അഹേരാെന്റ വടി അവരുെട വടികെള
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. 13 ഫറേവാെന്റ ഹൃദയേമാ,
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല കഠിനെപ്പട്ട ;
അവൻഅവെര ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.

14 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ജനെത്ത വിട്ടയക്കുവാൻ
അവന് മനസ്സില്ല. 15 രാവിെല നീ ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ല ക; അവൻ െവള്ളത്തിെന്റ
അടുക്കൽഇറങ്ങിവരും;നീഅവെനകാണുവാൻ
നദീതീരത്ത് നില ്ക്കണം; സർപ്പങ്ങളായിത്തീർന്ന
വടിയും കയ്യിൽ എടുത്തുെകാള്ളണം.
16 അവേനാട് പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
‘മരുഭൂമിയിൽ എെന്ന ആരാധിപ്പാൻ എെന്റ
ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കുക’ എന്ന് കല്പിച്ച്
എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ എെന്ന
നിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച ; നീേയാ ഇതുവെര
േകട്ടില്ല. 17ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നീ ഇതിനാൽ
അറിയും എന്നിങ്ങെന യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു;
ഇതാ, എെന്റ കയ്യിലുള്ള വടിെകാണ്ട് ഞാൻ
നദിയിെല െവള്ളത്തിൽ അടിക്കും; അത്
രക്തമായിത്തീരും; 18 നദിയിെല മത്സ്യം ചാകും.
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നദി നാറും; നദിയിെല െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ
ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് അറപ്പ് േതാന്നും”. 19യേഹാവ
പിെന്നയും േമാെശേയാട്: “നീ അഹേരാേനാട്
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: നിെന്റ വടി
എടുത്ത് ഈജിപ്റ്റിെല െവള്ളത്തിേന്മൽ,
അവരുെട നദി, പുഴ, കുളം ഇങ്ങെന അവരുെട
സകലജലാശയങ്ങള െട േമലും നീട്ട ക; അവ
രക്തമായിത്തീരും; ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും
മരപ്പാ്രതങ്ങളിലും കല്പാ്രതങ്ങളിലും രക്തം
ഉണ്ടാകും” എന്ന് കല്പിച്ച . 20 േമാെശയും
അഹേരാനും യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല
െചയ്തു. അവൻ ഫറേവാെന്റയും അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുെടയും മുമ്പാെക വടി ഉയർത്തി
നദിയിലുള്ള െവള്ളത്തിൽ അടിച്ച ; നദിയിലുള്ള
െവള്ളം രക്തമായിത്തീർന്നു. 21 നദിയിെല
മത്സ്യം ചത്ത് നാറുകയാൽ നദിയിെല െവള്ളം
കുടിക്കുവാൻ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല;
ഈജിപ്റ്റിൽഎല്ലായിടത്തും രക്തംഉണ്ടായിരുന്നു.
22 ഈജിപ്റ്റിെല മ്രന്തവാദികള ം അവരുെട
മ്രന്തവാദത്താൽഅതുേപാെലെചയ്തു;എന്നാൽ
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല
ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനെപ്പട്ട ; അവൻ
അവെര ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല. 23 ഫറേവാൻ തെന്റ
അരമനയിേലക്ക് േപായി; ഇതും അവൻ
ഗണ്യമാക്കിയില്ല. 24-25 നദിയിെല െവള്ളം
കുടിക്കുവാൻ േയാഗ്യമല്ലാത്തതുെകാണ്ട്
ഈജിപ്റ്റ കാർ എല്ലാവരും കുടിക്കുവാൻ
െവള്ളത്തിനായി നദിക്കരയിൽ പലയിടത്തും
കുഴികൾകുഴിച്ച .
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8
1 യേഹാവ നദിെയ അടിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “നീ
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്ന ആരാധിക്കുവാൻ
എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കുക. 2 നീ അവെര
വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുകയിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ നിെന്റ രാജ്യെത്ത ഒെക്കയും
തവളെയെക്കാണ്ട് ബാധിക്കും. 3 നദിയിൽ തവള
അത്യധികമായി െപരുകും; അത് കയറി നിെന്റ
അരമനയിലും കിടപ്പ മുറിയിലും കട്ടിലിേന്മലും
നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട വീടുകളിലും നിെന്റ
ജനത്തിേന്മലും അപ്പം ചുടുന്ന അടുപ്പ കളിലും
മാവു കുഴയ്ക്കുന്ന െതാട്ടികളിലും വരും. 4തവള
നിെന്റേമലും നിെന്റ ജനത്തിേന്മലും നിെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാരുെട േമലും കയറും”. 5 യേഹാവ
പിെന്നയും േമാെശേയാട:് “ഈജിപ്റ്റിൽ തവള
കയറുവാൻ നദികളിൻേമലും പുഴകളിൻേമലും
കുളങ്ങളിൻേമലും വടിേയാടുകൂടി ൈക നീട്ട ക
എന്ന് നീ അഹേരാേനാട് പറയണം”എന്ന് കല്പിച്ച .
6 അങ്ങെന അഹേരാൻ ഈജിപ്റ്റിെല എല്ലാ
െവള്ളത്തിൻേമലും ൈക നീട്ടി, തവള കയറി
ഈജിപ്റ്റ് േദശം മൂടി. 7 മ്രന്തവാദികള ംഅവരുെട
മ്രന്തവാദത്താൽ അതുേപാെല െചയ്തു,
ഈജിപ്റ്റിൽ തവള കയറുമാറാക്കി. 8അേപ്പാൾ
ഫറേവാൻ േമാെശെയയും അഹേരാെനയും
വിളിപ്പിച്ച : “തവള എെന്നയും എെന്റ
ജനെത്തയും വിട്ട് നീേങ്ങണ്ടതിന് യേഹാവേയാട്
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്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ.എന്നാൽയേഹാവയ്ക്ക്യാഗം
അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 േമാെശ ഫറേവാേനാട്:
“തവള നിെന്നയും നിെന്റ ഗൃഹങ്ങെളയും
വിട്ട് നീങ്ങി നദിയിൽ മാ്രതം ഇരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ നിനക്കും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാർക്കും നിെന്റ
ജനത്തിനുംേവണ്ടി എേപ്പാൾ ്രപാർത്ഥിക്കണം
എന്ന് എനിക്ക് സമയം നിശ്ചയിച്ചാലും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 10 “നാെള” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു;
“ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയേപ്പാെല
ആരുമില്ല എന്ന് നീ അറിേയണ്ടതിന് നിെന്റ
വാക്കുേപാെല ആകെട്ട; 11 തവള നിെന്നയും
നിെന്റ ഗൃഹങ്ങെളയും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാെരയും
ജനെത്തയും വിട്ട മാറി നദിയിൽ മാ്രതം ഇരിക്കും”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 12അങ്ങെന േമാെശയും
അഹേരാനും ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി. ഫറേവാെന്റ േമൽ വരുത്തിയ
തവള നിമിത്തം േമാെശ യേഹാവേയാട്
്രപാർത്ഥിച്ച . 13 േമാെശയുെട ്രപാർത്ഥന്രപകാരം
യേഹാവ െചയ്തു; ഗൃഹങ്ങളിലും മുറ്റങ്ങളിലും
പറമ്പുകളിലും ഉള്ള തവള ചത്തുേപായി.
14അവർ അതിെന കൂമ്പാരങ്ങളായി കൂട്ടി; േദശം
നാറുകയും െചയ്തു. 15 എന്നാൽ ആശ്വാസം
വന്നു എന്ന് ഫറേവാൻ കണ്ടേപ്പാൾ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല അവൻ തെന്റ
ഹൃദയെത്തകഠിനമാക്കി;അവെര ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.

16 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്:
“നിെന്റ വടി നീട്ടി നിലത്തിെല െപാടിെയ
അടിക്കുക” എന്ന് അഹേരാേനാട് പറയുക.
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“അത് ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും േപൻ
ആയിത്തീരും” എന്ന് കല്പിച്ച . 17 അവർ
അങ്ങെന െചയ്തു; അഹേരാൻ വടിേയാടുകൂടി
ൈക നീട്ടി നിലത്തിെല െപാടിെയ അടിച്ച ;
അത് മനുഷ്യരുെടേമലും മൃഗങ്ങളിൻേമലും
േപൻ ആയിത്തീർന്നു; ഈജിപ്റ്റിൽ
എല്ലായിടത്തും നിലത്തിെല െപാടിെയല്ലാം
േപൻ ആയിത്തീർന്നു. 18 മ്രന്തവാദികള ം
അവരുെട മ്രന്തവാദത്താൽ േപൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ
അതുേപാെല െചയ്തു; അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും േമൽ
േപൻ ഉണ്ടായതുെകാണ്ട് മ്രന്തവാദികൾ
ഫറേവാേനാട്: 19 “ഇത് ൈദവത്തിെന്റ വിരൽ
ആകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു; എന്നാൽ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല ഫറേവാെന്റ
ഹൃദയം കഠിനെപ്പട്ട . അവൻ അവെര
്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.

20 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത്: “നീ
നാെള അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ് ഫറേവാെന്റ
മുമ്പാെക നില്ക്കുക; അവൻ െവള്ളത്തിെന്റ
അടുക്കൽ വരും. നീ അവേനാട് പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു:
എെന്ന ആരാധിക്കുവാൻ എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്കുക. 21 നീ എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്കുകയില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്റേമലും
നിെന്റഭൃത്യന്മാരുെടേമലുംനിെന്റജനത്തിൻേമലും
നിെന്റ ഗൃഹങ്ങളിലും നായീച്ചെയ അയയ്ക്കും.
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട വീടുകള ം അവർ പാർക്കുന്ന
േദശവും നായീച്ചെകാണ്ട് നിറയും. 22 ഭൂമിയിൽ
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ഞാൻ തെന്ന യേഹാവ എന്ന് നീ അറിേയണ്ടതിന്
എെന്റ ജനം പാർക്കുന്ന േഗാെശൻേദശെത്ത
അന്ന് ഞാൻ നായീച്ച വരാെത േവർതിരിക്കും.
23 എെന്റ ജനത്തിനും നിെന്റ ജനത്തിനും
മേദ്ധ്യ ഞാൻ ഒരു വ്യത്യാസം വയ്ക്കും; നാെള
ഈ അടയാളം ഉണ്ടാകും”. 24 യേഹാവ
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തു. ധാരാളം നായീച്ച
ഫറേവാെന്റഅരമനയിലുംഅവെന്റഭൃത്യന്മാരുെട
വീടുകളിലും ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും വന്നു;
നായീച്ചയാൽ േദശം നശിച്ച . 25 അേപ്പാൾ
ഫറേവാൻ േമാെശെയയും അഹേരാെനയും
വിളിച്ച . “നിങ്ങൾ േപായി നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന
േദശത്തുവച്ച് തെന്ന നിങ്ങള െട ൈദവത്തിന്
യാഗം കഴിക്കുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
26 അതിന് േമാെശ: “അങ്ങെന െചയ്തുകൂടാ;
ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് െവറുപ്പായുള്ളത്
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം
കഴിേക്കണ്ടിവരുമേല്ലാ; ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക്
െവറുപ്പായുള്ളത് അവർ കാൺെക
ഞങ്ങൾ യാഗം കഴിച്ചാൽ അവർ ഞങ്ങെള
കെല്ലറിയുകയിേല്ല? 27 ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങേളാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങൾ
മൂന്ന് ദിവസെത്ത യാ്രതാദൂരം മരുഭൂമിയിൽ
േപായി അവന് യാഗം കഴിക്കണം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 28അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ: “നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
യാഗം കഴിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങെള വിട്ടയയ്ക്കാം;
പേക്ഷ, വളെര ദൂെര േപാകരുത;് എനിക്കുേവണ്ടി
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 29 അതിന്
േമാെശ: “ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് േപായിട്ട്



പുറപ്പാട് 8:30 xxxi പുറപ്പാട് 9:5

യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കും; നാെള നായീച്ച
ഫറേവാെനയും ഭൃത്യന്മാെരയും ജനെത്തയും
വിട്ട് മാറിേപ്പാകും. പേക്ഷ യേഹാവയ്ക്ക്
യാഗം കഴിക്കുവാൻ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കാെത
ഫറേവാൻ ഇനി വഞ്ചിക്കരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
30അങ്ങെന േമാെശഫറേവാെന്റഅടുക്കൽനിന്ന്
േപായി യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച . 31 യേഹാവ
േമാെശയുെട ്രപാർത്ഥനേപാെല െചയ്തു:
നായീച്ച ഒന്നുേപാലും ഇല്ലാെത ഫറേവാെനയും
ഭൃത്യന്മാെരയും ജനെത്തയും വിട്ട് മാറിേപ്പായി.
32 എന്നാൽ ഫറേവാൻ ഈ ്രപാവശ്യവും തെന്റ
ഹൃദയംകഠിനമാക്കി;ജനെത്തവിട്ടയച്ചതുമില്ല.

9
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:്

“നീ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട്
പറേയണ്ടത്: എ്രബായരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: എെന്ന
ആരാധിക്കുവാൻഎെന്റജനെത്തവിട്ടയയ്ക്കുക.
2 വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാെത ഇനിയും
അവെര തടഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ, 3യേഹാവയുെട
ൈക കുതിര, കഴുത, ഒട്ടകം, കന്നുകാലി,
ആട് എന്നിങ്ങെന വയലിൽ നിനക്കുള്ള
മൃഗങ്ങളിേന്മൽ വരും; അതികഠിനമായ
േരാഗമുണ്ടാകും. 4 യേഹാവ യി്രസാേയല്യരുെട
മൃഗങ്ങൾക്കും ഈജിപ്റ്റ കാരുെട മൃഗങ്ങൾക്കും
തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വയ്ക്കും; യി്രസാേയൽ
മക്കള െട മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്നും ചാകുകയുമില്ല.
5 യേഹാവ, േദശത്ത് ഈ കാര്യം െചയ്യ വാൻ
നാെളേത്തക്ക് സമയം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.
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6 അങ്ങെന പിേറ്റദിവസം യേഹാവ ഈ കാര്യം
െചയ്തു. ഈജിപ്റ്റ കാരുെട മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം
ചത്തു; യി്രസാേയൽ മക്കള െട മൃഗങ്ങേളാ
ഒന്നുേപാലും ചത്തില്ല. 7ഫറേവാൻ അേന്വഷിച്ച ;
യി്രസാേയല്യരുെട മൃഗങ്ങൾ ഒന്നുേപാലും
ചത്തില്ല എന്ന് കെണ്ടങ്കിലും ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനെപ്പട്ട അവൻജനെത്തവിട്ടയച്ചതുമില്ല.

8 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും: “അടുപ്പിെല െവണ്ണീർ
ൈകനിറച്ച് വാരുവീൻ; േമാെശഅത് ഫറേവാെന്റ
മുമ്പാെക ആകാശേത്തക്ക് വിതറെട്ട. 9 അത്
ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും ധൂളിയായി
പാറി മനുഷ്യരുെടേമലും മൃഗങ്ങള െടേമലും
പുണ്ണായി െപാങ്ങുന്ന പരുവാകും*” എന്ന്
കല്പിച്ച . 10 അങ്ങെന അവർ അടുപ്പിെല
െവണ്ണീർ വാരി ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക നിന്നു.
േമാെശ അത് ആകാശേത്തക്ക് വിതറിയേപ്പാൾ
അത് മനുഷ്യരുെടേമലും മൃഗങ്ങള െടേമലും
പുണ്ണായി െപാങ്ങുന്ന പരുവായിത്തീർന്നു.
11 പരുനിമിത്തം മ്രന്തവാദികൾക്ക് േമാെശയുെട
മുമ്പാെക നില്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; പരു
മ്രന്തവാദികൾക്കും എല്ലാ ഈജിപ്റ്റ കാർക്കും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 12എന്നാൽയേഹാവേമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല അവൻ
ഫറേവാെന്റ ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കി; അവൻ
അവെര ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.

13അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:്
* 9. 9 പുണ്ണായി െപാങ്ങുന്ന പരുവാകും - തീെപ്പാള്ളൽ മൂലം
ഉണ്ടാകുന്ന ്രവണം േപാെല േവദനയുള്ള ്രവണം
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“നീ നാെള അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ,് ഫറേവാെന്റ
മുമ്പാെക നിന്ന് അവേനാട് പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: എ്രബായരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
എെന്ന ആരാധിക്കുവാൻ എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്ക. 14 സർവ്വഭൂമിയിലും എെന്നേപ്പാെല
േവറാരുമില്ല എന്ന് നീ അറിേയണ്ടതിന് ഈ
്രപാവശ്യം ഞാൻ എെന്റ ബാധകെളാെക്കയും
നിെന്റേമലും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടേമലും നിെന്റ
ജനത്തിേന്മലും അയയ്ക്കും. 15 ഇേപ്പാൾ തേന്ന
ഞാൻ എെന്റ ൈക നീട്ടി നിെന്നയും നിെന്റ
ജനെത്തയും മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളാൽ
പീഡിപ്പിച്ച് നിെന്ന ഭൂമിയിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയുമായിരുന്നു. 16 എങ്കിലും എെന്റ
ശക്തി നിെന്ന കാണിേക്കണ്ടതിനും എെന്റ നാമം
സർവ്വഭൂമിയിലും ്രപസ്താവിക്കെപ്പേടണ്ടതിനും
ഞാൻ നിെന്ന നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. 17 എെന്റ
ജനെത്ത അയയ്ക്കാെത നീ ഇേപ്പാഴും
ഗർേവ്വാടുകൂടി അവെര തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു.
18 ഈജിപ്റ്റ് സ്ഥാപിതമായ നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെര അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
അതികഠിനമായ കല്മഴ ഞാൻ നാെള ഈ
േനരത്ത് െപയ്യിക്കും. 19 അതുെകാണ്ട്
ഇേപ്പാൾ ആളയച്ച് നിെന്റ മൃഗങ്ങെളയും
വയലിൽ നിനക്കുള്ള സകലെത്തയും അകത്ത്
വരുത്തിെക്കാള്ള ക. വീട്ടിൽ വരുത്താെത
വയലിൽ കാണുന്ന സകലമനുഷ്യെന്റയും
മൃഗത്തിെന്റയും േമൽ കല്മഴ െപയ്യ കയും എല്ലാം
ചാവുകയും െചയ്യ ം. 20ഫറേവാെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ
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യേഹാവയുെട വചനെത്ത ഭയെപ്പട്ടവർ
ദാസന്മാെരയും മൃഗങ്ങെളയും വീടുകളിൽ
വരുത്തി രക്ഷിച്ച . 21 എന്നാൽ യേഹാവയുെട
വചനെത്ത ്രപമാണിക്കാതിരുന്നവർ
ദാസന്മാെരയും മൃഗങ്ങെളയും വയലിൽ തെന്ന
നിർത്തിയിരുന്നു.

22പിെന്നയേഹാവ േമാെശേയാട്: “ഈജിപ്റ്റിൽ
എല്ലായിടത്തും മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും
േമലും ഈജിപ്റ്റിെല സകലസസ്യത്തിേന്മലും
കല്മഴ വരുവാൻ നിെന്റ ൈക ആകാശേത്തക്ക്
നീട്ട ക” എന്ന് കല്പിച്ച . 23 േമാെശ തെന്റ വടി
ആകാശേത്തക്ക് നീട്ടി; അേപ്പാൾ യേഹാവ
ഇടിയും കല്മഴയും അയച്ച ; തീ ഭൂമിയിേലക്ക്
പാഞ്ഞിറങ്ങി; യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിേന്മൽ
കല്മഴ െപയ്യിച്ച . 24 ഇങ്ങെന കല്മഴയും
കല്മഴേയാടു കൂടി വിടാെത ഇറങ്ങുന്ന
തീയും അതികഠിനമായിരുന്നു; ഈജിപ്റ്റിൽ
ജനവാസം തുടങ്ങിയതുമുതൽ ഇതുേപാെല
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 25 ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും
മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും വയലിൽ
ആയിരുന്ന സകലെത്തയും കല്മഴ സംഹരിച്ച ;
കല്മഴ വയലിലുള്ള സകലസസ്യെത്തയും
നശിപ്പിച്ച ; പറമ്പിെല വൃക്ഷെത്ത ഒെക്കയും
തകർത്തുകളഞ്ഞു. 26 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
പാർത്ത േഗാെശൻേദശത്ത് മാ്രതം കല്മഴ
ഉണ്ടായില്ല. 27 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ ആളയച്ച്
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും വിളിപ്പിച്ച്
അവേരാട്: “ഈ ്രപാവശ്യം ഞാൻ പാപംെചയ്തു;
യേഹാവ നീതിയുള്ളവൻ;ഞാനും എെന്റ ജനവും
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ദുഷ്ടന്മാർ. 28 യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ;
ഈ ഭയങ്കരമായ ഇടിയും കല്മഴയും
മതിയായി. ഞാൻ നിങ്ങെള വിട്ടയയ്ക്കാം;
ഇനി താമസിപ്പിക്കുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
29 േമാെശ അവേനാട:് “ഞാൻ പട്ടണത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ യേഹാവയിങ്കേലക്ക് ൈക
മലർത്തും; ഭൂമി യേഹാവയ്ക്കുള്ളത് എന്ന് നീ
അറിേയണ്ടതിന് ഇടിമുഴക്കം നിന്നുേപാകും;
കല്മഴയും പിെന്ന ഉണ്ടാവുകയില്ല. 30 എന്നാൽ
നീയും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരും യേഹാവയായ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ
അറിയുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 31 അങ്ങെന
ചണവും യവവും †നശിച്ച േപായി; യവകൃഷി
കതിരിടുകയും‡ ചണം പുഷ്പിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു. 32 എന്നാൽ േഗാതമ്പും
േചാളവും വളർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
നശിച്ചില്ല. 33 േമാെശ ഫറേവാെന വിട്ട്
പട്ടണത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് യേഹാവയിങ്കേലക്ക്
ൈകമലർത്തിയേപ്പാൾഇടിമുഴക്കവുംകല്മഴയും
നിന്നു. മഴ ഭൂമിയിൽ െപയ്തതുമില്ല. 34എന്നാൽ
മഴയും കല്മഴയും ഇടിമുഴക്കവും നിന്നുേപായി
എന്ന് ഫറേവാൻ കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ പിെന്നയും
പാപംെചയ്തു; അവനും ഭൃത്യന്മാരും ഹൃദയം
കഠിനമാക്കി. 35 യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല ഫറേവാെന്റ
ഹൃദയംകഠിനെപ്പട്ട ,അവൻയി്രസാേയൽമക്കെള
വിട്ടയച്ചതുമില്ല.

† 9. 31 യവവുംബാർലി ‡ 9. 31 കതിരിടുകയുംവിളഞ്ഞിരുന്നു
ഫലം ഉണ്ടാവുകയും
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10
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്: “നീ
ഫറേവാെന്റഅടുക്കൽെചല്ല ക.ഞാൻഅവെന്റ
മുമ്പിൽ എെന്റ അടയാളങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടതിനും,
2 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ ്രപവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങള ം
അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ െചയ്ത അടയാളങ്ങള ം
നീ നിെന്റ പു്രതന്മാേരാടും *െപൗ്രതന്മാേരാടും
വിവരിേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിനും ഞാൻ
അവെന്റയും ഭൃത്യന്മാരുെടയും ഹൃദയം
കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് കല്പിച്ച .
3 അങ്ങെന േമാെശയും അഹേരാനും
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “എ്രബായരുെട
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
എെന്റസന്നിധിയിൽതെന്നത്താൻതാഴ്ത്തുവാൻ
എ്രതേത്താളം നിനക്ക് മനസ്സില്ലാതിരിക്കും?
എെന്ന ആരാധിക്കുവാൻ എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്കുക. 4 എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ നാെള നിെന്റ രാജ്യത്ത് †െവട്ട ക്കിളിെയ
വരുത്തും. 5 നിലം കാണുവാൻ കഴിയാത്തവിധം
അവ ഭൂതലെത്ത മൂടും. കല്മഴയിൽ
നശിക്കാെത േശഷിച്ചിരിക്കുന്നതും പറമ്പിൽ
തളിർത്ത് വളരുന്നതുമായ എല്ലാ വൃക്ഷവും
തിന്നുകളയുകയും െചയ്യ ം. 6 നിെന്റ
ഗൃഹങ്ങള ം നിെന്റ സകലഭൃത്യന്മാരുെടയും

* 10. 2 പൗ്രതന്മാർ - മക്കള െട മക്കൾ † 10. 4 െവട്ട ക്കിളി -
പച്ചിലകള ം വിളകള ം നശിപ്പിക്കുന്നഒരുതരം െചറിയകിളി.
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സകല ഈജിപ്റ്റ കാരുെടയും വീടുകള ം
അവെയെക്കാണ്ട് നിറയും; നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെടേയാ പിതാമഹന്മാരുെടേയാ
കാലം മുതൽ ഇന്നുവെര അങ്ങെനയുള്ള
കാര്യം കണ്ടിട്ടില്ല” പിെന്ന അവൻ ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് മടങ്ങിേപ്പായി. 7 അേപ്പാൾ
ഭൃത്യന്മാർ ഫറേവാേനാട്: “എ്രത നാൾ ഇവൻ
നമുക്ക് ഉപ്രദവകാരിയായിരിക്കും? ആ
മനുഷ്യെര അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ആരാധിേക്കണ്ടതിന് വിട്ടയയ്ക്കണം; ഈജിപ്റ്റ്
നശിച്ച എന്ന് ഇേപ്പാഴും നീ അറിയുന്നില്ലേയാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും വീണ്ടും
വരുത്തി അവേരാട്: “നിങ്ങൾ േപായി നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ആരാധിക്കുവിൻ.
9എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആെരല്ലമാണ് േപാകുന്നത്?”
എന്ന് േചാദിച്ച അതിന് േമാെശ “ഞങ്ങൾക്ക്
യേഹാവയുെട ഉത്സവമുള്ളതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങള െട ബാലന്മാരും വൃദ്ധന്മാരും
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുമായി ഞങ്ങൾ േപാകും;
ഞങ്ങള െട ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും
കൂെട െകാണ്ടുേപാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
10 അവൻ അവേരാട:് “ഞാൻ നിങ്ങെളയും
നിങ്ങള െട കുട്ടികെളയും വിട്ടയച്ചാൽ യേഹാവ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കെട്ട; േനാക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട മനസ്സിൽ േദാഷമാകുന്നു നിങ്ങള െട
അന്തരം. 11അങ്ങെനയല്ല, നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ
േപായി യേഹാവെയ ആരാധിച്ച െകാൾവിൻ;
ഇതാണേല്ലാ നിങ്ങൾ അേപക്ഷിച്ചത്” എന്ന്
പറഞ്ഞ് അവെര ഫറേവാെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
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ഓടിച്ച കളഞ്ഞു.
12 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്:

“നിലത്തിെല സകലസസ്യങ്ങള ം കല്മഴയിൽ
േശഷിച്ചത് ഒെക്കയും തിന്നുകളേയണ്ടതിന്
െവട്ട ക്കിളി ഈജിപ്റ്റിൽ വരുവാൻ നിെന്റ
ൈക േദശത്തിേന്മൽ നീട്ട ക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
13അങ്ങെന േമാെശ തെന്റ വടി ഈജിപ്റ്റിേന്മൽ
നീട്ടി; യേഹാവ അന്ന് പകലും രാ്രതിയും
മുഴുവൻ േദശത്തിേന്മൽ കിഴക്കൻകാറ്റ്
അടിപ്പിച്ച ; ്രപഭാതം ആയേപ്പാൾ കിഴക്കൻകാറ്റ്
െവട്ട ക്കിളിെയ െകാണ്ടുവന്നു. 14 െവട്ട ക്കിളി
ഈജിപ്റ്റിെന്റ അതിർക്കകത്ത് മുഴുവനും
വ്യാപിച്ച ; അ്രതയും െവട്ട ക്കിളി ഇതുവെര
ഉണ്ടായിട്ടില്ല,ഇനിഅതുേപാെലഉണ്ടാവുകയുമില്ല.
15 അത് ഭൂതലെത്ത മുഴുവനും മൂടി. േദശം
അതിനാൽഇരുണ്ടുേപായി;കല്മഴയിൽ േശഷിച്ച
നിലത്തിെല സകലസസ്യവും വൃക്ഷങ്ങള െട
സകലഫലവും അത് തിന്നുത്തീർത്തു;
ഈജിപ്റ്റിൽഎങ്ങും വൃക്ഷങ്ങളിേലാ നിലത്തിെല
സസ്യങ്ങളിേലാപച്ചയായയാെതാന്നും േശഷിച്ചില്ല.
16 ഫറേവാൻ േമാെശെയയും അഹേരാെനയും
േവഗത്തിൽ വിളിപ്പിച്ച : “നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടും നിങ്ങേളാടും ഞാൻ പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 17അതുെകാണ്ട്ഈ ്രപാവശ്യം
മാ്രതം നീ എെന്റ പാപം ക്ഷമിച്ച് ഈ ‡മരണം
എെന്നവിട്ട നീങ്ങുവാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ”എന്ന് പറഞ്ഞു.
18 േമാെശ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് േപായി

‡ 10. 17 മരണം - െവട്ട ക്കിളിയാലുണ്ടായ നാശമാണ് ഇവിെട
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്
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യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ച . 19 യേഹാവ
മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ്
അടിപ്പിച്ച ; അത് െവട്ട ക്കിളിെയ എടുത്ത്
െചങ്കടലിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു. ഈജിപ്റ്റിൽ എങ്ങും
ഒരു െവട്ട ക്കിളിേപാലും േശഷിച്ചില്ല. 20എന്നാൽ
യേഹാവ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കി;
അവൻയി്രസാേയൽമക്കെളവിട്ടയച്ചതുമില്ല.

21 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്:
“ഈജിപ്റ്റിെന സ്പർശിക്കുന്ന വിധം ഇരുൾ
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് നിെന്റ ൈക ആകാശേത്തക്ക്
നീട്ട ക” എന്ന് കല്പിച്ച . 22 േമാെശ തെന്റ ൈക
ആകാശേത്തക്ക് നീട്ടി, ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലാം
മൂന്ന് ദിവസേത്തക്ക് കൂരിരുട്ട ണ്ടായി. 23 മൂന്ന്
ദിവസേത്തക്ക്ആരുംഅേന്യാന്യംകണ്ടില്ല;ആരും
തെന്റ സ്ഥലം വിട്ട് എഴുേന്നറ്റതുമില്ല. എന്നാൽ
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുെട
വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ െവളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു.
24 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ േമാെശെയ വിളിപ്പിച്ച .
“നിങ്ങൾ േപായി യേഹാവെയ ആരാധിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട ആടുകള ം കന്നുകാലികള ം മാ്രതം
ഇവിെട നില ്ക്കെട്ട; നിങ്ങള െട കുഞ്ഞുകുട്ടികള ം
നിങ്ങേളാടുകൂടി േപാരെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു.
25 അതിന് േമാെശ പറഞ്ഞത:് “ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിേക്കണ്ടതിന് യാഗങ്ങൾക്കും
സർവ്വാംഗേഹാമങ്ങൾക്കും േവണ്ടി മൃഗങ്ങെളയും
നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. 26 ഞങ്ങള െട
മൃഗങ്ങള ം ഞങ്ങേളാടുകൂെട േപാരണം;



പുറപ്പാട് 10:27 xl പുറപ്പാട് 11:3

ഒരു §കുളമ്പുേപാലും ഇവിെട േശഷിക്കരുത;്
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ആരാധിക്കണ്ടതിന് അവയിൽനിന്നേല്ലാ
ഞങ്ങൾ എടുേക്കണ്ടത്; ഏതിെന അർപ്പിച്ച്
യേഹാവെയ ആരാധിേക്കണെമന്ന് അവിെട
എത്തുന്നതുവെര ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല.
27 എന്നാൽ യേഹാവ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കി; അവെര വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ അവന്
മനസ്സായില്ല. 28 ഫറേവാൻ അവേനാട്: “എെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് േപാകുക. ഇനി എെന്റ മുഖം
കാണാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.
എെന്റ മുഖം കാണുന്നനാളിൽ നീ മരിക്കും”എന്ന്
പറഞ്ഞതിന് േമാെശ: 29 “നീ പറഞ്ഞതുേപാെല
ആകെട്ട;ഞാൻ ഇനി നിെന്റ മുഖം കാണുകയില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു.

11
1 അതിനുേശഷം യേഹാവ േമാെശേയാട്:

“ഞാൻ ഒരു ബാധകൂെട ഫറേവാെന്റേമലും
ഈജിപ്റ്റിേന്മലും വരുത്തും; അതുകഴിയുേമ്പാൾ
അവൻ നിങ്ങെള ഇവിെടനിന്ന് വിട്ടയയ്ക്കും;
വിട്ടയയ്ക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങെള എല്ലാവെരയും
ഇവിെടനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും. 2 ഓേരാ
പുരുഷനും തെന്റ അയൽക്കാരേനാടും
ഓേരാ സ്്രതീയും തെന്റ അയൽക്കാരിേയാടും
െവള്ളിയാഭരണങ്ങള ം െപാന്നാഭരണങ്ങള ം
േചാദിക്കുവാൻ നീ ജനേത്താട് പറയുക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 3 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക്

§ 10. 26 കുളമ്പ് - മൃഗങ്ങള െടകാൽച്ച വട്ടിെലനഖരൂപമായഉറച്ച്
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യി്രസാേയൽ ജനേത്താട് കൃപ േതാന്നുമാറാക്കി.
വിേശഷാൽ േമാെശ എന്ന പുരുഷെന
ഈജിപ്റ്റിൽ ഫറേവാെന്റ ഭൃത്യന്മാരും ്രപജകള ം
മഹാേ്രശഷ്ഠനായി വിചാരിച്ച .

4 േമാെശ ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അർദ്ധരാ്രതിയിൽ
ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന്റ നടുവിൽകൂടി
േപാകും. 5 അേപ്പാൾ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്ന ഫറേവാെന്റ ആദ്യജാതൻ മുതൽ
*തിരികല്ലിൽ ധാന്യം െപാടിക്കുന്ന ദാസിയുെട
ആദ്യജാതൻ വെരയും, ഈജിപ്റ്റിലുള്ള
കടിഞ്ഞൂലുകൾഒെക്കയുംഎല്ലാ മൃഗങ്ങള െടയും
†കടിഞ്ഞൂലുകള ം ചത്തുേപാകും. 6ഈജിപ്റ്റിൽ
എങ്ങും മുെമ്പാരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും
ഇനി ഉണ്ടാകാത്തതുമായ വലിെയാരു
നിലവിളി ഉണ്ടാകും. 7 എന്നാൽ യേഹാവ
ഈജിപ്റ്റ കാർക്കും യി്രസാേയല്യർക്കും
മേദ്ധ്യ വ്യത്യാസം വയ്ക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന് യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
യാെതാരു മനുഷ്യെന്റേയാ മൃഗത്തിെന്റേയാ
േനെര ഒരു നായ് േപാലും നാവ് അനക്കുകയില്ല.
8അേപ്പാൾ നിെന്റ ഈ സകലഭൃത്യന്മാരും എെന്റ
അടുക്കൽവന്ന:് നീയും നിെന്റ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്ന
സർവ്വജനവുംകൂെട പുറെപ്പടുക എന്ന് പറഞ്ഞ്
എെന്ന നമസ്കരിക്കും; അതിന് െറേശഷം
ഞാൻ പുറെപ്പടും”. അങ്ങെന അവൻ
ഉ്രഗേകാപേത്താെട ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്

* 11. 5 തിരികല്ല് - ധാന്യങ്ങൾ െപാടിക്കുന്നതിന്
കരിങ്കല്ല െകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണം † 11. 5 കടിഞ്ഞൂൽ -
ആദ്യജാതൻ



പുറപ്പാട് 11:9 xlii പുറപ്പാട് 12:5

പുറെപ്പട്ട േപായി.
9യേഹാവ േമാെശേയാട്: “ഈജിപ്റ്റിൽ എെന്റ
അത്ഭുതങ്ങൾ വർദ്ധിേക്കണ്ടതിന് ഫറേവാൻ
നിങ്ങള െട വാക്ക് േകൾക്കുകയില്ല” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 10 േമാെശയും അഹേരാനും
ഈ അത്ഭുതങ്ങെളല്ലാം ഫറേവാെന്റ മുമ്പിൽ
െചയ്തു എങ്കിലും യേഹാവ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കി;അവൻയി്രസാേയൽ മക്കെള തെന്റ
േദശത്ത് നിന്ന് വിട്ടയച്ചതുമില്ല.

