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പുറപ്പാടുപുസ്തകം

ഇ്രസാേയല്യർ പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു
1 യാേക്കാബിേനാടുകൂെട,
കുടുംബസേമതം ഈജിപ്റ്റിൽ വന്ന
ഇ്രസാേയൽമക്കള െട േപരുകൾ
ഇവയാണ്:

2രൂേബൻ,ശിെമേയാൻ, േലവി, െയഹൂദാ,
3യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ, െബന്യാമീൻ,
4ദാൻ,നഫ്താലി,
ഗാദ്,ആേശർ.

5 യാേക്കാബിൽനിന്നു ജനിച്ചവർ ആെക
എഴുപതുേപരായിരുന്നു;* േയാേസഫ്
മുേമ്പതെന്നഈജിപ്റ്റിൽആയിരുന്നു.

6 വർഷങ്ങൾ കടന്നുേപായി, േയാേസഫും
സേഹാദരന്മാരും ആ തലമുറ മുഴുവനും
മരിച്ച . 7 എന്നാൽ അവരുെട പിൻഗാമികളായ
ഇ്രസാേയല്യർ, സന്താനസമൃദ്ധിയുള്ളവരായി
അത്യധികം വർധിച്ച ;അവർ ്രപബലെപ്പട്ട . േദശം
അവെരെക്കാണ്ടുനിറഞ്ഞു.

8 കാലങ്ങൾ കടന്നുേപായി, േയാേസഫിെന
അറിയാത്ത മെറ്റാരു രാജാവ് ഈജിപ്റ്റിെന്റ
ഭരണാധിപനായിത്തീർന്നു. 9 അേദ്ദഹം തെന്റ

* 1:5 ചാവുകടൽ ചുരുളിലും പഴയനിയമ ്രഗീക്കു പതിപ്പിലും
എഴുപത്തഞ്ച.് അ.്രപ. 7:14 കാണുക. ഉൽ. 46:27-െല കുറിപ്പ്
കാണുക.
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ജനങ്ങേളാട,് “ഇതാ, ഇ്രസാേയല്യർ നെമ്മക്കാൾ
എണ്ണത്തിൽ െപരുകി ്രപബലരായിരിക്കുന്നു.
10 നാം അവേരാടു ത്രന്തപൂർവം െപരുമാറണം;
അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ ഇതിലും െപരുകുകയും
ഒരു യുദ്ധം െപാട്ടിപ്പ റെപ്പടുേമ്പാൾ ശ്രതുക്കേളാടു
േചർന്നു നമുെക്കതിേര യുദ്ധംെചയ്യ കയും രാജ്യം
വിട്ട േപാകുകയും െചയ്യ ം”എന്നുപറഞ്ഞു.

11 അതനുസരിച്ച,് ഇ്രസാേയല്യെരെക്കാണ്ടു
കഠിനമായി പണിെയടുപ്പിക്കാനും അവെര
പീഡിപ്പിക്കാനുമായി ഈജിപ്റ്റ കാർ
അവരുെടേമൽ േമൽേനാട്ടക്കാെര നിയമിച്ച ;
അവർ ഫറേവാനുേവണ്ടി പീേഥാം,
രെമേസസ് എന്നീ സംഭരണനഗരങ്ങൾ
ഇ്രസാേയല്യെരെക്കാണ്ട് പണിയിപ്പിച്ച .
12 എന്നാൽ പീഡനം വർധിക്കുന്നതനുസരിച്ച്
അവരുെട എണ്ണം വർധിക്കുകയും അവർ
എല്ലായിടത്തും പരക്കുകയും െചയ്തു.
അതുെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റ കാർ ഇ്രസാേയല്യെര
ഭയെപ്പട്ട . 13 ഈജിപ്റ്റ കാർ ്രകൂരമായി
അവെരെക്കാണ്ടു പണിെയടുപ്പിച്ച .
14 ഇഷ്ടികയും കളിമണ്ണ ംെകാണ്ടുള്ള
േവലയും വയലിെല എല്ലാത്തരം േജാലികള ം
കഠിനാധ്വാനവുംെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റ കാർ
അവരുെട ജീവിതം കയ ്പുള്ളതാക്കി. അവരുെട
കഠിനേജാലികളിെലല്ലാം ഈജിപ്റ്റ കാർ
അവേരാടു ്രകൂരമായി െപരുമാറി.

15ഈജിപ്റ്റ രാജാവ്എ്രബായസൂതികർമിണികളായ†

ശി്രപാ, പൂവാ എന്നിവേരാട,് 16 “നിങ്ങൾ
† 1:15 അതായത്, ്രപസവശു്രശൂഷെചയ്യന്നവർ.
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എ്രബായസ്്രതീകെള ്രപസവേവളയിൽ
പരിചരിക്കയും അവെര ്രപസവക്കിടക്കയിൽ
നിരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ കുട്ടി
ആണാെണങ്കിൽ അതിെന െകാന്നുകളയുകയും
െപണ്ണാെണങ്കിൽ ജീവിക്കാൻഅനുവദിക്കുകയും
െചയ്യണം” എന്നു കൽപ്പിച്ച . 17 ആ
സൂതികർമിണികൾ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട,് ഈജിപ്റ്റ രാജാവ്
തങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല
്രപവർത്തിച്ചില്ല; ആൺകുട്ടികെള അവർ
ജീവേനാെട രക്ഷിച്ച . 18 ഇതറിഞ്ഞ
ഈജിപ്റ്റ രാജാവ് അവെര ആളയച്ച വരുത്തി
അവേരാട്, “നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന െചയ്തെതന്ത?്
ആൺകുട്ടികള െട ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നത്
എന്തിന?്”എന്ന്ആരാഞ്ഞു.

19 സൂതികർമിണികൾ ഫറേവാേനാട്,
“എ്രബായസ്്രതീകൾ ഈജിപ്റ്റിെല
സ്്രതീകെളേപ്പാെലയല്ല; അവർ
ചുറുചുറുക്കുള്ളവരാണ;് സൂതികർമിണികൾ
എത്തുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന അവർ
്രപസവിച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കും” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

20 അതുെകാണ്ടു ൈദവം ആ
സൂതികർമിണികേളാടു കരുണ കാണിച്ച ;
ഇ്രസാേയൽജനം െപരുകുകയും എണ്ണത്തിൽ
്രപബലരായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
21 സൂതികർമിണികൾ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് അവിടന്ന് അവർക്കും
കുടുംബവർധനനൽകി.

22പിെന്നഫറേവാൻതെന്റസകലജനങ്ങേളാടും,
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“എ്രബായർക്കു ജനിക്കുന്ന എല്ലാ
ആൺകുട്ടികെളയും നിങ്ങൾ ൈനൽനദിയിൽ
എറിഞ്ഞുകളയണം; െപൺകുട്ടികെള ജീവിക്കാൻ
അനുവദിക്കുക”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

2
േമാശയുെട ജനനം

1 ഈ സമയം േലവിേഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു
പുരുഷൻ ഒരു േലവ്യസ്്രതീെയ വിവാഹംെചയ്തു;
2 അവൾ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച .
അഴകുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നു കണ്ടിട്ട്
അവൾ അവെന മൂന്നുമാസം ഒളിപ്പിച്ച െവച്ച .
3 എന്നാൽ അവെന ഒളിപ്പിച്ച െവക്കാൻ
ഒട്ട ം കഴിയാതായേപ്പാൾ അവൾ ഒരു
ഞാങ്ങണെപ്പട്ടകം വാങ്ങി അതിേന്മൽ പശയും
കീലും േതച്ച,് കുട്ടിെയ അതിൽ കിടത്തി,
ൈനൽനദീതീരത്തു ഞാങ്ങണകൾക്കിടയിൽ
െവച്ച . 4 അവന് എന്തു സംഭവിക്കുെമന്നു
േനാക്കിെക്കാണ്ട്, ശിശുവിെന്റ സേഹാദരി
കുറച്ചകെല മാറിനിന്നു.

5 ഉടെനതെന്ന ഫറേവാെന്റ പു്രതി നദിയിൽ
കുളിക്കാൻ വന്നു. അവള െട പരിചാരികമാർ
നദിക്കരയിലൂെട നടക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ
ആ െപട്ടകം ഞാങ്ങണകൾക്കിടയിൽ കണ്ടിട്ട്
അെതടുക്കാൻതെന്റദാസിെയഅയച്ച . 6അവൾ
അതു തുറന്നേപ്പാൾ കുട്ടിെയ കണ്ടു. കുട്ടി
കരയുകയായിരുന്നു. അവൾക്ക് അവേനാടു
സഹതാപം േതാന്നി. “ഇത് എ്രബായശിശുക്കളിൽ
ഒന്നാണ്,”അവൾപറഞ്ഞു.
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7 അേപ്പാൾ ആ ശിശുവിെന്റ സേഹാദരി
ഫറേവാെന്റ പു്രതിേയാട,് “നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിഈ
കുഞ്ഞിെന പരിചരിക്കാൻ ഞാൻ െചന്ന് ഒരു
എ്രബായസ്്രതീെയ െകാണ്ടുവരെട്ടേയാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

8 “ഉവ്വ,് െപായ്െക്കാൾക,” ഫറേവാെന്റ
പു്രതി മറുപടി പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച്
െപൺകുട്ടി െചന്ന്, അവെന്റ അമ്മെയ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു. 9 ഫറേവാെന്റ പു്രതി
അവേളാട,് “എനിക്കുേവണ്ടി ഈ കുഞ്ഞിെന
െകാണ്ടുേപായി മുലയൂട്ടിവളർത്തുക; നിെന്റ
േസവനത്തിനു ഞാൻ ്രപതിഫലം തരാം”
എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ആ സ്്രതീ
ൈപതലിെന െകാണ്ടുേപായി വളർത്തി. 10 കുട്ടി
വളർന്നേപ്പാൾ, അവൾ അവെന ഫറേവാെന്റ
മകള െട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ
രാജകുമാരിയുെട മകനായിത്തീർന്നു. “ഞാൻ
ഇവെന െവള്ളത്തിൽനിന്ന് എടുത്തു,” എന്നു
പറഞ്ഞ് ആ രാജകുമാരി അവന് േമാശ എന്നു
േപരിട്ട .

േമാശ മിദ്യാനിേലക്ക്ഓടിേപ്പാകുന്നു
11 ചില വർഷങ്ങൾകഴിഞ്ഞ—്േമാശ
മുതിർന്നതിനുേശഷം—ഒരിക്കൽ തെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട അടുക്കൽ െചന്ന് അവരുെട
കഠിനാധ്വാനം േനരിട്ട കണ്ടു; സ്വജനത്തിൽെപ്പട്ട
ഒരു എ്രബായെന ഒരു ഈജിപ്റ്റ കാരൻ
അടിക്കുന്നത് അേദ്ദഹം കണ്ടു. 12 ചുറ്റ ം
േനാക്കി ആരും ഇെല്ലന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം ഈജിപ്റ്റ കാരെന െകാന്നു മണലിൽ
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മറവുെചയ്തു. 13 അടുത്തദിവസം അേദ്ദഹം
പുറേത്തക്കു േപായേപ്പാൾ രണ്ട് എ്രബായർ
ശണ്ഠയിടുന്നതു കണ്ടു. കുറ്റക്കാരേനാട,് “നീ
നിെന്റ സ്േനഹിതെന അടിക്കുന്നെതന്ത?്” എന്ന്
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

14 “നിെന്ന ഞങ്ങള െട അധികാരിയും
ന്യായാധിപനുമായി നിയമിച്ചതാര?്
ഈജിപ്റ്റ കാരെന െകാന്നതുേപാെല എെന്നയും
െകാല്ലാെമന്നാേണാ നിെന്റ വിചാരം?” അവൻ
േചാദിച്ച . അേപ്പാൾ േമാശ, “ഞാൻ െചയ്തത്
എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകാണും” എന്നു ചിന്തിച്ച്
ഭയെപ്പട്ട .

15ഫറേവാൻ ഈ കാര്യം േകട്ടേപ്പാൾ േമാശെയ
െകാല്ല ന്നതിന് അേന്വഷിച്ച . എന്നാൽ
േമാശ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് മിദ്യാനിൽ
താമസിക്കാനായി ഓടിേപ്പായി;അവിെടഅേദ്ദഹം
ഒരു കിണറ്റിനരിെക ഇരുന്നു. 16 മിദ്യാനിെല ഒരു
പുേരാഹിതന് ഏഴു പു്രതിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർ തങ്ങള െട പിതാവിെന്റ ആട്ടിൻപറ്റത്തിനു
കുടിക്കാനുള്ള െവള്ളം േകാരി െതാട്ടികളിൽ
നിറയ്ക്കാൻ അവിെട എത്തി. 17ചില ഇടയന്മാർ
വന്ന് അവെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. എന്നാൽ േമാശ
എഴുേന്നറ്റ് അവെര സഹായിച്ച . അവരുെട
ആട്ടിൻപറ്റത്തിനു െവള്ളം െകാടുത്തു.

18 അവർ പിതാവായ െരയൂേവലിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
അവേരാട്, “നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇ്രതയും േനരേത്ത
മടങ്ങിെയത്തിയെതങ്ങെന?”എന്നു േചാദിച്ച .

19 അതിന് അവർ, “ഒരു ഈജിപ്റ്റ കാരൻ
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ഞങ്ങെളഇടയന്മാരുെടൈകയിൽനിന്നുരക്ഷിച്ച .
അേദ്ദഹം ഞങ്ങൾക്കും ആട്ടിൻപറ്റത്തിനും
െവള്ളം േകാരിത്തരികയും െചയ്തു” എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു.

20അേപ്പാൾഅേദ്ദഹം പു്രതിമാേരാട,് “അേദ്ദഹം
എവിെട? നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത വിട്ടിട്ട േപാന്നത്
എന്ത?് നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത ഭക്ഷണത്തിനു
ക്ഷണിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

21 േമാശ ആ മനുഷ്യേനാടുകൂെട
താമസിക്കാെമന്നു സമ്മതിച്ച . അേദ്ദഹം
തെന്റ മകൾ സിേപ്പാറെയ േമാശയ്ക്കു
വിവാഹംെചയ്തുെകാടുത്തു. 22 തുടർന്നു
സിേപ്പാറ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച . “അന്യനാട്ടിൽ
ഞാെനാരു ്രപവാസിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു,”
എന്നു പറഞ്ഞ് േമാശ അവന് െഗർേശാം എന്നു
േപരിട്ട .

23 വളെര നാള കൾക്കുേശഷം
ഈജിപ്റ്റ രാജാവ് മരിച്ച . ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
തങ്ങള െട അടിമേവലനിമിത്തം ഞരങ്ങി
നിലവിളിച്ച . അടിമേവലനിമിത്തം
അവരിൽനിന്നുയർന്ന നിലവിളി ൈദവത്തിെന്റ
അടുക്കൽ എത്തി. 24 ൈദവം അവരുെട
ദീനേരാദനം േകട്ട ; അ്രബാഹാമിേനാടും
യിസ്ഹാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടുമുള്ള
തെന്റ ഉടമ്പടി അവിടന്ന് ഓർത്തു. 25 ൈദവം
ഇ്രസാേയൽമക്കെള കടാക്ഷിച്ച ; ൈദവം
അവെരക്കുറിച്ച ചിന്തിച്ച .

3
േമാശയുംഎരിയുന്നപടർപ്പ ം
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1 ഈ സമയം േമാശ തെന്റ
അമ്മായിയപ്പനും മിദ്യാനിെല പുേരാഹിതനുമായ
യിേ്രതായുെട* ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
േമയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു;
ആട്ടിൻപറ്റെത്ത നയിച്ച െകാണ്ട് അേദ്ദഹം
മരുഭൂമിക്കപ്പ റം ൈദവത്തിെന്റ പർവതമായ
േഹാേരബിൽ† എത്തി. 2 അവിെട
യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഒരു മുൾപ്പടർപ്പിനുള്ളിൽ
അഗ്നിജ്വാലയിൽ അേദ്ദഹത്തിന് ്രപത്യക്ഷനായി.
മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തുന്നുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും
അതു െവന്തുേപാകുന്നിെല്ലന്ന് േമാശ കണ്ടു.
3 “മുൾപ്പടർപ്പ് െവന്തുേപാകാതിരിക്കുന്ന ഈ
അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച എെന്തന്ന് ഞാൻ
അടുത്തുെചന്നു േനാക്കെട്ട,” എന്ന് േമാശ
തേന്നാടുതെന്നപറഞ്ഞു.

4 അതു കാണാൻ അേദ്ദഹം
അടുത്തുെചല്ല ന്നത് യേഹാവ കണ്ടു. ൈദവം
മുൾപ്പടർപ്പിനുള്ളിൽനിന്നും അവെന, “േമാേശ!
േമാേശ!”എന്നുവിളിച്ച .

“അടിയൻഇതാ,”എന്ന് േമാശവിളിേകട്ട .
5 “ഇവിേടക്ക് അടുത്തുവരരുത.് നീ നിൽക്കുന്ന
സ്ഥലം വിശുദ്ധഭൂമിയാകുകയാൽ നിെന്റ െചരിപ്പ്
അഴിച്ച മാറ്റ ക,” എന്നു ൈദവം കൽപ്പിച്ച .
6 “ഞാൻ നിെന്റ പിതാവിെന്റ‡ ൈദവവും
അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ
ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും ആകുന്നു,”

* 3:1 േമാശയുെട അമ്മായിയപ്പൻ െറയൂേവൽ, യിേ്രതാ
എന്നീ രണ്ട് േപരുകളിലാണ് അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത.് † 3:1
സീനായി പർവതത്തിെന്റ മെറ്റാരുേപര.് ‡ 3:6 ചി.ൈക.്രപ.
പിതാക്കന്മാരുെട
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എന്നും അവിടന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. അേപ്പാൾ
േമാശ മുഖം മറച്ച ; ൈദവെത്ത േനാക്കാൻ
അേദ്ദഹം ഭയെപ്പട്ട .

7 യേഹാവ ഇങ്ങെന അരുളിെച്ചയ്തു,
“ഈജിപ്റ്റിൽ എെന്റ ജനത്തിെന്റ കഷ്ടത
ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അടിമകള െട
േമൽേനാട്ടക്കാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുെട
നിലവിളി ഞാൻ േകട്ട . ഞാൻ അവരുെട
സങ്കടം അറിയുന്നു. 8 അതുെകാണ്ട്
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ൈകയിൽനിന്ന് അവെര
വിടുവിക്കുന്നതിനും അവെര ആ േദശത്തുനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച് നല്ലതും വിശാലവുമായ
േദശേത്തക്ക;് പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശേത്തക്ക—്കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അേമാര്യർ,
െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട
സ്ഥലേത്തക്കു—െകാണ്ടുേപാകുന്നതിനു ഞാൻ
ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു. 9 ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
നിലവിളി എെന്റ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു;
ഈജിപ്റ്റ കാർ അവെര പീഡിപ്പിക്കുന്നതു
ഞാൻ കാണുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
10 ആകയാൽ നീ ഇേപ്പാൾ െചല്ല ക, എെന്റ
ജനമായ ഇ്രസാേയൽമക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവരാൻ ഞാൻ നിെന്ന
ഫറേവാെന്റഅടുക്കേലക്ക്അയയ്ക്കും.”

11എന്നാൽ േമാശ ൈദവേത്താട്, “ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽ െചല്ലാനും ഇ്രസാേയല്യെര
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുേപാരാനും എനിക്ക്
എന്തു േയാഗ്യതയാണുള്ളത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

12 അതിനു ൈദവം, “ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കും. നിെന്ന
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അയച്ചിരിക്കുന്നതു ഞാൻതെന്ന എന്നതിന് ഇത്
ഒരത്ഭുതചിഹ്നമായിരിക്കും: നീ ഈ ജനെത്ത
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നതിനുേശഷം
നിങ്ങൾഈ മലയിൽ ൈദവെത്തആരാധിക്കും”
എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

13 “ഞാൻ ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
അടുത്തുെചന്ന് അവേരാട,് ‘നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം എെന്ന നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
പറയുേമ്പാൾ, അവിടെത്ത നാമം എന്ത?്’ എന്ന്
അവർ എേന്നാടു േചാദിച്ചാൽ, ഞാൻ അവേരാട്
എന്തു പറയണം?” എന്ന് േമാശ ൈദവേത്താടു
േചാദിച്ച .

14 ൈദവം േമാശേയാട,് “ഞാൻ ആകുന്നവൻ
ഞാൻ ആകുന്നു.§ ‘ഞാൻ ആകുന്നവൻ എെന്ന
നിങ്ങള െടഅടുേത്തക്ക്അയച്ചിരിക്കുന്നു’എന്നു
നീ ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു പറയണം” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

15 ൈദവം പിെന്നയും േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ ഇ്രസാേയല്യേരാട് ഇങ്ങെന
പറയണം, ‘നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ—അ്രബാഹാമിെന്റ
ൈദവവും യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും
യാേക്കാബിെന്റ ൈദവവും—എെന്ന നിങ്ങള െട
അടുക്കൽഅയച്ചിരിക്കുന്നു.’
“എെന്റശാശ്വതനാമം ഇതാണ്,
തലമുറതലമുറയായി
എെന്ന ഓർേക്കണ്ടത് ഈ
നാമത്താൽത്തെന്ന.

§ 3:14 അഥവാ,ഞാൻആയിരിക്കുന്നവൻഞാൻആയിരിക്കും.
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16 “നീ െചന്ന് ഇ്രസാേയല്യ േഗാ്രതത്തലവന്മാെര
വിളിച്ച കൂട്ടി അവേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയണം: ‘നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ, അ്രബാഹാമിെന്റയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും
ൈദവംതെന്ന, എനിക്കു ്രപത്യക്ഷനായി
എേന്നാട,് ഞാൻ നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കുകയും
ഈജിപ്റ്റ കാർ നിങ്ങേളാടു െചയ്തിട്ട ള്ളതു
കാണുകയുംെചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 17 ഈജിപ്റ്റിെല
നിങ്ങള െട ദുരിതങ്ങളിൽനിന്ന് നിങ്ങെള
രക്ഷിച്ച് കനാന്യർ, ഹിത്യർ, അേമാര്യർ,
െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട
േദശേത്തക്ക—്പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശേത്തക്കുതെന്ന, െകാണ്ടുവരുെമന്നു ഞാൻ
വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്നു.’

18 “ഇ്രസാേയല്യ േഗാ്രതത്തലവന്മാർ
നിെന്റ വാക്കു േകൾക്കും. അങ്ങെന
നീയും ഇ്രസാേയല്യ േഗാ്രതത്തലവന്മാരും
ഈജിപ്റ്റ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
അവേനാട്, ‘എ്രബായരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങെള സന്ദർശിച്ച . മരുഭൂമിയിൽ
മൂന്നുദിവസെത്തദൂരം യാ്രതെചയ്തുഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു യാഗം അർപ്പിക്കാൻ
ഞങ്ങെള അനുവദിക്കണേമ’ എന്നു പറയുക.
19 എന്നാൽ, ശക്തമാെയാരു ഭുജത്തിെന്റ
സമ്മർദത്താലല്ലാെത,ഈജിപ്റ്റ രാജാവ്നിങ്ങെള
േപാകാൻ അനുവദിക്കുകയിെല്ലന്നു ഞാൻ
അറിയുന്നു. 20ആകയാൽ ഞാൻ എെന്റ ൈക
നീട്ട കയും അവരുെട ഇടയിൽ െചയ്യാനിരിക്കുന്ന
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സകല അത്ഭുതങ്ങളാലും ഈജിപ്റ്റ കാെര
്രപഹരിക്കുകയും െചയ്യ ം. അതിനുേശഷംഅവൻ
നിങ്ങെളവിട്ടയയ്ക്കും.

21 “നിങ്ങൾ വിട്ട േപാരുേമ്പാൾ
െവറുംൈകേയാെട േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു
ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാരിൽ നിങ്ങള െടേനർക്ക്
അനുകൂലമേനാഭാവം ഉളവാക്കും. 22 ഓേരാ
സ്്രതീയും തെന്റ അയൽക്കാരിേയാടും
തെന്റ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഏെതാരു
സ്്രതീേയാടും െവള്ളിയും സ്വർണവുംെകാണ്ടുള്ള
ആഭരണങ്ങള ം വസ്്രതങ്ങള ം ആവശ്യെപ്പടണം;
അവ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും അണിയിക്കണം.
അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റ കാെര
െകാള്ളയടിേക്കണ്ടതാകുന്നു.”

4
േമാശയ്ക്കു നൽകെപ്പട്ടഅത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ

1 അതിന് േമാശ, “അവർ എെന്ന
വിശ്വസിക്കുകേയാ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുകേയാ െചയ്യാെത ‘യേഹാവ നിനക്കു
്രപത്യക്ഷനായിട്ടില്ല’ എന്നു പറയും” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

2 അേപ്പാൾ യേഹാവ അവേനാട്, “നിെന്റ
ൈകയിലിരിക്കുന്നത്എന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“ഒരു വടി,”അവൻഉത്തരംപറഞ്ഞു.
3 “അതു നിലത്തിടുക,” എന്ന് യേഹാവ
കൽപ്പിച്ച .
േമാശ അതു നിലത്തിട്ട . അെതാരു
പാമ്പായിത്തീർന്നു. അവൻ അതിെന്റ
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അടുത്തുനിന്ന് ഓടിമാറി. 4 പിെന്ന യേഹാവ
അവേനാട്, “നീ ൈകനീട്ടി അതിെന വാലിൽ
പിടിച്ച് എടുക്കുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച . അേപ്പാൾ
േമാശ ൈകനീട്ടി പാമ്പിെന പിടിച്ച ; അത്
അവെന്റ ൈകയിൽ വീണ്ടും വടിയായിത്തീർന്നു.
5 “ഇത,് അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ—അ്രബാഹാമിെന്റ ൈദവവും
യിസ്ഹാക്കിെന്റ ൈദവവും യാേക്കാബിെന്റ
ൈദവവും—നിനക്കു ്രപത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു
എന്ന് അവർ വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന,” എന്നു
ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്തു.

6 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ, “നിെന്റ ൈക
മാറിടത്തിൽ െവക്കുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
േമാശ ൈക മാറിടത്തിൽ െവച്ച ; അവൻ അതു
പുറെത്തടുത്തേപ്പാൾ അതു ഹിമംേപാെല
െവളത്തുകുഷ്ഠം*ബാധിച്ചിരുന്നു.

7 “നീ അതു വീണ്ടും മാറിടത്തിൽ െവക്കുക,”
എന്ന് അവിടന്നു കൽപ്പിച്ച . േമാശ വീണ്ടും
തെന്റ ൈക മാറിടത്തിൽ െവച്ച . അത്
അവൻ പുറെത്തടുത്തേപ്പാൾ, തെന്റ മറ്റ
ശരീരഭാഗങ്ങെളന്നേപാെലപൂർവസ്ഥിതിയിലായി.

8 തുടർന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു, “അവർ
നിെന്ന വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകേയാ ഒന്നാമെത്ത
അത്ഭുതചിഹ്നം ഗൗനിക്കാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്താൽ രണ്ടാമേത്തതിൽ വിശ്വസിേച്ചക്കും.
9 എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങളിലും
അവർവിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകേയാ നിെന്റവാക്കു

* 4:6 ത്വക്കിെന ബാധിക്കുന്ന വിവിധ േരാഗങ്ങൾക്ക് കുഷ്ഠം
എന്നതിനുപേയാഗിക്കുന്നഎ്രബായപദം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
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േകൾക്കാതിരിക്കുകേയാ െചയ്യ െന്നങ്കിൽ, നീ
ൈനൽനദിയിൽനിന്ന് െവള്ളം േകാരി ഉണങ്ങിയ
നിലത്ത് ഒഴിക്കണം. നീ നദിയിൽനിന്ന് എടുക്കുന്ന
െവള്ളംനിലത്ത് രക്തമായിത്തീരും.”

10 േമാശ യേഹാവേയാട,് “കർത്താേവ,
അവിടെത്ത ദാസേനാട് ക്ഷമിച്ചാലും; അടിയൻ
മുമ്പുതെന്നേയാ, അവിടന്ന് അടിയേനാടു
സംസാരിച്ചതിനുേശഷേമാ ഒരിക്കലും
വാക്ചാതുര്യമുള്ളവനായിരുന്നിട്ടില്ല. അടിയൻ
വിക്കനും തടിച്ച നാവുള്ളവനും ആകുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

11 യേഹാവ അവേനാട,് “മനുഷ്യെന്റ വായ്
െമനഞ്ഞതാര്? അവെന ബധിരേനാ മൂകേനാ
ആക്കുന്നതാര?് അവനു കാഴ്ച നൽകുന്നേതാ
അവെന അന്ധനാക്കുന്നേതാ ആര്?
യേഹാവയായ ഞാൻ അല്ലേയാ? 12 ഇേപ്പാൾ
േപാകുക; ഞാൻ നിെന്ന സംസാരിക്കാൻ
സഹായിക്കുകയും എന്തു പറയണെമന്നു നിനക്ക്
ഉപേദശിച്ച തരികയും െചയ്യ ം”എന്നുപറഞ്ഞു.

13 എന്നാൽ േമാശ, “അേയ്യാ, കർത്താേവ,
ദയവുെചയ്തു മറ്റാെരെയങ്കിലും
അയയ്ക്കണേമ”എന്നുപറഞ്ഞു.

14 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട േകാപം
േമാശയ്ക്കുേനേര ജ്വലിച്ച ; അവിടന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു: “േലവ്യനായ അഹേരാൻ
നിെന്റ സേഹാദരൻ അല്ലേയാ? അവനു
നന്നായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുെമന്നു
ഞാൻ അറിയുന്നു; നിെന്ന വന്നു കാണാൻ
അവൻ യാ്രതതിരിച്ച കഴിഞ്ഞു; നിെന്ന
കാണുേമ്പാൾ അവെന്റ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കും.
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15 പറേയണ്ടുന്ന വാക്കുകൾ നീ അവനു
പറഞ്ഞുെകാടുക്കുക. ഞാൻ നിെന്റ വാേയാടും
അവെന്റ വാേയാടുംകൂെട ഇരിക്കുകയും
എന്താണു െചേയ്യണ്ടെതന്നു നിങ്ങൾക്ക്
ഉപേദശിച്ച തരികയും െചയ്യ ം. 16 അവൻ
നിനക്കുപകരം ജനേത്താടു സംസാരിക്കും;
അവൻ നിെന്റ വക്താവും നീ അവനു
ൈദവവും എന്ന നിലയിലാകും. 17 എന്നാൽ
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കാൻഈവടിയും
നിെന്റൈകയിൽഎടുത്തുെകാള്ള ക.”

േമാശഈജിപ്റ്റിേലക്കു മടങ്ങുന്നു
18 പിെന്ന േമാശ തെന്റ അമ്മായിയപ്പനായ
യിേ്രതാവിെന്റ അടുക്കൽ തിരിെച്ചത്തി
അേദ്ദഹേത്താട,് “ഈജിപ്റ്റിൽ എെന്റ
സ്വജനങ്ങളിൽ ആെരങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പ േണ്ടാ
എന്ന്അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന്അവരുെടഅടുക്കൽ
േപാകാൻ എെന്ന അനുവദിക്കണം” എന്നു
പറഞ്ഞു.
അതിനു യിേ്രതാ, “സമാധാനേത്താെട
േപാകുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

19 യേഹാവ േമാശേയാടു മിദ്യാനിൽെവച്ച്,
“ഈജിപ്റ്റിേലക്കു മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാൾക;നിെന്ന
വധിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച പുരുഷന്മാെരല്ലാവരും
മരിച്ച േപായി” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു.
20 അങ്ങെന േമാശ തെന്റ ഭാര്യെയയും
പു്രതന്മാെരയും ഒരു കഴുതപ്പ റത്തു കയറ്റി,
അവെരയും കൂട്ടി തിരിെക ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
യാ്രതയായി. ൈദവത്തിെന്റ വടിയും അേദ്ദഹം
ൈകയിൽഎടുത്തു.
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21 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു,
“നീ ഈജിപ്റ്റിൽ െചല്ല േമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന
ഭരേമൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള സകല അത്ഭുതങ്ങള ം
ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക െചയ്യണം.എന്നാൽഞാൻ
അവെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുേമ്പാൾ ജനങ്ങെള
േപാകാൻ അവൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 22അേപ്പാൾ ഫറേവാേനാട,് ഇ്രപകാരം
പറയണം, ‘യേഹാവ ഇങ്ങെന അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഇ്രസാേയൽ എെന്റ പു്രതൻ, എെന്റ
ആദ്യജാതൻതെന്ന. 23 “എെന്ന ആരാധിക്കാൻ
എെന്റ പു്രതെന വിട്ടയയ്ക്കണം” എന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു പറഞ്ഞേല്ലാ. എന്നാൽ നീ അവെന
േപാകാൻ അനുവദിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
നിെന്റ പു്രതെന, നിെന്റ ആദ്യജാതെനത്തെന്ന,
െകാന്നുകളയും’എന്നുകൂടി പറയുക.”

24 വഴിമേധ്യയുള്ള ഒരു സ്രതത്തിൽെവച്ച്
യേഹാവ േമാശെയ േനരിട്ട ; അേദ്ദഹെത്ത
െകാല്ല ന്നതിനു ഭാവിച്ച . 25എന്നാൽ സിേപ്പാറാ
ഒരു കൽക്കത്തിെയടുത്തു തെന്റ പു്രതെന്റ
അ്രഗചർമം േഛദിച്ച് േമാശയുെട കാൽക്കൽ
ഇട്ട .† “നിശ്ചയമായും താങ്കൾ എനിെക്കാരു
രക്തമണവാളൻ” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു.
26 ഇങ്ങെന യേഹാവ അവെന വിട്ടയച്ച .
പരിേച്ഛദനെത്ത‡ പരാമർശിച്ച െകാണ്ടാണ്
അേപ്പാൾ അവൾ “രക്തമണവാളൻ” എന്നു
പറഞ്ഞത.്

27 യേഹാവ അഹേരാേനാട,് “േമാശെയ
കാണുന്നതിന് നീ മരുഭൂമിയിേലക്കു െചല്ല ക”
† 4:25 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല. ‡ 4:26 അതായത,്സുന്നത്ത്
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എന്നു കൽപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം ൈദവത്തിെന്റ
പർവതത്തിൽെവച്ച് േമാശെയ കണ്ട്
അേദ്ദഹെത്ത ചുംബിച്ച . 28 യേഹാവ
തെന്ന ഏൽപ്പിച്ചയച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങള ം
േമാശ അഹേരാെന അറിയിച്ച ; താൻ
െചയ്യണെമന്ന് യേഹാവ ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്ന
എല്ലാ അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അേദ്ദഹം
സംസാരിച്ച .

29 േമാശയും അഹേരാനും ഇ്രസാേയല്യ
േഗാ്രതത്തലവന്മാെര എല്ലാവെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി. 30 യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നെതല്ലാംഅഹേരാൻഅവെര
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ച ; േമാശ ജനങ്ങള െടമുമ്പാെക
ആ അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുകയും
31ജനങ്ങൾവിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തു. യേഹാവ
തങ്ങെള സന്ദർശിെച്ചന്നും അവിടന്നു തങ്ങള െട
കഷ്ടത കണ്ടിരിക്കുെന്നന്നും ഇ്രസാേയൽജനം
േകട്ടേപ്പാൾഅവർകുമ്പിട്ട നമസ്കരിച്ച .

5
ഫറേവാൻപീഡനംകഠിനമാക്കുന്നു

1 അതിനുേശഷം േമാശയും അഹേരാനും
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന,് “എെന്റ
ജനം മരുഭൂമിയിൽ എനിെക്കാരു ഉത്സവം
ആചരിേക്കണ്ടതിന് അവെര വിട്ടയയ്ക്കുക
എന്ന് ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

2 അതിനു ഫറേവാൻ, “ഞാൻ യേഹാവെയ
അനുസരിേക്കണ്ടതിനും ഇ്രസാേയലിെന
വിട്ടയയ്േക്കണ്ടതിനും അവൻ ആര്?
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യേഹാവെയഞാൻഅറിയുന്നില്ല,ഇ്രസാേയലിെന
ഞാൻവിട്ടയയ്ക്കുകയുമില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

3 അേപ്പാൾ അവർ, “എ്രബായരുെട
ൈദവം ഞങ്ങൾക്കു ്രപത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു.
ഇേപ്പാൾ മരുഭൂമിയിൽ മൂന്നുദിവസെത്ത
ദൂരം യാ്രതെചയ്തു ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു യാഗം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങെള
അനുവദിക്കണം; അെല്ലങ്കിൽ അവിടന്നു
മഹാമാരിയാേലാ വാളിനാേലാ ഞങ്ങെള
പീഡിപ്പിേച്ചക്കാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

4 എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ രാജാവ,് “േമാശേയ,
അഹേരാേന, നിങ്ങൾ ജനങ്ങെള
അവരുെട േവലയിൽ തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നത്
എന്തിന?് നിങ്ങള െട േജാലിയിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുക!” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
5 ഫറേവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “ഇതാ, ഈ
േദശത്തു ജനങ്ങൾ അസംഖ്യമായിരിക്കുന്നു,
പണിെയടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ അവെര
തടസ്സെപ്പടുത്തുകയാണ.്”

6 ഫറേവാൻ അന്നുതെന്ന ജനത്തിെന്റേമൽ
ആക്കിെവച്ചിരിക്കുന്ന അടിമകള െട
േമൽേനാട്ടക്കാർക്കും അവർക്കുമീേതയുള്ള
അധികാരികൾക്കും ഇ്രപകാരം
കൽപ്പനെകാടുത്തു: 7 “നിങ്ങൾ ഇനിമുതൽ
ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കാൻ ൈവേക്കാൽ
െകാടുക്കരുത;് അവർതെന്ന േപായി
ആവശ്യമുള്ള ൈവേക്കാൽ േശഖരിക്കെട്ട.
8 എന്നാൽ േനരേത്ത ഉണ്ടായിരുന്ന്രതയും
ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കാൻ അവേരാട്
ആവശ്യെപ്പടണം; എണ്ണം കുറയ്ക്കരുത.്
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അവർ അലസന്മാരാണ,് അതുെകാണ്ടാകുന്നു
‘ഞങ്ങൾ േപായി ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിനു
യാഗം കഴിക്കെട്ട’ എന്ന് അവർ മുറവിളി
കൂട്ട ന്നത്. 9 അവർക്കു േജാലി കുെറക്കൂടി
കഠിനമാക്കിെക്കാടുക്കണം, അങ്ങെന
അവർ വ്യാജവാക്കുകളിൽ ്രശദ്ധിക്കാെത
പണിെയടുത്തുെകാേണ്ടയിരിക്കെട്ട.”

10 അടിമകള െട േമൽേനാട്ടക്കാരും
അവർക്കുമീേതയുള്ള അധികാരികള ം
െചന്നു ജനേത്താടു പറഞ്ഞു: “ഫറേവാൻ
ഇങ്ങെന കൽപ്പിക്കുന്നു, ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഇനിമുതൽ ൈവേക്കാൽ തരികയില്ല.
11 കിട്ട േന്നടത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾതെന്ന
ൈവേക്കാൽേശഖരിക്കണം,എങ്കിലുംനിങ്ങള െട
േവലയിൽ ഒരു കുറവും അനുവദിക്കുകയില്ല.’ ”
12അതുെകാണ്ടുജനങ്ങൾൈവേക്കാലിനുപകരം
ൈവേക്കാൽക്കുറ്റി േശഖരിക്കാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ
എല്ലായിടങ്ങളിലും ചിതറിേപ്പായി. 13അടിമകള െട
േമൽേനാട്ടക്കാർ അവേരാട,് “ദിവസംേതാറുമുള്ള
േവല, ൈവേക്കാലുണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ
െചയ്തതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങൾ
െചയ്തുതീർക്കണം” എന്നു കർശനമായി
പറഞ്ഞു. 14 ഫറേവാെന്റ അടിമകള െട
േമൽേനാട്ടക്കാർ നിയമിച്ച ഇ്രസാേയല്യരായ
േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാട,് “നിങ്ങൾ മുേമ്പ
െചയ്തിരുന്നതുേപാെല ഇന്നെലയും ഇന്നും
ഇഷ്ടികയുെട അളവു തികയ്ക്കാത്തെതന്ത?്”
എന്നു േചാദിച്ച െകാണ്ട്അവെരഅടിച്ച .

15 ഇ്രസാേയല്യരായ േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു
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സങ്കടമുണർത്തിച്ച : “അടിയങ്ങേളാട് ഇങ്ങെന
െചയ്യന്നെതന്ത?് 16അടിയങ്ങൾക്കുൈവേക്കാൽ
തരുന്നേതയില്ല, എന്നിട്ട ം ‘ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുക!’
എന്നു പറയുന്നു. ഇതാ, അടിയങ്ങെള
അടിക്കുകയും െചയ്യന്നു, അവിടെത്ത ജനമാണ്
ഇതിൽ െതറ്റ കാർ.”

17 അതിനു ഫറേവാൻ, “നിങ്ങൾ മടിയന്മാർ,
അലസന്മാർ! അതുെകാണ്ടാണ,് ‘ഞങ്ങൾ
േപായി യേഹാവയ്ക്കു യാഗം കഴിക്കെട്ട’ എന്നു
നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും പറയുന്നത.് 18 േപായി
േജാലി െചയ്യ ക. ൈവേക്കാൽ നിങ്ങൾക്കു
തരികേയയില്ല, എന്നാലും ഇഷ്ടികയുെട എണ്ണം
കുറയുകയുമരുത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

19 “നിങ്ങൾ ഓേരാ ദിവസവും ഉണ്ടാേക്കണ്ട
ഇഷ്ടികയുെട എണ്ണം കുറയ്ക്കരുത,്” എന്ന്
ഇ്രസാേയല്യരായ േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടു
കൽപ്പിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന തങ്ങൾ ്രപയാസത്തിൽ
അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി.
20 അവർ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
മടങ്ങുേമ്പാൾ തങ്ങൾക്കായി കാത്തുനിന്നിരുന്ന
േമാശെയയും അഹേരാെനയും കണ്ടു.
21 “യേഹാവ നിങ്ങെള കാണുകയും
ന്യായംവിധിക്കുകയും െചയ്യെട്ട! നിങ്ങൾ
ഫറേവാെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േവലക്കാരുെടയും മുമ്പിൽ ഞങ്ങെള
നാറ്റിക്കുകയും ഞങ്ങെള െകാല്ല ന്നതിന്
അവരുെട ൈകയിൽ വാൾ െകാടുക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുകയാണ,്”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

ൈദവംവിേമാചനം വാഗ്ദാനംെചയ്യന്നു



പുറപ്പാട് 5:22 xxi പുറപ്പാട് 6:5

22അേപ്പാൾേമാശമടങ്ങിെച്ചന്ന്യേഹാവേയാട,്
“കർത്താേവ, അവിടന്ന് ഈ ജനെത്ത
കഷ്ടതയിൽആക്കിയെതന്ത്? ഇതിനായിട്ടാേണാ
അങ്ങ് എെന്ന അയച്ചത?് 23 അവിടെത്ത
നാമത്തിൽ ഫറേവാേനാടു സംസാരിക്കാൻ
െചന്നതുമുതൽ അേദ്ദഹം ഈ ജനത്തിെന്റേമൽ
കഷ്ടത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ,് അങ്ങ്
അവിടെത്ത ജനെത്ത വിടുവിച്ചതുമില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു.

6
1 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാശേയാട്, “ഞാൻ
ഫറേവാേനാട് എന്തു െചയ്യ െമന്നു നീ കാണും.
എെന്റ ശക്തിയുള്ള ഭുജംനിമിത്തം അവൻ
അവെര വിട്ടയയ്ക്കും; എെന്റ ബലമുള്ള
കരം കണ്ടിട്ട് അവൻ അവെര േദശത്തുനിന്ന്
ആട്ടിേയാടിക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

2 ൈദവം േമാശേയാടു വീണ്ടും പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു. 3 ഞാൻ
അ്രബാഹാമിനും യിസ്ഹാക്കിനും യാേക്കാബിനും
സർവശക്തനായ ൈദവമായി* ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട .
എന്നാൽ യേഹാവ എന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ
അവർക്ക് എെന്നത്തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.
4 അവർ ്രപവാസികളായി താമസിച്ചിരുന്ന
കനാൻേദശം അവർക്കു െകാടുക്കുെമന്നു
ഞാൻ അവേരാട് ഉടമ്പടിെചയ്തു.
5ഈജിപ്റ്റ കാർഅടിമകളാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
ഇ്രസാേയൽമക്കള െട നിലവിളി േകൾക്കുകയും

* 6:3 മൂ.ഭാ.സർവശക്തനായൈദവം;എൽ-ഷദ്ദായി.
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ഞാൻ എെന്റ ഉടമ്പടി ഓർക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു.

6 “ആകയാൽ, ഇ്രസാേയല്യേരാട് ഇ്രപകാരം
പറയുക: ‘ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു;
ഞാൻ നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റ കാരുെട
നുകത്തിൻകീഴിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും; അവരുെട
അടിമത്തത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങെള സ്വത്രന്തരാക്കും;
നീട്ടിയ ഭുജത്താലും മഹാശിക്ഷാവിധികളാലും
ഞാൻ നിങ്ങെള ഉദ്ധരിക്കും. 7ഞാൻ നിങ്ങെള
സ്വന്തജനമായി സ്വീകരിക്കുകയും ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവം ആയിരിക്കുകയും െചയ്യ ം.
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട നുകത്തിൻകീഴിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള വിടുവിച്ച നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞാൻതെന്ന എന്നു നിങ്ങൾ
അേപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കും. 8 അ്രബാഹാമിനും
യിസ്ഹാക്കിനുംയാേക്കാബിനും െകാടുക്കുെമന്നു
ഞാൻ ൈക ഉയർത്തി ശപഥംെചയ്ത
േദശേത്തക്കു നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന് അതു
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായിത്തരും. ഞാൻ
യേഹാവആകുന്നു.’ ”

9 േമാശ ഇത് ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു പറഞ്ഞു:
എന്നാൽ തങ്ങെള തളർത്തുന്നരീതിയിലുള്ള
്രകൂരമായ അടിമത്തം നിമിത്തം അവർ
േമാശയുെട വാക്കു ്രശദ്ധിച്ചില്ല.

10 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാട്, 11 “നീ
െചന്ന് ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ഫറേവാേനാട്,
ഇ്രസാേയൽമക്കെള അവെന്റ േദശത്തുനിന്നു
വിട്ടയയ്ക്കണെമന്നു പറയുക”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

12 എന്നാൽ േമാശ യേഹാവേയാട,്
“ഇ്രസാേയൽമക്കൾേപാലും എെന്റ വാക്കു
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േകൾക്കുന്നില്ല, പിെന്ന ഫറേവാൻ എെന്റ
വാക്കു േകൾക്കുന്നെതങ്ങെന? ഞാൻ
വാക്ചാതുര്യമുള്ളവനല്ലേല്ലാ†”എന്നുപറഞ്ഞു.

േമാശയുെടയും അഹേരാെന്റയും
കുടുംബവിവരം

13 എന്നാൽ യേഹാവ േമാശേയാടും
അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തു.
ഇ്രസാേയൽജനെത്ത ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
വിടുവിേക്കണ്ടതിന് ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
അടുക്കേലക്കും ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ
ഫറേവാെന്റഅടുക്കേലക്കും അവിടന്ന് ഞങ്ങെള
നിേയാഗിച്ചയച്ച .

