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अनुवाद

मोशेने अनुवाद हे पुस्तक िलिहले, जे यादन नदी
ओलांडण्याआधीच इसर्ाएलला त्यांच्या उपदेशांचे संगर्हआहे.
“मोशेने बोललेले हे शब्द आहेत” (1:1). कदािचत कोणीतरी
(कदािचत, यहोशवा) शेवटचा अध्याय िलिहला असेल. पण हे
पुस्तक स्वतःच त्यातील बहुतेक गोष्टी मोशेबद्दल सांगते (1:1,
5; 31:24). अनुवाद या पुस्तकाने मवाबाच्या भागात मोशे व
इस्तर्ाएल यांचे िठकाण िनिश्चत केले िजथे यादन नदी मृत
समुदर्ात वाहते (1:5). अनुवाद म्हणजे “दुसरा कायदा.” हा देव
आिण इस्तर्ाएली लोकांमध्ये झालेला करार आहे.

साधारण इ. प.ू 1446 - 1405.
इस्तर्ाएलचा पर्ितज्ञावत िदलेल्या जमीनीत पर्वेश

होण्यापवूी र् 40 िदवसाच्या कालावधीत हे पुस्तक िलिहण्यात
आले.

िमसरातील गुलामिगरीतनू आिण सवर् पिवतर् शास्तर्ीय
वाचकांपासनू त्यांचे आईवडील 40 वषार्नंी गुलामिगरीतनू
सुटल्यानंतर पर्ितज्ञावत िदलेल्या जमीनीत पर्वेश करण्यास
तयार असलेली इस्तर्ाएलची एक नवीन िपढी.

अनुवाद हे मोशेने इसर्ाएल राष्ट्राला िदलेले िनरोप
देण्यासंबंधीचे भाषण आहे. इस्तर्ाएल पर्ितज्ञावत िदलेल्या
जमीनीत पर्वेश करण्यास सज्ज आहे. िमसरातनू बाहेर
पडण्याच्या चाळीस वषार्नंतर, कनान देश िजंकण्यासाठी यादन
नदी पार करणार आहे. जरी मोशेचा मृत्यू होणार होता
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आिण तो देशाबरोबर पर्देशात जाणार नव्हता. राष्ट्रासाठी
देवाच्या आजे्ञचे पालन करण्याकिरता मोशेचे अखेरचे भाषण ही
एक आवेशपणूर् िवनंती आहे जेणेकरून त्यांच्या नवीन देशात
त्यांच्याबरोबर चांगले होईल (6:1-3, 17-19). भाषण, त्यांचा
देव कोणआहे (6:4)आिण त्याने त्यांच्यासाठी काय केले आहे हे
लोकांनाआठवणकरून देते (6:10-12, 20-23). मोशेने लोकांना
या आज्ञा पुढील िपढ ांसाठी पुढे नेण्यास िवनंती केली (6:6-9).

आज्ञापालन
रूपरेषा
1. िमसर देशामधनू इस्तर्ाएललोकांचा पर्वास— 1:1-3:29
2. परमेश्वराशी इस्तर्ाएल लोकांचा नातेसंबंध — 4:1-5:33
3. देवाला िनष्ठावान राहण्याचे महत्व — 6:1-11:32
4. देवावर परे्म कसे करायचे आिण त्याच्या आज्ञा कशा
पाळायच्या — 12:1-26:19

5. आशीवार्द आिण शाप — 27:1-30:20
6. मोशेचा मृत्यू — 31:1-34:12

1 यादन नदीच्या पवूकडील रानात अराबामध्ये सुफासमोर,
पारान, तोफेल, लाबान, हसेरोथ व िद-जाहाब यांच्या दरम्यान
मोशे सवर् इसर्ाएलाशी वचने बोलला ती ही. 2 होरेबपासनू
कादेश-बण्यार्पयर्ंतचा पर्वास सेईर डोंगरामाग अकरा िदवसाचा
आहे. 3 हे िमसरसोडल्यानंतरचाळीसाव्या वषी र्घडले,अकराव्या
मिहन्यातील पिहल्या िदवशी मोशे इसर्ाएल लोकांशी हे
बोलला, परमेश्वराने जे काही सांगायची आज्ञा केली; ते सवर्
त्याने सांिगतले. 4 अमोर्यांचा राजा सीहोन आिण बाशानाचा
राजा ओग यांच्यावर परमेश्वराने हल्ला केल्यानंतरची ही गोष्ट
आहे. (सीहोन अमोरी लोकांचा राजा होता. तो हेशबोनमध्ये
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राहत असे. ओग बाशानाचा राजा होता. तो अष्टारोथ व
एदर्ई येथे राहणारा होता.) 5 परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे मोशे
आता यादनच्या पलीकडे पुवस मवाबाच्या देशात िनयमांचे
िववरण करू लागला. तो म्हणाला, 6 आपला देव परमेश्वर
होरेबात आपल्याशी बोलला, या डोंगरात तुम्ही पुष्कळ िदवस
राहीला आहात. 7 आता तुम्ही येथनू अमोर्यांच्या डोंगराळ
पर्देशात जाआसपासच्या सवर् पर्देशात पर्वास करा यादनेच्या
खोर्यात,अराबाच्या पहाडी पर्देशात, पिश्चमेकडील उतारावर,
नेगेबमध्ये समुदर्िकनारी कनान आिण लबानोन माग फरात या
महानदीपयर्ंत जा. 8 पाहा हा पर्देश मी तुम्हास देऊ करत आहे
जाआिण त्यावर ताबा िमळवाअबर्ाहाम, इसहाकआिणयाकोब
या तुमच्या पवूर्जांना व त्यांच्यानंतर त्यांच्या वंशजांना हा पर्देश
देण्याचे परमेश्वराने वचन िदले होते.

. 18:13-27
9 तेव्हा मी तुम्हास म्हणालो होतो की “मी एकटा तुमचा

सांभाळ करू शकणार नाही. 10 आिण आता तर तुमची
संख्या िकतीतरी वाढली आहे परमेश्वर देवाच्या कृपेने ती वाढून
आकाशातील तार्यांइतकी झाली आहे. 11 तुमच्या पवूर्जांचा
देव परमेश्वर, ह्याच्या कृपेने आणखी वाढून आताच्या हजारपट
होवो आिण त्याने कबलू केल्यापर्माणे त्याचा आशीवार्द तुम्हास
िमळो. 12परंतु मी एकटा तुमचा भार तसेच तुमचीआपापसांतली
भांडणे कोठवर सहन करू? 13 म्हणनू मी तुम्हास सांिगतले,
आपापल्या वंशातनू अनुभवी, ज्ञानी व समंजस व्यक्तीचंी िनवड
करा. मी त्यांना तुमचे पर्मुख म्हणनू नेमतो.” 14 त्यावर,
“हे चांगलेच झाले असे” तुम्ही मला उ र देऊन म्हणालात.
15 म्हणनू मी त्या ज्ञानी व अनुभवी व्यक्तीनंा तुमचे पर्मुख
म्हणनू नेमले. हजारांच्या समहूावर एकअिधकारी, शंभरांवर एक,
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पन्नासांवर, दहावर तसेच घराण्यावर अशा या अिधकार्यांच्या
नेमणुका केल्या. 16 या न्यायाधीशांना मी त्यावेळी सांिगतले
की तुमच्या भाऊबंदांतील वाद नीट ऐकून घ्या. िनवाडा करताना
पक्षपात करू नका मग तो वाद दोन भावांमधला असो की एखादा
मनुष्य व त्याचा भाऊबंद व उपरी यांच्यातील असो. नीितने
न्याय करा. 17 न्याय करताना कोणालाही कमी लेखू नका. लहान
मोठ ांचे सारखे ऐकून घ्या. कोणाचे तोंड पाहनू घाबरू नका;
कारण न्याय करणे देवाचे काम आहे. एखादे पर्करण तुम्हास
िवशेष अवघड वाटले तर ते माझ्याकडेआणा. मी त्याचा िनवाडा
करीन. 18 तुमच्या इतर कतर्व्यांबद्दलही मी तेव्हाच तुम्हासआज्ञा
केली होती.

-
. 13:1-33

19 मग आपला देव परमेश्वर ह्याच्या आजे्ञनुसार आपण
होरेबहनू पुढे अमोर्यांच्या डोंगराळ पर्देशाकडे िनघालो तेव्हा
वाटेत तुम्हास ते िवस्तीणर् आिण भयंकर रान लागले ते सवर्
ओलांडून आपण कादेश-बण्यार्ला पोहचलो. 20 मी तुम्हास
म्हणालो की पाहा, “अमोर्यांच्या पहाडी पर्देशात तुम्ही
पोहोचलात आपला देव परमेश्वर तुम्हास हा पर्देश देत आहे.
21 पाहा हा पर्देश तुझा देव परमेश्वर याने पुढे ठेवला आहे.
पवूर्जांचा परमेश्वर ह्याच्या आजे्ञनुसार तो हस्तगत करा. कचरू
नका व कशाचीही भीती बाळगू नका.” 22पण तेव्हा तुम्ही सगळे
मला म्हणालात, “आधी आपण काही जणांना त्या पर्देशाच्या
पाहाणीसाठी पुढे पाठवू म्हणजे ते त्या देशाची मािहती िमळवनू
आपल्याला कोणत्या मागार्ने जावे लागेल, कोणकोणती नगरे
तेथे लागतील याची खबर आणतील.” 23 मलाही ते पटले
म्हणनू पर्त्येक घराण्यातनू एक अशी बारा माणसे मी िनवडली.
24 ते लोक मग िनघाले व पहाडी पर्देशात जाऊन अष्कोल
ओढ ापयर्ंत पोहचले व त्यांनी तो देश हेरला. 25 येताना
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त्यांनी ितकडची काही फळे बरोबर आणली. त्या पर्देशाची
मािहती सांिगतली व ते म्हणाले, “आपला देव परमेश्वर देत
असलेला देश हा उ म आहे.” 26 तथािप तुम्ही तेथे हल्ला
करण्याचे नाकारले आपला देव परमेश्वर याच्या आजे्ञिवरूद्ध बंड
केले. 27 तुम्ही आपापल्या तंबतू जाऊन कुरकुर करत म्हणालात
परमेश्वर आमचा दे्वष करतो अमोर्यांच्या हातनू आमचा नाश
व्हावा म्हणनूच आम्हास त्याने िमसर देशातनू बाहेर काढले
आहे. 28 आता आम्ही कोठे जाणार? आमच्या या भावांच्या
बातम्यांमुळे घाबरून आमच्या हृदयाचे पाणीपाणी झाले आहे.
त्यांच्यानुसार हे लोक िधप्पाड व आमच्यापेक्षा उंच आहेत.
तेथील नगरे मोठी असनू त्यांची तटबंदी आकाशाला िभडली
आहे. आिण तेथे अनाकी वंशाचे महाकाय आहेत. 29 तेव्हा मी
तुम्हास म्हणालो, “िभऊनका, त्या लोकांसघाबरूनका. 30स्वत:
परमेश्वर देव तुमच्यापुढे जात आहे. िमसर देशात तुमच्यासमोर
त्याने जे केले तेच तो येथेही करील, तो तुमच्यासाठी लढेल;
31 तसेच रानातल्या वाटचालीतही तुम्ही पाहीले, त्यामध्ये
तुमचा देव परमेश्वर तुमच्यापुढे होता. मनुष्य आपल्या मुलाला
जपनू नेतो तसे त्याने तुम्हास येथपयर्ंत सांभाळून आणले.”
32 तरीही तुम्ही आपल्या परमेश्वर देवावर िवश्वास ठेवला
नाही. 33 परमेश्वर पर्वासात तुमच्यासाठी मुक्कामाचे िठकाण
शोधायला तसेच रातर्ी अग्नीत व िदवसा मेघात पर्कट होऊन
तुम्हास मागर्दशर्न करायला तुमच्यापुढे चालत असे.

. 14:20-45
34परमेश्वराने तुमचे बोलणे ऐकले व तो संतापला शपथपवूर्क

तो म्हणाला, 35 “तुमच्या पवूर्जांना शपथ वाहनू देवू केलेला
हा उ म पर्देश या दुष्ट िपढीतील एकाच्याही दृष्टीस पडणार
नाही, 36 यफुन्नेचा मुलगा कालेब मातर् तो पाहील त्याचे
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पाय या भमूीला लागले आहेत. त्यास व त्याच्या वंशजांना
मी ही भमूी देईल. कारण तो परमेश्वराचा खरा अनुयायी
आहे.” 37 तुमच्यामुळे परमेश्वराचा माझ्यावरही कोप झाला.
तो म्हणाला, मोशे, “तहूी या पर्देशात पर्वेश करणार नाहीस.
38पण तुझ्या सेवेस हजर राहणारा, ननूाचा मुलगा यहोशवा तेथे
जाईल त्यास तू पर्ोत्साहन दे, कारण तो इसर्ाएलांना देश वतन
म्हणनू िमळवनू देईल. 39 परमेश्वर पुढे आपल्याला म्हणाला,
िशवाय आपले शतर्ू आपल्या मुलाबाळांना पळवतील असे
तुम्ही म्हणालात तीआजजी तुमची मुले बरे िकंवा वाईट जाणत
नाहीत ती मातर् या देशातजातीलआिण त्यांना मी तो देश देईन
व ते देश ते हस्तगतकरतील. 40पण तुम्ही परत िफरून तांबड ा
समुदर्ाच्या वाटेने रानाकडे कूच करा.”

41 मग तुम्ही मला असे उ र िदले की “आमच्या हातनू
परमेश्वरािवरुध्द पाप घडले आहे आपल्या परमेश्वर देवाच्या
आजे्ञनुसार आम्ही वर जाऊन लढू.” मग पर्त्येक मनुष्याने
आपली शस्तर्ास्तरे् घेतली. आिण तुम्ही डोंगराळ पर्देशावर
चढावयला तयार झाला. 42परमेश्वर मला म्हणाला, “त्यांना तेथे
सांग युद्ध करू नका. कारण मी त्यांच्या बरोबर नाही. शतर्ू
त्यांना पराभतू करेल.” 43 त्यापर्माणे तुम्हास मी सांिगतले.
पण तुम्ही ऐकले नाही. तुम्ही परमेश्वराची आज्ञा पाळली नाही.
आिण िधटाई करून त्या डोंगराळ पर्देशात चढाई करून गेलात.
44 तेव्हा तेथीलअमोरी तुमच्याशीसामनाकरायलासामोरेआले.
आिण चवताळलेल्या मधमाश्यांपर्माणे त्यांनी सेईर देशातील
हमार्पयर्ंत तुम्हास िपटाळून लावले. 45 मग तुम्ही परत येऊन
परमेश्वराकडे रडू लागला. पण त्याने तुमचे काहीही ऐकले
नाही. 46 तेव्हा तुम्ही कादेश येथे बरेच िदवस रािहला ते तुम्हास
मािहतचआहे.
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2
. 21:21-32

1 मोशे आणखीन पुढे म्हणाला; “परमेश्वराने मला
सांिगतल्यापर्माणे आपण मागे िफरुन तांबड ा समुदर्ाच्या
वाटेने रानात िनघालो बरेच िदवस सेईर डोंगराभोवती िफरत
रािहलो. 2 परमेश्वर तेव्हा मला म्हणाला, 3 ‘या डोंगराभोवती
तुम्ही फार िदवस िफरत रािहला आहात. आता उ रेकडे वळा.
4आिण लोकांस आणखी एक सांग, तुम्हास वाटेत सेईर लागेल.
ती भमूी एसावाच्या वंशाजांची, तुमच्या भाऊबंदांचीआहे त्यांना
तुमची भीती वाटेल तेव्हा सांभाळा. 5 त्यांच्याशी भांडू नका.
त्यांच्यातली तसभूरही जमीन मी तुम्हास देणार नाही. कारण
सेईर डोंगर मी एसावाला वतन म्हणनू िदला आहे. 6 तुमचे
अन्न पैसे देवनू, िवकत घेवनू खा. पाणीही िवकत घेवनू प्या.
7 तुमच्या हातच्या सवर् कायार्त तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हास
आशीवार्दीत केले आहे. तुमच्या या रानातील वाटचालीकडे
त्याचे लक्षआहे. गेली चाळीस वष तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या
सोबत राहीला आहे. तुम्हास कशाचीही वाण पडली नाही.’
8 तेव्हा एसावचे वंशज राहत असलेल्या सेईर वरुन आपण
गेलो. एलाथ आिण एसयोन-गेबेर वरून येणारा अराबाचा मागर्
आपण सोडला आिण मवाबाच्या रानातल्या रस्त्याला आपण
वळालो. 9परमेश्वरमला म्हणाला, ‘मवाबाला उपदर्वकरूनका.
त्यांच्याशी युद्धाचा परं्सग आणू नका. त्यांच्यातली जमीन मी
तुम्हास देणार नाही. कारण आर नगर मी लोटच्या वंशजांना
इनाम िदले आहे.’ ” 10 पवूी र् तेथे एमी लोक राहत असत. ते
बहुसंख्य, िधप्पाड व अनाकी लोकांपर्माणे महाकाय होते. 11या
एमीनंा लोक अनाकी यांच्यापर्माणेच रेफाई *समजत असत.
पण मवाबी लोक त्यांना एमी म्हणतात. 12 पवूी र् सेईरात होरी
* 2:11
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लोकही राहत असत. पण एसावाच्या वंशजांनी त्यांची जमीन
बळकावली, होरीचंा संहार केला व तेथे स्वत: वस्ती केली.
परमेश्वराने त्यांना िदलेल्या देशाचे इसर्ाएलीनंी जसे केले तसेच
त्यांनी इथे केले. 13 “मग परमेश्वराने मला जेरेद ओढ ापलीकडे
जायला सांिगतले.” त्यापर्माणे आपण जेरेद ओढ ापलीकडे
गेलो. 14कादेश बण्यार् सोडून जेरेद ओढ ापलीकडे पोहोचेपयर्ंत
अडतीस वष उलटली होती. तोपयर्ंत आपल्या िपढीतील
सवर् लढवय्ये मरण पावले होते. परमेश्वराने शपथ वािहल्या
पर्माणे हे झाले. 15 त्यांचा समळू नाश होईपयर्ंत छावणीतनू
त्यांचा संहार करावा म्हणनू परमेश्वराचा त्यांच्यावर हात
उगारलेला होता 16 ह्यापर्कारे सवर् योदे्ध मरण पावले, ती िपढी
नामशेष झाली, 17 परमेश्वर मला म्हणाला, 18 “तुला आज
मवाबाची सीमा ओलांडून आर नगरापलीकडे जायचे आहे.
19 तेथे अम्मोनी लोक भेटतील. त्यांना उपदर्व देऊ नको.
त्यांच्याशी युध्द करू नको. त्यांच्या जिमनीतील वाटा मी
तुला देणार नाही. कारण ते लोटाचे वंशज असनू त्यांना मी
ती वतन िदली आहे.” 20 त्या भागाला “रेफाई देश” असेही
म्हणतात. पवूी र् तेथे रेफाई लोकांची वस्ती होती. अम्मोनी त्यांना
“जमजुम्मी” म्हणत. 21 जमजुम्मी संख्येने पुष्कळ व सशक्त
होते. अनाकी लोकांपर्माणे ते िधप्पाड होते. पण त्यांचा संहार
करायला अम्मोनी लोकांस परमेश्वराचे साहाय्य होते. आता त्या
जिमनीचा ताबा घेऊन अम्मोनी तेथे राहतात. 22 एसावाच्या
वंशजांनाही देवाचे असेच पाठबळहोते. पवूी र् सेईर येथे होरी लोक
राहत असत. त्यांनी त्यांना हुसकावनू लावले. पण एसावाच्या
वंशजांनी होरीचंा संहार केला व आजपयर्ंत ते तेथे राहतात.
23 त्याचपर्माणे अव्वी लोक गज्जापयर्ंतच्या खेड ात वस्ती
करून होते, त्यांचा कफतोराहनू आलेल्या कफतोरी लोकांनी
उच्छेद करून त्यांची भमूी बळकावली आिणआता ते तेथे राहत
आहेत. 24 पुढे परमेश्वर मला म्हणाला, “आता उठा वआणोर्नाचे
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खोरे ओलांडून जा. हेशबोनाचा अमोरी राजा सीहोन व त्याचा
देश मी तुझ्या हाती िदला आहे, तो देश आपल्या ताब्यात घे
आिण त्यास लढाईला पर्वृ कर. 25 तुमच्यािवषयी या सवर्
आकाशाखालच्या लोकांच्या मनात आज अशी भीती व दहशत
िनमार्ण करीन की, तुमचे वतर्मान ऐकताच ते थरथर कापतील व
भयभीत होतील.”

26 मग मी कदेमोथच्या रानातनू हेशबोनचा राजा सीहोन
याच्याकडे दतूाकरवी सलोख्याचा िनरोप पाठवला की,
27 “तुमच्या देशातनू आम्हास जाऊ दे. आमची वाट सोडून
आम्ही उजवीडावीकडे वळणार नाही. 28 तू पैसे घेऊन मला
खाण्यासाठी अन्न िवकत दे आिण पाणीही पैसे घेऊन िवकत
प्यायवयास दे, आम्हास फक्त इथनू पलीकडे पायी जाऊ
दे. 29 यादनपलीकडे आमचा देव परमेश्वर आम्हास देणार
असलेल्या जिमनीपयर्ंत आम्हास जायचे आहे. सेईरच्या एसाव
लोकांनी आिण आर येथील मवाबी लोकांनी आम्हास जाऊ
िदले तसेच तहूी कर.” 30 पण हेशबोनचा राजा सीहोन आपल्या
देशातनू जाऊ देईना. आपण त्यास पराभतू करावे म्हणनूच
तुमचा देव परमेश्वर ह्याने त्यास कठोर केले. त्याचे मन कठीण
केले. आज तुम्ही पाहातच आहात की तो देश आपल्या हाती
आहे. 31 परमेश्वर मला म्हणाला, “सीहोन राजा आिण त्याचा
देश हे मी तुमच्या हवाली करत आहे. त्याचा देश तुझे वतन
व्हावे म्हणनू त्यांचा ताबा घे.” 32आिण तेव्हा सीहोन व त्याची
पर्जा याहस येथे आमच्याबरोबर लढाईसाठी सज्ज झाले.
33 परमेश्वर देवाने त्यास आपल्या ताब्यात िदले म्हणनू आम्ही
त्याचा, त्याच्या मुलांचा व सवर् लोकांचा पराभव करू शकलो.
34 त्यांच्या सवर् नगरांचा आम्ही ताबा घेतला व पुरुष, िस्तर्या,
मुलेबाळे ह्याच्यासह सवार्चंा समळू नाश केला, कोणालाही
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िजवंत ठेवले नाही. 35 तेथील पशू आिण िजंकलेल्या नगरातील
लुट मातर् आम्ही आमच्यासाठी घेतली. 36आणोर्न खोर्याच्या
कडेला वसलेले अरोएर नगर, खोर्याच्या मध्यावरील एक
नगर तसेच आणोर्न खोरे ते िगलादापयर्ंत सवर् नगरे, आमचा देव
परमेश्वर याने आम्हास िदली. आम्हास दुगर्म असे एकही नगर
नव्हते. 37अम्मोन्याचा पर्देश वगळता फक्त यब्बोक नदीच्या
िकनार्यावर तसेच डोंगराळ पर्देशातील नगरांकडे आम्ही गेलो
नाही. कारण आमचा देव परमेश्वर याने तेथे जाण्यास बंदी केली
होती.

3

. 21:33-35
1मग आपण वळसा घेऊन बाशानच्या वाटेने िनघालो. तेव्हा

बाशानाचा राजा ओग आिण त्याची सेना युद्धासाठी एदर्ई येथे
चाल करूनआली. 2 परमेश्वर मला म्हणाला, त्यास िभऊ नका.
तो, त्याची पर्जा आिण त्याची भमूी मी तुमच्या हाती िदलेली
आहे. हेशबोनवर राज्य करणारा अमोर्यांचा राजा सीहोन ह्याचे
केले तसेच याचेही करा. 3आमचा देव परमेश्वर ह्याने बाशानाचा
राजा ओग आिण त्याची पर्जा आमच्या हाती िदली. आम्ही
त्यास असा मार िदला की त्यांच्यापैकी कोणीही िजवंत रािहले
नाही. 4मगओगच्या ताब्यातील सवर्च्या सवर् साठ नगरे म्हणजे
अगोर्बाचा सारा पर्देश घेतला, बाशानातलेओगचे राज्य ते हेच.
5 या सवर् नगरांना भक्कम तटबंदी होती. त्यांना उंच िभंती,
वेशी, मजबतू अडसर होते. याव्यितिरक्त तट नसलेली खेडी
पुष्कळच होती. 6 हेशबोनच्या सीहोन राजाच्या नगरांपर्माणेच
येथेही आम्ही समुळ नाश केला. पुरुष, िस्तर्या, मुलेबाळे
कोणालाही म्हणनू िशल्लक ठेवले नाही. 7 गुरेढोरे आिण
नगरातील लटू मातर् घेतली. 8 “अशाच पद्धतीने अमोर्यांच्या
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दोन राजांच्या ताब्यातला पर्देशही आपण घेतला, तो म्हणजे
यादनच्या पवूकडचा,आणोर्न खोर्यापासनू हमो र्न पवर्तापयर्ंतचा.
9 (सीदोनीलोकया हमो र्न पवर्ताला िसयो र्न म्हणतात. पणअमोरी
लोक सनीर म्हणतात.) 10माळावरील सवर् नगरे, सगळा िगलाद
पर्ांत तसेच बाशानच्या ओगच्या राज्यातील सलेखा व एदर्ई
सकट सवर् पर्ांत आम्ही काबीज केला.” 11 रेफाई लोकांपैकी
बाशानाचा राजा ओग तेवढा अजनू िजवंत होता. त्याचा पलंग
लोखंडाचा होता. तो पलंग तेरा फूट लांब आिण सहा फूट रंुद
होता. अम्मोन्यांच्या राब्बा नगरात तो अजनूही आहे.

,
12 “तेव्हा ती जमीन आम्ही काबीज केली. रऊबेनी आिण

गादी यांना त्यातील काही भाग मी िदला. तो असाः
आणोर्न खोर्यातील अरोएर नगरापासनू *िगलादाच्या डोंगराळ
पर्देशाचा अधार् भाग व त्यातील नगरे. 13 िगलादाचा
उरलेला अधार् भाग आिण संपणूर् बाशान मनश्शेच्या अध्यार्
वंशाला िदले.” बाशान म्हणजे ओगचे राज्य त्याच्या एका
भागाला अगोर्ब म्हणतात (ह्यालाच रेफाईचा देशही म्हणतात.
14 मनश्शेचा मुलगा याईर याने गशरूी आिण माकाथी यांच्या
सीमेपयर्ंत अगोर्बाचा सवर् पर्देश हस्तगत केला. आिण
बाशानालाआपले नाव िदले म्हणनू आजही लोक त्यास हव्वोथ-
याईराची नगरेच म्हणतात.) 15 आिण िगलाद पर्देश मी
माखीर याला िदला. 16 त्याचा पुढचा पर्देश रऊबेनी आिण
गादी ह्यांना िगलादापासनू आणोर्न खोर्याच्या मध्यभागापासनू
अम्मोन्यांच्या सीमेवरील यब्बोक नदीपयर्ंत त्याची सरहद्द
ठरवली. 17 तसेच िकन्नेरेथापासुन अरबाचा समुदर् म्हणजेच
क्षार समुदर् ईथपयर्ंतचा िपसगाची उतरण व त्याच्या तळाशी
असलेला अराबा व यादनेच्या पुवकडील पर्देश मी त्यांना
* 3:12
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िदला. 18 त्यावेळी मी त्या सवार्नंा आज्ञा िदली की यादन
नदीच्या अलीकडचा हा पर्देश “तुमचा देव परमेश्वर ह्याने
तुमच्या हवाली केला आहे. पण तुमच्यापैकी सवर् लढाऊ
पुरुषांनी पुढाकार घेऊन, हत्यारबंद होऊन आपल्या इसर्ाएली
भाऊबंदाना पलीकडे घेऊन जावे. 19 तुमच्या िस्तर्या, मुलेबाळे
आिण गुरेढोरे (ती बरीच आहेत हे मला माहीत आहे) इथेच मी
िदलेल्या नगरात राहतील. 20आिण तुमच्याचपर्माणे तुमच्या
भाऊबंदांना परमेश्वर िवसावा देईल, व तुमचा देव परमेश्वरह्याने
त्यांना देऊ केलेला यादनेपलीकडचा देश तेही ताब्यात घेतील;
त्यानंतर जो पर्देश मी तुम्हास िदलेला आहे तेथे तुम्ही सवर्
आपापल्या वतनावर परत या.” 21 मग मी यहोशवाला असे
सांिगतले की, “या दोन राजांचे तुमचा देव परमेश्वर ह्याने काय
केले हे तू पािहलेच. पुढेही ज्या ज्या राज्यात तू जाशील त्या
सवार्चें परमेश्वर असेच करील. 22 तेथील राजांना घाबरु नका.
कारण युद्धात तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या बाजनेू लढणारआहे.”

23मग त्या वेळी मी परमेश्वरास िवनंती करून म्हणालो, 24 “हे
पर्भू परमेश्वरा, तू तुझ्या दासासआपला महान व सामथ्यर्शाली
हात दाखवत आहेस. तुझ्यासारखे थोर पर्ताप करणारा देव
स्वगार्त िकंवा पृथ्वीवर दुसरा कोण आहे? 25 तेव्हा कृपाकरून
मला यादन नदी पलीकडची सुपीक भमूी, चांगला डोंगराळ
पर्देश आिण लबानोन पाहू दे.” 26 पण तुमच्यापायी परमेश्वर
माझ्यावर रुष्ट झाला होता. त्याने माझे म्हणणे ऐकले नाही.
तो म्हणाला, “पुरे, आता एक शब्दही बोलू नको. 27 िपसगाच्या
िशखरावर जा. आिण तेथनू पवूर्, पिश्चम, उ र, दिक्षण अशा
चारी िदशांना बघ. तेथनू तुला सवर्काही िदसेल पण यादनच्या
पलीकडे तू पाऊल ठेवू शकणार नाहीस. 28यहोशवाला मातर् तू
सचूना दे. त्यास उ ेजन देऊन समथर् कर. कारण तोच लोकांस
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पलीकडे नेईल. तू तो देश पाहशील पण यहोशवाच त्यांना ती
जमीन राहण्यासाठी िमळवनू देईल.” 29 “आिण आम्ही बेथ-
पौराच्या समोरच्या खोर्यात रािहलो.”

