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నిరగ్మ 1:1 ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, రూబేను షిమోయ్ను 

లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను. 
nirgama 1:1 aiguptulOniki yaakObutO vachchina iSraayaeleeyula paerulu 
aevanagaa, roobaenu shimyOnu laevi yoodaa iSSaakhaaru jebooloonu 
benyaameenu. 
నిరగ్మ 1:2 దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 
nirgama 1:2 daanu naphtaali gaadu aashaeru. 
నిరగ్మ 1:3 వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను. 
nirgama 1:3 veerilO prativaaDunu tana tana kuTuMbamutO vachchenu. 
నిరగ్మ 1:4 యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.  
nirgama 1:4 yaakObu garbhamuna puTTinavaaraMdaru DebbadimaMdi.  
నిరగ్మ 1:5 అపప్టికి యోసేపు ఐగుపుత్లో ఉండెను. 
nirgama 1:5 appaTiki yOsaepu aiguptulO uMDenu. 
నిరగ్మ 1:6 యోసేపును అతని అనన్దముమ్లందరును ఆ తరము వారందరును చనిపోయిరి. 
nirgama 1:6 yOsaepunu atani annadammulaMdarunu aa taramu 
vaaraMdarunu chanipOyiri. 
నిరగ్మ 1:7 ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి అతయ్ధికముగా 

పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను. 
nirgama 1 :7 iSraayae leeyulu bahu saMtaanamu ga lavaara i 
abhivRddhipoMdi vistariMchi atyadhikamugaa prabaliri; vaarunna 
pradaeSamu vaaritO niMDiyuMDenu. 
నిరగ్మ 1:8 అపుప్డు యోసేపును ఎరుగని కొర్తత్రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను. 
nirgama 1:8 appuDu yOsaepunu erugani krottaraaju aiguptunu 
aelanaaraMbhiMchenu. 
నిరగ్మ 1:9 అతడు తన జనులతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలు సంతతియైన యీ జనము మనకంటె 

విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది. 
nirgama 1:9 ataDu tana janulatO iTlanenu idigO iSraayaelu saMtatiyaina 
yee janamu manakaMTe vistaaramugaanu balishThamugaanu unnadi. 
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నిరగ్మ 1:10 వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము రండి; 

లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా యుదధ్ముచేసి 

యీ దేశములోనుండి, వెళిల్పోదురేమో అనెను. 
nirgama 1:10 vaaru vistariMpakuMDunaTlu manamu vaariyeDala yuktigaa 
jarigiMchudamu raMDi; laeniyeDala yuddhamu kalugunappuDu kooDa 
mana SatruvulatO chaeri manaku virOdhamugaa yuddhamuchaesi yee 
daeSamulOnuMDi, veLlipOduraemO anenu. 
నిరగ్మ 1:11 కాబటిట్ వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని శర్మపెటుట్టకు వెటిట్పనులు చేయించు 

అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు పీతోము 

రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి. 
nirgama 1:11 kaabaTTi vaarimeeda peTTina bhaaramulalO vaarini 
SramapeTTuTaku veTTipanulu chaeyiMchu adhikaarulanu vaarimeeda 
niyamiMpagaa vaaru pharOkoraku dhaanyaadulanu niluvachaeyu 
peetOmu raamesaesanu paTTaNamulanu kaTTiri. 
నిరగ్మ 1:12 అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి పర్బలిరి గనుక వారు 

ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి. 
nirgama 1:12 ayinanu aigupteeyulu vaarini SramapeTTinakoladi vaaru 
vistariMchi prabaliri ganuka vaaru iSraayaeleeyulayeDala asahyapaDiri. 
నిరగ్మ 1:13 ఇశార్యేలీయులచేత ఐగుపీత్యులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి; 
nirgama 1:13 iSraayaeleeyulachaeta aigupteeyulu kaThinamugaa saeva 
chaeyiMchukoniri; 

నిరగ్మ 1:14 వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా ఉండెను. వారు 

జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను కఠినసేవ చేయించి వారి 

పార్ణములను విసికించిరి. 
nirgama 1:14 vaaru iSraayaeleeyulachaeta chaeyiMchukonina prati paniyu 
kaThinamugaa uMDenu. vaaru jigaTamaMTi panilOnu, iTukala panilOnu, 
polamulO chaeyu pratipanilOnu kaThinasaeva chaeyiMchi vaari 
praaNamulanu visikiMchiri. 
నిరగ్మ 1:15 మరియు ఐగుపుత్ రాజు షిఫార్ పూయా అను హెబీర్యుల మంతర్సానులతో మాటలాడి 

nirgama 1:15 mariyu aiguptu raaju shiphraa pooyaa anu hebreeyula 
maMtrasaanulatO maaTalaaDi 
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నిరగ్మ 1:16 మీరు హెబీర్ సతరీలకు మంతర్సానిపని చేయుచు వారిని కానుప్పీటలమీద చూచినపుప్డు 

మగవాడైనయెడల వాని చంపుడి, ఆడుదైనయెడల దాని బర్దుకనియుయ్డని వారితో చెపెప్ను. 
nirgama 1:16 meeru hebree streelaku maMtrasaanipani chaeyuchu vaarini 
kaanpupeeTalameeda choochinappuDu magavaaDainayeDala vaani 
chaMpuDi, aaDudainayeDala daani bradukaniyyuDani vaaritO cheppenu. 
నిరగ్మ 1:17 అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేయక 

మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా  
nirgama 1:17 ayitae aa maMtrasaanulu daevuniki bhayapaDi, aiguptu raaju 
tamakaaj~naapiMchinaTlu chaeyaka magapillalanu bradukaniyyagaa  
నిరగ్మ 1:18 ఐగుపుత్ రాజు ఆ మంతర్సానులను పిలిపించి మీరెందుకు మగపిలల్లను బర్దుకనిచిచ్తిరి? 

ఈ పని యేల చేసితిరి అని అడిగెను. 
nirgama 1:18 aiguptu raaju aa maMtrasaanulanu pilipiMchi meereMduku 
magapillalanu bradukanichchitiri? ee pani yaela chaesitiri ani aDigenu. 
నిరగ్మ 1:19 అందుకు ఆ మంతర్సానులు హెబీర్ సతరీలు ఐగుపుత్ సతరీలవంటివారు కారు; వారు 

చురుకైనవారు. మంతర్సాని వారియొదద్కు వెళల్కమునుపే వారు పర్సవించి యుందురని ఫరోతో చెపిప్రి. 
nirgama 1:19 aMduku aa maMtrasaanulu hebree streelu aiguptu 
streelavaMTivaaru kaaru; vaaru churukainavaaru. maMtrasaani 
vaariyoddaku veLlakamunupae vaaru prasaviMchi yuMdurani pharOtO 
cheppiri. 
నిరగ్మ 1:20 దేవుడు ఆ మంతర్సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము విసత్రించి మికిక్లి పర్బలెను. 
nirgama 1:20 daevuDu aa maMtrasaanulaku maeluchaesenu. aa janamu 
vistariMchi mikkili prabalenu. 
నిరగ్మ 1:21 ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృదిధ్ కలుగజేసెను. 
nirgama 1:21 aa maMtrasaanulu daevuniki bhayapaDinaMduna aayana 
vaariki vaMSaabhivRddhi kalugajaesenu. 
నిరగ్మ 1:22 అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, పర్తి 

కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను. 
nirgama 1:22 ayitae pharO hebreeyulalO puTTina prati kumaaruni nadilO 
paaravaeyuDi, prati kumaartenu bradukaniyyuDi ani tana janulaMdariki 
aaj~naapiMchenu. 
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నిరగ్మ 2:1 లేవి వంశసుథ్డొకడు వెళిల్ లేవి కుమారెత్ను వివాహము చేసికొనెను. 
nirgama 2:1 laevi vaMSasthuDokaDu veLli laevi kumaartenu vivaahamu 
chaesikonenu. 
నిరగ్మ 2:2 ఆ సతరీ గరభ్వతియై కుమారుని కని, వాడు సుందరుడై యుండుట చూచి మూడునెలలు 

వానిని దాచెను. 
nirgama 2:2 aa stree garbhavatiyai kumaaruni kani, vaaDu suMdaruDai 
yuMDuTa choochi mooDunelalu vaanini daachenu. 
నిరగ్మ 2:3 తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి 

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో దానిని ఉంచగా, 
nirgama 2:3 taruvaata aame vaani daachalaeka vaani koraku oka 
jammupeTTe teesikoni, daaniki jigaTamannunu keelunu poosi, aMdulO aa 
pillavaanini peTTi yaeTiyoDDuna jammulO daanini uMchagaa, 
నిరగ్మ 2:4 వానికేమి సంభవించునో తెలిసికొనుటకు వాని అకక్ దూరముగా నిలిచియుండెను. 
nirgama 2:4 vaanikaemi saMbhaviMchunO telisikonuTaku vaani akka 
dooramugaa nilichiyuMDenu. 
నిరగ్మ 2:5 ఫరో కుమారెత్ సాన్నము చేయుటకు ఏటికి వచెచ్ను. ఆమె పనికతెత్లు ఏటియొడుడ్న 

నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెటెట్ను చూచి, తన పనికతెత్ నొకతెను పంపి దాని తెపిప్ంచి 

nirgama 2:5 pharO kumaarte snaanamu chaeyuTaku aeTiki vachchenu. 
aame panikattelu aeTiyoDDuna naDuchuchuMDagaa aame naachulOni aa 
peTTenu choochi, tana panikatte nokatenu paMpi daani teppiMchi 
నిరగ్మ 2:6 తెరచి ఆ పిలల్వాని చూచినపుప్డు ఆ పిలల్వాడు ఏడుచ్చుండగా చూచి వానియందు 

కనికరించి వీడు హెబీర్యుల పిలల్లలో నొకడనెను. 
nirgama 2:6 terachi aa pillavaani choochinappuDu aa pillavaaDu 
aeDchuchuMDagaa choochi vaaniyaMdu kanikariMchi veeDu hebreeyula 
pillalalO nokaDanenu. 
నిరగ్మ 2:7 అపుప్డు వాని అకక్ ఫరో కుమారెత్తో నీకొరకు ఈ పిలల్వాని పెంచుటకు నేను వెళిల్ హెబీర్ 

సతరీలలో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వతుత్నా అనెను. 
nirgama 2:7 appuDu vaani akka pharO kumaartetO neekoraku ee pillavaani 
peMchuTaku naenu veLli hebree streelalO oka daadini piluchukoni 
vattunaa anenu. 
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నిరగ్మ 2:8 అందుకు ఫరో కుమారెత్ వెళుల్మని చెపప్గా ఆ చినన్ది వెళిల్ ఆ బిడడ్ తలిల్ని పిలుచుకొని 

వచెచ్ను. 
nirgama 2:8 aMduku pharO kumaarte veLlumani cheppagaa aa chinnadi 
veLli aa biDDa tallini piluchukoni vachchenu. 
నిరగ్మ 2:9 ఫరో కుమారెత్ ఆమెతో ఈ బిడడ్ను తీసికొనిపోయి నాకొరకు వానికి పాలిచిచ్ పెంచుము, 

నేను నీకు జీతమిచెచ్దనని చెపప్గా, ఆ సతరీ ఆ బిడడ్ను తీసికొనిపోయి పాలిచిచ్ పెంచెను. 
nirgama 2:9 pharO kumaarte aametO ee biDDanu teesikonipOyi naakoraku 
vaaniki paalichchi peMchumu, naenu neeku jeetamichchedanani 
cheppagaa, aa stree aa biDDanu teesikonipOyi paalichchi peMchenu. 
నిరగ్మ 2:10 ఆ బిడడ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని తీసికొనివచెచ్ను, అతడు 

ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి మోషే అను పేరు పెటెట్ను. 
nirgama 2:10 aa biDDa peddavaaDaina taruvaata aame pharO kumaarte 
yoddaku atani teesikonivachchenu, ataDu aameku kumaaruDaayenu. aame 
neeTilOnuMDi itani teesitinani cheppi ataniki mOshae anu paeru peTTenu. 
నిరగ్మ 2:11 ఆ దినములలో మోషే పెదద్వాడై తన జనులయొదద్కు పోయి వారి భారములను చూచెను. 

అపుప్డతడు తన జనులలో ఒక హెబీర్యుని ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్గా చూచెను. 
nirgama 2:11 aa dinamulalO mOshae peddavaaDai tana janulayoddaku 
pOyi vaari bhaaramulanu choochenu. appuDataDu tana janulalO oka 
hebreeyuni oka aigupteeyuDu koTTagaa choochenu. 
నిరగ్మ 2:12 అతడు ఇటు అటు తిరిగిచూచి యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుపీత్యుని చంపి యిసుకలో 

వాని కపిప్పెటెట్ను. 
nirgama 2:12 ataDu iTu aTu tirigichoochi yevaDunu laekapOgaa aa 
aigupteeyuni chaMpi yisukalO vaani kappipeTTenu. 
నిరగ్మ 2:13 మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళుల్చుండగా హెబీర్యులైన మనుషుయ్లిదద్రు 

పోటాల్డుచుండిరి. 
nirgama 2:13 marunaaDu ataDu bayaTa naDichi veLluchuMDagaa 
hebreeyulaina manushyuliddaru pOTlaaDuchuMDiri. 
నిరగ్మ 2:14 అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని కొటుట్చునాన్వని 

అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన వాడెవడు? నీవు ఆ 
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ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను. అందుకు మోషే - 

నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను 

nirgama 2:14 appuDataDu anyaayamu chaesinavaani choochi neevaela nee 
poruguvaani koTTuchunnaavani aDugagaa ataDu maameeda ninnu 
adhikaarinigaanu teerparinigaanu niyamiMchina vaaDevaDu? neevu aa 
aigupteeyuni chaMpinaTlu nannunu chaMpavalenani anukonuchunnaavaa 
anenu. aMduku mOshae - niSchayamugaa ee saMgati bayalupaDenanukoni 
bhayapaDenu 

నిరగ్మ 2:15 ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో యెదుటనుండి 

పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను. 
nirgama 2:15 pharO aa saMgati vini mOshaenu chaMpachoochenu gaani, 
mOshae pharO yeduTanuMDi paaripOyi midyaanu daeSamulO nilichipOyi 
yoka baaviyodda koorchuMDenu. 
నిరగ్మ 2:16 మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ తండిర్ మందకు 

పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా 

nirgama 2:16 midyaanu yaajakuniki aeDuguru kumaarteluMDiri. vaaru 
vachchi tama taMDri maMdaku peTTuTaku neeLlu chaedi toTlanu 
niMpuchuMDagaa 

నిరగ్మ 2:17 మందకాపరులు వచిచ్ వారిని తోలివేసిరి. అపుప్డు మోషే లేచి వారికి సహాయము చేసి 

మందకు నీళుల్ పెటెట్ను. 
nirgama 2:17 maMdakaaparulu vachchi vaarini tOlivaesiri. appuDu 
mOshae laechi vaariki sahaayamu chaesi maMdaku neeLlu peTTenu. 
నిరగ్మ 2:18 వారు తమ తండిర్యైన రగూయేలు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు నేడు మీరింత తవ్రగా 

ఎటుల్ వచిచ్తిరనెను. 
nirgama 2:18 vaaru tama taMDriyaina ragooyaelu noddaku 
vachchinappuDu ataDu naeDu meeriMta tvaragaa eTlu vachchitiranenu. 
నిరగ్మ 2:19 అందుకు వారు ఐగుపీత్యుడొకడు మందకాపరుల చేతిలోనుండి మముమ్ను తపిప్ంచి 

వడిగా నీళుల్ చేది మన మందకు పెటెట్ననగా 

nirgama 2:19 aMduku vaaru aigupteeyuDokaDu maMdakaaparula 
chaetilOnuMDi mammunu tappiMchi vaDigaa neeLlu chaedi mana 
maMdaku peTTenanagaa 
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నిరగ్మ 2:20 అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి? 

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను. 
nirgama 2:20 ataDu tana kumaartelato ataDekkaDa? aa manushyuni aela 
viDichi vachchitiri? bhOjanamunaku atani piluchukoni raMDanenu. 
నిరగ్మ 2:21 మోషే ఆ మనుషుయ్నితో నివసించుటకు సమమ్తించెను. అతడు తన కుమారెత్యైన 

సిపోప్రాను మోషేకిచెచ్ను. 
nirgama 2:21 mOshae aa manushyunitO nivasiMchuTaku sammatiMchenu. 
ataDu tana kumaarteyaina sippOraanu mOshaekichchenu. 
నిరగ్మ 2:22 ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై యుంటిననుకొని 

వానికి గెరోష్ము అను పేరు పెటెట్ను. 
nirgama 2:22 aame oka kumaaruni kaninappuDu mOshae naenu 
anyadaeSamulO paradaeSinai yuMTinanukoni vaaniki gershOmu anu 
paeru peTTenu. 
నిరగ్మ 2:23 ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను. ఇశార్యేలీయులు 

తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూట్రుప్లు విడుచుచు మొరపెటుట్చుండగా, తమ 

వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను. 
nirgama 2:23 aalaaguna anaeka dinamulu jariginameedaTa aiguptu raaju 
chanipOyenu. iSraayaeleeyulu taamu chaeyuchunna veTTipanulanubaTTi 
n i T T o o r p u l u v i D u c h u c h u m o r a p e T T u c h u M D a g a a , t a m a 
veTTipanulanubaTTi vaarupeTTina mora daevuniyoddaku chaerenu. 
నిరగ్మ 2:24 కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసిన 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను. 
nirgama 2:24 kaagaa daevuDu vaari moolugunu vini, abraahaamu issaaku 
yaakObulatO taanu chaesina nibaMdhananu j~naapakamu chaesikonenu. 
నిరగ్మ 2:25 దేవుడు ఇశార్యేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు లక్షయ్ముంచెను. 
nirgama 2:25 daevuDu iSraayaeleeyulanu choochenu; daevuDu 
vaariyaMdu lakshyamuMchenu. 
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నిరగ్మ 3:1 మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు, ఆ మందను 

అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.  
nirgama 3:1 mOshae midyaanu yaajakuDaina yitrO anu tana maama 
maMdanu maepuchu, aa maMdanu araNyamu avatalaku tOlukoni daevuni 
parvatamaina hOraebuku vachchenu.  
నిరగ్మ 3:2 ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు 

చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు. 
nirgama 3:2 oka poda naDimini agnijvaalalO yehOvaa doota ataniki 
pratyakshamaayenu. ataDu choochinappuDu agnivalana aa poda 
maMDuchuMDenu. gaani poda kaalipOlaedu. 
నిరగ్మ 3:3 అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళిల్ యీ గొపప్వింత 

చూచెదననుకొనెను. 
nirgama 3:3 appuDu mOshae aa poda yaela kaalipOlaedO naenu aa taTTu 
veLli yee goppaviMta choochedananukonenu. 
నిరగ్మ 3:4 దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ పొద 

నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను. 
nirgama 3:4 daanini choochuTaku ataDu aa taTTu vachchuTa yehOvaa 
choochenu. daevuDu aa poda naDumanuMDi mOshae mOshae ani atanini 
pilichenu. aMdukataDu chittamu prabhuvaa anenu. 
నిరగ్మ 3:5 అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు విడువుము, నీవు 

నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను. 
nirgama 3:5 aMdukaayana daggaraku raavaddu, nee paadamula nuMDi nee 
cheppulu viDuvumu, neevu nilichiyunna sthalamu pariSuddha 
pradaeSamu anenu. 
నిరగ్మ 3:6 మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడను 

యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ వెరచెను. 
nirgama 3:6 mariyu aayana naenu nee taMDri daevuDanu, abraahaamu 
daevuDanu issaaku daevuDanu yaakObu daevuDanu ani cheppagaa 
mOshae tana mukhamunu kappukoni daevunivaipu chooDa verachenu. 
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నిరగ్మ 3:7 మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను నిశచ్యముగా 

చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి దుఃఖములు 

నాకు తెలిసేయునన్వి. 
nirgama 3:7 mariyu yehOvaa yiTlanenu naenu aiguptulOnunna naa prajala 
b a a d h a n u n i S c h a y a m u g a a c h o o c h i t i n i , p a n u l a l O t a m m u n u 
kashTapeTTuvaarinibaTTi vaaru peTTina moranu viMTini, vaari 
du@hkhamulu naaku telisaeyunnavi. 
నిరగ్మ 3:8 కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ దేశములోనుండి 

విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు పెరిజీజ్యులకు 

హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు వారిని 

నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను. 
nirgama 3:8 kaabaTTi aigupteeyula chaeti lOnuMDi vaarini 
viDipiMchuTakunu, aa daeSamulOnuMDi viSaalamaina maMchi 
daeSamunaku, anagaa kanaaneeyulaku hitteeyulaku amOreeyulaku 
perijjeeyulaku hivveeyulaku yebooseeyulaku nivaasasthaanamai, paalu 
taenelu pravahiMchu daeSamunaku vaarini naDipiMchuTakunu 
digivachchiyunnaanu. 
నిరగ్మ 3:9 ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు వారిని పెటుట్చునన్ 

హింస చూచితిని. 
nirgama 3:9 iSraayaeleeyula mora nijamugaa naayoddaku chaerinadi, 
aigupteeyulu vaarini peTTuchunna hiMsa choochitini. 
నిరగ్మ 3:10 కాగా రముమ్, నినున్ ఫరోయొదద్కు పంపెదను; ఇశార్యేలీయులైన నా పర్జలను నీవు 

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవలెననెను. 
nirgama 3:10 kaagaa rammu, ninnu pharOyoddaku paMpedanu; 
iSraayaeleeyulaina naa prajalanu neevu aiguptulOnuMDi tODukoni 
pOvalenanenu. 
నిరగ్మ 3:11 అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్లోనుండి 

తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా 

nirgama 3:11 aMduku mOshae naenu pharOyoddaku veLluTakunu, 
iSraayae leeyulanu a iguptulOnuMDi tODukoni pOvuTakunu 
eMtaTivaaDanani daevunitO anagaa 
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నిరగ్మ 3:12 ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ పంపితిననుటకు ఇది 

నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత మీరు ఈ పరవ్తముమీద 

దేవుని సేవించెదరనెను. 
nirgama 3:12 aayana niSchayamugaa naenu neeku tODaiyuMdunu, naenu 
ninnu paMpitinanuTaku idi neeku soochana; neevu aa prajalanu 
a i g u p t u l O n u M D i t O D u k o n i v a c h c h i n a t a r u v a a t a m e e r u e e 
parvatamumeeda daevuni saeviMchedaranenu. 
నిరగ్మ 3:13 మోషే చితత్గించుము; నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళిల్ వారిని చూచి మీ పితరుల 

దేవుడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు ఆయన పేరేమి అని అడిగినయెడల వారితో 

నేనేమి చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను. 
nirgama 3:13 mOshae chittagiMchumu; naenu iSraayaeleeyula yoddaku 
veLli vaarini choochi mee pitarula daevuDu meeyoddaku nannu 
paMpenani vaaritO cheppagaa vaaru aayana paeraemi ani aDiginayeDala 
vaaritO naenaemi cheppavalenani daevuni naDigenu. 
నిరగ్మ 3:14 అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో చెపెప్ను. మరియు 

ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెననెను. 
nirgama 3:14 aMduku daevuDu naenu unnavaaDanu anu vaaDanai 
yunnaanani mOshaetO cheppenu. mariyu aayana uMDunanuvaaDu 
m e e y o d d a k u n a n n u p a M p e n a n i n e e v u i S r a a y a e l e e y u l a t O 
cheppavalenanenu. 
నిరగ్మ 3:15 మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా అబార్హాము 

దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు 

ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే, తరతరములకు ఇది నా జాఞ్పకారథ్క 

నామము. 
nirgama 3:15 mariyu daevuDu mOshaetO niTlanenu mee pitarula 
daevuDaina yehOvaa, anagaa abraahaamu daevuDu issaaku daevuDu 
yaakObu daevuDunaina yehOvaa meeyoddaku nannu paMpenani neevu 
iSraayaeleeyulatO cheppavalenu. niraMtaramu naa naamamu idae, 
tarataramulaku idi naa j~naapakaarthaka naamamu. 
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నిరగ్మ 3:16 నీవు వెళిల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను మిముమ్ను, ఐగుపుత్లో మీకు 

సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని, 
nirgama 3:16 neevu veLli iSraayaeleeyula peddalanu pOgu chaesi mee 
pitarula daevuDaina yehOvaa, anagaa abraahaamu issaaku yaakObula 
daevuDu, naaku pratyakshamai yiTlanenu naenu mimmunu, aiguptulO 
meeku saMbhaviMchina daanini, niSchayamugaa choochitini, 
నిరగ్మ 3:17 ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా కనానీయులు 

హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు మిముమ్ 

రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము. 
nirgama 3:17 aiguptu baadhalOnuMDi paalu taenelu pravahiMchu 
daeSamunaku, anagaa kanaaneeyulu hitteeyulu amOreeyulu perijjeeyulu 
hivveeyulu yebooseeyulunna daeSamunaku mimmu rappiMchedanani 
selavichchitinani vaaritO cheppumu. 
నిరగ్మ 3:18 వారు నీ మాట విందురు గనుక నీవును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును ఐగుపుత్ రాజు నొదద్కు 

వెళిల్ అతని చూచి హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా మాకు పర్తయ్క్షమాయెను గనుక మేము అరణయ్మునకు 

మూడుదినముల పర్యాణమంత దూరము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు బలిని సమరిప్ంచుదుము 

సెలవిమమ్ని అతనితో చెపప్వలెను.  
nirgama 3:18 vaaru nee maaTa viMduru ganuka neevunu iSraayaeleeyula 
peddalunu aiguptu raaju noddaku veLli atani choochi hebreeyula 
daevuDaina yehOvaa maaku pratyakshamaayenu ganuka maemu 
araNyamunaku mooDudinamula prayaaNamaMta dooramu pOyi maa 
daevuDaina yehOvaaku balini samarpiMchudumu selavimmani atanitO 
cheppavalenu.  
నిరగ్మ 3:19 ఐగుపుత్ రాజు మహాబలముతో మీమీదికి వచిచ్ మిముమ్ పోనియయ్డని నేనెరుగుదును;  
nirgama 3:19 aiguptu raaju mahaabalamutO meemeediki vachchi mimmu 
pOniyyaDani naenerugudunu;  
నిరగ్మ 3:20 కాని, నేను నా చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్ మధయ్మున నేను చేయదలచియునన్ నా 

అదుభ్తములనిన్టిని చూపి దాని పాడుచేసెదను. అటుతరువాత అతడు మిముమ్ పంపివేయును. 
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nirgama 3:20 kaani, naenu naa cheyyi chaapi aiguptu madhyamuna naenu 
chaeyadalachiyunna naa adbhutamulanniTini choopi daani 
paaDuchaesedanu. aTutaruvaata ataDu mimmu paMpivaeyunu. 
నిరగ్మ 3:21 జనులయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెదను గనుక మీరు వెళుల్నపుప్డు 

వటిట్చేతులతో వెళల్రు. 
nirgama 3:21 janulayeDala aigupteeyulaku kaTaakshamu kalugajaesedanu 
ganuka meeru veLlunappuDu vaTTichaetulatO veLlaru. 
నిరగ్మ 3:22 పర్తి సతరీయు తన పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండినగలను 

బంగారునగలను వసత్రములను ఇమమ్ని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును మీ 

కుమారెత్లకును ధరింపచేసి ఐగుపీత్యులను దోచుకొందురనెను. 
nirgama 3:22 prati streeyu tana porugudaanini tana yiMTanuMDu daanini 
veMDinagalanu baMgaarunagalanu vastramulanu immani aDigi teesikoni, 
meeru vaaTini mee kumaarulakunu mee kumaartelakunu dhariMpachaesi 
aigupteeyulanu dOchukoMduranenu. 
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నిరగ్మ 4:1 అందుకు మోషే చితత్గించుము; వారు ననున్ నమమ్రు నా మాట వినరు యెహోవా నీకు 

పర్తయ్క్షము కాలేదందురు అని ఉతత్రమియయ్గా 

nirgama 4:1 aMduku mOshae chittagiMchumu; vaaru nannu nammaru naa 
maaTa vinaru yehOvaa neeku pratyakshamu kaalaedaMduru ani 
uttaramiyyagaa 

నిరగ్మ 4:2 యెహోవా నీచేతిలోనిది ఏమిటి అని అతనినడిగెను. అందుకతడు కఱఱ్ అనెను. 
nirgama 4:2 yehOvaa neechaetilOnidi aemiTi ani ataninaDigenu. 
aMdukataDu ka~r~ra anenu. 
నిరగ్మ 4:3 అపుప్డాయన నేలను దాని పడవేయుమనెను. అతడు దాని నేల పడవేయగానే అది 

పామాయెను. మోషే దానినుండి పారిపోయెను. 
nirgama 4:3 appuDaayana naelanu daani paDavaeyumanenu. ataDu daani 
naela paDavaeyagaanae adi paamaayenu. mOshae daaninuMDi 
paaripOyenu. 
నిరగ్మ 4:4 అపుప్డు యెహోవా నీ చెయియ్ చాపి దాని తోక పటుట్కొనుమనగా, అతడు తన చెయియ్ చాపి 

దాని పటుట్కొనగానే అది అతని చేతిలో కఱఱ్ ఆయెను. 
nirgama 4:4 appuDu yehOvaa nee cheyyi chaapi daani tOka 
paTTukonumanagaa, ataDu tana cheyyi chaapi daani paTTukonagaanae adi 
atani chaetilO ka~r~ra aayenu. 
నిరగ్మ 4:5 ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా అబార్హాము దేవుడు 

ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను. 
nirgama 4:5 aayana daanichaeta vaaru tama pitarula daevuDaina yehOvaa, 
anagaa abraahaamu daevuDu issaaku daevuDu yaakObu daevuDu neeku 
pratyakshamaayenani nammuduranenu. 
నిరగ్మ 4:6 మరియు యెహోవా నీ చెయియ్ నీ రొముమ్న ఉంచుకొనుమనగా, అతడు తన చెయియ్ 

రొముమ్న ఉంచుకొని దాని వెలుపలికి తీసినపుప్డు ఆ చెయియ్ కుషఠ్ముగలదై హిమమువలె తెలల్గా 

ఆయెను. 
n i r g a m a 4 : 6 m a r i y u y e h O v a a n e e c h e y y i n e e r o m m u n a 
uMchukonumanagaa, ataDu tana cheyyi rommuna uMchukoni daani 
velupaliki teesinappuDu aa cheyyi kushThamugaladai himamuvale tellagaa 
aayenu. 
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నిరగ్మ 4:7 తరువాత ఆయన నీ చెయియ్ మరల నీ రొముమ్న ఉంచుకొనుమనగా, అతడు తన చెయియ్ 

మరల తన రొముమ్న ఉంచుకొని తన రొముమ్నుండి వెలుపలికి తీసినపుప్డు అది అతని మిగిలిన 

శరీరమువలె ఆయెను. 
nirgama 4:7 taruvaata aayana nee cheyyi marala nee rommuna 
uMchukonumanagaa, ataDu tana cheyyi marala tana rommuna uMchukoni 
tana rommunuMDi velupaliki teesinappuDu adi atani migilina 
Sareeramuvale aayenu. 
నిరగ్మ 4:8 మరియు ఆయన వారు నినున్ నమమ్క, మొదటి సూచననుబటిట్ వినకపోయినయెడల 

రెండవ దానిబటిట్ విందురు. 
nirgama 4:8 mariyu aayana vaaru ninnu nammaka, modaTi 
soochananubaTTi vinakapOyinayeDala reMDava daanibaTTi viMduru. 
నిరగ్మ 4:9 వారు ఈ రెండు సూచనలనుబటిట్ నమమ్క నీమాట వినకపోయినయెడల నీవు కొంచెము 

ఏటి నీళుల్ తీసి యెండిన నేలమీద పోయవలెను. అపుప్డు నీవు ఏటిలోనుండి తీసిన నీళుల్ పొడినేలమీద 

రకత్మగుననెను. 
nirgama 4:9 vaaru ee reMDu soochanalanubaTTi nammaka neemaaTa 
vinakapOyinayeDala neevu koMchemu aeTi neeLlu teesi yeMDina 
naelameeda pOyavalenu. appuDu neevu aeTilOnuMDi teesina neeLlu 
poDinaelameeda raktamagunanenu. 
నిరగ్మ 4:10 అపుప్డు మోషే పర్భువా , ఇంతకు మునుపైనను , నీవు నీ దాసునితో 

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను , నేను మాట నేరప్రిని కాను , నేను నోటిమాందయ్ము 

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా 

nirgama 4:10 appuDu mOshae prabhuvaa, iMtaku munupainanu, neevu 
nee daasunitO maaTalaaDinappaTinuMDi yainanu, naenu maaTa 
naerparini kaanu, naenu nOTimaaMdyamu naalukamaaMdyamu 
galavaaDanani yehOvaatO cheppagaa 

నిరగ్మ 4:11 యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని చెవిటివానినేగాని 

దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 
nirgama 4:11 yehOvaa maanavunaku nOrichchinavaaDu evaDu? 
moogavaaninaegaani cheviTivaaninaegaani dRshTigalavaaninaegaani 
gruDDivaaninaegaani puTTiMchinavaaDevaDu? yehOvaanaina naenae 
gadaa. 
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నిరగ్మ 4:12 కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది నీకు 

బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను. 
nirgama 4:12 kaabaTTi veLlumu, naenu nee nOTiki tODaiyuMDi, neevu 
aemi palukavalasinadi neeku bOdhiMchedanani atanitO cheppenu. 
నిరగ్మ 4:13 అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా 

nirgama 4:13 aMdukataDu ayyO prabhuvaa, neevu paMpa 
talaMchinavaaninae paMpumanagaa 

నిరగ్మ 4:14 ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? అతడు బాగుగా 

మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న వచుచ్చునాన్డు, అతడు నినున్ చూచి 

తన హృదయమందు సంతోషించును; 
nirgama 4:14 aayana mOshaemeeda kOpapaDi laeveeyuDagu nee 
annayaina aharOnu laeDaa? ataDu baagugaa maaTalaaDagalaDani 
naenerugudunu, idigO ataDu ninnu edurkona vachchuchunnaaDu, ataDu 
ninnu choochi tana hRdayamaMdu saMtOshiMchunu; 

నిరగ్మ 4:15 నీవు అతనితో మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ నోటికి అతని 

నోటికి తోడైయుండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను. 
nirgama 4:15 neevu atanitO maaTalaaDi atani nOTiki maaTalu 
aMdiMchavalenu, naenu nee nOTiki atani nOTiki tODaiyuMDi, meeru 
chaeyavalasinadaanini meeku bOdhiMchedanu. 
నిరగ్మ 4:16 అతడే నీకు బదులు జనులతో మాటలాడును, అతడే నీకు నోరుగానుండును, నీవు 

అతనికి దేవుడవుగా ఉందువు. 
nirgama 4:16 ataDae neeku badulu janulatO maaTalaaDunu, ataDae neeku 
nOrugaanuMDunu, neevu ataniki daevuDavugaa uMduvu. 
నిరగ్మ 4:17 ఈ కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని దానితో ఆ సూచక కిర్యలు చేయవలెనని చెపెప్ను. 
nirgama 4:17 ee ka~r~ranu chaetapaTTukoni daanitO aa soochaka kriyalu 
chaeyavalenani cheppenu. 
నిరగ్మ 4:18 అటుతరువాత మోషే బయలుదేరి తన మామయైన యితోర్ యొదద్కు తిరిగి వెళిల్ 

సెలవైనయెడల నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా బంధువుల యొదద్కు మరల పోయి వారింక సజీవులై 

యునాన్రేమో చూచెదనని అతనితో చెపప్గా ఇతోర్ - కేష్మముగా వెళుల్మని మోషేతో అనెను 
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nirgama 4:18 aTutaruvaata mOshae bayaludaeri tana maamayaina yitrO 
yoddaku tirigi veLli selavainayeDala naenu aiguptulOnunna naa 
baMdhuvula yoddaku marala pOyi vaariMka sajeevulai yunnaaraemO 
choochedanani atanitO cheppagaa itrO - kshaemamugaa veLlumani 
mOshaetO anenu 

నిరగ్మ 4:19 అంతట యెహోవా నీ పార్ణమును వెదకిన మనుషుయ్లందరు చనిపోయిరి గనుక 

ఐగుపుత్కు తిరిగి వెళుల్మని మిదాయ్నులో మోషేతో చెపప్గా, 
nirgama 4:19 aMtaTa yehOvaa nee praaNamunu vedakina 
manushyulaMdaru chanipOyiri ganuka aiguptuku tirigi veLlumani 
midyaanulO mOshaetO cheppagaa, 
నిరగ్మ 4:20 మోషే తన భారయ్ను తన కుమారులను తీసికొని గాడిదమీద నెకిక్ంచుకొని ఐగుపుత్కు 

తిరిగి వెళె ల్ను. మోషే దేవుని కఱఱ్ను తనచేత పటుట్కొనిపోయెను. 
nirgama 4:20 mOshae tana bhaaryanu tana kumaarulanu teesikoni 
gaaDidameeda nekkiMchukoni aiguptuku tirigi veLlenu. mOshae daevuni 
ka~r~ranu tanachaeta paTTukonipOyenu. 
నిరగ్మ 4:21 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఐగుపుత్నందు తిరిగి చేరిన తరువాత, 

చేయుటకు నేను నీకిచిచ్న మహతాక్రయ్ములనిన్యు ఫరో యెదుట చేయవలెను సుమీ అయితే నేను 

అతని హృదయమును కఠినపరచెదను, అతడు ఈ జనులను పోనియయ్డు  
nirgama 4:21 appuDu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu aiguptunaMdu 
t i r ig i chaer ina taruvaata , chaeyuTaku naenu neekichchina 
mahatkaaryamulanniyu pharO yeduTa chaeyavalenu sumee ayitae naenu 
atani hRdayamunu kaThinaparachedanu, ataDu ee janulanu pOniyyaDu  
నిరగ్మ 4:22 అపుప్డు నీవు ఫరోతో ఇశార్యేలు నా కుమారుడు, నా జేయ్షఠ్పుతుర్డు; 
nirgama 4:22 appuDu neevu pharOtO iSraayaelu naa kumaaruDu, naa 
jyaeshThaputruDu; 

నిరగ్మ 4:23 ననున్ సేవించునటుల్ నా కుమారుని పోనిమమ్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను; వాని 

పంపనొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని, నీ జేయ్షఠ్పుతుర్ని చంపెదనని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను. 
nirgama 4:23 nannu saeviMchunaTlu naa kumaaruni pOnimmani neeku 
aaj~naapiMchuchunnaanu; vaani paMpanollaniyeDala idigO naenu nee 
k u m a a r u n i , n e e j y a e s h T h a p u t r u n i c h a M p e d a n a n i y e h O v a a 
selavichchuchunnaaDani atanitO cheppumanenu. 
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నిరగ్మ 4:24 అతడు పోవు మారగ్మున సతర్ములో యెహోవా అతనిని ఎదురొక్ని అతని చంపచూడగా 

nirgama 4:24 ataDu pOvu maargamuna satramulO yehOvaa atanini 
edurkoni atani chaMpachooDagaa 

నిరగ్మ 4:25 సిపోప్రా వాడిగల రాయి తీసికొని తన కుమారునికి సునన్తిచేసి అతని పాదములయొదద్ 

అది పడవేసి నిజముగా నీవు నాకు రకత్సంబంధమైన పెనిమిటివైతివనెను; అంతట ఆయన అతనిని 

విడిచెను. 
nirgama 4:25 sippOraa vaaDigala raayi teesikoni tana kumaaruniki 
sunnatichaesi atani paadamulayodda adi paDavaesi nijamugaa neevu 
naaku raktasaMbaMdhamaina penimiTivaitivanenu; aMtaTa aayana 
atanini viDichenu. 
నిరగ్మ 4:26 అపుప్డు ఆమె ఈ సునన్తినిబటిట్ నీవు నాకు రకత్సంబంధమైన పెనిమిటివైతివనెను. 
nirgama 4:26 appuDu aame ee sunnatinibaTTi neevu naaku 
raktasaMbaMdhamaina penimiTivaitivanenu. 
నిరగ్మ 4:27 మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని అహరోనుతో 

చెపప్గా అతడు వెళిల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను. 
nirgama 4:27 mariyu yehOvaa mOshaenu edurkonuTaku araNyamulOniki 
veLlumani aharOnutO cheppagaa ataDu veLli daevuni parvatamaMdu 
atani kalisikoni atani muddupeTTukonenu. 
నిరగ్మ 4:28 అపుప్డు మోషే తనున్ పంపిన యెహోవా పలుకుమనన్ మాటలనిన్టిని, ఆయన 

చేయనాజాఞ్పించిన సూచక కిర్యలనిన్టిని అహరోనుకు తెలిపెను. 
nirgama 4:28 appuDu mOshae tannu paMpina yehOvaa palukumanna 
maaTalanniTini, aayana chaeyanaaj~naapiMchina soochaka kriyalanniTini 
aharOnuku telipenu. 
నిరగ్మ 4:29 తరువాత మోషే అహరోనులు వెళిల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పోగుచేసి, 
nirgama 4:29 taruvaata mOshae aharOnulu veLli iSraayaeleeyula 
peddalanaMdarini pOguchaesi, 
నిరగ్మ 4:30 యెహోవా మోషేతో చెపిప్న మాటలనిన్యు అహరోను వివరించి, జనులయెదుట ఆ 

సూచక కిర్యలను చేయగా జనులు నమిమ్రి. 
nirgama 4:30 yehOvaa mOshaetO cheppina maaTalanniyu aharOnu 
vivariMchi, janulayeduTa aa soochaka kriyalanu chaeyagaa janulu 
nammiri. 
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నిరగ్మ 4:31 మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను కనిపెటెట్నను మాట 

జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి. 
nirgama 4:31 mariyu yehOvaa iSraayaeleeyulanu chooDavachchi tama 
baadhanu kanipeTTenanu maaTa janulu vini talavaMchukoni 
namaskaaramu chaesiri. 
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నిరగ్మ 5:1 తరువాత మోషే అహరోనులు వచిచ్ ఫరోను చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

అరణయ్ములో నాకు ఉతస్వము చేయుటకు నా జనమును పోనిమమ్ని ఆజాఞ్పించుచునాన్డనిరి. 
nirgama 5:1 taruvaata mOshae aharOnulu vachchi pharOnu choochi 
iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa araNyamulO naaku utsavamu 
chaeyuTaku naa janamunu pOnimmani aaj~naapiMchuchunnaaDaniri. 
నిరగ్మ 5:2 ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా ఎవడు? నేను 

యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను. 
nirgama 5:2 pharO naenu atani maaTa vini iSraayaeleeyulanu 
pOnichchuTaku yehOvaa evaDu? naenu yehOvaanu eruganu, 
iSraayaeleeyulanu pOneeyananenu. 
నిరగ్మ 5:3 అపుప్డు వారు హెబీర్యుల దేవుడు మముమ్ను ఎదురొక్నెను, సెలవైనయెడల మేము 

అరణయ్ములోనికి మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరముపోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు బలి 

అరిప్ంచుదుము; లేనియెడల ఆయన మామీద తెగులుతోనైనను ఖడగ్ముతోనైనను పడునేమో అనిరి 

nirgama 5:3 appuDu vaaru hebreeyula daevuDu mammunu edurkonenu, 
se lava inayeDala maemu araNyamulOniki mooDu dinamula 
prayaaNamaMta dooramupOyi maa daevuDaina yehOvaaku bali 
arpiMchudumu; laeniyeDala aayana maameeda tegulutOnainanu 
khaDgamutOnainanu paDunaemO aniri 
నిరగ్మ 5:4 అందుకు ఐగుపుత్ రాజు మోషే అహరోనూ, ఈ జనులు తమ పనులను చేయకుండ మీరేల 

ఆపుచునాన్రు? మీ బరువులు మోయుటకు పొండనెను. 
nirgama 5:4 aMduku aiguptu raaju mOshae aharOnoo, ee janulu tama 
panulanu chaeyakuMDa meeraela aapuchunnaaru? mee baruvulu 
mOyuTaku poMDanenu. 
నిరగ్మ 5:5 మరియు ఫరో ఇదిగో ఈ జనము ఇపుప్డు విసత్రించియునన్ది; వారు తమ బరువులను 

విడిచి తీరికగా నుండునటుల్ మీరు చేయుచునాన్రని వారితో అనెను. 
nirgama 5:5 mariyu pharO idigO ee janamu ippuDu vistariMchiyunnadi; 
vaaru tama baruvulanu viDichi teerikagaa nuMDunaTlu meeru 
chaeyuchunnaarani vaaritO anenu. 
నిరగ్మ 5:6 ఆ దినమున ఫరో పర్జలపైనునన్ కారయ్నియామకులకును వారి నాయకులకును ఇటుల్ 

ఆజాఞ్పించెను 
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nirgama 5:6 aa dinamuna pharO prajalapainunna kaaryaniyaamakulakunu 
vaari naayakulakunu iTlu aaj~naapiMchenu 

నిరగ్మ 5:7 ఇటుకలు చేయుటకు మీరు ఇకమీదట ఈ జనులకు గడిడ్ ఇయయ్కూడదు, వారు వెళిల్ తామే 

గడిడ్ కూరుచ్కొనవలెను. 
nirgama 5:7 iTukalu chaeyuTaku meeru ikameedaTa ee janulaku gaDDi 
iyyakooDadu, vaaru veLli taamae gaDDi koorchukonavalenu. 
నిరగ్మ 5:8 అయినను వారు ఇదివరకు చేసిన యిటుకల లెకక్నే వారిమీద మోపవలెను, దానిలో 

ఏమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్; వారు సోమరులు గనుక మేము వెళిల్ మా దేవునికి బలినరిప్ంచుటకు 

సెలవిమమ్ని మొఱ పెటుట్చునాన్రు 

nirgama 5:8 ayinanu vaaru idivaraku chaesina yiTukala lekkanae 
vaarimeeda mOpavalenu, daanilO aemaatramunu takkuva chaeyavaddu; 
vaaru sOmarulu ganuka maemu veLli maa daevuniki balinarpiMchuTaku 
selavimmani mo~ra peTTuchunnaaru 

నిరగ్మ 5:9 ఆ మనుషుయ్లచేత ఎకుక్వ పని చేయింపవలెను, దానిలో వారు కషట్పడవలెను, 

అబదధ్పుమాటలను వారు లక్షయ్పెటట్కూడదనెను. 
nirgama 5:9 aa manushyulachaeta ekkuva pani chaeyiMpavalenu, daanilO 
v a a r u k a s h T a p a D a v a l e n u , a b a d d h a p u m a a T a l a n u v a a r u 
lakshyapeTTakooDadanenu. 
నిరగ్మ 5:10 కాబటిట్ పర్జలు కారయ్నియామకులును వారి నాయకులును పోయి పర్జలను చూచి నేను 

మీకు గడిడ్ ఇయయ్ను; 
nirgama 5:10 kaabaTTi prajalu kaaryaniyaamakulunu vaari naayakulunu 
pOyi prajalanu choochi naenu meeku gaDDi iyyanu; 

నిరగ్మ 5:11 మీరు వెళిల్ మీకు గడిడ్ యెకక్డ దొరకునో అకక్డ మీరే సంపాదించుకొనుడి, అయితే మీ 

పనిలో నేమాతర్మును తకుక్వ చేయబడదని ఫరో సెలవిచెచ్ననిరి. 
nirgama 5:11 meeru veLli meeku gaDDi yekkaDa dorakunO akkaDa meerae 
saMpaadiMchukonuDi, ayitae mee panilO naemaatramunu takkuva 
chaeyabaDadani pharO selavichchenaniri. 
నిరగ్మ 5:12 అపుప్డు పర్జలు గడిడ్కి మారుగా కొయయ్కాలు కూరుచ్టకు ఐగుపుత్ దేశమందంతటను 

చెదిరిపోయిరి. 
nirgama 5:12 appuDu prajalu gaDDiki maarugaa koyyakaalu koorchuTaku 
aiguptu daeSamaMdaMtaTanu chediripOyiri. 
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నిరగ్మ 5:13 మరియు కారయ్నియామకులు వారిని తవ్రపెటిట్ గడిడ్ ఉనన్పప్టివలెనే యేనాటిపని ఆనాడే 

ముగించుడనిరి. 
nirgama 5:13 mariyu kaaryaniyaamakulu vaarini tvarapeTTi gaDDi 
unnappaTivalenae yaenaaTipani aanaaDae mugiMchuDaniri. 
నిరగ్మ 5:14 ఫరో కారయ్నియామకులు తాము ఇశార్యేలీయులలో వారిమీద ఉంచిన నాయకులను 

కొటిట్ ఎపప్టివలె మీ లెకక్చొపుప్న ఇటుకలను నినన్ నేడు మీరు ఏల చేయించలేదని అడుగగా 

nirgama 5:14 pharO kaaryaniyaamakulu taamu iSraayaeleeyulalO 
vaarimeeda uMchina naayakulanu koTTi eppaTivale mee lekkachoppuna 
iTukalanu ninna naeDu meeru aela chaeyiMchalaedani aDugagaa 

నిరగ్మ 5:15 ఇశార్యేలీయుల నాయకులు ఫరోయొదద్కు వచిచ్ తమ దాసులయెడల తమరెందుకిటుల్ 

జరిగించుచునాన్రు? 

nirgama 5:15 iSraayaeleeyula naayakulu pharOyoddaku vachchi tama 
daasulayeDala tamareMdukiTlu jarigiMchuchunnaaru? 

నిరగ్మ 5:16 తమ దాసులకు గడిడ్నియయ్రు అయితే ఇటుకలు చేయుడని మాతో చెపుప్చునాన్రు; 

చితత్గించుము, వారు తమరి దాసులను కొటుట్చునాన్రు; అయితే తపిప్దము తమరి పర్జలయందే 

యునన్దని మొఱపెటిట్రి. 
nirgama 5:16 tama daasulaku gaDDiniyyaru ayitae iTukalu chaeyuDani 
maatO cheppuchunnaaru; chittagiMchumu, vaaru tamari daasulanu 
koTTuchunnaaru; ayitae tappidamu tamari prajalayaMdae yunnadani 
mo~rapeTTiri. 
నిరగ్మ 5:17 అందుకతడు మీరు సోమరులు మీరు సోమరులు అందుచేత మేము వెళిల్ యెహోవాకు 

బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మీరడుగుచునాన్రు. 
nirgama 5:17 aMdukataDu meeru sOmarulu meeru sOmarulu aMduchaeta 
m a e m u v e L l i y e h O v a a k u b a l i n a r p i M c h u T a k u s e l a v i m m a n i 
meeraDuguchunnaaru. 
నిరగ్మ 5:18 మీరు పొండి, పనిచేయుడి, గడిడ్ మీకియయ్బడదు, అయితే ఇటుకల లెకక్ మీరపప్గింపక 

తపప్దని చెపెప్ను. 
nirgama 5:18 meeru poMDi, panichaeyuDi, gaDDi meekiyyabaDadu, ayitae 
iTukala lekka meerappagiMpaka tappadani cheppenu. 
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నిరగ్మ 5:19 మీ ఇటుకల లెకక్లో నేమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్, ఏనాటి పని ఆనాడే చేయవలెనని 

రాజు సెలవియయ్గా, ఇశార్యేలీయుల నాయకులు తాము దురవసథ్లో పడియునన్టుల్ తెలిసికొనిరి. 
nirgama 5:19 mee iTukala lekkalO naemaatramunu takkuva chaeyavaddu, 
aenaaTi pani aanaaDae chaeyavalenani raaju selaviyyagaa, iSraayaeleeyula 
naayakulu taamu duravasthalO paDiyunnaTlu telisikoniri. 
నిరగ్మ 5:20 వారు ఫరోయొదద్నుండి బయలుదేరి వచుచ్చు, తముమ్ను ఎదురొక్నుటకు దారిలో 

నిలిచియునన్ మోషే అహరోనులను కలిసికొని 

nirgama 5:20 vaaru pharOyoddanuMDi bayaludaeri vachchuchu, tammunu 
edurkonuTaku daarilO nilichiyunna mOshae aharOnulanu kalisikoni 
నిరగ్మ 5:21 యెహోవా మిముమ్ చూచి నాయ్యము తీరుచ్నుగాక; ఫరో యెదుటను అతని దాసుల 

యెదుటను మముమ్ను అసహుయ్లనుగా చేసి మముమ్ చంపుటకై వారిచేతికి ఖడగ్మిచిచ్తిరని వారితో 

అనగా 

nirgama 5:21 yehOvaa mimmu choochi nyaayamu teerchunugaaka; pharO 
yeduTanu atani daasula yeduTanu mammunu asahyulanugaa chaesi 
mammu chaMpuTakai vaarichaetiki khaDgamichchitirani vaaritO anagaa 

నిరగ్మ 5:22 మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళిల్ పర్భువా, నీవేల ఈ పర్జలకు కీడు చేసితివి? ననేన్ల 

పంపితివి? 

nirgama 5:22 mOshae yehOvaa yoddaku tirigiveLli prabhuvaa, neevaela ee 
prajalaku keeDu chaesitivi? nannaela paMpitivi? 