14 അവരുെട പിതൃഭവനങ്ങളിെല
തലവന്മാർഇവരായിരുന്നു:

ഇ്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റ
പു്രതന്മാർ:
ഹാേനാക്ക്,ഫല്ല , െഹേ്രസാൻ,കർമി;
ഇവയായിരുന്നു രൂേബെന്റകുലങ്ങൾ.

15ശിെമേയാെന്റപു്രതന്മാർ:
െയമൂേവൽ, യാമിൻ, ഓഹദ,് യാഖീൻ,
േസാഹർ, ഒരു കനാന്യസ്്രതീയുെട മകനായ
ശാവൂൽ;
ഇവയായിരുന്നു ശിെമേയാെന്റ
കുലങ്ങൾ.

† 6:12 മൂ.ഭാ. ഞാൻ പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്ത
അധരങ്ങളള്ളവനാണ.്
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16തങ്ങള െടവംശപാരമ്പര്യ്രപകാരം േലവിയുെട
പു്രതന്മാർ:
െഗർേശാൻ, െകഹാത്ത്, െമരാരി.

(േലവി 137വർഷംജീവിച്ചിരുന്നു.)
17കുലങ്ങള െട ്രകമമനുസരിച്ച് െഗർേശാെന്റ
പു്രതന്മാർ
ലിബ്നിയും ശിെമയിയുംആയിരുന്നു.

18െകഹാത്തിെന്റപു്രതന്മാർ:
അ്രമാം,യിസ്ഹാർ,െഹേ്രബാൻ,ഉസ്സീേയൽ
എന്നിവരായിരുന്നു.

(െകഹാത്ത് 133വർഷംജീവിച്ചിരുന്നു.)
19െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി, മൂശിഎന്നിവരായിരുന്നു.
ഇവരാണ്തങ്ങള െട ്രപമാണേരഖകളിൻ്രപകാരം
േലവിയുെടകുലങ്ങൾ.

20അ്രമാം തെന്റ പിതാവിെന്റ സേഹാദരിയായ
േയാേഖേബദിെന വിവാഹംകഴിച്ച ; അവൾ
അവന് അഹേരാെനയും േമാശെയയും
്രപസവിച്ച .
അ്രമാം നൂറ്റിമുപ്പത്തിേയഴു വർഷം
ജീവിച്ചിരുന്നു.

21യിസ്ഹാരിെന്റപു്രതന്മാർ:
േകാരഹ്, േനെഫഗ്, സി്രകി
എന്നിവരായിരുന്നു.

22ഉസ്സീേയലിെന്റപു്രതന്മാർ:
മീശാേയൽ,എത്സാഫാൻ,സി്രതി.

23 അഹേരാൻ അമ്മീനാദാബിെന്റ മകള ം
നഹേശാെന്റ െപങ്ങള മായ എലീേശബെയ
വിവാഹംകഴിച്ച ; അവൾ അവന് നാദാബ്,
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അബീഹൂ, എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ
എന്നിവെര ്രപസവിച്ച .

24 േകാരഹിെന്റപു്രതന്മാർ:
അസ്സീർ, എൽക്കാനാ, അബീയാസാഫ്
എന്നിവരായിരുന്നു.
േകാരഹിെന്റകുലങ്ങൾഇവതെന്ന.

25 അഹേരാെന്റ മകനായ എെലയാസാർ
ഫൂതിേയലിെന്റ െപൺമക്കളിൽ ഒരുവെള
വിവാഹംകഴിച്ച ; അവൾ അവന്
ഫീെനഹാസിെന ്രപസവിച്ച .

ഇവരായിരുന്നു േലവ്യകുടുംബങ്ങള െട
കുലംകുലമായുള്ളതലവന്മാർ.

26 “ഇ്രസാേയല്യെര ഗണംഗണമായി
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച െകാണ്ടുേപാരുക”
എന്ന് യേഹാവ കൽപ്പിച്ചത് ഇേത
അഹേരാേനാടും േമാശേയാടും ആയിരുന്നു.
27 ഇ്രസാേയല്യെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വരുന്നതിെനപ്പറ്റി ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ ഫറേവാേനാടു സംസാരിച്ചവരും
ഇവരായിരുന്നു—ഈേമാശയുംഅഹേരാനും.

അഹേരാൻ േമാശയ്ക്കു പകരം
സംസാരിക്കുന്നു

28 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച േമാശേയാടു
സംസാരിച്ചേപ്പാൾ അവിടന്ന,് 29 “ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു,ഞാൻ നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്നെതല്ലാം
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ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായഫറേവാേനാടു പറയുക”
എന്നുകൽപ്പിച്ച .

30 എന്നാൽ േമാശ യേഹാവേയാട,്
“വാക്ചാതുര്യമില്ലാത്തവനാണു ഞാൻ;
ഫറേവാൻഎെന്റവാക്കുേകൾക്കുന്നെതങ്ങെന?”
എന്നു േചാദിച്ച .

7
1 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഇതാ,ഞാൻനിെന്നഫറേവാനു
ൈദവമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിെന്റ സേഹാദരനായ
അഹേരാൻ നിനക്കു ്രപവാചകൻ ആയിരിക്കും.
2 ഞാൻ നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്നെതല്ലാം
നീ സംസാരിക്കണം; ഇ്രസാേയൽമക്കെള
അവെന്റ േദശത്തുനിന്നു വിട്ടയയ്ക്കണെമന്നു
ഫറേവാേനാട് നിെന്റ സേഹാദരനായഅഹേരാൻ
പറയണം. 3 എന്നാൽ ഞാൻ ഫറേവാെന്റ
ഹൃദയം കഠിനമാക്കും: ഈജിപ്റ്റിൽ ഞാൻ
എെന്റചിഹ്നങ്ങള ംഅത്ഭുതങ്ങള ം വർധിപ്പിക്കും.
4 എന്നാൽ ഫറേവാൻ നിെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുകയില്ല. ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിേന്മൽ
ൈകെവച്ച് മഹാശിക്ഷാവിധികേളാെട
എെന്റ ഗണങ്ങെള, എെന്റ ജനമായ
ഇ്രസാേയൽമക്കെള, ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിക്കും. 5ഈജിപ്റ്റിെനതിേര ൈകനീട്ടി
ഇ്രസാേയൽമക്കെള അവരുെട മേധ്യനിന്നു
വിടുവിക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ യേഹാവ ആകുന്നു
എന്ന്ഈജിപ്റ്റ കാർഅറിയും.”

6 േമാശയും അഹേരാനും യേഹാവ തങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല ്രപവർത്തിച്ച .
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7 അവർ ഫറേവാേനാടു സംസാരിക്കുന്ന
കാലത്ത് േമാശയ്ക്ക് എൺപതും അഹേരാന്
എൺപത്തിമൂന്നും വയസ്സായിരുന്നു.
അഹേരാെന്റവടിസർപ്പമായിത്തീരുന്നു

8 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും,
9 “ ‘നിങ്ങൾ ഒരു അത്ഭുതം കാണിക്കുക’ എന്നു
ഫറേവാൻ നിങ്ങേളാടു പറയുേമ്പാൾ, ‘നിെന്റ
വടിെയടുത്ത് ഫറേവാെന്റയും അയാള െട
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെടയും മുമ്പാെക നിലത്തിടുക’
എന്ന് അഹേരാേനാടു പറയണം, അെതാരു
പാമ്പായിത്തീരും*”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

10 അങ്ങെന േമാശയും അഹേരാനും
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ എത്തി, യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ്രപവർത്തിച്ച . അഹേരാൻ
തെന്റ വടി ഫറേവാെന്റയും അയാള െട
ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയും മുമ്പാെക നിലത്തിട്ട ,
അെതാരു പാമ്പായിത്തീർന്നു. 11 ഫറേവാൻ
ജ്ഞാനികെളയും ആഭിചാരകന്മാെരയും
വരുത്തി, ഈജിപ്റ്റിെല മാ്രന്തികന്മാരും
തങ്ങള െട മ്രന്തവിദ്യയാൽ അേത ്രപവൃത്തി
െചയ്തു. 12 ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ വടി
നിലത്തിടുകയും അതു പാമ്പായിത്തീരുകയും
െചയ്തു. എന്നാൽ അഹേരാെന്റ വടി അവരുെട
വടികെള വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. 13 എങ്കിലും
അയാൾ അവരുെട വാക്കു േകട്ടില്ല. യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല ഫറേവാെന്റ
ഹൃദയംകഠിനമായി.
* 7:9 പാമ്പായിത്തീരും എന്നതിനുള്ള എ്രബായപദം ്രഗീക്കു
പതിപ്പിൽ മഹാവ്യാളിഎന്നു പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
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െവള്ളം രക്തമാകുന്നു
14 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാണ്, ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കാൻ അവനു
മനസ്സില്ല. 15 രാവിെല ഫറേവാൻ െവള്ളത്തിെന്റ
അടുേത്തക്കു േപാകുേമ്പാൾ നീ അവെന്റ
അടുക്കൽഎത്തണം.അവെനഎതിേരൽക്കാൻ
ൈനലിെന്റ തീരത്തു കാത്തുനിൽക്കണം.
പാമ്പായിത്തീർന്ന വടി ൈകയിൽ എടുക്കുകയും
േവണം. 16 പിെന്ന അവേനാട് ഇങ്ങെന പറയുക:
‘എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ താങ്കേളാട്
ഇങ്ങെന പറയാൻ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു:
മരുഭൂമിയിൽ എെന്ന ആരാധിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കുക. എന്നാൽ
താങ്കൾ ഇതുവെരയും അതു േകട്ടില്ല.
17 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് ഇ്രപകാരമാണ:്
ഞാൻ യേഹാവ എന്നു നീ ഇതിനാൽ അറിയും.
എെന്റ ൈകയിലിരിക്കുന്ന വടിെകാണ്ടു
ഞാൻ ൈനലിെന അടിക്കുകയും അതു
രക്തമായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം. 18 ൈനലിെല
മത്സ്യങ്ങൾ ചെത്താടുങ്ങും, നദിയിൽനിന്ന്
ദുർഗന്ധം വമിക്കും. ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് അതിെല
െവള്ളംകുടിക്കാൻസാധിക്കാെതവരും.’ ”

19 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“ ‘നിെന്റ വടിെയടുത്ത് ഈജിപ്റ്റിെല
െവള്ളത്തിേന്മൽ—നദികള െടയും
േതാടുകള െടയുംേമൽ, കുളങ്ങള െടയും എല്ലാ
സംഭരണികള െടയുംേമൽ—നിെന്റ ൈകനീട്ട ക
എന്ന് അഹേരാേനാടു പറയുക. അവ
രക്തമായി മാറും.’ ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും,
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മരെത്താട്ടികളിലും† കൽഭരണികളിലുംേപാലും,
രക്തം ഉണ്ടായിരിക്കും.”

20 യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന
േമാശയുംഅഹേരാനും െചയ്തു.ഫറേവാെന്റയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയും
മുമ്പാെക അഹേരാൻ തെന്റ വടി ഉയർത്തി
ൈനൽനദിയിെല െവള്ളത്തിൽഅടിച്ച . െവള്ളം
മുഴുവൻ രക്തമായിത്തീർന്നു. 21ൈനലിെല മീൻ
എല്ലാം ചത്തു, ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് ആ നദിയിെല
െവള്ളം കുടിക്കാൻ വയ്യാത്തവണ്ണം അതിൽനിന്ന്
നാറ്റം വമിച്ച . ഈജിപ്റ്റിൽഎല്ലായിടത്തും രക്തം
കാണെപ്പട്ട .

22ഈജിപ്റ്റ കാരായ മാ്രന്തികന്മാരും തങ്ങള െട
മ്രന്തവാദത്താൽ അേതകാര്യം െചയ്തു.
ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനമായിത്തീർന്നു;
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല
അയാൾേമാശയുെടയുംഅഹേരാെന്റയുംവാക്കു
്രശദ്ധിച്ചില്ല. 23 പിെന്നേയാ, അയാൾ തിരിഞ്ഞു
തെന്റ െകാട്ടാരത്തിേലക്കു കയറിേപ്പായി,
ഇെതാന്നും അവൻ ഗൗനിച്ചേതയില്ല.
24 ഈജിപ്റ്റ കാർക്കു ൈനലിെല െവള്ളം
കുടിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവെരല്ലാവരും കുടിെവള്ളത്തിനുേവണ്ടി
നദീതീരത്തുകുഴികള ണ്ടാക്കി.

തവളകള െടബാധ
25 യേഹാവ ൈനൽനദിെയ അടിച്ചതിനുേശഷം
ഏഴുദിവസംകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
† 7:19 അഥവാ,വി്രഗഹങ്ങളിലും
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8
1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

“നീ െചന്ന് ഫറേവാേനാട് ഇങ്ങെന പറയുക,
‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
എെന്ന ആരാധിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ
ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കുക. 2 നീ അവെര
വിട്ടയയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
േദശെത്തല്ലായിടത്തും തവളകള െട ബാധ
വരുത്തും. 3 ൈനൽനദി തവളകെളെക്കാണ്ടു
നിറയും. അവ നിെന്റ െകാട്ടാരത്തിലും
ശയനമുറിയിലും കിടക്കേമലും നിെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട വീടുകളിലും നിെന്റ
ജനത്തിേന്മലും അടുപ്പ കളിലും മാവു
കുഴയ്ക്കുന്ന പാ്രതങ്ങളിലും വന്നുകയറും.
4നിെന്റയും നിെന്റ ജനങ്ങള െടയും നിെന്റ സകല
ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയുംേമൽതവളകൾകയറും.’ ”

5 “ ‘ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത് തവളകൾ കയറാൻ
നിെന്റ ൈക വടിേയാടുകൂടി േതാടുകള െടയും
പുഴകള െടയും കുളങ്ങള െടയും മീേത നീട്ട ക,’
എന്ന് അഹേരാേനാടു പറയണെമന്ന് യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ച .”

6 അങ്ങെന അഹേരാൻ ഈജിപ്റ്റിെല
െവള്ളത്തിനുമീേത തെന്റ ൈക നീട്ട കയും
തവളകൾ കയറിവന്നു േദശെത്ത മൂടുകയും
െചയ്തു. 7 മ്രന്തവാദികൾ തങ്ങള െട
മാ്രന്തികവിദ്യയാൽ അേതകാര്യം െചയ്തു;
അവരുംഈജിപ്റ്റ േദശത്തുതവളകെളവരുത്തി.

8 ഫറേവാൻ േമാശെയയും അഹേരാെനയും
ആളയച്ച വരുത്തി അവേരാട,് “എെന്റയും എെന്റ



പുറപ്പാട് 7:9 xxxi പുറപ്പാട് 7:15

ജനങ്ങള െടയും അടുക്കൽനിന്ന് തവളകൾ
നീങ്ങിേപ്പാകാൻ നിങ്ങൾ യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിക്കുക; അേപ്പാൾ യേഹാവയ്ക്കു
യാഗം കഴിക്കാൻ നിങ്ങള െട ജനങ്ങെള ഞാൻ
വിട്ടയയ്ക്കാം”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 േമാശ ഫറേവാേനാടു പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങെളയും നിങ്ങള െട വീടുകെളയും വിട്ട്
തവള നദിയിൽമാ്രതമായി ഒതുേങ്ങണ്ടതിന്
താങ്കൾക്കും േസവകർക്കും ജനത്തിനുംേവണ്ടി
ഞാൻ ്രപാർഥിേക്കണ്ട സമയം ദയവായി
നിശ്ചയിച്ച തന്നാലും.”

10 “നാെള,”ഫറേവാൻപറഞ്ഞു.
അതിനുത്തരമായി േമാശ പറഞ്ഞത,്

“ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
സദൃശനായി ആരുമില്ല എന്നു താങ്കൾ
അറിേയണ്ടതിന് അത് അങ്ങെന സംഭവിക്കും.
11 തവളകൾ താങ്കെളയും താങ്കള െട
ഭവനങ്ങെളയും േസവകെരയും ജനെത്തയും
വിട്ട േപായിൈനൽനദിയിൽമാ്രതം ഒതുങ്ങും.”

12 േമാശയും അഹേരാനും ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് േപായതിനുേശഷം േമാശ
യേഹാവേയാട,് ഫറേവാെന്റേമൽ അവിടന്നു
വരുത്തിയിരുന്ന തവളകെള സംബന്ധിച്ച
്രപാർഥിച്ച . 13 േമാശയുെട ്രപാർഥനയനുസരിച്ച്
യേഹാവ ്രപവർത്തിച്ച . തവളകൾ
വീടുകളിലും മുറ്റങ്ങളിലും വയലുകളിലും
ചെത്താടുങ്ങി. 14 അവെയ കൂമ്പാരങ്ങളായി
കൂട്ടി. അവയുെട ദുർഗന്ധം േദശെമങ്ങും
നിറഞ്ഞു. 15 എന്നാൽ തവളകളിൽനിന്ന്
ആശ്വാസംലഭിച്ച എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ, യേഹാവ
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അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല, ഫറേവാൻ
തെന്റ ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കി; േമാശയുെടയും
അഹേരാെന്റയും വാക്ക്അയാൾ േകട്ടതുമില്ല.

േപൻ െപരുകുന്നു
16 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാടു
പറഞ്ഞു: “നീ അഹേരാേനാടു പറയുക,
‘നിെന്റ വടിെയടുത്ത് നിലെത്ത പൂഴിയിൽ
അടിക്കുക.’ അേപ്പാൾ അതു േപനായിത്തീർന്ന്
ഈജിപ്റ്റ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും.” 17 അവർ
അ്രപകാരംെചയ്തു. അഹേരാൻ ൈകനീട്ടി
തെന്റ വടിെകാണ്ട് നിലെത്ത പൂഴിയിൽ അടിച്ച .
അതു മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയുംേമൽ
േപൻ ആയിത്തീർന്നു; ഈജിപ്റ്റിെലല്ലായിടവും
നിലെത്ത പൂഴിമുഴുവനും േപൻ ആയിത്തീർന്നു.
18 മ്രന്തവാദികള ം തങ്ങള െട മാ്രന്തികവിദ്യയാൽ
േപൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ്രശമിച്ച ; എന്നാൽ,
അവർക്കതിനു കഴിഞ്ഞില്ല.
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയുംേമൽ
േപൻ നിറഞ്ഞുനിന്നു. 19 അേപ്പാൾ
മ്രന്തവാദികൾ ഫറേവാേനാടു പറഞ്ഞത,്
“ഇതു ൈദവത്തിെന്റ ൈകവിരൽ
്രപവർത്തിക്കുന്നതാകുന്നു.” എന്നാൽ, യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല ഫറേവാെന്റ
ഹൃദയം കഠിനമായിത്തീർന്നു. അവൻ അവെര
്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല.
ഈച്ചയുെടബാധ

20 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം യേഹാവ
േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ അതിരാവിെല
എഴുേന്നറ്റ് ഫറേവാെന്റ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം.
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അവൻ നദീതീരേത്തക്ക് േപാകുേമ്പാൾ,
അവേനാട് ഇങ്ങെന പറയണം: ‘യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു. എെന്ന
ആരാധിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്കുക. 21 നീ എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്കാതിരുന്നാൽ നിെന്റയും
ഭൃത്യന്മാരുെടയും ജനത്തിെന്റയും നിെന്റ എല്ലാ
ഭവനങ്ങളിലും ഞാൻ ഈച്ചകെള അയയ്ക്കും.
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട എല്ലാ വീടുകള ം അവരുെട
േദശവുംഈച്ചകളാൽനിറയും.

22 “ ‘എന്നാൽ എെന്റ ജനം പാർക്കുന്ന
േഗാെശൻ ്രപേദശെത്തഅന്നുഞാൻഒഴിവാക്കും.
അവിെട ഈച്ച ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല; അങ്ങെന
യേഹാവയായ ഞാൻതെന്ന ഈ േദശത്തിെന്റ
മേധ്യയുണ്ട് എന്നു നീ അറിയും. 23 എെന്റ
ജനെത്തയും നിെന്റ ജനെത്തയുംതമ്മിൽ
ഞാൻ േവർതിരിക്കും.* ഈ അത്ഭുതചിഹ്നം
നാെളത്തെന്നസംഭവിക്കും.’ ”

24 യേഹാവ അങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു.
ഈച്ചകള െട കനത്ത കൂട്ടങ്ങൾ ഫറേവാെന്റ
െകാട്ടാരത്തിേലക്കും ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെട
വീടുകളിേലക്കും ്രപവഹിച്ച . ഈജിപ്റ്റ േദശം
മുഴുവനുംഈച്ചകെളെക്കാണ്ടുനശിച്ച .

25 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ േമാശെയയും
അഹേരാെനയും ആളയച്ച വരുത്തി.
“േപാകുക, നിങ്ങള െട ൈദവത്തിന് ഈ
േദശത്തുെവച്ച തെന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുക,”
എന്നുപറഞ്ഞു.

* 8:23 ചി.ൈക.്രപ. വീെണ്ടടുക്കും.
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26 “അതു ശരിയല്ല,” േമാശ പറഞ്ഞു.
“ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന യാഗം ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക്
അറപ്പ േതാന്നിക്കുന്നതായിരിക്കും.
അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ േമ്ലച്ഛമായ യാഗം
ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാൽ അവർ ഞങ്ങെള
കെല്ലറിയുകയില്ലേയാ? 27ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നതുേപാെല,
മരുഭൂമിയിൽ മൂന്നുദിവസെത്ത യാ്രതെചയ്തു
െചന്ന് അവിടേത്തക്കു ഞങ്ങൾ യാഗം
അർപ്പിേക്കണ്ടതാകുന്നു.”

28 “മരുഭൂമിയിൽെവച്ച നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു യാഗം അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ
നിങ്ങെള വിട്ടയയ്ക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ
വളെര അകെലേപ്പാകരുത;് എനിക്കുേവണ്ടി
്രപാർഥിക്കുക,”ഫറേവാൻപറഞ്ഞു.

29അതിന് േമാശ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “താങ്കെള
വിട്ട േപായിക്കഴിഞ്ഞാലുടൻതെന്ന ഞാൻ
യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിക്കാം,ഈച്ചകൾ നാെള
ഫറേവാെനയും ഉേദ്യാഗസ്ഥെരയും ജനെത്തയും
വിട്ട േപാകും. എന്നാൽ യേഹാവയ്ക്കു യാഗം
അർപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങെള വിട്ടയയ്ക്കാെത
ഫറേവാൻ വീണ്ടും വഞ്ചനാപരമായി
്രപവർത്തിക്കുകയിെല്ലന്നത് ഉറപ്പായിരിക്കണം.”

30 പിെന്ന േമാശ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
േപായി യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച . 31 േമാശയുെട
അേപക്ഷയനുസരിച്ച് യേഹാവ ്രപവർത്തിച്ച :
ഈച്ചകൾ ഫറേവാെനയും ഉേദ്യാഗസ്ഥെരയും
ജനെത്തയും വിട്ട േപായി; ഒന്നുേപാലും
അവേശഷിച്ചില്ല. 32 എന്നാൽ ഈ ്രപാവശ്യവും
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ഫറേവാൻ തെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി; ജനെത്ത
വിട്ടയച്ചില്ല.

9
കന്നുകാലികള െടേമൽ ഉണ്ടായബാധ

1 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു, നീ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് അവേനാടു പറയുക, എ്രബായരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ, “എെന്ന ആരാധിക്കാൻ
എെന്റ ജനെത്ത വിട്ടയയ്ക്കുക” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 നീ അവെര
വിട്ടയയ്ക്കാെത തടയുകയാെണങ്കിൽ
3 യേഹാവയുെട ൈക നിെന്റ വയലിലുള്ള
ജീവജാലങ്ങള െടേമൽ—നിെന്റകുതിരകള െടയും
കഴുതകള െടയും ഒട്ടകങ്ങള െടയും
കന്നുകാലികള െടയും െചമ്മരിയാടുകള െടയും
േകാലാടുകള െടയുംേമൽ—ഭയാനകമായ ഒരു
ബാധ വരുത്തും. 4 എന്നാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ
കന്നുകാലികൾക്കും ഈജിപ്റ്റിെന്റ
കന്നുകാലികൾക്കുംതമ്മിൽ യേഹാവ ഒരു
വ്യത്യാസം െവക്കും; ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
കന്നുകാലികളിൽ ഒന്നും ചാകുകയില്ല.

5 യേഹാവ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു, “യേഹാവ നാെള ഈ
േദശത്ത് ഇതുെചയ്യ ം.” 6 പിേറ്റന്ന് യേഹാവ
അങ്ങെനതെന്ന െചയ്തു; ഈജിപ്റ്റ കാരുെട
വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ എല്ലാം ചെത്താടുങ്ങി,
എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽമക്കള െട മൃഗങ്ങെളാന്നും
ചത്തില്ല. 7 ഇ്രസാേയല്യരുെട മൃഗങ്ങളിൽ
ഒെരണ്ണംേപാലും ചത്തില്ല എന്നു ഫറേവാൻ
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നടത്തിയ അേന്വഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി.
എങ്കിലും ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനെപ്പട്ട ,
അയാൾജനെത്തവിട്ടയച്ചതുമില്ല.
പരുഎന്നബാധ

8 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം യേഹാവ
േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും അരുളിെച്ചയ്തു:
“അടുപ്പിൽനിന്ന് ൈകനിറെയ ചാരം എടുക്കണം;
അതു ഫറേവാെന്റ മുമ്പിൽെവച്ച് േമാശ
ആകാശത്തിൽവിതറെട്ട. 9അത്ഈജിപ്റ്റ േദശം
മുഴുവൻധൂളിയായിവ്യാപിച്ച,് േദശം മുഴുവനുമുള്ള
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയുംേമൽ പഴുക്കുന്ന
പരുക്കളായിത്തീരും.”

10 അങ്ങെന അവർ അടുപ്പിൽനിന്ന്
ചാരെമടുത്തുെകാണ്ട് ഫറേവാെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു.
േമാശ അത് ആകാശേത്തക്കു വിതറി;
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയുംേമൽ പഴുക്കുന്ന
പരുക്കൾ ഉണ്ടായി. 11 മ്രന്തവാദികൾക്കു
േമാശയുെടമുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
അവരുെടയും സകലഈജിപ്റ്റ കാരുെടയുംേമൽ
പരു ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 എന്നാൽ യേഹാവ
ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി; യേഹാവ
േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല
അയാൾേമാശയുെടയുംഅഹേരാെന്റയുംവാക്കു
േകട്ടില്ല.
കന്മഴയുെടബാധ

13 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ ഫറേവാെന്റ മുമ്പിൽ
െചന്നുനിന്ന്അവേനാടു പറയണം: ‘എ്രബായരുെട
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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എെന്ന ആരാധിക്കാൻ എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ടയയ്ക്കുക. 14അെല്ലങ്കിൽ ഇത്തവണഞാൻ
എെന്റ സകലബാധകള ം പൂർണശക്തിേയാെട
നിെന്റയും ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയും ജനത്തിെന്റയും
േനർക്ക് അയയ്ക്കും. സർവഭൂമിയിലും
എനിക്കു തുല്യനായി ആരുമില്ല എന്നു നീ
അങ്ങെന അറിയും. 15 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന എെന്റ
ൈകനീട്ടി നിെന്നയും നിെന്റ ജനെത്തയും
ബാധയാൽ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിൽനിന്ന്
തുടച്ച നീക്കാമായിരുന്നു. 16 എെന്റ ശക്തി
നിനക്കു കാണിച്ച തരികയും എെന്റ നാമം
ഭൂമിയിെലല്ലായിടത്തും േഘാഷിക്കെപ്പടുകയും
േവണം എന്ന ഉേദ്ദശ്യത്തിനായിത്തെന്ന ഞാൻ
നിെന്ന ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.* 17 നീ ഇേപ്പാഴും
എെന്റ ജനത്തിനു വിേരാധമായിനിന്ന് അവെര
വിട്ടയയ്ക്കാതിരിക്കുന്നു. 18 അതുെകാണ്ടു
നാെള ഈ േനരത്ത്, ഈജിപ്റ്റിെന്റ
സ്ഥാപനംമുതൽ ഇന്നുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
ഭയങ്കരമായ കന്മഴ ഞാൻ അയയ്ക്കും.
19 നിങ്ങള െട കന്നുകാലികെളയും വയലിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള സകലതിെനയും ഒരു
അഭയസ്ഥാനേത്തക്കു െകാണ്ടുവരാൻ
ഇേപ്പാൾ ആജ്ഞ പുറെപ്പടുവിക്കുക;
അകത്തുെകാണ്ടുവരാെത വയലിൽത്തെന്ന
ആയിരിക്കുന്ന സകലമനുഷ്യരുെടയും
മൃഗങ്ങള െടയുംേമൽആകന്മഴ െചാരിയും.’ ”

20 ഫറേവാെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ
യേഹാവയുെടവചനെത്തഭയെപ്പട്ടവർതങ്ങള െട

* 9:16 അഥവാ,സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
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അടിമകെളയും മൃഗങ്ങെളയും തിടുക്കത്തിൽ
അകത്തുെകാണ്ടുവന്നു. 21 യേഹാവയുെട
വചനെത്ത അവഗണിച്ചവേരാ, തങ്ങള െട
അടിമകെളയും മൃഗങ്ങെളയും വയലിൽത്തെന്ന
വിട്ടിരുന്നു.

22 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാട്,
“ഈജിപ്റ്റിെലങ്ങും—മനുഷ്യരുെടയും
മൃഗങ്ങള െടയും ഈജിപ്റ്റിെല വയലുകളിൽ
വളരുന്ന സകലതിേന്മലും—കന്മഴ െപേയ്യണ്ടതിനു
നിെന്റ ൈക ആകാശേത്തക്കു നീട്ട ക”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 23 േമാശ തെന്റ വടി
ആകാശേത്തക്കു നീട്ടിയേപ്പാൾ യേഹാവ
ഇടിയും കന്മഴയും അയച്ച , ഇടിമിന്നൽ
ഭൂമിയിേലക്കു പാഞ്ഞിറങ്ങി. അങ്ങെന
യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ േദശത്തിേന്മൽ കന്മഴ
െപയ്യിച്ച ; 24കൽത്തുണ്ടുകൾ വീഴുകയും മിന്നൽ
അേങ്ങാട്ട ം ഇേങ്ങാട്ട ം പായുകയും െചയ്തു.
ഈജിപ്റ്റ് ഒരു േദശമായിത്തീർന്നതിനുേശഷം
ഇ്രപകാരം തീ്രവമായ ഒരു കന്മഴ
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 25 ഈജിപ്റ്റിലുടനീളം,
വയലുകളിലുള്ള സകലതിെനയും—മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയും കന്മഴ തകർത്തു; വയലിെല
സസ്യങ്ങെളെയല്ലാം അതു നശിപ്പിച്ച . മരങ്ങെള
തകർത്തുകളഞ്ഞു. 26 ഇ്രസാേയല്യർ
താമസിച്ചിരുന്ന േഗാെശനിൽമാ്രതം കന്മഴ
െപയ്തില്ല.

27 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ േമാശെയയും
അഹേരാെനയും ആളയച്ച വരുത്തി.
“ഇേപ്പാൾ ഞാൻ പാപം െചയ്തുേപായി,”
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അയാൾ അവേരാടു പറഞ്ഞു. “യേഹാവ
നീതിയുള്ളവൻ, എനിക്കും എെന്റ ജനത്തിനും
െതറ്റ പറ്റിയിരിക്കുന്നു. 28 യേഹാവേയാടു
്രപാർഥിപ്പിൻ; ഇടിയും കന്മഴയും ഞങ്ങൾക്കു
സഹിക്കാവുന്നതിൽ അപ്പ റമായിരിക്കുന്നു!
ഞാൻ നിങ്ങെള വിട്ടയേച്ചക്കാം, നിങ്ങെള ഇനി
താമസിപ്പിക്കുകയില്ല.”

29 അതിന് േമാശ, “പട്ടണത്തിനു പുറത്തു
കടന്നതിനുേശഷം ഞാൻ എെന്റ ൈകകൾ
നിവർത്തി യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിക്കും.
ഇടിമുഴക്കം നിലയ്ക്കും, കന്മഴ ഇനിേമൽ
െപയ്യ കയില്ല; ഭൂമി യേഹാവയുേടതാെണന്നു
താങ്കൾഅറിയും. 30എന്നാൽതാങ്കള ംതാങ്കള െട
ഉേദ്യാഗസ്ഥരും ഇേപ്പാഴും യേഹാവയായ
ൈദവെത്ത ഭയെപ്പടുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നു”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

31 ചണവും യവവും നശിച്ച . യവം
കതിരിടുകയും ചണം പൂക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
32 േഗാതമ്പും േചാളവും വിളയുന്നതിനു
കാലതാമസം ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവ
നശിച്ചില്ല.

33 ഇതിെനത്തുടന്ന് േമാശ ഫറേവാെന
വിട്ട നഗരത്തിനു പുറത്തുകടന്നു.
അേദ്ദഹം യേഹാവയിേലക്കു ൈകകൾ
മലർത്തി; ഇടിമുഴക്കവും കന്മഴയും
നിലച്ച . പിന്നീടു േദശത്തു മഴ െപയ്തില്ല.
34 മഴയും കന്മഴയും ഇടിയും നിന്നു
എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ ഫറേവാൻ വീണ്ടും
പാപംെചയ്തു. അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥരും ഹൃദയം കഠിനമാക്കി.
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35 അങ്ങെന, യേഹാവ േമാശമുേഖന
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെലതെന്ന
ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനമായി. അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയൽമക്കെളേപാകാൻഅനുവദിച്ചതുമില്ല.

10
െവട്ട ക്കിളിയുെടബാധ

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“നീ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല ക. ഞാൻ
അവെന്റയും അവെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയും
മുന്നിൽ എെന്റ അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ
്രപവർത്തിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട ഹൃദയം
കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 2 ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ കാേരാട് എ്രത കർശനമായി
െപരുമാറിെയന്നും അവരുെട ഇടയിൽ എെന്റ
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ എങ്ങെന ്രപവർത്തിെച്ചന്നും
നിനക്കു നിെന്റ മക്കേളാടും മക്കള െട മക്കേളാടും
വിവരിക്കാൻ കഴിേയണ്ടതിനും ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിനുമാണ്
ഇങ്ങെനെചയ്യന്നത.്”

3 േമാശയും അഹേരാനും ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു,
“എ്രബായരുെട ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു, ‘നീ എ്രതകാലം എെന്റമുമ്പിൽ
നിെന്നത്തെന്ന വിനയെപ്പടുത്താതിരിക്കും?
എെന്റ ജനം എെന്ന ആരാധിേക്കണ്ടതിന്
അവെര വിട്ടയയ്ക്കുക. 4 നീ അവെര േപാകാൻ
അനുവദിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നാെള നിെന്റ
േദശത്തു െവട്ട ക്കിളികെള അയയ്ക്കും.
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5 നിലം കാണാൻ കഴിയാത്തവിധം അവ
ഭൂതലെത്ത മൂടും. നിെന്റ വയലുകളിലും
നിലത്തും തളിർത്തുവളരുന്ന സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
ഉൾെപ്പെട, കന്മഴയിൽ നശിക്കാെത
േശഷിച്ചിട്ട ള്ളെതല്ലാം അവ തിന്നുകളയും.
6 അവ നിെന്റയും നിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയും
ഈജിപ്റ്റ കാരായ എല്ലാവരുെടയും ഭവനങ്ങളിൽ
നിറയും. ആ കാഴ്ച നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാ
പൂർവികേരാ ഈ േദശത്തു താമസം ഉറപ്പിച്ച
നാൾമുതൽ ഇതുവെരയും ഒരിക്കലും
കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായിരിക്കും.’ ” പിെന്ന േമാശ
പിന്തിരിഞ്ഞ്ഫറേവാെനവിട്ട േപായി.

7ഫറേവാെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർഅേദ്ദഹേത്താട,്
“ഈ മനുഷ്യൻ എ്രതകാലം നമുക്ക് ഒരു
െകണിയായി തുടരും? ആജനം െചന്ന്അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ആരാധിേക്കണ്ടതിന്
അവെര വിട്ടയയ്ക്കണം. ഈജിപ്റ്റ
നശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയാെണന്ന് അങ്ങ്
ഇേപ്പാഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേയാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .

8 അേപ്പാൾ േമാശെയയും അഹേരാെനയും
ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽ തിരിെകെക്കാണ്ടുവന്നു.
“െപായ്െക്കാൾക, നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയആരാധിക്കുക,”അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.
“എന്നാൽ ആെരാെക്കയാണു േപാകുന്നത്?”
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

9 അതിന് േമാശ മറുപടി പറഞ്ഞു,
“ഞങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ഉത്സവം
ആചരിേക്കണ്ടതാകുന്നു; അതുെകാണ്ട,്
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട െചറുപ്പക്കാെരയും
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വൃദ്ധജനങ്ങെളയും ആൺമക്കെളയും
െപൺമക്കെളയും ആട്ടിൻപറ്റങ്ങെളയും
കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങെളയും കൂട്ടിയാണു
േപാകുന്നത.്”

10 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ
നിങ്ങെള നിങ്ങള െട കുഞ്ഞുങ്ങേളാടുംകൂെട
േപാകാൻ അനുവദിച്ചാൽ, യേഹാവ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട! നിങ്ങൾ
േദാഷത്തിനു തുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 11 േവണ്ടാ,
പുരുഷന്മാർമാ്രതം േപായി യേഹാവെയ
ആരാധിക്കുക; അതാണേല്ലാ നിങ്ങൾ ഇതുവെര
ആവശ്യെപ്പട്ട െകാണ്ടിരുന്നത?്” പിെന്ന
േമാശെയയും അഹേരാെനയും ഫറേവാെന്റ
മുന്നിൽനിന്ന്ആട്ടിേയാടിച്ച .

12 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു,
“െവട്ട ക്കിളികൾ വന്നു േദശെത്ത മൂടി, വയലിൽ
വളരുന്നെതല്ലാം, കന്മഴ കഴിഞ്ഞു േശഷിക്കുന്ന
സകലതും തിന്നുകളേയണ്ടതിന് നിെന്റ ൈക
ഈജിപ്റ്റിേന്മൽനീട്ട ക.”

13 േമാശ ഈജിപ്റ്റിനുമീേത തെന്റ വടിനീട്ടി.
യേഹാവഅന്നു പകലും രാ്രതിയും േദശത്തുകൂടി
ഒരു കിഴക്കൻകാറ്റ് അടിപ്പിച്ച . േനരം
പുലർന്നേപ്പാൾ കിഴക്കൻകാറ്റ െവട്ട ക്കിളികെള
വരുത്തിയിരുന്നു. 14 അവ ഈജിപ്റ്റിെന
മുഴുവൻ ആ്രകമിച്ച,് േദശത്ത് അത്യധികമായി
വ്യാപിച്ച . അതുേപാലുള്ള െവട്ട ക്കിളിശല്യം
മുെമ്പാരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനിെയാരിക്കലും
ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. 15 അവ േദശംമുഴുവൻ
മൂടിയതുെകാണ്ട് എല്ലായിടവും ഇരുണ്ടുേപായി.
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കന്മഴ േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നെതല്ലാം—വയലിെല
സസ്യങ്ങള ം വൃക്ഷങ്ങളിെല കായ്കള ം എല്ലാം—
അവ തിന്നുതീർത്തു. ഈജിപ്റ്റ േദശത്ത്
ഒരിടത്തും, വൃക്ഷങ്ങളിേലാ സസ്യങ്ങളിേലാ
പച്ചയായെതാന്നും േശഷിച്ചില്ല.

16 ഫറേവാൻ േമാശെയയും അഹേരാെനയും
െപെട്ടന്നു വരുത്തി അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാടും
നിങ്ങേളാടും പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു. 17 എെന്റ
പാപം ഈ ഒരു ്രപാവശ്യംകൂടി ക്ഷമിക്കുക;
മാരകമായ ഈ ബാധ എന്നിൽനിന്ന്
അകറ്റിക്കളയാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവേയാട്അേപക്ഷിക്കണം.”

18 േമാശ ഫറേവാെന്റ അടുക്കൽനിന്നുേപായി
യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച . 19 യേഹാവ
അതിശക്തമായ ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ
വരുത്തി;അതു െവട്ട ക്കിളികെള െകാണ്ടുേപായി
െചങ്കടലിൽ എറിഞ്ഞു. ഈജിപ്റ്റിൽ ഒരിടത്തും
ഒരു െവട്ട ക്കിളിേപാലും േശഷിച്ചില്ല. 20എന്നാൽ
യേഹാവ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി,
അേദ്ദഹംഇ്രസാേയൽമക്കെളവിട്ടയച്ചില്ല.

ഇരുട്ടിെന്റബാധ
21 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാശേയാട്,

“സ്പർശിക്കത്തക്കകൂരിരുൾഈജിപ്റ്റ േദശത്തു
മൂേടണ്ടതിനു നീ ആകാശേത്തക്കു ൈകനീട്ട ക”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 22 അതനുസരിച്ച
േമാശ ആകാശേത്തക്കു ൈകനീട്ടി, കനത്ത
ഇരുട്ട് ഈജിപ്റ്റിെന മൂന്നുദിവസേത്തക്കു
നിേശ്ശഷം മറച്ച . 23 ആർക്കും ആെരയും
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കാണാേനാ സ്വസ്ഥാനം വിട്ട േപാകാേനാ
കഴിയാതായി. എങ്കിലും ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
വാസസ്ഥലങ്ങളിൽെവളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നു.

24 അേപ്പാൾ ഫറേവാൻ േമാശെയ വരുത്തി,
“േപായി യേഹാവെയആരാധിക്കുക. നിങ്ങള െട
ഭാര്യമാരും കുട്ടികള ം നിങ്ങള െടകൂെട
േപാരെട്ട; നിങ്ങള െട ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള ം
കന്നുകാലികള ംമാ്രതം ഇവിെട നിൽക്കെട്ട”എന്നു
പറഞ്ഞു.

25 അതിന് േമാശ ഉത്തരം പറഞ്ഞു:
“ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
യാഗങ്ങള ം േഹാമയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കാൻ
അങ്ങു ഞങ്ങെള അനുവദിക്കണം.
26 ഞങ്ങള െട സകലമൃഗങ്ങെളയുംകൂെട
െകാണ്ടുേപാകണം; ഒരു കുളമ്പുേപാലും
പിന്നിൽ േശഷിച്ച കൂടാ. ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ആരാധിക്കുന്നതിന്
അവയിൽ ചിലതിെന ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതുണ്ട.്
തെന്നയുമല്ല, യേഹാവെയ ആരാധിക്കാൻ
എന്താണ് ഉപേയാഗിേക്കണ്ടെതന്ന് അവിെട
എത്തുന്നതുവെരഞങ്ങൾഅറിയുന്നുമില്ല.”

27 എന്നാൽ യേഹാവ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കി,അവെരവിട്ടയയ്ക്കാൻഅയാൾക്കു
സമ്മതമായിരുന്നില്ല. 28 ഫറേവാൻ േമാശേയാട്,
“കടന്നുേപാകൂ എെന്റ മുന്നിൽനിന്ന!് ഇനി
എെന്റമുമ്പിൽ വരികേയ അരുത.് എെന്റ മുഖം
കാണുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

29 അതിന് േമാശ, “താങ്കൾ
പറയുന്നതുേപാെലതെന്ന ആകെട്ട. ഇനി
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ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങയുെട മുഖം
കാണുകയില്ല”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

11
കടിഞ്ഞൂലുകള െടസംഹാരം

1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു,
“ഞാൻ ഫറേവാെന്റയും ഈജിപ്റ്റിെന്റയുംേമൽ
ഒരു ബാധകൂടി വരുത്തും. അതിനുേശഷം
അവൻ നിങ്ങെള ഇവിെടനിന്നു വിട്ടയയ്ക്കും;
വിട്ടയയ്ക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങെള സകലെരയും
പുറത്താക്കും. 2 പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം
ഒരുേപാെല തങ്ങള െട അയൽക്കാേരാടു
െവള്ളിയാഭരണങ്ങള ം സ്വർണാഭരണങ്ങള ം
ആവശ്യെപ്പടണെമന്നു നീ ജനേത്താടു
പറയണം.” 3 യേഹാവ ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക്
ഇ്രസാേയൽജനേത്താടു കരുണേതാന്നിപ്പിച്ച .
േമാശ ഈജിപ്റ്റിൽ, ഫറേവാെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും ഈജിപ്റ്റിെല ജനതയ്ക്കും
സമാരാധ്യനായിരുന്നു.

4 േമാശ ഇങ്ങെന ്രപസ്താവിച്ച ,
“യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നെതെന്തന്നാൽ:
‘അർധരാ്രതിേയാടടുത്ത് ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന്റ
മേധ്യ സഞ്ചരിക്കും. 5 സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്ന ഫറേവാെന്റ ആദ്യജാതൻമുതൽ
തിരികല്ലിനരിെക ഇരിക്കുന്ന ദാസിയുെട
ആദ്യജാതൻവെര ഈജിപ്റ്റിലുള്ള
സകല ആദ്യജാതന്മാരും മൃഗങ്ങള െട
സകലകടിഞ്ഞൂലുകള ം ചത്തുേപാകും.
6 മുെമ്പാരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും
ഇനിെയാരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്തതുമായ വലിയ
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വിലാപം ഈജിപ്റ്റിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും.
7 എന്നാൽ ഇ്രസാേയല്യരുെട ഏെതങ്കിലും
മനുഷ്യെന്റേയാ മൃഗത്തിെന്റേയാ േനർക്ക് ഒരു
നായ് േപാലും കുരയ്ക്കുകയില്ല.’ യേഹാവ
ഈജിപ്റ്റിനും ഇ്രസാേയലിനും മേധ്യ ഒരു
വ്യത്യാസം െവച്ചിരിക്കുെന്നന്ന് അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കും. 8 താങ്കള െട ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായ
ഇവർ എല്ലാവരും എെന്റ അടുക്കൽവന്ന്
എെന്റമുമ്പാെക വണങ്ങിെക്കാണ്ട് എേന്നാട,്
‘താങ്കള ംതാങ്കെളഅനുഗമിക്കുന്നസകലരുംകൂടി
േപാകുക!’ എന്നു പറയും. അേപ്പാൾ
ഞാൻ വിട്ട േപാകും.” ഇതിനുേശഷം
േമാശ േകാപംെകാണ്ടു ജ്വലിച്ച്, ഫറേവാെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട .

9 യേഹാവ േമാശേയാട്, “ഫറേവാൻ
നിെന്റ വാക്കു നിരസിച്ച കളയും; അങ്ങെന
ഈജിപ്റ്റിൽ എെന്റ അത്ഭുതങ്ങൾ വർധിക്കാൻ
ഇടയാകുകയും െചയ്യ ം” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
10 േമാശയും അഹേരാനും ഫറേവാെന്റ മുമ്പാെക
ഈഅത്ഭുതങ്ങെളല്ലാം െചയ്െതങ്കിലും യേഹാവ
ഫറേവാെന്റ ഹൃദയെത്ത കഠിനമാക്കി. അയാൾ
തെന്റ നാട്ടിൽനിന്ന് ഇ്രസാേയൽജനതെയ
വിട്ടയച്ചതുമില്ല.

