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िनगर्म
मोशेला परंपरेने लेखक म्हणनू िनयुक्त केले आहे. या

पुस्तकाच्या दैवी परे्िरत लेखकाच्या रुपात पर्श्नािशवाय
मोशेला स्वीकारण्याचे दोन समळू कारणे आहेत. पर्थम, िनगर्म
हे पुस्तक स्वतः मोशेच्या लेखनािवषयी बोलते. िनगर्म 34:27
मध्ये परमेश्वराने मोशेला “हेशब्द िलही”अशीआज्ञा िदलीआहे.
आणखी एक पिरच्छेद आपल्याला सांगतो की “मोशेने देवाच्या
सवर् वचनांना िलहनू” देवाच्याआजे्ञचे पालन केले (24:4). हे असे
गृहीत धरणे योग्य आहे की ही वचने मोशेच्या सािहत्यािवषयी
वणर्न करतात जी िनगर्मच्या पुस्तकातआढळतात. दुसरे, मोशेने
िनगर्ममध्ये वणर्न केलेल्या घटना एकतर पािहल्या होत्या िकंवा
तो त्यामध्ये सहभागी होता. त्याला फारोच्या घरात िशक्षण
देण्यात आले होते आिण तो िलखाणात सवर् गुण-संपन्न होता.

साधारण इ. प.ू 1446 - 1405.
इसर्ाएल लोकांनी त्यांच्या अिवश्वासपूणामुळे त्या अरण्यात

40 वषार्पयर्ंतचा काळ भटकण्यात घालवला. हे पुस्तक
िलिहण्यासाठीची शक्यता या काळात अिधकािधकआहे.

या पुस्तकाचे पर्ाप्तकत स्वत: िनगर्म उद्धाराची िपढी
असतील. मोशेने िमसरामधनू बाहेर पडलेल्या सीनाय
समुदायासाठी िनगर्म िलिहले. (िनगर्म 17:14; 24:4; 34:27-
28).

िनगर्मने वणर्न केले आहे की इसर्ाएल लोक कशा पर्कारे
परमेश्वराचे लोक बनले आिण जे देवाचे लोक या नात्याने
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जगले होते त्या कराराच्या िनयमांची मांडणी केली. िनगर्म
हे इसर्ाएलशी एक करार स्थािपत करणार्या िवश्वास,ू
पराक्रमी, रक्षा करणारा पिवतर् देव याचे चिर य स्पष्ट करते.
परमेश्वराचे चिर य परमेश्वराच्या नावात आिण परमेश्वराच्या
कृत्यांच्या माध्यमातनू पर्कट झाले, हे दाखिवण्यासाठी की
अबर्ाहामासोबत परमेश्वराचे अिभवचन असे पणूर् झाले जेव्हा
परमेश्वराने अबर्ाहामाच्या वंशजांना िमसराच्या गुलामिगरीतनू
मुक्त केले (उत्प ी 15:12-16). ही तर एकच कौटंुिबक कथा
आहे जी िनवडलेले राष्ट्र बनवते (िनगर्म 2:24; 6:5; 12:37).
िमसरातनू बाहेर पडलेल्या इबर्ी लोकांची संख्या दोन ते तीन
दशलक्षांपयर्ंत असावी.

सुटका
रूपरेषा
1. पर्स्तावना — 1:1-2:25
2. इस्तर्ाएलाचा उद्धार — 3:1-18:27
3. िसनाय पवर्तावर िदलेला करार — 19:1-24:18
4. देवाचा शाही तंबू — 25:1-31:18
5. बंड केल्याच्या कारणास्तव देवापासनू दरू जाणे — 32:1-
34:35

6. देवाच्या शाही तंबचूी रचना — 35:1-40:38

1 याकोबाबरोबर जे इसर्ाएलाचे पुतर् व त्यांची कुटंुबे िमसर
देशात गेली, त्यांची नावे हीः 2 रऊबेन, िशमोन, लेवी, यहदूा
3इस्साखार,जबुलनू, बन्यामीन; 4दान,नफताली,गाद वआशेर.
5 याकोबाच्या वंशाचे एकूण स रजण होते. योसेफ हा आधीच
िमसर देशात होता. 6 नंतर योसेफ, त्याचे भाऊ व त्या िपढीतील
सवर् मरण पावले. 7 इसर्ाएल लोक फार फलदायी होऊन त्यांची
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संख्या अितशय वाढत गेली; ते महाशक्तीशाली झाले आिण
सवर् देश त्यांनी भरून गेला. 8 नंतर िमसर देशावर नवीन राजा
राज्य करू लागला. त्यास योसेफाच्या स्मरणाची काही काळजी
नव्हती. 9 तो आपल्या लोकांस म्हणाला, “इसर्ाएली वंशाच्या
लोकांकडे पाहा, ते पुष्कळ अिधक आहेत व आपल्यापेक्षा
शक्तीमानही झालेआहेत; 10चला,आपण त्यांच्याशी चतुराईने
वाग,ू नाहीतर त्यांची िनरंतर अिधक वाढ होईल आिण जर
एखादा युद्धाचा पर्संग आला तर हे लोक आपल्या शतर्ूला
जाऊन िमळतील; आिण मग ते आपल्यािवरुद्ध लढतील आिण
देशातनू िनघनू जातील.” 11 म्हणनू त्याने त्यांना कामाच्या
ओझ्याने जाचण्यासाठी त्यांच्यावर मुकादम नेमले. त्यांनी
फारोकरता िपथोम व रामसेस ही दोन शहरे इसर्ाएललोकांकडून
बांधनू घेतली; 12 पण िमसर्यांनी त्यांना जसजसे जाचले तसतसे
ते संख्येने अिधकच वाढत गेले व अिधकच पसरले, म्हणनू
इसर्ाएल लोकांची त्यांना भीती वाटू लागली. 13 आिण मग
िमसर्यांनी इसर्ाएल लोकांवर अिधक कष्टाची कामे लादली.
14 अशापर्कारे त्यांनी इसर्ाएल लोकांचे जीवन फारच कठीण
काबाडकष्टांचे व हाल अपेष्टांचे केले; त्यांनी त्यांना िवटा
बनिवण्याची, बांधकामासाठी चुना बनिवण्याची तसेच शेतीची
व इतर अितशय कठीण व कष्टाची कामे बळजबरीने करायला
लावली.

15मग िमसराचा राजा इबर्ी सुइणीशंी बोलला. त्यांच्यातल्या
एकीचे नाव िशपर्ा व दुसरीचे पुवा असे होते. 16 तो म्हणाला,
“तुम्ही इबर्ी िस्तर्यांचे बाळंतपण करत असता, त्या पर्सतू
होण्याच्या जागी त्या बसल्या म्हणजे नीट पाहा, आिण त्या
िस्तर्यांना मुलगी झाली तर ितला िजवंत ठेवा; परंतु त्यांना
मुलगा झाला तर त्यास अवश्य मारून टाका.” 17 परंतु त्या
इबर्ी सुइणी देवाचे भय व आदर धरून त्याच्यावर िवश्वास
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ठेवणार्या होत्या, म्हणनू त्यांनी िमसरी राजाची आज्ञा मानली
नाही; तर त्यांनी जन्मणार्या मुलांनाही िजवंत ठेवले. 18 तेव्हा
िमसराच्या राजाने त्या सुइणीनंा बोलावनू िवचारले, “तुम्ही
असे का केले? तुम्ही जन्मलेल्या मुलांना का िजवंत ठेवले?”
19 त्या सुइणी फारोला म्हणाल्या, “या इबर्ी िस्तर्या िमसरच्या
िस्तर्यांपेक्षा फार ताकदवान आहेत; आम्ही सुइणी त्यांच्याकडे
जाऊन पोहचण्यापवूी र्च त्या पर्सतू होतात.” 20 त्याबद्दल देवाने
त्या सुइणीचें कल्याण केले. इसर्ाएल लोक तर अिधक वाढून
फारबलवानझाले. 21 त्या सुइणी देवाचे भयबाळगणार्या होत्या
म्हणनू त्याने त्यांची घराणे वसवली. 22 तेव्हाफारोनेआपल्यासवर्
लोकांस आज्ञा िदली, “जो पर्त्येक इबर्ी मुलगा जन्मेल त्यास
तुम्ही नाईल नदीमध्ये फेकून द्या, पण पर्त्येक मुलगी मातर्
िजवंत ठेवा.”

2
. 11:23

1 लेवी वंशातील एका मनुष्याने जाऊन लेवीच्या एका मुलीशी
िववाह केला. 2 ती स्तर्ी गरोदर रािहली व ितने मुलाला जन्म
िदला; तो फार संुदर आहे असे पाहनू ितने त्यास तीन मिहने
लपवनू ठेवले. 3 पुढे आणखी ितला तो लपवनू ठेवता येईना
म्हणनू ितने एक लव्हाळ्याची पेटी तयार केली; ितला राळ व
डांबर लावले. ितने त्या बाळाला पेटीत ठेवनू ती पेटी नदीच्या
तीरी लव्हाळ्यात नेऊन ठेवली. 4 त्याची बहीण, त्याचे पुढे काय
होते ते पाहण्यासाठी तेथनू दरू बाजलूा उभी रािहली. 5 त्या
वेळी फारोची मुलगी आंघोळकरण्यासाठी नदीवरआली. ितच्या
दासी नदीच्या िकनार्यावर िफरत होत्या. ितने लव्हाळ्यात
ती पेटी पािहली; आिण एका दासीला ितकडे जाऊन ती पेटी
आणण्यास सांिगतले. 6 ितने ती पेटी उघडली तेव्हा ितला
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ितच्यातएकलहान बाळ िदसले. ते बाळ रडतहोते. ितला त्याचा
कळवळा आला, ती म्हणाली, “खातर्ीने हे इब्र्याच्या मुलांपैकी
आहे.” 7 मग ती बाळाची बहीण फारोच्या मुलीला म्हणाली,
“या बाळाला दधू पाजण्यासाठी मी जाऊन तुझ्यासाठी इबर्ी
िस्तर्यांमधनू एखादी दाई शोधनू आणू का?” 8फारोची मुलगी
ितला म्हणाली, जा. तेव्हा ती मुलगी गेली व त्या बाळाच्या
आईलाच घेऊनआली. 9फारोच्या मुलीने त्या बाळाच्याआईला
म्हटले, “या बाळाला घरी घेऊन जा, व माझ्याकिरता त्यास दधू
पाज; त्याबद्दल मी तुला वेतन देईन.” तेव्हा ती स्तर्ी बाळाला
घेऊन त्यास दधू पाजूलागली. 10 ते मलू वाढून मोठे झाले. तेव्हा
ितने त्यास फारोच्या मुलीकडे आणले; आिण तो ितचा मुलगा
झाला; ितने त्याचे नाव मोशे *ठेवले, ती म्हणाली, “कारण मी
त्यास पाण्यातनू बाहेर काढले.”

. 11:24-25
11 काही िदवसानी असे झाले की, मोशे मोठा झाल्यावर

आपल्या लोकांकडे गेला आिण त्याने त्यांची कष्टाची कामे
पिहली. कोणी एक िमसरी आपल्या इबर्ी मनुष्यास मारत
असताना त्याने पािहले. 12 तेव्हा आपल्याकडे पाहणारा
आजबूाजलूा कोणीही नाही हे जाणनू मोशेने त्या िमसराच्या
मनुष्यास िजवे मारले व वाळूत पुरून टाकले. 13 दुसर्या िदवशी
तो बाहेर गेला, तेव्हा पाहा दोन इबर्ी माणसे मारामारी करत
होती. त्यांच्यामध्ये जो दोषी होता त्यास तो म्हणाला, “तू
आपल्या सोबत्याला का मारत आहेस?” 14 पण त्या मनुष्याने
उ र िदले, “तुला आम्हांवर अिधकारी व न्यायाधीश कोणी
नेमले? तू काल जसे त्या िमसर्यास िजवे मारलेस, तसे मला
मारायला पाहतोस का?” तेव्हा मोशे घाबरला. तो िवचार
करीत स्वत:शीच म्हणाला, “मी काय केले ते आता खचीत
* 2:10 -पाण्यातनू बाहेर काढलेला
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सवार्नंा माहीत झाले आहे.” 15 आिण फारोने यािवषयी ऐकले
तेव्हा त्याने मोशेला िजवे मारण्याचा पर्यत्न केला. परंतु मोशे
फारोपासनू दरू पळून गेला. तो िमद्यान देशात गेला आिण तेथे
एका िविहरीजवळ बसला. 16 िमद्यानी याजकाला सात मुली
होत्या;आपल्या विडलाच्या कळपाला पाणी पाजण्यासाठी त्या
िविहरीवर आल्या. त्या हौदात पाणी भरत होत्या; 17 परंतु
काही में ढपाळांनी त्यांना पाणी भरू न देता हुसकून लावण्याचा
पर्यत्न केला. पण मोशेने उठून त्यांना मदत केली. त्याने
त्यांच्या कळपाला पाणी पाजले. 18 मग त्या मुली आपला बाप
रगुवेल याच्याकडे गेल्या; तेव्हा त्यांचा बाप त्यांना म्हणाला,
“तुम्ही आज इतक्या लवकर घरी कशा आला आहात?” 19 त्या
म्हणाल्या, “एका िमसरी मनुष्यानेआम्हांला में ढपाळाच्या हातनू
सोडवले. त्याने आम्हांसाठी पाणी देखील काढून कळपाला
पाजले.” 20 तेव्हा तो आपल्या मुलीनंा म्हणाला, “तो कोठे आहे?
तुम्ही त्या मनुष्यास का सोडले? त्यास बोलावनू आणा म्हणजे
तो आपल्याबरोबर भोजन करेल.” 21 त्या मनुष्यापाशी राहायला
मोशे कबलू झाला. त्याने आपली मुलगी िसप्पोरा िहचा िववाह
देखील त्याच्याशी करून िदला. 22 ितला एक मुलगा झाला.
मोशेने त्याचे नाव गेषो र्म ठेवले,तो म्हणाला, “मी परदेशातवस्ती
करूनआहे.” 23बर्याच काळानंतर िमसराचा राजा मरण पावला.
तेव्हा इसर्ाएलांनी दास्यामुळे कण्हनू आक्रोश केला. त्यांनी
मदतीकरता हाका मारल्या व दास्यामुळे त्यांनी केलेला आकांत
देवापयर्ंत वर जाऊन पोहचला; 24 देवाने त्यांचे कण्हणे ऐकले
आिणअबर्ाहाम, इसहाकवयाकोबयांच्याशी केलेल्या कराराची
त्यासआठवणझाली. 25 देवाने इसर्ाएलीलोकांस पािहलेआिण
त्यास त्यांची पिरिस्थती समजली.

3
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. 6:2-7; 11:1-4; 12:35-36
1 तेव्हा मोशे आपला सासरा इथर्ो जो िमद्यानी याजक याचा

कळप चारत होता. मोशे रानाच्या मागे, देवाचा डोंगर होरेब
येथवर आपला कळप घेऊन गेला. 2 तेव्हा परमेश्वराच्या दतूाने
त्यास एका झुडपातनू िनघणार्या अग्नीच्या ज्वालेत दशर्न िदले.
मोशेने पािहले की, झुडूप अग्नीने जळत होते, परंतु ते जळून
भस्म होत नव्हते. 3 मोशे म्हणाला, “मी त्या बाजलूा वळतो
आिण हे मोठे आश्चयर् जाऊन पाहतो की, हे झुडूप जळून नष्ट
का होत नाही.” 4 मोशे झुडूपाजवळ येत आहे हे परमेश्वराने
पािहले. तेव्हा झुडपातनू देवाने त्यास हाकमारून म्हटले, “मोशे!
मोशे!” आिण मोशे म्हणाला, “हा मी इथे आहे.” 5 देव म्हणाला,
“तू इकडे जवळ येऊ नकोस, तर तुझ्या पायातल्या चपला काढ;
कारण ज्या जागी तू उभा आहेस ती भमूी पिवतर् आहे. 6 तो
आणखी म्हणाला, मी तुझ्या िपत्याचा देव-अबर्ाहामाचा देव,
इसहाकाचा देव वयाकोबाचा देवआहे.” तेव्हा मोशेनेआपलेतोंड
झाकून घेतले. कारण देवाकडे पाहायला तो घाबरला. 7 परमेश्वर
म्हणाला, “िमसरामध्ये माझ्या लोकांचाजाचमीखरोखर पािहला
आहे; आिण मुकादमांच्या तर्ासामुळे त्यांनी केलेला आकांत मी
ऐकला आहे; त्यांचे दु:ख मी जाणनू आहे. 8 त्यांना िमसर्यांच्या
हातनू सोडवनू त्यांना त्या देशातनू चांगल्या व मोठ ा देशात,
दुधामधाचे पर्वाह ज्यात वाहतआहेत*,कनानी, िह ी,अमोरी,
पिरज्जी, िहव्वी व यबसूी यांच्या पर्देशात घेऊन जावे म्हणनू
मी उतरलो आहे. 9 तर आता पाहा, मी इसर्ाएली लोकांचा
आक्रोश ऐकला आहेआिण िमसरी ज्या जुलमूाने त्यांना जाचत
आहेत तेही मी पािहले आहे. 10 तर आता, माझ्या इसर्ाएली
लोकांस िमसर देशामधनू बाहेर काढण्यासाठी मी तुला फारोकडे
पाठवतआहे.” 11परंतु मोशे देवाला म्हणाला, “फारोकडे जाऊन
* 3:8
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इसर्ाएली लोकांस िमसर देशामधनू काढून आणणारा असा मी
कोण आहे?” 12 देवाने उ र िदले, “खचीत, मी तुझ्याबरोबर
असेन, मी तुला पाठवत आहे याची खणू हीच असेल; तू
इसर्ाएली लोकांस िमसरमधनू बाहेरआणल्यावर याच डोंगरावर
तुम्ही देवाची उपासना कराल.”

13 मग मोशे देवाला म्हणाला, “परंतु मी जर इसर्ाएली
लोकांकडे जाऊन म्हणालो, ‘तुमच्या पवूर्जांचा देव याने मला
तुमच्याकडे पाठवले आहे’ तर मग ते लोक िवचारतील ‘त्याचे
नाव काय आहे?’ मग मी त्यांना काय सांग?ू” 14 देव मोशेस
म्हणाला, “जो मी आहे तो मी आहे. देव म्हणाला. तू इसर्ाएल
लोकांस सांग, मीआहे याने मला तुम्हांकडे पाठवलेआहे.” 15 देव
मोशेला असे म्हणाला, “तू इसर्ाएल लोकांस सांग, तुमच्या
पवूर्जांचा म्हणजेअबर्ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव वयाकोबाचा
देव परमेश्वर याने मला तुम्हांकडे पाठवले आहे. हेच माझे
सवर्काळचे नाव आहे, व हेच माझे स्मारक सवर् िपढ ांना होईल;
16तूजाऊन इसर्ाएलाच्या वडीलजनांना एकितर्तकरून त्यांना
सांग की, तुमच्या पवूर्जांचा देव म्हणजे अबर्ाहाम, इसहाक
व याकोब यांचा देव परमेश्वर, याने मला दशर्न देऊन म्हटले
की, तुम्हांकडे खरोखर माझे लक्ष गेले आहे व िमसर देशात
तुम्हांसोबत काय घडले आहे हे मला कळले आहे. 17 आिण
मी तुम्हास िमसर्यांच्या जाचातनू सोडवीन व कनानी, िह ी,
अमोरी, पिरज्जी, िहव्वी व यबसूी यांच्या देशात, दुधामधाचे
पर्वाह वाहणार्या देशात घेऊन जाईन, असे मी सांिगतले आहे
हे त्यांना कळव. 18 ते तुझे ऐकतील, मग तू व इसर्ाएलाचे
वडीलजन िमळून तुम्ही िमसराच्या राजाकडे जा व त्यास सांगा,
इबर्ी लोकांचा देव परमेश्वर आम्हांला भेटला आहे. आमचा देव
परमेश्वर याच्यासाठी यज्ञ करण्यासाठी म्हणनू आम्हांला तीन
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िदवसाच्या वाटेवर रानातजाऊ दे. 19परंतु मला माहीतआहे की,
िमसराचा राजा तुम्हास जाऊ देणार नाही. त्यास माझे बाहुबल
दाखिवले तरी तो तुम्हास जाऊ देणार नाही; 20 तेव्हा मी िमसर
देशात आपले बाहुबल दाखवनू, ज्या अदभु्त कृती मी करणार
आहे, त्यांचा मारा मी त्याजवर करीन. मग तो तुम्हास जाऊ
देईल; 21 आिण या लोकांवर िमसर्यांची कृपादृष्टी होईल असे
मी करीन. आिण असे होईल की, तुम्ही िनघाल तेव्हा िरकामे
िनघणार नाही. 22 तर पर्त्येक स्तर्ी आपल्या शेजारणीकडून व
आपल्या घरात राहणार्या स्तर्ीकडून भेटवस्तू मागनू घेईल व
ते लोक ितला भेटवस्तू देतील; ते तुम्हा लोकांस सोन्यारुप्याचे
दािगने व कपडे भेट म्हणनू देतील. तुम्ही ते आपल्या मुलांच्या
व मुलीचं्या अंगावर घालाल. अशा पर्कारे तुम्ही िमसराच्या
लोकांस लुटाल.”

4
1 मग मोशेने उ र िदले, “ते माझ्यावर िवश्वास ठेवणार

नाहीत व माझे म्हणणे ऐकणार नाहीत; ते म्हणतील, परमेश्वराने
तुला दशर्न िदलेलेच नाही.” 2 परंतु परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“तुझ्या हातात ते काय आहे?” मोशेने उ र िदले, “काठी आहे.”
3 मग देव म्हणाला, “ती जिमनीवर टाक.” तेव्हा मोशेने तसे
केले; आिण त्या काठीचा साप झाला. तेव्हा मोशे घाबरला व
त्यापासनू पळाला. 4 परंतु परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तुझा
हात पुढे कर व त्याचे शेपटू धर.” तेव्हा त्याने तसे केले,
आपला हात पुढे करून त्यास धरले. तेव्हा त्याच्या हातात तो
पुन्हा काठी झाला. 5 “म्हणजे ह्यावरून ते िवश्वास धरतील,
त्यांचा पवूर्जांचा-अबर्ाहामाचा देव, इसहाकाचा देव वयाकोबाचा
देव परमेश्वर याने तुला दशर्न िदले आहे.” 6 मग परमेश्वर
त्यास आणखी म्हणाला, “तू तुझा हात तुझ्या छातीवर ठेव,”
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तेव्हा मोशेने आपला हात आपल्या छातीवर ठेवला; मग त्याने
आपला हात बाहेर काढला तेव्हा तो कोडाने बफार्सारखा पांढरा
झाला; 7 मग देव म्हणाला, “आता पुन्हा तुझा हात तुझ्या
छातीवर ठेव.” तेव्हा मोशेने तसे केले. मग त्याने आपला
हात छातीवरून काढला तेव्हा तो शरीराच्या इतर भागांपर्माणे
होऊन तो पुन्हा पवूी र्सारखा झाला. 8 मग परमेश्वर बोलला,
“जर ते तुझ्यावर िवश्वास ठेवणार नाहीत, व पिहल्या िचन्हामुळे
तुझा शब्द ऐकणार नाहीत तर दुसर्या िचन्हामुळे ते तुझ्यावर
िवश्वास ठेवतील. 9 ही दोन्ही िचन्हे दाखवल्यावरही त्यांनी जर
तुझ्यावर िवश्वास ठेवला नाही, तर मग नदीचे थोडे पाणी घे
आिण ते कोरड ा जिमनीवर ओत; म्हणजे तू नदीतनू घेतलेल्या
पाण्याचे कोरड ा भमूीवर रक्त होईल.” 10मगमोशे परमेश्वरास
म्हणाला, “परंतु हे पर्भ,ू मी तुला खरे ते सांगतो; मी काही
बोलका नाही; मी पवूी र्ही नव्हतो आिण आता तुझ्याबरोबर
बोलल्यानंतरही नाही. तुला मािहत आहे की मी तर मुखाचा
व िजव्हेचाही जड आहे.” 11 मग परमेश्वर त्यास म्हणाला,
“मनुष्याचे तोंडकोणी केले? मनुष्यास मुका िकंवा बिहरा, आंधळा
िकंवा डोळस कोण करतो? मी परमेश्वरच की नाही? 12 तेव्हा
मी सांगतो, तू आता जा. मी तुझ्या मुखाला साहाय्य होईन व
तू काय बोलावे हे मी तुला िशकवीन.” 13 परंतु मोशे म्हणाला,
हे पर्भ!ू मी तुला िवनंती करतो की, तुझ्या इच्छेस येईल
त्याच्या हाती त्यास िनरोप पाठव. 14 मग परमेश्वर मोशेवर
रागावला. तो त्यास म्हणाला, “लेवी अहरोन हा तुझा भाऊआहे
ना? त्यास चांगले बोलता येते हे मला माहीत आहे. तो तुला
भेटायला येतआहे. तुला पाहनू त्यास मनातआनंद होईल. 15तू
त्याच्याबरोबर बोलनू त्याच्या मुखात शब्द घाल. मी त्याच्या व
तुझ्या मुखांना साहाय्य होईलआिण तुम्ही काय करावे हे तुम्हास
िशकवीन. 16आिणतो तुझ्यासाठी लोकांशी बोलेल; तो तुझे मुख
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होईलआिण त्याने काय बोलावे हे सांगणारा तू त्यास देवासारखा
होशील. 17 तू आपल्या हाती ही तुझी काठी घे. िहच्या योगे तू
िचन्हे करशील.”

18 मग मोशे आपला सासरा इथर्ो याच्याकडे परत गेला. तो
त्यास म्हणाला, “मला िमसरातील माझ्या भाऊबंदांकडे जाऊ
द्या. ते अद्याप िजवंतआहेत की नाहीत ते मला पाहू द्या.” इथर्ो
मोशेला म्हणाला, शांतीने जा. 19 िमद्यान पर्ांतात असताना
परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “आता िमसर देशात परत जा. जे
लोक तुला ठार मारू पाहत होते ते आता मरण पावले आहेत.”
20 तेव्हा मोशेने आपली पत्नी व आपल्या मुलांना गाढवावर
बसवलेव त्यांना घेऊनतो िमसर देशालामाघारीजायल िनघाला.
तो देवाची काठी आपल्या हाती घेऊन चालला. 21 परमेश्वर
मोशेला म्हणाला, तू िमसरात परत जाशील तेव्हा पाहा, जे सवर्
चमत्कार मी तुझ्या हाती ठेवले आहे ते तू फारोपुढे करून दाखव.
तथािप मी त्याचे मन कठीण करीन, आिण तो लोकांस जाऊ
देणार नाही. 22 मग तू फारोला सांग की, परमेश्वर म्हणतो
इसर्ाएल माझा पुतर्, माझा ज्येष्ठ पुतर् आहे. 23 परमेश्वर
म्हणतो, मी तुला सांगत आहे की “तू माझ्या पुतर्ाला माझी
उपासना करण्याकरता जाऊ दे!” जर तू त्यास जाऊ देण्याचे
नाकारशील तर मी तुझ्या ज्येष्ठ पुतर्ाला ठार मारीन. 24 मोशे
पर्वासात असताना एके िठकाणी मुक्कामासाठी थांबला. तेव्हा
परमेश्वराने मोशेला त्या िठकाणी गाठून त्यास ठार मारण्याचा
पर्यत्न केला. 25 परंतु िसप्पोराने एक गारगोटीची धारदार
सुरी घेतली व ितने आपल्या मुलाची संुता केली. मग ितने
मुलांची अगर्त्वचा घेतली आिण ती मोशेच्या पायावर ठेवनू
ती त्यास म्हणाली, “खचीत तू माझा रक्ताने िमळवलेला पती
आहेस.” 26 तेव्हा परमेश्वराने त्यास पीडण्याचे सोडले. रक्ताने
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िमळिवलेला पती असे ितने संुतेला उदे्दशनू म्हटले. 27 मग
परमेश्वराने अहरोनाला सांिगतले, “मोशेला भेटायला रानात
जा.” तो गेला आिण देवाच्या डोंगरावर जाऊन मोशेला भेटला
आिण त्याने त्याचे चंुबन घेतले. 28परमेश्वराने त्यास जे सवर्काही
सांगनू पाठवले होते ते, जी सवर् िचन्हे करून दाखवायची आज्ञा
िदली होती ती मोशेने अहरोनाला सांिगतली. 29 मग मोशे
व अहरोन यांनी जाऊन इसर्ाएली वंशजांचे सवर् वडीलजन
एकतर् जमवले. 30 नंतर परमेश्वराने मोशेला जे काही सांिगतले
होते ते सवर् अहरोनाने लोकांस कळवले; त्यांना िचन्हे करून
दाखवली. 31 तेव्हा लोकांनी िवश्वास ठेवला. परमेश्वराने
इसर्ाएली घराण्याची भेट घेऊन त्यांचे दुःख पािहले आहे हे
त्यांनी ऐकले तेव्हा त्यांनी नमन करून त्याची उपासना केली.

5

1 या गोष्टी घडल्यानंतर, मोशे व अहरोन फारोकडे गेले
व त्यास म्हणाले, “इसर्ाएली लोकांचा देव परमेश्वर म्हणतो,
माझ्या लोकांनी माझ्यासाठी रानात उत्सव करावा म्हणनू त्यांना
जाऊ दे.” 2 फारो म्हणाला, “हा परमेश्वर कोण आहे? मी
त्याचा शब्द का ऐकावा आिण इसर्ाएलाला जाऊ द्यावे? मी
त्या परमेश्वरास ओळखत नाही. म्हणनू इसर्ाएलाला मी जाऊ
देणार नाही.” 3मगअहरोन व मोशे म्हणाले, “इबर्ी लोकांचा देव
आम्हांशी बोललाआहे. म्हणनूआम्हांला रानात तीन िदवसाच्या
वाटेवरजाऊद्यावेआिण तेथेआमचा देव परमेश्वरयालयज्ञापर्ण
करू द्यावे अशी आम्ही आपणाला िवनंती करतो. आिण आम्ही
जर असे केले नाही तर तो मरीने िकंवा तलवारीने आमच्यावर
तुटून पडेल.” 4 परंतु िमसराचा राजा फारो त्यांना म्हणाला,
“हे मोशे, हे अहरोना, तुम्ही लोकांस काम सोडून जायला का
लावता? तुम्ही आपल्या कामावर माघारी चालते व्हा. 5 फारो



5:6 xiii िनगर्म 5:17

त्यांना असेही म्हणाला, येथे आता आमच्या देशात खपू इबर्ी
आहेत आिण तुम्ही त्यांना काम करण्यापासनू थांबवत आहात.”
6 त्याच िदवशी फारोने मुकादमांना व नायकांनाआज्ञा िदली. 7तो
त्यांना म्हणाला, “तुम्ही लोकांस िवटा बनवण्याकिरताआजपयर्ंत
सतत गवत िदलेले आहे. परंतु आता त्यांना लागणारे गवत
त्यांना स्वत: शोधनू आणायला सांगा. 8 तरी पवूी र् इतक्याच
िवटा त्यांनी बनवल्या पािहजेत. त्यामध्ये काही कमी करून
स्वीकारू नका. कारण ते आळशी झाले आहेत. म्हणनूच ते
ओरड करून म्हणतात, आम्हांला जाण्याची परवानगी दे आिण
आमच्या देवाला यज्ञ करू दे. 9 तेव्हा त्यांच्यावर अिधक
काम लादनू त्यांना सतत कामात ठेवा. म्हणजे मग खोट ा
बोलण्यावर िवश्वास ठेवणार नाहीत.” 10 म्हणनूलोकांचे मुकादम
व नायक लोकांकडे जाऊन म्हणाले, “फारो असे म्हणतो, तुम्हास
िवटा बनवण्यासाठी लागणारे गवत देणार नाही. 11 तेव्हा
तुम्हास लागणारे गवत तुम्ही स्वत:च आणले पािहजे. तुमचे
काम काही कमी होणार नाही.” 12 म्हणनू मग लोक गवत
शोधण्याकरता सवर् िमसर देशभर पांगले. 13 त्यांच्यावर नेमलेले
मुकादम त्यांच्याकडून अिधक काम करवनू घेऊन पवूी र् इतक्याच
िवटा तयार करण्याकरता त्यांच्यामागे सतत तगादा लावत.
14 िमसराच्या मुकादमांनी इसर्ाएली लोकांवर नायक नेमले होते.
त्यांना फारोच्या मुकादमांनी मार देऊन िवचारले की, “तुम्ही पवूी र्
जेवढ ा िवटा बनवत होता तेवढ ा आता का बनवत नाही?”
15मग इसर्ाएली नायक तक्रार घेऊन फारोकडे गेले व म्हणाले,
“आम्ही जे तुमचे सेवक त्या आमच्याशी तुम्ही अशा पर्कारे का
वागत आहा? 16 तुम्ही आम्हांला गवत देत नाही, परंतु पवूी र्
इतक्याच िवटा बनवण्याचा हुकूम करता, आिण आता आपल्या
दासांना मार िमळत आहे. पण सारा दोष आपल्या लोकांचा
आहे.” 17फारो म्हणाला, “तुम्हीआळशीआहात, म्हणनूच तुम्ही
म्हणता, आम्हांला परमेश्वरास यज्ञ करायला जाऊ देण्याची
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परवानगी दे. 18 आता आपल्या कामावर माघारी जा. तुम्हास
गवत काही िमळायचे नाही, परंतु पवूी र्पर्मानेच िवटा तुम्ही
केल्या पािहजेत. 19 आपण संकटात आहोत हे इसर्ाएली
नायकांना समजले. कारण पवूी र् इतक्याच िवटा व रोजचे काम
त्यांना शक्य नव्हते.” 20 फारोच्या भेटीनंतर परत जाताना
त्यांना वाटेत मोशे व अहरोन भेटले; 21 तेव्हा ते मोशे व अहरोन
ह्यांना म्हणाले, “परमेश्वर तुम्हांकडे पाहो व तुम्हास िशक्षा करो.
कारण फारो व त्याचे सेवक यांच्या दृष्टीने तुम्ही आम्हांला
अपमानकारक केले आहे. आम्हांला मारून टाकण्यासाठी तुम्ही
त्यांच्या हातात जणू तलवारच िदली आहे.”

22 मग मोशेने परमेश्वराकडे परत जाऊन पर्ाथर्ना करून
म्हटले, “पर्भ,ूतू यालोकांसका तर्ास देतआहेस? पिहलीगोष्ट
म्हणजे तू मला का पाठवलेस? 23मी तुझ्या नावाने बोलण्यासाठी
फारोकडे आलो, तेव्हापासनू तो या लोकांस तर्ास देत आहे.
आिण तू आपल्या लोकांस मुक्त तर मुळीच केले नाहीस.”

6
1 तेव्हा परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “मी आता फारोला काय

करतो ते तू बघशील; मी माझे बाहुबल त्यास दाखवले म्हणजे मग
तो माझ्या लोकांस जाऊ देईल. कारण माझ्या बाहुबलामुळे तो
त्यांना आपल्या देशातनू बाहेर घालवनू देईल.”