4

1 आता अहो इसर्ाएल लोकहो, मी जे िनयम आिण आज्ञा
सांगतो त्या नीट ऐकून घ्या. त्यांचे पालन केलेत तर िजवंत
रहाल आिण तुमच्या पवूर्जांचा देव परमेश्वर जो देश तुम्हास
देणार आहे त्याचा ताबा घ्याल. 2माझ्या आज्ञांमध्ये तुम्ही कमी
िकंवा अिधक असे काही करु नका. अशासाठी की, तुमचा देव
ह्याच्या ज्या आज्ञा मी तुम्हास देत आहे. त्या तुम्ही पाळाव्या.
3बआल-पौराच्या िवषयी परमेश्वराने काय केले हे तुम्ही तुमच्या
डोळ्यांनी पाहीले आहे; जे बआल-पौराच्या नादी लागले त्यांना
तुमचा देव परमेश्वर याने तुमच्यामधनू नष्ट केले आहे. 4 परंतु
तुमचा देव परमेश्वर याच्याशी जे जडून रािहले ते तुम्ही आज
िजवंत आहा. 5 पाहा माझा देव परमेश्वर याने आज्ञा िदली
त्यापर्माणे िवधी आिण िनयम मी तुम्हास िशकवले. तुम्ही जो
देश ताब्यात घेण्यास जात आहात तेथे तुम्ही ते पाळावे म्हणनू
मी ते सांिगतले. 6 त्यांचे काटेकोरपणे पालन करा. म्हणजे
तुम्ही सजू्ञ व समजतूदार आहात हे इतर देशवासीयांना कळेल.
हे िनयम ऐकून ते म्हणतील, खरेच, हे महान राष्ट्र बुदि्धमान
व समंजस लोकांचे आहे. 7आपण आपला देव परमेश्वर ह्याचा
धावा करतो तेव्हा तो आपल्या जवळच असतो, असे देव जवळ
असणारे महान राष्ट्र दसूरे कोणते आहे? 8 ज्या िवधी आिण
िनयमांची िशकवण मी तुम्हास िदली तसे िनयमशास्तर् असणारे
दुसरे राष्ट्र तरी कोठे आहे? 9पण तुम्ही हे डोळ्यांत तेल घालनू
जपले पािहजे. नाहीतर तुम्ही ज्या गोष्टी पािहल्या आहेत
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त्या िवसरून जाल. आपल्या मुला-नातवंडांना त्याची मािहती
द्या. 10 ज्या िदवशी तुम्ही सवर् होरेब पवर्तापाशी तुमचा देव
परमेश्वर याच्यामोर उभे होता, तो िदवसआठवा. परमेश्वर मला
म्हणाला होता, मला काही सांगायचे आहे तेव्हा सवार्नंा एकतर्
बोलाव, म्हणजे आयुष्यभर ते माझ्याबद्दल भय बाळगतील.
आपल्या मुलाबाळांनाही तशीच िशकवण देतील. 11 मग तुम्ही
जवळ आलात व पवर्ताच्या पायथ्याशी उभे रािहलात. तेव्हा
डोंगर उभा पेटला होता व त्याच्या ज्वाला आकाशाला िभडल्या
होत्या. सवर्तर् काळेकुट्ट ढग आिण अंधार पसरला होता.
12 परमेश्वर त्या अग्नीतनू तुमच्याशी बोलला. तुम्हास आवाज
ऐकू आला पण तुम्ही कोणती आकृतीही पाहीली नाही, फक्त
वाणी ऐकू आली. 13 परमेश्वराने आपला करार करून तुम्हास
सांिगतले. त्याने तुम्हास दहा आज्ञा सांिगतल्या व त्यांचे पालन
करण्यािवषयी तुम्हास आज्ञा िदली. त्याने त्या आज्ञा दोन दगडी
पाट ांवर िलहनू िदल्या. 14 त्याचवेळी तुम्ही ज्या देशात वस्ती
करणार होता, तेथे पाळण्यासाठी आणखीही काही िवधी िनयम
परमेश्वराने मला तुम्हास िशकवण्यास सांिगतले.

15 होरेब पवर्तावरुन अग्नीतनू परमेश्वर तुमच्याशी बोलला.
त्यािदवशी तो तुम्हास िदसला नाही. कारण त्यास कोणताही
आकार नव्हता. 16 तेव्हा जपनू असा. कोणत्याही सजीवाची
पर्ितमा िकंवा खोटी दैवते उभारण्याचे पाप करून स्वत:ला
िबघडवू नका. स्तर्ी िकंवा पुरुषासारखी िदसणारी मतूी र् करु
नका. 17 जिमनीवरील संचार करणारे पर्ाणी िकंवा आकाशात
उडणारा पक्षी, 18जिमनीवर सरपटणारा जीव िकंवा समुदर्ातील
मासा अशासारख्या कशाचीही पर्तीमा करू नका. 19 तसेच
आकाशातील सयूर्, चंदर्, तारे आिण इतर गोष्टी पाहाताना
हबकून जावू नका. त्यांच्यापुढे लोटांगण घालनू त्यांची उपासना
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करु नका. या गोष्टी तुमचा देव परमेश्वर याने आकाशाखालील
सवर् लोकांस देऊन ठेवल्या आहेत. 20 पण तुम्हास परमेश्वराने
िमसर देशाबाहेर आणले आिण तुम्हास स्वत:चे खास लोक
केले. जणू लोखंड िवतळिवन्याच्या धधगत्या भट्टीतनू त्याने
तुम्हास बाहेर काढले आिण तुम्ही त्याच्या वतनाचे लोक आहा!
21 तुमच्यामुळे परमेश्वराचा माझ्यावर कोप झाला व त्याने
शपथेने सांिगतले की मी यादन नदीपलीकडे पाऊल ठेवू शकणार
नाही. तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हास िदलेल्या वतनात तुम्ही
पर्वेश करणार आहात, तेथे मला पर्वेश नाही. 22 त्यामुळे
मी येथेच देह ठेवणार आहे. मी यादन नदीपलीकडे येऊ शकत
नसलो तरी तुम्ही तो चांगला पर्देश ताब्यात घ्या. 23 तेथे तुमचा
देव परमेश्वर ह्याने तुमच्याशी केलेला पिवतर् करार िवसरू
नका व त्याच्या आज्ञा पाळा. कोणत्याही पर्कारे कोणत्याही
आकाराची मतूी र् करु नका. 24कारण मतूी र्पजेूचा त्यास ितटकारा
आहे. परमेश्वर देव ईष्यार्वान असनू तो क्षणात भस्म करणारा
अग्नी आहे. 25 तुम्हास पुतर्पौतर् होऊन त्या देशात तुम्ही
दीघर्काळ रािहल्यावर जर तुम्ही िबघडून कोणत्याही वस्तचूी
कोरीव मतूी र् कराल आिण आपला देव परमेश्वर ह्याच्या दृष्टीने
जे वाईट ते कराल तर त्यास क्रोध येईल. 26 तर आज मी
तुम्हाससावधकरतआहे; याला स्वगर्आिण पृथ्वी साक्षीआहेत,
ज्या देशाचे वतन िमळवायला तुम्ही यादन नदी ओलांडून जात
आहात तेथनू तुमचा लवकरचअगदी नायनाट होईल; तेथे तुम्ही
फार िदवस राहणार नाहीत, पण तुमचा समळू नाश होईल.
27 परमेश्वर देव तुम्हास वेगवेगळ्या राष्ट्रात िवखरून टाकील.
आिण जेथे जेथे तो पाठवील तेथे तुमची संख्या अगदीच अल्प
राहील. 28 तेथे तुम्ही मनुष्यांनी घडवलेल्या दगडी अगरलाकडी
दैवतांची, जे पाहू शकत नाहीत, ऐकत नाहीत, खात नाहीत की
वास घेत नाहीत अशांची सेवा कराल. 29 परंतु तेथनूही तुम्ही
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परमेश्वरास, आपल्या देवाला पणूर् िजवेभावे शरण गेला तर तो
तुम्हास पावेल. 30या सवर् गोष्टी घडतील, तुम्ही संकटात पडाल
तेव्हा तुम्ही पुन्हा आपला देव परमेश्वर ह्याच्याकडेच परतनू
याल व त्यास शरण जाल. 31 आपला देव परमेश्वर दयाळू
आहे. तो तुम्हास अंतर देणार नाही. तो तुमचा सवर्नाश होऊ
देणार नाही. तो तुमच्या पवूर्जांशी त्याने शपथपवूर्क केलेला
करार तो िवसरणार नाही. 32 असा चमत्कार कधी घडला आहे
का? कधीच नाही. पवूी र्चे आठवनू बघा. तुमच्या जन्मा
आधीपासनूच्याही सवर् गोष्टी आठवा. देवाने पृथ्वीवर मनुष्य
िनमार्ण केला. तेव्हापासनू आजपयर्ंत जगाच्या कानाकोपर्यात
घडलेल्या सवर् गोष्टी पाहा. असा महान चमत्कार कोणाच्या
ऐकण्यात तरी आहे का? 33अग्नीमधनू साक्षात देव तुमच्याशी
बोलला, ते तुम्ही ऐकले आिण तरीही तुम्ही िजवंत आहात. असे
कधी दुसर्या राष्ट्राच्या बाबतीत घडले आहे? 34 दुसर्या
राष्ट्रात जाऊन त्यातनू एक राष्ट्र आपलेसे करायचे असा
दुसर्या कुठल्या देवाने पर्यत्न तरी केला आहे का? नाही
ना? पण आपल्या परमेश्वर देवाने िमसर देशात तुमच्यासाठी
महान गोष्टी केल्याचे तुम्ही स्वत: पािहले, त्याने तुमच्यासाठी
संकटे, िचन्हे, चमत्कार, युदे्ध, पराक्रमी हात आिण उगारलेला
भजू ह्याद्ववारे भयपर्द काय केली. 35 परमेश्वर हाच खरा
देव आहे हे तुम्हास कळावे म्हणनू त्याने तुम्हास हे दाखवले.
त्याच्यासारखा दुसरा देवनाही. 36 तुम्हास िशकवणद्यावी म्हणनू
त्याने आकाशातनू आपली वाणी ऐकवली. पृथ्वीवर आपला
महान अग्नी त्याने दाखवला व त्यातनू त्याचे शब्द तुम्ही ऐकले.
37 त्याचे तुमच्या पवूर्जांवर परे्म होते. म्हणनू त्याने तुमची िनवड
केली. त्यामुळेच त्याने तुम्हास आपल्या महान सामथ्यार्ने िमसर
देशातनू बाहेर आणले. तो तुमच्या पाठीशी रािहला. 38 तुम्ही
जसे पुढे जाल तसे त्याने तुमच्यापेक्षा मोठ ा व समथर् राष्ट्रांना
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हुसकून लावले आिण तेथे तुमचा िशरकाव करून िदला. त्यांचा
पर्देश त्याने तुम्हास राहण्यासाठी िदला. आजही तो हे करत
आहे. 39 तेव्हा, वर आकाशात आिण खाली पृथ्वीवर परमेश्वर
हाच देव आहे, दुसरा कोणीही नाही. हे आज तुम्ही नीट समजनू
घ्या व लक्षात ठेवा. 40आज मी तुम्हास त्याचे िनयम व आज्ञा
सांगणार आहे, त्या पाळा. त्याने तुमचे व तुमच्या मुलाबाळांचे
भले होईल. तुमच्या परमेश्वर देवाने िदलेल्या पर्देशात तुमचे
वास्तव्य दीघर्काळ राहील. तो पर्देश कायमचा तुमचाच होईल.

41 मग मोशेने यादन नदीच्या पवूला तीन नगरांची िनवड
केली. 42अशासाठी की, पवूी र् काही वैर नसताना, अजाणतेपणी
एखाद्याने कोणाची चुकून हत्या केली तर त्यासह्यातल्या एखाद्या
नगराचा आसरा घेता यावा. मृत्यदंूडाला सामोरे जावे लागू नये.
43 ती नगरे अशी: रऊबेन वंशासाठी रानातील माळावरचे बेसेर
नगर, गाद वंशासाठी िगलाद पर्देशातील रामोथ नगर आिण
मनश्शेच्या वंशासाठी बाशान पर्देशातील गोलान नगर.

44 इसर्ाएल लोक िमसर देशातनू बाहेर पडल्यावर मोशेने
त्यांना हे िनयमशास्तर्, िदले. 45 इसर्ाएली लोक िमसरातनू
बाहेर आले तेव्हा मोशेने हे िनबर्ंध सांिगतले. ते बेथपौरच्या
समोरच्या खोर्यात यादन नदीच्या पवूला होते. 46 म्हणजेच
हेशबोन नगरातीलअमोर्यांचा राजा सीहोन याला परािजत केले
त्याच्या देशात यादनेच्या पवूस म्हणजे बेथ-पौराच्या समोरील
खोर्यात (मोशे आिण इसर्ाएलाच्या लोकांनी िमसर देशातनू
बाहेर पडल्यावर सीहोनचा पराभव केला होता.) 47 त्यांनी
हा देश आिण बाशानाचा राजा ओग याचाही देश ताब्यात
घेतला. अमोर्यांचे हे दोन्ही राजे यादन नदीच्या पवूकडे राहत
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असत. 48 आणोर्न खोर्याच्या सीमेवरील अरोएर नगरापासनू
सरळ िसयोर्न (म्हणजेच हमो र्न) पवर्तापयर्ंत हा पर्देश पसरलेला
आहे. 49यादन नदीच्या पवूकडील संपणूर् खोरे, दिक्षणेला अराबा
(मृत) समुदर्ापयर्ंतचा िवस्तार, आिण पवूला िपसगा पवर्ताच्या
पायथ्यापयर्ंत एवढा हा पर्देश त्यांनी काबीज केला होता.

5
. 20:1-17

1 मोशेने सवर् इसर्ाएल लोकांस एकतर् बोलवनू सांिगतले,
“इसर्ाएल लोकहो, आज मी जे िवधी आिण िनयम सांगतो
ते ऐका. तुम्ही ते िशका आिण त्यांचे काटेकोरपणे पालन
करा. 2 होरेब पवर्ताजवळ असताना आमचा देव परमेश्वर ह्याने
आपल्याबरोबर करार केला होता. 3 हा पिवतर् करार परमेश्वराने
आपल्या पवूर्जांशी नाही तरआपल्याशीचआजह्यातअसणार्या
आपल्या सवार्ंशी केला होता. 4 त्या पवर्तावर पर्त्यक्ष
आपल्यासमोर उभे राहनू, अग्नीतनू परमेश्वराने आपल्याशी
तोंडोतोंड भाषण केले. 5 पण त्या अग्नीच्या भीतीने तुम्ही तो
पवर्त चढला नाही. तेव्हा त्याचे म्हणणे तुमच्यापयर्ंत पोचवायला
मी तुम्हा दोघांच्यामध्ये उभा रािहलो. तेव्हा परमेश्वर म्हणाला,
6 िमसर देशामध्ये तुम्ही गुलामीत होता तेथनू मी तुम्हास बाहेर
काढले, तो मी परमेश्वर, तुमचा देव आहे. 7 माझ्याखेरीज
तुला अन्य देव नसावेत. 8 तुम्ही आपणासाठी कोरीव मतूी र् करु
नका, वर आकाश, खाली पृथ्वी िकंवा पाणी यातील कोणाचीही
पर्ितमा करु नका. 9 त्यांच्यापुढे झुकू नका िकंवा त्यांची सेवा
करु नका. कारण मी तुमचा देव परमेश्वर ईष्यार्वान आहे. जे
माझा दे्वष करतात, त्यांच्या अन्यायाबद्दल मी शासन करतो
त्यांच्या मुलांना एवढेच नव्हे तर त्याच्या चार िपढ ांना शासन
करीन. 10 पण जे माझ्यावर परे्म करतील आिण माझ्या
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आज्ञा पाळतील त्यांच्यावर मी दया करीन. त्यांच्या हजारो
िपढ ांवर माझी कृपा राहील. 11 तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे
नाव व्यथर् घेवू नका. जो परमेश्वराचे नाव व्यथर् घेईल त्याची
तो गय करणार नाही. 12 शब्बाथ िदवस तुमचा देव परमेश्वर
ह्याच्या आजे्ञपर्माणे पिवतर् िदवस म्हणनू पाळावा. 13 सहा
िदवस तुम्ही शर्म करून आपले सवर् काम करा. 14 पण सातवा
िदवस हा तुमचा देव परमेश्वरा ह्याच्या सन्मानाथर् शब्बाथाचा
िदवस आहे. म्हणनू त्यािदवशी कोणीही काम करता कामा
नये. तुम्ही तुमची मुले, मुली, िकंवा दासदासी, परके, एवढेच
नव्हे तर तुमचे बैल, गाढव इत्यादी पशू यांनी सुद्धा काम करु
नये. तुमच्या गुलामांनाही तुमच्या सारखाच िवसावा घेता आला
पािहजे. 15 िमसर देशात तुम्ही गुलाम होता याचा िवसर पडू
देऊ नका. तुमचा देव परमेश्वरह्यानेआपल्या सामथ्यार्ने तुम्हास
तेथनू बाहेर आणले, त्याने तुम्हास मुक्त केले. म्हणनू शब्बाथ
नेहमी िवशेष िदवस म्हणनू पाळा, ही तुमचा देव परमेश्वर ह्याची
आज्ञा आहे. 16 आपल्या आईवडीलांचा मान ठेवा. ही तुमचा
देव परमेश्वर ह्याची आज्ञा आहे. िहचे पालन केले तर तुम्हास
दीघार्युष्य िमळेल. तुम्हास िदलेल्या पर्देशात तुमचे कल्याण
होईल. 17 कोणाचीही हत्या करु नका. 18 व्यिभचार करु नका.
19 चोरी करु नका. 20 आपल्या शेजार्यािवरूद्ध खोटी साक्ष
देऊ नका. 21 दुसर्याच्या पत्नीची अिभलाषा बाळगू नका.
दुसर्याचे घर, शेत, दासदासी, गुरे गाढवे, कशाचीही हाव बाळगू
नका.” 22 पुढे मोशे म्हणाला, ही वचने परमेश्वराने अग्नी,
मेघ आिण घनदाट अंधार यातनू तुम्हास मोठ ा आवाजात
सांिगतली. तेव्हा तुम्ही त्या पवर्तापाशी एकतर् जमला होता.
एवढे सांिगतल्यावर अिधक न बोलता त्याने ती दोन दगडी
पाट ांवर िलहनू माझ्याकडे िदल्या.
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. 20:18-21
23 पवर्त धगधगनू पेटलेला असताना तुम्ही त्याची वाणी

काळोखातनू ऐकलीत. तेव्हा तुमच्या वंशातील वडीलधारे आिण
पर्मुख माझ्याकडे आले. 24 आिण म्हणाले, “आमचा देव
परमेश्वर ह्याने आम्हास त्याचे तेज आिण महानता दाखवली
आहे. त्यास पर्त्यक्ष अग्नीतनू बोलताना आम्ही ऐकले. देव
मनुष्याशी बोलला तरी मनुष्य जगू शकतो हे आम्ही पािहले
आहे. 25 पण पुन्हा परमेश्वर देव आमच्याशी बोलला तर आम्ही
नक्की मरू. तो भयंकर अग्नी आम्हास बेचीराख करील. आिण
आम्हास मरायचे नाही. 26साक्षात देवाला अग्नीतनू बोलताना
ऐकूनही नंतर िजवंत रािहलाआहे,असाआमच्याखेरीज कोणीही
नाही. 27 तेव्हा मोशे, तचू आपला देव परमेश्वर ह्याच्या जवळ
जाऊन त्याचे म्हणणे ऐकून घे. आिण मग ते आम्हास सांग.
आम्ही ते ऐकून त्यापर्माणे वाग.ू” 28 हे तुमचे बोलणे परमेश्वराने
ऐकले. तो मला म्हणाला, “मी सवर् ऐकलेले आहे आिण ते
ठीकच आहे. 29 ते माझे भय धरून मजशी आदराने वागले,
माझ्याआज्ञा मनापासनू पाळल्या तर त्यांचे व त्यांच्या वंशजांचे
िनरंतर कल्याण होईल. एवढेच मला त्यांच्याकडून हवे आहे.
30 त्यांना सांग तुम्ही परत आपापल्या जागी जा. 31 पण
मोशे तू इथेच थांब. त्यांना द्यायच्या सवर् आज्ञा, िवधी िनयम
मी तुला सांगतो. त्यांना मी जो देश वतन म्हणनू देत आहे
तेथे त्यांनी ते पाळावे.” 32 तेव्हा तुमचा देव परमेश्वर याने
िदलेल्या आजे्ञपर्माणे आपले आचरण राहील याची खबरदारी
घ्या. त्यालाच अनुसरा. 33 तुमचा देव परमेश्वर ह्याने
दाखवलेल्या मागार्नेच चाला. म्हणजे तुम्हास वतन िदलेल्या
पर्देशात तुम्ही सुखाने व दीघर्काळ रहाल.

6
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1 तुमचा देव परमेश्वरह्याने तुम्हास सांगण्यासाठी सांिगतलेले
िवधी, िनयम व आज्ञा िदल्या त्या या आहेत. जो पर्देश तुम्ही
वतन करून घेण्यासाठी यादनेच्या पैलतीरी जात आहात तेथे हे
िनयम पाळा. 2 तुम्ही, तुमची मुले व नातवंडे या सवार्नंी आमरण
आपला देव परमेश्वर याचे भय धरावे. त्याने घालनू िदलेले िनयम
पाळावे, म्हणजे तुम्ही दीघार्युषी व्हाल. 3 इसर्ाएल लोकहो,
काळजीपवूर्क ऐका व हे िनयम पाळा. मग तुमचे कल्याण होईल.
तुम्ही बहुगुिणत व्हाल आिण तुमच्या देशात दुधामधाचे पाट
वाहतील. परमेश्वर देवाने कबलू केल्यापर्माणे सवर्काही िमळेल.
4 हे इसर्ाएल लोकहो, ऐका! परमेश्वर हाच आपला देव आहे.
परमेश्वर एकचआहे. 5आिणआपला देव परमेश्वर ह्यावर संपणूर्
अंत:करणाने, संपणूर् मनाने व संपणूर् शक्तीने परे्म करा. 6 मी
आज िदलेल्या आज्ञा तुमच्या कायम लक्षात असू द्या. 7 त्या
आपल्या मुलाबाळांनाही िशकवा. घरी-दारी, झोपता उठता
त्यािवषयी बोलत राहा. 8 त्या िलहनू आठवणीसाठी हाताला
िचन्हादाखल बांधा व कपाळावर िचकटवा. 9 दरवाजाच्या
खांबांवर व फाटकांवर त्या िलहनू ठेवा.

10 अबर्ाहाम, इसहाक आिण याकोब या तुमच्या पवूर्जांना
तुम्हास हा देश देण्याचे तुमचा देव परमेश्वर ह्याने वचन िदले
होते. तो तुम्हास िमळेल. तुम्ही स्वत: वसवलेली नाहीत
अशी मोठी, समृध्द नगरे तो तुम्हास देईल. 11 उ म वस्तूंनी
भरलेली घरे परमेश्वर तुम्हास देईल. तुम्हास खोदाव्या न
लागलेल्या िविहरी परमेश्वर तुम्हास देईल. तुम्ही लागवड न
केलेले दर्ाक्षांचे आिण जैतनू वृक्षांचे मळे तुम्हास देईल. आिण
मुबलक अन्नधान्याने तुम्ही तृप्त व्हाल. 12 पण सावध राहा!
परमेश्वरास िवसरु नका. िमसरमध्ये तुम्ही गुलाम होता पण
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तेथनू त्याने तुम्हास बाहेर आणले. 13 तुमचा देव परमेश्वर याचे
भय धरा व त्याचीच सेवा करा. शपथ घेताना त्याच्या नावाने
शपथ वाहा, खोट ा देवांच्या नावाने वाहू नका. 14 तुमच्या
आसपासच्या राष्ट्रांतील लोकांच्या दैवतांच्या नादी लागू नका.
15 कारण तुमच्यामध्ये असणारा तुमचा देव परमेश्वर ईष्यार्वान
आहे. त्याच्या लोकांनी इतर दैवतांची पजूा केलेली परमेश्वरास
आवडत नाही. भलत्याच दैवतांची तुम्ही पजूा केल्यास त्याचा
कोप होईल. त्या क्रोधाने तो तुम्हास पृथ्वीच्या पाठीवरुन नष्ट
करील. 16 मस्सा येथे तुम्ही आपला देव परमेश्वर याची परीक्षा
पािहलीत*, तसे इथे करु नका. 17 तुमचा देव परमेश्वर ह्याने
िदलेल्याआज्ञा कटाक्षाने पाळा. त्याच्या िशकवणीचे व िनयमांचे
पालन करा. 18 उिचत आिण चांगले आहे तेच करा. त्यानेच
परमेश्वर पर्सन्न होतो. त्याने तुमचे कल्याण होईल. परमेश्वराने
जो चांगला पर्देश तुम्हास द्यायचे तुमच्या पवूर्जांना कबलू
केले आहे, त्यामध्ये तुमचा पर्वेश होऊन त्याचे वतन तुम्हास
िमळेल. 19 परमेश्वराने कबलू केल्यापर्माणे, तुम्ही आपल्या
शतरं्ूना हुसकावनू लावाल. 20 आपल्या परमेश्वर देवाने जी
िशकवण िदली, िवधी िनयम सांिगतले त्याचा अथर् काय असे
पुढे तुमची मुले िवचारतील. 21 तेव्हा त्यांना सांगा की आम्ही
िमसरमध्ये फारोचे गुलाम होतो. परंतु परमेश्वराने आपल्या
पर्चंड सामथ्यार्ने आम्हास तेथनू बाहेर आणले. 22 परमेश्वराने
िमसरी लोक, फारो व त्याचे कुटंुब यांच्यािवरूद्ध मोठे पर्भावी
चमत्कार करून दाखवले ते आम्ही पर्त्यक्ष पािहले आहेत.
23आपल्या पवूर्जांना कबलू केलेला पर्देश आपल्याला द्यायला
त्याने आम्हांला िमसरमधनू बाहेर आणले. 24 ही सवर् िशकवण
पाळायचीआज्ञा परमेश्वरानेआम्हास िदलीआहे. आपणआपला
देव परमेश्वर ह्याचे भय बाळगावे. मग तो आपल्याला कायम

* 6:16
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िजवंत ठेवील व आपले भले करील. 25जरआपण काळजीपवूर्क
आपला देव परमेश्वर याचे सवर् िनयम पाळले तर ते आपले
नीितमत्व ठरेल.

7
. 34:10-16

1 जो देश वतन करून घ्यायला तुम्ही िनघाला आहात तेथे
तुमचा देव परमेश्वर तुम्हास नेईल. आिण िह ी, िगगार्शी,
अमोरी, कनानी, पिरज्जी, िहव्वी, यबसूी अशा तुमच्यापेक्षा
मोठ ा आिण बलाढ अशा सात राष्ट्रांना तुमच्यासमोरून
घालवनू देईल. 2 तुमचा देव परमेश्वर त्यांना तुमच्या
अिधपत्याखालीआणेलआिण तुम्ही त्यांचा पराभव कराल तेव्हा
तुम्ही त्यांचा समळू िवध्वंस करा. त्यांच्याशी कुठलाही करार
करु नका. त्यांना दया दाखवू नका. 3 त्यांच्याशी सोयरीक जुळवू
नका. आपल्या मुली त्यांना देऊ नका. त्याच्या मुली आपल्या
मुलांना करून घेऊ नका. 4 कारण ते लोक तुमच्या मुलांना
माझ्यापासनू िवचलीत करतील. त्यामुळे तुमची मुले अन्य
दैवतांचे भजन पजून करतील. अशाने परमेश्वराचा तुमच्यावर
कोप होईल व तो तात्काळ तुमचा नाश करील. खोट ा देवांचा
नाश करा 5 त्या देशात तुम्ही असे करा. त्यांच्या वेद्या पाडून
टाका. त्यांचे स्मारकस्तंभ फोडून टाका. अशेरा दैवताचे स्तंभ
उपटून टाका, मतूी र् जाळून टाका. 6 कारण तुम्ही तुमचा देव
परमेश्वराची पिवतर् पर्जा आहात. जगाच्या पाठीवरील सवर्
लोकांमधनू त्याने आपली खास पर्जा म्हणनू तुमचीच िनवड
केली आहे. 7 परमेश्वराने परे्माने तुम्हासच का िनवडले? तुम्ही
एखाद्या मोठ ा राष्ट्रातील होता म्हणनू नव्हे. उलट तुम्ही
संख्येने सगळ्यात कमी होता. 8 पण सवर् सामथ्यार्िनशी तुम्हास
दास्यातनू मुक्त करून परमेश्वराने तुम्हास िमसर देशाबाहेर
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आणले, फारो राजाच्या अंमलातनू सुटका केली. याचे कारण हेच
की तुमच्यावर त्याचे परे्म आहे आिण तुमची पवूर्जांना िदलेले
वचन त्यास पाळायचे होते. 9 तेव्हा लक्षात ठेवा तुमचा देव
परमेश्वर हाच एक देव आहे. त्यावर िवश्वास ठेवा. तो आपला
करार पाळतो. त्याच्यावर परे्म करणार्या आिण त्याच्या आज्ञा
पाळणार्यालोकांवर व त्यांच्या पुढच्या हजारो िपढ ांवर तो दया
करतो. 10 पण त्याचा दे्वष करणार्यांना तो शासन करतो. तो
त्यांचा नाश करील. त्याचा दे्वष करणार्यांना शासन करण्यास तो
िवलंब करणार नाही. 11 तेव्हा ज्या आज्ञा व िवधी, िनयम आज
मी सांिगतले त्यांचे काळजीपवूर्क पालन करा.