12
െപസഹയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ

െപരുന്നാള ം
1 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് ഇങ്ങെന അരുളിെച്ചയ്തു,
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2 “ഈമാസം നിങ്ങള െട വർഷത്തിെന്റ
ഒന്നാംമാസമായ ആരംഭമാസം ആയിരിക്കണം.
3 ഈമാസം പത്താംതീയതി ഓേരാ
പുരുഷനും തെന്റ കുടുംബത്തിനുേവണ്ടി, ഒരു
കുടുംബത്തിന് ഒന്ന് എന്ന കണക്കിൽ, ഓേരാ
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ എടുത്തുെകാള്ളണം എന്നു
നിങ്ങൾ ഇ്രസാേയല്യസമൂഹേത്താട് ഒന്നാെക
കൽപ്പിക്കണം. 4 ഒരാട്ടിൻകുട്ടി മുഴുവൻ
ആവശ്യമില്ല എന്നു വരത്തക്കവണ്ണം ഏെതങ്കിലും
കുടുംബം െചറിയെതങ്കിൽ അവർ തങ്ങള െട
ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അയൽവാസിയുമായി
അവിെടയുള്ളവരുെട എണ്ണമനുസരിച്ച്
അതിെന പങ്കുെവക്കണം. ഓേരാ വ്യക്തിയും
ഭക്ഷിക്കുന്നതിെന്റ അളവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
എ്രത ആട്ടിൻകുട്ടി ആവശ്യമുണ്ട് എന്നു
നിശ്ചയിക്കണം. 5 നിങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരുവർഷം ്രപായമുള്ളതും
ഊനെമാന്നും ഇല്ലാത്തതുമായ ആൺ
ആയിരിക്കണം; െചമ്മരിയാേടാ േകാലാേടാ
ആകാം. 6 മാസത്തിെന്റ പതിന്നാലാംതീയതിവെര
അവെയ സംരക്ഷിക്കുകയും അന്നു
സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇ്രസാേയല്യസമൂഹത്തിെല
സകലരും അവെയ അറക്കുകയും േവണം.
7 പിെന്ന അവർ അവയുെട രക്തത്തിൽ
കുെറ എടുത്ത,് തങ്ങൾ ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
ഭക്ഷിക്കുന്ന വീടിെന്റ കട്ടിളക്കാലുകളിലും
കട്ടിളകള െട മീേതയുള്ള പടിയിലും പുരട്ടണം.
8 അവർ കയ ്പുചീരയും പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പവും കൂട്ടി തീയിൽ ചുട്ട മാംസം ആ
രാ്രതിയിൽത്തെന്ന ഭക്ഷിക്കണം. 9 തലയും
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കാലുകള ം ആന്തരികഭാഗങ്ങള ം എല്ലാംകൂടി
തീയിൽചുട്ടതല്ലാെതപച്ചയായിേട്ടാ, െവള്ളത്തിൽ
േവവിേച്ചാ ഭക്ഷിക്കരുത.് 10 രാവിലേത്തക്ക്
അതിൽ അൽപ്പംേപാലും േശഷിപ്പിക്കരുത;്
എെന്തങ്കിലും മിച്ചംവരുെന്നങ്കിൽ അതു
ചുട്ട കളയണം. 11നിങ്ങൾഅതു ഭക്ഷിേക്കണ്ടത്
ഇ്രപകാരമാണ:് അര െകട്ടിയും കാലിൽ
െചരിപ്പിട്ട ം ൈകയിൽ വടിപിടിച്ച ംെകാണ്ട്
തിടുക്കത്തിൽ അതു ഭക്ഷിക്കണം; അത്
യേഹാവയുെട െപസഹആകുന്നു!

12 “ആ രാ്രതിയിൽത്തെന്ന ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റിൽക്കൂടി കടന്നുേപാകുകയും
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും എല്ലാ
കടിഞ്ഞൂലുകെളയും സംഹരിക്കുകയും െചയ്യ ം;
ഈജിപ്റ്റിെല സകലേദവന്മാരുെടയുംേമൽ
ഞാൻ ന്യായവിധി വരുത്തും. ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു. 13 നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന
ഭവനത്തിൽ രക്തം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
ചിഹ്നമായിരിക്കും; രക്തം കാണുേമ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങെള വിട്ട കടന്നുേപാകും. ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റിെന ബാധിക്കുന്ന ബാധ നിങ്ങൾക്കു
നാശകാരണമായിത്തീരുകയില്ല.

14 “ഈ ദിവസത്തിെന്റ സ്മരണ നിങ്ങൾ
നിലനിർേത്തണ്ടതാകുന്നു; വരുംതലമുറകളിൽ
നിങ്ങൾ അത് യേഹാവയ്ക്കുള്ള ഉത്സവമായി
ആേഘാഷിക്കണം—ഇത് എെന്നേന്നക്കുമുള്ള
ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ.് 15 നിങ്ങൾ
ഏഴുദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം
ഭക്ഷിക്കണം. ഒന്നാംദിവസം നിങ്ങൾ
ഭവനങ്ങളിൽനിന്ന് പുളിമാവു നീക്കംെചയ്യണം.
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ഒന്നാംദിവസംമുതൽ ഏഴാംദിവസംവെര
പുളിേപ്പാടുകൂടിയെതെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുന്ന
ഏെതാരുവെനയും ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളേയണ്ടതാണ.് 16 ഒന്നാംദിവസം
വിശുദ്ധസഭാേയാഗം കൂടണം. ഏഴാംദിവസം
വീണ്ടും സഭകൂടണം. അവരവർക്കുേവണ്ട
ആഹാരം പാകംെചയ്യ കയല്ലാെത മെറ്റാരു
േജാലിയുംഈദിവസങ്ങളിൽ െചയ്യരുത.്

17 “നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
െപരുന്നാൾ ആേഘാഷിക്കണം,
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഈ ദിവസത്തിലാണ്
ഞാൻ നിങ്ങള െട സമൂഹെത്ത*
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച െകാണ്ടുേപാന്നത.്
വരുംതലമുറകൾക്ക് എെന്നേന്നക്കുമുള്ള
ഒരു അനുഷ്ഠാനമായി ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ
ആചരിക്കുക. 18ഒന്നാംമാസംപതിന്നാലാംതീയതി
സന്ധ്യമുതൽ ഇരുപത്തിെയാന്നാംതീയതി
സന്ധ്യവെര നിങ്ങൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം
ഭക്ഷിക്കണം. 19 ഏഴുദിവസേത്തക്ക്
നിങ്ങള െട ഭവനങ്ങളിൽ പുളിമാവ്
ഉണ്ടായിരിക്കരുത.് പുളിപ്പ ള്ളത് എെന്തങ്കിലും
ആെരങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചാൽ, അയാൾ
വിേദശിയായാലും സ്വേദശിയായാലും,
ഇ്രസാേയല്യസമൂഹത്തിൽനിന്ന് അയാെള
േഛദിച്ച കളയണം. 20 പുളിച്ചത്
യാെതാന്നും ഭക്ഷിക്കരുത.് നിങ്ങള െട
താമസസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം
ഭക്ഷിക്കണം.”

21 ഇതിനുേശഷം േമാശ ഇ്രസാേയലിെല

* 12:17 മൂ.ഭാ.ൈസന്യെത്ത
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സകലേഗാ്രതത്തലവന്മാെരയും കൂട്ടിവരുത്തി
അവേരാട് ഇങ്ങെന ്രപസ്താവിച്ച :
“നിങ്ങൾ ഉടൻതെന്ന േപായി നിങ്ങള െട
കുടുംബങ്ങൾെക്കാത്തവണ്ണം ആട്ടിൻകുട്ടിെയ
െതരെഞ്ഞടുത്ത് െപസഹാക്കുഞ്ഞാടിെന
അറക്കുക. 22 ഈേസാപ്പ െചടിയുെട ഒരു
െകെട്ടടുത്ത് കിണ്ണത്തിെല രക്തത്തിൽ മുക്കി
കട്ടിളക്കാലുകളിൽ രണ്ടിലും കട്ടിളകള െട
മീേതയുള്ള പടിയിലും േതയ്ക്കണം.
നിങ്ങളിൽ ആരും േനരംപുലരുംവെര വീടിെന്റ
വാതിലിനു പുറത്തിറങ്ങരുത.് 23 യേഹാവ
ഈജിപ്റ്റ കാെര ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതിനു
േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ,
കട്ടിളക്കാലുകളിലും കട്ടിളകള െട മീേതയുള്ള
പടിയിലും രക്തം കാണുകയും ആ വാതിൽ
ഒഴിഞ്ഞു കടന്നുേപാകുകയും െചയ്യ ം; നിങ്ങെള
സംഹരിക്കാൻ നിങ്ങള െട വീടുകളിൽ
്രപേവശിക്കുന്നതിന് അവിടന്നു സംഹാരകെന
അനുവദിക്കുകയില്ല.

24 “നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
പിൻഗാമികൾക്കുംേവണ്ടിയുള്ള ശാശ്വതമായ
നിയമമായി ഈ നിർേദശങ്ങൾ പാലിക്കുക.
25 യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു നൽകുെമന്നു
വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്ന േദശത്തു
്രപേവശിച്ചേശഷം ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുക. 26 ‘ഈ
അനുഷ്ഠാനംെകാണ്ട് എന്താണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്നത?്’
എന്നു നിങ്ങള െട മക്കൾ നിങ്ങേളാടു
േചാദിക്കുേമ്പാൾ, 27 ‘ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച്
ഇ്രസാേയല്യരുെട ഭവനങ്ങെള വിട്ട
കടന്നുേപാകുകയും ഈജിപ്റ്റ കാെര
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ദണ്ഡിപ്പിച്ചേപ്പാൾ നമ്മുെട വീടുകെള
ഒഴിവാക്കുകയുംെചയ്ത യേഹാവയ്ക്കുള്ള
െപസഹായാഗമാണിത,്’ എന്നു നിങ്ങൾ
അവേരാടു പറയുക.” അേപ്പാൾ ജനം കുമ്പിട്ട്
ആരാധിച്ച . 28 യേഹാവ േമാശേയാടും
അഹേരാേനാടും കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന
ഇ്രസാേയൽമക്കൾെചയ്തു.

29 അർധരാ്രതിയിൽ യേഹാവ
ഈജിപ്റ്റിെല സകലകടിഞ്ഞൂലുകെളയും—
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന ഫറേവാെന്റ
ആദ്യജാതൻമുതൽ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്ന
തടവുകാരെന്റ ആദ്യജാതൻവെരയുള്ള സർവ
കടിഞ്ഞൂലുകെളയും സകല ആടുമാടുകള െട
കടിഞ്ഞൂലുകെളയും—സംഹരിച്ച . 30ഫറേവാനും
അയാള െട ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരല്ലാവരും സകല
ഈജിപ്റ്റ കാരും രാ്രതിയിൽ ഉണർെന്നഴുേന്നറ്റ ;
ഈജിപ്റ്റിൽ വലിെയാരു നിലവിളി ഉണ്ടായി;
ഒരാെളങ്കിലും മരിക്കാത്ത ഒരു വീടും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പുറപ്പാട്
31 ഫറേവാൻ രാ്രതിയിൽ േമാശെയയും
അഹേരാെനയും ആളയച്ച വരുത്തി, “നിങ്ങള ം
ഇ്രസാേയല്യരും എഴുേന്നറ്റ് എെന്റ ജനെത്ത
വിട്ട േപാകുക. നിങ്ങൾ അേപക്ഷിച്ചതുേപാെല
േപായി യേഹാവെയ ആരാധിക്കുക.
32 നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങള െട
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങെളയും കന്നുകാലികെളയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു െപായ്െക്കാള്ള . എെന്ന
അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യ ക”എന്നുപറഞ്ഞു.
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33 എ്രതയുംേവഗം േദശം വിട്ട േപാകാൻ
ഈജിപ്റ്റ കാർ ജനങ്ങെള നിർബന്ധിച്ച .
“അല്ലാത്തപക്ഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും
മരിച്ച േപാകും,” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
34 അതുെകാണ്ടു ജനം അവരുെട കുഴച്ച മാവ്
പുളിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന െതാട്ടികളിെലടുത്ത്
അവ തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞു േതാളിൽ കയറ്റി.
35 േമാശ നിർേദശിച്ചതനുസരിച്ച് ഇ്രസാേയല്യർ
്രപവർത്തിച്ച ; അവർ ഈജിപ്റ്റ കാേരാടു
െവള്ളിയും സ്വർണവുംെകാണ്ടുള്ള
സാധനങ്ങള ം വസ്്രതങ്ങള ം ആവശ്യെപ്പട്ട .
36 ജനങ്ങള െടേനർക്ക് ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക്
അനുകൂലഭാവം ഉണ്ടാകാൻ യേഹാവ ഇടയാക്കി;
അവർതങ്ങേളാട്ആവശ്യെപ്പട്ടെതല്ലാംഅവർക്കു
െകാടുത്തു; അങ്ങെന അവർ ഈജിപ്റ്റ കാെര
െകാള്ളയിട്ട .

37 ഇ്രസാേയല്യർ രെമേസസിൽനിന്ന്
സൂേക്കാത്തിേലക്കു കാൽനടയായി
യാ്രതെചയ്തു; അവർ സ്്രതീകെളയും
കുട്ടികെളയുംകൂടാെത ഏകേദശം ആറുലക്ഷം
പുരുഷന്മാരാണ് കാൽനടയായി പുറെപ്പട്ടത്.
38 ഒരു സമ്മി്രശപുരുഷാരവും ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ,
കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന
വിപുലമായ മൃഗസഞ്ചയവും അവേരാടുകൂെട
േപായി. 39 അവർ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന മാവുെകാണ്ടു പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം ചുട്ട . അവെര തിടുക്കത്തിൽ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഓടിച്ച വിട്ടതുെകാണ്ട് മാവു
പുളിച്ചിരുന്നില്ല. യാ്രതയ്ക്കുേവണ്ട ഭക്ഷണം
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അവർകരുതിയിരുന്നുമില്ല.
40 ഇ്രസാേയൽജനം ഈജിപ്റ്റിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം 430
വർഷം ആയിരുന്നു. 41 ആ 430
വർഷം തീരുന്ന ദിവസംതെന്ന
യേഹാവയുെട ൈസന്യം എല്ലാം ഈജിപ്റ്റ്
വിട്ട േപായി. 42 അവെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുേപാന്നതിനാൽ
യേഹാവയ്ക്കു ്രപേത്യകമായി ആചരിേക്കണ്ട
രാ്രതിയാണ് അത്. ഇ്രസാേയല്യർ എല്ലാവരും
തലമുറതലമുറയായി വളെര ജാ്രഗതേയാെട ഈ
രാ്രതിആചരിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

െപസഹായുെട നിബന്ധനകൾ
43 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
അരുളിെച്ചയ്തു: “െപസഹായ്ക്കുള്ള
നിബന്ധനകൾഇവയാകുന്നു:

“ഒരു വിേദശിയും ഇതിൽനിന്ന്
ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. 44 നീ വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയിട്ട ള്ള ഏെതാരു അടിമയ്ക്കും
അവൻ പരിേച്ഛദനം ഏറ്റതിനുേശഷം,
ഇതിൽനിന്ന് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ.് 45 എന്നാൽ
തൽക്കാലേത്തക്കു വന്നു താമസിക്കുന്നവനും
കൂലിക്കാരനും ഇതു ഭക്ഷിക്കാൻപാടില്ല.

46 “വീടിനുള്ളിൽെവച്ചായിരിക്കണം ഇതു
ഭക്ഷിക്കുന്നത;് മാംസത്തിൽ അൽപ്പംേപാലും
വീടിനു പുറേത്തക്കുെകാണ്ടുേപാകരുത;്അതിൽ
ഒരസ്ഥിയും ഒടിക്കരുത.് 47 ഇ്രസാേയല്യസമൂഹം
ഒന്നാെകഇത്ആചരിക്കണം.
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48 “നിങ്ങള െട ഇടയിൽ വന്നുതാമസിക്കുന്ന
വിേദശി യേഹാവയുെട െപസഹ ആചരിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ തെന്റ കുടുംബത്തിലുള്ള
സകലപുരുഷന്മാർക്കും പരിേച്ഛദനം
നടത്തിയിരിക്കണം; പിെന്ന അവന,് സ്വേദശത്തു
ജനിച്ച ഒരുവെനേപ്പാെല ഇതിൽ പെങ്കടുക്കാം.
പരിേച്ഛദനേമൽക്കാത്ത യാെതാരു പുരുഷനും
ഇതു ഭക്ഷിക്കരുത.് 49 സ്വേദശിക്കും നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ വന്നുപാർക്കുന്ന വിേദശിക്കും ഈ
നിയമം ഒരുേപാെലബാധകമായിരിക്കണം.”

50 യേഹാവ േമാശേയാടും അഹേരാേനാടും
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
എല്ലാവരും െചയ്തു. 51 യേഹാവ ആ
ദിവസംതെന്ന ഇ്രസാേയല്യെര ഗണംഗണമായി
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച .

13
കടിഞ്ഞൂലുകള െടസമർപ്പണം

1 യേഹാവ േമാശേയാട്, 2 “സകല
ആദ്യജാതന്മാെരയും എനിക്കായി
ശുദ്ധീകരിക്കുക. മനുഷ്യരുേടതാകെട്ട,
മൃഗങ്ങള േടതാകെട്ട, ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
ഇടയിലുള്ള എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലുകള ം
എനിക്കുള്ളതാകുന്നു”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

3 അേപ്പാൾ േമാശ ജനേത്താടു പറഞ്ഞു,
“അടിമേദശമായ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
യേഹാവ ശക്തമായ ഭുജത്താൽ നിങ്ങെള
വിടുവിച്ച െകാണ്ടുേപാന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ
അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ട ഈ ദിവസത്തിെന്റ
ഓർമ നിലനിർത്തണം. പുളിപ്പ ള്ള യാെതാന്നും
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നിങ്ങൾ തിന്നരുത.് 4 ആബീബുമാസം*
ഈ ദിവസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വിട്ട േപാന്നത്.
5 യേഹാവ നിങ്ങെള കനാന്യർ, ഹിത്യർ,
അേമാര്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട
േദശത്ത,് പാലും േതനും ഒഴുകുന്നതും
നിനക്കു തരുെമന്നു നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
അവിടന്നു വാഗ്ദാനംെചയ്തതുമായ
േദശത്ത,് െകാണ്ടുെചന്നതിനുേശഷം ഈ
മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കർമം ആചരിക്കണം:
6 ഏഴുദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നുകയും
ഏഴാംദിവസം യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ഉത്സവം
ആചരിക്കുകയും േവണം. 7ആഏഴുദിവസവും നീ
പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പമാണു തിേന്നണ്ടത;് പുളിപ്പ ള്ള
ഒന്നുംതെന്ന നിെന്റ പക്കൽ കാണരുത,് നിെന്റ
അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരിടത്തും പുളിമാവ്
അേശഷം കാണരുത.് 8 അന്നു നീ നിെന്റ
മകേനാട്, ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് േപാന്ന
ദിവസം യേഹാവ എനിക്കുേവണ്ടി െചയ്ത കാര്യം
നിമിത്തമാണു ഞാൻ ഇങ്ങെന െചയ്യന്നെതന്നു
പറയണം. 9യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം നിെന്റ
അധരങ്ങളിൽ എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതിന്
ഈഅനുഷ്ഠാനംനിെന്റൈകേമൽഒരുചിഹ്നവും
െനറ്റിയിൽ ഒരു സ്മാരകവും ആയിരിക്കണം;
യേഹാവ തെന്റ ശക്തിയുള്ള കരത്താൽ നിെന്ന
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്നുവേല്ലാ.
10 നീ ഓേരാവർഷവും നിശ്ചിതസമയത്ത് ഈ
അനുഷ്ഠാനംആചരിച്ച െകാള്ളണം.
* 13:4 പൗരാണിക എ്രബായർ അനുവർത്തിച്ച വന്ന
ച്രന്ദവർഷത്തിെല ആദ്യമാസമാണ് ആബീബുമാസം ഇത്
മാർച്ച്-ഏ്രപിൽ മാസങ്ങളിലാണ.്
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11 “യേഹാവ നിേന്നാടും നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടും ആണയിട്ട വാഗ്ദാനം
െചയ്തിട്ട ള്ളതുേപാെല, നിെന്ന കനാന്യരുെട
േദശത്തു െകാണ്ടുവന്ന് അവിടം നിനക്കു
നൽകുേമ്പാൾ 12 നീ സകലകടിഞ്ഞൂലുകെളയും
യേഹാവയ്ക്കുേവർതിരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. നിെന്റ
ആടുമാടുകള െട സകല ആൺകടിഞ്ഞൂലുകള ം
യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു. 13 കഴുതകള െട
കടിഞ്ഞൂലുകളിൽ ഓേരാന്നിെനയും
ആട്ടിൻകുട്ടിെയെക്കാണ്ടു വീെണ്ടടുക്കണം.
അതിെന വീെണ്ടടുക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അതിെന്റ കഴുത്ത് ഒടിച്ച കളയണം. നിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതന്മാരായ എല്ലാവെരയും
വീെണ്ടടുക്കണം.

14 “ഭാവികാലത്തു നിെന്റ മകൻ
നിേന്നാട,് ‘ഇതിെന്റ അർഥം എന്താകുന്നു?’
എന്നു േചാദിക്കുേമ്പാൾ നീ അവേനാടു
പറയുക: ‘യേഹാവ നെമ്മ ബലമുള്ള
ൈകയാൽ അടിമനാടായ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്നു. 15 നെമ്മ
വിട്ടയയ്ക്കുകയില്ല എന്നു ഫറേവാൻ
ശാഠ്യംപിടിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിെല
സകലമനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും
കടിഞ്ഞൂലുകെളെയല്ലാം െകാന്നുകളഞ്ഞു.
അതുെകാണ്ടാണ് ഞാൻ കടിഞ്ഞൂലായ
ആണിെനെയല്ലാം യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുകയും എെന്റ ആദ്യജാതന്മാെര
എല്ലാവെരയും വീെണ്ടടുക്കുകയും െചയ്യന്നത.്’
16 യേഹാവ തെന്റ ബലമുള്ള കരത്താൽ നെമ്മ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്നു
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എന്നത,് നിെന്റ ൈകേമൽ ഒരു ചിഹ്നവും
െനറ്റിത്തടത്തിൽഒരു മു്രദയുംആയിരിക്കണം.”
സമു്രദം തരണംെചയ്യന്നു

17 ഫറേവാൻ ജനെത്ത വിട്ടയച്ചേപ്പാൾ,
െഫലിസ്ത്യേദശത്തുകൂടിയുള്ള വഴി ദൂരം
കുറഞ്ഞതായിരുെന്നങ്കിലും ൈദവം അവെര ആ
വഴിയിൽക്കൂടി നടത്തിയില്ല. “യുദ്ധം േനരിട്ടാൽ
അവർക്കു മനംമാറ്റം ഉണ്ടാകുകയും അവർ
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു മടങ്ങുകയും െചയ്േതക്കാം,”
എന്നു ൈദവം കരുതി. 18ആകയാൽ ൈദവം
ജനെത്ത െചങ്കടലിനരിെകയുള്ള മരുഭൂമിയിൽ
വലയംെചയ്യിച്ച . ഇ്രസാേയല്യർഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി പുറെപ്പട്ട .

19 േയാേസഫിെന്റ അസ്ഥികള ം േമാശ
എടുത്തിരുന്നു. കാരണം, “നിങ്ങെള
സഹായിക്കാൻ ൈദവം നിശ്ചയമായും വരും.
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന്
എെന്റ അസ്ഥികൾ െകാണ്ടുേപാകണം” എന്ന്
ഇ്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാെരെക്കാണ്ട് േയാേസഫ്
ശപഥംെചയ്യിച്ചിരുന്നു.†

20 അവർ സൂേക്കാത്തിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
മരുഭൂമിയുെട അരികിലുള്ള ഏഥാമിൽ
പാളയമടിച്ച . 21 യേഹാവ അവെര
വഴികാണിക്കാൻ പകൽസമയത്ത്
ഒരു േമഘത്തൂണിലും രാ്രതിയിൽ
െവളിച്ചംെകാടുക്കാൻ അഗ്നിത്തൂണിലുമായി
അവർക്കുമുേമ്പ സഞ്ചരിച്ച ; അങ്ങെന
അവർക്കു പകലും രാ്രതിയും യാ്രതെചയ്യാൻ

† 13:19 ഉൽ. 50:25കാണുക.
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കഴിഞ്ഞു. 22 പകൽ േമഘസ്തംഭവും രാ്രതി
അഗ്നിസ്തംഭവും ജനത്തിെന്റ മുന്നിൽനിന്ന്
മാറിയില്ല.

14
1 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത,് 2 “നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു
മിഗ്േദാലിനും കടലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പീ-
ഹഹീേരാത്തിൽ പാളയമടിക്കണെമന്ന്
ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു പറയുക. അവർ
ബാൽ-െസേഫാനുേനേര എതിർവശത്തു
കടലിനരിെക താവളമടിക്കണം. 3 ‘ഇ്രസാേയല്യർ
മരുഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങി, വഴിയറിയാെത
േദശെത്തല്ലാം അലഞ്ഞുതിരിയുകയാണ’്
എന്നു ഫറേവാൻ ചിന്തിക്കും. 4 ഞാൻ
ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും
അവൻ അവെര പിൻതുടരുകയും െചയ്യ ം.
എന്നാൽ ഫറേവാനിലൂെടയും അവെന്റ
ൈസന്യത്തിലൂെടയും ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
ഈജിപ്റ്റ കാർ അറിയും.” ആകയാൽ
ഇ്രസാേയല്യർഅങ്ങെനെചയ്തു.

5 ജനം ഓടിേപ്പായിരിക്കുന്നു എന്ന്
ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ് േകട്ടേപ്പാൾ
ഫറേവാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരും
അവേരാടുള്ള മേനാഭാവം മാറ്റി, “നാം ഈ
െചയ്തെതന്ത?് നമ്മുെട അടിമേവലയിൽനിന്ന്
ഇ്രസാേയല്യെര വിട്ടയച്ചേല്ലാ” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന ഫറേവാൻ തെന്റ
രഥം സജ്ജമാക്കി, ൈസന്യെത്തയും
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തേന്നാെടാപ്പം അണിനിരത്തി. 7 ഈജിപ്റ്റിെല
സകലരഥങ്ങേളാടുംകൂെട, ഏറ്റവും മികച്ച
അറുനൂറു രഥങ്ങെളയും അവയിൽ എല്ലാറ്റിലും
േതരാളികെളയും അേദ്ദഹം ഒരുക്കി. 8 യേഹാവ
ഈജിപ്റ്റ രാജാവായ ഫറേവാെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കിയതുെകാണ്ട,് യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
പുറെപ്പട്ടിരുന്ന ഇ്രസാേയൽജനെത്ത
അയാൾ പിൻതുടർന്നു. 9 ഈജിപ്റ്റ കാർ—
ഫറേവാെന്റ സകലകുതിരകള ം രഥങ്ങള ം
കുതിരപ്പടയും ൈസന്യവും—ഇ്രസാേയല്യെര
പിൻതുടരുകയും ബാൽ-െസേഫാന് എതിേര,
പീ-ഹഹീേരാത്തിനടുത്ത,് കടൽക്കരയിൽ
പാളയമടിച്ചിരുന്ന അവെര മറികടക്കുകയും
െചയ്തു.

10 ഫറേവാൻ സമീപിച്ചേപ്പാൾ ഇ്രസാേയല്യർ
തലയുയർത്തിേനാക്കി. ഈജിപ്റ്റ കാർ
അവർക്കു പിന്നാെല വരുന്നതു കണ്ടു.
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ ഭയെപ്പട്ട് യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ച . 11അവർ േമാശേയാട്, “ഈജിപ്റ്റിൽ
ശവക്കുഴികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിേട്ടാ നീ ഞങ്ങെള
മരിക്കാൻ മരുഭൂമിയിൽ െകാണ്ടുവന്നത്?
ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ട,് നീ
ഞങ്ങേളാട് ഈ െചയ്തെതന്ത?് 12 ‘ഞങ്ങെള
െവറുേതവിേട്ടക്കുക, ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റ കാെര
േസവിച്ച െകാള്ളാം’ എന്ന് ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച
നിേന്നാടു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിേല്ല? മരുഭൂമിയിൽ
മരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ ഈജിപ്റ്റ കാർക്കുേവണ്ടി
പണിെയടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കു നല്ലത്”
എന്നുപറഞ്ഞു.
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13 അതിന് േമാശ ജനേത്താട് ഇങ്ങെന
ഉത്തരം പറഞ്ഞു, “ഭയെപ്പടരുത,് സ്ഥിരതേയാെട
നിൽക്കുക. യേഹാവ ഇന്നു നിങ്ങൾക്കു
നൽകുന്ന വിടുതൽ കണ്ടുെകാള്ള ക.
നിങ്ങൾ ഇന്നു കാണുന്ന ഈജിപ്റ്റ കാെര
ഇനിെയാരിക്കലും കാണുകയില്ല. 14 യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധംെചയ്യ ം; നിങ്ങൾ
ശാന്തരായിരിക്കുക.”

15 ഇതിെനത്തുടർന്ന് യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത,് “നീ എേന്നാടു
നിലവിളിക്കുന്നെതന്ത?് മുേമ്പാട്ട േപാകാൻ
ജനങ്ങേളാടു പറയുക. 16ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കു
സമു്രദത്തിെന്റഉണങ്ങിയനിലത്തുകൂടി േപാകാൻ
സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം നിെന്റ വടി ഉയർത്തി
കടലിേന്മൽ ൈകനീട്ടി െവള്ളെത്ത വിഭജിക്കുക.
17-18 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ഹൃദയം
കഠിനമാക്കുകയും അവർ അവരുെട പിന്നാെല
െചല്ല കയും െചയ്യ ം. ഫറേവാനിലൂെടയും
അവെന്റൈസന്യത്തിലൂെടയും രഥങ്ങളിലൂെടയും
കുതിരപ്പടയിലൂെടയും ഞാൻ മഹത്ത്വം
േനടുേമ്പാൾ, ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
ഈജിപ്റ്റ കാർഅറിയും.”

19 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈസന്യത്തിനുമുമ്പിൽ
സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ൈദവദൂതൻ അേപ്പാൾ
പിൻവാങ്ങി അവരുെട പിന്നിൽ നടന്നു.
േമഘസ്തംഭവും അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന്
പിന്നിേലക്കു നീങ്ങി. 20 അത് ഈജിപ്റ്റിെന്റ
ൈസന്യത്തിനും ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈസന്യത്തിനും
ഇടയിൽവന്നു നിലെകാണ്ടു. രാ്രതിമുഴുവൻ
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ഇ്രസാേയല്യരുെട ൈസന്യവും ഈജിപ്റ്റ കാരുെട
ൈസന്യവുംതമ്മിൽ അടുക്കാത്തവണ്ണം അത്
അവരുെട മേധ്യനിന്നു. ഈജിപ്റ്റ കാർക്ക് അതു
േമഘവും അന്ധകാരവും ഇ്രസാേയല്യർക്കു
്രപകാശവുംആയിരുന്നു.

21 പിെന്ന േമാശ കടലിേന്മൽ ൈകനീട്ടി;
യേഹാവ അന്നു രാ്രതിമുഴുവൻ ശക്തമായ ഒരു
കിഴക്കൻകാറ്റ് അടിപ്പിച്ച . കടൽ പിൻവാങ്ങി
ഉണങ്ങിയ നിലം ആയിത്തീർന്നു; െവള്ളം
േവർപിരിഞ്ഞു. 22 ഇ്രസാേയല്യർ സമു്രദത്തിൽ
ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നടന്നു; െവള്ളം
അവരുെട വലത്തും ഇടത്തും മതിലായി നിന്നു.

23 ഈജിപ്റ്റ കാർ അവെര പിൻതുടർന്നു;
ഫറേവാെന്റ കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം
കുതിരപ്പടയുെമല്ലാം അവെര പിൻതുടർന്നു
കടലിെന്റ നടുവിേലക്കു െചന്നു.
24 ്രപഭാതയാമത്തിൽ യേഹാവ
അഗ്നിേമഘസ്തംഭത്തിൽനിന്ന് താേഴക്കു
േനാക്കി ഈജിപ്റ്റ ൈസന്യത്തിനു വി്രഭമം
വരുത്തി. 25അവിടന്ന് അവരുെട രഥച്രകങ്ങൾ
ഇടറിേപ്പാകാൻ* ഇടയാക്കിയതുെകാണ്ട്
അവയ്ക്കു മുേന്നാട്ട േപാകാൻ ്രപയാസമായി.
“നമുക്ക് ഇ്രസാേയല്യെര വിട്ട് ഓടിേപ്പാകാം,
യേഹാവ അവർക്കുേവണ്ടി ഈജിപ്റ്റിെനതിേര
യുദ്ധംെചയ്യന്നു,”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

26 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാശേയാട്, “െവള്ളം
തിരിെച്ചാഴുകി ഈജിപ്റ്റ കാെരയും അവരുെട
േതരുകള ം കുതിരപ്പടയും മൂടിക്കളേയണ്ടതിനു

* 14:25 ചി.ൈക.്രപ.ഊരിേപ്പാകാൻ
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നീ കടലിേന്മൽ ൈകനീട്ട ക” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
27 േമാശ കടലിനുമീേത ൈകനീട്ടി. േനരം
പുലർന്നേപ്പാൾ സമു്രദം പൂർവസ്ഥിതിയിലായി.
ഈജിപ്റ്റ കാർ അതിെനതിേര ഓടി.
യേഹാവ അവെര കടലിേലക്കു തള്ളിയിട്ട .
28 െവള്ളം തിരിെച്ചാഴുകി രഥങ്ങെളയും
കുതിരപ്പടെയയും, ഇ്രസാേയല്യെര പിൻതുടർന്നു
സമു്രദത്തിെലത്തിയ ഫറേവാെന്റ മുഴുവൻ
ൈസന്യെത്തയും മുക്കിക്കളഞ്ഞു. അവരിൽ
ഒരുവനും ജീവേനാെട േശഷിച്ചില്ല.

29 എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽമക്കൾ സമു്രദത്തിൽ,
ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നുേപായി.
അവരുെട വലത്തും ഇടത്തും െവള്ളം
മതിലായി നിലെകാണ്ടു. 30 ആ ദിവസം
യേഹാവ ഇ്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റ കാരുെട
ൈകകളിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച ; ഈജിപ്റ്റ കാർ
കടൽക്കരയിൽ ചത്തടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്
ഇ്രസാേയല്യർ കണ്ടു. 31 മഹാശക്തിയുള്ള
യേഹാവയുെട കരം ഈജിപ്റ്റ കാർെക്കതിരായി
്രപവർത്തിക്കുന്നത് ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
കണ്ടേപ്പാൾ, ജനം യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട്
യേഹാവയിലും അവിടെത്ത ദാസനായ
േമാശയിലും വിശ്വസിച്ച .

15
േമാശയുെടയും മിര്യാമിെന്റയും ഗീതം

1 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം േമാശയും
ഇ്രസാേയൽമക്കള ം യേഹാവയ്ക്ക് ഈ ഗീതം
ആലപിച്ച :
“ഞാൻയേഹാവയ്ക്കു പാടും,
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അവിടന്ന് പരേമാന്നതനേല്ലാ.
അശ്വെത്തയുംഅശ്വാരൂഢെനയും
അവിടന്ന്ആഴിയിേലക്ക് ചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞു.

2 “യേഹാവ എെന്റ ബലവും എെന്റ ഗീതവും*
ആകുന്നു;
അവിടന്ന്എെന്റരക്ഷയായിരിക്കുന്നു.

അവിടന്ന് എെന്റ ൈദവം, ഞാൻ അവിടെത്ത
സ്തുതിക്കും.
അവിടന്ന് എെന്റ പിതാവിെന്റൈദവം,ഞാൻ
അവിടെത്തപുകഴ്ത്തും.

3യേഹാവയുദ്ധവീരനാകുന്നു;
യേഹാവഎന്നാകുന്നുഅവിടെത്തനാമം.

4 ഫറേവാെന്റ രഥങ്ങെളയും അയാള െട
ൈസന്യെത്തയും
അവിടന്നുസമു്രദത്തിൽഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഫറേവാെന്റൈസന്യാധിപന്മാരിൽ മികവുറ്റവർ
െചങ്കടലിൽ മുങ്ങിത്താണുേപായി.

5അഗാധജലംഅവെര മൂടിക്കളഞ്ഞു;
അവർ കല്ല േപാെല ആഴങ്ങളിേലക്കു
താണുേപായി.

6യേഹാേവ,അവിടെത്തവലൈങ്ക
അത്യന്തം േ്രശഷ്ഠവുംബലവും ഉള്ളത!്

യേഹാേവ,അവിടെത്തവലൈങ്ക
ശ്രതുവിെനചിതറിച്ചിരിക്കുന്നു.

7 “അവിടേത്താട് എതിർത്തവെര
അവിടെത്ത രാജകീയ ്രപഭാവത്താൽ അങ്ങ്
വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു.

അവിടന്നു േ്രകാധാഗ്നിഅയച്ച ;
* 15:2 അഥവാ,പരിരക്ഷ
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അതു ൈവേക്കാൽക്കുറ്റിേപാെല അവെര
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

8അവിടെത്തശക്തമായ ഉച്ഛ ാസത്താൽ
െവള്ളംകൂമ്പാരമായി ഉയർന്നു;

ഇരച്ച കയറുന്ന ജല്രപവാഹങ്ങൾ മതിൽേപാെല
ഉറച്ച നിന്നു;
അഗാധ്രപവാഹങ്ങൾ ആഴിയുെട
അന്തർഭാഗത്ത് ഉറഞ്ഞുേപായി.

9 ‘ഞാൻപിൻതുടരും,ഞാൻഅവെരകീഴടക്കും,’
എന്നുശ്രതുഅഹങ്കരിച്ച .

‘െകാള്ളമുതൽപങ്കിടും,
ഞാൻതെന്നഅവെരവിഴുങ്ങിക്കളയും,

എെന്റവാൾഊരിെയടുത്ത്
എെന്റ ൈകെകാണ്ടുതെന്ന അവെര
നശിപ്പിക്കുംഎന്നുംതെന്ന.’

10 എന്നാൽ, അവിടന്നു തെന്റ ശ്വാസത്താൽ
അവെരഊതിപ്പറപ്പിച്ച ;
സമു്രദംഅവെര മൂടിക്കളഞ്ഞു.

അവർഈയംേപാെല
ആഴിയിൽആഴ്ന്നുേപായി.

11യേഹാേവ, േദവന്മാരിൽ
അവിടേത്തക്കുസദൃശനായിആരുള്ള ?

വിശുദ്ധിയിൽ രാജ്രപൗഢിയുള്ളവൻ!
േതജസ്സിൽ ഭയങ്കരൻ!

അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നവൻ!
അേങ്ങക്കുതുല്യനായിആരുള്ള ?

12 “അവിടന്നു വലൈങ്കനീട്ട കയും
ഭൂമിഅവെരവിഴുങ്ങുകയും െചയ്തു.

13അവിടന്നു വീെണ്ടടുത്തജനെത്ത
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ആർ്രദസ്േനഹേത്താെടഅങ്ങുനയിക്കും.
അവിടെത്തവിശുദ്ധനിവാസത്തിേലക്ക്
അവെര സ്വന്തം ശക്തിയാൽ അവിടന്നു
വഴിനടത്തും.

14ജനതകൾ േകട്ട വിറയ്ക്കും,
െഫലിസ്ത്യനിവാസികൾക്കു ഭീതിപിടിക്കും.

15ഏേദാമിെല ്രപമുഖന്മാർ ഭയന്നുവിറയ്ക്കും,
േമാവാബിെല േനതാക്കന്മാർവിറെകാള്ള ം,

കനാനിെലജനങ്ങൾ† ഉരുകിേപ്പാകും;
16ഭീതിയുംസം്രഭമവുംഅവർക്കുണ്ടാകും.

യേഹാേവ, അവിടെത്ത ജനം
കടന്നുേപാകുന്നതുവെര
അവിടന്നു വിലെകാടുത്തു വാങ്ങിയ‡ ജനം
കടന്നുേപാകുന്നതുവെര,

അവിടെത്തഭുജബലംനിമിത്തം
അവർകല്ല േപാെലനിശ്ചലരാകും.

17 യേഹാേവ, അവിടന്ന് അവെര
അകത്തുെകാണ്ടുവന്ന്
അവിടെത്ത അവകാശമായ പർവതത്തിൽ
നട്ട പിടിപ്പിക്കും.

ആ സ്ഥലം, യേഹാേവ, അേങ്ങക്കു
വസിേക്കണ്ടതിന,്
തൃക്കരംസ്ഥാപിച്ചിട്ട ള്ളവിശുദ്ധനിവാസംതെന്ന.

18 “യേഹാവവാഴും
എന്നുംഎേന്നക്കും.”

19 ഫറേവാെന്റ കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം
കുതിരക്കാരും കടലിെന്റ ഉള്ളിേലക്കു
കടന്നേപ്പാൾ യേഹാവ െവള്ളം തിരിെക
അവർക്കുമീേത വരുത്തി; ഇ്രസാേയല്യേരാ,
† 15:15അഥവാ,ഭരണാധികാരികൾ ‡ 15:16അഥവാ,സൃഷ്ടിച്ച
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കടലിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നടന്നു.
20 അേപ്പാൾ ്രപവാചികയും അഹേരാെന്റ
സേഹാദരിയുമായ മിര്യാം ൈകയിൽ
ഒരു തെപ്പടുത്തു; സ്്രതീകൾ എല്ലാവരും
തപ്പ കെളടുത്തും നൃത്തംെചയ്തും അവെള
അനുഗമിച്ച . 21 മിര്യാം അവർക്കു
പാടിെക്കാടുത്തു:
“യേഹാവയ്ക്കു പാടുക,
അവിടന്ന് പരേമാന്നതനേല്ലാ.

അശ്വെത്തയുംഅശ്വാരൂഢെനയും
അവിടന്ന്ആഴിയിൽചുഴറ്റിെയറിഞ്ഞു.”
മാറായിെലയുംഏലീമിെലയും െവള്ളം

22 ഇതിനുേശഷം േമാശ ഇ്രസാേയലിെന
െചങ്കടലിൽനിന്ന് മുേമ്പാട്ട െകാണ്ടുേപായി.
അവർ ശൂർ മരുഭൂമിയിൽ എത്തി. െവള്ളം
കെണ്ടത്താെതഅവർമൂന്നുദിവസംമരുഭൂമിയിൽ
സഞ്ചരിച്ച . 23 അവർ മാറായിൽ എത്തി,
മാറായിെല െവള്ളം കയ ്പുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ
അവർക്ക് അതു കുടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
(അതുെകാണ്ടാണ്ആസ്ഥലത്തിനു മാറാ§എന്നു
പറയുന്നത.്) 24 “ഞങ്ങൾ ഇനി എന്തു കുടിക്കും?”
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ജനം േമാശയ്ക്കു
വിേരാധമായി പിറുപിറുത്തു.

25അേപ്പാൾ േമാശയേഹാവേയാടു നിലവിളിച്ച .
യേഹാവ അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു വൃക്ഷശിഖരം
കാണിച്ച െകാടുത്തു. േമാശ അതു െവള്ളത്തിൽ
ഇട്ട ; െവള്ളം മധുരമുള്ളതായി.
അവിെടെവച്ച് യേഹാവ അവർക്കായി
ഒരു കൽപ്പനയും നിയമവും ഉണ്ടാക്കി;
§ 15:23 കയ ്പ്എന്നർഥം.
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അവിെട യേഹാവ അവെര പരീക്ഷിച്ച .
26 അവിടന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു: “നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ശബ്ദം
നിങ്ങൾ ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുകയും
അവിടെത്ത ദൃഷ്ടിയിൽ േയാഗ്യമായതു
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ, അവിടെത്ത
കൽപ്പനകൾ ്രശദ്ധിക്കുകയും സകല
ഉത്തരവുകള ം പാലിക്കുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ,
ഈജിപ്റ്റ കാരുെടേമൽ ഞാൻ വരുത്തിയ
വ്യാധികളിൽ ഒന്നുേപാലും നിങ്ങള െടേമൽ
വരുത്തുകയില്ല;ഞാൻ നിങ്ങെള സൗഖ്യമാക്കുന്ന
യേഹാവആകുന്നു.”

27 പിെന്ന അവർ ഏലീമിൽ എത്തി. അവിെട
പ്രന്തണ്ടു നീരുറവകള ം എഴുപത് ഈന്തപ്പനകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു;അവർഅവിെടെവള്ളത്തിനരിെക
പാളയമടിച്ച .

16
മന്നയും കാടപ്പക്ഷിയും

1 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടതിെന്റ
രണ്ടാംമാസം പതിനഞ്ചാംദിവസം
ഇ്രസാേയല്യസമൂഹം ഒന്നാെക ഏലീമിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട,് ഏലീമിനും സീനായിക്കും ഇടയ്ക്കു
സ്ഥിതിെചയ്യന്ന സീൻമരുഭൂമിയിൽ എത്തി.
2 മരുഭൂമിയിൽെവച്ച ജനസമൂഹം േമാശയ്ക്കും
അഹേരാനും എതിേര പിറുപിറുത്തു.
3 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് യേഹാവയുെട
ൈകയാൽ മരിച്ച േപായിരുെന്നങ്കിൽ
എ്രത നന്നായിരുന്നു! അവിെട ഞങ്ങൾ
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മാംസക്കലങ്ങൾക്കുചുറ്റ ം ഇരുന്ന്
മതിയാകുംവെര ഭക്ഷണം കഴിച്ച വന്നു. എന്നാൽ
നിങ്ങൾ, ഈ ജനസമൂഹെത്ത മുഴുവനും
പട്ടിണിയിട്ട െകാല്ല ന്നതിന്,ഈമരുഭൂമിയിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.”

4 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ആകാശത്തുനിന്ന് അപ്പം വർഷിക്കും.
ജനം ഓേരാ ദിവസവും പുറേത്തക്കുെചന്ന്
അന്നേത്തക്കുള്ളതു േശഖരിച്ച െകാള്ളണം.
അവർ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കുേമാ ഇല്ലേയാ എന്നു
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന. 5 ആറാംദിവസം
അവർ അകത്തുെകാണ്ടുവരുന്നതു
പാകംെചയ്യണം; അതു മറ്റ ദിവസങ്ങളിൽ
േശഖരിക്കുന്നതിെന്റഇരട്ടിആയിരിക്കും.”

6 അതനുസരിച്ച് േമാശയും അഹേരാനും
എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യേരാടുമായി പറഞ്ഞു,
“നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച െകാണ്ടു
വന്നതു യേഹാവതെന്ന എന്നു സന്ധ്യക്കു
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും; 7 രാവിെല നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട മഹത്ത്വം കാണും. കാരണം,
തനിക്കു വിേരാധമായുള്ള നിങ്ങള െട
പിറുപിറുപ്പ് അവിടന്നു േകട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
ഞങ്ങൾെക്കതിേര പിറുപിറുക്കാൻ ഞങ്ങൾ
എന്താണ് െചയ്തത്?” 8 േമാശ പിെന്നയും
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്കു സന്ധ്യക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ
ഇറച്ചിയും രാവിെല മതിയാകുംവെര അപ്പവും
യേഹാവ തരും. അവിടന്നാണ് അങ്ങെന
െചയ്യന്നെതന്ന് അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അറിയും;
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തനിെക്കതിേരയുള്ള നിങ്ങള െട പിറുപിറുപ്പ്
അവിടന്നു േകട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്തുള്ള ?
നിങ്ങൾ പിറുപിറുത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു
ഞങ്ങള െടേനേര അല്ല, യേഹാവയുെട
േനേരയാണ്.”