2 मग देव मोशेला म्हणाला, “मी परमेश्वर आहे 3 मी
अबर्ाहाम, इसहाक व याकोब यांना सवर्समथर् देव* म्हणनू
पर्गट झालो; परंतु मी त्यांना परमेश्वर या माझ्या नावाने
त्यांना माहीत नव्हतो. 4 ज्या कनान देशात ते उपरी होते तो
परदेश त्यांना वतन देण्यािवषयीचा करार मी त्यांच्याशी केला
* 6:3 -शदाय
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आहे. 5 ज्या इसर्ाएलाला िमसर्यांनी दास करून ठेवले आहे
त्यांचे कण्हणे ऐकून मी आपल्या कराराची आठवण केली आहे.
6 तेव्हा इसर्ाएलाला सांग, मी तुमचा परमेश्वरआहे; मी तुम्हास
िमसर्यांच्या दास्यातनू सोडवीन आिण मी तुम्हास त्यांच्या
अिधकारातनू मुक्त करीन, आिण मी आपले सामथ्यर् दाखवनू व
सामथ्यर्शाली िनवाड ाची कृती करून तुम्हास सोडवीन. 7 मी
तुम्हास आपले लोक करून घेईन आिण मी तुमचा देव होईन.
मी तुम्हास िमसर्यांच्या दास्यातनू काढून आणतो तो मी तुमचा
देव परमेश्वर आहे हे तुम्हास समजेल. 8जो देश मी अबर्ाहाम,
इसहाक व याकोबास देण्याची मी हात वर करून शपथ वािहली
होती त्यामध्ये मी तुम्हास नेईन; व तो मी तुम्हास वतन करून
देईन. मी परमेश्वर आहे.” 9 तेव्हा मोशेने हे सवर् इसर्ाएल
लोकांस सांिगतले. परंतु त्यांच्या िबकट दास्यामुळे ते नाउमेद
झाल्यामुळे ते त्याचे म्हणणे ऐकेनात. 10 मग परमेश्वर मोशेशी
बोलला व म्हणाला, 11 “तू जाऊन िमसराचा राजा फारो याला
सांग की इसर्ाएली लोकांस तुझ्या देशातनू जाऊ दे” 12 तेव्हा
मोशे परमेश्वरास म्हणाला, “इसर्ाएली लोकांनी माझे ऐकले
नाही, तर फारो माझे कसे ऐकेल? कारण मी अिजबात चांगला
वक्ता नाही†.” 13 परमेश्वराने मोशे व अहरोन यांना इसर्ाएल
लोकांस िमसर देशातनू बाहेर नेण्यािवषयीआज्ञा देऊन इसर्ाएल
लोकांकडे आिण तसेच िमसरी राजा फारो याच्याकडे पाठवले.

. 46:8-27
14 मोशे व अहरोन यांच्या पवूर्जांपैकी पर्मुख पुरुषांची नावे

अशीः इसर्ाएलाचा ज्येष्ठ पुतर् रऊबेन. त्याची मुले हनोख,
पल्ल,ू हेसर्ोन व कमी र्. हे रऊबेनाचे कुळ. 15 िशमोनाचे पुतर्
यमुवेल, यामीन, ओहद, याखीन, जोहर व (कनानी स्तर्ी पोटी
† 6:12
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झालेला शौल); ही िशमोनाची कूळे. 16 लेवीचे आयुष्य एकशे
सदतीसवषार्चें होते. लेवीच्या वंशावळीपर्माणे त्याच्या पुतर्ांची
नावे हेः गेषो र्न, कहाथ, व मरारी. 17 गेषो र्नाचे पुतर्ः त्यांच्या
त्यांच्या कुळापर्माणे हेः गेषो र्नाचे दोन पुतर् िलब्नी व िशमी.
18 कहाथाचे पुतर्ः अमर्ाम, इसहार, हेबर्ोन व उिज्जयेल.
कहाथाचे आयुष्य एकशे तेहतीस वषार्चें होते. 19 मरारीचे
पुतर्ः महली व मशूी. लेवीची कुळे त्याच्या वंशावळीपर्माणे
ही होती. 20 अमर्ामाने आपली आत्या योखबेद िहच्याशी
लग्न केले, ितच्या पोटी त्यास अहरोन व मोशे हे दोन पुतर्
झाले. अमर्ाम एकशे सदतीस वष जगला. 21 इसहाराचे पुतर्ः
कोरह, नेफेग व िजखर्ी. 22 उिज्जयेलाचे पुतर्: िमशाएल,
एलसाफान व िसथर्ी. 23 अहरोनाने अलीशेबाशी लग्न केले.
(अलीशेबा अम्मीनादाबाची कन्या व नहशोनाची बहीण होती)
त्यांना नादाब, अबीह,ू एलाजार व इथामार ही मुले झाली.
24कोरहाचे पुतर्ः अस्सीर, एलकाना वअबीयासाफ; ही कोरहाची
कुळे. 25अहरोनाचा पुतर् एलाजार याने पुटीयेलाच्या कन्येशी
लग्न केले; ितच्या पोटी त्यास िफनहास हा पुतर् झाला. हे
सवर् लोक म्हणजे इसर्ाएलाचा पुतर् लेवी याची वंशावळ होय.
26 इसर्ाएल लोकांस िमसर देशातनू बाहेर घेऊन जा असे
परमेश्वराने ज्यांना सांिगतले होते ते अहरोन व मोशे याच
कुळातले. 27 इसर्ाएल लोकांस िमसर देशातनू बाहेर जाऊ द्यावे
असे िमसराचा राजा फारो याच्याशी जे बोलले तेच हे अहरोन
व मोशे. 28 मग िमसर देशात परमेश्वर मोशेबरोबर बोलला.
29 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “मी परमेश्वर आहे. मी तुला
सांगतो ते सवर् तू िमसराचा राजा फारो याला सांग.” 30 परंतु
मोशेने परमेश्वरासमोर उ र िदले, “मी तर चांगला वक्ता नाही.
फारो राजा माझे ऐकणार नाही.”
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7

1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “पाहा, मी तुला फारोच्या
नजरेत देवासमान महान करतो; आिण तुझा भाऊ अहरोन हा
तुझा संदेष्टा होईल; 2 ज्या आज्ञा मी तुला करीन त्या सवर् तू
अहरोनाला सांग; मग तू इसर्ाएल लोकांस हा देश सोडून जाऊ
दे,असे तू फारोला सांग. 3परंतु मी फारोचे मन कठोर करीन. मग
मी िमसर देशामध्ये आपल्या सामथ्यार्ची अनेक िचन्हे व अनेक
आश्चय दाखवीन. 4 तरीही फारो तुमचे काही ऐकणार नाही.
तेव्हा मग मीआपला हात िमसरावर चालवीनआिण त्यास जबर
िशक्षा करून मीआपली सेना, माझे लोक, इसर्ाएल वंशजयांना
िमसर देशातनू काढूनआणीन. 5आिण िमसरावरमी हात उगारून
त्यांच्यातनू इसर्ाएली लोकांस काढून आणीन, तेव्हा िमसर्यांना
कळेल की मी परमेश्वर आहे.” 6 मग मोशे व अहरोन यांनी तसे
केले. परमेश्वराने त्यांना आज्ञा केल्यापर्माणे त्यांनी केले. 7 ते
फारोबरोबर बोलले तेव्हा मोशे ऐंशी वषार्चंा व अहरोन याऐंशी
वषार्चंा होता.

. 4:1-5
8 नंतर परमेश्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, 9 “फारो

तुम्हास एखादा चमत्कार दाखिवण्यािवषयी िवचारील तेव्हा
अहरोनालाआपली काठी फारोच्या देखत जिमनीवर टाकावयास
सांग म्हणजे ितचा साप होईल.” 10 तेव्हा मोशे व अहरोन
फारोकडे गेले आिण परमेश्वराने आज्ञा केल्यापर्माणे त्यांनी
केले. अहरोनाने आपली काठी फारो व त्याचे सेवक यांच्यापुढे
टाकली आिण त्या काठीचा साप झाला. 11 तेव्हा फारो
राजाने आपले जाणते व मांितर्क बोलावले; िमसराच्या त्या
जादगूारांनी आपल्या मंतर्तंतर्ाच्या जोरावर तसाच पर्कार
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केला. 12 त्यांनीही आपल्या काठ ा जिमनीवर टाकल्या तेव्हा
त्यांचेही साप झाले, परंतु अहरोनाच्या काठीने त्यांचे साप िगळून
टाकले. 13तरी परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणे फारोचे मन कठोर
झाले आिण त्याने मोशे व अहरोन यांचे ऐकले नाही व इसर्ाएल
लोकांस जाऊ िदले नाही.

:
14मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “फारोचे मन कठीण झाले

आहे; तो इसर्ाएल लोकांस जाऊ देत नाही. 15 उद्या सकाळी
फारो नदीवर जाईल; तू साप झालेली काठी बरोबर घे आिण
नदीच्या काठी त्यास भेटण्यास उभा राहा. 16 त्यास असे सांग,
‘इब्र्यांचा देव परमेश्वर याने मला तुझ्याकडे पाठवले आहे व
त्याच्या लोकांस त्याची उपासना करावयास रानात जाऊ दे,
पण आतापयर्ंत तू ऐकले नाहीस. 17 परमेश्वर म्हणतो, की मी
परमेश्वर आहे हे त्यास यावरुन कळेल: मी नदीच्या पाण्यावर
माझ्या हातातील काठीने मारीन तेव्हा त्याचे रक्त होईल. 18मग
पाण्यातील सवर् मासे मरतील. नदीला घाण सुटेल आिण
िमसराचे लोक नदीचे पाणी िपऊ शकणार नाहीत. 19 परमेश्वराने
मोशेला म्हटले, तू अहरोनाला सांग की, आपली काठी घेऊन
िमसर देशामधील नद्यांवर, नाल्यावर, त्यांच्या तलावावर व
त्यांच्या सवर् पाण्याच्या तळ्यावर आपला हात उगार म्हणजे
त्या सवार्चें रक्त होईल, घरातील लाकडांच्या व दगडांच्या
भांड ात रक्तच रक्त होईल.” 20 तेव्हा मोशे व अहरोन यांनी
परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणे केले. अहरोनाने आपली काठी
उचलनू फारोच्या व त्याच्या अिधकार्यासमोर पाण्यावर मारली.
तेव्हा नदीतल्या सवर् पाण्याचे रक्त झाले. 21नदीतले मासे मरण
पावले व ितला घाण सुटली. त्यामुळे िमसरी लोकांस नदीतील
पाणी िपववेना. अवघ्या िमसर देशात रक्तच रक्तझाले. 22 तेव्हा
िमसराच्या जादगूारांनी आपल्या मंतर्तंतर्ाच्या जोरावर तसेच
केले. तेव्हा परमेश्वराने संिगतल्यापर्माणे फारोचे मन कठीण
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झाले. 23 नंतर फारो मागे िफरला व आपल्या घरी िनघनू गेला.
त्याने याकडेलक्ष देखील िदले नाही. 24 िमसराच्यालोकांसनदीचे
पाणी िपववेना म्हणनू त्यांनी िपण्याच्या पाण्यासाठी झरे खणले.
25 परमेश्वराने नदीला िदलेल्या तडाख्याला सात िदवस होऊन
गेले.

8
:

1 मग परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “जा आिण फारोला
सांग, परमेश्वर असे म्हणतो की, ‘माझ्या लोकांस माझी उपासना
करण्याकरता जाऊ दे. 2 जर तू त्यांना जाऊ िदले नाहीस
तर मी तुझा सारा देश बेडकांनी पीडीन. 3 नदीत बेडकांचा
सुळसुळाट होईल. बेडूक नदीतनू तुझ्या वाड ात झोपण्याच्या
खोलीत, अंथरुणात तसेच तुझ्या सेवकांच्या व अिधकार्यांच्या
घरात, तुझ्या भट्ट ात आिण काथवटीत येतील. 4 तुझ्या,
तुझ्या सेवकांच्या व लोकांच्या अंगावर बेडूक चढतील.” 5 मग
परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोनाला त्याच्या हातातील
काठी नद्या, नाले तलाव यांच्या जलावर लांब कर म्हणजे मग
बेडूक िमसर देशावर चढून येतील.” 6 मग अहरोनाने आपला
हात िमसराच्या जलाशयावर लांब केला तेव्हा बेडूक बाहेर
आले आिण त्यांनी अवघा िमसर देश व्यापनू टाकला. 7 तेव्हा
जादगूारांनी मंतर्तंतर्ाच्या योगे तसेच केलेआिण िमसर देशावर
आणखी बेडूक आणले. 8 मग फारोने मोशे व अहरोन यांना
बोलावनू आणले. फारो त्यांना म्हणाला, “हे बेडूक माझ्यापासनू,
व माझ्या लोकांपासनू दरू करण्याकिरता तुमच्या परमेश्वरास
िवनंती करा. मग तुमच्या परमेश्वराची उपासना करण्याकिरता
मी तुम्हा लोकांस जाऊ देईन.” 9 मोशे फारोला म्हणाला, “मग
बेडूक तुम्हापासनू व तुमच्या घरातनू दरू होतील आिण फक्त
नदीत राहतील. मी तुमच्यासाठी, तुमच्या लोकांसाठी व तुमच्या
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सेवकांसाठी कोणत्या वेळी पर्ाथर्ना करावी हे सांगण्याचा मान
माझ्याऐवजी तुला असो.” 10 फारोने उ र िदले, “उद्या.”
तेव्हा मोशे म्हणाला, “तुमच्या म्हणण्यापर्माणे होईल अशा
पर्कारे तुम्हास समजेल की आमच्या परमेश्वरासारखा कोणीच
देव नाही. 11 बेडूक तुम्हापासनू, तुमच्या घरातनू, तुमचे सेवक
व तुमचे लोक यांच्यापासनू िनघनू जातील; ते फक्त नदीत
राहतील.” 12 मग मोशे व अहरोन फारोपासनू िनघनू गेले
आिण फारोवर बेडूक आणले होते त्यािवषयी मोशेने परमेश्वरास
पर्ाथर्ना केली. 13मग परमेश्वराने मोशेच्या िवनंतीपर्माणे केले.
तेव्हा घरादारात, अंगणात व शेतात होते ते सवर् बेडूक मरून गेले.
14लोकांनी ते गोळा करून त्यांचे ढीग केले आिण त्यामुळे सवर्
देशात घाण वास येऊ लागला. 15 बेडकांची पीडा दरू झाली हे
फारोने पािहले आिण त्याचे मन पुन्हा कठीण झाले. त्याने त्यांचे
ऐकले नाही. परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणेच हे झाले.

:
16मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “अहरोनाला त्याची काठी

जिमनीवरील धुळीवर मारण्यास सांग म्हणजे मगअवघ्या िमसर
देशभर धुळीच्या उवा बनतील.” 17 त्याने तसे केले. अहरोनाने
आपल्या हातातली काठी जिमनीवरील धुळीवर मारली, आिण
त्यामुळे सगळ्या िमसर देशात धुळीच्या उवाच उवा बनल्या;
त्या पशूंवर व मनुष्यांवर चढल्या. 18 जादुगारांनी त्यांच्या
मंतर्ततर्ांच्या जोरावर उवा उत्पन्न करण्याचा पर्यत्न केला,
परंतु त्यांना धुळीतनू उवा बनिवताआल्या नाहीत; पशू व मनुष्य
उवांनी भरून गेले. 19 तेव्हा जादगूारांनी फारोला सांिगतले की,
“यामध्ये देवाचा हातआहे.” परंतु फारोने मनकठीण केले व त्यांने
त्यांचे ऐकायचे नाकारले. परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणेच तसे
झाले.

:
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20 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “सकाळी लवकर ऊठ
आिण फारो नदीवर जाईल तेव्हा त्याच्यापुढे उभा राहा. त्यास
असे सांग की परमेश्वर म्हणतो, माझी उपासना करण्यासाठी
माझ्या लोकांस जाऊ दे. 21जर तू त्यांना जाऊ देणार नाहीस तर
मग तुझ्या घरात, तुझ्यावर, तुझ्या सेवकांवर गोमाशा येतील.
अवघ्या िमसर देशातीलघरेगोमाशांच्याथव्यांनीभरूनजातील.
गोमाशांचे थवे अंगणात व जिमनीवरही येतील. 22 तर ज्या
गोशेन पर्ातांत माझे लोक राहतात, तो मी त्या िदवशी वेगळा
करीन, तेथे गोमाश्यांचे थवे जाणार नाहीत. यावरुन पृथ्वीवर
मीच परमेश्वर आहे हे तुला समजेल. 23 तेव्हा उद्या माझ्या
लोकांशी वागताना आिण तुमच्या लोकांशी वागताना मी भेद
करीन*. उद्या हा चमत्कार होईल.” 24अशा रीतीने परमेश्वराने
केले. िमसर देशात गोमाशांचे थवेच्या थवे आले. ते फारोच्या
घरात व त्याच्या सेवकांच्या घरात व सगळ्या िमसर देशात
गोमाशाचे थवेच्या थवे आले. गोमाश्यांच्या या थव्यांनी िमसर
देशाची नासाडी केली. 25 म्हणनू मग फारोने मोशे व अहरोन
यांना बोलावनू आणले व त्यांना सांिगतले, “तुम्ही तुमच्या
देवाला आमच्या येथेच म्हणजे आमच्या देशातच यज्ञ करा.”
26 परंतु मोशे म्हणाला, “तसे करणे योग्य होणार नाही, कारण
आमचा देव परमेश्वर ह्याला आम्ही जो यज्ञ करणार आहो तो
यज्ञ तुम्हा िमसरी लोकांच्या दृष्टीने िकळसवाणा असेल, त्यामुळे
आम्ही तो िमसरी लोकांसमोर केला तर ते आम्हांवर दगडफेक
करायचे नाहीत काय? 27 तर आम्हांला रानात तीन िदवसाच्या
वाटेवर जाऊ द्या. आमचा देव परमेश्वर ह्याने आम्हांला सांगेल
त्यापर्माणे त्यास यज्ञ करू.” 28 तेव्हा फारो म्हणाला, “मी
तुम्हास तुमचा देव परमेश्वर ह्याला यज्ञ करण्याकिरता रानात
जाऊ देण्याची परवानगी देतो. पण तुम्ही फार दरू जाऊ नका.
माझ्यासाठी पर्ाथर्ना करा.” 29 मोशे म्हणाला, “पाहा, मी
तुमच्यापासनू जातो आिण फारो व त्याचे सेवक या सवार्पंासनू
* 8:23
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उद्या गोमाशांचे थवे दरू करण्याकिरता परमेश्वरास िवनंती करतो.
परंतु परमेश्वरासाठी यज्ञ करण्यास जाणार्या आमच्या लोकांस
तुम्ही पुन्हा फसवू नये.” 30 तेव्हा मोशे फारोपासनू िनघनू
गेला आिण त्याने परमेश्वराची पर्ाथर्ना केली. 31 या पर्कारे
परमेश्वराने मोशेची िवनंती मान्य केली व त्याने फारो, त्याचे
सेवक व त्याचे लोक यांच्यापासनू सवर् गोमाशाचे थवे दरू केले.
तेथे एकही गोमाशी रािहली नाही. 32 परंतु फारोने पुन्हा आपले
मन कठोर केले आिण त्याने इसर्ाएली लोकांस जाऊ िदले नाही.

9
:

1 नंतर परमेश्वराने मोशेला फारोकडे जाऊन असे बोलण्यास
सांिगतले, “इब्र्यांचा देव परमेश्वर म्हणतो, ‘माझी उपासना
करण्याकिरता माझ्या लोकांस जाऊ दे.’ 2 जर तू त्यांना
जाण्यापासनू सतत असाच नाकारीत राहशील व जर तू त्यांना
मागे ठेवनू घेशील. 3 तर पाहा, घोडे, गाढवे, उंट, गुरेढोरे
व शेरडेमें ढरांचे कळप, ही जी तुझी जनावरे रानांत आहेत
त्यांच्यावर परमेश्वराचा हातपडेल. भयंकरमरी उदभ्वेल. 4परंतु
परमेश्वर इसर्ाएलाची व िमसराची गुरेढोरे यांच्यात भेद करील;
इसर्ाएली लोकांचे एकही जनावर मरणार नाही.” 5 याकिरता
परमेश्वराने वेळही नेमलेली आहे. “या देशात उद्या हे सवर् घडून
येईल.” 6 दुसर्या िदवशी परमेश्वराने ही गोष्ट केली आिण
िमसरमधील सवर् गुरे मरण पावली. परंतु इसर्ाएल लोकांच्या
गुरांपैकी एकही मरण पावले नाही. 7फारोने बारकाईने चौकशी
केलीआिण पाहा, इसर्ाएललोकांच्या जनावरांपैकी एकही मरण
पावले नव्हते. तरीपण फारोचे मन कठीणच रािहले. त्याने
इसर्ाएल लोकांस जाऊ िदले नाही.

:
. 28:27
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8 नंतर परमेश्वर मोशे व अहरोन यांना म्हणाला, “मोशेने
ओंजळभर भट्टीची राख घेऊन फारोदेखत आकाशाकडे
उधळावी. 9 त्या राखेचे बारीक कण सगळ्या िमसरभर पसरतील
आिण त्यांच्या स्पशार्ने मनुष्यांना व पशूंना फोड येऊन गळवे
येतील.” 10 तेव्हा मोशे व अहरोन यांनी भट्टीतनू राख घेतली
व ते फारो राजासमोर उभे रािहले. मोशेने ती राख हवेत
उधळली आिण त्यामुळे मनुष्यांना व पशूंना फोड व गळवे
आले. 11 गळव्यामुळे जादगूारांना मोशेपुढे उभे राहवेना. कारण
जादगूारांना व सवर् िमसरी लोक यांना गळवेआली होती. 12परंतु
परमेश्वराने फारोचे मन कठीण केले आिण त्याने मोशे व अहरोन
यांचे ऐकले नाही, व लोकांस जाऊ िदले नाही. परमेश्वराने
मोशेला असे सांिगतलेच होते.

:
13मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू पहाटेस उठून फारोपुढे

उभा राहा; आिण त्यास सांग की इब्र्यांचा देव परमेश्वर असे
म्हणतो, माझी उपासना करण्याकिरता माझ्या लोकांस जाऊ
दे. 14 कारण या वेळेस मी आपल्या सवर् पीडा तुझ्यावर,
तुझ्या सेवकांवर व तुझ्या लोकांवर पाठवीन म्हणजे सवर् पृथ्वीवर
माझ्यासारखा कोणी देव नाही, हे यावरुन तुला कळेल. 15 मी
आपला हात उगारून तुझ्यावर व तुझ्या लोकांवर मरीचा पर्हार
केला असता तू पृथ्वीवरून नष्ट झाला असता. 16 परंतु मी
तुला एका हेतनेू ठेवले आहे की मी तुला माझे सामथ्यर् दाखवावे
आिण माझे नाव सवर् पृथ्वीवर िवख्यात व्हावे यासाठीच मी तुला
राखले आहे. 17 तू अजनूही माझ्या लोकांिवरुद्ध आहेस. तू
त्यांना जाऊ देत नाहीस. 18 म्हणनू उद्या याच वेळेस मी गारांचा
असा काही वाईट वादळी वषार्व िमसरावर आणीन की असा
गारांचा वादळी वषार्व िमसर राष्ट्राची स्थापना झाल्यापासनू
कधी आला नाही. 19 तर आता माणसे पाठवनू रानांतनू तुझी
गुरेढोरे व दुसरे जे काही रानातअसेल तेआण. कारणजर एखादा
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मनुष्य िकंवा पशू शेतात राहील तर तो मारला जाईल. जे जे
तुम्ही तुमच्या घरात गोळा करून ठेवणार नाही त्यावर गारांचा
भडीमार पडेल.” 20फारोच्या सेवकांपैकी काहीनंा परमेश्वराच्या
संदेशाची भीती वाटली त्यांनी लगेच आपली गुरेढोरे व गुलाम
यांना आसर्याला घरी आणले व सुरिक्षत जागी ठेवले. 21 परंतु
इतर सेवकांनी परमेश्वराच्या संदेशाकडे दुलर्क्ष केले व रानांतील
त्यांचे सवर् दास व गुरेढोरे, रानात राहू िदली. 22 परमेश्वराने
मोशेला सांिगतले, “तू आपले हात आकाशाकडे उगार आिण
मग सवर् िमसरभर गारांच्या वषार्वाला सुरुवात होईल. गारांचा
मारा सवर् लोकांवर, गुरांवर आिण िमसर देशातील सवर् शेतांवर
होईल.” 23 तेव्हा मोशेने आपली काठी आकाशाकडे उगारली
आिण मग परमेश्वराने मेघगजर्ना, लखलखणार्या िवजा व गारा
यांचा पृथ्वीवर वषार्व केला. अशा पर्कारे परमेश्वराने िमसर
देशावर भडीमार केला. 24 गारांचा मारा व त्यासोबत िवजांच्या
अग्नीचा लोळ जिमनीवर आला. िमसर राष्ट्राची स्थापना
झाल्यापासनू गारांचे असे भयंकर व वाईट वादळ िमसरावर कधी
आले नव्हते. 25 त्या गारांच्या वादळाच्या मार्याने िमसर देशात,
मनुष्ये, गुरेढोरे वगैरे जे काही वनांत होते त्या सवार्ंवर गारांचा
मारा झाला. शेतांतील सवर् वनस्पतीवंर मारा झाला. तसेच
वनांतील सवर् मोठमोठी झाडे मोडून पडली. 26 गोशेन पर्ांतात
इसर्ाएल लोक राहत होते तेथे गारांचा मुळीच वषार्व झाला
नाही. 27फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावनूआणले व त्यांना
सांिगतले, “या वेळी मी पाप केले आहे. परमेश्वर न्यायी आहे;
मी वमाझे लोक,आम्हीअपराधीआहोत. 28 तुम्ही परमेश्वराकडे
िवनवणी करा. हा झालेला गारांचा मारा व मेघांचा गडगडाट
फार भयंकर झाला तेवढे पुरे, मी तुम्हास जाऊ देतो. तुम्ही
यापुढे राहणार नाही.” 29 मोशेने फारोला सांिगतले, “जेव्हा मी
हे शहर सोडून जाईन तेव्हा माझे हात पसरून मी परमेश्वरापुढे
िवनंती करीनआिणमग ही मेघगजर्ना व हा गारांचा मारा थांबेल;
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तेव्हा तुला कळेल की पृथ्वी परमेश्वराची आहे. 30 परंतु तू व
तुझे सेवक अजनूही परमेश्वर देवाचे भय बाळगीत नाहीत हे
मला माहीत आहे.” 31 या वेळी सातचेू दाणे तयार होऊन तो
कापणीला आला होता व जवसास बोंडे आली होती. या िपकांचा
आता नाश झाला. 32 परंतु साधा गहू व काठ ा गहू इतर
धान्यापेक्षा उिशरा िपकतात; त्याची उिशरा पेरणी झाल्यामुळे ते
अजनू उगवले नव्हते, म्हणनू त्यांचा नाश झाला नाही. 33मोशे
फारोपुढून िनघनू नगराबाहेर गेला. त्याने परमेश्वराकडे हात
पसरूनपर्ाथर्ना केली,आिण मेघगजर्ना व गारांचा वषार्व थांबला
आिण पृथ्वीवरपाऊसपडणे बंदझाले. 34पाऊस,गारा व मेघांचा
गडगडाट बंद झाल्याचे फारोने पािहले तेव्हा फारो व त्याचे
सेवक यांनी मन कठोर करून पुन्हा पाप केले. 35फारोने आपण
िदलेल्या वचनापर्माणे करण्याचे नाकारले व इसर्ाएल लोकांस
मोकळे करून त्याने जाऊ िदले नाही. परमेश्वराने मोशेद्वारे
सांिगतल्यापर्माणेच हे झाले.

10
:

. 1:2-4
1 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू फारोकडे जा. त्याचे

मन व त्याच्या सेवकांची मने मीच कठीण केली आहेत. माझ्या
सामथ्यार्ची िचन्हे त्यांच्यामध्ये दाखवावी म्हणनू मी हे केले.
2 मी िमसर्यांना कसे कठोरपणे वागवले आिण त्यांच्यामध्ये
अनेक सामथ्यार्ची िचन्हे कशी केली हे तुम्ही तुमच्या मुलांना व
नातवांना सांगावे म्हणनू मी हे केले. या पर्कारे मी परमेश्वर
आहे हे तुम्हास कळेल.” 3 मग मोशे व अहरोन फारोकडे गेले.
त्यांनी त्यास सांिगतले, “इब्र्यांचा देव परमेश्वर म्हणतो, ‘तू
माझ्यापुढे नमर् होण्याचे कोठवर नाकारशील? माझी उपासना
करण्याकिरता माझ्या लोकांस जाऊ दे. 4जर तू माझ्या लोकांस
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जाऊ देण्याचे नाकारशील, तर उद्या मी तुझ्या देशावर टोळधाड
आणीन. 5 ते टोळ सवर् जमीन झाकून टाकतील. ते इतके
असतील की तुला जमीन िदसणार नाही. गारा व पावसाच्या
तडाख्यातनू जे काही वाचलेअसेल त्यासटोळखाऊनटाकतील.
शेतांतील सवर् झाडांचा पाला ते खाऊन फस्त करतील. 6 ते
टोळ तुझी घरे, तुझ्या सेवकांची घरे, व िमसरमधील घरे, व्यापनू
टाकतील. तुझ्या वाडविडलांनी आजपयर्ंत पािहले नसतील
त्यापेक्षा िकतीतरी पटीनंी अिधक ते असतील.” नंतर मोशे
फारोसमोरून िनघनू गेला. 7 फारोचे सेवक फारोला म्हणाले,
“हा मनुष्य आम्हावर कोठपयर्ंत संकटे आणणार आहे? या
इसर्ाएलांनाआपला देव परमेश्वर ह्यांची उपासना करण्याकिरता
जाऊ द्यावे. िमसराचा नाश झाला आहे हे तुम्हास अजनू कळत
नाही काय?” 8 मोशे व अहरोन यांना पुन्हा फारोकडे आणले,
तो त्यांना म्हणाला, “जा व तुमचा देव परमेश्वर याची उपासना
करा. परंतु कोण कोण जाणार आहेत?” 9 मोशेने उ र िदले,
“आमची तरुण व वृध्द मंडळी, तसेच आम्ही, आमची मुले व
कन्या, आमचे शेरडामें ढरांचे कळप व गुरेढोरे या सवार्सं आम्ही
घेऊन जाणार. कारण आम्हांला परमेश्वराचा उत्सव करायचा
आहे.” 10 फारो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही व तुमची मुलेबाळे
यांना िमसरमधनू जाऊ िदले तर परमेश्वराची शपथ. सांभाळा,
पाहा, तुमच्या मनात काहीतरी वाईट आहे. 11 नाही! फक्त
तुमच्यातील पुरुषांनी तुमच्या परमेश्वराची उपासना करावयास
जावे. कारण तेच तर तुम्हास पािहजे आहे.” त्यानंतर त्यांना
फारोपुढून घालवनू िदले. 12मग परमेश्वराने मोशेला सांिगतले,
“आपली काठी िमसर देशावर उगार म्हणजे टोळधाड येईल!
ते टोळ िमसर देशभर पसरतील आिण पाऊस व गारा यांच्या
सपाट ातनू वाचलेल्या वनस्पती खाऊन टाकतील.” 13 मग
मोशेने आपल्या हातातील काठी िमसर देशावर उगारली तेव्हा
परमेश्वराने एक िदवसभर व रातर्भर पवूकडून वारा वाहिवला,
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तेव्हा सकाळी वार्याबरोबर टोळच टोळ आले. 14 ते उडत
आले व अवघ्या िमसर देशभर जिमनीवर पसरले. इतके टोळ
ह्यापवूी र् िमसर देशावर कधी आले नव्हते व इतके येथनू पुढेही
कधी येणार नाहीत. 15 त्या टोळांनी सवर् जमीन झाकून टाकली,
आिण त्यांच्या आकाशात उडण्यामुळे सवर् देशभर अंधार पडला.
गारांच्या तडाख्यातनू वाचलेल्या वनस्पती आिण झाडावरील
वाचलेली फळे त्यांनी खाऊन फस्त केली; आिण िमसरातील
कुठल्याच झाडाझुडपांवर एकही पान रािहले नाही. 16 फारोने
तातडीने मोशे व अहरोन यांना बोलावनू आणले. तो म्हणाला,
“तुमचा देव परमेश्वर याच्यािवरुद्ध व तुम्हािवरुध्द मी पाप केले
आहे. 17 तेव्हा या वेळी माझ्या पापाबद्दल मला क्षमा करा आिण
हे टोळ माझ्यापासनू दरू करण्याकिरता तुमचा देव परमेश्वर
याकडे पर्ाथर्ना करा.” 18मोशे फारोसमोरून िनघनू गेला व त्याने
परमेश्वराची पर्ाथर्ना केली. 19 तेव्हा परमेश्वराने पिश्चमेकडून
जोराचा वारा वाहिवला तेव्हा त्या वार्याने सवर् टोळांना उडवनू
तांबड ा समुदर्ात लोटले. िमसरमध्ये एकही टोळ रािहला
नाही. 20 तरी परमेश्वराने फारोचे मन पुन्हा कठीण केले आिण
त्याने इसर्ाएल लोकांस जाऊ िदले नाही.

:
21 मग परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “तू आपला हात

आकाशात उंच कर म्हणजे अवघा िमसर देश अंधारात गडप
होईल तो अंधार इतका दाट असेल की तुम्हास चाचपडत जावे
लागेल.” 22 तेव्हा मोशेने आपला हात आकाशाकडे उभािरला
आिण तीन िदवस सवर् िमसर देशात िनिबड अंधकार झाला.
23 कोणालाही काहीही िदसेना आिण म्हणनू कोणीही उठून
तीन िदवस आपले घर सोडून गेले नाही; परंतु िजथे इसर्ाएली
लोकांची वस्ती होती तेथे पर्काश होता. 24 तेव्हा फारोने मोशेला
बोलावले. तो म्हणाला, “तुम्ही जा व तुमच्या परमेश्वराची
उपासना करा. तुम्ही तुमची मुलेबाळेही बरोबर न्या. परंतु
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तुमचे कळप व गुरेढोरे येथेच रािहली पािहजेत.” 25 मोशे
म्हणाला, “आमचा देव परमेश्वर याच्यासाठी यज्ञ करण्यास
यज्ञपशू व होमबली तू आमच्या हाती िदले पािहजेत. 26 यज्ञ
व होमापर्णासाठी आम्ही आमची गुरेढोरेही आमच्याबरोबर नेऊ.
एक खरूही आम्ही मागे ठेवणार नाही. आमचा देव परमेश्वर
याला यज्ञ व होमापर्ण करण्यासाठी यातनूच घ्यावे लागेलआिण
परमेश्वराची सेवा करण्यास आम्हांला काय लागेल ते आम्ही
तेथे पोहचेपयर्ंत सांगता येणार नाही;” 27परमेश्वराने फारोचे मन
पुन्हा कठीण केले. तेव्हा फारो इसर्ाएली लोकांस जाऊ देईना.
28मगफारो मोशेवरओरडला व म्हणाला, “तू येथनू चालता हो!
आपले तोंड मला पुन्हा दाखवू नकोस! यानंतर तू आपले तोंड
मला दाखवशील त्या िदवशी तू मरशील!” 29मोशे म्हणाला, “तू
बरोबर बोललास, मी तुझे तोंड पुन्हा कधीही पाहणार नाही!”