నిరగ్మ 5:23 నేను నీ పేరట మాటలాడుటకు ఫరో యొదద్కు వచిచ్నపప్టినుండి అతడు ఈ జనులకు 

కీడే చేయుచునాన్డు, నీ జనులను నీవు విడిపింపను లేదనెను. 
nirgama 5:23 naenu nee paeraTa maaTalaaDuTaku pharO yoddaku 
vachchinappaTinuMDi ataDu ee janulaku keeDae chaeyuchunnaaDu, nee 
janulanu neevu viDipiMpanu laedanenu. 
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నిరగ్మ 6:1 అందుకు యెహోవా ఫరోకు నేను చేయబోవుచునన్ దానిని నీవు నిశచ్యముగా చూచెదవు; 

బలమైన హసత్ముచేత అతడు వారిని పోనిచుచ్ను, బలమైన హసత్ముచేతనే అతడు తన దేశములోనుండి 

వారిని తోలివేయునని మోషేతో అనెను 

nirgama 6:1 aMduku yehOvaa pharOku naenu chaeyabOvuchunna daanini 
neevu niSchayamugaa choochedavu; balamaina hastamuchaeta ataDu 
vaarini pOnichchunu, balamaina hastamuchaetanae ataDu tana 
daeSamulOnuMDi vaarini tOlivaeyunani mOshaetO anenu 

నిరగ్మ 6:2 మరియు దేవుడు మోషేతో ఇటల్నెను నేనే యెహోవాను; 
nirgama 6:2 mariyu daevuDu mOshaetO iTlanenu naenae yehOvaanu; 

నిరగ్మ 6:3 నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు పర్తయ్క్షమైతిని 

కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 
nirgama 6:3 naenu sarvaSaktigala daevuDanu paeruna abraahaamu 
issaaku yaakObulaku pratyakshamaitini kaani, yehOvaa anu naa 
naamamuna naenu vaariki teliyabaDalaedu. 
నిరగ్మ 6:4 మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును వారికిచుచ్టకు నా 

నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని. 
nirgama 6:4 mariyu vaaru paravaasamu chaesina daeSamagu 
kanaanudaeSamunu vaarikichchuTaku naa nibaMdhananu vaaritO 
sthiraparachitini. 
నిరగ్మ 6:5 ఐగుపీత్యులు దాసతవ్మునకు లోపరచియునన్ ఇశార్యేలీయుల మూలుగును విని నా 

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనియునాన్ను. 
nirgama 6:5 aigupteeyulu daasatvamunaku lOparachiyunna 
iSraayaeleeyula moolugunu vini naa nibaMdhananu j~naapakamu 
chaesikoniyunnaanu. 
నిరగ్మ 6:6 కాబటిట్ నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము నేనే యెహోవాను; నేను ఐగుపీత్యులు 

మోయించు బరువుల కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచి, వారి దాసతవ్ములోనుండి మిముమ్ను 

విడిపించి, నా బాహువు చాపి గొపప్ తీరుప్లుతీరిచ్ మిముమ్ను విడిపించి, 
nirgama 6:6 kaabaTTi neevu iSraayaeleeyulatO eelaagu cheppumu naenae 
yehOvaanu; naenu aigupteeyulu mOyiMchu baruvula kriMdanuMDi 
mimmunu velupaliki rappiMchi, vaari daasatvamulOnuMDi mimmunu 
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viDipiMchi, naa baahuvu chaapi goppa teerpuluteerchi mimmunu 
viDipiMchi, 
నిరగ్మ 6:7 మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు ఐగుపీత్యుల 

బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని మీరు 

తెలిసికొందురు. 
nirgama 6:7 mimmunu naaku prajalagaa chaerchukoni meeku 
daevuDanaiyuMdunu. appuDu aigupteeyula baruvu kriMdanuMDi 
mimmunu velupaliki rappiMchina mee daevuDanaina yehOvaanu naenae 
ani meeru telisikoMduru. 
నిరగ్మ 6:8 నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ పర్మాణము చేసిన 

దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను యెహోవానని 

చెపుప్మనగా  
nirgama 6:8 naenu abraahaamu issaaku yaakObulaku ichchedanani cheyyi 
yetti pramaaNamu chaesina daeSamulOniki mimmunu rappiMchi daani 
meeku svaasthyamugaa ichchedanu; naenu yehOvaanani cheppumanagaa  
నిరగ్మ 6:9 మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఆలాగు చెపెప్ను. అయితే వారు మనోవాయ్కులమునుబటిట్యు 

కఠిన దాసతవ్మునుబటిట్యు మోషే మాట వినరైరి. 
nirgama 6:9 mOshae iSraayaeleeyulatO aalaagu cheppenu. ayitae vaaru 
manOvyaakulamunubaTTiyu kaThina daasatvamunubaTTiyu mOshae 
maaTa vinarairi. 
నిరగ్మ 6:10 మరియు యెహోవా మోషేతో నీవు లోపలికి వెళిల్,  
nirgama 6:10 mariyu yehOvaa mOshaetO neevu lOpaliki veLli,  
నిరగ్మ 6:11 ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోతో ఇశార్యేలీయులను తన దేశములోనుండి వెలుపలికి 

పోనియయ్వలెనని అతనితో చెపుప్మనెను. 
nirgama 6:11 aiguptu raajaina pharOtO iSraayaeleeyulanu tana 
daeSamulOnuMDi velupaliki pOniyyavalenani atanitO cheppumanenu. 
నిరగ్మ 6:12 అపుప్డు మోషే చితత్గించుము, ఇశార్యేలీయులే నా మాట వినలేదు; మాటమాందయ్ము 

గలవాడనగు నా మాట ఫరో యెటుల్ వినునని యెహోవా సనిన్ధిని పలికెను. 
nirgama 6:12 appuDu mOshae chittagiMchumu, iSraayaeleeyulae naa 
maaTa vinalaedu; maaTamaaMdyamu galavaaDanagu naa maaTa pharO 
yeTlu vinunani yehOvaa sannidhini palikenu. 
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నిరగ్మ 6:13 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో నిటల్నెను ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి తాము వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై ఇశార్యేలీయుల యొదద్కును ఫరో యొదద్కును 

వెళల్వలెనని వారి కాజాఞ్పించెను. 
nirgama 6:13 mariyu yehOvaa mOshae aharOnulatO niTlanenu 
iSraayaeleeyulanu aiguptu daeSamulOnuMDi taamu velupaliki 
rappiMchuTakai iSraayaeleeyula yoddakunu pharO yoddakunu 
veLlavalenani vaari kaaj~naapiMchenu. 
నిరగ్మ 6:14 వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు జేయ్షఠ్ 

కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను కుటుంబములు. 
nirgama 6:14 vaari pitarula kuTuMbamula moolapurushulu evaranagaa, 
iSraayaelu jyaeshTha kumaaruDaina roobaenu kumaarulu hanOku pallu 
hesrOnu karmee; veeru roobaenu kuTuMbamulu. 
నిరగ్మ 6:15 షిమోయ్ను కుమారులు యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు కనాను సతరీకి 

కుమారుడైన షావూలు; వీరు షిమోయ్ను కుటుంబములు. 
nirgama 6:15 shimyOnu kumaarulu yemooyaelu yaameenu Ohadu 
yaakeenu sOharu kanaanu streeki kumaaruDaina shaavoolu; veeru 
shimyOnu kuTuMbamulu. 
నిరగ్మ 6:16 లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, గెరోష్ను కహాతు 

మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 
nirgama 6:16 laevi kumaarula paerulu vaari vaari vaMSaavaLula choppuna 
aevaevanagaa, gershOnu kahaatu meraari. laevi nooTa muppadi 
yaeDaeMDlu bradikenu. 
నిరగ్మ 6:17 గెరోష్ను కుమారులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న లిబీన్ షిమీ. 
nirgama 6:17 gershOnu kumaarulu vaari vaari vaMSaavaLula choppuna 
libnee shimee. 
నిరగ్మ 6:18 కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. కహాతు నూట ముపప్ది 

మూడేండుల్ బర్దికెను. 
nirgama 6:18 kahaatu kumaarulu amraamu ishaaru hebrOnu ujjeeyaelu. 
kahaatu nooTa muppadi mooDaeMDlu bradikenu. 
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నిరగ్మ 6:19 మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వీరు తమ తమ వంశావళుల చొపుప్న లేవి 

కుటుంబములు. 
nirgama 6:19 meraari kumaarulu mahali mooshi; veeru tama tama 
vaMSaavaLula choppuna laevi kuTuMbamulu. 
నిరగ్మ 6:20 అమార్ము తన మేనతత్యైన యోకెబెదును పెండిల్ చేసికొనెను; ఆమె అతనికి అహరోనును 

మోషేను కనెను. అమార్ము నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను. 
nirgama 6:20 amraamu tana maenattayaina yOkebedunu peMDli 
chaesikonenu; aame ataniki aharOnunu mOshaenu kanenu. amraamu 
nooTa muppadi yaeDaeMDlu bradikenu. 
నిరగ్మ 6:21 ఇసాహ్రు కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్ 

nirgama 6:21 ishaaru kumaarulu kOrahu nepegu jikhree 

నిరగ్మ 6:22 ఉజీజ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను సితీర్. 
nirgama 6:22 ujjeeyaelu kumaarulu mishaayaelu elsaaphaanu sitree. 
నిరగ్మ 6:23 అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన ఎలీషెబను పెండిల్ 

చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును కనెను. 
nirgama 6:23 aharOnu ammeenaadaabu kumaarteyu nayassOnu 
sahOdariyunaina eleeshebanu peMDli chaesikonenu. aame ataniki 
naadaabunu abeehunu eliyaajarunu eetaamaarunu kanenu. 
నిరగ్మ 6:24 కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల 

కుటుంబములు. 
nirgama 6:24 kOrahu kumaarulu asseeru elkaanaa abeeyaa saapu; veeru 
kOraheeyula kuTuMbamulu. 
నిరగ్మ 6:25 అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పూతీయేలు కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్ 

చేసికొనెను. ఆమె అతనికి ఫీనెహాసును కనెను; వీరు తమ తమ కుటుంబముల చొపుప్న లేవీయుల 

పితరుల మూలపురుషులు 

nirgama 6:25 aharOnu kumaaruDaina eliyaajaru pooteeyaelu kumaartelalO 
okatenu peMDli chaesikonenu. aame ataniki pheenehaasunu kanenu; veeru 
tama tama kuTuMbamula choppuna laeveeyula pitarula moolapurushulu 

నిరగ్మ 6:26 ఇశార్యేలీయులను వారి సేనల చొపుప్న ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి 

రపిప్ంచుడని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అహరోను మోషేలు వీరు. 
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nirgama 6:26 iSraayaeleeyulanu vaari saenala choppuna aiguptu 
daeSamulOnuMDi velupaliki rappiMchuDani yehOvaa aaj~naapiMchina 
aharOnu mOshaelu veeru. 
నిరగ్మ 6:27 ఇశార్యేలీయలను ఐగుపుత్లోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచవలెనని ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోతో 

మాటలాడిన వారు వీరు; ఆ మోషే అహరోనులు వీరే. 
nirgama 6:27 iSraayaeleeyalanu aiguptulOnuMDi velupaliki 
rappiMchavalenani aiguptu raajaina pharOtO maaTalaaDina vaaru veeru; 
aa mOshae aharOnulu veerae. 
నిరగ్మ 6:28 ఐగుపుత్ దేశములో యెహోవా మోషేతో మాటలాడిన దినమున 

nirgama 6:28 aiguptu daeSamulO yehOvaa mOshaetO maaTalaaDina 
dinamuna 

నిరగ్మ 6:29 యెహోవా నేను యెహోవాను; నేను నీతో చెపుప్నది యావతుత్ నీవు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోతో 

పలుకుమని మోషేతో చెపప్గా 

nirgama 6:29 yehOvaa naenu yehOvaanu; naenu neetO cheppunadi 
yaavattu neevu aiguptu raajaina pharOtO palukumani mOshaetO 
cheppagaa 

నిరగ్మ 6:30 మోషే చితత్గించుము; నేను మాటమాందయ్ము గలవాడను, ఫరో నా మాట యెటుల్ 

వినునని యెహోవా సనిన్ధిని పలికెను. 
nirgama 6:30 mOshae chittagiMchumu; naenu maaTamaaMdyamu 
galavaaDanu, pharO naa maaTa yeTlu vinunani yehOvaa sannidhini 
palikenu. 
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నిరగ్మ 7:1 కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవునిగా నియమించితిని; నీ 

అనన్ అహరోను నీకు పర్వకత్గా నుండును. 
nirgama 7:1 kaagaa yehOvaa mOshaetO iTlanenu idigO ninnu pharOku 
daevunigaa niyamiMchitini; nee anna aharOnu neeku pravaktagaa 
nuMDunu. 
నిరగ్మ 7:2 నేను నీకాజాఞ్పించునది యావతుత్ నీవు పలుకవలెను. ఫరో తన దేశములోనుండి 

ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్వలెనని నీ అనన్యైన అహరోను అతనితో చెపుప్ను; 
nirgama 7:2 naenu neekaaj~naapiMchunadi yaavattu neevu palukavalenu. 
pharO tana daeSamulOnuMDi iSraayaeleeyulanu pOniyyavalenani nee 
annayaina aharOnu atanitO cheppunu; 

నిరగ్మ 7:3 అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరిచి, ఐగుపుత్ దేశములో నా సూచక కిర్యలను 

నా మహతాక్రయ్ములను విసత్రింపచేసెదను. 
nirgama 7:3 ayitae naenu pharO hRdayamunu kaThinaparichi, aiguptu 
daeSamulO naa soochaka kriyalanu naa mahatkaaryamulanu 
vistariMpachaesedanu. 
నిరగ్మ 7:4 ఫరో మీ మాట వినడు గాని నేను నా చెయియ్ ఐగుపుత్మీద వేసి గొపప్ తీరుప్లచేత నా 

సేనలను ఇశార్యేలీయులైన నా పర్జలను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచెదను. 
nirgama 7:4 pharO mee maaTa vinaDu gaani naenu naa cheyyi 
a i g u p t u m e e d a v a e s i g o p p a t e e r p u l a c h a e t a n a a s a e n a l a n u 
iSraayaeleeyulaina naa prajalanu aiguptu daeSamulOnuMDi velupaliki 
rappiMchedanu. 
నిరగ్మ 7:5 నేను ఐగుపుత్మీద నా చెయియ్ చాపి ఇశార్యేలీయులను వారి మధయ్నుండి రపిప్ంపగానే నేను 

యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను. 
nirgama 7:5 naenu aiguptumeeda naa cheyyi chaapi iSraayaeleeyulanu 
vaari madhyanuMDi rappiMpagaanae naenu yehOvaanani aigupteeyulu 
telisikoMduranenu. 
నిరగ్మ 7:6 మోషే అహరోనులు యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి, ఆలాగుననే చేసిరి. 
nirgama 7:6 mOshae aharOnulu yehOvaa tamaku aaj~naapiMchinaTlu 
chaesiri, aalaagunanae chaesiri. 
నిరగ్మ 7:7 వారు ఫరోతో మాటలాడినపుప్డు మోషేకు ఎనుబదియేండుల్, అహరోనుకు ఎనుబది మూడు 

ఏండుల్. 
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nirgama 7:7 vaaru pharOtO maaTalaaDinappuDu mOshaeku 
enubadiyaeMDlu, aharOnuku enubadi mooDu aeMDlu. 
నిరగ్మ 7:8 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇటల్నెను ఫరో మీ శకిత్ చూపుటకై ఒక 

మహతాక్రయ్ము కనుపరచుడని మీతో చెపుప్నపుప్డు  
nirgama 7:8 mariyu yehOvaa mOshae aharOnulatO iTlanenu pharO mee 
Sakti choopuTakai oka mahatkaaryamu kanuparachuDani meetO 
cheppunappuDu  
నిరగ్మ 7:9 నీవు అహరోనును చూచి నీ కఱఱ్ను పటుట్కొని ఫరో యెదుట దాని పడవేయుమనుము; అది 

సరప్మగును.  
nirgama 7:9 neevu aharOnunu choochi nee ka~r~ranu paTTukoni pharO 
yeduTa daani paDavaeyumanumu; adi sarpamagunu.  
నిరగ్మ 7:10 కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళిల్ యెహోవా తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి. 

అహరోను ఫరో యెదుటను అతని సేవకుల యెదుటను తన కఱఱ్ను పడవేయగానే అది సరప్మాయెను.  
nirgama 7:10 kaabaTTi mOshae aharOnulu pharOyoddaku veLli yehOvaa 
tamakaaj~naapiMchinaTlu chaesiri. aharOnu pharO yeduTanu atani 
saevakula yeduTanu tana ka~r~ranu paDavaeyagaanae adi sarpamaayenu.  
నిరగ్మ 7:11 అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్ 

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి. 
nirgama 7:11 appuDu pharO tana vidvaaMsulanu maMtraj~nulanu 
pilipiMchenu. aiguptu SakunagaaMDrukooDa tama maMtramulachaeta 
aalaagae chaesiri. 
నిరగ్మ 7:12 వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని అహరోను కఱఱ్ 

వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా 

nirgama 7:12 vaarilO prativaaDunu tana ka~r~ranu paDavaesinappuDu adi 
sarpamaayenugaani aharOnu ka~r~ra vaari ka~r~ralanu miMgivaeyagaa 

నిరగ్మ 7:13 యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను గనుక అతడు వారి మాట 

వినకపోయెను. 
nirgama 7:13 yehOvaa cheppinaTTu pharO hRdayamu kaThinamaayenu 
ganuka ataDu vaari maaTa vinakapOyenu. 
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నిరగ్మ 7:14 తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఫరో హృదయము కఠినమైనది, అతడు ఈ 

పర్జలను పోనియయ్నొలల్డాయెను 

nirgama 7:14 taruvaata yehOvaa mOshaetO iTlanenu pharO hRdayamu 
kaThinamainadi, ataDu ee prajalanu pOniyyanollaDaayenu 

నిరగ్మ 7:15 పొర్దుద్న నీవు ఫరోయొదద్కు వెళుల్ము, ఇదిగో అతడు ఏటిదరికి పోవును. నీవు అతనిని 

ఎదురొక్నుటకు ఏటియొడుడ్న నిలిచి పాముగా చేయబడిన కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని 

nirgama 7:15 prodduna neevu pharOyoddaku veLlumu, idigO ataDu 
aeTidariki pOvunu. neevu atanini edurkonuTaku aeTiyoDDuna nilichi 
paamugaa chaeyabaDina ka~r~ranu chaetapaTTukoni 
నిరగ్మ 7:16 అతని చూచి అరణయ్మందు ననున్ సేవించుటకై నా పర్జలను పోనిమమ్ని ఆజాఞ్పించుటకు 

గాను హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా ననున్ నీయొదద్కు పంపెను. నీవు ఇదివరకు వినకపోతివి. 
nirgama 7:16 atani choochi araNyamaMdu nannu saeviMchuTakai naa 
prajalanu pOnimmani aaj~naapiMchuTaku gaanu hebreeyula daevuDaina 
yehOvaa nannu neeyoddaku paMpenu. neevu idivaraku vinakapOtivi. 
నిరగ్మ 7:17 కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు తెలిసికొందువని 

యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నాచేతిలోనునన్ యీ కఱఱ్తో నేను ఏటి నీటిని కొటుట్దును అది 

రకత్ముగా మారచ్బడును. 
nirgama 7:17 kaagaa yehOvaa aaj~na aedanagaa naenu yehOvaanani 
deenibaTTi neevu telisikoMduvani yehOvaa cheppuchunnaaDu. idigO 
naachaetilOnunna yee ka~r~ratO naenu aeTi neeTini koTTudunu adi 
raktamugaa maarchabaDunu. 
నిరగ్మ 7:18 ఏటిలోని చేపలు చచుచ్ను, ఏరు కంపుకొటుట్ను, ఏటి నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపీత్యులు 

అసహయ్పడుదురని చెపుప్మనెను. 
nirgama 7:18 aeTilOni chaepalu chachchunu, aeru kaMpukoTTunu, aeTi 
neeLlu traaguTaku aigupteeyulu asahyapaDudurani cheppumanenu. 
నిరగ్మ 7:19 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు అహరోనుతో నీకఱఱ్ను పటుట్కొని ఐగుపుత్ 

జలములమీద, అనగా వారి నదులమీదను వారి కాలువలమీదను, వారి చెరువులమీదను, వారి నీటి 

గుంటలనిన్టిమీదను నీ చెయియ్ చాపుము; అవి రకత్మగును; ఐగుపుత్ దేశమందంతటను మార్ను 

పాతర్లలోను రాతి పాతర్లలోను రకత్ము ఉండునని అతనితో చెపుప్మనెను. 
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nirgama 7:19 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu aharOnutO 
neeka~r~ranu paTTukoni aiguptu jalamulameeda, anagaa vaari 
nadulameedanu vaari kaaluvalameedanu, vaari cheruvulameedanu, vaari 
neeTi guMTalanniTimeedanu nee cheyyi chaapumu; avi raktamagunu; 
aiguptu daeSamaMdaMtaTanu mraanu paatralalOnu raati paatralalOnu 
raktamu uMDunani atanitO cheppumanenu. 
నిరగ్మ 7:20 యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో యెదుటను అతని 

సేవకుల యెదుటను తన కఱఱ్ను పైకెతిత్ ఏటినీళల్ను కొటట్గా ఏటి నీళల్నిన్యు రకత్ముగా మారచ్బడెను. 
nirgama 7:20 yehOvaa aaj~naapiMchinaTlu mOshae aharOnulu chaesiri. 
ataDu pharO yeduTanu atani saevakula yeduTanu tana ka~r~ranu paiketti 
aeTineeLlanu koTTagaa aeTi neeLlanniyu raktamugaa maarchabaDenu. 
నిరగ్మ 7:21 ఏటిలోని చేపలు చచెచ్ను, ఏరు కంపుకొటెట్ను, ఐగుపీత్యులు ఏటి నీళుల్ తార్గలేకపోయిరి, 

ఐగుపుత్ దేశమందంతట రకత్ము ఉండెను. 
nirgama 7:21 aeTilOni chaepalu chachchenu, aeru kaMpukoTTenu, 
aigupteeyulu aeTi neeLlu traagalaekapOyiri, aiguptu daeSamaMdaMtaTa 
raktamu uMDenu. 
నిరగ్మ 7:22 ఐగుపుత్ శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అటుల్ చేయగా యెహోవా చెపిప్నటుట్ 

ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే అహరోనుల మాట వినకపోయెను. 
nirgama 7:22 aiguptu SakunagaaMDrukooDa tama maMtramulavalana 
aTlu chaeyagaa yehOvaa cheppinaTTu pharO hRdayamu kaThinamaayenu, 
ataDu mOshae aharOnula maaTa vinakapOyenu. 
నిరగ్మ 7:23 జరిగిన దానిని మనసుస్న పెటట్క ఫరో తిరిగి తన యింటికి వెళె ల్ను. 
nirgama 7:23 jarigina daanini manassuna peTTaka pharO tirigi tana 
yiMTiki veLlenu. 
నిరగ్మ 7:24 అయితే ఐగుపీత్యులందరు ఏటి నీళుల్ తార్గలేక తార్గు నీళల్కొరకు ఏటి పర్కక్లను తర్వివ్రి. 
nirgama 7:24 ayitae aigupteeyulaMdaru aeTi neeLlu traagalaeka traagu 
neeLlakoraku aeTi prakkalanu travviri. 
నిరగ్మ 7:25 యెహోవా ఏటిని కొటిట్ యేడు దినములైన   
nirgama 7:25 yehOvaa aeTini koTTi yaeDu dinamulaina   
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నిరగ్మ 8:1 యెహోవా ఏటిని కొటిట్ యేడు దినములైన తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు 

ఫరోయొదద్కు వెళిల్ అతనితో ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్; 
nirgama 8:1 yehOvaa aeTini koTTi yaeDu dinamulaina taruvaata yehOvaa 
mOshaetO iTlanenu neevu pharOyoddaku veLli atanitO nannu 
saeviMchuTaku naa janulanu pOnimmu; 

నిరగ్మ 8:2 నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ పొలిమేరలనిన్టిని కపప్లచేత 

బాధించెదను. 
nirgama 8:2 neevu vaarini pOniyyanollaniyeDala idigO naenu nee 
polimaeralanniTini kappalachaeta baadhiMchedanu. 
నిరగ్మ 8:3 ఏటిలో కపప్లు విసాత్రముగా పుటుట్ను; అవి నీ యింట నీ పడకగదిలోనికి నీ 

మంచముమీదికి నీ సేవకుల యిండల్లోనికి నీ జనులమీదికి నీ పొయిలలోనికి నీ పిండి పిసుకు 

తొటల్లోనికి ఎకిక్ వచుచ్ను; 
nirgama 8:3 aeTilO kappalu vistaaramugaa puTTunu; avi nee yiMTa nee 
paDakagadilOniki nee maMchamumeediki nee saevakula yiMDlalOniki nee 
janulameediki nee poyilalOniki nee piMDi pisuku toTlalOniki ekki 
vachchunu; 

నిరగ్మ 8:4 ఆ కపప్లు నీమీదికి నీ జనులమీదికి నీ సేవకులందరిమీదికి వచుచ్నని యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్మనెను. 
nirgama 8:4 aa kappalu neemeediki nee janulameediki nee 
saevakulaMdarimeediki vachchunani yehOvaa selavichchuchunnaaDani 
cheppumanenu. 
నిరగ్మ 8:5 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు అహరోనును చూచి నీ కఱఱ్ పటుట్కొని 

యేటిపాయల మీదను కాలువల మీదను చెరువుల మీదను నీ చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్ దేశముమీదికి 

కపప్లను రాజేయుమని అతనితో చెపుప్మనగా 

nirgama 8:5 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu aharOnunu 
choochi nee ka~r~ra paTTukoni yaeTipaayala meedanu kaaluvala meedanu 
cheruvula meedanu nee cheyyi chaapi aiguptu daeSamumeediki kappalanu 
raajaeyumani atanitO cheppumanagaa 

నిరగ్మ 8:6 అహరోను ఐగుపుత్ జలములమీద తన చెయియ్ చాపెను; అపుప్డు కపప్లు ఎకిక్వచిచ్ ఐగుపుత్ 

దేశమును కపెప్ను. 
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nirgama 8:6 aharOnu aiguptu jalamulameeda tana cheyyi chaapenu; 
appuDu kappalu ekkivachchi aiguptu daeSamunu kappenu. 
నిరగ్మ 8:7 శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అలాగు చేసి ఐగుపుత్ దేశముమీదికి కపప్లను 

రాజేసిరి. 
nirgama 8:7 SakunagaaMDrukooDa tama maMtramulavalana alaagu 
chaesi aiguptu daeSamumeediki kappalanu raajaesiri. 
నిరగ్మ 8:8 అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి నాయొదద్నుండి నా జనులయొదద్నుండి ఈ 

కపప్లను తొలగించుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి, అపుప్డు యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకు ఈ 

పర్జలను అగతయ్ముగా పోనిచెచ్దననెను 

nirgama 8:8 appuDu pharO mOshae aharOnulanu pilipiMchi 
naayoddanuMDi naa janulayoddanuMDi ee kappalanu tolagiMchumani 
yehOvaanu vaeDukonuDi, appuDu yehOvaaku bali arpiMchuTaku ee 
prajalanu agatyamugaa pOnichchedananenu 

నిరగ్మ 8:9 అందుకు మోషే ననున్ గెలిచినటుట్గా నీవు అతిశయింపవచుచ్ను, ఈ కపప్ల శేషము 

ఏటిలోనే ఉండునటుల్ను అవి నీమీదను నీ యిండల్లోను ఉండకుండ చంపబడునటుల్ను నీ కొరకును నీ 

సేవకుల కొరకును నీ పర్జల కొరకును నేనెపుప్డు వేడుకొనవలెనో చెపుప్మని అతడు ఫరోను అడుగగా 

అతడు రేపే అనెను 

nirgama 8:9 aMduku mOshae nannu gelichinaTTugaa neevu 
atiSayiMpavachchunu, ee kappala Saeshamu aeTilOnae uMDunaTlunu avi 
neemeedanu nee yiMDlalOnu uMDakuMDa chaMpabaDunaTlunu nee 
korakunu nee saevakula korakunu nee prajala korakunu naeneppuDu 
vaeDukonavalenO cheppumani ataDu pharOnu aDugagaa ataDu raepae 
anenu 

నిరగ్మ 8:10 అందుకతడు మా దేవుడైన యెహోవా వంటి వారెవరును లేరు అని నీవు తెలిసికొనునటుల్ 

నీ మాట చొపుప్న జరుగును; 
nirgama 8:10 aMdukataDu maa daevuDaina yehOvaa vaMTi vaarevarunu 
laeru ani neevu telisikonunaTlu nee maaTa choppuna jarugunu; 

నిరగ్మ 8:11 అనగా కపప్లు నీయొదద్నుండియు నీ యిండల్లోనుండియు నీ సేవకులయొదద్నుండియు 

నీ పర్జలయొదద్నుండియు తొలగిపోవును; అవి యేటిలోనే ఉండుననెను. 
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nirgama 8:11 anagaa kappalu neeyoddanuMDiyu nee yiMDlalOnuMDiyu 
nee saevakulayoddanuMDiyu nee prajalayoddanuMDiyu tolagipOvunu; avi 
yaeTilOnae uMDunanenu. 
నిరగ్మ 8:12 మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్నుండి బయలువెళిల్నపుప్డు యెహోవా ఫరోమీదికి 

రాజేసిన కపప్ల విషయములో మోషే అతనికొరకు మొఱపెటట్గా 

nirgama 8:12 mOshae aharOnulu pharOyoddanuMDi bayaluveLlinappuDu 
yehOvaa pharOmeediki raajaesina kappala vishayamulO mOshae 
atanikoraku mo~rapeTTagaa 

నిరగ్మ 8:13 యెహోవా మోషే మాట చొపుప్న చేసెను గనుక ఇండల్లోనేమి వెలుపలనేమి 

పొలములలోనేమి కపప్లు ఉండకుండ చచిచ్పోయెను. 
nirgama 8:13 yehOvaa mOshae maaTa choppuna chaesenu ganuka 
iMDlalOnaemi velupalanaemi polamulalOnaemi kappalu uMDakuMDa 
chachchipOyenu. 
నిరగ్మ 8:14 జనులు వాటిని కుపప్లుగా చేసినపుప్డు భూమి కంపుకొటెట్ను. 
nirgama 8:14 janulu vaaTini kuppalugaa chaesinappuDu bhoomi 
kaMpukoTTenu. 
నిరగ్మ 8:15 ఫరో ఉపశమనము కలుగుట చూచి యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ తన హృదయమును 

కఠినపరచుకొని వారి మాట వినకపోయెను. 
nirgama 8:15 pharO upaSamanamu kaluguTa choochi yehOvaa 
selavichchinaTTu tana hRdayamunu kaThinaparachukoni vaari maaTa 
vinakapOyenu. 
నిరగ్మ 8:16 అందుకు యెహోవా మోషేతో నీవు నీ కఱఱ్ చాపి యీ దేశపు ధూళిని కొటుట్ము. అది 

ఐగుపుత్ దేశమందంతటను పేలగునని అహరోనుతో చెపుప్మనగా వారు అటుల్ చేసిరి. 
nirgama 8:16 aMduku yehOvaa mOshaetO neevu nee ka~r~ra chaapi yee 
daeSapu dhooLini koTTumu. adi aiguptu daeSamaMdaMtaTanu 
paelagunani aharOnutO cheppumanagaa vaaru aTlu chaesiri. 
నిరగ్మ 8:17 అహరోను తన కఱఱ్ను పటుట్కొని చెయియ్ చాపి ఆ దేశపు ధూళిని కొటిట్నపుప్డు పేలు 

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండెను; ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆ దేశపు ధూళి అంతయు 

పేలాయెను 

nirgama 8:17 aharOnu tana ka~r~ranu paTTukoni cheyyi chaapi aa 
daeSapu dhooLini koTTinappuDu paelu manushyulameedanu 
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jaMtuvulameedanu uMDenu; aiguptu daeSamaMdaMtaTanu aa daeSapu 
dhooLi aMtayu paelaayenu 

నిరగ్మ 8:18 శకునగాండుర్కూడ పేలను పుటిట్ంచవలెనని తమ మంతర్ములచేత అటుల్ చేసిరి గాని అది 

వారివలన కాకపోయెను. పేలు మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండగా 

nirgama 8:18 SakunagaaMDrukooDa paelanu puTTiMchavalenani tama 
maMtramulachaeta aTlu chaesiri gaani adi vaarivalana kaakapOyenu. paelu 
manushyulameedanu jaMtuvulameedanu uMDagaa 

నిరగ్మ 8:19 శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో 

హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను. 
nirgama 8:19 SakunagaaMDru idi daivaSakti ani pharOtO cheppiri. ayitae 
yehOvaa cheppinaTTu pharO hRdayamu kaThinamaayenu, ataDu 
vaarimaaTa vinakapOyenu. 
నిరగ్మ 8:20 కాబటిట్ యెహోవా మోషేతొ నీవు పొర్దుద్న లేచి ఫరో యెదుట నిలువుము, ఇదిగో అతడు 

ఏటియొదద్కు పోవును. నీవు అతని చూచి ననున్ సేవించుటకు నా పర్జలను పోనిముమ్. 
nirgama 8:20 kaabaTTi yehOvaa mOshaeto neevu prodduna laechi pharO 
yeduTa niluvumu, idigO ataDu aeTiyoddaku pOvunu. neevu atani choochi 
nannu saeviMchuTaku naa prajalanu pOnimmu. 
నిరగ్మ 8:21 నీవు నా పర్జలను పోనియయ్నియెడల చూడుము నేను నీ మీదికిని నీ సేవకుల మీదికిని నీ 

పర్జలమీదికిని నీ యిండల్లోనికి ఈగల గుంపులను పంపెదను; ఐగుపీత్యుల యిండుల్ను వారునన్ 

పర్దేశమును ఈగల గుంపులతో నిండియుండును. 
nirgama 8:21 neevu naa prajalanu pOniyyaniyeDala chooDumu naenu nee 
meedikini nee saevakula meedikini nee prajalameedikini nee yiMDlalOniki 
eegala guMpulanu paMpedanu; aigupteeyula yiMDlunu vaarunna 
pradaeSamunu eegala guMpulatO niMDiyuMDunu. 
నిరగ్మ 8:22 మరియు భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని నీవు తెలిసికొనునటుల్, ఆ దినమున నేను 

నా పర్జలు నివసించుచునన్ గోషెను దేశమును వినాయించెదను, అకక్డ ఈగల గుంపులుండవు. 
nirgama 8:22 mariyu bhoolOkamulO naenae yehOvaanu ani neevu 
telisikonunaTlu, aa dinamuna naenu naa prajalu nivasiMchuchunna 
gOshenu daeSamunu vinaayiMchedanu, akkaDa eegala guMpuluMDavu. 
నిరగ్మ 8:23 నా పర్జలను నీ పర్జలనుండి పర్తేయ్కపరచెదను, రేపు ఈ సూచక కిర్య జరుగునని 

యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ నీవు చెపప్వలెననెను.  

Page  of 46 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

nirgama 8:23 naa prajalanu nee prajalanuMDi pratyaekaparachedanu, 
raepu ee soochaka kriya jarugunani yehOvaa selavichchinaTTu neevu 
cheppavalenanenu.  
నిరగ్మ 8:24 యెహోవా ఆలాగు చేసెను. బాధకరమైన ఈగల గుంపులు ఫరో యింటిలోకిని అతని 

సేవకుల యిండల్లోకిని వచిచ్ ఐగుపుత్ దేశమంతట వాయ్పించెను. ఆ దేశము ఈగల గుంపులవలన 

చెడిపోయెను. 
nirgama 8:24 yehOvaa aalaagu chaesenu. baadhakaramaina eegala 
guMpulu pharO yiMTilOkini atani saevakula yiMDlalOkini vachchi aiguptu 
daeSamaMtaTa vyaapiMchenu. aa daeSamu eegala guMpulavalana 
cheDipOyenu. 
నిరగ్మ 8:25 అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి మీరు వెళిల్ ఈ దేశములో మీ దేవునికి బలి 

అరిప్ంచుడని వారితో చెపప్గా 

nirgama 8:25 appuDu pharO mOshae aharOnulanu pilipiMchi meeru veLli 
ee daeSamulO mee daevuniki bali arpiMchuDani vaaritO cheppagaa 

నిరగ్మ 8:26 మోషే అటుల్ చేయతగదు; మా దేవుడైన యెహోవాకు మేము అరిప్ంచవలసిన బలి 

ఐగుపీత్యులకు హేయము. ఇదిగో మేము ఐగుపీత్యులకు హేయమైన బలిని వారి కనున్లయెదుట 

అరిప్ంచినయెడల వారు మముమ్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు గదా. 
nirgama 8:26 mOshae aTlu chaeyatagadu; maa daevuDaina yehOvaaku 
maemu arpiMchavalasina bali aigupteeyulaku haeyamu. idigO maemu 
aigupteeyulaku haeyamaina balini vaari kannulayeduTa arpiMchinayeDala 
vaaru mammu raaLlatO koTTi chaMpuduru gadaa. 
నిరగ్మ 8:27 మేము అరణయ్ములోనికి మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరముపోయి మా దేవుడైన 

యెహోవా మాకు సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనకు బలినరిప్ంచుదుమనెను. 
nirgama 8:27 maemu araNyamulOniki mooDu dinamula prayaaNamaMta 
dooramupOyi maa daevuDaina yehOvaa maaku selavichchinaTlu aayanaku 
balinarpiMchudumanenu. 
నిరగ్మ 8:28 అందుకు ఫరో మీరు అరణయ్ములో మీ దేవుడైన యెహోవాకు బలినరిప్ంచుటకు 

మిముమ్ను పోనిచెచ్దను గాని దూరము పోవదుద్; మరియు నాకొరకు వేడుకొనుడనెను. 
nirgama 8:28 aMduku pharO meeru araNyamulO mee daevuDaina 
yehOvaaku balinarpiMchuTaku mimmunu pOnichchedanu gaani dooramu 
pOvaddu; mariyu naakoraku vaeDukonuDanenu. 
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నిరగ్మ 8:29 అందుకు మోషే నేను నీయొదద్నుండి వెళిల్ రేపు ఈ యీగల గుంపులు 

ఫరోయొదద్నుండియు అతని సేవకులయొదద్నుండియు అతని జనులయొదద్నుండియు తొలగిపోవునటుల్ 

యెహోవాను వేడుకొందును గాని యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకు ఫరో జనులను పోనియయ్క ఇకను 

వంచన చేయకూడదని చెపిప్ 
nirgama 8:29 aMduku mOshae naenu neeyoddanuMDi veLli raepu ee 
yeegala guMpulu pharOyoddanuMDiyu atani saevakulayoddanuMDiyu 
atani janulayoddanuMDiyu tolagipOvunaTlu yehOvaanu vaeDukoMdunu 
gaani yehOvaaku bali arpiMchuTaku pharO janulanu pOniyyaka ikanu 
vaMchana chaeyakooDadani cheppi 
నిరగ్మ 8:30 ఫరోయొదద్నుండి బయలువెళిల్ యెహోవాను వేడుకొనెను. 
nirgama 8:30 pharOyoddanuMDi bayaluveLli yehOvaanu vaeDukonenu. 
నిరగ్మ 8:31 యెహోవా మోషే మాట చొపుప్న చేయగా ఈగల గుంపులు ఫరోయొదద్నుండియు అతని 

సేవకులయొదద్నుండియు అతని పర్జలయొదద్నుండియు తొలగిపోయెను; ఒకక్టియైనను నిలువలేదు. 
nirgama 8:31 yehOvaa mOshae maaTa choppuna chaeyagaa eegala 
guMpulu pharOyoddanuMDiyu atani saevakulayoddanuMDiyu atani 
prajalayoddanuMDiyu tolagipOyenu; okkaTiyainanu niluvalaedu. 
నిరగ్మ 8:32 అయితే ఫరో ఆ సమయమునకూడ తన హృదయమును కఠినపరచుకొని జనులను 

పోనియయ్డాయెను. 
nirgama 8:32 ayitae pharO aa samayamunakooDa tana hRdayamunu 
kaThinaparachukoni janulanu pOniyyaDaayenu. 
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నిరగ్మ 9:1 తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఫరోయొదద్కు వెళిల్ ననున్ సేవించుటకు నా 

పర్జలను పోనిముమ్. 
nirgama 9:1 taruvaata yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu pharOyoddaku 
veLli nannu saeviMchuTaku naa prajalanu pOnimmu. 
నిరగ్మ 9:2 నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల 

nirgama 9:2 neevu vaarini pOniyyanollaka iMkanu vaarini 
nirbaMdhiMchinayeDala 

నిరగ్మ 9:3 ఇదిగో యెహోవా బాహుబలము పొలములోనునన్ నీ పశువులమీదికిని నీ 

గుఱఱ్ములమీదికిని గాడిదలమీదికిని ఒంటెలమీదికిని ఎదుద్లమీదికిని గొఱఱ్లమీదికిని వచుచ్ను, మికిక్లి 

బాధకరమైన తెగులు కలుగును. 
nirgama 9:3 idigO yehOvaa baahubalamu polamulOnunna nee 
paSuvulameedikini nee gu~r~ramulameedikini gaaDidalameedikini 
oMTelameedikini eddulameedikini go~r~ralameedikini vachchunu, mikkili 
baadhakaramaina tegulu kalugunu. 
నిరగ్మ 9:4 అయితే యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పశువులను ఐగుపుత్ పశువులను వేరుపరచును; 

ఇశార్యేలీయులకునన్ వాటనిన్టిలో ఒకక్టైనను చావదని హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను 

nirgama 9:4 ayitae yehOvaa iSraayaeleeyula paSuvulanu aiguptu 
paSuvulanu vaeruparachunu; iSraayaeleeyulakunna vaaTanniTilO 
o k k a T a i n a n u c h a a v a d a n i h e b r e e y u l a d a e v u D a g u y e h O v a a 
selavichchuchunnaaDani atanitO cheppumanenu 

నిరగ్మ 9:5 మరియు యెహోవా కాలము నిరణ్యించి రేపు యెహోవా ఈ దేశములో ఆ కారయ్ము 

జరిగించుననెను. 
nirgama 9:5 mariyu yehOvaa kaalamu nirNayiMchi raepu yehOvaa ee 
daeSamulO aa kaaryamu jarigiMchunanenu. 
నిరగ్మ 9:6 మరునాడు యెహోవా ఆ కారయ్ము చేయగా ఐగుపీత్యుల పశువులనిన్యు చచెచ్ను గాని 

ఇశార్యేలీయుల పశువులలో ఒకటియు చావలేదు. 
nirgama 9:6 marunaaDu yehOvaa aa kaaryamu chaeyagaa aigupteeyula 
paSuvulanniyu chachchenu gaani iSraayaeleeyula paSuvulalO okaTiyu 
chaavalaedu. 
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నిరగ్మ 9:7 ఫరో ఆ సంగతి తెలిసికొన పంపినపుప్డు ఇశార్యేలు పశువులలో ఒకటియు చావలేదు; 

అయినను అపప్టికిని ఫరో హృదయము కఠినమైనందున జనులను పంపకపోయెను. 
nirgama 9:7 pharO aa saMgati telisikona paMpinappuDu iSraayaelu 
paSuvulalO okaTiyu chaavalaedu; ayinanu appaTikini pharO hRdayamu 
kaThinamainaMduna janulanu paMpakapOyenu. 
నిరగ్మ 9:8 కాగా యెహోవా మీరు మీ పిడికిళల్నిండ ఆవపుబుగిగ్ తీసికొనుడి, మోషే ఫరో 

కనున్లయెదుట ఆకాశమువైపు దాని చలల్వలెను. 
nirgama 9:8 kaagaa yehOvaa meeru mee piDikiLlaniMDa aavapubuggi 
teesikonuDi, mOshae pharO kannulayeduTa aakaaSamuvaipu daani 
challavalenu. 
నిరగ్మ 9:9 అపుప్డు అది ఐగుపుత్ దేశమంతట సనన్పు ధూళియై ఐగుపుత్ దేశమంతట 

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులగునని మోషే అహరోనులతో చెపెప్ను. 
nirgama 9:9 appuDu adi aiguptu daeSamaMtaTa sannapu dhooLiyai 
aiguptu daeSamaMtaTa manushyulameedanu jaMtuvulameedanu pokkulu 
pokku daddurulagunani mOshae aharOnulatO cheppenu. 
నిరగ్మ 9:10 కాబటిట్ వారు ఆవపుబుగిగ్ తీసికొనివచిచ్ ఫరో యెదుట నిలిచిరి. మోషే ఆకాశమువైపు 

దాని చలల్గానే అది మనుషుయ్లకును జంతువులకును పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులాయెను. 
nirgama 9:10 kaabaTTi vaaru aavapubuggi teesikonivachchi pharO yeduTa 
ni l ichir i . mOshae aakaaSamuvaipu daani chal lagaanae adi 
manushyulakunu jaMtuvulakunu pokkulu pokku daddurulaayenu. 
నిరగ్మ 9:11 ఆ దదుద్రులవలన శకునగాండుర్ మోషేయెదుట నిలువలేకపోయిరి ఆ దదుద్రులు 

శకునగాండర్కును ఐగుపీత్యులందరికిని పుటెట్ను. 
nirgama 9:11 aa daddurulavalana SakunagaaMDru mOshaeyeduTa 
n i l u v a l a e k a p O y i r i a a d a d d u r u l u S a k u n a g a a M D r a k u n u 
aigupteeyulaMdarikini puTTenu. 
నిరగ్మ 9:12 అయినను యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుల్ యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరచెను, 

అతడు వారి మాట వినకపోయెను. 
nirgama 9:12 ayinanu yehOvaa mOshaetO cheppinaTlu yehOvaa pharO 
hRdayamunu kaThinaparachenu, ataDu vaari maaTa vinakapOyenu. 
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నిరగ్మ 9:13 తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు 

సెలవిచుచ్చునాన్డు; నీవు తెలల్వారగానే లేచిపోయి ఫరోయెదుట నిలిచి ననున్ సేవించుటకు నా 

జనులను పోనిముమ్. 
nirgama 9:13 taruvaata yehOvaa mOshaetO iTlanenu hebreeyula 
daevuDaina yehOvaa eelaagu selavichchuchunnaaDu; neevu 
tellavaaragaanae laechipOyi pharOyeduTa nilichi nannu saeviMchuTaku 
naa janulanu pOnimmu. 
నిరగ్మ 9:14 సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని ఈసారి నేను నా 

తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని పంపెదను; 
nirgama 9:14 samasta bhoomilO naavaMTivaarevarunu laerani neevu 
telisikonavalenani eesaari naenu naa teguLLanniyu nee hRdayamu 
nochchunaMtagaa nee saevakulameedikini nee prajalameedikini 
paMpedanu; 

నిరగ్మ 9:15 భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునటుల్ నేను నా చెయియ్ చాపియుంటినేని 

నినున్ను నీ జనులను తెగులుతో కొటిట్వేసియుందును. 
nirgama 9:15 bhoomimeeda nuMDakuMDa neevu naSiMchipOvunaTlu 
naenu naa cheyyi chaapiyuMTinaeni ninnunu nee janulanu tegulutO 
koTTivaesiyuMdunu. 
నిరగ్మ 9:16 నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును పర్చురము 

చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని. 
n i r g a m a 9 : 1 6 n a a b a l a m u n u n e e k u c h o o p u n a T l u n u , 
bhoolOkamaMdaMtaTa naa naamamunu prachuramu chaeyunaTlunu 
iMdukae naenu ninnu niyamiMchitini. 
నిరగ్మ 9:17 నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు. 
nirgama 9:17 neevu iMka naa prajalanu pOniyyanollaka vaarimeeda 
aatiSayapaDuchunnaavu. 
నిరగ్మ 9:18 ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మికిక్లి బాధకరమైన వడగండల్ను కురిపించెదను; ఐగుపు 

రాజయ్ము సాథ్పించిన దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అటిట్ వడగండుల్ పడలేదు. 
nirgama 9:18 idigO raepu ee vaeLaku naenu mikkili baadhakaramaina 
vaDagaMDlanu kuripiMchedanu; aigupu raajyamu sthaapiMchina dinamu 
modalukoni yidivaraku aMdulO aTTi vaDagaMDlu paDalaedu. 
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నిరగ్మ 9:19 కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు పంపి నీ పశువులను పొలములలో నీకు కలిగినది యావతుత్ను 

తవ్రగా భదర్ము చేయుము. ఇంటికి రపిప్ంపబడక పొలములో ఉండు పర్తి మనుషుయ్నిమీదను 

జంతువుమీదను వడగండుల్ కురియును, అపుప్డు అవి చచుచ్నని చెపుప్మనెను. 
nirgama 9:19 kaabaTTi neevu ippuDu paMpi nee paSuvulanu polamulalO 
neeku kaliginadi yaavattunu tvaragaa bhadramu chaeyumu. iMTiki 
rappiMpabaDaka polamulO uMDu prati manushyunimeedanu 
jaMtuvumeedanu vaDagaMDlu kuriyunu, appuDu avi chachchunani 
cheppumanenu. 
నిరగ్మ 9:20 ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను తన పశువులను 

ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను. 
nirgama 9:20 pharO saevakulalO yehOvaa maaTaku bhayapaDinavaaDu 
tana saevakulanu tana paSuvulanu iMDlalOniki tvaragaa rappiMchenu. 
నిరగ్మ 9:21 అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను పొలములో 

ఉండనిచెచ్ను. 
nirgama 9:21 ayitae yehOvaa maaTa lakshyapeTTanivaaDu tana 
panivaarini tana paSuvulanu polamulO uMDanichchenu. 
నిరగ్మ 9:22 యెహోవా నీ చెయియ్ ఆకాశమువైపు చూపుము; ఐగుపుత్ దేశమందలి మనుషుయ్లమీదను 

జంతువులమీదను పొలముల కూరలనిన్టిమీదను వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతట పడునని మోషేతో 

చెపెప్ను. 
nirgama 9:22 yehOvaa nee cheyyi aakaaSamuvaipu choopumu; aiguptu 
daeSamaMdali manushyulameedanu jaMtuvulameedanu polamula 
kooralanniTimeedanu vaDagaMDlu aiguptu daeSamaMtaTa paDunani 
mOshaetO cheppenu. 
నిరగ్మ 9:23 మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను వడగండల్ను 

కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద వడగండుల్ 

కురిపించెను. 
nirgama 9:23 mOshae tana ka~r~ranu aakaaSamuvaipu ettinappuDu 
yehOvaa urumulanu vaDagaMDlanu kalugajaeyagaa piDugulu 
bhoomimeeda paDuchuMDenu. yehOvaa aiguptu daeSamumeeda 
vaDagaMDlu kuripiMchenu. 
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నిరగ్మ 9:24 ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు బలమైనవాయెను. ఐగుపుత్ 

దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి కలుగలేదు. 
nirgama 9:24 aalaagu vaDagaMDlunu vaDagaMDlatO kalisina piDugulunu 
bahu balamainavaayenu. aiguptu daeSamaMdaMtaTanu adi raajyamainadi 
modalukoni yennaDunu aTTivi kalugalaedu. 
నిరగ్మ 9:25 ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి బయటనునన్ది 

యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్ పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను, పొలములోని పర్తి 

చెటుట్ను విరుగగొటెట్ను. 
nirgama 9:25 aa vaDagaMDlu a iguptu daeSamaMdaMtaTa 
manushyulanaemi jaMtuvulanaemi bayaTanunnadi yaavattunu 
naSiMpachaesenu. vaDagaMDlu polamulOni prati kooranu cheDagoTTenu, 
polamulOni prati cheTTunu virugagoTTenu. 
నిరగ్మ 9:26 అయితే ఇశార్యేలీయులునన్ గోషెను దేశములో మాతర్ము వడగండుల్ పడలేదు. 
nirgama 9:26 ayitae iSraayaeleeyulunna gOshenu daeSamulO maatramu 
vaDagaMDlu paDalaedu. 
నిరగ్మ 9:27 ఇది చూడగా ఫరో మోషే అహరోనులను పిలువనంపి నేను ఈసారి పాపము 

చేసియునాన్ను; యెహోవా నాయ్యవంతుడు, నేనును నా జనులును దురామ్రుగ్లము; 
nirgama 9:27 idi chooDagaa pharO mOshae aharOnulanu piluvanaMpi 
naenu eesaari paapamu chaesiyunnaanu; yehOvaa nyaayavaMtuDu, 
naenunu naa janulunu durmaargulamu; 

నిరగ్మ 9:28 ఇంతమటుట్కు చాలును; ఇకను బర్హామ్ండమైన ఉరుములు వడగండుల్ రాకుండునటుల్ 

యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిముమ్ను పోనిచెచ్దను, మిముమ్ను ఇకను నిలుపనని వారితో చెపప్గా 

nirgama 9:28 iMtamaTTuku chaalunu; ikanu brahmaaMDamaina urumulu 
vaDagaMDlu raakuMDunaTlu yehOvaanu vaeDukonuDi, mimmunu 
pOnichchedanu, mimmunu ikanu nilupanani vaaritO cheppagaa 

నిరగ్మ 9:29 మోషే అతని చూచి నేను ఈ పటట్ణమునుండి బయలువెళల్గానే నాచేతులు యెహోవావైపు 

ఎతెత్దను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ వడగండుల్ను ఇకమీదట పడవు. అందువలన భూమి 

యెహోవాదని నీకు తెలియబడును. 
nirgama 9:29 mOshae atani choochi naenu ee paTTaNamunuMDi 
bayaluveLlagaanae naachaetulu yehOvaavaipu ettedanu. ee urumulu 
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maanunu, ee vaDagaMDlunu ikameedaTa paDavu. aMduvalana bhoomi 
yehOvaadani neeku teliyabaDunu. 
నిరగ్మ 9:30 అయినను నీవును నీ సేవకులును ఇకను దేవుడైన యెహోవాకు భయపడరని నాకు 

తెలిసియునన్దనెను. 
nirgama 9:30 ayinanu neevunu nee saevakulunu ikanu daevuDaina 
yehOvaaku bhayapaDarani naaku telisiyunnadanenu. 
నిరగ్మ 9:31 అపుప్డు జనుపచెటుల్ పువువ్లు పూసెను, యవలచేలు వెనున్లు వేసినవి గనుక జనుప 

యవలచేలును చెడగొటట్బడెను గాని 

nirgama 9:31 appuDu janupacheTlu puvvulu poosenu, yavalachaelu 
vennulu vaesinavi ganuka janupa yavalachaelunu cheDagoTTabaDenu 
gaani 
నిరగ్మ 9:32 గోధుమలు మెరపమొలకలు ఎదగనందున అవి చెడగొటట్బడలేదు. 
nirgama 9:32 gOdhumalu merapamolakalu edaganaMduna avi 
cheDagoTTabaDalaedu. 
నిరగ్మ 9:33 మోషే ఫరోను విడిచి ఆ పటట్ణమునుండి బయలువెళిల్ యెహోవావైపు తనచేతులు 

ఎతిత్నపుప్డు ఆ యురుములును వడగండుల్ను నిలిచిపోయెను, వరష్ము భూమిమీద కురియుట మానెను. 
nirgama 9:33 mOshae pharOnu viDichi aa paTTaNamunuMDi bayaluveLli 
yehOvaavaipu tanachaetulu ettinappuDu aa yurumulunu vaDagaMDlunu 
nilichipOyenu, varshamu bhoomimeeda kuriyuTa maanenu. 
నిరగ్మ 9:34 అయితే ఫరో వరష్మును వడగండుల్ను ఉరుములును నిలిచిపోవుట చూచి, అతడును 

అతని సేవకులును ఇంక పాపము చేయుచు తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనిరి. 
nirgama 9:34 ayitae pharO varshamunu vaDagaMDlunu urumulunu 
nilichipOvuTa choochi, ataDunu atani saevakulunu iMka paapamu 
chaeyuchu tama hRdayamulanu kaThinaparachukoniri. 
నిరగ్మ 9:35 యెహోవా మోషే దావ్రా పలికినటుల్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను; అతడు 

ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్కపోయెను. 
nirgama 9:35 yehOvaa mOshae dvaaraa palikinaTlu pharO hRdayamu 
kaThinamaayenu; ataDu iSraayaeleeyulanu pOniyyakapOyenu. 
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నిరగ్మ 10:1 కాగా యెహోవా మోషేతో ఫరోయొదద్కు వెళుల్ము. నేనే యెహోవానని మీరు 

తెలిసికొనునటుల్ను, నేను చేయు సూచక కిర్యలను ఐగుపీత్యులయెదుట కనుపరచుటకు, నేను 

వారియెడల జరిగించిన వాటిని వారియెదుట కలుగజేసిన సూచక కిర్యలను 

nirgama 10:1 kaagaa yehOvaa mOshaetO pharOyoddaku veLlumu. naenae 
yehOvaanani meeru telisikonunaTlunu, naenu chaeyu soochaka kriyalanu 
aigupteeyulayeduTa kanuparachuTaku, naenu vaariyeDala jarigiMchina 
vaaTini vaariyeduTa kalugajaesina soochaka kriyalanu 

నిరగ్మ 10:2 నీవు నీ కుమారునికి నీ కుమారుని కుమారునికి పర్చురము చేయునటుల్ను, నేను అతని 

హృదయమును అతని సేవకుల హృదయములను కఠినపరచితిననెను. 
nirgama 10:2 neevu nee kumaaruniki nee kumaaruni kumaaruniki 
prachuramu chaeyunaTlunu, naenu atani hRdayamunu atani saevakula 
hRdayamulanu kaThinaparachitinanenu. 
నిరగ్మ 10:3 కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళిల్, అతనిని చూచి యీలాగు చెపిప్రి 

హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు లొంగనొలల్క 

యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్. 
nirgama 10:3 kaabaTTi mOshae aharOnulu pharOyoddaku veLli, atanini 
choochi yee laagu cheppir i hebreeyula daevuDagu yehOvaa 
selavichchinadaemanagaa neevu ennaaLlavaraku naaku loMganollaka 
yuMduvu? nannu saeviMchuTaku naa janulanu pOnimmu. 
నిరగ్మ 10:4 నీవు నా జనులను పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో రేపు నేను మిడతలను నీ 

పార్ంతములలోనికి రపిప్ంచెదను. 
nirgama 10:4 neevu naa janulanu pOniyyanollaniyeDala idigO raepu naenu 
miDatalanu nee praaMtamulalOniki rappiMchedanu. 
నిరగ్మ 10:5 ఎవడును నేలను చూడలేనంతగా అవి దాని కపుప్ను, తపిప్ంచుకొనిన శేషమును, అనగా 

వడగండల్దెబబ్ను తపిప్ంచుకొని మిగిలిన దానిని అవి తినివేయును, పొలములో మొలిచిన పర్తి చెటుట్ను 

తినును. 
nirgama 10:5 evaDunu naelanu chooDalaenaMtagaa avi daani kappunu, 
tappiMchukonina Saeshamunu, anagaa vaDagaMDladebbanu 
tappiMchukoni migilina daanini avi tinivaeyunu, polamulO molichina prati 
cheTTunu tinunu. 
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నిరగ్మ 10:6 మరియు అవి నీ యిండల్లోను నీ సేవకులందరి యిండల్లోను ఐగుపీత్యులందరి 

యిండల్లోను నిండిపోవును. నీ పితరులుగాని నీ పితామహులుగాని యీ దేశములో నుండిన 

నాటనుండి నేటివరకు అటిట్వాటిని చూడలేదని చెపిప్ ఫరో యెదుటనుండి బయలువెళె ల్ను. 
nirgama 10:6 mariyu avi nee yiMDlalOnu nee saevakulaMdari yiMDlalOnu 
aigupteeyulaMdari yiMDlalOnu niMDipOvunu. nee pitarulugaani nee 
pitaamahulugaani yee daeSamulO nuMDina naaTanuMDi naeTivaraku 
aTTivaaTini chooDalaedani cheppi pharO yeduTanuMDi bayaluveLlenu. 
నిరగ్మ 10:7 అపుప్డు ఫరో సేవకులు అతని చూచి ఎనాన్ళల్వరకు వీడు మనకు ఉరిగా నుండును? 

తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు ఈ మనుషుయ్లను పోనిముమ్; ఐగుపుత్ దేశము నశించినదని 

నీకింకను తెలియదా అనిరి 

nirgama 10:7 appuDu pharO saevakulu atani choochi ennaaLlavaraku 
veeDu manaku urigaa nuMDunu? tama daevuDaina yehOvaanu 
saeviMchuTaku ee manushyulanu pOnimmu; aiguptu daeSamu 
naSiMchinadani neekiMkanu teliyadaa aniri 
నిరగ్మ 10:8 మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు మరల రపిప్ంపబడగా అతడు మీరు వెళిల్ మీ దేవుడైన 

యెహోవాను సేవించుడి; అందుకు ఎవరెవరు వెళుల్దురని వారినడిగెను. 
nirgama 10:8 mOshae aharOnulu pharOyoddaku marala rappiMpabaDagaa 
ataDu meeru veLli mee daevuDaina yehOvaanu saeviMchuDi; aMduku 
evarevaru veLludurani vaarinaDigenu. 
నిరగ్మ 10:9 అందుకు మోషే మేము యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను గనుక మా కుమారులను 

మా కుమారెత్లను మా మందలను మా పశువులను వెంటబెటుట్కొని మా పినన్ పెదద్లతోకూడ 

వెళె ల్దమనెను 

nirgama 10:9 aMduku mOshae maemu yehOvaaku paMDuga 
aachariMpavalenu ganuka maa kumaarulanu maa kumaartelanu maa 
m a M d a l a n u m a a p a S u v u l a n u v e M T a b e T T u k o n i m a a p i n n a 
peddalatOkooDa veLledamanenu 

నిరగ్మ 10:10 అందుకతడు యెహోవా మీకు తోడైయుండునా? నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను 

పోనిచెచ్దనా? ఇదిగో మీరు దురాలోచన గలవారు. 
nirgama 10:10 aMdukataDu yehOvaa meeku tODaiyuMDunaa? naenu 
mimmunu mee pillalanu pOnichchedanaa? idigO meeru duraalOchana 
galavaaru. 
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నిరగ్మ 10:11 పురుషులైన మీరు మాతర్ము వెళిల్ యెహోవాను సేవించుడి; మీరు కోరినది అదే గదా 

అని వారితో అనగా ఫరో సముఖమునుండి వారు వెళల్గొటట్బడిరి. 
nirgama 10:11 purushulaina meeru maatramu veLli yehOvaanu 
saeviMchuDi; meeru kOrinadi adae gadaa ani vaaritO anagaa pharO 
samukhamunuMDi vaaru veLlagoTTabaDiri. 
నిరగ్మ 10:12 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో మిడతలు వచుచ్నటుల్ ఐగుపుత్ దేశముమీద నీ చెయియ్ 

చాపుము; అవి ఐగుపుత్ దేశముమీదకి వచిచ్ యీ దేశపు పైరులనిన్టిని, అనగా వడగండుల్ పాడుచేయని 

వాటిననిన్టిని తినివేయునని చెపెప్ను 

nirgama 10:12 appuDu yehOvaa mOshaetO miDatalu vachchunaTlu 
aiguptu daeSamumeeda nee cheyyi chaapumu; avi a iguptu 
daeSamumeedaki vachchi yee daeSapu pairulanniTini, anagaa 
vaDagaMDlu paaDuchaeyani vaaTinanniTini tinivaeyunani cheppenu 

నిరగ్మ 10:13 మోషే ఐగుపుత్ దేశముమీద తన కఱఱ్ను చాపగా యెహోవా ఆ పగలంతయు ఆ రాతిర్ 

అంతయు ఆ దేశముమీద తూరుప్గాలిని విసరజేసెను; ఉదయమందు ఆ తూరుప్గాలికి మిడతలు 

వచెచ్ను. 
nirgama 10:13 mOshae aiguptu daeSamumeeda tana ka~r~ranu chaapagaa 
yehOvaa aa pagalaMtayu aa raatri aMtayu aa daeSamumeeda toorpugaalini 
visarajaesenu; udayamaMdu aa toorpugaaliki miDatalu vachchenu. 
నిరగ్మ 10:14 ఆ మిడతలు ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీదికి వచిచ్ ఐగుపుత్ సమసత్ పార్ంతములలో నిలిచెను. 

అవి మికిక్లి బాధకరమైనవి, అంతకు మునుపు అటిట్ మిడతలు ఎపుప్డును ఉండలేదు. తరువాత అటిట్వి 

ఉండబోవు. అవి నేలంతయు కపెప్ను. 
nirgama 10:14 aa miDatalu aiguptu daeSamaMtaTimeediki vachchi aiguptu 
samasta praaMtamulalO nilichenu. avi mikkili baadhakaramainavi, aMtaku 
munupu aTTi miDatalu eppuDunu uMDalaedu. taruvaata aTTivi 
uMDabOvu. avi naelaMtayu kappenu. 
నిరగ్మ 10:15 ఆ దేశమున చీకటి కమెమ్ను, ఆ దేశపు కూరగాయలనిన్టిని ఆ వడగండుల్ పాడుచేయని 

వృక్షఫలములనిన్టిని అవి తినివేసెను. ఐగుపుత్ దేశమంతట చెటే ల్గాని పొలముల కూరయేగాని 

పచచ్నిదేదియు మిగిలియుండలేదు. 
nirgama 10:15 aa daeSamuna cheekaTi kammenu, aa daeSapu 
k o o r a g a a y a l a n n i T i n i a a v a D a g a M D l u p a a D u c h a e y a n i 
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vRkshaphalamulanniTini avi tinivaesenu. aiguptu daeSamaMtaTa 
c h e T l a e g a a n i p o l a m u l a k o o r a y a e g a a n i p a c h c h a n i d a e d i y u 
migiliyuMDalaedu. 
నిరగ్మ 10:16 కాబటిట్ ఫరో మోషే అహరోనులను తవ్రగా పిలిపించి నేను మీ దేవుడైన యెహోవా 

యెడలను మీ యెడలను పాపము చేసితిని. 
nirgama 10:16 kaabaTTi pharO mOshae aharOnulanu tvaragaa pilipiMchi 
naenu mee daevuDaina yehOvaa yeDalanu mee yeDalanu paapamu 
chaesitini. 
నిరగ్మ 10:17 మీరు దయచేసి, యీసారి మాతర్మే నా పాపము క్షమించి, నా మీదనుండి యీ చావు 

మాతర్ము తొలగించుమని మీ దేవుడైన యెహోవాను వేడుకొనుడనగా 

nirgama 10:17 meeru dayachaesi, yeesaari maatramae naa paapamu 
kshamiMchi, naa meedanuMDi yee chaavu maatramu tolagiMchumani mee 
daevuDaina yehOvaanu vaeDukonuDanagaa 

నిరగ్మ 10:18 అతడు ఫరోయొదద్నుండి బయలువెళిల్ యెహోవాను వేడుకొనెను. 
nirgama 10:18 ataDu pharOyoddanuMDi bayaluveLli yehOvaanu 
vaeDukonenu. 
నిరగ్మ 10:19 అపుప్డు యెహోవా గాలిని తిర్పిప్ మహా బలమైన పడమటిగాలిని విసరజేయగా అది ఆ 

మిడతలను కొంచుపోయి ఎఱఱ్సముదర్ములో పడవేసెను. ఐగుపుత్ సమసత్ పార్ంతములలో ఒకక్ 

మిడతయైనను నిలువలేదు 

nirgama 10:19 appuDu yehOvaa gaalini trippi mahaa balamaina 
paDamaTigaalini visarajaeyagaa adi aa miDatalanu koMchupOyi 
e~r~rasamudramulO paDavaesenu. aiguptu samasta praaMtamulalO okka 
miDatayainanu niluvalaedu 

నిరగ్మ 10:20 అయినను యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరచెను; అతడు ఇశార్యేలీయులను 

పోనియయ్డాయెను. 
nirgama 10:20 ayinanu yehOvaa pharO hRdayamunu kaThinaparachenu; 
ataDu iSraayaeleeyulanu pOniyyaDaayenu. 
నిరగ్మ 10:21 అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్ దేశముమీద 

చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను. 
nirgama 10:21 aMduku yehOvaa mOshaetO aakaaSamuvaipu nee cheyyi 
chaapumu. aiguptu daeSamumeeda cheekaTi chaetiki teliyunaMta chikkani 
cheekaTi kammunanenu. 

Page  of 60 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

నిరగ్మ 10:22 మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు మూడు 

దినములు గాఢాంధకారమాయెను. 
nirgama 10:22 mOshae aakaaSamuvaipu tana cheyyi yettinappuDu aiguptu 
daeSamaMtayu mooDu dinamulu gaaDhaaMdhakaaramaayenu. 
నిరగ్మ 10:23 మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్ చోటనుండి 

లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను. 
nirgama 10:23 mooDu dinamulu okaninokaDu kanugonalaedu, evaDunu 
t a a n u n n a c h O T a n u M D i l a e v a l a e k a p O y e n u ; a y i n a n u 
iSraayaeleeyulakaMdariki vaari nivaasamulalO veluguMDenu. 
నిరగ్మ 10:24 ఫరో మోషేను పిలిపించి మీరు వెళిల్ యెహోవాను సేవించుడి. మీ మందలు మీ 

పశువులు మాతర్మే ఇకక్డ ఉండవలెను, మీ బిడడ్లు మీతో వెళల్వచుచ్ననగా 

nirgama 10:24 pharO mOshaenu pilipiMchi meeru veLli yehOvaanu 
saeviMchuDi. mee maMdalu mee paSuvulu maatramae ikkaDa 
uMDavalenu, mee biDDalu meetO veLlavachchunanagaa 

నిరగ్మ 10:25 మోషే మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన బలుల నిమితత్మును 

హోమారప్ణల నిమితత్మును నీవు మాకు పశువులనియయ్వలెను. 
nirgama 10:25 mOshae maemu maa daevuDaina yehOvaaku 
arpiMpavalasina balula nimittamunu hOmaarpaNala nimittamunu neevu 
maaku paSuvulaniyyavalenu. 
నిరగ్మ 10:26 మా పశువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకక్యైనను విడువబడదు, మా దేవుడైన 

యెహోవాను సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో యెహోవాను సేవింపవలెనో 

అకక్డ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను. 
nirgama 10:26 maa paSuvulunu maatOkooDa raavalenu. oka 
Dekkayainanu v iDuvabaDadu, maa daevuDaina yehOvaanu 
saeviMchuTaku vaaTilOnuMDi teesikonavalenu. maemu daenitO 
yehOvaanu saeviMpavalenO akkaDa chaerakamunupu maaku 
teliyadanenu. 
నిరగ్మ 10:27 అయితే యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు వారిని పోనియయ్నొలల్క 

యుండెను. 
nirgama 10:27 ayitae yehOvaa pharO hRdayamunu kaThinaparapagaa 
ataDu vaarini pOniyyanollaka yuMDenu. 
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నిరగ్మ 10:28 గనుక ఫరో నా యెదుటనుండి పొముమ్ భదర్ము సుమీ; నా ముఖము ఇకను 

చూడవదుద్, నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణమవుదువని అతనితో చెపెప్ను. 
nirgama 10:28 ganuka pharO naa yeduTanuMDi pommu bhadramu sumee; 
naa mukhamu ikanu chooDavaddu, neevu naa mukhamunu choochu 
dinamuna maraNamavuduvani atanitO cheppenu. 
నిరగ్మ 10:29 అందుకు మోషే నీవనన్ది సరి, నేనికను నీ ముఖము చూడననెను. 
nirgama 10:29 aMduku mOshae neevannadi sari, naenikanu nee mukhamu 
chooDananenu. 
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నిరగ్మ 11:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఫరోమీదికిని ఐగుపుత్మీదికిని ఇంకొక తెగులును 

రపిప్ంచెదను. అటుతరువాత అతడు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను పోనిచుచ్ను. అతడు మిముమ్ను 

పోనిచుచ్నపుప్డు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను బొతిత్గా వెళల్గొటుట్ను. 
nirgama 11:1 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu pharOmeedikini 
aiguptumeedikini iMkoka tegulunu rappiMchedanu. aTutaruvaata ataDu 
i k k a D a n u M D i m i m m u n u p O n i c h c h u n u . a t a D u m i m m u n u 
pOnichchunappuDu ikkaDanuMDi mimmunu bottigaa veLlagoTTunu. 
నిరగ్మ 11:2 కాబటిట్ తన చెలికానియొదద్ పర్తి పురుషుడును తన చెలికతెత్యొదద్ పర్తి సతరీయును వెండి 

నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసికొనుడని పర్జలతో చెపుప్ము. 
nirgama 11:2 kaabaTTi tana chelikaaniyodda prati purushuDunu tana 
chelikatteyodda prati streeyunu veMDi nagalanu baMgaaru nagalanu aDigi 
teesikonuDani prajalatO cheppumu. 
నిరగ్మ 11:3 యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను; అదిగాక ఐగుపుత్ 

దేశములో మోషే అను మనుషుయ్డు ఫరో సేవకుల దృషిట్కిని పర్జల దృషిట్కిని మికిక్లి గొపప్వాడాయెను. 
nirgama 11:3 yehOvaa prajalayeDala aigupteeyulaku kaTaakshamu 
kalugajaesenu; adigaaka aiguptu daeSamulO mOshae anu manushyuDu 
pharO saevakula dRshTikini prajala dRshTikini mikkili goppavaaDaayenu. 
నిరగ్మ 11:4 మోషే ఫరోతో ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా మధయ్రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ 

దేశములోనికి బయలువెళె ల్దను. 
n i r g a m a 1 1 : 4 m O s h a e p h a r O t O i T l a n e n u y e h O v a a 
selavichchinadaemanagaa madhyaraatri naenu aiguptu daeSamulOniki 
bayaluveLledanu. 
నిరగ్మ 11:5 అపుప్డు సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో తొలిపిలల్ మొదలుకొని తిరగలి విసురు దాసి 

తొలిపిలల్వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లందరును చచెచ్దరు; జంతువులలోను తొలి 

పిలల్లనిన్యు చచుచ్ను 

nirgama 11:5 appuDu siMhaasanamumeeda koorchunna pharO tolipilla 
modalukoni tiragali visuru daasi tolipillavaraku aiguptu daeSamaMdali toli 
pillalaMdarunu chachchedaru; jaMtuvulalOnu toli pillalanniyu chachchunu 

నిరగ్మ 11:6 అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందంతట మహా ఘోష పుటుట్ను. అటిట్ ఘోష అంతకుముందు 

పుటట్లేదు, అటిట్ది ఇకమీదట పుటట్దు. 
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nirgama 11:6 appuDu aiguptu daeSamaMdaMtaTa mahaa ghOsha 
puTTunu. aTTi ghOsha aMtakumuMdu puTTalaedu, aTTidi ikameedaTa 
puTTadu. 
నిరగ్మ 11:7 యెహోవా ఐగుపీత్యులను ఇశార్యేలీయులను వేరుపరచునని మీకు తెలియబడునటుల్, 

మనుషుయ్లమీదగాని జంతువులమీదగాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరిమీదనైనను ఒక కుకక్యు తన 

నాలుక ఆడించదు. 
nirgama 11:7 yehOvaa aigupteeyulanu iSraayaeleeyulanu vaeruparachunani 
meeku teliyabaDunaTlu, manushyulameedagaani jaMtuvulameedagaani 
iSraayaeleeyulalO evarimeedanainanu oka kukkayu tana naaluka 
aaDiMchadu. 
నిరగ్మ 11:8 అపుప్డు నీ సేవకులైన వీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు నమసాక్రము చేసి నీవును, 

నినున్ ఆశర్యించియునన్ యీ పర్జలందరును బయలువెళుల్డని చెపుప్దురు. ఆ తరువాత నేను 

వెళుల్దుననెను. మోషే ఆలాగు చెపిప్ ఫరోయెదద్నుండి అతాయ్గర్హముతో వెళిల్పోయెను 

nirgama 11:8 appuDu nee saevakulaina veeraMdaru naayoddaku vachchi 
naaku namaskaaramu chaesi neevunu, ninnu aaSrayiMchiyunna yee 
prajalaMdarunu bayaluveLluDani cheppuduru. aa taruvaata naenu 
veLludunanenu. mOshae aalaagu cheppi pharOyeddanuMDi 
atyaagrahamutO veLlipOyenu 

నిరగ్మ 11:9 అపుప్డు యెహోవా ఐగుపుత్ దేశములో నా మహతాక్రయ్ములు విసాత్రమగునటుల్ ఫరో మీ 

మాట వినడని మోషేతో చెపెప్ను. 
nirgama 11:9 appuDu yehOvaa aiguptu daeSamulO naa mahatkaaryamulu 
vistaaramagunaTlu pharO mee maaTa vinaDani mOshaetO cheppenu. 
నిరగ్మ 11:10 మోషే అహరోనులు ఫరో యెదుట ఈ మహతాక్రయ్ములను చేసిరి. అయినను 

యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు తన దేశములోనుండి ఇశార్యేలీయులను 

పోనియయ్డాయెను. 
nirgama 11:10 mOshae aharOnulu pharO yeduTa ee mahatkaaryamulanu 
chaesiri. ayinanu yehOvaa pharO hRdayamunu kaThinaparapagaa ataDu 
tana daeSamulOnuMDi iSraayaeleeyulanu pOniyyaDaayenu. 
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నిరగ్మ 12:1 మోషే అహరోనులు ఐగుపుత్ దేశములో ఉండగా యెహోవా వారితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

nirgama 12:1 mOshae aharOnulu aiguptu daeSamulO uMDagaa yehOvaa 
vaaritO eelaagu selavichchenu 

నిరగ్మ 12:2 నెలలలో ఈ నెల మీకు మొదటిది, యిది మీ సంవతస్రమునకు మొదటి నెల. 
nirgama 12:2 nelalalO ee nela meeku modaTidi , y idi mee 
saMvatsaramunaku modaTi nela. 
నిరగ్మ 12:3 మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు తమ తమ 

కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి యింటికిని ఒక 

గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను. 
nirgama 12:3 meeru iSraayaeleeyula sarva samaajamutO ee nela 
daSaminaaDu vaaru tama tama kuTuMbamula lekkachoppuna okkokkaDu 
go~r~rapillanainanu, maekapillanainanu, anagaa prati yiMTikini oka 
go~r~rapillanainanu oka maekapillanainanu teesikonavalenu. 
నిరగ్మ 12:4 ఆ పిలల్ను తినుటకు ఒక కుటుంబము చాలకపోయినయెడల వాడును వాని 

పొరుగువాడును తమ లెకక్ చొపుప్న దాని తీసికొనవలెను. 
nirgama 12:4 aa pillanu tinuTaku oka kuTuMbamu chaalakapOyinayeDala 
vaaDunu vaani poruguvaaDunu tama lekka choppuna daani 
teesikonavalenu. 
నిరగ్మ 12:5 ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని లెకిక్ంపవలెను. 
nirgama 12:5 aa go~r~rapillanu bhujiMchuTaku prativaani bhOjanamu 
parimitinibaTTi vaarini lekkiMpavalenu. 
నిరగ్మ 12:6 నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను 

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను. 
nirgama 12:6 nirdOshamaina yaeDaadi magapillanu teesikonavalenu. 
g o ~ r ~ r a l a l O n u M D i y a i n a n u m a e k a l a l O n u M D i y a i n a n u d a a n i 
teesikonavachchunu. 
నిరగ్మ 12:7 ఈ నెల పదునాలుగవ దినమువరకు మీరు దాని నుంచుకొనవలెను; తరువాత 

ఇశార్యేలీయుల సమాజపు వారందరు తమ తమ కూటములలో సాయంకాలమందు దాని చంపి దాని 

రకత్ము కొంచెము తీసి, తాము దాని తిని యిండల్ దావ్రబంధపు రెండు నిలువుకముమ్లమీదను పై 

కమిమ్మీదను చలిల్ 
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nirgama 12:7 ee nela padunaalugava dinamuvaraku meeru daani 
nuMchukonavalenu; taruvaata iSraayaeleeyula samaajapu vaaraMdaru 
tama tama kooTamulalO saayaMkaalamaMdu daani chaMpi daani raktamu 
koMchemu teesi, taamu daani tini yiMDla dvaarabaMdhapu reMDu 
niluvukammulameedanu pai kammimeedanu challi 
నిరగ్మ 12:8 ఆ రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ మాంసమును పొంగని రొటెట్లను తినవలెను. 

చేదుకూరలతో దాని తినవలెను 

nirgama 12:8 aa raatriyae vaaru agnichaeta kaalchabaDina aa 
maaMsamunu poMgani roTTelanu tinavalenu. chaedukooralatO daani 
tinavalenu 

నిరగ్మ 12:9 దాని తలను దాని కాళల్ను దాని ఆంతర్ములను అగిన్తో కాలిచ్ దాని తినవలెను; 
nirgama 12:9 daani talanu daani kaaLlanu daani aaMtramulanu agnitO 
kaalchi daani tinavalenu; 

నిరగ్మ 12:10 దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళల్తో వండబడినదైనను తిననే తినకూడదు; 

ఉదయకాలమువరకు దానిలోనిదేదియు మిగిలింపకూడదు. ఉదయకాలమువరకు దానిలో మిగిలినది 

అగిన్తో కాలిచ్ వేయవలెను. 
n i r g a m a 1 2 : 1 0 d a a n i l O u D i k i u D a k a n i d a i n a n u n e e L l a t O 
vaMDabaDinadainanu tinanae tinakooDadu; udayakaalamuvaraku 
daanilOnidaediyu migiliMpakooDadu. udayakaalamuvaraku daanilO 
migilinadi agnitO kaalchi vaeyavalenu. 
నిరగ్మ 12:11 మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ చెపుప్లు 

తొడుగుకొని మీ కఱఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు పసాక్బలి. 
nirgama 12:11 meeru daanini tinavalasina vidhamaedanagaa, mee naDumu 
kaTTukoni mee cheppulu toDugukoni mee ka~r~raluchaeta paTTukoni, 
tvarapaDuchu daani tinavalenu; adi yehOvaaku paskaabali. 
నిరగ్మ 12:12 ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి మనుషుయ్లలోనేగాని 

జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్ దేవతలకందరికిని తీరుప్ 

తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను. 
nirgama 12:12 aa raatri naenu aiguptu daeSamaMdu saMchariMchi, 
aiguptu daeSamaMdali manushyulalOnaegaani jaMtuvulalOnaegaani toli 
saMtati yaMtayu hatamuchaesi, aiguptu daevatalakaMdarikini teerpu 
teerchedanu; naenu yehOvaanu. 
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నిరగ్మ 12:13 మీరునన్ యిండల్మీద ఆ రకత్ము మీకు గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ రకత్మును చూచి 

మిముమ్ను నశింపచేయక దాటిపోయెదను. నేను ఐగుపుత్దేశమును పాడుచేయుచుండగా మిముమ్ 

సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు. 
nirgama 12:13 meerunna yiMDlameeda aa raktamu meeku gurutugaa 
uMDunu. naenu aa raktamunu choochi mimmunu naSiMpachaeyaka 
daaTipOyedanu. naenu aiguptudaeSamunu paaDuchaeyuchuMDagaa 
mimmu saMhariMchuTaku tegulu mee meediki raadu. 
నిరగ్మ 12:14 కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు పండుగగా దాని 

నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను. 
nirgama 12:14 kaabaTTi yee dinamu meeku j~naapakaarthamainadagunu. 
meeru yehOvaaku paMDugagaa daani naachariMpavalenu; tarataramulaku 
nityamaina kaTTaDagaa daani naachariMpavalenu. 
నిరగ్మ 12:15 ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ యిండల్లోనుండి 

పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వరకు పులిసిన దానిని తిను 

పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 
nirgama 12:15 aeDu dinamulu puliyani roTTelanu tinavalenu. modaTi 
dinamuna mee yiMDlalOnuMDi poMginadi paaravaeyavalenu. modaTi 
dinamu modalukoni yaeDava dinamu varaku pulisina daanini tinu prati 
manushyuDu iSraayaeleeyulalOnuMDi koTTivaeyabaDunu. 
నిరగ్మ 12:16 ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున పరిశుదధ్ 

సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే మీరు 

సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు. 
nirgama 12:16 aa modaTi dinamuna meeru pariSuddha saMghamugaanu, 
aeDava dinamuna pariSuddha saMghamugaanu kooDukonavalenu. aa 
dinamulayaMdu prativaaDu tinavalasinadi maatramae meeru 
siddhaparachavachchunu; adiyu gaaka mari ae paniyu chaeyakooDadu. 
నిరగ్మ 12:17 పులియని రొటెట్ల పండుగను మీరు ఆచరింపవలెను. ఈ దినమందే నేను మీ 

సమూహములను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచితిని గనుక మీరు మీ తరములనిన్టిలో 

ఈ దినము నాచరింపవలెను; ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డగా ఉండును. 

Page  of 69 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

nirgama 12:17 puliyani roTTela paMDuganu meeru aachariMpavalenu. ee 
dinamaMdae naenu mee samoohamulanu aiguptu daeSamulOnuMDi 
velupaliki rappiMchitini ganuka meeru mee taramulanniTilO ee dinamu 
naachariMpavalenu; idi meeku nityamaina kaTTaDagaa uMDunu. 
నిరగ్మ 12:18 మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ నెల యిరువది 

యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. 
nirgama 12:18 modaTi nela padunaalugava dinamu saayaMkaalamu 
modalukoni aa nela yiruvadi yokaTava dinamu saayaMkaalamu varaku 
meeru puliyani roTTelanu tinavalenu. 
నిరగ్మ 12:19 ఏడు దినములు మీ యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు, పులిసినదానిని 

తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో నుండక 

కొటిట్వేయబడును. 
nirgama 12:19 aeDu dinamulu mee yiMDlalO poMginadaediyunu 
uMDakooDadu, pulisinadaanini tinuvaaDu anyuDaegaani daeSamulO 
puTTinavaaDaegaani iSraayaeleeyula samaajamulO nuMDaka 
koTTivaeyabaDunu. 
నిరగ్మ 12:20 మీరు పులిసినదేదియు తినక మీ నివాసములనిన్టిలోను పులియని వాటినే తినవలెనని 

చెపుప్మనెను. 
nirgama 12:20 meeru pulisinadaediyu tinaka mee nivaasamulanniTilOnu 
puliyani vaaTinae tinavalenani cheppumanenu. 
నిరగ్మ 12:21 కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను మీరు మీ 

కుటుంబముల చొపుప్న మందలోనుండి పిలల్ను తీసికొని పసాక్ పశువును వధించుడి. 
nirgama 12:21 kaabaTTi mOshae iSraayaeleeyula peddalanaMdarini 
pilipiMchi vaaritO iTlanenu meeru mee kuTuMbamula choppuna 
maMdalOnuMDi pillanu teesikoni paskaa paSuvunu vadhiMchuDi. 
నిరగ్మ 12:22 మరియు హిసోస్పు కుంచె తీసికొని పళె ల్ములో నునన్ రకత్ములో దాని ముంచి, 

దావ్రబంధపు పైకమిమ్కిని రెండు నిలువుకముమ్లకును పళె ల్ములోని రకత్మును తాకింపవలెను. తరువాత 

మీలో నెవరును ఉదయమువరకు తన యింటి దావ్రమునుండి బయలువెళల్కూడదు. 
nirgama 12:22 mariyu hissOpu kuMche teesikoni paLlemulO nunna 
raktamulO daani muMchi, dvaarabaMdhapu paikammikini reMDu 
niluvukammulakunu paLlemulOni raktamunu taakiMpavalenu. taruvaata 
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meelO nevarunu udayamuvaraku tana yiMTi dvaaramunuMDi 
bayaluveLlakooDadu. 
నిరగ్మ 12:23 యెహోవా ఐగుపీత్యులను హతము చేయుటకు దేశ సంచారము చేయుచు, 

దావ్రబంధపు పైకమిమ్మీదను రెండు నిలువుకముమ్లమీదను ఉనన్ రకత్మును చూచి యెహోవా ఆ 

తలుపును దాటిపోవును; మిముమ్ హతము చేయుటకు మీ యిండల్లోనికి సంహారకుని చొరనియయ్డు. 
nirgama 12:23 yehOvaa aigupteeyulanu hatamu chaeyuTaku daeSa 
saMchaaramu chaeyuchu, dvaarabaMdhapu paikammimeedanu reMDu 
niluvukammulameedanu unna raktamunu choochi yehOvaa aa talupunu 
daaTipOvunu; mimmu hatamu chaeyuTaku mee yiMDlalOniki 
saMhaarakuni choraniyyaDu. 
నిరగ్మ 12:24 కాబటిట్ మీరు నిరంతరము మీకును మీ కుమారులకును దీనిని కటట్డగా 

ఆచరింపవలెను. 
nirgama 12:24 kaabaTTi meeru niraMtaramu meekunu mee 
kumaarulakunu deenini kaTTaDagaa aachariMpavalenu. 
నిరగ్మ 12:25 యెహోవా తాను సెలవిచిచ్నటుల్ మీ కిచుచ్చునన్ దేశమందు మీరు పర్వేశించిన తరువాత 

మీరు దీని నాచరింపవలెను. 
nirgama 12:25 yehOvaa taanu selavichchinaTlu mee kichchuchunna 
daeSamaMdu meeru pravaeSiMchina taruvaata meeru deeni 
naachariMpavalenu. 
నిరగ్మ 12:26 మరియు మీ కుమారులు మీరు ఆచరించు ఈ ఆచారమేమిటని మిముమ్నడుగునపుప్డు 

nirgama 12:26 mariyu mee kumaarulu meeru aachariMchu ee 
aachaaramaemiTani mimmunaDugunappuDu 

నిరగ్మ 12:27 మీరు ఇది యెహోవాకు పసాక్బలి; ఆయన ఐగుపీత్యులను హతము చేయుచు మన 

యిండల్ను కాచినపుప్డు ఆయన ఐగుపుత్లోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యిండల్ను విడిచిపెటెట్ను అనవలెనని 

చెపెప్ను. అపుప్డు పర్జలు తలలు వంచి నమసాక్రము చేసిరి. 
nirgama 12:27 meeru idi yehOvaaku paskaabali; aayana aigupteeyulanu 
hatamu chaeyuchu mana yiMDlanu kaachinappuDu aayana 
aiguptulOnunna iSraayaeleeyula yiMDlanu viDichipeTTenu anavalenani 
cheppenu. appuDu prajalu talalu vaMchi namaskaaramu chaesiri. 
నిరగ్మ 12:28 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు వెళిల్ ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు 

ఆజాఞ్పించినటే ల్ చేసిరి.  
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nirgama 12:28 appuDu iSraayaeleeyulu veLli aalaagu chaesiri; yehOvaa 
mOshae aharOnulaku aaj~naapiMchinaTlae chaesiri.  
నిరగ్మ 12:29 అరధ్రాతిర్వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో మొదలుకొని 

చెరసాలలోనునన్ ఖైదీ యొకక్ తొలిపిలల్ వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లనందరిని పశువుల తొలి 

పిలల్లననిన్టిని యెహోవా హతము చేసెను 

n i r g a m a 1 2 : 2 9 a r d h a r a a t r i v a e L a j a r i g i n a d a e m a n a g a a , 
siMhaasanamumeeda koorchunna pharO modalukoni cherasaalalOnunna 
khaidee yokka tolipilla varaku aiguptu daeSamaMdali toli pillalanaMdarini 
paSuvula toli pillalananniTini yehOvaa hatamu chaesenu 

నిరగ్మ 12:30 ఆ రాతిర్ ఫరోయు అతని సేవకులందరును ఐగుపీత్యులందరును లేచినపుప్డు 

శవములేని ఇలుల్ ఒకటైన లేకపోయినందున ఐగుపుత్లో మహా ఘోష పుటెట్ను. 
nirgama 12:30 aa raatr i pharOyu atani saevakulaMdarunu 
aigupteeyulaMdarunu laechinappuDu Savamulaeni illu okaTaina 
laekapOyinaMduna aiguptulO mahaa ghOsha puTTenu. 
నిరగ్మ 12:31 ఆ రాతిర్వేళ ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి వారితో మీరును 

ఇశార్యేలీయులును లేచి నా పర్జల మధయ్నుండి బయలువెళుల్డి, మీరు చెపిప్నటుల్ పోయి యెహోవాను 

సేవించుడి. 
nirgama 12:31 aa raatrivaeLa pharO mOshae aharOnulanu pilipiMchi 
vaaritO meerunu iSraayaeleeyulunu laechi naa prajala madhyanuMDi 
bayaluveLluDi, meeru cheppinaTlu pOyi yehOvaanu saeviMchuDi. 
నిరగ్మ 12:32 మీరు చెపిప్నటుల్ మీ మందలను మీ పశువులను తీసికొనిపోవుడి; ననున్ దీవించుడని 

చెపెప్ను. 
nirgama 12:32 meeru cheppinaTlu mee maMdalanu mee paSuvulanu 
teesikonipOvuDi; nannu deeviMchuDani cheppenu. 
నిరగ్మ 12:33 ఐగుపీత్యులు మనమందరము చచిచ్నవారమనుకొని, తమ దేశములోనుండి పర్జలను 

పంపుటకు తవ్రపడి వారిని బలవంతము చేసిరి. 
nirgama 12:33 aigupteeyulu manamaMdaramu chachchinavaaramanukoni, 
tama daeSamulOnuMDi prajalanu paMpuTaku tvarapaDi vaarini 
balavaMtamu chaesiri. 
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నిరగ్మ 12:34 కాబటిట్ పర్జలు తమ పిండిముదద్ను తీసికొని, అది పులియక మునుపే పిండి పిసుకు 

తొటల్తో దానిని మూటకటుట్కొని, తమ భుజములమీద పెటుట్కొని పోయిరి. 
nirgama 12:34 kaabaTTi prajalu tama piMDimuddanu teesikoni, adi 
puliyaka munupae piMDi pisuku toTlatO daanini mooTakaTTukoni, tama 
bhujamulameeda peTTukoni pOyiri. 
నిరగ్మ 12:35 ఇశార్యేలీయులు మోషే మాట చొపుప్న చేసి ఐగుపీత్యులయొదద్ వెండి నగలను 

బంగారు నగలను వసత్రములను అడిగి తీసికొనిరి. 
nirgama 12:35 iSraayaeleeyulu mOshae maaTa choppuna chaesi 
aigupteeyulayodda veMDi nagalanu baMgaaru nagalanu vastramulanu 
aDigi teesikoniri. 
నిరగ్మ 12:36 యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక వారు వారికి 

కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి. 
nirgama 12:36 yehOvaa prajalayeDala aigupteeyulaku kaTaakshamu 
kalugajaesenu ganuka vaaru vaariki kaavalasina vaaTini ichchiri. aTlu 
vaaru aigupteeyulanu dOchukoniri. 
నిరగ్మ 12:37 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు రామసేసునుండి సుకోక్తుకు పర్యాణమైపోయిరి వారు 

పిలల్లు గాక కాలబ్లము ఆరులక్షల వీరులు. 
nirgama 12:37 appuDu iSraayaeleeyulu raamasaesunuMDi sukkOtuku 
prayaaNamaipOyiri vaaru pillalu gaaka kaalbalamu aarulakshala veerulu. 
నిరగ్మ 12:38 అనేకులైన అనయ్జనుల సమూహమును, గొఱఱ్లు ఎదుద్లు మొదలైన పశువుల 

గొపప్మందయును వారితోకూడ బయలుదేరెను. 
nirgama 12:38 anaekulaina anyajanula samoohamunu, go~r~ralu eddulu 
modalaina paSuvula goppamaMdayunu vaaritOkooDa bayaludaerenu. 
నిరగ్మ 12:39 వారు ఐగుపుత్లో నుండి తెచిచ్న పిండి ముదద్తో పొంగని రొటెట్లుచేసి కాలిచ్రి. వారు 

ఐగుపుత్లోనుండి వెళల్గొటట్బడి తడవు చేయలేకపోయిరి గనుక అది పులిసి యుండలేదు, వారు తమ 

కొరకు వేరొక ఆహారమును సిదధ్పరచుకొని యుండలేదు. 
nirgama 12:39 vaaru aiguptulO nuMDi techchina piMDi muddatO poMgani 
roTTeluchaesi kaalchiri. vaaru aiguptulOnuMDi veLlagoTTabaDi taDavu 
chaeyalaekapOyiri ganuka adi pulisi yuMDalaedu, vaaru tama koraku 
vaeroka aahaaramunu siddhaparachukoni yuMDalaedu. 
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నిరగ్మ 12:40 ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లో నివసించిన కాలము నాలుగు వందల ముపప్ది 

సంవతస్రములు. 
nirgama 12:40 iSraayaeleeyulu aiguptulO nivasiMchina kaalamu naalugu 
vaMdala muppadi saMvatsaramulu. 
నిరగ్మ 12:41 ఆ నాలుగు వందల ముపప్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత జరిగినదేమనగా, ఆ 

దినమందే యెహోవా సేనలనిన్యు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిపోయెను. 
nirgama 12:41 aa naalugu vaMdala muppadi saMvatsaramulu gaDachina 
taruvaata jariginadaemanagaa, aa dinamaMdae yehOvaa saenalanniyu 
aiguptu daeSamulOnuMDi bayaludaeripOyenu. 
నిరగ్మ 12:42 ఆయన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని బయటికి రపిప్ంచినందుకు ఇది యెహోవాకు 

ఆచరింపదగిన రాతిర్. ఇశార్యేలీయులందరు తమ తమ తరములలో యెహోవాకు ఆచరింపదగిన 

రాతిర్ యిదే.  
nirgama 12:42 aayana aiguptu daeSamulOnuMDi vaarini bayaTiki 
rappiMchinaMduku idi yehOvaaku aachariMpadagina raatri . 
i S r a a y a e l e e y u l a M d a r u t a m a t a m a t a r a m u l a l O y e h O v a a k u 
aachariMpadagina raatri yidae.  
నిరగ్మ 12:43 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇటల్నెను ఇది పసాక్ పండుగను గూరిచ్న 

కటట్డ; అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు గాని 

nirgama 12:43 mariyu yehOvaa mOshae aharOnulatO iTlanenu idi paskaa 
paMDuganu goorchina kaTTaDa; anyuDevaDunu daani tinakooDadu gaani 
నిరగ్మ 12:44 వెండితో కొనబడిన దాసుడు సునన్తి పొందినవాడైతే దాని తినవచుచ్ను. 
nirgama 12:44 veMDitO konabaDina daasuDu sunnati poMdinavaaDaitae 
daani tinavachchunu. 
నిరగ్మ 12:45 పరదేశియు కూలికి వచిచ్న దాసుడును దాని తినకూడదు. 
nirgama 12:45 paradaeSiyu kooliki vachchina daasuDunu daani 
tinakooDadu. 
నిరగ్మ 12:46 మీరు ఒకక్ యింటిలోనే దాని తినవలెను దాని మాంసములో కొంచెమైనను 

ఇంటిలోనుండి బయటికి తీసికొనిపోకూడదు, దానిలో ఒకక్ యెముకనైనను మీరు విరువకూడదు. 
nirgama 12:46 meeru okka yiMTilOnae daani tinavalenu daani 
m a a M s a m u l O k o M c h e m a i n a n u i M T i l O n u M D i b a y a T i k i 
teesikonipOkooDadu, daanilO okka yemukanainanu meeru viruvakooDadu. 
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నిరగ్మ 12:47 ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము ఈ పండుగను ఆచరింపవలెను. 
nirgama 12:47 iSraayaeleeyula sarvasamaajamu ee paMDuganu 
aachariMpavalenu. 
నిరగ్మ 12:48 నీయొదద్ నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరినయెడల అతనికి కలిగిన 

పర్తి మగవాడు సునన్తి పొందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి దానిని ఆచరింపవచుచ్ను. 