9 പിെന്ന േമാശ അഹേരാേനാടു പറഞ്ഞു,
“ ‘യേഹാവയുെട സന്നിധിയിേലക്കു വരിക,
അവിടന്നു നിങ്ങള െട പിറുപിറുപ്പ േകട്ടിരിക്കുന്നു’
എന്ന് സകല ഇ്രസാേയല്യസമൂഹേത്താടും
പറയുക.”

10അഹേരാൻമുഴുവൻഇ്രസാേയല്യസമൂഹേത്താടും
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അവർ
മരുഭൂമിയിേലക്കു േനാക്കി, അവിെട
യേഹാവയുെട േതജസ്സ് േമഘത്തിൽ
്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട .

11 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു,
12 “ഞാൻ ഇ്രസാേയല്യരുെട പിറുപിറുപ്പ്
േകട്ടിരിക്കുന്നു. നീ അവേരാടു പറയുക, ‘നിങ്ങൾ
സന്ധ്യാസമയത്ത് മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും
്രപഭാതത്തിൽ അപ്പം തിന്നു തൃപ്തരാകുകയും
െചയ്യ ം. ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നുഎന്ന്അേപ്പാൾനിങ്ങൾഅറിയും.’ ”

13 അന്നു സന്ധ്യയായേപ്പാൾ കാടകൾ
വന്നു പാളയെത്ത മൂടി. ്രപഭാതമായേപ്പാൾ
പാളയത്തിനുചുറ്റ ം മഞ്ഞിെന്റ ഒരു പാളി
കാണെപ്പട്ട . 14മഞ്ഞുമാറിയേപ്പാൾമരുഭൂമിയിൽ,
െചതുമ്പലുകൾേപാെലയുള്ള േനർത്ത ഒരു
വസ്തു, ഉറച്ച മഞ്ഞുകഷണങ്ങൾക്കു
തുല്യമായി നിലത്ത് എല്ലായിടത്തും കാണെപ്പട്ട .
15 അതുകണ്ടിട്ട് ഇ്രസാേയല്യർ പരസ്പരം,
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“ഇത് എന്താണ”് എന്നു േചാദിച്ച . അവർക്ക്
അെതന്താെണന്ന്അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.
േമാശ അവേരാടു പറഞ്ഞു, “ഇതു നിങ്ങൾക്കു
ഭക്ഷണമായി യേഹാവ തന്നിരിക്കുന്ന അപ്പം
ആകുന്നു. 16 ‘ഓേരാരുത്തരും തനിക്ക്
ആവശ്യമുള്ള്രതയും േശഖരിച്ച െകാള്ളണം.
കൂടാരത്തിലുള്ള നിങ്ങള െട ആള കൾക്ക്
ഓേരാരുത്തർക്കും ഓേരാ ഓെമർവീതം*
എടുത്തുെകാള്ളണം’ എന്ന് യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

17 തങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല
ഇ്രസാേയല്യർ െചയ്തു; ചിലർ കൂടുതലും
ചിലർ കുറച്ച ം േശഖരിച്ച . 18 അത്
അവർ ഓെമർെകാണ്ട് അളന്നേപ്പാൾ,
കൂടുതൽ േശഖരിച്ചവർക്കു കൂടുതേലാ
കുറച്ച േശഖരിച്ചവർക്കു കുറേവാ
കണ്ടില്ല. ഓേരാരുത്തരും അവരവർക്ക്
ആവശ്യമുള്ള്രതയും േശഖരിച്ച .

19 േമാശ അവേരാട,് “ആരും അതിൽനിന്ന്
രാവിെലവെര മിച്ചം െവേച്ചക്കരുത”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

20എങ്കിലും അവരിൽ ചിലർ േമാശ പറഞ്ഞതു
കൂട്ടാക്കിയില്ല;അതിൽ ഒരുഅംശം രാവിെലവെര
സൂക്ഷിച്ച െവച്ച . എന്നാൽ അതു പുഴുവരിച്ച
നാറി. േമാശഅവേരാടു േകാപിച്ച .

21 ഓേരാ ദിവസവും ഓേരാരുത്തരും
തനിക്ക് ആവശ്യമുേള്ളടേത്താളം േശഖരിക്കും;
െവയിൽ മൂക്കുേമ്പാൾ അത് ഉരുകിേപ്പാകും.

* 16:16 ഏക. 1.4കി.്രഗാം.
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22 ആറാംദിവസം അവർ ഇരട്ടി േശഖരിച്ച —
അതായത,് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഓെമർ.†
സമൂഹത്തിെല േനതാക്കന്മാർ വന്ന് ഇക്കാര്യം
േമാശേയാട് അറിയിച്ച . 23അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞു, “യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഇതാണ്: ‘നാെള വി്രശമത്തിനുള്ള ദിവസവും
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധ ശബ്ബത്തുദിനവും
ആയിരിക്കണം. ആകയാൽ, നിങ്ങൾ
ചുടാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നതു ചുടുകയും
പുഴുങ്ങാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നതു പുഴുങ്ങുകയും
േവണം. േശഷിക്കുന്നത് രാവിെലവെര
സൂക്ഷിച്ച െവേച്ചക്കണം.’ ”

24അങ്ങെന അവർ േമാശ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
അതു രാവിെലവെര സൂക്ഷിച്ച . അതിൽനിന്ന്
ദുർഗന്ധം വമിച്ചതുമില്ല; പുഴുത്തതുമില്ല.
25 േമാശ പറഞ്ഞു, “ഈ ദിവസം
യേഹാവയ്ക്കു ശബ്ബത്താകുകയാൽ അത് ഇന്നു
തിന്നുെകാള്ളണം. ഇന്നു നിങ്ങൾ നിലത്ത് അതു
കാണുകയില്ല. 26ആറുദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അതു
േശഖരിക്കാം,എന്നാൽശബ്ബത്തായഏഴാംദിവസം
അത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.”

27 എന്നിരുന്നാലും, ചില ആള കൾ
ഏഴാംദിവസം അതു േശഖരിക്കാൻ
പുറേത്തക്കുേപായി. എന്നാൽ അവർ ഒന്നും
കെണ്ടത്തിയില്ല. 28 അേപ്പാൾ യേഹാവ
േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു, “എ്രതകാലം
നിങ്ങൾ എെന്റ കൽപ്പനകള ം നിർേദശങ്ങള ം
അനുസരിക്കാതിരിക്കും? 29യേഹാവനിങ്ങൾക്കു
ശബ്ബത്തു തന്നിരിക്കുെന്നന്ന് ഓർക്കുക;
† 16:22 ഏക. 2.8കി.്രഗാം.
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അതുെകാണ്ടാണ് അവിടന്ന് ആറാംദിവസം
നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ദിവസേത്തക്കുള്ള അപ്പം
തരുന്നത.് ഏഴാംദിവസം ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെടസ്ഥലത്തുതെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ആരും പുറേത്തക്കു േപാകരുത.്” 30അങ്ങെന,
ജനംഏഴാംദിവസംവി്രശമിച്ച .

31 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ അതിനു മന്ന‡
എന്നു േപരിട്ട . അതു െവളത്ത,്
െകാത്തമല്ലിയരിേപാെലയുള്ളതും
േതൻേചർത്തുണ്ടാക്കിയ കനംകുറഞ്ഞ
േദാശയുെട രുചിയുള്ളതും ആയിരുന്നു.
32 േമാശ പറഞ്ഞു, “യേഹാവ ഇങ്ങെന
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ,
‘മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ
നൽകിയ അപ്പം വരുംതലമുറകൾക്കു കാണാൻ
കഴിേയണ്ടതിന,് അവർക്കായി അതിൽ ഒരു
ഓെമർഎടുത്തുസൂക്ഷിച്ച െവക്കുക.’ ”

33 േമാശ അഹേരാേനാട,് “ഒരു പാ്രതെമടുത്ത്
അതിൽ ഒരു ഓെമർ മന്ന ഇടണം. പിെന്ന
അത്, വരാനുള്ള തലമുറകൾക്കായി
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക സൂക്ഷിച്ച െവക്കണം”
എന്നുപറഞ്ഞു.

34 യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
അഹേരാൻ ഉടമ്പടിയുെട പലകയുെടമുമ്പാെക
മന്നാ സൂക്ഷിച്ച െവച്ച . 35 ഇ്രസാേയല്യർ,
ജനവാസമുള്ള േദശത്ത് എത്തുന്നതുവെര,
നാൽപ്പതുവർഷം മന്ന ഭക്ഷിച്ച ; കനാെന്റ

‡ 16:31 ഇത്എന്താണ?്എന്നർഥം. വാ. 15കാണുക.
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അതിരിൽ എത്തുന്നതുവെര അവർ മന്ന
ഭക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി.

36 ഒരു ഓെമർ ഒരു ഏഫായുെട
പത്തിെലാന്നാണ.്

17
പാറയിൽനിന്ന് െവള്ളം

1 യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച്
ഇ്രസാേയല്യസമൂഹം ഒന്നാെക
സീൻമരുഭൂമിയിൽനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച .
അവർ യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം
പല സ്ഥലങ്ങളിലൂെട സഞ്ചരിച്ചതിനുേശഷം
െരഫീദീമിൽ എത്തി; താവളമടിച്ച . എന്നാൽ
അവിെട ജനത്തിനു കുടിക്കാൻ െവള്ളം
ഇല്ലായിരുന്നു. 2 “ഞങ്ങൾക്കു കുടിക്കാൻ െവള്ളം
തരൂ,” എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ േമാശേയാടു
കലഹിച്ച .
േമാശ അവേരാട്, “നിങ്ങൾ എന്തിനാണ്
എേന്നാടു കലഹിക്കുന്നത?് നിങ്ങൾയേഹാവെയ
പരീക്ഷിക്കുന്നെതന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

3 എന്നാൽ അവിെടെവച്ച ജനത്തിനു
ദാഹിക്കുകയും അവർ േമാശേയാടു
പിറുപിറുക്കുകയും െചയ്തു. “ഞങ്ങള ം
ഞങ്ങള െട കുഞ്ഞുങ്ങള ം കന്നുകാലികള ം
ദാഹിച്ച മരിേക്കണ്ടതിന് നീ ഞങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നത്എന്തിന?്”
അവർ േചാദിച്ച .

4അേപ്പാൾ േമാശ യേഹാവേയാട്, “ഞാൻ ഈ
ജനത്തിന്എന്താണു െചേയ്യണ്ടത?്അവർഎെന്ന
കെല്ലറിയാൻ േപാകുന്നു”എന്നുനിലവിളിച്ച .
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5 അതിനുത്തരമായി, “നീ ജനത്തിനുമുമ്പായി
നടക്കുക. ഇ്രസാേയലിെല ഏതാനും
േഗാ്രതത്തലവന്മാെരയും കൂെട
െകാണ്ടുേപാകണം. നീ ൈനൽനദിെയ
അടിച്ച വടി ൈകയിൽ എടുത്തുെകാള്ളണം.
6 അവിെട േഹാേരബിെല* പാറേമൽ ഞാൻ
നിെന്റ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. നീ പാറെയ
അടിക്കണം, അതിൽനിന്നു, ജനത്തിനു
കുടിക്കാൻ െവള്ളം പുറെപ്പടും” എന്ന് യേഹാവ
േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു. േമാശ ഇ്രസാേയല്യ
േഗാ്രതത്തലവന്മാർ കാൺെക അങ്ങെന
െചയ്തു. 7 ഇ്രസാേയല്യർ കലഹിക്കുകയും
“യേഹാവ ഞങ്ങള െട മേധ്യയുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ?”
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് യേഹാവെയ
പരീക്ഷിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
ആസ്ഥലത്തിന് മസ്സാ† എന്നും െമരീബാ‡ എന്നും
േപരിട്ട .
അമാേലക്യെര േതാൽപ്പിക്കുന്നു

8 അമാേലക്യർ വന്ന് െരഫീദീമിൽെവച്ച്
ഇ്രസാേയല്യെര ആ്രകമിച്ച . 9 േമാശ
േയാശുവേയാട,് “നമ്മുെട പുരുഷന്മാരിൽ ചിലെര
െതരെഞ്ഞടുത്തുെകാണ്ട് അമാേലക്യേരാടു
െപാരുതാൻ പുറെപ്പടുക. ൈദവത്തിെന്റ
വടി ൈകയിൽ പിടിച്ച െകാണ്ടു നാെള ഞാൻ
കുന്നിൻമുകളിൽനിൽക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 േമാശ ആജ്ഞാപിച്ചതനുസരിച്ച േയാശുവ
അമാേലക്യേരാടു േപാരാടി. േമാശയും
അഹേരാനും ഹൂരും കുന്നിൻമുകളിേലക്കു

* 17:6 സീനായി പർവതത്തിെന്റ മെറ്റാരുേപര.് † 17:7 പരീക്ഷ
എന്നർഥം. ‡ 17:7 കലഹംഎന്നർഥം.
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േപായി. 11 േമാശ തെന്റ ൈക
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുേമ്പാൾ ഇ്രസാേയല്യർ ജയിക്കും;
ൈക താഴ്ത്തുേമ്പാൾ അമാേലക്യർ ജയിക്കും.
12 േമാശയുെട ൈകകൾ കുഴഞ്ഞേപ്പാൾ
അവർ ഒരു കല്ല് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െവക്കുകയും അേദ്ദഹം അതിൽ ഇരിക്കുകയും
െചയ്തു. അഹേരാനും ഹൂരും—ഒരാൾ
ഒരുവശത്തും മേറ്റയാൾ മേറ്റവശത്തും നിന്ന്—
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകകെള ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ;
അങ്ങെന, സൂര്യാസ്തമയംവെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകകൾ േനേര നിന്നു. 13 േയാശുവ
അമാേലക്യൈസന്യെത്തവാൾെകാണ്ടുകീഴടക്കി.

14 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഞാൻ അമാേലക്യരുെട
ഓർമ ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്ന് നിേശ്ശഷം
മായിച്ച കളയും. അതുെകാണ്ടു നീ
അവിസ്മരണീയമായ ഒരു കാര്യം എന്നനിലയ്ക്ക്
ഇത് ഒരു ചുരുളിൽ എഴുതിെവക്കണം; േയാശുവ
അതു നിശ്ചയമായും േകൾക്കുകയും േവണം.”

15 േമാശ ഒരു യാഗപീഠം പണിത്
അതിനു “യേഹാവ നിസ്സി”§ എന്നു േപരിട്ട .
16 “യേഹാവയുെട സിംഹാസനത്തിേലക്കു*
ൈകകൾ ഉയർത്തെപ്പടുെമന്നും, യേഹാവ
അമാേലക്യേരാടു തലമുറതലമുറയായി
യുദ്ധംെചയ്യ ം”എന്നുംഅേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

18
§ 17:15 യേഹാവ എെന്റ െകാടി എന്നർഥം, * 17:16 ഈ
വാക്യഭാഗത്തിനുള്ളഎ്രബായപദങ്ങള െടഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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യിേ്രതാ േമാശെയസന്ദർശിക്കുന്നു
1 ൈദവം േമാശയ്ക്കും തെന്റ
ജനമായ ഇ്രസാേയലിനുംേവണ്ടി െചയ്ത
സകലകാര്യങ്ങള ം യേഹാവ ഇ്രസാേയലിെന
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന വിവരവും
മിദ്യാനിെല പുേരാഹിതനും േമാശയുെട
അമ്മായിയപ്പനുമായയിേ്രതാ േകട്ട .

2 േമാശ തെന്റ ഭാര്യയായ സിേപ്പാറെയ
മടക്കി അയച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മായിയപ്പനായ യിേ്രതാ അവെളയും
3അവള െട രണ്ട് ആൺമക്കെളയും സ്വീകരിച്ച .
“ഞാൻ അന്യേദശത്ത് ്രപവാസിയായിരിക്കുന്നു,”
എന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു മകന് േമാശ െഗർേശാംഎന്നു
േപരിട്ട . 4 “എെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവം എെന്റ
സഹായമായി, അവിടന്ന് എെന്ന ഫറേവാെന്റ
വാളിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ച ,” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
മേറ്റമകന്അേദ്ദഹംഎലീേയസർ*എന്നു േപരിട്ട .

5 േമാശയുെട അമ്മായിയപ്പനായ യിേ്രതാ
േമാശയുെട ആൺമക്കെളയും ഭാര്യെയയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടു മരുഭൂമിയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ എത്തി. അവിെട, ൈദവത്തിെന്റ
പർവതത്തിനരിെക േമാശ കൂടാരമടിച്ചിരുന്നു.
6 “നിെന്റഅമ്മായിയപ്പനായ യിേ്രതാ എന്നഞാൻ
നിെന്റ ഭാര്യയും രണ്ടു പു്രതന്മാരുമായി നിെന്റ
അടുേത്തക്കു വന്നിരിക്കുന്നു,” എന്നു യിേ്രതാ
അേദ്ദഹെത്തഅറിയിച്ച .

7 േമാശ പുറെപ്പട്ട് അമ്മായിയപ്പെന വണങ്ങി
ചുംബിച്ച് എതിേരറ്റ . അവർ പരസ്പരം

* 18:4 ൈദവംഎെന്റസഹായകൻഎന്നർഥം.
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അഭിവാദനംെചയ്തേശഷം കൂടാരത്തിേലക്കു
േപായി. 8 യേഹാവ ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി
ഫറേവാേനാടും ഈജിപ്റ്റ കാേരാടും െചയ്ത
സകലകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം വഴിയിൽ അവർക്കു
േനരിട്ട സകലൈവഷമ്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം യേഹാവ
അവെര വിടുവിച്ചതിെനക്കുറിച്ച ം േമാശ
യിേ്രതാെയപറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ച .

9 ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ൈകയിൽനിന്ന്
ഇ്രസാേയലിെന രക്ഷെപ്പടുത്താൻ
അവർക്കുേവണ്ടി യേഹാവ െചയ്ത എല്ലാ
നല്ല കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം േകട്ട് യിേ്രതാ
ആനന്ദിച്ച . 10 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു,
“ഈജിപ്റ്റ കാരുെടയും ഫറേവാെന്റയും
ൈകയിൽനിന്ന് നിെന്ന വിടുവിച്ചവനും
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ൈകയിൽനിന്ന് ജനങ്ങെള
േമാചിപ്പിച്ചവനുമായ യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
11 യേഹാവ സകലേദവന്മാെരക്കാള ം
വലിയവൻ† എന്നു ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇ്രസാേയലിേനാടു
ധിക്കാരമായി െപരുമാറിയവേരാട് അവിടന്ന്
ഇങ്ങെന െചയ്തേല്ലാ!” 12 പിെന്ന, േമാശയുെട
അമ്മായിയപ്പനായ യിേ്രതാ ൈദവത്തിന്
ഒരു േഹാമയാഗവും മറ്റ യാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച . അഹേരാനും ഇ്രസാേയലിെല
സകലേഗാ്രതത്തലവന്മാരും വന്ന് േമാശയുെട
അമ്മായിയപ്പേനാെടാപ്പം ൈദവസന്നിധിയിൽ
ഭക്ഷണംകഴിച്ച .

13 പിേറ്റദിവസം േമാശ ജനത്തിനു

† 18:11 അഥവാ,ശക്തൻ
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ന്യായംവിധിക്കാൻ ഇരുന്നു. ്രപഭാതംമുതൽ
സന്ധ്യവെര ജനം േമാശയ്ക്കുചുറ്റ ം
നിന്നു. 14 ജനത്തിനുേവണ്ടി േമാശ
െചയ്യന്നെതല്ലാം കണ്ടിട്ട് അേദ്ദഹേത്താട്
അമ്മായിയപ്പൻ േചാദിച്ച : “നീ ജനത്തിനുേവണ്ടി
െചയ്യന്നെതന്താണ?് ഈ ജനെമല്ലാം
രാവിെലമുതൽ ൈവകുേന്നരംവെര നിെന്റ
ചുറ്റ ം നിൽക്കുകയും നീ തനിച്ച് ന്യായവിസ്താരം
നടത്തുകയും െചയ്യന്നെതന്തുെകാണ്ട?്”

15 േമാശ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു:
“ൈദവഹിതം അേന്വഷിച്ച െകാണ്ടു ജനം എെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്നു. 16 അവർക്കു തർക്കം
ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ അവർ എെന്റ അടുക്കൽവരും.
ഞാൻ അവർക്കുമേധ്യ തീർപ്പ കൽപ്പിച്ച്
ൈദവത്തിെന്റ ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം
അവെരഅറിയിക്കും.”

17 അതിനു മറുപടിയായി േമാശയുെട
അമ്മായിയപ്പൻ: “നീ ഈ െചയ്യന്നതു
നന്നല്ല. 18 നീയും നിെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്ന ഈ ജനങ്ങള ം തളർന്നുേപാകും.
ഈ േജാലി നിനക്കു വഹിക്കാവുന്നതിൽ
അധികമാണ;് നിനക്കു തനിേയ ഇതു
ൈകകാര്യംെചയ്യ ക സാധ്യമല്ല. 19 ഇേപ്പാൾ
എെന്റ വാക്കു ്രശദ്ധിക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക്
ഉപേദശം നൽകാം; ൈദവം നിേന്നാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. നീ ൈദവസന്നിധിയിൽ
ജനത്തിെന്റ ്രപതിനിധി ആയി അവരുെട
വ്യവഹാരങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചല്ലണം. 20അവിടെത്ത ഉത്തരവുകള ം
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നിയമങ്ങള ം അവെര പഠിപ്പിക്കയും ജീവിേക്കണ്ട
വിധവും അനുഷ്ഠിേക്കണ്ട കർത്തവ്യങ്ങള ം
അവെര ്രപേബാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യണം.
21 സകലജനത്തിൽനിന്ന് ്രപാപ്തരും
ൈദവഭയമുള്ളവരും സത്യസന്ധരും ദുരാദായം
െവറുക്കുന്നവരുമായ ചില പുരുഷന്മാെര
െതരെഞ്ഞടുത്ത് അവെര ആയിരംേപർക്കും
നൂറുേപർക്കും അൻപതുേപർക്കും
പത്തുേപർക്കും അധിപന്മാരായി നിയമിക്കുക.
22അവർഎേപ്പാഴും ജനത്തിനു ന്യായംവിധിക്കെട്ട.
സങ്കീർണമായ വ്യവഹാരങ്ങൾ അവർ
നിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരികയും
ലഘുവായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർതെന്ന
തീർപ്പ കൽപ്പിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
അങ്ങെനയായാൽ നിെന്റ േജാലിഭാരം കുറയും,
അങ്ങെന അവരും അതു നിേന്നാെടാപ്പം
പങ്കിടുമേല്ലാ! 23 നീ ഇതു െചയ്യ കയും
ൈദവം അത് അനുവദിക്കുകയും െചയ്താൽ
നിനക്കു കഠിനാധ്വാനം ഒഴിവാക്കാം, ജനെമല്ലാം
സംതൃപ്തരായി വീടുകളിേലക്കു മടങ്ങുകയും
െചയ്യ ം.”

24 േമാശ അമ്മായിയപ്പെന്റ വാക്കുകൾ
്രശദ്ധേയാെട േകട്ട ; അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതുേപാെല
എല്ലാം െചയ്തു. 25 അേദ്ദഹം സകല
ഇ്രസാേയലിൽനിന്നും സമർഥരായ പുരുഷന്മാെര
െതരെഞ്ഞടുത്ത് അവെര ജനത്തിനു
നായകന്മാരാക്കി. ആയിരംേപർക്കും
നൂറുേപർക്കും അൻപതുേപർക്കും
പത്തുേപർക്കും അധിപന്മാരായി
നിയമിച്ച . 26 അവർ എേപ്പാഴും ജനത്തിനു
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ന്യായപാലനം നടത്തി. ്രപയാസമുള്ള
വ്യവഹാരങ്ങൾ അവർ േമാശയുെടമുമ്പിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. ലഘുവായവയ്ക്ക് അവർതെന്ന
തീർപ്പ കൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

27 േമാശ അമ്മായിയപ്പെന യാ്രതയയച്ച ;
അേദ്ദഹംസ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

19
സീനായിപർവതത്തിൽ

1 ഇ്രസാേയല്യർ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടതിെന്റ മൂന്നാംമാസത്തിൽ*—
അേതദിവസം—അവർ സീനായിമരുഭൂമിയിൽ
എത്തി. 2അവർ െരഫീദീമിൽനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച്
സീനായിമരുഭൂമിയിൽ ്രപേവശിച്ച . അവിെട
പർവതത്തിനു മുന്നിലായി ഇ്രസാേയൽ
പാളയമടിച്ച .

3 ഇതിനുേശഷം േമാശ ൈദവത്തിെന്റ
അടുേത്തക്കുെചന്നു; യേഹാവ
പർവതത്തിൽനിന്ന് അേദ്ദഹേത്താട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ യാേക്കാബ് ഗൃഹേത്താടു
പറേയണ്ടതും ഇ്രസാേയൽമക്കേളാട്
അറിയിേക്കണ്ടതും എെന്തന്നാൽ: 4 ‘ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റിേനാടു െചയ്തതും നിങ്ങെള
കഴുകന്മാരുെട ചിറകുകളിേന്മൽ വഹിച്ച് എെന്റ
അടുക്കേലക്കു െകാണ്ടുവന്നതും നിങ്ങൾ
േനരിട്ട കണ്ടിരിക്കുന്നു. 5 ഇനി, നിങ്ങൾ
എെന്റ വാക്കുേകട്ട,് അനുസരിച്ച് എെന്റ ഉടമ്പടി
പാലിച്ചാൽഎല്ലാജനതകളിലുംെവച്ച്എനിക്കുള്ള

* 19:1 ച്രന്ദവർഷത്തിെല രണ്ടുമാസം തികയുന്ന ആ ദിവസം.
സംഖ്യ. 33:3കാണുക.
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വിലെപ്പട്ട നിേക്ഷപം നിങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം
സർവഭൂമിയും എേന്റതാകുന്നു. 6 നിങ്ങൾ
എനിക്കു പുേരാഹിതരാജ്യവും വിശുദ്ധജനതയും
ആയിരിക്കും.’ ഇ്രസാേയല്യേരാടു നീ പറേയണ്ടുന്ന
വചനങ്ങൾഇവയാകുന്നു.”

7 േമാശ െചന്ന് സമുദായേനതാക്കന്മാെര
വിളിച്ച , യേഹാവ കൽപ്പിച്ച സകലവചനങ്ങള ം
അവെരഅറിയിച്ച . 8 “യേഹാവ കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം
ഞങ്ങൾ െചയ്തുെകാള്ളാം,” എന്ന് ജനെമല്ലാം
ഏകസ്വരത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ജനത്തിെന്റ
വാക്കു േമാശൈദവസന്നിധിയിെലത്തിച്ച .

9യേഹാവ േമാശേയാട്അരുളിെച്ചയ്തു, “ഞാൻ
നിേന്നാടു സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ജനംേകട്ട് നിന്നിൽ
എേപ്പാഴും വിശ്വസിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ ഇതാ
േമഘതമസ്സിൽ നിെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നു.”
അേപ്പാൾ േമാശ ജനം പറഞ്ഞതു യേഹാവേയാട്
അറിയിച്ച .

10 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു,
“ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ചന്ന് അവെര
ഇന്നും നാെളയും വിശുദ്ധീകരിക്കുക.
അവർ തങ്ങള െട വസ്്രതങ്ങൾ അലക്കി,
11 മൂന്നാംദിവസേത്തക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കെട്ട,
അന്ന് യേഹാവ സകലജനവും കാണുംവിധം
സീനായിമലയിൽഇറങ്ങിവരും. 12മലയുെട ചുറ്റ ം
ജനത്തിന് അതിരുതിരിച്ചിട്ട് അവേരാടു പറയണം,
‘പർവതത്തിേലക്കു േപാകുകേയാ അതിെന്റ
അടിവാരത്തിൽ െതാടുകേയാ െചയ്യാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. ആെരങ്കിലും പർവതെത്ത
െതാട്ടാൽ അവൻ െകാല്ലെപ്പടും. 13 ആരും
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ആ മനുഷ്യെന സ്പർശിക്കരുത.് അയാെള
നിശ്ചയമായും കെല്ലറിേഞ്ഞാ അെമ്പയ്േതാ
െകാല്ലണം: മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും
ജീവേനാടിരിക്കരുത.്’ േകാലാട്ടിൻെകാമ്പിനാൽ
തീർത്ത കാഹളം ദീർഘമായി ഊതുേമ്പാൾമാ്രതം
അവർക്ക് പർവതത്തിനടുേത്തക്കു േപാകാം.”

14 േമാശ പർവതത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിയതിനുേശഷം ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന്അവെരവിശുദ്ധീകരിച്ച .അവർതങ്ങള െട
വസ്്രതംഅലക്കി. 15പിെന്ന,അേദ്ദഹംഅവേരാട്,
“മൂന്നാംദിവസേത്തക്ക് ഒരുങ്ങിെക്കാള്ള ക.
ആരുംൈലംഗികബന്ധത്തിൽഏർെപ്പടരുത.്”

16 മൂന്നാംദിവസം ്രപഭാതത്തിൽ
പർവതത്തിനുമീേത, കനത്ത േമഘേത്താെടാപ്പം
ഇടിയും മിന്നലും തുടർന്ന് അത്യ ച്ചത്തിലുള്ള
കാഹളനാദവും ഉണ്ടായി. പാളയത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നവർ എല്ലാവരും േപടിച്ച വിറച്ച .
17 ഇതിനുേശഷം ൈദവെത്ത എതിേരൽക്കാൻ
േമാശ ജനെത്ത പാളയത്തിനു
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു. അവർ പർവതത്തിെന്റ
അടിവാരത്തു നിന്നു. 18 യേഹാവ
സീനായിപർവതത്തിൽ, തീയിൽ,
ഇറങ്ങിവന്നതുെകാണ്ട് മല പുകെകാണ്ടു
മൂടി. ചൂളയിൽനിന്ന് െപാങ്ങുന്നതുേപാെല
പുക ഉയർന്നുെപാങ്ങി. പർവതം† വല്ലാെത
വിറച്ച . 19 കാഹളത്തിെന്റ മുഴക്കം ഒന്നിെനാന്നു
വർധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. അേപ്പാൾ േമാശ
സംസാരിക്കുകയും ൈദവം‡ ഉച്ചത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയും െചയ്തു.
† 19:18 ചി.ൈക.്രപ. ജനെമല്ലാം ‡ 19:19അഥവാ,ൈദവത്തിെന്റ
ശബ്ദം
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20 യേഹാവ സീനായിമലയുെട മുകളിൽ
ഇറങ്ങിവന്ന് േമാശെയ പർവതാ്രഗത്തിേലക്കു
വിളിച്ച ; േമാശ കയറിെച്ചന്നു. 21 യേഹാവ
അേദ്ദഹേത്താട,് “നീ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്, ‘ജനം
യേഹാവെയ കാണാൻ തള്ളിക്കയറി, അേനകർ
നശിക്കാൻ ഇടയാകരുത,്’ എന്ന് അവർക്കു
മുന്നറിയിപ്പ െകാടുക്കണം. 22 യേഹാവെയ
സമീപിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാരും തങ്ങെളത്തെന്ന
വിശുദ്ധീകരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം യേഹാവ
അവർക്കു ജീവഹാനി വരുത്തും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

23 േമാശ യേഹാവേയാട,് “ ‘പർവതത്തിനുചുറ്റ ം
അതിരുതിരിച്ച് അതിെന വിശുദ്ധീകരിച്ച
േവർതിരിക്കുക,’ എന്ന് അവിടന്നുതെന്ന
ഞങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പ തന്നതുെകാണ്ട്
ജനത്തിനു സീനായിമലയിൽ ്രപേവശിക്കാൻ
സാധ്യമല്ല”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

24 “ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് അഹേരാെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക. പുേരാഹിതന്മാരും
ജനങ്ങള ം യേഹാവയുെട അടുേത്തക്ക്
അതിരുലംഘിച്ച കടന്നുവരരുത,് വന്നാൽ
യേഹാവഅവർക്കു ഹാനി വരുത്തും,”അവിടന്നു
മറുപടി നൽകി.

25േമാശഇറങ്ങിെച്ചന്ന്ജനേത്താടുസംസാരിച്ച .

20
പത്തുകൽപ്പനകൾ

1 ൈദവം ഈ വചനങ്ങൾ എല്ലാം
അരുളിെച്ചയ്തു:
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2 “അടിമനാടായ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയായ ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവംആകുന്നു.

3 “ഞാൻ അല്ലാെത അന്യേദവന്മാർ
നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത.്

4 നിങ്ങൾക്കായി ഒരു വി്രഗഹവും
ഉണ്ടാക്കരുത;് മീേത ആകാശത്തിേലാ
താേഴ ഭൂമിയിേലാ കീേഴ െവള്ളത്തിേലാ
ഉള്ള യാെതാന്നിെന്റയും ്രപതിമയും
അരുത.് 5 അവെയ വണങ്ങുകേയാ
ആരാധിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് കാരണം,
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയായ
ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനാകുന്നു.
എെന്ന െവറുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള െട
പാപത്തിന് അവരുെട മക്കെള മൂന്നും നാലും
തലമുറവെര ശിക്ഷിക്കും. 6 എന്നാൽ
എെന്ന സ്േനഹിച്ച് എെന്റ കൽപ്പനകൾ
്രപമാണിക്കുന്നവേരാട് ആയിരം തലമുറവെര
ഞാൻകരുണകാണിക്കും.

7 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമം
വൃഥാ ഉപേയാഗിക്കരുത.് അവിടെത്ത നാമം
വ്യർഥമായി ഉപേയാഗിക്കുന്നവെര യേഹാവ
ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

8 ശബ്ബത്തുദിവസെത്ത വിശുദ്ധിേയാെട
ആചരിക്കാൻ ഓർക്കുക. 9 ആറുദിവസം
അധ്വാനിച്ച് നിങ്ങള െട േജാലികെളല്ലാം
െചയ്യ ക; 10 എന്നാൽ ഏഴാംദിവസം
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
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ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു. അന്ന് നിങ്ങേളാ
നിങ്ങള െട പു്രതേനാ പു്രതിേയാ
ദാസേനാ ദാസിേയാ മൃഗങ്ങേളാ
നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന
്രപവാസിേയാ േജാലിെയാന്നും െചയ്യാൻ
പാടില്ല; 11 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
ആറുദിവസംെകാണ്ട് യേഹാവ ആകാശവും
ഭൂമിയും സമു്രദവും അവയിലുള്ള സകലതും
സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഏഴാംദിവസം വി്രശമിച്ച .
ആകയാൽ യേഹാവ ശബ്ബത്ത് ദിവസെത്ത
അനു്രഗഹിച്ച്അതിെനവിശുദ്ധീകരിച്ച .

12 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന േദശത്തു
നിങ്ങൾക്കു ദീർഘായുസ്സണ്ടാേകണ്ടതിനു
നിങ്ങള െട പിതാവിെനയും മാതാവിെനയും
ബഹുമാനിക്കണം.

13െകാലപാതകം െചയ്യരുത.്
14വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത.്
15 േമാഷ്ടിക്കരുത.്
16 അയൽവാസിക്കു വിേരാധമായി
കള്ളസാക്ഷിപറയരുത്.

17 അയൽവാസിയുെട ഭവനെത്ത
േമാഹിക്കരുത.് അയൽവാസിയുെട ഭാര്യ,
പരിചാരകൻ, പരിചാരിക, കാള, കഴുത
ഇങ്ങെന നിെന്റ അയൽവാസിക്കുള്ള
യാെതാന്നും േമാഹിക്കരുത.്”

18 ഇടിയും മിന്നലും കാണുകയും കാഹളം
േകൾക്കുകയും പർവതം പുകയുന്നതു
കാണുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ജനെമല്ലാം
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ഭയന്നുവിറച്ച ;അവർ ദൂെര മാറിനിന്നു. 19അവർ
േമാശേയാട്, “അങ്ങുതെന്ന ഞങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കുക, ഞങ്ങൾ േകട്ട െകാള്ളാം;
ഞങ്ങൾ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ൈദവം
ഞങ്ങേളാടുസംസാരിക്കരുേത”എന്നേപക്ഷിച്ച .

20 േമാശ ജനേത്താട്, “ഭയെപ്പടരുത:്
നിങ്ങളിൽ ൈദവഭയം ഉളവാകുന്നതുമൂലം
പാപത്തിൽനിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കുന്നതിനും
ഇങ്ങെന നിങ്ങെള പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ്
ൈദവം വന്നിരിക്കുന്നത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

21 ജനം അകെല നിന്നു, േമാശേയാ ൈദവം
സന്നിഹിതനായകനത്തഇരുട്ടിെനസമീപിച്ച .

വി്രഗഹങ്ങള ംയാഗപീഠങ്ങള ം
22 ഇതിെനത്തുടർന്ന് യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു, “നീ ഇ്രസാേയല്യേരാട് ഇങ്ങെന
പറയുക: ‘ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾതെന്നകണ്ടിരിക്കുന്നു!
23 ഞാൻ ഒഴിെക മെറ്റാരുൈദവവും
നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കരുത.് െവള്ളിെകാേണ്ടാ
സ്വർണംെകാേണ്ടാ നിങ്ങൾക്കായി േദവതകെള
നിർമിക്കരുത.്

24 “ ‘മണ്ണ െകാണ്ട് ഒരു യാഗപീഠം നിങ്ങൾ
എനിക്കായി നിർമിക്കണം; അതിേന്മൽ
നിങ്ങള െട േഹാമയാഗവസ്തുക്കൾ, സമാധാന
വഴിപാടുകൾ, െചമ്മരിയാടുകൾ, േകാലാടുകൾ,
കന്നുകാലികൾ എന്നിവ അർപ്പിക്കുക.
എെന്റ നാമം ആദരിക്കെപ്പടാൻ ഞാൻ
ഇടയാക്കുന്നിടെത്തല്ലാം വന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
അനു്രഗഹിക്കും. 25 നിങ്ങൾ എനിക്കായി
കല്ല െകാണ്ടു യാഗപീഠം പണിയുെന്നങ്കിൽ
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അതു െചത്തിയ കല്ല െകാണ്ട് ആകരുത;്
അതിേന്മൽ പണിയായുധം ്രപേയാഗിച്ചാൽ
നിങ്ങൾ അതിെന അശുദ്ധമാക്കും. 26 എെന്റ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിങ്ങള െട നഗ്നത
അനാവരണം െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ചവിട്ട പടികളിലൂെടഅതിേന്മൽകയറരുത.്’

21
വിവിധ നിയമങ്ങൾ

1 “നീ അവരുെട മുന്നിൽ െവേക്കണ്ടുന്ന
നിയമങ്ങൾഇവയാണ്:
എ്രബായദാസന്മാർ

2 “ഒരു എ്രബായദാസെന നീ വിലയ്ക്കു
വാങ്ങുെന്നങ്കിൽ അവൻ ആറുവർഷം
നിെന്ന േസവിക്കെട്ട. എന്നാൽ
ഏഴാംവർഷം ്രപതിഫലംവാങ്ങാെത അവെന
സ്വത്രന്തനാക്കണം. 3 അവൻ ഏകനായിട്ടാണു
വരുന്നെതങ്കിൽ ഏകനായിത്തെന്ന
േപാകാവുന്നതാണ;്വരുേമ്പാൾ ഭാര്യയുെണ്ടങ്കിൽ
അവള ം അവേനാെടാപ്പം െപായ്െക്കാള്ളണം.
4യജമാനൻ ഒരുവെളഅവനു ഭാര്യയായി നൽകി
അവൾഅവനു പു്രതന്മാെരേയാ പു്രതിമാെരേയാ
്രപസവിക്കുെന്നങ്കിൽ ആ സ്്രതീയും അവള െട
കുട്ടികള ം യജമാനന് അവകാശെപ്പട്ടിരിക്കും;ആ
പുരുഷൻമാ്രതംസ്വത്രന്തനാകും.

5 “എന്നാൽ ആ ദാസൻ: ‘ഞാൻ എെന്റ
യജമാനെനയും എെന്റ ഭാര്യെയയും
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും സ്േനഹിക്കുന്നു; എനിക്കു
സ്വത്രന്തനായി േപാകാൻ ആ്രഗഹമില്ല’ എന്നു
തുറന്നുപറയുെന്നങ്കിൽ 6 യജമാനൻ അവെന
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ൈദവത്തിെന്റ* മുമ്പിൽകൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകണം.
അേദ്ദഹം അവെന വാതിലിെന്റേയാ
കട്ടിളക്കാലിെന്റേയാ അടുത്തുെകാണ്ടുെചന്ന്
സൂചിെകാണ്ട് അവെന്റ കാതു തുളയ്ക്കണം.
പിെന്ന അവൻ ആജീവനാന്തം അേദ്ദഹെത്ത
േസവിക്കണം.

7 “ഒരുവൻ തെന്റ മകെള ദാസിയായി
വിൽക്കുെന്നങ്കിൽ അവൾ ദാസന്മാർ
േപാകുന്നതുേപാെല സ്വത്രന്തയായി േപാകരുത.്
8 അവെള തനിക്കായി െതരെഞ്ഞടുത്ത
യജമാനന് അവേളാട് ഇഷ്ടമിെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹം
അവൾക്കു വീെണ്ടടുപ്പിനുള്ള അനുവാദം
നൽകണം. അവേളാടു വിശ്വാസലംഘനം
നടത്തിയതുെകാണ്ട് അയാൾക്ക് അവെള
അന്യർക്ക് വിൽക്കാൻ അവകാശം ഇല്ല.
9 അേദ്ദഹം തെന്റ മകനുേവണ്ടിയാണ്
അവെള െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നെതങ്കിൽ
ഒരു മകള െട അവകാശങ്ങൾ അവൾക്ക്
അനുവദിച്ച െകാടുക്കണം. 10 ആ മനുഷ്യൻ
മെറ്റാരുവെള വിവാഹംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ
ഒന്നാമത്തവൾക്കു ഭക്ഷണം, വസ്്രതം,
ൈവവാഹികാവകാശം എന്നിവ കുറയ്ക്കരുത.്
11 ഇവ മൂന്നും അേദ്ദഹം അവൾക്കു
െകാടുക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, പണം െകാടുക്കാെത
അവൾക്കുസ്വത്രന്തയായി േപാകാവുന്നതാണ.്
വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്നക്ഷതങ്ങൾ

12 “ആെരങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യെന
അടിച്ച െകാന്നാൽ അയാൾ മരണശിക്ഷ

* 21:6 അഥവാ,ന്യായാധിപന്മാരുെട
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അനുഭവിക്കണം. 13 എങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി
മനഃപൂർവം െചയ്യാെത അങ്ങെന സംഭവിക്കാൻ
ൈദവം ഇടയാക്കിയതാെണങ്കിൽ ഞാൻ
നിർേദശിക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക് ആ മനുഷ്യൻ
ഓടിേപ്പാകണം. 14 എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി
കരുതിക്കൂട്ടി മെറ്റാരു വ്യക്തിെയ െകാല്ല െന്നങ്കിൽ
ആ മനുഷ്യെന എെന്റ യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന്
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി െകാന്നുകളയണം.

15 “അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ
അടിക്കുന്നവരും† മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.

16 “ഒരാൾ മെറ്റാരാെള തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി
വിൽക്കുകേയാൈകവശംെവച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകേയാ
െചയ്താൽ ആ വ്യക്തി മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം.

17 “അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ
ശപിക്കുന്നവരും‡ മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.

18 “ആള കൾതമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിട്ട്
ഒരാൾ മെറ്റാരാെള കല്ല െകാേണ്ടാ
മുഷ്ടിെകാേണ്ടാ§ ഇടിച്ച് അയാൾ മരിക്കാെത,
കിടപ്പിലാകുകയും 19 പിന്നീട് എഴുേന്നറ്റ് വടി
ഊന്നി െവളിയിൽ നടക്കുകയും െചയ്താൽ
ഇടിച്ച വ്യക്തിെയ ശിക്ഷിേക്കണ്ടതില്ല;
എങ്കിലും ഇടിേയറ്റയാൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരം
െകാടുക്കുകയും പരിപൂർണസൗഖ്യം വരുത്താൻ
േവണ്ടതു െചയ്യ കയും േവണം.

20 “ആെരങ്കിലും തെന്റ ദാസെനേയാ
ദാസിെയേയാ വടിെകാണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിെന്റ

† 21:15 അഥവാ, െകാല്ല ന്നവരും ‡ 21:17 അഥവാ,
അപമര്യാദേയാെട സംസാരിക്കുക. § 21:18 അഥവാ, ഒരു
ഉപകരണംെകാേണ്ടാ
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ഫലമായി ആ അടിമ മരിച്ച േപായാൽ അടിച്ച
വ്യക്തിെയ ശിക്ഷിക്കണം; 21 എന്നാൽ അടിമ
ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസംകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ആ
മനുഷ്യെന ശിക്ഷിേക്കണ്ടതില്ല; അടിമ അവെന്റ
സ്വത്താണേല്ലാ!

22 “ആള കൾതമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിട്ട്
ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ആഘാതം ഏൽക്കുകയും
മാസംതികയാെത ്രപസവിക്കുകയും* എന്നാൽ
ഗുരുതരമായ പരിക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ സ്്രതീയുെട ഭർത്താവ്
ആവശ്യെപ്പടുന്നതും ന്യായാധിപന്മാർ
നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായ പിഴ അ്രകമി
അടയ്േക്കണ്ടതാണ.് 23 എന്നാൽ ഗുരുതരമായ
പരിക്കുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവനുപകരം
ജീവൻ െകാടുക്കണം. 24 കണ്ണിനുപകരം കണ്ണ,്
പല്ലിനുപകരം പല്ല,് ൈകക്കു പകരം ൈക,
പാദത്തിനു പകരം പാദം, 25 െപാള്ളലിനു
പകരം െപാള്ളൽ, മുറിവിനു പകരം മുറിവ്,
ചതവിനു പകരം ചതവ് എന്നീ ്രകമത്തിൽ ശിക്ഷ
നടപ്പാക്കണം.

26 “ഒരു യജമാനൻ തെന്റ ദാസെന്റേയാ
ദാസിയുെടേയാ കണ്ണ് അടിച്ച നശിപ്പിച്ചാൽ,
കണ്ണിനു നഷ്ടപരിഹാരമായി ആ ദാസെനേയാ
ദാസിെയേയാ, സ്വാത്രന്ത്യം െകാടുത്തു
വിട്ടയയ്ക്കണം. 27ആ മനുഷ്യൻ ദാസെന്റേയാ
ദാസിയുെടേയാ പല്ല് അടിച്ച െകാഴിച്ചാൽ
പല്ലിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരമായി ആ ദാസെന,
അഥവാ, ദാസിെയവിട്ടയയ്ക്കണം.