12
ആദ്യ െപസഹ

1 യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും
ഈജിപ്റ്റിൽവച്ച്അരുളിെച്ചയ്തത്എെന്തന്നാൽ:
2 “ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങള െട
ആരംഭമായി വർഷത്തിെന്റ ഒന്നാം മാസം
ആയിരിക്കണം. 3 നിങ്ങൾ യി്രസാേയലിെന്റ
സർവ്വസംഘേത്താടും പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
ഈ മാസം പത്താം തീയതി ഓേരാ
കുടുംബത്തിനും ഓേരാ ആട്ടിൻകുട്ടി വീതം
ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
എടുക്കണം. 4 ആട്ടിൻകുട്ടിെയ തിന്നുവാൻ
വീട്ടിലുള്ളവർ േപാരാെയങ്കിൽ ആള കള െട
എണ്ണം അനുസരിച്ച് അവനും അവെന്റ
അയൽക്കാരനും കൂടി അതിെന എടുക്കണം.
ഓേരാരുത്തൻ കഴിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച്
കണക്ക് േനാക്കി നിങ്ങൾ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
എടുക്കണം. 5 ആട്ടിൻകുട്ടി *ഊനമില്ലാത്തതും

* 12. 5 ഊനമില്ലാത്തത് - കളങ്കമില്ലാത്തതും യാെതാരു
അടയാളേമാ പുള്ളിേയാഇല്ലാത്തതും
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ഒരു വയസ്സ് ്രപായമുള്ള ആണും ആയിരിക്കണം;
അത് െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ ആകാം.
6ഈ മാസം പതിനാലാം തീയതിവെര അതിെന
സൂക്ഷിേക്കണം. യി്രസാേയൽസഭയുെട
കൂട്ടെമല്ലാം സന്ധ്യാസമയത്ത് അതിെന
അറുക്കണം. 7അതിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്ത്
നിങ്ങൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന
വീടുകള െട വാതിലിെന്റ കട്ടളക്കാൽ
രണ്ടിേന്മലും കുറുമ്പടിേമലുംപുരട്ടണം.
8 അന്ന് രാ്രതി അവർ തീയിൽ ചുട്ടതായ ആ
മാംസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും തിന്നണം;
ൈകപ്പ ചീരേയാടുകൂടി അത് തിന്നണം.
9 തലയും കാലും അന്തർഭാഗങ്ങള മായി
തീയിൽ ചുട്ടിട്ടല്ലാെത പച്ചയാേയാ െവള്ളത്തിൽ
പുഴുങ്ങിേയാ തിന്നരുത.് 10 പിെറ്റന്നാൾ
കാലേത്തക്ക് അതിൽ ഒട്ട ം േശഷിപ്പിക്കരുത;്
ബാക്കി വരുന്നത് പിെറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾ തീയിലിട്ട്
ചുട്ട കളയണം. 11 അരയിൽ േതാൽവാർ
െകട്ടിയും കാലിൽ െചരുപ്പിട്ട ം കയ്യിൽ വടി
പിടിച്ച ംെകാണ്ട് നിങ്ങൾതിന്നണം;തിടുക്കത്തിൽ
നിങ്ങൾ തിന്നണം†; അത് യേഹാവയുെട
െപസഹ‡ ആകുന്നു. 12 ഈ രാ്രതിയിൽ
ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽകൂടി കടന്ന് ഈജിപ്റ്റിലുള്ള
മനുഷ്യെന്റയും മൃഗത്തിെന്റയും കടിഞ്ഞൂലിെന
ഒെക്കയും സംഹരിക്കും; ഈജിപ്റ്റിെല

† 12. 11 തിടുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ തിന്നണം പുറെപ്പടുവാന ്
തയാറായി നില ്ക്കണം ‡ 12. 11 െപസഹ ദൂതന് മി്രസയിമിെല
ആദ്യജാതന്മാെരസംഹരിച്ചസംഭവംഓര് ക്കുന്നത്
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സകലേദവന്മാരിലും ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തും§;
ഞാൻയേഹാവആകുന്നു. 13നിങ്ങൾപാർക്കുന്ന
വീടുകളിേന്മൽ രക്തം അടയാളമായിരിക്കും;
ഞാൻ രക്തം കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങെള വിട്ട്
ഒഴിഞ്ഞ് േപാകും; ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന
ബാധിക്കുന്നബാധനിങ്ങൾക്ക്നാശകാരണമായി
തീരുകയില്ല. 14 ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക്
ഓർമ്മദിവസമായിരിക്കണം; നിങ്ങൾ അത്
യേഹാവയ്ക്ക് ഉത്സവമായി ആചരിക്കണം. ഇത്
നിങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി നിത്യനിയമമായി
ആചരിക്കണം. 15 ഏഴു ദിവസം നിങ്ങൾ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം; ഒന്നാം ദിവസം
തെന്ന പുളിച്ചമാവ് നിങ്ങള െട വീടുകളിൽനിന്ന്
മാറ്റണം;ഒന്നാംദിവസംമുതൽഏഴാംദിവസംവെര
ആെരങ്കിലും പുളിപ്പ ള്ള അപ്പം തിന്നാൽ
അവെന യി്രസാേയലിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം.
16 ഒന്നാം ദിവസത്തിലും ഏഴാം ദിവസത്തിലും
നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ആരാധന ഉണ്ടാകണം;
അന്ന് അവരവർക്ക് േവണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം
ഒരുക്കുകയല്ലാെത ഒരു േവലയും െചയ്യരുത.്
17 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ
നിങ്ങൾ ആചരിക്കണം; ഈ ദിവസത്തിൽ
തെന്നയാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങള െട ഗണങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നത;്
അതുെകാണ്ട് ഈ ദിവസം തലമുറതലമുറയായി
നിത്യനിയമമായിനിങ്ങൾആചരിക്കണം. 18ഒന്നാം
മാസം പതിനാലാം തീയതി ൈവകുേന്നരംമുതൽ
ആ മാസം ഇരുപെത്താന്നാം തീയതി

§ 12. 12 സകലേദവന്മാരിലും ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തും
സകലേദവന്മാരും വ്യാജമാെണന്ന് െതളിയിക്കും
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ൈവകുേന്നരംവെര നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം തിന്നണം. 19 ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങള െട
വീടുകളിൽ പുളിച്ചമാവ് കാണരുത.് ആെരങ്കിലും
പുളിച്ചത് തിന്നാൽ പരേദശിയായാലും
സ്വേദശിയായാലും അവെന യി്രസാേയൽ
സഭയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളേയണം. 20 പുളിച്ചത്
യാെതാന്നും നിങ്ങൾ തിന്നരുത;് നിങ്ങള െട
താമസസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം
തിന്നണം”.

21 അനന്തരം േമാെശ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെര
ഒെക്കയും വിളിച്ച് അവേരാട് പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട കുടുംബാംഗങ്ങള െട
എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഓേരാ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
തിരെഞ്ഞടുത്ത് െപസഹെയ അറുക്കുവിൻ.
22 ഈേസാപ്പ െചടിയുെട ഒരു െകട്ട്
എടുത്ത് പാ്രതത്തിലുള്ള രക്തത്തിൽ മുക്കി
കുറുമ്പടിേമലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിേന്മലും
പുരട്ടണം; പിെറ്റന്നാൾ െവളക്കുംവെര
നിങ്ങളിൽ ആരും വീട്ടിെന്റ വാതിലിന്
പുറത്തിറങ്ങരുത.് 23 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ കാെര
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് കടന്നുവരും; എന്നാൽ
കുറുമ്പടിേമലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിേന്മലും രക്തം
കാണുേമ്പാൾ യേഹാവ വാതിൽ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്ന്
േപാകും; നിങ്ങള െട വീടുകളിൽ നിങ്ങെള
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് സംഹാരകൻ വരുവാൻ
സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. 24 ഈ കാര്യം നീയും
പു്രതന്മാരും ഒരു നിത്യനിയമമായി ആചരിക്കണം.
25 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനിരിക്കുന്ന േദശത്ത്
നിങ്ങൾ എത്തിയേശഷം നിങ്ങൾ ഇത്
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ആചരിക്കണം. 26 ഈ ആചാരം എെന്തന്ന്
നിങ്ങള െട മക്കൾ നിങ്ങേളാട് േചാദിക്കുേമ്പാൾ:
27 ഈജിപ്റ്റ കാെര നശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന യി്രസാേയൽ മക്കള െട വീടുകെള
ഒഴിവാക്കി നെമ്മ രക്ഷിച്ച യേഹാവയുെട
െപസഹായാഗം ആകുന്നു ഇത് എന്ന് നിങ്ങൾ
പറയണം”. അേപ്പാൾ ജനം കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ച .
28യി്രസാേയൽമക്കൾേപായിഅങ്ങെനെചയ്തു.
യേഹാവ േമാെശേയാടും അഹേരാേനാടും
കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്നഅവർെചയ്തു.

29 അർദ്ധരാ്രതിയിൽ, സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന
ഫറേവാെന്റ ആദ്യജാതൻ മുതൽ തടവറയിൽ
കിടന്ന തടവുകാരെന്റ ആദ്യജാതൻ വെരയും
ഈജിപ്റ്റിെല ആദ്യജാതന്മാെരയും മൃഗങ്ങള െട
കടിഞ്ഞൂലുകെളയും എല്ലാം യേഹാവ
സംഹരിച്ച . 30 ഫറേവാനും അവെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാരും സകലഈജിപ്റ്റ കാരും
രാ്രതിയിൽ എഴുേന്നറ്റ ; ഈജിപ്റ്റിൽ വലിെയാരു
നിലവിളി ഉണ്ടായി; ഒരാെളങ്കിലും മരിക്കാത്ത
ഒരു വീടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 31അേപ്പാൾ അവൻ
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും രാ്രതിയിൽ
വിളിപ്പിച്ച : “നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽമക്കള മായി
എഴുേന്നറ്റ് എെന്റ ജനത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട,് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല
േപായി യേഹാവെയ ആരാധിക്കുവിൻ.
32 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങള െട
ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും കൂെട
െകാണ്ടുേപായിെക്കാള്ള വിൻ; എെന്നയും
അനു്രഗഹിക്കുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
33 ഈജിപ്റ്റ കാർ ജനെത്ത നിർബന്ധിച്ച്
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േവഗത്തിൽ േദശത്തുനിന്ന് അയച്ച :
“ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിച്ച േപാകുന്നു”
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 34 അതുെകാണ്ട്
ജനം കുഴച്ച മാവ് പുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
െതാട്ടികേളാടുകൂടി തുണിയിൽെകട്ടി ചുമലിൽ
എടുത്ത് െകാണ്ടുേപായി. 35 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ േമാെശയുെട വചനം അനുസരിച്ച്
ഈജിപ്റ്റ കാേരാട് െവള്ളിയാഭരണങ്ങള ം
െപാന്നാഭരണങ്ങള ം വസ്്രതങ്ങള ം േചാദിച്ച .
36 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് ജനേത്താട് കൃപ
േതാന്നിച്ചതുെകാണ്ട്അവർേചാദിച്ചെതാെക്കയും
അവർ അവർക്ക് െകാടുത്തു; അങ്ങെന അവർ
ഈജിപ്റ്റ കാെര െകാള്ളെചയ്തു.

37 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ,
കുട്ടികൾ ഒഴിെക ഏകേദശം ആറ് ലക്ഷം
പുരുഷന്മാർ കാൽനടയായി രെമേസസിൽനിന്ന്
സുേക്കാത്തിേലക്ക് യാ്രത പുറെപ്പട്ട .
38 യി്രസാേയല്യരല്ലാത്ത ഒരു വലിയ കൂട്ടം
ജനങ്ങള ം ആടുകള ം കന്നുകാലികള ം
അനവധി മൃഗങ്ങള മായി അവേരാട് കൂെട
േപാന്നു. 39 ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
കുഴച്ച മാവുെകാണ്ട് അവർ പുളിപ്പില്ലാത്ത
േദാശ ചുട്ട ; അവെര ഈജിപ്റ്റിൽ ഒട്ട ം
താമസിപ്പിക്കാെത ഓടിച്ച കളഞ്ഞതിനാൽ അത്
പുളിച്ചിരുന്നില്ല; അവർ വഴിക്ക് ആഹാരം ഒന്നും
ഒരുക്കിയിരുന്നതുമില്ല. 40 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
ഈജിപ്റ്റിൽ കഴിച്ച പരേദശവാസം നാനൂറ്റിമുപ്പത്
(430) വർഷമായിരുന്നു. 41 നാനൂറ്റിമുപ്പത്
(430) വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്, ആ ദിവസം തെന്ന,
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യേഹാവയുെട ഗണങ്ങൾഒെക്കയുംഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട . 42യേഹാവഅവെരഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചതിനാൽ ഇത് യേഹാവയ്ക്ക്
്രപേത്യകമായി ആചരിേക്കണ്ട രാ്രതി ആകുന്നു;
ഇതുതെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഒെക്കയും
തലമുറതലമുറയായി യേഹാവയ്ക്ക് ്രപേത്യകം
ആചരിേക്കണ്ടരാ്രതി.

43 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാടും
അഹേരാേനാടും കല്പിച്ചത:് “െപസഹയുെട ചട്ടം
ഇത് ആകുന്നു: അന്യജാതിക്കാരനായ ഒരുവനും
അത് തിന്നരുത.് 44 എന്നാൽ ്രദവ്യംെകാടുത്ത്
വാങ്ങിയ ദാസന്മാെരല്ലാം പരിേച്ഛദന ഏറ്റ േശഷം
അത് തിന്നാം. 45 പരേദശിയും കൂലിക്കാരനും
അത് തിന്നരുത.് 46 അതത് വീട്ടിൽെവച്ച്
തെന്ന അത് തിന്നണം; ആ മാംസം ഒട്ട ം വീടിന്
പുറത്ത് െകാണ്ടുേപാകരുത.് അതിൽ ഒരു
അസ്ഥിയും ഒടിക്കരുത.് 47 യി്രസാേയൽസഭ
മുഴുവനും അത് ആചരിക്കണം. 48 ഒരു
അന്യജാതിക്കാരൻ നിേന്നാടുകൂെട വസിച്ച്
യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹ ആചരിക്കണെമങ്കിൽ,
അവനുള്ള പുരുഷന്മാെരല്ലാവരും പരിേച്ഛദന
ഏല്ക്കണം. അതിന് െറേശഷം അത്
ആചരിേക്കണ്ടതിന് അവന് അടുത്തുവരാം;
അവൻ സ്വേദശിെയേപ്പാെല ആകും.
പരിേച്ഛദനയില്ലാത്ത ഒരുവനും അത് തിന്നരുത.്
49 സ്വേദശിക്കും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന
പരേദശിക്കും ഒരു ന്യായ്രപമാണം തെന്ന
ആയിരിക്കണം. 50 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
എല്ലാവരും അങ്ങെന െചയ്തു; യേഹാവ
േമാെശേയാടുംഅഹേരാേനാടുംകല്പിച്ചതുേപാെല
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തെന്ന അവർ െചയ്തു. 51 അന്ന് തെന്ന
യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കെള ഗണംഗണമായി
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച .

13
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്:

2 “യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഇടയിൽ മനുഷ്യരിലും
മൃഗങ്ങളിലും കടിഞ്ഞൂലായി പിറക്കുന്നതിെന
ഒെക്കയും എനിക്കായി ശുദ്ധീകരിക്കുക; അത്
എനിക്കുള്ളതാകുന്നു” എന്ന് കല്പിച്ച ; 3അേപ്പാൾ
േമാെശ ജനേത്താട് പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ
അടിമവീടായഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപാന്ന
ഈ ദിവസെത്തഓർത്തുെകാള്ള വിൻ; യേഹാവ
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട് നിങ്ങെള അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച ; അതുെകാണ്ട് പുളിപ്പ ള്ള അപ്പം
തിന്നരുത.് 4ആബീബ് മാസംഈതീയതി നിങ്ങൾ
പുറെപ്പട്ട് േപാന്നു. 5എന്നാൽ കനാന്യർ, ഹിത്യർ,
അേമാര്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട
േദശമായി യേഹാവ നിനക്ക് തരുെമന്ന് നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം െചയ്തതും പാലും
േതനും* ഒഴുകുന്നതുമായ േദശേത്തക്ക് നിെന്ന
െകാണ്ടുെചന്നേശഷം നീ ഈ മാസത്തിൽ ഈ
കർമ്മം ആചരിക്കണം. 6 ഏഴ് ദിവസം നീ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം; ഏഴാം ദിവസം
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ഉത്സവം ആയിരിക്കണം.
7ഏഴ് ദിവസവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം;
നിെന്റ പക്കൽ പുളിപ്പ ള്ള അപ്പം കാണരുത;്
നിെന്റ േദശെത്തങ്ങും പുളിച്ചമാവും കാണരുത.്
8 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുേമ്പാൾ

* 13. 5 പാലും േതനുംഫലഭൂയിഷ്ടമായ
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യേഹാവ എനിക്കുേവണ്ടി ്രപവർത്തിച്ച കാര്യം
നിമിത്തം ആകുന്നു ഇങ്ങെന െചയ്യന്നത്
എന്ന് നീ ആ ദിവസത്തിൽ നിെന്റ മകേനാട്
അറിയിയ്ക്കണം. 9യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
നിെന്റ വായിൽ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിന് ഇത്
നിനക്ക് നിെന്റ ൈകേമലും െനറ്റിേമലും
അടയാളമായിരിക്കണം. ബലമുള്ള
ൈകെകാണ്ടാണ് യേഹാവ നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചത.് 10 അതുെകാണ്ട് നീ
വർഷംേതാറും നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട സമയത്ത് ഈ
നിയമംആചരിക്കണം.

11 യേഹാവ നിേന്നാടും നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടും സത്യം െചയ്തതുേപാെല
നിെന്ന കനാന്യരുെട േദശത്ത് െകാണ്ടുെചന്ന്
അത് നിനക്ക് തരുേമ്പാൾ 12 കടിഞ്ഞൂലിെന
ഒെക്കയും, നിനക്കുള്ള മൃഗങ്ങള െട കടിഞ്ഞൂൽ
പിറവിെയ ഒെക്കയും നീ യേഹാവയ്ക്കായി
േവർതിരിയക്കണം; അതിെല ആൺകുട്ടികൾ
എല്ലാം യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു. 13എന്നാൽ
കഴുതയുെട കടിഞ്ഞൂലിെന† എല്ലാം
ആട്ടിൻകുട്ടിെയെക്കാണ്ട് ‡വീണ്ടുെകാള്ളണം;
അതിെന വീണ്ടുെകാള്ളന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ
കഴുത്ത് ഒടിച്ച കളയണം. നിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ആദ്യജാതെന ഒെക്കയും നീ വീണ്ടുെകാള്ളണം.
14 എന്നാൽ ഇെതെന്തന്ന് നാെള നിെന്റ
മകൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കുേമ്പാൾ: യേഹാവ
† 13. 13 കഴുതയുെട കടിഞ്ഞൂലിെന ആട്ടിന ് കുട്ടിയുെട
യാഗം മാ്രതമാണ് സ്വീകാര്യമായത് കഴുതക്കുട്ടിയുെട യാഗം
സ്വീകാര്യമല്ല ‡ 13. 13 വീണ്ടുെകാള്ള ക - തക്കതായ മൂല്യം
നൽകി നഷ്ടമായതിെനതിരിെച്ചടുക്കുക
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ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട് അടിമവീടായ
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങെള പുറെപ്പടുവിച്ച ;
15 ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനെപ്പട്ട് ഞങ്ങെള
വിട്ടയയ്ക്കാതിരുന്നേപ്പാൾ യേഹാവഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് മനുഷ്യെന്റ കടിഞ്ഞൂൽ മുതൽ മൃഗത്തിെന്റ
കടിഞ്ഞൂൽവെരയുള്ള കടിഞ്ഞൂൽ പിറവിെയ
ഒെക്കയും െകാന്നുകളഞ്ഞു. അതുെകാണ്ട്
കടിഞ്ഞൂലായ ആണിെന ഒെക്കയും ഞാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം അർപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ
എെന്റമക്കളിൽകടിഞ്ഞൂലിെന ഒെക്കയുംഞാൻ
വീണ്ടുെകാള്ളന്നു. 16 ഇത് നിെന്റ ൈകേമലും
െനറ്റിേമലും അടയാളമായിരിക്കണം. യേഹാവ
ഞങ്ങെള ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച എന്ന് നീ അവേനാട്
പറയണം”.

17 ഫറേവാൻ ജനെത്ത വിട്ടയച്ച േശഷം
െഫലിസ്ത്യരുെട േദശത്ത് കൂടിയുള്ള വഴി
എള പ്പമായിരുന്നു. എങ്കിലും ജനം യുദ്ധം
കാണുേമ്പാൾ അനുതപിച്ച് ഈജിപ്റ്റിേലയ്ക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകുെമന്ന് വിചാരിച്ച് ൈദവം
അവെര അതിെല െകാണ്ടുേപായില്ല;
18 െചങ്കടലിനരിെകയുള്ള മരുഭൂമിയിൽകൂെട
ൈദവം ജനെത്ത ചുറ്റിനടത്തി. യി്രസാേയൽ
മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
പുറെപ്പട്ട §. 19 േമാെശ േയാേസഫിെന്റ
അസ്ഥികള ം എടുത്തുെകാണ്ടുേപാന്നു.
“ൈദവം നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കും നിശ്ചയം;
അേപ്പാൾ എെന്റ അസ്ഥികള ം നിങ്ങൾ

§ 13. 18 േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി പുറെപ്പട്ട ആയുധങ്ങള ്
എടുത്തുെകാണ്ട് പുറെപ്പട്ട
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ഇവിെടനിന്ന് എടുത്തുെകാണ്ട് േപാകണം” എന്ന്
പറഞ്ഞ് അവൻ യി്രസാേയൽമക്കെളെക്കാണ്ട്
ഉറപ്പായി സത്യം െചയ്യിച്ചിരുന്നു. 20 അവർ
സുേക്കാത്തിൽനിന്ന് യാ്രത പുറെപ്പട്ട്
മരുഭൂമിക്കരിെക ഏഥാമിൽ പാളയമിറങ്ങി.
21 അവർ പകലും രാവും യാ്രത െചയ്യ വാൻ
തക്കവിധത്തിൽ വഴി കാണിേക്കണ്ടതിന് പകൽ
േമഘസ്തംഭത്തിലും െവളിച്ചം െകാടുക്കണ്ടതിന്
രാ്രതി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും യേഹാവ അവർക്ക്
മുമ്പായി െപായ്െക്കാണ്ടിരുന്നു. 22 പകൽ
േമഘസ്തംഭവും രാ്രതി അഗ്നിസ്തംഭവും
ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് മാറിയതുമില്ല.

14
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് മിഗ്േദാലിനും
കടലിനും മേദ്ധ്യ ബാൽ-െസേഫാന് സമീപത്തുള്ള
പീഹഹീേരാത്തിനരിെക പാളയംഅടിക്കണെമന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറയുക; അതിെന്റ
സമീപത്ത് സമു്രദത്തിനരിെക നിങ്ങൾ പാളയം
അടിക്കണം. 3 എന്നാൽ അവർ േദശത്ത്
അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു; അവർ മരുഭൂമിയിൽ
കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഫറേവാൻ
യി്രസാേയൽമക്കെളക്കുറിച്ച പറയും. 4ഫറേവാൻ
അവെര പിന്തുടരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ
അവെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കും. ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു എന്ന് ഈജിപ്റ്റ കാർ അറിേയണ്ടതിന്
ഫറേവാനിലും അവെന്റ സകലൈസന്യങ്ങളിലും
ഞാൻഎെന്നതെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തും”. 5അവർ
അങ്ങെന െചയ്തു. ജനം ഓടിേപ്പായി എന്ന്
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ഈജിപ്റ്റ രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടിയേപ്പാൾ
ജനെത്ത സംബന്ധിച്ച് ഫറേവാെന്റയും
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെടയും മനസ്സ മാറി:
“യി്രസാേയല്യെര നമ്മുെട അടിമേവലയിൽനിന്ന്
വിട്ടയച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ; നാം ഈ െചയ്തത്
എന്താണ?്” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 6 പിെന്ന
അവൻ രഥങ്ങെളയും പടജ്ജനെത്തയും
സജ്ജമാക്കി. 7വിേശഷെപ്പട്ടഅറുനൂറ് രഥങ്ങള ം
(600) ഈജിപ്റ്റിെല സകലരഥങ്ങള ം അവയ്ക്ക്
േവണ്ടുന്ന േതരാളികെളയും കൂട്ടി. 8 യേഹാവ
ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കിയതിനാൽ അവൻ യി്രസാേയൽ
മക്കെള പിന്തുടർന്നു. എന്നാൽ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറെപ്പട്ടിരുന്നു.
9 ഫറേവാെന്റ എല്ലാ കുതിരയും രഥവും
കുതിരപ്പടയും ൈസന്യവുമായി ഈജിപ്റ്റ കാർ
അവെര പിന്തുടർന്നു; കടൽക്കരയിൽ ബാൽ-
െസേഫാന് സമീപത്തുള്ള പീഹഹീേരാത്തിന്
അരിെക അവർ പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുേമ്പാൾ
ഈജിപ്റ്റ കാർ അവേരാട് അടുത്തു.
10 ഫറേവാൻ അടുത്തുവരുേമ്പാൾ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ തല ഉയർത്തി ഈജിപ്റ്റ കാർ
പിന്നാെല വരുന്നത് കണ്ട് ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട ;
യി്രസാേയൽ മക്കൾ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ച . 11 അവർ േമാെശേയാട്:
“ഈജിപ്റ്റിൽ ശവക്കുഴിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാേണാ
നീ ഞങ്ങെള മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കുവാൻ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നത?് നീ ഞങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചതിനാൽ
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ഞങ്ങേളാട് ഈ െചയ്തത് എന്താണ?്
12ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് േവലെചയ്യ വാൻ ഞങ്ങെള
വിടണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച്
നിേന്നാട് പറഞ്ഞില്ലേയാ? മരുഭൂമിയിൽ
മരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് േവല
െചയ്യന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത്” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 13 അതിന് േമാെശ ജനേത്താട്:
“ഭയെപ്പടണ്ടാ; ഉറച്ച നില്ക്കുവിൻ; യേഹാവ
ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് െചയ്യ വാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ
കണ്ടുെകാള്ള വിൻ; നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ട
ഈജിപ്റ്റ കാെര ഇനി ഒരുനാള ം കാണുകയില്ല.
14 യേഹാവ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്യ ം;
നിങ്ങൾനിശ്ശബ്ബ്ദരായിരിക്കുവിൻ”എന്ന്പറഞ്ഞു.

15 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ എേന്നാട് നിലവിളിക്കുന്നത്
എന്തിന?് മുേമ്പാട്ട േപാകുവാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാടു പറയുക. 16 വടി എടുത്ത് നിെന്റ
ൈക കടലിേന്മൽ നീട്ടി അതിെന വിഭാഗിക്കുക;
യി്രസാേയൽ മക്കൾ കടലിെന്റ നടുവിൽ
ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നുേപാകും.
17 എന്നാൽ ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ഹൃദയം
കഠിനമാക്കും; അവർ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
പിന്നാെല െചല്ല ം;ഞാൻ ഫറേവാനിലും അവെന്റ
സകല ൈസന്യത്തിലും അവെന്റ രഥങ്ങളിലും
കുതിരപ്പടയിലും എെന്നതെന്ന മഹത്വെപ്പടുത്തും.
18 ഇങ്ങെന ഞാൻ ഫറേവാനിലും അവെന്റ
രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പടയിലും എെന്നത്തെന്ന
മഹത്വെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു എന്ന് ഈജിപ്റ്റ കാർ അറിയും”.
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19 അതിനുേശഷം യി്രസാേയല്യരുെട
ൈസന്യത്തിനു മുമ്പായി നടന്ന ൈദവദൂതൻ
അവിെടനിന്ന് മാറി, അവരുെട പിന്നാെല നടന്നു;
േമഘസ്തംഭവും അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന്
മാറി അവരുെട പിമ്പിൽ േപായി നിന്നു.
20 രാ്രതിമുഴുവനുംഈജിപ്റ്റ കാരുെട ൈസന്യവും
യി്രസാേയല്യരുെട ൈസന്യവും തമ്മിൽ
അടുക്കാത്തവിധം അത് അവരുെട മേദ്ധ്യ വന്നു;
ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് േമഘവും അന്ധകാരവും
ആയിരുന്നു; യി്രസാേയല്യർേക്കാ രാ്രതിെയ
്രപകാശമാക്കിെക്കാടുത്തു. 21േമാെശകടലിേന്മൽ
ൈക നീട്ടി; യേഹാവ അന്ന് രാ്രതിമുഴുവനും
മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റ െകാണ്ട്
കടലിെന പുറകിേലക്ക് മാറ്റി ഉണങ്ങിയ
നിലം ആക്കി; അങ്ങെന െവള്ളം തമ്മിൽ
േവർപിരിഞ്ഞു. 22യി്രസാേയൽ മക്കൾ കടലിെന്റ
നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നടന്നുേപായി;
അവരുെട ഇടത്തും വലത്തും െവള്ളം മതിലായി
നിന്നു. 23ഈജിപ്റ്റ കാർപിന്തുടർന്നു;ഫറേവാെന്റ
കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം കുതിരപ്പടയും
എല്ലാം അവരുെട പിന്നാെല കടലിെന്റ
നടുവിേലക്ക് െചന്നു. 24 ്രപഭാതയാമത്തിൽ
യേഹാവ അഗ്നിേമഘസ്തംഭത്തിൽനിന്ന്
ഈജിപ്റ്റ ൈസന്യെത്ത േനാക്കി അവെര
പരി്രഭാന്തരാക്കി. 25 അവരുെട രഥച്രകങ്ങെള
െതറ്റിച്ച് ഓട്ടം ്രപയാസമാക്കി. അതുെകാണ്ട്
ഈജിപ്റ്റ കാർ: “നാം യി്രസാേയലിെന വിട്ട്
ഓടിേപ്പാകുക; യേഹാവ അവർക്ക് േവണ്ടി
ഈജിപ്റ്റ കാേരാട് യുദ്ധം െചയ്യന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു.
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26അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്: “െവള്ളം
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട േമലും അവരുെട രഥങ്ങളിൻ
േമലും കുതിരപ്പടയുെടേമലും മടങ്ങി വേരണ്ടതിന്
കടലിേന്മൽ ൈക നീട്ട ക” എന്ന് കല്പിച്ച .
27 േമാെശ കടലിേന്മൽ ൈക നീട്ടി; പുലർച്ചയ്ക്ക്
കടൽ അതിെന്റ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിേലക്ക്
മടങ്ങിവന്നു. ഈജിപ്റ്റ കാർ അതിന് എതിരായി
ഓടി; യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ കാെര കടലിെന്റ
നടുവിൽ തള്ളിയിട്ട . 28 െവള്ളം മടങ്ങിവന്ന്
അവരുെട പിന്നാെല കടലിേലക്ക് െചന്നിരുന്ന
രഥങ്ങെളയും കുതിരപ്പടേയയും ഫറേവാെന്റ
ൈസന്യെത്തയും എല്ലാം മുക്കിക്കളഞ്ഞു;
അവരിൽ ഒരുവൻേപാലും േശഷിച്ചില്ല.
29 യി്രസാേയൽ മക്കൾ കടലിെന്റ നടുവിൽ
ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നുേപായി; െവള്ളം
അവരുെട ഇടത്തും വലത്തും മതിലായി നിന്നു.
30ഇങ്ങെനയേഹാവആ ദിവസം യി്രസാേയല്യെര
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട കയ്യിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച ;
ഈജിപ്റ്റ കാർ കടൽക്കരയിൽ ചത്തടിഞ്ഞ്
കിടക്കുന്നത് യി്രസാേയല്യർ കാണുകയും
െചയ്തു. 31യേഹാവഈജിപ്റ്റ കാരിൽ െചയ്ത
ഈ മഹാ്രപവൃത്തി യി്രസാേയല്യർ കണ്ടു; ജനം
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട , യേഹാവയിലും അവെന്റ
ദാസനായ േമാെശയിലും വിശ്വസിച്ച .

15
1 േമാെശയും യി്രസാേയൽമക്കള ം അന്ന്
യേഹാവയ്ക്ക് സങ്കീർത്തനം പാടി െചാല്ലിയത്
എെന്തന്നാൽ:
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“ഞാൻ യേഹാവയ്ക്ക് പാട്ട പാടും, അങ്ങ്
മേഹാന്നതൻ:

കുതിരെയയും അതിേന്മൽ ഇരുന്നവെനയും
അങ്ങ്കടലിൽതള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു.

2എെന്റബലവുംഎെന്റഗീതവും യേഹാവയേ്രത;
അവിടുന്ന്എനിക്ക് രക്ഷയായിത്തീർന്നു.
അവിടുന്ന് എെന്റ ൈദവം; ഞാൻ അവെന

സ്തുതിക്കും;
അവിടുന്ന് എെന്റ പിതാവിൻ ൈദവം; ഞാൻ

അങ്ങെയപുകഴ്ത്തും.
3 യേഹാവ യുദ്ധവീരൻ; യേഹാവ എന്ന്

അവിടുെത്തനാമം.
4 ഫറേവാെന്റ രഥങ്ങെളയും ൈസന്യെത്തയും

അങ്ങ്കടലിൽതള്ളിയിട്ട ;
അവെന്റ ധീരരായ േതരാളികൾ െചങ്കടലിൽ

മുങ്ങിേപ്പായി.
5 സമു്രദം അവെര മൂടി; അവർ കല്ല േപാെല

ആഴത്തിൽതാണു.
6 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വലൈങ്ക ബലത്തിൽ

മഹത്വെപ്പട്ട ;
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വലൈങ്ക ശ്രതുവിെന

തകർത്തുകളഞ്ഞു.
7 അങ്ങ് എതിരാളികെള മഹാശക്തിയാൽ

സംഹരിക്കുന്നു;
അങ്ങ്അവിടുെത്തേ്രകാധംഅയയ്ക്കുന്നു;അത്

അവെര *താളടിെയേപ്പാെല ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
8 അവിടുെത്ത മൂക്കിെല ശ്വാസത്താൽ െവള്ളം

ഒന്നിച്ച കൂടി;
്രപവാഹങ്ങൾചിറേപാെലനിന്നു;
* 15. 7 താളാടി - വയ്േക്കാൽ, െകായ്ത്തുകഴിഞ്ഞ്
അവേശഷിക്കുന്നെചടി
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ആഴങ്ങൾകടലിെന്റ ഉള്ളിൽ ഉറച്ച േപായി.
9 “ഞാൻപിന്തുടരും,പിടിക്കും, െകാള്ളപങ്കിടും;
എെന്റആ്രഗഹംഅവരാൽപൂർത്തിയാകും;
ഞാൻഎെന്റ വാൾഊരും;എെന്റൈകഅവെര

നി്രഗഹിക്കും” എന്ന് ശ്രതു പറഞ്ഞു.
10 നിെന്റ കാറ്റിെന നീ ഊതിച്ച , കടൽ
അവെര മൂടി;

അവർ †ഈയംേപാെലെപരുെവള്ളത്തിൽതാണു.
11യേഹാേവ, േദവന്മാരിൽനിനക്ക് തുല്യൻആർ?
വിശുദ്ധിയിൽ മഹിമയുള്ളവേന, സ്തുതികളിൽ

ഭയങ്കരേന,
അത്ഭുതങ്ങെള ്രപവർത്തിക്കുന്നവേന, നിനക്ക്

തുല്യൻആർ?
12നീ വലൈങ്കനീട്ടി, ഭൂമിഅവെരവിഴുങ്ങി.
13നീ വീെണ്ടടുത്തജനെത്തദയയാൽനടത്തി;
നിെന്റ വിശുദ്ധനിവാസത്തിേലക്ക് നിെന്റ

ബലത്താൽഅവെര െകാണ്ടുവന്നു.
14ജാതികൾ േകട്ട് നടുങ്ങുന്നു.
െഫലിസ്ത്യനിവാസികൾക്ക് ഭീതിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
15ഏേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർസം്രഭമിച്ച ;
േമാവാബ്യവീരന്മാർ ഭയന്നുവിറച്ച ;
കനാന്യ നിവാസികെളല്ലാംഅൈധര്യെപ്പട്ട .
16ഭയവും ഭീതിയുംഅവരുെട േമൽവീണു,
നിന ്െറ ഭുജമാഹാത്മ്യത്താൽ അവർ

ശിലാതുല്യരായി;
അങ്ങെന,യേഹാേവ,നിെന്റജനംകടന്നു,
നീസമ്പാദിച്ചജനംകടന്നുേപായി.
† 15. 10 ഈയം - െവള്ളത്തിനടിയിൽ താഴുന്ന വസ്തുക്കൾ
ഉണ്ടാക്കുവാനുപേയാഗിക്കുന്നഒരു േലാഹം
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17 നീ അവെര െകാണ്ടുെചന്ന്
തിരുനിവാസത്തിനായി ഒരുക്കിയ
സ്ഥാനത്ത,്

യേഹാേവ, നിന്നവകാശപർവ്വതത്തിൽ നീ
അവെരനട്ട ,

കർത്താേവ, തൃൈക്ക സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധ
മന്ദിരത്തിങ്കൽതേന്ന.

18 യേഹാവ എന്നും എേന്നക്കും രാജാവായി
വാഴും”.