11
:

. 3:21-22; 12:35-36
1मगपरमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “मी फारोवर व िमसरावर

आणखी एक पीडा आणीन. त्यानंतर फारो तुम्हास येथनू
जाऊ देईल; तो तुम्हास जाऊ देईल तेव्हा तो तुम्हास सवर्स्वी
ढकलनू काढून लावील, 2 तू लोकांच्या कानांत सांगनू ठेव की,
पर्त्येक पुरुषाने आपल्या शेजार्यापासनू व पर्त्येक स्तर्ीने
आपल्या शेजारणीपासनू सोन्याचांदीचे दािगने मागनू घ्यावे.”
3 िमसरी लोकांची इसर्ाएली लोकांवर कृपादृष्टी होईल असे
परमेश्वराने केले. िमसराचे सवर् लोक आिण फारोचे सेवक यांच्या
दृष्टीने मोशे फार महान पुरुष होता. 4 मोशे लोकांस म्हणाला,
“परमेश्वर म्हणतो, मध्यरातर्ी मी िमसरातनू िफरेन 5 आिण
तेव्हा िमसराच्या िसंहासनावर िवराजमान असलेल्या फारोपासनू
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तो जात्यावर बसणार्या दासीपयर्ंत सवार्चें ज्येष्ठ पुतर् व गुरांचे
पर्थम वत्सदेखील मरतील. 6 िमसर देशात पवूी र् कधीही झाला
नव्हताआिण भिवष्यात कधीही होणार नाही असा मोठाआकांत
होईल. 7 परंतु इसर्ाएल लोकांवर िकंवा त्यांच्या जनावरांवर
कुतर्ा देखील भंुकणार नाही यावरुन मी परमेश्वर इसर्ाएली व
िमसरांच्यामध्ये कसा भेद ठेवतो हे तुम्हास कळून येईल. 8 मग
हे सवर् तुमचे दास म्हणजे िमसरी लोक माझ्या पाया पडून माझी
उपासना करतील. ते म्हणतील, तुम्ही तुमच्या सवर् लोकांसह व
पिरवारासह येथनू िनघनूजा.” मग त्यानंतर रागाने संतप्त होऊन
मोशे फारोला सोडून िनघनू गेला. 9 परमेश्वराने मोशेला म्हटले,
“फारो तुमचे ऐकणार नाही मी िमसर देशात पुष्कळआश्चयर्कारक
गोष्टी कराव्यात म्हणनू असे होईल.” 10आिण मोशे व अहरोन
यांनी सवर् आश्चय फारोपुढे केली; परंतु परमेश्वराने फारोचे मन
कठीण केले आिण त्याने त्याच्या देशातनू इसर्ाएल लोकांस
बाहेर जाऊ िदले नाही.

12
. 9:1-14; . 16:1-8; . 45:21-25

1 मग मोशे व अहरोन िमसर देशामध्ये असताना परमेश्वर
त्यांच्याशी बोलला. तो म्हणाला, 2 “हा मिहना तुमच्यासाठी
आरंभीचा मिहना व्हावा. तुमचा हा वषार्चा पिहला मिहना व्हावा.
3इसर्ाएलाच्या सवर् मंडळीला सांग की या मिहन्याच्या दहाव्या
िदवशी पर्त्येक मनुष्याने आपल्या कुटंुबातील लोकांकरता एक
कोकरू घ्यावे. 4आिण एक कोकरू, खाण्यासाठी घरातील माणसे
थोडी असली तर त्याने आपल्या शेजार्याच्या संख्येपर्माणे
कोकरू घ्यावे. पर्त्येकाच्या आहाराच्या मानाने एक कोकरू
िकती मनुष्यांना पुरेल याचा अंदाज घ्यावा. 5 तो कोकरा एक
वषार्चा नर असावा व तो पणूर्पणे िनदो र्ष असावा, तो कोकरा
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मेंढरातला िकंवा बोकडातला असावा. तुम्हास वाटेल तो घ्यावा.
6 या पिहल्या मिहन्याच्या चौदाव्या िदवसापयर्ंत तो राखनू
ठेवावा. संध्याकाळी इसर्ाएली मंडळीतील लोकांनी त्यास
वधावे. 7 त्या कोकर्याचे रक्त घेऊन ते ज्या घरात त्याचे
मांस खाणार आहेत त्याच्या दोन्ही दारबाह्यांना व चौकटीच्या
कपाळपट्टीवर लावावे. 8 त्याच रातर्ी त्याचे मांस िवस्तवावर
भाजनू कडू भाजी व बेखमीर भाकरीबरोबर खावे. 9 तुम्ही त्याचे
मांस कच्चेच िकंवा पाण्यात िशजवनू खाऊ नये तर िवस्तवावर
भाजनू खावे; त्याची मंुडी, पाय व आतडी हीसुद्धा खावीत.
10 त्यातलेकाहीहीसकाळपयर्ंत ठेवू नयेआिणसकाळपयर्ंतकाही
उरलेच तर ते आगीत जाळून टाकावे. 11 ते तुम्ही या पर्कारे
खावे: तुमच्या कमरा कसनू, पायांत जोडे घालनू आिण हातात
काठी घेऊन, ते घाईघाईने खावे*; हा परमेश्वराचा वल्हांडण सण
†आहे. 12 आज रातर्ी मी िमसर देशात िफरेन आिण त्यातील
मनुष्य व पशू या सवार्चें पर्थम जन्मलेले मी मारून टाकीन,
आिण िमसर देशातील सवर् दैवतांना िशक्षा करीन. मी परमेश्वर
आहे. 13 परंतु तुमच्या घरांच्या दारावरील रक्त ही एक खणू
असेल. मी जेव्हा रक्त पाहीन तेव्हा तुम्हास ओलांडून मी पुढे
जाईन. मी िमसर देशाला मारीन तेव्हा कोणताही अनथर् तुम्हावर
येणार नाही व तुमचा नाश होणार नाही 14 हा िदवस तुम्हास
आठवणीदाखल होईल, हा िदवस परमेश्वरासाठी तुम्ही िवशेष
उत्सवाचा सण म्हणनू पाळावा. तुमच्या वंशजांनी येथनू पुढे हा
सण िपढ ानिपढ ा कायमचा िवधी समजनू पाळावा. 15 सात
िदवस बेखमीर भाकर खावी; पिहल्या िदवशी तुम्ही पर्त्येकाने
आपल्या घरातील सवर् खमीर काढून टाकावे. तुम्हातील
जर कोणी खमीर घातलेली भाकर खाईल तर त्यास तुम्ही
इसर्ाएल लोकांमधनू बाहेर टाकावे. 16 या सणाच्या पिहल्या

* 12:11 † 12:11
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व शेवटल्या म्हणजे सातव्या िदवशी पिवतर् मेळा भरवावा; या
दोन्ही िदवशी काही काम करू नये. फक्त खाण्यािपण्याच्या
कामािशवाय इतर कोणतेही काम करु नये. 17 या पर्कारे
बेखमीर भाकरीच्या सण पाळावा. कारण याच िदवशी मी
तुम्हा सवार्नंा िमसर देशातनू बाहेर काढून आणले. म्हणनू हा
िदवस िपढ ानिपढ ा कायमचा िवधी म्हणनू पाळावा. 18 तेव्हा
पिहल्या मिहन्यातील चौदाव्या िदवसाच्या संध्याकाळपासनू ते
त्या मिहन्याच्या एकिवसाव्या िदवसाच्या संध्याकाळपयर्ंत तुम्ही
बेखमीर भाकरी खाव्या. 19 या सात िदवसात तुमच्या घरात
खमीर नसावे; कारण जो कोणी एखादी खिमराची वस्तू खाईल
मग तो परदेशी असो, िकंवा स्वदेशी असो त्यास इसर्ाएलाच्या
मंडळीतनू बाहेर टाकावे. 20 त्या िदवशी कोणीही खमीर खाऊ
नये; तुम्ही घरोघरी बेखमीर भाकरच खावी.” 21 मग मोशेने
इसर्ाएलीलोकांच्यासवर् वडीलधार्यालोकांसएकतर् बोलावले.
तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही आपापल्या घराण्यापर्माणे एकएक
कोकरू घ्यावे; आिण वल्हांडण सणाच्या यज्ञाकिरता त्याचा वध
करावा. 22 मग एजोब झाडाची जुडी घेऊन त्या पातर्ातील
कोकराच्या रक्तात बुचकाळावी आिण त्याचे रक्त दाराच्या
दोन्ही बाजूंच्या चौकटीनंा व कपाळपट्टीवर लावावे, आिण
सकाळपयर्ंत कोणीही घराबाहेर जाऊ नये. 23 कारण त्या वेळी
परमेश्वर िमसरामधील पर्थम जन्मलेल्यांना ठार मारण्यासाठी
िफरणार आहे; तो जेव्हा घराच्या दारावरील कपाळपट्टीवर व
दाराच्या चौकटीच्या दोन्ही बाजलूा लावलेले रक्त पाहील तेव्हा
तो ते दार ओलांडून जाईल; नाश करणार्याला तुमच्या घरात
जाऊ देणार नाही. 24हा िवधी तुम्हास व तुमच्या पुतर्पौतर्ाला
िनरंतरचा आहे असे समजनू तो पाळावा. 25 परमेश्वर त्याच्या
वचनानुसार जो देश तुम्हास देणार आहे त्यामध्ये तुम्ही जाल
तेव्हा तुम्ही हा उपासनेचा पर्कार म्हणनू पाळावा. 26 जेव्हा
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तुमची मुलेबाळे तुम्हास िवचारतील की या उपासनेचा अथर्
काय आहे? 27 तेव्हा तुम्ही त्यांना सांगा, हा परमेश्वराच्या
वल्हांडणाचा यज्ञ आहे; कारण आम्ही जेव्हा िमसरमध्ये होतो
तेव्हा त्या िदवशी परमेश्वराने िमसराच्या लोकांस मारले व
आपल्या घरांना वाचवले त्या वेळी तो िमसरातील इसर्ाएलांची
घरे ओलांडून गेला, हे ऐकून लोकांनी नतमस्तक होऊन दंडवत
घातले. 28 परमेश्वराने मोशे व अहरोन यांना आज्ञा िदली होती
म्हणनू इसर्ाएल लोकांनी त्यांच्या सांगण्यापर्माणे केले.

:
. 11:1-10

29 मध्यरातर्ी असे झाले की िमसर देशातील िसंहासनारूढ
असलेल्या फारोच्या ज्येष्ठ पुतर्ापासनू तर तुरंुगात पडलेल्या
कैद्याच्या ज्येष्ठ पुतर्ापयर्ंत सवर् आिण तसेच गुराढोरांपैकी सवर्
पर्थमवत्सपरमेश्वराने मारूनटाकले. 30रातर्ीच्या वेळीफारो,
त्याचे सवर् सेवक आिण सगळे िमसराचे लोक जागे झाले आिण
िमसर देशात मोठा हाहा:कार उडाला, कारण ज्यात कोणी मरण
पावले नाही असे एकही घर रािहले नाही. 31 तेव्हा रातोरात
फारोने मोशे व अहरोन यांना बोलावनू आणले फारो त्यांना
म्हणाला, तुम्ही व तुमचे सवर् इसर्ाएल लोक माझ्या लोकांतनू
िनघनू जा आिण तुम्ही म्हणता त्यापर्माणे जाऊन तुमच्या
परमेश्वराची उपासना करा. 32आिण तुम्ही म्हणता त्यापर्माणे
तुमचे कळप, व गुरेढोरे ही तुमच्याबरोबर घेऊन चालते व्हा,
आिण जाताना मलाही आशीवार्द द्या. 33 लोकांनी देशातनू
तात्काळ िनघनूजावे म्हणनू िमसरी लोकांनी त्यांच्यामागे तगादा
लावला; कारण ते म्हणाले, आम्ही सवर्जण मेलोच आहोत.”
34 इसर्ाएल लोकांनी आपली मळलेली कणीक खमीर न घालता
तशीच काथवटीसहीत कापडात गंुडाळून आपल्या खांद्यावर
घेतली. 35इसर्ाएली लोकांनी मोशेने त्यांना सांिगतल्यापर्माणे
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आपल्या िमसर्याजवळजाऊन कपडे, सोन्यारुप्याचे दागदािगने
मागनू घेतले.

36 िमसरी लोकांची कृपादृष्टी इसर्ाएल लोकांवर होईल असे
परमेश्वराने केले आिण म्हणनू त्यांनी जे जे मािगतले ते ते
त्यांनी त्यांना िदले. अशा पर्कारे त्यांनी िमसरी इसर्ाएल
लोकांस लुटले. 37 तेव्हा इसर्ाएल लोक िमसर देशामधनू
िनघनू रामसेस शहरापासनू पर्वास करीत सुक्कोथ नगरास गेले.
मुलेबाळे सोडून ते सवर्जण िमळून सुमारे सहा लाख होते.
38 त्यांच्या सोबत लोकांचा िमशर् समुदाय गेला. तसेच पुष्कळ
कळप, गुरेढोरे, जनावरे होती. 39 त्यांनी आपल्याबरोबर िमसर
देशातनू मळलेली कणीकआणली होती. त्यांना बेखमीर भाकरीच
भाजाव्या लागल्या. त्यांना जबरीने बाहेर काढण्यात आले होते.
त्यांना थांबण्यास वेळ नव्हता. तसेच खावयास काही िवशेष
जेवण करता आले नाही; 40 इसर्ाएली लोक िमसर देशामध्ये
येऊन चारशे तीस वष रािहले होते. 41मग चारशे तीस वषार्ंच्या
अखेरीस बरोबर त्याच िदवशी परमेश्वराच्या सवर् सेना िमसर
देशातनू बाहेर िनघाल्या. 42 परमेश्वराने त्यांना िमसर देशातनू
बाहेर कािढले याकिरता ही परमेश्वरासाठी जागरणाची रातर्
म्हणनू अवश्य पाळावी. इसर्ाएल लोकांनी िपढ ानिपढ ा ही
रातर् परमेश्वरासाठी जागरणाची म्हणनू अवश्य पाळावी.

. 17:9-14; . 12:1-13
43परमेश्वराने मोशे वअहरोनयांना सांिगतले, “वल्हांडणसण

पाळण्यािवषयीचे िनयम असे आहेत. कोणाही परदेशी मनुष्याने
वल्हांडणाचे भोजन खाऊ नये. 44 परंतु जर कोणी एखादा गुलाम
िवकत घेतला असेल आिण त्याची संुता त्याने करवनू घेतली
असेल तर मग त्याने त्यातले खावे; 45 परंतु उपरा मनुष्य िकंवा
मोलकरी ह्यांपैकी कोणीही ते खाऊ नये. 46 पर्त्येक इसर्ाएली
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कुटंुबाने आपले वल्हांडण सणाचे भोजन एकाच घरात खाल्ले
पािहजे; ते भोजन घराबाहेर नेऊ नये. यज्ञपशचेू कोणतेही हाड
मोडू नये. 47 सवर् इसर्ाएल मंडळीने हा सण पाळलाच पािहजे.
48 परदेशीय एकजण तुम्हाबरोबर राहत असेल व जर त्यास
परमेश्वराच्या वल्हांडण सणाच्या भोजनात सहभागी होण्याची
इच्छा असेल तर त्याने संुता करून घेतलीच पािहजे. म्हणजे मग
तो इसर्ाएल लोकांसारखा रिहवासी होईल. मग त्याने वल्हांडण
सणाच्या भोजनात सहभागी व्हावे; परंतु त्याने संुता करून
घेतली नाहीतर त्यास त्यातले काही खाता येणार नाही. 49 हे
िनयम सवार्संाठी सारखेच आहेत, मग तो इसर्ाएली असो िकंवा
तुमच्या देशात राहणारा इसर्ाएली नसलेलाकोणी परदेशीअसो.
पर्त्येकासाठी सारखेच िनयम आहेत.” 50 तेव्हा परमेश्वराने
मोशे व अहरोन यांना ज्या आज्ञा िदल्या त्या सवर् इसर्ाएली
लोकांनी पाळल्या. 51अशा रीतीने त्याच िदवशी परमेश्वराने सवर्
इसर्ाएलीलोकांच्या सशस्तर् टोळ्या करून त्यांना टोळीटोळीने
िमसर देशातनू बाहेर काढून आणले.

13

1 मग परमेश्वर मोशेशी बोलला व म्हणाला, 2 “इसर्ाएली
लोकांमध्ये मनुष्याचा व पशचूा या दोहोंचे पर्त्येक पर्थम
जन्मलेले सवर् नर माझ्यासाठी पिवतर् कर. पर्थम जन्मलेले ते
माझे आहेत.”

. 12:14-20
3 मोशे लोकांस म्हणाला, “आजच्या िदवसाची आठवण ठेवा.

तुम्ही िमसर देशात गुलाम म्हणनू होता; परंतु या िदवशी
परमेश्वराने आपल्या हाताच्या बळाने तुम्हास गुलामिगरीतनू
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सोडवनू बाहेर आणले म्हणनू तुम्ही खमीर घातलेली भाकर खाऊ
नये. 4आजअबीब मिहन्यात तुम्ही िमसर सोडून िनघतआहात.
5 परमेश्वराने तुमच्या पवूर्जांशी शपथपवूर्क करार केला होता
की कनानी, िह ी, अमोरी, िहव्वी व यबसूी ह्याच्या देशात,
जेथे दुधामधाचे पर्वाह वाहतात त्या देशातआणल्यानंतर तुम्ही
या मिहन्यात ही सेवा करावी. 6 या सात िदवसात तुम्ही
बेखमीर भाकर खावी. सातव्या िदवशी परमेश्वरासाठी तुम्ही हा
सण पाळावा; 7 या सात िदवसात तुम्ही बेखमीर भाकर खावी.
तुमच्या देशाच्या हद्दीत कोठेही खिमराचे दशर्नसुध्दा होऊ नये.
8 या िदवशी परमेश्वराने आम्हांला िमसर देशातनू बाहेर आणले
म्हणनू आम्ही हा सण पाळीत आहोत असे तुम्ही आपल्या
पुतर्पौतर्ांना सांगावे. 9 हे िचन्ह तुझ्या हातावर, तुझ्या दोन्ही
डोळ्यांच्या मध्ये स्मारक असे असावे, परमेश्वराचा िनयम तुझ्या
मुखी असावा. कारण की परमेश्वराने बलवान भुजाने तुला िमसर
देशामधनू बाहेर आणले. 10 म्हणनू तू वषार्नुवष नेमलेल्या वेळी
हा िवधी पाळावा.

11 परमेश्वराने तुमच्या पवूर्जांना वचन िदल्यापर्माणे तो
तुम्हासआताकनानीलोक राहतअसलेल्या देशात घेऊनजाईल
वतो देश तुझ्या हाती देईल. 12 तेव्हा उदरातनू िनघालेला पर्थम
पुरुष व जनावराच्या पोटचा पर्थम वत्स यांना परमेश्वरासाठी
वेगळे करावे, सवर् नर परमेश्वराचे होत. 13 गाढवाचा पर्थम
वत्स एक कोकरू देऊन सोडवनू घ्यावा; त्याचा मोबदला काही
न िदल्यास त्याची मान मुरगाळावी. तुझ्या मुलातील पर्थम नर
मोबदला देऊनसोडवनू घ्यावा. 14 पुढीलकाळी तुमची मुलेबाळे
िवचारतील की हे काय? तेव्हा त्यांना सांग, ‘िमसर देशातनू
गुलामिगरीतनू परमेश्वराने आम्हांला आपल्या हाताच्या बलाने
बाहेर काढले. 15 आिण फारो आम्हांस िमसर सोडून जाऊ
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देईना, तेव्हा परमेश्वराने िमसर देशामधील मनुष्य व पशू यांचे
सवर् पर्थम नर मारून टाकले; आिण म्हणनूच आम्ही उदरातनू
िनघालेल्या सवर् पर्थम नरांचा मी परमेश्वरास बली अिपर्तो. पण
माझे सवर् ज्येष्ठ पुतर् देऊन सोडवनू घेतो. 16 तुझ्या हातावर
आिण तुझ्या दोहो डोळ्यांच्या मध्यभागी हे स्मारक िचन्ह व्हावे.
कारण परमेश्वराने आपल्या हाताच्या बलाने आम्हांला िमसर
देशातनू बाहेर आणले.”

. 40:34-38; . 9:15-23; 1 8:10-11
17 फारोने लोकांस जाऊ िदले, परंतु परमेश्वराने लोकांस

पिलष्टी लोकांच्या देशातनू जवळची वाट असताना देखील
त्यातनू जाऊ िदले नाही “युध्द पर्संग पाहनू हे लोक माघार
घेऊन िमसर देशाला परत जातील, असे देवाला वाटले.”
18 म्हणनू देवाने त्यांना दुसर्या मागार्ने तांबड ा समुदर्ाजवळील
रानातनू नेले. इसर्ाएल लोक िमसरामधनू सशस्तर् बाहेर
िनघाले होते. 19 मोशेने योसेफाच्या अस्थी आपल्याबरोबर
घेतल्या. कारण मरण्यापवूी र् योसेफाने आपणाकरता इसर्ाएली
पुतर्ांकडून वचन घेतले होते. तो म्हणाला होता, “देव जेव्हा
तुम्हास िमसरमधनू सोडवील तेव्हा माझ्या अस्थी िमसरमधनू
घेऊन जाण्याची आठवण ठेवा.” 20 मग ते सुक्कोथ नगराहनू
रवाना झाले व रानाजवळील एथामात त्यांनी तळ िदला.
21 त्यांनी रातरं्िदवस चालावे म्हणनू परमेश्वर िदवसा त्यांना
मागर् दाखिवण्यासाठी मेघस्तंभाच्या ठायी आिण रातर्ी त्यांना
पर्काश देण्यासाठी अग्नीस्तंभाच्या ठायी त्यांच्यापुढे चालत
असे. 22 िदवसा मेघस्तंभ व रातर्ी अग्नीस्तंभ लोकांपुढून कधी
दरू होत नसत.

14
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1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इसर्ाएल लोकांस असे
सांग की, तुम्ही मागे िफरून िमग्दोल व समुदर् यांच्यामध्ये
व बआल-सफोन जवळ असलेल्या पीहहीरोथ येथे तळ देऊन
रातर्ी मुक्काम करावा. 3 इसर्ाएली लोकांिवषयी फारो म्हणेल,
ते रानात भटकत आहेत. रानात त्यांचा कोंडमारा झाला आहे.
4 मी फारोचे मन कठीण करीन व तो त्यांचा पाठलाग करीन. मी
फारो व त्याची सेना यांचा पराभव करून गौरवशाली होईन, मग
िमसराच्या लोकांस समजेल की मी परमेश्वर आहे.” त्यापर्माणे
इसर्ाएल लोकांनी केले. 5 इसर्ाएल लोक िनसटून गेल्याचे
िमसराच्या राजाला समजले तेव्हा तो व त्याचे अिधकारी यांचे
िवचार बदलले व आपण हे काय केले असे त्यांना वाटले. फारो
म्हणाला, “आपण इसर्ाएली लोकांस आपल्या दास्यातनू पळून
का जाऊ िदले?” 6 तेव्हा फारोने आपला रथ तयार करण्यास
सांिगतले आिण आपल्या लोकांस घेऊन तो िनघाला. 7 त्याने
सहाशे उ मयोदे्ध व िमसरातीलसवर् रथ त्यांवरीलसरदारांसोबत
आपल्याबरोबर घेतले. 8 इसर्ाएल लोक तर िमसरहनू मोठ ा
अवसानाने चालले होते, परंतु परमेश्वराने फारो राजाचे मनकठीण
केले. 9फारोच्या लष्करात पुष्कळ घोडेस्वार व रथ होते. िमसरी
सैन्याने त्यांचा पाठलाग केलाव इस्तर्ाएललोकांनीलालसमुदर्
व बआल-सफोनाच्या दरम्यान पीहहीरोथ येथे तळ िदला होता
तेथे त्यांना गाठले. 10 फारो व िमसरी सैन्य आपणाकडे येताना
इसर्ाएल लोकांनी पािहले, तेव्हा ते अितशय घाबरले; आिण
मदतीसाठी ते परमेश्वराचा धावा करू लागले. 11 ते मोशेला
म्हणाले, “आम्हांला िमसरात काय कबरा नव्हत्या म्हणनू येथे
रानात मरावयास आणले? आम्हांला तू िमसरातनू बाहेर का
काढले? 12 िमसरमध्ये आम्ही तुला नव्हतो का म्हणत कीआम्ही
आहो ते ठीक आहो, आम्ही िमसरामध्ये गुलाम म्हणनू रािहलो
असतो तर बरे झाले असते. येथे रानात मरून जावे त्यापेक्षा
िमसर्यांचे दास्य पत्करले.” 13 परंतु मोशेने उ र िदले, “िभऊ



14:14 xxxviii िनगर्म 14:24

नका! िस्थर उभे राहा आिण परमेश्वर आज तुमचे तारण करील
ते पाहा. आजच्या िदवसानंतर हे िमसराचे लोक तुम्हास पुन्हा
कधीही िदसणार नाहीत. 14 परमेश्वर तुमच्याकरता त्यांच्याशी
लढेल, तुम्ही शांत उभे राहा.” 15मगपरमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“माझा धावा करीत काय बसलास? इसर्ाएल लोकांस सांग की
पुढे चला. 16तूआपलीकाठी उचलआिणआपलाहातसमुदर्ावर
उगारून तो दुभाग म्हणजे इसर्ाएललोक भर समुदर्ात कोरड ा
भमूीवरून चालतील. 17 आिण पाहा, मी स्वतः िमसर्यांची
मने कठीण करीन आिण ते तुमचा पाठलाग करतील. आिण
फारो व त्याचे सवर् सैन्य, स्वार व रथ यांचा पराभव केल्याने
माझा मिहमा पर्गट होईल. 18 फारो व त्याचे रथ व त्यांचे
स्वार यांचा पराभव केल्याने माझा मिहमा पर्गट झाला म्हणजे
मी परमेश्वर आहे हे िमसरी लोकांस कळेल.” 19 इसर्ाएली
सेनेच्या पुढे चालणारा देवाचा दतू सेनेच्या मागे गेला, आिण
मेघस्तंभ त्यांच्या आघाडीवरून िनघनू त्यांच्या िपछाडीस उभा
रािहला. 20 अशा रीतीने तो िमसराचे लोक व इसर्ाएल लोक
यांच्यामध्ये उभा रािहला; मेघ व अंधकार होता तरी तो रातर्ीचा
पर्काश देत होता. रातर्भर एका पक्षाला दुसर्या पक्षाकडे
जाता आले नाही. 21 मग मोशेने तांबड ा समुदर्ावर आपला
हात उगारला, तेव्हा परमेश्वराने रातर्भर पवूकडून जोराचा
वारा वाहवनू समुदर् मागे हटिवला, असा की पाणी दुभागनू
मध्ये कोरडी जमीन झाली. 22 आिण इसर्ाएल लोक कोरड ा
वाटेवरून भर समुदर्ातनू पार गेले. समुदर्ाचे पाणी त्यांच्या
उजव्या व डाव्या बाजलूा िभंतीसारखे उभे रािहले. 23 त्यानंतर
तेव्हा िमसर्यांनी त्यांचा पाठलाग केला. फारोचे सवर् घोडे, रथ
व स्वार त्यांच्या पाठोपाठ समुदर्ामध्ये गेले. 24 तेव्हा त्या
िदवशी भल्या पहाटे परमेश्वराने मेघस्तंभातनू व अिग्नस्तंभातनू
खाली िमसराच्या सैन्याकडे पािहले आिण त्यांचा गोंधळ उडवनू
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त्यांचा पराभव केला. 25 रथाची चाके रुतल्यामुळे रथावर ताबा
ठेवणे िमसराच्या लोकांस कठीणझाले; तेव्हा ते मोठ ानेओरडून
म्हणाले, “आपण येथनू लवकर िनघनू जाऊ या! कारण परमेश्वर
इसर्ाएलाच्या बाजनेू आम्हािवरूद्ध लढतआहे.”

26 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तुझा हात समुदर्ावर
उगार म्हणजे िभंतीसारखे उभे रािहलेले पाणी पवूर्वत जमनू
िमसर्यावर, त्यांच्या रथावर व स्वारांवर येईल.” 27 मोशेने
आपला हात समुदर्ावर उगारला तेव्हा िदवस उजाडल्यावर
पाणी पिहल्यासारखे समान पातळीवर आले; तेव्हा िमसराच्या
लोकांनी पळून जाण्याचा पर्यत्न केला, परंतु परमेश्वराने
त्यांना समुदर्ामध्ये उलथनू पािडले. 28 पाणी पवूर्वत झाले
व त्याने घोडे, रथ व स्वारांना गडप केले आिण इसर्ाएल
लोकांचा पाठलाग करणार्या फारोच्या सवर् सैन्याचा नाशझाला,
त्यांच्यातले कोणीही वाचले नाही. 29 परंतु इसर्ाएली लोक
कोरड ा भमूीवरून भरसमुदर् ओलांडून पार गेले. ते पाणी
त्यांच्या उजव्या व डाव्या हाताला िभंतीपर्माणे उभे रािहले.
30 तेव्हा अशा रीतीने त्या िदवशी परमेश्वराने िमसर्यांच्या
हातातनू इस्तर्ाएल लोकांस सोडिवले आिण िमसरी समुदर्तीरी
मरून पडलेले इसर्ाएल लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पािहले.
31 परमेश्वराने िमसर्यांना आपला पर्बळ हात दाखिवला तो
इसर्ाएल लोकांनी पािहला, तेव्हा त्यांनी परमेश्वराचे भय धरले
आिण परमेश्वरावर व त्याचा सेवक मोशे याच्यावरही िवश्वास
ठेवला.

15
. 14:13; . 78:12-14
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1 नंतर मोशे व इसर्ाएल लोक यांनी परमेश्वरास हे गीत
गाईले. ते म्हणाले,
“मी परमेश्वरास गीत गाईन कारण तो िवजयाने पर्तापी झाला

आहे;
घोडा व स्वार यांना त्याने समुदर्ात उलथनू टाकले आहे.
2 परमेश्वर माझे सामथ्यर् व माझे गीत आहे.
तो माझे तारण झाला आहे.
मी त्याची स्तुतीस्तोतरे् गाईन; परमेश्वर माझा देव आहे;
तो माझ्या पवूर्जांचा देव आहे; मी त्याचे गौरव करीन.
3 परमेश्वर महान योद्धा आहे;
त्याचे नाव परमेश्वर *आहे.
4 त्याने फारोचे रथ व स्वार यांना समुदर्ात फेकून िदले;
त्याचे िनवडक अिधकारी तांबड ा समुदर्ात बुडाले आहेत.
5खोल पाण्याने त्यांना बुडिवले;
ते खोल पाण्यात दगडापर्माणे तळापयर्ंत बुडाले.
6 हे परमेश्वरा, तुझा उजवा हात आश्चयर्कारकरीत्या बलशाली

आहे;
त्या हाताने तू शतरं्ूचा चुराडा करून टाकलास.
7 तुझ्या वैभवशाली सामथ्यार्ने तू तुझ्यािवरूद्ध बंड करून

उठणार्यांचा नाश करतोस;
अग्नीने वाळलेल्या गवताच्या काड ा जाळाव्या तसे तू त्यांना

तुझ्या रागाने जाळून भस्म करतोस.
8 तुझ्या नाकपुड ांच्या फंुकराने जलाच्या राशी बनल्या.
जलपर्वाह राशी सारखे उंच उभे रािहले,
जलाशय सागराच्या उदरी िथजनू गेले.
9शतर्ू म्हणाला, मी त्यांचा पाठलाग करीन, त्यांना गाठीन, मी

त्यांची सवर् संप ी लुटून घेईन;
त्यामुळे माझा जीव तृप्त होईल.
* 15:3
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मी तलवार उपसनू आपल्या हाताने त्यांचा नाश करीन.
10 परंतु तू त्यांच्यावर आपला फंुकर वायू सोडलास आिण

समुदर्ाच्या पाण्याने त्यांना गडप केले;
ते िशशापर्माणे समुदर्ात खोल पाण्यात तळापयर्ंत बुडाले.
11 हे परमेश्वरा, देवांमध्ये तुजसमान कोणआहे?
पिवतर्तेने ऐश्वयर्वान, स्तवनात भयानक,
अदभु्ते करणारा असा तुजसमान कोणआहे?
12तू तुझा उजवा हात उगारला,
पृथ्वीने त्यांना िगळून टाकले.
13 तू उध्दारलेल्या लोकांस तू तुझ्या दयाळूपणाने चालवले

आहेस;
तुझ्या सामथ्यार्ने तू त्यांना तुझ्या पिवतर् आिण आनंददायी

पर्देशात नेले आहे.
14 इतर राष्ट्रे ही गोष्ट ऐकून भयभीत होतील;
पिलष्टामध्ये राहणारे लोक भीतीने थरथर कापतील.
15मग अदोमाचे अिधकारी हैराण झाले.
मवाबाचे नायक भीतीने थरथर कापतआहेत
आिण कनानी लोक गिलत झाले आहेत.
16 तुझे सामथ्यर् पाहनू ते लोक घाबरतील,
आिण परमेश्वराचे लोक म्हणजे
तू तारलेले लोक िनघनू पार जाईपयर्ंत
ते तुझ्या लोकांसकाहीही नकरता, दगडासारखे एकाचजागी उभे

राहतील;
17तू तुझ्या लोकांस तुझ्या वतनाच्या पवर्तावर घेऊन जाशील;
हे परमेश्वरा, तू आपल्यासाठी केलेले िनवासस्थान हेच आहे.
हे पर्भ,ू तुझ्या हातांनी स्थािपलेले तुझे पिवतर् स्थान हेच.
18 परमेश्वर सदासवर्दा राज्य करील.”

19 फारोचे घोडे, स्वार व रथ समुदर्ात गेले, या पर्कारे
परमेश्वराने त्यांना समुदर्ाच्या पाण्यात गडप केले; परंतु
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इसर्ाएल लोक भरसमुदर्ातनू कोरड ा जिमनीवरून चालत पार
गेले.

. 26:59
20 त्यानंतर अहरोनाची बहीण िमयार्म संदेष्टी िहने हाती डफ

घेतला आिण ती व इतर िस्तर्या नाचू लागल्या. िमयार्म हे गीत
पुन्हा पुन्हा गात होती; 21 िमयार्मने त्यांच्या गाण्याला धर्ुपद
धरले.
“परमेश्वरास गीत गा; कारण त्याने महान कृत्ये केली आहेत.
त्याने घोडा व स्वार यांना समुदर्ात फेकून िदले आहे.”

22 मोशे इसर्ाएल लोकांस तांबड ा समुदर्ापासनू पुढे घेऊन
गेला. ते लोक शरूच्या रानात गेले; त्यांनी तीन िदवस रानातनू
पर्वास केला; पण त्यांना पाणी कोठे िमळाले नाही. 23तीन िदवस
पर्वास केल्यानांतर ते लोक मारा †नावाच्या िठकाणी पोहोचले;
तेथे पाणी फार कडू असल्यामुळे लोकांस ते िपववेना, म्हणनूच
त्या िठकाणाचे नाव मारा पडले. 24लोक मोशेकडे कुरकुर करीत
म्हणाले, “आता आम्ही काय प्यावे?” 25 मोशेने परमेश्वराचा
धावा केला तेव्हा परमेश्वराने त्यास एक वनस्पती दाखवली. ती
त्याने पाण्यात टाकल्यावर तेव्हा ते पाणी गोड झाले. त्या वेळी
परमेश्वराने इसर्ाएललोकांस िवधी व िनयमलावनू िदला; तसेच
त्याने त्यांचा िवश्वासाची कसोटी घेतली. 26 तू आपला देव
परमेश्वर याचे वचन मनःपवूर्क ऐकशील आिण त्याच्या दृष्टीने
जे योग्य ते करशील, त्याच्या आज्ञांकडे कान देशील आिण
त्याचे सवर् िवधी पाळशील तर िमसरी लोकांवर ज्या व्याधी मी
पाठवल्या त्यापैकी एकही तुजवर पाठिवणार नाही. कारण मी
तुला व्याधी मुक्त करणारा परमेश्वर‡आहे.
† 15:23 -कडू ‡ 15:26 -राफा
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27मग ते एलीम येथेआले; तेथे पाण्याचे बाराझरे होते वस र
खजुरीची झाडे होती; तेव्हा लोकांनी तेथे पाण्याजवळ तळ िदला.