* 21:22 അഥവാ,ഗർഭച്ഛി്രദംസംഭവിക്കുകയും
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28 “ഒരു കാള ഒരു പുരുഷെനേയാ
സ്്രതീെയേയാ കുത്തിെക്കാന്നാൽ ആ കാളെയ
കെല്ലറിഞ്ഞുെകാല്ലണം; അതിെന്റ മാംസം
ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാളയുെട ഉടമ ശിക്ഷ
അർഹിക്കുന്നില്ല. 29എന്നാൽആകാള കുത്തുന്ന
സ്വഭാവമുള്ളതും ഉടമയ്ക്കു മുന്നറിയിപ്പ
നൽകിയിട്ട ം അയാൾ അതിെന െകട്ടി
സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നതുമാെണങ്കിൽ, അത് ഒരു
പുരുഷെനേയാസ്്രതീെയേയാകുത്തിെക്കാന്നാൽ
അതിെന കെല്ലറിഞ്ഞുെകാല്ലണം; ഉടമയും
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 30 എന്നാൽ
േമാചന്രദവ്യം നിശ്ചയിച്ചാൽ ആ േമാചന്രദവ്യം
െകാടുത്ത് ഉടമയ്ക്കു തെന്റ ജീവൻ
വീെണ്ടടുക്കാം. 31 മകെനേയാ മകെളേയാ
കാള കുത്തിെക്കാന്നാലും ഈ നിയമം
ബാധകമായിരിക്കും. 32 ഒരു ദാസെനേയാ
ദാസിെയേയാ കാള കുത്തിെക്കാന്നാൽഅതിെന്റ
ഉടമ അടിമയുെട ഉടമയ്ക്കു മുപ്പതു േശേക്കൽ†

െവള്ളി െകാടുക്കുകയും കാളെയ കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാല്ല കയും േവണം.

സ്വത്തിനുള്ളസംരക്ഷണം
33 “ആെരങ്കിലും ഒരുകുഴിതുറന്നുെവക്കുകേയാ
ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട മൂടാതിരിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ട് ഒരു കാളേയാ കഴുതേയാ അതിൽ
വീണാൽ, 34 കുഴിയുെട ഉടമ മൃഗത്തിെന്റ
ഉടമയ്ക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം
എന്നാൽ ചത്ത മൃഗം കുഴിയുെട ഉടമയ്ക്ക്
അവകാശെപ്പട്ടതുമായിരിക്കും.
† 21:32 ഏക. 345 ്രഗാം.
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35 “ആരുെടെയങ്കിലും കാള മെറ്റാരാള െട
കാളെയ കുത്തിെക്കാന്നാൽ അവർ
ജീവനുള്ളതിെന വിറ്റ് ആ പണം പങ്കിെട്ടടുക്കണം;
ചത്തകാളെയയും തുല്യമായി വീതിെച്ചടുക്കണം.
36 എന്നാൽ, ആ കാള കുത്തുന്ന ശീലം
ഉള്ളതാെണന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട ം മൃഗത്തിെന്റ ഉടമ
അതിെന സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നതാെണങ്കിൽ
അയാൾ ചത്തമൃഗെത്ത എടുത്തുെകാണ്ട;്
മൃഗത്തിനുപകരം മൃഗെത്തെകാടുക്കണം.

22
1 “ആെരങ്കിലും ഒരു കാളെയേയാആടിെനേയാ
േമാഷ്ടിച്ച കശാപ്പ െചയ്യ കേയാ വിൽക്കുകേയാ
െചയ്താൽ അയാൾ ഒരു കാളയ്ക്കു പകരം
അഞ്ചു കാളെയയും ഒരു ആടിനു പകരം നാല്
ആടിെനയും െകാടുക്കണം.

2 “ഒരു കള്ളൻ ഭവനേഭദനം
നടത്തുേമ്പാൾ അടിെകാണ്ടു മരിച്ച േപായാൽ
സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി അടിച്ചയാൾക്കു
രക്തപാതകം ഇല്ല. 3 എന്നാൽ
സൂേര്യാദയത്തിനുേശഷമാണ് അങ്ങെന
സംഭവിക്കുന്നെതങ്കിൽ അയാൾ
രക്തെച്ചാരിച്ചിൽനിമിത്തംകുറ്റക്കാരനായിരിക്കും.

“േമാഷ്ടാവ് തീർച്ചയായും നഷ്ടപരിഹാരം
നടത്തിയിരിക്കണം, എന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക്
അതിനു വകയിെല്ലങ്കിൽ േമാഷ്ടിച്ച കുറ്റത്തിന്
അയാെള വിൽക്കണം. 4 േമാഷ്ടിക്കെപ്പട്ട
കാളേയാ കഴുതേയാ ആേടാ ആ മനുഷ്യെന്റ
ൈകവശം ജീവേനാെട കാണെപ്പട്ടാൽ, അയാൾ
അതിെന്റഇരട്ടി തിരിച്ച െകാടുക്കണം.
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5 “ആെരങ്കിലും തെന്റ മൃഗങ്ങെള വയലിേലാ
മുന്തിരിേത്താപ്പിേലാ േമയിക്കുേമ്പാൾ
അലഞ്ഞുതിരിയാൻ അനുവദിച്ചിട്ട് അവ
മെറ്റാരാള െട വയലിൽ േമഞ്ഞാൽ അയാൾ
സ്വന്തം വയലിെലേയാ മുന്തിരിേത്താപ്പിെലേയാ
നല്ലതിെനപകരം െകാടുക്കണം.

6 “തീപിടിച്ചിട്ട് അതു മുൾപ്പടർപ്പ കളിേലക്കു
വ്യാപിച്ച,് കറ്റകേളാ െകായ്െതടുക്കാനുള്ള
വിളേവാ വയേലാ കത്തിേപ്പായാൽതീ െവച്ചയാൾ
നഷ്ടപരിഹാരം െചയ്യണം.

7 “ആെരങ്കിലും െവള്ളിേയാ മറ്റ സാധനങ്ങേളാ
സൂക്ഷിച്ച െവക്കാൻ ഒരു അയൽവാസിെയ
ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അയാള െട വീട്ടിൽനിന്ന് അവ
േമാഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും േമാഷ്ടാവിെന
പിടികിട്ട കയും െചയ്താൽ േമാഷ്ടാവ്
അവയുെട ഇരട്ടി മടക്കിെക്കാടുക്കണം.
8 എന്നാൽ കള്ളെന പിടികിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ
വീട്ട ടമ മേറ്റയാള െട സ്വത്ത് അപഹരിച്ചിട്ട േണ്ടാ
ഇല്ലേയാ എന്നു നിശ്ചയം വരുത്താൻ ആ
മനുഷ്യെനൈദവസന്നിധിയിൽ* െകാണ്ടുവരണം.
9 കാണാെതേപായ കാള, കഴുത, ആട്,
വസ്്രതം എന്നിങ്ങെനയുള്ള എന്തിെന്റെയങ്കിലും
കാര്യത്തിൽ ‘അതു തേന്റത്’ എന്ന് ആെരങ്കിലും
അവകാശെപ്പടുന്നപക്ഷം, ഇരുകക്ഷികള ം
തങ്ങള െട കാര്യം ൈദവസന്നിധിയിൽ†
െകാണ്ടുവരണം; കുറ്റക്കാെരന്നു ൈദവം
വിധിക്കുന്നവർ തെന്റ അയൽവാസിക്ക് ഇരട്ടി
പകരം െകാടുക്കണം.
* 22:8 അഥവാ, ന്യായാധിപസന്നിധിയിൽ † 22:9 അഥവാ,
ന്യായാധിപസന്നിധിയിൽ
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10 “ആെരങ്കിലും അയൽക്കാെര സൂക്ഷിക്കാൻ
ഏൽപ്പിച്ച കഴുതേയാ കാളേയാ ആേടാ
മറ്റ് ഏെതങ്കിലും മൃഗേമാ ചാകുകേയാ
മുറിേവൽക്കുകേയാ േമാഷ്ടിക്കെപ്പടുകേയാ
െചയ്യ കയും സാക്ഷി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും
െചയ്താൽ 11 അവർതമ്മിലുള്ള തർക്കം
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക തീർക്കണം;
അയൽക്കാരുെട വസ്തുവിേന്മൽ താൻ
ൈകെവച്ചിട്ടില്ല എന്ന് യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
അയൽവാസി ശപഥംെചയ്യ കയുംേവണം.
ഉടമ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിക്കണം,
പകരമായി ഒന്നുംതെന്ന നൽേകണ്ടതില്ല.
12 എന്നാൽ അതു തെന്റ പക്കൽനിന്നു
േമാഷ്ടിക്കെപ്പട്ട െവങ്കിൽ അയാൾ ഉടമസ്ഥനു
നഷ്ടപരിഹാരം െകാടുക്കണം. 13 മൃഗെത്ത
ഒരു വന്യജന്തു കടിച്ച കീറിെയങ്കിൽ അയാൾ
മൃഗത്തിെന്റ അവശിഷ്ടം അതിനു െതളിവായി
െകാണ്ടുവേരണ്ടതാണ;് കടിച്ച കീറിയതിനു
പകരമായിഅയാൾഒന്നും െകാടുേക്കണ്ടതില്ല.

14 “ആെരങ്കിലും അയൽക്കാരുെട പക്കൽനിന്ന്
ഒരു മൃഗെത്ത കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഉടമയുെട
അസാന്നിധ്യത്തിൽഅതിനു മുറിേവൽക്കുകേയാ
അതു ചത്തുേപാകുകേയാ െചയ്താൽ ആ
മനുഷ്യൻ നഷ്ടപരിഹാരം െകാടുക്കണം. 15 ഉടമ
മൃഗേത്താടുകൂെട ഉെണ്ടങ്കിൽ കടംവാങ്ങിയയാൾ
ഒന്നും െകാടുേക്കണ്ടതില്ല. മൃഗെത്ത കൂലിക്കു
വാങ്ങിയതാെണങ്കിൽ, നഷ്ടം നികത്താൻ
കൂലിയായി െകാടുത്തപണം മതിയാകും.

സമൂഹേത്താടുള്ളഉത്തരവാദിത്വം
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16 “വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
ഒരു കന്യകെയ വശീകരിച്ച് അവേളാെടാപ്പം
ശാരീരികബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടുന്നവൻ
കന്യാധനം നൽകി അവെള ഭാര്യയായി
സ്വീകരിക്കണം. 17 അവള െട പിതാവ്
അവെള അവനു െകാടുക്കാൻ
തീർത്തും വിസമ്മതിക്കുെന്നങ്കിലും,
അവൻ കന്യകമാർക്കുള്ള സ്്രതീധനം
െകാടുേക്കണ്ടതാണ്.

18 “ആഭിചാരകെര ജീവിക്കാൻ
അനുവദിക്കരുത.്

19 “മൃഗേത്താെടാപ്പംൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്നവർ
മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം.

20 “യേഹാവയ്ക്കല്ലാെത മറ്റ് ഏെതങ്കിലും
േദവനു യാഗം കഴിക്കുന്നവെര നിേശ്ശഷം
നശിപ്പിക്കണം.

21 “വിേദശിേയാടു േമാശമായി െപരുമാറുകേയാ
അവെര പീഡിപ്പിക്കുകേയാഅരുത;്ഈജിപ്റ്റിൽ
നിങ്ങള ം ്രപവാസികൾആയിരുന്നേല്ലാ.

22 “വിധവെയേയാ അനാഥെരേയാ
പീഡിപ്പിക്കരുത.് 23 നീ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ
എേന്നാടു നിലവിളിച്ചാൽ ഞാൻ നിശ്ചയമായും
അവരുെട നിലവിളി േകൾക്കും; 24എെന്റ േ്രകാധം
ജ്വലിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിെന്ന വാളാൽ െകാന്നുകളയും;
നിങ്ങള െട ഭാര്യമാർ വിധവകള ം നിങ്ങള െട
കുഞ്ഞുങ്ങൾഅനാഥരുംആയിത്തീരും.

25 “നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള എെന്റ
ജനത്തിൽ ദരി്രദനായ ഒരു മനുഷ്യനു
പണം വായ്പ െകാടുക്കുെന്നങ്കിൽ
പണവ്യാപാരിെയേപ്പാെല െപരുമാറരുത;്
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ആ വ്യക്തിയിൽനിന്ന് പലിശ ഈടാക്കരുത.്
26 അയൽവാസിയുെട പുറങ്കുപ്പായം
പണയമായി വാങ്ങിയാൽ, സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ
അത് അയാൾക്കു തിരിച്ച െകാടുക്കണം.
27 ആ പുറങ്കുപ്പായംമാ്രതമാണ് ആ
മനുഷ്യെന്റ ശരീരത്തിനുള്ള ഏക ആവരണം.
അയാൾക്കു പുതച്ച െകാണ്ട് ഉറങ്ങാൻ
മെറ്റന്താണുള്ളത?് ആഅയൽവാസി എേന്നാടു
നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ േകൾക്കും; ഞാൻ
അനുകമ്പയുള്ളവനേല്ലാ.

28 “ൈദവെത്ത ദുഷിക്കുകേയാ നിെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഭരണകർത്താവിെന ശപിക്കുകേയാ
അരുത.്

29 “നിെന്റ ധാന്യേശഖരത്തിൽനിന്നും
വീഞ്ഞുേശഖരത്തിൽനിന്നും‡ ഉള്ള വഴിപാടുകൾ
അർപ്പിക്കാൻൈവകരുത.്

“നിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതെന എനിക്കു
നൽകണം. 30 നിെന്റ കന്നുകാലികള െടയും
ആടുകള െടയും കാര്യത്തിലും അങ്ങെനതെന്ന
െചയ്യണം. അതു തള്ളേയാടുകൂെട ഏഴുദിവസം
നിന്നുെകാള്ളെട്ട, എന്നാൽ എട്ടാംദിവസം
അതിെനഎനിക്കുതരണം.

31 “നിങ്ങൾഎെന്റവിശുദ്ധജനമായിരിേക്കണ്ടവരാണ.്
അതുെകാണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ കടിച്ച കീറിയ
മൃഗങ്ങള െട മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത;് അതു
നായ്ക്കൾക്ക് ഇട്ട െകാടുക്കണം.

‡ 22:29 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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23
നീതിയും കരുണയുംസംബന്ധിച്ചനിയമങ്ങൾ

1 “വ്യാജവാർത്ത ്രപചരിപ്പിക്കരുത.്
ദുഷ്ടരായവെര സഹായിക്കാൻ
കള്ളസ്സാക്ഷിയാകരുത.്

2 “േദാഷം ്രപവർത്തിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷേത്താടു
േയാജിക്കരുത.് വ്യവഹാരത്തിൽ സാക്ഷ്യം
പറയുേമ്പാൾ ജനക്കൂട്ടേത്താടുേചർന്നു ന്യായം
അട്ടിമറിക്കരുത.് 3 ദരി്രദെന്റ വ്യവഹാരത്തിൽആ
വ്യക്തിേയാടു പക്ഷേഭദം കാട്ട കയുംഅരുത.്

4 “നിെന്റ ശ്രതുവിെന്റ കാളേയാ കഴുതേയാ
അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതായി കണ്ടാൽ
നിശ്ചയമായും അതിെന ആ മനുഷ്യെന്റ
അടുക്കൽ തിരിെച്ചത്തിക്കണം. 5 നിെന്ന
െവറുക്കുന്ന ആരുെടെയങ്കിലും കഴുത
അതിെന്റ ചുമടിനുകീഴിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു
കണ്ടാൽ അതിെന ഉേപക്ഷിച്ച േപാകരുത.്
അക്കാര്യത്തിൽ അവെര നിശ്ചയമായും
സഹായിക്കണം.

6 “വ്യവഹാരത്തിൽ ദരി്രദനു നീതി
നിേഷധിക്കരുത.് 7വ്യാജാേരാപണത്തിൽനിനക്കു
പങ്കുണ്ടാകരുത.് നിരപരാധിയും നീതിമാനുംആയ
ഒരു മനുഷ്യെനയും െകാല്ലരുത.് കുറ്റവാളിെയ
ഞാൻശിക്ഷിക്കാെതവിടുകയില്ല.

8 “ൈകക്കൂലി വാങ്ങരുത;് ൈകക്കൂലി
കാഴ്ചയുള്ളവെര അന്ധരാക്കുകയും
നിഷ്കളങ്കരുെട വചനം േകാട്ടിക്കളയുകയും
െചയ്യന്നു.

9 “്രപവാസികെള പീഡിപ്പിക്കരുത;് ഈജിപ്റ്റിൽ
്രപവാസികളായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
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വിേദശിയുെട ജീവിതം എങ്ങെനെയന്ന്
അറിയാമേല്ലാ.

ശബ്ബത്ത്നിയമങ്ങൾ
10 “ആറുവർഷം നിെന്റ വയലിൽ വിതച്ച്
വിളവു േശഖരിച്ച െകാൾക. 11 എന്നാൽ
ഏഴാംവർഷം നിലം ഉഴാെത തരിശായിടുക.
നിെന്റ ജനത്തിെല ദരി്രദർ അതിൽനിന്ന്
ആഹാരത്തിനുള്ളതു േശഖരിക്കെട്ട. അവർ
ഉേപക്ഷിക്കുന്നതു കാട്ട ജന്തുക്കൾ തിന്നെട്ട.
മുന്തിരിേത്താപ്പിെന്റയും ഒലിവുേതാട്ടത്തിെന്റയും
കാര്യത്തിലും ഇങ്ങെനതെന്നെചയ്യണം.

12 “ആറുദിവസം നിെന്റ േജാലി െചയ്യണം;
എന്നാൽ നിെന്റ കാളയും കഴുതയും
വി്രശമിേക്കണ്ടതിനും, നിെന്റ ദാസിയുെട പു്രതനും
്രപവാസിയും ഉേന്മഷം ്രപാപിേക്കണ്ടതിനും
ഏഴാംദിവസം േവല െചയ്യരുത.്

13 “ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളെതല്ലാം
ജാ്രഗതേയാെട െചയ്യണം. അന്യേദവന്മാരുെട
നാമം സ്മരിക്കരുത.് അവ നിെന്റ
അധരങ്ങളിൽനിന്നു േകൾക്കാൻ
ഇടയാകുകയുമരുത.്
മൂന്നു വാർഷിേകാത്സവങ്ങൾ

14 “വർഷത്തിൽ മൂന്നു്രപാവശ്യം നിങ്ങൾ
എനിക്കായി ഉത്സവംആചരിക്കണം.

15 “പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം
ആചരിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല പുളിമാവു േചർക്കാെത
ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പം ഏഴുദിവസം ഭക്ഷിക്കണം.
ആബീബുമാസത്തിെല, നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട
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സമയത്തുേവണം ഇതു ഭക്ഷിേക്കണ്ടത;് ആ
മാസത്തിലാണേല്ലാ നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടത്.

“ആരുംഎെന്റസന്നിധിയിൽ െവറുൈങ്കേയാെട
വരരുത.്

16 “നിങ്ങള െട വയലിൽനിന്നുള്ള ആദ്യഫലം
േശഖരിക്കുേമ്പാൾ െകായ്ത്തുത്സവം*
ആചരിക്കണം.

“വർഷാവസാനം നിങ്ങൾ വയലിെല വിളവു
േശഖരിച്ച കഴിയുേമ്പാൾ കായ്-കനിെപ്പരുന്നാൾ†

ആചരിക്കണം.
17 “വർഷത്തിൽ മൂന്നു്രപാവശ്യം
സകലപുരുഷന്മാരും കർത്താവായ
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽവരണം.

18 “പുളിപ്പ ള്ളയാെതാന്നിേനാടുംകൂെടഎനിക്കു
യാഗരക്തംഅർപ്പിക്കരുത.്

“എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ഉത്സവയാഗങ്ങള െട
േമദസ്സ് ്രപഭാതംവെരസൂക്ഷിക്കരുത.്

19 “നിെന്റ നിലത്തിെല ആദ്യഫലങ്ങളിൽ ഏറ്റം
െമച്ചമായവ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽെകാണ്ടുവരണം.

“ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അതിെന്റ തള്ളയുെട പാലിൽ
പാകംെചയ്യരുത.്
വഴി ഒരുക്കാൻൈദവത്തിെന്റ ദൂതൻ

* 23:16 അഥവാ, വാേരാത്സവം, പുറ. 34:22; േലവ്യ. 23:15-22
കാണുക. ഇതു പിന്നീട,് െപന്തെക്കാസ്ത് ഉത്സവം എന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ട , അ.്രപ. 2:1 കാണുക. ഇന്ന് ഇത് ഷാവുആത്
അഥവാ,ഷബുഒത്എന്നേപരിൽഅറിയെപ്പടുന്നു. † 23:16 ഇതു
പിന്നീട,് കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട , േലവ്യ. 23:16-20
കാണുക.
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20 “വഴിയിൽ നിെന്ന സംരക്ഷിച്ച്, ഞാൻ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിെന്ന
െകാണ്ടുവരാൻ ഇതാ ഞാൻ ഒരു ദൂതെന
നിനക്കുമുമ്പായി അയയ്ക്കുന്നു. 21 അവെന
്രശദ്ധിക്കുകയും അവെന്റ വാക്കു േകൾക്കുകയും
േവണം. അവെന എതിർക്കരുത;് എെന്റ
നാമം അവനിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവൻ നിെന്റ
എതിർപ്പ ക്ഷമിക്കുകയില്ല. 22അവൻപറയുന്നതു
്രശദ്ധിച്ച േകട്ട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നെതല്ലാം
്രപവർത്തിച്ചാൽ ഞാൻ നിെന്റ ശ്രതുക്കൾക്ക്
ശ്രതുവും നിെന്റ ്രപതിേയാഗികൾക്ക്
്രപതിേയാഗിയും ആയിരിക്കും. 23 എെന്റ ദൂതൻ
നിനക്കുമുമ്പായി േപാകുകയും അേമാര്യർ,
ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ, കനാന്യർ, ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവരുെട േദശേത്തക്കു നിെന്ന
െകാണ്ടുവരികയും അവെര തുടച്ച നീക്കുകയും
െചയ്യ ം. 24 അവരുെട േദവതകൾക്കുമുന്നിൽ
വണങ്ങുകേയാ ആരാധിക്കുകേയാ അവരുെട
ആചാരങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.് നീ അവെര നശിപ്പിച്ച് അവരുെട
ആചാരസ്തൂപങ്ങൾ തകർത്തുകളയണം.
25 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
ആരാധിക്കണം; നിെന്റ ആഹാരത്തിേന്മലും
െവള്ളത്തിേന്മലും അവിടെത്ത അനു്രഗഹം
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
േരാഗം നീക്കിക്കളയും. 26ഗർഭം അലസുന്നവേളാ
വന്ധ്യേയാ നിെന്റ േദശത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
ഞാൻനിനക്കു പൂർണായുഷ്കാലം തരും.

27 “ഞാൻ നിനക്കുമുമ്പായി എെന്റ ഭീതി
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അയച്ച്, നീ േനരിടുന്ന ഓേരാ ജനതെയയും
പരി്രഭാന്തരാക്കും. അങ്ങെന ഞാൻ നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കെളയും പിന്തിരിേഞ്ഞാടിപ്പിക്കും.
28 ഹിവ്യെരയും കനാന്യെരയും ഹിത്യെരയും
നിെന്റ വഴിയിൽനിന്ന് ആട്ടിേയാടിക്കാൻ ഞാൻ
നിനക്കുമുമ്പായി കടന്നലിെന‡ അയയ്ക്കും.
29 എന്നാൽ േദശം വിജനമായിത്തീർന്ന,്
കാട്ട മൃഗങ്ങള െട ആധിക്യം നിെന്ന
ബാധിക്കുെമന്നുള്ളതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഒരു
വർഷത്തിനകം അവെര ആട്ടിേയാടിക്കുകയില്ല.
30 നീ േവണ്ടുേവാളം െപരുകി േദശം
അവകാശമാക്കുേമ്പാേഴക്കും ഞാൻ അവെര
കുേറെശ്ശ കുേറെശ്ശയായി നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ആട്ടിേയാടിക്കും.

31 “ഞാൻ നിെന്റ േദശം െചങ്കടൽമുതൽ
െമഡിറ്റേറനിയൻ കടൽവെരയും§ മരുഭൂമിമുതൽ
യൂ്രഫട്ടീസ് നദിവെരയും ആക്കി അതിർത്തികൾ
സ്ഥിരമാക്കും. ഞാൻ േദശവാസികെള നിനക്കു
ൈകമാറുകയും നീ അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം. 32 അവരുമാേയാ
അവരുെട േദവതമാരുമാേയാ ഒരു ഉടമ്പടിയും
ഉണ്ടാക്കരുത.് 33 അവരുെട േദവതമാെര
ആരാധിക്കുന്നതു നിനക്കു നിശ്ചയമായും
െകണി ആകുെമന്നുള്ളതുെകാണ്ട് അവെര
നിെന്റ േദശത്തു വസിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത;്
അനുവദിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങെളെക്കാണ്ട്
എനിക്കുവിേരാധമായി പാപം െചയ്യിക്കും.”
‡ 23:28 അഥവാ,സം്രഭമം. ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റ
അർഥം വ്യക്തമല്ല. § 23:31 മൂ.ഭാ. െഫലിസ്ത്യരുെട
കടൽവെരയും.
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24
ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുന്നു

1 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “നീയും അഹേരാനും നാദാബും
അബീഹൂവും ഇ്രസാേയൽ തലവന്മാരിൽ
എഴുപതുേപരും യേഹാവയുെട അടുേത്തക്കു
കയറിവരിക. നിങ്ങൾ ദൂെരനിന്ന് ആരാധിക്കുക.
2 എന്നാൽ േമാശമാ്രതം യേഹാവെയ
സമീപിക്കെട്ട, മറ്റള്ളവർഅടുത്തുവരാൻ പാടില്ല.
ജനം േമാശേയാടുകൂെടകയറിവരികയുമരുത.്”

3 േമാശ െചന്ന് യേഹാവയുെട വചനങ്ങള ം
നിയമങ്ങള ം ജനെത്ത അറിയിച്ച . “യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളെതല്ലാം ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം,” എന്ന്
അവർ ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. 4 പിെന്ന,
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തെതല്ലാം േമാശ
എഴുതിെവച്ച .
പിേറ്റന്ന് അതിരാവിെല േമാശ എഴുേന്നറ്റ്
മലയുെട അടിവാരത്ത് ഒരു യാഗപീഠം
പണിയുകയും ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങൾ
പ്രന്തണ്ടിെനയും ്രപതിനിധാനം െചയ്യന്ന
പ്രന്തണ്ടു കൽത്തൂണുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും
െചയ്തു. 5 അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം ചില
ഇ്രസാേയല്യയുവാക്കന്മാെര അയച്ച ; അവർ
െചന്നു േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും
യേഹാവയ്ക്കു സമാധാനയാഗമായി
കാളക്കിടാങ്ങെള അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
6 േമാശ രക്തത്തിൽ പകുതി പാ്രതങ്ങളിൽ
ആക്കി; മേറ്റപകുതി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച .
7 പിെന്ന അേദ്ദഹം ഉടമ്പടിയുെട പുസ്തകം
എടുത്തു ജനെത്തവായിച്ച േകൾപ്പിച്ച . “ഞങ്ങൾ
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യേഹാവെയ അനുസരിക്കും; അവിടന്നു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളെതല്ലാം െചയ്യ ം,” എന്നു ജനം
പറഞ്ഞു.

8 േമാശ രക്തം എടുത്തു ജനത്തിെന്റേമൽ
തളിച്ച . “ഈ വചനങ്ങൾ എല്ലാം അനുസരിച്ച്
യേഹാവ നിങ്ങള മായി െചയ്തിരിക്കുന്ന
ഉടമ്പടിയുെട രക്തംഇതാകുന്നു,”എന്നുപറഞ്ഞു.

9 ഇതിനുേശഷം േമാശയും അഹേരാനും
നാദാബും അബീഹൂവും ഇ്രസാേയൽ
തലവന്മാർ എഴുപതുേപരും െചന്ന്
10 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവെത്ത കണ്ടു.
അവിടെത്തപാദങ്ങൾക്കുകീേഴ ഇ്രന്ദനീലം പതിച്ച
തളംേപാെലേയാ സ്വച്ഛനീലാകാശംേപാെലേയാ
എേന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 എന്നാൽ
ഇ്രസാേയലിെന്റ ഈ നായകന്മാർക്കു
തൃൈക്കയാൽ ഒന്നും ഭവിച്ചില്ല. അവർ
ൈദവെത്തകണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾകഴിച്ച .

12 യേഹാവ േമാശേയാട്, “നീ പർവതത്തിൽ
കയറിവന്ന് ഇവിെട കാത്തിരിക്കുക; അവരുെട
്രപേബാധനത്തിനായി നിയമവും കൽപ്പനകള ം
എഴുതിയിട്ട ള്ള കൽപ്പലകകൾ ഞാൻ നിങ്ങെള
പഠിപ്പിക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

13 േമാശ സഹായിയായ േയാശുവേയാടുകൂെട
പുറെപ്പട്ട . േമാശ ൈദവത്തിെന്റ
പർവതത്തിേലക്കു കയറിെച്ചന്നു.
14 േഗാ്രതത്തലവന്മാേരാട് അേദ്ദഹം, “ഞങ്ങൾ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ തിരിെച്ചത്തുന്നതുവെര
ഞങ്ങൾക്കായി ഇവിെട കാത്തിരിക്കുക.
അഹേരാനും ഹൂരും നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ;
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ആർെക്കങ്കിലും ഒരു തർക്കമുണ്ടായാൽഅവെര
സമീപിക്കാവുന്നതാണ്”എന്നുപറഞ്ഞു.

15 േമാശ പർവതത്തിേലക്കു കയറിേപ്പായി.
അേപ്പാൾ ഒരു േമഘം പർവതെത്ത മൂടി.
16 യേഹാവയുെട േതജസ്സ് സീനായിമലേമൽ
ആവസിച്ച . ആറുദിവസം േമഘം പർവതെത്ത
മൂടിയിരുന്നു. ഏഴാംദിവസം യേഹാവ
േമഘത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് േമാശെയ വിളിച്ച .
17 യേഹാവയുെട േതജസ്സ് ഇ്രസാേയല്യർക്ക്
പർവതത്തിെന്റ മുകളിൽ കത്തിെയരിയുന്ന
തീേപാെല കാണെപ്പട്ട . 18 േമാശ പർവതത്തിെന്റ
മുകളിേലക്കു െചന്ന് േമഘത്തിനുള്ളിൽ
്രപേവശിച്ച . േമാശ നാൽപ്പതുപകലും
നാൽപ്പതുരാ്രതിയും പർവതത്തിൽആയിരുന്നു.

25
സമാഗമകൂടാരത്തിേലക്കുെകാണ്ടുവേരണ്ടുന്ന

കാഴ്ച്രദവ്യങ്ങൾ
1 യേഹാവ േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു:

2 “നീ ഇ്രസാേയല്യേരാട് എനിക്കു കാഴ്ച്രദവ്യം
െകാണ്ടുവരാൻ പറയണം. സന്മനസ്സള്ള
ഏവേനാടും നിങ്ങൾവഴിപാടു വാങ്ങണം.

3 “അവരിൽനിന്ന് വാേങ്ങണ്ടുന്ന
കാഴ്ച്രദവ്യങ്ങൾഇവയാണ്:

“െപാന്ന്, െവള്ളി, െവങ്കലം.
4 നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ,
േനർമേയറിയചണവസ്്രതം,
േകാലാട്ട േരാമം,
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5 ആട്ട െകാറ്റെന്റ െചമപ്പിച്ച തുകൽ,
തഹശുതുകൽ,*
ഖദിരമരം;
6വിളക്കിനുള്ളഒലിെവണ്ണ,
അഭിേഷകൈതലത്തിനും സുഗന്ധധൂപത്തിനും
േവണ്ടുന്നസുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ,

7 ഏേഫാദിലും† നിർണയപ്പതക്കത്തിലും
പതിക്കാനുള്ള േഗാേമദകക്കല്ല,് മറ്റ
രത്നങ്ങൾഎന്നിവതെന്ന.

8 “ഞാൻഅവരുെട മേധ്യ വസിേക്കണ്ടതിനായി
അവർ എനിക്ക് ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരം
നിർമിക്കണം. 9 ഈ സമാഗമകൂടാരവും
അതിെന്റ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം ഞാൻ
നിനക്കു കാണിച്ച തരാനിരിക്കുന്ന
മാതൃകയനുസരിച്ച തെന്നആയിരിക്കണം.
േപടകം

10 “അവർ ഖദിരമരംെകാണ്ട് എനിക്ക് ഒരു
േപടകം പണിയണം; അതിനു രണ്ടരമുഴം
നീളവും ഒന്നരമുഴം വീതിയും ഒന്നരമുഴം
ഉയരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.‡ 11 അതിെന്റ
അകവും പുറവും തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിയണം.
അതിനുചുറ്റ ം തങ്കംെകാണ്ടു വാർത്തുണ്ടാക്കിയ
ഒരു അരികുപാളി പിടിപ്പിക്കണം. 12 അതിെന്റ
നാലു കാലിനുമായി നാലു തങ്കവളയം
വാർത്തുണ്ടാക്കി, രണ്ടു വളയം ഒരുവശത്തും
രണ്ടു വളയം മേറ്റവശത്തുമായി പിടിപ്പിക്കണം.

* 25:5 അതായത,് ജലത്തിലുള്ള വലിയ സസ്തനിയുെട തുകൽ.
† 25:7 അഥവാ, പുേരാഹിതവസ്്രതം. ‡ 25:10 ഏക. 1.1 മീ.
നീളവും 70 െസ.മീ. വീതിയും ഉയരവും.
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13 അതിനുേശഷം ഖദിരമരംെകാണ്ടു തണ്ടുകൾ
ഉണ്ടാക്കി അവ തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിയണം.
14 േപടകം ചുമേക്കണ്ടതിന് ആ തണ്ടുകൾ
അതിെന്റ വശങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിൽ
കടത്തിെവക്കണം. 15 തണ്ടുകൾ േപടകത്തിെന്റ
വളയങ്ങളിൽത്തെന്ന ഇരിക്കണം; അവ
നീക്കംെചയ്യരുത.് 16 ഞാൻ നിനക്കു
തരാനിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയുെട പലക േപടകത്തിൽ
െവക്കണം.

17 “തങ്കംെകാണ്ട് രണ്ടരമുഴം നീളവും
ഒന്നരമുഴം വീതിയുമുള്ള പാപനിവാരണസ്ഥാനം
ഉണ്ടാക്കണം. 18 അതിനുേശഷം
പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിെന്റ രണ്ടറ്റത്തും
അടിപ്പ പണിയായി തങ്കംെകാണ്ടു രണ്ടു
െകരൂബുകൾ§ നിർമിക്കണം. 19 ഒരു െകരൂബ്
ഒരറ്റത്തും മേറ്റ െകരൂബ് മേറ്റഅറ്റത്തും. ഇങ്ങെന
െകരൂബുകെള പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിെന്റ
രണ്ടറ്റത്തും അതിൽനിന്നുതെന്ന ഉള്ളതായി
േയാജിപ്പിക്കണം. 20 െകരൂബുകൾ മുകളിേലക്കു
ചിറകുകൾ വിടർത്തി, ചിറകുകൾെകാണ്ടു
പാപനിവാരണസ്ഥാനെത്ത മൂടണം;
അവ പരസ്പരം അഭിമുഖമായിരിക്കണം.
െകരൂബുകള െടമുഖംപാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിനുേനേര
ആയിരിക്കണം. 21 പാപനിവാരണസ്ഥാനം
േപടകത്തിെന്റ മുകളിൽ െവക്കണം; ഞാൻ
നിനക്കു തരാൻ േപാകുന്ന ഉടമ്പടിയുെട
പലക േപടകത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ െവക്കണം.

§ 25:18 െകരൂബുകൾെപാതുേവൈദവദൂതന്മാർക്കുസമംഎന്നു
കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നുവ്യക്തമായിപറയാൻകഴിയാത്ത
ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ.് മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ
ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും കരുതെപ്പടുന്നു.
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22 അവിെട പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിനു
മുകളിൽ ഉടമ്പടിയുെട േപടകത്തിനുമീേതയുള്ള
രണ്ടു െകരൂബുകൾക്കും മേധ്യ ഞാൻ
നിനക്കു ്രപത്യക്ഷനായി, ഇ്രസാേയല്യർക്കുള്ള
കൽപ്പനകെളല്ലാം നിേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്യ ം.
േമശ

23 “ഖദിരമരംെകാണ്ടു േമശ ഉണ്ടാക്കണം;
അതിനു രണ്ടുമുഴം നീളവും ഒരുമുഴം വീതിയും
ഒന്നരമുഴം െപാക്കവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.*
24 അതു തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിയുകയും ചുറ്റ ം
തങ്കംെകാണ്ട് ഒരു വക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും േവണം.
25 േമശയുെട ചുറ്റ ം ൈകപ്പത്തിയുെട† വീതിയുള്ള
ഒരു പട്ടയും പട്ടയ്ക്കുേമൽ തങ്കംെകാണ്ടു
വാർത്തുണ്ടാക്കിയ അരികുപാളിയും
േവണം. 26 േമശയ്ക്കു നാലു തങ്കവളയം
ഉണ്ടാക്കണം. അത് നാലു േകാണുകളിലുമുള്ള
നാലു കാലുകളിൽ ഉറപ്പിക്കണം. 27 േമശ
ചുമക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന തണ്ടുകൾ
െചലുത്താൻ തക്കവണ്ണം വളയങ്ങൾ
പട്ടേയാടു േചർന്നിരിക്കണം. 28 തണ്ടുകൾ
ഖദിരമരംെകാണ്ടുണ്ടാക്കി തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിയണം. അവ ഉപേയാഗിച്ച് േമശ
ചുമക്കണം. 29അതിെന്റ തളികകള ം താലങ്ങള ം
പാനീയയാഗങ്ങൾ പകരുന്നതിനുള്ള ഭരണികള ം
കിണ്ടികള ം തങ്കംെകാണ്ടായിരിക്കണം
നിർമിേക്കണ്ടത.് 30 േമശേമൽ നിത്യവും
കാഴ്ചയപ്പംഎെന്റമുമ്പിൽ െവക്കണം.
നിലവിളക്ക്

* 25:23 ഏക. 90 െസ.മീ. നീളവും 45 െസ.മീ. വീതിയും 70 െസ.മീ.
ഉയരവും. † 25:25 ഏക. 7.5 െസ.മീ.
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31 “തങ്കംെകാണ്ട് ഒരു നിലവിളക്കുനിർമിക്കണം.
വിളക്കിെന്റ ചുവടും തണ്ടും പുഷ്പപുടങ്ങള ം
െമാട്ട കള ം പൂക്കള ം ഒറ്റത്തണ്ടിൽനിന്ന്
അടിച്ച ണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം.
32 നിലവിളക്കിെന്റ ഒരു വശത്തുനിന്നു
മൂന്നുശാഖ, മേറ്റവശത്തുനിന്നു മൂന്നുശാഖ,
ഇങ്ങെന ആറുശാഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
33 ഓേരാശാഖയിൽ ഓേരാെമാട്ട ം
ഓേരാപൂവുമായി ബദാംപുഷ്പംേപാെല
മൂന്നു പുഷ്പപുടവും, അതുേപാെല
അടുത്തശാഖയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം; ഇങ്ങെന
വിളക്കിെന്റ ആറുശാഖയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
34 നിലവിളക്കിൽ െമാട്ട കേളാടും
പൂക്കേളാടുംകൂടിയ ബദാംപൂക്കൾേപാലുള്ള
നാലു പുടങ്ങൾ േവണം. 35 നിലവിളക്കിൽനിന്നു
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശാഖകളിൽ ഒന്നാമെത്ത
േജാടിക്കുകീേഴ ഒരു െമാട്ട്, രണ്ടാമെത്ത
േജാടിക്കുകീേഴ മെറ്റാരു െമാട്ട,് മൂന്നാമെത്ത
േജാടിക്കുകീേഴ േവെറാരു െമാട്ട് എന്നിങ്ങെന
ആറു ശാഖയ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
36 െമാട്ട കള ം ശാഖകള ം നിലവിളക്കിൽനിന്നുള്ള
ഒറ്റഖണ്ഡെമന്നവിധത്തിൽ തങ്കംെകാണ്ട്
അടിച്ച പണിതതായിരിക്കണം.

37 “അതിന് ഏഴ് ദീപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി,
മുൻവശത്തുള്ള സ്ഥലം ്രപകാശിപ്പിക്കാൻ
തക്കവണ്ണം ദീപങ്ങൾ െകാളത്തണം.
38 അതു െവടിപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
ക്രതികകള ം കരിന്തിരിപ്പാ്രതങ്ങള ം
തങ്കംെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം.
39 നിലവിളക്കും അതിേനാടുേചർന്നുള്ള എല്ലാ
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ഉപകരണങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു താലന്തു‡
തങ്കം ഉപേയാഗിക്കണം. 40 പർവതത്തിൽെവച്ച്
ഞാൻ നിനക്കു കാണിച്ച തന്ന അേത
മാതൃക്രപകാരം സകലതും കൃത്യമായി
നിർമിക്കാൻ ്രപേത്യകം ്രശദ്ധിക്കണം.

26
സമാഗമകൂടാരം

1 “പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ,നീലനൂൽ,ഊതനൂൽ,
െചമപ്പ നൂൽ എന്നിവെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ
പത്തു തിരശ്ശീലെകാണ്ടു സമാഗമകൂടാരം
നിർമിക്കണം; തിരശ്ശീലകളിൽ െനയ്ത്തുകാരെന്റ
ചി്രതപ്പണിയായി െകരൂബുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
2 എല്ലാ തിരശ്ശീലകൾക്കും ഒേര
അളവായിരിക്കണം; ഓേരാ തിരശ്ശീലയ്ക്കും
ഇരുപെത്തട്ട മുഴം നീളവും നാലുമുഴം വീതിയും
ഉണ്ടായിരിക്കണം.* 3 അഞ്ചു തിരശ്ശീലകള ം
ഒേന്നാെടാന്നു തുന്നിേച്ചർക്കണം; മേറ്റ അഞ്ചു
തിരശ്ശീലകള ം ഒേന്നാെടാന്നു തുന്നിേച്ചർക്കണം;
4 ഇങ്ങെന തുന്നിേച്ചർത്ത ഒന്നാമെത്ത
വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള തിരശ്ശീലയുെട വിള മ്പിൽ
നീലനൂൽെകാണ്ടു കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കണം. മേറ്റ
വിരിയുെടഅറ്റത്തുള്ളതിരശ്ശീലയുെട വിള മ്പിലും
അതുേപാെല കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കണം. 5ഒരുകൂട്ടം
തിരശ്ശീലയിൽഅൻപതു കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കണം.
രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടം തിരശ്ശീലയുെട വിള മ്പിലും
അൻപതു കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കണം. കണ്ണികൾ

‡ 25:39 ഏക. 34കി.്രഗാം. * 26:2 ഏക. 13 മീ. നീളവും 1.8 മീ.
വീതിയും.
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േനർക്കുേനർ ആയിരിക്കണം. 6 തങ്കംെകാണ്ട്
അൻപതു െകാളത്തും ഉണ്ടാക്കണം.
സമാഗമകൂടാരം ഒന്നായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
തിരശ്ശീലകെള െകാളത്തുെകാണ്ട് ഒന്നായി
പിണച്ച േചർക്കണം.

7 “സമാഗമകൂടാരത്തിേന്മൽ മൂടുവിരിയായി,
േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടു പതിെനാന്നു തിരശ്ശീല
ഉണ്ടാക്കണം. 8പതിെനാന്നു തിരശ്ശീലയ്ക്കും ഒേര
അളവ്ആയിരിക്കണം. ഓേരാന്നിനും മുപ്പതുമുഴം
നീളവും നാലുമുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.†
9അഞ്ചു തിരശ്ശീല ഒരുമിച്ച ം മറ്റ് ആറു തിരശ്ശീല
ഒരുമിച്ച ം തുന്നിേച്ചർക്കണം; ആറാമെത്ത
തിരശ്ശീല കൂടാരത്തിെന്റ മുൻവശത്തു മടക്കി
ഇടണം. 10തുന്നിേച്ചർത്ത ഒന്നാമെത്തവിരിയുെട
അറ്റത്തുള്ള തിരശ്ശീലയുെട വിള മ്പിൽ അൻപതു
കണ്ണിയും രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള
തിരശ്ശീലയുെട വിള മ്പിൽ അൻപതു കണ്ണിയും
ഉണ്ടാക്കണം. 11അതിനുേശഷം െവങ്കലംെകാണ്ട്
അൻപതു െകാളത്ത് ഉണ്ടാക്കണം. കൂടാരം
ഒന്നായി ഇണച്ച േചർക്കത്തക്കവണ്ണം,
െകാളത്തുകൾ കണ്ണികളിൽ ഇട്ട് ഒന്നായി
േയാജിപ്പിക്കണം. 12 കൂടാരതിരശ്ശീലകളിൽ
മിച്ചമായി കവിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പകുതിഭാഗം,
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ പിൻവശത്തു
തൂക്കിയിടണം. 13 മൂടുവിരിയുെട നീളത്തിൽ
േശഷിപ്പ ള്ള ഭാഗം, സമാഗമകൂടാരെത്ത
മൂേടണ്ടതിന് ഒരുവശത്ത് ഒരുമുഴവും മേറ്റവശത്ത്
ഒരുമുഴവും‡ എന്നിങ്ങെന രണ്ടുവശങ്ങളിലും
† 26:8 ഏക. 13.5 മീ. നീളവും 1.8 മീ. വീതിയും. ‡ 26:13 ഏക. 45
െസ.മീ.
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തൂങ്ങിക്കിടക്കണം. 14 ആട്ട െകാറ്റെന്റ
െചമപ്പിച്ചതുകൽെകാണ്ടു കൂടാരത്തിന് ഒരു
മൂടിയും അതിെന്റമീേത തഹശുതുകൽെകാണ്ട§്
ഒരു പുറമൂടിയും ഉണ്ടാക്കണം.

15 “സമാഗമകൂടാരത്തിനു നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന
ഖദിരമരംെകാണ്ടുള്ള പലകകൾ ഉണ്ടാക്കണം.
16 ഓേരാ പലകയ്ക്കും പത്തുമുഴം നീളവും
ഒന്നരമുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.*
17 പലകകൾതമ്മിൽ േചർന്നിരിക്കുംവിധം
ഓേരാ പലകയ്ക്കും രണ്ടു കുടുമകൾവീതം
ഉണ്ടാക്കണം. സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ എല്ലാ
പലകകള ം ഇേതരീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം.
18 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ െതക്കുവശത്ത്
ഇരുപതു പലക ഉണ്ടാക്കണം. 19 ഒരു
പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു കുടുമകള ം
അതിനു രണ്ടു ചുവടും അങ്ങെന
നാൽപ്പതു െവള്ളിച്ച വടും ഉണ്ടാക്കണം.
20 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ മേറ്റവശമായ
വടക്കുവശത്ത് ഇരുപതു പലകയും 21 ഒരു
പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു ചുവടുകൾവീതം
നാൽപ്പതു െവള്ളിച്ച വടുകള ം ഉണ്ടാക്കണം.
22 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ പിൻഭാഗമായ
പടിഞ്ഞാറുവശത്ത് ആറു പലകകൾ
ഉണ്ടാക്കണം. 23 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
ഇരുവശത്തുമുള്ള േകാണുകൾക്ക് ഈരണ്ടു
പലകയും ഉണ്ടാക്കണം. 24 രണ്ടു മൂലകളിലും,
താെഴമുതൽ മുകളിൽ ഒറ്റവളയംവെര

§ 26:14 ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന വലിയ സസ്തനജീവികള െട

തുകൽആകാനാണ് സാധ്യത. * 26:16 ഏക. 4.5 മീ. നീളവും
70 െസ.മീ. വീതിയും.
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അവ ഇരട്ടപ്പലകയായിരിക്കണം. രണ്ടു
പലകകള ം ഇ്രപകാരം ആയിരിക്കണം. അവ
രണ്ടും മൂലപ്പലകകളാണ.് 25 ഇങ്ങെന എട്ട
പലകയും ഓേരാ പലകയുെടയും അടിയിൽ
രണ്ടു ചുവടുവീതം പതിനാറു െവള്ളിച്ച വടും
ഉണ്ടായിരിക്കണം.