19എന്നാൽ ഫറേവാെന്റ കുതിരകൾ അവെന്റ
രഥവും കുതിരപ്പടയുമായി കടലിെന്റ നടുവിൽ
ഇറങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ യേഹാവ കടലിെല
െവള്ളം അവരുെട േമൽ മടക്കിവരുത്തി;
യി്രസാേയൽമക്കേളാ കടലിെന്റ നടുവിൽ
ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നുേപാന്നു.
20 അഹേരാെന്റ സേഹാദരി മിര്യാം എന്ന
്രപവാചകി കയ്യിൽ തപ്പ് എടുത്തു; സ്്രതീകൾ
എല്ലാവരും തപ്പ കേളാടും നൃത്തങ്ങേളാടും കൂെട
അവള െട പിന്നാെല െചന്നു. 21 മിര്യാം അവേരാടു
്രപതിഗാനമായി െചാല്ലിയത:്
“യേഹാവയ്ക്ക് പാട്ട പാടുവിൻ, അവൻ

മേഹാന്നതൻ:
കുതിരെയയും അതിേന്മൽ ഇരുന്നവെനയും

അവൻകടലിൽതള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നു”.
22 അതിനുേശഷം േമാെശ യി്രസാേയലിെന
െചങ്കടലിൽനിന്ന് മുേമ്പാട്ട് നയിച്ച ; അവർ
ശൂർമരുഭൂമിയിൽ െചന്ന്, മൂന്നുദിവസം
മരുഭൂമിയിൽ െവള്ളം കിട്ടാെത സഞ്ചരിച്ച .
23 മാറയിൽ‡ എത്തിയേപ്പാൾ, മാറയിെല
െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല;
‡ 15. 23 മാറയിൽകയ്പ്പ്
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അത് കയ്പുപ്പ ള്ളതായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
അതിന് മാറാ എന്ന് േപരിട്ട . 24 അേപ്പാൾ
ജനം: “ഞങ്ങൾ എന്ത് കുടിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞ്
േമാെശയുെട േനെര പിറുപിറുത്തു. 25 അവൻ
യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച ; യേഹാവ അവന്
ഒരു വൃക്ഷം കാണിച്ച െകാടുത്തു. അവൻ അത്
െവള്ളത്തിൽ ഇട്ടേപ്പാൾ െവള്ളം മധുരമായി
തീർന്നു. അവിെടവച്ച് അവൻ അവർക്ക് ഒരു
ചട്ടവും ്രപമാണവും നിയമിച്ച ; അവിെടവച്ച്
അവൻ അവെര പരീക്ഷിച്ച : 26 “നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവയുെട വാക്ക് നീ ്രശദ്ധേയാെട
േകട്ട് അവന് ്രപസാദമുള്ളതു െചയ്യ കയും
അവെന്റ കല്പനകൾ അനുസരിച്ച് അവെന്റ
സകലവിധികള ം ്രപമാണിക്കുകയും െചയ്താൽ
ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാരുെടേമൽ വരുത്തിയ
വ്യാധികളിൽ ഒന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല;
ഞാൻ നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേഹാവ
ആകുന്നു”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു. 27പിെന്നഅവർ
ഏലീമിൽ എത്തി; അവിെട പ്രന്തണ്ട് നീരുറവും
എഴുപത് ഈത്തപ്പനയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ
അവിെട െവള്ളത്തിനരിെകപാളയമിറങ്ങി.

16
1 അവർ ഏലീമിൽനിന് യാ്രത പുറെപ്പട്ട ;
യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ട രണ്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി
അവരുെട സംഘം പൂർണ്ണമായി ഏലീമിനും
സീനായിക്കും മേദ്ധ്യ ഉള്ള സീൻ മരുഭൂമിയിൽ
വന്നു. 2 ആ മരുഭൂമിയിൽവച്ച് യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സമൂഹം േമാെശയ്ക്കും അഹേരാനും
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വിേരാധമായി പിറുപിറുത്തു. 3 യി്രസാേയൽ
മക്കൾഅവേരാട്: “ഞങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കലങ്ങള െട
അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയും തൃപ്തിയാകുംവെര
ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും െചയ്ത ഈജിപ്റ്റിൽ
വച്ച് യേഹാവയുെട കയ്യാൽ മരിച്ചിരുന്നു
എങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ
ഈ സംഘെത്ത മുഴുവനും പട്ടിണിയിട്ട്
െകാല്ല വാൻ ഈ മരുഭൂമിയിേലക്ക് കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമാെശേയാട:് “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ആകാശത്തുനിന്ന് അപ്പം വർഷിപ്പിക്കും; ജനം
എെന്റ ന്യായ്രപമാണംഅനുസരിക്കുേമാ ഇല്ലേയാ
എന്ന് ഞാൻ അവെര പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
അവർ പുറെപ്പട്ട് ഓേരാ ദിവസേത്തക്ക്
േവണ്ടത് അന്നന്ന് െപറുക്കിെക്കാേള്ളണം.
5 എന്നാൽ ആറാം ദിവസം* അവർ
െകാണ്ടുവരുന്നത് പാകം െചയ്യ േമ്പാൾ
ദിവസം്രപതി േശഖരിക്കുന്നതിെന്റ ഇരട്ടി
കാണും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 6 േമാെശയും
അഹേരാനും യി്രസാേയൽ മക്കേളാട:്
“നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്നത്
യേഹാവ തെന്ന എന്ന് ഇന്ന് ൈവകുേന്നരം
നിങ്ങൾ അറിയും. 7 ്രപഭാതകാലത്ത് നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട േതജസ്സ് കാണും; യേഹാവയുെട
േനെരയുള്ള നിങ്ങള െട പിറുപിറുപ്പ് അവിടുന്ന്
േകട്ടിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട േനെര
പിറുപിറുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആരാണ?്” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 8 േമാെശ പിെന്നയും: “യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് തിന്നുവാൻ ൈവകുേന്നരത്ത്

* 16. 5 ആറാം ദിവസം െവള്ളിയാഴ്ച
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മാംസവും ്രപഭാതകാലത്ത് തൃപ്തിയാകുംവെര
അപ്പവും തരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ അറിയും;
യേഹാവയുെട േനെര നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കുന്നത്
അവൻ േകൾക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ ആരാണ്?
നിങ്ങള െട പിറുപിറുപ്പ് ഞങ്ങള െട േനെരയല്ല,
യേഹാവയുെട േനെരയേ്രത” എന്ന് പറഞ്ഞു.
9 അഹേരാേനാട് േമാെശ: “യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക അടുത്തുവരുവിൻ; യേഹാവ
നിങ്ങള െട പിറുപിറുപ്പ് േകട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസംഘേത്താടും
പറയുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 അഹേരാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട സർവ്വസംഘേത്താടും
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അവർ മരുഭൂമിക്ക് േനെര
തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
േമഘത്തിൽ െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു.
11 യേഹാവ േമാെശേയാട്: “യി്രസാേയൽ
മക്കള െട പിറുപിറുപ്പ് ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 12നീ
അവേരാട് സംസാരിച്ച : നിങ്ങൾ ൈവകുേന്നരം
മാംസം തിന്നും; ്രപഭാതത്തിൽ അപ്പംെകാണ്ട്
തൃപ്തരാകും; ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും
എന്ന് പറയുക” എന്ന് കല്പിച്ച . 13ൈവകുേന്നരം
കാടകൾ വന്ന് പാളയെത്ത മൂടി; ്രപഭാതത്തിൽ
പാളയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം മഞ്ഞ് വീണുകിടന്നു.
14 വീണുകിടന്ന മഞ്ഞ് മാറിയേശഷം
മരുഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും െചതുമ്പൽേപാെല
ഒരു േനരിയ വസ്തു ഉറച്ച മഞ്ഞുേപാെല
നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. 15 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ അത് കണ്ടേപ്പാൾ എന്താണ് എന്ന്
അറിയാഞ്ഞതുെകാണ്ട് “ഇെതന്ത്” എന്ന്
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തമ്മിൽതമ്മിൽ േചാദിച്ച . േമാെശ അവേരാട:്
“ഇത് യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ
തന്നിരിക്കുന്ന ആഹാരം ആകുന്നു.
16 ഓേരാരുത്തർക്കും ഭക്ഷിക്കാവുേന്നടേത്താളം
െപറുക്കിെക്കാേള്ളണം; അവരവരുെട
കൂടാരത്തിലുള്ളവരുെട എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
ഒരാൾക്ക് †ഇടങ്ങഴിവീതം എടുത്തുെകാള്ളണം
എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 17 യി്രസാേയൽ മക്കൾ അങ്ങെന
െചയ്തു. ചിലർ കൂടുതലും ചിലർ കുറവും
െപറുക്കി. 18 ‡ഇടങ്ങഴിെകാണ്ട് അളന്നേപ്പാൾ
കൂടുതൽ േശഖരിച്ചവന് കൂടുതലും കുറവ്
േശഖരിച്ചവന് കുറവും കണ്ടില്ല; ഓേരാരുത്തരും
അവരവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുേന്നടേത്താളം
െപറുക്കിയിരുന്നു. 19 “പിേറ്റ ദിവസേത്തക്ക്
ആരും ഒട്ട ം േശഷിപ്പിക്കരുത”് എന്ന് േമാെശ
പറഞ്ഞു. 20 എങ്കിലും ചിലർ േമാെശെയ
അനുസരിക്കാെത പിേറ്റ ദിവസേത്തക്ക് കുെറ
േശഷിപ്പിച്ച ; അത് കൃമിച്ച് നാറി; േമാെശ
അവേരാട് േകാപിച്ച . 21അവർ രാവിെലേതാറും
അവനവന് ഭക്ഷിക്കാവുേന്നടേത്താളം െപറുക്കും;
െവയിൽ ഉറയ്ക്കുേമ്പാൾ അത് ഉരുകിേപ്പാകും.
22 എന്നാൽ ആറാം ദിവസം അവർ ഒരാൾക്ക്
രണ്ടിടങ്ങഴിവീതം ഇരട്ടി ആഹാരം േശഖരിച്ച .
അേപ്പാൾ സംഘ്രപമാണികൾ എല്ലാവരും
വന്ന് േമാെശേയാട് അറിയിച്ച . 23 അവൻ
അവേരാട്: “അത് യേഹാവ കല്പിച്ചത് തെന്ന;
നാെള സ്വസ്ഥത ആകുന്നു; യേഹാവയ്ക്ക്
† 16. 16 ഇടങ്ങഴി - ഒരു ലിറ്ററിേനക്കാൾഅല്പം കൂടുതൽ ‡ 16.
18 ഇടങ്ങഴി -അളവുപാ്രതം



പുറപ്പാട് 16:24 lxiv പുറപ്പാട് 16:32

വിശുദ്ധമായ ശബ്ബത്ത.് ചുടുവാനുള്ളത്
ചുടുവിൻ; പാകം െചയ്യ വാനുള്ളത് പാകം
െചയ്യ വിൻ; േശഷിക്കുന്നത് നാളേത്തക്ക്
സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കുവീൻ”. 24 േമാെശ
കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ അത് പിേറ്റ
ദിവസേത്തക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വച്ച ; അത്
നാറിേപ്പായില്ല, കൃമിച്ചതുമില്ല. 25 അേപ്പാൾ
േമാെശ പറഞ്ഞത:് “ഇത് ഇന്ന് ഭക്ഷിക്കുവിൻ;
ഇന്ന് യേഹാവയുെട ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; ഇന്ന്
അത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് കാണുകയില്ല.
26 ആറ് ദിവസം നിങ്ങൾ അത് െപറുക്കണം;
ശബ്ബത്തായ ഏഴാം ദിവസത്തിൽ അത്
ഉണ്ടാവുകയില്ല”. 27 എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം
ജനത്തിൽ ചിലർ െപറുക്കുവാൻ േപായേപ്പാൾ
കണ്ടില്ല. 28 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട്:
“എെന്റ കല്പനകള ം ന്യായ്രപമാണങ്ങള ം
്രപമാണിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എ്രത നാൾ
മനസ്സില്ലാെതയിരിക്കും? 29 േനാക്കുവിൻ,
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ബത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട്ആറാം ദിവസംഅവൻനിങ്ങൾക്ക്
രണ്ട് ദിവസേത്തക്കുള്ള ആഹാരം തരുന്നു;
നിങ്ങൾ അവരവരുെട സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുവിൻ;
ഏഴാം ദിവസം ആരും തെന്റ സ്ഥലത്തുനിന്ന്
പുറെപ്പടരുത”് എന്ന് കല്പിച്ച . 30 അങ്ങെന
ജനം ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു.
31 യി്രസാേയല്യർ ആ സാധനത്തിന് ‘മന്നാ’ എന്ന്
േപരിട്ട ;അത് െകാത്തമല്ലിയുെടഅരിേപാെലയും
െവള്ളനിറമുള്ളതും േതൻകൂട്ടിയ േദാശയുെട
രുചിയുള്ളതും ആയിരുന്നു. 32 പിെന്ന േമാെശ:
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“യേഹാവ ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: ഞാൻ
നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ഭക്ഷിക്കുവാൻ
തന്ന ആഹാരം നിങ്ങള െട തലമുറകൾ
കാേണണ്ടതിന് സൂക്ഷിച്ച വയ്ക്കുവാൻ
അതിൽനിന്ന് ഒരിടങ്ങഴി നിറെച്ചടുക്കണം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 33 അഹേരാേനാട് േമാെശ:
“ഒരു പാ്രതം എടുത്ത് അതിൽ ഒരു ഇടങ്ങഴി
മന്നാ§ ഇട്ട് നിങ്ങള െട തലമുറകൾക്കുേവണ്ടി
സൂക്ഷിക്കുവാൻ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
വച്ച െകാള്ള ക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 34 യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അഹേരാൻ
അത് സാക്ഷ്യസന്നിധിയിൽ* സൂക്ഷിച്ച വച്ച .
35താമസേയാഗ്യമായ േദശത്ത് എത്തുന്നതുവെര
യി്രസാേയൽ മക്കൾ നാല്പത് സംവത്സരം മന്നാ
ഭക്ഷിച്ച . കനാൻേദശത്തിെന്റ അതിരിൽ
എത്തുന്നതുവെര അവർ മന്നാ ഭക്ഷിച്ച . 36 ഒരു
ഇടങ്ങഴി†പറയുെട പത്തിൽഒന്ന്ആകുന്നു.

17
1 അതിനുേശഷം യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സംഘം എല്ലാം യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം
സീൻമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട . അവർ
െരഫീദീമിൽ പാളയമിറങ്ങി; അവിെട
ജനത്തിന് കുടിക്കുവാൻ െവള്ളമില്ലായിരുന്നു.
2അതുെകാണ്ട് ജനം േമാെശേയാട്: “ഞങ്ങൾക്ക്
കുടിക്കുവാൻ െവള്ളം തരുക” എന്ന് കലഹിച്ച
പറഞ്ഞതിന് േമാെശ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ
§ 16. 33 ഒരു ഇടങ്ങഴി മന്നാ 23 ലിറ്റര ് * 16. 34
സാക്ഷ്യസന്നിധിയിൽ നിയമെപട്ടകം, പുറപ്പാട് 25:10-12 വെര
േനാക്കുക † 16. 36 ഒരു ഇടങ്ങഴി 23ലിറ്റര ്
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എേന്നാട് എന്തിന് കലഹിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ
യേഹാവെയ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത?്” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 3 ജനത്തിന് അവിെടവച്ച് വളെര
ദാഹിച്ചതുെകാണ്ട് ജനം േമാെശയുെട േനെര
പിറുപിറുത്തു: “ഞങ്ങള ം മക്കള ം ഞങ്ങള െട
മൃഗങ്ങള ം ദാഹംെകാണ്ട് ചാേകണ്ടതിന് നീ
ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്നത്
എന്തിന?്” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 േമാെശ
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ച : “ഈ ജനേത്താട്
ഞാൻ എന്താണ് െചേയ്യണ്ടത?് അവർ
എെന്ന കെല്ലറിയുവാൻ േപാകുന്നുവേല്ലാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 യേഹാവ േമാെശേയാട്:
“യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
നീ നദിെയ അടിച്ച വടിയും കയ്യിൽ എടുത്ത്
ജനത്തിെന്റ മുമ്പാെക കടന്നുേപാകുക. 6ഞാൻ
േഹാേരബിൽ നിെന്റ മുമ്പിൽ പാറയുെട േമൽ
നില്ക്കും; നീ പാറെയ അടിക്കണം; ഉടെന
ജനത്തിന് കുടിക്കുവാൻ െവള്ളം അതിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടും”എന്ന് കല്പിച്ച . യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ
കാൺെക േമാെശ അങ്ങെന െചയ്തു.
7 യി്രസാേയൽ മക്കൾ കലഹിച്ചതിനാലും
“യേഹാവ ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ”
എന്ന് അവർ യേഹാവെയ പരീക്ഷിച്ചതിനാലും
അവൻആസ്ഥലത്തിന് മസ്സാ*എന്നും െമരീബാ†
എന്നും േപരിട്ട .

8 െരഫീദീമിൽെവച്ച് അമാേലക്ക് വന്ന്
യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു. 9 അേപ്പാൾ

* 17. 7 മസ്സാപരീക്ഷ † 17. 7 െമരീബാകലഹം
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േമാെശ േയാശുവേയാട‡്: “നീ ആള കെള
തിരെഞ്ഞടുത്ത് നാെള െചന്ന് അമാേലക്കിേനാടു
യുദ്ധം െചയ്യ ക; ഞാൻ നാെള കുന്നിൻമുകളിൽ
ൈദവത്തിെന്റ വടി കയ്യിൽ പിടിച്ച ംെകാണ്ട്
നില്ക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 േമാെശ
തേന്നാട് പറഞ്ഞതുേപാെല േയാശുവ
െചയ്തു, അമാേലക്കിേനാട് െപാരുതി;
എന്നാൽ േമാെശയും അഹേരാനും ഹൂരും
കുന്നിൻമുകളിൽ കയറി. 11 േമാെശ ൈക
ഉയർത്തിയിരിക്കുേമ്പാൾ യി്രസാേയൽ ജയിക്കും;
ൈക താഴ്ത്തിയിരിക്കുേമ്പാൾ അമാേലക്ക്
ജയിക്കും. 12എന്നാൽ േമാെശയുെട ൈകയ്ക്ക്
ഭാരം േതാന്നിയേപ്പാൾ അവർ ഒരു കല്ല്
എടുത്തുവച്ച , അവൻ അതിേന്മൽ ഇരുന്നു;
അഹേരാനും ഹൂരും ഒരുവൻ ഇപ്പ റത്തും
ഒരുവൻ അപ്പ റത്തും നിന്ന് അവെന്റ ൈക
താങ്ങി; അങ്ങെന അവെന്റ ൈക സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുംവെര ഉയർന്നുനിന്നു. 13 േയാശുവ
അമാേലക്കിെനയും അവെന്റ ജനെത്തയും
വാൾെകാണ്ട് േതാല്പിച്ച . 14 യേഹാവ
േമാെശേയാട്: “നീ ഇത് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട്
ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി േയാശുവെയ
േകൾപ്പിക്കുക; ഞാൻ അമാേലക്കിെന്റ ഓർമ്മ
ആകാശത്തിെന്റ കീഴിൽനിന്ന് അേശഷം
മായിച്ച കളയും”എന്ന് കല്പിച്ച . 15പിെന്ന േമാെശ
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. അതിന് യേഹാവ
നിസ്സി§ എന്ന് േപരിട്ട . 16 അമാേലക്കിെന്റ

‡ 17. 9 േയാശുവേയാട്യി്രസാേയലിെന്റേസനാനായകന് ,പുറപ്പാട്
33:11 േനാക്കുക § 17. 15 യേഹാവ നിസ്സി യേഹാവ എെന്റ
െകാടി
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ൈക യേഹാവയുെട സിംഹസനത്തിെനതിരായി
ഉയര് ന്നിട്ട ണ്ട് എന്ന് യേഹാവ ആണയിട്ടിട്ട ണ്ട*്”
എന്ന് േമാെശപറഞ്ഞു.

18
1 ൈദവം േമാെശയ്ക്കും തെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിനുംേവണ്ടി െചയ്തഎല്ലാകാര്യങ്ങള ം
യേഹാവ യി്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ചതും മിദ്യാനിെല പുേരാഹിതനും
േമാെശയുെട അമ്മായപ്പനുമായ യിേ്രതാ േകട്ട .
2അേപ്പാൾേമാെശയുെടഅമ്മായപ്പനായയിേ്രതാ,
േമാെശ മടക്കി അയച്ചിരുന്ന അവെന്റ ഭാര്യ
സിേപ്പാറെയയും അവള െട രണ്ട് പു്രതന്മാെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് പുറെപ്പട്ട . 3ഞാൻ അന്യേദശത്ത്
പരേദശിയായി എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതുെകാണ്ട്
അവരിൽ ഒരു മകന് േഗർേശാം* എന്ന് േപരിട്ട .
4എെന്റപിതാവിെന്റൈദവംഎനിക്ക് തുണയായി
എെന്ന ഫറേവാെന്റ വാളിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് രണ്ടാമെത്ത
മകന് എലീേയെസർ †എന്ന് േപരിട്ട . 5എന്നാൽ
േമാെശയുെട അമ്മായപ്പനായ യിേ്രതാ അവെന്റ
പു്രതന്മാേരാടും അവെന്റ ഭാര്യേയാടുംകൂടി,
േമാെശ പാളയമിറങ്ങിയിരുന്ന മരുഭൂമിയിൽ,
ൈദവത്തിെന്റ പർവ്വതത്തിൽ, അവെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു. 6 നിെന്റ അമ്മായിയപ്പൻ

* 17. 16 അമാേലക്കിെന്റ ൈക യേഹാവയുെട
സിംഹസനത്തിെനതിരായി ഉയര ്ന്നിട്ട ണ്ട് എന്ന് യേഹാവ
ആണയിട്ടിട്ട ണ്ട് എെന്തന്നാൽ “യേഹാവയ്ക്ക് അമാേലക്കിേനാട്
തലമുറതലമുറയായി യുദ്ധം ഉണ്ട് എന്ന് യേഹാവആണയിട്ടിട്ട ണ്ട്
* 18. 3 േഗർേശാംപരേദശി † 18. 4 എലീേയെസർ എെന്റ
ൈദവംസഹായകന് 
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യിേ്രതാ എന്ന ഞാനും നിെന്റ ഭാര്യയും രണ്ടു
പു്രതന്മാരും നിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു
എന്ന് അവൻ േമാെശേയാട് പറയിച്ച . 7 േമാെശ
തെന്റ അമ്മായപ്പെന എതിേരൽക്കുവാൻ
പുറേത്തക്ക് െചന്നു; അവെന വണങ്ങി
ചുംബിച്ച ; അവർ തമ്മിൽ കുശല്രപശ്നം
െചയ്ത് കൂടാരത്തിൽ വന്നു. 8 േമാെശ തെന്റ
അമ്മായിയപ്പേനാട് യേഹാവ യി്രസാേയലിന്
േവണ്ടി ഫറേവാേനാടും ഈജിപ്റ്റ കാേരാടും
െചയ്തതും വഴിയിൽ അവർക്ക് േനരിട്ട
്രപയാസവും യേഹാവ അവെര രക്ഷിച്ചതും
വിവരിച്ച പറഞ്ഞു. 9യേഹാവഈജിപ്റ്റ കാരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് യി്രസാേയലിെന വിടുവിച്ചതിനാലും
അവർക്ക് െചയ്ത എല്ലാ നന്മകൾ നിമിത്തവും
യിേ്രതാ സേന്താഷിച്ച . 10 യിേ്രതാ പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റ കാരുെട കയ്യിൽനിന്നും
ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽനിന്നും രക്ഷിച്ച് അവരുെട
ൈകക്കീഴിൽനിന്ന് ജനെത്ത വിടുവിച്ചിരിക്കുന്ന
യേഹാവ സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട. 11യേഹാവ
സകലേദവന്മാരിലും വലിയവൻ എന്നു
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ അറിയുന്നു. കാരണം
ഈജിപ്റ്റ കാർ അവേരാടു അഹങ്കാരപൂർവ്വം
െപരുമാറിയേപ്പാൾ അവിടുന്ന് തെന്റ
ജനെത്ത വിടുവിച്ച . 12 േമാെശയുെട
അമ്മായപ്പനായ യിേ്രതാ ൈദവത്തിന്
േഹാമയാഗവും ഹനനയാഗവും കഴിച്ച ;
അഹേരാനും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരല്ലാവരും
വന്ന് േമാെശയുെട അമ്മായപ്പേനാടുകൂെട
ൈദവസന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച .
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13 പിേറ്റദിവസം േമാെശ ജനത്തിന് ന്യായം
വിധിക്കുവാൻ ഇരുന്നു; ജനം രാവിെല തുടങ്ങി
ൈവകുേന്നരംവെര േമാെശയുെട ചുറ്റ ം നിന്നു.
14 അവൻ ജനത്തിനുേവണ്ടി െചയ്യന്നെതല്ലാം
േമാെശയുെട അമ്മായപ്പൻ കണ്ടേപ്പാൾ:
“നീ ജനത്തിന് േവണ്ടി െചയ്യന്ന ഈ കാര്യം
എന്താണ?് നീ ഏകനും ന്യായാധിപതിയുമായി
വിസ്തരിക്കുവാൻ ഇരിക്കുകയും ജനങ്ങൾ
രാവിെല തുടങ്ങി ൈവകുേന്നരംവെര നിെന്റ
ചുറ്റ ം നില് ക്കുകയും െചയ്യന്നത് എന്ത്
എന്ന് അവൻ േചാദിച്ച . 15 േമാെശ തെന്റ
അമ്മായിയപ്പേനാട:് “ൈദവേത്താട് ആേലാചന
േചാദിക്കുവാൻ ജനം എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു.
16 അവർക്ക് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ
അവർ എെന്റ അടുക്കൽ വരും. അവർ
തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഞാൻ േകട്ട വിധിക്കുകയും
ൈദവത്തിെന്റ കല്പനകള ം ്രപമാണങ്ങള ം
അവെര അറിയിക്കുകയും െചയ്യ ം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 17അതിന് േമാെശയുെടഅമ്മായിയപ്പൻ
അവേനാട് പറഞ്ഞത:് 18 “നീ െചയ്യന്ന
കാര്യം നന്നല്ല; നീയും നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള
ഈ ജനവും ക്ഷീണിച്ച േപാകും; ഈ കാര്യം
നിനക്ക് അതിഭാരമാകുന്നു; ഏകനായി അത്
നിവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നതല്ല.
19 ആകയാൽ എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുക;
ഞാൻ ഒരാേലാചന പറഞ്ഞുതരാം. ൈദവം
നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും; നീ ജനത്തിന്
േവണ്ടി ൈദവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക;
നീ കാര്യങ്ങെള ൈദവസന്നിധിയിൽ
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െകാണ്ടുെചല്ല ക. 20 അവർക്ക് കല്പനകള ം
്രപമാണങ്ങള ം ഉപേദശിക്കുകയും നടേക്കണ്ട
വഴിയും െചേയ്യണ്ട ്രപവൃത്തിയും അവെര
അറിയിക്കുകയും െചയ്ക. 21 അതുകൂടാെത,
ൈദവഭക്തന്മാരും സത്യവാന്മാരും ൈകക്കൂലി
െവറുക്കുന്നവരുമായ ്രപാപ്തിയുള്ള
പുരുഷന്മാെര സകലജനത്തിൽനിന്നും
തിരെഞ്ഞടുത്ത് അവെര ആയിരംേപർക്ക്
അധിപതിമാരായും, നൂറുേപർക്ക്
അധിപതിമാരായും, അമ്പതുേപർക്ക്
അധിപതിമാരായും പത്തുേപർക്ക്
അധിപതിമാരായും നിയമിക്കുക. 22 അവർ
എല്ലാസമയത്തും ജനത്തിന് ന്യായം വിധിക്കെട്ട;
വലിയ കാര്യം അവർ നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരെട്ട; െചറിയ കാര്യം അവർ തെന്ന
തീർക്കെട്ട; ഇങ്ങെന അവർ നിേന്നാടുകൂെട
വഹിക്കുന്നതിനാൽ നിനക്ക് ഭാരം കുറയും.
23 നീ ഈ കാര്യം െചയ്യ കയും ൈദവം അത്
അനുവദിക്കുകയും െചയ്താൽ നിനക്ക്
നിലനില്ക്കാം. ഈ ജനങ്ങൾെക്കല്ലാം
സമാധാനേത്താെട അവരുെട സ്ഥലേത്തക്ക്
േപാകുകയും െചയ്യാം”. 24 േമാെശ തെന്റ
അമ്മായിയപ്പെന്റ വാക്ക് േകട്ട,് അവൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല എല്ലാം െചയ്തു. 25 േമാെശ
എല്ലാ യി്രസാേയലിൽനിന്നും ്രപാപ്തിയുള്ള
പുരുഷന്മാെര തിരെഞ്ഞടുത്ത് അവെര
ആയിരംേപർക്ക് അധിപതിമാരായും
നൂറുേപർക്ക്അധിപതിമാരായുംഅമ്പതുേപർക്ക്
അധിപതിമാരായും പത്തുേപർക്ക്
അധിപതിമാരായും ജനത്തിന് തലവന്മാരാക്കി.
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26 അവർ എല്ലാസമയത്തും ജനത്തിന്
ന്യായംവിധിച്ച വന്നു; വിഷമമുള്ള കാര്യം
അവർ േമാെശയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരും;
െചറിയ കാര്യം അവർ തെന്ന തീർക്കും.
27അതിന് െറേശഷം േമാെശതെന്റഅമ്മായപ്പെന
യാ്രത അയച്ച ; അവൻ സ്വേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി.

19
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ടതിെന്റ മൂന്നാം മാസത്തിൽ
അവർ സീനായിമരുഭൂമിയിൽ എത്തി.
2 അവർ െരഫീദീമിൽനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച്
സീനായിമരുഭൂമിയിൽ വന്നു. അവിെട
പർവ്വതത്തിന് മുമ്പിൽ പാളയമിറങ്ങി. 3 േമാെശ
ൈദവസന്നിധിയിൽ കയറിെച്ചന്നു; യേഹാവ
പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് അവേനാട് കല്പിച്ചത:്
“നീ യാേക്കാബ് ഗൃഹേത്താട് പറയുകയും
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് അറിയിക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടത:് 4 “ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാേരാട്
െചയ്തതും നിങ്ങെളകഴുകന്മാരുെട ചിറകിേന്മൽ
വഹിച്ച് എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നതും
നിങ്ങൾ കണ്ടുവേല്ലാ. 5അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
എെന്റ വാക്ക് േകട്ട് അനുസരിക്കുകയും എെന്റ
നിയമം ്രപമാണിക്കയും െചയ്താൽ നിങ്ങൾ
എനിക്ക് സകല ജനതകളിലുംവച്ച ്രപേത്യക
സമ്പത്തായിരിക്കും; കാ രണം ഭൂമി ഒെക്കയും
എനിക്കുള്ളതാണേല്ലാ. 6 നിങ്ങൾ എനിക്ക്
ഒരു പുേരാഹിതരാജത്വവും വിശുദ്ധജനവും
ആകും. ഇവ നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
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പറേയണ്ട വചനങ്ങൾ ആകുന്നു”. 7 േമാെശ
വന്ന് ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാെര വിളിച്ച,് യേഹാവ
തേന്നാട് കല്പിച്ച ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം
അവെര പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ച . 8 “യേഹാവ
കല്പിച്ചെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം”
എന്ന് ജനം ഉത്തരം പറഞ്ഞു. േമാെശ
ജനത്തിെന്റ വാക്ക് യേഹാവെയ അറിയിച്ച .
9 യേഹാവ േമാെശേയാട്: “ഞാൻ നിേന്നാട്
സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ജനം േകൾേക്കണ്ടതിനും
നിെന്ന എേന്നക്കും വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ
ഇതാ, േമഘതമസ്സിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു”
എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു,ജനത്തിെന്റവാക്ക് േമാെശ
യേഹാവേയാട്അറിയിച്ച . 10യേഹാവപിെന്നയും
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:് “നീ ജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് ഇന്നും നാെളയും അവെര
ശുദ്ധീകരിക്കുക; 11 അവർ വസ്്രതം അലക്കി,
മൂന്നാം ദിവസേത്തക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കെട്ട;
മൂന്നാംദിവസംയേഹാവസകലജനവുംകാൺെക
സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങും. 12 ജനം
പർവ്വതത്തിൽ കയറാെതയും അതിെന്റ
അതിരിൽ െതാടാെതയും സൂക്ഷിക്കണം എന്നു
പറഞ്ഞ് നീ അവർക്കായി ചുറ്റ ം അതിര്
തിരിക്കണം; പർവ്വതം െതാടുന്നവൻ എല്ലാം
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 13 ആരും
അവെന െതാടാെത അവെന കെല്ലറിേഞ്ഞാ
എയ്േതാ െകാന്നുകളയണം; മൃഗമായാലും
മനുഷ്യനായാലും ജീവേനാടിരിക്കരുത.് കാഹളം
ദീർഘമായി ധ്വനിക്കുേമ്പാൾഅവർപർവ്വതത്തിന്
അടുത്തുവരെട്ട”. 14 േമാെശ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
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ജനെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ച ; അവർ വസ്്രതം
അലക്കുകയും െചയ്തു. 15അവൻ ജനേത്താട്:
“മൂന്നാം ദിവസേത്തക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവിൻ;
നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരുെട അടുക്കൽ െചല്ലരുത”്
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 മൂന്നാംദിവസം േനരം
െവളത്തേപ്പാൾ ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും
പർവ്വതത്തിൽ കാർേമഘവും മഹാഗംഭീരമായ
കാഹളധ്വനിയും ഉണ്ടായി; പാളയത്തിലുള്ള
ജനം എല്ലാവരും നടുങ്ങി. 17 ൈദവെത്ത
എതിേരല്ക്കുവാൻ േമാെശ ജനെത്ത
പാളയത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച ; അവർ
പർവ്വതത്തിെന്റഅടിവാരത്തു നിന്നു. 18യേഹാവ
തീയിൽ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങുകയാൽ
അത് മുഴുവനും പുകെകാണ്ട് മൂടി; അതിെന്റ
പുക തീച്ച ളയിെല പുകേപാെല െപാങ്ങി;
പർവ്വതം ഒെക്കയും ഏറ്റവും കുലുങ്ങി*.
19കാഹളധ്വനി ദീർഘമായി ഉറച്ച റച്ച വന്നേപ്പാൾ
േമാെശ സംസാരിച്ച ; ൈദവം ഉച്ചത്തിൽ
അവേനാട് ഉത്തരം അരുളി. 20 യേഹാവ
സീനായി പർവ്വതത്തിൽ പർവ്വതത്തിെന്റ
െകാടുമുടിയിൽ ഇറങ്ങി; യേഹാവ േമാെശെയ
പർവ്വതത്തിെന്റ െകാടുമുടിയിേലക്ക് വിളിച്ച ;
േമാെശ കയറിെച്ചന്നു. 21യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചത്: “യേഹാവെയ കാേണണ്ടതിന്
ജനം യേഹാവയുെട അടുക്കൽ കടന്നുവന്നിട്ട്
അവരിൽ പലരും നശിച്ച േപാകാതിരിക്കുവാൻ
നീ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകുക. 22 യേഹാവയുെട അടുത്ത്

* 19. 18 പർവ്വതം ഒെക്കയും ഏറ്റവും കുലുങ്ങി എല്ലാ ജനവും
ഏറ്റവും കുലുങ്ങി
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വരുന്ന പുേരാഹിതന്മാരും യേഹാവ അവർക്ക്
ഹാനി വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് തങ്ങെള
ശുദ്ധീകരിക്കെട്ട”. 23 േമാെശ യേഹാവേയാട:്
“ജനത്തിന് സീനായി പർവ്വതത്തിൽ കയറുവാൻ
പാടില്ല; പർവ്വതത്തിന് അതിര് തിരിച്ച്
അതിെന ശുദ്ധമാക്കുക എന്ന് ഞങ്ങേളാട്
കർശനമായി കല്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
24 യേഹാവ അവേനാട:് “ഇറങ്ങിേപ്പാകുക;
നീ അഹേരാനുമായി കയറിവരിക; എന്നാൽ
പുേരാഹിതന്മാരും ജനവും യേഹാവ അവർക്ക്
നാശം വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ
അടുക്കൽ കയറുവാൻ അതിര് കടക്കരുത.്
25 അങ്ങെന േമാെശ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്അവേരാടു പറഞ്ഞു.

20
1 ൈദവം ഈ വചനങ്ങെളാെക്കയും
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “അടിമവീടായ ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവയായ
ഞാൻ നിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു. 3ഞാനല്ലാെത
അന്യൈദവങ്ങൾനിനക്ക് ഉണ്ടാകരുതു.