అటిట్వాడు మీ దేశములో పుటిట్నవానితో సముడగును. సునన్తి పొందనివాడు దానిని తినకూడదు. 
nirgama 12:48 neeyodda nivasiMchu paradaeSi yehOvaa paskaanu 
aachariMpagOrinayeDala ataniki kaligina prati magavaaDu sunnati 
poMdavalenu; taruvaata ataDu samaajamulO chaeri daanini 
aachariMpavachchunu. aTTivaaDu mee daeSamulO puTTinavaanitO 
samuDagunu. sunnati poMdanivaaDu daanini tinakooDadu. 
నిరగ్మ 12:49 దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి యుండవలెననెను. 
nirgama 12:49 daeSasthunikini meelO nivasiMchu paradaeSikini 
deenigoorchi okaTae vidhi yuMDavalenanenu. 
నిరగ్మ 12:50 ఇశార్యేలీయులందరు ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఆజాఞ్పించినటుల్ 

చేసిరి.  
nirgama 12:50 iSraayaeleeyulaMdaru aalaagu chaesiri; yehOvaa mOshae 
aharOnulaku aaj~naapiMchinaTlu chaesiri.  
నిరగ్మ 12:51 యెహోవా ఇశార్యేలీయులను వారి వారి సమూహముల చొపుప్న ఆనాడే ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచెను. 
nirgama 12:51 yehOvaa iSraayaeleeyulanu vaari vaari samoohamula 
choppuna aanaaDae aiguptu daeSamulOnuMDi velupaliki rappiMchenu. 
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నిరగ్మ 13:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

nirgama 13:1 mariyu yehOvaa mOshaetO eelaagu selavichchenu 

నిరగ్మ 13:2 ఇశార్యేలీయులలో మనుషుయ్లయొకక్యు పశువులయొకక్యు పర్థమ సంతతి, అనగా 

పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను నాకు పర్తిషిఠ్ంచుము; అది నాదని చెపెప్ను. 
nirgama 13:2 iSraayaeleeyulalO manushyulayokkayu paSuvulayokkayu 
p r a t h a m a s a M t a t i , a n a g a a p r a t i t o l i c h o o l u p i l l a n u n a a k u 
pratishThiMchumu; adi naadani cheppenu. 
నిరగ్మ 13:3 మోషే పర్జలతో నిటల్నెను మీరు దాసగృహమైన ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి వచిచ్న 

దినమును జాఞ్పకము చేసికొనుడి. యెహోవా తన బాహుబలముచేత దానిలోనుండి మిముమ్ను బయటికి 

రపిప్ంచెను; పులిసిన దేదియు తినవదుద్. 
nirgama 13:3 mOshae prajalatO niTlanenu meeru daasagRhamaina 
aiguptunuMDi bayaludaeri vachchina dinamunu j~naapakamu 
chaesikonuDi. yehOvaa tana baahubalamuchaeta daanilOnuMDi 
mimmunu bayaTiki rappiMchenu; pulisina daediyu tinavaddu. 
నిరగ్మ 13:4 ఆబీబను నెలలో ఈ దినమందే మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి గదా. 
nirgama 13:4 aabeebanu nelalO ee dinamaMdae meeru bayaludaeri 
vachchitiri gadaa. 
నిరగ్మ 13:5 యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, కనానీయులకు 

హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై యుండు, పాలు 

తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును ఈ నెలలోనే 

జరుపుకొనవలెను. 
nirgama 13:5 yehOvaa neekichchedanani nee pitarulatO pramaaNamu 
chaesinaTlu, kanaaneeyulaku hitteeyulaku amOreeyulaku hivveeyulaku 
yebooseeyulaku nivaasa sthaanamai yuMDu, paalu taenelu pravahiMchu 
daeSamunaku ninnu rappiMchina taruvaata neevu ee aachaaramunu ee 
nelalOnae jarupukonavalenu. 
నిరగ్మ 13:6 ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున యెహోవా 

పండుగ ఆచరింపవలెను. 
nirgama 13:6 aeDu dinamulu neevu puliyani roTTelanu tinavalenu, aeDava 
dinamuna yehOvaa paMDuga aachariMpavalenu. 
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నిరగ్మ 13:7 పులియని వాటినే యేడు దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీయొదద్ 

కనబడకూడదు. నీ పార్ంతములనిన్టిలోను పొంగినదేదియు నీయొదద్ కనబడకూడదు. 
nirgama 13:7 puliyani vaaTinae yaeDu dinamulu tinavalenu. 
pulisinadaediyu neeyodda kanabaDakooDadu. nee praaMtamulanniTilOnu 
poMginadaediyu neeyodda kanabaDakooDadu. 
నిరగ్మ 13:8 మరియు ఆ దినమున నీవు నేను ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా నాకు 

చేసినదాని నిమితత్ము పొంగని రొటెట్లను తినుచునాన్నని నీ కుమారునికి తెలియచెపప్వలెను. 
nirgama 13:8 mariyu aa dinamuna neevu naenu aiguptulOnuMDi 
vachchinappuDu yehOvaa naaku chaesinadaani nimittamu poMgani 
roTTelanu tinuchunnaanani nee kumaaruniki teliyacheppavalenu. 
నిరగ్మ 13:9 యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా ఐగుపుత్లోనుండి 

నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ కనున్ల మధయ్ 

జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.  
nirgama 13:9 yehOvaa dharmaSaastramu nee nOTa nuMDunaTlu 
balamaina chaetitO yehOvaa aiguptulOnuMDi ninnu bayaTiki 
rappiMchenanuTaku, ee aachaaramu nee chaetimeeda neeku 
soochanagaanu nee kannula madhya j~naapakaarthamugaa uMDunu.  
నిరగ్మ 13:10 కాబటిట్ పర్తి సంవతస్రము ఈ కటట్డను దాని నియామక కాలమున ఆచరింపవలెను. 
nirgama 13:10 kaabaTTi prati saMvatsaramu ee kaTTaDanu daani 
niyaamaka kaalamuna aachariMpavalenu. 
నిరగ్మ 13:11 యెహోవా నీతోను నీ పితరులతోను పర్మాణము చేసినటుల్ ఆయన కనానీయుల 

దేశములోనికి నినున్ చేరిచ్ దానిని నీకిచిచ్న తరువాత 

nirgama 13:11 yehOvaa neetOnu nee pitarulatOnu pramaaNamu 
chaesinaTlu aayana kanaaneeyula daeSamulOniki ninnu chaerchi daanini 
neekichchina taruvaata 

నిరగ్మ 13:12 పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను, నీకు కలుగు పశువుల సంతతిలో పర్తి తొలిపిలల్ను 

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వానిలో మగ సంతానము యెహోవాదగును. 
nirgama 13:12 prati tolichoolu pillanu, neeku kalugu paSuvula saMtatilO 
prati tolipillanu yehOvaaku pratishThiMpavalenu. vaanilO maga 
saMtaanamu yehOvaadagunu. 
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నిరగ్మ 13:13 పర్తి గాడిద తొలిపిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపించి దానికి మారుగా గొఱఱ్పిలల్ను 

పర్తిషిఠ్ంపవలెను. అటుల్ దానిని విడిపించనియెడల దాని మెడను విరుగదీయవలెను. నీ కుమారులలో 

తొలిచూలియైన పర్తి మగవానిని వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను. 
nirgama 13:13 prati gaaDida tolipillanu velayichchi viDipiMchi daaniki 
maarugaa go~r~rapillanu pratishThiMpavalenu. aTlu daanini 
viDipiMchaniyeDala daani meDanu virugadeeyavalenu. nee kumaarulalO 
tolichooliyaina prati magavaanini velayichchi viDipiMpavalenu. 
నిరగ్మ 13:14 ఇకమీదట నీ కుమారుడు ఇది ఏమిటని నినున్ అడుగునపుప్డు నీవు వాని చూచి 

బాహుబలముచేత యెహోవా దాసగృహమైన ఐగుపుత్లోనుండి మనలను బయటికి రపిప్ంచెను. 
nirgama 13:14 ikameedaTa nee kumaaruDu idi aemiTani ninnu 
aDugunappuDu neevu vaani choochi baahubalamuchaeta yehOvaa 
daasagRhamaina aiguptulOnuMDi manalanu bayaTiki rappiMchenu. 
నిరగ్మ 13:15 ఫరో మనలను పోనియయ్కుండ తన మనసుస్ను కఠినపరచుకొనగా యెహోవా 

మనుషుయ్ల తొలి సంతానమేమి జంతువుల తొలి సంతానమేమి ఐగుపుత్ దేశములో తొలి 

సంతానమంతయు సంహరించెను. ఆ హేతువు చేతను నేను మగదైన పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను 

యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంచుదును; అయితే నా కుమారులలో పర్తి తొలి సంతానము వెలయిచిచ్ 

విడిపించుదునని చెపప్వలెను. 
nirgama 13:15 pharO manalanu pOniyyakuMDa tana manassunu 
kaThinaparachukonagaa yehOvaa manushyula toli saMtaanamaemi 
jaMtuvula toli saMtaanamaemi aiguptu daeSamulO toli saMtaanamaMtayu 
saMhariMchenu. aa haetuvu chaetanu naenu magadaina prati tolichoolu 
pillanu yehOvaaku baligaa arpiMchudunu; ayitae naa kumaarulalO prati 
toli saMtaanamu velayichchi viDipiMchudunani cheppavalenu. 
నిరగ్మ 13:16 బాహుబలముచేత యెహోవా మనలను ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి రపిప్ంచెను గనుక ఆ 

సంగతి నీచేతిమీద సూచనగాను నీ కనున్ల మధయ్ లలాట పతిర్కగాను ఉండవలెను అని చెపెప్ను. 
nirgama 13:16 baahubalamuchaeta yehOvaa manalanu aiguptulOnuMDi 
bayaTiki rappiMchenu ganuka aa saMgati neechaetimeeda soochanagaanu 
nee kannula madhya lalaaTa patrikagaanu uMDavalenu ani cheppenu. 
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నిరగ్మ 13:17 మరియు ఫరో పర్జలను పోనియయ్గా దేవుడు ఈ పర్జలు యుదధ్ము చూచునపుప్డు 

వారు పశాచ్తాత్పపడి ఐగుపుత్కు తిరుగుదురేమో అనుకొని, ఫిలిషీత్యుల దేశము సమీపమైనను ఆ 

మారగ్మున వారిని నడిపింపలేదు.  
nirgama 13:17 mariyu pharO prajalanu pOniyyagaa daevuDu ee prajalu 
yuddhamu choochunappuDu vaaru paSchaattaapapaDi aiguptuku 
tiruguduraemO anukoni, philishteeyula daeSamu sameepamainanu aa 
maargamuna vaarini naDipiMpalaedu.  
నిరగ్మ 13:18 అయితే దేవుడు పర్జలను చుటుట్దారియగు ఎఱఱ్ సముదర్పు అరణయ్మారగ్మున 

నడిపించెను. ఇశార్యేలీయులు యుదధ్ సనన్దుధ్లై ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్రి. 
nirgama 13:18 ayitae daevuDu prajalanu chuTTudaariyagu e~r~ra 
samudrapu araNyamaargamuna naDipiMchenu. iSraayaeleeyulu yuddha 
sannaddhulai aiguptulOnuMDi vachchiri. 
నిరగ్మ 13:19 మరియు మోషే యోసేపు ఎముకలను తీసికొనివచెచ్ను. అతడు దేవుడు నిశచ్యముగా 

దరశ్నమిచుచ్ను; అపుప్డు మీరు నా ఎముకలను ఇకక్డనుండి తీసికొనిపోవలెనని ఇశార్యేలీయులచేత 

రూఢిగా పర్మాణము చేయించుకొని యుండెను. 
nirgama 13:19 mariyu mOshae yOsaepu emukalanu teesikonivachchenu. 
ataDu daevuDu niSchayamugaa darSanamichchunu; appuDu meeru naa 
emukalanu ikkaDanuMDi teesikonipOvalenani iSraayaeleeyulachaeta 
rooDhigaa pramaaNamu chaeyiMchukoni yuMDenu. 
నిరగ్మ 13:20 వారు సుకోక్తునుండి పర్యాణమైపోయి, అరణయ్ము దగగ్రనునన్ ఏతాములో దిగిరి. 
nirgama 13:20 vaaru sukkOtunuMDi prayaaNamaipOyi, araNyamu 
daggaranunna aetaamulO digiri. 
నిరగ్మ 13:21 వారు పగలు రాతిర్యు పర్యాణము చేయునటుల్గా యెహోవా తోర్వలో వారిని 

నడిపించుటకై పగటివేళ మేఘసత్ంభములోను, వారికి వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్వేళ అగిన్సత్ంభములోను 

ఉండి వారికి ముందుగా నడచుచు వచెచ్ను. 
nirgama 13:21 vaaru pagalu raatriyu prayaaNamu chaeyunaTlugaa yehOvaa 
trOvalO vaarini naDipiMchuTakai pagaTivaeLa maeghastaMbhamulOnu, 
vaariki velugichchuTaku raatrivaeLa agnistaMbhamulOnu uMDi vaariki 
muMdugaa naDachuchu vachchenu. 
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నిరగ్మ 13:22 ఆయన పగటివేళ మేఘసత్ంభమునైనను రాతిర్వేళ అగిన్సత్ంభమునైనను పర్జల 

యెదుటనుండి తొలగింపలేదు. 
nirgama 13:22 aayana pagaTivaeLa maeghastaMbhamunainanu 
r a a t r i v a e L a a g n i s t a M b h a m u n a i n a n u p r a j a l a y e d u T a n u M D i 
tolagiMpalaedu. 
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నిరగ్మ 14:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

nirgama 14:1 mariyu yehOvaa mOshaetO eelaagu selavichchenu 

నిరగ్మ 14:2 ఇశార్యేలీయులు తిరిగి పీహహీరోతు ఎదుటను, అనగా మిగోద్లుకు సముదర్మునకు 

మధయ్నునన్ బయలెస్ఫోను నెదుటను, దిగవలెనని వారితో చెపుప్ము; దాని యెదుటి సముదర్మునొదద్ 

వారు దిగవలెను 

nirgama 14:2 iSraayaeleeyulu tirigi peehaheerOtu eduTanu, anagaa 
migdOluku samudramunaku madhyanunna bayalsephOnu neduTanu, 
digavalenani vaaritO cheppumu; daani yeduTi samudramunodda vaaru 
digavalenu 

నిరగ్మ 14:3 ఫరో ఇశార్యేలీయులను గూరిచ్ వారు ఈ దేశములో చికుక్బడియునాన్రు; అరణయ్ము 

వారిని మూసివేసెనని అనుకొనును. 
nirgama 14:3 pharO iSraayaeleeyulanu goorchi vaaru ee daeSamulO 
chikkubaDiyunnaaru; araNyamu vaarini moosivaesenani anukonunu. 
నిరగ్మ 14:4 అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠిన పరచెదను; అతడు వారిని తరుమగా; నేను 

ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను మహిమ తెచుచ్కొందును; నేను యెహోవానని 

ఐగుపీత్యులందరు తెలిసికొందురనెను. వారు ఆలాగు దిగిరి 

nirgama 14:4 ayitae naenu pharO hRdayamunu kaThina parachedanu; 
ataDu vaarini tarumagaa; naenu pharOvalananu atani samasta saena 
v a l a n a n u m a h i m a t e c h c h u k o M d u n u ; n a e n u y e h O v a a n a n i 
aigupteeyulaMdaru telisikoMduranenu. vaaru aalaagu digiri 
నిరగ్మ 14:5 పర్జలు పారిపోయినటుట్ ఐగుపుత్ రాజునకు తెలుపబడినపుప్డు ఫరో హృదయమును 

అతని సేవకుల హృదయమును పర్జలకు విరోధముగా తిర్పప్బడి మనమెందుకీలాగు చేసితివిు? మన 

సేవలో నుండకుండ ఇశార్యేలీయులను ఎందుకు పోనిచిచ్తివిు అని చెపుప్కొనిరి. 
n i r g a m a 1 4 : 5 p r a j a l u p a a r i p O y i n a T T u a i g u p t u r a a j u n a k u 
telupabaDinappuDu pharO hRdayamunu atani saevakula hRdayamunu 
prajalaku virOdhamugaa trippabaDi manameMdukeelaagu chaesitiviu? 
mana saevalO nuMDakuMDa iSraayaeleeyulanu eMduku pOnichchitiviu 
ani cheppukoniri. 
నిరగ్మ 14:6 అంతట అతడు తన రథమును సిదధ్పరచుకొని, తన జనమును తనతోకూడ 

తీసికొనిపోయెను. 

Page  of 83 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

nirgama 14:6 aMtaTa ataDu tana rathamunu siddhaparachukoni, tana 
janamunu tanatOkooDa teesikonipOyenu. 
నిరగ్మ 14:7 మరియు అతడు శేర్షఠ్మైన ఆరు వందల రథములను ఐగుపుత్ రథములననిన్టిని వాటిలో 

పర్తిదానిమీద అధిపతులను తోడుకొనిపోయెను. 
nirgama 14:7 mariyu ataDu SraeshThamaina aaru vaMdala rathamulanu 
aiguptu rathamulananniTini vaaTilO pratidaanimeeda adhipatulanu 
tODukonipOyenu. 
నిరగ్మ 14:8 యెహోవా ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో హృదయమును కఠిన పరపగా అతడు 

ఇశార్యేలీయులను తరిమెను. అటుల్ ఇశార్యేలీయులు బలిమిచేత బయలు వెళుల్చుండిరి. 
nirgama 14:8 yehOvaa aiguptu raajaina pharO hRdayamunu kaThina 
parapagaa ataDu iSraayaeleeyulanu tarimenu. aTlu iSraayaeleeyulu 
balimichaeta bayalu veLluchuMDiri. 
నిరగ్మ 14:9 ఐగుపీత్యులు, అనగా ఫరో రథముల గుఱఱ్ములనిన్యు అతని గుఱఱ్పు రౌతులు అతని 

దండును వారిని తరిమి, బయలెస్ఫోను ఎదుటనునన్ పీహహీరోతునకు సమీపమైన సముదర్ము దగగ్ర 

వారు దిగియుండగా వారిని కలిసికొనిరి. 
nirgama 14:9 aigupteeyulu, anagaa pharO rathamula gu~r~ramulanniyu 
atani gu~r~rapu rautulu atani daMDunu vaarini tarimi, bayalsephOnu 
eduTanunna peehaheerOtunaku sameepamaina samudramu daggara vaaru 
digiyuMDagaa vaarini kalisikoniri. 
నిరగ్మ 14:10 ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు తమవెనుక 

వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి. 
nirgama 14:10 pharO sameepiMchuchuMDagaa iSraayaeleeyulu kannuletti 
aigupteeyulu tamavenuka vachchuTa choochi mikkili bhayapaDi 
yehOvaaku mo~rapeTTiri. 
నిరగ్మ 14:11 అంతట వారు మోషేతో ఐగుపుత్లో సమాధులు లేవని యీ యరణయ్ములో చచుచ్టకు 

మముమ్ను రపిప్ంచితివా? మముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి రపిప్ంచి మముమ్ను ఇటుల్ చేయనేల? 

nirgama 14:11 aMtaTa vaaru mOshaetO aiguptulO samaadhulu laevani yee 
yaraNyamulO chachchuTaku mammunu rappiMchitivaa? mammunu 
aiguptulOnuMDi bayaTiki rappiMchi mammunu iTlu chaeyanaela? 
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నిరగ్మ 14:12 మా జోలికి రావదుద్, ఐగుపీత్యులకు దాసులమగుదుమని ఐగుపుత్లో మేము నీతో 

చెపిప్నమాట యిదే గదా; మేము ఈ అరణయ్మందు చచుచ్టకంటె ఐగుపీత్యులకు దాసులమగుటయే 

మేలని చెపిప్రి. 
nirgama 14:12 maa jOliki raavaddu, aigupteeyulaku daasulamagudumani 
aiguptulO maemu neetO cheppinamaaTa yidae gadaa; maemu ee 
araNyamaMdu chachchuTakaMTe aigupteeyulaku daasulamaguTayae 
maelani cheppiri. 
నిరగ్మ 14:13 అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు రక్షణను మీరు 

ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి ఎనన్డును చూడరు. 
nirgama 14:13 aMduku mOshae bhayapaDakuDi, yehOvaa meeku naeDu 
kalugajaeyu rakshaNanu meeru ooraka niluchuMDi chooDuDi; meeru 
naeDu choochina aigupteeyulanu ikameedaTa mari ennaDunu chooDaru. 
నిరగ్మ 14:14 యెహోవా మీ పక్షమున యుదధ్ము చేయును, మీరు ఊరకయే యుండవలెనని 

పర్జలతో చెపెప్ను. 
nirgama 14:14 yehOvaa mee pakshamuna yuddhamu chaeyunu, meeru 
oorakayae yuMDavalenani prajalatO cheppenu. 
నిరగ్మ 14:15 అంతలో యెహోవా మోషేతో నీవేల నాకు మొఱ పెటుట్చునాన్వు? సాగిపోవుడి అని 

ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము.  
nirgama 14:15 aMtalO yehOvaa mOshaetO neevaela naaku mo~ra 
peTTuchunnaavu? saagipOvuDi ani iSraayaeleeyulatO cheppumu.  
నిరగ్మ 14:16 నీవు నీ కఱఱ్ను ఎతిత్ ఆ సముదర్మువైపు నీ చెయియ్ చాపి దాని పాయలుగా చేయుము, 

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన నేలమీద నడిచిపోవుదురు. 
nirgama 14:16 neevu nee ka~r~ranu etti aa samudramuvaipu nee cheyyi 
chaapi daani paayalugaa chaeyumu, appuDu iSraayaeleeyulu samudramu 
madhyanu aarina naelameeda naDichipOvuduru. 
నిరగ్మ 14:17 ఇదిగో నేను నేనే ఐగుపీత్యుల హృదయములను కఠిన పరుచుదును. వారు వీరిని 

తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను అతని రథముల వలనను అతని గుఱఱ్పు 

రౌతుల వలనను నాకు మహిమ తెచుచ్కొందును. 
nirgama 14:17 idigO naenu naenae aigupteeyula hRdayamulanu kaThina 
paruchudunu. vaaru veerini tarumuduru; naenu pharOvalananu atani 
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samasta saena valananu atani rathamula valananu atani gu~r~rapu rautula 
valananu naaku mahima techchukoMdunu. 
నిరగ్మ 14:18 నేను ఫరోవలనను అతని రథముల వలనను అతని గుఱఱ్పు రౌతుల వలనను మహిమ 

తెచుచ్కొనునపుప్డు నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను. 
nirgama 14:18 naenu pharOvalananu atani rathamula valananu atani 
gu~r~rapu rautula valananu mahima techchukonunappuDu naenu 
yehOvaanani aigupteeyulu telisikoMduranenu. 
నిరగ్మ 14:19 అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల యెదుట సమూహమునకు ముందుగా నడిచిన దేవదూత 

వారి వెనుకకుపోయి వారిని వెంబడించెను; ఆ మేఘసత్ంభము వారి యెదుటనుండి పోయి వారి వెనుక 

నిలిచెను 

nirgama 14:19 appuDu iSraayaeleeyula yeduTa samoohamunaku 
muMdugaa naDichina daevadoota vaari venukakupOyi vaarini 
veMbaDiMchenu; aa maeghastaMbhamu vaari yeduTanuMDi pOyi vaari 
venuka nilichenu 

నిరగ్మ 14:20 అది ఐగుపీత్యుల సేనకు ఇశార్యేలీయుల సేనకు నడుమ పర్వేశించెను; అది మేఘము 

గనుక వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాతిర్ అది వీరికి వెలుగిచెచ్ను గనుక ఆ రాతిర్ అంతయు 

ఐగుపీత్యుల సేన ఇశార్యేలీయులను సమీపించలేదు 

nirgama 14:20 adi aigupteeyula saenaku iSraayaeleeyula saenaku naDuma 
pravaeSiMchenu; adi maeghamu ganuka vaariki cheekaTi kaligenu gaani, 
raatri adi veeriki velugichchenu ganuka aa raatri aMtayu aigupteeyula 
saena iSraayaeleeyulanu sameepiMchalaedu 

నిరగ్మ 14:21 మోషే సముదర్మువైపు తన చెయియ్ చాపగా యెహోవా ఆ రాతిర్ అంతయు బలమైన 

తూరుప్గాలిచేత సముదర్మును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను. 
nirgama 14:21 mOshae samudramuvaipu tana cheyyi chaapagaa yehOvaa 
aa raatri aMtayu balamaina toorpugaalichaeta samudramunu tolagiMchi 
daanini aarina naelagaa chaesenu. 
నిరగ్మ 14:22 నీళుల్ విభజింపబడగా ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన నేలమీద 

నడిచిపోయిరి. ఆ నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను వారికి గోడవలె నుండెను. 
nirgama 14:22 neeLlu vibhajiMpabaDagaa iSraayaeleeyulu samudramu 
madhyanu aarina naelameeda naDichipOyiri. aa neeLlu vaari kuDi yeDama 
prakkalanu vaariki gODavale nuMDenu. 
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నిరగ్మ 14:23 ఐగుపీత్యులును ఫరో గుఱఱ్ములును రథములును రౌతులును వారిని తరిమి సముదర్ 

మధయ్మున చేరిరి. 
nirgama 14:23 aigupteeyulunu pharO gu~r~ramulunu rathamulunu 
rautulunu vaarini tarimi samudra madhyamuna chaeriri. 
నిరగ్మ 14:24 అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన సత్ంభమునుండి 

ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి 

nirgama 14:24 ayitae vaekuvajaamuna yehOvaa aa agni maeghamayamaina 
staMbhamunuMDi aigupteeyula daMDuvaipu choochi aigupteeyula 
daMDunu kalavaraparachi 
నిరగ్మ 14:25 వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి తోలుచుండిరి. 

అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా వారి పక్షమున 

మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి. 
nirgama 14:25 vaari ratha chakramulu ooDipaDunaTlu chaeyagaa vaaru 
bahu kashTapaDi tOluchuMDiri. appuDu aigupteeyulu iSraayaeleeyula 
yeduTanuMDi paaripOdamu raMDi; yehOvaa vaari pakshamuna manatO 
yuddhamu chaeyuchunnaaDani cheppukoniri. 
నిరగ్మ 14:26 అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుపీత్యుల మీదికిని వారి రథముల మీదికిని వారి 

రౌతుల మీదికిని నీళుల్ తిరిగివచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్ చాపుమనెను. 
nirgama 14:26 aMtalO yehOvaa mOshaetO aigupteeyula meedikini vaari 
rathamula meedikini vaari rautula meedikini neeLlu tirigivachchunaTlu 
samudramumeeda nee cheyyi chaapumanenu. 
నిరగ్మ 14:27 మోషే సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్ పొడిచినపుప్డు సముదర్ము అధిక 

బలముతో తిరిగి పొరెల్ను గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. అపుప్డు యెహోవా 

సముదర్ము మధయ్ను ఐగుపీత్యులను నాశము చేసెను. 
nirgama 14:27 mOshae samudramumeeda tana cheyyi chaapagaa proddu 
poDichinappuDu samudramu adhika balamutO tirigi porlenu ganuka 
aigupteeyulu adi choochi venukaku paaripOyiri. appuDu yehOvaa 
samudramu madhyanu aigupteeyulanu naaSamu chaesenu. 
నిరగ్మ 14:28 నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక సముదర్ములోనికి వచిచ్న 

ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు. 
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nirgama 14:28 neeLlu tirigivachchi aa rathamulanu rautulanu vaari venuka 
samudramulOniki vachchina pharOyokka sarvasaenanu kappivaesenu; 
vaarilO okkaDainanu migiliyuMDalaedu. 
నిరగ్మ 14:29 అయితే ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలను సముదర్ము మధయ్నునన్పుప్డు ఆ నీళుల్ వారి 

కుడి యెడమ పర్కక్లను గోడవలె నుండెను. 
nirgama 14:29 ayitae iSraayaeleeyulu aarina naelanu samudramu 
madhyanunnappuDu aa neeLlu vaari kuDi yeDama prakkalanu gODavale 
nuMDenu. 
నిరగ్మ 14:30 ఆ దినమున యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను. 

ఇశార్యేలీయులు చచిచ్న ఐగుపీత్యులను సముదర్తీరమున చూచిరి. 
nirgama 14:30 aa dinamuna yehOvaa aigupteeyula chaetilOnuMDi 
iSraayaeleeyulanu rakshiMchenu. iSraayaeleeyulu chachchina 
aigupteeyulanu samudrateeramuna choochiri. 
నిరగ్మ 14:31 యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు చూచిరి గనుక ఆ 

పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన మోషేయందును 

నమమ్కముంచిరి. 
nirgama 14:31 yehOvaa aigupteeyulaku chaesina goppa kaaryamunu 
iSraayaeleeyulu choochiri ganuka aa prajalu yehOvaaku bhayapaDi 
y e h O v a a y a M d u n u a a y a n a s a e v a k u D a i n a m O s h a e y a M d u n u 
nammakamuMchiri. 
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నిరగ్మ 15:1 అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయులును యెహోవాను గూరిచ్ యీ కీరత్న పాడిరి 

యెహోవాను గూరిచ్ గానము చేసెదను ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని 

రౌతును ఆయన సముదర్ములో పడదోర్సెను 

nirgama 15:1 appuDu mOshaeyu iSraayaeleeyulunu yehOvaanu goorchi yee 
keertana paaDiri yehOvaanu goorchi gaanamu chaesedanu aayana migula 
atiSayiMchi jayiMchenu gu~r~ramunu daani rautunu aayana 
samudramulO paDadrOsenu 

నిరగ్మ 15:2 యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. ఆయన నా 

దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను. 
nirgama 15:2 yehOvaayae naa balamu naa gaanamu aayana naaku 
rakshaNayu aayenu. aayana naa daevuDu aayananu varNiMchedanu 
aayana naa pitarula daevuDu aayana mahima nutiMchedanu. 
నిరగ్మ 15:3 యెహోవా యుదధ్శూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 
nirgama 15:3 yehOvaa yuddhaSooruDu yehOvaa ani aayanaku paeru. 
నిరగ్మ 15:4 ఆయన ఫరో రథములను అతని సేనను సముదర్ములో పడదోర్సెను అతని అధిపతులలో 

శేర్షుఠ్లు ఎఱఱ్ సముదర్ములో మునిగిపోయిరి 

nirgama 15:4 aayana pharO rathamulanu atani saenanu samudramulO 
paDadrOsenu atani adhipatulalO SraeshThulu e~r~ra samudramulO 
munigipOyiri 
నిరగ్మ 15:5 అగాధజలములు వారిని కపెప్ను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి. 
nirgama 15:5 agaadhajalamulu vaarini kappenu vaaru raativale 
aDugaMTipOyiri. 
నిరగ్మ 15:6 యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము 

శతుర్వుని చితకగొటుట్ను. 
nirgama 15:6 yehOvaa, nee dakshiNahastamu balamoMdi atiSayiMchunu 
yehOvaa, nee dakshiNahastamu Satruvuni chitakagoTTunu. 
నిరగ్మ 15:7 నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ కోపాగిన్ని 

రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును. 
nirgama 15:7 nee meediki laechuvaarini nee mahimaatiSayamu valana 
aNachivaeyuduvu nee kOpaagnini ragulajaeyuduvu adi vaarini chettavale 
dahiMchunu. 
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నిరగ్మ 15:8 నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను పర్వాహములు కుపప్గా 

నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడడ్కటెట్ను 

nirgama 15:8 nee naasikaaraMdhramula oopirivalana neeLlu raaSigaa 
koorchabaDenu pravaahamulu kuppagaa nilichenu agaadhajalamulu 
samudramu madhya gaDDakaTTenu 

నిరగ్మ 15:9 తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను వాటివలన నా ఆశ 

తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని శతుర్వనుకొనెను. 
nirgama 15:9 tar imedanu kal is ikoniyedanu dOpuDusommu 
paMchukoniyedanu vaaTivalana naa aaSa teerchukoniyedanu naa katti 
doosedanu naa cheyyi vaarini naaSanamu chaeyunani Satruvanukonenu. 
నిరగ్మ 15:10 నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా అగాధమైన 

నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి. 
nirgama 15:10 neevu nee gaalini visarajaesitivi samudramu vaarini 
kappenu vaaru mahaa agaadhamaina neeLlalO seesamuvale munigiri. 
నిరగ్మ 15:11 యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు మహానీయుడవు 

సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు 

n i r g a m a 1 5 : 1 1 y e h O v a a , v a e l p u l a l O n e e v a M T i v a a D e v a D u 
pariSuddhatanubaTTi neevu mahaaneeyuDavu stutikeertanalanubaTTi 
poojyuDavu adbhutamulu chaeyuvaaDavu neevaMTivaaDevaDu 

నిరగ్మ 15:12 నీ దకిష్ణహసత్మును చాపితివి భూమి వారిని మింగివేసెను. 
nirgama 15:12 nee dakshiNahastamunu chaapitivi bhoomi vaarini 
miMgivaesenu. 
నిరగ్మ 15:13 నీవు విమోచించిన యీ పర్జలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివి నీ బలముచేత వారిని నీ 

పరిశుదాధ్లయమునకు నడిపించితివి. 
nirgama 15:13 neevu vimOchiMchina yee prajalanu nee kRpachaeta 
tODukonipOtivi nee balamuchaeta vaarini nee pariSuddhaalayamunaku 
naDipiMchitivi. 
నిరగ్మ 15:14 జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును. 
nirgama 15:14 janamulu vini digulupaDunu philishtiya nivaasulaku 
vaedana kalugunu. 
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నిరగ్మ 15:15 ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషుఠ్లకు వణకు పుటుట్ను కనాను 

నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి కలుగును. 
nirgama 15:15 edOmu naayakulu kalavarapaDuduru mOyaabu 
balishThulaku vaNaku puTTunu kanaanu nivaasulaMdaru diguloMdi 
karigipOvuduru. bhayamu adhika bhayamu vaariki kalugunu. 
నిరగ్మ 15:16 యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ పర్జలు అదద్రికి 

చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు. 
nirgama 15:16 yehOvaa, nee prajalu addariki chaeruvaraku neevu 
s a M p a a d i M c h i n a y e e p r a j a l u a d d a r i k i c h a e r u v a r a k u n e e 
baahubalamuchaeta pagavaaru raativale kadalakuMduru. 
నిరగ్మ 15:17 నీవు నీ పర్జను తోడుకొని వచెచ్దవు యెహోవా, నీ సావ్సథ్య్మైన కొండమీద నా పర్భువా, 

నీవు నివసించుటకు నిరిమ్ంచుకొనిన చోటను 

nirgama 15:17 neevu nee prajanu tODukoni vachchedavu yehOvaa, nee 
svaasthyamaina koMDameeda naa prabhuvaa, neevu nivasiMchuTaku 
nirmiMchukonina chOTanu 

నిరగ్మ 15:18 నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. యెహోవా 

నిరంతరమును ఏలువాడు. 
nirgama 15:18 neechaetulu sthaapiMchina pariSuddhaalayamaMdu vaarini 
niluvapeTTedavu. yehOvaa niraMtaramunu aeluvaaDu. 
నిరగ్మ 15:19 ఫరో గుఱఱ్ములు అతని రథములు అతని రౌతులును సముదర్ములో దిగగా యెహోవా 

వారిమీదికి సముదర్ జలములను మళిల్ంచెను. అయితే ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన 

నేలమీద నడిచిరి. 
nirgama 15:19 pharO gu~r~ramulu atani rathamulu atani rautulunu 
samudramulO digagaa yehOvaa vaarimeediki samudra jalamulanu 
maLliMchenu. ayitae iSraayaeleeyulu samudramu madhyanu aarina 
naelameeda naDichiri. 
నిరగ్మ 15:20 మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను 

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా 

nirgama 15:20 mariyu aharOnu sahOdariyu pravaktriyunagu miryaamu 
taMburanu chaetapaTTukonenu. streelaMdaru taMburalatOnu 
naaTyamulatOnu aame veMbaDi veLlagaa 
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నిరగ్మ 15:21 మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను గానము చేయుడి 

ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో ఆయన 

పడదోర్సెను. 
nirgama 15:21 miryaamu vaaritO kalisi yiTlu pallavi yetti paaDenu 
yehOvaanu gaanamu chaeyuDi aayana migula atiSayiMchi jayiMchenu 
gu~r~ramunu daani rautunu samudramulO aayana paDadrOsenu. 
నిరగ్మ 15:22 మోషే ఎఱఱ్ సముదర్మునుండి జనులను సాగచేయగా వారు షూరు అరణయ్ములోనికి 

వెళిల్ దానిలో మూడు దినములు నడిచిరి; అచచ్ట వారికి నీళుల్ దొరకలేదు. అంతలో వారు మారాకు 

చేరిరి. 
nirgama 15:22 mOshae e~r~ra samudramunuMDi janulanu 
saagachaeyagaa vaaru shooru araNyamulOniki veLli daanilO mooDu 
dinamulu naDichiri; achchaTa vaariki neeLlu dorakalaedu. aMtalO vaaru 
maaraaku chaeriri. 
నిరగ్మ 15:23 మారా నీళుల్ చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళుల్ తార్గలేకపోయిరి. అందువలన దానికి మారా 

అను పేరు కలిగెను. 
nirgama 15:23 maaraa neeLlu chaedainavi ganuka vaaru aa neeLlu 
traagalaekapOyiri. aMduvalana daaniki maaraa anu paeru kaligenu. 
నిరగ్మ 15:24 పర్జలు మేమేమి తార్గుదుమని మోషేమీద సణగుకొనగా 

nirgama 15:24 prajalu maemaemi traagudumani mOshaemeeda 
saNagukonagaa 

నిరగ్మ 15:25 అతడు యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. అంతట యెహోవా అతనికి ఒక చెటుట్ను చూపెను. 

అది ఆ నీళల్లో వేసిన తరువాత నీళుల్ మధురములాయెను. అకక్డ ఆయన వారికి కటట్డను విధిని 

నిరణ్యించి, అకక్డ వారిని పరీకిష్ంచి 

nirgama 15:25 ataDu yehOvaaku mo~rapeTTenu. aMtaTa yehOvaa ataniki 
oka cheTTunu choopenu. adi aa neeLlalO vaesina taruvaata neeLlu 
madhuramulaayenu. akkaDa aayana vaariki kaTTaDanu vidhini 
nirNayiMchi, akkaDa vaarini pareekshiMchi 
నిరగ్మ 15:26 మీ దేవుడైన యెహోవా వాకుక్ను శర్దధ్గా విని ఆయన దృషిట్కి నాయ్యమైనది చేసి, 

ఆయన ఆజఞ్లకు విధేయులై ఆయన కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నడచినయెడల, నేను ఐగుపీత్యులకు 

కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియయ్ను; నినున్ సవ్సథ్పరచు యెహోవాను నేనే అనెను 
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nirgama 15:26 mee daevuDaina yehOvaa vaakkunu Sraddhagaa vini aayana 
dRshTiki nyaayamainadi chaesi, aayana aaj~nalaku vidhaeyulai aayana 
kaTTaDalanniTini anusariMchi naDachinayeDala, naenu aigupteeyulaku 
kalugajaesina rOgamulalO aediyu meeku raaniyyanu; ninnu 
svasthaparachu yehOvaanu naenae anenu 

నిరగ్మ 15:27 తరువాత వారు ఏలీమునకు వచిచ్రి; అకక్డ పండెర్ండు నీటి బుగగ్లును డెబబ్ది యీత 

చెటుల్ను ఉండెను. వారు అకక్డనే ఆ నీళల్యొదద్ దిగిరి. 
nirgama 15:27 taruvaata vaaru aeleemunaku vachchiri; akkaDa 
paMDreMDu neeTi buggalunu Debbadi yeeta cheTlunu uMDenu. vaaru 
akkaDanae aa neeLlayodda digiri. 
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నిరగ్మ 16:1 తరువాత ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయును ఏలీమునుండి పర్యాణమైపోయి, వారు 

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిన రెండవనెల పదునైదవ దినమున ఏలీమునకును సీనాయికిని 

మధయ్నునన్ సీను అరణయ్మునకు వచిచ్రి. 
nirgama 16:1 taruvaata iSraayaeleeyula samaajamaMtayunu 
aeleemunuMDi prayaaNamaipOyi, vaaru aiguptu daeSamulOnuMDi 
bayaludaerina reMDavanela padunaidava dinamuna aeleemunakunu 
seenaayikini madhyanunna seenu araNyamunaku vachchiri. 
నిరగ్మ 16:2 ఆ అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు మోషే అహరోనులమీద సణిగెను. 
nirgama 16:2 aa araNyamulO iSraayaeleeyula samaajamaMtayu mOshae 
aharOnulameeda saNigenu. 
నిరగ్మ 16:3 ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ కూరుచ్ండి తృపిత్గా 

ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ సరవ్సమాజమును ఆకలిచేత 

చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని వచిచ్తిరని వారితో ననగా 

nirgama 16:3 iSraayaeleeyulu maemu maaMsamu vaMDukonu 
kuMDalayodda koorchuMDi tRptigaa aahaaramu tinunappuDu yehOvaa 
chaetivalana aela chaavakapOtiviu? ee sarvasamaajamunu aakalichaeta 
chaMpuTaku ee araNyamulOniki mammunu akkaDanuMDi tODukoni 
vachchitirani vaaritO nanagaa 

నిరగ్మ 16:4 యెహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశమునుండి మీ కొరకు ఆహారమును 

కురిపించెదను; వారు నా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని పరీకిష్ంచునటుల్ 

ఈ పర్జలు వెళిల్ ఏనాటి బతెత్ము ఆనాడే కూరుచ్కొనవలెను. 
nirgama 16:4 yehOvaa mOshaenu choochi idigO naenu aakaaSamunuMDi 
mee koraku aahaaramunu kuripiMchedanu; vaaru naa dharmaSaastramu 
nanusariMchi naDuturO laedO ani naenu vaarini pareekshiMchunaTlu ee 
prajalu veLli aenaaTi battemu aanaaDae koorchukonavalenu. 
నిరగ్మ 16:5 మరియు ఆరవ దినమున వారు తెచుచ్కొనినదానిని సిదధ్పరచుకొనవలెను. వారు 

దినదినమున కూరుచ్కొనుదానికంటె అది రెండంతలై యుండవలెననెను. 
nirgama 16:5 mariyu aarava dinamuna vaaru techchukoninadaanini 
siddhaparachukonavalenu. vaaru dinadinamuna koorchukonudaanikaMTe 
adi reMDaMtalai yuMDavalenanenu. 
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నిరగ్మ 16:6 అపుప్డు మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయులందరితో యెహోవా ఐగుపుత్ 

దేశములోనుండి మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచెనని సాయంకాలమందు మీకు తెలియబడును. 
nirgama 16:6 appuDu mOshae aharOnulu iSraayaeleeyulaMdaritO yehOvaa 
aiguptu daeSamulOnuMDi mimmunu bayaTiki rappiMchenani 
saayaMkaalamaMdu meeku teliyabaDunu. 
నిరగ్మ 16:7 యెహోవామీద మీరు సణిగిన సణుగులను ఆయన వినుచునాన్డు; ఉదయమున మీరు 

యెహోవా మహిమను చూచెదరు, మేము ఏపాటివారము? మామీద సణుగనేల అనిరి. 
nirgama 16:7 yehOvaameeda meeru saNigina saNugulanu aayana 
vinuchunnaaDu; udayamuna meeru yehOvaa mahimanu choochedaru, 
maemu aepaaTivaaramu? maameeda saNuganaela aniri. 
నిరగ్మ 16:8 మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును ఉదయమున చాలినంత 

ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ సణుగులను యెహోవాయే 

వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా మీదనేగాని మామీద కాదనెను 

nirgama 16:8 mariyu mOshae meeru tinuTakai saayaMkaalamuna 
maaMsamunu udayamuna chaalinaMta aahaaramunu yehOvaa 
meekiyyagaanu, meeru aayanameeda saNugu mee saNugulanu yehOvaayae 
vinuchuMDagaanu, maemu aepaaTivaaramu? mee saNuguTa yehOvaa 
meedanaegaani maameeda kaadanenu 

నిరగ్మ 16:9 అంతట మోషే అహరోనుతో యెహోవా సనిన్ధికి సమీపించుడి; ఆయన మీ సణుగులను 

వినెనని నీవు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో చెపుప్మనెను.  
nirgama 16:9 aMtaTa mOshae aharOnutO yehOvaa sannidhiki 
sameepiMchuDi; aayana mee saNugulanu vinenani neevu iSraayaeleeyula 
sarvasamaajamutO cheppumanenu.  
నిరగ్మ 16:10 అటుల్ అహరోను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో మాటలాడుచుండగా వారు 

అరణయ్మువైపు చూచిరి, అపుప్డు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి కనబడెను. 
nirgama 16:10 aTlu aharOnu iSraayaeleeyula sarvasamaajamutO 
maaTalaaDuchuMDagaa vaaru araNyamuvaipu choochiri, appuDu 
yehOvaa mahima aa maeghamulO vaariki kanabaDenu. 
నిరగ్మ 16:11 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నేను ఇశార్యేలీయుల సణుగులను వింటిని 

nirgama 16:11 appuDu yehOvaa mOshaetO iTlanenu naenu iSraayaeleeyula 
saNugulanu viMTini 
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నిరగ్మ 16:12 నీవు సాయంకాలమున మీరు మాంసము తిందురు, ఉదయమున ఆహారముచేత 

తృపిత్పొందుదురు, అపుప్డు మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని మీరు తెలిసికొందురని వారితో 

చెపుప్మనెను. 
nirgama 16:12 neevu saayaMkaalamuna meeru maaMsamu tiMduru, 
udayamuna aahaaramuchaeta tRptipoMduduru, appuDu mee 
daevuDanaina yehOvaanu naenae ani meeru telisikoMdurani vaaritO 
cheppumanenu. 
నిరగ్మ 16:13 కాగా సాయంకాలమున పూరేడులు వచిచ్ వారి పాళెమును కపెప్ను, ఉదయమున 

మంచువారి పాళెము చుటుట్ పడియుండెను. 
nirgama 16:13 kaagaa saayaMkaalamuna pooraeDulu vachchi vaari 
paaLemunu kappenu, udayamuna maMchuvaari paaLemu chuTTu 
paDiyuMDenu. 
నిరగ్మ 16:14 పడిన ఆ మంచు ఇగిరిపోయిన తరువాత నూగు మంచువలె సనన్ని కణములు 

అరణయ్పు భూమిమీద కనబడెను. 
nirgama 16:14 paDina aa maMchu igiripOyina taruvaata noogu 
maMchuvale sannani kaNamulu araNyapu bhoomimeeda kanabaDenu. 
నిరగ్మ 16:15 ఇశార్యేలీయులు దాని చూచినపుప్డు అది ఏమైనది తెలియక ఇదేమి అని ఒకరితో 

ఒకరు చెపుప్కొనిరి. 
nirgama 16:15 iSraayaeleeyulu daani choochinappuDu adi aemainadi 
teliyaka idaemi ani okaritO okaru cheppukoniri. 
నిరగ్మ 16:16 మోషే ఇది తినుటకు యెహోవా మీకిచిచ్న ఆహారము. యెహోవా ఆజాఞ్పించినదేమనగా 

పర్తివాడును తనవారి భోజనమునకు, పర్తివాడు తన కుటుంబములోని తలకు ఒకొక్కక్ ఓమెరు 

చొపుప్న దాని కూరుచ్కొనవలెను , ఒకొక్కక్డు తన గుడారములో నునన్వారికొరకు 

కూరుచ్కొనవలెననెను. 
nirgama 16:16 mOshae idi tinuTaku yehOvaa meekichchina aahaaramu. 
yehOvaa aaj~naapiMchinadaemanagaa prativaaDunu tanavaari 
bhOjanamunaku, prativaaDu tana kuTuMbamulOni talaku okkokka Omeru 
choppuna daani koorchukonavalenu, okkokkaDu tana guDaaramulO 
nunnavaarikoraku koorchukonavalenanenu. 
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నిరగ్మ 16:17 ఇశార్యేలీయులు అటుల్ చేయగా కొందరు హెచుచ్గాను కొందరు తకుక్వగాను 

కూరుచ్కొనిరి. 
nirgama 16:17 iSraayaeleeyulu aTlu chaeyagaa koMdaru hechchugaanu 
koMdaru takkuvagaanu koorchukoniri. 
నిరగ్మ 16:18 వారు ఓమెరుతో కొలిచినపుప్డు హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి ఎకుక్వగా మిగులలేదు 

తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వకాలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి భోజనమునకు సరిగా 

కూరుచ్కొనియుండిరి. 
nirgama 16:18 vaaru OmerutO kol ichinappuDu hechchugaa 
k o o r c h u k o n i n a v a a n i k i e k k u v a g a a m i g u l a l a e d u t a k k u v a g a a 
koorchukoninavaaniki takkuvakaalaedu. vaaru tama tama yiMTivaari 
bhOjanamunaku sarigaa koorchukoniyuMDiri. 
నిరగ్మ 16:19 మరియు మోషే దీనిలో ఏమియు ఉదయమువరకు ఎవరును మిగులుచ్కొనకూడదని 

వారితో చెపెప్ను. 
nirgama 16:19 mariyu mOshae deenilO aemiyu udayamuvaraku evarunu 
migulchukonakooDadani vaaritO cheppenu. 
నిరగ్మ 16:20 అయితే వారు మోషే మాటవినక కొందరు ఉదయము వరకు దానిలో కొంచెము 

మిగులుచ్కొనగా అది పురుగుపటిట్ కంపు కొటెట్ను. మోషే వారిమీద కోపపడగా 

nirgama 16:20 ayitae vaaru mOshae maaTavinaka koMdaru udayamu 
varaku daanilO koMchemu migulchukonagaa adi purugupaTTi kaMpu 
koTTenu. mOshae vaarimeeda kOpapaDagaa 

నిరగ్మ 16:21 వారు అనుదినము ఉదయమున ఒకొక్కక్డు తన యింటివారి భోజనమునకు 

తగినటుట్గా కూరుచ్కొనిరి. ఎండ వేడిమికి అది కరిగెను. 
nirgama 16:21 vaaru anudinamu udayamuna okkokkaDu tana yiMTivaari 
bhOjanamunaku taginaTTugaa koorchukoniri. eMDa vaeDimiki adi 
karigenu. 
నిరగ్మ 16:22 ఆరవ దినమున వారు ఒకొక్కక్నికి రెండేసి ఓమెరుల చొపుప్న రెండంతలు ఆహారము 

కూరుచ్కొనినపుప్డు సమాజము యొకక్ అధికారులందరు వచిచ్ అది మోషేకు తెలిపిరి. 
nirgama 16:22 aarava dinamuna vaaru okkokkaniki reMDaesi Omerula 
choppuna reMDaMtalu aahaaramu koorchukoninappuDu samaajamu 
yokka adhikaarulaMdaru vachchi adi mOshaeku telipiri. 
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నిరగ్మ 16:23 అందుకు అతడు యెహోవా చెపిప్నమాట యిది; రేపు విశార్ంతిదినము, అది 

యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినము, మీరు కాలుచ్కొనవలసినది కాలుచ్కొనుడి, మీరు 

వండుకొనవలసినది వండుకొనుడి, ఉదయము వరకు మిగిలినదంతయు మీకొరకు ఉంచుకొనుడని 

వారితో చెపెప్ను 

nirgama 16:23 aMduku ataDu yehOvaa cheppinamaaTa yidi; raepu 
viSraaMtidinamu, adi yehOvaaku pariSuddhamaina viSraaMtidinamu, 
m e e r u k a a l c h u k o n a v a l a s i n a d i k a a l c h u k o n u D i , m e e r u 
vaMDukonavalasinadi vaMDukonuDi, udayamu varaku migilinadaMtayu 
meekoraku uMchukonuDani vaaritO cheppenu 

నిరగ్మ 16:24 మోషే ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు ఉదయము వరకు దానిని ఉంచుకొనిరి, అది 

కంపుకొటట్లేదు, దానికి పురుగు పటట్లేదు. 
nirgama 16:24 mOshae aaj~naapiMchinaTlu vaaru udayamu varaku 
daanini uMchukoniri, adi kaMpukoTTalaedu, daaniki purugu paTTalaedu. 
నిరగ్మ 16:25 మోషే నేడు దాని తినుడి, నేటి దినము యెహోవాకు విశార్ంతిదినము, నేడు అది 

బయట దొరకదు. 
nirgama 16:25 mOshae naeDu daani tinuDi, naeTi dinamu yehOvaaku 
viSraaMtidinamu, naeDu adi bayaTa dorakadu. 
నిరగ్మ 16:26 ఆరు దినములు దాని కూరుచ్కొనవలెను, విశార్ంతిదినమున అనగా ఏడవ దినమున 

అది దొరకదనెను. 
n i r g a m a 1 6 : 2 6 a a r u d i n a m u l u d a a n i k o o r c h u k o n a v a l e n u , 
viSraaMtidinamuna anagaa aeDava dinamuna adi dorakadanenu. 
నిరగ్మ 16:27 అటుల్ జరిగెను; పర్జలలో కొందరు ఏడవ దినమున దాని కూరుచ్కొన వెళల్గా 

వారికేమియు దొరకకపోయెను. 
nirgama 16:27 aTlu jarigenu; prajalalO koMdaru aeDava dinamuna daani 
koorchukona veLlagaa vaarikaemiyu dorakakapOyenu. 
నిరగ్మ 16:28 అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను మీరు ఎనాన్ళల్వరకు నా ఆజఞ్లను నా 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడువనొలల్రు? 

nirgama 16:28 aMduku yehOvaa mOshaetO iTlanenu meeru 
ennaaLlavaraku naa aaj~nalanu naa dharmaSaastramunu anusariMchi 
naDuvanollaru? 

Page  of 100 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

నిరగ్మ 16:29 చూడుడి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ విశార్ంతిదినమును ఆచరించుటకు సెలవిచెచ్ను 

గనుక ఆరవ దినమున రెండు దినముల ఆహారము మీకనుగర్హించుచునాన్డు. పర్తివాడును తన తన 

చోట నిలిచియుండవలెను. ఏడవ దినమున ఎవడును తన చోటనుండి బయలువెళల్కూడదనెను. 
nirgama 16:29 chooDuDi niSchayamugaa yehOvaa ee viSraaMtidinamunu 
aachariMchuTaku selavichchenu ganuka aarava dinamuna reMDu 
dinamula aahaaramu meekanugrahiMchuchunnaaDu. prativaaDunu tana 
tana chOTa nilichiyuMDavalenu. aeDava dinamuna evaDunu tana 
chOTanuMDi bayaluveLlakooDadanenu. 
నిరగ్మ 16:30 కాబటిట్ యేడవ దినమున పర్జలు విశర్మించిరి. 
nirgama 16:30 kaabaTTi yaeDava dinamuna prajalu viSramiMchiri. 
నిరగ్మ 16:31 ఇశార్యేలీయులు దానికి మనాన్ అను పేరు పెటిట్రి. అది తెలల్ని కొతిమెర గింజవలె 

నుండెను. దాని రుచి తేనెతో కలిపిన అపూపములవలె నుండెను. 
nirgama 16:31 iSraayaeleeyulu daaniki mannaa anu paeru peTTiri. adi 
tellani kotimera giMjavale nuMDenu. daani ruchi taenetO kalipina 
apoopamulavale nuMDenu. 
నిరగ్మ 16:32 మరియు మోషే ఇటల్నెను యెహోవా ఆజాఞ్పించినదేమనగా నేను ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచినపుప్డు అరణయ్ములో తినుటకు నేను మీకిచిచ్న ఆహారమును మీ 

వంశసుథ్లు చూచునటుల్, వారు తమయొదద్ ఉంచుకొనుటకు దానితో ఒక ఓమెరు పటుట్ పాతర్ను 

నింపుడనెను. 
n i r g a m a 1 6 : 3 2 m a r i y u m O s h a e i T l a n e n u y e h O v a a 
aaj~naapiMchinadaemanagaa naenu aiguptu daeSamunuMDi mimmunu 
bayaTiki rappiMchinappuDu araNyamulO tinuTaku naenu meekichchina 
aahaaramunu mee vaMSasthulu choochunaTlu, vaaru tamayodda 
uMchukonuTaku daanitO oka Omeru paTTu paatranu niMpuDanenu. 
నిరగ్మ 16:33 కాబటిట్ మోషే అహరోనుతో నీవు ఒక గినెన్ను తీసికొని, దానిలో ఒక ఓమెరు మనాన్ను 

పోసి, మీ వంశసుథ్లు తమయొదద్ ఉంచుకొనుటకు యెహోవా సనిన్ధిలో దాని ఉంచుమనెను. 
nirgama 16:33 kaabaTTi mOshae aharOnutO neevu oka ginnenu teesikoni, 
daanilO oka Omeru mannaanu pOsi, mee vaMSasthulu tamayodda 
uMchukonuTaku yehOvaa sannidhilO daani uMchumanenu. 
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నిరగ్మ 16:34 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఉంచబడుటకు సాక్షయ్పు మందసము ఎదుట 

అహరోను దాని పెటెట్ను. 
nirgama 16:34 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu uMchabaDuTaku 
saakshyapu maMdasamu eduTa aharOnu daani peTTenu. 
నిరగ్మ 16:35 ఇశార్యేలీయులు నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచుచ్ నలుబది యేండుల్ 

మనాన్నే తినుచుండిరి; వారు కనాను దేశపు పొలిమేరలు చేరువరకు మనాన్ను తినిరి. 
nirgama 16:35 iSraayaeleeyulu nivasiMpavalasina daeSamunaku taamu 
vachchu nalubadi yaeMDlu mannaanae tinuchuMDiri; vaaru kanaanu 
daeSapu polimaeralu chaeruvaraku mannaanu tiniri. 
నిరగ్మ 16:36 ఓమెరు అనగా ఏపాలో దశమ భాగము. 
nirgama 16:36 Omeru anagaa aepaalO daSama bhaagamu. 
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నిరగ్మ 17:1 తరువాత ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము యెహోవా మాటచొపుప్న తమ 

పర్యాణములలో సీను అరణయ్మునుండి పర్యాణమైపోయి రెఫీదీములో దిగిరి. పర్జలు తమకు తార్గ 

నీళుల్ లేనందున 

nirgama 17:1 taruvaata iSraayaeleeyula sarvasamaajamu yehOvaa 
maaTachoppuna tama prayaaNamulalO seenu araNyamunuMDi 
prayaaNamaipOyi repheedeemulO digiri. prajalu tamaku traaga neeLlu 
laenaMduna 

నిరగ్మ 17:2 మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళిల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు నాతో 

వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను. 
nirgama 17:2 mOshaetO vaadiMchuchu traaguTaku maaku neeLlimmani 
aDugagaa mOshae meeru naatO vaadiMpanaela, yehOvaanu 
SOdhiMpanaela ani vaaritO cheppenu. 
నిరగ్మ 17:3 అకక్డ పర్జలు నీళుల్లేక దపిప్గొని మోషేమీద సణుగుచు ఇదెందుకు? మముమ్ను మా 

పిలల్లను మా పశువులను దపిప్చేత చంపుటకు ఐగుపుత్లోనుండి ఇకక్డికి తీసికొనివచిచ్తిరనిరి. 
nirgama 17:3 akkaDa prajalu neeLlulaeka dappigoni mOshaemeeda 
saNuguchu ideMduku? mammunu maa pillalanu maa paSuvulanu 
d a p p i c h a e t a c h a M p u T a k u a i g u p t u l O n u M D i i k k a D i k i 
teesikonivachchitiraniri. 
నిరగ్మ 17:4 అపుప్డు మోషే యెహోవాకు మొఱపెటుట్చు ఈ పర్జలను నేనేమి చేయుదును? 