26 “ഖദിരമരംെകാണ്ടു സാക്ഷകൾ ഉണ്ടാക്കുക;
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റഒരുവശെത്തപലകയ്ക്ക്
അഞ്ചു സാക്ഷയും 27 മറുവശെത്തപലകകൾക്ക്
അഞ്ചു സാക്ഷയും സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
പിൻഭാഗമായ പടിഞ്ഞാറുവശെത്തപലകകൾക്ക്
അഞ്ചു സാക്ഷയും ഉണ്ടാക്കണം. 28 നടുവിലുള്ള
സാക്ഷ പലകകള െട നടുവിൽ ഒരറ്റംമുതൽ
മേറ്റ അറ്റംവെര എത്തുന്നതായിരിക്കണം.
29 പലകകൾ തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിയണം;
സാക്ഷകടത്തുന്നതിന് തങ്കംെകാണ്ടു വളയങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കണം; സാക്ഷകള ം തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിയണം.

30 “പർവതത്തിൽ നിനക്കു കാണിച്ച തന്ന
മാതൃകയനുസരിച്ച നീ സമാഗമകൂടാരം
ഉയർത്തണം.

31 “നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട്
ഒരു തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കണം. തിരശ്ശീലയിൽ
െകരൂബുകള െട രൂപം ചി്രതപ്പണിയായി
െനയ്ത്തുകാരൻ തുന്നിേച്ചർക്കണം. 32 നാലു
െവള്ളിച്ച വടുകളിൽ നിൽക്കുന്നതും തങ്കം
െപാതിഞ്ഞ ഖദിരമരംെകാണ്ടുള്ള നാലു
തൂണുകള െടേന്മൽഅവതങ്കെക്കാളത്തുകളിൽ
തൂക്കിയിടണം. 33 െകാളത്തുകളിൽ തിരശ്ശീല
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തൂക്കിയിടണം; തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം െവക്കണം. തിരശ്ശീല
വിശുദ്ധസ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധസ്ഥലവുംതമ്മിൽ
േവർതിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം.
34 അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത,് ഉടമ്പടിയുെട
േപടകത്തിനുമീേത പാപനിവാരണസ്ഥാനം
െവക്കണം. 35 തിരശ്ശീലയ്ക്കു െവളിയിൽ,
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റവടക്കുഭാഗത്തു േമശയും,
േമശയുെടഎതിേര െതക്കുഭാഗത്തുനിലവിളക്കും
െവക്കണം.

36 “കൂടാരവാതിലിനു നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ,
െചമപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു ചി്രതത്തയ്യൽപ്പണിയായി
ഒരു മറശ്ശീലയും ഉണ്ടാക്കണം. 37 ഈ
മറശ്ശീലയ്ക്ക് തങ്കെക്കാളത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കണം;
ഖദിരമരംെകാണ്ട് അഞ്ചുതൂണുകൾ
ഉണ്ടാക്കി, അവ തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിയണം.
അവയ്ക്കു െവങ്കലംെകാണ്ട് അഞ്ചു ചുവടും
വാർത്തുണ്ടാക്കണം.

27
േഹാമയാഗപീഠം

1 “ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഒരു യാഗപീഠം
ഉണ്ടാക്കണം. അത് അഞ്ചുമുഴം
നീളവും അഞ്ചുമുഴം വീതിയും* ഉള്ള
സമചതുരമായിരിക്കണം; ഉയരം
മൂന്നുമുഴമായിരിക്കണം.† 2 അതിെന്റ നാലു
േകാണുകളിലും ഓേരാ െകാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം;
െകാമ്പുകൾ യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന്

* 27:1 ഏക. 2.3 മീ. † 27:1 ഏക. 1.4 മീ.
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ഒറ്റഖണ്ഡമായി ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം,
അതു െവങ്കലംെകാണ്ടു െപാതിയണം.
3 അതിെന്റ ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും—െവണ്ണീർ
എടുേക്കണ്ട കലങ്ങൾ, ചട്ട കങ്ങൾ, തളികകൾ,
മുൾക്കരണ്ടികൾ, വറചട്ടികൾ എന്നിവ—
െവങ്കലംെകാണ്ടുണ്ടാക്കണം. 4 യാഗപീഠത്തിനു
െവങ്കലംെകാണ്ടു വലപ്പണിയായി ഒരു
അരിപ്പയും അരിപ്പയ്ക്കുേന്മൽ നാലു
േകാണുകളിലുമായി നാലു െവങ്കലവളയവും
ഉണ്ടാക്കണം. 5 യാഗപീഠത്തിെന്റ പകുതിവെര
എത്തുന്നവിധത്തിൽ യാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുറ്റ പടിക്കുകീേഴ അരിപ്പ െവക്കണം.
6 യാഗപീഠത്തിനു ഖദിരമരംെകാണ്ടു
തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. അവ
െവങ്കലംെകാണ്ടു െപാതിയണം. 7 വളയങ്ങളിൽ
തണ്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കണം. യാഗപീഠം
വഹിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്നതിന് രണ്ടു ഭാഗത്തും
തണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 8 യാഗപീഠം
പലകകൾെകാണ്ട് അകം െപാള്ളയായി
ഉണ്ടാക്കണം; പർവതത്തിൽ കാണിച്ച തന്ന
മാതൃകയനുസരിച്ച തെന്നഅത് ഉണ്ടാക്കണം.
അങ്കണം

9 “സമാഗമകൂടാരത്തിന് ഒരു അങ്കണം
ഉണ്ടാക്കണം. െതക്കുവശത്തു നൂറുമുഴം‡
നീളത്തിൽപിരിച്ചമൃദുലചണവസ്്രതംെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ
മറശ്ശീല ഉണ്ടായിരിക്കണം. 10 അതിന്,
ഇരുപതു തൂണും അവയ്ക്ക് ഇരുപതു
െവങ്കലച്ച വടും, തൂണുകളിേന്മൽ
െവള്ളിെക്കാളത്തുകള ം േമൽച്ച റ്റ പടികള ം

‡ 27:9 ഏക. 45 മീ.
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ഉണ്ടായിരിക്കണം. 11 വടേക്കവശത്തിനും
നൂറുമുഴം നീളത്തിൽ മറശ്ശീലയും ഇരുപതു
തൂണുംഇരുപതുെവങ്കലച്ച വടുംതൂണുകളിേന്മൽ
െവള്ളിെക്കാളത്തുകള ം േമൽച്ച റ്റ പടികള ം
ഉണ്ടായിരിക്കണം.

12 “സമാഗമകൂടാരാങ്കണത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാറുവശത്തിന് അൻപതുമുഴം§
വീതിയിൽ മറശ്ശീലയും പത്തു ചുവടുകളിൽ
പത്തു തൂണുകള ം േവണം. 13 കിഴക്കു
സൂേര്യാദയഭാഗത്തുള്ള അങ്കണത്തിനും
അൻപതുമുഴം വീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
14 ്രപേവശനത്തിെന്റഒരുവശത്തുപതിനഞ്ചുമുഴം*
നീളമുള്ള മറശ്ശീലയും അവയ്ക്കു മൂന്നു
ചുവടുകേളാടുകൂടിയ മൂന്നു തൂണുകള ം
േവണം. 15 ്രപേവശനത്തിെന്റ മേറ്റഭാഗത്തു
പതിനഞ്ചുമുഴം നീളമുള്ള മറശ്ശീലയും അതിനു
മൂന്നു ചുവടുകേളാടുകൂടിയ മൂന്നു തൂണുകള ം
ഉണ്ടായിരിക്കണം.

16 “സമാഗമകൂടാരാങ്കണത്തിെന്റ കവാടത്തിന്,
നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
ചി്രതത്തയ്യൽപ്പണിയായിഇരുപതുമുഴം†നീളമുള്ള
ഒരു മറശ്ശീലയുംഅതിനു നാലു തൂണുകള ം നാലു
ചുവടുകള ം ഉണ്ടാക്കണം. 17 അങ്കണത്തിനു
ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാ തൂണുകൾക്കും
െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള െകാളത്തുകള ം
േമൽചുറ്റ പടികള ം െവങ്കലച്ച വടുകള ം
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 18 അങ്കണത്തിനു

§ 27:12 ഏക. 23 മീ. * 27:14 ഏക. 6.8 മീ. † 27:16 ഏക. 9 മീ.
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നൂറുമുഴം നീളവും അൻപതുമുഴം വീതിയും
അഞ്ചുമുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അതിനു െവങ്കലച്ച വടുകൾേവണം. പിരിച്ച
മൃദുലചണവസ്്രതംെകാണ്ടുള്ള മറശ്ശീലയും
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 19 സമാഗമകൂടാരത്തിൽ,
അതിെന്റ കുറ്റികള ം അങ്കണത്തിെന്റ കുറ്റികള ം
ഉൾെപ്പെട ഏതുപേയാഗത്തിനുമുള്ള എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ളവ
ആയിരിക്കണം.

നിലവിളക്കിനുള്ളഎണ്ണ
20 “വിളക്കുകൾ കത്തിെക്കാണ്ടിരിേക്കണ്ടതിന്
ഇടിച്ച പിഴിെഞ്ഞടുത്ത െതളിഞ്ഞ ഒലിെവണ്ണ
വിളക്കിനുേവണ്ടി നിെന്റയടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരാൻ ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു
കൽപ്പിക്കുക. 21 സമാഗമകൂടാരത്തിൽ,
ഉടമ്പടിയുെട േപടകത്തിെന്റ തിരശ്ശീലയ്ക്കു
പുറത്തു സന്ധ്യമുതൽ ്രപഭാതംവെര
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വിളക്കുകൾ
കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കണെമന്നത,് അഹേരാനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാരും ്രശദ്ധിേക്കണ്ടതാണ.്
ഇത് ഇ്രസാേയൽജനതയ്ക്ക് എേന്നക്കുമുള്ള
അനുഷ്ഠാനമായിരിക്കണം.

28
പൗേരാഹിത്യവസ്്രതങ്ങൾ

1 “ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ മേധ്യനിന്നു
നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാെനയും
അവെന്റ പു്രതന്മാരായ നാദാബ്,
അബീഹൂ, എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ
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എന്നിവെരയും എനിക്കു പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിനു നിെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തുക.
2 നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാെന്റ
മഹത്ത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനുംേവണ്ടി
അവനു വിശുദ്ധവസ്്രതം നിർമിക്കണം.
3 എനിക്കു പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷെചയ്യാൻ
അഹേരാെന ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് അവനു
വസ്്രതങ്ങൾ നിർമിക്കണെമന്ന്, ഞാൻ
ജ്ഞാനാത്മാവുെകാണ്ടു നിറച്ചിരിക്കുന്ന
എല്ലാ വിദഗ്ദ്ധന്മാേരാടും പറയുക. 4 അവർ
നിർമിേക്കണ്ട വസ്്രതങ്ങൾ ഇവയാണ്: ഒരു
നിർണയപ്പതക്കം, ഏേഫാദ,് നീളക്കുപ്പായം,
ചി്രതത്തയ്യലുള്ള നിലയങ്കി, തലപ്പാവ്,
നടുെക്കട്ട് എന്നിവതെന്ന. എനിക്കു
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിനു നിെന്റ
സേഹാദരനായ അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാർക്കുംേവണ്ടി വിശുദ്ധവസ്്രതങ്ങൾ
അവർ നിർമിക്കണം. 5 തങ്കം, നീലനൂൽ,
ഊതനൂൽ,െചമപ്പ നൂൽ,മൃദുലചണനൂൽഎന്നിവ
അവർ ഉപേയാഗിക്കണം.

ഏേഫാദ്
6 “െനയ്ത്തുകാരെന്റ ചി്രതപ്പണിയായി തങ്കം,
നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച
മൃദുലചണനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടുള്ള ഏേഫാദ്
നിർമിക്കണം. 7അതിെന്റ രണ്ടറ്റേത്താടുംേചർന്ന്
അവെയത്തമ്മിൽ പിണച്ച േചർേക്കണ്ടതിന്
രണ്ടു ചുമൽക്കണ്ടം അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
8 അതിേന്മലുള്ള ചി്രതപ്പണിയായ നടുെക്കട്ട്,
ഏേഫാദിൽനിന്നുതെന്ന ഉള്ളതായി, തങ്കം,
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നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച
മൃദുലചണനൂൽഎന്നിവെകാണ്ട്അേതരീതിയിൽ
നിർമിക്കണം.

9 “രണ്ടു േഗാേമദകക്കല്ല് എടുത്ത,് അതിൽ
ഇ്രസാേയൽ പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ അവരുെട
ജനന്രകമത്തിൽ െകാത്തണം. 10 ആറു
േപരുകൾ ഒരു കല്ലിലും േശഷിച്ച ആറു േപരുകൾ
മേറ്റ കല്ലിലും െകാത്തണം. 11 ഇ്രസാേയൽ
പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ, രത്നശില്പി മു്രദ
നിർമിക്കുന്നതുേപാെല രണ്ടു കല്ലിലും
െകാത്തണം. അവ തങ്കക്കസവുതടങ്ങളിൽ
പതിക്കണം. 12 ഇ്രസാേയൽ പു്രതന്മാരുെട
ഓർമക്കല്ല കളായി രണ്ടു കല്ല ം ഏേഫാദിെന്റ
ചുമൽക്കഷണങ്ങളിൽ പതിപ്പിക്കണം.
യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ അവരുെട േപരുകൾ ഒരു
സ്മാരകമായി രണ്ടു ചുമലുകളിലും അഹേരാൻ
വഹിക്കണം. 13 തങ്കക്കസവുതടങ്ങള ം
ഉണ്ടാക്കണം. 14 തങ്കംെകാണ്ടു െമടഞ്ഞ
ചരടുേപാെല രണ്ടു മാല ഉണ്ടാക്കണം; മാല
തടങ്ങളിൽബന്ധിപ്പിക്കണം.

നിർണയപ്പതക്കം
15 “തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനായി
ൈവദഗ്ദ്ധ്യേത്താെട ഒരു നിർണയപ്പതക്കം
നിർമിക്കണം. ഏേഫാദിെന്റ പണിേപാെല
തങ്കം, നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട് അതു
നിർമിക്കണം. 16 അത് ഒരുചാൺ* നീളവും
ഒരുചാൺ വീതിയും ഉള്ള സമചതുരവും

* 28:16 ഏക. 9ഇഞ്ച്.
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രണ്ടായി മടക്കാവുന്നതും ആയിരിക്കണം.
17 അതിൽ നാലുനിര രത്നങ്ങൾ പതിക്കണം.
ആദ്യനിരയിൽ െചമന്നരത്നം, പീതരത്നം,
മരതകം എന്നിവയും 18 രണ്ടാമെത്ത നിരയിൽ
മാണിക്യം, ഇ്രന്ദനീലക്കല്ല്, വ്രജം എന്നിവയും
19 മൂന്നാമെത്ത നിരയിൽ പത്മരാഗം,
ൈവഡൂര്യം, സുഗന്ധിക്കല്ല് എന്നിവയും
20നാലാമെത്തനിരയിൽപുഷ്യരാഗം, േഗാേമദകം,
സൂര്യകാന്തം† എന്നിവയും പതിക്കണം. അവ
അതതു തങ്കക്കസവുതടങ്ങളിൽ പതിക്കണം.
21 ഇ്രസാേയൽ പു്രതന്മാരിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും
ഓേരാ കല്ല വീതം പ്രന്തണ്ടു കല്ല കൾ
ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രന്തണ്ടു േഗാ്രതങ്ങളിൽ
ഓേരാന്നിെന്റയും േപര് ഓേരാ കല്ലിലും
മു്രദെക്കാത്തായി െകാത്തിയിരിക്കണം.

22 “നിർണയപ്പതക്കത്തിനു തങ്കംെകാണ്ടു
െമടഞ്ഞ ചരടുേപാലുള്ള മാലയുണ്ടാക്കണം.
23 തങ്കംെകാണ്ടു രണ്ടു വളയം ഉണ്ടാക്കി,
അവ നിർണയപ്പതക്കത്തിെന്റ രണ്ടറ്റത്തും
പിടിപ്പിക്കണം. 24 തങ്കംെകാണ്ടുള്ള രണ്ടു മാല
നിർണയപ്പതക്കത്തിെന്റ അറ്റങ്ങളിലുള്ള രണ്ടു
വളയത്തിലും െകാളത്തണം. 25 മാലയുെട
മേറ്റ രണ്ടറ്റവും രണ്ടു തടത്തിൽ െകാളത്തി
ഏേഫാദിെന്റ ചുമൽക്കഷണങ്ങളിൽ
അതിെന്റ മുൻഭാഗവുമായി േയാജിപ്പിക്കണം.
26 തങ്കംെകാണ്ട് േവെറ രണ്ടു വളയങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കണം. നിർണയപ്പതക്കത്തിെന്റ മേറ്റ
രണ്ടറ്റത്തും ഏേഫാദിെന്റ കീഴറ്റത്തിനുേനേര

† 28:20 ഈവിലേയറിയ കല്ല കൾഏെതന്നു കൃത്യമായി പറയുക
സാധ്യമല്ല.
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അതിെന്റ വിള മ്പിൽ അകത്തും പിടിപ്പിക്കണം.
27 തങ്കംെകാണ്ടു േവെറ രണ്ടു വളയങ്ങള ം
ഉണ്ടാക്കി, ഏേഫാദിെന്റ മുൻഭാഗത്ത്
ചുമൽക്കണ്ടത്തിെന്റ താേഴ, അതിെന്റ
േചർപ്പിന്നരിെക ഏേഫാദിെന്റ നടുെക്കട്ടിനു
മുകളിലായി െവക്കണം. 28 നിർണയപ്പതക്കം
ഏേഫാദിെന്റ മുകൾഭാഗത്തു വരുന്നതിനും
ഏേഫാദിൽനിന്ന് ഇളകിേപ്പാകാെത
ഉറച്ചിരിേക്കണ്ടതിനും നിർണയപ്പതക്കത്തിെന്റ
വളയങ്ങള ം ഏേഫാദിെന്റ വളയങ്ങള ം
നീലച്ചരടുെകാണ്ടു േചർത്തുെകട്ടണം.

29 “അഹേരാൻ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ നിർണയപ്പതക്കത്തിൽ
ഇ്രസാേയൽമക്കള െട േപരുകൾ എേപ്പാഴും
യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ ഓർമയ്ക്കായി തെന്റ
ഹൃദയത്തിേന്മൽ വഹിക്കണം. 30 കൂടാെത,
നിർണയപ്പതക്കത്തിനകത്ത് ഊറീമും തുമ്മീമും‡
െവക്കണം; അഹേരാൻ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം
അവ അവെന്റ ഹൃദയത്തിേന്മൽ ഇരിക്കും.
അങ്ങെന, ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി
തീരുമാനങ്ങെളടുക്കാൻ സഹായകമായ
മാധ്യമങ്ങൾയേഹാവയുെടമുമ്പാെകഅഹേരാൻ
തെന്റഹൃദയത്തിേന്മൽവഹിക്കും.

മറ്റ പൗേരാഹിത്യവസ്്രതങ്ങൾ
31 “ഏേഫാദിെന്റ അങ്കിമുഴുവനും
നീലത്തുണിെകാണ്ടുണ്ടാക്കണം. 32അങ്കിയുെട

‡ 28:30 അതായത്, െവളിപ്പാടുംസത്യവും.
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നടുവിൽ തല കടക്കുന്നതിന് ഒരു ദ്വാരം
േവണം. അതു കീറിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു
കവചത്തിനുള്ളതുേപാെല െനയ്ത്തുപണിയായ
ഒരുനാട§ ദ്വാരത്തിെന്റചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
33 അങ്കിയുെട വിള മ്പിൽ, നീലനൂൽ,
ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
ചുറ്റ ം മാതളപ്പഴങ്ങള ം അവയുെട ഇടയിൽ
ചുറ്റ ം തങ്കംെകാണ്ടു മണികള ം ഉണ്ടാക്കണം.
34 അങ്കിയുെട വിള മ്പിൽ ചുറ്റ ം ഒരു
തങ്കംെകാണ്ടുള്ള മണി, ഒരു മാതളപ്പഴം, ഒരു
തങ്കംെകാണ്ടുള്ള മണി, ഒരു മാതളപ്പഴം ഈ
്രകമത്തിൽ ആയിരിക്കണം. 35 അഹേരാൻ
ശു്രശൂഷെചയ്യ േമ്പാൾ അതു ധരിക്കണം.
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാഴും പുറത്തു വരുേമ്പാഴും
അതിെന്റ നാദം േകൾക്കെട്ട;അെല്ലങ്കിൽഅവൻ
മരിക്കും.

36 “തങ്കംെകാണ്ട് ഒരു െനറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ടാക്കി
അതിൽമു്രദ െകാത്തണം:

യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധം.
37 ആ െനറ്റിപ്പട്ടം തലപ്പാവിെന്റ
മുൻഭാഗത്തു നീലച്ചരടു േകാർത്തു
െകട്ടണം. 38 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
വിശുദ്ധവഴിപാടുകളിലൂെട വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന
എല്ലാ വിശുദ്ധവസ്തുക്കളിലും സംഭവിക്കാവുന്ന
കുറ്റം അഹേരാൻ വഹിേക്കണ്ടതിന് അത്
അഹേരാെന്റ െനറ്റിയിൽ ഇരിേക്കണം.
യേഹാവയുെട ്രപസാദം അവർക്കു

§ 28:32 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ലഭിേക്കണ്ടതിന് ആ പട്ടം എേപ്പാഴും അഹേരാെന്റ
െനറ്റിയിൽഇരിക്കണം.

39 “മൃദുലചണവസ്്രതംെകാണ്ടുള്ള അങ്കി
ചി്രതപ്പണിയായി െനയ്തുണ്ടാക്കണം.
മൃദുലചണനൂൽെകാണ്ടുതലപ്പാവും ഉണ്ടാക്കണം.
അരെക്കട്ട ം ചി്രതത്തയ്യൽപ്പണിയായി
ഉണ്ടാക്കണം. 40 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാർക്കു
മഹത്ത്വത്തിനും അലങ്കാരത്തിനുമായി
അങ്കിയും അരെക്കട്ട ം ശിേരാവസ്്രതവും
നിർമിക്കണം. 41 നിെന്റ സേഹാദരനായ
അഹേരാെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
ഇവ ധരിപ്പിച്ചതിനുേശഷം അവർ എനിക്കു
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്
അവെര അഭിേഷകംെചയ്തു ്രപതിഷ്ഠിച്ച്
ശുദ്ധീകരിക്കണം.

42 “അവരുെട നഗ്നത മറയ്േക്കണ്ടതിന്
അവർക്കു ചണനൂൽെകാണ്ട് അരമുതൽ
തുടവെര എത്തുന്ന അടിവസ്്രതം
ഉണ്ടാക്കണം. 43 അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാരും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
ശു്രശൂഷെചയ്യാൻ സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാഴും യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല േമ്പാഴും അവർ അകൃത്യം വഹിച്ച
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന,് അവർ അതു
ധരിച്ചിരിക്കണം.

“ഇത് അവനും അവെന്റ പിൻഗാമികൾക്കും
എേന്നക്കുമുള്ളഅനുഷ്ഠാനമായിരിക്കണം.

29
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പുേരാഹിതന്മാരുെടശുദ്ധീകരണം
1 “അവർഎനിക്ക്പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷെചയ്യാൻ
അവെര ശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് നീ
അവർക്കുേവണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ െചയ്യണം:
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും
രണ്ട് ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും െകാണ്ടുവരണം.
2 േനർത്ത േഗാതമ്പുമാവുെകാണ്ടു പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പവും എണ്ണേചർത്ത പുളിപ്പില്ലാത്ത
േദാശകള ം എണ്ണ പുരട്ടിയ പുളിപ്പില്ലാത്ത
വടകള ം ഉണ്ടാക്കണം. 3 അവെയല്ലാം ഒരു
കുട്ടയിലാക്കി, കാളക്കിടാവിേനാടും രണ്ട്
ആട്ട െകാറ്റേനാടുെമാപ്പം െകാണ്ടുവരണം.
4 പിന്നീട്, അഹേരാെനയും പു്രതന്മാെരയും
സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽ വരുത്തി, അവെര
െവള്ളത്തിൽകഴുകണം. 5വസ്്രതങ്ങൾഎടുത്ത,്
അഹേരാെന അടിവസ്്രതം, ഏേഫാദിെന്റ
അങ്കി, ഏേഫാദ്, നിർണയപ്പതക്കം ഇവ
ധരിപ്പിച്ച് അവെന്റ അരയിൽ ഏേഫാദിെന്റ
ചി്രതത്തയ്യലുള്ള നടുെക്കട്ട െകട്ടണം.
6അഹേരാെന്റ തലയിൽ തലപ്പാവും, തലപ്പാവിൽ
വിശുദ്ധകിരീടവും ധരിക്കണം. 7 പിന്നീട്,
അഭിേഷകൈതലം െകാണ്ടുവന്നു തലയിൽ
ഒഴിച്ച് അവെനഅഭിേഷകംെചയ്യണം. 8അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും െകാണ്ടുവന്ന് അവെരയും അങ്കി
ധരിപ്പിക്കണം. 9 അവർക്കു ശിേരാവസ്്രതം
െവക്കണം. അഹേരാെന്റയും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെടയുംഅരയ്ക്കുനടുെക്കട്ട െകട്ടണം.
ഒരുനിത്യനിയമത്താൽപൗേരാഹിത്യംഎേന്നക്കും
അവർക്കായിരിക്കും.

“ഇ്രപകാരം നീ അഹേരാെനയും അവെന്റ
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പു്രതന്മാെരയും ്രപതിഷ്ഠിക്കണം.
10 “സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ മുൻവശത്തു
കാളെയ െകാണ്ടുവരണം; അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും അവരുെട ൈകകൾ അതിെന്റ
തലയിൽ െവക്കണം. 11 അതിനുേശഷം,
സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ കാളെയ അറക്കണം.
12കാളക്കിടാവിെന്റ രക്തം കുെറ എടുത്ത് നിെന്റ
വിരൽെകാണ്ടു യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
പുരട്ടണം. േശഷിച്ചരക്തം യാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കണം. 13ആന്തരികാവയവങ്ങളിൽ
െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന േമദസ്സ ം കരളിേന്മലുള്ള
െകാഴുപ്പ ം രണ്ടുവൃക്കയും അവയുെട
േമദസ്സ ം എടുത്ത് അവ മുഴുവനും
യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം. 14 എന്നാൽ,
കാളയുെട മാംസവും തുകലും ചാണകവും
പാളയത്തിനുപുറത്തു ദഹിപ്പിച്ച കളയണം. ഇതു
പാപശുദ്ധീകരണയാഗം.

15 “ഇതിനുേശഷം ഒരു ആട്ട െകാറ്റെന
എടുക്കണം. അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
ആട്ട െകാറ്റെന്റ തലയിൽ അവരുെട
ൈകകൾ െവക്കണം. 16 ആട്ട െകാറ്റെന
അറത്തേശഷം, അതിെന്റ രക്തം എടുത്ത്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം തളിക്കണം.
17 ആട്ട െകാറ്റെന കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച്
അതിെന്റ ആന്തരികാവയവങ്ങള ം കാലും
കഴുകി, തല, കഷണങ്ങൾ എന്നിവേയാടു
േചർത്തുെവക്കണം. 18 അതിനുേശഷം,
ആട്ട െകാറ്റെനമുഴുവനുമായിയാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ദഹിപ്പിക്കണം. ഇതു യേഹാവയ്ക്ക്അർപ്പിക്കുന്ന
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േഹാമയാഗം; യേഹാവയ്ക്കു ഹൃദ്യസുഗന്ധമായ
ദഹനയാഗംതെന്ന.

19 “രണ്ടാമെത്ത ആട്ട െകാറ്റെന
എടുക്കണം. അഹേരാനും പു്രതന്മാരും
ആട്ട െകാറ്റെന്റ തലയിൽ ൈകകൾ
െവക്കണം. 20 അതിെന അറത്ത് അതിെന്റ
കുെറ രക്തെമടുത്ത് അഹേരാെന്റ
വലതുെചവിയുെട അറ്റത്തും അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട വലതുെചവിയുെട അറ്റത്തും
അവരുെട വലതുൈകയുെട െപരുവിരലിലും
വലതുകാലിെന്റ െപരുവിരലിലും പുരട്ടണം.
അതിനുേശഷം യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ചുറ്റ ം രക്തം
തളിക്കണം. 21 പിന്നീട് യാഗപീഠത്തിേന്മലുള്ള
രക്തവും അഭിേഷകൈതലവും കുെറ
എടുത്ത,് അഹേരാെന്റേമലും അവെന്റ
വസ്്രതങ്ങളിേന്മലും പു്രതന്മാരുെടേമലും
അവരുെട വസ്്രതങ്ങളിേന്മലും തളിക്കണം.
അങ്ങെന, അവനും അവെന്റ വസ്്രതങ്ങള ം
പു്രതന്മാരും അവരുെട വസ്്രതങ്ങള ം
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും.

22 “നീ ആട്ട െകാറ്റെന്റ േമദസ്സ ം തടിച്ച വാലും
ആന്തരികാവയവങ്ങളിൽ െപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
േമദസ്സ ം കരളിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ ം വൃക്ക രണ്ടും
അവയുെട േമദസ്സ ം വലതുതുടയും എടുക്കണം.
ഇതു ്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള ആട്ട െകാറ്റൻ.
23 യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം െവച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടയിൽനിന്ന് ഒരു
അടയും ഒലിെവണ്ണ പകർന്ന ഒരു വടയും ഒരു
അപ്പവും എടുക്കണം. 24 ഇവെയല്ലാം എടുത്ത്
അഹേരാെന്റയും അവെന്റ പു്രതന്മാരുെടയും
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ൈകയിലും െവച്ചിട്ട്, യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി ഒരു വിശിഷ്ടയാഗമായി
അർപ്പിക്കണം. 25 അതിനുേശഷം അവരുെട
ൈകയിൽനിന്ന്അവഎടുത്ത്യാഗപീഠത്തിലുള്ള
േഹാമയാഗേത്താെടാപ്പം ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കണം. ഇതു
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന
ദഹനയാഗംതെന്ന. 26 പിന്നീട് അഹേരാെന്റ
്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള ആട്ട െകാറ്റെന്റ െനഞ്ചു നീ
എടുത്ത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി
ഒരു വിശിഷ്ടയാഗമായി അർപ്പിക്കണം; അതു
നിെന്റഓഹരിയായിരിക്കും.

27 “അഹേരാെന്റയുംഅവെന്റപു്രതന്മാരുെടയും
്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള ആട്ട െകാറ്റനിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി
അർപ്പിച്ചതും അവർക്ക് അവകാശെപ്പട്ടതുമായ
െനഞ്ചും വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായ തുടയും നീ
ശുദ്ധീകരിക്കണം. 28 ഇത് ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
പക്കൽനിന്നും അഹേരാനും അവെന്റ
പു്രതന്മാർക്കും നിത്യാവകാശമായിരിക്കണം.
ഇത് ഇ്രസാേയൽജനം നിങ്ങള െട
സമാധാനയാഗങ്ങളിൽനിന്ന് യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുന്നവിശിഷ്ടയാഗമായിരിക്കും.

29 “അഹേരാെന്റ വിശുദ്ധവസ്്രതങ്ങൾ
അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട അവകാശമായിരിക്കും.
അവർ അതു ധരിച്ച െകാണ്ട് അഭിേഷകവും
്രപതിഷ്ഠയും ്രപാപിക്കണം. 30 അവെന്റ
പു്രതന്മാരിൽഅവനുപകരംവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷെചയ്യാൻസമാഗമകൂടാരത്തിൽ
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്രപേവശിക്കുന്നവൻ ഏഴുദിവസം അതു
ധരിക്കണം.

31 “്രപതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള ആട്ട െകാറ്റെന എടുത്ത്
അതിെന്റ മാംസം ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുെവച്ച്
പാകംെചയ്യണം. 32 അഹേരാനും
പു്രതന്മാരും സമാഗമകൂടാരവാതിലിൽെവച്ച്
ആട്ട െകാറ്റെന്റ മാംസവും കുട്ടയിലുള്ള അപ്പവും
ഭക്ഷിക്കണം. 33 അവരുെട ്രപതിഷ്ഠയ്ക്കും
വിശുദ്ധീകരണത്തിനും ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുന്ന മാംസവും അപ്പവും അവർതെന്ന
ഭക്ഷിക്കണം. അവ വിശുദ്ധമാകുകയാൽ
അന്യർ ഭക്ഷിക്കരുത.് 34 ്രപതിഷ്ഠായാഗത്തിെന്റ
മാംസത്തിേലാ അപ്പത്തിേലാ എെന്തങ്കിലും
്രപഭാതംവെര േശഷിച്ചിരുന്നാൽ അതു തീയിൽ
ദഹിപ്പിച്ച കളയണം. അതു വിശുദ്ധമാകുകയാൽ
ഭക്ഷിക്കരുത.്

35 “അങ്ങെന ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല എല്ലാം നീ അഹേരാനും
അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കുംേവണ്ടി
െചയ്യണം; അവരുെട ്രപതിഷ്ഠാകർമം
ഏഴുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കണം.
36 ്രപായശ്ചിത്തമായി, ദിനം്രപതി ഓേരാ
കാളെയ പാപശുദ്ധീകരണയാഗമായിട്ട്
അർപ്പിക്കണം. ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച
യാഗപീഠത്തിനും ശുദ്ധിവരുത്തുക; അതിെന്റ
വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി അഭിേഷകം
െചയ്യ കയും േവണം. 37 ഏഴുദിവസം
യാഗപീഠത്തിനായി ്രപായശ്ചിത്തം കഴിച്ച്
അതിെന ശുദ്ധീകരിക്കണം. യാഗപീഠം
അതിവിശുദ്ധമാകുകയും, അതിെന
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െതാടുന്നെതാെക്കയും വിശുദ്ധമാകുകയും
െചയ്യ ം.

38 “യാഗപീഠത്തിൽ നീ ്രകമമായി
അർപ്പിേക്കണ്ടത് ഇതാണ:് ദിവസംേതാറും
ഒരുവയസ്സ ്രപായമുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞാട്. 39 ഒരു
കുഞ്ഞാടിെന രാവിെലയും മേറ്റ കുഞ്ഞാടിെന
ൈവകുേന്നരത്തും യാഗമർപ്പിക്കണം.
40 ഇടിച്ച പിഴിെഞ്ഞടുത്ത കാൽ ഹീൻ എണ്ണ
പകർന്നിട്ട ള്ള ഒരു ഓെമർ േനരിയമാവും,*
പാനീയയാഗമായി കാൽ ഹീൻ† വീഞ്ഞും
ആദ്യെത്ത കുഞ്ഞാടിേനാെടാപ്പം അർപ്പിക്കണം.
41 രണ്ടാമെത്ത കുഞ്ഞാടിെന, രാവിലെത്ത
േഭാജനയാഗത്തിനും പാനീയയാഗത്തിനും
ഒത്തവണ്ണം ഒരുക്കി, ഹൃദ്യസുഗന്ധമായി
യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗം ൈവകുേന്നരത്ത്
അർപ്പിക്കണം.

42 “സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഇതു നിങ്ങൾക്കു
തലമുറതലമുറയായി നിരന്തരം അർപ്പിേക്കണ്ട
േഹാമയാഗമായിരിക്കണം. അവിെട ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ്രപത്യക്ഷനായി നിങ്ങേളാടു
സംസാരിക്കും. 43 അവിെട ഞാൻ
ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കു െവളിെപ്പടും. ആസ്ഥലം
എെന്റ േതജസ്സിനാൽശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും.

44 “ഞാൻ സമാഗമകൂടാരെത്തയും
യാഗപീഠെത്തയും ശുദ്ധീകരിക്കും. എനിക്കു
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിനു ഞാൻ
അഹേരാെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
ശുദ്ധീകരിക്കും. 45ഞാൻ ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
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മേധ്യ വസിക്കും; ഞാൻ അവർക്കു
ൈദവമായിരിക്കും. 46 അവരുെട മേധ്യ
വസിക്കാൻ അവെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് അവർ അറിയും. ഞാൻ
അവരുെടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു.

30
ധൂപപീഠം

1 “സുഗന്ധധൂപംകാട്ട ന്നതിന്,ഖദിരമരംെകാണ്ട്
ഒരു ധൂപപീഠം ഉണ്ടാക്കണം. 2 അതു
സമചതുരത്തിൽ, ഒരുമുഴം നീളവും ഒരുമുഴം
വീതിയുമുള്ളതും, രണ്ടുമുഴം ഉയരമുള്ളതും
ആയിരിക്കണം.* അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ
ധൂപപീഠത്തിൽനിന്ന് ഒറ്റഖണ്ഡമായിരിക്കണം.
3അതിെന്റ േമൽഭാഗവുംഅതിെന്റ പാർശ്വങ്ങള ം
െകാമ്പുകള ം തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിയണം.
അതിനുചുറ്റ ം തങ്കംെകാണ്ട് ഒരു വക്കും
ഉണ്ടാക്കണം. 4 ധൂപപീഠം ചുമേക്കണ്ടതിനുള്ള
തണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ അതിെന്റ വക്കിനുതാേഴ
രണ്ടുവശങ്ങളിലും ഈരണ്ടു തങ്കവളയങ്ങള ം
ഉറപ്പിക്കണം. 5 ഖദിരമരംെകാണ്ടു തണ്ടുകൾ
ഉണ്ടാക്കി, അതു തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിയണം.
6 ഞാൻ നിെന്ന സന്ദർശിക്കുന്ന ഇടമായ—
േപടകത്തിെന്റ പലകയുെട മുകളിലുള്ള
പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിെന്റ മുൻഭാഗത്ത—്
ഉടമ്പടിയുെട േപടകെത്ത മറയ്ക്കുന്ന
തിരശ്ശീലയ്ക്കുമുമ്പിൽധൂപപീഠം െവക്കണം.

* 30:2 ഏക. 45 െസ.മീ. നീളവും വീതിയും 90 െസ.മീ. ഉയരവും.
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7 “അഹേരാൻ എല്ലാ ദിവസവും
്രപഭാതത്തിൽ വിളക്ക് ഒരുക്കുേമ്പാൾ
ധൂപപീഠത്തിേന്മൽ സുഗന്ധധൂപം കാട്ടണം.
8 അഹേരാൻ ൈവകുേന്നരം വിളക്ക്
െകാളത്തുേമ്പാഴും സുഗന്ധധൂപം കാട്ടണം, ഇതു
തലമുറതലമുറയായി യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
പതിവായി അർപ്പിക്കുന്ന ധൂപം ആയിരിക്കണം.
9 ധൂപപീഠത്തിേന്മൽ നിങ്ങൾ അന്യധൂപേമാ
േഹാമയാഗേമാ േഭാജനയാഗേമാ അർപ്പിക്കരുത;്
അതിേന്മൽ പാനീയയാഗം ഒഴിക്കുകയുമരുത.്
10 വർഷത്തിെലാരിക്കൽ അഹേരാൻ അതിെന്റ
െകാമ്പുകൾക്കുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കണം; ്രപായശ്ചിത്തത്തിനുള്ള
പാപശുദ്ധീകരണയാഗരക്തംെകാണ്ട് അവൻ
വാർഷിക്രപായശ്ചിത്തം കഴിക്കണം. ഇതു
തലമുറതലമുറയായി അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതു
യേഹാവയ്ക്ക്അതിവിശുദ്ധം.”

വീെണ്ടടുപ്പ വില
11 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 12 “ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ
ജനസംഖ്യ എടുേക്കണ്ടതിന് അവെര
എണ്ണ േമ്പാൾ അവരിൽ ഓേരാരുത്തരും
താന്താങ്ങള െട ജീവനുേവണ്ടി യേഹാവയ്ക്കു
വീെണ്ടടുപ്പ വില െകാടുക്കണം; എങ്കിൽ
അവെര എണ്ണന്നതുനിമിത്തം അവരുെടേമൽ
ബാധ വരികയില്ല. 13 എണ്ണെപ്പടുന്നവരിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നഓേരാരുത്തരുംവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്കമനുസരിച്ച് അരേശേക്കൽ† െകാടുക്കണം.
† 30:13 ഏക. 5.8 ്രഗാം.
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ഇരുപതു േഗരയാണ് ഒരു േശേക്കൽ. ഈ
അരേശേക്കൽ യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാടാണ്.
14 എണ്ണെപ്പടുന്നവരിൽ ഇരുപതു വയസ്സ ം
അതിനുേമലും ്രപായമുള്ളവരും യേഹാവയ്ക്കു
വഴിപാടു െകാടുക്കണം. 15 നിങ്ങള െട
ജീവനുേവണ്ടിയുള്ള ്രപായശ്ചിത്തമായി
നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാടു
െകാടുക്കുേമ്പാൾ ധനവാൻ അരേശേക്കലിൽ
കൂടുതേലാ ദരി്രദൻ അതിൽ കുറേച്ചാ
െകാടുക്കരുത.് 16 നീ ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു
്രപായശ്ചിത്ത്രദവ്യംവാങ്ങിസമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷയ്ക്കായി ഉപേയാഗിക്കണം.
നിങ്ങള െട ജീവനുേവണ്ടി ്രപായശ്ചിത്തം
കഴിക്കുേമ്പാൾ അതു യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കുേവണ്ടി ഒരു
സ്മാരകമായിരിക്കും.”

െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ളെതാട്ടി
17 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: 18 “കഴുേകണ്ടതിന് ഒരു
െവങ്കലെത്താട്ടിയും അതിന് ഒരു െവങ്കലക്കാലും
നിർമിക്കണം. സമാഗമകൂടാരത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും മേധ്യ അതു െവച്ച്, അതിൽ
െവള്ളം ഒഴിക്കണം. 19 അഹേരാനും
അവെന്റ പു്രതന്മാരും അതിൽ ൈകകാലുകൾ
കഴുകണം. 20 അവർ സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
്രപേവശിക്കുേമ്പാഴും യേഹാവയ്ക്കു ദഹനയാഗം
കഴിേക്കണ്ടതിന് അവർ യാഗപീഠത്തിൽ
ശു്രശൂഷിക്കാൻ സമീപിക്കുേമ്പാഴും തങ്ങൾ
മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ െവള്ളംെകാണ്ടു
കഴുകണം. 21അവർ മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന,്
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തങ്ങള െട ൈകകാലുകൾ കഴുകണം.
ഇത് അഹേരാനും അവെന്റ സന്തതിക്കും
തലമുറതലമുറയായി എേന്നക്കുമുള്ള ഒരു
അനുഷ്ഠാനമായിരിക്കണം.”

അഭിേഷകൈതലം
22 യേഹാവ േമാശേയാടു പിെന്നയും
അരുളിെച്ചയ്തു: 23 “വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്കമനുസരിച്ച താെഴപ്പറയുന്ന ഏറ്റവും
െമച്ചമായ സുഗന്ധവർഗങ്ങൾ എടുക്കണം:
അഞ്ഞൂറുേശേക്കൽ‡ അയഞ്ഞമീറ,§
അതിൽ പകുതി ഇരുനൂറ്റൻപതു േശേക്കൽ
സുഗന്ധലവംഗവും ഇരുനൂറ്റൻപതു േശേക്കൽ*
സൗരഭ്യമുള്ള വയമ്പും 24 അഞ്ഞൂറുേശേക്കൽ
വഴനപ്പട്ടയും ഒരു ഹീൻ† ഒലിെവണ്ണയും
എടുക്കണം. 25 ഇവ, സുഗന്ധൈതലക്കാരെന്റ
േയാഗവിധി്രപകാരം േചർത്ത് വിശുദ്ധമായ
അഭിേഷകൈതലം ഉണ്ടാക്കണം; അതു
വിശുദ്ധമായ അഭിേഷകൈതലം ആയിരിക്കണം.
26 ഈ ൈതലംെകാണ്ടു നീ സമാഗമകൂടാരവും,
ഉടമ്പടിയുെട േപടകവും 27 േമശയും അതിെന്റ
എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം നിലവിളക്കും
അതിെന്റ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം ധൂപപീഠവും
28 േഹാമയാഗപീഠവും അതിെന്റ എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം െതാട്ടിയും അതിെന്റ
കാലും അഭിേഷകംെചയ്യണം. 29 അവ
അതിവിശുദ്ധമായിരിേക്കണ്ടതിനു നീ അവെയ

‡ 30:23 ഏക. 5.8കി.്രഗാം. § 30:23 അഥവാ,നറുമ്പശ * 30:23
ഏക. 2.9കി.്രഗാം. † 30:24 ഏക. 3.8ലി.
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ശുദ്ധീകരിക്കണം; അവെയ െതാടുന്നവെരല്ലാം
വിശുദ്ധരായിരിക്കണം.

30 “എനിക്കു പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിനു നീ അഹേരാെനയും അവെന്റ
പു്രതന്മാെരയും അഭിേഷകംെചയ്തു
ശുദ്ധീകരിക്കണം. 31 ‘ഇതു തലമുറതലമുറയായി
എെന്റ വിശുദ്ധഅഭിേഷകൈതലം
ആയിരിക്കണം’എന്നു നീ ഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറയണം. 32 ‘മറ്റാരുെടയും ശരീരത്തിൽ
അത് ഒഴിക്കരുത;് അേത േയാഗവിധി്രപകാരം
അതുേപാെലെയാന്ന്നിങ്ങൾനിർമിക്കുകയുമരുത.്
അതു വിശുദ്ധമാണ്; നിങ്ങൾ അതിെന
വിശുദ്ധമായി കരുതണം. 33അതുേപാെലെയാന്നു
നിർമിക്കുകേയാ മറ്റാരുെടെയങ്കിലുംേമൽ
ഒഴിക്കുകേയാ െചയ്യന്നവെന സ്വജനത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയണം.’ ”

സുഗന്ധവർഗം
34 യേഹാവ േമാശേയാടു പിെന്നയും
അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ തുല്യതൂക്കം
നറുമ്പശ, ഗുൽഗുലു, ഹൽബാനപ്പശ എന്നീ
സുഗന്ധവർഗങ്ങള ം ശുദ്ധകുന്തിരിക്കവും
എടുക്കണം. 35 സുഗന്ധൈതലക്കാരെന്റ
േയാഗവിധി്രപകാരം ഉപ്പ ം േചർത്തു വിശുദ്ധവും
നിർമലവുമായ സുഗന്ധവർഗം ഉണ്ടാക്കണം.
36 നീ ഇതിൽ കുെറ ഇടിച്ച െപാടിയാക്കി, ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പടുന്നസമാഗമകൂടാരത്തിെല
ഉടമ്പടിയുെട േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ െവക്കണം.
അതു നിങ്ങൾക്ക് അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
37 ഇേത േയാഗവിധി്രപകാരം നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
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സുഗന്ധവർഗം ഉണ്ടാക്കരുത;് ഇതു
യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
38 സൗരഭ്യം ആസ്വദിേക്കണ്ടതിന്
അതുേപാെലയുള്ള സുഗന്ധവർഗം
ഉണ്ടാക്കുന്നവെന സ്വജനത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയണം.”