4 ഒരു വി്രഗഹവും ഉണ്ടാക്കരുത;് മുകളിൽ
സ്വർഗ്ഗത്തിേലാ താെഴ ഭൂമിയിേലാ ഭൂമിക്കടിയിൽ
െവള്ളത്തിേലാ ഉള്ള യാെതാന്നിെന്റ ്രപതിമയും
അരുത.് 5 അവെയ നമസ്കരിക്കുകേയാ
േസവിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയായ ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള
ൈദവം ആകുന്നു; അനീതി കാണിക്കുന്ന
പിതാക്കന്മാരുെട ശിക്ഷ മൂന്നാമെത്തയും
നാലാമെത്തയും തലമുറവെര മക്കള െടേമൽ
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നിലനിൽക്കുകയും 6 എെന്ന സ്േനഹിച്ച എെന്റ
കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം
തലമുറവെര ദയകാണിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

7നിെന്റൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമം വൃഥാ
എടുക്കരുത*്;തെന്റനാമംവൃഥാഎടുക്കുന്നവെന
യേഹാവശിക്ഷിക്കും.

8 ശബ്ബത്ത് നാളിെന ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ
ഓർക്കുക. 9ആറ് ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ച് നിെന്റ
േവല ഒെക്കയും െചയ്യ ക. 10 ഏഴാം ദിവസം
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ശബ്ബത്ത്
ആകുന്നു;അന്ന് നീയും നിെന്റപു്രതനും പു്രതിയും
നിെന്റ േവലക്കാരനും േവലക്കാരിയും നിെന്റ
കന്നുകാലികള ം നിെന്റ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള
പരേദശിയും ഒരു േവലയും െചയ്യരുത.് 11ആറ്
ദിവസംെകാണ്ട് യേഹാവ ആകാശവും ഭൂമിയും
സമു്രദവും അവയിലുള്ളെതാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി,
ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ ശബ്ബത്തുനാളിെന അനു്രഗഹിച്ച
ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന
േദശത്ത്നിനക്ക്ദീർഘായുസ്സണ്ടാകുവാൻനിെന്റ
അപ്പെനയുംഅമ്മെയയുംബഹുമാനിക്കുക.
13െകാല െചയ്യരുത.്
14വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത.്
15 േമാഷ്ടിക്കരുത.്
16കൂട്ട കാരെന്റ േനെരകള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത.്

17 കൂട്ട കാരെന്റ ഭവനെത്ത േമാഹിക്കരുത്;
കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയയും അവെന്റ

* 20. 7 വൃഥാഎടുക്കരുത് - െവറുെത ഉപേയാഗിക്കരുത്
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ദാസെനയും ദാസിെയയും അവെന്റ കാളെയയും
കഴുതെയയും കൂട്ട കാരനുള്ള യാെതാന്നിെനയും
േമാഹിക്കരുത”്.

18 ജനം എല്ലാം ഇടിമുഴക്കവും മിന്നലും
കാഹളധ്വനിയും േകൾക്കുകയും പർവ്വതം
പുകയുന്നത് കാണുകയും െചയ്തു; അത്
കണ്ടേപ്പാൾഅവർ ഭയന്നുവിറച്ച െകാണ്ട് ദൂരത്ത്
നിന്നു. 19അവർ േമാെശേയാട്: “നീ ഞങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കുക; ഞങ്ങൾ േകട്ട െകാള്ളാം;
ഞങ്ങൾ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ൈദവം
ഞങ്ങേളാടു സംസാരിക്കരുേത” എന്നു പറഞ്ഞു.
20 േമാെശ ജനേത്താട്: “ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
നിങ്ങെള പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ
പാപം െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ അവനിലുള്ള ഭയം
നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിനും അേ്രത
ൈദവം വന്നിരിക്കുന്നത്” എന്ന് പറഞ്ഞു.
21 അങ്ങെന ജനം ദൂരത്ത് നിന്നു; േമാെശേയാ
ൈദവംഇരുന്നഇരുളിെന്റഅടുത്തുെചന്നു.

22അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:്
“നീ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് ഇ്രപകാരം
പറയണം: ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട്
സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടുവേല്ലാ. 23 എെന്റ
സന്നിധിയിൽ െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെരേയാ
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെരേയാ നിങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കരുത.് 24 എനിക്ക് മണ്ണ െകാണ്ടു
ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി അതിേന്മൽ നിെന്റ
േഹാമയാഗങ്ങെളയും സമാധാനയാഗങ്ങെളയും
നിെന്റ ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും
അർപ്പിക്കണം. ഞാൻ എെന്റ നാമത്തിെന്റ
സ്മരണ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏതു സ്ഥലത്തും
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ഞാൻ നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കും. 25 കല്ല െകാണ്ട് എനിക്ക്
യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ െചത്തിയ
കല്ല െകാണ്ട് അത് പണിയരുത;് നിെന്റ
ആയുധംെകാണ്ട് അതിെന െതാട്ടാൽ നീ അത്
അശുദ്ധമാക്കും. 26 എെന്റ യാഗപീഠത്തിൽ
നിെന്റ നഗ്നത കാണാതിരിക്കുവാൻ നീ അതിെന്റ
പടികളിലൂെട കയറരുത.്

21
1 നീ അവരുെട മുമ്പാെക അറിയിേക്കണ്ട
നിയമങ്ങൾ ഇവയാണ്: 2 ഒരു എ്രബായദാസെന
വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയാൽ ആറുവർഷം േസവിച്ചിട്ട്
ഏഴാം വർഷം അവൻ ്രപതിഫലം ഒന്നും
ഇല്ലാെത സ്വത്രന്തനായി െപായ്െക്കാള്ളെട്ട.
3ഏകനായി വന്നു എങ്കിൽ ഏകനായി േപാകെട്ട;
അവന് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭാര്യയും
അവേനാടുകൂെട േപാകെട്ട. 4അവെന്റയജമാനൻ
അവന് ഭാര്യെയ െകാടുക്കുകയും അവൾ
അവന് പു്രതന്മാെരേയാ പു്രതിമാെരേയാ
്രപസവിക്കുകയും െചയ്തിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ഭാര്യയും
മക്കള ം യജമാനന് ആയിരിേക്കണം; അവൻ
ഏകനായി േപാകണം. 5 എന്നാൽ ദാസൻ:
ഞാൻ എെന്റ യജമാനെനയും എെന്റ
ഭാര്യെയയും മക്കെളയും സ്േനഹിക്കുന്നു;
ഞാൻ സ്വത്രന്തനായി േപാകുകയില്ല എന്ന്
ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ 6 യജമാനൻ അവെന
ൈദവസന്നിധിയിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ട് െചന്ന്
കതകിെന്റേയാ കട്ടളക്കാലിെന്റേയാ അടുക്കൽ
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നിർത്തി സൂചിെകാണ്ട് അവെന്റ *കാത് കുത്തി
തുളയ്ക്കണം; പിെന്നഅവൻഎേന്നക്കുംഅവന്
ദാസനായിരിക്കണം.

7 ഒരാൾ തെന്റ പു്രതിെയ ദാസിയായി
വിറ്റാൽ അവൾ ദാസന്മാെര േപാെല
സ്വത്രന്തയായി േപാകരുത.് 8 അവൾക്ക്
വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകിയ യജമാനന്
അവെള ഇഷ്ടെപ്പടാതിരുന്നാൽ അവെള
വീെണ്ടടുക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കണം;
അവെള ചതിച്ചതുെകാണ്ട് അന്യജാതിക്കാർക്ക്
വില്ക്കുവാൻ അവന് അധികാരമില്ല. 9അവൻ
അവെള തെന്റ പു്രതന് ഭാര്യയായി നിശ്ചയിച്ചാൽ
പു്രതിമാേരാട് എന്നേപാെല അവേളാടു
െപരുമാറണം. 10അവൻ മെറ്റാരുവെള ഭാര്യയായി
സ്വീകരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ ആദ്യഭാര്യയുെട
ഉപജീവനവും ഉടുപ്പ ം വിവാഹമുറയും
കുറയ്ക്കരുത.് 11ഈ മൂന്ന് കാര്യവും അവൻ
അവൾക്ക് െചയ്യാതിരുന്നാൽ അവെള പണം
വാങ്ങാെത െവറുെതവിട്ടയയ്ക്കണം.

12 ഒരു മനുഷ്യെന അടിച്ച െകാല്ല ന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 13 അവൻ
മുൻകൂട്ടി ആേലാചിക്കാെത െപെട്ടന്ന് അവെന്റ
കയ്യാൽസംഭവിച്ചതിനാൽഅവൻഓടിേപ്പാേകണ്ട
സ്ഥലം ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും. 14എന്നാൽ ഒരാൾ
മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച കൂട്ട കാരെന ചതിച്ച
െകാെന്നങ്കിൽ അവൻ മരിേക്കണ്ടതിന് നീ
അവെന എെന്റ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ച്
െകാണ്ടുേപാകണം.

* 21. 6 കാത് - െചവി
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15 തെന്റ അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ
അടിക്കുന്നവൻമരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.

16 ഒരുവൻ ഒരാെള േമാഷ്ടിച്ചിട്ട് അവെന
വില്ക്കുകേയാ അവെന്റ ൈകവശം അവെന
കണ്ടു പിടിക്കുകേയാ െചയ്താൽ അവൻ
മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.

17 തെന്റ അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ
ശപിക്കുന്നവൻമരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.

18 മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വഴക്കുകൂടി ഒരുവൻ
മറ്റവെന കല്ല െകാേണ്ടാ മുഷ്ടിെകാേണ്ടാ
കുത്തിയതിനാൽ അവൻ മരിച്ച േപാകാെത
കിടപ്പിലാകുകയും 19 പിെന്നയും എഴുേന്നറ്റ് വടി
ഊന്നി െവളിയിൽ നടക്കുകയും െചയ്താൽ
കുത്തിയവെന ശിക്ഷിക്കരുത;് എങ്കിലും
കുത്തിയവൻ സമയനഷ്ടത്തിന് പരിഹാരം
നൽകുകയും പൂർണ്ണസുഖം ആകുന്നതുവെര
കുേത്തറ്റവെന നല്ലവണ്ണം ചികിത്സിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യണം.

20 ഒരുവൻ തെന്റ ദാസെനേയാ ദാസിെയേയാ
തൽക്ഷണം മരിച്ച േപാകത്തക്കവണ്ണം
വടിെകാണ്ട് അടിച്ചാൽ അടിച്ചവൻ നിശ്ചയമായി
ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 21 എങ്കിലും ദാസൻ
ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അവെന
ശിക്ഷിക്കരുതു; ദാസൻഅവെന്റമുതലേല്ലാ.

22 മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വഴക്കുകൂടിയിട്ട
ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്്രതീെയ അടിച്ചതിനാൽ
ഗർഭം അലസിയതല്ലാെത അവൾക്ക്
മെറ്റാരു േദാഷവും വന്നിെല്ലങ്കിൽ അടിച്ചവൻ
ആ സ്്രതീയുെട ഭർത്താവ് ചുമത്തുന്ന
പിഴ െകാടുക്കണം; ന്യായാധിപന്മാർ
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വിധിക്കുന്നതുേപാെല അവൻ െകാടുക്കണം.
23 മറ്റ േദാഷം വന്നിട്ട െണ്ടങ്കിൽ ജീവന് പകരം
ജീവൻ െകാടുക്കണം. 24 കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ;്
പല്ലിന് പകരം പല്ല;് ൈകയ്ക്കു പകരം ൈക;
കാലിന് പകരം കാൽ; 25 െപാള്ളലിന് പകരം
െപാള്ളൽ; മുറിവിന് പകരം മുറിവ;് ചതവിന്
പകരം ചതവ്.

26 ഒരുവൻ അടിച്ച് തെന്റ ദാസെന്റേയാ
ദാസിയുെടേയാകണ്ണ്കളഞ്ഞാൽഅവൻകണ്ണിന്
പകരം അവെന സ്വത്രന്തനായി വിട്ടയയ്ക്കണം.
27 അവൻ തെന്റ ദാസെന്റേയാ ദാസിയുെടേയാ
പല്ല് അടിച്ച തകർത്താൽ അവൻ പല്ലിന് പകരം
അവെനസ്വത്രന്തനായി വിട്ടയയ്ക്കണം.

28 ഒരു കാള ഒരു പുരുഷെനേയാ സ്്രതീെയേയാ
കുത്തിെക്കാന്നാൽ ആ കാളെയ കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാല്ലണം; അതിെന്റ മാംസം തിന്നരുത;്
കാളയുെട ഉടമസ്ഥേനാ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ.
29 എന്നാൽ ആ കാളയ്ക്ക് കുത്തുന്ന
ശീലം ഉെണ്ടന്ന് ഉടമസ്ഥൻ അറിഞ്ഞിട്ട ം
അവൻ അതിെന സൂക്ഷിക്കാഞ്ഞതിനാൽ
അത് ഒരു പുരുഷെനേയാ സ്്രതീെയേയാ
െകാന്നുകളഞ്ഞാൽ ആ കാളെയ കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാല്ലണം; അതിെന്റ ഉടമസ്ഥനും മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. 30 േമാചന്രദവ്യം അവെന്റേമൽ
ചുമത്തിയാൽ തെന്റ ജീവെന്റ വീെണ്ടടുപ്പിനായി
തെന്റേമൽ ചുമത്തിയതു ഒെക്കയും അവൻ
െകാടുക്കണം. 31 അത് ഒരു ബാലെന
കുത്തിയാലും ഒരു ബാലെയ കുത്തിയാലും ഈ
നിയമ്രപകാരം അവേനാട് െചയ്യണം. 32കാള ഒരു
ദാസെനേയാ ദാസിെയേയാ കുത്തിയാൽഅവൻ
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അവരുെട ഉടമസ്ഥന് മുപ്പതു േശെക്കൽ† െവള്ളി
െകാടുക്കണം; കാളെയ െകാന്നുകളയുകയും
േവണം.

33 ഒരുവൻ ഒരു കുഴി തുറന്നുവക്കുകേയാ
കുഴി കുഴിച്ചേശഷം അത് മൂടാതിരിയ്ക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു കാളേയാ കഴുതേയാ
വീണാൽ, 34കുഴിയുെട ഉടമസ്ഥൻവിലെകാടുത്ത്
അതിെന്റ യജമാനന് തൃപ്തിവരുത്തണം;
എന്നാൽ ചത്തുേപായതു കുഴിയുെട
ഉടമസ്ഥനുള്ളതായിരിക്കണം.

35 ഒരാള െട കാള മെറ്റാരാള െട കാളെയ
കുത്തുകയും അത് ചത്തുേപാകുകയും
െചയ്താൽ അവർ ജീവേനാടിരിക്കുന്ന കാളെയ
വിറ്റ അതിെന്റ വില പകുെത്തടുക്കണം;
ചത്തുേപായതിെനയും പകുെത്തടുക്കണം.
36 അെല്ലങ്കിൽ ആ കാളയ്ക്ക് കുത്തുന്ന ശീലം
ഉെണ്ടന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട ം ഉടമസ്ഥൻ അതിെന
സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ കാളയ്ക്കു
പകരം കാളെയ െകാടുക്കണം; എന്നാൽ
ചത്തുേപായതുഅവനുള്ളതായിരിക്കണം.

22
1 ഒരാൾ ഒരു കാളെയേയാ ആടിെനേയാ
േമാഷ്ടിച്ച് അറുക്കുകേയാ വില്ക്കുകേയാ
െചയ്താൽ അവൻ ഒരു കാളയ്ക്ക് അഞ്ച്
കാളകെളയും, ഒരു ആടിന് നാല് ആടുകെളയും
പകരം െകാടുക്കണം. 2 രാ്രതിയിൽ
കള്ളൻ വീട് തുരക്കുേമ്പാൾ പിടിക്കെപ്പട്ട്
അടിെകാണ്ട് മരിച്ച േപായാൽ പിടിച്ചവൻ
കുറ്റക്കാരനല്ല. 3 എന്നാൽ പിടിക്കെപ്പടുന്നത്

† 21. 32 മുപ്പതു േശെക്കൽ 342 ്രഗാം
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പകൽേനരമാകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ
കുറ്റക്കാരനാണ്. കള്ളൻ ശരിയായ ്രപതിവിധി
െചയ്യണം; അവൻ വകയില്ലാത്തവെനങ്കിൽ
തെന്റ േമാഷണം നിമിത്തം അവെന വില ്ക്കണം.
4 േമാഷണവസ്തുവായ കാളെയേയാ
കഴുതെയേയാആടിെനേയാജീവേനാെടഅവെന്റ
ൈകവശം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവൻ ഇരട്ടി പകരം
െകാടുക്കണം.

5ഒരാൾ ഒരു വയലിേലാ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലാ
തെന്റ കന്നുകാലിെയഅഴിച്ച വിട്ട് തീറ്റിക്കുകേയാ
അത് മെറ്റാരാള െട വയലിൽ േമയുകേയാ
െചയ്താൽ അവൻ തെന്റ വയലിേലാ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിേലാ ഉള്ളതിൽ നിന്നും
ഉത്തമമായത് പകരം െകാടുക്കണം.

6തീവീണ്കാട് കത്തിയിട്ട് കറ്റക്കൂട്ടേമാവിളേവാ
നിലേമാ െവന്തുേപാെയങ്കിൽ തീ കത്തിച്ചവൻ
പകരം െകാടുക്കണം.

7ഒരാൾ കൂട്ട കാരെന്റഅടുക്കൽപണേമാ വല്ല
സാധനേമാ സൂക്ഷിക്കുവാൻഏല്പിച്ചിരിെക്കഅത്
അവെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് കളവുേപായാൽ കള്ളെന
പിടികിട്ടി എന്നു വരികിൽ കള്ളൻ ഇരട്ടി പകരം
െകാടുക്കണം. 8 കള്ളെന പിടികിട്ടാതിരുന്നാൽ
ആ വീട്ട കാരൻ കൂട്ട കാരെന്റ വസ്തു
അപഹരിച്ചിട്ട േണ്ടാ എന്ന് അറിയുവാൻ അവെന
ൈദവസന്നിധിയിൽ* െകാണ്ടുേപാകണം.
9 കാണാെതേപായ കാള, കഴുത, ആട്, വസ്്രതം
മുതലായ എന്തിെനെയങ്കിലും സംബന്ധിച്ച്
“ഇത് എനിക്കുള്ളത”് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞ്
കുറ്റം ചുമത്തിയാൽ രണ്ട് േപരുെടയും കാര്യം

* 22. 8 ൈദവസന്നിധിയിൽന്യായധിപെന്റഅടുക്കല ്
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ൈദവസന്നിധിയിൽ വരണം; കുറ്റക്കാരെനന്ന്
ൈദവം വിധിക്കുന്നവൻകൂട്ട കാരന് ഇരട്ടി പകരം
െകാടുക്കണം.

10 ഒരാൾ അയൽക്കാരെന്റ പക്കൽ കഴുത,
കാള, ആട് എന്നിങ്ങെന ഏെതങ്കിലും ഒരു
മൃഗെത്ത സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഏല്പിച്ചിരിെക്ക,
അത് ചത്തുേപാകുകേയാ അതിന് വല്ല
േകട് സംഭവിക്കുകേയാ ആരും കാണാെത
കളവുേപാകുകേയാ െചയ്താൽ 11 ഉടമസ്ഥെന്റ
വസ്തു താൻ അപഹരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്
യേഹാവെയെക്കാണ്ടുള്ള സത്യം രണ്ട് േപർക്കും
സമ്മതം ആയിരിക്കണം; ഉടമസ്ഥൻ അത്
സമ്മതിക്കണം; മറ്റവൻ പകരം െകാടുക്കണ്ട.
12 എന്നാൽ അത് അവെന്റ പക്കൽനിന്ന്
കളവുേപാെയങ്കിൽ അവൻഅതിെന്റ ഉടമസ്ഥന്
പകരം െകാടുക്കണം. 13 അത് കടിച്ച
കീറിേപ്പാെയങ്കിൽ അവൻ അതിന് െതളിവ്
െകാണ്ടുവരണം; കടിച്ച കീറിേപ്പായതിന് അവൻ
പകരം െകാടുക്കണ്ട.

14 ഒരാൾ കൂട്ട കാരേനാട് ഏെതങ്കിലും
മൃഗെത്തവായ്പ വാങ്ങിയിട്ട് ഉടമസ്ഥൻഅരിെക
ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ വല്ല േകട് സംഭവിക്കുകേയാ
ചത്തുേപാവുകേയാ െചയ്താൽ അവൻ
പകരം െകാടുക്കണം. 15 ഉടമസ്ഥൻ അരിെക
ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവൻ പകരം െകാടുക്കണ്ട;
അത് കൂലിക്ക് വാങ്ങിയെതങ്കിൽ അതിന്
കൂലിയുണ്ടേല്ലാ.

16 വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
കന്യകെയ ഒരാൾ വശീകരിച്ച് അവേളാടുകൂെട
ശയിച്ചാൽ അവൻ സ്്രതീധനം െകാടുത്ത്
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അവെള വിവാഹം കഴിക്കണം. 17 അവെള
അവന് െകാടുക്കുവാൻ അവള െട അപ്പന്
അേശഷം മനസ്സിെല്ലങ്കിൽഅവൻ കന്യകമാരുെട
സ്്രതീധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണംപണം െകാടുക്കണം.

18 †ക്ഷു്രദക്കാരത്തിെയ നീ ജീവേനാെട
െവക്കരുത.്

19 മൃഗേത്താടുകൂടി ശയിക്കുന്ന ഏവനും
മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.

20 യേഹാവയ്ക്ക് മാ്രതമല്ലാെത േവെറ
ൈദവങ്ങൾക്ക് യാഗം കഴിക്കുന്നവെന
നിർമ്മൂലമാക്കണം. 21 പരേദശിെയ
പീഡിപ്പിക്കരുത,് ഉപ്രദവിക്കയുമരുത;് നിങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിൽ പരേദശികൾ ആയിരുന്നുവേല്ലാ.
22 വിധവെയയും അനാഥെനയും നിങ്ങൾ
േക്ലശിപ്പിക്കരുത.് 23 അവെര ഏെതങ്കിലും
വിധത്തിൽ േക്ലശിപ്പിക്കുകയും അവർ എേന്നാട്
നിലവിളിക്കുകയും െചയ്താൽ ഞാൻ അവരുെട
നിലവിളി േകൾക്കും; 24 എെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച്
ഞാൻ വാൾെകാണ്ട് നിങ്ങെള െകാല്ല ം;
നിങ്ങള െട സ്്രതീകൾ വിധവമാരും നിങ്ങള െട
ൈപതങ്ങൾഅനാഥരുമായിത്തീരും.

25 എെന്റ ജനത്തിൽ നിെന്റ അടുക്കലുള്ള
ഒരു ദരി്രദന് പണം വായ്പ െകാടുത്താൽ
കടക്കാരെനേപ്പാെല െപരുമാറരുത;് അവേനാട്
പലിശ വാങ്ങുകയും അരുത.് 26നീ കൂട്ട കാരെന്റ
വസ്്രതം പണയം വാങ്ങിയാൽ സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുംമുെമ്പ മടക്കിെക്കാടുക്കണം.
27 അതുമാ്രതമാണേല്ലാ അവെന്റ പുതപ്പ്;

† 22. 18 ക്ഷു്രദക്കാരത്തി - ദുർമ്രന്തവാദം െചയ്യന്നവൾ
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അതുമാ്രതമാണേല്ലാ അവെന്റ ശരീരം മൂടുന്ന
വസ്്രതം; അവൻ പിെന്ന എന്ത് പുതച്ച് കിടക്കും?
അവൻ എേന്നാട് നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
േകൾക്കും;ഞാൻകൃപയുള്ളവനേല്ലാ.

28 നീ ൈദവെത്ത ദുഷിക്കരുത്; നിെന്റ
ജനത്തിെന്റ അധിപതിെയ ശപിക്കയുമരുത.്
29 നിെന്റ വിളവും ‡്രദാവകവർഗ്ഗവും
അർപ്പിക്കുവാൻ താമസിക്കരുത;് നിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതെന എനിക്ക് തരണം.
30 നിെന്റ കാളകളിലും ആടുകളിലും അങ്ങെന
തെന്ന; അത് ഏഴ് ദിവസം തള്ളേയാട്
കൂടി ഇരിക്കെട്ട; എട്ടാം ദിവസം അതിെന
എനിക്ക് തരണം. 31 നിങ്ങൾ എനിക്ക്
വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം; കാട്ട മൃഗം
കടിച്ച കീറിയ മാംസം തിന്നരുത.് നിങ്ങൾ
അതിെനനായ്ക്കൾക്ക് ഇട്ട കളയണം.

23
1 നിങ്ങൾ വ്യാജവർത്തമാനം ്രപചരിപ്പിക്കരുത;്
കള്ളസ്സാക്ഷിയായിരിക്കുവാൻ ദുഷ്ടേനാടുകൂെട
േചരരുത.് 2 ഭൂരിപക്ഷേത്താട് േചർന്ന്
േദാഷം െചയ്യരുത;് ന്യായത്തിന് എതിരായി
ഭൂരിപക്ഷേത്താട് േചർന്ന് വ്യവഹാരത്തിൽ
സാക്ഷ്യം പറയരുത.് 3 ദരി്രദെന്റ വ്യവഹാരത്തിൽ
അവേനാട് പക്ഷേഭദം കാണിക്കരുത.്

4 നിെന്റ ശ്രതുവിെന്റ കാളേയാ കഴുതേയാ
വഴിെതറ്റിയതായി കണ്ടാൽ അതിെന അവെന്റ
അടുക്കൽ തിരിെക എത്തിക്കണം. 5 നിെന്ന
‡ 22. 29 ്രദാവകവർഗ്ഗം - ചക്കുകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വീേഞ്ഞാ
എണ്ണേയാ
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േദ്വഷിക്കുന്നവെന്റ കഴുത ചുമടുമായി
വീണുകിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവെന വിചാരിച്ച്
അതിെനഅഴിച്ച വിടുവാൻ മടിക്കരുത.്അതിെന
അഴിച്ച വിടുവാൻഅവെനസഹായിക്കണം.

6 ദരി്രദെന്റ വ്യവഹാരത്തിൽ അവന് നീതി
നിേഷധിക്കരുത.് 7 െതറ്റായ കുറ്റാേരാപണം
വിട്ട് അകന്നിരിക്കുക; കുറ്റമില്ലാത്തവെനയും
നീതിമാെനയും െകാല്ലരുത;് ഞാൻ ദുഷ്ടെന
നീതീകരിക്കുകയില്ലേല്ലാ. 8 ൈകക്കൂലി
കാഴ്ചയുള്ളവെര* കുരുടരാക്കുകയും
നീതിമാന്മാരുെട വാക്കുകെള മറിച്ച കളയുകയും
െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് നീ ൈകക്കൂലി വാങ്ങരുത.്
9 പരേദശിെയ ഉപ്രദവിക്കരുത:് നിങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിൽ പരേദശികളായിരുന്നതുെകാണ്ട്
പരേദശിയുെടഅനുഭവംഅറിയുന്നുവേല്ലാ.

10 ആറ് വർഷം നിെന്റ നിലം വിതച്ച് വിളവ്
എടുത്തുെകാള്ള ക. 11 ഏഴാം വർഷത്തിേലാ
അത് ഉഴവുെചയ്യാെത െവറുെത ഇടുക; നിെന്റ
ജനത്തിെല ദരി്രദന്മാർ അതിൽനിന്ന് കഴിക്കെട്ട;
അവർ േശഷിപ്പിക്കുന്നത് കാട്ട മൃഗങ്ങൾ
തിന്നെട്ട. നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടവും
ഒലിവുേതാട്ടവും സംബന്ധിച്ച ം അങ്ങെന തെന്ന
െചയ്യ ക. 12 ആറ് ദിവസം േവല െചയ്യ ക;
ഏഴാം ദിവസം നിെന്റ കാളയും കഴുതയും
വി്രശമിക്കുവാനും നിെന്റ ദാസിയുെട പു്രതനും
പരേദശിയും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും േവണ്ടി നീ
സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം. 13 ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
കല്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ്രശദ്ധ െവക്കണം;

* 23. 8 കാഴ്ചയുള്ളവെരഅധികാരികള ്
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അന്യൈദവങ്ങേളാട് ്രപാർത്ഥിക്കരുത;് അത്
നിെന്റവായിൽനിന്ന് േകൾക്കുകയുംഅരുത.്

14 വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ്രപാവശ്യം എനിക്ക്
ഉത്സവം ആചരിക്കണം. 15 പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം ആചരിക്കണം; ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ആബീബ് മാസത്തിൽ
നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഏഴ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം തിന്നുക; അന്നേല്ലാ നീ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് േപാന്നത്. എന്നാൽ െവറും കേയ്യാെട
നിങ്ങൾ എെന്റ മുമ്പാെക വരരുത.് 16 വയലിൽ
വിതച്ച വിതയുെട ആദ്യഫലെമടുക്കുന്ന
െകായ്ത്തുെപരുനാള ം വർഷാവസാനത്തിൽ
വയലിൽനിന്ന് നിെന്റ േവലയുെട ഫലം
േശഖരിക്കുേമ്പാൾ കായ്കനിെപ്പരുനാള ം
ആചരിക്കണം. 17 വർഷത്തിൽ മൂന്ന്
്രപാവശ്യം പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും കർത്താവായ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെകവരണം.

18 യാഗരക്തം പുളിപ്പ ള്ള അപ്പേത്താടുകൂടി
അർപ്പിക്കരുത;് യാഗേമദസ്സ് ്രപഭാതംവെര
ഇരിക്കുകയുമരുത.് 19 നിെന്റ ഭൂമിയുെട
ആദ്യവിളവുകളിെല ഏറ്റവും നല്ലഫലങ്ങൾ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
െകാണ്ടുവരണം. ആട്ടിൻകുട്ടിെയ തള്ളയുെട
പാലിൽപാകം െചയ്യരുത.്

20 ഇതാ, വഴിയിൽ നിെന്ന കാേക്കണ്ടതിനും
ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക്
നിെന്ന െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിനും ഞാൻ ഒരു
ദൂതെന നിെന്റ മുമ്പിൽ അയക്കുന്നു. 21 നീ
അവെന ്രശദ്ധിച്ച് അവെന്റ വാക്ക് േകൾക്കണം;
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അവെന ്രപേകാപിപ്പിക്കരുത;് എെന്റ നാമം
അവനിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട†് അവൻ നിങ്ങള െട
അതി്രകമങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയില്ല;. 22 എന്നാൽ
നീ അവെന്റ വാക്ക് ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട് ഞാൻ
കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും െചയ്താൽ നിെന്ന
പകയ്ക്കുന്നവെര ഞാൻ പകയ്ക്കും; നിെന്ന
െഞരുക്കുന്നവെര ഞാൻ െഞരുക്കും. 23എെന്റ
ദൂതൻ നിനക്ക് മുമ്പായി നടന്ന് നിെന്നഅേമാര്യർ,
ഹിത്യർ,െപരിസ്യർ,കനാന്യർ,ഹിവ്യർ,െയബൂസ്യർ
എന്നിവരുെട േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപാകും;
അവെര ഞാൻ നിർമ്മൂലമാക്കും. 24അവരുെട
േദവന്മാെര നമസ്കരിക്കരുത;് അവെയ
േസവിക്കരുത;് അവരുെട ്രപവൃത്തികൾേപാെല
്രപവർത്തിക്കരുത;് അവെര‡അേശഷം നശിപ്പിച്ച്
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങെള തകർത്തുകളയണം.
25 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ തെന്ന
േസവിക്കുവിൻ; എന്നാൽ അവൻ നിെന്റ
അപ്പെത്തയും െവള്ളെത്തയും അനു്രഗഹിക്കും;
ഞാൻ േരാഗങ്ങെള നിെന്റ നടുവിൽനിന്ന്
അകറ്റിക്കളയും. 26 ഗർഭം അലസുന്നവള ം
§മച്ചിയും നിെന്റ േദശത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല; നിനക്ക്
ഞാൻ ദീർഘായുസ്സ് തരും. 27എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള
ഭയം നീ െചല്ല ന്നിടത്തുള്ള ജാതികള െട
മുൻമ്പിൽ അയച്ച് അവെര അമ്പരപ്പിക്കും.
അങ്ങെന നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ

† 23. 21 എെന്റ നാമം അവനിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവെന്റ
നാമം അവനിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട,് ഞാന് പൂര് ണ്ണ അധികാരം
െകാടുക്കുേമ്പാള ് ‡ 23. 24 അവെര ൈദവങ്ങള് എന്നു
വിളിക്കുന്നവെര § 23. 26 മച്ചി - ്രപസവിക്കാൻകഴിയാത്തസ്്രതീ
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മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 28 നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് ഹിവ്യെനയും കനാന്യെനയും
ഹിത്യെനയും ഓടിച്ച കളവാൻ ഞാൻ നിനക്ക്
മുമ്പായി കടന്നലിെന അയയ്ക്കും. 29 േദശം
ശൂന്യമാകാെതയും കാട്ട മൃഗം നിനക്ക്
ബാധയായി െപരുകാെതയും ഇരിക്കുവാൻ
ഒരു വർഷംെകാണ്ട് ഞാൻ അവെര
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയുകയില്ല.
30 നീ സന്താനസമ്പന്നമായി േദശം
ൈകവശമാക്കുന്നതുവെര ഞാൻ അവെര
്രകേമണ നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും.
31 ഞാൻ നിെന്റ േദശം െചങ്കടൽ തുടങ്ങി
െഫലിസ്ത്യരുെട കടൽ വെരയും മരുഭൂമി
തുടങ്ങി നദിവെരയും വ്യാപിപ്പിയ്ക്കും;
േദശത്തിെല നിവാസികെള നിങ്ങള െട കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കും; നീ അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിച്ച കളയണം. 32 അവേരാടും അവരുെട
േദവന്മാേരാടും നീ ഉടമ്പടി െചയ്യരുത.് 33 നീ
എേന്നാട് പാപം െചയ്യ വാൻ അവർ കാരണം
ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ നിെന്റ േദശത്ത്
വസിക്കരുത.് നീ അവരുെട േദവന്മാെര
േസവിച്ചാൽ*അത് നിനക്ക് െകണിയായി തീരും.

24
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
പറഞ്ഞു: “നീയും അഹേരാനും നാദാബും
അബീഹൂവും യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപത്
േപരും യേഹാവയുെട അടുക്കൽ കയറിവന്ന്

* 23. 33 നീഅവരുെട േദവന്മാെര േസവിച്ചാൽഅവര് അവരുെട
േദവന്മാെര േസവിച്ചാൽ
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ദൂരത്തുനിന്ന് നമസ്കരിക്കുവിൻ. 2 േമാെശ
മാ്രതം യേഹാവയുെടഅടുത്തുവരെട്ട. മറ്റള്ളവർ
അടുത്തുവരരുത;് ജനം അവേനാടുകൂടി കയറി
വരുകയുമരുത”്എന്ന്കല്പിച്ച . 3അേപ്പാൾേമാെശ
വന്ന് യേഹാവയുെട വചനങ്ങള ം ന്യായങ്ങള ം
എല്ലാം ജനെത്ത അറിയിച്ച . “യേഹാവ കല്പിച്ച
സകല കാര്യങ്ങള ം ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം” എന്ന്
ജനെമാെക്കയും ഏകസ്വരേത്താെട ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 4േമാെശയേഹാവയുെടകല്പ്നകെളല്ലാം
എഴുതിഅതികാലത്ത്എഴുേന്നറ്റ് പർവ്വതത്തിെന്റ
അടിവാരത്ത് ഒരു യാഗപീഠവും യി്രസാേയലിെന്റ
പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങള െട എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച്
പ്രന്തണ്ട് തൂണുകള ം പണിതു. 5 പിെന്ന അവർ
യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ ചില ബാല്യക്കാെര
അയച്ച ; അവർ േഹാമയാഗങ്ങൾ കഴിച്ച്
യേഹാവയ്ക്ക് സമാധാനയാഗങ്ങളായി
കാളകെളയും അർപ്പിച്ച . 6 േമാെശ രക്തത്തിൽ
പകുതി എടുത്ത് പാ്രതങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച ;
രക്തത്തിൽ പാതി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
തളിച്ച . 7 അവൻ നിയമപുസ്തകം എടുത്ത്
ജനം േകൾെക്ക വായിച്ച . യേഹാവ
കല്പിച്ചെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ച
നടക്കുെമന്ന്അവർപറഞ്ഞു. 8അേപ്പാൾ േമാെശ
രക്തം എടുത്ത് ജനത്തിേന്മൽ തളിച്ച *; “ഈ
സകലവചനങ്ങള ം ആധാരമാക്കി യേഹാവ
നിങ്ങേളാട് െചയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിെന്റ
രക്തം ഇതാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 അനന്തരം
േമാെശയുംഅഹേരാനും നാദാബുംഅബീഹൂവും

* 24. 8 അേപ്പാൾ േമാെശ രക്തം എടുത്ത് ജനത്തിേന്മൽ
തളിച്ച യേഹാവ നിങ്ങള മായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഏര് െപ്പടുന്ന
ഉടമ്പടിയുെട രക്തം
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യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപത് േപരുംകൂടി
കയറിെച്ചന്നു. 10 അവർ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവെത്ത കണ്ടു; അവിടുെത്ത പാദങ്ങൾക്ക്
കീെഴ നീലക്കല്ല് പാകിയ തളം േപാെലയും
ആകാശത്തിെന്റ സ്വച്ഛതേപാെലയും ആയിരുന്നു.
11 യി്രസാേയൽ മക്കള െട ്രപമാണികൾക്ക്
തൃക്കയ്യാൽ ഒന്നും ഭവിച്ചില്ല; അവർ ൈദവെത്ത
കണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾകഴിച്ച .