కొంతసేపటికి ననున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురనెను. 
nirgama 17:4 appuDu mOshae yehOvaaku mo~rapeTTuchu ee prajalanu 
naenaemi chaeyudunu? koMtasaepaTiki nannu raaLlatO koTTi 
chaMpuduranenu. 
నిరగ్మ 17:5 అందుకు యెహోవా నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరిని తీసికొని పర్జలకు 

ముందుగా పొముమ్; నీవు నదిని కొటిట్న నీ కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని పొముమ్  
nirgama 17:5 aMduku yehOvaa neevu iSraayaeleeyula peddalalO koMdarini 
teesikoni prajalaku muMdugaa pommu; neevu nadini koTTina nee 
ka~r~ranu chaetapaTTukoni pommu  
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నిరగ్మ 17:6 ఇదిగో అకక్డ హోరేబులోని బండమీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలిచెదను; నీవు ఆ బండను 

కొటట్గా పర్జలు తార్గుటకు దానిలోనుండి నీళుల్ బయలుదేరునని మోషేతో సెలవియయ్గా మోషే 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్ల కనున్ల యెదుట అటుల్ చేసెను. 
nirgama 17:6 idigO akkaDa hOraebulOni baMDameeda naenu neeku 
edurugaa nilichedanu; neevu aa baMDanu koTTagaa prajalu traaguTaku 
daanilOnuMDi neeLlu bayaludaerunani mOshaetO selaviyyagaa mOshae 
iSraayaeleeyula peddala kannula yeduTa aTlu chaesenu. 
నిరగ్మ 17:7 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు చేసిన వాదమును బటిట్యు యెహోవా మన మధయ్ ఉనాన్డో 

లేడో అని వారు యెహోవాను శోధించుటను బటిట్యు అతడు ఆ చోటికి మసాస్ అనియు మెరీబా 

అనియు పేరుల్ పెటెట్ను. 
nirgama 17:7 appuDu iSraayaeleeyulu chaesina vaadamunu baTTiyu 
yehOvaa mana madhya unnaaDO laeDO ani vaaru yehOvaanu 
SOdhiMchuTanu baTTiyu ataDu aa chOTiki massaa aniyu mereebaa aniyu 
paerlu peTTenu. 
నిరగ్మ 17:8 తరువాత అమాలేకీయులు వచిచ్ రెఫీదీములో ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా 

nirgama 17:8 taruvaata amaalaekeeyulu vachchi repheedeemulO 
iSraayaeleeyulatO yuddhamu chaeyagaa 

నిరగ్మ 17:9 మోషే యెహోషువతో మనకొరకు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి వారిని తీసికొని బయలువెళిల్ 

అమాలేకీయులతో యుదధ్ము చేయుము; రేపు నేను దేవుని కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని ఆ కొండ శిఖరముమీద 

నిలిచెదననెను. 
nirgama 17:9 mOshae yehOshuvatO manakoraku manushyulanu 
aerparachi vaarini teesikoni bayaluveLli amaalaekeeyulatO yuddhamu 
chaeyumu; raepu naenu daevuni ka~r~ranu chaetapaTTukoni aa koMDa 
Sikharamumeeda nilichedananenu. 
నిరగ్మ 17:10 యెహోషువ మోషే తనతో చెపిప్నటుల్ చేసి అమాలేకీయులతో యుదధ్మాడెను; మోషే 

అహరోను, హూరు అనువారు ఆ కొండ శిఖరమెకిక్రి 

nirgama 17:10 yehOshuva mOshae tanatO cheppinaTlu chaesi 
amaalaekeeyulatO yuddhamaaDenu; mOshae aharOnu, hooru anuvaaru aa 
koMDa Sikharamekkiri 

Page  of 105 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

నిరగ్మ 17:11 మోషే తన చెయియ్ పైకెతిత్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గెలిచిరి; మోషే తన చెయియ్ 

దింపినపుప్డు అమాలేకీయులు గెలిచిరి, 
nirgama 17:11 mOshae tana cheyyi paikettinappuDu iSraayaeleeyulu 
gelichiri; mOshae tana cheyyi diMpinappuDu amaalaekeeyulu gelichiri, 
నిరగ్మ 17:12 మోషే చేతులు బరువెకక్గా వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ అతడు దానిమీద 

కూరుచ్ండుటకై దానివేసిరి. అహరోను హూరులు ఒకడు ఈ పర్కక్ను ఒకడు ఆ పర్కక్ను అతని 

చేతులను ఆదుకొనగా అతని చేతులు సూరుయ్డు అసత్మించువరకు నిలుకడగా ఉండెను. 
nirgama 17:12 mOshae chaetulu baruvekkagaa vaaru oka raayi 
teesikonivachchi ataDu daanimeeda koorchuMDuTakai daanivaesiri. 
aharOnu hoorulu okaDu ee prakkanu okaDu aa prakkanu atani chaetulanu 
aadukonagaa atani chaetulu sooryuDu astamiMchuvaraku nilukaDagaa 
uMDenu. 
నిరగ్మ 17:13 అటుల్ యెహోషువ కతిత్వాడిచేత అమాలేకు రాజును అతని జనులను గెలిచెను. 
nirgama 17:13 aTlu yehOshuva kattivaaDichaeta amaalaeku raajunu atani 
janulanu gelichenu. 
నిరగ్మ 17:14 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు ఆకాశముకిర్ంద 

నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి యెహోషువకు 

వినిపించుము 

nirgama 17:14 appuDu yehOvaa mOshaetO niTlanenu naenu 
amaalaekeeyula paeru aakaaSamukriMda nuMDakuMDa bottigaa 
tuDichivaeyudunu ganuka j~naapakaarthamugaa graMdhamulO deeni 
vraasi yehOshuvaku vinipiMchumu 

నిరగ్మ 17:15 తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని పేరు పెటిట్ 
nirgama 17:15 taruvaata mOshae oka balipeeThamunu kaTTi daaniki 
yehOvaa nissee ani paeru peTTi 
నిరగ్మ 17:16 అమాలేకీయులు తమ చేతిని యెహోవా సింహాసనమునకు విరోధముగా ఎతిత్రి గనుక 

యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తరతరముల వరకు యుదధ్మనెను. 
nirgama 17:16 amaalaekeeyulu tama chaetini yehOvaa siMhaasanamunaku 
virOdhamugaa ettiri ganuka yehOvaaku amaalaekeeyulatO tarataramula 
varaku yuddhamanenu. 
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నిరగ్మ 18:1 దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు, యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు, మిదాయ్ను యాజకుడును మోషే 

మామయునైన యితోర్ వినినపుప్డు 

nirgama 18:1 daevuDu mOshaekunu tana prajalaina iSraayaeleeyulakunu 
chaesinadaMtayu, yehOvaa iSraayaeleeyulanu aiguptunuMDi velupaliki 
rappiMchina saMgatiyu, midyaanu yaajakuDunu mOshae maamayunaina 
yitrO vininappuDu 

నిరగ్మ 18:2 మోషే మామయైన ఆ యితోర్ తనయొదద్కు పంపబడిన మోషే భారయ్యైన సిపోప్రాను 

ఆమె యిదద్రి కుమారులను తోడుకొనివచెచ్ను. 
nirgama 18:2 mOshae maamayaina aa yitrO tanayoddaku paMpabaDina 
mOshae bhaaryayaina sippOraanu aame yiddari kumaarulanu 
tODukonivachchenu. 
నిరగ్మ 18:3 అతడు అనయ్దేశములో నేను పరదేశిననుకొని వారిలో ఒకనికి గేరోష్ము అని పేరు పెటెట్ను. 
nirgama 18:3 ataDu anyadaeSamulO naenu paradaeSinanukoni vaarilO 
okaniki gaershOmu ani paeru peTTenu. 
నిరగ్మ 18:4 నా తండిర్ దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో కతిత్వాతనుండి ననున్ తపిప్ంచెననుకొని 

రెండవవానికి ఎలీయెజెరని పేరు పెటెట్ను. 
nirgama 18:4 naa taMDri daevuDu naaku sahaayamai pharO 
kattivaatanuMDi nannu tappiMchenanukoni reMDavavaaniki eleeyejerani 
paeru peTTenu. 
నిరగ్మ 18:5 మోషే మామయైన యితోర్ అతని కుమారులనిదద్రిని అతని భారయ్ను తోడుకొని 

అరణయ్ములో దేవుని పరవ్తము దగగ్ర దిగిన మోషే యొదద్కు వచెచ్ను. 
nirgama 18:5 mOshae maamayaina yitrO atani kumaarulaniddarini atani 
bhaaryanu tODukoni araNyamulO daevuni parvatamu daggara digina 
mOshae yoddaku vachchenu. 
నిరగ్మ 18:6 యితోర్ అను నీ మామనైన నేనును నీ భారయ్యు ఆమెతో కూడ ఆమె యిదద్రు 

కుమారులును నీయొదద్కు వచిచ్యునాన్మని మోషేకు వరత్మానము పంపగా 

nirgama 18:6 yitrO anu nee maamanaina naenunu nee bhaaryayu aametO 
kooDa aame yiddaru kumaarulunu neeyoddaku vachchiyunnaamani 
mOshaeku vartamaanamu paMpagaa 
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నిరగ్మ 18:7 మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ పెటుట్కొనెను. వారు 

ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి. 
nirgama 18:7 mOshae tana maamanu edurkona pOyi vaMdanamu chaesi 
atani muddu peTTukonenu. vaaru okari kshaemamu okaru telisikoni 
guDaaramulOniki vachchiri. 
నిరగ్మ 18:8 తరువాత మోషే యెహోవా ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఫరోకును ఐగుపీత్యులకును 

చేసినదంతయు, తోర్వలో తమకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను, యెహోవా తముమ్ను విడిపించిన 

సంగతియు తన మామతో వివరించి చెపెప్ను. 
nirgama 18:8 taruvaata mOshae yehOvaa iSraayaeleeyula koraku 
pharOkunu aigupteeyulakunu chaesinadaMtayu, trOvalO tamaku 
vachchina kashTamu yaavattunu, yehOvaa tammunu viDipiMchina 
saMgatiyu tana maamatO vivariMchi cheppenu. 
నిరగ్మ 18:9 యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి విడిపించి ఇశార్యేలీయులకు చేసిన 

మేలంతటినిగూరిచ్ యితోర్ సంతోషించెను. 
nirgama 18:9 yehOvaa aigupteeyula chaetilOnuMDi viDipiMchi 
iSraayaeleeyulaku chaesina maelaMtaTinigoorchi yitrO saMtOshiMchenu. 
నిరగ్మ 18:10 మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను 

విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా సుత్తింపబడునుగాక. 
nirgama 18:10 mariyu yitrO aigupteeyula chaetilOnuMDiyu pharO 
chaetilOnuMDiyu mimmunu viDipiMchi, aigupteeyula chaetikriMdanuMDi 
ee prajalanu viDipiMchina yehOvaa stutiMpabaDunugaaka. 
నిరగ్మ 18:11 ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ ఆయన 

చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు తెలిసినదనెను. 
nirgama 18:11 aigupteeyulu garviMchi iSraayaeleeyulameeda chaesina 
daurjanyamunubaTTi aayana chaesinadaani choochi, yehOvaa samasta 
daevatalakaMTe goppavaaDani yippuDu naaku telisinadanenu. 
నిరగ్మ 18:12 మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను దేవునికరిప్ంపగా 

అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని భోజనము 

చేయవచిచ్రి. 
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nirgama 18:12 mariyu mOshae maamayaina yitrO oka dahanabalini 
b a l u l a n u d a e v u n i k a r p i M p a g a a a h a r O n u n u i S r a a y a e l e e y u l a 
peddalaMdarunu mOshae maamatO daevuni sannidhini bhOjanamu 
chaeyavachchiri. 
నిరగ్మ 18:13 మరునాడు మోషే పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకు కూరుచ్ండగా, ఉదయము 

మొదలుకొని సాయంకాలము వరకు పర్జలు మోషేయొదద్ నిలిచియుండిరి. 
nirgama 18:13 marunaaDu mOshae prajalaku nyaayamu teerchuTaku 
koorchuMDagaa, udayamu modalukoni saayaMkaalamu varaku prajalu 
mOshaeyodda nilichiyuMDiri. 
నిరగ్మ 18:14 మోషే పర్జలకు చేసినదంతయు అతని మామ చూచి నీవు ఈ పర్జలకు చేయుచునన్ 

యీ పని ఏమిటి? ఉదయము మొదలుకొని సాయంకాలము వరకు నీవు మాతర్ము కూరుచ్ండగా 

పర్జలందరు నీయొదద్ నిలిచియుండనేల అని అడుగగా 

nirgama 18:14 mOshae prajalaku chaesinadaMtayu atani maama choochi 
neevu ee prajalaku chaeyuchunna yee pani aemiTi? udayamu modalukoni 
saayaMkaalamu varaku neevu maatramu koorchuMDagaa prajalaMdaru 
neeyodda nilichiyuMDanaela ani aDugagaa 

నిరగ్మ 18:15 మోషే దేవుని తీరుప్ తెలిసికొనుటకు పర్జలు నాయొదద్కు వచెచ్దరు. 
nirgama 18:15 mOshae daevuni teerpu telisikonuTaku prajalu naayoddaku 
vachchedaru. 
నిరగ్మ 18:16 వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను వారి విషయము 

నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి తెలుపుచునాన్నని తన మామతో 

చెపెప్ను. 
nirgama 18:16 vaariki vyaajyemu aedainanu kaliginayeDala naayoddaku 
vachchedaru. naenu vaari vishayamu nyaayamu teerchi, daevuni 
kaTTaDalanu aayana dharmaSaastravidhulanu vaariki telupuchunnaanani 
tana maamatO cheppenu. 
నిరగ్మ 18:17 అందుకు మోషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు; 
nirgama 18:17 aMduku mOshae maama atanitO neevu chaeyuchunna pani 
maMchidi kaadu; 

నిరగ్మ 18:18 నీవును నీతో నునన్ యీ పర్జలును నిశచ్యముగా నలిగిపోవుదురు; ఈ పని నీకు 

మికిక్లి భారము, అది నీవు ఒకక్డవే చేయచాలవు. 
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nirgama 18:18 neevunu neetO nunna yee prajalunu niSchayamugaa 
naligipOvuduru; ee pani neeku mikkili bhaaramu, adi neevu okkaDavae 
chaeyachaalavu. 
నిరగ్మ 18:19 కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు నీకు 

తోడైయుండును, పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని 

యొదద్కు తేవలెను. 
nirgama 18:19 kaabaTTi naa maaTa vinumu. naenu neekoka aalOchana 
cheppedanu. daevuDu neeku tODaiyuMDunu, prajala pakshamuna neevu 
daevuni samukhamaMdu uMDi vaari vyaajyemulanu daevuni yoddaku 
taevalenu. 
నిరగ్మ 18:20 నీవు వారికి ఆయన కటట్డలను ధరమ్శాసత్రవిధులను బోధించి, వారు నడవవలసిన 

తోర్వను వారు చేయవలసిన కారయ్ములను వారికి తెలుపవలెను. 
n i r g a m a 1 8 : 2 0 n e e v u v a a r i k i a a y a n a k a T T a D a l a n u 
dharmaSaastravidhulanu bOdhiMchi, vaaru naDavavalasina trOvanu vaaru 
chaeyavalasina kaaryamulanu vaariki telupavalenu. 
నిరగ్మ 18:21 మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, 

లంచగొండులుకాని మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి 

ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను 

నియమింపవలెను. 
nirgama 18:21 mariyu neevu prajalaMdarilO saamarthyamu daivabhakti 
satyaasakti kaligi, laMchagoMDulukaani manushyulanu aerparachukoni, 
vaeyimaMdiki okanigaanu, noorumaMdiki okanigaanu, aebadimaMdiki 
okanigaanu, padimaMdiki okanigaanu, vaarimeeda nyaayaadhipatulanu 
niyamiMpavalenu. 
నిరగ్మ 18:22 వారు ఎలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరచ్వలెను. అయితే గొపప్ వాయ్జెయ్ములనిన్టిని 

నీయొదద్కు తేవలెను. పర్తి అలప్ విషయమును వారే తీరచ్వచుచ్ను. అటుల్ వారు నీతో కూడ ఈ 

భారమును మోసినయెడల నీకు సుళువుగా ఉండును. 
nirgama 18:22 vaaru ellappuDunu prajalaku nyaayamu teerchavalenu. 
ayitae goppa vyaajyemulanniTini neeyoddaku taevalenu. prati alpa 
vishayamunu vaarae teerchavachchunu. aTlu vaaru neetO kooDa ee 
bhaaramunu mOsinayeDala neeku suLuvugaa uMDunu. 
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నిరగ్మ 18:23 దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని చేయుచు దాని 

భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు సమాధానముగా వెళుల్దురని 

చెపెప్ను.  
nirgama 18:23 daevuDu eelaagu chaeyuTaku neeku selavichchinayeDala 
neevu ee pani chaeyuchu daani bhaaramunu sahiMpagalavu. mariyu ee 
prajalaMdaru tama tama chOTlaku samaadhaanamugaa veLludurani 
cheppenu.  
నిరగ్మ 18:24 మోషే తన మామ మాట విని అతడు చెపిప్నదంతయు చేసెను. 
nirgama 18:24 mOshae tana maama maaTa vini ataDu cheppinadaMtayu 
chaesenu. 
నిరగ్మ 18:25 ఇశార్యేలీయులందరిలో సామరథ్య్ముగల మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వెయియ్మందికి 

ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, 

నాయ్యాధిపతులను ఏరాప్టు చేసి వారిని పర్జలమీద పర్ధానులనుగా నియమించెను. 
nirgama 18:25 iSraayaeleeyulaMdarilO saamarthyamugala manushyulanu 
aerparachukoni, veyyimaMdiki okanigaanu, noorumaMdiki okanigaanu, 
a e b a d i m a M d i k i o k a n i g a a n u , p a d i m a M d i k i o k a n i g a a n u , 
nyaayaadhipatulanu aerpaaTu chaes i vaar ini pra ja lameeda 
pradhaanulanugaa niyamiMchenu. 
నిరగ్మ 18:26 వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్వారు. వారు కఠిన వాయ్జెయ్ములను మోషే 

యొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్ వాయ్జెయ్ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి. 
nirgama 18:26 vaarellappuDunu prajalaku nyaayamu teerchuvaaru. vaaru 
kaThina vyaajyemulanu mOshae yoddaku techchuchu, svalpa 
vyaajyemulanu taamae teerchuchuvachchiri. 
నిరగ్మ 18:27 తరువాత మోషే తన మామను పంపివేయగా అతడు తన సవ్దేశమునకు వెళె ల్ను. 
nirgama 18:27 taruvaata mOshae tana maamanu paMpivaeyagaa ataDu 
tana svadaeSamunaku veLlenu. 
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నిరగ్మ 19:1 ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవ నెలలో, వారు 

బయలుదేరిననాడే మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్రి. 
nirgama 19:1 iSraayaeleeyulu aiguptu daeSamunuMDi bayaludaerina 
mooDava nelalO, vaaru bayaludaerinanaaDae mooDava nela 
aaraMbhadinamaMdae, vaaru seenaayi araNyamunaku vachchiri. 
నిరగ్మ 19:2 వారు రెఫీదీమునుండి బయలుదేరి సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్ ఆ అరణయ్మందు దిగిరి. 

అకక్డ ఆ పరవ్తము ఎదుట ఇశార్యేలీయులు విడసిరి. 
nirgama 19:2 vaaru repheedeemunuMDi bayaludaeri seenaayi 
araNyamunaku vachchi aa araNyamaMdu digiri. akkaDa aa parvatamu 
eduTa iSraayaeleeyulu viDasiri. 
నిరగ్మ 19:3 మోషే దేవుని యొదద్కు ఎకిక్ పోవగా యెహోవా ఆ పరవ్తమునుండి అతని పిలిచి నీవు 

యాకోబు కుటుంబికులతో ముచచ్టించి ఇశార్యేలీయులకు తెలుపవలసినదేమనగా 

nirgama 19:3 mOshae daevuni yoddaku ekki pOvagaa yehOvaa aa 
parvatamunuMDi atani pilichi neevu yaakObu kuTuMbikulatO 
muchchaTiMchi iSraayaeleeyulaku telupavalasinadaemanagaa 

నిరగ్మ 19:4 నేను ఐగుపీత్యులకు ఏమి చేసితినో, మిముమ్ను గదద్ రెకక్లమీద మోసి నాయొదద్కు 

మిముమ్ నెటుల్ చేరుచ్కొంటినో మీరు చూచితిరి. 
nirgama 19:4 naenu aigupteeyulaku aemi chaesitinO, mimmunu gadda 
rekkalameeda mOsi naayoddaku mimmu neTlu chaerchukoMTinO meeru 
choochitiri. 
నిరగ్మ 19:5 కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరు 

సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు. 
nirgama 19:5 kaagaa meeru naa maaTa Sraddhagaa vini naa nibaMdhana 
nanusariMchi naDichinayeDala meeru samastadaeSa janulalO naaku 
svakeeya saMpaadyamaguduru. 
నిరగ్మ 19:6 సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన రాజయ్ముగాను 

పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన మాటలు ఇవే 

అని చెపప్గా 

nirgama 19:6 samasta bhoomiyu naadaegadaa. meeru naaku yaajaka 
roopakamaina raajyamugaanu pariSuddhamaina janamugaanu uMdurani 
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cheppumu; neevu iSraayaeleeyulatO palukavalasina maaTalu ivae ani 
cheppagaa 

నిరగ్మ 19:7 మోషే వచిచ్ పర్జల పెదద్లను పిలిపించి యెహోవా తన కాజాఞ్పించిన ఆ మాటలనిన్యు 

వారియెదుట తెలియపరచెను. 
nirgama 19:7 mOshae vachchi prajala peddalanu pilipiMchi yehOvaa tana 
kaaj~naapiMchina aa maaTalanniyu vaariyeduTa teliyaparachenu. 
నిరగ్మ 19:8 అందుకు పర్జలందరు యెహోవా చెపిప్నదంతయు చేసెదమని యేకముగా ఉతత్రమిచిచ్రి. 

అపుప్డు మోషే తిరిగివెళిల్ పర్జల మాటలను యెహోవాకు తెలియచేసెను. 
nirgama 19:8 aMduku prajalaMdaru yehOvaa cheppinadaMtayu 
chaesedamani yaekamugaa uttaramichchiri. appuDu mOshae tirigiveLli 
prajala maaTalanu yehOvaaku teliyachaesenu. 
నిరగ్మ 19:9 యెహోవా మోషేతో ఇదిగో నేను నీతో మాటలాడునపుప్డు పర్జలు విని నిరంతరము 

నీయందు నమమ్కముంచునటుల్ నేను కారు మబుబ్లలో నీయొదద్కు వచెచ్దనని చెపెప్ను. మోషే పర్జల 

మాటలను యెహోవాతో చెపప్గా 

nirgama 19:9 yehOvaa mOshaetO idigO naenu neetO maaTalaaDunappuDu 
prajalu vini niraMtaramu neeyaMdu nammakamuMchunaTlu naenu kaaru 
mabbulalO neeyoddaku vachchedanani cheppenu. mOshae prajala 
maaTalanu yehOvaatO cheppagaa 

నిరగ్మ 19:10 యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని పరిశుదధ్పరచుము; 

వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని 

nirgama 19:10 yehOvaa mOshaetO neevu prajalayoddaku veLli naeDunu 
raepunu vaarini pariSuddhaparachumu; vaaru tama baTTalu udukukoni 
నిరగ్మ 19:11 మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా పర్జలందరి కనున్ల 

ఎదుట సీనాయి పరవ్తముమీదికి దిగివచుచ్ను. 
nirgama 19:11 mooDavanaaTiki siddhamugaa nuMDavalenu; 
mooDavanaaDu yehOvaa prajalaMdari kannula eduTa seenaayi 
parvatamumeediki digivachchunu. 
నిరగ్మ 19:12 నీవు చుటుట్ పర్జలకు మేరను ఏరప్రచి మీరు ఈ పరవ్తము ఎకక్వదుద్, దాని అంచును 

ముటట్వదుద్, భదర్ము సుమీ ఈ పరవ్తము ముటుట్ పర్తివానికి మరణశిక్ష తపప్క విధింపబడవలెను. 
nirgama 19:12 neevu chuTTu prajalaku maeranu aerparachi meeru ee 
parvatamu ekkavaddu, daani aMchunu muTTavaddu, bhadramu sumee ee 
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p a r v a t a m u m u T T u p r a t i v a a n i k i m a r a N a S i k s h a t a p p a k a 
vidhiMpabaDavalenu. 
నిరగ్మ 19:13 ఎవడును చేతితో దాని ముటట్కూడదు, ముటిట్నవాడు రాళల్తో కొటట్బడవలెను లేక 

పొడవబడవలెను, మనుషుయ్డుగాని మృగముగాని బర్దుకకూడదు, బూరధవ్ని చేయునపుప్డు వారు 

పరవ్తము యొదద్కు రావలెననెను. 
nirgama 19:13 evaDunu chaetitO daani muTTakooDadu, muTTinavaaDu 
raaLlatO koTTabaDavalenu laeka poDavabaDavalenu, manushyuDugaani 
mRgamugaani bradukakooDadu, booradhvani chaeyunappuDu vaaru 
parvatamu yoddaku raavalenanenu. 
నిరగ్మ 19:14 అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ పర్జలను 

పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి. 
nirgama 19:14 appuDu mOshae parvatamu meedanuMDi prajala yoddaku 
digivachchi prajalanu pariSuddhaparachagaa vaaru tama baTTalanu 
udukukoniri. 
నిరగ్మ 19:15 అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని చేరకూడదని 

చెపెప్ను. 
nirgama 19:15 appuDataDu mooDavanaaTiki siddhamugaa nuMDuDi; ae 
purushuDu streeni chaerakooDadani cheppenu. 
నిరగ్మ 19:16 మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు మెరుపులు 

సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు వణకిరి. 
nirgama 19:16 mooDavanaaDu udayamainappuDu aa parvatamumeeda 
urumulu merupulu saaMdramaeghamu boorayokka mahaa dhvaniyu 
kalugagaa paaLemulOni prajalaMdaru vaNakiri. 
నిరగ్మ 19:17 దేవునిని ఎదురొక్నుటకు మోషే పాళెములోనుండి పర్జలను అవతలకు రపిప్ంపగా 

వారు పరవ్తము దిగువను నిలిచిరి. 
nirgama 19:17 daevunini edurkonuTaku mOshae paaLemulOnuMDi 
prajalanu avatalaku rappiMpagaa vaaru parvatamu diguvanu nilichiri. 
నిరగ్మ 19:18 యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున అదంతయు 

ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, పరవ్తమంతయు మికిక్లి 

కంపించెను. 

Page  of 116 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

nirgama 19:18 yehOvaa agnitO seenaayi parvatamu meediki digi 
vachchinaMduna adaMtayu dhoomamayamai yuMDenu. daani dhoomamu 
kolimi dhoomamuvale laechenu, parvatamaMtayu mikkili kaMpiMchenu. 
నిరగ్మ 19:19 ఆ బూరధవ్ని అంతకంతకు బిగగ్రగా మోర్గెను. మోషే మాటలాడుచుండగా దేవుడు 

కంఠసవ్రముచేత అతనికి ఉతత్రమిచుచ్చుండెను. 
nirgama 19:19 aa booradhvani aMtakaMtaku biggaragaa mrOgenu. mOshae 
maaTalaaDuchuMDagaa daevuDu kaMThasvaramuchaeta ataniki 
uttaramichchuchuMDenu. 
నిరగ్మ 19:20 యెహోవా సీనాయి పరవ్తముమీదికి, అనగా ఆ పరవ్త శిఖరము మీదికి దిగి వచెచ్ను. 

యెహోవా పరవ్త శిఖరము మీదికి రమమ్ని మోషేను పిలువగా మోషే ఎకిక్పోయెను 

nirgama 19:20 yehOvaa seenaayi parvatamumeediki, anagaa aa parvata 
Sikharamu meediki digi vachchenu. yehOvaa parvata Sikharamu meediki 
rammani mOshaenu piluvagaa mOshae ekkipOyenu 

నిరగ్మ 19:21 అపుప్డు యెహోవా పర్జలు చూచుటకు యెహోవా యొదద్కు హదుద్మీరి వచిచ్ వారిలో 

అనేకులు నశింపకుండునటుల్ నీవు దిగిపోయి వారికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించుము. 
nirgama 19:21 appuDu yehOvaa prajalu choochuTaku yehOvaa yoddaku 
haddumeeri vachchi vaarilO anaekulu naSiMpakuMDunaTlu neevu 
digipOyi vaariki khaMDitamugaa aaj~naapiMchumu. 
నిరగ్మ 19:22 మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు యాజకులు 

తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా 

nirgama 19:22 mariyu yehOvaa vaarimeeda paDakuMDunaTlu yehOvaa 
yoddaku chaeru yaajakulu tammutaamae pariSuddha parachukonavalenani 
mOshaetO cheppagaa 

నిరగ్మ 19:23 మోషే యెహోవాతో పర్జలు సీనాయి పరవ్తము ఎకక్లేరు. నీవు పరవ్తమునకు 

మేరలను ఏరప్రచి దాని పరిశుదధ్ పరచవలెనని మాకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పించితివనెను. 
nirgama 19:23 mOshae yehOvaatO prajalu seenaayi parvatamu ekkalaeru. 
neevu parvatamunaku maeralanu aerparachi daani pariSuddha 
parachavalenani maaku khaMDitamugaa aaj~naapiMchitivanenu. 
నిరగ్మ 19:24 అందుకు యెహోవా నీవు దిగి వెళుల్ము, నీవును నీతో అహరోనును ఎకిక్ రావలెను. 

అయితే యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యాజకులును పర్జలును ఆయన యొదద్కు వచుచ్టకు 

మేరను మీరకూడదు; ఆయన వారిమీద పడునేమో అని అతనితో చెపెప్ను 
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nirgama 19:24 aMduku yehOvaa neevu digi veLlumu, neevunu neetO 
aharOnunu ekki raavalenu. ayitae yehOvaa vaarimeeda paDakuMDunaTlu 
yaajakulunu prajalunu aayana yoddaku vachchuTaku maeranu 
meerakooDadu; aayana vaarimeeda paDunaemO ani atanitO cheppenu 

నిరగ్మ 19:25 మోషే పర్జల యొదద్కు వెళిల్ ఆ మాట వారితో చెపెప్ను. 
nirgama 19:25 mOshae prajala yoddaku veLli aa maaTa vaaritO cheppenu. 
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నిరగ్మ 20:1 దేవుడు ఈ ఆజఞ్లనిన్యు వివరించి చెపెప్ను. 
nirgama 20:1 daevuDu ee aaj~nalanniyu vivariMchi cheppenu. 
నిరగ్మ 20:2 నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ 

వెలుపలికి రపిప్ంచితిని; 
nirgama 20:2 nee daevuDanaina yehOvaanu naenae; naenae daasula 
gRhamaina aiguptu daeSamulOnuMDi ninnu velupaliki rappiMchitini; 

నిరగ్మ 20:3 నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. 
nirgama 20:3 naenu tappa vaeroka daevuDu neeku uMDakooDadu. 
నిరగ్మ 20:4 పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద నీళల్యందేగాని యుండు 

దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని 

పూజింపకూడదు. 
nirgama 20:4 paina aakaaSamaMdaegaani kriMdi bhoomiyaMdaegaani 
bhoomikriMda neeLlayaMdaegaani yuMDu daeni roopamunayinanu 
v i g r a h a m u n a y i n a n u n e e v u c h a e s i k o n a k o o D a d u ; v a a T i k i 
saagilapaDakooDadu vaaTini poojiMpakooDadu. 
నిరగ్మ 20:5 ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; ననున్ 

దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి 

రపిప్ంచుచు 

nirgama 20:5 aelayanagaa nee daevuDanaina yehOvaanagu naenu 
rOshamugala daevuDanu; nannu dvaeshiMchuvaari vishayamulO mooDu 
naalugu taramula varaku, taMDrula dOshamunu kumaarulameediki 
rappiMchuchu 

నిరగ్మ 20:6 ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లు గైకొనువారిని వెయియ్ తరములవరకు కరుణించువాడనై 

యునాన్ను. 
nirgama 20:6 nannu praemiMchi naa aaj~nalu gaikonuvaarini veyyi 
taramulavaraku karuNiMchuvaaDanai yunnaanu. 
నిరగ్మ 20:7 నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; యెహోవా తన 

నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు. 
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nirgama 20:7 nee daevuDaina yehOvaa naamamunu vyarthamugaa 
nuchchariMpakooDadu; yehOvaa tana naamamunu vyarthamugaa 
nuchchariMpuvaanini nirdOshigaa eMchaDu. 
నిరగ్మ 20:8 విశార్ంతిదినమును పరిశుదధ్ముగా ఆచరించుటకు జాఞ్పకముంచుకొనుము. 
nirgama 20:8 viSraaMtidinamunu pariSuddhamugaa aachariMchuTaku 
j~naapakamuMchukonumu. 
నిరగ్మ 20:9 ఆరు దినములు నీవు కషట్పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను 

nirgama 20:9 aaru dinamulu neevu kashTapaDi nee pani aMtayu 
chaeyavalenu 

నిరగ్మ 20:10 ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశార్ంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ 

కుమారుడైనను నీ కుమారెత్యైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ యిండల్లో నునన్ 

పరదేశియైనను ఏపనియు చేయకూడదు. 
nirgama 20:10 aeDava dinamu nee daevuDaina yehOvaaku 
viSraaMtidinamu. daanilO neevainanu nee kumaaruDainanu nee 
kumaarteyainanu nee daasuDainanu nee daasiyainanu nee paSuvainanu 
nee yiMDlalO nunna paradaeSiyainanu aepaniyu chaeyakooDadu. 
నిరగ్మ 20:11 ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును వాటిలోని 

సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా విశార్ంతిదినమును 

ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను. 
nirgama 20:11 aaru dinamulalO yehOvaa aakaaSamunu bhoomiyu 
samudramunu vaaTilOni samastamunu sRjiMchi, yaeDava dinamuna 
v i S r a m i M c h e n u ; a M d u c h a e t a y e h O v a a v i S r a a M t i d i n a m u n u 
aaSeervadiMchi daani pariSuddhaparachenu. 
నిరగ్మ 20:12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు దీరాఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ 

తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము. 
nirgama 20:12 nee daevuDaina yehOvaa neekanugrahiMchu daeSamulO 
neevu deerghaayushmaMtuDavagunaTlu nee taMDrini nee tallini 
sanmaaniMchumu. 
నిరగ్మ 20:13 నరహతయ్ చేయకూడదు. 
nirgama 20:13 narahatya chaeyakooDadu. 
నిరగ్మ 20:14 వయ్భిచరింపకూడదు. 
nirgama 20:14 vyabhichariMpakooDadu. 
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నిరగ్మ 20:15 దొంగిలకూడదు. 
nirgama 20:15 doMgilakooDadu. 
నిరగ్మ 20:16 నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు. 
nirgama 20:16 nee poruguvaanimeeda abaddhasaakshyamu 
palukakooDadu. 
నిరగ్మ 20:17 నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను అతని 

దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను 

ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను. 
nirgama 20:17 nee poruguvaani yillu aaSiMpakooDadu. nee poruguvaani 
bhaaryanainanu atani daasunainanu atani daasinainanu atani 
yeddunainanu atani gaaDidanainanu nee poruguvaanidagu daeninainanu 
aaSiMpakooDadu ani cheppenu. 
నిరగ్మ 20:18 పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధవ్నియు ఆ పరవ్త ధూమమును 

చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటల్నిరి 

nirgama 20:18 prajalaMdaru aa urumulu aa merupulu aa boora dhvaniyu 
aa parvata dhoomamunu choochi, bhayapaDi tolagi dooramugaa nilichi 
mOshaetO iTlaniri 
నిరగ్మ 20:19 నీవు మాతో మాటలాడుము మేము విందుము; దేవుడు మాతో మాటలాడినయెడల 

మేము చనిపోవుదుము 

nirgama 20:19 neevu maatO maaTalaaDumu maemu viMdumu; daevuDu 
maatO maaTalaaDinayeDala maemu chanipOvudumu 

నిరగ్మ 20:20 అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు పాపము 

చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో చెపెప్ను. 
n i r g a m a 2 0 : 2 0 a M d u k u m O s h a e b h a y a p a D a k u D i ; m i m m u 
pareekshiMchuTakunu, meeru paapamu chaeyakuMDunaTlu aayana 
bhayamu meeku kaluguTakunu, daevuDu vaeMchaesenani prajalatO 
cheppenu. 
నిరగ్మ 20:21 పర్జలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడునన్ ఆ గాఢాంధకారమునకు సమీపింపగా 

nirgama 20:21 prajalu dooramugaa nilichiri. mOshae daevuDunna aa 
gaaDhaaMdhakaaramunaku sameepiMpagaa 
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నిరగ్మ 20:22 యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము నేను 

ఆకాశమునుండి మీతో మాటలాడితినని మీరు గర్హించితిరి. 
nirgama 20:22 yehOvaa mOshaetO iTlanenu iSraayaeleeyulatO eelaagu 
cheppumu naenu aakaaSamunuMDi meetO maaTalaaDitinani meeru 
grahiMchitiri. 
నిరగ్మ 20:23 మీరు ననున్ కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను 

చేసికొనకూడదు. 
nirgama 20:23 meeru nannu koluchuchu, veMDi daevatalanainanu 
baMgaaru daevatalanainanu chaesikonakooDadu. 
నిరగ్మ 20:24 మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను సమాధాన 

బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి 

సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను. 
nirgama 20:24 maMTi balipeeThamunu naakoraku chaesi, daanimeeda nee 
dahana balulanu samaadhaana balulanu nee go~r~ralanu nee yeddulanu 
arpiMpavalenu. naenu naa naamamunu j~naapakaarthamugaanuMchu 
prati sthalamulOnu neeyoddaku vachchi ninnu aaSeervadiMchedanu. 
నిరగ్మ 20:25 నీవు నాకు రాళల్తో బలిపీఠమును చేయునపుప్డు మలిచిన రాళల్తో దాని కటట్కూడదు; 

దానికి నీ పనిముటుట్ తగలనిచిచ్నయెడల అది అపవితర్మగును. 
nirgama 20:25 neevu naaku raaLlatO balipeeThamunu chaeyunappuDu 
malichina raaLlatO daani kaTTakooDadu; daaniki nee panimuTTu 
tagalanichchinayeDala adi apavitramagunu. 
నిరగ్మ 20:26 మరియు నా బలిపీఠముమీద నీ దిగంబరతవ్ము కనబడక యుండునటుల్ మెటల్మీదుగా 

దానిని ఎకక్కూడదు. 
nirgama 20:26 mariyu naa balipeeThamumeeda nee digaMbaratvamu 
kanabaDaka yuMDunaTlu meTlameedugaa daanini ekkakooDadu. 
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నిరగ్మ 21:1 నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా 

nirgama 21:1 neevu vaariki niyamiMpavalasina nyaayavidhulaevanagaa 

నిరగ్మ 21:2 నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు దాసుడైయుండి 

యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును. 
nirgama 21:2 neevu hebreeyuDaina daasuni koninayeDala vaaDu aaru 
saMvatsaramulu daasuDaiyuMDi yaeDava saMvatsaramuna aemiyu 
iyyakayae ninnu viDichi svataMtruDagunu. 
నిరగ్మ 21:3 వాడు ఒంటిగా వచిచ్నయెడల ఒంటిగానే వెళల్వచుచ్ను. వానికి భారయ్ యుండినయెడల 

వాని భారయ్ వానితోకూడ వెళల్వచుచ్ను. 
nirgama 21:3 vaaDu oMTigaa vachchinayeDala oMTigaanae 
veLlavachchunu. vaaniki bhaarya yuMDinayeDala vaani bhaarya 
vaanitOkooDa veLlavachchunu. 
నిరగ్మ 21:4 వాని యజమానుడు వానికి భారయ్నిచిచ్న తరువాత ఆమె వానివలన కుమారులనైనను 

కుమారెత్లనైనను కనినయెడల ఆ భారయ్యు ఆమె పిలల్లును ఆమె యజమానుని సొతత్గుదురుకాని వాడు 

ఒంటిగానే పోవలెను. 
nirgama 21:4 vaani yajamaanuDu vaaniki bhaaryanichchina taruvaata 
aame vaanivalana kumaarulanainanu kumaartelanainanu kaninayeDala aa 
bhaaryayu aame pillalunu aame yajamaanuni sottagudurukaani vaaDu 
oMTigaanae pOvalenu. 
నిరగ్మ 21:5 అయితే ఆ దాసుడు నేను నా యజమానుని నా భారయ్ను నా పిలల్లను పేర్మించుచునాన్ను; 

నేను వారిని విడిచి సవ్తంతుర్డనై పోనొలల్నని నిజముగా చెపిప్నయెడల 

nirgama 21:5 ayitae aa daasuDu naenu naa yajamaanuni naa bhaaryanu 
naa pillalanu praemiMchuchunnaanu; naenu vaarini viDichi 
svataMtruDanai pOnollanani nijamugaa cheppinayeDala 

నిరగ్మ 21:6 వాని యజమానుడు దేవుని యొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను, మరియు వాని 

యజమానుడు తలుపునొదద్కైనను దావ్రబంధమునొదద్కైనను వాని తోడుకొనిపోయి వాని చెవిని 

కదురుతో గుచచ్వలెను. తరువాత వాడు నిరంతరము వానికి దాసుడైయుండును. 
nirgama 21:6 vaani yajamaanuDu daevuni yoddaku vaanini 
teesikoniraavalenu, mariyu vaani yajamaanuDu talupunoddakainanu 
dvaarabaMdhamunoddakainanu vaani tODukonipOyi vaani chevini 
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kadurutO guchchavalenu. taruvaata vaaDu niraMtaramu vaaniki 
daasuDaiyuMDunu. 
నిరగ్మ 21:7 ఒకడు తన కుమారెత్ను దాసిగా అమిమ్నయెడల దాసులైన పురుషులు వెళిల్పోవునటుల్ అది 

వెళిల్పోకూడదు. 
nirgama 21:7 okaDu tana kumaartenu daasigaa amminayeDala daasulaina 
purushulu veLlipOvunaTlu adi veLlipOkooDadu. 
నిరగ్మ 21:8 దానిని పర్ధానము చేసికొనిన యజమానుని దృషిట్కి అది యిషుట్రాలు కానియెడల అది 

విడిపింపబడునటుల్ అవకాశము నియయ్వలెను; దాని వంచించినందున అనయ్జనులకు దానిని 

అముమ్టకు వానికి అధికారము లేదు. 
nirgama 21:8 daanini pradhaanamu chaesikonina yajamaanuni dRshTiki 
adi yishTuraalu kaaniyeDala adi viDipiMpabaDunaTlu avakaaSamu 
niyyavalenu; daani vaMchiMchinaMduna anyajanulaku daanini 
ammuTaku vaaniki adhikaaramu laedu. 
నిరగ్మ 21:9 తన కుమారునికి దాని పర్ధానము చేసినయెడల కుమారెత్ల విషయమైన నాయ్యవిధినిబటిట్ 

దానియెడల జరిగింపవలెను. 
nirgama 21:9 tana kumaaruniki daani pradhaanamu chaesinayeDala 
kumaarte la v i shayamaina nyaayav idhin ibaTTi daaniyeDala 
jarigiMpavalenu. 
నిరగ్మ 21:10 ఆ కుమారుడు వేరొక దాని చేరుచ్కొనినను, మొదటిదానికి ఆహారమును వసత్రమును 

సంసార ధరమ్మును తకుక్వ చేయకూడదు. 
nirgama 21:10 aa kumaaruDu vaeroka daani chaerchukoninanu, 
modaTidaaniki aahaaramunu vastramunu saMsaara dharmamunu takkuva 
chaeyakooDadu. 
నిరగ్మ 21:11 ఈ మూడును దానికి కలుగజేయనియెడల అది ఏమియు ఇయయ్క సవ్తంతుర్రాలై 

పోవచుచ్ను. 
nirgama 21:11 ee mooDunu daaniki kalugajaeyaniyeDala adi aemiyu iyyaka 
svataMtruraalai pOvachchunu. 
నిరగ్మ 21:12 నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను. 
nirgama 21:12 naruni chaavagoTTinavaaniki niSchayamugaa 
maraNaSiksha vidhiMpavalenu. 
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నిరగ్మ 21:13 అయితే వాడు చంపవలెనని పొంచియుండకయే దైవికముగా వానిచేత ఆ హతయ్ 

జరిగినయెడల వాడు పారిపోగల యొక సథ్లమును నీకు నిరణ్యించెదను. 
nirgama 21:13 ayitae vaaDu chaMpavalenani poMchiyuMDakayae 
daivikamugaa vaanichaeta aa hatya jariginayeDala vaaDu paaripOgala yoka 
sthalamunu neeku nirNayiMchedanu. 
నిరగ్మ 21:14 అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా చంప 

లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను. 
nirgama 21:14 ayitae okaDu tana poruguvaanimeeda daurjanyamugaa 
vachchi kapaTamugaa chaMpa laechinayeDala vaaDu naa balipeeThamu 
naaSrayiMchinanu vaani laagivaesi chaMpavalenu. 
నిరగ్మ 21:15 తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను కొటుట్వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 
nirgama 21:15 tana taMDrinainanu tallinainanu koTTuvaaDu 
niSchayamugaa maraNaSiksha noMdunu. 
నిరగ్మ 21:16 ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమిమ్నను, తనయొదద్ నుంచుకొనినను, వాడు 

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 
nirgama 21:16 okaDu naruni doMgiliMchi amminanu, tanayodda 
nuMchukoninanu, vaaDu niSchayamugaa maraNaSiksha noMdunu. 
నిరగ్మ 21:17 తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును. 
nirgama 21:17 tana taMDrinainanu tallinainanu SapiMchuvaaDu 
niSchayamugaa maraNaSiksha noMdunu. 
నిరగ్మ 21:18 మనుషుయ్లు పోటాల్డుచుండగా ఒకడు తన పొరుగువానిని రాతితోనైనను 

పిడికిటితోనైనను గుదుద్టవలన వాడు చావక మంచముమీద పడియుండి 

nirgama 21:18 manushyulu pOTlaaDuchuMDagaa okaDu tana 
poruguvaanini raatitOnainanu piDikiTitOnainanu gudduTavalana vaaDu 
chaavaka maMchamumeeda paDiyuMDi 
నిరగ్మ 21:19 తరువాత లేచి తన చేతికఱఱ్తో బయటికివెళిల్ తిరుగుచుండినయెడల, వాని కొటిట్నవానికి 

శిక్ష విధింపబడదుగాని అతడు పనిచేయలేని కాలమునకు తగిన సొముమ్ ఇచిచ్ వాడు అతనిని పూరిత్గా 

బాగుచేయింపవలెను. 
nirgama 21:19 taruvaata laechi tana chaetika~r~ratO bayaTikiveLli 
t i r u g u c h u M D i n a y e D a l a , v a a n i k o T T i n a v a a n i k i S i k s h a 
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vidhiMpabaDadugaani ataDu panichaeyalaeni kaalamunaku tagina sommu 
ichchi vaaDu atanini poortigaa baaguchaeyiMpavalenu. 
నిరగ్మ 21:20 ఒకడు తన దాసుడైనను తన దాసియైనను చచుచ్నటుల్ కఱఱ్తో కొటిట్నయెడల అతడు 

నిశచ్యముగా పర్తిదండన నొందును. 
nirgama 21:20 okaDu tana daasuDainanu tana daasiyainanu 
chachchunaTlu ka~r~ratO koTTinayeDala ataDu niSchayamugaa 
pratidaMDana noMdunu. 
నిరగ్మ 21:21 అయితే వాడు ఒకటి రెండు దినములు బర్దికినయెడల ఆ పర్తిదండన అతడు 

పొందడు, వాడు అతని సొమేమ్గదా. 
nirgama 21:21 ayitae vaaDu okaTi reMDu dinamulu bradikinayeDala aa 
pratidaMDana ataDu poMdaDu, vaaDu atani sommaegadaa. 
నిరగ్మ 21:22 నరులు పోటాల్డుచుండగా గరభ్వతియైన సతరీకి దెబబ్తగిలి ఆమెకు గరభ్పాతమేగాక మరి 

ఏ హానియు రానియెడల హానిచేసినవాడు ఆ సతరీ పెనిమిటి వానిమీద మోపిన నషట్మును 

అచుచ్కొనవలెను. నాయ్యాధిపతులు తీరామ్నించినటుల్ దాని చెలిల్ంపవలెను. 
nirgama 21:22 narulu pOTlaaDuchuMDagaa garbhavatiyaina streeki 
debbatagili aameku garbhapaatamaegaaka mari ae haaniyu raaniyeDala 
haanichaesinavaaDu aa stree penimiTi vaanimeeda mOpina nashTamunu 
achchukonavalenu. nyaayaadhipatulu teermaaniMchinaTlu daani 
chelliMpavalenu. 
నిరగ్మ 21:23 హాని కలిగినయెడల నీవు పార్ణమునకు పార్ణము, 
nirgama 21:23 haani kaliginayeDala neevu praaNamunaku praaNamu, 
నిరగ్మ 21:24 కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు, 
nirgama 21:24 kaMTiki kannu, paMTiki pallu, chaetiki cheyyi, kaaliki 
kaalu, 
నిరగ్మ 21:25 వాతకు వాత, గాయమునకు గాయము, దెబబ్కు దెబబ్యు నియమింపవలెను. 
nirgama 21:25 vaataku vaata, gaayamunaku gaayamu, debbaku debbayu 
niyamiMpavalenu. 
నిరగ్మ 21:26 ఒకడు తన దాసుని కనైన్నను తన దాసి కనైన్నను పోగొటిట్నయెడల ఆ కంటి హానినిబటిట్ 

వారిని సవ్తంతుర్నిగా పోనియయ్వలెను. 
nirgama 21:26 okaDu tana daasuni kannainanu tana daasi kannainanu 
pOgoTTinayeDala aa kaMTi haaninibaTTi vaarini svataMtrunigaa 
pOniyyavalenu. 
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నిరగ్మ 21:27 వాడు తన దాసుని పలల్యినను తన దాసి పలల్యినను ఊడగొటిట్నయెడల ఆ పంటి 

నిమితత్ము వారిని సవ్తంతుర్లగా పోనియయ్వలెను. 
nirgama 21:27 vaaDu tana daasuni pallayinanu tana daasi pallayinanu 
ooDagoTTinayeDala aa paMTi nimittamu vaarini svataMtrulagaa 
pOniyyavalenu. 
నిరగ్మ 21:28 ఎదుద్ పురుషునైనను సతరీనైనను చావపొడిచినయెడల నిశచ్యముగా రాళల్తో ఆ యెదుద్ను 

చావకొటట్వలెను. దాని మాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెదుద్ యజమానుడు నిరోద్షియగును. 
nirgama 21:28 eddu purushunainanu streenainanu chaavapoDichinayeDala 
niSchayamugaa raaLlatO aa yeddunu chaavakoTTavalenu. daani 
maaMsamunu t inakooDadu, ay i tae aa yeddu yajamaanuDu 
nirdOshiyagunu. 
నిరగ్మ 21:29 ఆ యెదుద్ అంతకు ముందు పొడుచునది అని దాని యజమానునికి తెలుపబడినను, 

వాడు దాని భదర్ము చేయకుండుటవలన అది పురుషునైనను సతరీనైనను చంపినయెడల ఆ యెదుద్ను 

రాళల్తో చావగొటట్వలెను; దాని యజమానుడు మరణశిక్ష నొందవలెను. 
nirgama 21:29 aa yeddu aMtaku muMdu poDuchunadi ani daani 
y a j a m a a n u n i k i t e l u p a b a D i n a n u , v a a D u d a a n i b h a d r a m u 
chaeyakuMDuTavalana adi purushunainanu streenainanu chaMpinayeDala 
aa yeddunu raaLlatO chaavagoTTavalenu; daani yajamaanuDu 
maraNaSiksha noMdavalenu. 
నిరగ్మ 21:30 వానికి పరికర్య ధనము నియమింపబడినయెడల వానికి నియమింపబడిన అనిన్టి 

పర్కారము తన పార్ణ విమోచన నిమితత్ము ధనము చెలిల్ంపవలెను. 
nirgama 21:30 vaaniki parikraya dhanamu niyamiMpabaDinayeDala 
vaaniki niyamiMpabaDina anniTi prakaaramu tana praaNa vimOchana 
nimittamu dhanamu chelliMpavalenu. 
నిరగ్మ 21:31 అది కుమారుని పొడిచినను కుమారెత్ను పొడిచినను ఈ విధి చొపుప్న అతడు 

చేయవలెను. 
nirgama 21:31 adi kumaaruni poDichinanu kumaartenu poDichinanu ee 
vidhi choppuna ataDu chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 21:32 ఆ యెదుద్ దాసునినైనను దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి యజమానునికి ముపప్ది 

తులముల వెండి చెలిల్ంపవలెను. మరియు ఆ యెదుద్ను రాళల్తో చావకొటట్వలెను. 