31
െബസേലലും ഒെഹാലീയാബും

1 യേഹാവ േമാശേയാടു പിെന്നയും
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “ഇതാ, െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
ഹൂരിെന്റ മകനായ ഊരിയുെട മകൻ
െബസേലലിെന ഞാൻ േപരുെചാല്ലി
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 ഞാൻ അവെന
ൈദവാത്മാവിനാൽ നിറച്ച്, എല്ലാവിധ
കരകൗശലപ്പണികളിലും ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും
്രപാപ്തിയും ജ്ഞാനവും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
4 സ്വർണം, െവള്ളി, െവങ്കലം എന്നിവയിൽ
കലാചാതുരിേയാെട പണികൾ െചയ്യാനും
5 രത്നങ്ങൾ െവട്ടിപ്പതിക്കാനും മരത്തിൽ
െകാത്തുപണികൾ െചയ്യാനും അങ്ങെന
സകലവിധമായ കരകൗശലപ്പണികൾ െചയ്യാനും
ഞാൻ അവെന വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 മാ്രതമല്ല,
ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അഹീസാമാക്കിെന്റ മകനായ
ഒെഹാലീയാബിെനഞാൻഅവനുസഹായിയായി
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഞാൻ നിേന്നാടു കൽപ്പിച്ച എല്ലാ
പണികള ം െചയ്യന്നതിന് എല്ലാ
വിദഗ്ദ്ധന്മാരുെട ഹൃദയങ്ങളിലും
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ഞാൻ ്രപേത്യക കഴിവ്
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

7 “സമാഗമകൂടാരവും
ഉടമ്പടിയുെട േപടകവും അതിേന്മലുള്ള
പാപനിവാരണസ്ഥാനവും
കൂടാരത്തിെന്റഎല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം

8 േമശയുംഅതിെന്റഎല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം
തങ്കംെകാണ്ടുള്ള നിലവിളക്കും അതിെന്റ
എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം
ധൂപപീഠവും
9 േഹാമയാഗപീഠവും അതിെന്റ എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം
െവങ്കലെത്താട്ടിയുംഅതിെന്റകാലും

10െനയ്െതടുത്തവിേശഷവസ്്രതങ്ങള ം
പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ
വിശുദ്ധവസ്്രതങ്ങള ം
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷയ്ക്കു വരുന്നഅവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതങ്ങള ം

11അഭിേഷകൈതലവുംവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുള്ള
സുഗന്ധധൂപവർഗവും.

“ഞാൻ നിേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
അവർ ഉണ്ടാക്കണം.”

ശബ്ബത്ത്
12 യേഹാവ േമാശേയാടു പിെന്നയും
അരുളിെച്ചയ്തു: 13 “നീ ഇ്രസാേയൽമക്കേളാട്
ഇ്രപകാരം പറയണം. ‘നിങ്ങൾ എെന്റ
ശബ്ബത്തുകൾ ആചരിക്കണം. ഞാൻ
നിങ്ങെള ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ ആകുന്നു
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എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന,് ഇതു
തലമുറതലമുറയായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും
മേധ്യയുള്ളഒരു ചിഹ്നംആയിരിക്കണം.

14 “ ‘നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണം; അതു
നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധമാണ.് ശബ്ബത്തിെന
അശുദ്ധമാക്കുന്നവർ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. ആ ദിവസത്തിൽ ഏെതങ്കിലും
േവലെചയ്യന്നവെര സ്വജനത്തിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയണം. 15 ആറുദിവസം
േവലെചയ്യണം; എന്നാൽ ഏഴാംദിവസം
സ്വസ്ഥതയുെട ശബ്ബത്ത,് അതു യേഹാവയ്ക്കു
വിശുദ്ധം. ശബ്ബത്തുനാളിൽ േവലെചയ്യന്നവർ
മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. 16അതുെകാണ്ട്
ഇ്രസാേയൽമക്കൾനിത്യനിയമമായിശബ്ബത്തിെന
തലമുറതലമുറയായി ആചരിക്കണം. 17 അത്
എനിക്കും ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കും മേധ്യ
എേന്നക്കുമുള്ള ഒരു ചിഹ്നം ആകുന്നു;
ആറുദിവസംെകാണ്ട് യേഹാവആകാശെത്തയും
ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കി; ഏഴാംദിവസം യേഹാവ
സ്വസ്ഥനായി വി്രശമിച്ച .’ ”

18 അവിടന്ന് സീനായിപർവതത്തിൽെവച്ച
േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തേശഷം,
ൈദവത്തിെന്റ വിരൽെകാണ്ട് എഴുതിയ
കൽപ്പലകകളായ ഉടമ്പടിയുെട പലക രണ്ടും
അേദ്ദഹത്തിനു െകാടുത്തു.

32
സ്വർണക്കാളക്കിടാവ്

1 േമാശ, പർവതത്തിൽനിന്നിറങ്ങിവരാൻ
താമസിക്കുന്നു എന്നു ജനം കണ്ടേപ്പാൾ
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അവർ അഹേരാനു ചുറ്റ ം വന്നുകൂടി, “വരിക,
ഞങ്ങള െടമുമ്പിൽ നടേക്കണ്ടതിനു ഞങ്ങൾക്കു
േദവതകെള* ഉണ്ടാക്കിത്തരിക; ഞങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുെകാണ്ടുവന്ന േമാശ എന്ന
പുരുഷന് എന്തു സംഭവിച്ച എന്നു ഞങ്ങൾ
അറിയുന്നില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

2 അഹേരാൻ അവേരാട്, “നിങ്ങള െട
ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ധരിച്ചിട്ട ള്ള
സ്വർണക്കുണുക്കുകൾ എടുത്ത് എെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരിക” എന്നു പറഞ്ഞു.
3 അങ്ങെന സകലജനവും തങ്ങള െട
സ്വർണക്കുണുക്കുകൾ എടുത്ത് അവ
അഹേരാെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
4 അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് അവൻ അതു
വാങ്ങി െകാത്തുളിെകാണ്ട് ഒരു കാളക്കിടാവിെന്റ
രൂപം വാർത്തുണ്ടാക്കി. അേപ്പാൾ അവർ,
“ഇ്രസാേയേല, നിങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന നിങ്ങള െട േദവൻ
ഇതാ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

5 ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ അഹേരാൻ
കാളക്കിടാവിെന്റമുമ്പിൽ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു.
“നാെള യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ട്,”
എന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 6 അടുത്തദിവസം
ജനം രാവിെല എഴുേന്നറ്റ േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ംഅർപ്പിച്ച . അതിനുേശഷം
ജനം ഭക്ഷിക്കാനും കുടിക്കാനും ഇരുന്നു;
വിളയാടാൻഎഴുേന്നറ്റ .

7 അേപ്പാൾ യേഹാവ േമാശേയാട് ഇ്രപകാരം

* 32:1 അഥവാ, ഒരു േദവതെയ;വാ. 23, 31കാണുക.
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കൽപ്പിച്ച : “നീ ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക; നീ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
ജനം തങ്ങെളത്തെന്ന വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു.
8 ഞാൻ അവേരാടു കൽപ്പിച്ചതിൽനിന്ന്
അവർ അതിേവഗം വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ കാളക്കിടാവിെന്റ രൂപത്തിൽ ഒരു
വി്രഗഹെത്ത വാർത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു:
അവർ അതിെന വണങ്ങി, അതിനു യാഗം
കഴിച്ച,് ‘ഇ്രസാേയേല, നിങ്ങെളഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന നിങ്ങള െട േദവൻ
ഇതാ,’എന്നുപറഞ്ഞു.”

9 “ഞാൻ ഈ ജനെത്ത േനാക്കി, അവർ
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനം എന്നുകണ്ടു,” എന്ന് യേഹാവ
േമാശേയാട് അരുളിെച്ചയ്തു. 10 “അതുെകാണ്ട,്
എെന്റ േകാപം അവർക്കുേനേര ജ്വലിച്ച ; ഞാൻ
അവെര ദഹിപ്പിച്ച കളേയണ്ടതിന് എെന്ന വിടുക;
നിെന്നഞാൻവലിെയാരു ജനതയാക്കും.”

11 എന്നാൽ േമാശ തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു കരുണയ്ക്കായി
യാചിച്ച െകാണ്ടു പറഞ്ഞത:് “യേഹാേവ,
അങ്ങു മഹാശക്തിെകാണ്ടും കരബലംെകാണ്ടും
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന അങ്ങയുെട
ജനത്തിനു വിേരാധമായി അവിടെത്ത േകാപം
ജ്വലിക്കുന്നത് എന്ത?് 12 ‘മലകളിൽെവച്ച്
അവെര െകാന്നുകളയാനും ഭൂമുഖത്തുനിന്ന്
അവെര തുടച്ച മാറ്റാനുംേവണ്ടി ദുഷ്ടലാേക്കാെട
അവിടന്ന് അവെര െകാണ്ടുേപായി,’ എന്ന്
ഈജിപ്റ്റ കാെരെക്കാണ്ടു പറയിക്കുന്നെതന്തിന?്
അങ്ങയുെട ഉ്രഗേകാപത്തിൽനിന്നും
പിന്തിരിഞ്ഞ് ഈ ജനത്തിനു വരാൻേപാകുന്ന
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മഹാനാശെത്തക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കണേമ!
13അവിടെത്ത ദാസന്മാരായഅ്രബാഹാമിെനയും
യിസ്ഹാക്കിെനയും ഇ്രസാേയലിെനയും†
ഓർക്കണേമ. ‘ഞാൻ നിങ്ങള െട സന്തതിെയ
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല
വർധിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ വാഗ്ദാനംെചയ്ത
എല്ലാ േദശവും നിങ്ങള െട സന്തതിക്കു
െകാടുക്കുകയും അവർ അതിെന എേന്നക്കും
അവകാശമാക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന് അങ്ങ്
അങ്ങെയെക്കാണ്ടുതെന്ന അവേരാടു
സത്യം െചയ്തേല്ലാ.’ ” 14 അേപ്പാൾ യേഹാവ
അനുതപിച്ച : താൻ ജനത്തിെന്റേമൽ
വരുത്തുെമന്നു പറഞ്ഞ മഹാനാശം
വരുത്തിയതുമില്ല.

15 ഇതിനുേശഷം േമാശ തിരിഞ്ഞു,
ൈകയിൽ ഉടമ്പടിയുെട രണ്ടു പലകയുമായി
പർവതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി. പലക
അപ്പ റവും ഇപ്പ റവുമായി, രണ്ടുവശത്തും
എഴുത്തുള്ളതായിരുന്നു. 16 പലക ൈദവത്തിെന്റ
പണിയും പലകയിൽ െകാത്തിയിരുന്ന എഴുത്തു
ൈദവത്തിെന്റഎഴുത്തുംആയിരുന്നു.

17 ജനത്തിെന്റ ആേഘാഷശബ്ദം േയാശുവ
േകട്ടേപ്പാൾഅേദ്ദഹം േമാശേയാട:് “പാളയത്തിൽ
യുദ്ധേഘാഷം ഉണ്ട”്എന്നുപറഞ്ഞു.
18 “അതുജയിച്ച്ആർക്കുന്നവരുെട േഘാഷമല്ല,
േതാറ്റവരുെട നിലവിളിയുമല്ല;
പാടുന്നവരുെട ശബ്ദമാണു ഞാൻ
േകൾക്കുന്നത,്”

† 32:13 അഥവാ, യാേക്കാബിെന; യാേക്കാബ,് ഇ്രസാേയൽ
എന്നീ േപരുകൾ ഇടകലർത്തി പഴയനിയമത്തിലുടനീളം
ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
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എന്ന് േമാശപറഞ്ഞു.
19 േമാശ പാളയത്തിനു സമീപെമത്തിയേപ്പാൾ
കാളക്കിടാവിെനയും നൃത്തക്കാെരയും കണ്ടു,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ച : അേദ്ദഹം
പലക രണ്ടും ൈകയിൽനിന്ന് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം പർവതത്തിെന്റ അടിവാരത്തിൽെവച്ച്
അവ െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു. 20അവർ ഉണ്ടാക്കിയ
കാളക്കിടാവിെന അേദ്ദഹം എടുത്ത് തീയിൽ ഇട്ട
ചുട്ട് അരച്ച െപാടിയാക്കി, െവള്ളത്തിൽ കലക്കി
ഇ്രസാേയൽമക്കെളകുടിപ്പിച്ച .

21 േമാശ അഹേരാേനാട,് “ഇ്രതവലിയ
പാപത്തിേലക്ക് ഈ ജനെത്ത നയിക്കാൻ
തക്കവണ്ണം അവർ നിേന്നാട് എന്തു െചയ്തു?”
എന്നു േചാദിച്ച .

22 “യജമാനൻ േകാപിക്കരുേത, ഈ ജനം
എ്രതവെര േദാഷത്തിേലക്കു ചായുെമന്ന്
അങ്ങ് അറിയുന്നേല്ലാ. 23 ‘ഞങ്ങള െടമുമ്പിൽ
നടേക്കണ്ടതിനു ഞങ്ങൾക്കു േദവതകെള
ഉണ്ടാക്കിത്തരിക. ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന േമാശ എന്ന പുരുഷന് എന്തു
സംഭവിച്ച എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല,’ എന്നു
ജനം എേന്നാടു പറഞ്ഞു. 24 അേപ്പാൾ ഞാൻ
അവേരാട്, ‘െപാന്നുള്ളവർഅതു പറിെച്ചടുക്കെട്ട’
എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ സ്വർണം എെന്റ
ൈകയിൽ തന്നു;ഞാൻഅതു തീയിൽ ഇട്ട ,ഈ
കാളക്കിടാവ് പുറത്തുവന്നു” എന്ന് അഹേരാൻ
പറഞ്ഞു.

25 ജനം നിയ്രന്തണംവിട്ടവരായി എന്നും
അഹേരാൻ അവെര െകട്ടഴിച്ച വിട്ട എന്നും
തന്നിമിത്തം ശ്രതുക്കള െടമുമ്പിൽ അവർ
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പരിഹാസ്യരായി എന്നും േമാശ കണ്ടു. 26 േമാശ
പാളയത്തിെന്റ കവാടത്തിൽനിന്നുെകാണ്ടു
“യേഹാവയുെട പക്ഷത്തുള്ളവർ എെന്റ
അടുക്കൽ വരെട്ട,” എന്നു പറഞ്ഞു. േലവ്യർ
എല്ലാവരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നുകൂടി.

27അേപ്പാൾ േമാശഅവേരാട്, “ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഓേരാരുത്തനും വാൾ അരയ്ക്കു െകട്ടെട്ട.
പാളയത്തിെന്റ കവാടംേതാറും െചന്ന്
ഓേരാരുത്തനും സ്വന്തം സേഹാദരെനയും
സ്േനഹിതെനയും അയൽവാസിെയയും
െകാന്നുകളയെട്ട.’ ” 28 േമാശ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
േലവ്യർ െചയ്തു; അന്നു മൂവായിരേത്താളംേപർ
മരിച്ച . 29 അേപ്പാൾ േമാശ, “നിങ്ങൾ
സ്വന്തം പു്രതന്മാർക്കും സേഹാദരന്മാർക്കും
എതിേര എഴുേന്നറ്റതുെകാണ്ട് ഇന്നു നിങ്ങൾ
യേഹാവയ്ക്കായി േവർതിരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
ഇന്നു നിങ്ങെളഅവിടന്ന് അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

30 അടുത്തദിവസം േമാശ ജനേത്താടു
പറഞ്ഞത,് “നിങ്ങൾ മഹാപാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾഞാൻയേഹാവയുെട
അടുക്കൽ കയറിെച്ചല്ല ം. ഒരുപേക്ഷ നിങ്ങള െട
പാപങ്ങൾക്കു ്രപായശ്ചിത്തം െചയ്യാൻ എനിക്കു
കഴിേഞ്ഞക്കും.”

31 അങ്ങെന േമാശ യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ കയറിെച്ചന്നു. “ഈ ജനം എ്രത
മഹാപാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു! അവർ
തങ്ങൾക്കുതെന്ന സ്വർണംെകാണ്ടു േദവന്മാെര
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ഉണ്ടാക്കി. 32 എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ അവരുെട
പാപം ക്ഷമിക്കണേമ; അെല്ലങ്കിൽ അങ്ങ്
എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് എെന്റ േപരു
മായിച്ച കളയണേമ,”എന്നേപക്ഷിച്ച .

33 യേഹാവ േമാശേയാട്, “എേന്നാടു
പാപം െചയ്തവെന്റ േപരു ഞാൻ എെന്റ
പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയും.
34 ആകയാൽ, നീ േപായി ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച േദശേത്തക്ക് ഈ ജനെത്ത
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകണം; എെന്റ ദൂതൻ
നിെന്റ മുമ്പിൽ നടക്കും; എന്നാൽ അവരുെട
്രപവൃത്തികള െട കണക്കുേചാദിക്കുേമ്പാൾ‡
അവരുെട പാപങ്ങൾക്കു ഞാൻ അവെര
ശിക്ഷിക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

35 അഹേരാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാളക്കിടാവിെന്റ
കാര്യത്തിൽ അവർ െചയ്ത പാപംനിമിത്തം
യേഹാവജനെത്തഒരുബാധയാൽ ദണ്ഡിപ്പിച്ച .

33
1 യേഹാവ േമാശേയാടു പിെന്നയും
അരുളിെച്ചയ്തു: “നീയും ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് നീ
പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന ഈ ജനവും ഈ
സ്ഥലംവിട്ട,് ‘ഞാൻ നിെന്റ സന്തതിക്കു നൽകും’
എന്ന് അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും ശപഥംെചയ്ത േദശേത്തക്കു
േപാകുക. 2 ഞാൻ ഒരു ദൂതെന
നിനക്കുമുമ്പായി അയയ്ക്കും, കനാന്യെരയും
അേമാര്യെരയും ഹിത്യെരയും െപരിസ്യെരയും
ഹിവ്യെരയും െയബൂസ്യെരയും േദശത്തുനിന്ന്
‡ 32:34 മൂ.ഭാ.സന്ദർശനദിവസത്തിൽ
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ഓടിച്ച കളയും. 3 പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശേത്തക്കു േപാകുക. വഴിയിൽെവച്ച
ഞാൻ നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട വരികയില്ല; നിങ്ങൾ
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളജനംആകുന്നു.”

4 ദുഃഖകരമായ ഈ വചനം േകട്ടേപ്പാൾ ജനം
ദുഃഖിച്ച ; ആരും ആഭരണെമാന്നും ധരിച്ചില്ല.
5 “നിങ്ങൾ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനമാകുന്നു. ഞാൻ
ഒരു നിമിഷെമങ്കിലും നിങ്ങേളാടുകൂെട നടന്നാൽ
നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കാൻ ഇടയാേയക്കും; ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങള െട ആഭരണങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുക;
നിങ്ങേളാട് എന്തു െചയ്യണെമന്ന് ഞാൻ
നിശ്ചയിക്കുംഎന്നിങ്ങെനഇ്രസാേയൽമക്കേളാടു
പറയുക,” എന്ന് യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. 6 അങ്ങെന, േഹാേരബ*്
പർവതത്തിങ്കൽ തുടങ്ങി ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
ആഭരണംധരിച്ചില്ല.
സമാഗമകൂടാരം

7 പാളയത്തിനു െവളിയിൽ അകെലയായി
േമാശ ഒരു കൂടാരമടിച്ചിരുന്നു. അതിനു
“സമാഗമകൂടാരം” എന്നു േപരിട്ട . യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കുന്നവെരല്ലാം പാളയത്തിനുപുറത്തു
സമാഗമകൂടാരത്തിേലക്കു േപായിരുന്നു.
8 േമാശ കൂടാരത്തിേലക്കു േപാകുേമ്പാെഴല്ലാം,
സകലജനവും എഴുേന്നറ്റ് ഓേരാരുത്തനും
സ്വന്തം കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിന്നുെകാണ്ട,്
േമാശ കൂടാരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുന്നതുവെര,
അേദ്ദഹെത്ത േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 9 േമാശ

* 33:6 സീനായി പർവതത്തിെന്റമെറ്റാരുേപര.്
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കൂടാരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ, േമഘസ്തംഭം
ഇറങ്ങി കൂടാരവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയും
യേഹാവ േമാശേയാടു സംസാരിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 10 േമഘസ്തംഭം കൂടാരവാതിൽക്കൽ
നിൽക്കുന്നതു കാണുേമ്പാെഴല്ലാം ജനം
എഴുേന്നറ്റ് അവരവരുെട കൂടാരവാതിൽക്കൽ
നിന്നുെകാണ്ട് യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ച .
11 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ സ്േനഹിതേനാടു
സംസാരിക്കുന്നതുേപാെല യേഹാവ േമാശേയാട്
അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ച . അതിനുേശഷം
േമാശ പാളയത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും.
എന്നാൽ അവെന്റ ശു്രശൂഷക്കാരനും നൂെന്റ
പു്രതനുമായ േയാശുവ എന്ന യുവാവു
കൂടാരെത്തവിട്ട പിരിഞ്ഞില്ല.
േമാശയും യേഹാവയുെട േതജസ്സ ം

12േമാശയേഹാവേയാട് ഇ്രപകാരംസംസാരിച്ച :
“ഈജനെത്തനയിക്കുക എന്ന് അങ്ങ് എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച :എന്നാൽ,ആെരയാണ്എേന്നാടുകൂെട
അയയ്ക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങ് എെന്ന
അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ‘ഞാൻ നിെന്റ േപരിനാൽത്തെന്ന
നിെന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എനിക്കു നിേന്നാടു
കൃപേതാന്നിയിരിക്കുന്നു,’ എന്ന് അങ്ങ്
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട മുണ്ട.് 13 അതുെകാണ്ട,്
എേന്നാടു ്രപസാദമുെണ്ടങ്കിൽ അങ്ങയുെട വഴി
എെന്ന അറിയിക്കണേമ; തുടർന്നും എേന്നാടു
കൃപയുണ്ടാകണം. ഈ ജനത അങ്ങയുെട
ജനമാകുന്നുഎന്നുംഓർക്കണേമ.”

14യേഹാവ മറുപടി നൽകി: “എെന്റ സാന്നിധ്യം
നിേന്നാടുകൂെട േപാരും; ഞാൻ നിനക്കു
സ്വസ്ഥതനൽകും.”
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15അേപ്പാൾ േമാശ യേഹാവേയാട് ഇ്രപകാരം
സംസാരിച്ച : “അങ്ങയുെട സാന്നിധ്യം
ഞങ്ങേളാടുകൂെട േപാരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങെള
ഇവിെടനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കരുേത. 16 അങ്ങു
ഞങ്ങേളാടുകൂെടേപാരുന്നില്ലഎങ്കിൽ,എേന്നാടും
ഈ ജനേത്താടും അേങ്ങക്കു കൃപയുെണ്ടന്നു
ഞങ്ങൾ അറിയുന്നെതങ്ങെന? എെന്നയും
അങ്ങയുെട ഈ ജനെത്തയും ഭൂമുഖത്തു
മറ്റ ജനങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്
എന്താണ?്”

17യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ച : “എനിക്കു
നിേന്നാടു കൃപേതാന്നിയിരിക്കുന്നു: ഞാൻ നിെന്റ
േപരിനാൽത്തെന്ന നിെന്ന അറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ടു നീ അേപക്ഷിച്ച ഈ കാര്യവും
ഞാൻ െചയ്യ ം.”

18 അേപ്പാൾ േമാശ, “അങ്ങയുെട േതജസ്സ്
എെന്നകാണിക്കണേമ”എന്നേപക്ഷിച്ച .

19 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു: “ഞാൻ
എെന്റ നന്മമുഴുവനും നിനക്കു ദൃശ്യമാക്കും,
യേഹാവ എന്ന എെന്റ നാമം ഞാൻ നിെന്റ
മുമ്പിൽ േഘാഷിക്കും; കൃപ െചയ്യാൻ എനിക്കു
മനസ്സള്ളവേരാടു ഞാൻ കൃപ െചയ്യ ം.
കരുണകാണിക്കാൻ എനിക്കു മനസ്സള്ളവേരാടു
ഞാൻ കരുണകാണിക്കും. 20 എന്നാൽ,
നിനക്ക് എെന്റ മുഖം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല;
ഒരു മനുഷ്യനും എെന്ന കണ്ടു ജീവേനാെട
ഇരിക്കുകയില്ല.”

21 യേഹാവ വീണ്ടും അരുളിെച്ചയ്തു:
“എെന്റ സമീപത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട്;
ആ പാറേമൽ നീ നിൽക്കണം. 22 എെന്റ
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േതജസ്സ കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്ന
ആ പാറയുെട പിളർപ്പിൽ ആക്കി, ഞാൻ
കടന്നുേപാകുന്നതുവെര എെന്റ ൈകെകാണ്ടു
നിെന്ന മറയ്ക്കും. 23പിന്നീടു ഞാൻ എെന്റൈക
മാറ്റ ം; അേപ്പാൾ നീ എെന്റ പിൻഭാഗം കാണും;
എെന്റമുഖംകാണെപ്പടാവുന്നതല്ല.”

34
പുതിയകൽപ്പലകകൾ

1 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “ആദ്യേത്തതുേപാെല രണ്ടു
കൽപ്പലകകൾ െചത്തി ഉണ്ടാക്കുക: നീ
െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞ ആദ്യെത്ത കൽപ്പലകകളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ
എഴുതും. 2 നീ രാവിെല ഒരുങ്ങി,
സീനായിപർവതത്തിൽ കയറിവരിക;
പർവതാ്രഗത്തിൽ എെന്റമുമ്പിൽ നീ നിൽക്കണം.
3 നിേന്നാടുകൂെട ആരും വരരുത;് പർവതത്തിൽ
ആെരയും കാണരുത;് പർവതത്തിനുസമീപം
ആടുമാടുകൾ േമയുകയുമരുത.്”

4അങ്ങെന േമാശ, ആദ്യേത്തതുേപാെലയുള്ള
രണ്ടു കൽപ്പലകകൾ െചത്തിയുണ്ടാക്കി,
അതിരാവിെല എഴുേന്നറ്റ് യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല സീനായിപർവതത്തിൽ
കയറിെച്ചന്നു; രണ്ടു കൽപ്പലകകള ം അവൻ
ൈകയിൽ എടുത്തിരുന്നു. 5 അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമഘത്തിൽ ഇറങ്ങി അവെന്റ
അടുക്കൽവന്നു; യേഹാവ തെന്റ നാമം
േഘാഷിച്ച . 6 യേഹാവ േമാശയുെടമുമ്പിലൂെട
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കടന്ന് ഇങ്ങെന േഘാഷിച്ച : “യേഹാവ,
യേഹാവയായ ൈദവം, കരുണാമയനും
ആർ്രദഹൃദയനുമാകുന്നു; ക്ഷമാശീലനും
സ്േനഹസമ്പന്നനും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവനും
ആകുന്നു. 7 ആയിരങ്ങേളാടു കരുണ
കാണിക്കുന്നവനും അകൃത്യവും അതി്രകമവും
പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവനും കുറ്റംെചയ്തവെര
െവറുേതവിടാെത, പിതാക്കന്മാരുെട
അകൃത്യം മക്കള െടേമലും മക്കള െട
മക്കള െടേമലും, മൂന്നും നാലും തലമുറവെര
അനുഭവിപ്പിക്കുന്നവനുംആകുന്നു.”

8 അേപ്പാൾത്തെന്ന േമാശ നിലത്തുവീണു
നമസ്കരിച്ച . 9 “കർത്താേവ, അേങ്ങക്ക്
എേന്നാടു കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ, കർത്താവു
ഞങ്ങേളാടുകൂെട േപാരണേമ. ഇതു ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള
ജനമാകുന്നു,എങ്കിലും ഞങ്ങള െട അതി്രകമവും
പാപവും ക്ഷമിച്ച , ഞങ്ങെള അവിടെത്ത
അവകാശംആക്കണേമ,”എന്നേപക്ഷിച്ച .

10 അേപ്പാൾ യേഹാവ: “ഞാൻ നിങ്ങള മായി
ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്യന്നു. േലാകത്തിെലങ്ങും ഒരു
ജനതയുെടയും മധ്യത്തിൽ മുെമ്പാരിക്കലും
െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ നിെന്റ
സകലജനത്തിെന്റയും മുമ്പാെക െചയ്യ ം.
യേഹാവയായ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രപവർത്തിക്കാൻേപാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ
എ്രത ഭയങ്കരമാെണന്നു നിങ്ങൾക്കുചുറ്റ ം
വസിക്കുന്ന ജനം കാണും. 11 ഇന്നു ഞാൻ
നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുക.
അേമാര്യർ, കനാന്യർ, ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ,
ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവെര ഞാൻ
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നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും. 12 നീ
െചല്ല ന്ന േദശത്തു പാർക്കുന്ന ജനങ്ങള മായി
യാെതാരുവിധ കരാറിലും ഏർെപ്പടാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം. അെല്ലങ്കിൽ, അതു
നിനക്ക് ഒരു െകണിയായിത്തീരും. 13 നിങ്ങൾ
അവരുെടബലിപീഠങ്ങൾതകർക്കണം;അവരുെട
ആചാരസ്തൂപങ്ങൾ ഉടച്ച കളയണം; അവരുെട
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ* െവട്ടിക്കളയണം.
14 അന്യേദവതകെള നമസ്കരിക്കരുത;്
തീക്ഷ്ണൻ എന്നു േപരുള്ള യേഹാവ,
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവൻതെന്ന.

15 “േദശത്തു പാർക്കുന്ന ജനങ്ങള മായി
യാെതാരുവിധ കരാറിലും ഏർെപ്പടരുത;് അവർ
തങ്ങള െട േദവതകേളാടു പരസംഗം െചയ്യ കയും
അവർക്കു ബലികഴിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
അവർ നിങ്ങെള ക്ഷണിക്കാനും നിങ്ങൾ
അവരുെട ബലികൾ ഭക്ഷിക്കാനും ഇടയാകരുത.്
16 അവരുെട പു്രതിമാെര നിെന്റ പു്രതന്മാർക്കു
ഭാര്യമാരായി എടുക്കാനും അവരുെട പു്രതിമാർ
തങ്ങള െട േദവന്മാേരാടു പരസംഗം െചയ്യാനും
അവർ നിങ്ങള െട പു്രതന്മാെര അങ്ങെന
െചയ്യാൻ േ്രപരിപ്പിക്കാനും ഇടവരരുത.്

17 “നിങ്ങൾക്കായി േദവന്മാെര
വാർത്തുണ്ടാക്കരുത.്

18 “പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റ ഉത്സവം
ആചരിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഏഴുദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം ഭക്ഷിക്കണം. നീ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്

* 34:13 അതായത്, തടിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച അേശരാേദവിയുെട
്രപതീകങ്ങൾ.



പുറപ്പാട് 34:19 cxlix പുറപ്പാട് 34:24

പുറെപ്പട്ട േപാന്ന ആബീബ് മാസത്തിൽ
നിശ്ചിതസമയത്ത്അത്ആചരിക്കണം.

19 “നിെന്റആടുകള െടയുംകന്നുകാലികള െടയും
കടിഞ്ഞൂലുകൾ ഉൾെപ്പെട ആദ്യം
ജനിക്കുന്നെതല്ലാം എനിക്കുള്ളതാകുന്നു.
20 എന്നാൽ കഴുതയുെട കടിഞ്ഞൂലിെന
ആട്ടിൻകുട്ടിെയെക്കാണ്ടു വീണ്ടുെകാള്ളണം. നീ
അതിെന വീണ്ടുെകാള്ളന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ
കഴുത്ത് ഒടിച്ച കളയണം. നിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ആദ്യജാതന്മാെര ഒെക്കയും വീണ്ടുെകാള്ളണം.

“െവറുംൈകേയാെട ആരും എെന്റമുമ്പിൽ
വരരുത.്

21 “ആറുദിവസം നീ അധ്വാനിക്കണം;
ഏഴാംദിവസം സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം;
വിതകാലേമാ െകായ്ത്തുകാലേമാ ആയാലും
നീ വി്രശമിക്കണം.

22 “േഗാതമ്പുെകായ്ത്തിെന്റആദ്യഫേലാത്സവേത്താെടാപ്പം
ആഴ്ചകള െട െപരുന്നാള ം† വർഷാന്ത്യത്തിൽ‡

കായ്-കനിെപ്പരുന്നാള ം§ നീ ആചരിക്കണം.
23 നിങ്ങള െട സകലപുരുഷന്മാരും,
വർഷത്തിൽ മൂന്നു്രപാവശ്യം ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ, കർത്താവായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ വരണം. 24 ഞാൻ ജനതകെള
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു,
നിെന്റ േദശെത്ത വിശാലമാക്കും. നിങ്ങൾ
വർഷത്തിൽ മൂന്നു്രപാവശ്യം നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ

† 34:22 പുറ. 23:16 കാണുക. ‡ 34:22 അതായത്,
െകായ്ത്തുകാലം. § 34:22 േലവ്യ. 23:16-20കാണുക.
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നിൽക്കാൻേപാകുേമ്പാൾ ആരും നിങ്ങള െട
േദശം േമാഹിക്കുകയില്ല.

25 “പുളിപ്പ ള്ള യാെതാന്നിേനാടുംകൂെട
എനിക്കു യാഗരക്തം അർപ്പിക്കരുത.്
െപസഹാെപ്പരുന്നാളിെല യാഗം ്രപഭാതംവെര
േശഷിപ്പിക്കരുത.്

26 “നിെന്റ നിലത്തിെല ആദ്യഫലങ്ങളിൽ ഏറ്റം
െമച്ചമായവ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽെകാണ്ടുവരണം.

“ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അതിെന്റ തള്ളയുെട പാലിൽ
പാകംെചയ്യരുത.്”

27 യേഹാവ പിെന്നയും േമാശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത,് “ഈ വചനങ്ങൾ
എഴുതുക; ഈ വചനങ്ങളനുസരിച്ച ഞാൻ
നിേന്നാടും ഇ്രസാേയലിേനാടും ഒരു ഉടമ്പടി
െചയ്തിരിക്കുന്നു.” 28 േമാശ, ഭക്ഷണം
കഴിക്കാെതയും െവള്ളം കുടിക്കാെതയും
നാൽപ്പതുരാവും നാൽപ്പതുപകലും
യേഹാവയുെടകൂെട ആയിരുന്നു.
അവിടന്ന് ആ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങെള,
പത്തുകൽപ്പനകെളത്തെന്ന, കൽപ്പലകകളിൽ
എഴുതിെക്കാടുത്തു.

േമാശയുെട മുഖം ്രപകാശിക്കുന്നു
29 േമാശ ൈകകളിൽ കല്ലിൽ െകാത്തിയ
രണ്ട് ഉടമ്പടിയുെട പലകകള മായി
സീനായിപർവതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നേപ്പാൾ,
താൻ യേഹാവേയാടു സംസാരിച്ചതുെകാണ്ടു
തെന്റ മുഖം ്രപകാശിച്ചിരുന്നു എന്ന്
അേദ്ദഹം അറിഞ്ഞില്ല. 30 േമാശയുെട മുഖം
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്രപകാശിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് അഹേരാനും എല്ലാ
ഇ്രസാേയൽമക്കള ം അേദ്ദഹെത്ത സമീപിക്കാൻ
ഭയെപ്പട്ട . 31 എന്നാൽ േമാശ അവെര വിളിച്ച ;
അഹേരാനും സഭയിെല എല്ലാ േനതാക്കന്മാരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു; അേദ്ദഹം
അവേരാടുസംസാരിച്ച . 32അതിനുേശഷംസകല
ഇ്രസാേയൽജനവും േമാശയുെടഅടുക്കൽവന്നു;
സീനായിപർവതത്തിൽ യേഹാവ നൽകിയ എല്ലാ
കൽപ്പനകള ം േമാശഅവെരഅറിയിച്ച .

33 േമാശ അവേരാടു സംസാരിച്ച തീർന്നേശഷം
തെന്റ മുഖത്ത് ഒരു മൂടുപടം ഇട്ട .
34 എന്നാൽ, യേഹാവേയാടു സംസാരിക്കാൻ
തിരുസന്നിധിയിേലക്കു േപായി, പുറത്തു
വരുന്നതുവെര അേദ്ദഹം മൂടുപടം മാറ്റിയിരുന്നു.
തേന്നാടു കൽപ്പിച്ചത് േമാശ പുറത്തുവന്ന്
ഇ്രസാേയൽമക്കേളാട് അറിയിച്ചിരുന്നു.
35 േമാശയുെട മുഖം ്രപകാശിക്കുന്നതായി അവർ
കണ്ടു. ഇതിനുേശഷം േമാശ യേഹാവേയാടു
സംസാരിക്കാൻ അകത്തു േപാകുന്നതുവെര
അേദ്ദഹം മൂടുപടം ഇട്ടിരുന്നു.

35
ശബ്ബത്ത്നിയമങ്ങൾ

1 േമാശ, ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റ സംഘെത്ത
മുഴുവനും കൂട്ടിവരുത്തി. അവേരാട് ഇ്രപകാരം
സംസാരിച്ച : “നിങ്ങൾ െചയ്യണെമന്നു യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഇവയാണ:്
2 ആറുദിവസം അധ്വാനിക്കണം; എന്നാൽ,
ഏഴാംദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായി
യേഹാവയ്ക്ക് സ്വസ്ഥതയുള്ള ശബ്ബത്ത്
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ആയിരിക്കണം. അന്നു േവലെചയ്യന്നവൻ
മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം. 3ശബ്ബത്ത് നാളിൽ
നിങ്ങള െട വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങും തീ
കത്തിക്കരുത.്”

സമാഗമകൂടാരത്തിനുള്ളസാധനസാമ്രഗികൾ
4 േമാശ ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റസംഘേത്താടു
പറഞ്ഞത,് “യേഹാവ ഇ്രപകാരം കൽപ്പിച്ച :
5 നിങ്ങൾക്കുള്ളവയിൽനിന്ന് യേഹാവയ്ക്കു
കാഴ്ച്രദവ്യം എടുക്കണം. സന്മനസ്സള്ളവെരല്ലാം
യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാടു െകാണ്ടുവരെട്ട.

“െപാന്ന്, െവള്ളി, െവങ്കലം,
6 നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ,
േനർമേയറിയചണവസ്്രതം,
േകാലാട്ട േരാമം,
7 ആട്ട െകാറ്റെന്റ െചമപ്പിച്ച തുകൽ,
തഹശുതുകൽ,*
ഖദിരമരം,
8വിളക്കിനുള്ളഒലിെവണ്ണ,
അഭിേഷകൈതലത്തിനും സുഗന്ധധൂപത്തിനും
േവണ്ടുന്നസുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ,

9 ഏേഫാദിലും നിർണയപ്പതക്കത്തിലും
പതിക്കാനുള്ള േഗാേമദകക്കല്ല,് മറ്റ
രത്നങ്ങൾഎന്നിവതെന്ന.

10 “നിങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധർ എല്ലാവരും വന്നു
യേഹാവകൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നെതല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം.

* 35:7 അതായത്, ജലത്തിലുള്ള വലിയ സസ്തനിയുെട തുകൽ;
വാ. 23കാണുക.
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11 “സമാഗമകൂടാരം; അതിെന്റ കൂടാരവും,
മൂടുവിരി, െകാളത്തുകൾ, പലകകൾ,
സാക്ഷകൾ,തൂണുകൾ,ചുവടുകൾ,

12 േപടകം, അതിെന്റ തണ്ടുകൾ,
പാപനിവാരണസ്ഥാനം, േപടകം മറയ്ക്കുന്ന
തിരശ്ശീല,

13 േമശയും അതിെന്റ തണ്ടുകള ം എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ംകാഴ്ചയപ്പവും

14 െവളിച്ചത്തിനു വിളക്കുതണ്ടും അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങള ം, അതിെന്റ വിളക്കുകൾ,
വിളക്കിനുള്ളഎണ്ണ,

15 ധൂപപീഠം, അതിെന്റ തണ്ടുകൾ,
അഭിേഷകൈതലം,സുഗന്ധധൂപവർഗം,
സമാഗമകൂടാരത്തിേലക്കുള്ള
്രപേവശനവാതിലിെന്റ മറശ്ശീല,

16 േഹാമയാഗപീഠം, അതിെന്റ െവങ്കലജാലം,
തണ്ടുകൾ,അതിെന്റഎല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം,
െവങ്കലെത്താട്ടിഅതിെന്റകാൽ,
17 സമാഗമകൂടാരാങ്കണത്തിെന്റ മറശ്ശീലകൾ,
അതിെന്റ തൂണുകൾ, ചുവടുകൾ,
അങ്കണകവാടത്തിെന്റ മറശ്ശീല,

18 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കുറ്റികൾ,
അങ്കണത്തിെന്റ കുറ്റികൾ, അവയുെട
കയറുകൾ,

19 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കു
െനയ്െതടുത്ത വിേശഷവസ്്രതങ്ങൾ—
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷയ്ക്കായി
ഉപേയാഗിക്കുന്ന പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ വിശുദ്ധവസ്്രതം, അവെന്റ
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പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതങ്ങൾഎന്നിവതെന്ന.”

20 അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽമക്കള െട
സർവസംഘവും േമാശയുെടമുമ്പിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട . 21 സന്മനസ്സള്ളവരും
ഹൃദയത്തിൽ താത്പര്യം േതാന്നിയവരും
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ േവലകൾക്കും,
അതിെന്റ എല്ലാ ശു്രശൂഷകൾക്കും
വിശുദ്ധവസ്്രതങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി യേഹാവയ്ക്കു
വഴിപാടുെകാണ്ടുവന്നു. 22 ഔദാര്യമനസ്സള്ള
എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം യേഹാവയ്ക്കു
സ്വർണം വഴിപാടായി െകാണ്ടുവന്നു: വള,
കുണുക്ക,് േമാതിരം, മാല മുതലായ
സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു
വിശിഷ്ടയാഗമായി െകാണ്ടുവന്നു.
23 നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ,
മൃദുലചണനൂൽ, േകാലാട്ട േരാമം,ആട്ട െകാറ്റെന്റ
െചമപ്പിച്ച തുകൽ, തഹശുതുകൽ എന്നിവ
ൈകവശമുള്ളവർ അവ െകാണ്ടുവന്നു.
24 െവള്ളിയും െവങ്കലവും യേഹാവയ്ക്കു
വഴിപാടായി നൽകാൻ മനസ്സള്ളവർ
അതു െകാണ്ടുവന്നു, ഏെതങ്കിലും
പണിക്കുതകത്തക്കവണ്ണം ഖദിരമരം
ൈകവശമുള്ളവർ അതും െകാണ്ടുവന്നു.
25വിദഗ്ദ്ധകളായസ്്രതീകൾസ്വന്തംൈകെകാണ്ടു
െനയ്െതടുത്ത നീലനൂലും ഊതനൂലും
െചമപ്പ നൂലും മൃദുലചണനൂലും െകാണ്ടുവന്നു.
26 വിദഗ്ദ്ധകള ം ഉത്സാഹികള മായ
സ്്രതീകൾ േകാലാട്ട േരാമം െനയ്െതടുത്തു.
27 ഏേഫാദിനും നിർണയപ്പതക്കത്തിനും
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പതിേക്കണ്ടുന്ന മറ്റ രത്നങ്ങള ം
േഗാേമദകക്കല്ല കള ം ്രപമാണികൾ
െകാണ്ടുവന്നു. 28 കൂടാെത, െവളിച്ചത്തിനുള്ള
ഒലിെവണ്ണയും അഭിേഷകൈതലത്തിനും
സുഗന്ധധൂപത്തിനുമുള്ള പരിമളവർഗവും അവർ
െകാണ്ടുവന്നു. യേഹാവ േമാശമുഖാന്തരം
കൽപ്പിച്ച സകല്രപവൃത്തികൾക്കും
29 ഇ്രസാേയൽമക്കളിൽ ഔദാര്യമനസ്സള്ള
എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം യേഹാവയ്ക്കു
സ്വേമധാദാനങ്ങൾെകാണ്ടുവന്നു.

െബസേലലും ഒെഹാലീയാബും
30 േമാശ ഇ്രസാേയൽജനേത്താട് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “േനാക്കുക, െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
ഹൂരിെന്റ മകനായ ഊരിയുെട മകൻ
െബസേലലിെന യേഹാവ േപരുെചാല്ലി
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 യേഹാവ അവെന
ൈദവാത്മാവിനാൽ നിറച്ച്, എല്ലാവിധ
കരകൗശലപ്പണികളിലും ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും
്രപാപ്തിയും ജ്ഞാനവും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
32 സ്വർണം, െവള്ളി, െവങ്കലം എന്നിവയിൽ
കലാചാതുരിേയാെട പണികൾ െചയ്യാനും,
33 രത്നങ്ങൾ െവട്ടിപ്പതിക്കാനും മരത്തിൽ
െകാത്തുപണികൾ െചയ്യാനും അങ്ങെന
സകലവിധമായ കരകൗശലപ്പണികൾ
െചയ്യാനും ഞാൻ അവെന വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.
34 യേഹാവ െബസേലലിനും ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ
അഹീസാമാക്കിെന്റ മകനായ ഒെഹാലീയാബിനും
മറ്റ ള്ളവെര അഭ്യസിപ്പിക്കാനുള്ള
്രപാപ്തിയും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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35െകാത്തുപണിക്കാരെന്റയുംകരകൗശലപ്പണിക്കാരെന്റയും
നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ,
മൃദുലചണനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു പണിെചയ്യന്ന
തയ്യൽക്കാരെന്റയും െനയ്ത്തുകാരെന്റയും
സകലവിധ പണികള ം കലാചാതുരിേയാെട
െചയ്യന്നതിനു യേഹാവ അവർക്കു ൈവദഗ്ദ്ധ്യം
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

36
1 െബസേലലും ഒെഹാലീയാബും,
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കു
യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം
സകല്രപവൃത്തിയും െചയ്യന്നതിനു
യേഹാവ ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും ്രപാപ്തിയും
നൽകിയ സകലജ്ഞാനികള ം, യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചതനുസ്സരിച്ച് േവലെചയ്യണം.”

2 അങ്ങെന േമാശ െബസേലലിെനയും
ഒെഹാലീയാബിെനയും യേഹാവ ജ്ഞാനം
നൽകിയിരുന്ന എല്ലാ വിദഗ്ദ്ധെരയും
േജാലിെചയ്യാൻ മനസ്സിൽ േ്രപരണ
ലഭിച്ച എല്ലാവെരയും വിളിച്ച കൂട്ടി.
3 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ പണിക്കുേവണ്ടി
ഇ്രസാേയൽമക്കൾെകാടുത്തിരുന്നവഴിപാടുകൾ
എല്ലാം അവർ േമാശയുെട പക്കൽനിന്നു വാങ്ങി.
എന്നാൽ ജനം പിെന്നയും ്രപഭാതംേതാറും
സ്വേമധാദാനങ്ങെള അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു. 4അേപ്പാൾ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
സകലേജാലികള ം െചയ്തുേപാന്ന വിദഗ്ദ്ധന്മാർ
േജാലി നിർത്തി േമാശയുെട അടുക്കൽവന്നു.
5 “യേഹാവ െചയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള
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്രപവൃത്തികൾക്കു േവണ്ടതിലധികമായി ജനങ്ങൾ
െകാണ്ടുവരുന്നു,”എന്നുപറഞ്ഞു.