12 പിെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട്: “നീ എെന്റ
അടുക്കൽ പർവ്വതത്തിൽ കയറിവന്ന് അവിെട
ഇരിയ്ക്കുക; ഞാൻ നിനക്ക് കല്പലകകള ം നീ
അവെര ഉപേദശിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ എഴുതിയ
ന്യായ്രപമാണവും കല്പനകള ം തരും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 13 അങ്ങെന േമാെശയും
അവെന്റ ശു്രശൂഷക്കാരനായ േയാശുവയും
എഴുേന്നറ്റ,് േമാെശ ൈദവത്തിെന്റ പർവ്വതത്തിൽ
കയറി. 14 അവൻ മൂപ്പന്മാേരാട:് “ഞങ്ങൾ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ മടങ്ങിവരുേവാളം
ഇവിെട താമസിക്കുവിൻ; അഹേരാനും ഹൂരും
നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടേല്ലാ; ആർെക്കങ്കിലും
വല്ല കാര്യവുമുണ്ടായാൽ അവൻ അവരുെട
അടുക്കൽ െചല്ലെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു. 15അങ്ങെന
േമാെശ പർവ്വതത്തിൽ കയറിേപ്പായി; ഒരു േമഘം
പർവ്വതെത്ത മൂടി. 16 യേഹാവയുെട േതജസ്സ ം
സീനായി പർവ്വതത്തിൽ ആവസിച്ച . േമഘം
ആറുദിവസം അതിെന മൂടിയിരുന്നു; അവൻ
ഏഴാം ദിവസം േമഘത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്ന്
േമാെശെയ വിളിച്ച . 17 യേഹാവയുെട
േതജസ്സിെന്റ കാഴ്ച പർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിൽ
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കത്തുന്ന തീേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
േതാന്നി. 18 േമാെശേയാ േമഘത്തിെന്റ നടുവിൽ
പർവ്വതത്തിൽ കയറി. േമാെശ നാല്പത് പകലും
നാല്പത് രാവും പർവ്വതത്തിൽആയിരുന്നു.

25
1യേഹാവേമാെശേയാട്കല്പിച്ചത്എെന്തന്നാൽ:

2 എനിക്ക് വഴിപാട് െകാണ്ടുവരുവാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറയുക; നല്ല
മനേസ്സാെട തരുന്ന ഏവേനാടും നിങ്ങൾ
എനിക്കുേവണ്ടി വഴിപാട് വാങ്ങണം. 3അവേരാട്
വാേങ്ങണ്ട വഴിപാടുകൾ: െപാന്ന്, െവള്ളി,
താ്രമം, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, 4 ചുവപ്പ നൂൽ,
പഞ്ഞിനൂൽ, േകാലാട്ട േരാമം, 5 ചുവപ്പിച്ച
ആട്ട െകാറ്റേന്താൽ, തഹശുേതാൽ*, ഖദിരമരം;
6 വിളക്കിന് എണ്ണ, അഭിേഷകൈതലത്തിനും
പരിമളധൂപത്തിനും സുഗന്ധവർഗ്ഗം,
7ഏേഫാദിനും †മാർപതക്കത്തിനും പതിക്കുവാൻ
േഗാേമദകക്കല്ല,് രത്നങ്ങൾ എന്നിവ തെന്ന.
8 ഞാൻ അവരുെട നടുവിൽ വസിക്കുവാൻ
അവർഎനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം.
9 തിരുനിവാസവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങള ം
ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മാതൃക്രപകാരം
ഉണ്ടാക്കണം.

10ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഒരു െപട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം;
അതിന് രണ്ടരമുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം
വീതിയും ഒന്നര മുഴം ഉയരവും േവണം. 11അത്
മുഴുവനും തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിയണം;അകത്തും

* 25. 5 തഹശുേതാൽ കടല ് മൃഗത്തിെന്റ േതാല് † 25. 7
മാർപതക്കം - െനഞ്ചിൽധരിക്കുന്നവസ്്രതം
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പുറത്തും െപാതിയണം; അതിെന്റ ചുറ്റ ം
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ഒരു വക്കും ഉണ്ടാക്കണം.
12 അതിന് നാല് െപാൻവളയങ്ങൾ വാർപ്പിച്ച്
നാല് കാലിലും ഇപ്പ റത്ത് രണ്ട് വളയങ്ങള ം
അപ്പ റത്ത് രണ്ട് വളയങ്ങള മായി തറയ്ക്കണം.
13 ഖദിരമരംെകാണ്ട് തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി
െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിയണം. 14 തണ്ടുകളാൽ
െപട്ടകം ചുമേക്കണ്ടതിന് െപട്ടകത്തിെന്റ
വശങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിലൂെട അവ
കടത്തണം. 15 തണ്ടുകൾ െപട്ടകത്തിെന്റ
വളയങ്ങളിൽഇരിക്കണം;അവെയഅതിൽനിന്ന്
ഊരരുത.് 16ഞാൻ തരുവാനിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം
െപട്ടകത്തിൽ െവക്കണം. 17 തങ്കംെകാണ്ട്
കൃപാസനം‡ ഉണ്ടാക്കണം; അതിെന്റ നീളം രണ്ടര
മുഴവും വീതി ഒന്നര മുഴവും ആയിരിക്കണം.
18 െപാന്നുെകാണ്ട് രണ്ട് െകരൂബുകെള
ഉണ്ടാക്കണം; കൃപാസനത്തിെന്റ രണ്ട്
അറ്റത്തും അടിച്ച പരത്തിയ െപാന്നുെകാണ്ട്
അവെയ ഉണ്ടാക്കണം. 19 ഒരു െകരൂബിെന
ഒരറ്റത്തും രണ്ടാമെത്ത െകരൂബിെന മെറ്റ
അറ്റത്തും ഉണ്ടാക്കണം. െകരൂബുകൾ
കൃപാസനത്തിെന്റ ഭാഗമായി േതാേന്നണ്ടതിന്
അതിെന്റരണ്ട്അറ്റവുമായിബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
20 െകരൂബുകൾ മുകളിേലക്കു ചിറകുവിടർത്തി
ചിറകുെകാണ്ട് കൃപാസനെത്ത മൂടുകയും
തമ്മിൽ അഭിമുഖമായിരിക്കുകയും േവണം.
െകരൂബുകള െട മുഖം കൃപാസനത്തിന് േനെര
ഇരിക്കണം. 21 കൃപാസനെത്ത െപട്ടകത്തിന്
മീെത െവക്കണം; ഞാൻ തരുവാനിരിക്കുന്ന
‡ 25. 17 കൃപാസനം മൂടി,അടപ്പ്
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സാക്ഷ്യം െപട്ടകത്തിനകത്ത് െവക്കണം.
22അവിെടഞാൻകൃപാസനത്തിന് മുകളിൽനിന്ന്,
സാക്ഷ്യെപ്പട്ടകത്തിേന്മൽ നില്ക്കുന്ന,
രണ്ട് െകരൂബുകള െട നടുവിൽ, നിനക്ക്
്രപത്യക്ഷനാകും. യി്രസാേയൽമക്കൾക്കായി
ഞാൻനിേന്നാട് കല്പിക്കുവാനിരിക്കുന്നസകലവും
നിേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്യ ം.

23 ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഒരു േമശ ഉണ്ടാക്കണം.
അതിെന്റ നീളം രണ്ട് മുഴവും വീതി ഒരു
മുഴവും ഉയരം ഒന്നര മുഴവും ആയിരിക്കണം.
24 അത് തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞ് ചുറ്റ ം
െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു വക്കും ഉണ്ടാക്കണം.
25 ചുറ്റ ം അതിന് നാല് വിരൽ വീതിയുള്ള
ഒരു ചട്ടവും ചട്ടത്തിന് ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട്
ഒരു വക്കും ഉണ്ടാക്കണം. 26 അതിന് നാല്
െപാൻവളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം; വളയം നാല്
കാലിെന്റയും പാർശ്വങ്ങളിൽ തറയ്ക്കണം.
27 േമശ ചുമേക്കണ്ടതിന് തണ്ട് ഇടുവാൻ
േവണ്ടി വളയം ചട്ടേത്താട് േചർന്നിരിേക്കണം.
28 തണ്ടുകൾ ഖദരിമരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി
െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിേയണം; അവ െകാണ്ട്
േമശ ചുമക്കണം. 29 അതിെന്റ തളികകള ം
കരണ്ടികള ം പകരുന്നതിനുള്ള കുടങ്ങള ം
കിണ്ടികള ം ഉണ്ടാക്കണം; തങ്കംെകാണ്ട് അവെയ
ഉണ്ടാക്കണം. 30 േമശേമൽ നിത്യം കാഴ്ചയപ്പം
എെന്റമുമ്പാെക െവക്കണം.

31 തങ്കംെകാണ്ട് ഒരു നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കണം.
നിലവിളക്ക് അടിച്ച പരത്തിയ തങ്കം
െകാണ്ടായിരിക്കണം. അതിെന്റ ചുവടും
തണ്ടും പുഷ്പപുടങ്ങള ം മുട്ട കള ം പൂക്കള ം
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അതിൽനിന്ന് തെന്ന ആയിരിക്കണം.
32നിലവിളക്കിെന്റമൂന്ന് ശാഖ ഒരു വശത്തുനിന്നും
നിലവിളക്കിെന്റ മൂന്ന് ശാഖ മെറ്റ വശത്ത് നിന്നും
ഇങ്ങെന ആറ് ശാഖ അതിെന്റ വശങ്ങളിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടണം. 33 ഒരു ശാഖയിൽ ഓേരാ മുട്ട ം
ഓേരാ പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല മൂന്ന്
പുഷ്പപുടങ്ങള ം മെറ്റാരു ശാഖയിൽ ഓേരാ
മുട്ട ം ഓേരാ പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല
മൂന്ന് പുഷ്പപുടങ്ങള ം ഉണ്ടായിരിക്കണം;
നിലവിളക്കിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന ആറ്
ശാഖയ്ക്കും അങ്ങെന തെന്ന േവണം.
34 വിളക്കുതണ്ടിേലാ, മുട്ട കേളാടും പൂക്കേളാടും
കൂടിയ ബദാംപൂേപാെല നാല് പുഷ്പപുടങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 35 അതിൽനിന്നുള്ള രണ്ടു
ശാഖയ്ക്ക് കീെഴ ഒരു മുട്ട ം മറ്റ രണ്ടു ശാഖയ്ക്ക്
കീെഴ ഒരു മുട്ട ം മറ്റ രണ്ടു ശാഖയ്ക്ക് കീെഴ ഒരു
മുട്ട ം ഇങ്ങെന നിലവിളക്കിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന
ആറ് ശാഖകൾക്കും േവണം. 36 അവയുെട
മുട്ട കള ം ശാഖകള ം അതിൽനിന്ന് തെന്ന
ആയിരിക്കണം; മുഴുവനും അടിച്ച പരത്തിയ
തങ്കംെകാണ്ട് ഒറ്റ പണി ആയിരിക്കണം.
37 അതിന് ഏഴ് ദീപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി േനെര
മുേമ്പാട്ട് ്രപകാശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
ദീപങ്ങെള െകാളത്തണം. 38 അതിെന്റ
ചവണകള ം കരിന്തിരിപ്പാ്രതങ്ങള ം തങ്കംെകാണ്ട്
ആയിരിക്കണം. 39അതും ഈ ഉപകരണങ്ങൾ
ഒെക്കയും ഒരു താലന്ത§് തങ്കംെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കണം. 40പർവ്വതത്തിൽവച്ച് കാണിച്ച തന്ന

§ 25. 39 താലന്ത് 35കിേലാ്രഗാം
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മാതൃക്രപകാരം അവെയ ഉണ്ടാക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം.

26
1 പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ എന്നിവ െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പത്ത്
*മൂടുശീലെകാണ്ട് തിരുനിവാസം നിർമ്മിക്കണം.
െനയ്ത്തുകാരെന്റചി്രതപ്പണിയായ െകരൂബുകൾ
അവയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 2 ഓേരാ
മൂടുശീലയ്ക്കും ഇരുപെത്തട്ട് മുഴം നീളവും നാല്
മുഴം വീതിയും ഇങ്ങെന മൂടുശീലയ്െക്കല്ലാം
ഒേര അളവ് ആയിരിക്കണം. 3അഞ്ച് മൂടുശീല
ഒേന്നാെടാന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം; മെറ്റ അഞ്ച്
മൂടുശീലയും ഒേന്നാെടാന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
4 ഇങ്ങെന ഇണച്ചണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത
വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട
വിള മ്പിൽ നീലനൂൽെകാണ്ട് കണ്ണി ഉണ്ടാക്കണം;
രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട പുറെത്ത മൂടുശീലയുെട
വിള മ്പിലും അങ്ങെന തെന്ന ഉണ്ടാക്കണം. 5 ഒരു
മൂടുശീലയിൽ അമ്പത് കണ്ണി ഉണ്ടാക്കണം;
രണ്ടാമെത്ത വിരിയിലുള്ള മൂടുശീലയുെട
വിള മ്പിലും അമ്പത് കണ്ണി ഉണ്ടാക്കണം; കണ്ണി
േനർക്കുേനെരആയിരിക്കണം. 6 െപാന്നുെകാണ്ട്
അമ്പത് െകാളത്തും ഉണ്ടാക്കണം; തിരുനിവാസം
ഒന്നായിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മൂടുശീലകെള
െകാളത്തുെകാണ്ട് ഒന്നിച്ച് േയാജിപ്പിക്കണം.
7 തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ മൂടുവിരിയായി
േകാലാട്ട േരാമം െകാണ്ട് മൂടുശീല ഉണ്ടാക്കണം;

* 26. 1 മൂടുശീല - രണ്ട് ഭാഗങ്ങെളയും േവർതിരിക്കുന്നമറ
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പതിെനാന്ന് മൂടുശീല േവണം. 8 ഓേരാ
മൂടുശീലയ്ക്കും മുപ്പത് മുഴം നീളവും നാല്
മുഴം വീതിയും േവണം. ഇങ്ങെന മൂടുശീല
പതിെനാന്നിനും ഒേര അളവ് ആയിരിക്കണം.
9 അഞ്ച് മൂടുശീല ഒന്നായും ആറ് മൂടുശീല
ഒന്നായും േയാജിപ്പിച്ച് ആറാമെത്ത മൂടുശീല
കൂടാരത്തിെന്റ മുൻവശത്ത് മടക്കി ഇടണം.
10 േയാജിപ്പിച്ച ണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത വിരിയുെട
അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിൽ
അമ്പത് കണ്ണിയും രണ്ടാമെത്ത വിരിയിെല
മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിൽ അമ്പത് കണ്ണിയും
ഉണ്ടാക്കണം. 11 താ്രമംെകാണ്ട് അമ്പത്
െകാളത്ത് ഉണ്ടാക്കി െകാളത്ത് കണ്ണിയിൽ
ഇട്ട് കൂടാരം ഒന്നായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
േയാജിപ്പിക്കണം. 12 മൂടുവിരിയുെട മൂടുശീലയിൽ
മിച്ചമായി കവിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പാതി
മൂടുശീല തിരുനിവാസത്തിെന്റ പിൻവശത്ത്
തൂക്കിയിടണം. 13 മൂടുവിരിയുെട മൂടുശീല
നീളത്തിൽ അവേശഷിക്കുന്നത് ഇപ്പ റത്ത്
ഒരു മുഴവും അപ്പ റത്ത് ഒരു മുഴവും ഇങ്ങെന
തിരുനിവാസെത്ത മൂടത്തക്കവണ്ണം അതിെന്റ
രണ്ടു വശങ്ങളിലും തൂങ്ങിക്കിടക്കണം.
14 ചുവപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റേന്താൽെകാണ്ട്
മൂടുവിരിക്ക് ഒരു പുറമൂടിയും അതിെന്റ മീെത
തഹശുേതാൽ†െകാണ്ട് ഒരു പുറമൂടിയും
ഉണ്ടാക്കണം.

15 തിരുനിവാസത്തിന് ഖദിരമരംെകാണ്ട്
നിവർന്ന് നില്ക്കുന്ന പലകകള ം ഉണ്ടാക്കണം.

† 26. 14 തഹശുേതാൽകടല ്മൃഗത്തിെന്റ േതാല ്
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16ഓേരാ പലകയ്ക്കും പത്തുമുഴം നീളവും ഒന്നര
മുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 17 ഓേരാ
പലകയ്ക്കും ഒേന്നാെടാന്ന് േചർന്നിരിക്കുന്നരണ്ടു
‡കുടുമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, തിരുനിവാസത്തിെന്റ
എല്ലാ പലകയ്ക്കും അങ്ങെന തെന്ന
ഉണ്ടാക്കണം. 18 തിരുനിവാസത്തിന് പലകകൾ
ഉണ്ടാക്കണം; െതക്ക് വശേത്തക്ക് ഇരുപത്
പലക. 19 ഇരുപത് പലകയ്ക്കും താെഴ
െവള്ളിെകാണ്ട് നാല്പത് §ചുവട,് ഒരു പലകയുെട
അടിയിൽ രണ്ട് കുടുെമക്കു രണ്ട് ചുവടും മെറ്റാരു
പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ട് കുടുെമക്കു രണ്ട്
ചുവടും ഇങ്ങെന ഇരുപത് പലകയുെടയും
അടിയിൽ െവള്ളിെകാണ്ട് നാല്പത് ചുവട്
ഉണ്ടാക്കണം. 20 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
മറുപുറത്ത് വടക്കുവശേത്തക്ക് ഇരുപത്
പലകയും ഒരു പലകയുെട താെഴ രണ്ട് ചുവട,്
21 മെറ്റാരു പലകയുെട താെഴ രണ്ട് ചുവട,്
ഇങ്ങെന അവയ്ക്ക് നാല്പത് െവള്ളിച്ച വടും
ഉണ്ടാക്കണം. 22 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
പിൻവശത്ത് പടിഞ്ഞാേറാട്ട് ആറ് പലക
ഉണ്ടാക്കണം. 23 തിരുനിവാസത്തിെന്റ രണ്ട്
വശത്തുമുള്ള മൂലയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് പലക
ഉണ്ടാക്കണം. 24ഇവ താെഴ ഇരട്ടിയായിരിക്കണം;
േമലറ്റത്ത് ഒന്നാം വളയംവെര തമ്മിൽ േചർന്ന്
ഒറ്റയായിരിക്കണം; രണ്ടിലും അങ്ങെന തെന്ന
േവണം; അവ രണ്ട് മൂലയ്ക്കും ഇരിക്കണം.
25 ഇങ്ങെന എട്ട് പലകയും അവയുെട
‡ 26. 17 കുടുമ - ഒരു പലക മെറ്റാന്നിേലക്ക് േചർക്കുന്നതിനായി
പലകയുെടഅ്രഗത്തിലുള്ളമുഴച്ചിരിക്കുന്നഭാഗം § 26. 19 ചുവട്
-കുടുമ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതുള
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െവള്ളിച്ച വട്, ഒരു പലകയുെട അടിയിൽ
രണ്ട് ചുവട് മെറ്റാരു പലകയുെട അടിയിൽ
രണ്ട് ചുവട് ഇങ്ങെന പതിനാറ് െവള്ളിച്ച വടും
േവണം. 26 ഖദിരമരംെകാണ്ടു *അന്താഴങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കണം; തിരുനിവാസത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗെത്ത പലകയ്ക്ക് അഞ്ച് അന്താഴം
27 തിരുനിവാസത്തിെന്റ മറുഭാഗെത്ത പലകക്ക്
അഞ്ച് അന്താഴം, തിരുനിവാസത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്ത് പിൻവശെത്ത പലകക്ക്
അഞ്ച് അന്താഴം. 28 നടുവിലെത്ത അന്താഴം
പലകയുെട നടുവിൽ ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന്
മെറ്റ അറ്റേത്താളം െചല്ല ന്നതായിരിക്കണം.
29 പലക െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിയുകയും
അന്താഴം ഇടുവാനുള്ള അവയുെട വളയങ്ങൾ
െപാന്നുെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും േവണം;
അന്താഴങ്ങൾ െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിയണം.
30 അങ്ങെന പർവ്വതത്തിൽവച്ച് കാണിച്ച തന്ന
്രപമാണ്രപകാരം നീ തിരുനിവാസം നിർമ്മിക്കണം.

31 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് ഒരു
തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കണം; െനയ്ത്തുകാരെന്റ
ചി്രതപ്പണിയായ െകരൂബുകള ള്ളതായി അതിെന
ഉണ്ടാക്കണം. 32 െപാന്ന് െപാതിഞ്ഞതും
െപാൻെകാളത്തുള്ളതും െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള
നാല് ചുവടിേന്മൽ നില ്ക്കുന്നതുമായ നാല്
ഖദിരസ്തംഭങ്ങളിേന്മൽ അത് തൂക്കിയിടണം.
33 െകാളത്തുകളിൽ തിരശ്ശീല തൂക്കി
സാക്ഷ്യെപ്പട്ടകം തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്ത്
െകാണ്ടുെചന്ന് െവക്കണം; തിരശ്ശീല

* 26. 26 അന്താഴം -കുറുെകയുള്ളഅഴി,സാക്ഷ
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വിശുദ്ധസ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധസ്ഥലവും
തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം.
34 അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് സാക്ഷ്യെപ്പട്ടകത്തിൻ
മീെത കൃപാസനം െവക്കണം. 35 തിരശ്ശീലയുെട
പുറെമ േമശയും േമശയ്ക്ക് എതിെര
തിരുനിവാസത്തിെന്റ െതക്കുഭാഗത്ത്
നിലവിളക്കും െവക്കണം; േമശ വടക്കുഭാഗത്ത്
െവക്കണം. 36 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽഎന്നിവെകാണ്ട്
ചി്രതത്തയ്യൽപണിയായ ഒരു മറയും
കൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിന് ഉണ്ടാക്കണം.
37 മറശ്ശീലയ്ക്ക് ഖദിരമരംെകാണ്ട് അഞ്ച്
തൂണുണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിയണം.
അവയുെട െകാളത്ത് െപാന്നുെകാണ്ട്
ആയിരിക്കണം;അവയ്ക്ക് താ്രമംെകാണ്ട് അഞ്ച്
ചുവടും വാർപ്പിക്കണം.

27
1അഞ്ച് മുഴം നീളവുംഅഞ്ച് മുഴം വീതിയുമായി
ഖദിരമരംെകാണ്ട് യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കണം;
യാഗപീഠം സമചതുരവും മൂന്ന് മുഴം ഉയരവും
ഉള്ളതായിരിക്കണം. 2 അതിെന്റ നാല്
േകാണിലും െകാമ്പുണ്ടാക്കണം; െകാമ്പ്
അതിൽനിന്ന് തേന്ന ആയിരിക്കണം; അത്
താ്രമംെകാണ്ട് െപാതിയണം. 3 അതിെല
െവണ്ണീർ എടുേക്കണ്ടതിന് ചട്ടികള ം അതിെന്റ
ചട്ട കങ്ങള ം കിണ്ണങ്ങള ം മുൾെകാളത്തുകള ം
തീക്കലശങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കണം; അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും താ്രമംെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കണം. 4 അതിന് താ്രമംെകാണ്ട്
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വലപ്പണിയായി ഒരു *ജാലവും ഉണ്ടാക്കണം;
ജാലത്തിേന്മൽ നാല് േകാണിലും നാല്
താ്രമവളയം ഉണ്ടാക്കണം. 5 ജാലം
യാഗപീഠത്തിെന്റ പകുതിേയാളം എത്തുന്ന
വിധത്തിൽ താെഴ യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുറ്റ പടിക്ക്
കീഴായി െവക്കണം. 6 യാഗപീഠത്തിന്
ഖദിരമരംെകാണ്ട് തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി
താ്രമംെകാണ്ട് െപാതിയണം. 7 തണ്ടുകൾ
വളയങ്ങളിൽ ഇടണം; യാഗപീഠം ചുമക്കുേമ്പാൾ
തണ്ടുകൾ അതിെന്റ രണ്ട് ഭാഗത്തും
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 8 പലകെകാണ്ട് െപാള്ളയായി
അത് ഉണ്ടാക്കണം; പർവ്വതത്തിൽവച്ച്
കാണിച്ച തന്ന്രപകാരം തെന്നഅത് ഉണ്ടാക്കണം.

9തിരുനിവാസത്തിന് ്രപാകാരവും ഉണ്ടാക്കണം;
െതെക്ക ഭാഗേത്തക്ക് ്രപാകാരത്തിന് പിരിച്ച
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് ഒരു ഭാഗേത്തക്ക്
നൂറ് മുഴം നീളത്തിൽ മറശ്ശീല േവണം.
10 അതിെന്റ ഇരുപത് തൂണും അവയുെട
ഇരുപത് ചുവടും താ്രമംെകാണ്ടും തൂണുകള െട
െകാളത്തും േമൽചുറ്റ പടികള ം െവള്ളിെകാണ്ടും
ആയിരിക്കണം. 11 അങ്ങെന തെന്ന വടെക്ക
ഭാഗേത്തക്ക് നൂറ് മുഴം നീളത്തിൽ മറശ്ശീല
േവണം; അതിെന്റ ഇരുപത് തൂണും അവയുെട
ഇരുപത് ചുവടും താ്രമംെകാണ്ടും തൂണുകള െട
െകാളത്തും േമൽചുറ്റ പടികള ം െവള്ളിെകാണ്ടും
ആയിരിക്കണം. 12 പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗേത്തക്ക്
്രപാകാരത്തിെന്റ വീതിക്ക് അമ്പത് മുഴം
നീളത്തിൽ മറശ്ശീലയും അതിന് പത്ത് തൂണും
അവയ്ക്ക് പത്ത് ചുവടും േവണം. 13 കിഴെക്ക

* 27. 4 ജാലം - ഒരു കൂട്
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ഭാഗേത്തക്കും ്രപാകാരത്തിെന്റ വീതി അമ്പത്
മുഴം ആയിരിക്കണം. 14 ഒരു ഭാഗേത്തക്ക്
പതിനഞ്ച് മുഴം നീളമുള്ള മറശ്ശീലയും അതിന്
മൂന്ന് തൂണും അവയ്ക്ക് മൂന്ന് ചുവടും
േവണം. 15 മെറ്റ ഭാഗേത്തക്കും പതിനഞ്ച് മുഴം
നീളമുള്ള മറശ്ശീലയും അതിന് മൂന്ന് തൂണും
അവയ്ക്ക് മൂന്ന് ചുവടും േവണം. 16 എന്നാൽ
്രപാകാരത്തിെന്റ വാതിലിന് നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽഎന്നിവെകാണ്ട്
ചി്രതത്തയ്യൽപ്പണിയായി ഇരുപത് മുഴം നീളമുള്ള
ഒരു മറയും അതിന് നാല് തൂണും അവയ്ക്ക്
നാല് ചുവടും േവണം. 17 ്രപാകാരത്തിെന്റ എല്ലാ
തൂണുകൾക്കും െവള്ളിെകാണ്ട് േമൽചുറ്റ പടി
േവണം; അവയുെട െകാളത്ത് െവള്ളിെകാണ്ടും
അവയുെടചുവട്താ്രമംെകാണ്ടുംആയിരിക്കണം.
18 ്രപാകാരത്തിന് നാനൂറ് മുഴം നീളവും
എല്ലാടവും അമ്പത് മുഴം വീതിയും അഞ്ച്
മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം; അത് പിരിച്ച
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ടും ചുവട് താ്രമംെകാണ്ടും
ആയിരിക്കണം. 19 തിരുനിവാസത്തിെല
സകലശു്രശൂഷയ്ക്കുമുള്ളഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
അതിെന്റ എല്ലാകുറ്റികള ം ്രപാകാരത്തിെന്റ
എല്ലാകുറ്റികള ം താ്രമംെകാണ്ട്ആയിരിക്കണം.

20വിളക്ക്നിരന്തരംകത്തിെക്കാണ്ടിരിേക്കണ്ടതിന്
യി്രസാേയൽ മക്കൾ വിളക്കിന് ഇടിെച്ചടുത്ത
ശുദ്ധമായ ഒലിെവണ്ണ നിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവാൻ അവേരാട് കല്പിക്കുക.
21 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ സാക്ഷ്യത്തിന്
മുമ്പിലുള്ള തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പുറത്ത് അഹേരാനും
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അവെന്റ പു്രതന്മാരുംഅത് ൈവകുേന്നരംമുതൽ
്രപഭാതംവെര യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
കത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം െവക്കണം; ഇത്
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി
എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടമായിരിക്കണം.

28
1 നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാെനയും
അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും എനിക്ക്
പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ഇടയിൽനിന്ന് നിെന്റ അടുക്കൽ
വരുത്തുക; അഹേരാെനയും അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ നാദാബ,്അബീഹൂ,എെലയാസാർ,
ഈഥാമാർ എന്നിവെരയും തെന്ന. 2 നിെന്റ
സേഹാദരനായ അഹേരാന് മഹത്വത്തിനും
അലങ്കാരത്തിനും േവണ്ടി വിശുദ്ധവസ്്രതം
ഉണ്ടാക്കണം. 3 അഹേരാൻ എനിക്ക്
പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ തക്കവണ്ണം
അവെന ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് അവന് വസ്്രതം
ഉണ്ടാക്കണെമന്ന് ഞാൻജ്ഞാനാത്മാവുെകാണ്ട്
നിറച്ചിരിക്കുന്ന സകലജ്ഞാനികേളാടും
നീ പറയണം. 4 അവർ ഉണ്ടാേക്കണ്ട
വസ്്രതങ്ങൾ: പതക്കം, ഏേഫാദ,് നീളക്കുപ്പായം,
ചി്രതത്തയ്യലുള്ള നിലയങ്കി, തലപ്പാവ,് നടുെക്കട്ട്
എന്നിവയാണ.് നിെന്റ സേഹാദരനായ
അഹേരാൻ എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന് അവർ അവനും അവെന്റ
പു്രതന്മാർക്കും വിശുദ്ധവസ്്രതം ഉണ്ടാക്കണം.
5 അതിന് െപാന്ന,് നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവ
എടുക്കണം.
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6 െപാന്ന,് നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട്
െനയ്ത്തുകാരെന്റ ചി്രതപ്പണിയായി ഏേഫാദ്
ഉണ്ടാക്കണം. 7 അതിെന്റ രണ്ട് അറ്റേത്താട്
േചർന്നതായി രണ്ട് േതാൾപ്പട്ട ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അത് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം. 8 അത്
െകട്ടിമുറുക്കുവാൻ ഏേഫാദ് േപാെല
ചി്രതപ്പണിയുള്ള നടുെക്കട്ട് േവണം. അതിെന്റ
പണിേപാെല െപാന്ന്, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽഎന്നിവെകാണ്ട്
ആയിരിക്കണം. 9 അത് കൂടാെത രണ്ട്
േഗാേമദകക്കല്ല് എടുത്ത് അവയിൽ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േപര് െകാത്തണം.
10 ആറ് േപരുകൾ ഒരു കല്ലിലും േശഷമുള്ള
ആറ് േപരുകൾ മേറ്റ കല്ലിലും അവരുെട
ജനന്രകമത്തിൽ ആയിരിക്കണം. 11 രത്നശില്പി
മു്രദ െകാത്തുന്നതുേപാെല രണ്ട് കല്ലിലും
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േപര് െകാത്തണം;
അവ െപാൻ തടങ്ങളിൽ പതിക്കണം; 12 കല്ല്
രണ്ടും ഏേഫാദിെന്റ േതാൾപ്പട്ടയുെടേമൽ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട ഓർമ്മയ്ക്കായി
െവക്കണം;അഹേരാൻ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
അവരുെട േപരുകൾ ഓർമ്മയ്ക്കായി തെന്റ
രണ്ട് ചുമലിേന്മലും വഹിക്കണം. 13 െപാന്ന്
െകാണ്ട് തടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. 14 തങ്കംെകാണ്ട്
പിരിെച്ചടുത്ത ചരടുകൾ േപാെല രണ്ട് സരപ്പളി
നിർമ്മിച്ച് അവ തടങ്ങളിൽ േചർക്കണം.
15 ന്യായവിധിപ്പതക്കം ചി്രതപ്പണികേളാടുകൂടി
ഉണ്ടാക്കണം; അത് ഏേഫാദിെന്റ പണിേപാെല
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െപാന്ന്, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽഎന്നിവെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം.
16 അത് സമചതുരവും രണ്ട് മടക്കുള്ളതും ഒരു
ചാൺ നീളമുള്ളതും ഒരു ചാൺ വീതിയുള്ളതും
ആയിരിക്കണം. 17 അതിൽ നാല് നിര കല്ല്
പതിക്കണം; താ്രമമണി, പീതരത്നം, മരതകം
എന്നിവ ഒന്നാമെത്ത നിര. 18 രണ്ടാമെത്ത നിര:
മാണിക്യം, നീലക്കല്ല,് വ്രജം. 19 മൂന്നാമെത്ത
നിര: പത്മരാഗം, ൈവഡൂര്യം, സുഗന്ധിക്കല്ല.്
20 നാലാമെത്ത നിര: പുഷ്പരാഗം, േഗാേമദകം,
സൂര്യകാന്തം. അവ അതത് തടത്തിൽ
െപാന്നിൽ പതിച്ചിരിക്കണം. 21 ഇവ ്രകമമായി
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േപരുകൾ െകാത്തിയ
പ്രന്തണ്ട് കല്ല കൾ ആയിരിക്കണം; പ്രന്തണ്ട്
േഗാ്രതങ്ങള െടയും േപരുകൾ അവയിൽ
മു്രദയായി െകാത്തിയിരിക്കണം. 22 പതക്കത്തിന്
തങ്കംെകാണ്ട് പിരിെച്ചടുത്ത ചരടുകൾ
േപാെല രണ്ട് സരപ്പളി നിർമ്മിക്കണം.
23 പതക്കത്തിന് െപാന്നുെകാണ്ട് രണ്ട്
വളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പതക്കത്തിെന്റ രണ്ട്
അറ്റത്തും െവക്കണം. 24 െപാന്നുെകാണ്ട്
പിരിെച്ചടുത്ത ചരടുകൾ േപാെലയുള്ള
ചങ്ങലകൾ രണ്ടും പതക്കത്തിെന്റ അറ്റങ്ങളിൽ
ഉള്ള വളയങ്ങൾ രണ്ടിലും െകാള േത്തണം.
25 പിരിെച്ചടുത്ത രണ്ട് ചങ്ങലകള െടയും
മേറ്റഅറ്റം രണ്ടും രണ്ട് തടത്തിൽ െകാളത്തി
ഏേഫാദിെന്റ േതാൾപ്പട്ടയുെട മുൻഭാഗത്ത്
െവക്കണം. 26 െപാന്നുെകാണ്ട് രണ്ട്
വളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പതക്കത്തിെന്റ മെറ്റ
രണ്ട് അറ്റത്തും ഏേഫാദിെന്റ കീഴറ്റത്തിന്
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േനെര അതിെന്റ വിള മ്പിൽ അകത്തായി
െവക്കണം. 27 െപാന്നുെകാണ്ട് േവെറ രണ്ട്
വളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ഏേഫാദിെന്റ മുൻഭാഗത്ത്
അതിെന്റ രണ്ട് േതാൾപ്പട്ടയുെട താെഴ അതിെന്റ
േചർപ്പിനരിെക ഏേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ടിന്
േമലായി െവക്കണം. 28 പതക്കം ഏേഫാദിെന്റ
നടുെക്കട്ടിന് േമലായിരിേക്കണ്ടതിനും
ഏേഫാദിൽ ആടാതിരിേക്കണ്ടതിനും അതിെന്റ
വളയങ്ങളാൽ ഏേഫാദിെന്റ വളയങ്ങേളാട്
നീലനാടെകാണ്ട് െകട്ടണം. 29 അങ്ങെന
അഹേരാൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
ന്യായവിധിപ്പതക്കത്തിൽ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
േപരുകൾ എേപ്പാഴും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് തെന്റ ഹൃദയത്തിേന്മൽ
വഹിക്കണം. 30 ന്യായവിധിപ്പതക്കത്തിനകത്ത്
ഊറീമും തുമ്മീമും* െവക്കണം; അഹേരാൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധാനത്തിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
അവെന്റ ഹൃദയത്തിേന്മൽ ഇരിക്കണം;
അഹേരാൻ യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുള്ള
ന്യായവിധി എേപ്പാഴും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
തെന്റഹൃദയത്തിേന്മൽവഹിക്കണം.