. 26:1-13; . 28:1-4
12 मग असे होईल की, तुम्ही हे िवधी ऐकले, पाळले, व

आचरले तर त्यामुळे तुमचा देव परमेश्वर याने तुमच्या पुवर्जांशी
शपथपवूर्क केलेला करार व परे्मदया तो तुमच्यावरही राखील.
13तो तुमच्यावर परे्म करील, तुम्हास आशीवार्द देईल. तुमच्या
राष्ट्राची तो वाढ करील. तो तुमच्या मुलाबाळांना आशी र्वाद
देईल. तुमची शेते िपके तो आशीवार्दीत करील. तो तुम्हास
धान्य, नवीन दर्ाक्षरस व तेल देईल. तुमची गुरेढोरे व शेरडेमें ढरे
ह्यांना तो आशीवार्द देईल. तुमच्या पवूर्जांना वचन िदलेल्या
पर्देशात हे सवर् आशीवार्द तो तुम्हास देईल. 14 इतरांपेक्षा
तुम्ही जास्तआशीवार्दीत व्हाल. पर्त्येक दांपत्याला मुले आिण
मुली होतील. गाई वासरांना जन्म देतील. 15 परमेश्वर सवर्
आजार काढून टाकील. िमसर देशात तुम्हास माहीत असलेली
कोणतीही भयंकर रोगराई इथे होणार नाही. हे रोग परमेश्वर
तुमच्या शतरं्ूवरआणील. 16 तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुमच्या
हाती सोपवलेल्या सवार्चंा तुम्ही पराभव करून िवध्वंस करा.
त्यांच्याबाबतीत वाईट वाटून घेऊ नका. त्यांच्या दैवतांची सेवा
करु नका. कारण ती दैवते म्हणजे तुम्हास अडकवणारा सापळा
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आहे. त्याने तुमच्या आयुष्याचा नाश होईल. 17 ही राष्ट्रे
आपल्यापेक्षा बलवान आहेत, त्यांना आम्ही कसे घालवनू देऊ
असा िवचारही मनातआणू नका. 18 त्यांची मुळीच भीती बाळगू
नका. आपल्या परमेश्वर देवाने फारोचे आिण िमसर देशाचे काय
केले ते आठवा. 19 त्यांच्यावर कशी भयंकर संकटे आणली, काय
चमत्कार केले हे तुम्ही पािहलेले आहे. तुम्हास िमसर देशा बाहेर
काढतानाचे त्याचे पर्ताप व सामथ्यर् तुम्हास माहीतआहेत. ज्या
लोकांची तुम्हास भीती वाटत आहे त्यांच्यािवरुध्द तुमचा देव
परमेश्वर असेच सामथ्यर् वापरील. 20 याव्यितिरक्त, जे तुमच्या
तावडीतनू िनसटतील,लपनू बसतील त्यांच्या मागावर परमेश्वर
आपला देव गांधीलमाश्या पाठवील. त्यामुळे त्यांचाही नाश
होईल. 21 तेव्हा त्यांना घाबरु नका. कारण परमेश्वर आपला
देव तुमच्याबरोबर आहे. तो महान आिण भययोग्य देव आहे.
22 त्या राष्ट्रांना आपला देव परमेश्वर हळूहळू घालवनू देईल.
त्यांचा तुम्ही एकाच वेळी िवध्वंस करणार नाही. कारण तसे
झाले तर वन्यपशूंची संख्या फार वाढेल व ते तुम्हास तर्ास
देतील. 23 पण त्या राष्ट्रांचा िबमोड करण्यात तुमचा देव
परमेश्वर तुम्हास साहाय्य करील. युद्धात त्यांच्यात गोंधळ
माजवील आिण शेवटी त्यांचा नाश होईल. 24 परमेश्वराच्या
मदतीने तुम्ही त्यांच्या राजांचा पराभव कराल, त्यांना ठार कराल
आिण जगाच्या आठवणीतनूही ते पुसले जातील. कोणीही
तुम्हास अडवू शकणार नाही. तुम्ही सवार्चंा िवध्वंस कराल!
25 त्यांच्या दैवतांच्या मतूी र् तुम्ही आगीत टाकून जाळून टाका.
त्या मतूी र्वरच्या चांदीसोन्याचा मोह धरू नका, ते घेऊ नका,
कारण तो सापळाच आहे, त्याने तुमचे आयुष्य बरबाद होईल.
आपला देव परमेश्वर याला त्यांचा वीट आहे. 26 त्या अमंगळ,
हािनकारक मतूी र् तुम्ही घरीही आणू नका. त्यांचा अव्हेर कर,
कारण ती नाशास पातर् ठरलेली वस्तू आहे.
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1 आज मी िदलेल्या सवर् आज्ञांचे पालन करा. कारण त्याने
तुम्ही जगाल, आिण बहुगुिणत व्हाल व तुमच्या पवूर्जांना
परमेश्वराने कबलू केलेल्या पर्देशात पर्वेश करून तो तुम्ही
ताब्यात घ्याल. 2 तसेच गेली चाळीस वष आपल्या परमेश्वर
देवाने तुम्हास रानावनातनू कसे चालवले, त्या पर्वासाची
आठवण ठेवा. परमेश्वर तुमची परीक्षा पाहत होता. तुम्हास नमर्
करावे, तुमच्या अंत:करणातील गोष्टी जाणनू घ्याव्या, तुम्ही
त्याच्या आज्ञा पाळता की नाही ते बघावे म्हणनू त्याने हे केले.
3 परमेश्वराने तुम्हास लीन केले, तुमची उपासमार होऊ िदली
आिण मग, तुम्ही व तुमचे पवूर्ज यांना माहीत नसलेला मान्ना
तुम्हास खाऊ घातला. मनुष्य फक्त भाकरीवर जगत नाही, तर
परमेश्वराच्या मुखातनू िनघणार्या हर एक वचनाने जगतो हे
तुम्हास कळावे, म्हणनू त्याने हे सवर् केले. 4 गेल्या चाळीस वषार्त
तुमचे कपडे जीणर् झाले नाहीत की तुमचे पाय सुजले नाहीत.
का बरे? कारण परमेश्वराने तुमचे रक्षण केले. 5 तुमचा देव
परमेश्वर ह्याने तुमच्यासाठी या सवर् गोष्टी केल्या आहेत ह्याची
आठवण तुम्ही ठेवलीचपािहजे. बापआपल्या मुलाला िशकवतो,
त्याच्यावर संस्कार करतो तसा तुमचा देव परमेश्वर तुम्हासआहे.
6 तुमचा देव परमेश्वरह्याच्याआज्ञा पाळा, त्यासअनुसराआिण
त्याच्याबद्दल भय धरून आदर बाळगा. 7 तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हास उ म देशात घेऊन जात आहे. ती भमूी सुजला, सुफला
आहे. तेथे डोंगरात उगम पावनू जिमनीवर वाहणारे नद्या-नाले
आहेत. 8 ही जमीन गह,ू जव, दर्ाक्षमळे, अंजीर, डािळंब यांनी
समृद्ध आहे. येथे जैतनू तेल, मध यांची रेलचेल आहे. 9 येथे
मुबलक धान्य आहे. कोणत्याही गोष्टीची तुम्हास उणीव नाही.
येथील दगड लोहयुक्त आहेत. तुम्हास डोंगरातील तांबे खोदनू
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काढता येईल. 10 तेव्हा तुम्ही खाऊन तृप्त व्हावे आिण असा
चांगला पर्देश िदल्याबद्दल तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे गुणगान
गावे.

11 सावध असा! तुमचा देव परमेश्वर याचा िवसर पडू देऊ
नका! मी िदलेल्या आज्ञा िनयम, िवधी, यांचे कटाक्षाने पालन
करा. 12 त्यामुळे तुम्हास अन्नधान्याची कमतरता पडणार
नाही. तुम्ही चांगली घरे बांधनू त्यामध्ये रहाल. 13 तुमची
गुरेढोरे आिण शेळ्यामें ढ ा यांची संख्या वाढेल. सोनेरुपे आिण
मालम ा वाढेल. 14 या भरभराटीने उन्म होऊ नका. आपला
देव परमेश्वर याला िवसरु नका. िमसरमध्ये तुम्ही गुलाम
होता. परंतु िमसरमधनू परमेश्वराने तुमची सुटका केली व
बाहेर आणले. 15 िवषारी नाग आिण िवंचू असलेल्या िनजर्ल,
रखरखीत अशा भयंकर रानातनू त्याने तुम्हास आणले. त्याने
तुमच्यासाठी खडकातनू पाणी काढले. 16 तुमच्या पवूर्जांनी
कधीही न पािहलेला मान्ना तुम्हास खायला घालनू पोषण केले.
परमेश्वराने तुमची परीक्षा पािहली. शेवटी तुमचे भले व्हावे
म्हणनू परमेश्वराने तुम्हास नमर् केले. 17 हे धन मी माझ्या
बळावर आिण कुवतीवर िमळवले असे चुकूनसुद्धा मनात आणू
नका. 18 तुमचा देव परमेश्वर याचे स्मरण ठेवा. त्यानेच तुम्हास
हे सामथ्यर् िदले हे लक्षात ठेवा. त्याने तरी हे का केले? कारण
आजच्यापर्माणेच त्याने तुमच्या पवूर्जांशी पिवतर् करार केला
होता, तोच तो पाळतआहे. 19 तेव्हाआपला देव परमेश्वरह्याला
िवसरु नका. इतर दैवतांना अनुसरू नका. त्यांची पजूी िकंवा
सेवा करु नका. तसे केलेत तर तुमचा नाश ठरलेलाच आहे, ही
ताकीद मी आताच तुम्हास देऊन ठेवतो. 20 ज्या राष्ट्रांचा नाश
परमेश्वर तुमच्यासमोर करणार आहे त्यांच्यापर्माणेच तुम्हीही
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नाश पावाल, कारण तुम्ही आपला देव परमेश्वर ह्याची वाणी
ऐकली नाही.

9

. 32:1-35
1 हे इसर्ाएलांनो ऐका, तुम्ही आज यादन नदीपलीकडे जाणार

आहात. तुमच्यापेक्षा मोठी आिण शक्तीशाली अशी राष्ट्रे
ताब्यात घेणारआहात. तेथीलनगरे मोठीआहेत. त्यांची तटबंदी
आकाशाला िभडलेली आहे. 2 तेथील अनाकी वंशाचे लोक उंच
आिण िधप्पाड आहेत. हे तुम्हास माहीत आहेच. त्यांचा पाडाव
कोणी करु शकणार नाही असे त्यांच्यािवषयी आपल्या हेरांनी
म्हटलेले तुम्ही ऐकलेले आहे. 3 पण तुमचा देव परमेश्वर नदी
उतरुन आधी तुमच्यापुढे जाणार आहे ह्याची खातर्ी बाळगा.
आिण िवध्वंस करणार्या अग्नीसारखा तो आहे. तो राष्ट्रांचा
िवध्वंस करील. त्या राष्ट्रांना तुमच्यापुढे नमवेल. मग तुम्ही
त्यांना घालवनू द्याल, त्यांचा तात्काळ पराभवकराल. हे घडणार
आहे, असे परमेश्वराने वचनच िदले आहे. 4 तुमचा देव परमेश्वर
त्या राष्ट्रांना तुमच्यापुढून हुसकावनू लावेल. पण आमच्या
पुण्याईमुळेच परमेश्वराने हा पर्देशआमच्या ताब्यात िदलाअसे
मनात आणू नका. कारण ते खोटे आहे. परमेश्वराने त्यांना
घालवले ते त्यांच्या दुष्टपणामुळे, तुमच्या साित्वकपणामुळे
नव्हे. 5 तुम्ही फार चांगले आहा आिण योग्य मागार्ने जगता
म्हणनू तुम्ही येथे राहायला जाणार आहात असे नाही. या
राष्ट्रांच्या दुष्टपणामुळे तुमचा देव परमेश्वर त्यांना घालवनू देत
आहे आिण अबर्ाहाम, इसहाक व याकोब या पवूर्जांना िदलेला
शब्द तो पाळतआहे.
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6 म्हणनू तुम्ही हे िनिश्चत लक्षात ठेवा की, तुमच्या
चांगलूपणामुळे हा उ म देश तुमचा देव परमेश्वर तुम्हास
वतन म्हणनू देत आहे असे नाही, कारण तुम्ही फार ताठमानेचे
राष्ट्र आहात. 7 रानात असताना तुम्ही तुमच्या परमेश्वर
देवाचा कोप ओढवनू घेतला होता. िमसर सोडल्या िदवसापासनू
ते इथे येईपयर्ंत तुम्ही परमेश्वराच्या आजे्ञिवरूद्ध बंड करीत
आलेले आहात. 8 होरेबात तुम्ही परमेश्वरास क्रोधािवष्ट
केलेत. तेव्हाच तो तुमचा नाश करणार होता. 9 त्याचे असे
झाले; परमेश्वराने तुमच्याशी केलेला पिवतर् करार म्हणजे
दगडी पाट ा घेण्यासाठी मी डोंगरावर चढून गेलो. तेथे मी
चाळीस िदवस अन् चाळीस रातर्ी अन्नपाणी न घेता रािहलो.
10 परमेश्वराने त्या पाट ा माझ्या हवाली केल्या. परमेश्वराने
आपल्या हाताने त्या पाट ांवर त्याच्या आज्ञा िलिहल्या. तुम्ही
पवर्तापाशी जमलेले असताना देव अग्नीतनू तुमच्याशी जे
बोलला ते सवर् त्याने िलिहले 11 चाळीस िदवस, चाळीस
रातर्ी झाल्यावर परमेश्वराने त्या आज्ञापटाच्या पाट ा मला
िदल्या. 12 परमेश्वर म्हणाला, “ऊठ आिण ताबडतोब खाली
जा. िमसरहनू तू आणलेले लोक िबघडले आहेत. इतक्यातच
ते माझ्या आज्ञांपासनू बहकले आहेत. त्यांनी स्वत: साठी एक
ओतीव मतूी र् केली आहे.” 13 परमेश्वर असेही मला म्हणाला,
“मी या लोकांस पाहीले आहे. ते फार हट्टी आहेत. 14 मला
आडवू नकोस, त्यांचा नाशकरु दे. मी त्यांचे नावआकाशाखालनू
खोडून टाकीन. मग मी तुझे, त्यांच्याहनू शरे्ष्ठ आिण समथर्
असे दुसरे राष्ट्र उभारीन.” 15 मग मी मागे िफरुन डोंगर
उतरुन आलो. डोंगरावर आग धगधगत होती. माझ्या हातात
आज्ञापटाच्या दोन पाट ा होत्या. 16 मी पािहले की तुमचा
देव परमेश्वर त्याच्या इच्छेिवरूद्ध वागनू तुम्ही पाप केले होते.
तुम्ही सोन्याच्या वासराची ओतीव मतूी र् केली होती. परमेश्वर
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देवाच्या आज्ञा पाळण्याचे थांबवनू तुम्ही बहकून गेला होता!
17 तेव्हा मी धरलेल्या त्या आज्ञापटाच्या पाट ा हातातनू फेकून
िदल्या आिण तुमच्या समोर त्या फोडून टाकल्या. 18 मग मी
परमेश्वरापुढे जिमनीवर डोके टेकून पवूी र्पर्माणेच चाळीस िदवस
अन् चाळीस रातर् पालथा पडून रािहलो. तुमच्या घोर पापामुळे
मी हे केले. परमेश्वराच्या दृष्टीने तुम्ही हे फार वाईट केले
आिण परमेश्वराचा कोप ओढवनू घेतलात. 19 परमेश्वराच्या
कोपाची मला भीती वाटत होती कारण संतापाच्या भरात त्याने
तुमचा संहार केला असता. पण या ही वेळी परमेश्वराने माझे
ऐकले. 20 परमेश्वर अहरोनावर इतका संतापला होता की,
त्याचा नाश करणार होता. पण मी त्याच्यासाठी पर्ाथर्ना केली.
21 मग तुमचे ते अमंगळ कृत्य, तुम्ही केलेली वासराची मतूी र्
मी आगीत जाळून टाकली. नंतर ितचे तुकडे तुकडे करून
भस्म करून टाकले व डोंगरावरुन वाहणार्या ओढ ात फेकून
िदले. 22 नंतर तबेरा, मस्सा व िकबर्ोथ-ह व्वा येथेही तुम्ही
परमेश्वरास संतप्त केलेत. 23 जेव्हा परमेश्वराने कादेश-बण्यार्हनू
तुम्हास रवाना करून सांिगतले की, “जा, व जो देश मी तुम्हास
िदलाआहे तो ताब्यात घ्या,” तेव्हाही तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर
ह्याच्या आजे्ञिवरुद्ध बंड केले; तुम्ही त्याच्यावर िवश्वास ठेवला
नाही व त्याचे सांगणे ऐकले नाही. 24 जेव्हापासनू मी तुम्हास
ओळखतो* तेव्हापासनू तुम्ही परमेश्वराचे ऐकण्यासाठी नेहमीच
नकार िदलेलाआहे. 25 तेव्हा मी त्याच्या पायाशी चाळीस िदवस
अन् चाळीस रातर्ी पडून रािहलो. कारण तुमचा नाश करीनअसे
परमेश्वर म्हणाला होता. 26मी परमेश्वरास िवनवणी केली की हे
पर्भू तुझ्या पर्जेचा नाश करु नकोस. तू आपले लोक तुझे वतन
खंडून घेतले आहे. तुझ्या सामथ्यार्ने तू त्यांना िमसरमधनू मुक्त
करून बाहेरआणलेआहेस. 27अबर्ाहाम, इसहाकआिणयाकोब
* 9:24
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या तुझ्या सेवकांना तू शब्द िदला आहेस तो आठव. त्यांचा
ताठरपणा िवसरून जा. त्यांची पापे िकंवा दुराचार यांच्याकडे
दुलर्क्ष कर. 28 तू त्यांना शासन केलेस तर िमसरमधील लोक
म्हणतील, परमेश्वर त्यांना स्वत:च कबलू केलेल्या पर्देशात
नेऊ शकला नाही. त्यांचा तो दे्वष करत होता. म्हणनू मारुन
टाकण्यासाठीच त्याने त्यांना रानातआणले. 29पण हेलोक तुझेच
आहेत, म्हणजे तुझे वतनआहेत, तू त्यांना महासामथ्यार्ने आपण
होऊन िमसर देशातनू त्यांना बाहेर आणले आहेस.

10

. 34:1-9
1 तेव्हा हुबेहबू पिहल्यासारख्या दोन सपाट दगडी पाट ा

परमेश्वराने मला घडवायलासांिगतल्या. “त्या घेऊनमाझ्याकडे
डोंगरावर ये आिण एक लाकडाचा कोशही कर असे सांिगतले.
2 तो पुढे म्हणाला, तू फोडून टाकलेल्या पाट ांवर होता तोच
मजकूर मी या पाट ांवर िलहीन मग तू या नवीन पाट ा कोशात
ठेव.” 3 मग मी बाभळीच्या लाकडाची एक कोश बनवला.
पिहल्यासारख्याच दोन दगडी पाट ा केल्या आिण डोंगरावर
गेलो. पाट ा माझ्या हातातच होत्या. 4 मग, डोंगरावर
सवर् जमले होते तेव्हा ज्या दहा आज्ञा परमेश्वराने अग्नीतनू
तुम्हास िदल्या त्याच त्याने पिहल्या लेखापर्माणे या पाट ांवर
िलिहल्याआिण त्या माझ्या स्वाधीन केल्या. 5मी डोंगर उतरुन
खाली आलो. त्या पाट ा मी केलेल्या कोशात ठेवल्या. त्या
तशा ठेवायला मला परमेश्वराने सांिगतले होते. आिण अजनूही
त्या ितथे आहेत. 6 इसर्ाएल लोक पर्वास करत बनेयाकान
िविहरीवरुन मोसेरोथला आले. तेथे अहरोन मरण पावला.
त्यास तेथेच दफन केले. त्याच्या जागी त्याचा मुलगा एलाजार
याजकाचे काम करु लागला. 7 इसर्ाएल लोक मग मोसेराहनू
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गुदगोदा येथे आिण तेथनू पुढे याटबाथा या नद्यांच्या पर्देशात
आले. 8 त्यावेळी परमेश्वराने एका खास कामिगरीसाठी लेवीचा
वंश इतरांपेक्षा वेगळा केला. परमेश्वराच्याआज्ञापटाचा तो कोश
वाहनू नेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. याजक म्हणनू
परमेश्वराची सेवा करणे, परमेश्वराच्या वतीने लोकांस आशीवार्द
देणे ही त्यांची कामे होती. ती ते अजनूही करतात. 9 त्यामुळेच
लेवीनंा इतरांसारखा जिमनीत व वतनात वाटा िमळाला नाही.
परमेश्वर देवाने कबलू केल्यापर्माणे परमेश्वरच त्यांचे वतन
आहे. 10 मी पिहल्या वेळेपर्माणेच चाळीस िदवस आिण रातर्
डोंगरावर रािहलो. यावेळी परमेश्वराने माझे ऐकले व तुमचा
नाश न करायचे ठरिवले. 11 तेव्हा परमेश्वराने मला सांिगतले,
“ऊठ आिण लोकांस पुढच्या पर्वासास घेऊन जा. म्हणजे मी
त्यांच्या पवूर्जांना जो पर्देश द्यायचे वचन िदले तेथे ते जाऊन
राहतील.”

12आता, हे इसर्ाएललोकहो! तुम्ही तुमचा देवपरमेश्वरयाचे
भयधरावे, त्याच्या सवर् मागार्नें चालावे,आिण त्याच्यावर पर्ीती
करावी, आिण तुम्ही आपल्या सवर् हृदयाने आिण आपल्या सवर्
िजवाने परमेश्वर तुमचा देव याची सेवा करावी. 13परमेश्वराच्या
आज्ञा आिण त्याचे जे िनयम मी आज तुमच्या बर्यासाठी
तुम्हास आज्ञािपले ते तुम्ही पाळावे, यािशवाय तुमचा देव
तुमच्याकडून काय मागतो? 14 सवर्काही तुमचा देव परमेश्वर
ह्याचे आहे. आकाश, आकाशापलीकडचे आकाश, पृथ्वी व
पृथ्वीवरचे सवर्काही परमेश्वर देवाचे आहे. 15 परमेश्वराचे
तुमच्या पवूर्जांवर फार परे्म होते. त्या परे्माखातीर त्याने
इतरांना वगळून तुम्हासआपले मानले. आजही वस्तिूस्थती ितच
आहे. 16 तेव्हा हट्टीपणा सोडा, आपली अंत:करणे परमेश्वरास
द्या. 17 कारण परमेश्वर तुमचा देव आहे, तो देवांचा देव व
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पर्भूंचा पर्भू आहे. तो महान व भययोग्य परमेश्वर आहे. तो
िवस्मयकारी आहे. त्यास सवर्जण सारखेच आहेत. तो पक्षपात
करत नाही की लाच घेत नाही. 18अनाथांना, िवधवांना इतकेच
काय शहरात आलेल्या परकीयानांही अन्नवस्तर् पुरवनू आपले
परे्म दाखवतो. 19 म्हणनू तुम्ही परक्यांशी परे्माने वागले
पािहजे. कारण िमसर देशात तुम्हीही उपरेच होतात. 20 तुम्ही
फक्त तुमचा देव परमेश्वर याचेच भय धरा व त्याचीच सेवा करा,
त्याच्याबद्दलआदर बाळगा. त्यास धरुन राहा, शपथ वाहाताना
त्याच्याच नावाने शपथ घ्या. 21फक्त परमेश्वराची स्तुती करा.
तो तुमचा देव आहे. त्याने केलेले चमत्कार आिण भयानक थोर
कृत्ये तुम्ही पर्त्यक्ष पािहली आहेत. 22 तुमचे पवूर्ज खाली
िमसरमध्ये गेले तेव्हा ते फक्त स रजण होते. आता तुमचा देव
परमेश्वर याच्या कृपेने तुम्ही त्याच्या िकतीतरी पटीने अिधक,
आकाशातील तार्यांइतके झाला आहात.

11
1 म्हणनू तुमचा देव परमेश्वर ह्यांच्यावर परे्म करा. त्याच्या

आजे्ञपर्माणे वागा. त्याने घालनू िदलेल्या िनयमांचे, आज्ञांचे
पालन करा. 2परमेश्वराने तुमच्यासाठी केलेले सवर् पर्तापआज
आठवा. हे मी तुम्हासचसांगतआहे. तुमच्या मुलाबाळांना नव्हे.
कारण त्यांनी या िशस्तीपैंकी काहीच पािहले िकंव्हा अनुभवले
नाही. तुमचा देव परमेश्वर त्याची थोरवी, त्याचे सामथ्यर् व
पराक्रमी हात व ऊगारलेला बाहू ह्याच्याद्ववारे, 3 िमसरचा राजा
फारो व त्याचा सवर् देश ह्याला त्याने कोणती िचन्हे व चमत्कार
दाखवली हे तुम्ही पािहलेच आहे. 4 िमसरचे सैन्य, त्यांचे घोडे,
रथ यांची कशी दैना झाली, तुमचा ते पाठलाग करत असताना
त्यांच्यावर तांबड ा समुदर्ाच्या पाण्याचा लोंढा कसा आणला
हेही तुम्ही पािहले. परमेश्वराने त्यांना पणूर् नेस्तनाबतू केले.
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5 तुम्ही येथे येईपयर्ंत रानावनातनू तुम्हास त्याने कसे आणले
हे तुम्हास माहीत आहेच. 6 त्याचपर्माणे रऊबेनाचा मुलगा
अलीयाब याच्या दाथान व अबीराम या मुलांचे देवाने काय केले
ते तुम्हास माहीत आहे. त्यांना आिण त्यांचे कुटंुबीय, त्यांचे
तंब,ू नोकरचाकर व गुरेढोरे यांना सवर् इसर्ाएलादेखत पृथ्वीने
आपल्या पोटात घेतले. 7 परमेश्वराची ही महान कृत्ये तुमच्या
मुलांनी नाही, तर तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी पािहलीत. 8 तेव्हा
आज मी देतो ती पर्त्येक आज्ञा कटाक्षाने पाळा त्यामुळे तुम्ही
बलशाली व्हाल, यादन ओलांडून जो देश ताब्यात घ्यायला
तुम्ही िसद्ध झाला आहात तो हस्तगत कराल. 9 त्या देशात
तुम्ही िचरकाल रहाल. तुमच्या पवूर्जांना व त्यांच्या वंशजांना
दुधामधाचा पर्देश* द्यायचे परमेश्वराने वचन िदले आहे. या
पर्देशात सुब ा आहे. 10 तुम्ही जेथे जाणार आहात तो पर्देश
तुम्ही सोडून आलेल्या िमसरसारखा नाही. तेथे तुम्ही भाजीच्या
मळ्यापर्माणे बी पेरून पायांनी जमीनीला पाणी देत होता.
11 पण आता िमळणारी जमीन तशी नाही. त्या देशामध्ये डोंगर
आिण खोरी आहेत. आकाशातनू पडणार्या पावसाचे पाणी
या भमूीला िमळते. 12 तुमचा देव परमेश्वर त्या जिमनीची
काळजी घेतो. वषार्ंच्या सुरुवातीपासनू शेवटपयर्ंत त्याची या
जिमनीवर कृपादृष्टी असते. 13 परमेश्वर म्हणतो, ज्या आज्ञा
मी आज तुम्हास देत आहे त्यांचे तुम्ही काटेकोरपणे पालन करा.
मन:पवूर्क तुमचा देव परमेश्वर याची सेवा करा. त्याच्यावर
परे्म करा. 14 तसे वागलात तर तुमच्या भमूीवर मी योग्यवेळी
पाऊस पाडीन. म्हणजे तुम्हास धान्य, नवीन दर्ाक्षरस, तेल
यांचा साठा करता येईल. 15 माझ्यामुळे तुमच्या गुराढोरांना
कुरणात गवत िमळेल. तुम्हास खाण्याकरता पुष्कळ असेल.
16 पण सांभाळा, गाफील राहू नका. या देवापासनू परावृत

* 11:9
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होऊन इतर दैवतांचे भजन पजून करु नका. 17 तसे केलेत तर
परमेश्वराचा कोप तुमच्यावर होईल. तो आकाश बंद करील
आिण मग पाऊस पडणार नाही. जिमनीत पीक येणार नाही.
जो चांगला देश परमेश्वर तुम्हास देत आहे त्यामध्ये तुम्हास
लवकरच मरण येईल. 18 म्हणनू सांगतो या आज्ञा लक्षात
ठेवा. त्या हृदयात साठवनू ठेवा. त्या िलहनू ठेवा. आिण
लक्षात राहण्यासाठी हातावर िचन्हादाखल बांधा व कपाळावर
लावा. 19 आपल्या मुलाबाळांना हे िनयम िशकवा. घरीदारी,
झोपताना, झोपनू उठताना त्यािवषयी बोलत राहा. 20 घराच्या
फाटकांवर, आिण दारांच्या खांबांवर ही वचने िलहा. 21 म्हणजे
जो देश परमेश्वराने तुमच्या पवूर्जांना शपथपवूर्क देऊ केला त्या
देशात तुम्ही आिण तुमची मुलेबाळे पृथ्वीवर आकाशाचे छप्पर
असेपयर्ंत रहाल. 22 मी सांगतो त्या सवर् आज्ञा नीट पाळा.
परमेश्वर तुमचा देव ह्याजवर परे्म करा. त्याने सांिगतलेल्या
मागार्ने जा. त्याच्यावरच िनष्ठा ठेवा. 23 म्हणजे तुम्ही जाल
तेव्हा तेथील इतर राष्ट्रांना परमेश्वर तेथनू हुसकावनू लावेल.
तुमच्यापेक्षा मोठ ा आिण सामथ्यर्वान राष्ट्रावर तुम्ही ताबा
िमळवाल. 24 जेथे जेथे तुम्ही पाय ठेवाल ती जमीन तुमची
होईल. दिक्षणेतील वाळवंटापासनू उ रेला लबानोन पयर्ंत
आिण पवूला फरात नदीपासनू पिश्चमेला समुदर्ापयर्ंत एवढा
पर्देश तुमचा होईल. 25 कोणीही तुमचा सामना करु शकणार
नाही. परमेश्वर देवाने तुम्हास सांिगतल्यापर्माणे, तुम्ही जेथे
जेथे जाल तेथे लोकांस तुमची दहशत वाटेल. 26 आज मी
तुमच्यापुढे आशीवार्द आिण शाप हे पयार्य ठेवत आहे. त्यातनू
िनवड करा. 27आज मी तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या ज्या आज्ञा
तुम्हास सांिगतल्या त्या नीट लक्षपवूर्क पाळल्यात तर तुम्हास
आशीवार्द िमळेल. 28पणयाआज्ञानऐकताभलतीकडे वळालात
तर शाप िमळेल. तेव्हा आज मी सांिगतल्या मागार्नेच जा. इतर
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दैवतांच्या मागे लागू नका. परमेश्वरास तुम्ही ओळखता पण
इतर दैवतांची तुम्हास ओळख नाही. 29 तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हास त्या पर्देशात घेऊन जाईल. तुम्ही लवकरच तो पर्देश
ताब्यात घ्याल. तेथे गेल्याबरोबर तुम्ही गिरज्जीम डोंगरावर
जा, व आशीवार्द उच्चारा. मग तेथनू एबाल डोंगरावर जाऊन
शापवाणीचा उच्चार करा. 30 हे डोंगर यादन नदीच्या पलीकडे,
सुयर् माळवतो त्या िदशेलाअराबात राहणार्या कनानीलोकांच्या
पर्देशात, पिश्चमेकडे िगलगाल शहराजवळच्या मोरे येथील
ओक वृक्षांजवळ आहेत. 31 तुम्ही यादन नदी पार करून जाल.
तुमचा देव परमेश्वर देत असलेली जमीन तुम्ही ताब्यात घ्याल.
ती तुमची असेल. त्यामध्ये वस्ती कराल तेव्हा 32 मी आज
सांिगतलेले िनयम व िवधी यांचे काळजीपवूर्क पालन करा.