Page  of 129 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

nirgama 21:32 aa yeddu daasuninainanu daasinainanu poDichinayeDala 
vaari yajamaanuniki muppadi tulamula veMDi chelliMpavalenu. mariyu aa 
yeddunu raaLlatO chaavakoTTavalenu. 
నిరగ్మ 21:33 ఒకడు గోతిమీది కపుప్ తీయుటవలన, లేక ఒకడు గొయియ్ తర్వివ్ దాని 

కపప్కపోవుటవలన, దానిలో ఎదద్యినను గాడిదయైనను పడినయెడల 

nirgama 21:33 okaDu gOtimeedi kappu teeyuTavalana, laeka okaDu goyyi 
travvi daani kappakapOvuTavalana, daanilO eddayinanu gaaDidayainanu 
paDinayeDala 

నిరగ్మ 21:34 ఆ గోతి ఖామందులు ఆ నషట్మును అచుచ్కొనవలెను; వాటి యజమానునికి సొముమ్ 

ఇయయ్వలెను; చచిచ్నది వానిదగును. 
nirgama 21:34 aa gOti khaamaMdulu aa nashTamunu achchukonavalenu; 
vaaTi yajamaanuniki sommu iyyavalenu; chachchinadi vaanidagunu. 
నిరగ్మ 21:35 ఒకని యెదుద్ వేరొకని యెదుద్ చచుచ్నటుల్ దాని పొడిచినయెడల బర్దికియునన్ ఎదుద్ను 

అమిమ్ దాని విలువను పంచుకొనవలెను, చచిచ్న యెదుద్ను పంచుకొనవలెను. 
nirgama 21:35 okani yeddu vaerokani yeddu chachchunaTlu daani 
poDichinayeDala bradikiyunna eddunu ammi daani viluvanu 
paMchukonavalenu, chachchina yeddunu paMchukonavalenu. 
నిరగ్మ 21:36 అయితే అంతకు ముందు ఆ యెదుద్ పొడుచునది అని తెలియబడియు దాని 

యజమానుడు దాని భదర్ము చేయనివాడైతే వాడు నిశచ్యముగా ఎదుద్కు ఎదుద్నియయ్వలెను; చచిచ్నది 

వానిదగును. 
nirgama 21:36 ayitae aMtaku muMdu aa yeddu poDuchunadi ani 
teliyabaDiyu daani yajamaanuDu daani bhadramu chaeyanivaaDaitae 
vaaDu niSchayamugaa edduku edduniyyavalenu; chachchinadi 
vaanidagunu. 
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నిరగ్మ 22:1 ఒకడు ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను ఆ యెదుద్కు 

పర్తిగా అయిదు ఎదుద్లను ఆ గొఱఱ్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్లను ఇయయ్వలెను. 
nirgama 22:1 okaDu eddunainanu go~r~ranainanu doMgiliMchi daani 
amminanu chaMpinanu aa yedduku pratigaa ayidu eddulanu aa go~r~raku 
pratigaa naalugu go~r~ralanu iyyavalenu. 
నిరగ్మ 22:2 దొంగ కనన్ము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్ కొటట్బడినయెడల అందువలన 

రకాత్పరాధముండదు. 
nirgama 22:2 doMga kannamu vaeyuchuMDagaa vaaDu doriki 
c h a c h c h u n a T l u k o T T a b a D i n a y e D a l a a M d u v a l a n a 
raktaaparaadhamuMDadu. 
నిరగ్మ 22:3 సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి రకాత్పరాధముండును; 

వాడు సరిగా సొముమ్ మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు లేకపోయినయెడల వాడు దొంగతనము 

చేసినందున అమమ్బడవలెను. 
nirgama 22:3 sooryuDu udayiMchina taruvaata vaani koTTinayeDala 
vaaniki raktaaparaadhamuMDunu; vaaDu sarigaa sommu marala 
chelliMpavalenu. vaanikaemiyu laekapOyinayeDala vaaDu doMgatanamu 
chaesinaMduna ammabaDavalenu. 
నిరగ్మ 22:4 వాడు దొంగిలినది ఎదద్యినను గాడిదయైనను గొఱఱ్యైనను సరే అది పార్ణముతో 

వానియొదద్ దొరికినయెడల రెండంతలు చెలిల్ంపవలెను. 
nirgama 22:4 vaaDu doMgilinadi eddayinanu gaaDidayainanu 
go~r~rayainanu sarae adi praaNamutO vaaniyodda dorikinayeDala 
reMDaMtalu chelliMpavalenu. 
నిరగ్మ 22:5 ఒకడు చేనునైనను దార్క్షతోటనైనను మేపుటకు తన పశువును విడిపించగా ఆ పశువు 

వేరొకని చేను మేసినయెడల అతడు తన చేలలోని మంచిదియు దార్క్ష తోటలోని మంచిదియు దానికి 

పర్తిగా నియయ్వలెను.  
nirgama 22:5 okaDu chaenunainanu draakshatOTanainanu maepuTaku 
tana paSuvunu viDipiMchagaa aa paSuvu vaerokani chaenu maesinayeDala 
ataDu tana chaelalOni maMchidiyu draaksha tOTalOni maMchidiyu 
daaniki pratigaa niyyavalenu.  
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నిరగ్మ 22:6 అగిన్ రగిలి ముండల్ కంపలు అంటుకొనుటవలన పంట కుపప్యైనను పంటపైరైనను 

చేనైనను కాలిపోయినయెడల అగిన్ నంటించినవాడు ఆ నషట్మును అచుచ్కొనవలెను. 
nirgama 22:6 agni ragili muMDla kaMpalu aMTukonuTavalana paMTa 
kuppayainanu paMTapairainanu chaenainanu kaalipOyinayeDala agni 
naMTiMchinavaaDu aa nashTamunu achchukonavalenu. 
నిరగ్మ 22:7 ఒకడు సొమమ్యినను సామానైనను జాగర్తత్పెటుట్టకు తన పొరుగువానికి 

అపప్గించినపుప్డు అది ఆ మనుషుయ్ని యింట నుండి దొంగిలింపబడి ఆ దొంగ దొరికినయెడల వాడు 

దానికి రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను; 
nirgama 22:7 okaDu sommayinanu saamaanainanu jaagrattapeTTuTaku 
tana poruguvaaniki appagiMchinappuDu adi aa manushyuni yiMTa nuMDi 
doMgiliMpabaDi aa doMga dorikinayeDala vaaDu daaniki reMDaMtalu 
achchukonavalenu; 

నిరగ్మ 22:8 ఆ దొంగ దొరకనియెడల ఆ యింటి యజమానుడు తన పొరుగువాని పదారథ్ములను 

తీసికొనెనో లేదో పరిషాక్రమగుటకై దేవుని యొదద్కు రావలెను. 
nirgama 22:8 aa doMga dorakaniyeDala aa yiMTi yajamaanuDu tana 
poruguvaani padaarthamulanu teesikonenO laedO parishkaaramaguTakai 
daevuni yoddaku raavalenu. 
నిరగ్మ 22:9 పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ గొఱఱ్నుగూరిచ్ 

బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి వాయ్జెయ్ము దేవుని 

యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన పొరుగువానికి రెండంతలు 

అచుచ్కొనవలెను.  
nirgama 22:9 prati vidhamaina drOhamunugoorchi, anagaa eddunugoorchi 
gaaDidanugoorchi go~r~ranugoorchi baTTanugoorchi pOyinadaani 
nokaDu choochi yidi naadani cheppina daanigoorchi aa yiddari vyaajyemu 
daevuni yoddaku taebaDavalenu. daevuDu evanimeeda naeramu 
s t h a a p i M c h u n O v a a D u t a n a p o r u g u v a a n i k i r e M D a M t a l u 
achchukonavalenu.  
నిరగ్మ 22:10 ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను మరి ఏ జంతువునైనను కాపాడుటకు తన 

పొరుగువానికి అపప్గించినమీదట, అది చచిచ్నను హాని పొందినను, ఎవడును చూడకుండగా 

తోలుకొని పోబడినను, 
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nirgama 22:10 okaDu gaaDidanainanu eddunainanu go~r~ranainanu mari 
a e j a M t u v u n a i n a n u k a a p a a D u T a k u t a n a p o r u g u v a a n i k i 
appagiMchinameedaTa, adi chachchinanu haani poMdinanu, evaDunu 
chooDakuMDagaa tOlukoni pObaDinanu, 
నిరగ్మ 22:11 వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా పర్మాణము 

వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ నషట్మును 

అచుచ్కొననకక్రలేదు. 
nirgama 22:11 vaaDu tana poruguvaani sommunu teesikonalaedanuTaku 
yehOvaa pramaaNamu vaariddarimadhya nuMDavalenu. sottudaaruDu aa 
p r a m a a N a m u n u a M g e e k a r i M p a v a l e n u ; a a n a s h T a m u n u 
achchukonanakkaralaedu. 
నిరగ్మ 22:12 అది నిజముగా వానియొదద్నుండి దొంగిలబడినయెడల సొతుత్దారునికి ఆ నషట్మును 

అచుచ్కొనవలెను. 
nirgama 22:12 adi nijamugaa vaaniyoddanuMDi doMgilabaDinayeDala 
sottudaaruniki aa nashTamunu achchukonavalenu. 
నిరగ్మ 22:13 అది నిజముగా చీలచ్బడినయెడల వాడు సాక్షయ్ముకొరకు దాని తేవలెను; 

చీలచ్బడినదాని నషట్మును అచుచ్కొన నకక్రలేదు. 
nirgama 22:13 adi ni jamugaa cheelchabaDinayeDala vaaDu 
saakshyamukoraku daani taevalenu; cheelchabaDinadaani nashTamunu 
achchukona nakkaralaedu. 
నిరగ్మ 22:14 ఒకడు తన పొరుగువానియొదద్ దేనినైనను బదులు దీసికొనిపోగా దాని యజమానుడు 

దానియొదద్ లేనపుప్డు, అది హానిపొందినను చచిచ్నను దాని నషట్మును అచుచ్కొనవలెను. 
nirgama 22:14 okaDu tana poruguvaaniyodda daeninainanu badulu 
deesikonipOgaa daani yajamaanuDu daaniyodda laenappuDu, adi 
haanipoMdinanu chachchinanu daani nashTamunu achchukonavalenu. 
నిరగ్మ 22:15 దాని యజమానుడు దానితో నుండినయెడల దాని నషట్మును అచుచ్కొన నకక్రలేదు. 

అది అదె ద్దైనయెడల అది దాని అదె ద్కు వచెచ్ను. 
nirgama 22:15 daani yajamaanuDu daanitO nuMDinayeDala daani 
nashTamunu achchukona nakkaralaedu. adi addedainayeDala adi daani 
addeku vachchenu. 
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నిరగ్మ 22:16 ఒకడు పర్ధానము చేయబడని ఒక కనయ్కను మరులుకొలిప్ ఆమెతో శయనించినయెడల 

ఆమె నిమితత్ము ఓలి ఇచిచ్ ఆమెను పెండిల్ చేసికొనవలెను. 
nirgama 22:16 okaDu pradhaanamu chaeyabaDani oka kanyakanu 
marulukolpi aametO SayaniMchinayeDala aame nimittamu Oli ichchi 
aamenu peMDli chaesikonavalenu. 
నిరగ్మ 22:17 ఆమె తండిర్ ఆమెను వానికి ఇయయ్నొలల్నియెడల వాడు కనయ్కల ఓలిచొపుప్న సొముమ్ 

చెలిల్ంపవలెను. 
nirgama 22:17 aame taMDri aamenu vaaniki iyyanollaniyeDala vaaDu 
kanyakala Olichoppuna sommu chelliMpavalenu. 
నిరగ్మ 22:18 శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు. 
nirgama 22:18 Sakunamu cheppudaanini bradukaniyyakooDadu. 
నిరగ్మ 22:19 మృగ సంయోగము చేయు పర్తివాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందవలెను. 
nirgama 22:19 mRga saMyOgamu chaeyu prativaaDu niSchayamugaa 
maraNaSiksha noMdavalenu. 
నిరగ్మ 22:20 యోహోవాకు మాతర్మే గాక వేరొక దేవునికి బలి అరిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డు. 
nirgama 22:20 yOhOvaaku maatramae gaaka vaeroka daevuniki bali 
arpiMchuvaaDu SaapagrastuDu. 
నిరగ్మ 22:21 పరదేశిని విసికింపవదుద్, బాధింపవదుద్; మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరి 

గదా. 
nirgama 22:21 paradaeSini visikiMpavaddu, baadhiMpavaddu; meeru 
aiguptu daeSamulO paradaeSulaiyuMTiri gadaa. 
నిరగ్మ 22:22 విధవరాలినైనను దికుక్లేని పిలల్నైనను బాధపెటట్కూడదు. 
nirgama 22:22 vidhavaraalinainanu dikkulaeni pil lanainanu 
baadhapeTTakooDadu. 
నిరగ్మ 22:23 వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల నేను 

నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును. 
nirgama 22:23 vaaru neechaeta ae vidhamugaanainanu baadhanoMdi 
naaku mo~ra peTTinayeDala naenu niSchayamugaa vaari mo~ranu 
viMdunu. 
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నిరగ్మ 22:24 నా కోపాగిన్ రవులుకొని మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ భారయ్లు 

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు. 
nirgama 22:24 naa kOpaagni ravulukoni mimmunu kattichaeta 
chaMpiMchedanu, mee bhaaryalu vidhavaraaMDraguduru, mee pillalu 
dikkulaeni vaaraguduru. 
నిరగ్మ 22:25 నా పర్జలలో నీయొదద్నుండు ఒక బీదవానికి సొముమ్ అపిప్చిచ్నయెడల 

వడిడ్కిచుచ్వానివలె వానియెడల జరిగింపకూడదు, వానికి వడిడ్ కటట్కూడదు. 
nirgama 22:25 naa prajalalO neeyoddanuMDu oka beedavaaniki sommu 
a p p i c h c h i n a y e D a l a v a D D i k i c h c h u v a a n i v a l e v a a n i y e D a l a 
jarigiMpakooDadu, vaaniki vaDDi kaTTakooDadu. 
నిరగ్మ 22:26 నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల సూరుయ్డు 

అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము. 
nirgama 22:26 neevu eppuDainanu nee poruguvaani vastramunu 
kudavagaa teesikoninayeDala sooryuDu astamiMchu vaeLaku adi vaaniki 
marala appagiMchumu. 
నిరగ్మ 22:27 వాడు కపుప్కొనునది అదే. అది వాని దేహమునకు వసత్రము; వాడు మరి ఏమి కపుప్కొని 

పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱపెటిట్నయెడల నేను విందును.  
nirgama 22:27 vaaDu kappukonunadi adae. adi vaani daehamunaku 
vastramu; vaaDu mari aemi kappukoni paMDukonunu? naenu 
dayagalavaaDanu, vaaDu naaku mo~rapeTTinayeDala naenu viMdunu.  
నిరగ్మ 22:28 నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు. 
nirgama 22:28 neevu daevuni niMdiMpagooDadu, nee prajalalOni 
adhikaarini SapiMpakooDadu. 
నిరగ్మ 22:29 నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ కుమారులలో జేయ్షుఠ్ని 

నాకు అరిప్ంపవలెను. 
nirgama 22:29 nee modaTi sasyadravyamulanu arpiMpa taDavu 
chaeyakooDadu. nee kumaarulalO jyaeshThuni naaku arpiMpavalenu. 
నిరగ్మ 22:30 అటే ల్ నీ యెదుద్లను నీ గొఱఱ్లను అరిప్ంపవలెను. ఏడు దినములు అది దాని తలిల్యొదద్ 

ఉండవలెను. ఎనిమిదవ దినమున దానిని నాకియయ్వలెను. 
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nirgama 22:30 aTlae nee yeddulanu nee go~r~ralanu arpiMpavalenu. aeDu 
dinamulu adi daani talliyodda uMDavalenu. enimidava dinamuna daanini 
naakiyyavalenu. 
నిరగ్మ 22:31 మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన మాంసమును తినక 

కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను. 
nirgama 22:31 meeru naaku pratishThiMpabaDinavaaru ganuka polamulO 
cheelchabaDina maaMsamunu tinaka kukkalaku daani paaravaeyavalenu. 
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నిరగ్మ 23:1 లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై దుషుట్నితో నీవు 

కలియకూడదు; 
nirgama 23:1 laenivaartanu puTTiMpakooDadu; anyaayapu saakshyamunu 
palukuTakai dushTunitO neevu kaliyakooDadu; 

నిరగ్మ 23:2 దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, నాయ్యమును 

తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు; 
nirgama 23:2 dushkaaryamu jarigiMchuTakai samoohamunu 
veMbaDiMchavaddu, nyaayamunu trippivaeyuTaku samoohamutO chaeri 
vyaajyemulO saakshyamu palukakooDadu; 

నిరగ్మ 23:3 వాయ్జెయ్మాడువాడు బీదవాడైనను వానియెడల పక్షపాతముగా నుండకూడదు. 
nirgama 23:3 vyaajyemaaDuvaaDu beedavaaDainanu vaaniyeDala 
pakshapaatamugaa nuMDakooDadu. 
నిరగ్మ 23:4 నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు కనబడినయెడల 

అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను. 
nirgama 23:4 nee Satruvuni yeddayinanu gaaDidayainanu 
tappipOvuchuMDagaa adi neeku kanabaDinayeDala agatyamugaa daani 
tOlukonivachchi vaani kappagiMpavalenu. 
నిరగ్మ 23:5 నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుకిర్ంద పడియుండుట చూచి, దానినుండి 

తపిప్ంపకయుందునని నీవు అనుకొనినను అగతయ్ముగా వానితో కలిసి దాని విడిపింపవలెను. 
nirgama 23:5 neevu nee pagavaani gaaDida baruvukriMda paDiyuMDuTa 
choochi, daaninuMDi tappiMpakayuMdunani neevu anukoninanu 
agatyamugaa vaanitO kalisi daani viDipiMpavalenu. 
నిరగ్మ 23:6 దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు 

nirgama 23:6 daridruni vyaajyemulO nyaayamu viDichi teerpu 
teerchakooDadu 

నిరగ్మ 23:7 అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము; నిరపరాధినైనను నీతిమంతునినైనను 

చంపకూడదు; నేను దుషుట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను. 
n i r g a m a 2 3 : 7 a b a d d h a m u n a k u d o o r a m u g a a n u M D u m u ; 
niraparaadhinainanu neetimaMtuninainanu chaMpakooDadu; naenu 
dushTuni nirdOshinigaa eMchanu. 
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నిరగ్మ 23:8 లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము కలుగజేసి, 

నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును. 
nirgama 23:8 laMchamu teesikonakooDadu; laMchamu dRshTigalavaaniki 
gruDDitanamu kalugajaesi, neetimaMtula maaTalaku apaarthamu 
chaeyiMchunu. 
నిరగ్మ 23:9 పరదేశిని బాధింపకూడదు; పరదేశి మనసుస్ ఎటుల్ండునో మీరెరుగుదురు; మీరు ఐగుపుత్ 

దేశములో పరదేశులైయుంటిరిగదా. 
nirgama 23:9 paradaeSini baadhiMpakooDadu; paradaeSi manassu 
e T l u M D u n O m e e r e r u g u d u r u ; m e e r u a i g u p t u d a e S a m u l O 
paradaeSulaiyuMTirigadaa. 
నిరగ్మ 23:10 ఆరు సంవతస్రములు నీ భూమిని వితిత్ దాని పంట కూరుచ్కొనవలెను. 
nirgama 23:10 aaru saMvatsaramulu nee bhoomini vitti daani paMTa 
koorchukonavalenu. 
నిరగ్మ 23:11 ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని బీదలు తినిన 

తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట విషయములోను నీ ఒలీవతోట 

విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 
nirgama 23:11 aeDava saMvatsaramuna daanini beeDu viDuvavalenu. 
appuDu nee prajalalOni beedalu tinina taruvaata migilinadi aDavi 
mRgamulu tinavachchunu. nee draakshatOTa vishayamulOnu nee 
oleevatOTa vishayamulOnu aalaagunanae chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 23:12 ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెదుద్ను నీ గాడిదయు నీ దాసి కుమారుడును 

పరదేశియు విశర్మించునటుల్ ఏడవ దినమున ఊరక యుండవలెను. 
nirgama 23:12 aaru dinamulu nee panulu chaesi, nee yeddunu nee 
gaaDidayu nee daasi kumaaruDunu paradaeSiyu viSramiMchunaTlu 
aeDava dinamuna ooraka yuMDavalenu. 
నిరగ్మ 23:13 నేను మీతో చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని పేరు 

ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్ తగదు. 
nirgama 23:13 naenu meetO cheppinavaaTinanniTini jaagrattagaa 
gaikonavalenu; vaeroka daevuni paeru uchchariMpakooDadu; adi nee 
nOTanuMDi raaniyya tagadu. 
నిరగ్మ 23:14 సంవతస్రమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ ఆచరింపవలెను. 
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nirgama 23:14 saMvatsaramunaku mooDumaarulu naaku paMDuga 
aachariMpavalenu. 
నిరగ్మ 23:15 పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ ఆబీబు నెలలో 

నీవు ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు ఏడు దినములు 

పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు. 
nirgama 23:15 puliyani roTTela paMDuga naachariMpavalenu. naenu nee 
kaaj~naapiMchinaTlu aabeebu nelalO neevu aiguptulOnuMDi bayaludaeri 
vachchitivi ganuka aa nelalO niyaamaka kaalamaMdu aeDu dinamulu 
puliyani roTTelanu tinavalenu. naa sannidhini evaDunu vaTTichaetulatO 
kanabaDakooDadu. 
నిరగ్మ 23:16 నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ కోతపండుగను, 

పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత సంవతస్రాంతమందు 

ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను. 
nirgama 23:16 neevu polamulO vittina nee vyavasaayamula tolipaMTa 
yokka kOtapaMDuganu, polamulOnuMDi nee vyavasaaya phalamulanu 
neevu koorchukonina taruvaata saMvatsaraaMtamaMdu phalasaMgrahapu 
paMDuganu aachariMpavalenu. 
నిరగ్మ 23:17 సంవతస్రమునకు మూడుమారులు పురుషులందరు పర్భువైన యెహోవా సనిన్ధిని 

కనబడవలెను. 
nirgama 23:17 saMvatsaramunaku mooDumaarulu purushulaMdaru 
prabhuvaina yehOvaa sannidhini kanabaDavalenu. 
నిరగ్మ 23:18 నా బలుల రకత్మును పులిసిన దర్వయ్ముతో అరిప్ంపకూడదు. నా పండుగలో నరిప్ంచిన 

కొర్వువ్ ఉదయము వరకు నిలువ యుండకూడదు. 
nirgama 23:18 naa balula raktamunu pulis ina dravyamutO 
arpiMpakooDadu. naa paMDugalO narpiMchina krovvu udayamu varaku 
niluva yuMDakooDadu. 
నిరగ్మ 23:19 నీ భూమి పర్థమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా మందిరమునకు 

తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు. 
nirgama 23:19 nee bhoomi prathama phalamulO modaTivaaTini 
daevuDaina yehOvaa maMdiramunaku taevalenu. maekapillanu daani 
tallipaalatO uDakabeTTakooDadu. 
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నిరగ్మ 23:20 ఇదిగో తోర్వలో నినున్ కాపాడి నేను సిదధ్పరచిన చోటుకు నినున్ రపిప్ంచుటకు ఒక 

దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను. 
nirgama 23:20 idigO trOvalO ninnu kaapaaDi naenu siddhaparachina 
chOTuku ninnu rappiMchuTaku oka dootanu neeku muMdugaa 
paMpuchunnaanu. 
నిరగ్మ 23:21 ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన కోపము రేపవదుద్; 

మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది. 
nirgama 23:21 aayana sannidhini jaagrattagaanuMDi aayana maaTa 
vinavalenu. aayana kOpamu raepavaddu; mee atikramamulanu aayana 
parihariMpaDu, naa naamamu aayanakunnadi. 
నిరగ్మ 23:22 అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగర్తత్గా విని నేను చెపిప్నది యావతుత్ చేసినయెడల 

నేను నీ శతుర్వులకు శతుర్వును నీ విరోధులకు విరోధియునైయుందును. 
nirgama 23:22 ayitae neevu aayana maaTanu jaagrattagaa vini naenu 
cheppinadi yaavattu chaesinayeDala naenu nee Satruvulaku Satruvunu nee 
virOdhulaku virOdhiyunaiyuMdunu. 
నిరగ్మ 23:23 ఎటల్నగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్చు, అమోరీయులు హితీత్యులు పెరిజీజ్యులు 

కనానీయులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారునన్ చోటుకు నినున్ రపిప్ంచును, నేను వారిని 

సంహరించెదను. 
nirgama 23:23 eTlanagaa naa doota neeku muMdugaa veLluchu, 
amOreeyulu hitteeyulu perijjeeyulu kanaaneeyulu hivveeyulu 
yebooseeyulanu vaarunna chOTuku ninnu rappiMchunu, naenu vaarini 
saMhariMchedanu. 
నిరగ్మ 23:24 వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి కిర్యలవంటి 

కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా పగులగొటట్వలెను. 
nirgama 23:24 vaari daevatalaku saagilapaDakooDadu, vaaTini 
poojiMpakooDadu; vaari kriyalavaMTi kriyalu chaeyaka vaarini tappaka 
nirmoolamu chaesi, vaari vigrahamulanu bottigaa pagulagoTTavalenu. 
నిరగ్మ 23:25 నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలెను, అపుప్డు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును 

దీవించును. నేను నీ మధయ్నుండి రోగము తొలగించెదను. 
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nirgama 23:25 nee daevuDaina yehOvaanae saeviMpavalenu, appuDu 
aayana nee aahaaramunu nee paanamunu deeviMchunu. naenu nee 
madhyanuMDi rOgamu tolagiMchedanu. 
నిరగ్మ 23:26 కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ దినముల లెకక్ 

సంపూరిత్ చేసెదను.  
nirgama 23:26 kaDupu digabaDunadiyu goDDudiyu nee daeSamulOnu 
uMDadu. nee dinamula lekka saMpoorti chaesedanu.  
నిరగ్మ 23:27 ననున్ బటిట్ మనుషుయ్లు నీకు భయపడునటుల్ చేసెదను. నీవు పోవు సరవ్ దేశములవారిని 

ఓడగొటిట్ నీ సమసత్ శతుర్వులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునటుల్ చేసెదను. 
nirgama 23:27 nannu baTTi manushyulu neeku bhayapaDunaTlu 
chaesedanu. neevu pOvu sarva daeSamulavaarini ODagoTTi nee samasta 
Satruvulu nee yeduTanuMDi paaripOvunaTlu chaesedanu. 
నిరగ్మ 23:28 మరియు, పెదద్ కందిరీగలను నీకు ముందుగా పంపించెదను, అవి నీ యెదుటనుండి 

హివీవ్యులను కనానీయులను హితీత్యులను వెళల్గొటట్ను. 
nirgama 23:28 mariyu, pedda kaMdireegalanu neeku muMdugaa 
paMpiMchedanu, avi nee yeduTanuMDi hivveeyulanu kanaaneeyulanu 
hitteeyulanu veLlagoTTanu. 
నిరగ్మ 23:29 దేశము పాడై అడవి మృగములు నీకు విరోధముగా విసత్రింపకుండునటుల్ వారిని ఒకక్ 

సంవతస్రములోనే నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటట్ను. 
nirgama 23:29 daeSamu paaDai aDavi mRgamulu neeku virOdhamugaa 
vistariMpakuMDunaTlu vaarini okka saMvatsaramulOnae nee 
yeduTanuMDi veLlagoTTanu. 
నిరగ్మ 23:30 నీవు అభివృదిధ్పొంది ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు కర్మకర్మముగా వారిని 

నీయెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను. 
n i r g a m a 2 3 : 3 0 n e e v u a b h i v R d d h i p o M d i a a d a e S a m u n u 
s v a a d h e e n a p a r a c h u k o n u v a r a k u k r a m a k r a m a m u g a a v a a r i n i 
neeyeduTanuMDi veLlagoTTedanu. 
నిరగ్మ 23:31 మరియు ఎఱఱ్ సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము వరకును అరణయ్మునుండి 

నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీచేతి కపప్గించెదను. నీవు నీ 

యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్దవు. 
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nirgama 23:31 mariyu e~r~ra samudramunuMDi philishteeyula 
samudramu varakunu araNyamunuMDi nadivarakunu nee polimaeralanu 
aerparachedanu, aa daeSa nivaasulanu neechaeti kappagiMchedanu. neevu 
nee yeduTanuMDi vaarini veLlagoTTedavu. 
నిరగ్మ 23:32 నీవు వారితోనైనను వారి దేవతలతోనైనను నిబంధన చేసికొనవదుద్. నీవు వారి 

దేవతలను సేవించినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక 

nirgama 23:32 neevu vaaritOnainanu vaari daevatalatOnainanu 
n i b a M d h a n a c h a e s i k o n a v a d d u . n e e v u v a a r i d a e v a t a l a n u 
saeviMchinayeDala adi neeku uriyagunu ganuka 

నిరగ్మ 23:33 వారు నీచేత నాకు విరోధముగా పాపము చేయింపకుండునటుల్ వారు నీ దేశములో 

నివసింపకూడదు. 
nirgama 23:33 vaaru neechaeta naaku virOdhamugaa paapamu 
chaeyiMpakuMDunaTlu vaaru nee daeSamulO nivasiMpakooDadu. 
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నిరగ్మ 24:1 మరియు ఆయన మోషేతో ఇటల్నెను నీవును, అహరోనును, నాదాబును, అబీహును, 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో డెబబ్దిమందియు యెహోవా యొదద్కు ఎకిక్వచిచ్ దూరమున సాగిలపడుడి. 
nirgama 24:1 mariyu aayana mOshaetO iTlanenu neevunu, aharOnunu, 
naadaabunu, abeehunu, iSraayaeleeyula peddalalO DebbadimaMdiyu 
yehOvaa yoddaku ekkivachchi dooramuna saagilapaDuDi. 
నిరగ్మ 24:2 మోషే మాతర్ము యెహోవాను సమీపింపవలెను, వారు సమీపింపకూడదు, పర్జలు 

అతనితో ఎకిక్ రాకూడదు. 
nirgama 24:2 mOshae maatramu yehOvaanu sameepiMpavalenu, vaaru 
sameepiMpakooDadu, prajalu atanitO ekki raakooDadu. 
నిరగ్మ 24:3 మోషే వచిచ్ యెహోవా మాటలనిన్టిని విధులనిన్టిని పర్జలతో వివరించి చెపెప్ను. 

పర్జలందరు యెహోవా చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము చేసెదమని యేక శబద్ముతో ఉతత్రమిచిచ్రి. 
nirgama 24:3 mOshae vachchi yehOvaa maaTalanniTini vidhulanniTini 
prajalatO vivariMchi cheppenu. prajalaMdaru yehOvaa cheppina 
maaTalanniTi prakaaramu chaesedamani yaeka SabdamutO 
uttaramichchiri. 
నిరగ్మ 24:4 మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ కొండ దిగువను 

బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను కటిట్ 
nirgama 24:4 mariyu mOshae yehOvaa maaTalanniTini vraasi 
udayamaMdu laechi aa koMDa diguvanu balipeeThamunu iSraayaelu 
paMDreMDu gOtramulu choppuna paMDreMDu staMbhamulanu kaTTi 
నిరగ్మ 24:5 ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి యెహోవాకు 

సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి. 
nirgama 24:5 iSraayaeleeyulalO yauvanasthulanu paMpagaa vaaru dahana 
balulanarpiMchi yehOvaaku samaadhaana balulagaa kODelanu 
vadhiMchiri. 
నిరగ్మ 24:6 అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో సగము తీసికొని పళె ల్ములలో పోసి ఆ రకత్ములో సగము 

బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను. 
nirgama 24:6 appuDu mOshae vaaTi raktamulO sagamu teesikoni 
paLlemulalO pOsi aa raktamulO sagamu balipeeThamumeeda 
prOkshiMchenu. 
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నిరగ్మ 24:7 అతడు నిబంధన గర్ంథమును తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు యెహోవా 

చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి. 
nirgama 24:7 ataDu nibaMdhana graMthamunu teesikoni prajalaku 
vinipiMpagaa vaaru yehOvaa cheppinavanniyu chaeyuchu vidhaeyulamai 
yuMdumaniri. 
నిరగ్మ 24:8 అపుప్డు మోషే రకత్మును తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి ఇదిగో యీ సంగతులనిన్టి 

విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను. 
nirgama 24:8 appuDu mOshae raktamunu teesikoni prajalameeda 
prOkshiMchi idigO yee saMgatulanniTi vishayamai yehOvaa meetO 
chaesina nibaMdhana raktamu idae ani cheppenu. 
నిరగ్మ 24:9 తరువాత మోషే అహరోను నాదాబు అబీహు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో 

డెబబ్దిమందియు ఎకిక్పోయి 

nirgama 24:9 taruvaata mOshae aharOnu naadaabu abeehu 
iSraayaeleeyula peddalalO DebbadimaMdiyu ekkipOyi 
నిరగ్మ 24:10 ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు నీలమయమైన 

వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను. 
n i r g a m a 2 4 : 1 0 i S r a a y a e l e e y u l a d a e v u n i c h o o c h i r i . a a y a n a 
paadamulakriMda niganigalaaDu neelamayamaina vastuvuvaMTidiyu 
aakaaSamaMDalapu taejamuvaMTidiyu uMDenu. 
నిరగ్మ 24:11 ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; వారు దేవుని చూచి 

అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 
nirgama 24:11 aayana iSraayaeleeyulalOni pradhaanulaku ae haaniyu 
chaeyalaedu; vaaru daevuni choochi annapaanamulu puchchukoniri. 
నిరగ్మ 24:12 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు కొండయెకిక్ నాయొదద్కు వచిచ్ 

అచచ్టనుండుము; నీవు వారికి బోధించునటుల్ నేను వార్సిన ఆజఞ్లను, ధరమ్శాసత్రమును, రాతిపలకలను 

నీకిచెచ్దననగా 

nirgama 24:12 appuDu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu koMDayekki 
naayoddaku vachchi achchaTanuMDumu; neevu vaariki bOdhiMchunaTlu 
naenu vraasina aaj~nalanu, dharmaSaastramunu, raatipalakalanu 
neekichchedananagaa 

Page  of 147 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

నిరగ్మ 24:13 మోషేయు అతని పరిచారకుడైన యెహోషువయు లేచిరి. మోషే దేవుని కొండమీదికి 

ఎకెక్ను. 
nirgama 24:13 mOshaeyu atani parichaarakuDaina yehOshuvayu laechiri. 
mOshae daevuni koMDameediki ekkenu. 
నిరగ్మ 24:14 అతడు పెదద్లను చూచి మేము మీయొదద్కు వచుచ్వరకు ఇకక్డనే యుండుడి; ఇదిగో 

అహరోనును హూరును మీతో ఉనాన్రు; ఎవనికైనను వాయ్జెయ్మునన్యెడల వారియొదద్కు వెళల్వచుచ్నని 

వారితో చెపెప్ను 

nirgama 24:14 ataDu peddalanu choochi maemu meeyoddaku 
vachchuvaraku ikkaDanae yuMDuDi; idigO aharOnunu hoorunu meetO 
u n n a a ru ; e va n i ka i n a n u vy a a j y e m u n n a y e D a l a va a r i y o d d a ku 
veLlavachchunani vaaritO cheppenu 

నిరగ్మ 24:15 మోషే కొండమీదికి ఎకిక్నపుప్డు ఆ మేఘము కొండను కమెమ్ను. 
nirgama 24:15 mOshae koMDameediki ekkinappuDu aa maeghamu 
koMDanu kammenu. 
నిరగ్మ 24:16 యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు దినములు దాని 

కముమ్కొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను పిలిచినపుప్డు 

nirgama 24:16 yehOvaa mahima seenaayi koMDameeda nilichenu; 
maeghamu aaru dinamulu daani kammukonenu; aeDava dinamuna aayana 
aa maeghamulOnuMDi mOshaenu pilichinappuDu 

నిరగ్మ 24:17 యెహోవా మహిమ ఆ కొండ శిఖరముమీద దహించు అగిన్వలె ఇశార్యేలీయుల 

కనున్లకు కనబడెను. 
nirgama 24:17 yehOvaa mahima aa koMDa Sikharamumeeda dahiMchu 
agnivale iSraayaeleeyula kannulaku kanabaDenu. 
నిరగ్మ 24:18 అపుప్డు మోషే ఆ మేఘములో పర్వేశించి కొండమీదికి ఎకెక్ను. మోషే ఆ కొండమీద 

రేయింబవళుళ్ నలుబది దినములుండెను. 
nirgama 24:18 appuDu mOshae aa maeghamulO pravaeSiMchi 
koMDameediki ekkenu. mOshae aa koMDameeda raeyiMbavaLLu nalubadi 
dinamuluMDenu. 
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నిరగ్మ 25:1 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను  
nirgama 25:1 yehOvaa mOshaeku eelaagu selavichchenu  
నిరగ్మ 25:2 నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. మనఃపూరవ్కముగా 

అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను. 
n i r g a m a 2 5 : 2 n a a k u p r a t i s h T h a a r p a N a t e e s i k o n i r a M D a n i 
iSraayaeleeyulatO cheppumu. mana@hpoorvakamugaa arpiMchu prati 
manushyuniyodda daani teesikonavalenu. 
నిరగ్మ 25:3 మీరు వారియొదద్ తీసికొనవలసిన అరప్ణలేవనగా బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 
nirgama 25:3 meeru vaariyodda teesikonavalasina arpaNalaevanagaa 
baMgaaru, veMDi, ittaDi, 
నిరగ్మ 25:4 నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్పునార, మేకవెండుర్కలు, 
nirgama 25:4 neela dhoomra raktavarNamulu, sannapunaara, 
maekaveMDrukalu, 
నిరగ్మ 25:5 ఎరుపురంగు వేసిన పొటే ట్ళల్తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, తుమమ్కఱఱ్లు, 
nirgama 25:5 erupuraMgu vaesina poTTaeLlatOLlu, samudravatsala tOLlu, 
tummaka~r~ralu, 
నిరగ్మ 25:6 పర్దీపమునకు తైలము, అభిషేకతైలమునకును పరిమళ దర్వయ్ముల ధూపమునకు 

సుగంధ సంభారములు, 
nirgama 25:6 pradeepamunaku tailamu, abhishaekatailamunakunu 
parimaLa dravyamula dhoopamunaku sugaMdha saMbhaaramulu, 
నిరగ్మ 25:7 లేతపచచ్లు, ఏఫోదుకును పతకమునకును చెకుక్ రతన్ములు అనునవే. 
nirgama 25:7 laetapachchalu, aephOdukunu patakamunakunu chekku 
ratnamulu anunavae. 
నిరగ్మ 25:8 నేను వారిలో నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును నిరిమ్ంపవలెను. 
nirgama 25:8 naenu vaari lO nivasiMchunaTlu vaaru naaku 
pariSuddhasthalamunu nirmiMpavalenu. 
నిరగ్మ 25:9 నేను నీకు కనుపరచు విధముగా మందిరముయొకక్ ఆ రూపమును దాని 

ఉపకరణములనిన్టి రూపమును నిరిమ్ంపవలెను. 
nirgama 25:9 naenu neeku kanuparachu vidhamugaa maMdiramuyokka aa 
roopamunu daani upakaraNamulanniTi roopamunu nirmiMpavalenu. 
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నిరగ్మ 25:10 వారు తుమమ్కఱఱ్తో నొక మందసమును చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు 

మూరలునర, దాని వెడలుప్ మూరెడునర, దాని యెతుత్ మూరెడునర 

nirgama 25:10 vaaru tummaka~r~ratO noka maMdasamunu chaeyavalenu. 
daani poDugu reMDu mooralunara, daani veDalpu mooreDunara, daani 
yettu mooreDunara 

నిరగ్మ 25:11 దానిమీద మేలిమి బంగారురేకు పొదిగింపవలెను; లోపలను వెలుపలను దానికి 

పొదిగింపవలెను; దానిమీద బంగారు జవను చుటుట్ కటట్వలెను. 
nirgama 25:11 daanimeeda maelimi baMgaaruraeku podigiMpavalenu; 
lOpalanu velupalanu daaniki podigiMpavalenu; daanimeeda baMgaaru 
javanu chuTTu kaTTavalenu. 
నిరగ్మ 25:12 దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు ఉంగరములు 

ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములు ఉండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని వేయవలెను. 
nirgama 25:12 daaniki naalugu baMgaaru uMgaramulanu pOtapOsi, oka 
prakkanu reMDu uMgaramulu eduTi prakkanu reMDu uMgaramulu 
uMDunaTlu daani naalugu kaaLlaku vaaTini vaeyavalenu. 
నిరగ్మ 25:13 తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించి 

nirgama 25:13 tummaka~r~ratO mOtaka~r~ralanu chaesi vaaTiki 
baMgaaru raekulanu podigiMchi 
నిరగ్మ 25:14 వాటితో ఆ మందసమును మోయుటకు ఆ పర్కక్లమీది ఉంగరములలో ఆ 

మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను. 
nirgama 25:14 vaaTitO aa maMdasamunu mOyuTaku aa prakkalameedi 
uMgaramulalO aa mOtaka~r~ralanu doorchavalenu. 
నిరగ్మ 25:15 ఆ మోతకఱఱ్లు ఆ మందసపు ఉంగరములలోనే ఉండవలెను. వాటిని దానియొదద్నుండి 

తీయకూడదు; 
nirgama 25:15 aa mOtaka~r~ralu aa maMdasapu uMgaramulalOnae 
uMDavalenu. vaaTini daaniyoddanuMDi teeyakooDadu; 

నిరగ్మ 25:16 ఆ మందసములో నేను నీకిచుచ్ శాసనములనుంచవలెను. 
n i r g a m a 2 5 : 1 6 a a m a M d a s a m u l O n a e n u n e e k i c h c h u 
SaasanamulanuMchavalenu. 
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నిరగ్మ 25:17 మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేయవలెను. దాని పొడుగు 

రెండు మూరలునర దాని వెడలుప్ మూరెడునర. 
nirgama 25:17 mariyu neevu maelimi baMgaarutO karuNaapeeThamunu 
chaeyavalenu. daani poDugu reMDu mooralunara daani veDalpu 
mooreDunara. 
నిరగ్మ 25:18 మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము యొకక్ రెండు 

కొనలను నకిషిపనిగా చేయవలెను. 
nirgama 25:18 mariyu reMDu baMgaaru keroobulanu chaeyavalenu. 
karuNaapeeThamu yokka reMDu konalanu nakishipanigaa chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 25:19 ఈ కొనను ఒక కెరూబును ఆ కొనను ఒక కెరూబును చేయవలెను. కరుణాపీఠమున 

దాని రెండు కొనలమీద కెరూబులను దానితో ఏకాండముగా చేయవలెను 

nirgama 25:19 ee konanu oka keroobunu aa konanu oka keroobunu 
chaeyavalenu. karuNaapeeThamuna daani reMDu konalameeda 
keroobulanu daanitO aekaaMDamugaa chaeyavalenu 

నిరగ్మ 25:20 ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో కపుప్చుండగా 

వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు కరుణాపీఠముతటుట్ 

నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ మందసముమీద నుంచవలెను. 
nirgama 25:20 aa keroobulu paik i v ippina rekkalugalavai 
karuNaapeeThamunu tama rekkalatO kappuchuMDagaa vaaTi mukhamulu 
oMDoMTiki edurugaa nuMDavalenu. aa keroobula mukhamulu 
karuNaapeeThamutaTTu nuMDavalenu. neevu aa karuNaapeeThamunu 
etti aa maMdasamumeeda nuMchavalenu. 
నిరగ్మ 25:21 నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను. 
nirgama 25:21 naenu neekichchu Saasanamulanu aa maMdasamulO 
nuMchavalenu. 
నిరగ్మ 25:22 అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొని కరుణాపీఠము మీదనుండియు, శాసనములుగల 

మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము 

మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను 

nirgama 25:22 akkaDa naenu ninnu kalisikoni karuNaapeeThamu 
meedanuMDiyu, Saasanamulugala maMdasamu meedanuMDu reMDu 
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keroobula madhyanuMDiyu, naenu iSraayaeleeyula nimittamu 
meekaaj~naapiMchu samastamunu neeku teliyacheppedanu 

నిరగ్మ 25:23 మరియు నీవు తుమమ్కఱఱ్తో నొక బలల్ చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు మూరలు 

దాని వెడలుప్ ఒక మూర దాని యెతుత్ మూరెడునర. 
nirgama 25:23 mariyu neevu tummaka~r~ratO noka balla chaeyavalenu. 
daani poDugu reMDu mooralu daani veDalpu oka moora daani yettu 
mooreDunara. 
నిరగ్మ 25:24 మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను 

చేయింపవలెను. 
nirgama 25:24 maelimi baMgaaru raekunu daaniki podigiMchi daaniki 
chuTTu baMgaaru javanu chaeyiMpavalenu. 
నిరగ్మ 25:25 దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదె ద్చేసి దాని బదె ద్పైని చుటుట్ను బంగారు జవ చేయవలెను. 
nirgama 25:25 daaniki chuTTu betteDu baddechaesi daani baddepaini 
chuTTunu baMgaaru java chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 25:26 దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను చేసి దాని నాలుగు కాళల్కుండు నాలుగు 

మూలలలో ఆ ఉంగరములను తగిలింపవలెను 

nirgama 25:26 daaniki naalugu baMgaaru uMgaramulanu chaesi daani 
naalugu kaaLlakuMDu naalugu moolalalO aa uMgaramulanu 
tagiliMpavalenu 

నిరగ్మ 25:27 బలల్ మోయుటకు మోతకఱఱ్లు ఉంగరములును బదె ద్కు సమీపముగా నుండవలెను. 
nirgama 25:27 balla mOyuTaku mOtaka~r~ralu uMgaramulunu baddeku 
sameepamugaa nuMDavalenu. 
నిరగ్మ 25:28 ఆ మోతకఱఱ్లు తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటిమీద బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను; వాటితో 

బలల్ మోయబడును. 
nirgama 25:28 aa mOtaka~r~ralu tummaka~r~ratO chaesi vaaTimeeda 
baMgaaru raeku podigiMpavalenu; vaaTitO balla mOyabaDunu. 
నిరగ్మ 25:29 మరియు నీవు దాని పళె ల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను పానీయారప్ణముకు 

పాతర్లను దానికి చేయవలెను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని చేయవలెను. 
nirgama 25:29 mariyu neevu daani paLlemulanu dhoopaartulanu 
ginnelanu paaneeyaarpaNamuku paatralanu daaniki chaeyavalenu; 
maelimi baMgaarutO vaaTini chaeyavalenu. 
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నిరగ్మ 25:30 నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను. 
nirgama 25:30 nityamunu naa sannidhini sannidhiroTTelanu ee 
ballameeda uMchavalenu. 
నిరగ్మ 25:31 మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; నకిషిపనిగా ఈ 

దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా చేయవలెను; దాని 

కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను. 
nirgama 25:31 mariyu neevu maelimi baMgaarutO deepavRkshamunu 
chaeyavalenu; nakishipanigaa ee deepavRkshamu chaeyavalenu. daani 
prakaaMDamunu daani Saakhalanu nakishipanigaa chaeyavalenu; daani 
kalaSamulu daani moggalu daani puvvulu daanitO aekaaMDamai 
yuMDavalenu. 
నిరగ్మ 25:32 దీపవృక్షము యొకక్ ఒక పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, దీపవృక్షము యొకక్ రెండవ 

పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, అనగా దాని పర్కక్లనుండి ఆరు కొమమ్లు నిగుడవలెను. 
nirgama 25:32 deepavRkshamu yokka oka prakkanuMDi mooDu kommalu, 
deepavRkshamu yokka reMDava prakkanuMDi mooDu kommalu, anagaa 
daani prakkalanuMDi aaru kommalu niguDavalenu. 
నిరగ్మ 25:33 ఒక కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు, రెండవ 

కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్ దీపవృక్షమునుండి 

బయలుదేరు కొమమ్లలో నుండవలెను. 
nirgama 25:33 oka kommalO mogga puvvugala baadamu roopamaina 
mooDu kalaSamulu, reMDava kommalO mogga puvvugala baadamu 
roopamaina mooDu kalaSamulu; aTlu deepavRkshamunuMDi bayaludaeru 
kommalalO nuMDavalenu. 
నిరగ్మ 25:34 మరియు దీపవృక్ష పర్కాండములో బాదము రూపమైన నాలుగు కలశములును వాటి 

మొగగ్లును వాటి పువువ్లును ఉండవలెను, 
nirgama 25:34 mariyu deepavRksha prakaaMDamulO baadamu 
roopamaina naalugu kalaSamulunu vaaTi moggalunu vaaTi puvvulunu 
uMDavalenu, 
నిరగ్మ 25:35 దీపవృక్ష పర్కాండమునుండి నిగుడు ఆరుకొమమ్లకు దాని రెండేసి కొమమ్లకిర్ంద 

ఏకాండమైన ఒకొక్కక్ మొగగ్చొపుప్న ఉండవలెను. 
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n i r g a m a 2 5 : 3 5 d e e p a v R k s h a p r a k a a M D a m u n u M D i n i g u D u 
aarukommalaku daani reMDaesi kommalakriMda aekaaMDamaina 
okkokka moggachoppuna uMDavalenu. 
నిరగ్మ 25:36 వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు దానితో ఏకాండమగును; అదంతయు మేలిమి 

బంగారుతో చేయబడిన ఏకాండమైన నకిషిపనిగా ఉండవలెను. 
nirgama 25:36 vaaTi moggalu vaaTi kommalu daanitO aekaaMDamagunu; 
adaMtayu maelimi baMgaarutO chaeyabaDina aekaaMDamaina 
nakishipanigaa uMDavalenu. 
నిరగ్మ 25:37 నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని 

దీపములను వెలిగింపవలెను. 
nirgama 25:37 neevu daaniki aeDu deepamulanu chaeyavalenu. daani 
yeduTa velugichchunaTlu daani deepamulanu veligiMpavalenu. 
నిరగ్మ 25:38 దాని కతెత్ర దాని కతెత్రచిపప్యు మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 
nirgama 25:38 daani kattera daani katterachippayu maelimi baMgaarutO 
chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 25:39 ఆ ఉపకరణములనిన్ నలుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను. 
nirgama 25:39 aa upakaraNamulanni nalubadi veesela maelimi 
baMgaarutO chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 25:40 కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపము చొపుప్న వాటిని చేయుటకు 

జాగర్తత్పడుము. 
nirgama 25:40 koMDameeda neeku kanuparachabaDina vaaTi roopamu 
choppuna vaaTini chaeyuTaku jaagrattapaDumu. 
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నిరగ్మ 26:1 మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమర్ 

రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్పు నారతో వాటిని చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలవాటినిగా 

చేయవలెను. 
nirgama 26:1 mariyu neevu padi teralatO oka maMdiramunu chaeyavalenu. 
neela dhoomra raktavarNamulugala paenina sannapu naaratO vaaTini 
chitrakaaruni paniyaina keroobulu galavaaTinigaa chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:2 పర్తి తెర పొడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పర్తి తెర వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. ఆ 

తెరలనిన్టికి ఒకటే కొలత. 
nirgama 26:2 prati tera poDugu iruvadi yenimidi mooralu; prati tera 
veDalpu naalugu mooralu. aa teralanniTiki okaTae kolata. 
నిరగ్మ 26:3 అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు తెరలను 

ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను. 
nirgama 26:3 ayidu teralanu oka daanitO okaTi koorpavalenu. migilina 
ayidu teralanu okadaanitO okaTi koorpavalenu. 
నిరగ్మ 26:4 తెరల కూరుప్ చివరను మొదటి తెర అంచున నీలినూలుతో కొలుకులను చేయవలెను. 

రెండవ కూరుప్నందలి వెలుపలి తెర చివరను అటుల్ చేయవలెను. 
nirgama 26:4 terala koorpu chivaranu modaTi tera aMchuna neelinoolutO 
kolukulanu chaeyavalenu. reMDava koorpunaMdali velupali tera chivaranu 
aTlu chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:5 ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసి, ఆ కొలుకులు ఒకదానినొకటి తగులుకొనునటుల్ ఆ 

రెండవ కూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 
nirgama 26:5 oka teralO aebadi kolukulanu chaesi, aa kolukulu 
okadaaninokaTi tagulukonunaTlu aa reMDava koorpunaMdali tera 
aMchuna aebadi kolukulanu chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:6 మరియు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను ఒకదానితో ఒకటి 

కూరప్వలెను; అది ఒకటే మందిరమగును. 
nirgama 26:6 mariyu aebadi baMgaaru guMDeelanu chaesi aa 
guMDeelachaeta aa teralanu okadaanitO okaTi koorpavalenu; adi okaTae 
maMdiramagunu. 
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నిరగ్మ 26:7 మరియు మందిరముపైని గుడారముగా మేకవెండుర్కలతో తెరలు చేయవలెను; 

పదకొండు తెరలను చేయవలెను. 
n i r g a m a 2 6 : 7 m a r i y u m a M d i r a m u p a i n i g u D a a r a m u g a a 
maekaveMDrukalatO teralu chaeyavalenu; padakoMDu teralanu 
chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:8 పర్తి తెర పొడుగు ముపప్ది మూరలు, వెడలుప్ నాలుగు మూరలు, పదకొండు తెరల 

కొలత ఒకక్టే. 
nirgama 26:8 prati tera poDugu muppadi mooralu, veDalpu naalugu 
mooralu, padakoMDu terala kolata okkaTae. 
నిరగ్మ 26:9 అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను ఒకటిగాను ఒకదానికొకటి కూరప్వలెను. 