31 ഏേഫാദിെന്റ അങ്കി മുഴുവനും
നീലനൂൽെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. 32 അതിെന്റ
നടുവിൽ തല കടത്തുവാൻ ഒരു ദ്വാരം േവണം;
ദ്വാരത്തിന് െനയ്ത്തുപണിയായ ഒരു നാട
ചുറ്റിലും േവണം;അത് കീറിേപ്പാകാതിരിക്കുവാൻ
കവചത്തിെന്റ ദ്വാരംേപാെല അതിന്

* 28. 30 ഊറീമും തുമ്മീമും പുേരാഹിതന് ൈദവഹിതം
അറിയുവാനുള്ളഉപാധി
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ഉണ്ടായിരിക്കണം. 33 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽഎന്നിവെകാണ്ട്അതിെന്റവിള മ്പിൽ
ചുറ്റ ം മാതളപ്പഴങ്ങള ം അവയുെട ഇടയിൽ
െപാന്നുെകാണ്ട് മണികള ം ഉണ്ടാക്കണം.
34 അങ്കിയുെട വിള മ്പിൽ ചുറ്റ ം ഒരു െപാന്മണി
ഒരു മാതളപ്പഴം, ഒരു െപാന്മണി, ഒരു
മാതളപ്പഴം, ഇങ്ങെന േവണം. 35 അഹേരാൻ
ശു്രശൂഷ െചയ്യ േമ്പാൾ അത് ധരിക്കണം.
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
കടക്കുേമ്പാഴും പുറത്ത് വരുേമ്പാഴും അവൻ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അതിെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കണം.

36 തങ്കംെകാണ്ട് ഒരു തകിട് ഉണ്ടാക്കി
അതിൽ “യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം” എന്ന്
മു്രദ െകാത്തണം. 37 അത് തലപ്പാവിൽ
നീലച്ചരടുെകാണ്ട് െകെട്ടണം;അത് തലപ്പാവിെന്റ
മുൻഭാഗത്ത് ഇരിക്കണം. 38യി്രസാേയൽ മക്കൾ
തങ്ങള െട സകല വിശുദ്ധവഴിപാടുകളിലും
ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധവസ്തുക്കള െട
കുറ്റം അഹേരാൻ വഹിേക്കണ്ടതിന് അത്
അഹേരാെന്റ െനറ്റിയിൽ ഇരിക്കണം;
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക അവർക്ക് ്രപസാദം
ലഭിേക്കണ്ടതിന് അത് എേപ്പാഴും അവെന്റ
െനറ്റിയിൽ ഇരിക്കണം. 39 പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട്
ഉള്ളങ്കിയും ചി്രതപ്പണിയായി െനയ്യണം;
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് തലപ്പാവും ഉണ്ടാക്കണം;
നടുെക്കട്ട ം ചി്രതത്തയ്യൽപണിയായിട്ട്
ഉണ്ടാക്കണം. 40 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർക്ക്
മഹത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനും േവണ്ടി അങ്കി,
നടുെക്കട്ട,് തലപ്പാവ് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കണം.
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41അവ നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാെനയും
അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും ധരിപ്പിക്കണം;
അവർ എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന് അവെര അഭിേഷകവും
†കരപൂരണവും െചയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കണം.
42 അവരുെട നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക്
ചണനൂൽെകാണ്ട് കാൽചട്ടയും ഉണ്ടാക്കണം;
അത് അര തുടങ്ങി തുടവെര എത്തണം.
43 അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ കടക്കുേമ്പാേഴാ
യാഗപീഠത്തിെന്റഅടുക്കൽെചല്ല േമ്പാേഴാ കുറ്റം
വഹിച്ച് മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ അത്
ധരിക്കണം.അവനുംഅവെന്റസന്തതിക്കുംഅത്
എേന്നക്കുമുള്ളചട്ടംആയിരിക്കണം.

29
1 അവർ എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ
െചയ്യ വാൻ അവെര ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്
നീ അവർക്കുേവണ്ടി ഇ്രപകാരം െചയ്യണം:
ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റെനയും 2 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും
എണ്ണേചർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത േദാശകള ം
എണ്ണപുരട്ടിയപുളിപ്പില്ലാത്തവടകള ംഎടുക്കണം;
േഗാതമ്പുമാവുെകാണ്ട് അവ ഉണ്ടാക്കണം.
3 അവ ഒരു കുട്ടയിൽ വച്ച് കാളേയാടും രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റേനാടുംകൂെട െകാണ്ടുവരണം.
4 അഹേരാെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ

† 28. 41 കരപൂരണം - ്രപതിഷ്ഠിക്കുക
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വരുത്തി െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകണം. 5 പിെന്ന
വസ്്രതം എടുത്ത് അഹേരാെന േമലങ്കിയും
ഏേഫാദിെന്റ അങ്കിയും ഏേഫാദും പതക്കവും
ധരിപ്പിച്ച് അവെന്റ അരയ്ക്ക് ഏേഫാദിെന്റ
നടുെക്കട്ട് െകട്ടണം. 6 അവെന്റ തലയിൽ
തലപ്പാവ് വച്ച് വിശുദ്ധപട്ടം അതിേന്മൽ
െവക്കണം. * 7 പിെന്ന അഭിേഷകൈതലം
തലയിൽ ഒഴിച്ച് അവെന അഭിേഷകം െചയ്യണം.
8 അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും െകാണ്ടുവന്ന്
അങ്കി ധരിപ്പിക്കണം. 9 അഹേരാെന്റയും
പു്രതന്മാരുെടയും അരയ്ക്ക് നടുെക്കട്ട†് െകട്ടി
അവർക്ക് തലപ്പാവ് െവക്കണം. പൗേരാഹിത്യം
അവർക്ക് നിത്യാവകാശമായിരിക്കണം. പിെന്ന
നീ അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും
കരപൂരണം െചയ്യണം. 10 നീ കാളെയ
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പാെക വരുത്തണം;
അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും കാളയുെട
തലേമൽ ൈകവയ്ക്കണം. 11 പിെന്ന
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കാളെയ അറുക്കണം.
12 കാളയുെട രക്തം കുെറ നിെന്റ വിരൽെകാണ്ട്
യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിേന്മൽ പുരട്ടി
േശഷമുള്ള രക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
ഒഴിക്കണം. 13 കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
‡േമദസ്സ് ഒെക്കയും കരളിേന്മൽ ഉള്ള §വപയും
വൃക്കകൾ രണ്ടും അവയുെട േമലുള്ള േമദസ്സ ം

* 29. 6 അവെന്റതലയിൽതലപ്പാവ്വച്ച്വിശുദ്ധപട്ടംഅതിേന്മൽ
െവക്കണം. പുറപ്പാട് 28:36 േനാക്കുക † 29. 9 നടുെക്കട്ട്അവെര
സംബന്ധിച്ച് പൗേരാഹിത്യം എെന്നക്കുമുള്ള ഒരു കല്പനആയിരന്നു
‡ 29. 13 േമദസ്സ് -മാംസെക്കാഴുപ്പ് § 29. 13 വപ -െതാലിേമലുള്ള
െകാഴുപ്പ്
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യാഗപീഠത്തിേന്മൽ വച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം.
14 കാളയുെട മാംസവും േതാലും ചാണകവും
പാളയത്തിന് പുറത്ത് തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയണം.
15 ഇത് പാപയാഗം. പിെന്ന ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന
എടുക്കണം; അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
ആട്ട െകാറ്റെന്റ തലേമൽ ൈകവയ്ക്കണം.
16 ആട്ട െകാറ്റെന അറുത്ത് അതിെന്റ രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
17 ആട്ട െകാറ്റെന കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച്
അതിെന്റ കുടലും കാലും കഴുകി കഷണങ്ങള െട
േമലും അതിെന്റ തലയുെട േമലും െവക്കണം.
18ആട്ട െകാറ്റെന മുഴുവനും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
വച്ച് ദഹിപ്പിക്കണം. ഇത് യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗം,യേഹാവയ്ക്ക്സൗരഭ്യവാസനയായ
ദഹനയാഗം തേന്ന. 19 പിെന്ന നീ മെറ്റ
ആട്ട െകാറ്റെന എടുക്കണം; അഹേരാനും
അവെന്റ പു്രതന്മാരും ആട്ട െകാറ്റെന്റ
തലേമൽ ൈക െവക്കണം. 20ആട്ട െകാറ്റെന
അറുത്ത് അതിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്ത്
അഹേരാെന്റ വലെത്ത കാതിലും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട വലെത്ത കാതിലും അവരുെട
വലെത്ത കയ്യ െട െപരുവിരലിലും വലെത്ത
കാലിെന്റ െപരുവിരലിലും പുരട്ടി രക്തം
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
21 പിെന്ന നീ യാഗപീഠത്തിേന്മലുള്ള
രക്തവും അഭിേഷകൈതലവും കുറെച്ചടുത്ത്
അഹേരാെന്റേമലും അവെന്റ വസ്്രതത്തിേന്മലും
അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടേമലും അവരുെട
വസ്്രതത്തിേന്മലും തളിക്കണം;ഇങ്ങെനഅവനും
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അവെന്റ വസ്്രതവും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
അവരുെട വസ്്രതവും ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും.
22 അത് കരപൂരണത്തിെന്റ ആട്ട െകാറ്റൻ
ആകയാൽ നീ അതിെന്റ േമദസ്സ ം തടിച്ചവാലും
കുടൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം
കരളിേന്മലുള്ള വപയും വൃക്കകൾ രണ്ടും
അവയുെട േമലുള്ള േമദസ്സ ം 23 വലെത്ത
*ൈകക്കുറകും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
വച്ചിരിക്കുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
കുട്ടയിൽനിന്ന് ഒരു അപ്പവും എണ്ണ പകർന്ന
അപ്പമായ ഒരു േദാശയും ഒരു വടയും എടുക്കണം.
24അത് എല്ലാം അഹേരാെന്റ കയ്യിലും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട കയ്യിലും വച്ച് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ †നീരാജനാർപ്പണമായി
നീരാജനം െചയ്യണം. 25 പിെന്ന അവരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് അവ വാങ്ങി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗത്തിന്മീെത യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സൗരഭ്യവാസനയായി
ദഹിപ്പിക്കണം; ഇത് യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗം.
26 പിെന്ന അഹേരാെന്റ കരപൂരണത്തിനുള്ള
ആട്ട െകാറ്റെന്റ െനഞ്ച് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നീരാജനാർപ്പണമായി നീരാജനം
െചയ്യണം; അത് നിെന്റ ഓഹരിയായിരിക്കും.
27 അഹേരാെന്റയും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും
കരപൂരണത്തിനുള്ള ആട്ട െകാറ്റെന്റ
നീരാജനവും ഉദർച്ചയുമായി നീരാജനാർപ്പണമായ

* 29. 23 ൈകക്കുറക് -ൈകയുെട മാംസമുള്ള ഭാഗം † 29.
24 നീരാജനം - ഉഴിയുക, നീരാജനേത്താടുകൂടിയ യാഗമാണ്
നീരാജനാർപ്പണം
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െനഞ്ചും ‡ഉദർച്ചാർപ്പണമായ ൈകക്കുറകും
നീ ശുദ്ധീകരിക്കണം. 28 അത്
ഉദർച്ചാർപ്പണമാകയാൽ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട പക്കൽനിന്ന് നിത്യാവകാശമായിട്ട്
അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും
ഉള്ളതായിരിക്കണം; അത് യി്രസാേയൽ
മക്കൾ അർപ്പിക്കുന്ന സമാധാനയാഗത്തിെന്റ
ഉദർച്ചാർപ്പണമായി, യേഹാവയ്ക്കുള്ള
ഉദർച്ചാർപ്പണം തെന്ന ആയിരിക്കണം.
29അഹേരാെന്റ വിശുദ്ധവസ്്രതംഅവെന്റ േശഷം
അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കുള്ളതാകണം; അത്
ധരിച്ച് അവർ അഭിേഷകവും കരപൂരണവും
്രപാപിക്കണം. 30അവെന്റ പു്രതന്മാരിൽ അവന്
പകരം പുേരാഹിതനായി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ
കടക്കുന്നവൻ ഏഴ് ദിവസം അത് ധരിക്കണം
31 കരപൂരണത്തിെന്റ ആട്ട െകാറ്റെന്റ മാംസം
വിശുദ്ധമായ ഒരുസ്ഥലത്ത് വച്ച് പാകം െചയ്യണം.
32 ആട്ട െകാറ്റെന്റ മാംസവും കുട്ടയിലുള്ള
അപ്പവും അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽവച്ച്
തിന്നണം. 33 അവരുെട കരപൂരണത്തിനും
വിശുദ്ധീകരണത്തിനും േവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം§
കഴിക്കുന്ന വസ്തുക്കെള അവർ തിന്നണം; അവ
വിശുദ്ധമായിരിക്കുകയാൽ അന്യൻ തിന്നരുത.്
34 കരപൂരണയാഗത്തിെന്റ മാംസത്തിലും
അപ്പത്തിലും വല്ലതും ്രപഭാതകാലംവെര

‡ 29. 27 ഉദർച്ചാർപ്പണം - ഉയർത്തി അർപ്പിക്കുക § 29. 33
്രപായശ്ചിത്തംപാപംക്ഷമിക്കുക
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േശഷിച്ചിരുന്നാൽ ആ േശഷിപ്പ് തീയിൽ ഇട്ട്
ചുട്ട കളയണം; അത് വിശുദ്ധമാകയാൽ
തിന്നരുത.് 35 അങ്ങെന ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും നീ അഹേരാനും
അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും െചയ്യണം; ഏഴ്
ദിവസം അവർക്ക് കരപൂരണം െചയ്യണം.
36 ്രപായശ്ചിത്തത്തിനായി ദിവേസന ഓേരാ
കാളെയ പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കണം;
യാഗപീഠത്തിനും ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച് പാപശുദ്ധി
വരുത്തുകയും അതിെന ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്
അഭിേഷകം െചയ്യ കയും േവണം. 37 ഏഴ്
ദിവസം നീ യാഗപീഠത്തിനായി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിച്ച് അതിെന ശുദ്ധീകരിക്കണം; യാഗപീഠം
അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം; യാഗപീഠെത്ത
െതാടുന്നവെനാെക്കയും വിശുദ്ധനായിരിക്കണം.

38 യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിേക്കണ്ടത്
ഇവയാണ്: ഒരു വയസ്സ ്രപായമുള്ള രണ്ട്
ആട്ടിൻകുട്ടി വീതം എല്ലാ ദിവസവും നിരന്തരം
അർപ്പിക്കണം; 39 ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
രാവിെല അർപ്പിേക്കണം; മെറ്റ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
ൈവകുേന്നരത്ത് അർപ്പിക്കണം. 40ഇടിെച്ചടുത്ത
കാൽഹീൻ*എണ്ണപകർന്നിരിക്കുന്നഒരുഇടങ്ങഴി
േനരിയമാവും പാനീയയാഗമായി കാൽഹീൻ
വീഞ്ഞും ആട്ടിൻകുട്ടിേയാടുകൂടി അർപ്പിക്കണം.
41 മെറ്റ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ രാവിലെത്ത
േഭാജനയാഗവും അതിെന്റ പാനീയയാഗവും
േപാെല ഒരുക്കി സൗരഭ്യവാസനയായി
യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗമായി ൈവകുേന്നരത്ത്

* 29. 40 കാൽഹീൻ ഒരു കിേലാ
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അർപ്പിക്കണം. 42 ഞാൻ നിേന്നാട്
സംസാരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക്
െവളിെപ്പടുവാനുള്ള സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽവച്ച് യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തലമുറതലമുറയായി
നിരന്തരേഹാമയാഗമായിരിക്കണം. 43 അവിെട
ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് െവളിെപ്പടും.
അത് എെന്റ േതജസ്സിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും.
44 ഞാൻ സമാഗമനകൂടാരവും യാഗപീഠവും
ശുദ്ധീകരിക്കും.ഞാൻഅഹേരാെനയുംഅവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന് ശുദ്ധീകരിക്കും. 45 ഞാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മദ്ധ്യത്തിൽ
വസിക്കുകയും അവർക്ക് ൈദവമായിരിക്കയും
െചയ്യ ം. 46 അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
വസിേക്കണ്ടതിന് അവെര ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് അവർ അറിയും; ഞാൻ
അവരുെടൈദവമായയേഹാവതെന്ന.

30
1 ധൂപം കാട്ട വാൻ ഒരു ധൂപപീഠം
ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. 2അത് ഒരു മുഴം
നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയുമായി സമചതുരവും
രണ്ടു മുഴം ഉയരവും ആയിരിക്കണം. അതിെന്റ
െകാമ്പുകൾഅതിൽനിന്ന്തെന്നആയിരിക്കണം.
3അതിെന്റ േമല്പലകയും വശങ്ങള ം െകാമ്പുകള ം
അത് മുഴുവനും തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിയണം.
അതിന് ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു വക്കും
ഉണ്ടാക്കണം. 4 ചുമേക്കണ്ടതിന് തണ്ട് ഇടുവാൻ
അതിെന്റ വക്കിന് കീെഴ ഇരുപുറത്തും രണ്ട്
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െപാൻവളയവും ഉണ്ടാക്കണം. അതിെന്റ
രണ്ട് വശത്ത് അവെയ ഉണ്ടാക്കണം.
5 തണ്ടുകൾ ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി െപാന്ന്
െപാതിയണം. 6സാക്ഷ്യെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിലും
ഞാൻ നിനക്ക് െവളിെപ്പടുവാനുള്ള ഇടമായ
സാക്ഷ്യത്തിന്മീെതയുള്ള കൃപാസനത്തിെന്റ
മുമ്പിലും ഇരിക്കുന്ന തിരശ്ശീലയ്ക്ക് മുമ്പാെക
അത് െവക്കണം. 7 അഹേരാൻ അതിേന്മൽ
സുഗന്ധധൂപം കാട്ടണം; അവൻ ദിനം്രപതി
കാലത്ത് ദീപം തുടയ്ക്കുേമ്പാൾ അങ്ങെന ധൂപം
കാട്ടണം. 8 അഹേരാൻ ൈവകുേന്നരം ദീപം
െകാളത്തുേമ്പാഴും അങ്ങെന സുഗന്ധധൂപം
കാട്ടണം. അത് തലമുറതലമുറയായി
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിരന്തരധൂപം
ആയിരിക്കണം. 9 നിങ്ങൾ അതിേന്മൽ
അന്യധൂപേമാ േഹാമയാഗേമാ േഭാജനയാഗേമാ
അർപ്പിക്കരുത;് അതിേന്മൽ പാനീയയാഗം
ഒഴിക്കയുമരുത.് 10 സംവത്സരത്തിൽ ഒരിക്കൽ
അഹേരാൻ അതിെന്റ െകാമ്പുകൾക്ക് േവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തംകഴിക്കണം; ്രപായശ്ചിത്തത്തിനുള്ള
പാപയാഗത്തിെന്റ രക്തംെകാണ്ട് അവൻ
തലമുറതലമുറയായി വർഷാന്തര്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം;ഇത് യേഹാവയ്ക്ക്അതിവിശുദ്ധം.

11 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : 12 “യി്രസാേയൽ
മക്കള െട ജനസംഖ്യ എടുേക്കണ്ടതിന്
അവെര എണ്ണ േമ്പാൾ അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
ബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ അവരിൽ
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ ജീവനുേവണ്ടി
യേഹാവയ്ക്ക് വീെണ്ടടുപ്പ വില െകാടുക്കണം.



പുറപ്പാട് 30:13 cxvii പുറപ്പാട് 30:20

13 എണ്ണെപ്പടുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന
ഏവനും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
അര േശെക്കൽ െകാടുക്കണം. േശെക്കൽ
എന്നത് ഇരുപത് *േഗരാ. ആ അര േശെക്കൽ
യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാട് ആയിരിക്കണം.
14 എണ്ണെപ്പടുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപത്
വയസ്സ ം അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവെരല്ലാം
യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാട് െകാടുക്കണം.
15 നിങ്ങള െട ജിവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക്
വഴിപാട് െകാടുക്കുേമ്പാൾ ധനവാൻ
അരേശെക്കലിൽ അധികം െകാടുക്കരുത;്
ദരി്രദൻ കുറച്ച െകാടുക്കുകയും അരുത.്
16 ഈ ്രപായശ്ചിത്ത്രദവ്യം നീ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് വാങ്ങി സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷയ്ക്കായി െകാടുക്കണം. നിങ്ങള െട
ജീവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിേക്കണ്ടതിന്
അത് യേഹാവയുെട മുമ്പാെക യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് േവണ്ടി ഒരുസ്മാരകംആയിരിക്കണം”.

17 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് ഈ
വിധം കല്പിച്ച : 18 “കഴുേകണ്ടതിന് ഒരു
താ്രമെത്താട്ടിയും അതിന് താ്രമക്കാലുകള ം
ഉണ്ടാക്കണം; അത് സമാഗമനകൂടാരത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും മേദ്ധ്യ വച്ച് അതിൽ െവള്ളം
ഒഴിക്കണം. 19അതിൽ അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും കയ്യ ം കാലും കഴുകണം. 20അവർ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകേയാ
യേഹാവയ്ക്ക് ദഹനയാഗം കഴിക്കുന്നതിന്
യാഗപീഠത്തിൽ ശു്രശൂഷിപ്പാൻ െചല്ല കേയാ

* 30. 13 േഗരാ - 0.6 ്രഗാം
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െചയ്യ േമ്പാൾ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകണം. 21 അവർ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് കയ്യ ം കാലും
കഴുകണം;അത്അവർക്ക് തലമുറതലമുറയായി
എേന്നക്കുമുള്ളനിയമംആയിരിക്കണം”.

22 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചത്: 23 “േമൽത്തരം സുഗന്ധവർഗ്ഗമായ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം അഞ്ഞൂറ്
േശെക്കൽ† അയഞ്ഞ മൂരും അതിൽ പകുതി
ഇരുനൂറ്റമ്പത് േശെക്കൽ സുഗന്ധലവംഗവും
24 അഞ്ഞൂറ് േശെക്കൽ വഴനെത്താലിയും ഒരു
ഹീൻ ഒലിെവണ്ണയും േചർത്ത് 25ൈതലക്കാരെന്റ
വിദ്യ്രപകാരം സംേയാജിപ്പിച്ച് വിശുദ്ധമായ
അഭിേഷകൈതലമാേക്കണം;അത് വിശുദ്ധമായ
അഭിേഷകൈതലമായിരിക്കണം. 26അതിനാൽ
നീ സമാഗമനകൂടാരവും സാക്ഷ്യെപട്ടകവും
േമശയും 27അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
നിലവിളക്കും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങള ം
28 ധൂപപീഠവും േഹാമയാഗപീഠവും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും െതാട്ടിയും
അതിെന്റ കാലുകള ം അഭിേഷകം െചയ്യണം.
29 അവ അതിവിശുദ്ധമായിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെയ ശുദ്ധീകരിക്കണം; അവെയ
െതാടുന്നവെനാെക്കയും വിശുദ്ധനായിരിക്കണം.
30 അഹേരാെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്
നീ അഭിേഷകം െചയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കണം”.
31 യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് നീ പറേയണ്ടത:്
“ഇത് നിങ്ങള െട തലമുറകളിൽ എനിക്ക്

† 30. 23 അഞ്ഞൂറ് േശെക്കൽആറ് കിേലാ്രഗാം
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വിശുദ്ധമായ അഭിേഷകൈതലം ആയിരിക്കണം.
32 അത് മനുഷ്യെന്റേമൽ ഒഴിക്കരുത;്
അതിെന്റ േയാഗ്രപകാരം അതുേപാെലയുള്ളത്
നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അരുത;് അത്
വിശുദ്ധമാകുന്നു; അത് നിങ്ങൾക്ക്
വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 33 അതുേപാെലയുള്ള
ൈതലം ഉണ്ടാക്കുന്നവെനയും അതിൽനിന്ന്
അന്യന് െകാടുക്കുന്നവെനയും അവെന്റ
ജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം”.

34 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് കല്പിച്ചത:്
“നീ നറുംപശ, ഗുല്ഗുലു, ഹൽബാനപ്പശ എന്നീ
സുഗന്ധവർഗ്ഗവും നിർമ്മലസാ്രമ്പാണിയും
എടുക്കണം; എല്ലാം ഒരുേപാെല തൂക്കം
ആയിരിക്കണം. 35 അതിൽ ഉപ്പ് േചർത്ത്
ൈതലക്കാരെന്റ വിദ്യ്രപകാരം നിർമ്മലവും
വിശുദ്ധവുമായ ധൂപവർഗ്ഗമാക്കണം. 36 നീ
അതിൽ ഏതാനും ഇടിച്ച െപാടിയാക്കി,
ഞാൻ നിനക്ക് െവളിെപ്പടുവാനുള്ള
സമാഗമനകൂടാരത്തിെല സാക്ഷ്യത്തിന്
മുമ്പാെക െവക്കണം; അത് നിങ്ങൾക്ക്
അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 37 ഇങ്ങെന
ഉണ്ടാക്കുന്ന ധൂപവർഗത്തിെന്റ വിധി്രപകാരം
നിങ്ങൾക്കായി ധൂപവർഗം ഉണ്ടാക്കരുത;്
അത് യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
38 മണം ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് അതുേപാെലയുള്ളത്
ആെരങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവെന അവെന്റ
ജനത്തിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം.

31
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്
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അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 “ഇതാ, ഞാൻ
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ ഹൂരിെന്റ മകനായ
ഊരിയുെട മകൻ െബസേലലിെന േപര് െചാല്ലി
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 അവൻ കൗശലപ്പണികൾ
െചയ്യ വാനും െപാന്ന്, െവള്ളി, താ്രമം
എന്നിവെകാണ്ടുള്ള പണി െചയ്യ വാനും
രത്നം െവട്ടി പതിക്കുവാനും 4 മരത്തിൽ
െകാത്തുപണികൾ െചയ്യ വാനും സകലവിധമായ
ശില്പേവലകൾ െചയ്യ വാനും ഞാൻ അവെന
5 ദിവ്യാത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും
അറിവും സകലവിധ സാമർത്ഥ്യവുംെകാണ്ട്
നിറച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഞാൻ ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ
അഹീസാമാക്കിെന്റ മകനായ ഒെഹാലിയാബിെന
അവേനാടുകൂെട നിേയാഗിക്കുകയും സകല
ജ്ഞാനികള െട ഹൃദയത്തിലും ജ്ഞാനം
നല്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിച്ചെതല്ലാം അവർ ഉണ്ടാക്കും.
7 സമാഗമനകൂടാരവും സാക്ഷ്യെപട്ടകവും
അതിന്മീെതയുള്ള കൃപാസനവും കൂടാരത്തിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം 8 േമശയും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങള ം തങ്കംെകാണ്ടുള്ള നിലവിളക്കും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം 9 ധൂപപീഠവും
േഹാമയാഗപീഠവും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളല്ലം
െതാട്ടിയും അതിെന്റ കാലുകള ം
വിേശഷവസ്്രതങ്ങള ം 10 പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ വിശുദ്ധവസ്്രതങ്ങള ം
പുേരാഹിതശു്രശൂഷയ്ക്കായിട്ട് 11 അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെടവസ്്രതങ്ങള ംഅഭിേഷകൈതലവും
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുള്ള സുഗന്ധധൂപവർഗ്ഗവും
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ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഒെക്കയും
അവർ ഉണ്ടാക്കും”.

12 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്: “നീ
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് ഇ്രപകാരം പറയണം:
നിങ്ങൾ എെന്റ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണം. ഞാൻ
നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവയാകുന്നു
എന്നറിേയണ്ടതിന് അത് തലമുറതലമുറയായി
എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മേദ്ധ്യ ഒരു അടയാളം
ആകുന്നു. 13 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത്
ആചരിക്കണം; അത് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധം
ആകുന്നു. 14 അതിെന അശുദ്ധമാക്കുന്നവൻ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. ആെരങ്കിലും
അന്ന് േവല െചയ്താൽ അവെന അവെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയണം.
15 ആറ് ദിവസം േവല െചയ്യണം; എന്നാൽ
ഏഴാം ദിവസം പൂർണ്ണവി്രശമത്തിനുള്ള
ശബ്ബത്താണ;് അത് യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധം
ആകുന്നു; ആെരങ്കിലും ശബ്ബത്ത് നാളിൽ
േവല െചയ്താൽ അവൻ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. 16 ആകയാൽ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ തലമുറതലമുറയായി ശബ്ബത്തിെന
നിത്യനിയമമായി ആചരിേക്കണ്ടതിന്
ശബ്ബത്തിെന ്രപമാണിക്കണം. 17അത് എനിക്കും
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും മേദ്ധ്യ എേന്നക്കും ഒരു
അടയാളം ആകുന്നു; ആറ് ദിവസംെകാണ്ടാണ്
യേഹാവ ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
ഉണ്ടാക്കിയത;് ഏഴാം ദിവസം അവിടുന്ന്
സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് വി്രശമിച്ച ”.

18 ൈദവം സീനായി പർവ്വതത്തിൽവച്ച്
േമാെശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു കഴിഞ്ഞേശഷം
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ൈദവത്തിെന്റ വിരൽെകാണ്ട് എഴുതിയ
കല്പലകകളായ സാക്ഷ്യപലക രണ്ടും അവെന്റ
പക്കൽെകാടുത്തു.

32
1 എന്നാൽ േമാെശ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന്
ജനം കണ്ടേപ്പാൾ ജനം അഹേരാെന്റ
അടുക്കൽ വന്നുകൂടി അവേനാട്: “നീ
എഴുേന്നറ്റ,് ഞങ്ങെള നയിക്കാൻ ഒരു
ൈദവെത്ത ഉണ്ടാക്കി തരുക; ഞങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
േമാെശയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ച എന്ന് ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 അഹേരാൻ
അവേരാട്: “നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരുെടയും
പു്രതന്മാരുെടയും പു്രതിമാരുെടയും കാതിെല
െപാൻകുണുക്ക് അഴിച്ച് എടുത്ത് എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
3 ജനം തങ്ങള െട കാതുകളിൽ നിന്ന്
െപാൻകുണുക്ക് അഴിച്ച് എടുത്ത് അഹേരാെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4 അവൻ അത്
അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന് വാങ്ങി, മൂശയിലുരുക്കി
െകാത്തുളിെകാണ്ട് ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ
വാർത്തുണ്ടാക്കി. അേപ്പാൾ അവർ:
“യി്രസാേയേല, ഇത് നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 അഹേരാൻ അത്
കണ്ടേപ്പാൾ അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു: “നാെള യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ഉത്സവം”
എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 6 പിേറ്റന്ന് അവർ
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അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ് േഹാമയാഗങ്ങൾ
കഴിച്ച , സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച ; ജനം
ഭക്ഷിക്കുവാനും കുടിക്കുവാനും ഉല്ലസിക്കുവാനും
തുടങ്ങി.

7 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാെശേയാട:് “നീ
ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക; നീ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ജനം സ്വയം തങ്ങെള തേന്ന
വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു. 8 ഞാൻ അവേരാട്
കല്പിച്ച വഴി അവർ േവഗത്തിൽ വിട്ട മാറി ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയ വാർത്തുണ്ടാക്കി അതിെന
നമസ്കരിച്ച് യാഗം കഴിച്ച : യി്രസാേയേല,
ഇത് നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
നിെന്റ ൈദവം ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 9 “ഞാൻ ഈ
ജനെത്ത േനാക്കി, അത് ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള* ജനം
ആകുന്നു എന്ന് കണ്ടു. 10 അതുെകാണ്ട്
എെന്റ േകാപം അവർക്ക് വിേരാധമായി
ജ്വലിച്ച് ഞാൻ അവെര ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
എെന്ന വിടുക; നിെന്ന ഞാൻ വലിെയാരു
ജാതിയാക്കും” എന്നും യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. 11 എന്നാൽ േമാെശ തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച :
“യേഹാേവ, അവിടുെത്ത മഹാബലംെകാണ്ടും
ഭുജവീര്യംെകാണ്ടും ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന അവിടുെത്ത ജനത്തിന്
വിേരാധമായി അങ്ങയുെട േകാപം ജ്വലിക്കുന്നത്
എന്ത?് 12 മലകളിൽവച്ച് െകാന്നുകളയുവാനും
ഭൂതലത്തിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കുവാനും അവെര

* 32. 9 ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളകഠിനഹൃദയമുള്ള
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േദാഷത്തിനായി അവൻ െകാണ്ടുേപായി
എന്ന് ഈജിപ്റ്റികാെരെക്കാണ്ട് പറയിക്കുന്നത്
എന്തിന?് അവിടുെത്ത ഉ്രഗേകാപം
വിട്ട തിരിഞ്ഞ് അവിടുെത്ത ജനത്തിന്
വരുവാനുള്ള ഈ അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച്
അനുതപിക്കണേമ. 13അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ
അ്രബാഹാമിെനയും യിസ്ഹാക്കിെനയും
യി്രസാേയലിെനയും ഓർക്കണേമ. ഞാൻ
നിങ്ങള െട സന്തതിെയ ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്ത ഈ േദശം നിങ്ങള െട
സന്തതിക്ക് െകാടുക്കുകയും അവർ അതിെന
എേന്നക്കും അവകാശമായി ്രപാപിക്കുകയും
െചയ്യ െമന്ന് അങ്ങ് സ്വന്തനാമത്തിൽ അവേരാട്
സത്യംെചയ്തുവേല്ലാ”. 14 അേപ്പാൾ യേഹാവ
തെന്റ ജനത്തിന് വരുത്തും എന്ന് കല്പിച്ച
അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച്അനുതപിച്ച .

15 േമാെശ തിരിഞ്ഞ് പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി; സാക്ഷ്യത്തിെന്റ പലക രണ്ടും
അവെന്റ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പലക
ഇപ്പ റവും അപ്പ റവുമായി ഇരുവശത്തും
എഴുതിയതായിരുന്നു. 16 പലക ൈദവത്തിെന്റ
പണിയും പലകയിൽ പതിഞ്ഞ എഴുത്ത്
ൈദവത്തിെന്റ എഴുത്തും ആയിരുന്നു. 17 ജനം
ആർത്തുവിളിക്കുന്ന േഘാഷം േയാശുവ
േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ േമാെശേയാട്: “പാളയത്തിൽ
യുദ്ധേഘാഷം ഉണ്ട”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
18 അതിന് അവൻ: “ജയിച്ച് ആർക്കുന്നവരുെട
േഘാഷമല്ല, േതാറ്റ് നിലവിളിക്കുന്നവരുെട
നിലവിളിയുമല്ല, ്രപതിഗാനം െചയ്യന്നവരുെട
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േഘാഷമാണ് ഞാൻ േകൾക്കുന്നത”്
എന്ന് പറഞ്ഞു. 19 അവൻ പാളയത്തിന്
അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ കാളക്കുട്ടിെയയും
നൃത്തങ്ങെളയും കണ്ടു. അേപ്പാൾ േമാെശയുെട
േകാപം ജ്വലിച്ച . അവൻപലകകെള കയ്യിൽനിന്ന്
എറിഞ്ഞ് പർവ്വതത്തിെന്റ അടിവാരത്തുവച്ച്
െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു. 20 അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
കാളക്കുട്ടിെയ അവൻ എടുത്ത് തീയിൽ ഇട്ട്
ചുട്ട് അരച്ച െപാടിയാക്കി െവള്ളത്തിൽ വിതറി
യി്രസാേയൽ മക്കെള കുടിപ്പിച്ച . 21 േമാെശ
അഹേരാേനാടു: “ഈജനത്തിേന്മൽ ഇ്രതവലിയ
പാപം വരുത്തുവാൻ അവർ നിേന്നാട് എന്ത്
െചയ്തു”എന്ന് േചാദിച്ച . 22അതിന് അഹേരാൻ
പറഞ്ഞത:് “യജമാനെന്റ േകാപം ജ്വലിക്കരുേത;
ഈ ജനം േദാഷത്തിേലക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എന്ന് നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 23 ‘ഞങ്ങെള
നയിേക്കണ്ടതിന് ഒരു ൈദവെത്ത ഉണ്ടാക്കി
തരണം; ഞങ്ങെള മി്രസയീംേദശത്തുനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന േമാെശയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ച
എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേല്ലാ’ എന്ന് അവർ
എേന്നാട് പറഞ്ഞു. 24 ഞാൻ അവേരാട:്
‘െപാന്നുള്ളവർ അത് അഴിെച്ചടുക്കെട്ട’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. അവർ അത് എെന്റ പക്കൽ തന്നു;
ഞാൻ അത് തീയിൽ ഇട്ട ഈ കാളക്കുട്ടി
പുറത്തു വന്നു. 25 അവരുെട ശ്രതുക്കൾക്കു
മുമ്പിൽ അവർ പരിഹാസ്യരാകുവാൻ
അഹേരാൻ അവെര അനുവദിച്ചതിനാൽ ജനം
െകട്ടഴിഞ്ഞവരായി എന്നു കണ്ടിട്ട് േമാെശ
പാളയത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ നിന്നുെകാണ്ടു:
26 “യേഹാവയുെട പക്ഷത്ത് ഉള്ളവർ എെന്റ
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അടുക്കൽ വരെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
േലവ്യർ എല്ലാവരും അവെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുകൂടി. 27 അവൻ അവേരാട:് “നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തരും അവനവെന്റ വാൾ അരയ്ക്ക്
െകട്ടി പാളയത്തിൽകൂടി വാതിൽേതാറും
കടന്ന് ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ സേഹാദരെനയും,
സ്േനഹിതെനയും അയല്ക്കാരെനയും
െകാന്നുകളയുവിൻഎന്നിങ്ങെനയി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 28 േമാെശ പറഞ്ഞതുേപാെല േലവ്യർ
െചയ്തു. അന്ന് ഏകേദശം മൂവായിരം (3,000)
േപർ വീണു. 29 “യേഹാവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
അനു്രഗഹം നല്േകണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഇന്ന്
ഓേരാരുത്തനും സ്വന്തം മകനും സേഹാദരനും
വിേരാധമായി യേഹാവയ്ക്ക് നിങ്ങെള തേന്ന
ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുവിൻ” എന്ന് േമാെശ പറഞ്ഞു.
30 പിെറ്റന്നാൾ േമാെശ: “നിങ്ങൾ ഒരു മഹാപാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു;ഇേപ്പാൾഞാൻയേഹാവയുെട
അടുക്കൽ കയറിെച്ചല്ല ം; നിങ്ങള െട
പാപത്തിനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യ വാൻ
എനിക്ക് കഴിേഞ്ഞക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
31അങ്ങെന േമാെശ യേഹാവയുെട അടുക്കൽ
മടങ്ങിെച്ചന്ന് പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: “അേയ്യാ,
ഈജനം മഹാപാതകം െചയ്തു െപാന്നുെകാണ്ട്
തങ്ങൾക്ക്ഒരുൈദവെത്തഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
32 എങ്കിലും അങ്ങ് അവരുെട പാപം
ക്ഷമിക്കണേമ; അെല്ലങ്കിൽ അങ്ങ് എഴുതിയ
അങ്ങയുെട പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് എെന്റ
േപര് മായിച്ച കളയണേമ. 33 യേഹാവ
േമാെശേയാട്: “എേന്നാട് പാപം െചയ്തവെന്റ



പുറപ്പാട് 32:34 cxxvii പുറപ്പാട് 33:5

േപര് ഞാൻ എെന്റ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന്
മായിച്ച കളയും. 34 ആകയാൽ നീ
േപായി ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത
േദശേത്തക്ക് ജനെത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാകുക;
എെന്റ ദൂതൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ നടക്കും.
എന്നാൽ എെന്റ സന്ദർശനദിവസത്തിൽ
ഞാൻ അവരുെട പാപം അവരുെട േമൽ
സന്ദർശിക്കും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 35 ഒരു
കാളക്കുട്ടിെയ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ജനം അഹേരാെന
നിർബന്ധിച്ചതുെകാണ്ട് യേഹാവ അവെര
ദണ്ഡിപ്പിച്ച .