12
1 परमेश्वर हा तुमच्या पवूर्जांचा देव आहे. त्याने िदलेल्या

पर्देशात तुम्ही हे िवधी व िनयम यांचे पालन काटेकोरपणे िजवंत
रहाल तोपयर्ंत काळजीपवूर्क पाळा. 2 आता तेथे असलेल्या
ज्या राष्ट्रांना तुम्ही ताब्यात घेणार आहात. त्यातले लोक
ज्या िठकाणी, उंच पवर्त, टेकड ांवर, आिण िहरवीगार झाडी
अशा बर्याच िठकाणी आपल्या देवाची उपासना करीत असतील
त्या सवार्चंा तुम्ही अवश्य नाश करा. 3 तुम्ही तेथील वेद्या
मोडून टाका, दगडी स्मारकस्तंभांचा िवध्वंस करा. अशेरा
मतूी र् जाळा, त्यांच्या दैवतांच्या कोरीव मतूी र्ची मोडतोड करा.
म्हणजे त्यािठकाणी त्यांची नाविनशाणीही उरणार नाही. 4 ते
लोक करतात तशी तुम्ही आपला देव परमेश्वर ह्याची उपासना
करु नका. 5 तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या सवर् वंशातनू एक
स्थान िनवडून घेईल. आपल्या नावाची स्थापना तेथे करील.
ते त्याचे खास िनवासस्थान असेल. तेथे तुम्ही उपासनेसाठी
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जात जा. 6 तेथे तुम्ही आपापले होमबली, यज्ञबली, आपल्या
िपकांचा व जनावरांचा एक दशांश िहस्सा, काही खास भेटी,
नवस फेडण्याच्या वस्त,ू खुशीने अपर्ण करायच्या वस्तू तसेच
आपल्या पाळीव पर्ाण्यांत जन्मलेला पिहला गोर्हा तुम्ही
आणा. 7आपल्या कुटंुिबयासमवेत तुमचा देव परमेश्वर याच्या
सािन्नध्यात तुम्ही तेथे भोजन करा. तुम्ही कष्ट करून जे
िमळवलेत त्याच्या आनंदात तेथे तुम्ही सवर्जण सामील व्हा.
तुमचा देव परमेश्वर याच्या आशीवार्दाने तुम्हास सवर् गोष्टी
मनासारख्या िमळत आहेत याची आठवण ठेवा. 8 आतापयर्ंत
आपण सगळेआपल्या मनाला वाटेल तशी उपासना करतआलो
तशीआताकरुनका. 9कारण तुमचा देव परमेश्वर देतअसलेले हे
िवसाव्याचे व वतनाचे िठकाणअजनू िमळाले नाही. 10पणआता
तुम्ही यादन नदीपलीकडे तुमचा देव परमेश्वर देणार असलेल्या
देशात जाऊन राहणार आहात. तेथे तुम्हास सवर् शतरं्ूपासनू
अभय िमळेल. तुम्हास स्वस्थता लाभेल. 11 मग तुमचा देव
परमेश्वर एका िठकाणीआपले खास िनवासस्थान िनवडेल. त्यास
तो आपले नाव देईल. ितथे तुम्ही मी सांगतो त्या सवर् वस्तू
घेऊन जा; होमबली, यज्ञबली, धान्याचा व पर्ाण्यांचा दहावा
िहस्सा, परमेश्वरास अपर्ण करायच्या वस्त,ू नवस फेडायच्या
वस्तू आिण पाळीव पशु-पक्षी यांचा पिहला गोर्हा, घेऊन जा.
12 येताना आपली मुलेबाळे, दासदासी, या सवार्नंा या िठकाणी
घेऊन या. तुमच्या वेशीचं्या आत राहणार्या लेवीनंाही बरोबर
आणा (कारण त्यांना जिमनीत व वतनात तुमच्याबरोबर वाटा
नाही) सवार्नंी िमळून तुमचा देव परमेश्वर याच्या सािन्नध्यात
आनंदात वेळ घालवा. 13 आपले होमबली वाटेल त्यािठकाणी
अपर्ण करु नका त्यािवषयी सावध असा. 14 परमेश्वर तुमच्या
वंशांच्या वतनातअशी एक पिवतर् जागा िनवडील. तेथेच तुम्ही
हे होमबली अपर्ण करा व ज्या ज्या इतर गोष्टीं िवषयी मी तुला
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आज्ञा करत आहे त्या सवर् तेथे करा. 15 तथािप, तुम्ही राहता
तेथे हरीण, सांबर असे कोणतेही चांगले पर्ाणी मारुन खाऊ
शकता. तुला तुझा देव परमेश्वर याने आशीवार्द िदल्यापर्माणे
ते हवे िततके खा. हे मांस शुद्ध,अशुद्ध अशा कोणत्याही लोकांनी
खावे. 16फक्त त्यातले रक्त तेवढे खाऊ नका. ते पाण्यासारखे
जमीनीवर ओतनू टाका. 17 आपण राहतो तेथे काही गोष्टी
खाणे िनिषद्ध आहे. त्या म्हणजे, देवाच्या वाट ाचे धान्य, नवीन
दर्ाक्षरस, तेल, कळपातील पिहला गोर्हा, देवाला स्वखुशीने
अपर्ण करायच्या वस्तू नवस फेडण्याच्या गोष्टी, आणखी काही
देवाला अपर्ण करायच्या खास गोष्टी वगैरे. 18या गोष्टी तुमचा
देव परमेश्वर जे स्थान िनवडील तेथेच आिण त्याच्या समवेत
खाव्या. आपली मुलेबाळे, दासदासी, वेशीच्या आतील लेवी
यांना बरोबर घेऊन ितथे जाऊन त्या खा. जी कामे पार पाडली
त्याबद्दल तुमचा देव परमेश्वर याच्या सािन्नध्यातआनंद व्यक्त
करा. 19या देशात रहाल िततके िदवस या सगळ्यात लेवीनंा न
चुकता सामीलकरून घ्या. 20 तुमच्या देशाच्या सीमा वाढवायचे
तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुम्हास वचन िदलेआहे. तसे झाले की
त्याने िनवडलेली जागा तुमच्या राहत्या घरापासनू लांब पडेल.
21 तेव्हा मांसाची गरज पडली की जे िमळेल ते मांस तुम्ही खा.
तुमचा देव परमेश्वर याने िदलेल्या पशु-पक्षयांच्या कळपातील
कोणताही पर्ाणी मारलात तरी चालेल. मीआज्ञा िदल्यापर्माणे
तुम्ही राहत्या जागी हे मांस हवे तेव्हा खा. 22 हरीण िकंवा सांबर
यांच्यापर्माणेच हे खा. शुद्ध, अशुद्ध कोणाही व्यक्तीने ते खावे.
23 पण रक्त मातर् खाण्यात येऊ देऊ नका. कारण रक्त म्हणजे
जीवनआहे. ज्या मांसात जीवनाचा अंशआहे ते खाणे कटाक्षाने
टाळा. 24 रक्त सेवन करु नका. ते पाण्यासारखे जिमनीवर
ओतनू टाका. 25परमेश्वराच्या दृष्टीने जे योग्य तेच तुम्ही करावे
म्हणजे तुमचे व तुमच्या वंशजांचे कल्याण होईल. 26 देवाला
काही िवशेष अपर्ण करायचे ठरवले तर तुमचा देव परमेश्वर याने
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िनवडलेल्या त्याच्या जागी तुम्ही जावे. नवस बोललात तर तो
फेडायलाही तेथे जा. 27आपले होमबली म्हणजे मांस व रक्त तेथे
तुझा देव परमेश्वर याच्या वेदीवर अपर्ण करा. इतर बलीचे रक्त
वेदीवरवाहा. मग त्याचे मांसखा. 28मी िदलेल्यायासवर्आज्ञांचे
पालनकाळजीपवूर्ककरा. जे तुमचा देव परमेश्वरह्याच्या दृष्टीने
चांगले व उिचत आहे ते केल्याने तुमचे व तुमच्या मुलाबाळांचे
िनरंतर कल्याण होईल.

29 तुम्ही दुसर्यांच्या जिमनीवर ताबा िमळवणार आहात.
तुमचा देव परमेश्वर तुमच्यासाठी त्या राष्ट्राचा पाडाव करील.
तेव्हा तेथील लोकांस हुसकावनू तुम्ही तेथे रहाल. 30 एवढे
झाल्यावरएकखबरदारी घ्या. त्यांचा पाडावझाल्यावर तुम्हासच
त्यांचे अनुकरण करण्याचा मोह होईल. आिण त्यांच्या देवांच्या
भजनी लागाल. तेव्हा सावध राहा. त्यांच्या दैवतांच्या नादी
लागू नका. या राष्ट्रानी ज्यापर्कारे सेवा केली तशीच मी
आता करतो असे मनात आणू नका. 31 तुमचा देव परमेश्वर
याच्या बाबतीत तसे करु नका. कारण परमेश्वरास ज्या गोष्टीचंा
ितटकारा आहे त्या सवर् गोष्टी हे लोक करतात. ते आपल्या
देवाकरता आपल्या मुलाबाळांचा होमसुद्धा करतात. 32 तेव्हा मी
सांगतो तेच कटाक्षाने करा. त्यामध्ये अिधक उणे करु नका.

13
1स्वप्नांचाअथर् सांगणारा एखादा संदेष्टा तुमच्याकडे एखाद्या

वेळी येईल. आपण काही िचन्ह, िकंवा चमत्कार दाखवतो असे
तो म्हणेल. 2 कदािचत् त्या िचन्हाचा तुम्हास पडताळा येईल
िकंवा चमत्कार खराही ठरेल. मग तो, तुम्हास अपिरिचत अशा
इतर दैवतांची सेवा करायला सुचवेल. 3 तरी त्या संदेष्टयाचे
िकंवा स्वप्न पाहणार्याचे ऐकू नका. कारण तुम्ही आपला
देव परमेश्वर ह्यांच्यावर संपणूर् मनाने व संपणूर् िजवाने पर्ीती
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करता िक नाही हे पाहण्यासाठी तुमचा देव परमेश्वर तुमची
परीक्षा पाहत असेल. 4 तेव्हा तुम्ही आपल्या परमेश्वर देवालाच
अनुसरा. त्याचे भय बाळगा त्याच्या आज्ञा पाळा. त्याची वाणी
ऐका, त्याची सेवा करा आिण त्यालाच िबलगणू राहा. 5 तसेच
त्या संदेष्ट ाला िकंवा स्वप्न सांगणार्याला ठार मारा. कारण
तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हास िमसर देशात तुम्ही गुलाम
होता तेव्हा तेथनू सोडवले आहे. परमेश्वर देवाने आज्ञा देऊन
नेमनू िदलेल्या जीवनमागार्पासनू हा मनुष्य तुम्हास दरू नेतो
म्हणनूआपल्यामधनू तुम्ही या दुष्टाईचे िनमूर्लनकरा. 6 तुमच्या
िनकटची एखादी व्यक्ती हळूच तुम्हास दुसर्या दैवताच्या भजनी
लावायचा पर्यत्न करील. ही व्यक्ती म्हणजे तुमचा सख्खा
भाऊ, मुलगा, मुलगी, िपर्य पत्नी, िकंवा िजवलग िमतर्ही
असू शकतो. तो म्हणेल, चल आपण या दुसर्या दैवताची पजूा
करु. तुझ्या िकंवा तुझ्या पवूर्जांच्या ऐकण्यातही नसलेले हे दैवत
असेल 7 (मग ते देव तुमच्या भोवताली जवळपास िकंवा लांब
राहणारे आसपासच्या िकंवा दुरच्या राष्ट्राचे असोत.) 8 त्या
व्यक्तीच्या म्हणण्याला मान्यता देऊ नका. त्याचे ऐकू नका.
त्याची गय येऊ देऊ नका. त्यास मोकळा सोडू नका. तसेच
त्यास लपवू नका. 9 त्यास ठार करा. त्यास दगडांनी मारा.
पिहला दगड तुम्ही उचला आिण मारायला सुरूवात करा. मग
इतर जण त्यास दगडांनी मारतील. 10 मरेपयर्ंत त्यास दगडमार
करावी; कारण िमसरमधनू ज्याने तुम्हास दास्यातनू सोडवले त्या
परमेश्वर देवापासनूचहा तुम्हासबहकवायचा पर्यत्नकरतआहे.
11 ही गोष्ट सवर् इसर्ाएलांच्या कानावर गेली की त्यांनी ही
भीती वाटेल,आिणअशी दुष्कृत्ये करायला ते धजावणार नाहीत.
12 तुम्हास राहण्याकरता तुमचा देव परमेश्वर नगरे देईल.
त्यापैकी एखाद्या नगरातनू तुमच्या कानावर वाईट बातमी येईल.
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ती अशी की, 13 तुमच्यापैकीच काही नीच माणसे*आपल्यापैकी
काही जणांना कुमागार्ला लावत आहेत. आपण अन्य दैवतांची
सेवा करु या, असे म्हणनू त्यांनी नगरातील लोकांस बहकावले
आहेत. (ही दैवते तुम्हास अपरीचीत असतील.) 14असे काही
कानावरआल्यास तेखरेआहेकी नाही याचीआधी पणूर् शहािनशा
करून घ्या. ते खरे िनघाले, असे काही भयंकर घडल्याचे िसद्ध
झाले, 15 तर त्या नगरातील लोकांस त्याचे शासन द्या. त्या
सवार्चंा तलवारीने वध करा. त्यांच्या जनावरांनाही िशल्लक
ठेवू नका. ते शहर पणूर्पणे उध्वस्त करा. 16 मग तेथील सवर्
मौल्यवान वस्तू गोळा करून शहराच्या मध्यभागीआणा. आिण
त्याचबरोबर सवर् शहर बेिचराख करून टाका. ते तुमचा देव
परमेश्वर याचे होमापर्ण असेल. ते शहर पुन्हा कधीच वसवता
कामा नये. 17 ते नगर नाश करायला परमेश्वराच्या हवाली
केले जावे म्हणनू त्यातील कोणतीही वस्तू स्वत:साठी ठेवनू
घेऊ नका. ही आज्ञा ऐकलीत तर परमेश्वराचा तुमच्यावरचा
क्रोध ओसरेल. त्यास तुमची दया येईल तुमच्याबद्दल परे्म
वाटेल तुमच्या पवूर्जांना त्याने कबलू केल्यापर्माणे त्याच्याकृपेने
तुमच्या देशाची भरभराट होईल. 18नगरे उध्वस्त करण्यािवषयी
तुमचा देव परमेश्वर याचे ऐकलेत, त्याच्या आज्ञा पाळल्यात
तरच हे घडेल. तेव्हा तुमचा देव परमेश्वर याच्या दृष्टीने जे योग्य
तेच तुम्ही करा.

14

1 तुम्ही आपला देव परमेश्वर ह्याची मुले आहात. तेव्हा कोणी
मरण पावले तर अंगावर वार करून घेणे, मंुडण करणे असे करु
नका. 2 कारण इतरांपेक्षा तुम्ही वेगळे आहात. तुमचा देव
* 13:13
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परमेश्वर याची पिवतर् पर्जा आहात. आपली खास पर्जा
म्हणनू त्याने भुतलावरील सवर् राष्ट्रातनू तुमची िनवड केली
आहे.

. 11:1-47
3 परमेश्वरास ज्यांची घृणा वाटते असे काही खाऊ नका.

4 खाण्यास पातर् असे पशू हे, गाय बैल, शेळ्या, मेंढ ा,
5सांबर, हरीण, रानमें ढा दुभंगलेल्या खुरांचा आिण रवंथ करणारा
कोणताही पर्ाणी खाण्यास योग्य आहे. 6 पशपैूकी ज्यांचे खरू
िचरलेले िकंवा दुभंगलेले आहेत व जे रवंथ करतात अशा पशूंचे
मांस तुम्ही खावे. 7 पण उंट, ससा व शाफान खाऊ नका. कारण
ते रवंथ करणारे असले तरी त्यांचे खरू दुभंगलेले नाहीत. तेव्हा
ते खाण्यास अशुद्ध समजावेत. 8 डुक्करही खाऊ नये. त्याचे खरू
दुभंगलेले आहे पण तो रवंथ करत नाही. तेव्हा तेसुध्दा अशुद्ध
होय. त्याचे मांस खाऊ नका, तसेच मरण पावलेल्या डुकराला
स्पशर्ही करु नका. 9 जलचरांपैकी पंख आिण खवले असलेला
कोणताहीमासाखा. 10पणज्यांना पंखआिणखवलेनाहीतअसा
मासा खाऊ नका. ते अशुद्ध अन्न होय. 11कोणताही शुद्ध पक्षी
खा. 12 पण गरुड, लोळणारा गीध, मत्स्यमार्या, 13 ससाणा,
वेगवेगळ्या जातीच्या घारी, 14 कोणत्याही जातीचा कावळा,
15 िनरिनराळ्या जातीचे शहामृग, गवळणा, कोकीळ, बिहरी
ससाणा, 16 िपंगळा, मोठे घुबड व पांढरे घुबड, 17 पाणकोळी,
िगधड, करढोक, 18 िनरिनराळ्या जातीचे बगळे, करकोचे, िटटवी,
वटवाघळू यापैकी कोणताही पक्षी खाऊ नये. 19 पंख असलेले
कीटक खाण्यास अशुद्ध होत. तेव्हा ते खाऊ नयेत. 20 पण
कोणताही शुद्ध पक्षी खायला हरकत नाही. 21 नैसिगर्क मृत्यू
आलेलाकोणताही पर्ाणीखाऊनका. तो तुम्ही नगरातआलेल्या
परक्या पाहुण्याला देऊ शकता. त्यास तो खायला हरकत नाही
िकंवा त्यास तुम्ही तो िवकू शकता. पण तुम्ही मातर् तो खाऊ
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नका. कारण तुम्ही परमेश्वर तुमचा देव ह्याची पिवतर् पर्जा
आहात. करडू त्याच्या आईच्या दुधात िशजवू नका.

22 दरवषी र् तुमच्या शेतात िपकवलेल्या धान्याचा एक दशांश
िहस्सा काढून ठेवा. 23 मग परमेश्वराने िनवडलेल्या त्याच्या
वस्तीच्या िठकाणी, त्याचा सहवास िमळावा म्हणनू जा.
धान्य, नवा, दर्ाक्षरस, तेल यांचा दहावा भाग, गुराढोरांचा
पिहला गोर्हा यांचे तेथे सेवन करा. असे केल्याने तुमच्या
परमेश्वर देवाबद्दल सतत भय बाळगण्यास िशकशील. 24 पण
एखाद्यावेळी हे िठकाण फार दरू असेल तर हे सवर् तेथपयर्ंत वाहनू
नेणे तुम्हासशक्यहोणारनाही. असेझालेतर, तुझा देव परमेश्वर
याच्या आशीवार्दाने िमळेल त्याचा दंशमांश तुला ितकडे घेवनू
जाता आला नाही, 25 तेवढा भाग तुम्ही िवकून टाका. तो पैसा
गािठला बांधनू तुझा देव परमेश्वर याने िनवडलेल्या जागी जा.
26 त्या पैशाने तुम्ही गाई-गुरे, शेळ्यामें ढ ा, दर्ाक्षरस,मद्य िकंवा
कोणताही खाद्यपदाथर् िवकत घ्या. आिण आपला देव परमेश्वर
ह्याच्यासमोर सहकुटंुब सहपिरवार त्याचा आनंदाने उपभोग घ्या.
27 हे करताना तुमच्या नगरातील लेवीनंा वगळू नका. त्यांनाही
यामध्ये सामील करून घ्या. कारण तुमच्यापर्माणे त्यांना
जिमनीत वाटा िमळालेला नाही. 28 पर्त्येक तीन वषार्नंी त्या
वषार्ंच्या उत्पन्नातील दहावा भाग काढून ठेवा. गावातील
इतरांसाठी म्हणनू हे धान्यगावात वेगळेसाठवनू ठेवा. 29 लेवीनंा
तुमच्यासारखे वतन नाही म्हणनू त्यांनी तसेच इतर गरजूंनीही
यातनू धान्य घ्यावे. नगरातआलेले परकीय, िवधवा,अनाथ मुले
यांच्यासाठीही ते आहे. असे वागलात तर तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हास सवर् कायार्त आशीवार्द देईल.
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15

. 21:1-11; . 25:1-7
1पर्त्येक सात वषार्ंच्या शेवटी तुम्ही कजर् माफ करून टाकावे.

2 त्याची पद्धत अशी: पर्त्येकाने आपल्या इसर्ाएल बांधवाला
िदलेले कजर् रद्द करून टाकावे. त्यास परतफेड करायला सांगू
नये. कारण परमेश्वरानेच त्यावषी र् कजर्मुक्ती जाहीर केली आहे.
3परक्याकडून हवी तर वसुली करावी, पण तुझ्या बांधवाकडे तुझे
काही येणे असेल तर ते तू सोडून दे. 4 तुमच्या देशात कोणी
गरीब असता कामा नये. कारण ही भमूी तुम्हास परमेश्वराने
िदली आहे आिण तो तुम्हास भरभरुन आशीवार्द देणार आहे
5पण त्यासाठी तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर याच्या आजे्ञत रािहले
पािहजे. मी आज सांिगतलेल्या सवर् आज्ञा काळजीपवूर्क पाळा.
6 मग तुमचा देव परमेश्वर आपल्या वचनानुसार तुमचे कल्याण
करील. तुम्ही इतर राष्ट्रांना उसने द्याल पण उसने घ्यायची
तुमच्यावर वेळ येणार नाही. तुम्ही इतर राष्ट्रावर स ा
चालवाल पण तुमच्यावर इतरांची स ा चालणार नाही. 7 तुमचा
देव परमेश्वर तुम्हास देणार असलेल्या या देशात एखादा मनुष्य
गरीब असेल, त्यास मदत करायला हात आखडता घेऊ नका,
स्वाथी र्पणाने वागू नका. 8 त्याच्यासाठी हात सैल सोडा आिण
त्याच्या गरजेपुरते उसने द्या. 9 कजर्माफीचे वषर् (सातवे वषर्)
आता जवळच आले आहे अशा दुष्ट िवचाराने कुणाला मदत
नाकारू नका. गरजूंच्या बाबतीत असे कु्षदर् िवचार मनात आणू
नका. त्याच्या बाबतीत अनुदार राहू नका. तसे केले तर ते
तुमच्यािवरुध्द परमेश्वराकडे गार्हाणे गातील. आिण तुम्हास
पाप लागेल. 10 तेव्हा तुम्हास शक्य आहे ते त्यांना द्या. उदार
अंत:करणाने द्या. या सत्कृत्याबद्दल तुम्हास परमेश्वर देवाचा
आशीवार्द िमळेल. तुम्ही जे काम हाती घ्याल त्यामध्ये तुम्हास
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यश िमळेल. 11गरीबलोकतर देशात नेहमीचअसणार म्हणनू मी
म्हणतो की त्यांना मदतकरायला तयार राहा. आपल्या देशातील
गरजवंतांना सढळ हाताने मदत करा.

12 एखादी इबर्ी स्तर्ी िकंवा पुरुष तुम्ही दास म्हणनू िवकत
घेतलेला असेल तर सहा वष चाकरी झाल्यावर, सातव्या वषी र्
त्यास मुक्त करा. 13 पण त्यास िरक्त हाताने जाऊ देऊ नका.
14 तर तुझी गुरे, खळे, दर्ाक्षकंुड यातनू उदार हाताने दे. तुमचा
देव परमेश्वर याच्याआशीवार्दाने तुम्हास भरभरुन िमळालेआहे,
त्या पर्माणात त्यास दे. 15 आपण िमसरमध्ये दास होतो व
तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हास मुक्त केले हे लक्षात ठेवा.
त्यासाठीच मी तुम्हास आज ही आज्ञा देत आहे. 16असे घडेल
की, तो तुम्हास म्हणेल,मी तुमच्यापासुन दरू जाणार नाही,कारण
तुमच्यावर व कुटंुबावर पर्ीती करीत असेल आिण आनंदात
असल्यामुळे तो तुम्हास सोडून जायला तयार होणार नाही.
17 तेव्हा दरवाजाजवळ धरुनअरीने त्याचा कान टोचा. तो तुमचा
कायमचा दास आहे हे त्यावरुन कळेल. दासीच्या बाबतीतही
असेच करा. 18 दासांना मुक्त करून जाऊ देताना तुम्हास जड
वाटू नये. पगारी नोकराला तुम्हास द्यावे लागले असते त्याच्या
िनम्म्या पैशातच याने तुमची सेवा केली आहे हे लक्षात ठेवा.
असे केलेत तर तुम्ही जे जे कराल त्यामध्ये तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हास आशीवार्द देईल.

19 तुमच्या कळपातील सवर् जनावरांचा पिहला गोर्हा पिवतर्
माननू तो परमेश्वरास अपर्ण करा. पिहला गोर्हा कामाला जंुपू
नका. पिहल्या में ढराची लोकर कातरू नका. 20 दरवषी र् या
सगळ्या गोर्हांना तुमचा देव परमेश्वर याने िनवडलेल्या जागी
घेऊन जा. तेथे सवर् कुटंुिबयांसमवेत परमेश्वरासमोर त्याचे मांस
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खा. 21 पण यापैकी एखाद्या जनावरात लंगडेपणा, आंधळेपणा
असे काही व्यंग असेल तर तुमचा देव परमेश्वर ह्याला त्याचा
बली देऊ नका. 22 वाटल्यास घरीच त्याचे मांस खा. हरणाचे
िकंवा सांबराचे मांस खातात त्यापर्माणे अशुद्ध व शुद्ध कोणीही ते
खावे. 23फक्त त्याचे रक्तसेवन करु नये. ते तेवढे पाण्यापर्माणे
जिमनीवर ओतनू द्यावे.

16
. 12:1-20; 34:18-26

1 अबीब *मिहन्यात लक्षात ठेवनू तुमचा देव
परमेश्वरािपर्त्यथर् वल्हांडण सण साजरा करा. कारण याच
मिहन्यात तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हास रातर्ीच्या वेळी
िमसरदेशातनू बाहेर काढले. 2परमेश्वरानेआपल्या िनवासासाठी
िनवडलेल्या जागी जा. तेथे वल्हांडणाचा यज्ञपशू परमेश्वरास
अपर्ण करा. शेळ्यामें ढ ा िकंवा गाय बैल यापैकी हा पशू
असावा. 3 त्यावेळी खमीर घातलेली भाकर खाऊ नका. बेखमीर
भाकरी तुम्ही सात िदवस खावी. ही भाकरी म्हणजे दु:ख
स्मरणाची भाकर होय. त्याने तुम्हास िमसरमधील कष्टांची
जन्मभर आठवण राहील. िकती गडबडीने तुम्हास तो देश
सोडावा लागला होता! त्याचा तुम्ही आमरण िवसर पडू देऊ
नका. 4 तेव्हा या सात िदवसात देशभर कोणाच्याही घरी खमीर
िदसता कामा नये. तसेच पिहल्या िदवशी संध्याकाळी जो बली
द्याल तो सयूो र्दयापवूी र् खाऊन संपवनू टाका. 5 वल्हांडणाच्या
पशचेू यज्ञापर्ण तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हास वस्तीसाठी
िदलेल्या कोणत्याही नगराच्या आत करु नका. 6 देव आपले
िनवासस्थान िनवडील तेथेच वसयूार्स्त होण्याच्या वेळीच ते केले

* 16:1 -एिपर्ल
होता. नंतर त्याला “िनसान” असे म्हटले गेले
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पािहजे. िमसरमधनू परमेश्वराने तुम्हास बाहेर काढल्यािपर्त्यथर्
वल्हांडण सण आहे. 7 तुझा देव परमेश्वर जे स्थान िनवडील
तेथेच हा यज्ञपशू िशजवनू खा. मग सकाळी आपापल्या घरी
परत जा. 8 सहा िदवस बेखमीर भाकर खा. सातव्या िदवशी
कोणतेही कामकाज करु नये. या िदवशी तुमचा देव परमेश्वर
ह्याच्यापर्ीत्यथर् पिवतर् मेळा भरवावा. 9 पीक काढल्यापासनू
सात आठवडे मोजा उभ्या िपकाला िवळा लागल्यापासनू सात
आठवडे मोजा. 10मग,आपल्या खुशीने एखादी िवशेष भेटवस्तू
आणनूआपला देव परमेश्वर याच्यासाठी सप्ताहांचा सण साजरा
करा. आपल्याला परमेश्वर देवाच्या कृपेने िकती िमळाले याचा
अंदाज घेऊन िकती द्यायचे ते ठरवा. 11 परमेश्वराने िनवडलेल्या
त्याच्या िवशेष िनवासस्थानी जा. तेथे तुमचा देव परमेश्वर
याच्या सािन्नध्यात सहकुटंुब सहपिरवार आनंदात वेळ घालवा.
आपली मुलेबाळे, दास, गावातील लेवी, परके, अनाथ, िवधवा
या सवार्नंा बरोबर घ्या. 12 तुम्ही िमसरमध्ये दास होता हे
िवसरु नये म्हणनू हे िवधी न चुकता पाळा. 13खळ्यातीलआिण
दर्ाक्षकंुडामधीलउत्पन्नजमा केल्यावरसात िदवसानी मंडपाचा
सण साजरा करा. 14हा सणही मुले आिण मुली, दासदासी, लेवी,
शहरातील वाटसरु, परके, अनाथ, िवधवा, यांच्यासह साजरा
करा. 15 तुमचा देव परमेश्वर याने िनवडलेल्या िनवासस्थानी,
त्याच्या सन्मानाथर् सात िदवस हा सण साजरा करा. तुमच्या
िपकांवर आिण तुम्ही घेतलेल्या कष्टांवर तुमचा देव परमेश्वर
याची कृपादृष्टी आहे. तेव्हा आनंदात राहा. 16 तुमचा देव
परमेश्वर याच्या पिवतर् िनवासस्थानी तुम्हातील सवर् पुरुषांनी
वषार्तनू तीनदा एकतर् जमले पािहजे. बेखमीर भाकरीचा सण,
सप्ताहांचा सण आिण मंडपाचा सण हे ते तीन पर्संग होत.
येताना पर्त्येकाने भेटवस्तू आणली पािहजे. 17 पर्त्येकाने
यथाशक्ती िदले पािहजे परमेश्वराने आपल्याला कायआशीवार्द
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िदला याचा िवचार करूनआपण काय द्यायचे ते ठरवावे.

18 तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हास िदलेल्या नगरांमध्ये
आपापल्या वंशापर्माणे न्यायाधीश व अिधकारी यांच्या
नेमणुका कराव्यात. या व्यक्तीनंी नीतीने न्यायदान करावे.
19 त्यांनी नेहमी िन:पक्षपाती असले पािहजे. त्यांनी लाच
घेऊन न्यायिनवाडा करता कामा नये. पैसे पाहनू भल्या
भल्यांचेही डोळे िफरतात व ते िनरपराध लोकांच्या म्हणण्याचा
िवपयार्स करतात. 20चांगुलपणा आिण िन:पक्षपातीपणा यांचीच
नेहमी कास धरावी. म्हणजे तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हास
िदलेला हा पर्देश संपादन करून तेथे तुम्ही सुखाने रहाल.
21 जेव्हा तुमचा देव परमेश्वर यासाठी तुम्ही वेदी उभाराल तेव्हा
ितच्याशेजारी अशेरा देवीच्या सन्मानाथर् लाकडी स्तंभ उभारू
नका. 22 कोणत्याही खोट ा दैवतांसाठी स्तंभ उभारू नका.
तुमचा देव परमेश्वर ह्याला अशा गोष्टीचंा ितरस्कार वाटतो.