16
1 मग इसर्ाएली लोकांची मंडळी पर्वास करीत एलीम

या िठकाणाहनू िनघाली व िमसरमधनू िनघाल्यानंतर दुसर्या
मिहन्याच्या पंधराव्या िदवशी एलीम व सीनाय यांच्या दरम्यान
असलेल्या सीन रानात येऊन पोहचले. 2 त्या रानात इसर्ाएल
लोकांच्या मंडळीने मोशे व अहरोन यांच्यासंबंधी कुरकुर केली;
3 इसर्ाएल लोक त्यांना म्हणू लागले की, “परमेश्वराच्या हातनू
आम्हांला िमसर देशामध्येच मरण आले असते तर बरे झाले
असते, कारण तेथे आम्हांला खावयास लागणारे सवर् पर्कारचे
अन्न भरपरू होते; परंतु तुम्ही आम्हांला येथे रानात उपासाने
मारावे म्हणनू आणले आहे.” 4 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“तुम्हासखाण्याकरतामीआकाशातनूअन्नवृष्टीकरीन; पर्त्येक
िदवशी या लोकांनी आपल्याला त्या िदवसास पुरेल एवढे अन्न
बाहेर जाऊन गोळा करावे. यावरुन ते माझ्या िनयमापर्माणे
चालतात की नाही हे पाहण्यासाठी मी त्यांची परीक्षा पाहीन.
5सहाव्या िदवशी* मातर् ते इतर िदवशी गोळा करतात त्याच्या
दुप्पट असावे. ते जे गोळा करतील ते ते िशजवतील.”
6 म्हणनू मोशे व अहरोन सवर् इसर्ाएल लोकांस म्हणाले,
“आज संध्याकाळी तुम्ही परमेश्वराचे सामथ्यर् पाहाल; तेव्हा
िमसरमधनू तुम्हास वाचिवणारा परमेश्वर हाच आहे हे तुम्हास
कळेल. 7 उद्या सकाळी तुम्ही परमेश्वराचे तेज पाहाल; तुम्ही
परमेश्वरािवरुध्द कुरकुर केली त्याने ती ऐकलीआहे. आम्हीकोण
की तुम्हीआम्हािवरुध्द कुरकुर करावी?” 8आिण मोशे म्हणाला,
“परमेश्वर तुम्हास संध्याकाळी मांस खावयास देईल; आिण
* 16:5
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सकाळी पोटभर भाकरी देईल; कारण तुम्ही परमेश्वरािवरूद्ध
कुरकुर करीत आहा ती त्याने ऐकली आहे. आम्ही कोण आहो?
तुमचे कुरकुरणेआमच्यािवरुध्दनाही तर परमेश्वरािवरुध्दआहे.”
9 मग मोशे अहरोनाला म्हणाला, “तू इसर्ाएल लोकांच्या
मंडळीला सांग की, तुम्ही परमेश्वराकडे एकतर् या; कारण त्याने
तुमच्या तक्रारी ऐकल्या आहेत.” 10मग अहरोन सवर् इसर्ाएल
मंडळीशी बोलत असताना सवर् लोकांनी वळून रानाकडे पािहले;
आिण त्यांना मेघातपरमेश्वराचे तेज िदसले. 11परमेश्वरमोशेला
म्हणाला, 12 “मी इसर्ाएल लोकांच्या तक्रारी ऐकल्या आहेत
तेव्हा त्यांना सांग, रातर्ी तुम्ही मांसखालआिण दररोजसकाळी
तुम्हास पािहजे िततक्या भाकरी खाल; मग परमेश्वर मी तुमचा
देव आहे हे तुम्हास समजेल.” 13 त्या संध्याकाळच्या वेळी, तेथे
लावे पक्षी येऊन छावणीभर पसरले आिण सकाळी छावणीच्या
सभोवती जिमनीवर दव पडले. 14 सयूर् उगवल्यावर दव िवरून
गेले, परंतु त्यानंतरजिमनीवरखवल्यासारखे िहमकणाएवढेसू म
कण पसरलेले िदसले. 15 ते पाहनू इसर्ाएल लोकांनी एकमेकांना
िवचारले, “हे काय आहे?” कारण ते काय आहे हे त्यांना माहीत
नव्हते. तेव्हा मोशेने त्यांना सांिगतले, “परमेश्वर हेअन्न तुम्हास
खाण्याकरता देत आहे. 16 परमेश्वराने आज्ञा केली आहे ती ही
आहे की, पर्त्येकाने आपल्याला जेवढ ा अन्नाची गरज आहे
तेवढेच गोळा करावे; ज्याच्या तंबतू जेवढी माणसे असतील
तेवढ ासाठी त्याच्या आहारापर्माणे पर्त्येकी एकएक ओमर
गोळा करावे.” 17 इसर्ाएल लोकांनी तसे केले, कोणी कमी,
कोणी जास्त गोळा केले. 18 त्यांनी ओमरच्या मापाने ते मापनू
पािहले; तेव्हा ज्याने अिधक गोळा केले होते त्याचे अिधक भरले
नाही. तसेच ज्याने थोडे गोळा केले होते त्याचे काही कमी भरले
नाही. पर्त्येकाने आपआपल्या आहाराच्या मानाने ते गोळा
केले. 19 मोशेने लोकांस सांिगतले, “कोणीही यापैकी काहीएक
सकाळपयर्ंत ठेवू नये.” 20 परंतु लोकांनी मोशेचे ऐकले नाही,
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काही लोकांनी त्या अन्नातनू सकाळपयर्ंत ठेवले त्यामध्ये िकडे
पडले व त्याची घाण येऊ लागली. त्यावरून मोशे त्यांच्यावर
फार रागावला. 21 पर्त्येक िदवशी ते लोक आपल्याला पुरेसे
अन्न गोळा करीत, ऊन फार वाढल्यावर ते िवतळून जाई.
22 सहाव्या िदवशी त्यांनी दुप्पट म्हणजे पर्त्येक माणशी दोन
ओमर गोळा केले. तेव्हा मंडळीचे सवर् पुढारी लोक मोशेकडेआले
व त्यांनी हे त्यास कळवले. 23 तो त्यांना म्हणाला, “परमेश्वराचे
सांगणे असे आहे की, उद्या िवशर्ामवार, परमेश्वराचा पिवतर्
शब्बाथ आहे. तुम्हास भाजावयाचे ते भाजा आिण िशजवायचे
ते िशजवा आिण जे काही उरेल ते आपल्यासाठी सकाळपयर्ंत
ठेवावे.” 24 मोशेने सांिगतल्यापर्माणे त्यांनी ते सकाळपयर्ंत
ठेवले. पण त्याची घाण सुटली नाही िकंवा त्यामध्ये कोठेही
िकडे पडले नाहीत. 25 मग मोशे म्हणाला, “ते आज खा,
कारण आज परमेश्वराचा शब्बाथ आहे, आज रानात ते तुम्हास
िमळावयाचे नाही. 26 तुम्ही सहा िदवस ते गोळा करावे, परंतु
आठवड ाचा सातवा िदवस हा शब्बाथ आहे. त्या िदवशी
काही िमळणार नाही.” 27 तरी काही लोक सातव्या िदवशी
ते गोळा करावयास बाहेर गेले, परंतु त्यांना काहीच िमळाले
नाही. 28 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “माझ्या आज्ञा व
माझे िनयम पाळावयास तुम्ही कोठवर नाकारणार? 29 पाहा
परमेश्वराने तुम्हास शब्बाथ िदला आहे; म्हणनू सहाव्या िदवशी
तो तुम्हास तो दोन िदवस पुरेल एवढे अन्न देतो, तेव्हा सातव्या
िदवशीआपआपल्या िठकाणी स्वस्थअसावे,आपले स्थान सोडून
कोणीही बाहेर जाऊ नये.” 30 यापर्माणे लोकांनी सातव्या
िदवशी िवसावा घेतला. 31 इसर्ाएल लोकांनी त्या अन्नाचे नाव
मान्ना ठेवले; ते धण्यासारखे पांढरे असनू त्याची चव मध घालनू
केलेल्या पोळीसारखी होती. 32 मोशे म्हणाला, “परमेश्वराने
अशी आज्ञा िदली आहे की ह्यातले एक ओमर पुढील िपढ ांच्या
लोकांसाठी राखनू ठेवा. मी तुम्हास िमसर देशातनू काढून
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नेल्यावर रानात कसे अन्न िदले हे त्यांना समजेल.” 33 तेव्हा
मोशेने अहरोनाला सांिगतले, “एक भांडे घे आिण त्यामध्ये एक
ओमरमान्ना घाल. तो परमेश्वरापुढे सादरकरण्यासाठीआपल्या
पुढील िपढ ांसाठी राखनू ठेव.” 34 मग परमेश्वराने मोशेला
िदलेल्या आजे्ञपर्माणे अहरोनाने परमेश्वराच्या आज्ञापटापुढे †ते
भांडे ठेवले. 35 इसर्ाएल लोक तो मान्ना चाळीस वष, कनान
देशाच्या सरहद्दीपयर्ंत जाऊन पोहोचेपयर्ंत खात होते. 36 एक
ओमर मान्ना म्हणजे “एक एफाचा दहावा भाग‡” आहे.

17
. 20:1-13

1 सवर् इसर्ाएल लोकांचा समुदाय सीनच्या रानातनू एकतर्
पर्वास करत गेला, परमेश्वराने त्यांना आज्ञा केल्यापर्माणे ते
िठकिठकाणाहनू पर्वास करत रफीिदम येथे गेले आिण त्यांनी
तेथे तळ िदला; तेथे त्यांना प्यावयास पाणी िमळेना. 2 तेव्हा
इसर्ाएल लोक मोशेिवरूद्ध उठले व त्याच्याशी भांडू लागले. ते
म्हणाले, “आम्हांला प्यावयास पाणी दे.” मोशे त्यांना म्हणाला,
“तुम्ही मजशी का भांडता? तुम्ही परमेश्वराची परीक्षा का पाहत
आहात?” 3 परंतु लोक तहानेने कासावीस झाले होते म्हणनू
ते मोशेकडे कुरकुर करीतच रािहले; ते म्हणाले, “तू आम्हांला
िमसर देशातनू बाहेर का आणलेस? आमची मुले, गुरेढोरे यांना
पाण्यावाचनू मारण्यासाठी तेथनू आम्हांला तू येथे आणलेस
काय?” 4 तेव्हा मोशे परमेश्वराकडे धावा करून म्हणाला, “मी
या लोकांस काय करू? ते तर मला दगडमार करावयास उठले
आहेत.” 5 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू इसर्ाएल लोकांपुढे
जा. त्यांच्यापैकी काही वडील माणसे तुजबरोबर घे. नील
नदीच्या पाण्यावर तू जी काठी आपटली होतीस ती हाती घेऊन
† 16:34 (पाहा - 25:10-12) ‡ 16:36
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लोकांच्या पुढे चाल. 6 पाहा, होरेब डोंगरावरील एका खडकावर
मी तुझ्यापुढे उभा राहीन, त्या खडकावर ती काठीआपट, त्यातनू
पाणी िनघेल. म्हणजे ते हे लोक िपतील,” मोशेने हे सवर्
इसर्ाएलांच्या विडलासमोर केले. 7 मोशेने त्या िठकाणाचे नाव
मस्सा *व मरीबा †ठेवले; कारण या िठकाणी इसर्ाएल लोकांनी
तेथे कलह केलाआिण “परमेश्वरआमच्यामध्येआहे िकंवा नाही”
असे म्हणनू परमेश्वराची परीक्षा पािहली.

. 14:7; . 13:29; 14:25
8 रफीिदम येथे अमालेकी लोक इसर्ाएल लोकांवर चालनू

आले आिण त्यांनी त्यांच्याशी लढाई केली. 9 तेव्हा मोशे
यहोशवाला ‡म्हणाला, “काही लोकांस िनवड व त्यांना घेऊन
उद्या अमालेकांशी लढाई कर; देवाने मला िदलेली काठी हातात
घेऊन मी डोंगराच्या माथ्यावर उभा राहीन.” 10 यहोशवाने
मोशेची आज्ञा मानली व त्यापर्माणे दुसर्या िदवशी तो
अमालेकीलोकांिवरूद्धलढावयास गेला, त्या वेळी मोशे,अहरोन
व हरू हे डोंगराच्या माथ्यावर गेले. 11 जेव्हा मोशे हात वर
करी तेव्हा लढाईत इसर्ाएलाची सरशी होई; परंतु जेव्हा तो
हात खाली करी तेव्हा अमालेकी लोकांची सरशी होई. 12काही
वेळाने मोशेचे हात थकून गेले. तेव्हा त्यांनी एक धोंडा घेऊन
मोशाच्या खाली ठेवला व तो त्यावर बसला आिण नंतर एका
बाजनेू अहरोन व दुसर्या बाजनेू हरू यांनी आधार देऊन मोशेचे
हात सयूर् मावळेपयर्ंत तसेच वर िस्थर धरून ठेवले. 13 तेव्हा
यहोशवाने या लढाईत तलवारीच्या धारेने अमालेकी लोकांचा
पराभव केला. 14 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “लढाई
िवषयीच्या या सवर् गोष्टी एका गरं्थात िलहनू ठेव आिण
यहोशवाला सांग. कारण मी अमालेकी लोकांस पृथ्वीतलावरून

* 17:7 † 17:7 ‡ 17:9
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नक्की पणूर्पणे नष्ट करीन.” 15 मग मोशेने तेथे एक वेदी बांधनू
ितला “परमेश्वर माझा झेंडा”§ असे नाव िदले. 16 आिण तो
म्हणाला, “परमेश्वराच्या िसंहासनावर अमालेकी लोकांनी हात
उचलल्यामुळे परमेश्वराचे अमालेकांशी िपढ ानिपढ ा युध्द
होईल.”

18
. 1:9-18

1 देवाने मोशे व इसर्ाएल लोक यांच्यासाठी जे केले तसेच
त्यांना परमेश्वराने िमसर देशातनूसोडवनू बाहेरआणलेयासंबंधी
मोशेचा सासरा िमद्यांनी याजक इथर्ो याने ऐकले; 2 मोशेने
आपली पत्नी िसप्पोरा पवूी र् परत पाठवली होती, ितला आिण
ितच्या दोन पुतर्ांना घेऊन मोशेचा सासरा इथर्ो आला;
3 पिहल्या मुलाचे नाव गेषो र्म *होते कारण त्याचा जन्म झाला
त्यावेळी मोशे म्हणाला होता, “मी या देशात परका आहे.”
4 दुसर्या मुलाचे नाव एिलयेजर †असे होते, कारण तो जन्मला
तेव्हा मोशे म्हणाला होता, “माझ्या िपत्याच्या देवाने मला
मदत केली व मला फारोच्या तलवारीपासनू वाचवले.” 5 तेव्हा
इथर्ो रानात देवाच्या पवर्ताजवळ जेथे मोशेने तळ िदला होता
तेथे त्याची पत्नी िसप्पोरा व त्याचे दोन पुतर् घेऊन मोशेकडे
आला. 6 त्याने मोशेला िनरोप पाठवला, “मी तुझा सासरा,
इथर्ो, तुझी पत्नी व ितचे दोन पुतर् यांना घेऊन तुझ्याकडे
आलो आहे.” 7 तेव्हा मोशे आपल्या सासर्याला सामोरा
गेला; त्याने त्याच्यापुढे लवनू त्यास नमन केले, आिण त्याचे
चंुबन घेतले. त्या दोघांनी एकमेकांची खुशाली िवचारल्यावर
ते तंबतू गेले. 8 परमेश्वराने इसर्ाएली लोकांसाठी फारोचे व
िमसरी लोकांचे काय केले, तसेच िमसराहनू पर्वास करताना

§ 17:15 -िनस्सी * 18:3 -परका † 18:4
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काय काय संकटे आली व कसा तर्ास झाला परमेश्वराने त्यांना
कसे वाचवले ती सवर् हिककत मोशेने आपल्या सासर्याला
सांिगतली. 9 परमेश्वराने इसर्ाएल लोकांसाठी ज्या चांगल्या
गोष्टी केल्या त्या ऐकल्यावर आिण िमसराच्या लोकांपासनू
परमेश्वराने इसर्ाएललोकांस स्वतंतर् केले म्हणनू इथर्ोला फार
आनंद झाला. 10 इथर्ो म्हणाला, “ज्याने तुम्हास िमसर्यांच्या व
फारोच्या हातातनू सोडवले ज्यानेआपल्या पर्जेला िमसर्यांच्या
तावडीतनू स्वतंतर् केले तो परमेश्वर धन्य होय. 11परमेश्वर सवर्
देवांहनू शरे्ष्ठ आहे हे आता मला कळले. इसर्ाएल लोकांपेक्षा
स्वत:ला शरे्ष्ठ मानत असलेल्या िमसरी लोकांचे त्याने काय
केले हे मला समजले.” 12 मग मोशेचा सासरा इथर्ो याने
देवाला होमबली व यज्ञ केले. नंतर अहरोन इसर्ाएलाच्या सवर्
विडलांसह मोशेचा सासरा इथर्ो यांच्याबरोबर देवासमोर जेवण
करावयासआला.

13 दुसर्या िदवशी मोशे लोकांचा न्यायिनवाडा करावयास
बसला आिण सकाळपासनू संध्याकाळपयर्ंत लोक मोशेसमोर
उभे होते. 14 मोशे लोकांसाठी काय काय करतो ते इथर्ोने
पािहले तेव्हा तो म्हणाला, “तू लोकांबरोबर जे हे करतोस ते
काय आहे? तू एकटाच न्यायिनवाडा करण्यासाठी बसतोस
आिणसकाळपासनू संध्याकाळपयर्ंत सवर् लोक तुझ्याभोवती उभे
राहतात ते का?” 15मोशेआपल्या सासर्यास म्हणाला, “देवाला
पर्शर् िवचारण्यासाठी लोक माझ्याकडे येतात. 16 लोकांचा
काही भांडणतंटा असेल तर ते माझ्याकडे येतात तेव्हा मी त्यांचा
आपसांत िनवाडा करतोआिण देवाचे िनयम व िवधी यांचे िशक्षण
त्यांना देतो.” 17 परंतु मोशेचा सासरा त्यास म्हणाला, “हे तू
करतोस ते चांगले नाही. 18 तुझ्या एकट ासाठी हे काम फार
आहे, त्यामुळे तू थकून जातोस व लोकही थकून जातात हे काम
तुला एकट ाला करवणार नाही. 19 तर आता माझे ऐक, मी
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तुला सल्ला देतो, आिण देव तुला मदत करो. या लोकांचा
देवाकडे तू मध्यस्थ हो आिण यांची पर्करणे देवापाशी ने. 20 तू
त्यांना िनयम व िवधी यासंबंधी िशक्षण दे; त्यांनी कोणत्या
मागार्ने चालावे व कोणते काम करावे त्यांना तू समजावनू सांग.
21 तू लोकांमधनू कतर्बगार देवाचे भय धरणारे, व िवश्वास,ू
सत्यिपर्य, अन्याय न करणारे असे लोक िनवडून घे; त्यांना
हजार लोकांवर, शंभर लोकांवर, पन्नास लोकावर आिण दहा
लोकांवर नायक म्हणनू नेम. 22 या नायक लोकांनी लोकांचा
न्यायिनवाडा करावा;जर अगदी महत्वाची बाब असेल तर ितचा
न्यायिनवाडा करण्याकरता तो वाद नायकांनी तुझ्याकडेआणावा,
परंतु लहानसहान पर्करणांसंबंधी त्यांनी स्वत: िनणर्य द्यावेत.
अशा पर्कारे तुझे काम सोपे होईल तसेच तुझ्या कामात ते
वाटेकरी होतील. 23 तू असे करशील व देव तुला आज्ञा देईल
तर तू िटकशील, आिण हे सवर् लोक शांतीने आपल्या िठकाणास
पोहचतील.” 24 तेव्हा मोशेने इथर्ोच्या म्हणण्यापर्माणे केले.
25मोशेने इसर्ाएल लोकांतनू चांगले लोक िनवडलेआिण त्यांना
हजार हजार, शंभर शंभर, पन्नास पन्नास व दहा दहांवर नायक
म्हणनू नेमले. 26 ते लोकांवर न्यायाधीश झाले. लोक सतत
नायकांकडे आपली गार्हाणी आणू लागले व मोशेला फार
महत्वाच्या पर्करणांबद्दलच िनकाल देण्याचे काम करावे लागे.
27 मग थोड ाच िदवसानी मोशेने आपला सासरा इथर्ो याला
िनरोप िदला आिण इथर्ो माघारी आपल्या घरी गेला.

19
1 िमसरामधनू पर्वासास िनघाल्यानंतर ितसर्या मिहन्यात

इसर्ाएल लोक सीनायच्या रानात येऊन पोहोचले. 2 ते लोक
रफीिदम सोडून सीनायच्या रानातआले होते; इसर्ाएल लोकांनी
पवर्तासमोरआपला तळ िदला. 3 तेव्हा मोशे पवर्त चढून देवाकडे
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गेला. परमेश्वराने त्यास पवर्तावरून हाक मारून सांिगतले की,
“तू याकोबाच्या वंशजांना हे सांग, इसर्ाएल लोकांस हे सांग.
4 िमसर्यांचे मी काय केले आिण तुम्हास गरुडाच्या पंखावर
उचलनू घेऊन माझ्याजवळ कसे आणले हे तुम्ही पािहले आहे.
5 म्हणनू मी आता तुम्हास सांगतो की तुम्ही माझी वाणी खरोखर
ऐकाल आिण माझ्या कराराचे पालन कराल, तर सवर् लोकांमध्ये
माझा खास िनधी व्हाल. सवर् पृथ्वी माझी आहे. 6 तुम्ही मला,
याजक राज्य, पिवतर् राष्ट्र व्हाल. तू इसर्ाएल लोकांस हेच
सांग.” 7 मोशेने येऊन लोकांच्या विडलांना एकतर् बोलावले;
परमेश्वराने त्यासजी वचने सांगण्याचीआज्ञा केली होती ती सवर्
त्याने त्यांच्यापुढे सांिगतली. 8आिण सवर् लोक िमळून म्हणाले,
“परमेश्वराने सांिगतलेले सवर् आम्ही करू.” मोशेने परमेश्वरास
लोकांचे म्हणणे सांिगतले. 9आिण परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“मी दाट ढगात तुझ्याजवळ येऊन तुझ्याशी बोलेन आिण माझे
तुझ्याबरोबरचे बोलणे सवर् लोकांस ऐकू जाईल;” त्यांचा नेहमी
तुझ्यावरही िवश्वास बसेल, मोशेने लोकांचे म्हणणे परमेश्वरास
सांिगतले. 10परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू जाऊनआजआिण
उद्या लोकांस पिवतर् कर; त्यांनी आपले कपडे स्वच्छ धुवावेत.
11 ितसर्या िदवशी त्यांनी तयार रहावे, कारण ितसर्या िदवशी
सवर् लोकांदेखत परमेश्वर सीनाय पवर्तावर उतरेल. 12 परंतु
लोकांसाठी तेथे सीमारेषा आखनू लोकांनी तीओलांडू नये, त्यांना
बजावनू सांग; पवर्तावर कोणीही चढू नये जो कोणी पवर्ताला
स्पशर् करेल तो खास आपल्या िजवाला मुकेल. 13 कोणीही
त्यास हात लावू नये. हात लावला तर त्यास दगडमार करावी
िकंवा बाणांनी िवंधावे, तो पशू असो िकंवा मनुष्य असो, त्यास
िजवंत ठेवू नये. िशंगाचा दीघर् आवाज होईल तेव्हा लोकांनी
पवर्ताजवळ यावे.” 14 मग मोशे पवर्तावरून खाली उतरला; तो
लोकांकडे गेला व देवाच्या भेटीसाठी त्याने त्यांना पिवतर् केले.
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लोकांनी आपले कपडे धुवनू स्वच्छ केले. 15 मग मोशे लोकांस
म्हणाला, “तीन िदवस तुम्ही देवाची भेट घेण्यासाठी तयार राहा.
तोपयर्ंत स्तर्ीस्पशर् करू नका.” 16 ितसरा िदवस उजडताच
मेघगजर्ना झाली व िवजा चमकू लागल्या, पवर्तावर दाट ढग
आले आिण पर्चंड िशंगाचा फार आवाज होऊ लागला. तेव्हा
छावणीत राहणारे सवर् लोक थरथर कापू लागले. 17 नंतर मोशेने
लोकांसछावणीतनू बाहेरकाढून देवाच्या दशर्नाला बाहेरआणले
आिण ते पवर्ताच्या तळाजवळ उभे रािहले. 18 परमेश्वर सीनाय
पवर्तावर अग्नीतनू उ रला म्हणनू तो पवर्त धुराने झाकून गेला.
भट्टीतनू येणार्या धुरासारखा त्याचा धरू वर आला, आिण सवर्
पवर्त थरथरू लागला.* 19 िशंगाचा आवाज मोठमोठा होऊ
लागला. तेव्हा मोशे बोलू लागला आिण देव त्यास आपल्या
वाणीने उ र देत गेला. 20 परमेश्वराने पवर्ताच्या िशखरावर
उतरून मोशेला सीनाय पवर्ताच्या िशखरावर बोलावले. तेव्हा
तो पवर्तावर गेला. 21 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू खाली
जा आिण लोकांस बजावनू सांग की त्यांनी मयार्दा ओलांडून
परमेश्वर काय आहे ते पाहण्यास ितकडे येऊ नये. जर ते
तसे करतील तर बरेच जण मरतील. 22 तसेच परमेश्वराजवळ
येणार्या याजकांनीही पिवतर् व्हावे; नाहीतर परमेश्वर त्यांना
िशक्षा करील.” 23 मोशेने परमेश्वरास सांिगतले, “लोक सीनाय
पवर्तावर येऊ शकणार नाहीत, कारण तचू स्वत: आम्हांला
मयार्दा घालनू िदली व सक्त ताकीद िदली व तो अिधक पिवतर्
करण्यास सांिगतले.” 24 परमेश्वर त्यास म्हणाला, “तू खाली
लोकांकडे जा व मागे येताना अहरोनाला तुझ्याबरोबर परतआण,
परंतु याजक िकंवा इतर लोकांस इकडे येऊ देऊ नको; ते जर
माझ्याजवळ येतील तर मी त्यांना िशक्षा करीन.” 25मग मोशेने
खाली जाऊन लोकांस हे सांिगतले.

* 19:18
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1 देवाने ही सवर् वचने सांिगतली, 2मी परमेश्वर तुझा देवआहे.
ज्याने तुला िमसर देशातनू, गुलामिगरीतनू सोडवनू आणले.
3 माझ्यासमोर तुला इतर कोणतेही दुसरे देव नसावेत. 4 तू
आपल्यासाठी कोरीव मतूी र् करू नकोस; वर आकाशातील, खाली
पृथ्वीवरील व पृथ्वीखालच्या जलातील कशाचीही पर्ितमा करू
नकोस; 5 त्यांची सेवा करू नको; िकंवा त्यांच्या पाया पडू नकोस;
कारण मी परमेश्वर तुझा देव ईष्यार्वान देवआहे. जे माझा िवरोध
करतात, त्यांच्या मुलांना ितसर्या चौथ्या िपढीपयर्ंत विडलांच्या
अपराधाबद्दल िशक्षा करतो; 6 परंतु जे माझ्यावर परे्म करतात
व माझ्या आज्ञा पाळतात अशांच्या हजारो िपढ ांवर मी दया
करतो. 7 तुझा देव परमेश्वर याचे नाव तू व्यथर् घेऊ नकोस;कारण
जो परमेश्वराचे नाव व्यथर् घेईल त्याची तो गय करणार नाही.
8 शब्बाथ िदवस हा पिवतर् िदवस म्हणनू पाळण्याची आठवण
ठेव; 9सहा िदवस शर्म करून तू तुझे कामकाज करावेस; 10परंतु
सातवा िदवस तुझा देव परमेश्वर याचा शब्बाथ आहे, म्हणनू
त्या िदवशी त,ू तुझा पुतर्, तुझी कन्या, तुझे दास व दासी यांनी
तसेच तुझे पश,ू िकंवा तुझ्या वेशीत राहणार्या परकीयांनीही
कोणतेही कामकाज करु नये; 11 कारण परमेश्वराने सहा िदवस
काम करूनआकाश, पृथ्वी, समुदर् व त्यातील सवर्काही उत्पन्न
केले आिण त्यानंतर सातव्या िदवशी िवसावा घेतला; या पर्माणे
परमेश्वराने शब्बाथ िदवस हा आशीवार्द देऊन तो पिवतर् केला
आहे. 12आपल्या बापाचा व आपल्या आईचा मान राख म्हणजे
त्यामुळे परमेश्वर तुझा देव जो देश तुला देत आहे त्या देशात
तू िचरकाळ राहशील. 13 खनू करू नकोस. 14 व्यिभचार करू
नकोस. 15चोरी करू नकोस. 16आपल्या शेजार्यािवरूद्ध खोटी
साक्ष देऊ नकोस. 17 “तू आपल्या शेजार्याच्या घराचा लोभ
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धरू नकोस; आपल्या शेजार्याच्या पत्नीचा लोभ धरू नकोस;
आपल्या शेजार्याचा दासदासी, बैल, गाढव, िकंवा त्याच्या
कोणत्याही वस्तचूा लोभ धरु नकोस.”

18 लोकांनी पवर्तावरील ढगांचा गडगडाट ऐकला, िवजांचा
चकचकाट पािहला, िशंगाचा नाद होत आहे व पवर्तातनू धरू वर
चढताना पाहनू भीतीने त्यांचा थरकाप झाला. ते दरू उभे रािहले.
19 ते मोशेला म्हणूलागलेआमच्याशी तचू बोल,आम्हीऐकू; देव
आमच्याशी न बोलो, तो बोलेल तर आम्ही मरून जाऊ. 20मग
मोशे लोकांस म्हणाला, “िभऊ नका, कारण तुमची परीक्षा करावी
आिण त्याचे भय तुमच्या डोळ्यांपुढे राहनू तुम्ही पाप करू नये
यासाठी देव आला आहे.” 21मोशे, ढगांच्या दाट अंधारात, जेथे
देव होता तेथे गेला, तोपयर्ंत लोक पवर्तापासनू लांब उभे रािहले.

22 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू इसर्ाएल लोकांस
असे सांग, मी तुमच्याशी आकाशातनू बोललो हे तुम्ही पर्त्यक्ष
पािहले आहे. 23 माझ्या बरोबरीला दुसरे देव करू नका
आपल्यासाठी सोन्यारुप्याचे देव करू नका.” 24 माझ्यासाठी
मातीची वेदी बांधा आिण ितजवर तुझी में ढरे व तुझे बैल यांची
होमापर्णे वशांत्यपर्णे वाहा; जेथे जेथे मी माझ्या नावाचीआठवण
व्हावी म्हणनू मी सांगतो तेथे तेथे मी येऊन तुम्हास आशीवार्द
देईन. 25 तुम्ही जर दगडाची वेदी बांधणार असाल तर ती
घडलेल्या िचर्याची नसावी;कारण तुम्हीआपले हत्यार दगडाला
लावल्यास तो भर्ष्ट होईल. 26 तुझ्या शरीराची नग्नता माझ्या
वेदीवर िदसनू येऊ नये म्हणनू तू पायर्यांनी चढता कामा नये.

21
. 15:12-18; . 25:39-55
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1 आता जे इतर िनयम तू इसर्ाएल लोकांस लावनू द्यावेत
ते हेच: 2 तुम्ही जर एखादा इबर्ी गुलाम िवकत घेतला तर
त्याने फक्त सहा वष काम करावे; सातव्या वषी र् त्याच्याकडून
काही भरपाई न घेता त्यास मुक्त होऊन जाऊ द्यावे. 3 जर
तो एकटाच आला असेल तर त्याने मुक्त होताना एकटेच िनघनू
जावे; परंतु जर तो त्याची पत्नी घेऊन आला असेल तर त्याने
त्याच्या पत्नीला घेऊन जावे. 4 जर तो एकटा आला असेल
तर त्याच्या मालकाने त्यास पत्नी करून द्यावी; ितला पुतर्
िकंवा कन्या झाल्या असतील तर ती व ितची मुले मालकाची
राहतील; त्याने एकट ानेच जावे. 5 मी माझ्या मालकावर व
माझ्या पत्नीमुलांवर परे्म करतो, मी मुक्त होऊ इिच्छत नाही,
असे जर तो स्पष्टपणे सांगतो, 6 तर त्याच्या मालकाने त्यास
देवासमोर अथवा त्यास दाराच्या चौकटीजवळ उभे करावे व
अरीने त्याचा कान टोचावा. मग तो त्याची आयुष्यभर चाकरी
करील. 7 कोणी आपली कन्या गुलाम म्हणनू िवकली तर
ितने पुरुष गुलामापर्माणे मुक्त होऊन जाऊ नये. 8 ितच्या
मालकाने ितला आपली पत्नी करून घेण्याचे ठरवले असेल,
पण पुढे ितच्यावरून त्याची मजी र् उडाली तर त्याने खंडणी
घेऊन ितची मुक्तता करावी. ितला परक्या लोकांस िवकण्याचा
त्यास अिधकार नाही. ितच्याशी कपटाने वागल्यामुळे ितला
िवकण्याचा त्यास अिधकार नाही. 9आपल्या मुलासाठी पत्नी
म्हणनू ितला ठेवनू घ्यायची ितच्या मालकाची इच्छा असेल, तर
त्याने ितला आपल्या स्वतःच्या मुलीपर्माणे वागवावे. 10 त्याने
दुसर्या स्तर्ीशी लग्न केले तरी त्याने पिहल्या पत्नीस अन्न
वस्तर् कमी पडू देऊ नये, िकंवा ितच्या वैवािहक अिधकारांना
बाधा येऊ देऊ नये. 11या तीन गोष्टी त्याने ितच्यासाठी केल्या
नाहीत तर मग ती त्यास काही खंडणी न देता मुक्त होईल.
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12 कोणी एखाद्याला मारले व त्यामुळे तो मेला तर त्यास
अवश्य िजवे मारावे. 13पवूर्संकल्प न करता, पणआपघाताने जर
एखाद्याच्या हातनू कोणाचा मृत्यू झाला. तर त्यास पळून जात
येईल असे िठकाण मी नेमनू देईल. 14 परंतु जर कोणी एकाने
जाणनूबुजनू व ठरवनू रागाने िकंवा दे्वषाने दुसर्या मनुष्यास
ठार मारले तर मातर् त्यास िशक्षा करावी; त्यास वेदीपासनू
खेचनू आणनू ठार मारावे. 15 कोणी आपल्या िपत्याला िकंवा
आईला मारहाण करील त्यास अवश्य ठार मारावे. 16 जो
कोणी एखाद्याला चोरून नेऊन िवकेल िकंवा त्याच्याकडे तो
सापडेल तर त्यास अवश्य िजवे मारावे. 17जो कोणी आपल्या
िपत्याला िकंवा आईला िशव्याशाप देईल त्या मनुष्यास अवश्य
िजवे मारावे. 18 दोघेजण भांडत असताना एकाने दुसर्याला
दगड िकंवा ठोसा मारला आिण त्यामुळे तो मेला नाही, पण
त्यास अंथरूणात पडून रहावे लागले, 19 तर मारणार्याने त्यास
त्याच्या वाया गेलेल्या वेळेबद्दल नुकसान भरपाई द्यावी व
तो मनुष्य बरा होईपयर्ंत त्याच्यासाठी लागणारा खचर् द्यावा.
20 काही वेळा लोक आपल्या गुलामाला िकंवा गुलाम स्तर्ीला
छडीने मारहाण करतात, त्यामुळे जर तो गुलाम िकंवा ती
गुलाम स्तर्ी मरण पावली तर त्यांना मारणार्याला अवश्य
िशक्षा करावी; 21 पण तो एकदोन िदवस िजवंत रािहला तर
मालकाला िशक्षा होणार नाही कारण तो त्याचेच धन आहे.
22 दोघे जर मारामारी करीत असतील व त्यांचा धक्का एखाद्या
गरोदर स्तर्ीला लागला आिण त्या स्तर्ीचा गभर्पात झाला
पण ितला इतर कोणतीही इजा झाली नाही, तर ज्याचा धक्का
ितला लागला ितचा पती न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने जो दंड
ठरवील तो दंड त्याने द्यावा. 23 पण दुसरी काही जास्त इजा
झाल्यास िजवाबद्दल जीव, 24 डोळ्याबद्दल डोळा, दाताबद्दल
दात, हाताबद्दल हात, पायाबद्दल पाय, 25 चटक्याबद्दल चटका,
ओरखड ाबद्दल ओरखडा, व जखमेबद्दल जखम असा बदला
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घ्यावा. 26 जर एखाद्याने आपल्या गुलामाच्या िकंवा गुलाम
स्तर्ीच्या डोळ्यावर मारल्यामुळे त्याचा िकंवा ितचा डोळा गेला
तर त्याने त्यास मुक्त करावे. 27एखाद्या मालकानेआपल्या पुरुष
दासाच्या िकंवा स्तर्ी दासीच्या तोंडावर मारल्यामुळे त्याचा
िकंवा ितचा दात पडला तर त्याने त्यास दास्यमुक्त करून जाऊ
द्यावे.