ఆరవ తెరను గుడారపు ఎదుటిభాగమున మడవవలెను. 
nirgama 26:9 ayidu teralanu okaTigaanu aaru teralanu okaTigaanu 
o k a d a a n i k o k a T i k o o r p a v a l e n u . a a r a v a t e r a n u g u D a a r a p u 
eduTibhaagamuna maDavavalenu. 
నిరగ్మ 26:10 తెరల కూరుప్నకు వెలుపలనునన్ తెర అంచున ఏబది కొలుకులను రెండవ 

కూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 
nirgama 26:10 terala koorpunaku velupalanunna tera aMchuna aebadi 
kolukulanu reMDava koorpunaMdali tera aMchuna aebadi kolukulanu 
chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:11 మరియు ఏబది యితత్డి గుండీలను చేసి యొకటే గుడారమగునటుల్ ఆ గుండీలను ఆ 

కొలుకులకు తగిలించి దాని కూరప్వలెను. 
nirgama 26:11 mariyu aebadi yittaDi guMDeelanu chaesi yokaTae 
guDaaramagunaTlu aa guMDeelanu aa kolukulaku tagiliMchi daani 
koorpavalenu. 
నిరగ్మ 26:12 ఆ గుడారపు తెరలలో మిగిలి వేర్లాడుభాగము, అనగా మిగిలిన సగము తెర, 

మందిరము వెనుక పర్కక్మీద వేర్లాడవలెను.  
nirgama 26:12 aa guDaarapu teralalO migili vraelaaDubhaagamu, anagaa 
migilina sagamu tera, maMdiramu venuka prakkameeda vraelaaDavalenu.  
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నిరగ్మ 26:13 మరియు గుడారపు తెరల పొడుగులో మిగిలినది ఈ పర్కక్ను ఒక మూరయు, ఆ 

పర్కక్ను ఒక మూరయు, మందిరమును కపుప్టకు ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను దాని పర్కక్లమీద 

వేర్లాడవలెను. 
nirgama 26:13 mariyu guDaarapu terala poDugulO migilinadi ee prakkanu 
oka moorayu, aa prakkanu oka moorayu, maMdiramunu kappuTaku ee 
prakkanu aa prakkanu daani prakkalameeda vraelaaDavalenu. 
నిరగ్మ 26:14 మరియు ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళల్తో పైకపుప్ను దానికి మీదుగా సముదర్వతస్ల 

తోళల్తో పైకపుప్ను చేయవలెను. 
nirgama 26:14 mariyu e~r~raraMgu vaesina poTTaeLla tOLlatO 
paikappunu daaniki meedugaa samudravatsala tOLlatO paikappunu 
chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:15 మరియు మందిరమునకు తుమమ్కఱఱ్తో నిలువు పలకలు చేయవలెను. 
nirgama 26:15 mariyu maMdiramunaku tummaka~r~ratO niluvu palakalu 
chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:16 పలక పొడుగు పది మూరలు పలక వెడలుప్ మూరెడునర యుండవలెను. 
nirgama 26:16 palaka poDugu padi mooralu palaka veDalpu mooreDunara 
yuMDavalenu. 
నిరగ్మ 26:17 పర్తి పలకలో ఒకదానికొకటి సరియైన రెండు కుసులుండవలెను. అటుల్ మందిరపు 

పలకలనిన్టికి చేసి పెటట్వలెను. 
nirgama 26:17 prati palakalO okadaanikokaTi sariyaina reMDu 
kusuluMDavalenu. aTlu maMdirapu palakalanniTiki chaesi peTTavalenu. 
నిరగ్మ 26:18 ఇరువది పలకలు కుడివైపున, అనగా దకిష్ణ దికుక్న మందిరమునకు పలకలను 

చేయవలెను. 
nirgama 26:18 iruvadi palakalu kuDivaipuna, anagaa dakshiNa dikkuna 
maMdiramunaku palakalanu chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:19 మరియు నొకొక్కక్ పలకకిర్ంద దాని దాని రెండు కుసులకు రెండు దిమమ్లను ఆ 

యిరువది పలకల కిర్ంద నలువది వెండి దిమమ్లను చేయవలెను. 
nirgama 26:19 mariyu nokkokka palakakriMda daani daani reMDu 
kusulaku reMDu dimmalanu aa yiruvadi palakala kriMda naluvadi veMDi 
dimmalanu chaeyavalenu. 
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నిరగ్మ 26:20 మందిరపు రెండవ పర్కక్ను, అనగా ఉతత్రదికుక్న,  
nirgama 26:20 maMdirapu reMDava prakkanu, anagaa uttaradikkuna,  
నిరగ్మ 26:21 ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద రెండు దిమమ్లు ఇరువది పలకలును వాటి నలువది వెండి 

దిమమ్లు ఉండవలెను. 
nirgama 26:21 okkokka palakakriMda reMDu dimmalu iruvadi palakalunu 
vaaTi naluvadi veMDi dimmalu uMDavalenu. 
నిరగ్మ 26:22 పడమటితటుట్ మందిరము యొకక్ వెనుక పర్కక్కు ఆరు పలకలను చేయవలెను. 
nirgama 26:22 paDamaTitaTTu maMdiramu yokka venuka prakkaku aaru 
palakalanu chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:23 మరియు ఆ వెనుక పర్కక్ను మందిరము యొకక్ మూలలకు రెండు పలకలను 

చేయవలెను. 
nirgama 26:23 mariyu aa venuka prakkanu maMdiramu yokka moolalaku 
reMDu palakalanu chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:24 అవి అడుగున కూరచ్బడి శిఖరమున మొదటి ఉంగరము దనుక ఒకదానితోఒకటి 

అతికింపబడవలెను. అటుల్ ఆ రెంటికి ఉండవలెను, అవి రెండు మూలలకుండును. 
nirgama 26:24 avi aDuguna koorchabaDi Sikharamuna modaTi uMgaramu 
danuka okadaanitOokaTi atikiMpabaDavalenu. aTlu aa reMTiki 
uMDavalenu, avi reMDu moolalakuMDunu. 
నిరగ్మ 26:25 పలకలు ఎనిమిది; వాటి వెండి దిమమ్లు పదునారు; ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద రెండు 

దిమమ్లుండవలెను. 
nirgama 26:25 palakalu enimidi; vaaTi veMDi dimmalu padunaaru; 
okkokka palakakriMda reMDu dimmaluMDavalenu. 
నిరగ్మ 26:26 తుమమ్కఱఱ్తో అడడ్కఱఱ్లను చేయవలెను. మందిరము యొకక్ ఒకపర్కక్ పలకలకు 

అయిదు అడడ్కఱఱ్లును 

nirgama 26:26 tummaka~r~ratO aDDaka~r~ralanu chaeyavalenu. 
maMdiramu yokka okaprakka palakalaku ayidu aDDaka~r~ralunu 

నిరగ్మ 26:27 మందిరము యొకక్ రెండవ పర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును పడమటి వైపున 

మందిరము యొకక్ పర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును ఉండవలెను; 
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nirgama 26:27 maMdiramu yokka reMDava prakka palakalaku ayidu 
aDDaka~r~ralunu paDamaTi vaipuna maMdiramu yokka prakka 
palakalaku ayidu aDDaka~r~ralunu uMDavalenu; 

నిరగ్మ 26:28 ఆ పలకల మధయ్నుండు నడిమి అడడ్కఱఱ్ ఈ కొసనుండి ఆ కొసవరకు చేరి 

యుండవలెను. 
nirgama 26:28 aa palakala madhyanuMDu naDimi aDDaka~r~ra ee 
kosanuMDi aa kosavaraku chaeri yuMDavalenu. 
నిరగ్మ 26:29 ఆ పలకలకు బంగారు రేకును పొదిగించి వాటి అడడ్కఱఱ్లుండు వాటి ఉంగరములను 

బంగారుతో చేసి అడడ్కఱఱ్లకును బంగారు రేకును పొదిగింపవలెను. 
nirgama 26:29 aa palakalaku baMgaaru raekunu podigiMchi vaaTi 
aDDaka~r~raluMDu vaaTi uMgaramulanu baMgaarutO chaesi 
aDDaka~r~ralakunu baMgaaru raekunu podigiMpavalenu. 
నిరగ్మ 26:30 అపుప్డు కొండమీద నీకు కనుపరచబడినదాని పోలికచొపుప్న మందిరమును 

నిలువబెటట్వలెను.  
nirgama 26:30 appuDu koMDameeda neeku kanuparachabaDinadaani 
pOlikachoppuna maMdiramunu niluvabeTTavalenu.  
నిరగ్మ 26:31 మరియు నీవు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడడ్తెరను పేనిన సనన్నారతో 

చేయవలెను. అది చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 
nirgama 26:31 mariyu neevu neela dhoomra raktavarNamulugala oka 
aDDateranu paenina sannanaaratO chaeyavalenu. adi chitrakaaruni 
paniyaina keroobulu galadigaa chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:32 తుమమ్కఱఱ్తో చేయబడి బంగారు రేకు పొదిగిన నాలుగు సత్ంభములమీద దాని 

వేయవలెను; దాని వంకులు బంగారువి వాటి దిమమ్లు వెండివి. 
nirgama 26:32 tummaka~r~ratO chaeyabaDi baMgaaru raeku podigina 
naalugu staMbhamulameeda daani vaeyavalenu; daani vaMkulu 
baMgaaruvi vaaTi dimmalu veMDivi. 
నిరగ్మ 26:33 ఆ అడడ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము అడడ్తెర లోపలికి 

తేవలెను. ఆ అడడ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును. 
nirgama 26:33 aa aDDateranu aa kolukula kriMda tagiliMchi saakshyapu 
m a M d a s a m u a D D a t e r a l O p a l i k i t a e v a l e n u . a a a D D a t e r a 
pariSuddhasthalamunu atipariSuddhasthalamunu vaeruchaeyunu. 
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నిరగ్మ 26:34 అతిపరిశుదధ్సథ్లములో సాక్షయ్పు మందసముమీద కరుణాపీఠము నుంచవలెను. 
nirgama 26:34 atipariSuddhasthalamulO saakshyapu maMdasamumeeda 
karuNaapeeThamu nuMchavalenu. 
నిరగ్మ 26:35 అడడ్తెర వెలుపల బలల్ను ఆ బలల్యెదుట దకిష్ణపు వైపుననునన్ మందిరముయొకక్ 

యుతత్రదికుక్న దీపవృక్షమును ఉంచవలెను. 
nirgama 26:35 aDDatera velupala ballanu aa ballayeduTa dakshiNapu 
vaipunanunna maMdiramuyokka yuttaradikkuna deepavRkshamunu 
uMchavalenu. 
నిరగ్మ 26:36 మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనియైన 

తెరను గుడారపు దావ్రమునకు చేయవలెను. 
nirgama 26:36 mariyu neela dhoomra raktavarNamulu gala paenina 
sannanaaratO chitrakaaruni paniyaina teranu guDaarapu dvaaramunaku 
chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 26:37 ఆ తెరకు అయిదు సత్ంభములను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు 

పొదిగింపవలెను. వాటి వంపులు బంగారువి వాటికి అయిదు ఇతత్డి దిమమ్లు పోత పోయవలెను. 
nirgama 26:37 aa teraku ayidu staMbhamulanu tummaka~r~ratO chaesi 
vaaTiki baMgaaru raeku podigiMpavalenu. vaaTi vaMpulu baMgaaruvi 
vaaTiki ayidu ittaDi dimmalu pOta pOyavalenu. 
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నిరగ్మ 27:1 మరియు అయిదు మూరల పొడుగు అయిదు మూరల వెడలుప్ గల బలిపీఠమును 

తుమమ్కఱఱ్తో నీవు చేయవలెను. ఆ బలిపీఠము చచౌచ్కముగా నుండవలెను; దాని యెతుత్ మూడు 

మూరలు. 
nirgama 27:1 mariyu ayidu moorala poDugu ayidu moorala veDalpu gala 
balipeeThamunu tummaka~r~ratO neevu chaeyavalenu. aa balipeeThamu 
chachchaukamugaa nuMDavalenu; daani yettu mooDu mooralu. 
నిరగ్మ 27:2 దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని కొముమ్లు దానితో 

ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 
nirgama 27:2 daani naalugu moolalanu daaniki kommulanu chaeyavalenu; 
daani kommulu daanitO aekaaMDamugaa uMDavalenu; daaniki ittaDi 
raeku podigiMpavalenu. 
నిరగ్మ 27:3 దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను అగిన్పాతర్లను 

చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను. 
nirgama 27:3 daani booDide ettuTaku kuMDalanu gariTelanu ginnelanu 
muMDlanu agnipaatralanu chaeyavalenu. ee upakaraNamulanniyu 
ittaDitO chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 27:4 మరియు వలవంటి ఇతత్డి జలెల్డ దానికి చేయవలెను.  
nirgama 27:4 mariyu valavaMTi ittaDi jalleDa daaniki chaeyavalenu.  
నిరగ్మ 27:5 ఆ వలమీద దాని నాలుగు మూలలను నాలుగు ఇతత్డి ఉంగరములను చేసి ఆ వల 

బలిపీఠము నడిమివరకు చేరునటుల్ దిగువను బలిపీఠము గటుట్కిర్ంద దాని నుంచవలెను. 
nirgama 27:5 aa valameeda daani naalugu moolalanu naalugu ittaDi 
uMgaramulanu chaesi aa vala balipeeThamu naDimivaraku chaerunaTlu 
diguvanu balipeeThamu gaTTukriMda daani nuMchavalenu. 
నిరగ్మ 27:6 మరియు బలిపీఠము కొరకు మోతకఱఱ్లను చేయవలెను. ఆ మోతకఱఱ్లను తుమమ్కఱఱ్తో 

చేసి వాటికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను. 
nirgama 27:6 mariyu balipeeThamu koraku mOtaka~r~ralanu 
chaeyavalenu. aa mOtaka~r~ralanu tummaka~r~ratO chaesi vaaTiki ittaDi 
raeku podigiMpavalenu. 
నిరగ్మ 27:7 ఆ మోతకఱఱ్లను ఆ ఉంగరములలో చొనపవలెను. బలిపీఠమును మోయుటకు ఆ 

మోతకఱఱ్లు దాని రెండుపర్కక్ల నుండవలెను. 
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nirgama 27:7 aa mOtaka~r~ralanu aa uMgaramulalO chonapavalenu. 
balipeeThamunu mOyuTaku aa mOtaka~r~ralu daani reMDuprakkala 
nuMDavalenu. 
నిరగ్మ 27:8 పలకలతో గులల్గా దాని చేయవలెను; కొండమీద నీకు చూపబడిన పోలికగానే వారు 

దాని చేయవలెను. 
nirgama 27:8 palakalatO gullagaa daani chaeyavalenu; koMDameeda neeku 
choopabaDina pOlikagaanae vaaru daani chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 27:9 మరియు నీవు మందిరమునకు ఆవరణము ఏరప్రచవలెను. కుడివైపున, అనగా 

దకిష్ణదికుక్న ఆవరణముగా నూరు మూరల పొడుగుగలదై పేనిన సనన్నార యవనికలు ఒక పర్కక్కు 

ఉండవలెను. 
nirgama 27:9 mar iyu neevu maMdiramunaku aavaraNamu 
aerparachavalenu. kuDivaipuna, anagaa dakshiNadikkuna aavaraNamugaa 
nooru moorala poDugugaladai paenina sannanaara yavanikalu oka 
prakkaku uMDavalenu. 
నిరగ్మ 27:10 దాని యిరువది సత్ంభములును వాటి యిరువది దిమమ్లును ఇతత్డివి; ఆ సత్ంభముల 

వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 
nirgama 27:10 daani yiruvadi staMbhamulunu vaaTi yiruvadi dimmalunu 
ittaDivi; aa staMbhamula vaMkulunu vaaTi peMDebaddalunu veMDivi. 
నిరగ్మ 27:11 అటే ల్ పొడుగులో ఉతత్రదికుక్న నూరు మూరల పొడుగు గల యవనికలుండవలెను. 

దాని యిరువది సత్ంభములును వాటి యిరువది దిమమ్లును ఇతత్డివి. ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి 

పెండెబదుద్లును వెండివి 

nirgama 27:11 aTlae poDugulO uttaradikkuna nooru moorala poDugu gala 
yavanikaluMDavalenu. daani yiruvadi staMbhamulunu vaaTi yiruvadi 
dimmalunu ittaDivi. aa staMbhamula vaMkulunu vaaTi peMDebaddulunu 
veMDivi 
నిరగ్మ 27:12 పడమటిదికుక్న ఆవరణపు వెడలుప్ కొరకు ఏబది మూరల యవనికలుండవలెను; వాటి 

సత్ంభములు పది వాటి దిమమ్లు పది. 
nirgama 27:12 paDamaTidikkuna aavaraNapu veDalpu koraku aebadi 
moorala yavanikaluMDavalenu; vaaTi staMbhamulu padi vaaTi dimmalu 
padi. 
నిరగ్మ 27:13 తూరుప్వైపున, అనగా ఉదయదికుక్న ఆవరణపు వెడలుప్ ఏబది మూరలు. 

Page  of 165 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

nirgama 27:13 toorpuvaipuna, anagaa udayadikkuna aavaraNapu veDalpu 
aebadi mooralu. 
నిరగ్మ 27:14 ఒక పర్కక్ను పదునైదు మూరల యవనికలుండవలెను; వాటి సత్ంభములు మూడు వాటి 

దిమమ్లు మూడు. 
nirgama 27:14 oka prakkanu padunaidu moorala yavanikaluMDavalenu; 
vaaTi staMbhamulu mooDu vaaTi dimmalu mooDu. 
నిరగ్మ 27:15 రెండవ పర్కక్ను పరునైదుమూరల యవనికలుండవలెను; వాటి సత్ంభములు మూడు 

వాటి దిమమ్లును మూడు. 
n i r g a m a 2 7 : 1 5 r e M D a v a p r a k k a n u p a r u n a i d u m o o r a l a 
yavanikaluMDavalenu; vaaTi staMbhamulu mooDu vaaTi dimmalunu 
mooDu. 
నిరగ్మ 27:16 ఆవరణపు దావ్రమునకు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల యిరువది మూరల తెర 

యుండవలెను. అవి పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనిగా ఉండవలెను; వాటి సత్ంభములు నాలుగు 

వాటి దిమమ్లు నాలుగు. 
n i r g a m a 2 7 : 1 6 a a v a r a N a p u d v a a r a m u n a k u n e e l a d h o o m r a 
raktavarNamulugala yiruvadi moorala tera yuMDavalenu. avi paenina 
sannanaaratO chitrakaaruni panigaa uMDavalenu; vaaTi staMbhamulu 
naalugu vaaTi dimmalu naalugu. 
నిరగ్మ 27:17 ఆవరణము చుటుట్నన్ సత్ంభములనిన్యు వెండి పెండెబదద్లు కలవి; వాటి వంకులు 

వెండివి వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 
nirgama 27:17 aavaraNamu chuTTunna staMbhamulanniyu veMDi 
peMDebaddalu kalavi; vaaTi vaMkulu veMDivi vaaTi dimmalu ittaDivi. 
నిరగ్మ 27:18 ఆవరణపు పొడుగు నూరు మూరలు; దాని వెడలుప్ ఏబది మూరలు దాని యెతుత్ 

అయిదు మూరలు; అవి పేనిన సనన్నారవి వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 
nirgama 27:18 aavaraNapu poDugu nooru mooralu; daani veDalpu aebadi 
mooralu daani yettu ayidu mooralu; avi paenina sannanaaravi vaaTi 
dimmalu ittaDivi. 
నిరగ్మ 27:19 మందిర సంబంధమైన సేవోపకరణములనిన్యు మేకులనిన్యు ఆవరణపు 

మేకులనిన్యు ఇతత్డివై యుండవలెను. 
nirgama 27:19 maMdira saMbaMdhamaina saevOpakaraNamulanniyu 
maekulanniyu aavaraNapu maekulanniyu ittaDivai yuMDavalenu. 
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నిరగ్మ 27:20 మరియు దీపము నితయ్ము వెలిగించునటుల్ పర్దీపమునకు దంచి తీసిన అచచ్ము 

ఒలీవల నూనె తేవలెనని ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించుము. 
nirgama 27:20 mariyu deepamu ni tyamu ve l ig iMchunaTlu 
pradeepamunaku daMchi teesina achchamu oleevala noone taevalenani 
iSraayaeleeyula kaaj~naapiMchumu. 
నిరగ్మ 27:21 సాక్షయ్పు మందసము ఎదుటనునన్ తెరకు వెలుపల పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు యెహోవా సనిన్ధిని 

దాని సవరింపవలెను. అది ఇశార్యేలీయులకు వారి తరతరములవరకు నితయ్మైన కటట్డ. 
nirgama 27:21 saakshyapu maMdasamu eduTanunna teraku velupala 
pratyakshapu guDaaramulO aharOnunu atani kumaarulunu 
saayaMkaalamu modalukoni udayamuvaraku yehOvaa sannidhini daani 
savariMpavalenu. adi iSraayaeleeyulaku vaari tarataramulavaraku 
nityamaina kaTTaDa. 
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నిరగ్మ 28:1 మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును అతని 

కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును, ఎలియాజరును 

ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము. 
nirgama 28:1 mariyu naaku yaajakatvamu chaeyuTakai nee sahOdaruDaina 
aharOnunu atani kumaarulanu, anagaa aharOnunu, aharOnu 
kumaarulaina naadaabunu, abeehunu, eliyaajarunu eetaamaarunu 
iSraayaeleeyulalOnuMDi neeyoddaku pilipiMpumu. 
నిరగ్మ 28:2 అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త 

వసత్రములను కుటట్వలెను. 
nirgama 28:2 ataniki alaMkaaramunu ghanatayu kalugunaTlu nee 
sahOdaruDaina aharOnuku pratishThita vastramulanu kuTTavalenu. 
నిరగ్మ 28:3 అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ నీవు అతని పర్తిషిఠ్ంచుదువు. అతని వసత్రములను 

కుటుట్టకై నేను జాఞ్నాతమ్తో నింపిన వివేక హృదయులందరికి ఆజఞ్ ఇముమ్. 
nirgama 28:3 aharOnu naaku yaajakuDagunaTlu neevu atani 
pratishThiMchuduvu. atani vastramulanu kuTTuTakai naenu 
j~naanaatmatO niMpina vivaeka hRdayulaMdariki aaj~na immu. 
నిరగ్మ 28:4 పతకము ఏఫోదు నిలువుటంగీ విచితర్మైన చొకాక్యి పాగా దటిట్యు వారు కుటట్వలసిన 

వసత్రములు. అతడు నాకు యాజకుడై యుండునటుల్ వారు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్ంపవలెను. 
nirgama 28:4 patakamu aephOdu niluvuTaMgee vichitramaina chokkaayi 
paagaa daTTiyu vaaru kuTTavalasina vastramulu. ataDu naaku yaajakuDai 
yuMDunaTlu vaaru nee sahOdaruDaina aharOnukunu atani 
kumaarulakunu pratishThita vastramulanu kuTTiMpavalenu. 
నిరగ్మ 28:5 వారు బంగారును నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నారను తీసికొని 

nirgama 28:5 vaaru baMgaarunu neela dhoomra raktavarNamulu gala 
noolunu sannanaaranu teesikoni 
నిరగ్మ 28:6 బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములు గల ఏఫోదును పేనిన సనన్నారతోను 

చితర్కారుని పనిగా చేయవలెను. 
nirgama 28:6 baMgaarutOnu neela dhoomra rakta varNamulu gala 
aephOdunu paenina sannanaaratOnu chitrakaaruni panigaa chaeyavalenu. 
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నిరగ్మ 28:7 రెండు అంచులయందు కూరచ్బడు రెండు భుజఖండములు దానికుండవలెను; అటుల్ అది 

సమకూరప్బడి యుండును. 
n i r g a m a 2 8 : 7 r e M D u a M c h u l a y a M d u k o o r c h a b a D u r e M D u 
bhujakhaMDamulu daanikuMDavalenu; aTlu adi samakoorpabaDi 
yuMDunu. 
నిరగ్మ 28:8 మరియు ఏఫోదు మీదనుండు విచితర్మైన దటిట్ దాని పనిరీతిగా ఏకాండమైనదై 

బంగారుతోను నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను కుటట్వలెను. 
nirgama 28:8 mariyu aephOdu meedanuMDu vichitramaina daTTi daani 
panireetigaa aekaaMDamainadai baMgaarutOnu neeladhoomra 
raktavarNamulu gala noolutOnu paenina sannanaaratOnu kuTTavalenu. 
నిరగ్మ 28:9 మరియు నీవు రెండు లేత పచచ్లను తీసికొని వాటిమీద ఇశార్యేలీయుల పేరులను, 

అనగా వారి జనన కర్మము చొపుప్న 

nirgama 28:9 mariyu neevu reMDu laeta pachchalanu teesikoni 
vaaTimeeda iSraayaeleeyula paerulanu, anagaa vaari janana kramamu 
choppuna 

నిరగ్మ 28:10 ఒక రతన్ముమీద వారి పేళల్లో ఆరును, రెండవ రతన్ముమీద తకిక్న ఆరుగురి పేళల్ను 

చెకిక్ంపవలెను. 
nirgama 28:10 oka ratnamumeeda vaari paeLlalO aarunu, reMDava 
ratnamumeeda takkina aaruguri paeLlanu chekkiMpavalenu. 
నిరగ్మ 28:11 ముదర్మీద చెకక్బడిన వాటివలె చెకెక్డివాని పనిగా ఆ రెండు రతన్ములమీద 

ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను చెకిక్ బంగారు జవలలో వాటిని పొదగవలెను. 
nirgama 28:11 mudrameeda chekkabaDina vaaTivale chekkeDivaani 
panigaa aa reMDu ratnamulameeda iSraayaeleeyula paeLlanu chekki 
baMgaaru javalalO vaaTini podagavalenu. 
నిరగ్మ 28:12 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములనుగా ఆ రెండు రతన్ములను 

ఏఫోదు భుజములమీద ఉంచవలెను అటుల్ జాఞ్పకము కొరకు అహరోను తన రెండు భుజములమీద 

యెహోవా సనిన్ధిని వారి పేరులను భరించును 

nirgama 28:12 appuDu iSraayaeleeyulaku j~naapakaarthamaina 
ratnamulanugaa aa reMDu ratnamulanu aephOdu bhujamulameeda 
uMchavalenu aTlu j~naapakamu koraku aharOnu tana reMDu 
bhujamulameeda yehOvaa sannidhini vaari paerulanu bhariMchunu 
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నిరగ్మ 28:13 మరియు బంగారు జవలను మేలిమి బంగారుతో రెండు గొలుసులను చేయవలెను; 
nirgama 28:13 mariyu baMgaaru javalanu maelimi baMgaarutO reMDu 
golusulanu chaeyavalenu; 

నిరగ్మ 28:14 సూతర్ములవలె అలిల్కపనిగా వాటిని చేసి అలిల్న గొలుసులను ఆ జవలకు 

తగిలింపవలెను. 
nirgama 28:14 sootramulavale allikapanigaa vaaTini chaesi allina 
golusulanu aa javalaku tagiliMpavalenu. 
నిరగ్మ 28:15 మరియు చితర్కారుని పనిగా నాయ్యవిధానపతకము చేయవలెను. ఏఫోదు పనివలె 

దాని చేయవలెను; బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను 

దాని చేయవలెను. 
nirgama 28:15 mariyu chitrakaaruni panigaa nyaayavidhaanapatakamu 
chaeyavalenu. aephOdu panivale daani chaeyavalenu; baMgaarutOnu neela 
dhoomra raktavarNamulu gala noolutOnu paenina sannanaaratOnu daani 
chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 28:16 అది మడవబడి చచౌచ్కముగా నుండవలెను; అది జేనెడు పొడుగు జేనెడు వెడలుప్గలదై 

యుండవలెను. 
nirgama 28:16 adi maDavabaDi chachchaukamugaa nuMDavalenu; adi 
jaeneDu poDugu jaeneDu veDalpugaladai yuMDavalenu. 
నిరగ్మ 28:17 దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను చేయవలెను. 

మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 
nirgama 28:17 daanilO naalugu paMktula ratnamuluMDunaTlu ratnamula 
javalanu chaeyavalenu. maaNikya gOmaedhika marakatamulu gala paMkti 
modaTidi; 

నిరగ్మ 28:18 పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ రెండవది; 
nirgama 28:18 padmaraaga neela sooryakaaMtamulu gala paMkti 
reMDavadi; 

నిరగ్మ 28:19 గారుతమ్తము యషుమ్రాయి ఇందర్నీలములు గల పంకిత్ మూడవది; 
nirgama 28:19 gaarutmatamu yashmuraayi iMdraneelamulu gala paMkti 
mooDavadi; 
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నిరగ్మ 28:20 రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ నాలుగవది. వాటిని 

బంగారు జవలలో పొదగవలెను. 
nirgama 28:20 raktavarNapuraayi sulimaaniraayi sooryakaaMtamulu gala 
paMkti naalugavadi. vaaTini baMgaaru javalalO podagavalenu. 
నిరగ్మ 28 :21 ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొపుప్న 

పండెర్ండుండవలెను. ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో పర్తివాని పేరుచొపుప్న పండెర్ండు గోతర్ముల 

పేరులు ఉండవలెను. 
nirgama 28:21 aa ratnamulu iSraayaeleeyula paerulugalavai vaari 
p a e r u l a c h o p p u n a p a M D r e M D u M D a v a l e n u . m u d r a m e e d a 
chekkinavaaTivale vaarilO prativaani paeruchoppuna paMDreMDu 
gOtramula paerulu uMDavalenu. 
నిరగ్మ 28:22 మరియు ఆ పతకము అలిల్కపనిగా పేనిన గొలుసులను మేలిమి బంగారుతో 

చేయవలెను. 
nirgama 28:22 mariyu aa patakamu allikapanigaa paenina golusulanu 
maelimi baMgaarutO chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 28:23 పతకమునకు రెండు బంగారు ఉంగరములు చేసి 

nirgama 28:23 patakamunaku reMDu baMgaaru uMgaramulu chaesi 
నిరగ్మ 28:24 ఆ రెండు ఉంగరములను పతకపు రెండు కొసలయందు తగిలించి, పతకపు 

కొసలనునన్ రెండు ఉంగరములలో అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను తగిలింపవలెను. 
nirgama 28:24 aa reMDu uMgaramulanu patakapu reMDu kosalayaMdu 
tagiliMchi, patakapu kosalanunna reMDu uMgaramulalO allabaDina aa 
reMDu baMgaaru golusulanu tagiliMpavalenu. 
నిరగ్మ 28:25 అలిల్న ఆ రెండు గొలుసుల కొసలను రెండు రెండు జవలకు తగిలించి ఏఫోదు నెదుట 

దాని భుజములమీద కటట్వలెను. 
nirgama 28:25 allina aa reMDu golusula kosalanu reMDu reMDu javalaku 
tagiliMchi aephOdu neduTa daani bhujamulameeda kaTTavalenu. 
నిరగ్మ 28:26 మరియు నీవు బంగారుతో రెండు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు నెదుటనునన్ 

పతకములోపలి అంచున దాని రెండు కొసలకు వాటిని తగిలింపవలెను. 
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nirgama 28:26 mariyu neevu baMgaarutO reMDu uMgaramulanu chaesi 
aephOdu neduTanunna patakamulOpali aMchuna daani reMDu kosalaku 
vaaTini tagiliMpavalenu. 
నిరగ్మ 28:27 మరియు నీవు రెండు బంగారు ఉంగరములుచేసి ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్ పైగా దాని 

కూరుప్నొదద్, దాని యెదుటి పర్కక్కు దిగువను, ఏఫోదు రెండు భుజభాగములకు వాటిని 

తగిలింపవలెను. 
nirgama 28:27 mariyu neevu reMDu baMgaaru uMgaramuluchaesi 
aephOdu vichitramaina daTTi paigaa daani koorpunodda, daani yeduTi 
prakkaku diguvanu, aephOdu reMDu bhujabhaagamulaku vaaTini 
tagiliMpavalenu. 
నిరగ్మ 28:28 అపుప్డు పతకము ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్కి పైగా నుండునటుల్ను అది ఏఫోదునుండి 

వదలక యుండునటుల్ను వారు దాని ఉంగరములకు ఏఫోదు ఉంగరములకు నీలి సూతర్ముతో 

పతకము కటట్వలెను 

nirgama 28:28 appuDu patakamu aephOdu vichitramaina daTTiki paigaa 
nuMDunaTlunu adi aephOdunuMDi vadalaka yuMDunaTlunu vaaru daani 
uMgaramulaku aephOdu uMgaramulaku neeli sootramutO patakamu 
kaTTavalenu 

నిరగ్మ 28:29 అటుల్ అహరోను పరిశుదధ్సథ్లములోనికి వెళుల్నపుప్డు అతడు తన రొముమ్మీద 

నాయ్యవిధానపతకములోని ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని జాఞ్పకారథ్ముగా 

భరింపవలెను 

nirgama 28:29 aTlu aharOnu pariSuddhasthalamulOniki veLlunappuDu 
ataDu tana rommumeeda nyaayavidhaanapatakamulOni iSraayaeleeyula 
paeLlanu nityamu yehOvaa sannidhini j~naapakaarthamugaa 
bhariMpavalenu 

నిరగ్మ 28:30 మరియు నీవు నాయ్యవిధానపతకములో ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని ఉంచవలెను; 

అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళుల్నపుప్డు అవి అతని రొముమ్న ఉండునటుల్ అహరోను యెహోవా 

సనిన్ధిని తన రొముమ్న ఇశార్యేలీయుల నాయ్యవిధానమును నితయ్ము భరించును. 
nirgama 28:30 mariyu neevu nyaayavidhaanapatakamulO ooreemu 
tummeemu anuvaaTini uMchavalenu; aharOnu yehOvaa sannidhiki 
veLlunappuDu avi atani rommuna uMDunaTlu aharOnu yehOvaa 
sannidhini tana rommuna iSraayaeleeyula nyaayavidhaanamunu nityamu 
bhariMchunu. 
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నిరగ్మ 28:31 మరియు ఏఫోదు నిలువుటంగీని కేవలము నీలి దారముతో కుటట్వలెను. 
nirgama 28:31 mariyu aephOdu niluvuTaMgeeni kaevalamu neeli 
daaramutO kuTTavalenu. 
నిరగ్మ 28:32 దానినడుమ తల దూరుటకు రంధర్ము ఉండవలెను. అది చినగకుండునటుల్ కంఠ 

కవచ రంధర్మువలె దాని రంధర్ముచుటుట్ నేతపనియైన గోటు ఉండవలెను. 
nirgama 28:32 daaninaDuma tala dooruTaku raMdhramu uMDavalenu. 
adi chinagakuMDunaTlu kaMTha kavacha raMdhramuvale daani 
raMdhramuchuTTu naetapaniyaina gOTu uMDavalenu. 
నిరగ్మ 28:33 దాని అంచున దాని అంచులచుటుట్ నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల దానిమమ్ పండల్ను 

వాటి నడుమను బంగారు గంటలను నిలువుటంగీ చుటుట్ తగిలింపవలెను. 
nirgama 28:33 daani aMchuna daani aMchulachuTTu neela dhoomra 
raktavarNamulugala daanimma paMDlanu vaaTi naDumanu baMgaaru 
gaMTalanu niluvuTaMgee chuTTu tagiliMpavalenu. 
నిరగ్మ 28:34 ఒకొక్కక్ బంగారు గంటయు దానిమమ్పండును ఆ నిలువుటంగీ కిర్ంది అంచున చుటుట్ 

ఉండవలెను. 
nirgama 28:34 okkokka baMgaaru gaMTayu daanimmapaMDunu aa 
niluvuTaMgee kriMdi aMchuna chuTTu uMDavalenu. 
నిరగ్మ 28:35 సేవ చేయునపుప్డు అహరోను దాని ధరించుకొనవలెను. అతడు యెహోవా సనిన్ధిని 

పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించునపుప్డు అతడు చావక యుండునటుల్ దాని ధవ్ని వినబడవలెను. 
n i r g a m a 2 8 : 3 5 s a e v a c h a e y u n a p p u D u a h a r O n u d a a n i 
d h a r i M c h u k o n a v a l e n u . a t a D u y e h O v a a s a n n i d h i n i 
pariSuddhasthalamulOniki pravaeSiMchunappuDu ataDu chaavaka 
yuMDunaTlu daani dhvani vinabaDavalenu. 
నిరగ్మ 28:36 మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద యెహోవా 

పరిశుదుధ్డు అను మాట చెకక్వలెను. 
nirgama 28:36 mariyu neevu maelimi baMgaaru raeku chaesi mudra 
chekkunaTlu daanimeeda yehOvaa pariSuddhuDu anu maaTa 
chekkavalenu. 
నిరగ్మ 28:37 అది పాగామీద ఉండునటుల్ నీలి సూతర్ముతో దాని కటట్వలెను. అది పాగా 

ముందటివైపున ఉండవలెను. 
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nirgama 28:37 adi paagaameeda uMDunaTlu neeli sootramutO daani 
kaTTavalenu. adi paagaa muMdaTivaipuna uMDavalenu. 
నిరగ్మ 28:38 తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు పరిశుదధ్మైనవాటికి 

తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట ఉండవలెను; వారు యెహోవా 

సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని నొసట ఉండవలెను. 
nirgama 28:38 tama pariSuddhamaina arpaNalanniTilO iSraayaeleeyulu 
pratishThiMchu pariSuddhamainavaaTiki tagulu dOshamulanu aharOnu 
bhariMchunaTlu adi aharOnu nosaTa uMDavalenu; vaaru yehOvaa 
sannidhini aMgeekariMpabaDunaTlu adi nityamunu atani nosaTa 
uMDavalenu. 
నిరగ్మ 28:39 మరియు సనన్నారతో చొకాక్యిని బుటాట్పనిగా చేయవలెను. సనన్నారతో పాగాను 

నేయవలెను; దటిట్ని బుటాట్పనిగా చేయవలెను. 
nirgama 28:39 mariyu sannanaaratO chokkaayini buTTaapanigaa 
chaeyavalenu. sannanaaratO paagaanu naeyavalenu; daTTini 
buTTaapanigaa chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 28:40 అహరోను కుమారులకు నీవు చొకాక్యిలను కుటట్వలెను; వారికి దటీ ట్లను 

చేయవలెను; వారికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ కుళాల్యిలను వారికి చేయవలెను. 
nirgama 28:40 aharOnu kumaarulaku neevu chokkaayilanu kuTTavalenu; 
vaariki daTTeelanu chaeyavalenu; vaariki alaMkaaramunu ghanatayu 
kalugunaTlu kuLlaayilanu vaariki chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 28:41 నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని తొడిగింపవలెను; 

వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి వారిని పరిశుదధ్పరచవలెను. 
nirgama 28:41 neevu nee sahOdaruDaina aharOnukunu atani 
kumaarulakunu vaaTini toDigiMpavalenu; vaaru naaku yaajakulagunaTlu 
vaariki abhishaekamuchaesi vaarini pratishThiMchi vaarini 
pariSuddhaparachavalenu. 
నిరగ్మ 28:42 మరియు వారి మానమును కపుప్కొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను కుటట్వలెను. 
nirgama 28:42 mariyu vaari maanamunu kappukonuTaku neevu vaariki 
naaralaagulanu kuTTavalenu. 
నిరగ్మ 28:43 వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, పరిశుదధ్సథ్లములో 

సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక యుండునటుల్ అది 
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అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని తరువాత అతని 

సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ. 
n i r g a m a 2 8 : 4 3 v a a r u p r a t y a k s h a p u g u D a a r a m u l O n i k i 
pravaeSiMchunappuDainanu, pariSuddhasthalamulO saevachaeyuTaku 
balipeeThamunu sameepiMchunappuDainanu, vaaru dOshulai chaavaka 
yuMDunaTlu adi aharOnumeedanu atani kumaarulameedanu 
uMDavalenu. idi atanikini atani taruvaata atani saMtatikini nityamaina 
kaTTaDa. 
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నిరగ్మ 29:1 వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి చేయవలసిన 

కారయ్మేదనగా 

nirgama 29:1 vaaru naaku yaajakulagunaTlu vaarini pratishThiMchuTaku 
neevu vaariki chaeyavalasina kaaryamaedanagaa 

నిరగ్మ 29:2 ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటే ట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను పొంగనివై నూనెతో 

కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను తీసికొనుము. 
nirgama 29:2 oka kODedooDanu kaLaMkamulaeni reMDu poTTaeLlanu 
poMgani roTTenu poMganivai noonetO kalisina bhakshyamulanu 
poMganivai noone poosina palachani appaDamulanu teesikonumu. 
నిరగ్మ 29:3 గోధుమపిండితో వాటిని చేసి ఒక గంపలో వాటిని పెటిట్, ఆ గంపను ఆ కోడెను ఆ రెండు 

పొటే ట్ళల్ను తీసికొని రావలెను. 
nirgama 29:3 gOdhumapiMDitO vaaTini chaesi oka gaMpalO vaaTini 
peTTi, aa gaMpanu aa kODenu aa reMDu poTTaeLlanu teesikoni 
raavalenu. 
నిరగ్మ 29:4 మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము 

దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి 

nirgama 29:4 mariyu neevu aharOnunu atani kumaarulanu pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramu daggaraku teesikonivachchi neeLlatO vaariki 
snaanamu chaeyiMchi 
నిరగ్మ 29:5 ఆ వసత్రములను తీసికొని చొకాక్యిని ఏఫోదు నిలువుటంగిని ఏఫోదును పతకమును 

అహరోనుకు ధరింపచేసి, ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్ 
nirgama 29:5 aa vastramulanu teesikoni chokkaayini aephOdu 
niluvuTaMgini aephOdunu patakamunu aharOnuku dhariMpachaesi, 
aephOdu vichitramaina naDikaTTunu ataniki kaTTi 
నిరగ్మ 29:6 అతని తలమీద పాగాను పెటిట్ ఆ పాగామీద పరిశుదధ్ కిరీటముంచి 

nirgama 29:6 atani talameeda paagaanu peTTi aa paagaameeda 
pariSuddha kireeTamuMchi 
నిరగ్మ 29:7 అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను. 
nirgama 29:7 abhishaekatailamunu teesikoni atani talameeda pOsi atani 
nabhishaekiMpavalenu. 
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నిరగ్మ 29:8 మరియు నీవు అతని కుమారులను సమీపింపచేసి వారికి చొకాక్యిలను 

తొడిగింపవలెను. 
nirgama 29:8 mariyu neevu atani kumaarulanu sameepiMpachaesi vaariki 
chokkaayilanu toDigiMpavalenu. 
నిరగ్మ 29:9 అహరోనుకును అతని కుమారులకును దటిట్ని కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను వేయింపవలెను; 

నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యాజకతవ్ము వారికగును. అహరోనును అతని కుమారులను ఆలాగున 

పర్తిషిట్ంపవలెను 

nirgama 29:9 aharOnukunu atani kumaarulakunu daTTini kaTTi vaariki 
kuLlaayilanu vaeyiMpavalenu; nityamaina kaTTaDanubaTTi yaajakatvamu 
v a a r i k a g u n u . a h a r O n u n u a t a n i k u m a a r u l a n u a a l a a g u n a 
pratishTiMpavalenu 

నిరగ్మ 29:10 మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను అహరోనును 

అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా 

nirgama 29:10 mariyu neevu pratyakshapu guDaaramu neduTiki aa 
kODenu teppiMpavalenu aharOnunu atani kumaarulunu kODe talameeda 
tamachaetulanuMchagaa 

నిరగ్మ 29:11 పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను 

వధింపవలెను.  
nirgama 29:11 pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramunodda yehOvaa 
sannidhini aa kODenu vadhiMpavalenu.  
నిరగ్మ 29:12 ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి ఆ 

రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను. 
nirgama 29:12 aa kODe raktamulO koMchemu teesikoni nee vraelitO 
balipeeThapu kommulameeda chamiri aa raktaSaeshamaMtayu 
balipeeThapu TaDuguna pOyavalenu. 
నిరగ్మ 29:13 మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు 

మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.  
nirgama 29:13 mariyu aaMtramulanu kappukonu krovvaMtaTini 
kaalaejamumeedi vapanu reMDu mootragraMthulanu vaaTimeedi 
krovvunu neevu teesi balipeeThamumeeda dahiMpavalenu.  
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నిరగ్మ 29:14 ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు వెలుపల అగిన్తో 

కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి. 
nirgama 29:14 aa kODe maaMsamunu daani charmamunu daani paeDanu 
p a a L e m u n a k u v e l u p a l a a g n i t O k a a l c h a v a l e n u , a d i 
paapaparihaaraarthamaina bali. 
నిరగ్మ 29:15 నీవు ఆ పొటే ట్ళల్లో ఒకదాని తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని కుమారులును ఆ 

పొటే ట్లు తలమీద తమ చేతులుంచగా  
nirgama 29:15 neevu aa poTTaeLlalO okadaani teesikonavalenu. 
aharOnunu atani kumaarulunu aa poTTaelu talameeda tama 
chaetuluMchagaa  
నిరగ్మ 29:16 నీవు ఆ పొటే ట్లును వధించి దాని రకత్ము తీసి బలిపీఠముచుటుట్ దాని పోర్కిష్ంపవలెను. 
nirgama 29:16 neevu aa poTTaelunu vadhiMchi daani raktamu teesi 
balipeeThamuchuTTu daani prOkshiMpavalenu. 
నిరగ్మ 29:17 అంతట నీవు ఆ పొటే ట్లును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి దాని 

ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్ 
nirgama 29:17 aMtaTa neevu aa poTTaelunu daani avayavamulanu daeniki 
adi viDadeesi daani aaMtramulanu daani kaaLlanu kaDigi daani 
avayavamulatOnu talatOnu chaerchi 
నిరగ్మ 29:18 బలిపీఠముమీద ఆ పొటే ట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు దహనబలి, 

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము. 
nirgama 29:18 balipeeThamumeeda aa poTTaelaMtayu dahiMpavalenu; adi 
yehOvaaku dahanabali, yehOvaaku iMpaina suvaasanagala hOmamu. 
నిరగ్మ 29:19 మరియు నీవు రెండవ పొటే ట్లును తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని కుమారులును 

ఆ పొటే ట్లు తలమీద తమచేతులుంచగా 

nirgama 29:19 mariyu neevu reMDava poTTaelunu teesikonavalenu. 
a h a r O n u n u a t a n i k u m a a r u l u n u a a p o T T a e l u t a l a m e e d a 
tamachaetuluMchagaa 

నిరగ్మ 29:20 ఆ పొటే ట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను కుడిచెవి కొనమీదను 

అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న వేర్ళల్మీదను, వారి కుడికాలి 

బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును పోర్కిష్ంపవలెను. 
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nirgama 29:20 aa poTTaelunu vadhiMchi daani raktamulO koMchemu 
teesi, aaharOnu kuDichevi konameedanu atani kumaarula kuDi chevula 
konameedanu, vaari kuDichaeti boTTana vraeLlameedanu, vaari kuDikaali 
boTTanavraeLlameedanu chamiri balipeeThamumeeda chuTTu aa 
raktamunu prOkshiMpavalenu. 
నిరగ్మ 29:21 మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను కొంచెము తీసి 

అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను, అతని కుమారుల 

వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని వసత్రములును అతనితోనునన్ అతని 

కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును పర్తిషిఠ్తములగును. 
nirgama 29:21 mariyu neevu balipeeThamu meedanunna raktamulOnu 
abhishaekatailamulOnu koMchemu teesi aharOnumeedanu, atani 
vastramulameedanu, atanitOnunna atani kumaarulameedanu, atani 
kumaarula vastramulameedanu prOkshiMpavalenu. appuDu ataDunu atani 
vastramulunu atanitOnunna atani kumaarulunu atani kumaarula 
vastramulunu pratishThitamulagunu. 
నిరగ్మ 29:22 మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను 

ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను 

కుడి జబబ్ను 

nirgama 29:22 mariyu adi pratishThitamaina poTTaelu ganuka daani 
krovvunu krovvina tOkanu aaMtramulanu kappu krovvunu 
kaalaejamumeedi vapanu reMDu mootragraMthulanu vaaTimeedi 
krovvunu kuDi jabbanu 

నిరగ్మ 29:23 ఒక గుండర్ని రొటెట్ను నూనెతో వండిన యొక భక్షయ్మును యెహోవా యెదుటనునన్ 

పొంగనివాటిలో పలచని ఒక అపప్డమును నీవు తీసికొని 

nirgama 29:23 oka guMDrani roTTenu noonetO vaMDina yoka 
bhakshyamunu yehOvaa yeduTanunna poMganivaaTilO palachani oka 
appaDamunu neevu teesikoni 
నిరగ్మ 29:24 అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని ఉంచి, 

అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను. 
nirgama 29:24 aharOnu chaetulalOnu atani kumaarula chaetulalOnu 
vaaTinanniTini uMchi, allaaDiMpabaDu naivaedyamugaa yehOvaa 
sannidhini vaaTini allaaDiMpavalenu. 
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నిరగ్మ 29:25 తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని ఇంపైన 

సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది యెహోవాకు 

హోమము. 
nirgama 29:25 taruvaata neevu vaari chaetulalOnuMDi vaaTini teesikoni 
yehOvaa sannidhini iMpaina suvaasana kalugunaTlu dahanabaligaa 
vaaTini balipeeThamumeeda dahiMpavalenu. adi yehOvaaku hOmamu. 
నిరగ్మ 29:26 మరియు అహరోనుకు పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లునుండి బోరను తీసి అలాల్డింపబడు 

అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డింపవలెను; అది నీ వంతగును. 
nirgama 29:26 mariyu aharOnuku pratishThitamaina poTTaelunuMDi 
bOranu teesi allaaDiMpabaDu arpaNamugaa yehOvaa sannidhini daanini 
allaaDiMpavalenu; adi nee vaMtagunu. 
నిరగ్మ 29:27 పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటే ట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని కుమారులదియునైన 

దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 
nirgama 29:27 pratishThitamaina aa poTTaelulO anagaa aharOnudiyu 
atani kumaaruladiyunaina daanilO allaaDiMpabaDina bOranu 
pratishThitamaina jabbanu pratishThiMpavalenu. 
నిరగ్మ 29:28 అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది ఇశార్యేలీయులనుండి 

అ హ రో ను కు ను అ త ని కు మా రు ల కు న గు ను . అ ది ఇ శార్ యే లీ యు లు అ రిప్ం చు 

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన పర్తిషాట్రప్ణగా 

నుండును 

nirgama 29:28 adi pratishTaarpaNa ganuka nityamaina kaTTaDachoppuna 
adi iSraayaeleeyulanuMDi aharOnukunu atani kumaarulakunagunu. adi 
iSraayaeleeyulu arpiMchu samaadhaanabalulalOnuMDi taamu chaesina 
pratishTaarpaNa, anagaa vaaru yehOvaaku chaesina pratishTaarpaNagaa 
nuMDunu 

నిరగ్మ 29:29 మరియు అహరోను పర్తిషిఠ్త వసత్రములును అతని తరువాత అతని కుమారులవగును; 

వారు అభిషేకము పొందుటకును పర్తిషిఠ్ంపబడుటకును వాటిని ధరించుకొనవలెను. 
nirgama 29:29 mariyu aharOnu pratishThita vastramulunu atani taruvaata 
atani kumaarulavagunu; vaaru abhishaekamu poMduTakunu 
pratishThiMpabaDuTakunu vaaTini dhariMchukonavalenu. 
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నిరగ్మ 29:30 అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు పరిశుదధ్సథ్లములో 

సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు దినములు వాటిని వేసికొనవలెను. 
nirgama 29:30 atani kumaarulalO nevaDu ataniki pratigaa yaajakuDagunO 
ataDu pariSuddhasthalamulO saeva chaeyuTaku pratyakshapu 
guDaaramulOniki veLlunappuDu aeDu dinamulu vaaTini vaesikonavalenu. 
నిరగ్మ 29:31 మరియు నీవు పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లును తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములో దాని మాంసమును 

వండవలెను. 
nirgama 29:31 mariyu neevu pratishThitamaina poTTaelunu teesikoni 
pariSuddhasthalamulO daani maaMsamunu vaMDavalenu. 
నిరగ్మ 29:32 అహరోనును అతని కుమారులును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్ర ఆ 

పొటే ట్లు మాంసమును గంపలోని రొటెట్లను తినవలెను. 
nirgama 29:32 aharOnunu atani kumaarulunu pratyakshapu 
guDaaramuyokka dvaaramu daggara aa poTTaelu maaMsamunu 
gaMpalOni roTTelanu tinavalenu. 
నిరగ్మ 29:33 వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన పార్యశిచ్తత్ము 

చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని తినకూడదు. 
n i r g a m a 2 9 : 3 3 v a a r i n i p r a t i s h T h a c h a e y u T a k u n u v a a r i n i 
pariSuddhaparachuTakunu vaeTivalana praayaSchittamu chaeyabaDenO 
vaaTini vaaru tinavalenu; avi pariSuddhamainavi ganuka anyuDu vaaTini 
tinakooDadu. 
నిరగ్మ 29:34 పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను ఉదయమువరకు 

మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది గనుక దాని 

తినవలదు. 
nirgama 29:34 pratishThitamaina maaMsamulOnaemi aa roTTelalO naemi 
koMchemainanu udayamuvaraku migiliyuMDinayeDala migilinadi 
agnichaeta dahiMpavalenu; adi pratishThitamainadi ganuka daani 
tinavaladu. 
నిరగ్మ 29:35 నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని కుమారులకును 

చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను. 
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nirgama 29:35 naenu neekaaj~naapiMchina vaaTanniTinibaTTi neevu aTlu 
aharOnukunu atani kumaarulakunu chaeyavalenu. aeDu dinamulu vaarini 
pratishThaparachavalenu. 
నిరగ్మ 29:36 పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను పాపపరిహారారథ్బలిగా 

అ రిప్ం ప వ లె ను . బ లి పీ ఠ ము ని మి తత్ ము పార్ య శిచ్ తత్ ము చే యు ట వ ల న దా ని కి 

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 
nirgama 29:36 praayaSchittamu nimittamu neevu pratidinamuna oka 
kODenu paapaparihaaraarthabaligaa arpiMpavalenu. balipeeThamu 
n i m i t t a m u p r a a y a S c h i t t a m u c h a e y u T a v a l a n a d a a n i k i 
paapaparihaaraarthabalinarpiMchi daani pratishThiMchuTaku daaniki 
abhishaekamu chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 29:37 ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని 

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 

అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును. 
nirgama 29:37 aeDu dinamulu neevu balipeeThamu nimittamu 
praaSchittamu chaesi daani pariSuddhaparachavalenu. aa balipeeThamu 
atipariSuddhamugaa uMDunu. aa balipeeThamunaku tagulunadi aMtayu 
pratishThitamagunu. 
నిరగ్మ 29:38 నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి రెండు 

గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను 

n i r g a m a 2 9 : 3 8 n e e v u b a l i p e e T h a m u m e e d a n i t y a m u n u 
arpiMpavalasinadaemanagaa, aeDaadivi reMDu go~r~rapillalanu 
pratidinamu udayamaMdu oka go~r~rapillanu 

నిరగ్మ 29:39 సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
nirgama 29:39 saayaMkaalamaMdu oka go~r~rapillanu arpiMpavalenu. 
నిరగ్మ 29:40 దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని పానీయారప్ణముగా 

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను. సాయంకాలమందు రెండవ 

గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను. 
nirgama 29:40 daMchi teesina muppaavu noonetO kalipina padiyavavaMtu 
piMDini paaneeyaarpaNamugaa muppaavu draakshaarasamunu modaTi 
go~r~rapillatO arpiMpavalenu. saayaMkaalamaMdu reMDava 
go~r~rapillanu arpiMpavalenu. 