17
1 परमेश्वरास यज्ञात अपर्ण करायचा गोर्हा िकंवा में ढरू

यांच्यात कोणतेही व्यंग असता कामा नये. कारण तुमचा देव
परमेश्वर ह्याला त्याचा वीट आहे. 2 तुमचा देव परमेश्वर
ह्याने िदलेल्या नगरात राहायला लागल्यावर एखादे दृष्कृत्ये
घडल्याचे तुमच्या कानावर आले. परमेश्वराच्या कराराचा
भंग केल्याचे पाप एखाद्या स्तर्ीच्या िकंवा पुरुषाच्या हातनू
झाल्याचे कळले. परमेश्वराच्या आजे्ञिवरूद्ध, 3 म्हणजे आज्ञांचे
उल्लघंन करून ते सयूर्, चंदर्, िकंवा आकाशातील तांरागण
इतर दैवतांची पजूा करू लागले, 4अशी बातमी कानावर आली
की तुम्ही त्याबाबतीत कसनू चौकशी करा. हे भयंकर कृत्ये
इसर्ाएलमध्ये खरोखर घडलेआहे याबद्दल तुमचीखातर्ी झाली,
5 तर ही दुष्कृत्ये करणार्याला स्तर्ी असो वा पुरुष तुम्ही
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त्या व्यक्तीला िशक्षा करा. नगराच्या वेशीजवळ भर चौकात
त्या व्यक्तीला आणनू ितला दगड धोंड ांनी मरेपयर्ंत मारा.
6 त्या व्यक्तीच्या दुष्कृत्याला दोन िकंवा तीन साक्षीदार असले
पािहजेत. एकच साक्षीदार असेल तर मातर् अशी िशक्षा
करु नका. 7 पर्थम साक्षीदारांनी मारायला हात उचलावा,
मग इतरांनी मारावे. अशापर्कारे आपल्यामधनू अमंगळपणा
िनपटून काढावा. 8 एखादे खनूाचे पर्करण, दोन व्यक्तीमधील
वाद, िकंवा मारामारीत एखादा जखमी होणे अशा सारख्या
काहीखटल्यांमध्ये न्यायािनवाडा करणे तुम्हासआवाक्याबाहेरचे
वाटेल, या वादांची सुनावणी चाललेली असताना उिचत काय ते
ठरवणे न्यायाधीशांनाजडजाईल, तेव्हा परमेश्वराने िनवडलेल्या
पिवतर् िनवासस्थानी जावे. 9 तेथे लेवी वंशातील याजक व
त्यावेळी कामावर असलेला न्यायाधीश यांचा सल्ला घ्यावा.
या समस्येची सोडवणकू ते करतील. 10 परमेश्वराच्या पिवतर्
िनवासस्थानी ते आपला िनणर्य तुम्हास सांगतील. त्यांचे म्हणणे
ऐकून तसे करा. ते जे जे करायला सांगतील ते ते सवर् कुचराई न
करता अंमलातआणा. 11 तुला ज्यासचूना ते देतीलवजो िनणर्य
तुला सांगतील त्यापर्माणे कर. त्यांनी तुला सांिगतलेल्या
िनणर्यापासुन उजवीडावीकडे वळू नको. 12 जो मनुष्य उन्म
होऊन तुझा देव परमेश्वर ह्याचे तेथे हजर असणार्या याजकाचे
व न्यायाधीशाचे ऐकणार नाही त्यास चांगले शासन करा. त्यास
मृत्यदंूड द्या. इसर्ाएलातनू या नीच मनुष्याचे उच्चाटन करा.
13 हे ऐकून इतरांना दहशत बसेल व घाबरुन ते पुढे उन्म पणा
करणार नाहीत.

14 तुमचा देव परमेश्वर देत असलेल्या देशात तुम्ही जात
आहात. त्याचा ताबा घेऊन तुम्ही तेथे रहाल. मग इतर
राष्ट्रापर्माणे आपण आपल्यावर राजा नेमावा असे तुम्हास
वाटेल. 15 तेव्हा परमेश्वराने िनवड केलेल्या व्यक्तीची
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तुम्ही राजा म्हणनू नेमणकू करा. राजा हा तुमच्यापैकीच
असला पािहजे, परदेशी असता कामा नये. 16 त्याने
स्वत:साठी अिधकािधक घोडे बाळगता कामा नयेत. घोडदळ
वाढवण्यासाठी त्याने िमसरमध्ये माणसे पाठवता कामा नयेत.*
कारण, तुम्ही पुन्हा माघारी िफरता कामा नये, असे परमेश्वराने
बजावले आहे. 17 तसेच त्यास बर्याच िस्तर्या असू नयेत.
कारण त्याने तो परमेश्वरापासनू परावृ होईल. सोन्या-
रुप्याचाही फार साठा त्याने करु नये. 18 राज्य करायला
लागल्यावर त्याने स्वत:साठी िनयमशास्तर्ाची एक नक्कल
वहीत िलहनू ठेवावी. याजक, लेवी यांनी आपल्याजवळ
ठेवलेल्या पुस्तकातनू ती करावी व जन्मभर त्याचे अध्ययन
करावे. 19 िनयमशास्तर्ातील सवर् आज्ञांचे त्याने पालन करावे
व अशा रीतीने तो परमेश्वर देवाचे भय बाळगायला िशकेल.
20 म्हणजे आपल्या पर्जेपेक्षा, भाऊबंदापेक्षा आपण कोणी उच्च
आहोत अशी जाणीव त्यास स्पशर् करणार नाही. तो िनयमांपासनू
िवचलीत होणार नाही. अशापर्कारे वागल्यासतो व त्याचे वंशज
इसर्ाएलावर दीघर्काळ राज्य करतील.

18
1 लेवी याजकाला म्हणजे लेव्यांच्या सवर् वंशातील लोकांस

इसर्ाएलमध्ये जिमनीत वाटा िकंवा वतन िमळणार नाही. ते
याजक म्हणनू काम करतील. परमेश्वरासाठी अपर्ण केलेल्या
बलीवंर त्यांनी िनवार्ह करावा. तोच त्यांचा वाटा. 2 त्यांच्या
इतर भाऊबंदापर्माणे लेवीनंा जिमनीत वतन नाही. परमेश्वराने
सांिगतल्यापर्माणे खुद्द परमेश्वरच त्यांचे वतनहोय. 3यज्ञासाठी
गोर्हा िकंवा में ढरू मारताना त्या जनावराचा खांद्याचा भाग,
गालफडे व कोथळा याजकाला द्यावा. 4धान्य, नवीन दर्ाक्षरस

* 17:16 .
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व तेल या आपल्या उत्पन्नातील पिहला वाटाही त्यांना द्यावा.
तसेच मेंढरांची पिहल्यांदा कातरलेली लोकरही लेवीनंा द्यावी.
5 कारण तुम्हा सवार्ंमधनू लेवी व त्याच्या वंशजांना तुमचा देव
परमेश्वर ह्याने आपल्या िनरंतर सेवेसाठी िनवडून घेतले आहे.
6पर्त्येक लेवीच्या मंिदरातील सेवेच्या ठरािवक वेळा असतील.
पण दुसर्या कुठल्या वेळेला त्यास काम करायचे असल्यास
तो करु शकतो. इसर्ाएलमध्ये कोणत्याही नगरात राहणारा
कोणीही लेवी घर सोडून परमेश्वराच्या पिवतर् िनवासस्थानी
येऊशकतो. हे केव्हाहीकरायची त्यास मुभाआहे. 7परमेश्वराची
सेवा करणार्या आपल्या सवर् लेवीय बांधवांपर्माणे त्यानेही तेथे
सेवा करावी. 8 त्यास इतरांपर्माणेच वाटा िमळेल. िशवाय
आपल्या कुटंुबाच्या उत्पन्नात त्याचा वाटा असेलच.

9 तुमचा देव परमेश्वर ह्याने िदलेल्या िठकाणी राहायला
जाल तेव्हा ितकडच्या राष्ट्रांतील लोकांपर्माणे भयंकर कृत्ये
करु नका. 10 आपल्या पोटच्या मुलाबाळांचा वेदीवर बली
देऊ नका. ज्योितषी, चेटूक करणारा, शकुनमुहतर् पाहणारा,
मांितर्क यांच्या नादी लागू नका. 11 वशीकरण करणार्याला
थारा देऊ नका. तुमच्यापैकी कोणीमध्यस्थ, मांितर्क बनू नये.
मृतात्म्याशी िवचारणारा असू नये. 12अशा गोष्टी करणार्यांचा
तुमचा देव परमेश्वर ह्याला ितरस्कार आहे. म्हणनू तर तो
इतर राष्ट्रांना तुमच्या वाटेतनू घालवनू देईल. 13 तुमचा देव
परमेश्वर ह्याच्याशीच पणूर्पणे िवश्वासू असा. 14 इतर राष्ट्रांना
आपल्या भमूीतनू हुसकावनू लावा. ते लोक ज्योितषी, चेटूक
करणारे अशांच्या नादी लागणारेआहेत. पण तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हास तसे करु देणार नाही.
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15 परमेश्वर तुमच्यासाठी संदेष्ट ाला पाठवील.
तुमच्यामधनूच तो उदयाला येईल. तो माझ्यासारखा असेल.
त्याचे तुम्ही ऐका. 16 तुमच्या सांगण्यावरुनच देव असे करत
आहे. होरेब पवर्ताशी तुम्ही सवर् जमलेले असताना तुम्हास या
पवर्तावरील अग्नीची आिण देववाणीची भीती वाटली होती.
तेव्हा तुम्ही म्हणालात, पुन्हा हा आमचा देव परमेश्वर ह्याचा
आवाज आमच्या कानी न पडो. तसा अग्नीही पुन्हा दृष्टीस
न पडो, नाहीतर खिचतच आम्ही मरु. 17 तेव्हा परमेश्वर मला
म्हणाला, यांचे म्हणणे ठीकच आहे. 18 मी यांच्यामधनूच
तुझ्यासारखा एक संदेष्टा उभा करीन. माझी वचने त्याच्या
मुखाने ऐकवीन. माझ्या आजे्ञपर्माणे तो लोकांशी बोलेल. 19 हा
संदेष्टा माझ्या वतीने बोलेल. तेव्हा जो कोणी ते ऐकणार नाही
त्यास मी शासन करीन. 20 पण हा संदेष्टा मी न सांिगतलेले ही
काही माझ्या वतीने बोलला, तर त्यास मृत्युदंड िदला पािहजे.
इतर दैवतांच्या वतीने बोलणारा संदेष्टाही कदािचत उदयास
येईल. त्यालाही ठार मारले पािहजे. 21 तुम्ही म्हणाल की
अमुक वचन परमेश्वराचे नव्हे हे आम्हास कसे कळणार? 22 तर,
परमेश्वराच्या वतीने म्हणनू तो संदेष्टा काही बोलला व ते
पर्त्यक्षात घडले नाहीतर समजा की ते परमेश्वराचे बोलणे
नव्हते, तर तो संदेष्टा स्वत:चेच िवचार बोलनू दाखवत होता.
त्यास तुम्ही घाबरायचे कारण नाही.

19
, :

. 35:9-28; . 20:1-9
1 तुझा देव परमेश्वर ज्या राष्ट्रांची भमूी तुला देत आहे,

त्या राष्ट्रांना नष्ट केल्यावर त्यांच्या पर्देशाचा तू ताबा
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घेतल्यानंतर, त्यांच्या जागी त्यांची नगरे आिण घरे तुम्ही
ताब्यात घ्याल, 2 तेव्हा तुझा देव परमेश्वर जो देश तुला देत
आहे त्यामध्ये तीन नगरे तुम्ही राखनू ठेवा. 3 म्हणजे कोणाच्या
हातनू मनुष्यवध झाल्यास त्यास तेथे पळून जाता यावे म्हणनू
रस्ते तयार कर, आिण जो पर्देश तुझा देव परमेश्वर तुला देत
आहे त्या देशाचे तू तीन भाग कर. 4 मनुष्यवध करून या
तीनपैकी एका नगरात आशर्याला येणार्याबद्दल िनयम असा:
पवूी र्चे वैर नसताना जर कोणी चुकून आपल्या शेजार्याला ठार
मारले तर त्याने येथे जावे. 5 उदाहरणाथर्, एखादा मनुष्य लाकडे
तोडायला त्याच्या शेजार्याबरोबर जंगलात गेला. तेथे झाडावर
कुर्हाड चालवत असताना चकूून कुर्हाडीचे पाते दांड ापासनू
िनसटले आिण ते नक्की दुसर्यावर पडून तो मेला. अशावेळी
कुर्हाड चालवणार्याने यापैकी एखाद्या नगराच्या आशर्याला
जाऊन आपले पर्ाण वाचवावे. 6 हे नगर फार दरू असेल तर
त्यास तेथपयर्ंत पोचता येणार नाही. मृताचा जवळचा नातेवाईक
त्याचा पाठलाग करील व त्यास त्या नगरात पोचण्यापवूी र्च
गाठेल. आिण रागाच्या भरात त्याचा वध करील. खरे पाहता
त्या मनुष्याच्या हातनू वैर नसताना मनुष्य हत्या झाली होती
तेव्हा तो पर्ाणदंडाला पातर् नव्हता. 7 म्हणनू मी तुला ही
आज्ञा करतो अशी तीन नगरे स्वत:साठी राखनू ठेव. 8 तुमच्या
पर्देशाचा िवस्तार करण्याचे तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुमच्या
वशंजाना शपथ िदल्यापर्माणे, त्यांना वचन िदलेला सवर् पर्देश
तो तुम्हास देईल. 9 तुमचा देव परमेश्वर ह्याजवर पर्ीती करा
व त्याने दाखवलेल्या मागार्त िनयमीत चालत जा. मी िदलेल्या
या आज्ञा तुम्ही पणूर्पणे पाळल्यात तर मग परमेश्वराने तुमच्या
पर्देशाचा िवस्तार केला की तुम्ही पिहल्या तीन नगरांच्या
भरीला आशर्यासाठी आणखी तीन नगरे िनवडा. 10 म्हणजे
तुमचा देव परमेश्वर तुम्हास देणार असलेल्या भमूीवर िनदो र्ष
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मनुष्यांचा रक्तपात होणार नाही आिण अशा हत्येचे दोष
तुम्हास लागणार नाही. 11 पण दे्वषापोटीही एखादा मनुष्य
संधीची वाट पाहत लपनूछपनू दुसर्याच्या िजवावर उठेल,
त्याच्यावर पर्ाणघातक हल्ला करून या नगरात पळून गेला.
12अशावेळी त्याच्या नगरातील विडलधार्यांनी माणसे पाठवनू
त्यास तेथनू बाहेर काढावे व मृताच्या नातेवाईकांच्या हवाली
करावे. म्हणजे त्यास मृत्यचूी िशक्षा झाली पािहजे. 13 त्या
मनुष्यावर दया दाखवू नका परंतु िनरपराध मनुष्याच्या हत्येचा
दोष इसर्ाएलातनू पुसनू टाक म्हणजे तुझे कल्याण होईल.
14 शेजार्याच्या जिमनीची सीमा खणू काढू नको. पवूी र्च्या
लोकांनी त्या सीमा आखलेल्या आहेत. हे तुमचा देव परमेश्वर
ह्याने तुमच्या वाट ाला जेवढे वतन िदले त्याच्या या खणूा
आहेत.

15एखाद्याने काही गुन्हा िकंवा अपराध केला तर,अपराधाचा
आरोप कोणावर असेल तर त्यास दोषी ठरवायला एक साक्षीदार
पुरेसा नाही. त्याने खरेच गुन्हा केलाआहे हे ठरवायला दोन िकंवा
तीनसाक्षीदार तरी हवेतच. 16अमक्याच्या हातनूअपराधघडला
आहे असे एखादा साक्षीदार दे्वषबुद्धीने, मुद्दाम खोटे सांगू शकतो.
17अशावेळी त्या दोघांना परमेश्वरासमोर म्हणजे तेथे जे याजक
व न्यायाधीश त्यावेळी असतील त्यांच्यापुढे उभे करावे. 18मग
न्यायाधीशांनी त्याबाबत कसनू चौकशी केली पािहजे. त्यातनू
साक्षीदाराचा आपल्या बंधुिवरोधात खोटारडेपणा उघडकीला
आला, 19 तर मग तुम्ही त्यास तीच िशक्षा करावी जी त्यास
आपल्या बंधलूा जे शासन व्हावे असे वाटत होते. अशा रीतीने
आपल्यामधनू नीच वृ ीचा नायनाट करा 20 हे ऐकून इतरांना
भीती वाटेल आिण तेथनू पुढे तुमच्यामध्ये असे वाईट घडणार
नाही. 21 तू दया दाखवू नये. कोणी कोणाचा जीव घेतल्यास
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त्यालाही देहान्ताचे शासनद्यावे. डोळ्याबद्दलडोळा, दाताबद्दल
दात, हाताच्या बदल्यात हात आिण पायाच्या बदल्यात पाय
असा दंड करावा.

20
1 तुम्हीशतर्ूवरचालकरूनजाल तेव्हा त्यांचे घोडे, रथआिण

तुमच्यापेक्षा मोठे सैन्य पाहनू घाबरुन जाऊ नका. कारण ज्याने
तुम्हास िमसरमधनू बाहेर काढले तो परमेश्वर देव तुमच्याबरोबर
आहे. 2 तुम्ही युद्धावर जाल तेव्हा तुमच्या याजकाने आपल्या
सैन्याकडे येऊन त्यांच्याशी बोलणे करावे. 3 ते अशी, “इसर्ाएल
लोकहो, ऐका. तुम्ही आज शतर्ूवर चाल करून जात आहात.
तेव्हाआपले धैयर् गमावू नका. भयभीतहोऊनका. मनकचरू देऊ
नका, िभऊ नका, थरथर कापू नका शतर्ूला पाहनू घाबरु नका.
4 कारण तुम्हास देव परमेश्वर ह्याची साथ आहे. शतर्ू िवरूद्ध
लढाई करायला तसेच िवजय िमळवायला तो तुम्हास मदत
करणाराआहे.” 5मग लेवी अिधकार्यांनी सैन्याला असे सांगावे,
“नवीन घर बांधनू अजनू त्याचे अपर्ण केले नाही असा कोणी
तुमच्यात आहे का? त्याने परत जावे. कारण तो युद्धात मरण
पावल्यास दुसरा कोणी गृहपर्वेश करील. 6 दर्ाक्षमळा लावनू
अजनू त्याची तोडणी केली नाही, फळ चाखले नाही असा कोणी
आहे काय? त्याने माघारी जावे कारण तो युद्धात मरण पावल्यास
दुसराच कोणी त्याच्या मळ्यातील फळे खाईल. 7 तसेच,
पत्नीला मागणी घालनू अजनू लग्न केलेले नाही असा कोणी
असल्यास त्याने परत जावे. कारण तो युद्धात कामी आल्यास
त्याच्या वाग्द वधशूी दुसरा कोणी लग्न करील.” 8 त्या लेवी
अिधकार्यांनी पुढे हेही सांगावे की “भीतर्ा वघाबरलेल्यामनाचा
कोणी असल्यास त्याने घरी परत जावे. नाहीतर त्याच्यामुळे
इतरांचेही हृदयाचे अवसान गळेल.” 9 अशापर्कारे सैन्याशी
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संभाषण केल्यानंतर अिधकार्यांनी सेनापतीचंी नेमणकू करावी.
10 तुम्ही एखाद्या नगरावर चाल करून जाल तेव्हा पर्थम
शांततेच्या तहाची बोलणी करून पाहा. 11 त्यांनी तुमच्या
बोलण्याला शांतीने उ र देऊन नगराचे दरवाजे उघडले तर
तेथील सवर् पर्जा तुमची गुलाम होईल व तुमची सेवाचाकरी
करील. 12 पण त्यांनी तुमची तहाची बोलणी फेटाळून लावली
आिण ते युद्धाला सज्ज झाले तर मग नगराला वेढा घाला.
13आिण तुमचा देव परमेश्वर ते तुमच्या हाती देईल तेव्हा तेथील
सवर् पुरुषांना तलवारीने ठार करा. 14पण त्या नगरातील िस्तर्या,
मुले, गुरेढोरे इत्यादी लटू स्वत:साठी घ्या. तुमचा देव परमेश्वर
ह्याने िदलेल्या या लुटीचा उपभोग घ्या. 15 तुमच्यापासनू फार
लांब असणार्या व तुमच्या पर्देशाबाहेर असणार्या नगरांबाबत
असे करण्यात यावे. 16 पण तुमचा देव परमेश्वर तुम्हास देणार
असलेल्या पर्देशातील नगरे तुम्ही ताब्यात घ्याल तेव्हा ितथे
मातर् कोणालाही िजवंत ठेवू नका. 17 िह ी, अमोरी, कनानी,
पिरज्जी, िहव्वी, यबसूी अशा एकूण एक सवार्चंा तुमचा देव
परमेश्वर ह्याच्या आजे्ञपर्माणे समळू नाश करा. 18 नाहीतर
आपापल्या दैवतांची पजूा करताना ते ज्या अमंगळ गोष्टी
करतात त्या ते तुम्हास िशकवतील आिण तसे करणे आपला देव
परमेश्वर ह्याच्या दृष्टीने पाप आहे. 19 युद्धात एखाद्या नगराला
तुम्ही फार काळ वेढा घालनू रािहलात तर तेथील फळझाडांवर
कुर्हाड चालवू नका. त्यांची फळेअवश्यखा पणझाडे तोडू नका.
त्यांच्याशी युद्ध पुकारायला ती झाडे काही तुमची शतर्ू नाहीत.
20पण ज्यांना फळ येत नाहीत ती झाडे तोडलीत तरी चालतील.
युद्ध चालू असेल ते नगर पडेपयर्ंत युद्धासाठी लागणारी तटबंदी
बनवायला त्या लाकडाचा उपयोग हवा तर करा.

21
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1 तुमचा देव परमेश्वर तुम्हास देणार असलेल्या पर्देशात
एखाद्याचा उघड ावरखनूझालेलाआढळलाआिण त्यासकोणी
मारले हे कळाले नाही 2 तर तुमच्यापैकी वडीलधारे आिण
न्यायाधीश यांनी पुढे येऊन मृतदेहापासनू सभोवर पसरलेल्या
गावांचे अंतर मोजावे. 3मग जो गाव परे्ताच्या सवार्त जवळचा
असेल तेथील विडलधार्यांनीआपल्या कळपातील एककालवड
िनवडावी. कधीही कामाला न जंुपलेली व अजनू न व्यायलेली
अशी ती गाय असावी. 4 मग वडीलधार्याने कालवड वाहता
झरा असलेल्या खोर्यांत आणावी. हे खोरे कधी पेरणी, नांगरणी
न झालेले असावे. अशा िठकाणी तीची मान कापावी. 5 तेव्हा
लेवी वंशातील याजकांनी यावेळी ितथे असावे. आपली सेवा
करून घ्यायलाआिणआपल्या वतीने लोकांसआशीवार्द द्यायला
तुमचा देव परमेश्वरह्याने त्यांची याजक म्हणनू िनवड केलीआहे.
पर्त्येक वादात िकंवा मारामारीत ते िनवाडा करतील. 6 मग
त्या खोर्यात, मृताच्या जवळच्या नगरातील वडील मनुष्यांनी,
कालवड मारल्यावर ितच्यावर आपले हात धुवावे. 7 व स्पष्ट
म्हणावे या व्यक्तीला “आमच्या हातनू मरण आले नाही. ही
घटना घडताना आम्ही पािहली नाही. 8 हे परमेश्वरा, ज्या
इसर्ाएल लोकांचा तू उद्धार केला आहेस. आम्हास शुद्ध कर.
एका िनरपराध व्यक्तीच्या हत्त्येबद्दलआम्हास दोषी धरु नकोस.
त्या िनरपराध व्यक्तीच्या हत्येचा दोष राहू देऊ नको. या
रक्तपाताच्या दोषाची त्यांना क्षमा केली जावो.” 9 यापर्माणे
परमेश्वराच्या दृष्टीने जे योग्य ते करून तुम्ही आपल्यामधनू या
िनरअपराध मनुष्याच्या हत्येचा दोष तू काढून टाकावा.

10 जेव्हा तू आपल्या शतर्ूशी युद्ध करायला जाशील व देव
परमेश्वर ह्याच्या साहाय्याने तुम्ही शतर्ूला पराभतू कराल व
त्यांना बंदीवान कराल. 11 तेव्हा बंिदवानात एखादी संुदर स्तर्ी
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पाहनू ितच्यावर तू मोहीत झालास आिण लग्न करावे असे
एखाद्याला वाटल्यास. 12 तेव्हा त्याने ितला आपल्या घरी
आणावे. ितने आपले केशवपन करावे व नखे कापावी. 13 ितचे
पिहले, युद्धकैदीचे द्योतक असलेले वस्तर्ही काढून टाकावे.
आपल्या आईवडीलांपासनू दुरावल्याबद्दल ितने पणूर् मिहनाभर
त्याच्या घरी शोक करावा. मग त्याने ितच्याजवळ जावे. म्हणजे
तो ितचा पती व ती त्याची पत्नी होईल. 14 पुढे त्यास ती
आवडली नाहीतर त्याने घटस्फोट देऊन ितला मुक्त करावे. पण
ितला पैसे देऊन िवकू नये. ितला गुलाम म्हणनू त्याने वागवता
कामा नये. कारण त्याने ितच्याशी शरीरसंबंध ठेवला होता.

15 एखाद्याला दोन िस्तर्या असतील आिण त्याचे एकीवर
दुसरीपेक्षा जास्त परे्म असेल. दोघीनंा मुले असतील. पण
नावडतीचा मुलगा सगळ्यात मोठा असेल. 16 तर तो आपल्या
मुलांना आपली संप ी त्याचे वतन म्हणनू वाटून देईल तेव्हा
नाआवडतीचा मुलगा ज्येष्ठ असताना त्याऐवजी आपल्या
मालम ेची वाटणी करताना, त्याने आपल्या आवडतीच्या
मुलाला जेष्ठत्वाचा हक्क देऊ नये. 17 त्याने आपल्या ज्येष्ठ
पुतर् नावडतीचा मुलगा असला तरी त्याचा स्वीकार केला
पािहजे. तसेच आपल्या एकंदर मालम ेतील दुप्पट वाटा
त्यास िदला पािहजे. कारण तो ज्येष्ठ पुतर् आहे. व त्यालाच
जेष्ठपणाचा हक्कआहे.

18एखाद्याचा मुलगा हट्टी व बंडखोर, अिजबात न ऐकणारा,
आईबापांना न जुमानणारा असेल िशक्षा केली तरी त्यांचे ऐकत
नसेल. 19 अशावेळी आईवडीलांनी त्यास गावच्या चावडीवर
वडीलधार्यांपुढे न्यावे. 20याशहरातल्या वडीलधार्यानी त्यांनी
सांगावे की, हा उद्दाम व बंडखोरआहे. तसेच तो खादाड व मद्यपी
आहे. 21 यावर त्या गावातील मनुष्यांनी या मुलाला दगडांनी
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मरेपयर्ंत मारावे. असे केल्याने तुम्ही हे पापआपल्यामधनू काढून
टाकाल. इसर्ाएलमधील इतर लोकांच्या कानावर ही गोष्ट गेली
की ते घाबरुन राहतील.

22 एखाद्याचा अपराध मुत्युदंड िमळण्याइतका मोठा असेल,
अशावेळी त्याच्या देहांतानंतर लोक त्याचे परे्त झाडाला
टांगतील, 23 तेव्हा ते रातर्भर झाडावर टांगलेले राहू देऊ
नका. त्याच िदवशी कटाक्षाने त्याचे दफन करा. कारण झाडाला
टांगलेल्या मनुष्यावर देवाचा शाप असतो. तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हास देणार असलेली भमूी अशी िवटाळू नका.

22
1 आपल्यापैकी कोणाचा बैल िकंवा में ढरू मोकाट भटकलेले

आढळले तर ितकडे दुलर्क्ष न करता ते त्याच्या मालकाकडे
पोचते करा. 2 तो बंधू जर जवळपास राहत नसेल िकंवा
कोण आहे ते माहीत नसेल तर त्या जनावराला आपल्या घरी
आणा. त्याचा मालक शोध करत आला की त्याचे त्यास परत
कर. 3 कोणाचे गाढव, कपडे िकंवा इतर कोणतीही वस्तू अशी
इकडे ितकडे िदसली तरी असेच करा, व त्या शेजार्याला मदत
कर. 4 कोणाचे गाढव िकंवा बैल रस्त्यात पडलेले आढळले तर
ितकडे दुलर्क्ष करु नका. त्यास उठवनू उभे राहायला मदत करा.
5 बायकांनी पुरुषांचा िकंवा पुरुषांनी बायकांचा पेहेराव करु नये.
तुमचा देव परमेश्वरह्याला तसे करणार्या पर्त्येकाचा िवटआहे.
6वाटेत तुम्हासझाडावर िकंवाजिमनीवर पक्षयाचे घरटेआढळले
आिण मादी अंडी उबवत िकंवा िपल्लांवर बसलेली िदसली तर
िपल्लांसकट ितला नेऊ नका. 7 हवी तर फक्त िपल्ले घ्या पण
आईला सोडा. हे िनयम पाळलेत तर तुमचे कल्याण होईल व
तुम्ही िचरायू व्हाल. 8 नवीन घर बांधलेत तर त्याच्या छताला
कठडा अवश्य करा. म्हणजे वरुन तोल जाऊन कोणी पडल्यास
त्याच्या हत्येचे पातक तुम्हास लागणार नाही. 9 दर्ाक्षमळ्यात
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इतर धान्याचे िबयाणे पेरू नये. त्यामुळे संपणूर् कापणी पिवतर्
िठकाणी िदलीजाईल. धान्यआिणदर्ाके्ष यापैकीकाहीच तुम्हास
वापरता येणार नाही*. 10 बैल आिण गाढव एका नांगराला जंुपू
नका. 11लोकर आिण ताग यांच्या िमशर् िवणीचे वस्तर् वापरू
नका. 12 वेगवेगळे धागे एकतर् करून त्यांचे गोंडे आपल्या
पांघरायच्या वस्तर्ाला चारीही टोकांना लावा.