28एखाद्याच्या बैलाने एखाद्या पुरुषाला िकंवा स्तर्ीला हंुदडून
िजवे मारले तर त्या बैलाला दगडमार करून िजवे मारावे, त्या
बैलाचे मांस कोणी खाऊ नये, परंतु त्या बैलाच्या मालकाला
सोडून द्यावे. 29 परंतु त्या बैलाला हंुदडण्याची सवयच असली
आिण त्यािवषयी त्याच्या मालकाला सचूना केली असनूही
त्याने त्या बैलाला बांधनू ठेवले नाही आिण त्यानंतर कोणा
पुरुषाला िकंवा स्तर्ीला त्याने िजवे मारले तर त्याबद्दल त्याचा
मालक दोषी आहे, त्या बैलाला धोंडमार करून िजवे मारावे
व त्याच्या मालकालाही िजवे मारावे. 30 त्याच्याकडून खंडणी
मािगतल्यास त्याने आपला पर्ाण वाचिवण्यासाठी आपल्यावर
लादलेली खंडणी देऊन टाकावी. 31 बैलाने एखाद्याच्या पुतर्ाला
िकंवा कन्येला हंुदडून िजवे मारले तर त्याबाबतीत हाच िनयम
लागू करावा. 32एखाद्या बैलाने जरकोणाच्या पुरुष दासास िकंवा
स्तर्ी दासीला हंुदडून ठार मारले तर त्या बैलाच्या मालकाने
त्याच्या मालकाला चांदीची तीस शेकेल नाणी* द्यावी आिण
त्या बैलालाही दगडमार करावी; 33 एखाद्या मनुष्याने बुजलेला
खड्डा उकरला िकंवा त्याने खड्डा खणनू त्यावर झाकण ठेवले
नसेल आिण जर कोणाचा बैल, गाढव वगैरे त्या खड्डयात
पडून मरण पावले तर खड्ड ाचा मालक दोषी आहे; 34 त्याने
त्या जनावराच्या मालकाला भरपाई म्हणनू त्याची िकंमत

* 21:32 342 गर्ाम चांदी
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द्यावी आिण ते मरण पावलेले जनावर खड्ड ाच्या मालकाचे
होईल. 35 जर एखाद्याच्या बैलाने दुसर्याच्या बैलाला हंुदडून
मारून टाकले तर िजवंत रािहलेला बैल िवकून आलेले पैसे
दोघा मालकांनी िवभागनू घ्यावेत आिण मरण पावलेला बैलही
िवभागनू घ्यावा. 36 परंतु तो बैल पवूी र्पासनू मारका आहे हे
ठाऊक असनू मालकाने त्यास बांधनू ठेवले नाही, तर त्याने
बैलाबद्दल बैल द्यावा व मरण पावलेला बैल त्याचा व्हावा.

22
1 एखाद्याने बैल िकंवा में ढरू चोरून ते कापले िकंवा िवकून

टाकले तर त्याने एका बैलाबद्दल पाच बैल व एका में ढराबद्दल
चार में ढरे द्यावीत. 2 चोर घर फोडत असता सापडला व
जीव जाईपयर्ंत मार बसला तर त्याच्या खुनाचा दोष कोणावर
येणार नाही. 3 परंतु तो चोरी करत असता सयूो र्दय झाला तर
मरणार्यावर खुनाचा दोष येईल. चोराने नुकसान अवश्य भरून
द्यावे. त्याच्याजवळ काही नसेल तर चोरीच्या भरपाईसाठी
त्याची िवक्री करावी. 4 चोरलेला बैल, गाढव, मेंढरू वगैरे
चोराच्या हाती िजवंत सापडले तर त्याने एकेकाबद्दल दुप्पट परत
द्यावी. 5 कोणी आपले जनावर मोकळे सोडले ते दुसर्याच्या
शेतात िकंवा दर्ाक्षमळ्यात जाऊन चरले व खाल्ले तर आपल्या
शेतातील िकंवा दर्ाक्षमळ्यातील चांगल्यात चांगल्या िपकातनू
त्याने त्याचे नुकसान भरून द्यावे. 6 जर कोणी काटेकुटे
जाळण्यासाठी आग पेटवली व ती भडकल्यामुळे धान्याच्या
सुड ा िकंवा उभे पीक जळाले तर आग पेटवणार्याने नुकसान
भरून िदलेच पािहजे. 7 कोणी शेजार्याकडे आपला पैसा िकंवा
काही वस्तू ठेवण्यासाठी िदल्याआिणजर ते सवर् त्याच्या घरातनू
चोरीस गेले, तर चोर सापडल्यावर त्याच्या दुप्पट िकंमत चोराने
भरून द्यावी. 8 परंतु जर चोर सापडला नाही, तर घरमालकाला
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देवासमोर घेऊन *जावे म्हणजे मग त्याने स्वतः त्या वस्तुला
हात लावला की नाही त्याचा न्याय होईल. 9 जर हरवलेला
एखादा बैल, एखादे गाढव, मेंढरू िकंवा वस्तर् यांच्यासंबंधी दोन
मनुष्यात वाद उत्पन्न झाला, आिण ती माझी आहे अशी कोणी
तक्रार केली तर त्या हक्क सांगणार्या दोन्ही पक्षांनी देवासमोर
†यावे; ज्याला देव दोषी ठरवील त्याने आपल्या शेजार्याला
ितच्याबद्दल दुप्पटबदलाद्यावा. 10एखाद्यानेआपलेगाढव, बैल,
िकंवा में ढरू थोडे िदवस सांभाळण्याकरता आपल्या शेजार्याकडे
िदले, परंतु ते जर मरण पावले, िकंवा जखमी झाले िकंवा कोणी
पाहत नसताना पकडून नेले; 11 तर त्या दोघांमध्ये परमेश्वराची
शपथ व्हावी. आपण शेजार्याच्या मालम ेला हात लावला
नाही असे सांिगतले तर त्या जनावराच्या मालकाने त्याच्या
शपथेवर िवश्वास ठेवावा; मग त्या शेजार्याला जनावराची
िकंमत भरून द्यावी लागणार नाही. 12 त्याच्यापासनू खरोखर
ते चोरीस गेले असेल तर त्याची िकंमत मालकाला भरून द्यावी.
13जर तेजनावर कोणी मारून टाकलेअसेलतर ते पुराव्यादाखल
आणनू दाखवावे म्हणजे त्यास भरपाई भरून द्यावी लागणार
नाही. 14जरकोणीआपल्या शेजार्याकडून त्याचेजनावरमागनू
घेतले मालक तेथे हजर नसताना त्या जनावराला जर इजाझाली
िकंवा ते मरण पावले तर त्या मालकाला त्याची िकंमत अवश्य
भरून द्यावी; 15जर त्या वेळी तेथे जनावराजवळ मालक असेल
तर मग भरपाई करावी लागणार नाही; िकंवा ते जनावर भाड ाने
घेतले असले तर त्याचे नुकसान भाड ातचआलेआहे.

16आिण मागणी झाली नाही अशा कुमािरकेला फसवनू जर
कोणी ितला भर्ष्ट केले तर त्याने पणूर् देज देऊन ितच्याशी
लग्न केलेच पािहजे; 17 ितच्या िपत्याने त्यास ती देण्यास
नकार िदला तर भर्ष्ट करणार्याने ितच्या िपत्याला कुमािरकेच्या

* 22:8 † 22:9
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रीतीपर्माणे पैसा तोलनू द्यावा. 18 कोणत्याही चेटिकणीला
िजवंत ठेवू नये. 19 पशुगमन करणार्याला अवश्य िजवे मारावे.
20 परमेश्वरािशवाय दुसर्या दैवतांना बली करणार्याला अवश्य
िजवे मारावे. 21उपर्याचा छळकरू नये िकंवा त्याच्यावर जुलमू
करू नको. कारण िमसर देशात तुम्हीही उपरी होता. 22 िवधवा
िकंवा अनाथ यांना तुम्ही जाचू नका 23 तुम्ही त्यांना कोणत्याही
रीतीनेजाचालआिणतीमला हाकमारतीलतरमी त्यांचेओरडणे
अवश्य ऐकेन; 24 व माझा राग तुम्हावर भडकेल व मी तुम्हास
तलवारीने मारून टाकीन म्हणजे तुमच्या िसर्या िवधवा व तुमची
मुले पोरकी होतील. 25 तुझ्याजवळ राहणार्या माझ्या एखाद्या
गरीब मनुष्यास तुम्ही उसने पैसे िदले तर त्याबद्दल तुम्ही व्याज
आकारू नये. 26 तू आपल्या शेजार्याचे पांघरुण तुझ्याजवळ
गहाण ठेवनू घेतले तर सयूर् मावळण्याआधी तू त्याचे पांघरुण
त्यास परत करावे; 27 कारण त्याचे अंग झाकायला तेवढेच
असणार. ते घेतले तर तो काय पांघरूण िनजेल? त्याने गार्हाणे
केले तरमी त्याचे ऐकेन,कारणमीकरुणामयआहे. 28तूआपल्या
देवाची िनंदा करू नको िकंवा तुझ्या लोकांच्या राज्यकत्यार्ला
शाप देऊ नको. 29 आपल्या हंगामातले व आपल्या फळांच्या
रसातले मला अपर्ण करण्यास हयगय करू नको. तुझा पर्थम
जन्मलेला पुतर् मला द्यावा; 30 तसेच पर्थम जन्मलेले बैल
व में ढरे, यांना जन्मल्यापासनू सात िदवस त्यांच्या आईजवळ
ठेवावे व आठव्या िदवशी ते मला द्यावेत. 31 तुम्ही माझे पिवतर्
लोक आहात म्हणनू फाडून टाकलेल्या पशूंचे मांस तुम्ही खाऊ
नये; ते कु यांना घालावे.

23
1 खोटी अफवा पसरवू नकोस; दुष्टाच्या हातात हात घालनू

अन्यायी साक्षी होऊ नकोस. 2 दुष्टाई करण्याकरता पुष्कळ
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जणांना तू अनुसरू नकोस, आिण तू पुष्कळ जणांच्या मागे
लागनू वादात न्याय िवपरीत करण्यास बोलू नकोस. 3 एखाद्या
गरीब मनुष्याचा न्याय होताना, त्याची बाजू खरी असल्यािशवाय
त्याचा पक्ष घेऊ नकोस. 4 आपल्या शतर्ूचा हरवलेला बैल
िकंवा एखादे गाढव मोकाट िफरताना िदसले तर त्यास वळवनू
ते त्याच्याकडे नेऊन सोड. 5 तुझ्या शतर्ूचे गाढव जास्त
ओझ्याखाली दबनू पडलेले िदसले तर तू त्यास सोडून जाऊ
नकोस, तू अवश्य त्याच्याबरोबर राहनू ते सोड. 6 तू आपल्या
गरीबाच्या वादात त्याचा योग्य न्याय िवपरीत होऊ देऊ नकोस;
7 कोणावरही खोटे दोषारोप करू नकोस; एखाद्या िनष्पाप वा
िनरपराधी ह्यांचा वध करू नकोस. कारण दुष्टाला मी नीितमान
ठरवणार नाही. 8 लाच देण्याचा पर्यत्न करील, तर ती तू
मुळीच घेऊनकोस;लाच घेऊनको कारणलाच डोळसास आंधळे
करते; आिण नीितमानांच्या म्हणण्याचा िवपरीत न्याय करते.
9 परक्याला कधीही छळू नकोस, कारण त्याच्या मनोभावनेची
तुम्हास चांगली मािहती आहे; कारण तुम्ही देखील एके काळी
िमसर देशात परके होता.

10सहा वषआपल्या जिमनीची पेरणी कर;आिण ितचे उत्पन्न
साठीव. 11 परंतु सातव्या वषी र् जमीन पडीक राहू दे. त्या वषी र्
शेतात काहीही पेरू नये. जर शेतात काही उगवले तर ते गरीबांना
घेऊ द्या; व रािहलेले वनपशूंना खाऊ द्या; तुमचे दर्ाक्षमळे
व जैतनूाची वने यांच्या बाबतीतही असेच करावे. 12 तुम्ही
सहा िदवस काम करावे, व सातव्या िदवशी िवसावा घ्यावा;
त्यामुळे तुमच्या गुलामांना व इतर उपर्यांनाही िवसावा िमळेल
व त्यांना ताजेतवाने वाटेल; तुमच्या बैलांना व गाढवानांही
िवसावा िमळेल. 13मी जे काही सांिगतले ते सवर् िनयमकटाक्षाने
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पाळावेत; इतर देवांचे नांव देखील घेऊ नका; ते तुमच्या तोंडाने
उच्चारू नका.

. 34:18-26; . 16:1-17
14 वषार्तनू तीनदा तू माझ्यासाठी उत्सव करून सण पाळ.

15 बेखमीर भाकरीचा सण पाळ; त्यामध्ये सात िदवस खमीर न
घातलेली भाकर तुम्ही खावी; हा सण तुम्ही अबीब मिहन्यात
पाळावा, कारण याच मिहन्यात तुम्ही िमसरमधनू बाहेर िनघनू
आला; कोणी िरकाम्या हाताने माझ्यासमोर येऊ नये. 16 शेतात
पेरलेल्या पिहल्या िपकाच्या कापणीचा सण पाळावा. वषार्च्या
अखेरीस तू आपल्या शर्माच्या फळांचा संगर्ह करशील तेव्हा
संगर्हाचा सण पाळावा. 17 वषार्तनू तीनदा तुझ्या सवर् पुरुषांनी
पर्भू परमेश्वरासमोर यावे. 18 तुम्ही यज्ञपशचेू रक्त मला अपर्ण
करावयाचे वेळी खमीर घातलेल्या भाकरीसोबत अपर्ण करू नये;
आिण मला अपर्ण केलेल्या यज्ञपशचूी चरबी दुसर्या िदवसापयर्ंत
राहू देऊ नये. 19 आपल्या जिमनीच्या पर्थम उपजातील
सवो र् म भाग आपला देव परमेश्वर ह्याच्या मंिदरात आणावा.
करडू त्याच्या आईच्या दुधात िशजवू नये.

20 पाहा, वाटेने तुला सांभाळण्याकरता आिण मी तयार
केलेल्या स्थानात तुला पोचिवण्याकरता मी एक दतू तुझ्यापुढे
पाठवत आहे. 21 त्याच्यासमोर सावधिगरीने राहा आिण
त्याचे म्हणणे ऐक, आज्ञा पाळ आिण त्याच्यामागे चाल;
त्याच्यािवरुध्द बंड करू नकोस. कारण तो तुम्हास क्षमा करणार
नाही; कारण त्याच्या ठायी माझे नाव आहे*. 22 जर तू
त्याची वाणी खरोखर ऐकशील व मी सांगतो ते सवर् करशील
तर मी तुम्हाबरोबर राहीन; मी तुमच्या सवर् शतरं्ूचा शतर्ू

* 23:21 -मी त्याला पणूर् अिधकार देईन
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व िवरोधकांचा िवरोधक होईन. 23 देव म्हणाला, माझा दतू
तुमच्यापुढे चालनू अमोरी, िह ी, पिरज्जी, कनानी, िहव्वी व
यबसूी या लोकांकडे तुला नेईल आिण मी त्यांचा नाश करीन.
24 परंतु या सवर् लोकांच्या देवाला तू नमन करू नकोस; त्यांची
सेवा करू नकोस, त्यांना जमीनदोस्त करावेस; आिण त्यांच्या
स्तंभाचे तुकडे तुकडे करावेस. 25 तू आपला देव परमेश्वर
याचीचउपासनाकरावीस; म्हणजेतो तुझ्याअन्नपाण्यासबरकत
देईल. मी तुमच्यामधनू रोगराई दरू करीन. 26 तुझ्या देशात
कोणाचा गभर्पात होणार नाही आिण कोणीही वांझ असणार
नाही; मी तुला दीघार्युषी करीन. 27 ज्या ज्या लोकांच्या िवरूद्ध
तू जाशील त्यांना मी आधीच दहशत घालनू त्यांची फसगत
करीन. आिण तुझ्या सवर् शतरं्ूना तुला पाठ दाखवयास लावीन.
28 मी तुझ्यापुढे गांधीलमाशा पाठवीन; त्या िहव्वी, कनानी, व
िह ी ह्यांना तुझ्यापुढून पळावयास लावतील. 29 मी त्यांना
एका वषार्तच घालवनू देणार नाही; कारण मी तसे केले तर
देश एकदम ओस पडेल आिण मग वनपशूंची वाढ होऊन ते
तुला तर्ास देतील. 30 तुमची संख्या वाढून तू देशाचा ताबा
घेशील तोपयर्ंत मी हळूहळू तुझ्यापुढून त्यांना घालवनू देईन.
31 “मी तांबड ासमुदर्ापासनू पिलष्ट ांच्यासमुदर्ापयर्ंतआिण
रानापासनू ते फरात नदीपयर्ंत मी तुझ्या देशाची सीमा करीन.
तेथे राहणार्या लोकांस मी तुझ्या हाती देईन व तू त्या सवार्नंा
तेथनू घालवनू द्याल. 32 तू त्याच्याशी िकंवा त्यांच्या देवांशी
कोणताही करार करू नकोस. 33 तू त्यांना तुझ्या देशात राहू
देऊ नकोस; तू जर त्यांना तुझ्यामध्ये राहू देशील तर ते पुढे
तुला सापळ्यासारखे अडकिवणारे होतील, ते तुला माझ्यािवरूद्ध
पाप करायला लावतील व तू त्यांच्या देवांची उपासना करण्यास
सुरुवात करशील.”
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24

1मग तो मोशेला म्हणाला, “त,ूअहरोन, नादाब,अबीहूआिण
इसर्ाएलांच्या विडलापैकी स रजण असे िमळून परमेश्वराकडे
पवर्तावर चढून येऊन त्यास दुरूनच नमन करा; 2 मग मोशेने
एकट ानेच परमेश्वराजवळयावे; इतरांनी जवळ येऊनये,आिण
इतर लोकांनी तर पवर्त चढून वरही येऊ नये.” 3 मोशेने लोकांस
परमेश्वराचे सवर् िनयम व आज्ञा सांिगतल्या; मग सवर् लोक
एका आवाजात म्हणाले, “परमेश्वराने जी वचने सांिगतलेली
त्या सवार्पंर्माणे आम्ही करू.” 4 तेव्हा मोशेने परमेश्वराची
सवर् वचने िलहनू काढली, मोशेने पहाटेस उठून पवर्ताच्या
पायथ्याशी एक वेदी बांधली व इसर्ाएलाच्या बारा वंशापर्माणे
बारा स्तंभ उभे केले. 5 मग मोशेने इसर्ाएल लोकांपैकी
काही तरुणांना परमेश्वरास होमबली व बैलाची शांत्यपर्णे अपर्ण
करायला पाठवले. 6 मोशेने त्या अपर्णातनू अध रक्त घेऊन
कटोर्यात ठेवले आिण अध रक्त त्याने वेदीवर िशंपडले. 7 मग
मोशेने कराराचे पुस्तक घेऊन लोकांस वाचनू दाखिवले आिण ते
ऐकून लोक म्हणाले, “परमेश्वराने सांिगतलेआहे तसेआम्ही करू
आिण त्याने िदलेल्या आज्ञा आम्ही पाळू.” 8 मग मोशेने रक्त
घेऊन लोकांवर िशंपडले. तो म्हणाला, “परमेश्वराने तुमच्याशी
या वचनापर्माणे करार केला आहे असे हे त्या कराराचे रक्त
आहे.” 9 नंतर मोशे, अहरोन, नादाब, अबीहू व इसर्ाएल
लोकांमधील स र वडीलधारी माणसे पवर्तावर चढून गेले.
10 तेथे त्यांनी इसर्ाएलाच्या देवाला पािहले; इंदर्नीलमण्यांच्या
चौथर्यासारखे तेथे काही होते, ते आकाशापर्माणे स्वच्छ होते
11 इसर्ाएलातील विडलधार्या मनुष्यांनी देवाला पािहले, परंतु
त्याने त्यांचा नाश केला नाही. मग त्यांनी तेथे एकतर् खाणेिपणे
केले.
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12 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “पवर्तावर मला भेटावयास
ये; मी दोन दगडी पाट ांवर इसर्ाएल लोकांच्या िशक्षणासाठी
िनयम व आज्ञा िलिहलेल्या आहेत; त्या मी तुला देतो.”
13 तेव्हा मोशे व त्याचा मदतनीस यहोशवा हे उठले आिण मोशे
देवाच्या पवर्तावर चढून गेला. 14मोशे इसर्ाएलांच्या विडलांना
म्हणाला, “आम्ही तुमच्याकडे परत येईपयर्ंत तुम्ही येथेच थांबा,
मी परत येईपयर्ंत अहरोन व हरू हे तुमच्याबरोबर आहेत;
कोणाचे काही पर्करण असेल तर त्याने त्यांच्याकडे जावे.”
15 मग मोशे पवर्तावर चढून गेला आिण ढगाने पवर्त झाकून
टाकला; 16 परमेश्वराचे तेज सीनाय पवर्तावर उतरले; ढगाने
सहा िदवस पवर्ताला झाकून टाकले; सातव्या िदवशी परमेश्वराने
मोशेला हाक मारली. 17 इसर्ाएल लोकांस पवर्ताच्या िशखरावर
परमेश्वराचे तेज भस्म करणार्या धगधगत्या अग्नीसारखे िदसत
होते. 18 मोशे पवर्तावर चढून आणखी वर ढगात गेला; मोशे
चाळीस िदवस व चाळीस रातर् तेथे होता.

25
. 35:4-9

1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “इसर्ाएल लोकांस
माझ्यासाठी अपर्णे आणायला सांग. ज्या कोणाची माझ्यासाठी
मनापासनू अपर्ण करण्याची इच्छा असेल त्या पर्त्येकापासनू
ही अपर्णे तू माझ्यासाठी स्वीकारावी. 3 त्यांच्याकडून तू
माझ्याकिरता घ्यावयाच्या वस्तूंच्या अपर्णाची यादी अशी: सोने,
चांदी, िपतळ; 4 िनळ्या,जांभळ्या व िकरिमजी रंगाचे सतू आिण
तलम सणाचे कापड; बकर्याचे केस; 5लाल रंगवलेली में ढ ांची
कातडी; तहशाची *कातडी, बाभळीचे लाकूड; 6 िदव्यासाठी
तेल, अिभषेकाच्या तेलासाठी आिण सुगंधी धुपासाठी मसाले;
* 25:5
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7 एफोद व ऊरपट ह्यात खोचण्यासाठी गोमेदमणी व इतर रत्ने.”
8मी त्यांच्यामध्ये िनवास करावा म्हणनू त्यांनी माझ्यासाठी एक
पिवतर्स्थान तयार करावे. 9 िनवासमंडप कसा असावा त्याचा
नमुना व त्यातील वस्तू कशा असाव्यात त्यांचा नमुना मी तुला
दाखवीन. त्या सगळ्यापर्माणे तुम्ही तो तयार करावा.

. 37:1-9
10 “बाभळीच्या लाकडाची एक पेटी तयार करावी; त्याची

लांबी अडीच हात, रंुदी दीड हात व उंची दीड हात असावी.
11 तो आतनू बाहेरून शुध्द सोन्याने मढवावा आिण त्याच्यावर
सभोवती शुद्ध सोन्याचा काठ करावा. 12 त्याच्या चारही पायांना
लावण्यासाठी सोन्याच्या चार गोल कड ा ओतनू एकाबाजलूा
दोन व दुसर्या बाजलूा दोन अशा लावाव्या. 13 बाभळीच्या
लाकडाचे दांडे करावेत व तेही सोन्याने मढवावेत 14 कोशाच्या
कोपर्यांवरील गोल कड ांमध्ये दांडे घालनू मग तो वाहनू
न्यावा. 15 हे दांडे कोशाच्या कड ातचकायम तसेच राहू द्यावेत,
ते काढून घेऊ नयेत.” 16 देव म्हणाला, मी तुला साक्षपट
देईन तोही त्या कोशात ठेवावा. 17 मग शुद्ध सोन्याचे एक
दयासन बनवावे; त्याची लांबी अडीच हात, रंूदी दीड हात
असावी; 18मग सोन्याचे घडीव काम करून दोन करुब करून ते
दयासनाच्या दोन्ही टोकांना ठेवावेत. 19एक करुब एका बाजलूा
व दुसरा करुब दुसर्या बाजलूा असे दयासनाशी एकतर् जोडून
अखंड सोन्याचे घडवावेत. 20 त्या करुबांचे पंख आकाशाकडे वर
पसरलेले असावेत व त्यांच्या पंखांनी दयासन झाकलेले असावे;
त्याची तोंडे समोरासमोर असावीत व त्यांची दृष्टी दयासनाकडे
लागलेली असावी. 21 दयासन कोशावर ठेवावे. मी तुला जो
साक्षपट देईन तो तू त्या कोशात ठेवावा; 22 तेथे मी तुला
भेटत जाईन. दयासनावरून त्या साक्षपटाच्या कोशावरील
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ठेवलेल्या दोन्ही करुबामधनू मी तुझ्याशी बोलेन आिण तेथनूच
मी इसर्ाएल लोकांसाठी माझ्या सवर् आज्ञा देईन.

. 37:10-16
23 बाभळीच्या लाकडाचे एक मेज बनवावे; त्याची लांबी दोन

हात, रंूदी एक हात व उंची दीड हात असावी. 24 ते शुद्ध
सोन्याने मढवावे, व त्याच्या भोवती सोन्याचा काठ करावा.
25 मग चार बोटे रंुदीची एक चौकट बनवावी व सोन्याचा
काठ ितच्यावर ठेवावा. 26 मग सोन्याच्या चार गोल कड ा
बनवनू त्या मेजाच्या चार पायांच्या कोपर्यांना लावाव्यात.
27 या कड ा मेजाच्या वरच्या भागा भोवती चौकटीच्या जवळ
ठेवाव्यात. मेज वाहनू नेण्यासाठी या कड ांमध्ये दांडे घालावे.
28 मेज वाहनू नेण्यासाठी बाभळीच्या लाकडाचे दांडे बनवावेत
व ते सोन्याने मढवावेत. 29 मेजावरची तबके, धपूपातरे्, सुरया
व पेयापर्णे ओतण्याकरता वाट ा बनव. ही शुद्ध सोन्याची
असावीत. 30माझ्यापुढे मेजावरसमक्षतेचीभाकर नेहमी ठेवावी.

. 37:17-24
31 शुद्ध सोन्याचा एक दीपवृक्ष तयार कर, हा दीपवृक्ष

घडीव कामाचा असावा. त्याची बैठक व त्याचा दांडा,
त्याच्या वाट ा, त्याच्या कळ्या व त्याची फुले ही सवर् एकाच
अखंड तुकड ाची असावी. 32 त्या दीपवृक्षाला एका बाजलूा
तीन व दुसर्या बाजलूा तीन अशा सहा शाखा असाव्यात.
33 पर्त्येक शाखेला बदामाच्या फुलांसारख्या तीन तीन वाट ा
या कळ्याफुलांसह असाव्यात. 34 या दीपवृक्षाच्या दांड ाला
बदामाच्या फुलांसारख्या कळ्या पाकळ्यासहीत असलेल्या
फुलापर्माणे असाव्यात. 35 या दीपवृक्षावर िनघणार्या सहा
शाखांपैकी दोन दोन शाखा, त्याच्याखाली असलेले एकएक
बोंड ही एकाच अखंड तुकड ाची असावी. 36 त्याची बोंडे
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व त्याच्या शाखा ही सवर् एकाच अखंड तुकड ाची असावी.
तो सबंध दीपवृक्ष शुद्ध सोन्याचा एकच घडीव तुकडा असावा.
37मग या दीपवृक्षावर सात िदवे बसवावेत म्हणजे त्या िदव्यातनू
दीपवृक्षाच्या समोरील भागावर पर्काश पडेल. 38 िदवे
मालवण्याचे िचमटे व त्यांच्या ताटल्या ही सवर् शुद्ध सोन्याची
असावीत. 39 हा दीपवृक्ष त्याच्या सवर् उपकरणासहीत एक
िकक्कार† शुद्ध सोन्याचा करावा; 40 आिण मी तुला पवर्तावर
दाखवलेल्या नमुन्यापर्माणेच या सवर् वस्तू बनिवण्याकडे तू लक्ष
दे.

26
. 36:8-38

1 िनवासमंडप दहा पडद्यांचाकर. ते कातलेल्या तलमसणाच्या
कापडाचे िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या सुतापासनू
तयार करावेत. व त्यावर कुशल कारािगराकडून करुब काढावेत.
2 पर्त्येक पडद्याचे मोजमाप एक सारखेच असावे म्हणजे लांबी
अठ्ठावीस हात व रंूदी चार हात असावी; 3 त्यांपैकी पाच
पडदे एकतर् जोडून एक भाग करावा व दुसर्या पाचांचा जोडून
दुसरा भाग करावा; 4 जेथे एक पडदा दुसर्याशी जोडला जाईल
तेथे िकनारीवर िनळ्या सुताची िबरडी करावीत, तसेच दुसर्या
पडद्यावरील िकनारीवरही तशीच िबरडी कर 5 एका पडद्याला
पन्नास िबरडी कर व दुसर्या पडद्याच्या िकनारीला पन्नास
िबरडी कर. ही िबरडी समोरासमोर असावी; 6 पडद्यांचे ते
दोन भाग जोडण्यासाठी सोन्याच्या पन्नास गोल कड ा बनवनू
त्यांच्या साहाय्याने ते दोन भाग एकतर् असे जोडावेत की सवर्
िमळून िनवासमंडप तयार होईल. 7 त्यानंतर िनवासमंडपावरच्या
तंबसूाठी बकर्याच्या केसांचे पडदे करावेत. हे पडदे अकरा
† 25:39 34 िकलोगर्ाम
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असावे. 8 हे सवर् पडदे एकसारख्या मोज मापाचे म्हणजे तीस
हात लांब व चार हात रंुद अशा मापाचे बनवावेत. 9 त्यातनू पाच
पडदे एकतर् जोडावे आिण सहा पडदे एकतर् जोडावे. सहावा
पडदा तंबचू्या पुढल्या बाजलूा दुमडावा. 10 पिहल्या भागाच्या
कडेखाली पन्नास िबरडी करावीत व दुसर्या भागाच्या कडेलाही
तशीच पन्नास िबरडी करावीत; 11 नंतर पडदे जोडण्यासाठी
िपतळेच्या पन्नास गोल कड ा कराव्यात; त्यामुळे दोन भागांना
जोडून तंबू अखंड होईल. 12 या तंबचू्या शेवटच्या पडद्याचा
अधार् भाग पिवतर् िनवासमंडपाच्या मागच्या टोकाखाली लोंबत
राहील. 13 आिण तंबचेू पडदे लांबीकडून हातभर या बाजलूा
व हातभर त्या बाजलूा िनवासमंडप झाकण्यासाठी त्याच्या
दोन्ही बाजलूा लोंबते ठेवावे. 14 तंबसूाठी तांबडा रंग
िदलेल्या में ढ ाच्या कातड ाचे एक आच्छादन व दुसरे समुदर्
पर्ाण्याच्या कातड ाचे एक आच्छादन करावे. 15 पिवतर्
िनवासमंडपाला बाभळीच्या लाकडाच्या उभ्या फळ्यांचा आधार
करावा. 16 पर्त्येक फळीची लांबी दहा हात व उंची दीड
हात असावी. 17 पर्त्येक फळी दुसर्याशी जोडण्यासाठी दोन
बाजलूा दोन कुसे करावीत; िनवासमंडपाच्या सवर् फळ्या अशाच
कराव्यात. 18 पिवतर् िनवासमंडपाच्या दिक्षण बाजसूाठी वीस
फळ्या कराव्यात. 19 फळ्यांसाठी चांदीच्या चाळीस बैठका
कराव्यात. पर्त्येक फळीला आत खोल जाण्यासाठी पर्त्येक
बाजसू एक बैठक या पर्माणे चांदीच्या दोन बैठका असाव्यात.
20पिवतर् िनवासमंडपाच्या दुसर्या म्हणजे उ र बाजसूाठी वीस
फळ्या कराव्यात; 21 आिण त्यांच्यासाठी पर्त्येक फळीखाली
दोन बैठका या पर्माणे चांदीच्या चाळीस बैठका कराव्यात.
22 पिवतर् िनवासमंडपाच्या मागच्या बाजसूाठी म्हणजे पिश्चम
बाजसूाठी आणखी सहा फळ्या कराव्यात; 23 आिण मागील
बाजलूा कोपर्यांसाठी दोन फळ्या कराव्यात. 24 कोपर्याच्या
फळ्या खालच्या बाजलूा जोडाव्यात; त्यांच्यावरील भागांची
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कडी त्यांना जोडून ठेवील, दोन्ही कोपर्यांसाठी असेच करावे.
25 पिवतर् िनवासमंडपाच्या पिश्चम टोकास एकूण आठ फळ्या
असतील आिण त्या पर्त्येक फळीच्या खाली दोन यापर्माणे
चांदीच्या सोळा बैठका असतील. 26 त्यांच्या फळ्यांसाठी
बाभळीच्या लाकडाचे अडसर करावेत; त्यांच्या पिहल्या बाजसू
पाच अडसर व 27 दुसर्या बाजसू पाच अडसर असावेत; आिण
त्यांच्या पाठीमागच्या म्हणजे पिश्चम बाजसू पाच अडसर
असावेत. 28 मध्य भागावरील अडसर लाकडांच्या फळ्यातनू
एका टोकापासनू दुसर्या टोकापयर्ंत जावा. 29 फळ्या आिण
अडसर सोन्याने मढवावेत आिण त्यांना जोडणार्या कड ाही
सोन्याच्या कराव्यात. 30 मी तुला पवर्तावर दाखवल्यापर्माणे
पिवतर् िनवासमंडप बांधावा. 31 तलम सणाच्या कापडाचा व
िनळ्या जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या सुताचा एक अंतरपट
बनवावा आिण त्यावर कुशल कारािगराकडून करुब काढून
घ्यावेत. 32 बाभळीच्या लाकडाचे चार खांब बनवनू ते सोन्याने
मढवावेत, त्यावर सोन्याच्या आकड ा लावाव्यात आिण ते
खांब चांदीच्या चार उथळ्यांत उभे करावेत; 33 सोन्याच्या
आकड ाखाली हा पडदा ठेवावा मग त्याच्यामागे आज्ञापटाचा
कोश-ठेवावा; हा अंतरपट पिवतर् स्थान व परमपिवतर् स्थान
यांना अलग करील; 34 परमपिवतर्स्थानातील आज्ञापटाच्या
कोशावर दयासन ठेवावे. 35 अंतरपटाच्या दुसर्या बाजलूा
तू बनिवलेला मेज ठेवावा; तो िनवासमंडपाच्या उ र बाजलूा
असावा वदिक्षणबाजलूा मेजासमोर दीपवृक्ष ठेवावा. 36 “पिवतर्
िनवासमंडपाच्या दारासाठी िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी
रंगाच्या सुताचा व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचा पडदा
करून त्यावर वेलबुट्टीदार पडदा बनवावा. 37 हा पडदा
लावण्यासाठी बाभळीच्या लाकडाचे पाच खांब करावेत व
ते सोन्याने मढवावेत; त्यांच्याकिरता िपतळेच्या पाच बैठका
बनवाव्यात; हा पडदा अडकिवण्यासाठी सोन्याच्या आकड ा
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कराव्यात.”