33
1 അതിനുേശഷം യേഹാവ േമാെശേയാട്
ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : “നീയും ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
നീ െകാണ്ടുവന്ന ജനവും ഇവിെടനിന്ന് യാ്രത
തുടർന്ന് നിെന്റ സന്തതിക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന്
ഞാൻ അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക,്
2 പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശേത്തക്ക് തേന്ന,
േപാകുവിൻ. ഞാൻ ഒരു ദൂതെന നിനക്ക് മുമ്പ്
അയക്കും; കനാന്യൻ, അേമാര്യൻ, ഹിത്യൻ,
െപരിസ്യൻ, ഹിവ്യൻ, െയബൂസ്യൻ എന്നിവെര
ഞാൻ ഓടിച്ച കളയും. 3 വഴിയിൽവച്ച് ഞാൻ
നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
നിങ്ങള െട നടുവിൽ നടക്കുകയില്ല; നിങ്ങൾ
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള* ജനം ആകുന്നു”. 4 േദാഷകരമായ
ഈ വചനം േകട്ടേപ്പാൾ ജനം ദുഃഖിച്ച ; ആരും
തെന്റ ആഭരണം ധരിച്ചതുമില്ല. 5 നിങ്ങൾ

* 33. 3 ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളകഠിനഹൃദയമുള്ള



പുറപ്പാട് 33:6 cxxviii പുറപ്പാട് 33:11

ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള† ജനം ആകുന്നു; ഞാൻ ഒരു
നിമിഷേനരം നിങ്ങള െട നടുവിൽ നടന്നാൽ
നിങ്ങെളസംഹരിച്ച കളയും;അതുെകാണ്ട്ഞാൻ
നിേന്നാട് എന്ത് െചയ്യണം എന്നറിേയണ്ടതിന് നീ
നിെന്റ ആഭരണം നീക്കിക്കളയുക എന്നിങ്ങെന
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറയണം എന്ന് യേഹാവ
േമാെശേയാട്കല്പിച്ചിരുന്നു. 6അങ്ങെനേഹാേരബ്
പർവ്വതത്തിൽ തുടങ്ങി യി്രസാേയൽ മക്കൾ
ആഭരണംധരിച്ചില്ല.

7േമാെശകൂടാരംഎടുത്ത്പാളയത്തിന് പുറത്ത്
പാളയത്തിൽനിന്ന് ദൂരത്ത് അടിച്ച ; അതിന്
സമാഗമനകൂടാരം എന്ന് േപർ ഇട്ട . യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുന്നവെനല്ലാം പാളയത്തിന്
പുറത്തുള്ള സമാഗമനകൂടാരത്തിേലക്ക് െചന്നു.
8 േമാെശ കൂടാരത്തിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ
ജനം ഒെക്കയും എഴുേന്നറ്റ് ഒേരാരുത്തൻ
സ്വന്തം കൂടാരവാതില്ക്കൽനിന്നു. േമാെശ
കൂടാരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നതുവെര അവെന
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 9 േമാെശ കൂടാരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ േമഘസ്തംഭം ഇറങ്ങി
കൂടാരവാതിൽക്കൽ നില ്ക്കുകയും യേഹാവ
േമാെശേയാട് സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു.
10 കൂടാരവാതിൽക്കൽ േമഘസ്തംഭം
നില്ക്കുന്നത് കാണുേമ്പാൾ ജനങ്ങൾ
എല്ലാവരും എഴുേന്നറ്റ് ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ കൂടാരവാതിൽക്കൽനിന്ന്
നമസ്കരിച്ച . 11 ഒരുവന ്തെന്റ സ്േനഹിതേനാട്
സംസാരിക്കുന്നതുേപാെലയേഹാവേമാെശേയാട്
അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ച . പിെന്ന അവൻ
† 33. 5 ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളകഠിനഹൃദയമുള്ള
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പാളയത്തിേലക്ക് മടങ്ങിവന്നു; അവെന്റ
ശു്രശൂഷക്കാരനായ നൂെന്റ പു്രതനായ േയാശുവ
എന്ന യൗവനക്കാരൻ സമാഗമനകൂടാരം
വിട്ട പിരിയാതിരുന്നു.

12 േമാെശ യേഹാവേയാട:് “ഈ ജനെത്ത
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപാകുക എന്ന് അങ്ങ് എേന്നാട്
കല്പിച്ച വേല്ലാ; എങ്കിലും ആെര എേന്നാടുകൂടി
അയയ്ക്കുെമന്ന് അറിയിച്ച തന്നില്ല; എന്നാൽ:
ഞാൻ നിെന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എനിക്ക്
നിേന്നാട് കൃപ േതാന്നിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങ്
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 13 ആകയാൽ
എേന്നാട് കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ അങ്ങയുെട വഴി
എെന്ന അറിയിക്കണേമ; അങ്ങയ്ക്ക് എേന്നാട്
കൃപയുണ്ടാകുവാൻതക്കവണ്ണംഞാൻഅങ്ങെയ
അറിയുമാറാകെട്ട; ഈ ജാതി അങ്ങയുെട ജനം
എന്ന് ഓർക്കണേമ”. 14അതിന് യേഹാവ “എെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യംനിേന്നാടുകൂെട േപാരും;ഞാൻനിനക്ക്
സ്വസ്ഥത നൽകും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
15 യേഹാവേയാട് അവൻ: “തിരുസാന്നിദ്ധ്യം
എേന്നാടുകൂെട േപാരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങെള
ഇവിെടനിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കരുേത. 16എേന്നാടും
അങ്ങയുെട ജനേത്താടും കൃപ ഉെണ്ടന്ന് ഞാൻ
എ്രപകാരം അറിയും? അങ്ങ് ഞങ്ങേളാടുകൂെട
േപാരുന്നതിനാൽ ഞാനും അങ്ങയുെട ജനവും
ഭൂതലത്തിലുള്ള സകലജാതികളിലുംവച്ച്
വിേശഷതയുള്ളവരായിരിക്കും”എന്ന് പറഞ്ഞു.

17 യേഹാവ േമാെശേയാട്: “നീ പറഞ്ഞ
ഈ വാക്കുേപാെല ഞാൻ െചയ്യ ം; എനിക്ക്
നിേന്നാട് കൃപ േതാന്നിയിരിക്കുന്നു;ഞാൻ നിെന്ന
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
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18 അേപ്പാൾ അവൻ: “അങ്ങയുെട േതജസ്സ്
എനിക്ക് കാണിച്ച തരണേമ” എന്നേപക്ഷിച്ച .
19 അതിന് യേഹാവ: “ഞാൻ എെന്റ മഹിമ‡
ഒെക്കയും നിെന്റ മുമ്പിൽ ്രപദർശിപ്പിക്കും.
യേഹാവയുെട നാമെത്ത നിെന്റ മുമ്പിൽ
േഘാഷിക്കുകയും െചയ്യ ം; കൃപ െചയ്യ വാൻ
എനിക്ക് മനസ്സള്ളവേനാട് ഞാൻ കൃപ
െചയ്യ ം; കരുണ കാണിക്കുവാൻ എനിക്ക്
മനസ്സള്ളവന് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും”
എന്നരുളിെച്ചയ്തു. 20 “നിനക്ക് എെന്റ മുഖം
കാണുവാൻകഴിയുകയില്ല;ഒരു മനുഷ്യനുംഎെന്ന
കണ്ട്ജീവേനാടുകൂടിഇരിക്കയില്ല”എന്നുംഅവൻ
കല്പിച്ച . 21 “ഇതാ, എെന്റഅടുക്കൽ ഒരുസ്ഥലം
ഉണ്ട്; അവിെട ആ പാറേമൽ നീ നിൽക്കണം.
22 എെന്റ േതജസ്സ് കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ
നിെന്ന പാറയുെട ഒരു പിളർപ്പിൽആക്കും. ഞാൻ
കടന്നുേപാകുേവാളം എെന്റ ൈകെകാണ്ട് നിെന്ന
മറയ്ക്കും. 23 പിെന്ന എെന്റ ൈക നീക്കും;
നീ എെന്റ പിൻഭാഗം കാണും; എെന്റ മുഖം
കാണുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല”എന്നും യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു.

34
1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട് ഇ്രപകാരം
കല്പിച്ച : “ആദ്യേത്തതുേപാെല രണ്ട് കല്പലകൾ
െചത്തിെക്കാള്ള ക; നീ െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞ
ആദ്യെത്തപലകകളിൽഉണ്ടായിരുന്നവചനങ്ങൾ
ഞാൻ ആ പലകകളിൽ എഴുതും. 2 നീ

‡ 33. 19 മഹിമ ദയ
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രാവിെല തയ്യാറായി സീനായി പർവ്വതത്തിൽ
കയറി, പർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിൽ എെന്റ
സന്നിധിയിൽ വരണം. 3 നിേന്നാടുകൂെട ആരും
കയറരുത.് പർവ്വതത്തിെലങ്ങും ആെരയും
കാണരുത.് പർവ്വതത്തിനരികിൽ ആടുകേളാ
കന്നുകാലികേളാ േമയുകയും അരുത”്.
4 അങ്ങെന േമാെശ ആദ്യേത്തതുേപാെല രണ്ട്
കല്പലകകൾ െചത്തി, അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ്
യേഹാവ തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല സീനായി
പർവ്വതത്തിൽ കയറി; കല്പലകകൾ രണ്ടും
കയ്യിൽ എടുത്തുെകാണ്ട് േപായി. 5 അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമഘത്തിൽ ഇറങ്ങി അവിെട അവെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് യേഹാവയുെട നാമെത്ത
േഘാഷിച്ച . 6യേഹാവ അവെന്റ മുമ്പാെക വന്ന്
േഘാഷിച്ചത:് “യേഹാവ, യേഹാവയായ ൈദവം,
കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ; ദീർഘക്ഷമയും
മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ.
7 ആയിരം ആയിരത്തിന് ദയ പാലിക്കുന്നവൻ;
അകൃത്യവും അതി്രകമവും പാപവും
ക്ഷമിക്കുന്നവൻ; കുറ്റമുള്ളവെന െവറുെത
വിടാെത പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യം
മക്കള െടേമലും മക്കള െട മക്കള െടേമലും
മൂന്നാമെത്തയും നാലാമെത്തയും തലമുറേയാളം
സന്ദർശിക്കുന്നവൻ”. 8 അേപ്പാൾ േമാെശ
ബദ്ധെപ്പട്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച :
9 “കർത്താേവ, അേങ്ങക്ക് എേന്നാട്
കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങള െട
മദ്ധ്യത്തിൽ നടേക്കണേമ. ഇത് ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള*
ജനം ആെണങ്കിലും ഞങ്ങള െട അകൃത്യവും

* 34. 9 ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളകഠിനഹൃദയമുള്ള



പുറപ്പാട് 34:10 cxxxii പുറപ്പാട് 34:16

പാപവും ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങെള അങ്ങയുെട
അവകാശമാക്കണേമ”എന്ന് പറഞ്ഞു. 10അതിന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഞാൻ ഒരു
നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭൂമിയിെലങ്ങും ഒരു
ജാതിയിലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ
നിെന്റ സർവ്വജനത്തിനും മുമ്പിൽ ഞാൻ
െചയ്യ ം; നീ സഹവാസം െചയ്തുേപാരുന്ന
ജനം ഒെക്കയും യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തിെയ
കാണും;ഞാൻനിേന്നാട് െചയ്യ വാൻ േപാകുന്നത്
ഭയങ്കരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. 11 ഇന്ന് ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക;
അേമാര്യൻ, കനാന്യൻ, ഹിത്യൻ, െപരിസ്യൻ,
ഹിവ്യൻ, െയബൂസ്യൻ എന്നിവെര ഞാൻ
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും. 12 നീ
െചല്ല ന്ന േദശത്തിെല നിവാസികേളാട് നീ ഒരു
ഉടമ്പടി െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ കരുതിെക്കാള്ള ക;
അെല്ലങ്കിൽ അത് നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു
െകണിയായിരിക്കും. 13 നിങ്ങൾ അവരുെട
ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ച് വി്രഗഹങ്ങെള തകർത്ത്
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ െവട്ടിക്കളയണം.
14 അന്യൈദവെത്ത നമസ്കരിക്കരുത;്
യേഹാവയുെട നാമം †തീക്ഷ്ണൻ എന്നാകുന്നു;
അവൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം തെന്ന.
15 ആ േദശത്തിെല നിവാസികേളാട് ഉടമ്പടി
െചയ്യരുത.് അവരുെട േദവന്മാേരാട് അവർ
പരസംഗം െചയ്ത,് അവരുെട േദവന്മാർക്ക്
ബലി കഴിക്കുേമ്പാൾ നിെന്ന വിളിക്കുകയും
നീ െചന്ന് അവരുെട ബലികൾ തിന്നുകയും
അരുത.് 16അവരുെട പു്രതിമാരിൽനിന്ന് നിെന്റ

† 34. 14 തീക്ഷ്ണത -അസൂയ,സ്പർദ്ധ, ഉ്രഗത
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പു്രതന്മാർക്ക് ഭാര്യമാെര എടുക്കരുത.് അവരുെട
പു്രതിമാർ തങ്ങള െട േദവന്മാേരാട് പരസംഗം
െചയ്യ േമ്പാൾ നിെന്റ പു്രതന്മാെരെക്കാണ്ട്
അവരുെട േദവന്മാേരാട് പരസംഗം‡ െചയ്യ വാൻ
ഇടവരരുത.് 17 േദവന്മാെര വാർത്തുണ്ടാക്കരുത.്
18 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം നീ
ആചരിക്കണം. ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
ആബീബ് മാസത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഏഴ്
ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പം തിന്നണം;ആബീബ്
മാസത്തിലാണേല്ലാ നീ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ട േപാന്നത.് 19ആദ്യം ജനിക്കുന്നെതല്ലാം
നിെന്റ ആടുകള െടയും കന്നുകാലികള െടയും
കൂട്ടത്തിൽ കടിഞ്ഞൂലായ ആൺ എല്ലാം
എനിക്കുള്ളത്ആകുന്നു. 20എന്നാൽകഴുതയുെട
കടിഞ്ഞൂലിെന ആട്ടിൻകുട്ടിെയെക്കാണ്ട്
വീണ്ടുെകാള്ളണം. വീണ്ടുെകാള്ളന്നിെല്ലങ്കിൽ
അതിെന്റ കഴുത്ത് ഒടിച്ച കളയണം.
നിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതെര എല്ലാം
വീണ്ടുെകാള്ളണം. െവറുംൈകേയാെട നിങ്ങൾ
എെന്റ മുമ്പാെക വരരുത.് 21ആറ് ദിവസം േവല
െചയ്യണം; ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം;
ഉഴവുകാലേമാ െകായ്ത്തുകാലേമാ ആയാലും
സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം. 22 േഗാതമ്പുെകായ്ത്തിെല
ആദ്യഫലം െകാണ്ട് വാേരാത്സവവും
ആണ്ടവസാനം കായ്കനിെപ്പരുനാള ം നീ
ആചരിക്കണം. 23 വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ്രപാവശ്യം
പുരുഷന്മാെരല്ലാവരും യി്രസാേയലിെന്റ

‡ 34. 16 പരസംഗം അന്യേദവന്മാെര ആരാധിക്കുന്നത്
മെറ്റാരുവെന്റ ഭാര്യയുമായി പരസംഗം െചയ്യന്നതിന് തുല്യമാണ്
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ൈദവമായി യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
മുമ്പാെക വരണം. 24 ഞാൻ ജാതികെള
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളഞ്ഞ്
നിെന്റ അതിർത്തികൾ വിശാലമാക്കും;
നീ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ്രപാവശ്യം നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിേലക്ക്
കയറിേപ്പാകുേമ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യനും നിെന്റ
േദശം േമാഹികക്കുകയില്ല. 25 എനിക്കുള്ള
യാഗരക്തം പുളിപ്പ ള്ള അപ്പേത്താടുകൂടി
അർപ്പിക്കരുത.് െപസഹെപരുനാളിെല യാഗം
്രപഭാതകാലംവെര വേച്ചക്കരുത.് 26 നിെന്റ
നിലത്തിെല ആദ്യവിളവിെന്റ ആദ്യഫലം നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
െകാണ്ടുവരണം. േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയ
അതിെന്റ തള്ളയുെട പാലിൽ പാകം െചയ്യരുത.്
27 യേഹാവ പിെന്നയും േമാെശേയാട്:
“ഈ വചനങ്ങൾ എഴുതിെക്കാള്ള ക;
ഈ വചനങ്ങൾ ആധാരമാക്കി ഞാൻ
നിേന്നാടും യി്രസാേയലിേനാടും നിയമം
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
28 അവൻ അവിെട ഭക്ഷണം കഴിക്കാെതയും
െവള്ളം കുടിക്കാെതയും നാല്പത് പകലും നാല്പത്
രാവും യേഹാവേയാടുകൂടിആയിരുന്നു;യേഹാവ
പത്ത് കല്പനയായ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ
പലകയിൽഎഴുതിെക്കാടുത്തു.

29യേഹാവ തേന്നാട് സംസാരിച്ചതിനാൽ തെന്റ
മുഖത്തിെന്റ ത്വക്ക് ്രപകാശിച്ച എന്ന് േമാെശ
സാക്ഷ്യത്തിെന്റ പലകകൾ രണ്ടും കയ്യിൽ
പടിച്ച െകാണ്ട് സീനായിപർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
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ഇറങ്ങുേമ്പാൾ അറിഞ്ഞില്ല. 30 അഹേരാനും
യി്രസാേയൽ മക്കൾ എല്ലാവരും േമാെശെയ
േനാക്കിയേപ്പാൾ അവെന്റ മുഖത്തിെന്റ
ത്വക്ക് ്രപകാശിക്കുന്നത് കണ്ടു; അതുെകാണ്ട്
അവർ അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല വാൻ
ഭയെപ്പട്ട . 31 േമാെശ അവെര വിളിച്ച ;
അേപ്പാൾ അഹേരാനും സഭയിെല
്രപമാണികൾ എല്ലാവരും അവെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു; േമാെശ അവേരാട് സംസാരിച്ച .
32 അതിന ്െറേശഷം യി്രസാേയൽ മക്കൾ
എല്ലാവരും അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു.
സീനായിപർവ്വതത്തിൽവച്ച് യേഹാവ തേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്ത സകലവും അവൻ അവേരാട്
ആജ്ഞാപിച്ച . 33 േമാെശഅവേരാട് സംസാരിച്ച
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ തെന്റ മുഖത്ത് ഒരു
മൂടുപടം ഇട്ട . 34 േമാെശ യേഹാവേയാട്
സംസാരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവയുെട
സന്നിധാനത്തിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ
പുറത്ത് വരുേവാളം മൂടുപടം നീക്കിയിരിക്കും;
തേന്നാട് കല്പിച്ചത് അവൻ പുറത്തുവന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറയും. 35 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ േമാെശയുെട മുഖത്തിെന്റ ത്വക്ക്
്രപകാശിക്കുന്നതായി കണ്ടതുെകാണ്ട് േമാെശ
അവേനാട് സംസാരിേക്കണ്ടതിന് അകത്ത്
്രപേവശിക്കുന്നതുവെര മൂടുപടം പിെന്നയും തെന്റ
മുഖത്ത് ഇട്ട െകാള്ള ം.

35
1 അതിനുേശഷം േമാെശ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സംഘെത്ത വിളിച്ച കൂട്ടി അവേരാട്
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പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുവാൻ
യേഹാവ കല്പിച്ച വചനങ്ങൾ ഇവയാണ:്
2ആറ് ദിവസം േവല െചയ്യണം; ഏഴാം ദിവസം
നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായി യേഹാവയുെട
മഹാസ്വസ്ഥതയുള്ള ശബ്ബത്ത് ആയിരിക്കണം;
അന്ന് േവല െചയ്യന്നവൻ എല്ലാം മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. 3 ശബ്ബത്ത് നാളിൽ നിങ്ങള െട
വാസസ്ഥലങ്ങളിൽഎങ്ങുംതീ കത്തിക്കരുത”്.

4 േമാെശ പിെന്നയും യി്രസാേയൽ മക്കള െട
സർവ്വസഭേയാടും പറഞ്ഞത:് “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : 5 നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു വഴിപാട് എടുക്കുവിൻ. നല്ല
മനസ്സള്ളവെനല്ലാം യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാട്
െകാണ്ടുവരണം. 6 െപാന്ന്, െവള്ളി, താ്രമം,
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ,
േകാലാട്ട േരാമം, 7 ചുവപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റേന്താൽ,
തഹശുേതാൽ, ഖദിരമരം, 8 വിളക്കിന് എണ്ണ,
അഭിേഷകൈതലത്തിനും പരിമളധൂപത്തിനും
സുഗന്ധവർഗ്ഗം, 9 േഗാേമദകക്കല്ല,് ഏേഫാദിനും
പതക്കത്തിനും പതിേക്കണ്ട കല്ല് എന്നിവ
തെന്ന. 10 നിങ്ങളിൽജ്ഞാനികളായ എല്ലാവരും
വന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം
ഉണ്ടാക്കണം. 11 തിരുനിവാസം, അതിെന്റ
മൂടുവിരി, പുറമൂടി, െകാളത്തുകൾ, പലകകൾ,
അന്താഴങ്ങൾ, 12 തൂണുകൾ, ചുവടുകൾ,
െപട്ടകം, അതിെന്റ തണ്ടുകൾ, കൃപാസനം,
മറയുെട തിരശ്ശീല, 13 േമശ,അതിെന്റ തണ്ടുകൾ,
ഉപകരണങ്ങൾ ഒെക്കയും, കാഴ്ചയപ്പം,
14 െവളിച്ചത്തിന് നിലവിളക്ക,് അതിെന്റ
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ഉപകരണങ്ങൾ, അതിെന്റ ദീപങ്ങൾ, വിളക്കിന്
എണ്ണ, 15 ധൂപപീഠം, അതിെന്റ തണ്ടുകൾ,
അഭിേഷകൈതലം, സുഗന്ധധൂപവർഗ്ഗം,
തിരുനിവാസത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശന
വാതിലിെന്റ മറശ്ശീല, 16 േഹാമയാഗപീഠം,
അതിെന്റ താ്രമജാലം, തണ്ടുകൾ, അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം, െതാട്ടി, അതിെന്റ കാൽ,
17 ്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീലകൾ, അതിെന്റ
തൂണുകൾ, ചുവടുകൾ, ്രപാകാരവാതിലിെന്റ
മറ, 18 തിരുനിവാസത്തിെന്റ കുറ്റികൾ,
്രപാകാരത്തിെന്റ കുറ്റികൾ, 19 അവയുെട
കയറുകൾ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ശു്രശൂഷ
െചയ്യ വാൻ വിേശഷവസ്്രതങ്ങൾ,
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ വിശുദ്ധവസ്്രതം,
പുേരാഹിതശു്രശൂഷയ്ക്കായി അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതങ്ങൾ എന്നിവ
തെന്ന”. 20 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സർവ്വസഭയും േമാെശയുെട
അടുക്കൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട . 21 ഹൃദയത്തിൽ
ഉത്സാഹവും മനസ്സിൽ താത്പര്യവും
േതാന്നിയവർ എല്ലാം സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
്രപവൃത്തിയ്ക്കും അതിെന്റ സകലശു്രശൂഷയ്ക്കും
വിശുദ്ധവസ്്രതങ്ങൾക്കും േവണ്ടി യേഹാവയ്ക്ക്
വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നു. 22 പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള മായി ഔദാര്യമനസ്സള്ളവർ
എല്ലാവരും യേഹാവയ്ക്ക് െപാൻവഴിപാട്
െകാടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചവെരല്ലാം വള,
കുണുക്ക,് േമാതിരം, മാല മുതലായ സകലവിധ
െപാന്നാഭരണങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു. 23നീലനൂൽ,
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ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ,
േകാലാട്ട േരാമം, ചുവപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റേന്താൽ,
തഹശൂേതാൽ എന്നിവ ൈകവശമുള്ളവർ
അത് െകാണ്ട് വന്നു. 24 െവള്ളിയും താ്രമവും
വഴിപാടുെകാടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചവെരല്ലാം
യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാട് െകാണ്ടുവന്നു.
ശു്രശൂഷയിെല എല്ലാപണിക്കുമായി ഖദിരമരം
ൈകവശമുള്ളവൻ അതുെകാണ്ടുവന്നു.
25 സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്്രതീകൾ എല്ലാം തങ്ങള െട
ൈകെകാണ്ട് െനയ്െതടുത്ത നീലനൂലും
ധൂ്രമനൂലും ചുവപ്പ നൂലും പഞ്ഞിനൂലും
െകാണ്ടുവന്നു. 26 ഹൃദയത്തിൽ ഉത്സാഹം
േതാന്നിയ സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്്രതീകൾ എല്ലാം
േകാലാട്ട േരാമം െകാണ്ട് നൂലുണ്ടാക്കി.
27 ്രപമാണികൾ ഏേഫാദിനും പതക്കത്തിനും
പതിേക്കണ്ട കല്ല കള ം േഗാേമദകക്കല്ല കള ം
28 െവളിച്ചത്തിനും അഭിേഷകൈതലത്തിനും
സുഗന്ധധൂപത്തിനുമായി പരിമളവർഗ്ഗവും
എണ്ണയും െകാണ്ട് വന്നു. 29 േമാെശമുഖാന്തരം
യേഹാവ കല്പിച്ച സകല്രപവൃത്തിക്കുമായി
െകാണ്ടുവരുവാൻ യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ
ഔദാര്യമനസ്സള്ള സകലപുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള ം യേഹാവയ്ക്ക് സ്വേമധാദാനം
െകാണ്ടുവന്നു.

30 എന്നാൽ േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
പറഞ്ഞത:് “േനാക്കുവിൻ; യേഹാവ
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ ഹൂരിെന്റ മകനായ
ഊരിയുെട മകൻ െബസേലലിെന േപരുെചാല്ലി
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 കൗശലപ്പണികൾ സങ്കല്പിച്ച്
ഉണ്ടാക്കുവാനും െപാന്ന്, െവള്ളി, താ്രമം
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എന്നിവെകാണ്ട് പണി െചയ്യ വാനും 32രത്നം െവട്ടി
പതിക്കുവാനും മരത്തിൽ െകാത്തുപണിയായ
സകലവിധ കൗശലപ്പണികള ം െചയ്യ വാനും
33 യേഹാവ ദിവ്യാത്മാവിനാൽ അവെന
ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും
സകലവിധ സാമർത്ഥ്യവുംെകാണ്ട്
നിറച്ചിരിക്കുന്നു. 34 അവെന്റ മനസ്സിലും
ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അഹീസാമാക്കിെന്റ മകനായ
ഒെഹാലിയാബിെന്റ മനസ്സിലും മറ്റ ള്ളവെര
പഠിപ്പിക്കുവാൻ യേഹാവ േതാന്നിച്ചിരിക്കുന്നു.
35െകാത്തുപണിക്കാരെന്റയുംകൗശലപ്പണിക്കാരെന്റയും
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് പണിെചയ്യന്ന
തയ്യൽക്കാരെന്റയും െനയ്ത്തുകാരെന്റയും
ഏതുതരം ശില്പേവല െചയ്യന്നവരുെടയും
കൗശലപ്പണികൾസങ്കല്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുെടയും
സകലവിധ്രപവൃത്തിയും െചയ്യ വാൻ
യേഹാവ അവെര മനസ്സിൽ ജ്ഞാനംെകാണ്ട്
നിറച്ചിരിക്കുന്നു.

36
1 െബസേലലും, ഒെഹാലിയാബും,
യേഹാവ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും നല്കിയ
സകലജ്ഞാനികള ം, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്ക് യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല
സകല്രപവൃത്തികള ം െചയ്യണം.

2 അങ്ങെന േമാെശ െബസേലലിെനയും
ഒെഹാലിയാബിെനയും യേഹാവ മനസ്സിൽ
ജ്ഞാനം നല്കിയിരുന്ന എല്ലാവെരയും
്രപവൃത്തിയിൽ േചരുവാൻ മനസ്സിൽ ഉത്സാഹം
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േതാന്നിയ എല്ലാവെരയും വിളിച്ച വരുത്തി.
3 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയുെട ്രപവൃത്തി
െചയ്യ വാൻ യി്രസാേയൽ മക്കൾ െകാണ്ടുവന്ന
വഴിപാട് ഒെക്കയും അവർ േമാെശയുെട
പക്കൽനിന്ന് വാങ്ങി; എന്നാൽ അവർ
പിെന്നയും രാവിെലേതാറും സ്വേമധാദാനങ്ങൾ
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
4 അേപ്പാൾ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ പണിയിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന ജ്ഞാനികൾ എല്ലാവരും അവർ
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന പണി നിർത്തി വന്ന്
േമാെശേയാട്: 5 “യേഹാവ െചയ്യ വാൻ കല്പിച്ച
ശു്രശൂഷയ്ക്ക് േവണ്ടതിലധികമായി ജനം
െകാണ്ടുവരുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 അതിന്
േമാെശ: “പുരുഷന്മാരാകെട്ട സ്്രതീകളാകെട്ട
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ ശു്രശൂഷയുെട
ആവശ്യത്തിന് ഇനി വഴിപാട് െകാണ്ടുവേരണ്ട”
എന്ന് കല്പിച്ച ; അവർ അത് പാളയത്തിൽ
്രപസിദ്ധമാക്കി. അങ്ങെനജനം െകാണ്ടുവരുന്നത്
നിർത്തിവച്ച . 7 െകാണ്ടുവന്ന സാമാനങ്ങൾ
സകല ്രപവൃത്തിയും െചയ്യ വാൻ േവണ്ടുേവാളവും
അധികവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

8 പണി െചയ്യന്നവരിൽ ജ്ഞാനികളായ
എല്ലാവരും പഞ്ഞിനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടുള്ള പത്ത് മൂടുശീലെകാണ്ട്
തിരുനിവാസം ഉണ്ടാക്കി; െനയ്ത്തുകാരെന്റ
ചി്രതപ്പണിയായ െകരൂബുകൾ മൂടുശീലകളിൽ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 9 ഓേരാ മൂടുശീലയ്ക്കും
ഇരുപെത്തട്ട് മുഴം നീളവും നാല് മുഴം വീതിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു; എല്ലാ മൂടുശീലകൾക്കും ഒേര
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അളവ് ആയിരുന്നു. 10 അഞ്ച് മൂടുശീലകൾ
ഒേന്നാെടാന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച ; മെറ്റ അഞ്ച്
മൂടുശീലകള ം ഒേന്നാെടാന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച .
11 അങ്ങെന ബന്ധിപ്പിച്ച ണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത
വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട
വിള മ്പിൽ നീലനൂൽെകാണ്ട് കണ്ണികൾ
ഉണ്ടാക്കി; രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള
മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിലും അങ്ങെന തെന്ന
ഉണ്ടാക്കി. 12 ഒരു മൂടുശീലയിൽ അമ്പത്
കണ്ണികൽ ഉണ്ടാക്കി; രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട
പുറെത്ത മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിലും അമ്പത്
കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കി; കണ്ണികൾ േനർക്കുേനെര
ആയിരുന്നു. 13അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട് അമ്പത്
െകാളത്തുകള ം ഉണ്ടാക്കി; െകാളത്തുെകാണ്ട്
മൂടുശീലകൾ ഒേന്നാെടാന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച ;
അങ്ങെന തിരുനിവാസം ഒന്നായി തീർന്നു.
14 തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ മൂടുവരിയായി
േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടുള്ള മൂടുശീലകൾ
ഉണ്ടാക്കി, പതിെനാന്ന് മൂടുശീലകൾ ഉണ്ടാക്കി.
15 ഓേരാ മൂടുശീലയ്ക്കും മുപ്പത് മുഴം നീളവും
നാല് മുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു; മൂടുശീല
പതിെനാന്നിന്നും ഒേര അളവ് ആയിരുന്നു.
16 അവൻ അഞ്ച് മൂടുശീല ഒന്നായും ആറ്
മൂടുശീല ഒന്നായും ബന്ധിപ്പിച്ച . 17 ഇങ്ങെന
ബന്ധിപ്പിച്ച ണ്ടാക്കിയ ഒന്നാമെത്ത വിരിയുെട
അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിൽ
അമ്പത് കണ്ണികള ം രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട
അറ്റത്തുള്ള മൂടുശീലയുെട വിള മ്പിൽ
അമ്പത് കണ്ണികള ം ഉണ്ടാക്കി. 18 കൂടാരം



പുറപ്പാട് 36:19 cxlii പുറപ്പാട് 36:29

ഒന്നായിരിേക്കണ്ടതിന് അത് ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ
താ്രമംെകാണ്ട് അമ്പത് െകാളത്തുകള ം
ഉണ്ടാക്കി. 19ചുവപ്പിച്ചആട്ട െകാറ്റേന്താൽെകാണ്ട്
കൂടാരത്തിന് ഒരു പുറമൂടിയും അതിെന്റ മീെത
തഹശുേതാൽെകാണ്ട് ഒരു പുറമൂടിയും അവൻ
ഉണ്ടാക്കി.