13 एखाद्या मनुष्यास लग्न केल्यावर पत्नीशी शरीरसंबंध
ठेवल्यावर काही काळानंतर पत्नी आवडेनाशी झाली आिण
14 मी या स्तर्ीशी लग्न केले पण ती कुमारी नसल्याचे
आमच्या शरीरसंबंधाच्या वेळी मला आढळून आले असा खोटा
आरोप त्याने ितच्यावर ठेवला तर लोकांमध्ये ितची बदनामी
होईल. 15 तेव्हा त्या मुलीच्या आईवडीलांनी ितच्या कौमायार्चा
पुरावा घेऊन गावच्या चावडीवर वडीलधार्या पंचाकडे जावे.
16 मुलीच्या विडलाने विडलांस म्हणावे या पुरुषाशी माझ्या
मुलीचे लग्न लावनू िदले आहे. पण आता ती त्यास नकोशी
झाली आहे. 17 त्याने ितच्यावर भलते सलते आरोप केले
आहेत. आिण हा म्हणतो की कौमायार्ची लक्षणे ितच्या ठायी
आढळली नाहीत. पण हा घ्या माझ्या मुलीच्या कौमायार्चा
पुरावा, असे मुलीच्या विडलांनी तेथे सांगनू, त्या गावच्या
मंडळीनंा ती चादर दाखववावी. 18 यावर गावच्या विडलांनी
त्या नवर्याला धरुन िशक्षा करावी. 19 त्यास शंभर शेकेल
दंड वसुल करावा. एका इसर्ाएल कन्येवर ठपका ठेवनू ितची
बदनामी केल्याबद्दल ही रक्कम त्याने मुलीच्या वडीलांना द्यावी.
त्याने पत्नी म्हणनू ितचा िस्वकार केला पािहजे. तसेच जन्मभर
त्याने ितचा त्याग करता कामा नये. 20 पण पत्नीबद्दल नवर्याने
केलेला आरोप खराही असू शकतो. ितच्या कौमायार्चा पुरावा
ितचे आईवडील दाखवू शकले नाहीत तर; 21 गावातील ज्येष्ठ
* 22:9
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मंडळीनंी ितलाआपल्या विडलांच्या घराच्या दारापाशीआणावी
आिण गावकर्यांनी ितला मरेपयर्ंत दगडांनी मारावे. कारण
ितने इसर्ाएलमध्ये ही मखूर्पणाची गोष्ट केली आहे. आपल्या
विडलांच्या घरी असतानाचे ितचे वतर्न वेश्येसमान आहे. हा
कलंक आपल्यामधनू तुम्ही धुवनू काढलाच पािहजे. 22 एखाद्या
पुरुषाचे दुसर्या िववािहत स्तर्ी बरोबर लैं िगक संबंध असतील
तरदोघांनाही मृत्युदंडद्यावा. आिणइसर्ाएलातनूया दुराचाराचे
िनमलूर्न करावे. 23 एखाद्या कुमािरकेची मागणी झालेली
असताना गावातील दुसर्या एखाद्या पुरुषाने ितच्याशी लैं िगक
संबंध ठेवलेले आढळले तर 24 त्या दोघांना गावाच्या वेशीपाशी
भर चौकात आणनू दगडांनी मरेपयर्ंत मारावे ती दुसर्याची पत्नी
होणार होती. ितच्याशी शरीरसंबधं ठेवल्याबद्दल पुरुषाला
आिण गावांत असनू मदतीसाठीआरडाओरडा केला नाही म्हणनू
त्या मुलीला मरेपयर्ंत दगडांनी मारावे. अशापर्कारे आपल्या
लोकांमधनू हा दुराचार िनपटून टाकावा. 25 पण अशा वाग्द
मुलीला एखाद्याने रानात गाठलेआिण ितच्यावर बलात्कार केला
तर मातर् फक्त त्या पुरुषाला मारावे. 26 त्या मुलीला काही करु
नये. देहांत शासन व्हावे असा गुन्हा ितने केला नाही. कोणी
आपल्या शेजार्यावर चालनूजाऊन त्याचाजीव घ्यावा तसेच हे
झाले. 27 त्यास ही मुलगी रानातआढळली, त्याने ितच्यावर हात
टाकला. कदािचत् ितने मदतीसाठी हाका मारल्याही असतील
पण ितच्या बचावासाठी ितथे कोणी नव्हते. तेव्हा ितला िशक्षा
करु नये. 28 वाग्द झालेली नाही अशी कुमािरका कोणाला
आढळली आिण त्याने ितच्यावर बलात्कार केला हे लोकांनी
पािहल्यास 29 त्याने मुलीच्या वडीलांना पन्नास शेकेल रुपे
द्यावी. आता ती त्याची पत्नी झाली. कारण त्याने ितच्याशी
शरीरसंबंध ठेवल्याचे पाप केले आहे. तो आता ितचा जन्मभर
त्याग करु शकत नाही. 30 “आपल्या वडलांच्या पत्नीशी गमन
करून कोणी त्यांच्या तोंडाला काळे फासू नये.”
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23

1 जो भग्नांड िकंवा ज्याचे िलंग छेदन झाले आहे त्यास
परमेश्वराच्या सभेत सहभागी होण्यास मनाई आहे. 2जारजाने
परमेश्वराच्या सभेत सहभागी होऊ नये. त्याच्या दहाव्या
िपढीपयर्ंत ही मनाई आहे. 3 अम्मोनी आिण मवाबी यांनी
परमेश्वराच्या मेळ्यास येऊ नये व त्यांच्या पुढच्या दहा
िपढ ांनीही इसर्ाएलांबरोबर सभेत सामील होऊ नये. 4 कारण
तुमच्या िमसरपासनूच्या पर्वासात तुम्हास अन्नपाणी देण्यास
त्यांनी नकार िदला होता. तसेच अराम नईराईम येथील पथोर
नगराचा बौराचा मुलगा बलाम ह्याला पैसे देऊन त्यांनी त्यास
तुम्हास शाप द्यायला लावले. 5 तुमचा देव परमेश्वर ह्याने मातर्
बलामचे ऐकले नाही. उलट त्या शापाचे रुपांतर आशीवार्दात
केले. कारण तुमचा देव परमेश्वर याची तुमच्यावर पर्ीती होती.
6 तुम्ही िजवंत असेपयर्ंत त्यांची शांती व भरभराट करायला बघू
नका. 7 अदोमी लोकांचा कधीही ितरस्कार करु नका. कारण
ते तुमचे आप्त आहेत. तसेच िमसरी लोकांचा दे्वष करु नका.
कारण त्यांच्या देशात तुम्ही उपरे होतात. 8 त्यांच्या ितसर्या
िपढीपासनूच्या लोकांस इसर्ाएलांबरोबर परमेश्वराच्या सभेत
सहभागी व्हायला हरकत नाही.

9 युद्धावर छावणीत असताना जे जे म्हणनू अशुद्धकारक
त्यापासनू दरू राहा. 10 एखाद्याला रातर्ी अशुद्धता पर्ाप्त
झाल्यास त्याने छावणीच्या बाहेर जावे. छावणीत राहू नये
त्याने छावणीच्या आत येवू नये. 11 मग संध्याकाळ जवळ
आली म्हणजे त्याने स्नान करावे. आिण सयूार्स्त झाल्यावरच
परत छावणीत यावे. 12 पर्ातिवर्धीसंाठी छावणीच्या बाहेर
एक जागा असावी. 13 आपल्या शस्तर्ांबरोबरच खणण्यासाठी
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म्हणनू एक कुदळ असावी. पर्ातिवर्धीस बसण्यापवूी र् एक
खड्डा खणावा व िवधी आटोपल्यावर त्यावर माती पसरुन
तो झाकून टाकावा. 14 कारण तुमच्या संरक्षणासाठी आिण
तुमच्याद्वारे शतर्ूचा पराभव करण्यासाठी तुमचा देव परमेश्वर
तुमच्यासोबतच राहणार आहे. तेव्हा छावणी पिवतर् असावी.
नाहीतर काही िकळसवाण्या गोष्टी पाहनू तो तुम्हास सोडून
जायचा.

15 एखादा गुलाम कधी त्याच्या मालकाकडून पळून जाऊन
तुमच्याकडे आला तर त्यास मालकाच्या स्वाधीन करु नका.
16 त्यास आपल्या िनवडीनुसार त्यास तुमच्या वेशीमध्ये हव्या
त्या गावात राहू द्या. त्यास जाच करु नका. 17 इसर्ाएलाच्या
स्तर्ीयांपैकी कोणीही वेश्या होऊ नये आिण इसर्ाएली
पुतर्ापैकी कोणासही पुमैथुनास वाहू नये. 18 पुरुष िकंवा
स्तर्ीवेश्येच्या कमाईचा पैसा तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या
पिवतर् िनवासस्थानी, नवस फेडण्याच्या कामासाठी वापरला
जाणार नाही याची दक्षता घ्या. कारण तुमचा देव परमेश्वरास
अशा व्यक्तीचा िवट आहे. 19 आपल्या इसर्ाएल बांधवांपैकी
कोणाला काही उसने िदल्यास त्यावर व्याज लावू नका. पैसा,
अन्नधान्य िकंवा कोणत्याही व्याज लावता येण्यासारख्या
गोष्टीवर व्याज आकारू नका. 20 परक्याकडून व्याज घेतले
तरी चालेल. पण आपल्याच बांधवाला व्याज लावू नका. हे
िनयम पाळलेत तर, ज्या देशात तुम्ही राहणार आहात तेथे
हाती घेतलेल्या पर्त्येक कायार्त तुम्हास तुमचा देव परमेश्वर
ह्याचा आशीवार्द िमळेल. 21 तुमचा देव परमेश्वर ह्याला नवस
बोललात तर तो फेडायला उशीर करु नका. कारण तुमचा देव
परमेश्वर तुम्हास त्याचा जाब िवचारील. नवस फेडला नाहीत
तर पाप लागेल. 22पण नवस बोललाच नाहीत तर पाप लागणार
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नाही. 23 जे वचन तुम्ही देता ते पाळत जा. तुमचा देव
परमेश्वर तुम्हास काही नवस बोला असे म्हणत नाही. तुम्ही
स्वखुशीने तो बोलता तेव्हा त्यापर्माणे वागा. 24 दुसर्याच्या
दर्ाक्षमळ्यातनू जात असताना वाटल्यास हवी िततकी दर्ाके्ष
खा पण टोपलीत घालनू बरोबर घेऊन जाऊ नका. 25आपल्या
शेजार्याच्या शेतातनू जाताना धान्याची कणसे खुडून खाऊ
शकता पणआपल्या शेजार्याच्या उभ्या िपकास िवळ्याने कापनू
नेऊ नका.

24

1 एखाद्याला लग्नानंतर आपल्या पत्नीच्या संबंधाने एखादी
अयोग्य गोष्ट कळली व ती त्यास आवडेनाशी झाली तर त्याने
ितला घटस्फोट िलहनू द्यावा; मग ितला घराबाहेर काढावे.
2 त्याच्या घरातनू बाहेर पडल्यावर हवे तर ितने दुसरा पती
करावा. 3 त्यातनू समजा असे झाले की या पतीचीही ितच्यावर
इतराजी झाली आिण त्याने ितला घटस्फोट िलहनू िदला तर
मातर् त्याने ितला सोडल्यावर पुन्हा पिहल्या पतीने ितच्याशी
लग्न करु नये. िकंवा हा दुसरा पती मरण पावला तर पिहल्या
नवर्याने पुन्हा ितच्याशी लग्न करु नये. 4 कारण ती आता
भर्ष्ट झालेली आहे. ितच्याशी पिहल्या नवर्याने पुन्हा लग्न
करणे या गोष्टीचा तुमचा देव परमेश्वर ह्याला वीट आहे. तुमचा
देव परमेश्वर तुम्हास देणार असलेल्या या पर्देशात असे पाप
करु नका. 5 एखाद्याचे नुकतेच लग्न झाले असेल तर त्यास
सैन्यात मोिहमेवर पाठवू नये. तसेच त्याच्यावर िवशेष कामिगरी
सोपवू नये. नववधलूा सुखी ठेवण्यासाठी वषर्भर घरीच राहण्याची
मोकळीक त्यास द्यावी.



24:6 lxv अनुवाद 24:16

6 कोणाला काही उसने िदल्यास त्याबद्दल जाते िकंवा
जात्याची तळी गाहाण म्हणनू ठेवनू घेऊ नये, नाहीतर त्याचा
जीवच गहाण ठेवनू घेतल्यासारखे होईल. 7 कोणी आपल्या
इसर्ाएली बांधवाचे अपहरण केले आिण गुलाम म्हणनू त्याची
िवक्री केली तर त्या पळवणार्या मनुष्यास ठार करावे व
आपल्यामधनू अशा दुष्कृत्याचे िनमूर्लन करावे. 8 कोणाला
महारोग झाल्याचे आढळले तर लेवी याजकाने सांिगतलेल्या
सवर् गोष्टीचें काटेकोर पालन करा. माझ्या आजे्ञपर्माणे याजक
सांगतील ते ऐका. 9 िमसरमधनू बाहेर पडल्यावर पुढच्या
पर्वासात िमयार्मचे तुमचा देव परमेश्वरह्यानेकाय केले ते चांगले
लक्षात असू द्या. 10 तुम्ही आपल्या शेजार्याला कोणत्याही
पर्कारचे कजर् द्याल तेव्हा तारण िमळवायला त्याच्या घरात
िशरू नका. 11 बाहेरच थांबा. मग ज्याला तुम्ही कजर् िदले
आहे तो आत जाऊन गहाण ठेवण्याची वस्तू घेऊन येईल.
12 तो फार गरीब असला तर दुसरे काहीच त्याच्याजवळ गहाण
ठेवण्यासारखे नसल्यामुळे आपले कपडे आणील. तर ते वस्तर्
अंगावर घेऊन झोपू नका. 13 त्यास रोजच्या रोज संध्याकाळ
झाली की देत जा म्हणजे त्यास पुरेसे अंथरुन पांघरुण िमळेल.
त्याबद्दल तो तुम्हास आशीवार्द देईल. तुमचा देव परमेश्वर
ह्याच्या दृष्टीने हे तुमचे वागणे न्यायीपणाचे व उिचत होय.
14 तुमच्याकडे काम करणार्या गरीबआिण गरजू नोकरांचे शोषण
करु नका. मग तो इसर्ाएली बांधव असो की तुमच्या गावात
राहणारा कोणी परकीय असो. 15 त्यास रोज सयूार्स्तापवूी र् त्याचा
रोजगार देत जा. कारण हातावर पोट असल्यामुळे त्याचा
उदरिनवार्ह या पैशावरच होतो. तुम्ही मजुरी िदली नाहीत तर तो
परमेश्वराकडे आपले गार्हाणे सांगेल आिण तुम्ही पापाचे धनी
व्हाल. 16 मुलांच्या वागणुकीची िशक्षा म्हणनू आई-वडीलांना
देहान्तशासनहोऊनये. तसेचआई-वडीलांच्या दुष्कृत्याची सजा
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म्हणनू मुलांना ठार करु नये. ज्याच्या त्याच्या दुष्कृत्याची सजा
ज्याला त्यास िमळावी. 17गावातील परकीयआिणअनाथ यांना
उिचत वागणकू िमळावी. िवधवेचा कपडाल ा गहाण ठेवनू घेऊ
नये. 18 िमसरमध्ये तुम्ही गरीब गुलाम होतात आिण तुमचा देव
परमेश्वर ह्याने तुम्हास तेथनू सोडवनू मुक्त केले हे लक्षात ठेवा.
दीन दुबळ्यांशी असे वागा हे मी एवढ ासाठी तुम्हास सांगत
आहे. 19 शेतातीलपीककापताना एखादी पें ढी ितथेच रािहली तर
तीआणायला परतजाऊनका. अनाथ, उपरे िवधवाह्याच्यासाठी
ती राहू द्या. त्यांना थोडे धान्य िमळाले तर तुम्हास तुमच्या
पर्त्येक कायार्त तुमचा देव परमेश्वर ह्याचा आशीवार्द िमळेल.
20 जैतनू वृक्षांच्या फळांसाठी झाडणी कराल तेव्हा डहाळ्यांमध्ये
कुठे फळे रािहलीआहेतका हे पुन्हा शोधू नको. तीअनाथ, परके,
िवधवा यांच्यासाठी राहू दे. 21 दर्ाक्षमळ्यातनू दर्ाके्ष खुडताना
उरली तर ती दर्ाके्ष पुन्हा तोडू नको ती अनाथ, परके, व िवधवा
त्यांच्यासाठीच राहू दे. 22 तुम्हीही िमसरमध्ये गरीब गुलाम होता
म्हणनू मी तुम्हास हे करायला सांगतआहे. त्याची आठवण ठेवा
आिण गिरबांसाठी एवढे करा.

25
1 लोकांमध्ये वाद झाल्यास ते न्याय मागण्यासाठी आले तर

न्यायाधीशांनी त्यांचा न्याय करावा. िनदो र्ष्याला िनदो र्ष ठरवावे
आिण दोष्याला दोषी ठरवावे. 2 दोषी व्यक्ती फटक्यांच्या
िशके्षला पातर् ठरल्यास न्यायाधीशाने त्यास पालथे पाडावे
व आपल्या समक्ष त्यास फटके मारुन घ्यावेत. फटक्यांची
संख्या गुन्ह्याच्या पर्माणात असावी. 3चाळीस फटक्यांच्यावर
कोणालाही िशक्षा होऊ नये. त्याच्यापेक्षा अिधक मारल्यास
तुझ्या बांधवाची तुझ्या देखत अपर्ितष्ठा होईल. 4 धान्याची
मळणी करताना बैलाला मुसके बांधू नका.
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5दोन भाऊ एकतर् राहत असलेआिण त्यातला एक मलूबाळ
व्हायच्या आधीच वारला तर त्याच्या पत्नीने कुटंुबाबाहेरच्या
कोणा परपुरुषाशी लग्न करु नये. िदरानेच ितच्याशी लग्न करावे
व िदराचे कतर्व्य बजावावे. 6 यानंतर ितला जो पिहला मुलगा
होईल त्याने ितच्या मृत पतीचे नाव पुढे चालवावे. म्हणजे त्याचे
नाव इसर्ाएलातनू पुसले जाऊ नये. 7 त्या मृत व्यक्तीच्या
भावाने आपल्या िवधवा भावजयीशी लग्न करण्याचे नाकारले
तर ितने गावाच्या वेशीपाशी वडीलधार्या पंचांकडे जावे व
सांगावे की “आपला िदर त्याच्या भावाचे नाव इसर्ाएलामध्ये
राखायला राजी िदसत नाही. िदराच्या कतर्व्याला अनुसरुन
तो माझ्याशी वागत नाही.” 8 अशावेळी विडलांनी त्याच्या
नगराच्या लोकांस बोलावनू त्याच्याशी बोलावे. यावरही तो
ऐकायला तयार नसेल, ितच्याशी लग्न करायला तयार नसेल
9तर सवर् विडलांसमोर त्याच्यापुढे येऊन ितने त्याच्या पायातला
जोडा काढावा. त्याच्या तोंडावर थुकावे आिण म्हणावे, “जो
कोणी आपल्या भावाचा वंश वाढवत नाही त्याचे असेच करावे.”
10जोडा काढून घेतलेल्याचे घराणे, असे मग त्याचे इसर्ाएलात
सवर्तर् नाव होईल.

11 दोन पुरुषांच्या मारामारीमध्ये त्यातील एकाची पत्नी
आपल्या नवर्याच्या मदतीसाठी मध्ये पडली असता ितने
आपला हात पुढे करून मारणार्याचे जननें िदर्य पकडले, 12 तर
दयामाया न दाखवता त्या स्तर्ीचा हात तोडावा. 13 बनावट
तराजू वापरुन लोकांची फसवणकू करु नये. वजने अित जड
िकंवा अित हलकी अशी तुझ्या िपशवीत नसावीत. 14आपल्या
घरात मापे फार मोठी िकंवा फार लहान असू नयेत. 15आपली
वजने मापे अचकू आिण योग्य असावीत. म्हणजे तुमचा देव
परमेश्वर तुम्हास देणार असलेल्या पर्देशात तुम्ही दीघर्काळ
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रहाल. 16खोट ा वजनमापांनी लोकांची फसवणकू करणार्यांचा,
अनुिचत वागणार्यांचा तुमचा परमेश्वर देव ह्याला वीट आहे.

17 तुम्ही िमसरमधनू येत असताना अमालेक येथील लोक
तुमच्याशी कसे वागले ते आठवा. 18 त्यांना देवािवषयी भीती
नव्हती. तुम्ही दमले भागलेले असताना त्यांनी तुमच्यावर
हल्ला केला. दमनू मागे पडलेल्या तुमच्यातील दुबर्ळांना
त्यांनी ठार केले. 19 म्हणनू अमालेकांची आठवण सुद्धा तुम्ही
पृथ्वीच्या पाठीवरुन पुसनू टाकली पािहजे. तुमचा देव परमेश्वर
तुम्हास देणार असलेल्या पर्देशात तुम्हासशतरं्ूपासनू तुझा देव
परमेश्वर ह्याने तुम्हास िवशर्ाम िदल्यावर हे अंमलात आणा.
िवसरू नका.

26

1 तुमचा देव परमेश्वर तुम्हास देणार असलेल्या पर्देशात
पाऊल टाकून तेथील जिमनीचा ताबा घेऊन, तेथे वस्ती कराल.
2 तेथील परमेश्वराने िदलेल्या शेतजिमनीचे सवर् पर्थम उत्पन्न
गोळाकरूनघरीआणाल. तेव्हा पिहले पीकटोपल्यातभरुन त्या
घेऊन तुमचा देव परमेश्वर ह्याने िनवडलेल्या त्याच्या पिवतर्
िनवासस्थानी जा. 3 व त्यावेळी जो याजक असेल त्याच्याकडे
जाऊन सांगा की “परमेश्वराने आमच्या पवूर्जांनी आम्हांला
शपथपुवर्क जो देश देण्याचे वचन िदले होते. त्यामध्ये मी
पोहोंचलो आहे,” 4 मग तो याजक तुमच्या हातनू ती टोपली
घेईल. तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या वेदीसमोर तो ती खाली
ठेवील. 5 तेव्हा तुम्ही तुमचा देव परमेश्वरह्यासमोरअसे म्हणावे,
“आमचा पवूर्ज हा भटकणारा अरामी होता, तो खाली िमसरमध्ये
जाऊन रािहला. ितथे पोहोंचला तेव्हा त्याचा पिरवार लहान
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होता. पण िमसरमध्ये त्याचे महान व सामथ्यर्शाली राष्ट्र
बनले. 6 तेथे िमसरी लोकांनी आम्हास वाईट वागणकू िदली.
आम्हास गुलाम बनवले. जबरदस्तीने कष्टाच्या कामाला जंुपले
व छळ केला. 7 मग आम्ही परमेश्वर जो आमच्या पवूर्जांचा
देव ह्याचा धावा केला. त्यांच्या बद्दलची गार्हाणी सांिगतली.
परमेश्वराने आमचे ऐकले. त्याने आमचा तर्ास, आमचे कष्ट
आिण छळ त्याने पािहले. 8 मग परमेश्वराने आपल्या पर्चंड
सामथ्यार्ने आम्हास िमसरमधनू बाहेर आणले. तेव्हा त्याने
मोठ ा भयानकपणाने चमत्कार व िचन्ह पर्ताप दाखवले आिण
उत्पात घडवले. 9 आिण येथे आम्हास आणनू ही दुधामधाचे
पाट वाहणारी भमूी आम्हास िदली. 10 आता हे परमेश्वरा,
त्या भमूीतील पिहले उत्पन्न आम्ही आणले आहे.” मग तो
उत्पन्नाचा वाटा परमेश्वरासमोर ठेवनू परमेश्वरास वंदन करा.
11 त्यानंतर सवर्जण एकतर् भोजन करा. तुम्हास व तुमच्या
कुटंुिबयांना तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्या कृपेने जे जे चांगले
िमळाले त्याबद्दल आनंद व्यक्त करा. यामध्ये लेवी आिण
गावातील परकीय यांनाही सामील करून घ्या. 12पर्त्येक ितसरे
वषर् हे दशांश देण्याचे वषर् होय. यावषी र् आपल्या उत्पन्नाचा
दहावा िहस्सा लेवी, गावातील परकीय िवधवा अनाथ यांना द्या
म्हणजे तेही तुझ्या गावात तृप्त होतील. 13 यावेळी तुमचा देव
परमेश्वर ह्याला सांगा की “माझ्या घरातनू मी हा उत्पन्नाचा
पिवतर् िहस्सा आणला आहे. लेवी, परकीय, िवधवा, अनाथ या
सवार्नंा द्यायचे ते मी िदले आहे. तुझ्या सवर् आज्ञांचे न चुकता
पालन केले आहे. कोणत्याही आजे्ञचे उल्लंघन केलेले नाही.
14 मी दु:खी मन:िस्थतीत यातील काही खाल्लेले नाही. तसेच
अशुद्ध असताना यातील काही खाल्लेले नाही. मृतांना यातील
काही अपर्ण केले नाही. मी आपला देव परमेश्वर याचे ऐकले
आहे. तुझ्या आज्ञांपर्माणे वागलो आहे. 15 आता तू तुझ्या
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पिवतर् िनवासस्थानातनू, स्वगार्तनू आम्हा इसर्ाएल लोकांस
आशीवार्द दे. आम्हास िदलेल्या भमूीला आशीवार्द दे. ही
दुधामधाची रेलचेल असलेली भमूी आम्हास द्यायचे तू आमच्या
पवूर्जांना कबलू केले होतेस.”

16 “तुम्ही हे सवर् िनयम व िवधी पाळावे अशी तुमचा देव
परमेश्वरह्याची तुम्हासआजआज्ञाआहे. ते सवर् तुम्ही मन:पवूर्क
पाळा. 17 परमेश्वर हाच तुमचा देव असे आज तुम्ही म्हणाला
आहात. त्याच्या मागार्ने चालायचे तुम्ही मान्य केले आहे.
त्याच्या िशकवणीनुसार वागायचे त्याचे िनयम वआज्ञा पाळायचे
तुम्ही वचन िदले आहे. तो जे जे सांगेल त्यापर्माणे आचरण
ठेवायचे तुम्ही कबलू केले आहे. 18 परमेश्वराने आज तुम्हास
पवूी र् सांिगतल्यापर्माणे आपली खास पर्जा म्हणनू आपलेसे
केले आहे. माझ्या सवर् आज्ञा पाळाव्या असेही तुम्हास त्याने
सांिगतले आहे. 19 इतर सवर् राष्ट्रापेक्षा तो *तुम्हास महान
करणार आहे. तो तुम्हास पर्शंसा, नावलौिकक, सन्मान बहाल
करील. आिण त्याच्याच सांगण्यापर्माणे तुम्ही परमेश्वरआपला
देव ह्याची पिवतर् पर्जा व्हाल.”

27
1 मग मोशे आिण इसर्ाएलमधील वडीलजन, यांनी लोकांस

आज्ञापीले िक, “आज मी देणार असलेल्या सवर् आज्ञा पाळा.
2 तुमचा देव परमेश्वर देणार असलेल्या पर्देशात तुम्ही लवकरच
यादन नदी ओलांडून जाणार आहात. त्यािदवशी मोठे धोंडे
ऊभारा आिण त्यांच्यावर चुन्याचा लेप लावा. 3 त्या धोंडयावर
या आज्ञा आिण िशकवणी िलहनू काढा. यादन नदी उतरुन

* 26:19 -एलीयोन
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जाल त्यािदवशी हे करा. नंतरच परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणे,
तो देणार असलेल्या त्या दुधामधाच्या भमूीत पाऊल टाका.
परमेश्वर, तुमच्या पवूर्जांचा देव ह्याने हा पर्देश तुम्हास
देण्यासाठी वचन िदले आहे. 4 यादन नदी ओलांडून गेल्यावर
माझ्या आजच्या आज्ञा पाळा. एबाल पवर्तावर चुन्याचा लेप
केलेल्या िशला उभारा. 5 तसेच तुमचा देव परमेश्वर ह्यासाठी
एक दगडी वेदी तयार करा. दगड फोडण्यासाठी लोखंडी हत्यार
वापरु नका. 6 वेदी अखंड, न घडलेल्या दगडाची असावी. आिण
त्यावर आपला देव परमेश्वरा ह्याला होमबली अपर्ण करा. 7 तेथे
शांत्यपर्णांचे यज्ञ करून भोजन करा. व आपला देव परमेश्वर
ह्याच्यासमोरआनंद करा. 8मग धोंड ावर िनयमशास्तर्ाची सवर्
वचने स्वच्छ अक्षरात िलहनू काढा.” 9 मग मोशे आिण लेवी
याजक इसर्ाएललोकांशी बोलले. मोशे म्हणाला, हे इसर्ाएला,
शांत रहा! आिण ऐक! आज तू तुझा देव परमेश्वर ह्याच्या
पर्जेतील झालास. 10 तेव्हा परमेश्वर सांगतो त्यापर्माणे वाग.
मी आज देतो त्या त्याच्या सवर् आज्ञा आिण िनयम पाळ.

11 त्याच िदवशी मोशेने लोकांस हेही सांिगतले, 12 ते यादन
नदी पार करून जातील तेव्हा िशमोन, लेवी, यहदूा, इस्साखार,
योसेफ व बन्यामीन या गोतर्ांना आशीवार्द देण्यासाठी
गिरज्जीम डोंगरावर उभे रहावे. 13 तसेच रऊबेन, गाद,
आशेर, जबुलनू, दान व नफताली या गोतर्ांनी शाप वाचनू
दाखवण्यासाठी एबाल डोंगरावर उभे रहावे. 14 लेवीनंी सवर्
इसर्ाएलास मोठ ाने असे सांगावे, 15 “मतूी र् घडवनू ितची
गुप्तपणे स्थापना करणारा शािपत असो.” या मतूी र् म्हणजे कोणा
कारागीराने लाकूड, दगड िकंवा धातू यांच्यापासनू घडवलेल्या
असतात. परमेश्वरास अशा गोष्टीचंा वीट आहे! तेव्हा सवर्
लोकांनी “आमेन” म्हणावे. 16 “नंतर लेवीनंी लोकांस सांगावे
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आपल्या आईवडीलांचा अनादर दाखवणारी कृत्ये करतो तो
शािपत असो.” तेव्हा सवर् लोकांनी “आमेन” म्हणावे. 17 परत
लेवीनंी म्हणावे, “शेजार्याच्या शेताची हद्द दाखवणारी खणू
जो सरकवतो तो शािपत असो.” तेव्हा सवर् लोकांनी “आमेन”
म्हणावे. 18 लेवीनंा म्हणावे, “आंधळ्याला फसवनू त्याचा
रस्ता चुकवणारा शािपत असो.” तेव्हा सवर् लोकांनी आमेन
म्हणावे. 19 लेवीनंी म्हणावे “परकीय, अनाथ, आिण िवधवा
यांच्याबाबतीत न्यायीपणाने न वागणारे शािपत असो.” तेव्हा
सवर् लोकांनी “आमेन” म्हणावे. 20 लेवीनंी म्हणावे “वडीलांच्या
पत्नीशी (सख्ख्या िकंवा सावतर् आईशी) शरीरसंबंध ठेवनू
वडीलांच्या तोंडाला काळे फासणारा शािपत असो.” तेव्हा
सवर् लोकांनी “आमेन” म्हणावे. 21 लेवीनंी म्हणावे “पशशूी
लैं िगक संबंध ठेवणारा शािपत असो.” तेव्हा सवर् लोकांनी
“आमेन” म्हणावे. 22 लेवीनंी म्हणावे, “सख्ख्या अथवा सावतर्
बिहणीशी लैं िगक संबंध ठेवणारा शािपत असो.” तेव्हा सवर्
लोकांनी “आमेन” म्हणावे. 23 लेवीनंी म्हणावे, “सासशूी लैं िगक
संबंध ठेवणारा शािपत असो.” तेव्हा सवर् लोकांनी म्हणावे
“आमेन.” 24 लेवीनंी म्हणावे, “दुसर्याचा खनू करणारा तो जरी
पकडला गेला नाही तरी शािपत असो.” तेव्हा सवर् लोकांनी
म्हणावे “आमेन.” 25 लेवीनंी म्हणावे, “िनरपराध व्यक्तीला ठार
मारण्यासाठी जो पैसे घेतो तो शािपत असो.” तेव्हा सवर् लोकांनी
म्हणावे “आमेन.” 26 लेवीनंी म्हणावे, “जो ही िनयमशातर्ाची
वचने मान्य करीत नाही, आचरणात आणत नाही तो शािपत
असो.” तेव्हा सवर् लोकांनी म्हणावे “आमेन.”