6 അേപ്പാൾ േമാശ ഒരു കൽപ്പന
നൽകി, “പുരുഷന്മാേരാ സ്്രതീകേളാ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു വഴിപാടായി ഇനി ഒന്നും
െകാണ്ടുവേരണ്ടതില്ല” എന്നു പാളയത്തിെലങ്ങും
അറിയിച്ച . അങ്ങെന, ജനം വഴിപാടുകൾ
െകാണ്ടുവരുന്നതു നിർത്തി. 7 അവർക്കു
ലഭിച്ച സാധനങ്ങൾ, എല്ലാ പണികള ം െചയ്യാൻ
ആവശ്യമായതിലുംഅധികംആയിരുന്നു.
സമാഗമകൂടാരം

8 പണിക്കാരിൽ ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവർ
എല്ലാവരും, പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ,
നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ പത്തു
തിരശ്ശീലെകാണ്ടു സമാഗമകൂടാരം ഉണ്ടാക്കി;
തിരശ്ശീലകളിൽ െനയ്ത്തുകാരെന്റ
ചി്രതപ്പണിയായി െകരൂബുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
9എല്ലാ തിരശ്ശീലകൾക്കും ഒേര അളവായിരുന്നു.
ഓേരാ തിരശ്ശീലയ്ക്കും ഇരുപെത്തട്ട മുഴം
നീളവും നാലുമുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.*
10 അവർ അഞ്ചു തിരശ്ശീലകള ം ഒേന്നാെടാന്നു
തുന്നിേച്ചർത്തു; മേറ്റ അഞ്ചു തിരശ്ശീലകള ം
ഒേന്നാെടാന്നു തുന്നിേച്ചർത്തു. 11അതിനുേശഷം
അവർ തുന്നിേച്ചർത്ത ഒന്നാമെത്ത വിരിയുെട
അറ്റത്തുള്ള തിരശ്ശീലയുെട വിള മ്പിൽ
നീലനൂൽെകാണ്ടു കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കി.
മേറ്റ വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള തിരശ്ശീലയുെട

* 36:9 ഏക. 13 മീ. നീളവും 1.8 മീ. വീതിയും.



പുറപ്പാട് 35:12 clviii പുറപ്പാട് 35:20

വിള മ്പിലും അതുേപാെല കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കി.
12 ഒരുകൂട്ടം തിരശ്ശീലയിൽ അൻപതു കണ്ണികൾ
ഉണ്ടാക്കി; രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടം തിരശ്ശീലയുെട
വിള മ്പിലും അൻപതു കണ്ണികൾ ഉണ്ടാക്കി.
കണ്ണികൾ േനർക്കുേനർ ആയിരുന്നു. 13അവർ
തങ്കംെകാണ്ട് അൻപതു െകാളത്തും ഉണ്ടാക്കി.
െകാളത്തുെകാണ്ടു രണ്ടു തിരശ്ശീലക്കൂട്ടവും
ഒേന്നാെടാന്ന് ഒരുമിച്ച േചർത്തു. അങ്ങെന
സമാഗമകൂടാരം ഒന്നായിത്തീർന്നു.

14 സമാഗമകൂടാരത്തിേന്മൽ മൂടുവിരിയായി
േകാലാട്ട േരാമംെകാണ്ടു പതിെനാന്നു തിരശ്ശീല
ഉണ്ടാക്കി. 15 പതിെനാന്നു തിരശ്ശീലയ്ക്കും
ഒേര അളവ് ആയിരുന്നു—മുപ്പതുമുഴം
നീളവും നാലുമുഴം വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.†
16 അവർ അഞ്ചു തിരശ്ശീല ഒരുമിച്ച ം മറ്റ്
ആറു തിരശ്ശീല ഒരുമിച്ച ം തുന്നിേച്ചർത്തു.
17 ഇ്രപകാരം തുന്നിേച്ചർത്ത ഒന്നാമെത്ത
വിരിയുെട അറ്റത്തുള്ള തിരശ്ശീലയുെട വിള മ്പിൽ
അൻപതു കണ്ണിയും രണ്ടാമെത്ത വിരിയുെട
അറ്റത്തുള്ള തിരശ്ശീലയുെട വിള മ്പിൽ അൻപതു
കണ്ണിയും അവർ ഉണ്ടാക്കി. 18 കൂടാരം
ഒന്നായി ഇണച്ച േചർേക്കണ്ടതിന,് അവർ
െവങ്കലംെകാണ്ട് അൻപതു െകാളത്ത് ഉണ്ടാക്കി.
19 ആട്ട െകാറ്റെന്റ െചമപ്പിച്ചതുകൽെകാണ്ടു
കൂടാരത്തിന് ഒരു മൂടിയും അതിെന്റമീേത
തഹശുതുകൽെകാണ്ട് ഒരു പുറമൂടിയും അവർ
ഉണ്ടാക്കി.

20 അവർ, സമാഗമകൂടാരത്തിനു

† 36:15 ഏക. 14 മീ. നീളവും 1.8 മീ. വീതിയും.
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നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന ഖദിരമരംെകാണ്ടുള്ള
പലകകൾ ഉണ്ടാക്കി. 21 ഓേരാ പലകയ്ക്കും
പത്തുമുഴം നീളവും ഒന്നരമുഴം വീതിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു.‡ 22 പലകകൾതമ്മിൽ
േചർന്നിരിക്കുംവിധം ഓേരാ പലകയ്ക്കും
രണ്ടു കുടുമകൾവീതം ഉണ്ടാക്കി;
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ എല്ലാ പലകകള ം
ഇേതരീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി. 23 അവർ
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ െതക്കുവശത്ത് ഇരുപതു
പലക ഉണ്ടാക്കി. 24 ഒരു പലകയുെട അടിയിൽ
രണ്ടു കുടുമകള ം അതിനു രണ്ടു ചുവടും
അങ്ങെന നാൽപ്പതു െവള്ളിച്ച വടും ഉണ്ടാക്കി.
25 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ മേറ്റവശമായ
വടക്കുവശത്ത് ഇരുപതു പലകയും 26 ഒരു
പലകയുെട അടിയിൽ രണ്ടു ചുവടുകൾവീതം
നാൽപ്പതു െവള്ളിച്ച വടുകള ം ഉണ്ടാക്കി.
27 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ പിൻഭാഗമായ
പടിഞ്ഞാറുവശത്ത് ആറു പലകകൾ അവർ
ഉണ്ടാക്കി. 28 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
ഇരുവശത്തുമുള്ള േകാണുകൾക്ക് ഈരണ്ടു
പലകയും അവർ ഉണ്ടാക്കി. 29 രണ്ടു മൂലകളിലും
താെഴമുതൽ മുകളിൽ ഒറ്റവളയംവെര അവ
ഇരട്ടപ്പലകയായിരുന്നു. രണ്ടു പലകകള ം
ഇ്രപകാരം ആയിരുന്നു. അവ രണ്ടും
മൂലപ്പലകകളാണ.് 30 ഇങ്ങെന എട്ട പലകയും
ഓേരാ പലകയുെടയും അടിയിൽ രണ്ടു
ചുവടുവീതം പതിനാറു െവള്ളിച്ച വടും ഉണ്ടാക്കി.

31 അവർ ഖദിരമരംെകാണ്ടു സാക്ഷകൾ
ഉണ്ടാക്കി; സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ ഒരു
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വശെത്ത പലകയ്ക്ക് അഞ്ചു സാക്ഷയും
32 മറുവശെത്ത പലകകൾക്ക് അഞ്ചു
സാക്ഷയുംസമാഗമകൂടാരത്തിെന്റപിൻഭാഗമായ
പടിഞ്ഞാറുവശെത്ത പലകകൾക്ക് അഞ്ചു
സാക്ഷയും ഉണ്ടാക്കി. 33 നടുവിലുള്ള സാക്ഷ
പലകകള െട നടുവിൽ ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റ
അറ്റംവെര എത്തുംവിധം ഉണ്ടാക്കി. 34പലകകൾ
അവർ തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു: സാക്ഷ
കടത്തുന്നതിന് തങ്കംെകാണ്ടു വളയങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി: സാക്ഷകള ം അവർ തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു.

35 നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ,
പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട്
അവർ തിരശ്ശീല ഉണ്ടാക്കി. തിരശ്ശീലയിൽ
െകരൂബുകള െട രൂപം ചി്രതപ്പണിയായി
െനയ്ത്തുകാരൻ തുന്നിേച്ചർത്തിരുന്നു. 36അവർ,
അതിനു ഖദിരമരംെകാണ്ടു നാലുതൂണും
ഉണ്ടാക്കി. അവ തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു:
അവയ്ക്കു തങ്കെക്കാളത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി;
െവള്ളിെകാണ്ടു നാലുചുവടും വാർപ്പിച്ച ണ്ടാക്കി.
37 കൂടാരവാതിലിനു നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ,
െചമപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു ചി്രതത്തയ്യൽപ്പണിയായി
ഒരു മറശ്ശീലയും 38 അതിന് അഞ്ചുതൂണും
അവയ്ക്കു െകാളത്തും ഉണ്ടാക്കി; അവർ
തൂണുകള െട ചുവടുകള ം േമൽച്ച റ്റ പടികള ം
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു; അവയ്ക്ക് അഞ്ചു
െവങ്കലച്ച വടുകള ം ഉണ്ടാക്കി.
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37
േപടകം

1 െബസേലൽ, ഖദിരമരംെകാണ്ടു േപടകം
ഉണ്ടാക്കി;അതിനു രണ്ടരമുഴം നീളവും ഒന്നരമുഴം
വീതിയും ഒന്നരമുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.*
2 അേദ്ദഹം അതിെന്റ അകവും പുറവും
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു; അതിനുചുറ്റ ം
തങ്കംെകാണ്ടുവാർത്തുണ്ടാക്കി ഒരുഅരികുപാളി
പിടിപ്പിച്ച . 3അതിെന്റ നാലു കാലിനുമായി നാലു
തങ്കവളയം വാർത്തുണ്ടാക്കി, രണ്ടു വളയം
ഒരുവശത്തും രണ്ടു വളയം മേറ്റവശത്തുമായി
ഉറപ്പിച്ച . 4 പിെന്ന അേദ്ദഹം ഖദിരമരംെകാണ്ടു
തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവ തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. 5 േപടകം ചുമേക്കണ്ടതിന്
ആ തണ്ടുകൾ അതിെന്റ വശങ്ങളിലുള്ള
വളയങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച .

6 അേദ്ദഹം തങ്കംെകാണ്ട് രണ്ടരമുഴം
നീളവും ഒന്നരമുഴം വീതിയുമുള്ള
പാപനിവാരണസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി. 7 പിെന്ന
അേദ്ദഹം, പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിെന്റ
രണ്ടറ്റത്തും അടിപ്പ പണിയായി തങ്കംെകാണ്ടു
രണ്ടു െകരൂബുകൾ നിർമിച്ച . 8 ഒരു െകരൂബ്
ഒരറ്റത്തും മേറ്റ െകരൂബ് മേറ്റഅറ്റത്തും. ഇങ്ങെന
െകരൂബുകെള പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിെന്റ
രണ്ടറ്റത്തും അതിൽനിന്നുതെന്ന ഉള്ളതായി
അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കി. 9െകരൂബുകൾമുകളിേലക്കു
ചിറകുകൾ വിടർത്തി, ചിറകുകൾെകാണ്ടു
പാപനിവാരണസ്ഥാനെത്ത മൂടുകയും

* 37:1 ഏക. 1.1 മീ. നീളവും 70 െസ.മീ. വീതിയും ഉയരവും.
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പരസ്പരം അഭിമുഖമായിരിക്കുകയും
െചയ്തു. െകരൂബുകള െട മുഖം
പാപനിവാരണസ്ഥാനത്തിനുേനേരആയിരുന്നു.
േമശ

10 അവർ ഖദിരമരംെകാണ്ടു േമശ ഉണ്ടാക്കി;
അതിനു രണ്ടുമുഴം നീളവും ഒരുമുഴം വീതിയും
ഒന്നരമുഴം െപാക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു.†
11 അവർ അതു തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു;
ചുറ്റ ം തങ്കംെകാണ്ട് ഒരു വക്ക് ഉണ്ടാക്കി.
12 അതിനുചുറ്റ ം ൈകപ്പത്തിയുെട‡ വീതിയുള്ള
ഒരുപട്ടയും പട്ടയ്ക്കുേമൽതങ്കംെകാണ്ടുവാർത്ത
അരികുപാളിയും ഉണ്ടാക്കി. 13അവർ േമശയ്ക്കു
നാലു തങ്കവളയം വാർത്തുണ്ടാക്കി. അത്
നാലു േകാണുകളിലുമുള്ള നാലു കാലുകളിൽ
തറച്ച . 14 േമശ ചുമക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
തണ്ടുകൾ െചലുത്താനുള്ളവളയങ്ങൾപട്ടേയാടു
േചർത്തിരുന്നു. 15 േമശ ചുമേക്കണ്ടതിനുള്ള
തണ്ടുകൾ ഖദിരമരംെകാണ്ടുണ്ടാക്കി
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 16 േമശേമലുള്ള
ഉപകരണങ്ങളായ തളികകള ം താലങ്ങള ം
കിണ്ടികള ം പാനീയയാഗങ്ങൾ പകരുന്നതിനുള്ള
ഭരണികള ംഅവർതങ്കംെകാണ്ടുണ്ടാക്കി.
നിലവിളക്ക്

17അവർ തങ്കംെകാണ്ട് നിലവിളക്കു നിർമിച്ച .
വിളക്കിെന്റ ചുവടും തണ്ടും പുഷ്പപുടങ്ങള ം
െമാട്ട കള ം പൂക്കള ം ഒറ്റത്തണ്ടിൽത്തെന്ന
അടിപ്പ പണിയായി ഉണ്ടാക്കി. 18 നിലവിളക്കിെന്റ
ഒരുവശത്തുനിന്നുമൂന്നുശാഖ,മേറ്റവശത്തുനിന്നു
† 37:10 ഏക. 90 െസ.മീ. നീളവും 45 െസ.മീ. വീതിയും 70 െസ.മീ.
ഉയരവും. ‡ 37:12 ഏക. 7.5 െസ.മീ.
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മൂന്നുശാഖ, ഇങ്ങെന ആറുശാഖകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 19ഓേരാശാഖയിലുംഓേരാെമാട്ട ം
ഓേരാപൂവുമായി ബദാംപുഷ്പംേപാെല
മൂന്നു പുഷ്പപുടവും, അതുേപാെല
അടുത്തശാഖയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഇങ്ങെന വിളക്കിെന്റ ആറുശാഖയിലും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 നിലവിളക്കിൽ െമാട്ട കേളാടും
പൂക്കേളാടുംകൂടിയ ബദാംപൂക്കൾേപാലുള്ള
നാലു പുടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
21 നിലവിളക്കിൽനിന്നു നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന
ശാഖകളിൽ ഒന്നാമെത്ത േജാടിക്കുകീേഴ ഒരു
െമാട്ട്, രണ്ടാമെത്തേജാടിക്കുകീേഴ മെറ്റാരു െമാട്ട്,
മൂന്നാമെത്ത േജാടിക്കുകീേഴ േവെറാരു െമാട്ട്
എന്നിങ്ങെന ആറു ശാഖയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.
22 െമാട്ട കള ം ശാഖകള ം നിലവിളക്കിൽനിന്ന്
ഒറ്റഖണ്ഡെമന്നവിധത്തിൽ തങ്കംെകാണ്ട്
അടിപ്പ പണിയായി ഉണ്ടാക്കി.

23 അവർ അതിെന്റ ഏഴ് ദീപങ്ങള ം
അതു െവടിപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രതികകള ം
കരിന്തിരിപ്പാ്രതങ്ങള ം തങ്കംെകാണ്ടുണ്ടാക്കി.
24 അവർ ഒരു താലന്തു§ തങ്കംെകാണ്ടു
നിലവിളക്കും അതിേനാടുേചർന്നുള്ള എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി.
ധൂപപീഠം

25അവർഖദിരമരംെകാണ്ട് ധൂപപീഠം ഉണ്ടാക്കി.
അതുസമചതുരത്തിൽഒരുമുഴംനീളവും ഒരുമുഴം
വീതിയുമുള്ളതും രണ്ടുമുഴം ഉയരമുള്ളതും
ആയിരുന്നു.* അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ

§ 37:24 ഏക. 34 കി.്രഗാം. * 37:25 ഏക. 45 െസ.മീ. നീളവും
വീതിയും 90 െസ.മീ. ഉയരവും.
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ധൂപപീഠത്തിൽനിന്ന് ഒരുഖണ്ഡമായിത്തെന്ന
ഉണ്ടാക്കി. 26 അവർ, അതിെന്റ േമൽഭാഗവും
അതിെന്റ പാർശ്വങ്ങള ം െകാമ്പുകള ം
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു; അതിനുചുറ്റ ം
തങ്കംെകാണ്ട് ഒരു വക്കും ഉണ്ടാക്കി. 27 ധൂപപീഠം
ചുമേക്കണ്ടതിനുള്ള തണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ
അതിെന്റ വക്കിനുതാേഴ രണ്ടുവശങ്ങളിലും
ഈരണ്ടു തങ്കവളയങ്ങള ം ഉറപ്പിച്ച . 28 അവർ
ഖദിരമരംെകാണ്ടു തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. അതു
തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.

29 അവർ, സുഗന്ധൈതലക്കാരെന്റ
േയാഗവിധി്രപകാരം വിശുദ്ധമായ
അഭിേഷകൈതലവും ശുദ്ധമായ
സുഗന്ധവർഗവും ഉണ്ടാക്കി.

38
േഹാമയാഗപീഠം

1 െബസേലൽ, ഖദിരമരംെകാണ്ടു മൂന്നുമുഴം*
ഉയരമുള്ള ഒരു േഹാമയാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി;
അത് അഞ്ചുമുഴം നീളവും അഞ്ചുമുഴം
വീതിയുമുള്ള† സമചതുരമായിരുന്നു. 2 അവർ
അതിെന്റ നാലു േകാണുകളിലും ഓേരാ െകാമ്പ്
ഉണ്ടാക്കി; െകാമ്പുകൾ യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന്
ഒറ്റഖണ്ഡമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതു
െവങ്കലംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 3 അതിെന്റ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും—കലങ്ങൾ,
ചട്ട കങ്ങൾ, തളികകൾ, മുൾക്കരണ്ടികൾ,
വറചട്ടികൾ എന്നിവ—െവങ്കലംെകാണ്ടുണ്ടാക്കി.
4 അവർ യാഗപീഠത്തിനു െവങ്കലംെകാണ്ടു

* 38:1 ഏക. 1.4 മീ. † 38:1 ഏക. 2.3 മീ.
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വലപ്പണിയായി ഒരു അരിപ്പ ഉണ്ടാക്കി; അതു
യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുറ്റ പടിക്കുതാേഴ അതിെന്റ
പകുതിവെര എത്തി. 5 െവങ്കലയരിപ്പയുെട നാലു
േകാണുകള െടയും അറ്റത്തു തണ്ടുെചലുത്താൻ
െവങ്കലവളയം വാർത്തുണ്ടാക്കി. 6 അവർ
ഖദിരമരംെകാണ്ടു തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി, അവ
െവങ്കലംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 7 യാഗപീഠം
ചുമേക്കണ്ടതിന് അതിെന്റ വശങ്ങളിലുള്ള
വളയങ്ങളിൽ അവർ തണ്ടുകൾ ഉറപ്പിച്ച ; അവർ
യാഗപീഠം പലകകൾെകാണ്ടു െപാള്ളയായി
ഉണ്ടാക്കി.
കഴുകുന്നതിനുള്ളെതാട്ടി

8 സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽ ശു്രശൂഷ
െചയ്തുേപാന്ന സ്്രതീകള െട ദർപ്പണങ്ങൾ‡

ഉപേയാഗിച്ച,് അവർ െവങ്കലെത്താട്ടിയും
അതിെന്റ െവങ്കലക്കാലും ഉണ്ടാക്കി.
അങ്കണം

9 പിന്നീട്, അവർ സമാഗമകൂടാരാങ്കണം
ഉണ്ടാക്കി. െതക്കുവശത്തു നൂറുമുഴം§
നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിെട പിരിച്ച
മൃദുലചണവസ്്രതംെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ മറശ്ശീല
തൂക്കിയിരുന്നു. 10 അതിന,് ഇരുപതു
തൂണും അവയ്ക്ക് ഇരുപതു െവങ്കലച്ച വടും,
തൂണുകളിേന്മൽ െവള്ളിെക്കാളത്തുകള ം
േമൽച്ച റ്റ പടികള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
11 വടേക്കവശത്തിനും നൂറുമുഴം നീളം
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഇരുപതു തൂണും
ഇരുപതു െവങ്കലച്ച വടും, തൂണുകളിേന്മൽ

‡ 38:8 അതായത്,കണ്ണാടികൾ § 38:9 ഏക. 45 മീ.
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െവള്ളിെക്കാളത്തുകള ം േമൽച്ച റ്റ പടികള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു.

12 പടിഞ്ഞാറുവശത്തിന് അൻപതുമുഴം*
വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിെടയും മറശ്ശീല
തൂക്കിയിരുന്നു. അതിനു, പത്തു തൂണുകള ം
പത്തു ചുവടുകള ം തൂണുകളിേന്മൽ
െവള്ളിെക്കാളത്തുകള ം േമൽച്ച റ്റ പടികള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 13കിഴക്കുസൂേര്യാദയഭാഗത്തിനും
അൻപതുമുഴം വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു.
14 ്രപേവശനത്തിെന്റഒരുവശത്തുപതിനഞ്ചുമുഴം†
നീളമുള്ള മറശ്ശീലയും അവയ്ക്കു മൂന്നു
ചുവടുകേളാടുകൂടിയ മൂന്നു തൂണുകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 സമാഗമകൂടാരാങ്കണത്തിെന്റ
്രപേവശനത്തിെന്റ മേറ്റഭാഗത്തു പതിനഞ്ചുമുഴം
നീളമുള്ള മറശ്ശീലയും, അതിനു മൂന്നു
ചുവടുകേളാടുകൂടിയ മൂന്നു തൂണുകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 അങ്കണത്തിെന്റ
ചുറ്റ ം തൂക്കിയിരുന്ന മറശ്ശീല പിരിച്ച
മൃദുലചണവസ്്രതംെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു.
17 തൂണുകള െട ചുവടുകൾ െവങ്കലംെകാണ്ടും
െകാളത്തുകള ം േമൽച്ച റ്റ പടികള ം
െവള്ളിെകാണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു,തൂണുകള െട
ചുവടുകൾ െവള്ളിെപാതിഞ്ഞവ ആയിരുന്നു.
അങ്കണത്തിെല തൂണുകൾെക്കല്ലാം
െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള േമൽച്ച റ്റ പടിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു.

18 സമാഗമകൂടാരാങ്കണത്തിെന്റ
കവാടത്തിന് മറശ്ശീല നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ,
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െചമപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു ചി്രതത്തയ്യൽപ്പണി െചയ്ത്,
ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. അതിന് ഇരുപതുമുഴം‡
നീളവും, അങ്കണത്തിെന്റ മറശ്ശീലയുെട
വീതിക്കുസമമായി അഞ്ചുമുഴം§ ഉയരവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 അതിനു നാലുതൂണും,
നാലു െവങ്കലച്ച വടുകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിെന്റ െകാളത്തും േമൽച്ച റ്റ പടിയും
െവള്ളിെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതും അതിെന്റ
ചുവടുകൾ െവള്ളിെപാതിഞ്ഞതും ആയിരുന്നു.
20 സമാഗമകൂടാരത്തിനും കൂടാരാങ്കണത്തിനും
ചുറ്റ മുള്ളകുറ്റികൾഎല്ലാംെവങ്കലംെകാണ്ടുള്ളവ
ആയിരുന്നു.
ഉപേയാഗിച്ചസാധനസാമ്രഗികൾ

21 േമാശയുെട കൽപ്പനയാൽ പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ പു്രതൻ ഈഥാമാരിെന്റ
നിർേദശ്രപകാരം േലവ്യർ േരഖെപ്പടുത്തിയ
കണക്ക് അനുസരിച്ച,് ഉടമ്പടിയുെട
കൂടാരം എന്ന സമാഗമകൂടാരത്തിന്
ഉപേയാഗിച്ച സാധനസാമ്രഗികള െട
െചലവ്: 22 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
ഹൂരിെന്റ മകനായ ഊരിയുെട മകൻ
െബസേലൽ, യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നെതല്ലാം െചയ്യ കയുണ്ടായി.
23 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ അഹീസാമാക്കിെന്റ
മകനും െകാത്തുപണിക്കാരനും ശില്പവിദഗ്ദ്ധനും
നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ,
മൃദുലചണനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു

‡ 38:18 ഏക. 9 മീ. § 38:18 ഏക. 2.3 മീ.
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ചി്രതത്തയ്യൽപ്പണിെചയ്യന്നവനുമായ
ഒെഹാലീയാബ് അവേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
24വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റസകലപണികൾക്കുമായി
വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായി ലഭിച്ചത്,
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം ആെക 29
താലന്ത് 730 േശേക്കൽസ്വർണം*ആയിരുന്നു.

25ജനസംഖ്യെയടുപ്പിൽഎണ്ണെപ്പട്ടിരുന്നവരിൽനിന്നു
ലഭിച്ചത് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല തൂക്ക്രപകാരം
100 താലന്ത്,† 1,775 േശേക്കൽ െവള്ളി‡
ആയിരുന്നു. 26 ഇരുപതു വയസ്സ ം
അതിനു മുകളിലും ്രപായമുള്ളവരായി
ജനസംഖ്യെയടുപ്പിൽ ഉൾെപ്പട്ട 6,03,550 േപരിൽ
ഓേരാരുത്തനും ഓേരാ െബക്കാ§ വീതം
െകാടുക്കണമായിരുന്നു. വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല
തൂക്ക്രപകാരം അത് അരേശേക്കൽആയിരുന്നു.
27 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ 100 ചുവടുകള ം
മറശ്ശീലയുെട ചുവടുകള ം വാർക്കുന്നതിന,് ഒരു
ചുവടിന് ഒരു താലന്തുവീതം 100 ചുവടിനു 100
താലന്തു െവള്ളി െചലവായി. 28 തൂണുകൾക്കു
െകാളത്ത,് േമൽച്ച റ്റ പടി ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും
കുമിഴ് െപാതിയുന്നതിനും1,775േശേക്കൽെവള്ളി
ഉപേയാഗിച്ച .

29 വിശിഷ്ടയാഗാർപ്പണമായി ലഭിച്ച െവങ്കലം
70 താലന്ത് 2,400 േശേക്കൽ* ആയിരുന്നു.
30 സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കവാടത്തിനുള്ള
ചുവടുകള ം െവങ്കലയാഗപീഠവും അതിെന്റ
െവങ്കലജാലവും യാഗപീഠത്തിെന്റ എല്ലാ

* 38:24 തൂക്കംഒരു ടൺതങ്കത്തിലുംകൂടുതലായിരുന്നു. † 38:25
ഏക. 3.5 ടൺ. ‡ 38:25 ഏക. 20കി.്രഗാം. § 38:26 ഏക. 5.7
്രഗാം. * 38:29 ഏക. 2.5 ടൺ.
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ഉപകരണങ്ങള ം 31സമാഗമകൂടാരാങ്കണത്തിെന്റ
ചുറ്റ മുള്ളചുവടുകള ംഅതിെന്റകവാടത്തിനുള്ള
ചുവടുകള ം സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ കുറ്റികള ം
സമാഗമകൂടാരാങ്കണത്തിെന്റ കുറ്റികള ം
നിർമിക്കാൻആെവങ്കലം ഉപേയാഗിച്ച .

39
പൗേരാഹിത്യവസ്്രതങ്ങൾ

1 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു െനയ്ത വിേശഷവസ്്രതങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി; കൂടാെത, യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അവർ അഹേരാനു
വിശുദ്ധവസ്്രതങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി.

ഏേഫാദ്
2 െബസേലൽ, തങ്കം, നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ,
െചമപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ട് ഏേഫാദ് ഉണ്ടാക്കി.
3 െനയ്ത്തുകാരെന്റ ചി്രതപ്പണിയായി നീലനൂൽ,
ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ, മൃദുലചണനൂൽ
എന്നിവയുെട ഇടയിൽ െനയ്തുേചർേക്കണ്ടതിന്
അവർ തങ്കം അടിച്ച േനരിയ തകിടാക്കി
നൂലുകളായി മുറിെച്ചടുത്തു. 4 ഏേഫാദിെന്റ
രണ്ടറ്റംതമ്മിൽപിണച്ച േചർക്കാവുന്നവിധത്തിൽ
ചുമൽക്കണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. 5അതിേന്മലുള്ള
ചി്രതപ്പണിയായനടുെക്കട്ട,്യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല, ഏേഫാദിൽനിന്നുതെന്ന
ഉള്ളതായി തങ്കം, നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ,



പുറപ്പാട് 39:6 clxx പുറപ്പാട് 39:14

െചമപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

6 ഇ്രസാേയൽ പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ
രത്നശില്പി മു്രദ നിർമിക്കുന്നതുേപാെല
െകാത്തിയ േഗാേമദകക്കല്ല കൾ അവർ
തങ്കക്കസവുതടങ്ങളിൽ പതിച്ച . 7 യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല,
ഇ്രസാേയൽ പു്രതന്മാരുെട ഓർമക്കല്ല കളായി
അവ ഏേഫാദിെന്റ ചുമൽക്കഷണങ്ങളിൽ
പതിപ്പിച്ച .
നിർണയപ്പതക്കം

8 അവർ ഏേഫാദിെന്റ ൈവദഗ്ദ്ധ്യമാർന്ന
ചി്രതപ്പണിേപാെല തങ്കം, നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ,
െചമപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ
എന്നിവെകാണ്ടു നിർണയപ്പതക്കം ഉണ്ടാക്കി.
9അത് ഒരുചാൺ നീളവും ഒരുചാൺ വീതിയും*
ഉള്ള സമചതുരവും രണ്ടായി മടക്കാവുന്നതും
ആയിരുന്നു. 10 അതിൽ നാലുനിര രത്നങ്ങൾ
പതിച്ച . ആദ്യനിരയിൽ െചമന്നരത്നം,
പീതരത്നം, മരതകം എന്നിവയും 11 രണ്ടാമെത്ത
നിരയിൽ മാണിക്യം, ഇ്രന്ദനീലക്കല്ല്, വ്രജം
എന്നിവയും 12 മൂന്നാമെത്ത നിരയിൽ പത്മരാഗം,
ൈവഡൂര്യം, സുഗന്ധിക്കല്ല് എന്നിവയും
13നാലാമെത്തനിരയിൽപുഷ്യരാഗം, േഗാേമദകം,
സൂര്യകാന്തം† എന്നിവയും പതിക്കണം. അവ
അതതു തങ്കക്കസവുതടങ്ങളിൽ പതിച്ചിരുന്നു.
14 ഇ്രസാേയൽ പു്രതന്മാരിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും

* 39:9 ഏക. 9 ഇഞ്ച്. † 39:13 ഈ വിലേയറിയ കല്ല കൾ
ഏെതന്നുകൃത്യമായി പറയുകസാധ്യമല്ല.
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ഓേരാ കല്ല വീതം പ്രന്തണ്ടു കല്ല കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രന്തണ്ടു േഗാ്രതങ്ങളിൽ
ഓേരാന്നിെന്റയും േപര് ഓേരാ കല്ലിലും
മു്രദെക്കാത്തായി െകാത്തിയിരുന്നു.

15 നിർണയപ്പതക്കത്തിനു തങ്കംെകാണ്ടു
െമടഞ്ഞ ചരടുേപാലുള്ള മാലയുണ്ടാക്കി.
16 തങ്കംെകാണ്ടു രണ്ടു കസവുതടവും രണ്ടു
വളയവും ഉണ്ടാക്കി. രണ്ടു വളയവും
നിർണയപ്പതക്കത്തിെന്റ രണ്ടറ്റത്തും പിടിപ്പിച്ച .
17 തങ്കംെകാണ്ടുള്ള രണ്ടു മാല അവർ
നിർണയപ്പതക്കത്തിെന്റ അറ്റങ്ങളിലുള്ള രണ്ടു
വളയത്തിലും െകാളത്തി. 18 മാലയുെട
മേറ്റ രണ്ടറ്റവും രണ്ടു തടത്തിൽ െകാളത്തി
ഏേഫാദിെന്റ ചുമൽക്കഷണങ്ങളിൽ അതിെന്റ
മുൻഭാഗവുമായി േയാജിപ്പിച്ച . 19 അവർ
തങ്കംെകാണ്ട് േവെറ രണ്ടു വളയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.
നിർണയപ്പതക്കത്തിെന്റ മേറ്റ രണ്ടറ്റത്തും
ഏേഫാദിെന്റ കീഴറ്റത്തിനുേനേര അതിെന്റ
വിള മ്പിൽ അകത്തും പിടിപ്പിച്ച . 20 അവർ
തങ്കംെകാണ്ടുേവെറരണ്ടുവളയങ്ങള ംഉണ്ടാക്കി,
ഏേഫാദിെന്റ മുൻഭാഗത്ത് ചുമൽക്കണ്ടത്തിെന്റ
താേഴ അതിെന്റ േചർപ്പിന്നരിെക ഏേഫാദിെന്റ
നടുെക്കട്ടിനു േമൽഭാഗത്തുെവച്ച .
21നിർണയപ്പതക്കംഏേഫാദിെന്റ മുകൾഭാഗത്തു
വരുന്നതിനും ഏേഫാദിൽനിന്ന് ഇളകിേപ്പാകാെത
ഉറച്ചിരിേക്കണ്ടതിനും, യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല, നിർണയപ്പതക്കത്തിെന്റ
വളയങ്ങള ം ഏേഫാദിെന്റ വളയങ്ങള ം
നീലച്ചരടുെകാണ്ട്അവർ േചർത്തുെകട്ടി.
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മറ്റ പൗേരാഹിത്യവസ്്രതങ്ങൾ
22 അവൻ ഏേഫാദിെന്റ അങ്കിമുഴുവനും
നീലത്തുണിെകാണ്ട് െനയ്ത്തുപണിയായി
ഉണ്ടാക്കി. 23 അങ്കിയുെട നടുവിൽ തല
കടക്കുന്നതിന് ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി, ദ്വാരത്തിെന്റ
വശം കീറിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിനു ദ്വാരത്തിെന്റ
ചുറ്റിലും നാടയുംെവച്ച . 24അങ്കിയുെട വിള മ്പിൽ,
നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ, പിരിച്ച
മൃദുലചണനൂൽ, എന്നിവെകാണ്ടു ചുറ്റ ം
മാതളപ്പഴങ്ങള ം 25 തങ്കംെകാണ്ടു മണികള ം
ഉണ്ടാക്കി; മണികൾ അങ്കിയുെട വിള മ്പിൽ
മാതളപ്പഴങ്ങൾക്കിടയിൽ േചർത്തുെവച്ച .
26 യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല,
ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള അങ്കിയുെട വിള മ്പിൽ ചുറ്റ ം
ഒരു മണിയും അതിനടുത്ത് ഒരു മാതളപ്പഴവും
എന്ന്രകമത്തിൽ േചർത്തിരുന്നു.

27 അഹേരാനും അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും
മൃദുലചണവസ്്രതംെകാണ്ടു െനയ്ത്തുപണിയായ
അങ്കിയും 28 മൃദുലചണനൂൽെകാണ്ടു തലപ്പാവും
മൃദുലചണനൂൽെകാണ്ടു ശിേരാവസ്്രതവും
പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽെകാണ്ട് അടിവസ്്രതവും
29 പിരിച്ച മൃദുലചണനൂൽ, നീലനൂൽ,
ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ എന്നിവെകാണ്ടു
ചി്രതത്തയ്യൽപ്പണിയായി അരെക്കട്ട ം യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഉണ്ടാക്കി.

30 അവർ തങ്കംെകാണ്ടു വിശുദ്ധകിരീടെമന്ന
െനറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ
മു്രദെക്കാത്തായുള്ള ഒരു എഴുത്തു
െകാത്തിയുണ്ടാക്കി:
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“യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധം.”
31 യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല,
അതു തലപ്പാവിൽ െകേട്ടണ്ടതിന് അതിൽ
നീലച്ചരടു േകാർത്തുെകട്ടി.

േമാശസമാഗമകൂടാരം പരിേശാധിക്കുന്നു
32 ഇങ്ങെന, സമാഗമത്തിനുള്ള കൂടാരത്തിെന്റ
പണിമുഴുവനും പൂർത്തിയായി; യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ െചയ്തു. 33 അവർ
സമാഗമകൂടാരം േമാശയുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു:

കൂടാരവും അതിെന്റ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം
െകാളത്തുകൾ, പലകകൾ, സാക്ഷകൾ,
തൂണുകൾ,ചുവടുകൾ,

34ആട്ട െകാറ്റെന്റ െചമപ്പിച്ചതുകൽെകാണ്ടുള്ള
പുറമൂടി, തഹശുതുകൽെകാണ്ടുള്ള പുറമൂടി,
മറയുെടതിരശ്ശീല,

35 ഉടമ്പടിയുെട േപടകം, അതിെന്റ തണ്ടുകൾ,
പാപനിവാരണസ്ഥാനം;

36 േമശയും അതിെന്റ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം
കാഴ്ചയപ്പവും

37 തങ്കംെകാണ്ടുള്ള വിളക്കുതണ്ടും അതിെന്റ
നിരയിെല ദീപങ്ങള ം അതിെന്റ എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം,വിളക്കിനുള്ളഎണ്ണ,

38 സ്വർണംെകാണ്ടുള്ള ധൂപപീഠം,
അഭിേഷകൈതലം, സുഗന്ധധൂപവർഗം,
കൂടാരത്തിേലക്കുള്ള ്രപേവശനവാതിലിെന്റ
മറശ്ശീല,
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39 െവങ്കലയാഗപീഠം, അതിെന്റ െവങ്കലജാലം,
തണ്ടുകൾ,അതിെന്റഎല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം,
െവങ്കലെത്താട്ടിഅതിെന്റകാൽ,
40 സമാഗമകൂടാരാങ്കണത്തിെന്റ മറശ്ശീലകൾ,
അതിെന്റ തൂണുകൾ, ചുവടുകൾ,
അങ്കണകവാടത്തിെന്റ മറശ്ശീല,
കയറുകൾ,കൂടാരാങ്കണത്തിനുള്ളകുറ്റികൾ,
സമാഗമത്തിനുള്ള കൂടാരത്തിെന്റ എല്ലാ
ഉപകരണങ്ങള ം,

41 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കു
െനയ്െതടുത്ത വിേശഷവസ്്രതങ്ങൾ,
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷയ്ക്കായി
ഉപേയാഗിക്കുന്ന പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ വിശുദ്ധവസ്്രതം, അവെന്റ
പു്രതന്മാരുെട വസ്്രതങ്ങൾഎന്നിവതെന്ന.

42 ഇങ്ങെന, യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
സകലപണിയും പൂർത്തിയാക്കി. 43 േമാശ
പണികൾ പരിേശാധിച്ച : യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന അവർ അതു
െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുകണ്ടു; േമാശ അവെര
അനു്രഗഹിച്ച .

40
സമാഗമകൂടാരംസ്ഥാപിക്കുന്നു

1 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ േമാശേയാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: 2 “ഒന്നാംമാസം
ഒന്നാംതീയതി, സമാഗമത്തിനുള്ള കൂടാരം
നീ സ്ഥാപിക്കണം. 3 ഉടമ്പടിയുെട
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േപടകം അതിനുള്ളിൽ െവക്കുകയും
തിരശ്ശീലെകാണ്ടു മറയ്ക്കുകയും േവണം.
4 േമശ െകാണ്ടുവന്ന,് അതിെന്റേമൽ
െവേക്കണ്ട സാധനങ്ങൾ ്രകമീകരിക്കണം.
പിന്നീട്, നിലവിളക്കുെകാണ്ടുവന്ന് അതിെന്റ
ദീപങ്ങൾ കത്തിക്കണം. 5 ഉടമ്പടിയുെട
േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ തങ്കംെകാണ്ടുള്ള
ധൂപപീഠം െവക്കുകയും സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിൽമറശ്ശീലതൂക്കുകയും േവണം.

6 “സമാഗമത്തിനുള്ള കൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിനു മുമ്പിൽ േഹാമയാഗപീഠം
െവക്കണം. 7 സമാഗമകൂടാരത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും മധ്യത്തിൽ െതാട്ടിെവച്ച്
അതിൽ െവള്ളം ഒഴിക്കണം. 8 അതിനുചുറ്റ ം
സമാഗമകൂടാരാങ്കണം ്രകമീകരിച്ച്
അങ്കണകവാടത്തിൽമറശ്ശീലതൂക്കണം.

9 “അഭിേഷകൈതലം എടുത്തു
സമാഗമകൂടാരവും അതിലുള്ള സകലതും
അഭിേഷകംെചയ്ത് അതിെന്റ സകല
ഉപകരണങ്ങെളയും ശുദ്ധീകരിക്കണം; അവ
വിശുദ്ധമായിത്തീരും. 10 േഹാമയാഗപീഠവും
അതിെന്റ സകല ഉപകരണങ്ങള ം
അഭിേഷകംെചയ്ത് യാഗപീഠെത്ത
ശുദ്ധീകരിക്കണം. യാഗപീഠം
അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം. 11 െതാട്ടിയും
അതിെന്റ കാലും അഭിേഷകംെചയ്തു
ശുദ്ധീകരിക്കണം.

12 “അഹേരാെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന്
അവെര െവള്ളംെകാണ്ടു കഴുകണം. 13 പിന്നീട്
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അഹേരാെന വിശുദ്ധവസ്്രതങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച്,
എനിക്ക് പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്
അവെന അഭിേഷകംെചയ്തു ശുദ്ധീകരിക്കണം.
14 അവെന്റ പു്രതന്മാെര വരുത്തി അങ്കി
ധരിപ്പിക്കണം. 15 അവരുെട പിതാവിെന
അഭിേഷകം െചയ്തതുേപാെല, അവർ എനിക്കു
പൗേരാഹിത്യശു്രശൂഷെചേയ്യണ്ടതിന്അവെരയും
അഭിേഷകംെചയ്യണം. അവരുെട അഭിേഷകം
തലമുറതലമുറയായി പൗേരാഹിത്യത്തിനുള്ള
അഭിേഷകം ആയിരിക്കണം.” 16 യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചതുേപാെലസകലതും േമാശ െചയ്തു.

17 ഇങ്ങെന, രണ്ടാംവർഷത്തിെന്റ ഒന്നാംമാസം
ഒന്നാംതീയതി സമാഗമകൂടാരം സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട .
18 േമാശ സമാഗമകൂടാരം സ്ഥാപിച്ച , ചുവടുകൾ
ഉറപ്പിച്ച ,പലകകൾനിർത്തി,സാക്ഷകൾഉറപ്പിച്ച ,
തൂണുകൾ നാട്ടി. 19 ഇതിനുേശഷം യേഹാവ
തേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അേദ്ദഹം മൂടുവിരി
സമാഗമകൂടാരത്തിേന്മൽ വിരിച്ച , അതിന്മീേത
പുറമൂടിയും വിരിച്ച .

20 അേദ്ദഹം ഉടമ്പടിയുെട പലക എടുത്തു
േപടകത്തിൽെവച്ച . േപടകത്തിനു തണ്ടുറപ്പിച്ച ,
േപടകത്തിനുമീേത പാപനിവാരണസ്ഥാനം
െവച്ച . 21 പിന്നീട് അേദ്ദഹം േപടകം
സമാഗമകൂടാരത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു; യേഹാവ
തേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല മറയ്ക്കാനുള്ള
തിരശ്ശീലതൂക്കി ഉടമ്പടിയുെട േപടകം മറച്ച .

22 േമാശ, സമാഗമത്തിനുള്ള കൂടാരത്തിെന്റ
വടക്കുവശത്തു തിരശ്ശീലയ്ക്കു പുറത്തു
േമശ െവച്ച . 23 യേഹാവ തേന്നാടു
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കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല, േമശയുെടേമൽ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകഅപ്പംഅടുക്കിെവച്ച .

24 സമാഗമത്തിനുള്ള കൂടാരത്തിെന്റ
െതക്കുഭാഗത്തായി േമശയ്ക്കുേനേര
അേദ്ദഹം നിലവിളക്കു െവച്ച . 25 യേഹാവ
തേന്നാടു കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ ദീപങ്ങൾകത്തിച്ച .

26 േമാശ സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
തിരശ്ശീലയുെട മുൻഭാഗത്തു തങ്കംെകാണ്ടുള്ള
ധൂപപീഠം െവക്കുകയും 27 യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല, അതിേന്മൽ
സുഗന്ധധൂപവർഗം പുകയ്ക്കുകയും െചയ്തു.

28 പിന്നീട് അേദ്ദഹം, സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ
കവാടത്തിനുള്ള മറശ്ശീല തൂക്കി;
29 സമാഗമത്തിനുള്ള കൂടാരവാതിലിനു
മുൻവശത്തു േഹാമയാഗപീഠം െവച്ച .
യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല അതിേന്മൽ
േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ംഅർപ്പിച്ച .

30 അേദ്ദഹം സമാഗമകൂടാരത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും മധ്യത്തിൽ െതാട്ടിെവക്കുകയും
കഴുേകണ്ടതിന് അതിൽ െവള്ളെമാഴിക്കുകയും
െചയ്തു. 31 േമാശയും അഹേരാനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാരും അതിൽ
തങ്ങള െട ൈകകാലുകൾ കഴുകി. 32 യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല, അവർ
സമാഗമകൂടാരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാഴും
യാഗപീഠത്തിേലക്കു െചല്ല േമ്പാഴും
ൈകകാലുകൾകഴുകിയിരുന്നു.

33 പിന്നീടു േമാശ സമാഗമകൂടാരത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനുംചുറ്റ ംകൂടാരാങ്കണം ്രകമീകരിച്ച ;
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അങ്കണകവാടത്തിെന്റ മറശ്ശീല തൂക്കി; ഇങ്ങെന
േമാശആേവലപൂർത്തിയാക്കി.
യേഹാവയുെട േതജസ്സ്

34അേപ്പാൾ േമഘം സമാഗമകൂടാരെത്ത മൂടി,
യേഹാവയുെട േതജസ്സ സമാഗമത്തിനുള്ള
കൂടാരത്തിൽ നിറഞ്ഞു. 35 േമഘം
സമാഗമകൂടാരത്തിേന്മൽ വസിക്കയും
യേഹാവയുെട േതജസ്സ സമാഗമത്തിനുള്ള
കൂടാരത്തിൽ നിറയുകയും െചയ്തതുെകാണ്ട,്
േമാശയ്ക്കു സമാഗമകൂടാരത്തിനകത്തു
്രപേവശിക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല.

36 തങ്ങള െട സകല്രപയാണങ്ങളിലും
സമാഗമകൂടാരത്തിനു മുകളിൽനിന്ന് േമഘം
ഉയരുേമ്പാെഴാെക്കയും ഇ്രസാേയല്യർ
യാ്രതപുറെപ്പടും. 37 എന്നാൽ, േമഘം
ഉയരാത്തപക്ഷം അതുയരുന്ന ദിവസംവെര
അവർ യാ്രതപുറെപ്പടാതിരിക്കും.
38 ഇ്രസാേയൽമക്കള െട സകല്രപയാണങ്ങളിലും
എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യരും കാൺെക,
പകൽസമയത്തു സമാഗമകൂടാരത്തിേന്മൽ
യേഹാവയുെട േമഘവും രാ്രതിസമയത്ത്
അഗ്നിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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