20 ഖദിരമരംെകാണ്ട് തിരുനിവാസത്തിന് േനെര
നില്ക്കുന്ന പലകകള ം ഉണ്ടാക്കി. 21 ഓേരാ
പലകയ്ക്കും പത്തുമുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം
വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. 22ഓേരാ പലകയ്ക്കും
തമ്മിൽ േചർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കുടുമകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങെന തിരുനിവാസത്തിെന്റ
എല്ലാ പലകയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കി. 23 അവൻ
തിരുനിവാസത്തിനായി െതക്കുവശേത്തക്ക്
ഇരുപത് പലക ഉണ്ടാക്കി. 24 ഒരു പലകയുെട
അടിയിൽ രണ്ട് കുടുെമക്കു രണ്ട് ചുവടും മെറ്റാരു
പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു കുടുെമക്കു രണ്ട്
ചുവടും ഇങ്ങെന ഇരുപത് പലകകള െടയും
അടിയിൽ െവള്ളിെകാണ്ട് നാല്പത് ചുവടുകൾ
അവൻ ഉണ്ടാക്കി. 25 തിരുനിവാസത്തിെന്റ
മറുപുറത്ത് വടക്കുവശേത്തക്കും ഇരുപത്
പലകകൾ ഉണ്ടാക്കി. 26 ഒരു പലകയുെട
അടിയിൽ രണ്ട് ചുവടും മെറ്റാരു പലകയുെട
അടിയിൽ രണ്ട് ചുവടും ഇങ്ങെന അവയ്ക്ക്
നാല്പത് െവള്ളിച്ച വടുകൾ ഉണ്ടാക്കി.
27 തിരുനിവാസത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ
വശേത്തക്ക് ആറ് പലകകൾ ഉണ്ടാക്കി.
28 തിരുനിവാസത്തിെന്റ ഇരുവശത്തുമുള്ള
േകാണുകൾക്ക് ഈ രണ്ട് പലകകൾ
ഉണ്ടാക്കി. 29അവ താെഴ രണ്ടായും േമലറ്റത്ത്
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ഒന്നാമെത്ത വളയംവെര തമ്മിൽ േചർന്ന്
ഒറ്റയായും ഇരുന്നു. രണ്ട് മൂലയിലുള്ള
രണ്ടിനും അങ്ങെന െചയ്തു. 30 ഇങ്ങെന
എട്ട് പലകകള ം ഓേരാ പലകയുെട അടിയിൽ
രണ്ട് ചുവട് വീതം പതിനാറ് െവള്ളിച്ച വടുകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 31 അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ട്
അന്താഴങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി; തിരുനിവാസത്തിെന്റ
ഒരു വശെത്ത പലകയ്ക്ക് അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ;
32തിരുനിവാസത്തിെന്റ മറുവശെത്ത പലകയ്ക്ക്
അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ; തിരുനിവാസത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്ത് പിൻവശെത്ത പലകയ്ക്ക്
അഞ്ച് അന്താഴങ്ങൾ. 33നടുവിലെത്തഅന്താഴം
പലകയുെട ഒത്ത നടുവിൽ ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന്
മെറ്റ അറ്റംവെര െചല്ല വാൻ തക്കവണ്ണം
ഉണ്ടാക്കി. 34 പലകകൾ െപാന്നുെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞു; അന്താഴം ഇടുവാനുള്ള അവയുെട
വളയങ്ങൾ െപാന്നുെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി, അന്താഴം
െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.

35 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് അവൻ ഒരു
തിരശ്ശീലയും ഉണ്ടാക്കി: െനയ്ത്തുകാരെന്റ
ചി്രതപ്പണിയായ െകരൂബുകൾ അവയിൽ
ഉള്ളതായി അതിെന ഉണ്ടാക്കി. 36 അതിന്
ഖദിരമരംെകാണ്ട് നാല് തൂണുകള ം ഉണ്ടാക്കി,
െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു; അവയുെട
െകാളത്തുകൾ െപാന്നുെകാണ്ട് ആയിരുന്നു;
അവയ്ക്ക് െവള്ളിെകാണ്ട് നാല് ചുവടുകൾ
വാർപ്പിച്ച . 37 കൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിന്
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ട് ചി്രതത്തയ്യൽക്കാരെന്റ
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പണിയുള്ള ഒരു മറശ്ശീലയും 38 അതിന് അഞ്ച്
തൂണുകള ം അവയ്ക്ക് െകാളത്തും ഉണ്ടാക്കി;
അവയുെട കുമിഴുകള ം േമൽചുറ്റ പടികള ം
െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു; എന്നാൽ
അവയുെട ചുവട് അഞ്ചും താ്രമംെകാണ്ട്
ആയിരുന്നു.

37
1 െബസേലൽ ഖദിരമരംെകാണ്ട് െപട്ടകം
ഉണ്ടാക്കി.അതിന് രണ്ടരമുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം
വീതിയും ഒന്നര മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
2 അതിെന്റ അകവും പുറവും െപാന്നുെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞു, അതിന് ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട്
ഒരു വക്ക് ഉണ്ടാക്കി. 3അതിെന്റ നാല് കാലിനും
ഇപ്പ റത്ത് രണ്ട് വളയങ്ങൾ അപ്പ റത്ത് രണ്ട്
വളയങ്ങൾ ഇങ്ങെന നാല് െപാൻവളയങ്ങൾ
വാർപ്പിച്ച . 4അവൻഖദിരമരംെകാണ്ട് തണ്ടുകൾ
ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 5 െപട്ടകം
ചുമേക്കണ്ടതിന് ആ തണ്ട് െപട്ടകത്തിെന്റ
പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിൽ െചലുത്തി.
6 അവൻ തങ്കംെകാണ്ട് കൃപാസനം* ഉണ്ടാക്കി;
അതിന് രണ്ടരമുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴം വീതിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട് രണ്ട്
െകരൂബുകെള ഉണ്ടാക്കി കൃപാസനത്തിെന്റ
രണ്ട് അറ്റത്തും അവെയ അടിപ്പ പണിയായി
ഉണ്ടാക്കി. 8 ഒരു െകരൂബ് ഒരു അറ്റത്തും
മെറ്റ െകരൂബ് മെറ്റ അറ്റത്തും ഇങ്ങെന
െകരൂബുകെള കൃപാസനത്തിെന്റ രണ്ട്അറ്റത്തും
അതിൽനിന്ന് തെന്ന ഉള്ളവയായി ഉണ്ടാക്കി.
* 37. 6 കൃപാസനം മൂടി,അടപ്പ്
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9 െകരൂബുകൾ മുകളിേലക്ക് ചിറക് വിടർത്തി
ചിറകുെകാണ്ട് കൃപാസനെത്ത മൂടുകയും
തമ്മിൽ അഭിമുഖമായിരിക്കുകയും െചയ്തു;
െകരൂബുകള െട മുഖം കൃപാസനത്തിന് േനെര
ആയിരുന്നു.

10 അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ട് േമശ ഉണ്ടാക്കി.
അതിന് രണ്ട് മുഴം നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയും
ഒന്നര മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 അത്
തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞ് ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട്
ഒരു വക്ക് ഉണ്ടാക്കി. 12 അതിന് ചുറ്റ ം നാല്
വിരൽ വീതിയുള്ള ഒരു ചട്ടവും ഉണ്ടാക്കി.
ചട്ടത്തിന് ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട് ഒരു വക്ക്
ഉണ്ടാക്കി. 13 അതിന് നാല് െപാൻവളയം
വാർത്ത് നാല് കാലിെന്റയും ഓേരാ പാർശ്വത്തിൽ
തറച്ച . 14 േമശ ചുമേക്കണ്ടതിന് തണ്ടുകൾ
ഇടുവാൻ വളയങ്ങൾ ചട്ടേത്താട് േചർന്നിരുന്നു.
15 േമശ ചുമേക്കണ്ടതിനുള്ള തണ്ടുകൾ
ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞു. 16 േമശേമലുള്ള ഉപകരണങ്ങളായ
തളികകള ംകരണ്ടികള ംകിണ്ടികള ംപകരുവാൻ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന കുടങ്ങള ം തങ്കംെകാണ്ട്
ഉണ്ടാക്കി.

17അവൻ തങ്കംെകാണ്ട് നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കി;
വിളക്ക് അടിപ്പ പണിയായി ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ
ചുവടും തണ്ടും പുഷ്പപുടങ്ങള ം മുട്ട കള ം
പൂക്കള ം അതിൽനിന്ന് തെന്ന ആയിരുന്നു.
18 നിലവിളക്കിെന്റ ഒരു വശത്തുനിന്ന് മൂന്ന്
ശാഖകൾ, അതിെന്റ മെറ്റ വശത്ത് നിന്ന് മൂന്ന്
ശാഖകൾ, ഇങ്ങെന ആറ് ശാഖകൾ അതിെന്റ
പാർശ്വങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട . 19 ഒരു ശാഖയിൽ
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ഓേരാ മുട്ട ം ഓേരാ പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല
മൂന്ന് പുഷ്പപുടവും മെറ്റാരു ശാഖയിൽ ഓേരാ
മുട്ട ം ഓേരാ പൂവുമായി ബദാംപൂേപാെല മൂന്ന്
പുഷ്പപുടങ്ങള ം ഇങ്ങെന നിലവിളക്കിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട ആറ് ശാഖകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
20 വിളക്കുതണ്ടിൽ മുട്ട കള ം പൂക്കള മായി
ബദാംപൂേപാെല നാല് പുഷ്പപുടങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 21 അതിൽനിന്നുള്ള രണ്ട്
ശാഖയ്ക്ക് കീെഴ ഒരു മുട്ട ം, അതിൽനിന്നുള്ള
മെറ്റ രണ്ട് ശാഖയ്ക്ക് കീെഴ ഒരു മുട്ട ം,
അതിൽനിന്നുള്ള േശഷം രണ്ട് ശാഖയ്ക്ക്
കീെഴ ഒരു മുട്ട ം, ഇങ്ങെന അതിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുന്ന ആറ് ശാഖകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
22 മുട്ട കള ം ശാഖകള ം അതിൽനിന്ന് തെന്ന
ആയിരുന്നു; അത് മുഴുവനും തങ്കംെകാണ്ടുള്ള
ഒറ്റ അടിപ്പ പണിയായിരുന്നു. 23 അവൻ
അതിെന്റ ഏഴ് ദീപങ്ങള ം അതിെന്റ ചവണകള ം
കരിന്തിരിപ്പാ്രതങ്ങള ം തങ്കംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി.
24 ഒരു താലന്ത†് തങ്കംെകാണ്ട് അവൻ അതും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി.

25അവൻഖദിരമരംെകാണ്ട്ധൂപപീഠംഉണ്ടാക്കി;
അത് ഒരു മുഴം നീളവും ഒരു മുഴം വീതിയും
ഇങ്ങെനസമചതുരംആയിരുന്നു. അതിന് ഉയരം
രണ്ട് മുഴം ആയിരുന്നു. അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ
അതിൽനിന്ന് തെന്ന ആയിരുന്നു. 26 അവൻ
അതും അതിെന്റ േമല്പലകയും അതിെന്റ
പാർശ്വങ്ങള ം െകാമ്പുകള ം തങ്കംെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞു; അതിന് ചുറ്റ ം െപാന്നുെകാണ്ട്
ഒരു വക്ക് ഉണ്ടാക്കി. 27അത് ചുമേക്കണ്ടതിന്
† 37. 24 ഒരു താലന്ത് 35കിേലാ്രഗാം
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തണ്ട് െചലുത്തുവാൻ വക്കിന് കീെഴ രണ്ട്
പാർശ്വത്തിലുള്ള ഓേരാ േകാണിലും ഓേരാ
െപാൻവളയം ഉണ്ടാക്കി. 28 ഖദിരമരംെകാണ്ട്
തണ്ടുകള ം ഉണ്ടാക്കി െപാന്നുെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞു. 29 അവൻ വിശുദ്ധമായ
അഭിേഷകൈതലവും നല്ലസുഗന്ധമുള്ളനിർമ്മല
ധൂപവർഗ്ഗവും ൈതലക്കാരെന്റ വിദ്യ്രപകാരം
ഉണ്ടാക്കി.

38
1 അവൻ ഖദിരമരംെകാണ്ട് േഹാമയാഗപീഠം
ഉണ്ടാക്കി;അത്അഞ്ച് മുഴം നീളവും അഞ്ച് മുഴം
വീതിയും ഉള്ള സമചതുരമായിരുന്നു. അതിെന്റ
ഉയരം മൂന്ന് മുഴം ആയിരുന്നു. 2 അതിെന്റ
നാല് േകാണിലും നാല് െകാമ്പ് ഉണ്ടാക്കി;
െകാമ്പുകൾ അതിൽനിന്ന് തെന്ന ആയിരുന്നു.
താ്രമംെകാണ്ട് അത് െപാതിഞ്ഞു. 3 ചട്ടി,
ചട്ട കം, കലശം, മുൾെകാളത്ത,് തീക്കലശം
ഇങ്ങെന പീഠത്തിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
ഉണ്ടാക്കി; അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം
താ്രമംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. 4അവൻയാഗപീഠത്തിന്
വലപ്പണിയായ ഒരു താ്രമജാലം ഉണ്ടാക്കി; അത്
താെഴ അതിെന്റ ചുറ്റ പടിക്ക് കീെഴ അതിെന്റ
പകുതിേയാളം എത്തി. 5 താ്രമജാലത്തിെന്റ
നാല് അറ്റത്തിനും തണ്ട് ഇടുവാൻ നാല് വളയം
വാർത്തു. 6 ഖദിരമരംെകാണ്ട് തണ്ടുകൾ
ഉണ്ടാക്കിതാ്രമംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 7യാഗപീഠം
ചുമേക്കണ്ടതിന് അതിെന്റ പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള
വളയങ്ങളിൽ ആ തണ്ടുകൾ കടത്തി; യാഗപീഠം
പലകെകാണ്ട് െപാള്ളയായി ഉണ്ടാക്കി.
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8 സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ
േസവ െചയ്തുവന്ന സ്്രതീകള െട *ദർപ്പണങ്ങൾ
െകാണ്ട് അവൻ താ്രമെത്താട്ടിയും അതിെന്റ
താ്രമക്കാലും ഉണ്ടാക്കി.

9 അവൻ ്രപാകാരവും ഉണ്ടാക്കി;
െതക്കുവശെത്ത ്രപാകാരത്തിന് പിരിച്ച
പഞ്ഞിനൂൽ െകാണ്ടുള്ള നൂറ് മുഴം മറശ്ശീല
ഉണ്ടായിരുന്നു. 10അതിന് ഇരുപത് തൂണുകള ം
തൂണുകൾക്ക് ഇരുപത് താ്രമച്ച വടും
ഉണ്ടായിരുന്നു. തൂണുകള െട െകാളത്തും
േമൽചുറ്റ പടിയും െവള്ളി ആയിരുന്നു.
11 വടക്കുവശത്ത് നൂറ് മുഴം മറശ്ശീലയും അതിന്
ഇരുപത് തൂണും തൂണുകൾക്ക് ഇരുപത്
താ്രമച്ച വടും ഉണ്ടായിരുന്നു; തൂണുകള െട
െകാളത്തും േമൽചുറ്റ പടിയും െവള്ളി
ആയിരുന്നു. 12 പടിഞ്ഞാറുവശത്ത് അമ്പത്
മുഴം മറശ്ശീലയും അതിന് പത്ത് തൂണും
തൂണുകൾക്ക് പത്ത് ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു;
തൂണുകള െട െകാളത്തും േമൽചുറ്റ പടിയും
െവള്ളി ആയിരുന്നു. 13 കിഴക്കുവശത്ത് മറശ്ശീല
അമ്പത് മുഴം ആയിരുന്നു. 14 വാതിലിെന്റ ഒരു
വശത്ത് മറശ്ശീല പതിനഞ്ച് മുഴവും അതിന്
മൂന്ന് തൂണും അവയ്ക്ക് മൂന്ന് ചുവടുകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 മെറ്റവശത്തും അങ്ങെന
തെന്ന; ഇങ്ങെന ്രപാകാരവാതിലിെന്റ ഇപ്പ റത്തും
അപ്പ റത്തും പതിനഞ്ച് മുഴം മറശ്ശീലയും
അവയ്ക്ക് മൂന്ന് തൂണുകള ം തൂണുകൾക്ക് മൂന്ന്
ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു. 16ചുറ്റ ം ്രപാകാരത്തിെന്റ

* 38. 8 ദർപ്പണം -കണ്ണാടി
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മറശ്ശീല ഒെക്കയും പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട്
ആയിരുന്നു. 17 തൂണുകൾക്കുള്ള ചുവട്
താ്രമംെകാണ്ടും തൂണുകള െട െകാളത്തും
േമൽചുറ്റ പടിയും െവള്ളിെകാണ്ടും കുമിഴുകൾ
െവള്ളിെപാതിഞ്ഞവയും ്രപാകാരത്തിെന്റ
തൂണുകൾ ഒെക്കയും െവള്ളിെകാണ്ട്
േമൽചുറ്റ പടിയുള്ളവയും ആയിരുന്നു.
18 എന്നാൽ ്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല
നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച
പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് ചി്രതത്തയ്യൽപണി
ആയിരുന്നു; അതിെന്റ നീളം ഇരുപത് മുഴവും
അതിെന്റ ഉയരം അഞ്ച് മുഴവും ആയിരുന്നു.
19 അതിെന്റ തൂണ് നാലും അവയുെട ചുവട്
നാലും താ്രമമായിരുന്നു; െകാളത്തും കുമിഴുകൾ
െപാതിഞ്ഞിരുന്ന തകിടും േമൽചുറ്റ പടിയും
െവള്ളി ആയിരുന്നു. 20 തിരുനിവാസത്തിനും
്രപാകാരത്തിനും നാല് പുറവുമുള്ള കുറ്റികൾ
എല്ലാം താ്രമംആയിരുന്നു.

21 േമാെശയുെട കല്പന അനുസരിച്ച്
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മകൻ
ഈഥാമാർ മുഖാന്തരം േലവ്യരുെട
ശു്രശൂഷയാൽ കണക്ക് കൂട്ടിയതുേപാെല
സാക്ഷ്യകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസത്തിനുണ്ടായ
െചലവ് എെന്തന്നാൽ: 22 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
ഹൂരിെന്റ മകനായ ഊരിയുെട മകൻ
െബസേലൽ േമാെശേയാട് യേഹാവ
കല്പിച്ചെതാെക്കയും ഉണ്ടാക്കി. 23അവേനാടുകൂടി
ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അഹീസാമാക്കിെന്റ മകനായി
െകാത്തുപണിക്കാരനും െകൗശലപ്പണിക്കാരനും
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നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് ചി്രതത്തയ്യൽപണി
െചയ്യന്നവനുമായ ഒെഹാലിയാബും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

24വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റസകല്രപവൃത്തിയുെടയും
പണിക്ക് വഴിപാടായി ഉപേയാഗിച്ച െപാന്ന്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
ആെക ഇരുപെത്താമ്പതു താലന്തും†
എഴുനൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കലും‡ ആയിരുന്നു.
25 സഭയിൽ എണ്ണെമടുക്കെപ്പട്ടവരുെട െവള്ളി
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം നൂറു
താലന്തും§ആയിരത്തി എഴുനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച*്
േശെക്കലും ആയിരുന്നു. 26 ഇരുപത്
വയസ്സ ം അതിന് മുകളിൽ ്രപായമുള്ളവരായി
എണ്ണെമടുക്കെപ്പട്ടവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട
ആറുലക്ഷത്തിമൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ്റമ്പത്
േപരിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും ഓേരാ െബക്കാ
വീതമായിരുന്നു; അത് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം അര േശെക്കൽ ആകുന്നു.
27വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റചുവടുകള ംമറശ്ശീലയുെട
ചുവടുകള ം വാർക്കുന്നതിന് ഒരു ചുവടിന് ഒരു
താലന്ത് വീതം നൂറ് ചുവടിന് നൂറ് താലന്ത് െവള്ളി
െചലവായി. 28 േശഷിച്ച ആയിരത്തി എഴുനൂറ്റി
എഴുപത്തഞ്ച് േശെക്കൽെകാണ്ട് അവൻ
തൂണുകൾക്ക് െകാളത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും കുമിഴ്
െപാതികയും േമൽചുറ്റ പടി ഉണ്ടാക്കുകയും

† 38. 24 ഇരുപെത്താമ്പതു താലന്തും 1050 കിേലാ്രഗാം ‡ 38.
24 എഴുനൂറ്റിമുപ്പതു േശെക്കലും പെത്താന ്പതര്രഗാം § 38. 25
നൂറു താലന്തും 3500കിേലാ്രഗാം * 38. 25 ആയിരത്തിഎഴുനൂറ്റി
എഴുപത്തഞ്ച് 30കിേലാ്രഗാം
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െചയ്തു. 29 വഴിപാടായി ലഭിച്ച താ്രമം
എഴുപത് താലന്തും രണ്ടായിരത്തിനാനൂറ്
േശെക്കലും ആയിരുന്നു. 30 അതുെകാണ്ട്
അവൻ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ വാതിലിനുള്ള
ചുവടുകള ം താ്രമയാഗപീഠവും അതിെന്റ
താ്രമജാലവും യാഗപീഠത്തിെന്റ എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം 31 ചുറ്റ ം ്രപാകാരത്തിെന്റ
ചുവടുകള ം ്രപാകാരവാതിലിനുള്ള ചുവടുകള ം
തിരുനിവാസത്തിെന്റ എല്ലാകുറ്റികള ം ചുറ്റ ം
്രപാകാരത്തിെന്റകുറ്റികള ം ഉണ്ടാക്കി.

39
1 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
അവർ നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ
എന്നിവെകാണ്ട് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്കായി വിേശഷവസ്്രതവും
അഹേരാന് വിശുദ്ധവസ്്രതവും ഉണ്ടാക്കി.

2 െപാന്ന,് നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട്
ഏേഫാദ് ഉണ്ടാക്കി. 3 നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവയുെട
ഇടയിൽ ചി്രതപ്പണിയായി െനേയ്യണ്ടതിന്
അവർ െപാന്ന് അടിച്ച േനരിയ തകിടാക്കി
നൂലായി മുറിച്ച . 4അവർ േതാൾപ്പട്ട ഉണ്ടാക്കി
ഏേഫാദിെന്റ രണ്ട് അറ്റത്തും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
5 അത് െകട്ടിമുറുക്കുവാൻ ഏേഫാദ് േപാെല
ചി്രതപ്പണിയുള്ള നടുെക്കട്ട് േവണം. ഏേഫാദിെന്റ
പണിേപാെല െപാന്ന്, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽഎന്നിവെകാണ്ട്
ആയിരിക്കണംനടുെക്കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത.്



പുറപ്പാട് 39:6 clii പുറപ്പാട് 39:17

6 മു്രദ െകാത്തുന്നതുേപാെല യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േപര് െകാത്തിയ േഗാേമദകക്കല്ല കൾ
അവർ െപാൻ തടങ്ങളിൽ പതിച്ച . 7 യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവൻ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി ഏേഫാദിെന്റ
േതാൾപ്പട്ടയുെടേമൽഓർമ്മക്കല്ല കൾവച്ച .

8 അവൻ ഏേഫാദിെന്റ ചി്രതപ്പണിേപാെല
െപാന്ന്, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് പതക്കവും
ഉണ്ടാക്കി. 9 പതക്കം സമചതുരത്തിൽ
രണ്ടുമടക്കായി ഉണ്ടാക്കി; അത് ഒരു ചാൺ
നീളവും ഒരു ചാൺ വീതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു.
10 അവർ അതിൽ നാല് നിര രത്നം പതിച്ച :
താ്രമമണി, പീതരത്നം, മരതകം; ഇത് ഒന്നാമെത്ത
നിര. 11 രണ്ടാമെത്ത നിര: മാണിക്യം, നിലക്കല്ല്,
വ്രജം, 12 മൂന്നാമെത്ത നിര: പത്മരാഗം,
ൈവഡൂര്യം, സുഗന്ധിക്കല്ല.് 13 നാലാമെത്ത
നിര: േഗാേമദകം, പുഷ്പരാഗം, സൂര്യകാന്തം;
അവഅതത് തടത്തിൽ െപാന്നിൽ പതിച്ചിരുന്നു.
14 ഈ കല്ല കൾ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
േപരുകേളാടുകൂടി അവരുെട േഗാ്രതസംഖ്യയ്ക്കു
ഒത്തവണ്ണം പ്രന്തണ്ട് ആയിരുന്നു; പ്രന്തണ്ട്
േഗാ്രതങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിെന്റ േപര് അവയിൽ
മു്രദ െകാത്തിയിരുന്നു. 15 പതക്കത്തിന്
തങ്കംെകാണ്ട് പിരിെച്ചടുത്ത ചരടുകൾ േപാെല
രണ്ട് ചങ്ങലകൾ നിർമ്മിച്ച . 16 െപാന്ന് െകാണ്ട്
രണ്ട് വളയങ്ങള ം കണ്ണികള ം ഉണ്ടാക്കി; രണ്ട്
വളയങ്ങള ം പതക്കത്തിെന്റ രണ്ട് അറ്റത്തും
വച്ച . 17 െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള രണ്ട് സരപ്പളിഅവർ
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പതക്കത്തിെന്റ അറ്റത്ത് രണ്ട് വളയത്തിലും
െകാളത്തി. 18 രണ്ട് സരപ്പളിയുെടയും അറ്റം
രണ്ടും അവർ കണ്ണികളിൽ െകാളത്തി
ഏേഫാദിെന്റ േതാൾപ്പട്ടയുെട മുൻഭാഗത്തുവച്ച .
19 അവർ െപാന്നുെകാണ്ട് േവെറ രണ്ട് കണ്ണി
ഉണ്ടാക്കി പതക്കത്തിെന്റ മെറ്റ രണ്ട് അറ്റത്തും
ഏേഫാദിെന്റ കീഴറ്റത്തിനു േനെര അകെത്ത
വിള മ്പിലും വച്ച . 20 അവർ േവെറ രണ്ട്
െപാൻകണ്ണി ഉണ്ടാക്കി ഏേഫാദിെന്റ മുൻഭാഗത്ത്
രണ്ട് േതാൾപ്പട്ടയുെട താെഴ അതിെന്റ
േചർപ്പിനരിെക ഏേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ടിന്
മുകളിലായി വച്ച . 21 പതക്കം ഏേഫാദിെന്റ
നടുെക്കട്ടിന് മുകളിലായി ഇരിക്കണ്ടതിനും
അത് ഏേഫാദിൽ ആടാതിരിക്കണ്ടതിനും
ൈദവം േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ
അത് കണ്ണികളാൽ ഏേഫാദിെന്റ കണ്ണികേളാട്
നീലനാടെകാണ്ട് െകട്ടി.

22 അവൻ ഏേഫാദിെന്റ അങ്കി മുഴുവനും
നീലനൂൽെകാണ്ട് െനയ്ത്തുപണിയായി
ഉണ്ടാക്കി. 23 അങ്കിയുെട നടുവിൽ
കവചത്തിെന്റ ദ്വാരംേപാെല ഒരു ദ്വാരവും അത്
കീറാതിരിക്കണ്ടതിന് ചുറ്റ ം ഒരു നാടയും വച്ച .
24 അങ്കിയുെട വിള മ്പിൽ നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ,
ചുവപ്പ നൂൽ,പിരിച്ചപഞ്ഞിനൂൽ,എന്നിവെകാണ്ട്
മാതളപ്പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 25 തങ്കംെകാണ്ട്
മണികള ം ഉണ്ടാക്കി; മണികൾ അങ്കിയുെട
വിള മ്പിൽചുറ്റ ംമാതളപ്പഴങ്ങള െടഇടയിൽവച്ച .
26ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ളഅങ്കിയുെട വിള മ്പിൽ ചുറ്റ ം
ഒരു മണിയും ഒരു മാതളപ്പഴവും ഒരു മണിയും ഒരു
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മാതളപ്പഴവും ഇങ്ങെന യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്നവച്ച .

27 അഹേരാനും പു്രതന്മാർക്കും
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് െനയ്ത്തുപണിയായ
അങ്കിയും 28 പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് മുടിയും
പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് അലങ്കാരമുള്ള തലപ്പാവും
പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽെകാണ്ട് കാൽച്ചട്ടയും 29പിരിച്ച
പഞ്ഞിനൂൽ, നീലനൂൽ, ധൂ്രമനൂൽ, ചുവപ്പ നൂൽ
എന്നിവെകാണ്ട് ചി്രതത്തയ്യൽപണിയായ
നടുെക്കട്ട ം യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല ഉണ്ടാക്കി.

30 അവർ തങ്കംെകാണ്ട് വിശുദ്ധമുടിയുെട
െനറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ “യേഹാവയ്ക്ക്
വിശുദ്ധം”എന്ന് മു്രദ െകാത്തി. 31അത് മുടിേമൽ
െകേട്ടണ്ടതിന് അതിൽ നീലനൂൽനാട േകാർത്തു:
യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന.

32 ഇങ്ങെന സമാഗമനകൂടാരെമന്ന
തിരുനിവാസത്തിെന്റ പണി തീർന്നു; യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ
മക്കൾ െചയ്തു. അങ്ങെന തെന്ന അവർ
െചയ്തു.

33 അവർ തിരുനിവാസം േമാെശയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; കൂടാരവും
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ െകാളത്ത,്
പലക, 34 അന്താഴം, തൂൺ, ചുവട,്
ചുവപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റേന്താൽെകാണ്ടുള്ള
പുറമൂടി, തഹശൂേതാൽെകാണ്ടുള്ള പുറമൂടി,
മറയുെട തിരശ്ശീല, 35 സാക്ഷ്യെപട്ടകം,
അതിെന്റ തണ്ട,് 36 കൃപാസനം,
േമശ, അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം,
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37 കാഴ്ചയപ്പം, തങ്കംെകാണ്ടുള്ള നിലവിളക്ക്,
കത്തിച്ച വയ്ക്കുവാനുള്ള ദീപങ്ങൾ,
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ, 38 െവളിച്ചത്തിന്
എണ്ണ, െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ധൂപപീഠം,
അഭിേഷകൈതലം, സുഗന്ധധൂപവർഗ്ഗം,
കൂടാരവാതിലിനുള്ളമറശ്ശീല, 39താ്രമംെകാണ്ടുള്ള
യാഗപീഠം, അതിെന്റ താ്രമജാലം, തണ്ട,്
അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങൾ, െതാട്ടി, അതിെന്റ
കാൽ, 40 ്രപാകാരത്തിെന്റ മറശ്ശീല, തൂൺ,
അതിെന്റ ചുവട,് ്രപാകാരവാതിലിെന്റ
മറശ്ശീല, അതിെന്റ കയറ്, കുറ്റി,
സമാഗമനകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസത്തിെല
ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം,
41 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കു
വിേശഷവസ്്രതം, പുേരാഹിതശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള
അഹേരാെന്റ വിശുദ്ധവസ്്രതം, അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതം 42 ഇങ്ങെന യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ
മക്കൾ എല്ലാപണിയും തീർത്തു. 43 േമാെശ
നിർമ്മിതികൾ എല്ലാം പരിേശാധിച്ച േനാക്കി,
യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെലഅവർഅത് െചയ്തു
തീർത്തിരുന്നു എന്ന് കണ്ട് േമാെശ അവെര
അനു്രഗഹിച്ച .

40
1 അതിനുേശഷം യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തതു: 2 “ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം
തീയതി നീ സമാഗമനകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസം
നിവിർക്കണം. 3 സാക്ഷ്യെപട്ടകം അതിൽ
വച്ച് തിരശ്ശീലെകാണ്ട് െപട്ടകം മറയ്ക്കണം.
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4 േമശ െകാണ്ടുവന്ന് അതിെന്റ സാധനങ്ങൾ
്രകമത്തിൽ െവക്കണം. നിലവിളക്ക് െകാണ്ടുവന്ന്
അതിെന്റ ദീപം െകാളത്തണം. 5 ധൂപത്തിനുള്ള
െപാൻപീഠം സാക്ഷ്യെപട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽവച്ച്
തിരുനിവാസ വാതിലിെന്റ മറശ്ശീല തൂക്കിയിടണം.
6 സമാഗമനകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസത്തിെന്റ
വാതിലിന് മുമ്പിൽ േഹാമയാഗപീഠം െവക്കണം.
7 സമാഗമനകൂടാരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും
നടുവിൽ െതാട്ടി വച്ച് അതിൽ െവള്ളം
ഒഴിക്കണം. 8 ചുറ്റ ം ്രപാകാരം നിവിർത്ത്
്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല തൂക്കിയിടണം.
9 അഭിേഷകൈതലം എടുത്ത് തിരുനിവാസവും
അതിലുള്ള സകലവും അഭിേഷകം െചയ്ത്
അതും അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
ശുദ്ധീകരിക്കണം; അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
10 േഹാമയാഗപീഠവും അതിെന്റ എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം അഭിേഷകം െചയ്ത്
യാഗപീഠം ശുദ്ധീകരിക്കണം; യാഗപീഠം
അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 11 െതാട്ടിയും
അതിെന്റ കാലും അഭിേഷകം െചയ്ത്
ശുദ്ധീകരിക്കണം. 12 അഹേരാെനയും
പു്രതന്മാെരയും സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതിൽക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന് അവെര
െവള്ളംെകാണ്ട് കഴുകണം. 13 അഹേരാെന
വിശുദ്ധവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച,് എനിക്ക്
പുേരാഹിതശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് അവെന
അഭിേഷകം െചയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കണം.
14 അവെന്റ പു്രതന്മാെര വരുത്തി അങ്കി
ധരിപ്പിച്ച്, 15 എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ
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െചേയ്യണ്ടതിന് അവരുെട അപ്പെന
അഭിേഷകം െചയ്തതുേപാെല അവെരയും
അഭിേഷകം െചയ്യണം; അവരുെട അഭിേഷകം
േഹതുവായി അവർക്ക് തലമുറതലമുറേയാളം
നിത്യെപൗേരാഹിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം”.
16 േമാെശഅങ്ങെന െചയ്തു; യേഹാവ തേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെലഎല്ലാംഅവൻെചയ്തു.

17ഇങ്ങെന രണ്ടാം വർഷം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം
തീയതി തിരുനിവാസം നിവർത്തി. 18 േമാെശ
തിരുനിവാസം നിവർക്കുകയും അതിെന്റ ചുവട്
ഉറപ്പിക്കുകയും പലക നിർത്തുകയും അന്താഴം
െചലുത്തുകയും തൂൺ നാട്ട കയും െചയ്തു.
19 അവൻ മൂടുവിരി തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ
വിരിച്ച .അതിന് മീെത മൂടുവിരിയുെട പുറമൂടിയും
വിരിച്ച ; യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
തെന്ന. 20 അവൻ സാക്ഷ്യം എടുത്ത്
െപട്ടകത്തിൽവച്ച ; െപട്ടകത്തിന് തണ്ടുകൾഇട്ട .
െപട്ടകത്തിന് മീെത കൃപാസനം വച്ച . 21 െപട്ടകം
തിരുനിവാസത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു. മറയുെട
തിരശ്ശീല തൂക്കി സാക്ഷ്യെപട്ടകം മറച്ച ; യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന െചയ്തു.
22 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ തിരുനിവാസത്തിെന്റ
വടക്കുവശത്ത് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പുറത്തായി
േമശവച്ച . 23 അതിേന്മൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ അപ്പം അടുക്കിവച്ച ; യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന െചയ്തു.
24 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േമശയ്ക്ക് േനെര
തിരുനിവാസത്തിെന്റ െതക്കുവശത്ത് നിലവിളക്ക്
വയ്ക്കുകയും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ദീപം െകാളത്തുകയും െചയ്തു; 25 യേഹാവ
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േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന െചയ്തു.
26 സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ തിരശ്ശീലയുെട
മുൻവശത്ത് െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള ധൂപപീഠം
വയ്ക്കുകയും അതിേന്മൽ സുഗന്ധധൂപവർഗ്ഗം
പുകയ്ക്കുകയും െചയ്തു; 27 യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന െചയ്തു.
28 അവൻ തിരുനിവാസത്തിെന്റ വാതിലിനുള്ള
മറശ്ശീല തൂക്കിയിട്ട . 29 േഹാമയാഗപീഠം
സമാഗമനകൂടാരെമന്ന തിരുനിവാസത്തിെന്റ
വാതിലിന് മുൻവശത്ത് വയ്ക്കുകയും
അതിേന്മൽ േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും
അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന െചയ്തു.
30 സമാഗമനകൂടാരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും
നടുവിൽ അവൻ െതാട്ടിവക്കുകയും
കഴുേകണ്ടതിന് അതിൽ െവള്ളം ഒഴിക്കുകയും
െചയ്തു. 31 േമാെശയും അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും അതിൽ കയ്യ ം കാലും കഴുകി.
32അവർസമാഗമനകൂടാരത്തിൽകടക്കുേമ്പാഴും
യാഗപീഠത്തിൽ െചല്ല േമ്പാഴും ൈകകാലുകൾ
കഴുകും;യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
തെന്ന െചയ്തു. 33അവൻ തിരുനിവാസത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും ചുറ്റം ്രപാകാരം നിർമ്മിച്ച ;
്രപാകാരവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല തൂക്കിയിട്ട .
ഇങ്ങെന േമാെശയുെട ്രപവൃത്തിസമാപിച്ച .

34 അേപ്പാൾ േമഘം സമാഗമനകൂടാരെത്ത
മൂടി, യേഹാവയുെട േതജസ്സ് തിരുനിവാസെത്ത
നിറച്ച . 35 േമഘം സമാഗമനകൂടാരത്തിേന്മൽ
അധിവസിക്കുകയും യേഹാവയുെട
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േതജസ്സ് തിരുനിവാസെത്ത നിറയ്ക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് േമാെശയ്ക്ക് അകത്ത്
കടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 36 േമഘം
തിരുനിവാസത്തിേന്മൽനിന്ന് ഉയരുേമ്പാൾ
യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത പുറെപ്പടും. 37 േമഘം
ഉയരാതിരുന്നാൽ അത് ഉയരുന്നതുവെര അവർ
യാ്രത പുറെപ്പടാതിരിക്കും. 38 യി്രസാേയല്യരുെട
സകലയാ്രതകളിലും അവെരല്ലാവരും കാൺെക
പകൽ സമയത്ത് തിരുനിവാസത്തിേന്മൽ
യേഹാവയുെട േമഘവുംരാ്രതിസമയത്ത്അതിൽ
അഗ്നിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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