28

. 26:1-13; . 7:12-24
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1आज,मी िदलेल्यासवर्आज्ञा तुम्हीकाळजीपवूर्क पाळल्यात
व तुमचा देव परमेश्वर याची वाणी तुम्ही ऐकाल तर तुमचा
देव परमेश्वर तुम्हास पृथ्वीवरील सवर् राष्ट्रांपेक्षा उच्चस्थानी
नेईल. 2 तुम्ही आपला देव परमेश्वर ह्याची वाणी ऐकाल तर हे
सवर् आशीवार्द तुमच्याकडे येतील: 3 तुम्हास तुमच्या नगरात
आिण शेतात परमेश्वराचे आशीवार्द िमळतील. 4 परमेश्वराच्या
आशीवार्दाने तुमची मुलेबाळे, तुमच्या भमूीचा उपज, व तुमची
गुरेढोरे व त्यांची िपल्ले आशीवार्दीत होतील. 5 तुमच्या टोपल्या
आिण पराती परमेश्वराच्या आशीवार्दाने भरलेल्या राहतील.
6 तुम्ही आत याल तेव्हा आशीवार्दीत व्हाल आिण बाहेर
जाल तेव्हा आशीवार्दीत व्हाल. 7 तुमच्यावर चाल करून
येणार्याशतर्ूला पराभतूकरण्यास तुम्हासपरमेश्वराचेसाहाय्य
होईल. एका वाटेने आलेला शतर्ू सात वाटांनी पळत सुटेल.
8 परमेश्वराच्या कृपेने तुमची कोठारे भरलेली राहतील. तुम्ही
हाती घेतलेल्या कायार्त त्याचे आशीवार्द िमळतील. तुमचा देव
परमेश्वर तुम्हास जो देश देत आहे त्यामध्ये तुमची भरभराट
होईल. 9 परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणे आचरण ठेवलेत आिण
त्याच्या आज्ञा पाळल्यात तर आपल्या वचनाला जागनू तो
तुम्हास आपली पिवतर् पर्जा करून घेईल. 10 परमेश्वराच्या
नावाने तुम्ही ओळखले जाता हे पािहल्यावर इतर राष्ट्रांतील
लोकांस तुमचा धाक वाटेल. 11 परमेश्वराने द्यायचे कबलू
केलेल्या या देशात तुम्हास भरपरू संतती होईल. गाईचे िखल्लार
वाढेल. पीक चांगले येईल. 12 आपले आशीवार्दाचे भांडार
परमेश्वर तुमच्यासाठी खुले करील. योग्यवेळी तुमच्या भमूीवर
पाऊस पडेल. तुमच्या सवर् कामात त्याचे आशीवार्द िमळतील.
तुम्ही इतर राष्ट्रांना कजर् द्याल पण तुम्हास कजर् काढावे
लागणार नाही. 13आज मी सांिगतलेल्या तुमचा देव परमेश्वर
ह्याच्या आज्ञांपर्माणे वागलात तर तुम्ही नेते व्हाल, अनुयायी
होणार नाही, उच्चस्थानी जाल, तळाला जाणार नाही. तेव्हा
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काळजीपवूर्क या िनयमांचे पालन करा. 14 या िशकवणीपासनू
परावृ होऊ नका. उजवीडावीकडे वळू नका. इतर दैवतांची
उपासना करु नका.

. 26:14-46
15 पण तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे जर तुम्ही ऐकले नाहीत,

त्याच्या ज्या आज्ञा आिण िवधी मी आज सांगत आहे त्यांचे
पालन केले नाहीत तर पुढील सवर् शाप तुमच्यामागे लागतील:
16नगरातआिण शेतात तुम्हीशािपत व्हाल. 17 तुमच्या टोपल्या
आिण पराती शािपत होतील आिण त्या िरकाम्या राहतील.
18 परमेश्वराच्या शापाने तुम्हास फार संतती होणार नाही,
जिमनीत पीक चांगले येणार नाही, गुराढोरांचे िखल्लार फार
वाढणार नाही. वासरे करडे शािपत होतील. 19 बाहेर जाताना
आिण आत येताना परमेश्वर तुम्हास शाप देईल. 20 तुम्ही
दुष्कृत्ये करून परमेश्वरापासनू परावृत झालात तर तुमच्यावर
संकटे कोसळतील. हाती घेतलेल्या पर्त्येक कामात शाप
येतील व तुम्ही हताश व्हाल. तुमचा िवनािवलंब समळू नाश
होईपयर्ंत हे चालेल. परमेश्वराच्या मागार्पासनू िवचलीत होऊन
तुम्ही भलतीकडे गेल्यामुळे असे होईल. 21 जो पर्देश काबीज
करायला तुम्ही जात आहात तेथनू तुम्ही पणूर्पणे नष्ट होईपयर्ंत
परमेश्वर तुम्हास भयंकर रोगराईने गर्स्त करील. 22 परमेश्वर
तुम्हास रोग, ताप, सजू व बुरशी यांनी िशक्षा करील. उष्णता
भयंकर वाढेल आिण अवषर्ण *पडेल. िपके होरपळून आिण
कीड पडून करपनू जातील. तुमचा नाश होईपयर्ंत ही संकटे
तुमच्या पाठीस लागतील. 23 आकाशात ढग िदसणार नाही.
आकाशलखलखीत िपतळेसारखे तप्तआिण पायाखालची जमीन
लोखंडासारखी घट्ट होईल. 24 परमेश्वर पाऊस पाडणार नाही.
आकाशातनू फक्त धळू आिण वाळू यांचा वषार्व होईल. तुमचा
* 28:22
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नाश होईपयर्ंत हे चालेल. 25 तुम्ही तुमच्या शतर्ूपुढे मार खाल
असे परमेश्वर करील. शतर्ूवर तुम्ही एका िदशेने चढाई कराल
आिण सात िदशांनी पळ काढाल. तुमच्यावरील संकटे पाहनू
पृथ्वीवरील इतर लोक भयभीत होतील. 26 तुमच्या परे्तांवर
जंगली श्वापदेआिण पक्षी ताव मारतीलआिण त्यांना हुसकावनू
लावायला कोणी असणार नाही. 27 परमेश्वराने पवूी र् िमसरच्या
लोकांस गळवांनी पीिडत केले तसेच तो यावेळी तुम्हास करील.
गळवे, वाहणारी खरुज, सतत कंड सुटणारा नायटा अशा
गोष्टीनंी तो तुम्हासशासनकरील. 28परमेश्वर तुम्हास वेडेपणा,
अंधत्व, भांबावलेपण यांनी गर्स्त करील. 29 तुम्ही भर िदवसा
आंधळ्यासारखे चाचपडत चालाल. पर्त्येक कामात अपयशाचे
धनी व्हाल. लोक तुम्हास एकसारखे नागवतील, दुखावतील
आिण तुम्हास कोणी तर्ाता राहणार नाही. 30 तुमचे िजच्याशी
लग्न ठरले आहे, ितचा उपभोग दुसरा कोणी घेईल. तुम्ही
घर बांधाल पण त्यामध्ये राहणार नाही. दर्ाक्षमळा लावाल
पण त्याचे फळ तुम्हास िमळणार नाही. 31 लोक तुमच्यासमोर
तुमचा बैल कापतील पण त्याचे मांस तुम्हास खायला िमळणार
नाही. तुमची गाढवे लोक पळवनू नेतील आिण परत करणार
नाही. तुमच्या शेळ्यामें ढ ा शतर्ूच्या हाती जातील आिण
तुम्हासकोणी सोडवणाराअसणार नाही. 32 तुमच्या मुला-मुलीचें
इतर लोक अपहरण करतील. िदवसांमागनू िदवस तुम्ही त्यांचा
शोध घ्याल. वाट पाहता पाहता तुमचे डोळे िशणतील पण
ती सापडणार नाहीत, आिण देव तुमच्या मदतीला येणार नाही.
33 तुमच्या जिमनीचे उत्पन्नआिण तुमच्या सार्या शर्माचे फळ
एखादेअपिरिचत राष्ट्र बळकावेल,लोक तुमची उपेक्षाकरतील.
34 जे दृष्टीस पडेल त्याने तुम्ही चक्रावनू जाल. 35 तुमच्या
गुडघ्यांवर, पायांवर, पावलांपासनू डोक्यापयर्ंत सवर् शरीरावर
ठसठसणारी व बरी न होणारी गळवे उठतील. अशा रीतीने
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परमेश्वर तुम्हासशासनकरील. 36 तुम्ही, तुमच्या पवूर्जांनी कधी
न पािहलेल्या अशा देशात तुमची व तुमच्या राजाची रवानगी
परमेश्वर करील. तुम्ही तेथे काष्ठपाषाणाच्या अन्य देवतांची
पजूाअचार् कराल. 37आिण ज्या ज्या राष्ट्रात परमेश्वर तुम्हास
नेईल तेथीललोक िवस्मयचिकतहोतील. त्यांच्या चेष्टेचाआिण
िनंदेचा, म्हणीचा तुम्ही िवषय व्हाल. 38 तुमच्या शेतात भरपरू
पीक येईल पण त्यातले तुमच्या पदरात थोडेच पडेल. कारण
बरेचसे टोळधाड फस्त करील. 39 तुम्ही दर्ाक्षमळा लावनू
त्यामध्ये खपू शर्म कराल. पण दर्ाके्ष िकंवा दर्ाक्षरस तुम्हास
िमळणार नाही. कारण िकड ते खाऊन टाकील. 40 तुमच्या
जिमनीत जैतनू वृक्ष िजकडे ितकडे येतील पण त्यांचे तेल मातर्
तुम्हास िमळणार नाही. कारण फळे जिमनीवर गळून, तेथेच
सडून जातील. 41 तुम्हास मुले आिण मुली होतील पण ती
तुम्हास लाभणार नाहीत. त्यांचे अपहरण होईल. 42 तुमच्या
भमूीचे, तुमच्या झाडांचे, शेतातील उभ्या िपकाचे टोळधाडीने
नुकसान होईल. 43 तुमच्या गावात राहणार्या परकीयांची
उन्नती होईल आिण तुमची अधोगती होईल. 44 ते तुम्हास
कजर् देतील, तुमच्याजवळ त्यांना उसने द्यायला काही असणार
नाही. सवर् शरीरावर मस्तकाचे िनयंतर्ण असते त्यापर्माणे ते
तुमच्यावर िनयंतर्ण ठेवतील. तुम्ही जणू तचू्छ बननू रहाल.
45 तुमचा देव परमेश्वर ह्याने जे सांिगतले ते तुम्ही ऐकले नाही,
त्याच्या आज्ञा आिण िनयम यांचे पालन केले नाही, तर हे सवर्
शाप तुमचा नायनाट होईपयर्ंत तुमचा िपच्छा पुरवतील. 46 हे
शाप तुमच्यावर व तुमच्या सतंतीवर कायमचे िचन्ह व आश्चयर्
असे होतील. 47 सवर् तर्हेची समृद्धी असताना तुम्ही आनंदाने
व उत्सािहत मनाने तुमचा देव परमेश्वर ह्याची सेवा केली
नाही म्हणनू 48 परमेश्वराने पाठवलेल्या शतर्ूसमोर तुम्हास
नतमस्तक व्हावे लागेल. आिण तुम्ही त्यांची सेवा तहान
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भकेूने गांजलेले दीन, सवर् तर्हेने वंिचत असे होऊन कराल.
परमेश्वर †तुमच्या मानेवर लोखंडाचे जोखड ठेवील. ते तुम्हास
बाजलूा करता येणार नाही. तुमच्या अंतापयर्ंत ते तुम्हास
वागवावे लागेल. 49 दरूच्या राष्ट्रांतील शतर्ूला परमेश्वर
तुमच्यावर पाठवील. त्यांची भाषा तुम्हास समजणार नाही.
गरुडांसारखे ते झेपावत येतील. 50 त्या देशातील लोक क्रूर
असतील. वृद्धांचा ते मान राखणार नाहीत. लहानांना दया
दाखवणार नाहीत. 51 तुमची जनावरे आिण तुम्ही काढलेले
पीक ते नेतील. तुम्ही नष्ट होईपयर्ंत ते तुमची लटू करतील.
धान्य, दर्ाक्षरस, तेल, गुरेढोरे, शेळ्यामें ढ ा काही म्हणता
काही तुम्हास उरणार नाही. 52 ते राष्ट्र तुमच्या नगरांना
वेढा घालनू हल्ला करील. आपल्या नगराभोवती असणारी
उंच आिण भक्कम तटबंदी िजच्यावर तुम्ही िवश्वास ठेवता.
ती पण तटबंदी कोसळून पडेल. तुमचा देव परमेश्वर तुम्हास
देणार असलेल्या देशातील तुमच्या सवर् नगरांना शतर्ू वेढा
घालेल. 53 तुम्हास फार यातना भोगाव्या लागतील. शतर्ू वेढा
घालनू तुमची रसद तोडेल. त्यामुळे तुमची उपासमार होईल.
तुम्ही भुकेने व्याकुळ होऊन, तुमचा देव परमेश्वर ह्याने तुमच्या
पोटी घातलेल्या मुलाबाळांनाच तुम्ही खाल. 54 तुमच्यामधील
अत्यंत संवेदनशील आिण हळव्या मनाचा मनुष्यसुध्दा क्रूर
बनेल, मग इतरांची काय कथा! क्रूरतेने त्याची नजर इतरांकडे
वळेल. आपली िपर्य पत्नी,अजनू िजवंतअसलेली मुले हीसुध्दा
त्यातनू सुटणार नाहीत. 55 खायला काहीच िशल्लक उरणार
नाही तेव्हा तोआपल्या मुलांचाच घास करेल. आिण त्या मांसात
तो कोणालाही, अगदी आपल्या घरातल्यांनाही वाटेकरी होऊ
देणार नाही. शतर्ूच्या वेढ ामुळे आिण छळामुळे असे िवपरीत
घडेल. 56 तुमच्यामधील अितशय कोमल हृदयाची आिण

† 28:48
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नाजकू स्तर्ीसुद्धा क्रूर बनेल. नाजुकपणाची कमाल म्हणजे
आजतागायत ितने चालायला जिमनीवर पावलेही टेकवली
नसतील. पण आता आपला पर्ाणिपर्य पती, आपली लाडकी
मुले यांच्याबद्दलही ती िनष्ठुर होईल. 57 पण लपनूछपनू
मुलाला जन्म देऊन ते नवजात बालक व पर्सिूत वेळी बाहेर
पडणारे सवर्काही ती भुकेने व्याकुळ झाल्यामुळे खाऊन टाकील.
जेव्हा तुमचा शतर्ू तुमच्या शहरांना वेढा घालीलआिण यातना
सहन करायला लावील, त्यावेळी वरील सवर् वाईट गोष्टी
घडून येतील. 58 या गरं्थातील सवर् िशकवण व आज्ञा तुम्ही
पाळा. पर्तापी आिण भययोग्य तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे भय
धरा. यापर्माणे आचरण ठेवले नाहीत तर 59 तुमच्यावर व
तुमच्या वंशजांवर परमेश्वर अनेक संकटे कोसळवील, भयंकर
रोगराई पसरेल. 60 अशा रोगराईला आिण उपदर्वांना तुम्ही
िमसरमध्ये तोंड िदलेले आहे. त्यांची तुम्हास धास्ती वाटत
असे. त्या सगळ्यांतनू तुम्हास पुन्हा जावे लागेल. 61 या
गरं्थात नसलेले उपदर्व आिण रोगसुद्धा परमेश्वर तुमच्या
मागे लावील. तुमचा समळू नाश होईपयर्ंत तो हे करील.
62आकाशातील तार्यांइतके तुम्ही संख्येने िवपुल असलात तरी
तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे न ऐकल्यामुळे त्यापैकी फारच थोडे
िशल्लक रहाल. 63 तुमची भरभराट करायला आिण तुमची
संख्या वाढवायला जसा परमेश्वरास आनंद वाटत होता तसाच
आनंद त्यास तुमचा नाश करायला आिण तुम्हास रसातळाला
न्यायला वाटेल. तुम्ही जो देश काबीज करायला जात आहात
तेथनू तुम्हास हुसकावनू लावले जाईल. 64 परमेश्वर तुम्हास
पृथ्वीच्या या टोकापासनू त्या टोकापयर्ंत सवर् लोकांमध्ये िवखरुन
टाकील. तेथे तुम्ही काष्ठपाषाणाच्या मतूी र्ची उपासना कराल.
तुम्हासआिण तुमच्या पवूर्जांना माहीतनसलेल्या परकीय देवांची
उपासना कराल. 65या इतर राष्ट्रांमध्ये तुम्हास शांती लाभणार
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नाही. परमेश्वर तुमचे मन काळजीने पोखरुन टाकील. तुमचे
डोळे शीणतील तुम्ही बेचैन व्हाल. 66 तुम्हास नेहमी आपल्या
जीवाची काळजी वाटत राहील, तुम्ही रातरं्िदवस धास्तावलेले
रहाल. तुम्हास िजवाची काही खातर्ी वाटणार नाही. 67सकाळी
तुम्ही म्हणाल, “ही रातर् असती तर बरे!” आिण रातर्ी म्हणाल,
“ही सकाळअसती तर िकती बरे!” तुमच्या मनातील भीतीआिण
डोळ्यांना िदसणार्या गोष्टी यामुळे असे होईल. 68 परमेश्वर
तुम्हास जहाजातनू पुन्हा िमसरला पाठवील. जेथे तुम्हास पुन्हा
कधी परतनू जावे लागणार नाही असे मी म्हणालो होतो तेथे
परमेश्वर तुमची रवानगी करील. िमसरमध्ये तुम्ही शतर्ूचे दास
म्हणनू स्वत:ची िवक्री करु बघाल पण कोणीही तुम्हास िवकत
घेणार नाही.

29

1 इसर्ाएलाशी होरेब पवर्ताजवळ परमेश्वराने पिवतर् करार
केला होता. त्याखेरीज, मवाबात देखील पिवतर् करार करायची
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली. तो पिवतर् करार हा होय:
2मोशेने सवर् इसर्ाएलांना बोलावनू सांिगतले, िमसर देशामध्ये
परमेश्वराने जे जे केले ते सवर् तुम्ही पािहले आहे. फारो,
त्याचे सेवक आिण त्याचा देश यांचे परमेश्वराने काय केले ते
तुम्ही पािहले आहे. 3 ती महान संकटे, िचन्हे व मोठे चमत्कार
तुम्ही आपल्या डोळ्यांनी पाहीले आहेत. 4 पण आजपयर्ंतही
परमेश्वराने तुम्हास समजायला मन, बघण्यास डोळे व ऐकण्यास
कान िदलेले नाही. 5 परमेश्वराने तुम्हास वाळवंटातनू चाळीस
वष चालवले. पण एवढ ा कालावधीत तुमचे कपडे िवरले
नाहीत की जोडे िझजले नाहीत. 6 तुम्ही भाकरी खाल्ली
नाही की दर्ाक्षरस अथवा मद्य प्यायला नाही. हा परमेश्वरच
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तुमचा देव आहे हे तुम्हास कळावे म्हणनू त्याने असे केले.
7 तुम्ही येथे आलात आिण हेशबोनचा राजा सीहोन आिण
बाशानाचा राजा ओग आपल्यावर चढाई करून आले. पण
आपण त्यांचा पराभव केला. 8 त्यांचा देश आपण घेऊन तो
रऊबेनी, गादी व मनश्शेचे अध घराणे यांना इनाम म्हणनू िदला.
9 या करारातील सवर् आज्ञा तुम्ही पाळल्यात तर तुम्हास सवर्
कायार्त असेच यश िमळत राहील. 10 आज तुम्ही सवर्जण
म्हणजेच तुमच्यातील अंमलदार विडलधारे, पर्मुख आिण सवर्
इसर्ाएल वंशज, तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्यासमोर उभे आहात.
11 तुमची बायकामुले तसेच लाकूड तोड ापासनू पाणक्यापयर्ंत
तुमच्या छावणीतले सवर् उपरे ही आज याकरीता उभे आहेत.
12 तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्याशी करारबद्ध व्हायला तुम्ही इथे
जमलेले आहात. परमेश्वर तुमच्याशी पिवतर् करार करणार
आहे. 13 त्याद्वारे तो तुम्हास आपली खास पर्जा करणार आहे
आिण तो तुमचा परमेश्वर बनणार आहे. त्याने हे तुम्हास आिण
अबर्ाहाम, इसहाक व याकोब या तुमच्या पवूर्जांना कबलू केले
आहे. 14 हा शपथपवूर्क पिवतर् करार फक्त आपल्याशी आज
इथे करतो असे नव्हे, 15 तर आपला देव परमेश्वर ह्याच्यासमोर
आज आपल्यामध्ये या िठकाणी हजर असलेल्या व हजर
नसलेल्यासाठीही आहे. 16 आपण िमसरमध्ये कसे राहत होतो
ते तुम्हास आठवत आहेच. वेगवेगळ्या राष्ट्रातनू येथपयर्ंतचा
आपण पर्वास कसा केला हे तुम्हास माहीतच आहे. 17 त्या
लोकांच्या लाकूड, पाषाण, चांदी, सोने यापासनू बनवलेल्या
मतूी र् व इतर अमंगळ वस्तहूी पाहील्या, 18 आपल्या परमेश्वर
देवापासनू परावृ होऊन त्यांच्या दैवतांच्या भजनी लागलेला
कोणी पुरुष, स्तर्ी, एखादे कुटंुब िकंवा कुळ येथे नाही ना
याची खातर्ीकरुन घ्या. अशी माणसे िवष व कडूदवणा पर्माणे
असतात. 19एखादा हे कराराचे बोलणे ऐकूनही, मी मला हवे तेच
करणार. माझे चागंलेच होईल असे स्वत:चे समाधान करून घेत
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असेल. तर त्याचा त्यास तर्ास होईलच पण सुक्याबरोबर ओले
हीजळूनजाईल. 20परमेश्वरअशामनुष्यासक्षमाकरणार नाही.
परमेश्वराचा त्याच्यावर भयानक कोप होईल. या गरं्थातील
सवर् शाप त्यास लागतील, आिण परमेश्वर भुतलावरून त्याची
नाविनशाणी पुसनू टाकील. 21या िनयमशास्तर्ाच्या गरं्थातील
करारात िलिहलेला आहे. त्यातल्या सवर् शापापर्माणे परमेश्वर
त्यांच्या वाइटासाठी त्यास इसर्ाएलाच्या सवर् वंशातनू घालवनू
देईल*. 22या देशाचा कसा नाशझाला हे पुढे तुमचे वंशजआिण
दरूदरूच्या देशातील परकीय पाहतील. या देशातील िवप ी
यापर्कारे परमेश्वराने पसरवलेले रोग ते पाहतील. 23 येथील
भमूी गंधकआिण खार यांच्यामुळे जळून वैराण होईल. ितच्यात
गवताचे पाते देखील उगवणार नाही. सदोम, गमोरा, अदमा
व सबोियम ही शहरे परमेश्वराच्या कोपाने उदध््वस्त झाली
तसेच या देशाचे होईल. 24 “परमेश्वराने या देशाचे असे का
केले? त्याचा एवढा कोप का झाला?” असे इतर राष्ट्रांतील
लोक िवचारतील. 25 त्याचे उ र असे की, “आपल्या पवूर्जांचा
देव परमेश्वर याच्याशी केलेला करार इसर्ाएलांनी धुडकावनू
लावल्यामुळे परमेश्वराचा त्यांच्यावर कोप झाला. िमसरमधनू
या लोकांस बाहेर आणल्यावर परमेश्वराने त्यांच्याशी पिवतर्
करार केला होता तो यांनी मोडला. 26 हे इसर्ाएल इतर दैवतांची
पजूा करु लागले. यापवूी र् त्यांना हे देव माहीत नव्हते. तसेच
इतर दैवतांची पजूाकरुनयेअसेपरमेश्वराने त्यांना बजावले होते.
27 म्हणनू त्यांच्यावर परमेश्वर क्रुद्ध झाला व या गरं्थातील
शापवाणी त्यांच्याबाबतीत खरी करून दाखवली. 28 क्रोधीष्ट
होऊन परमेश्वराने त्यांचे या देशातनू उच्चाटन केले व आज ते
जेथे आहेत तेथे त्यांची रवानगी केली?” 29काही गोष्टी आमचा
देव परमेश्वर ह्याने गुप्त ठेवलेल्या आहेत. त्या फक्त त्यालाच

* 29:21
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माहीत. पण हे बाकी सवर् त्याने उघड केले आहे. आपल्याला व
आपल्या पुढील िपढ ांसाठी िशकवण देऊन ती िनत्य पाळायला
सांिगतले आहे.

30

1 मी सांिगतलेल्या या सवर् गोष्टी तुमच्याबाबतीत घडतील.
आशीवार्द तसेचशापही खरे होतील. तुमचा देव परमेश्वर तुम्हास
इतर राष्ट्रांमध्ये घालवनू देईल. तेव्हा तुम्हास या सवर् गोष्टीचंी
आठवणहोईल. 2 तेव्हा तुम्ही तुमच्या मुलांबाळासह संपणूर् मनाने
व संपुणर् जीवाने तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्याकडे वळाल आिण
मीआज िदलेल्या सवर् आज्ञांचे पालनकरून त्याची वाणी ऐकाल.
3 तेव्हा तुमचा देव परमेश्वर तुमच्यावर दया दाखवीलआिण ज्या
ज्या राष्ट्रांमध्ये तुझी पांगापांग केली असेल तेथनू तुला पुन्हा
एकतर्आणील तो तुम्हास मुक्त करील. 4 तुमची त्याने जेथे जेथे
पांगापांग करून टाकली होती तेथनू तुझा देव परमेश्वर तुम्हास
परत आणील. मग ते देश िकती का लांबचे असेनात! 5 पुन्हा
आपल्या पवूर्जांच्या देशात तुम्ही याल आिण तो देश तुमचा
होईल. परमेश्वर तुमचे कल्याण करील आिण पवूर्जांना िमळाले
त्यापेक्षा िकतीतरी अिधक कल्याण करीलआिण तुम्हास अधीक
बहगुूणीत करील. 6 तुमचा देव परमेश्वर तुमच्या हृदयाची संुता
व तुमच्या पुवर्ंजांच्या हृदयाची संुता करील आिणआपण िजवंत
रहावे म्हणनू तुम्ही आपला देव परमेश्वर ह्यांच्यावर संपणूर् मनाने
व संपुणर् जीवाने परे्म कराल. 7 मग हे सवर् शाप तुमचा देव
परमेश्वर तुमच्या शतरं्ूवर व ितरस्कार करणार्यावर आणील.
8 आिण तुम्ही पुन्हा परमेश्वराची वाणी ऐकाल. आज मी देत
असलेल्या सवर् आज्ञा तुम्ही पाळाल. 9 मी तुम्हास सवर् कायार्त
यश देईल. त्याच्या आशीवार्दाने तुम्हास भरपरू संतती होईल.
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गाईना भरपरू वासरे होतील. शेतात भरघोसपीक येईल. तुमचा
देव परमेश्वर तुमचे भले करील. तुमच्या पवूर्जांपर्माणेच तुमचे
कल्याण करण्यात त्यास आनंद वाटेल. 10 पण तुम्ही तुमचा
देव परमेश्वर ह्याने सांिगतल्यापर्माणे आचरण ठेवले पािहजे.
िनयमशास्तर्ातील गरं्थात सांिगतलेल्या आज्ञा व िनयम यांचे
कसोशीने पालन केले पािहजे. संपणूर् अंत:करणाने व संपणूर्
जीवाने तुमचा देव परमेश्वर ह्याला अनुसरले पािहजे. तर तुमचे
कल्याण होईल. 11 जी आज्ञा मी आता तुम्हास देत आहे ती
पाळायला फारशी अवघड नाही. ती तुमच्या आवाक्याबाहेर
नाही. 12ती काही स्वगार्त नाही की, “आम्ही ती पाळावी म्हणनू
कोण स्वगार्त जाऊन ती आमच्यापयर्ंत आणील व आम्हांला
ऐकवील?” असे तुम्हास म्हणावे लागावे. 13 ती समुदर्ापलीकडे
नाही की, “आम्ही ती पाळावी म्हणनू कोण समुदर् पार करून
जाईल व तेथनू आणनू आम्हांला ऐकवील?” असे तुम्हास
म्हणावे लागेल. 14 हे वचन तर अगदी तुमच्याजवळ आहे. ते
तुमच्याच मुखीआिण मनी वसतआहे. म्हणनू तुम्हास ते पाळता
येईल. 15आज मी तुमच्यापुढे जीवनआिण मृत्य,ू चांगले आिण
वाईट हे पयार्य ठेवले आहेत. 16 तुमच्या परमेश्वर देवावर परे्म
करा, त्याच्या मागार्ने जा व त्याच्या आज्ञा, िनयम पाळा अशी
माझी तुम्हास आज्ञा आहे. म्हणजे तुम्ही जो पर्देश आपलासा
करायला जात आहात तेथे दीघर्काळ रहाल, तुमच्या देशाची
भरभराट होईल, तुम्हास तुमचा देव परमेश्वर ह्याचे आशीवार्द
िमळतील. 17 पण तुम्ही परमेश्वराकडे पाठ िफरवलीत, त्याचे
ऐकले नाहीत, इतर दैवतांचे भजन पजून केलेत; 18 तर मातर्
तुमचा नाश ठरलेलाच आहे हे मी तुम्हास बजावनू सांगतो.
यादन नदीपलीकडच्या पर्देशात मग तुम्ही फार काळ राहणार
नाही. 19 “आज स्वगर् आिण पृथ्वीच्या साक्षीने मी तुम्हास जीवन
आिण मृत्यू या दोहोतनू एकाची िनवड करायला सांगत आहे.
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जीवनाचा पयार्य िस्वकारलात तर आशीवार्द िमळेल. दुसर्याची
िनवड केलीत तर शाप िमळेल. तेव्हा जीवनाची िनवड करा
म्हणजे तुम्ही व तुमची मुलेबाळे िजवंत राहतील. 20 तुमचा
देव परमेश्वर ह्याजवर परे्म करा. त्याच्या आज्ञा पाळा. त्यास
सोडू नका. कारण परमेश्वर म्हणजेच जीवन. तसे केलेत
तर अबर्ाहाम, इसहाक, व याकोब या तुमच्या पवूर्जांना वचन
िदल्यापर्माणे परमेश्वर तुम्हास त्या पर्देशात दीघार्युष्य देईल.”