27
. 38:1-7

1परमेश्वर मोशेला म्हणाला, बाभळीच्या लाकडाची पाच हात
लांब, पाच हात रंुद व तीन हात उंच अशी चौरस वेदी तयार कर.
2 वेदीच्या चार कोपर्यांना पर्त्येकी एकअशीचार िशंगे अंगचीच
बनलेली असावी; मग वेदी िपतळेने मढवावी. 3 वेदीवरील
राख काढण्यासाठी लागणारी भांडी, फावडी, कटोरे, काटे व
अिग्नपातरे् ही सवर् उपकरणे िपतळेची बनवावी. 4 ितच्यासाठी
िपतळेच्या जाळीची एक चाळण बनवावी. 5 ही चाळण वेदीच्या
कंगोर्याखाली, वेदीच्या तळापासनू अध्यार् उंची इतकी येईल
अशा अंतरावर लावावी. 6 वेदीसाठी बाभळीच्या लाकडाचे
दांडे करावेत व ते िपतळेने मढवावेत. 7 ते वेदीच्या दोन्ही
बाजचू्या कड ांत घालावेत म्हणजे वेदी उचलनू नेण्यासाठी
त्यांचा उपयोगहोईल. 8 वेदी मध्यभागी पोकळ ठेवावी व बाजूंना
फळ्या बसवाव्यात; पवर्तावर मी तुला दाखिवल्यापर्माणे ती
तयार करावी.

. 38:9-20
9 िनवासमंडपाला अंगण तयार कर; त्याच्या दिक्षणेला

कातलेल्या तलम सणाच्या पडद्यांची कनात कर, ितची लांबी
एका बाजलूा शंभर हात असावी. 10 ितच्याकरता वीस खांब
करावेत व त्यांच्यासाठी िपतळेच्या वीस बैठका बनावाव्यात;
खांबाच्या आकड ा व पडद्याचे गज चांदीचे करावेत. 11 वेदीच्या
उ र बाजलूाही शंभर हात लांबीचे पडदे जोडून केलेली कनात
असावी, ितच्यासाठी वीस खांब, िपतळेच्या वीस बैठका आिण
चांदीच्याआकड ा व गज हे सवर् असावे. 12 अंगणाच्या पिश्चम
बाजसू पडद्यांची पन्नास हात लांबीचे पडदे जोडून केलेली कनात
असावी; ितला दहा खांब व खांबांना दहा खुच्यार् असाव्यात.
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13 अंगणाची पवूकडील म्हणजे पर्वेश द्वाराकडील बाजहूी
पन्नास हात असावी. 14 अंगणाच्या फाटकाच्या एका बाजलूा
पंधरा हातलांबीची पडद्याचीकनातअसावी;या बाजसू तीनखांब
वतीन खुच्यार् असाव्यात; 15फाटकाच्या दुसर्या बाजलूाही पंधरा
हातलांबीची पडद्याची कनात, व ितलाही तीनखांब व तीन खुच्यार्
हे सवर् असावे. 16 अंगणाच्या फाटकासाठी िनळ्या, जांभळ्या
व िकरिमजी रंगाच्या सुताचा व कातलेल्या तलम सणाच्या
कापडाचा वीस हात लांबीचा पडदा असावा व त्यावर नक्षीदार
िवणकामअसावे; पडद्यासाठी चारखांब वचार खुच्यार् असाव्यात.
17 अंगणाच्या सभोवतीचे सवर् खांब चांदीच्या बांधपट्टयांनी
जोडलेले असावेत; त्यांच्या आकड ा चांदीच्या व खुच्यार्
िपतळेच्या असाव्यात. 18 अंगणाची लांबी शंभर हात असावी
व पन्नास हात रंुद असावी; अंगणासभोवतीची पडद्याची कनात
पाच हात उंच असावी व ती कातलेल्या तलम सणाच्या सुताची
बनिवलेली असावी; आिण ितच्या खांबाच्या खुच्यार् िपतळेच्या
असाव्यात. 19 पिवतर् िनवासमंडपातील सवर् उपकरणे, तंबचू्या
मेखा आिण इतर वस्तू आिण अंगणासभोवतीच्या कनातीच्या
मेखा िपतळेच्या असाव्यात.

. 24:1-3
20 इसर्ाएल लोकांनी दीपवृक्ष सतत जळत ठेवण्यासाठी

जैतुनाचे हाताने कुटलेले िनमर्ळ तेल तुझ्याकडे घेऊन यावे;
21 अंतरपटातील पडद्यामागील आज्ञापटाच्या बाहेर असलेल्या
दशर्नमंडपामध्ये अहरोन व त्याचे पुतर् ह्यांनी तो दीपवृक्ष
संध्याकाळपासनू सकाळपयर्ंत परमेश्वरासमोर जळत ठेवण्याची
व्यवस्था करावी; हा इसर्ाएल लोकांसाठी व त्यांच्या वंशासाठी
िपढ ानिपढ ा कायमचा िवधी आहे.
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28
. 39:1-7

1 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, याजक म्हणनू माझी सेवा
करण्यासाठी तुझा भाऊ अहरोन व त्याचे पुतर् नादाब, अबीह,ू
एलाजार व इथामार यांना इसर्ाएल लोकांतनू वेगळे होऊन
तुजकडे येण्यास सांग. 2आिण गौरवासाठी व शोभेसाठी तुझा
भाऊ अहरोन याच्यासाठी पिवतर् वसरे् तयार कर. 3 ही वसरे्
बनवणारे कारागीर ज्यांना मी ज्ञानाच्या आत्म्याने पिरपणूर् केले
आहे त्या सवार्नंा अहरोनाची वसरे् तयार करण्यास सांग. त्यामुळे
तो माझी याजकीय सेवा करण्यासाठी पिवतर् होईल. 4 तुझा
भाऊ अहरोन व त्याचे पुतर् यांनी याजक या नात्याने माझी
सेवा करावी म्हणनू कारािगरांनी त्यांच्यासाठी ही पिवतर् वस्तरे्
ऊरपट, एफोद, झगा, चौकड ाचा अंगरखा, मंिदल व कमरबंद
तयार करावीत.

5 त्यांनी सोन्याची जर आिण िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी
रंगाचे सतू व तलम सणाचे कापड वापरून ही वसरे् तयार
करावीत. 6 सोन्याची जर व िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी
रंगाचे सतू तसेच कातलेल्या तलम सणाचे कापड घेऊन कुशल
कारािगराकडून त्यांचे एफोद तयार करून घ्यावे; 7 एफोदाच्या
दोन खांदपट्ट ा जोडलेल्या असाव्यात, त्याची दोन टोके
जोडावी. 8एफोद बांधण्यासाठी त्याच्यावर कुशलतेने िवणलेली
एक पट्टी असते ितची बनावट त्याच्यासारखीचअसनू ती अखंड
असावी; सोन्याच्या जरीची, व िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी
रंगाचे सुताची व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाची ती
असावी. 9मग दोन गोमेद रत्ने घेऊन त्यांच्यावर इसर्ाएलाच्या
पुतर्ांची नावे त्यांच्या जन्माच्या क्रमाने कोरावी. 10 त्यांच्या
नावांपैकी सहा नावे एका रत्नावर व बाकीची सहा नावे दुसर्या
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रत्नांवर कोरावी. 11 रत्नावर कोरीव काम करणारा कारागीर
कुशलतेने एखादी मुदर्ा कोरतो त्यापर्माणे दोन्ही रत्नांवर
इसर्ाएलाच्या बारा पुतर्ांची नावे कोरावीतआिण ती सोन्याच्या
जाळीदार कोंदणात बसवावीत. 12 ती दोन्ही रत्ने एफोदाच्या
दोन्ही खांदपट्ट ांवर लावावी. ती इसर्ाएल लोकांची
स्मारकरत्ने होत, म्हणजे अहरोन त्यांची नावे परमेश्वरासमोर
आपल्या दोन्ही खांद्यांवर स्मरणाथर् वागवील. 13 त्याचपर्माणे
सोन्याची जाळीदार कोंदणे करावीत. 14 पीळ घातलेल्या
दोरीसारख्या शुद्ध सोन्याच्या दोन साखळ्या कराव्यात व त्या
पीळ घातलेल्या साखळ्या त्या कोंदणात बसवाव्या.

. 39:8-21
15 न्यायाचा ऊरपटही तयार कुशल कारािगराकडून तयार

करावा. जसा एफोद तयार केला, तसाच तो करावा. तो
सोन्याच्या जरीचा, आिण िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी
रंगाच्या सुताचा व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचा करावा;
16 तो चौरस व दुहेरी असावा; व त्याची लांबी व रंुदी
पर्त्येकी एक वीत असावी. 17 त्यामध्ये रत्ने खोचलेल्या चार
रांगा असाव्या; पिहल्या रांगेत लाल, पुष्कराज व मािणक;
18 दुसर्या रांगेत पाच,ू इंदर्नीलमणी व िहरा; 19 ितसर्या
रांगेत तृणमणी, सयूर्कांत व पदम्राग; 20 आिण चौथ्या
रांगेत लसणा, गोमेद व यास्फे; ही सवर् रत्ने सोन्याच्या
कोंदणात खोचावीत. 21 ऊरपटावर इसर्ाएलाच्या पर्त्येक
पुतर्ाच्या नावाच्या संख्येएवढी ही रत्ने असावीत. त्यांच्या
संख्येइतकी बारा नावे असावीत. मुदर्ा जशी कोरतात
तसे बारा वंशांपैकी एकेकाचे नाव एकेका रत्नावर कोरावे.
22 ऊरपटावर लावण्यासाठी दोरीसारखा पीळ घातलेल्या शुद्ध
सोन्याच्या साखळ्या कराव्यात. 23 ऊरपटावर सोन्याच्या
दोन कड ा कराव्यात; त्या न्यायाच्या ऊरपटाच्या दोन्ही
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टोकांना लावाव्यात; 24 ऊरपटाच्या टोकांना लावलेल्या या
दोन कड ांत पीळ घातलेल्या सोन्याच्या साखळ्या घालाव्यात.
25 पीळ घातलेल्या दोन्ही साखळ्यांची दुसरी टोके दोन्ही
कोंदणात खोचनू त्या एफोदाच्या दोन्ही खांदपट्ट ांवर पुढल्या
बाजलूा लावाव्यात. 26 सोन्याच्या आणखी दोन कड ा
करून न्यायाच्या ऊरपटाच्या आतल्या दोन्ही कोपर्यांना
एफोदाच्या बाजलूा लावाव्या. 27 सोन्याच्या आणखी दोन
कड ाकरून त्याखांदपट्ट ाखालीलएफोदाच्यासमोर त्याच्या
जोडाजवळील पट्टीवर लावाव्या. 28 त्या ऊरपटाच्या कड ा
एफोदाच्या कड ांना िनळ्या िफतीने बांधाव्या, ह्यापर्माणे तो
कुशलतेने िवणलेल्या एफोदाच्या पट्टीवर राहील,आिणऊरपट
एफोदावरून घसरणार नाही. 29अहरोन पिवतर्स्थानात पर्वेश
करील तेव्हा त्याच्या ऊरपटावर म्हणजे आपल्या हृदयावर
त्याने इसर्ाएलाच्या मुलांची नावे कोरलेली असतील, त्यामुळे
परमेश्वरास इसर्ाएलाच्या बारा पुतर्ांची सततआठवण राहील.
30 ऊरपटात तू उरीम व थुम्मीम ठेव. अहरोन परमेश्वरासमोर
येईल तेव्हा ते त्याच्या हृदयावर असतील. त्यामुळे इसर्ाएल
लोकांचा न्याय करण्याचा मागर् तो नेहमी आपल्या हृदयावर
घेऊन जाईल.

. 39:22-31
31 एफोदाबरोबर घालावयाचा झगा संपणूर् िनळ्या रंगाचा

करावा; 32 त्याच्या मध्यभागी डोके घालण्यासाठी एक भोक
असावे आिण त्याच्या भोवती कापडाचा गोट िशवावा म्हणजे
झग्याचा तो भाग फाटणार नाही. 33 िनळ्या, जांभळ्या
व िकरिमजी रंगाच्या सुताच्या कापडाची डािळंबे काढून
ती त्या झग्याच्या खालच्या घेराभोवती लावावीत आिण
दोन डािळंबाच्या मधील जागेत सोन्याची घंुगरे लावावीत;
34 त्यामुळे झग्याच्या घेराच्या खालच्या बाजलूा एक डािळंब
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व एक घंुगरू अशी क्रमवार ती असावीत. 35 सेवा करताना
अहरोनाने हा झगा घालावा; जेव्हा जेव्हा तो पिवतर्स्थानात
परमेश्वरासमोर जाईल िकंवा तेथनू बाहेर पडेल तेव्हा तेव्हा
त्या घंुगरांचा आवाज ऐकू येईल; त्यामुळे तो मरावयाचा नाही.
36 शुद्ध सोन्याची एक पट्टी बनवावी आिण मुदर्ा कोरतात
तशी ितच्यावर परमेश्वरासाठी पिवतर् ही अक्षरे कोरावीत.
37 ही सोन्याची पट्टी अहरोनाच्या मंिदलाला समोरील बाजसू
िनळ्या िफतीने बांधावी; 38 ती अहरोनाच्या कपाळावर सतत
असावी. ह्यासाठी की ज्या गोष्टी इसर्ाएल लोक परमेश्वरास
पिवतर् अपर्ण करतील म्हणजे ज्या पिवतर् भेटी त्यासंबंधीचा
दोष अहरोनाने वाहावा; त्यामुळे ती दाने परमेश्वरास मान्य
ठरतील. 39 चौकड ांचा अंगरखा तलम सणाचा करावा व
एक मंिदलही तलम सणाचा करावा आिण एक वेलबुट्टीदार
कमरबंद करावा. 40अहरोनाच्या पुतर्ांसाठीही अंगरखे, कमरबंद
व फेटे करावेत; ही वसरे् गौरवासाठी व शोभेसाठी असावी.
41 तुझा भाऊ अहरोन ह्याला व त्याच्या पुतर्ांना ही वसरे्
घालनू, त्यांना अिभषेक करावा व त्यांच्यावर संस्कार करावा
आिण त्यांना पिवतर् कर म्हणजे मग याजक या नात्याने ते
माझी सेवा करतील. 42 “त्यांच्यासाठी सणाच्या कापडाचे चोळणे
कर म्हणजे कमरेपासनू मांडीपयर्ंत त्यांचे अंग झाकलेले राहील.
43आिण अहरोन व त्याचे पुतर् दशर्नमंडपामध्ये पर्वेश करतील
व पिवतर्स्थानात सेवा करण्यास जातील तेव्हा त्यांनी हे चोळणे
घातलेले असावे; तसे न केल्यास, दोषी ठरून ते मरतील;
अहरोनाला व त्यानंतर त्याच्या वंशाला हा कायमचा िनयम
आहे.”

29

. 8:1-36
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1 त्यांनी याजक या नात्याने माझी सेवा करावी म्हणनू त्यांना
पिवतर् करण्यासाठी तू काय करावेस ते मी तुला सांगतो: एक
गोर्हा व दोन िनदो र्ष में ढे घ्यावेत; 2 बेखमीर भाकरी, तेलात
मळलेल्या बेखमीर पोळ्या व तेल लावलेल्या बेखमीर चपात्या
घ्याव्यात; या सवर् सिपठाच्या असाव्यात. 3 त्या सवर् एका
टोपलीत घालनू ती टोपली त्याचपर्माणे तो गोर्हा व ते दोन में ढे
ह्यांच्यासहीत ती टोपली घेऊन ये. 4अहरोन व त्याचे पुतर् यांना
दशर्नमंडपाच्या दारासमोर घेऊन यावे; त्यांना आंघोळ घालावी;
5 ती वसरे् घेऊन अहरोनाला त्याचा अंगरखा व एफोदाचा
झगा घाल; त्यास एफोद व ऊरपट बांधावा आिण एफोदाचा
बेलबुट्टीदार पट्टा त्याच्या कमरेला बांध; 6 त्याच्या डोक्याला
मंिदल घाल. आिण मंिदलावर पिवतर् मुकुट ठेव*. 7 नंतर
अिभषेकाचे तेल त्याच्या डोक्यावर ओतनू त्यास अिभषेक कर;
8मग त्याच्या पुतर्ांना जवळबोलावनू त्यांना अंगरखे घालावेत;
9 आिण अहरोनाला व त्याच्या पुतर्ांना कमरबंद बांध व
त्यांच्या डोक्यांना फेटे बांधावेत; अशा पर्कारे या िवधीने त्यांचे
याजकपद कायमचे राहील, ह्यापर्माणे अहरोन व त्याची मुले
ह्यांच्यावर संस्कार करावेत 10 नंतर तो गोर्हा दशर्नमंडपासमोर
आणावा आिण अहरोन व त्याची मुले यांनी आपले हात त्याच्या
डोक्यावर ठेवावेत. 11मग तेथेचपरमेश्वरासमोर दशर्नमंडपाच्या
दारापाशी त्या गोर्ह्याचा वध करावा; 12 मग गोर्ह्याचे थोडे
रक्त घेऊन ते आपल्या बोटांनी वेदीच्या िशंगांना लावावे व
बाकीचे सगळे रक्त वेदीच्या पायथ्याशीओतावे. 13मग त्याच्या
आतड ांवरील सवर् चरबी, काळजावरील पडदा आिण दोन्ही
गुरदे व त्यांच्यावरील चरबी ही सवर् घेऊन त्याचा वेदीवर होम
करावा. 14 पण गोर्ह्याचे मांस, कातडे व शेण ही छावणीबाहेर
नेऊनआगीतजाळून टाकावी; हा पापापर्णाचा बली होय. 15मग
अहरोन व त्याच्या मुलांनीआपले हात एका में ढ ाच्या डोक्यावर

* 29:6
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ठेवावेत; 16आिण तो में ढा वधावा; व त्याचे रक्त वेदीच्या चारही
बाजसू टाकावे. 17 मेंढा कापल्यानंतर त्याचे तुकडे करावेत; मग
त्याची आतडी व पाय धुऊन ते, त्याचे तुकडे व डोके यांच्यासह
वेदीवर ठेवावेत; 18 त्यानंतर वेदीवर सबंध में ढ ाचा होम करावा.
हे परमेश्वराकरता होमापर्ण होय. हे परमेश्वरापर्ीत्यथर् सुवािसक
हव्य होय; 19 नंतरअहरोन व त्याच्या मुलांनी दुसर्या में ढ ाच्या
डोक्यावरआपले हात ठेवावेत; 20मगतो में ढा वधावा व त्याच्या
रक्तातनू थोडे रक्त घेऊन ते अहरोनाच्या व त्याच्या मुलांच्या
उजव्या कानांच्या पाळ्यांना व त्यांच्या उजव्या हातांच्या व
उजव्या पायांच्या अंगठ ांना लावावे आिण बाकीचे रक्त वेदीवर
चार बाजूंना िशंपडावे. 21 नंतर वेदीवरील रक्तआिणअिभषेकाचे
तेल यांतले काही घेऊन अहरोनावर व त्याच्या वसर्ावर तसेच
त्याच्या पुतर्ावर व त्यांच्या वसर्ांवरही िशंपडावे; अशाने तो
व त्याची वसर् आिण त्याच्याबरोबर त्याची मुले व त्यांची वसरे्
पिवतर् होतील. 22तोमें ढा संस्काराचाआहे म्हणनू त्याचीचरबी,
आिण त्याची चरबीदार शेपटू व त्याच्या आतड ावरील चरबी व
काळजावरील पडदा, दोन्ही गुरदे व त्याच्यावरील चरबी आिण
उजवी मांडी ही घे; 23 त्याचपर्माणे परमेश्वरासमोर ठेवलेल्या
बेखमीर भाकरीच्या टोपलीतनू एक भाकर, तेलात मळलेल्या
सिपठाची एक पोळी व एक चपाती घ्यावी 24 आिण ते सवर्
अहरोन व त्याच्या पुतर्ांच्या हातावर ठेव व हे ओवाळणीचे
अपर्ण म्हणनू परमेश्वरासमोर ओवाळ. 25 मग त्या सवर् वस्तू
त्यांच्या हातातनू घेऊन मेंढ ासह परमेश्वरासमोर सुवािसक
मधुर सुगंध म्हणनू वेदीवरीलहोमापर्णावर त्यांचा होमकरावा; ते
परमेश्वरास अिपर्लेले सुवािसक हव्य होय. 26 मग अहरोनाच्या
संस्कारासाठी विधलेल्या में ढ ांचे ऊर घेऊनओवाळणीचे अपर्ण
ते परमेश्वरासमोर ओवाळ, तो तुझा िहस्सा आहे. 27 नंतर
अहरोन व त्याचे पुतर् यांच्या संस्कारासाठी विधलेल्या में ढ ांचे
ओवाळलेले ऊर व समिपर्लेली मांडी तू पिवतर् करावी.
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28 इसर्ाएल लोकांकडून िमळणारा अहरोनाचा व त्याच्या
पुतर्ांचा हा िनरंतरचा हक्क आहे. कारण हे समिपर्त केलेले
दान आहे. हे इसर्ाएलाकडून त्यांच्या शांत्यपर्णाच्या यज्ञांपैकी
परमेश्वराकरता समिपर्त केलेले दान होय. 29अहरोनाची पिवतर्
वसरे् त्याच्यानंतर त्याच्या पुतर्पौतर्ांसाठी असावी, म्हणजे या
वसर्ांिनशी त्यांचा अिभषेक होऊन त्यांच्यावर संस्कार व्हावा.
30 अहरोनाच्या जागी त्याचा जो पुतर् याजक होईल त्याने
पिवतर्स्थानात सेवा करण्यासाठी दशर्नमंडपामध्ये जाताना ती
वसरे् सात िदवस घालावीत. 31समपर्ण िवधीसाठी वध केलेल्या
में ढ ाचे मांस घेऊन ते पिवतर् जागी िशजवावे; 32 अहरोन
व त्याच्या मुलांनी त्या में ढ ाचे मांस आिण टोपलीतील
भाकर दशर्नमंडपाच्या दारापाशी खावी; 33 त्यांचा संस्कार व
पिवतर्ीकरण ह्यासाठी ज्या पदाथार्नंी पर्ायिश्च †झाले ते
पदाथर् त्यांनी खावे. पण कोणी परक्याने ते खाऊ नयेत. कारण
ते पदाथर् पिवतर् आहेत. 34 समिपर्त केलेल्या मांसातले िकंवा
भाकरीतले जर काही सकाळपयर्ंत उरले तर ते अग्नीत जाळून
टाकावे, ते खाऊ नये कारण ते पिवतर् आहे; 35 मी तुला आज्ञा
केलीआहे त्या सवर् गोष्टीपर्माणेअहरोन व त्याचे पुतर् यांचे कर.
सात िदवसपयर्ंत त्यांच्यावर संस्कार कर. 36 पर्ायिश्च ासाठी
पापबली म्हणनू एक गोर्हा या पर्त्येक िदवशी बली दे. आिण
वेदीसाठी पर्ायिश्च करून ती पिवतर् कर आिण ती पिवतर्
करण्यासाठी ितला अिभषेक कर. 37 सातही िदवस वेदीसाठी
पर्ायिश्च करून ती पिवतर् कर म्हणजे वेदी परमपिवतर्
होईल, ज्याचा वेदीला स्पशर् होईल ते पिवतर् होईल.

. 28:1-8
38 वेदीवर होम करायचा तो असा: पर्ितिदनी एकएक वषार्च्या

दोन कोकरांचा नेहमी होम करावा. 39 एका कोकराचा सकाळी व
† 29:33
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दुसर्या कोकराचा संध्याकाळी होम करावा. 40 कुटून काढलेल्या
पाव िहन‡ तेलात एक दशमांश माप सपीठ मळून ते एका
कोकराबरोबर अपार्वे आिण पाव िहन दर्ाक्षरसाचे पेयापर्ण करावे.
41 आिण संध्याकाळी दुसरे कोकरू अपार्वे व त्याच्याबरोबरही
सकाळच्यापर्माणे अन्नापर्ण व पेयापर्ण करावे; हे परमेश्वरास
िपर्य असे सुवािसक हव्य होय. 42 दशर्नमंडपाच्या दारापाशी
दररोज परमेश्वरासमोर तुम्ही िपढ ानिपढ ा असेच होमापर्ण
करीत रहावे; या िठकाणी मी तुमच्याशी बोलण्यासाठी तुम्हास
भेटेन. 43 त्या िठकाणी मी इसर्ाएललोकांस भेटेनआिण माझ्या
तेजाने मंडप पिवतर् होईल. 44 “ह्यापर्माणे मी दशर्नमंडप व
वेदी पिवतर् करीन आिण अहरोन व त्याच्या पुतर्ांनी याजक या
नात्याने माझी सेवा करावी म्हणनू मी त्यांनाही पिवतर् करीन.
45 मी इसर्ाएल लोकांमध्ये राहीन आिण त्यांचा देव होईन.
46आिणलोकांस समजेल की मी त्यांचा देव परमेश्वरआहे; मला
त्यांच्याबरोबर राहता यावे म्हणनू मीच त्यांना िमसर देशातनू
सोडवनू आणले आहे हे त्यांना कळेल; मी त्यांचा देव परमेश्वर
आहे.”

30
. 37:25-28

1 तू धपू जाळण्यासाठी बाभळीच्या लाकडाची एक वेदी
कर. 2 ती चौरस असनू एक हात लांब व एक हात रंुद
असावी, आिण ती दोन हात उंच असावी; ितची िशंगे एकाच
अखंड लाकडाची करावी. 3 वेदीचा वरचा भाग व ितच्या
चारही बाजू शुद्ध सोन्याने मढवाव्यात आिण सभोवती सोन्याचा
कंगोरा करावा. 4 त्या कंगोर्याखाली वेदीच्या एकमेकीच्या
िवरूद्ध बाजूंना सोन्याच्या दोन दोन गोल कड ा असाव्यात;
‡ 29:40 1 िलटर
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त्यांच्यात दांडे घालनू वेदी उचलनू नेण्याकरता त्यांच्या उपयोग
होईल. 5 हे दांडे बाभळीच्या लाकडाचे करून ते सोन्याने
मढवावेत. 6 वेदी अंतरपटासमोर ठेवावी; आज्ञापटाचा कोश
अंतरपटाच्या मागे असेल; आज्ञापटाच्या कोशावर असणार्या
दयासनासमोर वेदी असेल; याच िठकाणी मी तुला भेटत जाईन.
7 अहरोन िदव्याची तेलवात करण्यासाठी येईल त्या पर्त्येक
सकाळी दररोज त्याने वेदीवर सुगंधी धपू जाळावा; 8 पुन्हा
संध्याकाळी अहरोन िदवे लावण्यासाठी येईल तेव्हा त्याने
वेदीवर संुगधी धपू जाळावा; यापर्माणे दररोज परमेश्वरापुढे
संुगधी धपू सतत िपढयानिपढया जाळीत जावा. 9 ितच्यावर
िनराळा धपू िकंवा होमापर्ण, अन्नापर्ण िकंवा कोणत्याही
पर्कारचे पेयापर्ण अपर्ण करू नये. 10अहरोनाने वषार्तनू एकदा
वेदीच्या िशंगावर पर्ायिश्च करावे; िपढ ानिपढ ा वषार्तनू
एकदा पर्ायिश्च ासाठी अिपर्लेल्या लोकांच्या पापांची भरपाई
करण्यासाठी अहरोनाने पापापर्णाच्या रक्ताने ितच्यासाठी त्याने
पर्ायिश्च करावे. ही वेदी परमेश्वराकरता परमपिवतर् आहे.

11 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 12 “तू इसर्ाएल लोकांची
िशरगणती करशील तेव्हा गणनेवेळी आपणावर काही मरी येऊ
नये म्हणनू त्यांतल्या पर्त्येक इसर्ाएलाने स्वत:च्या िजवाबद्दल
परमेश्वरास खंड द्यावा; 13 िजतक्या लोकांची मोजदाद होईल
िततक्यांनी पिवतर्स्थानातील शेकेलाच्या चलनापर्माणे अधार्
शेकेल द्यावा. हा अधार् शेकेल परमेश्वराकरता केलेले समपर्ण
आहे. 14 वीस वष व त्याहनू जास्त वयाच्या लोकांमध्ये
ज्याची गणना होईल त्यातील पर्त्येकाने त्याने परमेश्वराकरता
हे समपर्ण करावे. 15 तुम्ही आपल्या िजवाबद्दल पर्ायिश्च
म्हणनू परमेश्वराकरता हे समपर्ण कराल तेव्हा शर्ीमंत मनुष्याने
अधार् शेकेलापेक्षा जास्त देऊ नये व गरीबाने अधार् शेकेलापेक्षा
कमी देऊ नये; 16 इसर्ाएल लोकांकडून पर्ायिश्च ाचा पैसा
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घ्यावाआिण त्याचा दशर्नमंडपामधील सेवेसाठी उपयोगकरावा;
हा पैसा इसर्ाएल लोकांच्या िजवाबद्दल पर्ायिश्च िदल्याचे
स्मारक म्हणनू त्यांच्यापर्ीत्यथर् परमेश्वरासमोर राहील.”

17परमेश्वरमोशेला म्हणाला, 18 “िपतळेचे एक गंगाळबनवनू
ते िपतळेच्या बैठकीवर ठेवावे, त्यातील पाण्याचा हातपाय
धुण्यासाठी उपयोग करावा; ते दशर्नमंडप व वेदी यांच्यामध्ये
ठेवावे व ते पाण्याने भरावे. 19या गंगाळातील पाण्याने अहरोन
व त्याच्या मुलांनी आपले हातपाय धुवावेत; 20 दशर्नमंडपामध्ये
व वेदीजवळ सेवा करण्यास जाताना म्हणजे परमेश्वराकरता
हव्य जाळण्यासाठी जातेवेळी त्यांनी आपले हातपाय धुवावेत;
नाहीतर ते मरतील. 21अहरोन व त्याचे वंशज ह्याच्यासाठी हा
िपढ ानिपढ ा िनरंतरचा िवधी व्हावा.”

. 37:29
22 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 23 “तू उ म पर्कारचे

मसाले घे; म्हणजे पिवतर् स्थानातल्या चलनापर्माणे पाचशे
शेकेल पर्वाही गंधरस; त्याच्या िनम्मे म्हणजे अडीचशे
शेकेल सुगंधी दालिचनी, पाचशे शेकेल सुगंधी बच, 24 आिण
पिवतर्स्थानाच्या शेकेलापर्माणे पाचशे शेकेल तज आिण एक
हीनभर जैतनूाचे तेल घे, 25 व त्याचे अिभषेकाचे पिवतर् तेल
म्हणजे गांध्याच्या कसबापर्माणे िमसळलेले अिभषेकासाठी
पिवतर्, संुगधी तेल तयार कर; 26 या तेलाने दशर्नमंडप व
साक्षीकोश, 27 तसेच मेज व त्यांवरील सवर् वस्त,ू दीपवृक्ष व
त्याची उपकरणे, धपूवेदी, 28 तसेच होमवेदी व होमवेदीच्या सवर्
वस्तू आिण गंगाळ व त्याची बैठक या सवार्नंा अिभषेक करावा.
29 त्यांना पिवतर् करावे म्हणजे ती परमपिवतर् ठरतील; ज्याचा
त्यांना स्पशर् होईल ते पिवतर् होईल. 30 आिण अहरोन व
त्याच्या पुतर्ांना अिभषेक करून पिवतर् कर. मग याजक या
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नात्याने ते माझी सेवा करतील; 31इसर्ाएललोकांस तू सांग की,
िपढ ानिपढ ा तुम्हास माझ्यासाठीच हेच पिवतर् अिभषेकाचे
तेल असणार. 32 हे तेल कोणाही मनुष्याच्या अंगाला लावायचे
नाही. व या पर्कारचे तेल कोणीही तयार करू नये; हे तेल
पिवतर् आहे आिण तुम्ही ह्याला पिवतर्च मानावे. 33जो कोणी
त्याच्यासारखे िमशर्ण तयार करील िकंवा ते कोणा परक्याला
लावील तर त्यास आपल्या लोकांतनू बाहेर काढून टाकावे.”
34 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “तू हे सुवािसक मसाले
म्हणजे उ म गंधरस, जटामासी, गंधािबरुजा व शुद्ध ऊद ही
घ्यावी. या सवर् वस्तू समभाग घ्याव्यात; 35आिण गांध्याच्या
कसबापर्माणे िमसळून िमठानेखारावलेले, िनभळ शुद्धवपिवतर्
असे धपूदर्व्य तयार करावे; 36 त्यातले काही कुटून त्याचे चणूर्
करावे, व ते दशर्नमंडपामधील ज्या साक्षकोशापुढे मी तुला दशर्न
देत जाईन तेथे ठेवावे; ते तुम्ही परमपिवतर् लेखावे. 37 हे
परमेश्वरासाठी पिवतर् लेखावे; त्यासारखे दुसरे धपूदर्व्य तुम्ही
स्वतःसाठी तयार करू नये. 38 सुवास घेण्याकरता कोणी असले
काही तयार करील तर त्यास आपल्या लोकांतनू बाहेर काढून
टाकावे.”

31
. 35:30-36:1

1 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला 2 “पाहा, यहदूा वंशातील
उरीचा मुलगा म्हणजे हरूचा नातू बसालेल याला मी िनवडून
घेतले आहे. 3 देवाच्या आत्म्याने त्यास पिरपणूर् भरले आहे;
आिण सवर् पर्कारची कामे करण्यासाठी मी त्यास अक्कल, बुद्धी
व ज्ञान ही िदली आहेत. 4 तो सोने, चांदी व िपतळ यांच्या
कलाकुसरीचे काम करील. 5 तो रत्नांना संुदर पैलू पाडील व
िहरे जडवनू देईल; तो लाकडावरीलकोरीव कामही करील;आिण
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अशा सवर् पर्कारची कलाकुसरीची कामे करील. 6 त्याच्याबरोबर
काम करण्याकरता दान याच्या वंशातीलअिहसामाखाचा मुलगा
अहिलयाब यालाही मी िनवडले आहे; एवढेच नव्हे तर जेवढे
म्हणनू बुिध्दमान आहेत त्या सवार्ंच्या हृदयात मी बुध्दी ठेवली
आहे. ती यासाठी की, तुला आज्ञा केल्यापर्माणे त्यांनी सवर्
गोष्टी तयार कराव्या. 7 म्हणजे दशर्नमंडप, आज्ञापटाचा
कोश, त्यावरील दयासन आिण तंबचू्या सवर् वस्त;ू 8 मेज व
त्यावरील सवर् वस्त,ू शुद्ध सोन्याचा दीपवृक्ष व त्याची उपकरणे;
9 होमवेदी व ितची उपकरणे, गंगाळ व त्याची बैठक; 10अहरोन
व त्याच्या मुलांनी याजक या नात्याने माझी सेवा करताना
घालावयाची, कुशलतेने िवणलेली तलम व पिवतर् वसरे्;
11अिभषेकाचे सुवािसक तेलआिण पिवतर् स्थानी जाळावयाचा
संुगधी दर्व्याचा धपू. या सवर् वस्तू मी तुला सांिगतल्यापर्माणे
हे कारागीर तयार करतील.”