31
. 27:12-23

1 मग मोशेने सवर् इसर्ाएलांना ही वचने सांिगतली. 2 तो
म्हणाला, “मी आता एकशेवीस वषार्चा आहे. माझ्याने आता
तुमचे नेतृत्व होत नाही. िशवाय यादन नदीपलीकडे जायचे नाही
असे, परमेश्वराने मला सांिगतले आहे. 3 तुमचा देव परमेश्वर
हा तुम्हास साथ देईल. तुमच्यासाठी तो इतर राष्ट्रांना पराभतू
करील. त्यांच्याकडून तुम्ही त्या पर्देशाचा ताबा घ्याल. पण
परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणे यहोशवा तुमचे नेतृत्व करील.
4 अमोर्यांचे राजे सीहोन आिण ओग यांचा परमेश्वराने संहार
केला. तसेच तो यावेळी तुमच्यासाठी करील. 5 या राष्ट्रांचा
पराभव करण्यात परमेश्वराचे तुम्हास साहाय्य होईल. पण
त्यावेळी,मी सांिगतले तसे तुम्ही वागले पािहजे. 6शौयर् दाखवा.
खंबीर पणाने वागा. त्या लोकांची भीती बाळगू नका! कारण
पर्त्यक्ष तुमचा देव परमेश्वर तुमच्याबरोबर आहे. तो तुम्हास
अंतर देणार नाही, तुमची साथ सोडणार नाही” 7 मग मोशेने
यहोशवाला बोलावले. सवार्संमक्ष त्यास सांिगतले, “खंबीर राहा
आिण शौयर् गाजव. या लोकांच्या पवूर्जांना परमेश्वराने जी भमूी
द्यायचे कबलू केले आहे, तेथे तू त्यांना नेणार आहेस. ती काबीज
करायला या इसर्ाएलांना तू मदत कर. 8 परमेश्वर तुमच्या
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सोबतीला तुमच्यापुढेचचालणारआहे. तो तुम्हाससोडूनजाणार
नाही, तुम्हास अंतर देणार नाही. तेव्हा िभऊ नको आिण िनभर्य
राहा.”

9 नंतर मोशेने सवर् िनयमशास्तर् िलहनू याजकांना िदले. हे
याजक लेवी वंशातील होते. परमेश्वराच्या कराराचा कोश
वाहण्याचे काम त्यांचे होते. इसर्ाएलाच्या विडलधार्या
लोकांसही मोशेने हे िनयमशास्तर् िदले. 10 मग मोशे
वडीलधार्या लोकांशी बोलला. तो म्हणाला, “पर्त्येक सात
वषार्ंच्या अखेरीला म्हणजेच कजर् माफीच्या ठरािवक वषी र्
मंडपाच्या सणाच्या वेळी ही िशकवण तुम्ही सवार्नंा वाचनू
दाखवा. 11 यावेळी सवर् इसर्ाएलांनी तुमचा देव परमेश्वर ह्याने
त्यांच्यासाठी िनवडलेल्या पिवतर् िनवासस्थानी जमावे. तेव्हा
त्यांना ऐकू जाईल अशा पद्धतीने तुम्ही हे िनयमशास्तर् वाचनू
दाखवावे. 12 पुरुष, िस्तर्या,लहान मुले,गावातील परकीयअशा
सवार्नंा यावेळी एकतर् आणावे. त्यांनी ही िशकवण ऐकावी,
परमेश्वर देवाचे भय धरावे या िशकवणीचे जीवनात आचरण
करावे. 13 ज्या पुढच्या िपढीला ही िशकवण माहीत नव्हती
त्यांना ती माहीत होईल. लवकरच तुम्ही यादनओलांडूनजो देश
आपलासा करायला चालला आहात तेथे ही मुलेबाळेही तुमचा
देव परमेश्वर ह्याज िवषयीचे भय धरण्यास तो िशकवील.”

14परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तुझा मृत्यूआता समीपआला
आहे. यहोशवाला घेऊन िनवासमंडपात ये. म्हणजे मी त्यास
आज्ञा देईन.” तेव्हा मोशे व यहोशवा दशर्नमंडपामध्ये गेले.
15 दशर्नमंडपाच्या पर्वेशद्वारी असलेल्या मेघस्तंभात परमेश्वर
पर्गट झाला. 16 तेव्हा परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू आता
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लवकरच मरण पावशील वआपल्या पवूर्जांना भेटशील. तेव्हा हे
लोक माझ्यापासनू परावृत होतील. ते माझ्याशी केलेला पिवतर्
करार मोडतील. माझी साथ सोडून ते वेश्येसमान त्या देशातील
इतर खोट ा दैवतांची पजूा करायला लागतील.” 17 तेव्हा
माझा त्यांच्यावर कोप होऊन मी त्यांना सोडून जाईन. मी
त्यांना मदत करायचे नाकारल्याने त्यांचा नाश होईल. त्यांना
अनेक अडचणीनंा सामोरे जावे लागेल. त्यांच्यावर संकटे
कोसळतील. तेव्हा ते म्हणतील की आपल्याला परमेश्वराची
साथ नाही म्हणनू आपल्यावर आप ी येत आहेत. 18 पण
त्यांनी इतर दैवतांची पजूा केल्याने, दुष्कृत्ये केल्यामुळे मी त्यांना
मदत करणार नाही. 19 “तेव्हा तुम्ही हे गीत िलहनू घ्या व
इसर्ाएल लोकांस िशकवा. त्यांच्याकडून ते तोंडपाठ करून घ्या.
म्हणजे इसर्ाएल लोकांिवरूद्ध ही माझ्याबाजनेू साक्ष राहील.
20 त्यांच्या पवूर्जांना कबलू केलेल्या भमूीत मी त्यांना नेणार
आहे. ही भमूी दुधामधाने समृद्धआहे. तेथे त्यांची अन्नधान्याची
चंगळ होईल. ते संपन्न जीवन जगतील. पण मग ते इतर
दैवतांकडे वळतील व त्यांची पजूा करतील. माझ्यापासनू ते
परावृत होतील व कराराचा भंग करतील. 21 त्यामुळे त्यांच्यावर
आप ी कोसळतील. त्यांना अनेक अडचणी येतील. त्याही
वेळी हे गीत त्यांच्यामुखी असेल आिण त्यांच्या चुकीची साक्ष
त्यांना पटेल. कारण जो देश मी शपथ वाहनू देऊ केला. मी
त्यांना त्या भमूीत अजनू नेलेले नाही. पण त्यांच्या मनात तेथे
गेल्यावर काय काय करायचे याबाबत जे िवचार चालू आहेत ते
मला अगोदरच माहीत आहेत.” 22 तेव्हा त्याच िदवशी मोशेने ते
गीत िलहनू काढले,आिण इसर्ाएल लोकांस ते िशकवले. 23मग
ननूचा मुलगा यहोशवा याला परमेश्वर म्हणाला, “िहंम्मत धर,
खंबीर राहा. मी वचनपवूर्क देऊ केलेल्या पर्देशात तू या
इसर्ाएलांना घेऊनजाशील. मी तुझ्याबरोबर राहीन.” 24मोशेने
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सवर् िशकवण काळजीपवूर्क िलहनू काढल्यावर 25 लेवीनंा आज्ञा
िदली. (लेवी म्हणजे परमेश्वराच्या कराराचा कोश वाहणारे
लोक.) मोशे म्हणाला, 26 “हा िनयमशास्तर्ाचा गरं्थ घ्या आिण
परमेश्वराच्या कराराच्या कोशात ठेवा. तुमच्यािवरुध्द हा साक्ष
राहील. 27 तुम्ही फार ताठर आहात हे मला माहीत आहे. तुम्ही
आपलाच ठेका चालवता. मी तुमच्याबरोबर असतानाही तुम्ही
परमेश्वरािवरूद्ध बंड केले आहे. तेव्हा माझ्यामागेही तुम्ही तेच
कराल. 28 तुमच्या वंशातील सवर् विडलांना व महाजनांना येथे
बोलवा. स्वगर् आिण पृथ्वीच्या साक्षीने त्यांना मी चार गोष्टी
सांगेन. 29 माझ्या मृत्यनंूतर तुम्ही दुराचरण करणार आहात हे
मला माहीत आहे. मी सांिगतलेल्या मागार्पासनू तुम्ही ढळणार
आहात. त्यामुळे भिवष्यात तुमच्यावर संकटे कोसळतील. कारण
परमेश्वराने िनिषद्ध म्हणनू सांिगतलेल्या गोष्टी तुम्ही करणार
आहात. तुमच्या दुष्कृत्याने तुम्ही परमेश्वराचा राग ओढवनू
घ्याल.” 30 सवर् इसर्ाएल लोक एकतर् जमल्यावर मोशेने हे
संपणूर् गीत त्यांच्यासमोर म्हटले.

32
1 “हे आकाशा, ऐक मी काय म्हणतो ते.” पृथ्वी ऐक शब्द

माझ्या मुखातले. 2 पजर्न्यापर्माणे माझ्या बोधाचा वषार्व माझे
भाषण दहीवरापर्माणे िठबको. तो बोध असेल जिमनीवरुन
खळखळणार्या पाण्यासारखा. िहरवळीवर िरझमिझमणार्या
पावसासारखा. झाडाझुडुपांवर पडणार्या पावसाच्या सरीसारखा.
3मी परमेश्वराच्या नावाची घोषणा करीन. तुम्हीही परमेश्वराची
महती गा! 4 तो माझा दुगर् आहे आिण त्याची कृती पिरपणूर्!
कारण तो, त्याचे सवर् मागर्, उिचत आहेत! देवच खरा आिण
िवश्वासू न्यायी आिण सरळ आहे. 5 तुम्ही त्याची मुले
नाहीत. तुमची पापे त्यास मळीन करतील. तुम्ही लबाड
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आहात. 6 मखूर् आिण िनबुर्द्ध जन हो, परमेश्वराशी असे
वागता? तो तर तुमचा िपता, िनमार्ता कतार् आिण धतार् तोच
आहे. 7 आठवण करा पवूी र् काय घडले ते अनेक वषार् पवूी र्
काय काय झाले ते लक्षात आणा;आपल्या बापाला िवचारा, तो
सांगेल आपल्या वडीलजनांना िवचारा, ते सांगतील. 8 परात्पर
देवाने लोकांची िवभागणी राष्ट्रा राष्ट्रांमध्ये केली. पर्त्येक
राष्ट्राला स्वतंतर् भभूाग िदला. देवाने इसर्ाएल लोंकाच्या
संख्येपर्माणे राष्ट्राच्या सीमा आखल्या. 9 परमेश्वराचा वाटा
त्याचे लोक होत. याकोब हाच त्याच्या वतनाचा वाटा आहे.
10 याकोब त्यास तो वाळवंटात भणभणत्या वार्याच्या वैराण
पर्देशात सापडला त्याने त्याच्याजवळ राहनू त्याची काळजी
घेतली आिण डोळ्यातील बाहलूीपर्माणे त्यास सांभाळले.
11 इसर्ाएलाला परमेश्वर गरुडासारखा आहे. गरुड पक्षीण
आपल्या िपलांना उडायला िशकवताना घरट ातनू ढकलते.
त्यांच्या संरक्षणाथर् त्यांच्याबरोबर तीही उडते. िपल्ले पडली
झडली तर धरता यावे म्हणनू पंख पसरते आिण पंखावर बसवनू
त्यांना सुरिक्षत जागी आणते. तसा परमेश्वर इसर्ाएलाला
जपतो. 12 परमेश्वरानेच इसर्ाएलाला पुढे आणले. दुसरा
कोणी देव मदतीला नव्हता. 13परमेश्वराच्याच पुढाकाराने त्याने
या डोंगराळ पर्देशाचा ताबा घेतला. मग याकोबाने शेतात
भरपरू पीक घेतले. परमेश्वराने त्यास खडकातनू मध िदला, त्या
कठीण खडकातनू त्याच्यासाठी तेलही काढले. 14 गाईम्हशीचें,
शेळ्यामें ढ ाचे लोणी आिण दधू, पुष्ट में ढे व कोकरे, बाशानचे
उ म पर्तीचे बकरे, उत्कृष्ट गहू हे परमेश्वराने त्यांना िदले.
दर्ाक्षाची लाल मिदराही इसर्ाएलांनो, तुम्ही प्यालात. 15 पण
यशुरुन *पुष्ट होऊन लाथा झाडू लागला. तो धष्टपुष्ट
झाला! तो लठ्ठ झाला, तो तुकतुकीत झाला आिण त्याने
आपल्या तारणकत्यार् देवाचा त्याग केला! आपले तारण करणारा
* 32:15
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दुगार्सारखा परमेश्वर तुच्छ मानला. 16 त्यांनी अन्य दैवतांची
पजूा करायला सुरुवात केलीआिण त्याची ईष्यार् जागवली. मतूी र्
त्यास मान्य नाहीत, तरी या लोकांनी मतूी र् केल्या व त्याचा
कोप ओढवला. 17खरे देव नव्हेत अशा भुतांना त्यांनी यज्ञापर्णे
केली. अपिरिचत दैवतांची पजूा केली. आपल्या पवूर्जांना
पवूी र् कधी माहीत नसलेल्या दैवतांची पजूा केली. 18 आपल्या
िनमार्णकत्यार्च्या दुगार्चा त्यांनी त्याग केला. जीवनदायी देवाला
ते िवसरले. 19परमेश्वराने हे पािहले वआपल्या पर्जेचा िधक्कार
केला. कारण पर्जेनेच त्यास िचथवले होते! 20 तो म्हणाला, मी
आता त्यांच्यापासनू तोंड िफरवतो. त्यांचा शेवट कसा होईल
ते मी पाहीन, कारण ही माणसे फार कुटील आहेत. ही मुले
अिवश्वसनीय मुलांपर्माणे आहेत. 21 मतूी र्पजूा करून यांनी
माझा कोप ओढवला. मतूी र् म्हणजे देव नव्हेत. कु्षल्लक मतूी र्
करून त्यांनी मला क्रुद्ध केले. तेव्हा त्यांना मत्सर वाटेल असे
मी करीन. जे एकसंध राष्ट्र नाही अशा लोकांमाफर् त, मढू
राष्ट्राच्या योगे मी यांना इष्यस पेटवीन. 22 माझा क्रोध
धगधगणार्या अग्नीपर्माणे आहे. अधोलोकाच्या तळापयर्ंत तो
जाळत जातो. पृथ्वी व ितच्यावरील वनस्पती, पवर्तांचे पायथे
यांनाही तो भस्मसात करतो. 23मी इसर्ाएलांवर संकटे आणीन.
त्यांच्यावर मी माझ्या बाणांचा नेम धरीन. 24 भुकेने ते कासावीस
होतील. भयंकर पर्खर तापाने व भंयकर मरीने गर्स्त होतील.
वनपशू त्यांच्यावर सोडीन. िवषारी साप व सरपटणारे पर्ाणी
त्यांना दंश करतील. 25 रस्त्यावर सैन्य त्यांना तलवारीने मारेल
व घरात ते भयभीत होतील. तरूण पुरुष, िस्तर्या, लहानमुले व
वृद्ध सवार्नंा सैन्य ठार करेल. 26लोकांच्या आठवणीतनू ते पुसले
जातील इतका मी या इसर्ाएलांचा नाश केला असता. 27 पण
त्यांचा शतर्ू काय म्हणेल हे मला माहीतआहे. आम्हीआमच्या
सामथ्यार्ने िजंकलो. इसर्ाएलांचा नाश काही परमेश्वरामुळे
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झाला नाही, अशी ते बढाई मारतील. 28 इसर्ाएल राष्ट्र
िवचारशनू्य आहे, त्यास समज म्हणनू नाहीच. 29 ते शहाणे
असते तर त्यांना समजले असते. त्यांनी पुढच्या पिरणामांचा
िवचार केलाअसता. 30एकमनुष्य हजारांचा पाठलागकरुशकेल
काय? दोघेजण दहा हजारांना सळो की पळे करून सोडू शकतील
का? परमेश्वरानेच या जमावलाआपल्या शतर्ूच्या हवाली केले
तरच ते शक्य आहे. खंद्या दुगार्समान असणार्या परमेश्वराने
त्यांना गुलामांसारखे िवकले तरच असे घडेल. 31 आपल्या
शतरं्ूचा दुगर् म्हणजे परमेश्वर आपल्या अभेद्य िकल्यासारख्या
परमेश्वराच्या तोडीचा नाही हे तेही कबलू करतात. 32 सदोम
आिण गमोरा येथल्यापर्माणे त्यांची दर्ाके्ष िवषारी आहेत त्यांचे
घोस कडूच आहेत. 33 त्यांची दर्ाके्ष कडू जहर आिण दर्ाक्षरस
अजगराचे िवषारी गरळासमानआहे. 34परमेश्वर म्हणतो अथार्त
ही िशक्षा सध्या मी राखनू ठेवली आहे. माझ्या भांडारात
ती बंदीस्त ठेवली आहे. 35 अनवधानाने त्यांच्या हातनू काही
दुष्कृत्ये घडायची मी वाट पाहत आहे. त्यांनी काही वावगे केले
की त्यांचा संकटकाळ आलाच म्हणनू समजा मी त्यांना िशक्षा
करीन. 36 परमेश्वर आपल्या पर्जेची कसोटी पाहील. आपल्या
सेवकांवर दया दाखवील. पण गुलाम तसेच स्वतंतर् यांना तो
स ाहीन, असहाय्य करून सोडील. 37 परमेश्वर म्हणेल, कोठे
आहेत ते खोटे देव? तुम्ही आशर्यासाठी ज्याच्याकडे धाव
घेतलीत तो कुठे आहे तुमचा दुगर्? 38 ते खोटे दैवत तुमच्या
यज्ञातील चरबी खाणारे, तुम्ही अपर्ण केलेल्यातील दर्ाक्षरस
पर्ाशन करणारे दैवत कोठे आहेत? तेव्हा त्या दैवतांनीच उठून
यावे व तुम्हास साहाय्य करावे! 39 तेव्हा आता पाहा, मीच
खरा आिण एकमेव देव आहे. अन्य कोणी नाही. लोकांचा
तारक मीआिण मारकही मीच, त्यांना घायाळ करणारा मी आिण
त्यातनू बरे करणाराही मीच. माझ्या समथर् हातांमधनू कोणीही
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कोणालाही सोडवू शकत नाही! 40आकाशाकडे बाहू उभारुन मी
हे वचन देतआहे. मी सनातनआहे हे सत्य असेल तर या गोष्टी
खर्या होतील. 41माझी लखलखाती तलवार परजनू मी शतरं्ूना
शासन करीन. ते याच िशके्षला पातर् आहेत. 42माझे शतर्ू ठार
होतील. त्यांचा पाडाव होईल ते कैद होतील. माझ्या बाणांची
टोके त्यांच्या रक्ताने माखतीलआिणमाझे तलवारीचे पाते शतर्ू
सैन्याचा िशरच्छेद करील. 43समस्त राष्ट्रांनो, देवाचा पर्जेचा
जयजयकार करा. कारण हा देव आपल्या सेवकांच्या बाजनेू
उभा राहतो. आपल्या सेवकांचा संहार करु पाहणार्यांना शासन
करतो. शतर्ूला योग्य अशी िशक्षा देतो. आिण आपली
पर्जा आिण पर्देश ह्यांच्यासाठी पर्ायिश्चत करतो. 44मोशेने
या गीताचे शब्द सवर् इसर्ाएलांना ऐकू जातील असे ऐकवले.
ननूाचा पुतर् होशा (म्हणजेच, यहोशवा) मोशेबरोबर होता.
45ह्यापर्माणे मोशेने ही सवर् वचने इसर्ाएल लोकांस सांगण्याचे
संपिवल्यावर 46 मोशे लोकांस म्हणाला, “मी ज्या गोष्टी आज
सांगतो त्या लक्षपवूर्क ऐका. आपल्या मुलाबाळांनाही या
िनयमशास्तर्ाचे काटेकोरपणे पालन करायला सांगा. 47 त्यांचे
महत्व कमी लेखू नका. या आज्ञांवरच तुमचे जीवन अवलंबनू
आहे. त्यायोगेच तुम्ही आपल्याला िमळणार असलेल्या त्या
यादन नदीपलीकडच्या पर्देशात दीघर्काळ वास्तव्य कराल.”

48 त्याच िदवशी परमेश्वर मोशेशी बोलला. तो म्हणाला,
49 “मवाब देशात, यरीहो शहराच्या समोर अबारीम पवर्तांमध्ये
जो नबो डोंगर आहे त्या डोंगरावर जा. मी इसर्ाएलांना जो
कनान देश देणारआहेतो तू तेथनू पाहू शकशील. 50याडोंगरावर
तुझे िनधन होईल. तुझा भाऊ अहरोन हा जसा होर डोंगरावर
मृत्यू पावल्यावर स्वजनांना िमळाला तसेच तुझे होईल. 51कारण
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तुम्ही दोघांनीही माझ्यािवरूद्ध पाप केले आहे. कादेश जवळच्या
मरीबा झर्यापाशी तुम्ही होता. सीन वाळवंटातील ही गोष्ट
आहे. तेथे इसर्ाएलांसमोर तुम्ही माझा िवश्वासघात केला तसेच
मला पिवतर् मानले नाही. 52 तेव्हा मी इसर्ाएलांना देणार
असलेली भमूी तू पाहू शकतोस पण तुझे तेथे जाणे होणार नाही.”

33

1 देवाचा भक्तमोशे याने इसर्ाएललोकांसआपल्या मृत्युपवूी र्
असा आशीवार्द िदला, तो असाः 2 “परमेश्वर सीनाय येथनू
आला. उष:कालच्या पर्काशापर्माणे तो सेईर वरुन आला,
पारान डोंगरावरुन पर्काशला, दहा हजार देवदतूांसमवेत आला
देवाचे समथर् सैिनक त्याच्याबरोबर होते. 3 परमेश्वराचे आपल्या
लोकांवर खरेच फार परे्म आहे. त्याची पिवतर् पर्जा त्याच्या
हातात आहे. ते लोक त्याच्या पायाशी बसनू त्याच्याकडून
िशकवण घेतात. 4 मोशेने आम्हास िनयमशास्तर् िदले. ती
िशकवण याकोबाच्या लोकांची ठेव आहे. 5 इसर्ाएलचे सवर् वंश
आिण त्यांचे पर्मुखआले तेव्हा परमेश्वर यशुरुनचा राजा झाला.
6 रऊबेनचे लोक मोजकेच असले तरी ते जगोत, त्यांना मरण न
येवो.” 7मोशेने यहदूाला हाआशीवार्द िदला: “परमेश्वरा, यहदूा
तुझ्याकडे मदत मागेल तेव्हा त्याचे ऐक. त्याच्या लोकांची व
त्यांची गाठभेट करून दे. त्यास शक्तीशाली करआिण शतर्ूला
पराभतू करण्यात त्यास साहाय्यकारी हो.” 8 लेवीिवषयी मोशे
असे म्हणाला: “लेवी तुझा खरा अनुयायी आहे. तो थुम्मीम
व उरीम बाळगतो. मस्सा येथे तू लेवीची कसोटी पािहलीस.
मरीबाच्या झर्याजवळ, ते तुझेच आहेत याची तू कसोटी करून
घेतलीस. 9 हे परमेश्वरा, आपल्या कुटंुिबयांपेक्षाही त्यांनी
तुला आपले मानले. आपल्या आईवडीलांची कदर केली नाही.
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भाऊबंदांना ओळख दाखवली नाही. पोटच्या पोरांची पवार्
केली नाही. पण तुझ्या आज्ञांचे पालन केले. तुझा पिवतर्
करार पाळला. 10 ते तुझे िवधी याकोबाला, िनयमशास्तर्
इसर्ाएलाला िशकवतील. तुझ्यापुढे धपू जाळतील. तुझ्या
वेदीवर होमबली अपर्ण करतील. 11 परमेश्वरा, जे जे लेवीचे
आहे त्यास आशीवार्द दे. ते जे करतील त्याचा िस्वकार कर.
त्यांच्यावर हल्ला करणार्यांचा संहार कर. त्यांच्या शतरं्ूना पार
नेस्तनाबतू करून टाक.” 12 बन्यामीन िवषयी मोशे म्हणाला,
“बन्यामीन परमेश्वरास िपर्य आहे. तो परमेश्वरापाशी सुरिक्षत
राहील. देव त्याचे सदोिदत रक्षण करील. आिण परमेश्वराचे
वास्तव्य त्याच्या देशात राहील.” 13योसेफािवषयी तो म्हणाला,
“योसेफाच्या भमूीवर परमेश्वराची कृपादृष्टी असो. परमेश्वरा,
त्यांच्या देशात आकाशातनू पावसाचा वषार्व कर आिण त्यांच्या
भमूीतनू मुबलक पाणी दे. 14 सयूार्मुळे उत्कृष्ट फिलत त्यांच्या
पदरात पडो. आिण पर्त्येक मिहना* आपली उत्कृष्ट फळे
त्यास देवो. 15 टेकड ा आिण पुरातन पवर्त यांच्यातील अमलू्य
िजन्नस त्यांना िमळोत. 16 धरतीचा उ मातील उ म ठेवा
योसेफाला िमळो. योसेफाची आपल्या भाऊबंदापासनू ताटातटू
झाली होती. तेव्हा जळत्या झुडूपातल्या, परमेश्वराचा दुवा
त्यास िमळो. 17पर्थम जन्मलेल्या गोर्हासारखा त्याचा पर्ताप
आहे. त्याचे िशंगे रानबैलाच्या िशंगांपर्माणे आहेत. ते लोकांवर
चढाई करून त्यांना पृथ्वीच्या सीमेपयर्ंत ढकलतील. असे
मनश्शेचे हजारो आिण एफ्राइमचे लाखो आहेत.” 18 मोशे
जबुलनूबद्दल म्हणाला, “जबुलनूा, बाहेर जाल तेव्हा आनंद
करा. इस्साखारा आपल्या डेर्यात आनंदाने राहा. 19 ते लोकांस
आपल्या डोंगरावर बोलावतील. तेथे ते योग्य यज्ञ करतील.
समुदर्ातील धन आिण वाळूतील खिजना हस्तगत करतील.”
20 गादिवषयी मोशे म्हणाला, “गादाचा िवस्तार करणारा देव
* 33:14
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धन्य होय. गाद िसंहासारखा आहे. तो आधी दबा धरून
बसतो. आिण सावजावर हल्ला करून त्याच्या िचंधड ा करतो.
21 स्वतःसाठी तो उ म भाग ठेवतो. राजाचा वाटा स्वतःला
घेतो. लोकांचे पर्मुख त्याच्याकडे येतात. जे परमेश्वराच्या
दृष्टीने न्यायाने, ते तो करतो. इसर्ाएलाच्या लोकांसाठी जे
उिचत तेच करतो.” 22 दान िवषयी मोशे म्हणाला, “दान म्हणजे
िसंहाचा छावा. तो बाशान मधनू झेप घेतो.” 23 नफताली
िवषयी मोशेने सांिगतले, “नफताली, तू सवर् चांगल्या गोष्टीने
समाधानी त्या तुला भरभरून िमळतील. तुझ्यावर परमेश्वराचा
आशीवार्द राहील. गालील तलावाजवळचा पर्देश तुला
िमळेल.” 24 आशेर िवषयी मोशने असे सांिगतले, “आशेरला
सवार्त अिधक आशीवार्द िमळोत. तो आपल्या बांधावांना िपर्य
होवो. त्याचे पाय तेलाने माखलेले राहोत. 25 तुमच्या दरवाजांचे
अडसर लोखंडाचे व िपतळेचे असोत. तुमचे सामथ्यर् आयुष्यभर
राहो.” 26 हे यशुरुना! परमेश्वर देवासारखा कोणी नाही. तुझ्या
साहाय्यासाठी, मेघांवर आरुढ होऊन तो आपल्या पर्तापाने
आकाशातनू तुझ्या मदतीला येतो. 27 देव सनातन आहे. तो
तुझेआशर्यस्थानआहे. देवाचे सामथ्यर् सवर्काळ राहते! तो तुझे
रक्षण करतो. तुझ्या शतरं्ूना तो तुझ्या पर्देशातनू हुसकावनू
लावेल. शतरं्ूना नष्ट कर असे तो म्हणतो. 28 म्हणनू इसर्ाएल
सुरिक्षत राहील. याकोबाची िवहीर त्यांच्या मालकीची आहे.
धान्याने व दर्ाक्षरसाने संपन्न अशी भमूी त्यांना िमळेल. त्या
पर्देशावर भरपरू पाऊस पडेल. 29 इसर्ाएला, तू आशीवार्दीत
आहेस. इतर कोणतेही राष्ट्र तुझ्यासारखे नाही. परमेश्वराने
तुला वाचवले आहे. भक्कम ढालीपर्माणे तो तुझे रक्षण करतो.
परमेश्वर म्हणजे तळपती तलवार. शतरं्ूना तुझी दहशत वाटेल.
त्यांची महान िठकाणे तू तुडवशील!
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34

1 मवाब पर्देशातील यादन खोर्यातनू िपसगा पवर्ताच्या
माथ्यावरील नबो नामक िशखरावर मोशे चढून गेला. यरीहो
समोरील यादन पलीकडचा हा भाग. परमेश्वराने मोशेला
िगलादपासनू दानपयर्ंत सवर् िगलाद पर्देश, 2 नफताली,
एफ्राईम व मनश्शेचा सवर् पर्देश दाखवला. पिश्चमेकडल्या
भमूध्य समुदर्ापयर्ंतचा यहदूाचा सवर् पर्देश दाखवला. 3 तसेच
नेगेब आिण सोअरापासनू यरीहो या खजुराच्या झाडांच्या
नगरापयर्ंतचे खोरे हेही दाखवले. 4 परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“अबर्ाहाम, इसहाक आिण याकोब यांना कबलू केलेला हाच तो
पर्देश. त्यांच्या वंशजांना तो द्यायचे मी त्यांना वचन िदले आहे.
तुला मी तो पाहू िदला पण तू येथे जाणार नाहीस.” 5 मग
परमेश्वराचा सेवक मोशे त्या मवाबाच्या पर्देशात मरण पावला.
असे घडणार हे परमेश्वराने त्यास सांिगतले होतेच. 6 मवाबात
मोशेचे परमेश्वराने दफन केले. बेथ-पौरासमोरच्या खोर्यात हा
भागआला. पण मोशेची कबर नेमकी कोठेआहे हेआजतागायत
कोणाला कळलेले नाही. 7 मोशे मरण पावला तेव्हा एकशेवीस
वषार्चा होता. तेव्हाही त्याची पर्कृती क्षीण झाली नव्हती व
दृष्टी चांगली होती. 8 इसर्ाएल लोकांनी मोशेसाठी तीस िदवस
शोक केला. त्या काळात ते मवाबातील यादन खोर्यात रािहले.
9मोशेने यहोशवावरआपले हात ठेवनू त्यास नवा पुढारी म्हणनू
नेमले होते. त्यामुळे ननूाचा पुतर् यहोशवा याला ज्ञानाचा
आत्मा पर्ाप्त झाला होता. म्हणनू इसर्ाएल लोक त्याच्या
आजे्ञत वागू लागले. परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्यापर्माणे
त्यांनीआचरण ठेवले. 10इसर्ाएलात मोशे सारखा दुसरा संदेष्टा
आजपयर्ंत झाला नाही. परमेश्वरास मोशेचा पर्त्यक्ष पिरचय
होता. 11 िमसर देशामध्ये महान चमत्कार करून दाखवायला
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परमेश्वराने मोशेला पाठवले. िमसर देशामध्ये फारो, त्याचे सेवक
व सवर् लोकांनी हे चमत्कार पािहले. 12 मोशेने करून दाखवले
तसे चमत्कार व भयकारक गोष्टी दुसर्या कोणा संदेष्ट ाने करून
दाखवल्या नाहीत. इसर्ाएलाच्या सवर् लोकांनी त्याची ही कृत्ये
पािहली.
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