12 नंतर परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 13 “इसर्ाएल लोकांस
हे सांग की, तुम्ही माझे शब्बाथ अवश्य पाळावेत, कारण की
िपढ ानिपढ ा तुमच्यामाझ्यामध्ये ही खणू आहे. ह्यावरून हे
कळावे की, तुम्हास पिवतर् करणारा मी परमेश्वरआहे. 14 म्हणनू
शब्बाथ िदवस तुम्ही पिवतर्पणे पाळावा; शब्बाथ िदवसास
जर कोणी भर्ष्ट करील तर त्यास अवश्य िजवे मारावे; जो
कोणी त्यािदवशी काम करील, त्यास आपल्या लोकांतनू बाहेर
काढून टाकावे. 15 सहा िदवस काम करावे. परंतु सातवा
िदवस परमेश्वराचा पिवतर् िदवस परमिवशर्ामाचा शब्बाथ होय.
जर कोणी शब्बाथ िदवशी काम करील तर त्यास अवश्य ठार
मारावे. 16 इसर्ाएल लोकांनी शब्बाथ पाळावा; शब्बाथ हा
िनरंतरचा करार समजनू त्यांनी तो िपढ ानिपढ ा पाळावा.
17शब्बाथ िदवस इसर्ाएल लोकांमध्ये व माझ्यामध्ये कायमची
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खणू आहे. परमेश्वराने सहा िदवस काम करून आकाश व पृथ्वी
िनमार्ण केल्यावर सातव्या िदवशी स्वस्थ राहनू िवसावा घेतला.”
18या पर्माणे देवाने सीनाय पवर्तावर मोशेबरोबर आपले बोलणे
संपिवले व मग त्याने आपल्या बोटांनी िलिहलेल्या दोन दगडी
पाट ांचे आज्ञापट त्यास िदले.

32
. 9:6-29

1 मोशेला पवर्तावरून उतरण्यास बराच िवलंब लागला आहे
असे लोकांनी पािहले तेव्हा सवर् लोक अहरोनाभोवती जमले व
त्यास म्हणाले, “पाहा, मोशेने आम्हांला िमसर देशातनू बाहेर
आणले आहे. परंतु मोशेचे काय झाले ते आम्हांला कळत नाही,
म्हणनूआमच्यापुढे चालतीलअसे देवआमच्यासाठी तयार कर.”
2 तेव्हा अहरोन लोकांस म्हणाला, “तुम्ही तुमच्या िसर्या, पुतर्
व कन्या यांच्या कानातील सोन्याची कंुडले मजकडे आणा.”
3 मग सवर् लोकांनी आपल्या कानातील सोन्याची कंुडले काढून
अहरोनाकडे आणली. 4 अहरोनाने लोकांकडून ते सोने घेतले;
आिण ते ओतनू व कोरणीने कोरून त्यापासनू वासरू केले. मग
लोक म्हणाले, “हे इसर्ाएला, ज्या देवाने तुला िमसर देशातनू
बाहेर आणलेआहे तो हाच देवआहे.” 5अहरोनाने हे सवर् पािहले
तेव्हा त्याने त्या वासरापुढे एक वेदी बांधली आिण जाहीर करून
तो म्हणाला, “तुमच्या परमेश्वराकरता उद्या उत्सव होणारआहे.”
6 लोक दुसर्या िदवशी पहाटेस उठले; त्यांनी होमापर्णे अिपर्ली
व शांत्यपर्णे आणली. मग ते खाण्यािपण्यास बसले; नंतर उठून
ते खेळायला लागले. 7 त्या वेळी परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“तू पवर्त उतरुन लवकर खाली जा, कारण ज्या तुझ्या लोकांस तू
िमसर देशातनू बाहेर आणले ते िबघडले आहेत. 8 ज्या मागार्ने
त्यांनी जावे म्हणनू मी त्यांना आज्ञािपले होते त्या मागार्पासनू
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िकती लवकर ते बहकून गेले आहेत. त्यांनी आपल्यासाठी सोने
िवतळवनू वासराची मतूी र् केली आहे; ते त्याची पजूा करीत
आहेत व त्यास बली अपर्णे वाहत आहेत; ते म्हणत आहेत,
‘हे इसर्ाएला, याच देवांनी तुला िमसर देशातनू बाहेर आणले
आहे.” 9 परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “या लोकांस मी पािहले
आहे; ते ताठ मानेचे लोक आहेत; 10 तर आता मला आड येऊ
नको, त्यांना माझ्या रागाच्या तडाख्याने भस्म करतो. नंतर
मी तुझ्यापासनूच एक महान राष्ट्र िनमार्ण करतो.” 11 परंतु
काकुळतीने िवनंती करून मोशे आपला देव परमेश्वर ह्याला
म्हणाला, हे परमेश्वरा, तुझ्या महान सामथ्यार्ने व भुजपर्तापाने
त्यांना िमसर देशातनू बाहेर आणले त्यांच्यावर तुझा कोप का
भडकावा? 12 आिण परमेश्वराने त्यांचे वाईट करण्यासाठी,
डोंगरावर त्यांना ठार मारण्यासाठी व पृथ्वीवरून त्यांचा नायनाट
करण्यासाठी त्यांना िमसर देशातनू बाहेर आणले असे िमसरी
लोकांनी का म्हणावे? आपल्या तीवर् कोपापासनू फीर, आिण
आपल्या लोकांवर आप ी आणण्याच्या हेतपूासनू परावृ हो.
13 तुझे सेवक अबर्ाहाम, इसहाक व इसर्ाएल, यांची आठवण
कर; तू तुझ्या नावाने शपथ वािहली होतीस; तू म्हणाला होतास,
मी तुमची संतती आकाशातील तार्यांइतकी जास्तीत जास्त
करीन, मी ज्या देशािवषयी सांिगतले तो सवर् देश मी तुझ्या
संततीला देईन व तो सवर्काळ त्यांचे वतन होईल. 14 तेव्हा
आपल्या लोकांवर आप ी आणण्याचा जो परमेश्वराचा हेतू
होता, त्यापासनू तो परावृ झाला. 15 मग मोशे पवर्तावरून
साक्षपटाच्या दोन पाट ा घेऊन पवर्तावरून खाली उतरला.
त्या पाट ावर पुढे व मागे अशा दोन्ही बाजूंना िलिहलेले होते.
16 देवाने स्वत:च त्या पाट ा तयार केल्या होत्या व त्यांच्यावर
कोरलेला लेख देवाने िलिहलेला होता. 17 यहोशवाने लोकांचा
गोंगाट ऐकला व तो मोशेला म्हणाला, “छावणीत लढाईसारखा
आवाज ऐकू येत आहे.” 18 मोशेने उ र िदले, “एखाद्या
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सैन्याच्या िवजयाचा हा आवाज नाही िकंवा एखाद्या सैन्याच्या
पराभवाचा हाआक्रोश नाही; मला जोआवाज ऐकू येतआहे तो
नाचगाण्यांचाआहे.” 19मोशेछावणीजवळ येऊन पोहोचल्यावर
त्याने ते सोन्याचे वासरू व लोकांच्या नाचगाण्यांचा िधंगाणा
पािहला आिण तो भयंकर संतापला; त्याने आपल्या हातातल्या
दगडी पाट ा खाली डोंगराच्या पायथ्याशी फेकून फोडून
टाकल्या. 20 नंतर लोकांनी बनिवलेले ते सोन्याचे वासरू मोशेने
तोडून फोडून ते अग्नीत जाळले. व कुटून त्याची पडू केली;
मग ती पाण्यात टाकली. नंतर ते पाणी त्याने इसर्ाएल
लोकांस प्यायला िदले. 21 मोशे अहरोनास म्हणाला, “या
लोकांनी तुझे असे काय केले होते की तू त्यांना असे भयंकर पाप
करावयास लावलेस?” 22 अहरोन मोशेला म्हणाला, “स्वामी,
असे माझ्यावर रागावू नका; या लोकांची पर्वृ ी पापाकडे आहे,
हे आपल्याला माहीत आहे. 23 लोक मला म्हणाले, ‘मोशेने
आम्हांला िमसर देशातनू काढून बाहेर आणले; परंतु आता
त्याचे काय झाले हे आम्हांला माहीत नाही; तेव्हा आमच्यापुढे
चालतील असे देव तू आमच्यासाठी करून दे.’ 24 तेव्हा मी
त्यांना सांिगतले, ‘जर तुमच्याकडे सोन्याची कंुडले असतील
तर ती मला द्या.’ तेव्हा लोकांनी मला त्यांच्याकडील सोने
िदले; मी सोने भट्टीत टाकले आिण ितच्यातनू हे वासरू बाहेर
आले.” 25 मोशेने पािहले की अहरोनाने लोकांवरचे िनयंतर्ण
िढले केले त्यामुळे ते बेभान होत गेलेआिण त्यांच्या मखूर्पणाच्या
आचरणाचा तमाशा त्यांच्या शतरं्ूनी पािहला. 26 तेव्हा मोशे
छावणीच्या दाराजवळ उभा रािहला आिण म्हणाला, “ज्या
कोणाला परमेश्वराच्या मागे यावयाचे असेल, त्याने मजकडे
यावे,” आिण लगेच लेवी वंशाचे सवर् लोक मोशेकडे जमा झाले.
27 मग मोशे त्यांना म्हणाला, “इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर काय
म्हणतो ते मी तुम्हास सांगतो, ‘पर्त्येकाने आपल्या कमरेस
तलवार लटकावावी आिण छावणीच्या या पर्वेशव्दारापासनू
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त्या पर्वेशव्दारापयर्ंत अवश्य जावे आिण पर्त्येक मनुष्याने
आपला भाऊ, िमतर् व शेजारी यांना अवश्य िजवे मारावे.”
28 लेवी वंशाच्या लोकांनी मोशेची आज्ञा पाळली आिण त्या
िदवशी सुमारे तीन हजार इसर्ाएल लोक मरण पावले. 29 मग
मोशे म्हणाला, “आज आपणाला परमेश्वराकरता समपर्ण करून
पर्त्त्येक पुरुषाने आपल्या पुतर्ावर व भावावर चालनू जावे,
म्हणजे आज तो तुम्हास आशीवार्द देईल.” 30 दुसर्या िदवशी
सकाळी मोशेने लोकांस सांिगतले, “तुम्ही भयंकर पाप केले
आहे! परंतु आता मी परमेश्वराकडे पवर्तावर जातो; काहीतरी
करून कदािचत मला तुमच्या पापांचे पर्ायिश्चत करता येईल.”
31 तेव्हा मोशे माघारी परमेश्वराकडेजाऊन म्हणाला, “हाय, हाय
या लोकांनी फार घोर पातक केले आहे. आपणासाठी सोन्याचे
देव बनिवले; 32 तरी आता तू त्यांच्या या पापांची क्षमा कर!
परंतु जर तू त्यांच्या पापांची क्षमा करणार नसशील तर मग तू
िलिहलेल्या पुस्तकातनू मला काढून टाक.” 33 परंतु परमेश्वर
मोशेला म्हणाला, “जे माझ्यािवरूद्ध पाप करतात केवळ त्या
लोकांचीच नावे मी माझ्या पुस्तकातनू काढून टाकतो. 34 तेव्हा तू
आता खाली जाआिण मी सांगतो तेथे लोकांस घेऊन जा; माझा
दतू तुझ्यापुढे चालेलव तुला मागर् दाखवील. जेव्हा पाप केलेल्या
लोकांस िशक्षा करण्याची वेळ येईल तेव्हा त्यांना िशक्षा केली
जाईल.” 35अहरोनाने बनवलेले वासरू लोकांनीच बनवले होते,
म्हणनू परमेश्वराने त्यांना ताडण केले.

33
1 मग परमेश्वराने मोशेला सांिगतले, “तू आिण तुझ्याबरोबर

िमसर देशातनू तू आणलेले लोक, तुम्ही येथनू पुढच्या पर्वासास
िनघा; आिण जो देश मी तुझ्या संततीला देईन अशी मी
अबर्ाहाम, इसहाक व याकोब यांना शपथ वािहली होती त्या
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देशाला तुम्ही जा. 2 तुमच्यापुढे चालण्यासाठी मी माझ्या
दतूाला पाठवीन आिण कनानी, अमोरी, िह ी, पिरज्जी, िहव्वी
व यबसूी लोकांस तेथनू घालवनू देईन. 3 दुधामधाचे पर्वाह
वाहत असलेल्या देशात तू जा; मी तुमच्याबरोबर येणार नाही,
कारण तुम्ही फार ताठ मानेचे लोक आहात. मी आलो तर
रस्त्यातच तुम्हास नष्ट करीन.” 4 ही वाईट बातमी ऐकल्यावर
लोक फार दु:खी झाले आिण त्यानंतर कोणीही आपल्या अंगावर
दागदािगने घातले नाहीत; 5कारण परमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“तू इसर्ाएल लोकांस असे सांग, ‘तुम्ही फार ताठ मानेचे लोक
आहात; मी तुमच्याबरोबर थोडा वेळजरी असलो तरी मी तुम्हास
भस्म करीन; म्हणनू तुम्ही तुमचे दागदािगने काढून ठेवा; मग
तुमचे काय करावयाचे ते मी पाहीन.” 6 म्हणनू होरेब पवर्तापासनू
पुढे इसर्ाएल लोक दागदािगन्यांवाचनू रािहले.

7 मोशे छावणीबाहेर बर्याच अंतरावर तंबू लावत असे.
मोशेने त्यास दशर्नमंडप असे नाव िदले होते; ज्या कोणाला
परमेश्वरास काही िवचारावयाचे असेल तो छावणीबाहेरील
दशर्नमंडपाकडे जाई. 8 ज्या वेळी मोशे छावणीतनू मंडपाकडे
जाई त्या वेळी सवर् लोक आपापल्या तंबचू्या दारात उभे राहत
आिण मोशे मंडपाच्या आत जाईपयर्ंत त्यास िनरखनू बघत.
9 जेव्हा मोशे मंडपात जाई तेव्हा मेघस्तंभ खाली उतरून येई
आिण मंडपाच्या दारापाशी तो उभा राही; ह्यापर्माणे परमेश्वर
मोशेशी बोलत असे. 10 जेव्हा लोक दशर्नमंडपाच्या दारात ढग
बघत तेव्हा तेआपापल्या तंबचू्या दारात उभे राहनू देवाला नमन
करीत. 11 िमतर्ांशी बोलावे त्यापर्माणे परमेश्वर मोशेबरोबर
समोरासमोर बोलत असे. मोशे छावणीकडे माघारी जात असे.
तरी मोशेचा मदतनीस ननूाचा मुलगा यहोशवा, हा तरुण मंडप
सोडून बाहेर येत नसे.
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12 मोशे परमेश्वरास म्हणाला, “पाहा या लोकांस घेऊन
जाण्यास तू मला सांिगतलेस, परंतु तू माझ्याबरोबर कोणाला
पाठिवणार ते तू सांिगतले नाहीस; तू मला म्हणालास, मी तुला
तुझ्या नावाने ओळखतो आिण तुझ्यावर माझी कृपादृष्टी आहे.
13 आता माझ्यावर तुझी कृपादृष्टी असल्यास तुझे मागर् मला
दाखव म्हणजे मला तुझी ओळख पटेल आिण त्यामुळे तुझी
कृपादृष्टी माझ्यावर होईल. पाहा, हे राष्ट्र तुझी पर्जा आहे.”
14 परमेश्वराने उ र िदले, “मी स्वत: तुझ्याबरोबर येईन व तुला
िवसावा देईन.” 15 मग मोशे परमेश्वरास म्हणाला, “जर तू
स्वतः येणार नाहीस तर मगआम्हांला या येथनू पुढे नेऊ नकोस.
16तसेच तुझी कृपादृष्टी माझ्यावर व तुझ्यालोकांवरझालीआहे
हे कशावरून समजावे? जर तू आमच्याबरोबर आल्याने मी व
हे तुझे लोक पृथ्वीवरील इतर सवर् लोकांहनू वेगळे झालो आहो
यावरूनच ते समजायचे ना?” 17मगपरमेश्वर मोशेला म्हणाला,
“तू मागतोस त्यापर्माणे मी करीन, कारण माझी कृपादृष्टी
तुझ्यावर झाली आहे आिण मी व्यक्तीशः तुला तुझ्या नावाने
ओळखतो.” 18 नंतर मोशे म्हणाला, “आता कृपा करूनमला तुझे
तेज दाखव.” 19 मग परमेश्वराने मोशेला उ र िदले, “मी माझे
सवर् चांगुलपण* तुझ्यापुढे चालवीन; मी परमेश्वर आहे आिण हे
माझे नाव मी जाहीर करीन. ज्याच्यावर कृपा करावीशी वाटेल
त्याच्यावर मी कृपा करीन आिण ज्याच्यावर दया करावीशी
वाटते त्याच्यावर दया करीन. 20 परंतु” तू माझा “चेहरा पाहू
शकणार नाहीस, कारण माझा चेहरा पािहलेला कोणीही मनुष्य
िजवंत राहणार नाही.” 21 परमेश्वर म्हणाला, “माझ्याजवळ या
िठकाणी एक खडकआहे; तू त्यावर उभा राहा. 22माझे तेज त्या
जागेजवळून पुढे जाईल, तेव्हा मी तुला त्या खडकातील मोठ ा
भेगेत ठेवीन; आिण मी िनघनू जाईपयर्ंत माझ्या हाताने तुला
* 33:19
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झाकीन; 23 नंतर मी माझा हात काढून घेईनआिण तू माझी पाठ
पाहशील; परंतु तू माझा चेहरा पाहणार नाहीस.”

34
. 10:1-5

1 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “पिहल्या दोन
पाट ांपर्माणे आणखी दोन दगडी पाट ा घडून तयार कर
म्हणजे फोडून टाकलेल्या पिहल्या पाट ांवर जी वचने होती ती
मी त्याच्यावर िलहीन. 2 पहाटेस तयार हो व सीनाय पवर्तावर
चढून येआिण तेथे पवर्ताच्या िशखरावर माझ्यासमोर हजर राहा.
3 तुझ्याबरोबर कोणी चढून वर येऊ नये पवर्तावरील कोणत्याच
िठकाणी कोणी मनुष्य िदसू नये; तसेच शेरडेमें ढरे कळप व
गुरेढोरे ह्यांना त्या पवर्ताच्या पायथ्याशी चरू देऊ नकोस.”
4 तेव्हा मोशेने पिहल्या पाट ांसारख्याच आणखी दोन दगडी
पाट ा घडून तयार केल्या; सकाळीच उठून त्या हाती घेऊन
परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे सीनाय पवर्तावर चढून गेला; 5 तेव्हा
मोशे पवर्तावर आल्यावर परमेश्वर एका ढगातनू त्याच्याकडे
खाली उतरला व तेथे त्याच्यापाशी उभा रािहला; आिण त्याने
परमेश्वर या नावाची घोषणा केली. 6 परमेश्वर त्याच्यापुढून
अशी घोषणा करीत गेला: “परमेश्वर, परमेश्वर, दयाळू, कृपाळू
देव, मंदक्रोध, दयेचा व सत्याचा सागर, 7 हजारो जणांवर दया
करणारा, अन्याय, अपराध व पाप यांची क्षमा करणारा, पण
अपराधी जनांची मुळीच गय न करणारा, असा तो विडलांच्या
दुष्टाईबद्दल पुतर्पौतर्ांचा ितसर्या व चौथ्या िपढीपयर्ंतही
समाचार घेतो.” 8 मग मोशेने ताबडतोब भमूीपयर्ंत वाकून
परमेश्वरास नमन केले. 9 मग तो म्हणाला, “हे पर्भ,ू तुझी
कृपादृष्टी जर माझ्यावर झाली असेल तर तू आमच्याबरोबर
चालावे. हे लोक ताठ मानेचे आहेत हे मला माहीत आहे; तरी
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आमचाअन्याय व पाप यांची तूआम्हांला क्षमा करआिणआपले
वतन म्हणनू आमचा स्वीकार कर.”

. 23:14-19; . 7:1-6; 16:1-17
10मग परमेश्वर म्हणाला, “पाहा, मी तुझ्या सवर् लोकांबरोबर

हा करार करीत आहे; आतापयर्ंत पृथ्वीवरील कोणत्याही
राष्ट्रासाठी यापवूी र्कधीही केलेले नाहीत ते चमत्कार मी करीन;
ज्या लोकांमध्ये तू राहशील ते सवर् लोक परमेश्वराची कृती
पाहतील, कारण जे मी तुझ्याबरोबर करणार आहे ते भयानक
आहे. 11 मी आज तुला ज्या आज्ञा देतो त्या तू पाळ म्हणजे
मग मी अमोरी, कनानी, िह ी, पिरज्जी, िहव्वी व यबसूी या
लोकांस तुझ्यासमोरुन घालवनू देतो. 12 सावध राहा, नाही
तर तू ज्या देशात जात आहेस त्यामध्ये राहणार्या लोकांबरोबर
कोणत्याही पर्कारे करारमदार करशील आिण तो तुला पाश
होईल. 13 परंतु त्यांच्या वेद्या पाडून टाक; त्यांचे स्तंभ तोडून
टाक; त्यांच्या अशेरा मतूी र् फोडून टाक. 14 तू तर कोणत्याही
दुसर्या देवाला नमन करू नये; कारण ज्याचे नाव ईष्यार्वान
असे आहे; तो परमेश्वर ईष्यार्वान देव आहे. 15 तू सावध राहा.
या देशातील रिहवाशाबरोबर कोणत्याही पर्कारचे करारमदार
करू नको; ते व्यिभचारी मतीने आपल्या देवामागे लागनू त्यांना
बिलदान करतील. त्यातल्या कोणी तुला बोलावले असता
तुम्ही त्यांच्या बिलदानातले काही खाल. 16 त्यांच्या कन्यांची
तुम्ही आपल्या पुतर्ांसाठी पत्नी म्हणनू िनवड कराल; त्यांच्या
कन्या व्यिभचारी मतीने आपल्या देवाच्यामागे जातील आिण
त्या तुमच्या पुतर्ांना व्यिभचारी बुध्दीने त्यांच्या नादी लावतील.
17 तू आपल्यासाठी ओतीव देव करू नको. 18 बेखमीर भाकरीचा
सण पाळ, मी िदलेल्या आजे्ञपर्माणे नेमलेल्या वेळी अबीब
मिहन्यातील सात िदवसपयर्ंत तू बेखमीर भाकर खावी, कारण
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अबीब मिहन्यात िमसर देशातनू तू बाहेर िनघालास. 19 पर्त्येक
पर्थमजन्मलेला माझाआहे; तसेच तुझ्या गुरांढोरापैकी गायीचे
व में ढराचे पर्थम जन्मलेले नरवत्स माझे आहेत. 20 गाढवीचे
पिहले िशंगरु खंडणी दाखल एक कोकरू देऊन सोडवनू घ्यावे,
पण त्यास तसे सोडवले नाही तर त्याची मान मोडावी. तुझ्या
मुलांपैकी पर्त्येक ज्येष्ठ पुतर्ाला मोबदला देऊन सोडवनू
घ्यावा. कोणी िरकाम्या हाताने माझ्यासमोर येऊ नये. 21 सहा
िदवस तू आपले कामकाज कर, परंतु सातव्या िदवशी िवसावा
घे; नांगरणीच्या व कापणीच्या हंगामातही सातव्या िदवशी तू
िवसावा घे. 22 तू सप्ताहाचा, म्हणजे गव्हाच्या कापणीच्या
पर्थम िपकाचा सण पाळावा. 23 तुमच्या सवर् पुरुषांनी वषार्तनू
तीनदा इसर्ाएलाचा देव पर्भू परमेश्वर ह्यासमोर हजर रहावे.
24 मी तर परराष्ट्रांना तुझ्यापुढून घालवनू देईन; मी तुझ्या
देशाच्या सीमा वाढवीन; आिण वषार्तनू तीनदा तू आपला देव
परमेश्वर ह्याच्यामोर हजर राहायला जाशील त्या वेळी तुझ्या
देशाचा कोणीही लोभ धरणार नाही. 25 माझ्या यज्ञबलीचे रक्त
खिमराच्या भाकरीबरोबर अपूर् नये; आिण वल्हांडण सणाच्या
यज्ञपशचेू काहीही सकाळपयर्ंत राहू देऊ नये. 26 हंगामाच्या
वेळी तुझ्या जिमनीच्या उत्पन्नातील पर्थम िपकाचा सवो र् म
भाग आपला देव परमेश्वर, ह्याच्या मंिदरात आणावा. करडू
त्याच्या आईच्या दुधात िशजवू नये.” 27 मग परमेश्वर मोशेला
म्हणाला, “ही वचने िलहनू ठेव, कारण याच वचनांपर्माणे मी
तुझ्याशी व इसर्ाएल लोकांशी करार केला आहे.” 28 मोशे तेथे
परमेश्वराजवळ चाळीस िदवस व चाळीस रातर्ी रािहला; त्या
िदवसात त्याने अन्न खाल्ले नाही, आिण तो पाणीही प्याला
नाही; आिण त्या पाट ांवर परमेश्वराने कराराची वचने म्हणजे
दहा आज्ञा िलहनू ठेवल्या.
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29 मग मोशे, साक्षपटाच्या त्या दोन पाट ा घेऊन सीनाय
पवर्तावरून खाली उतरला; परमेश्वराशी बोलल्यामुळे त्याच्या
चेहर्यातनू तेजाचे िकरण िनघत आहेत ह्याचे त्यास भान नव्हते.
30अहरोन व सवर् इसर्ाएल लोक यांनी मोशेच्या चेहर्यावरील
तेजस्वी िकरणे पािहली तेव्हा ते त्याच्याजवळ जायला घाबरले;
31 परंतु मोशेने अहरोन व मंडळीचे पर्मुख ह्याना बोलावले,
तेव्हा अहरोन व मंडळीचे पर्मुख त्याच्याकडे परत आले,
तो त्यांच्याशी बोलू लागला. 32 त्यानंतर सवर् इसर्ाएल
लोक जवळ आले आिण जे काही परमेश्वराने त्यास सीनाय
पवर्तावर सांिगतले होते ते सगळे त्याने त्यांना आज्ञा देऊन
सांिगतले. 33 लोकांशी आपले बोलणे संपिवल्यावर मोशेने
आपला चेहरा आच्छादनाने झाकला. 34 जेव्हा कधीही मोशे
परमेश्वराबरोबर बोलावयास त्याच्यासमोर आत जाई, तेव्हा तो
बाहेर येईपयर्ंत आपल्या चेहर्यावरील आच्छादन काढीत असे;
मग तो इसर्ाएल लोकांकडे बाहेर येऊन परमेश्वर जी काही
आज्ञा देई ती तो त्यांना सांगतअसे. 35मोशेचा तेजाने तळपणारा
चेहरा इसर्ाएललोक पाहत तेव्हा तो पुन्हाआपला चेहरा झाकून
घेई; आिण तो परमेश्वराकडे बोलावयास आत जाईपयर्ंत तो
आपला चेहरा झाकून ठेवत असे.

35

1मोशेने सगळ्या इसर्ाएललोकांच्या मंडळीला एकतर् केले;
तो त्यांना म्हणाला, ज्या गोष्टी करण्यािवषयी परमेश्वरानेआज्ञा
केली आहे त्या या; 2 सहा िदवस काम करावे, परंतु सातवा
िदवस तुमच्यासाठी परमेश्वराचा पिवतर् िदवस, परमिवसाव्याचा
शब्बाथ होय, त्या िदवशी काम करणार्या कोणत्याही मनुष्यास
अवश्य िजवे मारावे. 3 शब्बाथ िदवशी तुम्ही आपल्या राहत
असलेल्या जागेत कोठेही िवस्तव पेटवू नये.
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. 25:1-9; 39:32-43
4 मोशे सवर् इसर्ाएल लोकांच्या मंडळीला म्हणाला,

परमेश्वराने जे करण्याचीआज्ञा िदलीआहे ते हे; 5परमेश्वरासाठी
तुम्ही अपर्णे आणावी. ज्याची मनापासनू इच्छा असेल त्याने
परमेश्वराकरता सोने, चांदी, िपतळ; 6 िनळे, जांभळे व िकरिमज
रंगाचे सतू, व तलम सणाचे कापड, बकर्याचे केस; 7 लाल
रंगवलेली में ढ ाची कातडी व तहशाची *कातडी, बाभळीचे
लाकूड; 8 िदव्यासाठी तेल, अिभषेकाच्या तेलासाठी आिण
सुगंधी धुपासाठी मसाले; 9 तसेच एफोद व ऊरपट ह्यात
खोचण्यासाठी गोमेदमणी आिण इतर रत्ने आणावी.

10 “तुमच्यापैकी जे कोणी कुशल कारागीर आहेत त्या सवार्नंी
येऊन परमेश्वराने जे काही करण्याची आज्ञा िदली आहे ते
सवर् करावे, म्हणजे 11 िनवासमंडप, त्याचा बाहेरील तंबू व
त्यावरील आच्छादान, त्याचे आकडे, फळ्या, अडसर, खांब, व
उथळ्या; 12 कोश, त्याचे दांडे, दयासन व अंतरपाट, 13 मेज
व त्याचे दांडे, त्यावरील सवर् पातरे् व समक्षतेची भाकर;
14 पर्काशासाठी दीपवृक्ष, त्याची उपकरणे व िदवे, आिण
िदव्यासाठी तेल; 15 धपूवेदी व ितचे दांडे, अिभषेकासाठी
तेल, सुगंधी दर्व्ययुक्त धपू, िनवासमंडपाच्या दारासाठी पडदा;
16होमवेदी व ितची िपतळेची जाळी, दांडे व ितचे इतर सािहत्य,
गंगाळ व त्याची बैठक; 17 अंगणाचे पडदे, त्यांचे खांब व त्यांच्या
उथळ्या, आिण अंगणाच्या फाटकासाठी पडदा; 18 िनवासमंडप
व अंगण ह्याच्यासाठी मेखा व तणावे, 19 पिवतर्स्थानात सेवा
करण्यासाठी कुशलतेने िवणलेली वसरे्आिण याजक या नात्याने
सेवा करण्यासाठी अहरोन याजकाची व त्याच्या पुतर्ांची पिवतर्
वसरे्.”

* 35:7
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20 मग इसर्ाएल लोकांची सवर् मंडळी मोशेपुढून िनघनू
गेली. 21 नंतर ज्यांच्या अंतःकरणांत स्फूती र् झाली, त्या सवार्नंी
दशर्नमंडपाच्या कामासाठी, त्यातील सगळ्या सेवेसाठी आिण
पिवतर् वसर्ांसाठी परमेश्वरास अपर्णे आणली. 22 ज्यांना
मनापासनू देण्याची इच्छा झाली त्या सगळ्या स्तर्ीपुरुषांनी
नथा, कंुडले, अंगठ ा, बांगड ा असे सवर् पर्कारचे सोन्याचे
दािगने आणले; ही सोन्याची पिवतर् अपर्णे परमेश्वरासाठी
आणली. 23 ज्या ज्या पुरुषांच्याकडे िनळ्या, जांभळ्या व
िकरिमजी रंगाचे सतू व तलमसणाचे कापड, बकर्याचे केस,लाल
रंगवलेली में ढ ाची कातडी व तहशाची कातडी होती त्यांनी ते
ते आणले. 24 चांदी व िपतळ यांचे अपर्ण करणार्या पर्त्येकाने
ती अपर्णे परमेश्वरासाठी आणली आिण ज्यांच्याकडे बाभळीचे
लाकूड होते त्यांनी ते परमेश्वरास अपर्ण केले. 25 ज्या िसर्या
िशवणकाम व िवणकाम ह्यात तरबेज होत्या त्या सवार्नंी िनळ्या,
जांभळ्या व िकरिमजी रंगाचे सतू व तलमसणाचे कापडआपल्या
हातांनी िवणनू आणले. 26आिण ज्या िस्तर्यांच्या अंतःकरणात
स्फूती र् होऊन त्यांना बुध्दी झाली, त्या सवार्नंी बकर्याचे केस
कातले. 27 अिधकार्यांनी याजकाचे एफोद व ऊरपट ह्यात
जडवण्यासाठी गोमेदमणी व इतर रत्ने आणली. 28 िदव्याचे
तेल व अिभषेकाचे तेल व सुगंधी धुपासाठी मसाला आणला.
29 परमेश्वराने मोशेला जे करण्याची आज्ञा िदली होती त्या
सवार्संाठी इसर्ाएल लोकांनी स्वखुशीने परमेश्वरासाठी अपर्णे
आणली, ज्या ज्या स्तर्ीपुरुषांच्या अंतःकरणांत स्फूती र् झाली
त्यांनीही अपर्णे आणली.

. 31:1-11
30 तेव्हा मोशे इसर्ाएल लोकांस म्हणाला, पाहा, परमेश्वराने

यहदूा वंशातीलऊरीचा पुतर् म्हणजे हरूाचा नातू बसालेलह्याला
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नाव घेऊन बोलावले आहे. 31 आिण त्याने त्यास देवाच्या
आत्म्याने पिरपणूर् करूनअक्कल, बुध्दी,ज्ञानआिणसवर् पर्कारचे
कसब िदले आहे. 32 तो सोने, चांदी आिण िपतळ ह्यांच्यापासनू
कलाकुसरीचे काम करील. 33 तो रत्नांना पैलू पाडील. लाकडाचे
नक्षीकामही करूनअशा सवर् पर्कारची कारािगरीची कामे करील.
34 परमेश्वराने त्यास आिण दान वंशातील अिहसामाखाचा
पुतर् अहिलयाब, ह्यांच्या ठायी िशक्षण देण्याचे सामथ्यर् ठेवले
आहे. 35 कोरीव काम करणारे कुशल कारागीर, िनळ्या,
जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या सुताच्या कापडावर व तलम
सणाच्या कापडावर किशदा काढणारे, िवणकाम करणारे, सवर्
पर्कारचे कसबी काम करणारे व कुशल कामाची योजना करणारे
अशासारख्यांची सवर् कारािगरीची कामे करण्यासाठी त्याने या
दोघांचे मन ज्ञानाने पिरपणूर् केले आहे.

36
1 “परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे पिवतर्स्थानाचे सेवेसाठी सवर्

तर्हेचे काम कसे करावे ते समजण्यासाठी ज्यांच्या ठायी
परमेश्वराने बुध्दी व समजघातलीआहे ते बसालेल वअहिलयाब
आिण पर्त्येक ज्ञानी मनुष्य ह्यानी हे बांधकाम करावे.”

2 नंतर बसालेल व अहिलयाब ह्यांना आिण ज्या ज्ञानी
मनुष्यांच्या मनात परमेश्वराने बुध्दी घातली होती व ज्यांना हे
कायर् करण्याची स्फूती र् झाली होती, त्यांना मोशेने बोलावले.
3 आिण पिवतर्स्थानाच्या सेवेसाठी म्हणजे ते बांधण्यासाठी
इसर्ाएल लोकांनी जी एकंदर अपर्णे आणली होती ती त्यांनी
मोशेच्या पुढून घेतली. लोकांनी रोज सकाळीआपली स्वखुशीची
अपर्णे त्याच्यापाशी आणण्याचा क्रम चालू ठेवला. 4 शेवटी
मग सवर् बुिध्दमान पुरुष पिवतर्स्थानाचे करीत असलेले आपले
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काम सोडून मोशेकडे आले. 5 आिण ते मोशेला म्हणाले
लोकांनी परमेश्वरासाठी खपू अपर्णे आणली आहेत! आम्हांला
या पिवतर्स्थानाचे बांधकाम पणूर् करण्यासाठी लागणार्या
सािहत्यापेक्षा िकतीतरी अिधक आमच्यापाशी आले आहे!
6 तेव्हा मोशेने सवर् छावणीभर असा हुकूम िदला की, “कोणाही
स्तर्ीने िकंवा पुरुषाने आता पिवतर्स्थानाच्या सेवेसाठी अपर्ण
म्हणनू आणखी कोणतेही कसबाचे वगैरे काम करून आणू नये,”
तेव्हा अशा रीतीने आणखी अपर्णे आणण्यास बंदी घालण्यात
आली. 7 त्यांच्या हाती जी सामगर्ी जमली होती ती ते सवर् काम
करण्यास पुरून उरेल इतकी होती.

. 26:1-37
8 मग त्या कसबी कारािगरांनी दहा पडद्यांचा िनवासमंडप

बनिवला. त्यांनी कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचे आिण
िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या सुताचे पडदे तयार
केले व त्यांच्यावर त्यांनी कुशल कारािगराकडून करुब काढले.
9 पर्त्येक पडद्याचे मोजमाप अठ्ठावीस हात लांब व रंुदी
चार हात असे सारखेच होते. 10 त्यांनी त्यापैकी पाच पडदे
जोडून एक भाग व दुसरे पाच पडदे जोडून दुसरा भाग असे
केले. 11 नंतर त्यांनी त्या दोन्हीही भागांच्या शेवटच्या
िकनारीवर िनळ्या सुताची िबरडी केली; तसेच दुसर्या पडद्याच्या
िकनारीवरही तशीच िबरडी केली. 12 त्यांनी एका पडद्याखाली
िकनारीवर पन्नास िबरडी व दुसर्या पडद्याच्या िकनारीवरही
पन्नास िबरडी केली; ती िबरडी समोरासमोर होती. 13 नंतर ते
दोन पडदे एकतर् जोडण्यासाठी त्यांनी सोन्याचे पन्नास गोल
आकडे बनिवले; त्या आकड ांनी ते पडदे एकतर् जोडल्यावर
त्या सवार्चंा िमळून अखंड पिवतर् िनवासमंडप तयार झाला.
14 नंतर पिवतर् िनवासमंडप झाकण्यासाठी त्या कारािगरांनी
बकर्याच्या केसांच्या अकरा पडद्यांचा एक तंबू बनिवला. 15या
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सवर् पडद्यांचे मोजमाप सारखेच होते म्हणजे ते तीस हात
लांब व चार हात रंुद होते. 16 त्या कारािगरांनी त्यांपैकी
पाच पडदे जोडून एक भाग व दुसरे सहा पडदे जोडून दुसरा
भाग तयार केला. 17 नंतर त्यांनी एका कनातीच्या बाहेरील
शेवटच्या पडद्याच्या िकनारीवर पन्नास िबरडी व तशीच दुसर्या
कनातीच्या बाहेरील शेवटच्या पडद्याच्या िकनारीवर पन्नास
िबरडी केली. 18 हे दोन पडदे जोडून एक तंबू करण्यासाठी त्यांनी
िपतळेचे पन्नासआकडे केले. 19मग त्यांनी पिवतर् िनवासमंडप
झाकण्यासाठी लाल रंग िदलेल्या में ढ ाच्या कातड ाचे व
दुसरे तहशाच्या कमावलेल्या कातड ाचे अशी दोन आच्छादने
केली. 20 पिवतर् िनवासमंडपाला आधार देण्यासाठी त्यांनी
बाभळीच्या लाकडाच्या फळ्या तयार केल्या. 21 पर्त्येक फळी
दहा हात लांब व दीड हात रंुद होती. 22 त्यांनी पर्त्येक
फळी दुसर्या फळीशी जोडण्यासाठी त्यांनी ितला दोन कुसे
केली. त्यांनी िनवासमंडपाच्या सवर् फळ्या अशाच केल्या.
23 िनवासमंडपासाठी ज्या फळ्या त्यांनी केल्या त्यांपैकी दिक्षण
बाजसूलावण्यासाठी वीसफळ्या केल्या; 24 त्या वीसफळ्यांच्या
खाली लावण्यासाठी त्यांनी चांदीच्या चाळीस उथळ्या केल्या,
एका फळीच्या खाली कुसासाठी दोन दोन उथळ्या त्यांनी केल्या.
25 त्याचपर्माणे िनवासमंडपाच्या दुसर्या म्हणजे उ र बाजसू
लावण्यासाठी त्यांनी वीसफळ्या केल्या. 26 त्यांनी त्याच्यासाठी
चांदीच्या चाळीस उथळ्या केल्या म्हणजे एकेकाफळीच्याखाली
दोन दोन उथळ्या. 27 िनवासमंडपाच्या मागील बाजसू म्हणजे
पिश्चम बाजसू लावण्यासाठी सहा फळ्या केल्या, 28 आिण
मागच्या बाजसू िनवासमंडपाच्या कोपर्यासाठी दोन फळ्या
त्यांनी केल्या. 29 या फळ्या खालपासनू दोन दोन असनू त्या
दोन्ही वरच्या भागी एकेका कडीने त्यांनी जोडल्या होत्या; दोन्ही
कोपर्यांसाठी त्यांनी अशाच फळ्या केल्या. 30 या पर्कारे आठ
फळ्या व त्यांना चांदीच्यासोळा उथळ्याझाल्या. अथार्त एकेका
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फळीखाली दोन दोन उथळ्या होत्या. 31 त्यांनी बाभळीच्या
लाकडाचे अडसर तयार केले. िनवासमंडपाच्या एका बाजचू्या
फळ्यांसाठी पाच, 32 दुसर्या बाजचू्या फळ्यांसाठी पाच आिण
पिश्चमेच्या म्हणजे मागल्या बाजसूाठी पांच; 33 आिण त्यांनी
फळ्याच्या मध्यभागी लावावयाचा अडसर एका टोकापासनू
दुसर्या टोकापयर्ंत पोहचेल असा केला. 34 त्या फळ्या त्यांनी
सोन्याने मढवल्या, अडसर लावण्याच्या कड ा सोन्याच्या
बनवल्या आिण अडसरही सोन्याने मढवले. 35 मग त्यांनी
िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या सुताचा आिण तलम
सणाच्याकापडाचा एक अंतरपटबनिवला व त्यावरकरुबकाढले,
36 आिण त्यासाठी त्यांनी बाभळीच्या लाकडाचे चार खांब केले
व ते सोन्याने मढवले; त्याच्या आकड ा सोन्याच्या केल्या
आिण त्याच्यासाठी चांदीच्या चार उथळ्या ओतल्या. 37 मग
त्यांनी िनवासमंडपाच्या पर्वेशद्वारासाठी िनळ्या, जांभळ्या
व िकरिमजी रंगाच्या सुताचा व कातलेल्या तलम सणाच्या
कापडाचा नक्षीदार पडदा बनवला. 38 व त्या पडद्यासाठी त्यांनी
पाच खांब व त्यांच्या आकड ा बनवल्या; त्यांचा वरचा भाग
व त्यांच्या बांधपट्ट ा सोन्याने मढिवल्या; आिण खांबासाठी
िपतळेच्या पाच उथळ्या बनवल्या.

37

. 25:10-22
1 बसालेलने बाभळीच्या लाकडाचा एक कोश बनवला; तो

अडीच हात लांब, दीड हात रंुद व दीड हात उंच होता. 2 त्याने
तो आतनू बाहेरून शुद्ध सोन्याने मढवला आिण त्यासभोवती
सोन्याचा कंगोरा केला. 3 त्याच्या चार्ही पायांना लावण्यासाठी
त्याने सोन्याच्या चार कड ाओतनू एका बाजलूा दोन व दुसर्या
बाजलूा दोन अशा लावल्या. 4 त्याने बाभळीच्या लाकडाचे दांडे
करून ते शुद्ध सोन्याने मढवले. 5 कोश उचलण्यासाठी ते दांडे
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त्याने त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या कड ांत घातले. 6 नंतर त्याने शुद्ध
सोन्याचे दयासन *बनिवले; ते अडीच हात लांब व दीड हात रंुद
होते. 7बसालेलनेसोने घडवनू दोनकरुबबनवले. ते दयासनाच्या
दोन्ही टोकांसाठी बनवले. 8 त्याने एक करुब एका टोकासाठी व
दुसरा करुब दुसर्या टोकासाठी बनवला. करुब व दयासन अखंड
असनू ते त्याने दोन्ही टोकांना बनवले. 9 त्या करुबांचे पंख वर
असे पसरले होते की त्यांनी ते दयासन झाकले होते; त्यांची तोंडे
समोरासमोर असनू त्यांची दृष्टी दयासनाकडे लागलेली होती.

. 25:23-30
10 त्याने बाभळीच्या लाकडाचे मेज बनिवले, ते दोन हात

लांब, एक हात रंुद व दीड हात उंच होते. 11 त्याने ते शुद्ध
सोन्याने मढवले व त्यासभोवती सोन्याचा कंगोरा केला; 12आिण
त्याने त्याच्यासाठी चार बोटे रंुदीची एक पाळ केली व त्या
पाळीस सभोवती सोन्याचा कंगोरा केला. 13 त्याच्यासाठी
सोन्याच्या चार गोल कड ा ओतनू तयार केल्या व त्याच्या
चार्ही पायावरच्या चार कोपर्यांना त्या लावल्या. 14 या
गोल कड ा त्या पाळीजवळ ठेवल्या, त्या मेज उचलावयाच्या
दांड ासाठी होत्या. 15 मेज उचलण्यासाठी त्याने बाभळीच्या
लाकडाचे दांडे केले व ते सोन्याने मढवले; 16 नंतर त्याने
मेजावरची पातरे् म्हणजे तबके, धपूपातरे्, सुरया व पेयापर्णे
ओतण्यासाठी कटोरे ही सवर् शुद्ध सोन्याची बनवली.

. 25:31-40
17 त्याने शुद्ध सोन्याचा एक दीपवृक्ष बनिवला; हा दीपवृक्ष,

त्याची बैठक, त्याचा दांडा, त्याच्या वाट ा, त्याची बोंडे व
त्याची फुले ही सवर् एकाच अखंड तुकड ाची घडवली. 18 या
दीपवृक्षाला एका बाजलूा तीन व दुसर्या बाजलूा तीन अशा
सहा शाखा होत्या. 19पर्त्येक शाखेला बदामाच्या फुलासारख्या
* 37:6
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तीन तीन वाट ा, बोंडाफुलासह केल्या आिण दुसर्या बाजचू्या
त्याच्या जोडीच्या पर्त्येक शाखेलाही बदामाच्या फुलांसारख्या
तीन तीन वाट ा बोंडाफुलासारख्या केल्या. दीपवृक्षामधनू
िनघालेल्या सहा शाखांची रचना अशीच होती. 20 दीपवृक्षाच्या
दांड ाला बदामाच्या फुलांसारख्या बोडांफुलांसह चार वाट ा
होत्या. 21या दीपवृक्षामधनू िनघणार्या सहाशाखांपैकी दोन दोन
शाखाआिण त्यांच्याखालीअसलेले पर्त्येकी एक बोंड ही एकाच
अखंड तुकड ाची होती. 22 शाखा व फुले असलेला हा संपणूर्
दीपवृक्ष शुद्ध सोन्याच्या एकाच अखंड तुकड ातनू घडवलेला
होता. 23 त्याने त्या दीपावृक्षाचे सात िदवे, त्याचे िचमटे व
ताटल्या शुद्ध सोन्याच्या केल्या. 24 त्याने तो दीपवृक्ष व त्याचे
बरोबरची सवर् उपकरणे एक िकक्कार† शुद्ध सोन्याची बनवली.

. 30:1-5
25 मग त्याने बाभळीच्या लाकडाची धपूवेदी केली; ती एक

हात लांब, एक हात रंुद व दोन हात उंच अशी चौरस होती;
ितची िशंगे अंगचीच होती. 26 त्याने त्या वेदीचा वरचा भाग,
ितच्या चार्ही बाजू व ितची िशंगे शुद्ध सोन्याने मढिवली व ितला
सभोवती सोन्याचा कंगोरा केला; 27 वेदी वाहनू नेण्यासाठी दांडे
घालण्याकरता त्याने सोन्याच्या दोन दोनगोलकड ाकरून त्या
कंगोर्यांच्या खाली ितच्या दोन्ही अंगांना लावल्या. 28 त्याने
बाभळीच्या लाकडाचे दांडे केले व ते सोन्याने मढिवले.

29 नंतर त्याने अिभषेकाचे पिवतर् तेल आिण सुगंधी
दर्व्ययुक्त शुद्ध धपू गांध्याच्या कृतीपर्माणे केला.

† 37:24 34 िकलोगर्ाम
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38
. 27:1-8

1 बसालेलाने बाभळीच्या लाकडाची एक चौरस होमवेदी
बनवली; ती पाच हात लांब व पाच हात रंुद व तीन हात
उंच अशी केली. 2 त्याने ितच्या चार्ही कोपर्यास चार िशंगे
बनवली, ती अंगचीच होती, त्याने ती िपतळेने मढिवली. 3 त्याने
वेदीची सवर् उपकरणे म्हणजे हंड ा, फावडी, कटोरे, काटे व
अिग्नपातरे् ही सवर् िपतळेची बनवली. 4 त्याने वेदीला सभोवती
कंगोर्याच्या खाली िपतळेची जाळी बनवली, ती खालपासनू
वेदीच्या तळाच्या अध्यार् अंतरापयर्ंत वर आली. 5 त्याने
िपतळेच्या जाळीच्या चारही कोपर्यांना दांडे घालण्यासाठी चार
कड ा ओतनू तयार केल्या; 6 त्याने बाभळीच्या लाकडाचे दांडे
केले व ते िपतळेने मढवले. 7 वेदी उचलनू नेण्याकरता ितच्या
बाजचू्या कड ांत त्याने दांडे घातले; वेदीच्या चारही बाजूंना
फळ्या लावनू ती मध्यभागी पोकळ ठेवली.

8 दशर्नमंडपाच्या दारापाशी सेवा करण्यार्या िसर्यांनी अपर्ण
म्हणनू आणलेल्या िपतळी आरशांचे िपतळ घेऊन त्याने गंगाळ
व त्याची बैठक बनवली.

. 27:9-19
9 त्याने अंगण तयार केले; त्याच्या दिक्षण बाजलूा कातलेल्या

तलम सणाच्या कापडाच्या पडद्यांची लांबी शंभर हात होती.
10 ितला वीस खांब असनू त्या खांबासाठी िपतळेच्या वीस
उथळ्या होत्या; खांबांच्या आकड ा व त्यांच्या बांधपट्ट ा
चांदीच्या होत्या. 11 अंगणाच्या उ र बाजलूाही शंभर हात
लांबीचे पडदे जोडून केलेली एक कनात होती व ितच्यासाठीही
वीस िपतळी उथळ्या असलेल्या वीस खांबावर ती आधारलेली
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होती; खांबांच्या आकड ा व त्यांच्या बांधपट्ट ा चांदीच्या
होत्या. 12 अंगणाच्या पिश्चम बाजलूा पडद्यांची पन्नास हात
लांबीचे पडदे जोडून केलेली एक कनात होती; ितच्यासाठी दहा
खांब व दहा उथळ्याही होत्या;याखांबांच्याआकड ा व त्यांच्या
बांधपट्ट ा चांदीच्या होत्या; 13 पवूकडील बाजू पन्नास हात
लांब होती; 14 अंगणाच्या फाटकाच्या एका बाजलूा पंधरा हात
लांबीचे पडदे जोडून केलेली कनात होती; ितच्यासाठी तीन
खांब व तीन उथळ्या होत्या; 15 आिण अंगणाच्या फाटकाची
दुसरी बाजहूी अगदी तशीच होती. अंगणाच्या फाटकाच्या
या बाजलूा व त्या बाजलूा पंधरा पंधरा हात पडदे जोडून
केलेल्या कनाती होत्या, त्यांना तीन तीन खांब व त्यांच्या
उथळ्याही तीन तीन होत्या. 16 अंगणाच्या सभोवतालचे सवर्
पडदे कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचे होते. 17 खांबांच्या
उथळ्या िपतळेच्या आिण आकड ा व बांधपट्ट ा चांदीच्या
होत्या; खांबांची वरची टोके चांदीने मढवली होती; अंगणाचे
सवर् खांब चांदीच्या बांधपट्ट ांनी जोडले होते. 18 अंगणाच्या
फाटकाचा पडदा िनळ्या,जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या सुताचा
आिण कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचा होता; त्यावर
वेलबुट्टीदार िवणकाम केलेले होते; तो वीस हात लांब व पाच
हात उंच होता; ही उंची अंगणाच्या पडद्या इतकी पाच हात
असावी. 19 तो पडदा िपतळेच्या चार उथळ्या आिण चार
खांबावरआधारलेला होता;खांबांवरीलआकड ा व बांधपट्ट ा
चांदीच्या बनवलेल्या होत्या; खांबांची वरची टोके चांदीने
मढवली होती. 20 िनवासमंडपाच्या आिण अंगणाच्या सभोवती
असलेल्या सवर् मेखा िपतळेच्या होत्या.

21 िनवासमंडपाचे म्हणजे साक्षपटाच्या िनवासमंडपाच्या
ज्या वस्तू लेव्यांच्या सेवेकरीता केले त्याची यादी मोशेच्या
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सांगण्यावरून अहरोन याजकाचा पुतर् इथामार ह्याने केली ती
ही; 22 ज्या ज्या वस्तू करण्यािवषयी परमेश्वराने मोशेला आज्ञा
िदली होती त्या सवर् वस्तू यहदूा वंशातील हुराचा नातू म्हणजे
ऊरीचा पुतर् बसालेल याने बनवल्या; 23 तसेच त्यास मदतनीस
म्हणनू दान वंशातीलअिहसामाखाचा पुतर् अहिलयाब हा होता;
तो सवर् पर्कारचे कोरीव काम करणारा कुशल कारागीर होता;
तो िवणकाम व िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या तलम
कापडावर किशदा काढणारा होता. 24 पिवतर्स्थानाच्या सवर्
कामाकरता अपर्ण केलेले सोने सुमारे एकोणतीस िकक्कार होते
आिण पिवतर्स्थानातील शेकेलाच्या चलनापर्माणे सातशे तीस
शेकेल* होते. 25 मंडळीपैकी ज्यांची नोंद करण्यात आली त्या
एकूण लोकांनी अपर्ण केलेली चांदी शंभर िकक्कार भरली आिण
पिवतर्स्थानातील शेकेलाच्या चलनापर्माणे सतराशे पंचाह र
शेकेल भरली.† 26 वीस वष व त्याहनू अिधक वयाच्या पुरुषांची
गणती केली तेव्हा ते सहा लाख, तीन हजार, पाचशे पन्नास भरले
आिण पिवतर्स्थानातील शेकेलाच्या चलनापर्माणे पर्त्येका
मनुष्यामागे एक बेका चांदी म्हणजे अधार् शेकेल िमळाला.
27 त्यांनी ती शंभर िकक्कार‡ चांदी पिवतर्स्थानातील उथळ्या
व अंतरपटाच्या उथळ्या करण्यासाठी वापरली; त्यांनी पर्त्येक
उथळीसाठी पर्त्येकी एक िकक्कार अशा शंभर िकक्काराच्या
शंभर उथळ्या बनिवल्या. 28 बाकीची सतराशे पंचाह र शेकेल
चांदी आकड ा, बांधपट्ट ा आिण खांबांना मढिवण्यासाठी
लागली. 29 स र िकक्कार व दोन हजार चारशे शेकेल
अिधक§ िपतळ अपर्ण करण्यात आले होते. 30 त्या िपतळेच्या
दशर्नमंडपाच्या पर्वेशदाराजवळीलउथळ्या, वेदीची उपकरणे व
ितची जाळी ह्यांकरता; 31 त्याचपर्माणे अंगणाच्या कनातीच्या

* 38:24 994 िकलोगर्ाम † 38:25 3,420 िकलोगर्ाम
‡ 38:27 3,400 िकलोगर्ाम § 38:29 2,407 िकलोगर्ाम
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खांबांच्या उथळ्या, पर्वेशद्वारावरील पडद्यांच्या खांबांच्या
उथळ्या, तसेच पिवतर् िनवासमंडप अंगणाच्या चारही बाजसू
लागणार्या मेखा बनिवण्यासाठी उपयोग झाला.

39

1परमेश्वराने मोशेलाआज्ञा िदल्यापर्माणे पिवतर्स्थानातील
सेवेसाठी िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी रंगाची सुताची
कुशलतेने िवणलेली वसरे् केली; अहरोनासाठीही पिवतर् वसरे्
बनवली.

. 28:6-14
2 त्यांनी सोन्याच्याजरीचेआिण िनळ्या,जांभळ्या, िकरिमजी

रंगाच्या सुताचे व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाचे एफोद
तयार केले. 3 त्यांनी सोने ठोकून त्याचे पातळपतरे् केले व ते पतरे्
कापनू त्याची तार केलीआिण ती कुशल कारािगराकडून िनळ्या,
जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या सुतामध्ये व कातलेल्या तलम
सणाच्या कापडामध्ये भरली. 4 त्यांनी एफोदसाठी खांदपट्ट ा
केल्या व त्या एफोदाच्या दोन्ही टोकांना जोडल्या. 5 एफोद
बांधण्यासाठी त्याच्यावर जी कुशलतेने िवणलेली पट्टी असते
ितची बनावट त्याच्यासारखीच असनू ती अखंड तुकड ाची
केली. ती सोन्याच्या जरीची, िनळ्या, जांभळ्या, िकरिमजी
रंगाच्या सुताची व कातलेल्या तलम सणाच्या कापडाची केली.
परमेश्वराने मोशेला सांिगतल्यापर्माणे हे केले. 6 मुदरे्वर छाप
कोरतात तशी त्यांनी इसर्ाएलाच्या मुलांची नावे गोमेद रत्नावर
कोरली व ती रत्ने सोन्याच्या कोंदणात बसवली. 7 इसर्ाएल
लोकांची स्मारकरत्ने व्हावी म्हणनू ती एफोदाच्या खांदपट्ट ांवर
लावली; परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्यापर्माणे हे केले.
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. 28:15-28
8 त्यांने कुशल कारािगराकडून एफोदपर्माणेच सोन्याच्या

जरीचा, िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या सुताचा व
कातलेल्या तलमसणाच्या कापडाचा ऊरपट बनवनू घेलता. 9तो
ऊरपट चौरस होता. त्यांनी तो दुहेरी केला; तो दुहेरी असनू तो
एक वीत लांब व एक वीत रंुद असा चौरस होता. 10 त्यामध्ये
रत्नांच्या चार रांगा बसिवल्या; पिहल्या रांगेत लाल, पुष्कराज
व मािणक; 11 दुसर्या रांगेत पाचू इंदर्नीलमणी व िहरा;
12 ितसर्या रांगेत तृणमणी, सयूर्कांत व पदम्राग; 13 आिण
चौथ्या रांगेत लसणा, गोमेद व यास्फे, ही सवर् रत्ने सोन्याच्या
जाळीदार कोंदणात बसिवली. 14 इसर्ाएलाच्या पुतर्ांसाठी
एक यापर्माणे ती बारा रत्ने ऊरपटावर होती. त्यांच्या बारा
वंशांच्या संख्येइतकी बारा नावे होती. एकेका रत्नावर एकेका
मुलाचे नाव मुदर्ा कोरतात त्यापर्माणे त्यांनी कोरले होते.
15दोरीसारखा पीळ घातलेल्या शुद्ध सोन्याच्या साखळ्या त्यांनी
ऊरपटावर लावल्या. 16 सोन्याची दोन जाळीदार कोंदणे व
सोन्याच्या दोन कड ा बनवनू त्या ऊरपटाच्या दोन्ही टोकास
लावल्या. 17 ऊरपटाच्या टोकास लावलेल्या दोन्ही कड ांत
पीळ घातलेल्या सोन्याच्या साखळ्या घातल्या. 18 पीळ
घातलेल्या दोन्ही साखळ्यांची दुसरी दोन टोके सोन्याच्या
कोंदणात खोचनू त्या त्यांनी एफोदाच्या दोन्ही खांदपट्ट ांवर
समोरच्या बाजलूा लावल्या. 19 सोन्याच्या आणखी दोन
कड ा करून त्या ऊरपटाच्या दोन्ही टोकांवर एफोदाच्या
आतील बाजचू्या कडेला एफोदाजवळ लावल्या. 20 सोन्याच्या
आणखी दोन कड ा करून एफोदाच्या दोन्ही खांदपट्ट ांवर
खालनू त्याच्यासमोर त्याच्यासांध्याजवळ कुशलतेने िवणलेल्या
पट्टीवरलावल्या. 21 त्यांनी त्याऊरपटाच्या कड ा एफोदाच्या
कड ांनी िनळ्या, िफतीने अशा बांधल्या की ऊरपट एफोदाच्या
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पट्ट ांवर राहावा व तो ऊरपट एफोदावरून घसरू नये.
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्यापर्माणे त्यांनी हे सवर् केले.

. 28:31-43
22 नंतर बसालेलने एफोदाबरोबर घालावयचा िनळ्या रंगाच्या

सुताचा झगा िवणनू घेतला. 23 त्यांनी झग्याच्या मध्यभागी एक
भोक ठेवले व त्या दरम्यान झगा फाटू नये म्हणनू त्या भोकाच्या
िकनारीला सभोवती कापडाचा गोट िशवला. 24 मग त्यांनी
त्या झग्याच्या खालच्या घेराभोवती कातलेल्या तलम सणाच्या
कापडाची व िनळ्या, जांभळ्या व िकरिमजी रंगाच्या कापडाची
डािळंबे काढली. 25 नंतर त्यांनी शुद्ध सोन्याची घंुगरे केली व
ती झग्याच्या खालच्या घेराभोवती दोन दोन डािळंबाच्यामध्ये
लावली. म्हणजे झग्याच्या खालच्या घेराभोवती घंुगरु मग
डािळंब, पुन्हा घंुगरू मग डािळंब यापर्माणे दोन डािळंबामध्ये
एक घंुगरु अशी ती झाली; 26 सेवा करते वेळी अंगी घालायच्या
झगाच्या घेराच्या काठावर सभोवती एक घंुगरू व एक डािळंब
व एक घंुगरू व एक डािळंब असे लावले; परमेश्वराने मोशेला
आज्ञा िदल्यापर्माणे तसेच त्यांनी हे केले. 27अहरोन व त्याच्या
मुलांसाठी तलम सणाच्या िवणलेल्या कापडाचे अंगरखे केले.
28आिण त्यांनी तलम सणाचे मंिदल, फेटे व कातलेल्या सणाचे
चोळणे केले. 29 मग त्यांनी तलम सणाच्या कापडाचा व
िनळ्या जांभळ्या व िकरिमजी रंगाचा वेलबुट्टीदार कमरपट्टा
बनिवला; परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्यापर्माणे हे केले.
30मग त्यांनी पिवतर् मुकुटासाठी शुद्ध सोन्याची पट्टी केली व
ितच्यावर “परमेश्वरासाठी पिवतर्” अशी अक्षरे कोरली. 31 ती
मंिदलाभोवती समोर बांधता यावी म्हणनू ितला िनळी फीत
लावली. परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्यापर्माणे हे केले.

. 35:10-19
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32अशा पर्कारे पिवतर् िनवासमंडपाचे म्हणजे दशर्नमंडपाचे
सवर् काम पणूर् झाले. परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली होती
अगदी त्यापर्माणे इसर्ाएल लोकांनी सवर्काही केले. 33 मग
त्यांनी तो िनवासमंडप मोशेकडे आणला. तंबू व तंबचू्या
सवर् वस्तू म्हणजे आकड ा, फळ्या, अडसर, खांब, खांबाच्या
उथळ्या; 34आिण लाल रंगवलेली मंडप झाकण्याची में ढ ांची
कातडी व तहशांची कातडी व अंतरपट; 35 साक्षपटाचा कोश,
तो वाहनू नेण्याचे दांडे आिण दयासन 36 मेज, त्यावरील
सवर् वस्तू व पिवतर् समक्षतेची भाकर; 37 शुद्ध सोन्याचा
दीपवृक्ष, त्यावरील िदवे व त्याची सवर् उपकरणे व िदव्यासाठी
तेल; 38 सोन्याची वेदी, अिभषेकाचे तेल, सुगंधी धपू आिण
तंबचू्या दारासाठी पडदा; 39 िपतळेची वेदी व ितची िपतळेची
जाळी, वेदी वाहनू नेण्याचे दांडे व ितची सवर् पातरे्, गंगाळ
व त्याची बैठक: 40 अंगणाचे पडदे व कनाती, खांब व त्याच्या
उथळ्या, अंगणाच्या पर्वेशदाराचा पडदा, तणावे, मेखा व
पिवतर् िनवासमंडपाच्या व दशर्नमंडपाच्या सेवेसाठी लागणारे
सवर् सािहत्य; 41 पिवतर्स्थानात सेवा करण्यासाठी कुशलतेने
िवणलेली वसरे्, अहरोन याजकाची पिवतर् वसरे् आिण याजक
या नात्याने सेवा करण्यासाठी त्याच्या पुतर्ांची वसरे् ही सवर्
त्यांनी आणली; 42परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदली होती अगदी
त्यापर्माणे इसर्ाएल लोकांनी सगळे काम केले. 43 लोकांनी
काम केले ते सवर् मोशेने बारकाईने पािहले; ते त्यांनी अगदी
परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे केले होते म्हणनू मोशेने त्यांना
आशीवार्द िदला.

40
1 मग परमेश्वर मोशेला म्हणाला, 2 “पिहल्या मिहन्याच्या

पिहल्या िदवशी दशर्नमंडपाचा िनवासमंडप उभा कर.
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3साक्षपटाचा कोश त्यामध्ये ठेव व तू अंतरपटाने कोशाला पडदा
घाल. 4 मग मेज आत आणनू त्याच्यावरील सामान व्यविस्थत
ठेव; नंतर दीपवृक्ष आत नेऊन त्याचे िदवे लाव. 5साक्षपटाच्या
कोशापुढे सोन्याची धपूवेदी ठेव आिण िनवासमंडपाच्या दाराचा
पडदा लाव. 6दशर्नमंडपाच्या िनवासमंडपाच्या दारापुढे होमवेदी
ठेव. 7 दशर्नमंडप व वेदी यांच्यामध्ये गंगाळ ठेव व त्यामध्ये
पाणी भर. 8सभोवती अंगणकर व मग त्याच्या पर्वेशदारापाशी
पडदा लाव. 9 अिभषेकाचे तेल घेऊन िनवासमंडपाला व
त्यातल्या सवर् वस्तूंना अिभषेक कर व त्याच्या सवर् वस्तू
पिवतर् कर म्हणजे तो पिवतर् होईल. 10 होमवेदी व ितची
सवर् उपकरणे यांना अिभषेक करून पिवतर् कर म्हणजे ती
परमपिवतर् होईल. 11 गंगाळ व त्याच्या खालची बैठक ह्यास
अिभषेक कर व त्यांना पिवतर् कर. 12 अहरोन व त्याचे पुतर्
ह्याना दशर्नमंडपाच्या दारापाशी नेऊन त्यांना आंघोळ घाल.
13 अहरोनाला पिवतर् वसरे् घाल व त्यास तेलाने अिभषेक
करून पिवतर् कर, मग तो याजक या नात्याने माझी सेवा
करील. 14 त्याच्या पुतर्ांनाजवळ बोलावनू अंगरखे घाल.
15 त्यांच्या िपत्याला जसा अिभषेक करशील त्यापर्माणेच
त्यांना कर म्हणजे याजक या नात्याने ते माझी सेवा करतील;
हा त्यांचा अिभषेक त्यांच्यासाठी िपढ ानिपढ ा िनरंतरच्या
याजकपदाचा दशर्क होईल.” 16 मोशेने परमेश्वराने आज्ञा
िदल्यापर्माणे सवर्काही तसे केले. 17 दुसर्या वषार्तील पिहल्या
मिहन्याच्या पिहल्या िदवशी पिवतर् िनवासमंडपाची उभारणी
झाली. 18 परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणे मोशेने पिवतर्
िनवासमंडप उभा केला; पर्थम त्याने उथळ्या बसवनू घेतल्या,
मग त्याने त्यांच्यावर फळ्या लावल्या. अडसर लावले व त्यांचे
खांब उभे केले; 19 त्यानंतर िनवासमंडपावरचा तंबू केला, मग
वरच्या तंबवूर त्याने आच्छादन घातले; परमेश्वराने आज्ञा
केल्यापर्माणे मोशेने हे सवर् केले. 20 मोशेने साक्षपट घेऊन
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कोशात ठेवला व कोशाला दांडे लावनू त्याच्यावर दयासन
ठेवले. 21 त्याने तो कोश िनवासमंडपात आणला आिण योग्य
िठकाणी अंतरपट लावनू साक्षपटाचा कोश झाकला; परमेश्वराने
मोशेला आज्ञा िदल्यापर्माणे त्याने हे केले. 22 मोशेने पिवतर्
िनवासमंडपाच्या उ र बाजलूा दशर्नमंडपामध्ये पडद्याच्या
बाहेर मेज ठेवले; 23 त्याने त्याच्यावर परमेश्वरासमोर समिपर्त
भाकर ठेवली; परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्यापर्माणे त्याने
हे केले. 24 त्याने पिवतर् िनवासमंडपाच्या दिक्षण बाजसू
दशर्नमंडपामध्ये मेजासमोर दीपवृक्ष ठेवला. 25 नंतर त्याने
परमेश्वरासमोर दीपवृक्षावर िदवे लावले; परमेश्वराने मोशेला
आज्ञा िदल्यापर्माणे त्याने हे केले. 26 त्याने दशर्नमंडपामध्ये
अंतरपटासमोर सोन्याची वेदी ठेवली. 27 नंतर त्याने ितच्यावर
सुगंधी धपू जाळला; परमेश्वराने मोशेलाआज्ञा केल्यापर्माणे हे
झाले. 28 त्याने पिवतर् िनवासमंडपाच्या दाराला पडदा लावला.
29 त्याने पिवतर् िनवासमंडपाच्या दशर्नमंडपाच्या दारापाशी
होमवेदी ठेवली व ितच्यावर होमापर्णे व अन्नापर्णे अपर्ण केली;
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा िदल्यापर्माणे त्याने हे केले. 30 त्याने
दशर्नमंडप आिण वेदी यांच्यामध्ये गंगाळ ठेवले व धुण्यासाठी
त्यामध्ये पाणी भरले. 31 मोशे, अहरोन व अहरोनाचे पुतर्
त्यामध्ये आपआपले हातपाय धतू असत; 32 ते दशर्नमंडप व
वेदीपाशी जाताना पर्त्येक वेळेस आपले हातपाय तेथे धतू
असत; परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केल्यापर्माणे त्यांनी हे केले.
33 त्याने िनवास मंडपाभोवती अंगणाची कनात उभी केली व
अंगणात वेदी बसवली आिण अंगणाच्या फाटकाला पडदा
लावला; या पर्कारे परमेश्वराने सांिगतल्यापर्माणे मोशेने सवर्
काम संपिवले.

34 दशर्नमंडपावर मेघाने छाया केली व पिवतर् िनवासमंडप
परमेश्वराच्या तेजाने भरून गेला. 35दशर्नमंडपावर मेघ रािहला
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व परमेश्वराच्या तेजाने िनवासमंडप भरून गेला म्हणनू मोशेला
आत जाता येईना. 36 पिवतर् िनवास मंडपावरील मेघ वर जाई
तेव्हा इसर्ाएल लोकआपला पुढील पर्वास सुरू करीत; 37परंतु
तो मेघ िनवासमंडपावर असेपयर्ंत लोक तेथनू हलत नसत; तो
वर जाईपयर्ंत ते तेथेच थांबत. 38 परमेश्वराचा मेघ िदवसा
िनवासमंडपावर राही आिण रातर्ी त्यामध्ये अग्नी असे त्यामुळे
सवर् इसर्ाएल लोकांस आपल्या पर्वासात तो िदसत असे.
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