Page  of 184 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

నిరగ్మ 29:41 అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ ఉదయకాలమందలి 

అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను. 
nirgama 29:41 adi yehOvaaku iMpaina suvaasanagala hOmamagunaTlu 
udayakaalamaMdali arpaNamunu daani paaneeyaarpaNamunu 
arpiMchinaTTu deeni narpiMpavalenu. 
నిరగ్మ 29:42 ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ తరతరములకు 

నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను కలిసికొందును. 
nirgama 29:42 idi yehOvaa sannidhini saakshyapu guDaaramuyokka 
dvaaramunodda mee tarataramulaku nityamugaa arpiMchu dahanabali. 
neetO maaTalaaDuTaku naenu akkaDiki vachchi mimmunu 
kalisikoMdunu. 
నిరగ్మ 29:43 అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా మహిమవలన 

పరిశుదధ్పరచబడును. 
nirgama 29:43 akkaDiki vachchi iSraayaeleeyulanu kalisikoMdunu; adi naa 
mahimavalana pariSuddhaparachabaDunu. 
నిరగ్మ 29:44 నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు యాజకులగునటుల్ 

అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను. 
nirgama 29:44 naenu saakshyapu guDaaramunu balipeeThamunu 
pariSuddhaparachedanu. naaku yaajakulagunaTlu aharOnunu atani 
kumaarulanu pariSuddhaparachedanu. 
నిరగ్మ 29:45 నేను ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించి వారికి దేవుడనైయుందును.  
nirgama 29:45 naenu iSraayaeleeyula madhya nivasiMchi vaariki 
daevuDanaiyuMdunu.  
నిరగ్మ 29:46 కావున నేను వారి మధయ్ నివసించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని వెలుపలికి 

రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను నేనే అని వారు తెలిసికొందురు. నేను వారి దేవుడనైన 

యెహోవాను. 
nirgama 29:46 kaavuna naenu vaari madhya nivasiMchunaTlu aiguptu 
daeSamulOnuMDi vaarini velupaliki rappiMchina tama daevuDaina 
yehOvaanu naenae ani vaaru telisikoMduru. naenu vaari daevuDanaina 
yehOvaanu. 
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నిరగ్మ 30:1 మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను తుమమ్కఱఱ్తో దాని 

చేయవలెను. 
nirgama 30:1 mariyu dhoopamu vaeyuTaku neevu oka vaedikanu 
chaeyavalenu tummaka~r~ratO daani chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 30:2 దాని పొడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది చచౌచ్కముగా నుండవలెను. 

దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.  
nirgama 30:2 daani poDugu oka moora daani veDalpu oka moora. adi 
chachchaukamugaa nuMDavalenu. daani yettu reMDu mooralu daani 
kommulu daanitO aekaaMDamai yuMDavalenu.  
నిరగ్మ 30:3 దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును మేలిమి బంగారు 

రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను. 
nirgama 30:3 daani paibhaagamunakunu daani naalugu prakkalakunu 
daani kommulakunu maelimi baMgaaru raekulu podigiMchi daaniki 
chuTTu baMgaaru javanu chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 30:4 దాని జవకు దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలెను; దాని రెండు 

పర్కక్లయందలి దాని రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను. 
nirgama 30:4 daani javaku diguvanu daaniki reMDu baMgaaru 
uMgaramulu chaeyavalenu; daani reMDu prakkalayaMdali daani reMDu 
moolalameeda vaaTini uMchavalenu. 
నిరగ్మ 30:5 అవి దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములు. ఆ మోతకఱఱ్లను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి 

బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను. 
nirgama 30:5 avi daani mOyu mOtaka~r~ralaku sthalamulu. aa 
mOtaka~r~ralanu tummaka~r~ratO chaesi vaaTiki baMgaaru raeku 
podigiMpavalenu. 
నిరగ్మ 30:6 సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడడ్తెర యెదుట, అనగా శాసనములమీది 

కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును. 
nirgama 30:6 saakshyapumaMdasamu noddanuMDu aDDatera yeduTa, 
anagaa Saasanamulameedi karuNaapeeThamu neduTa neevu daanini 
uMchavalenu; akkaDa naenu ninnu kalisikoMdunu. 
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నిరగ్మ 30:7 అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము వేయవలెను. 

అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను. 
nirgama 30:7 aharOnu prat idinamu prodduna daanimeeda 
parimaLadravyamula dhoopamu vaeyavalenu. ataDu pradeepamulanu 
chakkaparachunappuDu daanimeeda aa dhoopamu vaeyavalenu. 
నిరగ్మ 30:8 మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు దానిమీద 

ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము. 
nirgama 30:8 mariyu saayaMkaalamaMdu aharOnu pradeepamulanu 
veligiMchunappuDu daanimeeda dhoopamu vaeyavalenu. adi mee 
tarataramulaku yehOvaa sannidhini nityamaina dhoopamu. 
నిరగ్మ 30:9 మీరు దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి సంబంధమైన దర్వయ్మునైనను 

నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 
nirgama 30:9 meeru daanimeeda anyadhoopamunainanu dahanabali 
s a M b a M d h a m a i n a d r a v y a m u n a i n a n u n a i v a e d y a m u n a i n a n u 
arpiMpakooDadu; paaneeyamunainanu daanimeeda pOyakooDadu. 
నిరగ్మ 30:10 మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పాపపరిహారారథ్బలి 

రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ తరతరములకు 

సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది యెహోవాకు 

అతి పరిశుదధ్మైనది. 
nirgama 30:10 mar iyu aharOnu saMvatsaramunakokasaar i 
praayaSchittaarthamaina paapaparihaaraarthabali raktamuvalana daani 
kommula nimittamu praayaSchittamu chaeyavalenu. mee tarataramulaku 
saMvatsaramunaku okasaari ataDu daani nimittamu praayaSchittamu 
chaeyavalenu. adi yehOvaaku ati pariSuddhamainadi. 
నిరగ్మ 30:11 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంపవలెను.  
nirgama 30:11 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu 
iSraayaeleeyulanu lekkiMpavalenu.  
నిరగ్మ 30:12 వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన పార్ణపరికర్యధనము 

నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ తెగులును పుటట్దు. 
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nirgama 30:12 vaaru lekkiMpabaDu vaeLaku prativaaDu yehOvaaku tana 
praaNaparikrayadhanamu nichchukonavalenu. aalaagu chaesinayeDala 
neevu vaarini lekkiMchunappuDu vaarilO ae tegulunu puTTadu. 
నిరగ్మ 30:13 వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా, లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు పర్తివాడును 

పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్ అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము యిరువది చినన్ములు. 

ఆ అరతులము యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ. 
nirgama 30:13 vaaru iyyavalasinadi aemanagaa, lekkiMpabaDinavaarilO 
chaeru prativaaDunu pariSuddhasthalamuyokka tulamunubaTTi 
aratulamu iyyavalenu. aa tulamu yiruvadi chinnamulu. aa aratulamu 
yehOvaaku pratishThaarpaNa. 
నిరగ్మ 30:14 ఇరువది సంవతస్రములు గాని అంతకంటె యెకుక్వ వయసుస్ గాని గలవారై 

లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు పర్తివాడును యెహోవాకు అరప్ణ నియయ్వలెను. 
nirgama 30:14 iruvadi saMvatsaramulu gaani aMtakaMTe yekkuva vayassu 
gaani galavaarai lekkiMpabaDinavaarilO chaeru prativaaDunu yehOvaaku 
arpaNa niyyavalenu. 
నిరగ్మ 30:15 అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు అరప్ణ 

ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ 

ఇయయ్కూడదు. 
nirgama 30:15 adi mee praaNamulaku parikrayadhanamugaa nuMDunaTlu 
yehOvaaku arpaNa ichchunappuDu dhanavaMtuDu ara tulamukaMTe 
ekkuva iyyakooDadu. beedavaaDu takkuva iyyakooDadu. 
నిరగ్మ 30:16 నీవు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన వెండి తీసికొని పర్తయ్క్షపు 

గుడారముయొకక్ సేవ నిమితత్ము దాని నియమింపవలెను. మీకు పార్యశిచ్తత్ము కలుగునటుల్ అది 

యెహోవా సనిన్ధిని ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండును. 
n i r g a m a 3 0 : 1 6 n e e v u i S r a a y a e l e e y u l a y o d d a n u M D i 
praayaSchittaarthamaina veMDi teesikoni pratyakshapu guDaaramuyokka 
saeva nimittamu daani niyamiMpavalenu. meeku praayaSchittamu 
k a l u g u n a T l u a d i y e h O v a a s a n n i d h i n i i S r a a y a e l e e y u l a k u 
j~naapakaarthamugaa nuMDunu. 
నిరగ్మ 30:17 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను కడుగుకొనుటకు నీవు ఇతత్డితో దానికొక 

గంగాళమును ఇతత్డి పీటను చేసి 
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nirgama 30:17 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu kaDugukonuTaku 
neevu ittaDitO daanikoka gaMgaaLamunu ittaDi peeTanu chaesi 
నిరగ్మ 30:18 పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు బలిపీఠమునకు నడుమ దానిని ఉంచి నీళల్తో నింపవలెను. 
nirgama 30:18 pratyakshapu guDaaramunaku balipeeThamunaku naDuma 
daanini uMchi neeLlatO niMpavalenu. 
నిరగ్మ 30:19 ఆ నీళల్తో అహరోనును అతని కుమారులును తమ చేతులను కాళల్ను 

కడుగుకొనవలెను. 
nirgama 30:19 aa neeLlatO aharOnunu atani kumaarulunu tama 
chaetulanu kaaLlanu kaDugukonavalenu. 
నిరగ్మ 30:20 వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు 

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక యుండునటుల్ నీళల్తో 

కడుగుకొనవలెను. 
nirgama 30:20 vaaru pratyakshapu guDaaramulOniki veLlunappuDunu 
saevachaesi yehOvaaku hOmadhoopamu narpiMchuTaku balipeeThamu 
noddaku vachchunappuDunu taamu chaavaka yuMDunaTlu neeLlatO 
kaDugukonavalenu. 
నిరగ్మ 30:21 తాము చావక యుండునటుల్ తమ చేతులను కాళల్ను కడుగుకొనవలెను. అది వారికి, 

అనగా అతనికిని అతని సంతతికిని వారి తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా నుండును. 
nirgama 30:21 taamu chaavaka yuMDunaTlu tama chaetulanu kaaLlanu 
kaDugukonavalenu. adi vaariki, anagaa atanikini atani saMtatikini vaari 
tarataramulaku nityamaina kaTTaDagaa nuMDunu. 
నిరగ్మ 30:22 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ముఖయ్మైన సుగంధ సంభారములలో 

nirgama 30:22 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu mukhyamaina 
sugaMdha saMbhaaramulalO 

నిరగ్మ 30:23 పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన తులముచొపుప్న, అచచ్మైన గోపరసము ఐదువందల 

తులములును సుగంధము గల లవంగిపటట్ సగము, అనగా రెండువందల ఏబది తులముల యెతుత్ను 

nirgama 30:23 pariSuddhasthala saMbaMdhamaina tulamuchoppuna, 
achchamaina gOparasamu aiduvaMdala tulamulunu sugaMdhamu gala 
lavaMgipaTTa sagamu, anagaa reMDuvaMdala aebadi tulamula yettunu 

నిరగ్మ 30:24 నిమమ్గడిడ్ నూనె రెండువందల ఏబది తులముల యెతుత్ను, లవంగిపటట్ ఐదువందల 

తులములును ఒలీవ నూనె సంభారమును మూడు పళుల్ను తీసికొని 
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nirgama 30:24 nimmagaDDi noone reMDuvaMdala aebadi tulamula 
yettunu, lavaMgipaTTa aiduvaMdala tulamulunu oleeva noone 
saMbhaaramunu mooDu paLlunu teesikoni 
నిరగ్మ 30:25 వాటిని పర్తిషాఠ్భిషేక తైలము, అనగా సుగంధదర్వయ్మేళకుని పనియైన పరిమళ 

సంభారముగా చేయవలెను. అది పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమగును.  
nirgama 30:25 vaaTini pratishThaabhishaeka tailamu, anagaa 
sugaMdhadravyamaeLakuni paniyaina parimaLa saMbhaaramugaa 
chaeyavalenu. adi pratishThaabhishaeka tailamagunu.  
నిరగ్మ 30:26 ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును 

nirgama 30:26 aa tailamutO neevu saakshyapu guDaaramunu saakshyapu 
maMdasamunu 

నిరగ్మ 30:27 బలల్ను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపవృక్షమును దాని ఉపకరణములను 

ధూపవేదికను 

nirgama 30:27 ballanu daani upakaraNamulanniTini deepavRkshamunu 
daani upakaraNamulanu dhoopavaedikanu 

నిరగ్మ 30:28 దహనబలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని పీటను 

అభిషేకించి 

nirgama 30:28 dahanabalipeeThamunu daani upakaraNamulanniTini 
gaMgaaLamunu daani peeTanu abhishaekiMchi 
నిరగ్మ 30:29 అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని తగులు పర్తి 

వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును. 
nirgama 30:29 avi atipariSuddhamainavigaa uMDunaTlu vaaTini 
pratishThiMpavalenu. vaaTini tagulu prati vastuvu pratishThitamagunu. 
నిరగ్మ 30:30 మరియు అహరోనును అతని కుమారులును నాకు యాజకులై యుండునటుల్ నీవు 

వారిని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 
nirgama 30:30 mariyu aharOnunu atani kumaarulunu naaku yaajakulai 
yuMDunaTlu neevu vaarini abhishaekiMchi pratishThiMpavalenu. 
నిరగ్మ 30:31 మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇది మీ తరతరములకు నాకు పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమై 

యుండవలెను; 
nirgama 30:31 mariyu neevu iSraayaeleeyulatO idi mee tarataramulaku 
naaku pratishThaabhishaeka tailamai yuMDavalenu; 
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నిరగ్మ 30:32 దానిని నర శరీరముమీద పోయకూడదు; దాని మేళనము చొపుప్న దానివంటి 

దేనినైనను చేయకూడదు. అది పర్తిషిఠ్తమైనది, అది మీకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా నుండవలెను. 
nirgama 30:32 daanini nara Sareeramumeeda pOyakooDadu; daani 
maeLanamu choppuna daanivaMTi daeninainanu chaeyakooDadu. adi 
pratishThitamainadi, adi meeku pratishThitamainadigaa nuMDavalenu. 
నిరగ్మ 30:33 దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము. 
nirgama 30:33 daanivaMTidi kalupuvaaDunu anyunimeeda daanini 
pOyuvaaDunu tana prajalalOnuMDi koTTivaeyabaDavalenani cheppumu. 
నిరగ్మ 30:34 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, అనగా 

జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన సాంబార్ణిని 

సమభాగములుగా తీసికొని 

nirgama 30:34 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu parimaLa 
dravyamulanu, anagaa jaTaamaaMsi gOpi chaMdanamu gaMdhapuchekka 
anu ee parimaLa dravyamulanu svachChamaina saaMbraaNini 
samabhaagamulugaa teesikoni 
నిరగ్మ 30:35 వాటితో ధూపదర్వయ్మును చేయవలెను; అది సుగంధదర్వయ్మేళకుని పనిచొపుప్న 

కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ ధూపసంభారము.  
nirgama 30:35 vaaTitO dhoopadravyamunu chaeyavalenu; adi 
sugaMdhadravyamaeLakuni panichoppuna kalapabaDi, uppu galadiyu 
s v a c h C h a m a i n a d i y u p a r i S u d d h a m a i n a d i y u n a i n a s u g a M d h a 
dhoopasaMbhaaramu.  
నిరగ్మ 30:36 దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు గుడారములోని సాక్షయ్పు 

మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండవలెను. 
nirgama 30:36 daanilO koMchemu poDichaesi naenu ninnu kalisikonu 
pratyakshapu guDaaramulOni saakshyapu maMdasamu neduTa daani 
nuMchavalenu. adi meeku atipariSuddhamugaa uMDavalenu. 
నిరగ్మ 30:37 నీవు చేయవలసిన ఆ ధూపదర్వయ్మును దాని మేళనము చొపుప్న మీ నిమితత్ము మీరు 

చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను. 

Page  of 192 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

nirgama 30:37 neevu chaeyavalasina aa dhoopadravyamunu daani 
maeLanamu choppuna mee nimittamu meeru chaesikonakooDadu. adi 
yehOvaaku pratishThitamainadigaa eMchavalenu. 
నిరగ్మ 30:38 దాని వాసన చూచుటకు దానివంటిది చేయువాడు తన పర్జలలోనుండి 

కొటిట్వేయబడును. 
nirgama 30:38 daani vaasana choochuTaku daanivaMTidi chaeyuvaaDu 
tana prajalalOnuMDi koTTivaeyabaDunu. 
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నిరగ్మ 31:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

nirgama 31:1 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu 

నిరగ్మ 31:2 చూడుము; నేను యూదా గోతర్ములో హూరు మనుమడును ఊరు కుమారుడునైన 

బెసలేలు అను పేరుగల వానిని పిలిచితిని. 
nirgama 31:2 chooDumu; naenu yoodaa gOtramulO hooru manumaDunu 
ooru kumaaruDunaina besalaelu anu paerugala vaanini pilichitini. 
నిరగ్మ 31:3 విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను ఇతత్డితోను పని 

చేయుటకును పొదుగుటకై  
nirgama 31:3 vichitramaina panulanu kalpiMchuTakunu baMgaarutOnu 
veMDitOnu ittaDitOnu pani chaeyuTakunu poduguTakai  
నిరగ్మ 31:4 రతన్ములను సాన బెటుట్టకును కఱఱ్నుకోసి చెకుక్టకును 

nirgama 31:4 ratnamulanu saana beTTuTakunu ka~r~ranukOsi 
chekkuTakunu 

నిరగ్మ 31:5 సమసత్ విధములైన పనులను చేయుటకును జాఞ్న విదాయ్ వివేకములును సమసత్మైన 

పనుల నేరుప్ను వానికి కలుగునటుల్ వానిని దేవుని ఆతమ్పూరు ణ్నిగా చేసియునాన్ను. 
nirgama 31:5 samasta vidhamulaina panulanu chaeyuTakunu j~naana 
vidyaa vivaekamulunu samastamaina panula naerpunu vaaniki 
kalugunaTlu vaanini daevuni aatmapoorNunigaa chaesiyunnaanu. 
నిరగ్మ 31:6 మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన అహోలీయాబును 

అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న హృదయులందరి 

హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను. 
nirgama 31:6 mariyu naenu daanu gOtramulOni aheesaamaaku 
kumaaruDaina ahOleeyaabunu ataniki tODu chaesitini. naenu 
neekaaj~naapiMchinavanniyu chaeyunaTlu j~naana hRdayulaMdari 
hRdayamulalO j~naanamunu uMchiyunnaanu. 
నిరగ్మ 31:7 పర్తయ్క్షపు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును దానిమీదనునన్ కరుణాపీఠమును ఆ 

గుడారపు ఉపకరణములనిన్టిని 

nirgama 31:7 pratyakshapu guDaaramunu saakshyapu maMdasamunu 
d a a n i m e e d a n u n n a k a r u N a a p e e T h a m u n u a a g u D a a r a p u 
upakaraNamulanniTini 
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నిరగ్మ 31:8 బలల్ను దాని ఉపకరణములను నిరమ్లమైన దీపవృక్షమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని 

ధూపవేదికను 

nirgama 31:8 ballanu daani upakaraNamulanu nirmalamaina 
deepavRkshamunu daani upakaraNamulanniTini dhoopavaedikanu 

నిరగ్మ 31:9 దహనబలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని పీటను 

nirgama 31:9 dahanabalipeeThamunu daani upakaraNamulanniTini 
gaMgaaLamunu daani peeTanu 

నిరగ్మ 31:10 యాజకసేవ చేయునటుల్ సేవా వసత్రములను యాజకుడైన అహరోనుయొకక్ పర్తిషిఠ్త 

వసత్రములను అతని కుమారుల వసత్రములను 

nirgama 31:10 yaajakasaeva chaeyunaTlu saevaa vastramulanu 
yaajakuDaina aharOnuyokka pratishThita vastramulanu atani kumaarula 
vastramulanu 

నిరగ్మ 31:11 అభిషేకతైలమును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకు పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను నేను 

నీకాజాఞ్పించిన పర్కారముగా వారు సమసత్మును చేయవలెను. 
nirgama 31:11 abhishaekatailamunu pariSuddha sthalamukoraku parimaLa 
dhoopadravyamulanu naenu neekaaj~naapiMchina prakaaramugaa vaaru 
samastamunu chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 31:12 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులతో నిజముగా మీరు నేను 

నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను; 
nirgama 31:12 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu 
i S r a a y a e l e e y u l a t O n i j a m u g a a m e e r u n a e n u n i y a m i M c h i n a 
viSraaMtidinamulanu aachariMpavalenu; 

నిరగ్మ 31:13 మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది మీ 

తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును. 
nirgama 31:13 mimmunu pariSuddhaparachu yehOvaanu naenae ani 
telisikonunaTlu adi mee tarataramulaku naakunu meekunu gurutagunu. 
నిరగ్మ 31:14 కావున మీరు విశార్ంతిదినము నాచరింపవలెను. నిశచ్యముగా అది మీకు 

పరిశుదధ్ము; దానిని అపవితర్ పరచువాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును. 
nirgama 31:14 kaavuna meeru viSraaMtidinamu naachariMpavalenu. 
niSchayamugaa adi meeku pariSuddhamu; daanini apavitra parachuvaaDu 
tana prajalalOnuMDi koTTivaeyabaDunu. 
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నిరగ్మ 31:15 ఆరు దినములు పనిచేయవచుచ్ను; ఏడవదినము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన 

విశార్ంతిదినము. ఆ విశార్ంతిదినమున పనిచేయు పర్తివాడును తపప్క మరణశిక్ష నొందును. 
nirgama 31:15 aaru dinamulu panichaeyavachchunu; aeDavadinamu 
yehOvaaku pratishThitamaina viSraaMtidinamu. aa viSraaMtidinamuna 
panichaeyu prativaaDunu tappaka maraNaSiksha noMdunu. 
నిరగ్మ 31:16 ఇశార్యేలీయులు తమ తర తరములకు విశార్ంతిదినాచారమును అనుసరించి ఆ 

దినము నాచరింపవలెను; అది నితయ్ నిబంధన. 
n i r g a m a 3 1 : 1 6 i S r a a y a e l e e y u l u t a m a t a r a t a r a m u l a k u 
viSraaMtidinaachaaramunu anusariMchi aa dinamu naachariMpavalenu; 
adi nitya nibaMdhana. 
నిరగ్మ 31:17 నాకును ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును గురుతైయుండును; ఏలయనగా ఆరు 

దినములు యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి యేడవ దినమున పని మాని విశర్మించెనని 

చెపుప్ము. 
nirgama 31:17 naakunu iSraayaeleeyulakunu adi ellappuDunu 
g u r u t a i y u M D u n u ; a e l a y a n a g a a a a r u d i n a m u l u y e h O v a a 
bhoomyaakaaSamulanu sRjiMchi yaeDava dinamuna pani maani 
viSramiMchenani cheppumu. 
నిరగ్మ 31:18 మరియు ఆయన సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత 

ఆయన తన శాసనములుగల రెండు పలకలను, అనగా దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రాతి పలకలను 

అతనికిచెచ్ను. 
nirgama 31:18 mariyu aayana seenaayi koMDameeda mOshaetO 
maaTalaaDuTa chaaliMchina taruvaata aayana tana Saasanamulugala 
reMDu palakalanu, anagaa daevuni vraelitO vraayabaDina raati palakalanu 
atanikichchenu. 
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నిరగ్మ 32:1 మాషే కొండ దిగకుండ తడవుచేయుట పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు 

అహరోనునొదద్కు కూడి వచిచ్ లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు చేయుము. 

ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో 

చెపిప్రి. 
nirgama 32:1 maashae koMDa digakuMDa taDavuchaeyuTa prajalu 
choochinappuDu aa prajalu aharOnunoddaku kooDi vachchi lemmu, maa 
muMdara naDuchuTaku oka daevatanu maakoraku chaeyumu. 
aiguptulOnuMDi mammunu rappiMchina aa mOshae anuvaaDu 
aemaayenO maaku teliyadani atanitO cheppiri. 
నిరగ్మ 32:2 అందుకు అహరోను మీ భారయ్లకు మీ కుమారులకు మీ కుమారెత్లకు చెవులనునన్ 

బంగారు పోగులను తీసి నాయొదద్కు తెండని వారితో చెపప్గా 

nirgama 32:2 aMduku aharOnu mee bhaaryalaku mee kumaarulaku mee 
kumaartelaku chevulanunna baMgaaru pOgulanu teesi naayoddaku 
teMDani vaaritO cheppagaa 

నిరగ్మ 32:3 పర్జలందరు తమ చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి అహరోను నొదద్కు తెచిచ్రి. 
nirgama 32:3 prajalaMdaru tama chevulanunna baMgaaru pOgulanu teesi 
aharOnu noddaku techchiri. 
నిరగ్మ 32:4 అతడు వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరప్రచి దానిని పోతపోసిన 

దూడగా చేసెను. అపుప్డు వారు ఓ ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడు 

ఇదే అనిరి. 
nirgama 32:4 ataDu vaariyodda vaaTini teesikoni pOgaratO roopamunu 
aerparachi daanini pOtapOsina dooDagaa chaesenu. appuDu vaaru O 
iSraayaeloo, aiguptu daeSamulOnuMDi ninnu rappiMchina nee daevuDu 
idae aniri. 
నిరగ్మ 32:5 అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు అహరోను 

రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా 

nirgama 32:5 aharOnu adi choochi daani yeduTa oka balipeeThamu 
kaTTiMchenu. mariyu aharOnu raepu yehOvaaku paMDuga jarugunani 
chaaTiMpagaa 
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నిరగ్మ 32:6 మరునాడు వారు ఉదయమున లేచి దహన బలులను సమాధాన బలులనరిప్ంచిరి. 

అపుప్డు జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి ఆడుటకు లేచిరి. 
nirgama 32:6 marunaaDu vaaru udayamuna laechi dahana balulanu 
samaadhaana balulanarpiMchiri. appuDu janulu tinuTakunu traaguTakunu 
koorchuMDi aaDuTaku laechiri. 
నిరగ్మ 32:7 కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు దిగివెళుల్ము; ఐగుపుత్ దేశమునుండి నీవు 

రపిప్ంచిన నీ పర్జలు చెడిపోయిరి.  
nirgama 32:7 kaagaa yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevu digiveLlumu; 
aiguptu daeSamunuMDi neevu rappiMchina nee prajalu cheDipOyiri.  
నిరగ్మ 32:8 నేను వారికి నియమించిన తోర్వనుండి తవ్రగా తొలగిపోయి తమకొరకు పోతపోసిన 

దూడను చేసికొని దానికి సాగిలపడి బలినరిప్ంచి ఓయి ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశమునుండి నినున్ 

రపిప్ంచిన నీ దేవుడు ఇదే అని చెపుప్కొనిరనెను. 
nirgama 32:8 naenu vaariki niyamiMchina trOvanuMDi tvaragaa 
tolagipOyi tamakoraku pOtapOsina dooDanu chaesikoni daaniki 
saagilapaDi balinarpiMchi Oyi iSraayaeloo, aiguptu daeSamunuMDi ninnu 
rappiMchina nee daevuDu idae ani cheppukoniranenu. 
నిరగ్మ 32:9 మరియు యెహోవా ఇటల్నెను నేను ఈ పర్జలను చూచియునాన్ను; ఇదిగో వారు 

లోబడనొలల్ని పర్జలు. 
nirgama 32:9 mariyu yehOvaa iTlanenu naenu ee prajalanu 
choochiyunnaanu; idigO vaaru lObaDanollani prajalu. 
నిరగ్మ 32:10 కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును, నేను వారిని కాలిచ్వేసి 

నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెపప్గా 

nirgama 32:10 kaavuna neevu oorakuMDumu; naa kOpamu vaarimeeda 
maMDunu, naenu vaarini kaalchivaesi ninnu goppa janamugaa 
chaesedanani mOshaetO cheppagaa 

నిరగ్మ 32:11 మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను బర్తిమాలుకొని యెహోవా, నీవు మహాశకిత్వలన 

బాహుబలమువలన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నీ పర్జలమీద నీ కోపము మండనేల? 

nirgama 32:11 mOshae tana daevuDaina yehOvaanu bratimaalukoni 
yehOvaa, neevu mahaaSaktivalana baahubalamuvalana aiguptu 
daeSamulOnuMDi rappiMchina nee prajalameeda nee kOpamu 
maMDanaela? 
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నిరగ్మ 32 :12 ఆయన కొండలలో వారిని చంపునటుల్ను భూమిమీదనుండి వారిని 

నశింపచేయునటుల్ను కీడుకొరకే వారిని తీసికొనిపోయెనని ఐగుపీత్యులు ఏల చెపుప్కొనవలెను? నీ 

కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీవు 

nirgama 32:12 aayana koMDala lO vaar ini chaMpunaTlunu 
bhoomimeedanuMDi vaarini naSiMpachaeyunaTlunu keeDukorakae 
vaarini teesikonipOyenani aigupteeyulu aela cheppukonavalenu? nee 
kOpaagninuMDi maLlukoni neevu 

నిరగ్మ 32:13 నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము చేసికొనుము. నీవు 

వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ సమసత్భూమిని మీ 

సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి హకుక్దారులగుదురనియు వారితో నీతోడని 

పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను. 
nirgama 32:13 nee saevakulaina abraahaamunu issaakunu iSraayaelunu 
j~naapakamu chaesikonumu. neevu vaaritO aakaaSanakshatramulavale 
mee saMtaanamu abhivRddhijaesi naenu cheppina yee samastabhoomini 
mee saMtaanamunakichchedananiyu, vaaru niraMtaramu daaniki 
hakkudaarulaguduraniyu vaaritO neetODani pramaaNamuchaesi 
cheppitivanenu. 
నిరగ్మ 32:14 అంతట యెహోవా తన పర్జలకు చేసెదనని చెపిప్న కీడును గూరిచ్ సంతాపపడెను. 
nirgama 32:14 aMtaTa yehOvaa tana prajalaku chaesedanani cheppina 
keeDunu goorchi saMtaapapaDenu. 
నిరగ్మ 32:15 మోషే శాసనములు గల రెండు పలకలను చేతపటుట్కొని కొండదిగి వచెచ్ను. ఆ 

పలకలు ఇరు పర్కక్లను వార్యబడినవి; అవి ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను వార్యబడియుండెను. 
nirgama 32:15 mOshae Saasanamulu gala reMDu palakalanu 
chaetapaTTukoni koMDadigi vachchenu. aa palakalu iru prakkalanu 
vraayabaDinavi; avi ee prakkanu aa prakkanu vraayabaDiyuMDenu. 
నిరగ్మ 32:16 ఆ పలకలు దేవుడు చేసినవి; ఆ పలకల మీద చెకక్బడిన వార్త దేవుని చేవార్త. 
nirgama 32:16 aa palakalu daevuDu chaesinavi; aa palakala meeda 
chekkabaDina vraata daevuni chaevraata. 
నిరగ్మ 32:17 ఆ పర్జలు పెదద్కేకలు వేయుచుండగా యెహోషువ ఆ ధవ్ని విని పాళెములో యుదధ్ధవ్ని 

అని మోషేతో అనగా  
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nirgama 32:17 aa prajalu peddakaekalu vaeyuchuMDagaa yehOshuva aa 
dhvani vini paaLemulO yuddhadhvani ani mOshaetO anagaa  
నిరగ్మ 32:18 అతడు అది జయధవ్ని కాదు, అపజయ ధవ్ని కాదు, సంగీత ధవ్ని నాకు 

వినబడుచునన్దనెను. 
nirgama 32:18 ataDu adi jayadhvani kaadu, apajaya dhvani kaadu, 
saMgeeta dhvani naaku vinabaDuchunnadanenu. 
నిరగ్మ 32:19 అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను చూచెను. 

అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ పలకలను పడవేసి 

వాటిని పగులగొటెట్ను 

nirgama 32:19 ataDu paaLemunaku sameepiMpagaa, aa dooDanu, vaaru 
naaTyamaaDuTanu choochenu. aMduku mOshae kOpamu maMDenu; 
ataDu koMDadiguvanu tanachaetulalOnuMDi aa palakalanu paDavaesi 
vaaTini pagulagoTTenu 

నిరగ్మ 32:20 మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ పొడిచేసి నీళల్మీద 

చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను. 
nirgama 32:20 mariyu ataDu vaaru chaesina aa dooDanu teesikoni agnitO 
kaalchi poDichaesi neeLlameeda challi iSraayaeleeyulachaeta daani 
traagiMchenu. 
నిరగ్మ 32:21 అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ వారు నినున్ 

ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా 

nirgama 32:21 appuDu mOshae neevu ee prajalameediki ee goppa paapamu 
rappiMchunaTlu vaaru ninnu aemichaesirani aharOnunu naDugagaa 

నిరగ్మ 32:22 అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ పర్జలు దురామ్రుగ్లను 

మాట నీవెరుగుదువు. 
n i r g a m a 3 2 : 2 2 a h a r O n u n a a y a e l i n a v a a D a a , n e e k O p a m u 
maMDaniyyakumu. ee prajalu durmaargulanu maaTa neeveruguduvu. 
నిరగ్మ 32:23 వారు మాకు ముందు నడుచుటకు ఒక దేవతను చేయుము; ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను 

రపిప్ంచినవాడగు ఈ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదనిరి. 
nirgama 32:23 vaaru maaku muMdu naDuchuTaku oka daevatanu 
chaeyumu; aiguptulOnuMDi mammunu rappiMchinavaaDagu ee mOshae 
yaemaayenO maaku teliyadaniri. 
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నిరగ్మ 32:24 అందుకు నేను ఎవరియొదద్ బంగారము ఉనన్దో వారు దానిని ఊడదీసి తెండని 

చెపిప్తిని. నేను దాని అగిన్లో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను. 
nirgama 32:24 aMduku naenu evariyodda baMgaaramu unnadO vaaru 
daanini ooDadeesi teMDani cheppitini. naenu daani agnilO vaeyagaa ee 
dooDayaayenanenu. 
నిరగ్మ 32:25 పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో వారికి ఎగతాళి 

కలుగునటుల్ అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెటిట్యుండెను. 
nirgama 32:25 prajalu vichchalaviDigaa tiruguTa mOshae choochenu. vaari 
virOdhulalO vaariki egataaLi kalugunaTlu aharOnu vichchalaviDigaa 
tiruguTaku vaarini viDichipeTTiyuMDenu. 
నిరగ్మ 32:26 అందుకు మోషే పాళెముయొకక్ దావ్రమున నిలిచి యెహోవా పక్షమున 

నునన్వారందరు నాయొదద్కు రండి అనగా లేవీయులందరును అతని యొదద్కు కూడి వచిచ్రి.  
nirgama 32:26 aMduku mOshae paaLemuyokka dvaaramuna nilichi 
yehOvaa pakshamuna nunnavaaraMdaru naayoddaku raMDi anagaa 
laeveeyulaMdarunu atani yoddaku kooDi vachchiri.  
నిరగ్మ 32:27 అతడు వారిని చూచి మీలో పర్తివాడును తన కతిత్ని తన నడుమున కటుట్కొని 

పాళెములో దావ్రమునుండి దావ్రమునకు వెళుల్చు, పర్తివాడు తన సహోదరుని పర్తివాడు తన 

చెలికానిని పర్తివాడు తన పొరుగువానిని చంపవలెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

సెలవిచుచ్చునాన్డనెను 

nirgama 32:27 ataDu vaarini choochi meelO prativaaDunu tana kattini tana 
naDumuna kaTTukoni paaLemulO dvaaramunuMDi dvaaramunaku 
veLluchu, prativaaDu tana sahOdaruni prativaaDu tana chelikaanini 
prativaaDu tana poruguvaanini chaMpavalenani iSraayaeleeyula 
daevuDaina yehOvaa selavichchuchunnaaDanenu 

నిరగ్మ 32:28 లేవీయులు మోషే మాటచొపుప్న చేయగా, ఆ దినమున పర్జలలో ఇంచుమించు 

మూడు వేలమంది కూలిరి. 
nirgama 32:28 laeveeyulu mOshae maaTachoppuna chaeyagaa, aa 
dinamuna prajalalO iMchumiMchu mooDu vaelamaMdi kooliri. 
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నిరగ్మ 32:29 ఏలయనగా మోషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునటుల్ మీలో 

పర్తివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన సహోదరునిమీద పడియేగాని యెహోవాకు మిముమ్ను 

మీరే పర్తిషఠ్ చేసికొనుడనెను. 
nirgama 32:29 aelayanagaa mOshae vaarini choochi naeDu yehOvaa 
mimmunu aaSeervadiMchunaTlu meelO prativaaDu tana kumaarunimeeda 
paDiyaegaani tana sahOdarunimeeda paDiyaegaani yehOvaaku mimmunu 
meerae pratishTha chaesikonuDanenu. 
నిరగ్మ 32:30 మరునాడు మోషే పర్జలతో మీరు గొపప్ పాపము చేసితిరి గనుక యెహోవా యొదద్కు 

కొండయెకిక్ వెళె ల్దను; ఒకవేళ మీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయగలనేమో అనెను. 
nirgama 32:30 marunaaDu mOshae prajalatO meeru goppa paapamu 
chaesitiri ganuka yehOvaa yoddaku koMDayekki veLledanu; okavaeLa mee 
paapamunaku praayaSchittamu chaeyagalanaemO anenu. 
నిరగ్మ 32:31 అపుప్డు మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళిల్ అయోయ్ యీ పర్జలు గొపప్ పాపము 

చేసిరి; వారు బంగారు దేవతను తమకొరకు చేసికొనిరి. 
nirgama 32:31 appuDu mOshae yehOvaa yoddaku tirigiveLli ayyO yee 
prajalu goppa paapamu chaesiri; vaaru baMgaaru daevatanu tamakoraku 
chaesikoniri. 
నిరగ్మ 32:32 అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల నీవు వార్సిన నీ 

గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను. 
nirgama 32:32 ayyO neevu vaari paapamunu okavaeLa parihariMchitivaa, 
laeniyeDala neevu vraasina nee graMthamulO nuMDi naa paeru 
tuDichivaeyumani bratimaalukonuchunnaananenu. 
నిరగ్మ 32:33 అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా గర్ంథములోనుండి 

తుడిచివేయుదును. 
nirgama 32:33 aMduku yehOvaa yevaDu naa yeduTa paapamu chaesenO 
vaani naa graMthamulOnuMDi tuDichivaeyudunu. 
నిరగ్మ 32:34 కాబటిట్ నీవు వెళిల్ నేను నీతో చెపిప్న చోటికి పర్జలను నడిపించుము. ఇదిగో నా దూత 

నీకు ముందుగా వెళుల్ను. నేను వచుచ్ దినమున వారి పాపమును వారి మీదికి రపిప్ంచెదనని మోషేతో 

చెపెప్ను. 
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nirgama 32:34 kaabaTTi neevu veLli naenu neetO cheppina chOTiki 
prajalanu naDipiMchumu. idigO naa doota neeku muMdugaa veLlunu. 
naenu vachchu dinamuna vaar i paapamunu vaar i meediki 
rappiMchedanani mOshaetO cheppenu. 
నిరగ్మ 32:35 అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా వారిని 

బాధపెటెట్ను. 
n i r g a m a 3 2 : 3 5 a h a r O n u k a l p i M c h i n a d o o D a n u p r a j a l u 
chaeyiMchinaMduna yehOvaa vaarini baadhapeTTenu. 
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నిరగ్మ 33:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి 

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను యాకోబుతోను 

పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు 

లేచిపొండి. 
nirgama 33:1 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu neevunu neevu aiguptu 
daeSamunuMDi tODukonivachchina prajalunu bayaludaeri, naenu 
abraahaamutOnu issaakutOnu yaakObutOnu pramaaNamuchaesi nee 
saMtaanamunaku deeninichchedanani cheppina paalu taenelu 
pravahiMchu daeSamunaku laechipoMDi. 
నిరగ్మ 33:2 నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీయులను అమోరీయులను హితీత్యులను 

పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను వెళల్గొటెట్దను. 
nirgama 33:2 naenu neeku muMdugaa dootanu paMpi kanaaneeyulanu 
amOreeyulanu hitteeyulanu perijjeeyulanu hivveeyulanu yebooseeyulanu 
veLlagoTTedanu. 
నిరగ్మ 33:3 మీరు లోబడనొలల్ని పర్జలు గనుక నేను మీతో కూడ రాను; తోర్వలో మిముమ్ను 

సంహరించెదనేమో అని మోషేతో చెపెప్ను. 
nirgama 33:3 meeru lObaDanollani prajalu ganuka naenu meetO kooDa 
raanu; trOvalO mimmunu saMhariMchedanaemO ani mOshaetO 
cheppenu. 
నిరగ్మ 33:4 పర్జలు ఆ దురావ్రత్ను విని దుఃఖించిరి; ఎవడును ఆభరణములను ధరించుకొనలేదు. 
nirgama 33:4 prajalu aa durvaartanu vini du@hkhiMchiri; evaDunu 
aabharaNamulanu dhariMchukonalaedu. 
నిరగ్మ 33:5 కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు లోబడనొలల్ని పర్జలు; 

ఒక క్షణమాతర్ము నేను మీ నడుమకు వచిచ్తినా, మిముమ్ను నిరూమ్లము చేసెదను గనుక మిముమ్ను 

ఏమి చేయవలెనో అది నాకు తెలియునటుల్ మీ ఆభరణములను మీ మీదనుండి తీసివేయుడి అని 

చెపుప్మనెను. 
n i r g a m a 3 3 : 5 k a a g a a y e h O v a a m O s h a e t O i T l a n e n u n e e v u 
iSraayaeleeyulatO meeru lObaDanollani prajalu; oka kshaNamaatramu 
naenu mee naDumaku vachchitinaa, mimmunu nirmoolamu chaesedanu 
ganuka mimmunu aemi chaeyavalenO adi naaku teliyunaTlu mee 
aabharaNamulanu mee meedanuMDi teesivaeyuDi ani cheppumanenu. 
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నిరగ్మ 33:6 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు హోరేబు కొండయొదద్ తమ ఆభరణములను తీసివేసిరి. 
nirgama 33:6 kaabaTTi iSraayaeleeyulu hOraebu koMDayodda tama 
aabharaNamulanu teesivaesiri. 
నిరగ్మ 33:7 అంతట మోషే గుడారమును తీసి పాళెము వెలుపలికి వెళిల్ పాళెమునకు దూరముగా దాని 

వేసి, దానికి పర్తయ్క్షపు గుడారమను పేరు పెటెట్ను. యెహోవాను వెదకిన పర్తివాడును పాళెమునకు 

వెలుపలనునన్ ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు వెళుల్చు వచెచ్ను 

nirgama 33:7 aMtaTa mOshae guDaaramunu teesi paaLemu velupaliki 
veLli paaLemunaku dooramugaa daani vaesi, daaniki pratyakshapu 
guDaaramanu paeru peTTenu. yehOvaanu vedakina prativaaDunu 
paaLemunaku velupalanunna aa pratyakshapu guDaaramunaku veLluchu 
vachchenu 

నిరగ్మ 33:8 మోషే ఆ గుడారమునకు వెళిల్నపుప్డు పర్జలందరును లేచి, పర్తివాడు తన గుడారపు 

దావ్రమందు నిలిచి, అతడు ఆ గుడారములోనికి పోవువరకు అతని వెనుకతటుట్ నిదానించి 

చూచుచుండెను. 
nirgama 33:8 mOshae aa guDaaramunaku veLlinappuDu prajalaMdarunu 
laechi, prativaaDu tana guDaarapu dvaaramaMdu nilichi, ataDu aa 
guDaaramulOniki pOvuvaraku atani venukataTTu nidaaniMchi 
choochuchuMDenu. 
నిరగ్మ 33:9 మోషే ఆ గుడారములోనికి పోయినపుప్డు మేఘసత్ంభము దిగి ఆ గుడారపు దావ్రమందు 

నిలువగా యెహోవా మోషేతో మాటలాడుచుండెను. 
n i r g a m a 3 3 : 9 m O s h a e a a g u D a a r a m u l O n i k i p O y i n a p p u D u 
maeghastaMbhamu digi aa guDaarapu dvaaramaMdu niluvagaa yehOvaa 
mOshaetO maaTalaaDuchuMDenu. 
నిరగ్మ 33:10 పర్జలందరు ఆ మేఘసత్ంభము ఆ గుడారపు దావ్రమున నిలుచుట చూచి, లేచి 

పర్తివాడును తన తన గుడారపు దావ్రమందు నమసాక్రము చేయుచుండిరి. 
nirgama 33:10 prajalaMdaru aa maeghastaMbhamu aa guDaarapu 
dvaaramuna niluchuTa choochi, laechi prativaaDunu tana tana guDaarapu 
dvaaramaMdu namaskaaramu chaeyuchuMDiri. 
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నిరగ్మ 33:11 మనుషుయ్డు తన సేన్హితునితో మాటలాడునటుల్ యెహోవా మోషేతో ముఖాముఖిగా 

మాటలాడుచుండెను. తరువాత అతడు పాళెములోనికి తిరిగి వచుచ్చుండెను. అతని పరిచారకుడును 

నూను కుమారుడునైన యెహోషువ అను యౌవనసుథ్డు గుడారములోనుండి వెలుపలికి రాలేదు. 
nirgama 33:11 manushyuDu tana snaehitunitO maaTalaaDunaTlu yehOvaa 
mOshaetO mukhaamukhigaa maaTalaaDuchuMDenu. taruvaata ataDu 
paaLemulOniki tirigi vachchuchuMDenu. atani parichaarakuDunu noonu 
kumaaruDunaina yehOshuva anu yauvanasthuDu guDaaramulOnuMDi 
velupaliki raalaedu. 
నిరగ్మ 33:12 మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను చూడుము ఈ పర్జలను తోడుకొనిపొమమ్ని నీవు నాతో 

చెపుప్చునాన్వు గాని నాతో ఎవరిని పంపెదవో అది నాకు తెలుపలేదు. నీవు నేను నీ పేరునుబటిట్ నినున్ 

ఎరిగియునాన్ననియు, నా కటాక్షము నీకు కలిగినదనియు చెపిప్తివి కదా.  
nirgama 33:12 mOshae yehOvaatO iTlanenu chooDumu ee prajalanu 
tODukonipommani neevu naatO cheppuchunnaavu gaani naatO evarini 
paMpedavO adi naaku telupalaedu. neevu naenu nee paerunubaTTi ninnu 
erigiyunnaananiyu, naa kaTaakshamu neeku kaliginadaniyu cheppitivi 
kadaa.  
నిరగ్మ 33:13 కాబటిట్ నీ కటాక్షము నాయెడల కలిగినయెడల నీ కటాక్షము నాయెడల కలుగునటుల్గా 

దయచేసి నీ మారగ్మును నాకు తెలుపుము. అపుప్డు నేను నినున్ తెలిసికొందును; చితత్గించుము, ఈ 

జనము నీ పర్జలేగదా అనెను.  
nirgama 33:13 kaabaTTi nee kaTaakshamu naayeDala kaliginayeDala nee 
kaTaakshamu naayeDala kalugunaTlugaa dayachaesi nee maargamunu 
naaku telupumu. appuDu naenu ninnu telisikoMdunu; chittagiMchumu, ee 
janamu nee prajalaegadaa anenu.  
నిరగ్మ 33:14 అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి 

కలుగజేసెదననగా 

nirgama 33:14 aMduku aayana naa sannidhi neeku tODugaa vachchunu, 
naenu neeku viSraaMti kalugajaesedananagaa 

నిరగ్మ 33:15 మోషే నీ సనిన్ధి రానియెడల ఇకక్డనుండి మముమ్ను తోడుకొనిపోకుము. 
nirgama 33:15 mOshae nee sannidhi raaniyeDala ikkaDanuMDi mammunu 
tODukonipOkumu. 
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నిరగ్మ 33:16 నాయెడలను నీ పర్జలయెడలను నీకు కటాక్షము కలిగినదని దేనివలన తెలియబడును? 

నీవు మాతో వచుచ్టవలననే గదా? అటుల్ మేము, అనగా నేనును నీ పర్జలును భూమిమీదనునన్ సమసత్ 

పర్జలలోనుండి పర్తేయ్కింపబడుదుమని ఆయనతో చెపెప్ను. 
nirgama 33:16 naayeDalanu nee prajalayeDalanu neeku kaTaakshamu 
kaliginadani daenivalana teliyabaDunu? neevu maatO vachchuTavalananae 
gadaa? aTlu maemu, anagaa naenunu nee prajalunu bhoomimeedanunna 
samasta prajalalOnuMDi pratyaekiMpabaDudumani aayanatO cheppenu. 
నిరగ్మ 33:17 కాగా యెహోవా నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేసెదను; నీమీద నాకు కటాక్షము 

కలిగినది, నీ పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరుగుదునని మోషేతో చెపప్గా 

nirgama 33:17 kaagaa yehOvaa neevu cheppina maaTachoppuna 
chaesedanu; neemeeda naaku kaTaakshamu kaliginadi, nee paerunubaTTi 
ninnu erugudunani mOshaetO cheppagaa 

నిరగ్మ 33:18 అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా 

nirgama 33:18 ataDu dayachaesi nee mahimanu naaku choopumanagaa 

నిరగ్మ 33:19 ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా అను 

నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను, ఎవనియందు 

కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను. 
nirgama 33:19 aayana naa maMchitanamaMtayu nee yeduTa 
k a n u p a r a c h e d a n u ; y e h O v a a a n u n a a m a m u n u n e e y e d u T a 
prakaTiMchedanu. naenu karuNiMchuvaani karuNiMchedanu, 
evaniyaMdu kanikarapaDedanO vaaniyaMdu kanikarapaDedananenu. 
నిరగ్మ 33:20 మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ చూచి 

బర్దుకడనెను. 
nirgama 33:20 mariyu aayana neevu naa mukhamunu chooDajaalavu; ae 
naruDunu nannu choochi bradukaDanenu. 
నిరగ్మ 33:21 మరియు యెహోవా ఇదిగో నా సమీపమున ఒక సథ్లమునన్ది, నీవు ఆ బండమీద 

నిలువవలెను. 
nirgama 33:21 mariyu yehOvaa idigO naa sameepamuna oka 
sthalamunnadi, neevu aa baMDameeda niluvavalenu. 
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నిరగ్మ 33:22 నా మహిమ నినున్ దాటి వెళుల్చుండగా ఆ బండసందులో నినున్ ఉంచి, నినున్ దాటి 

వెళుల్వరకు నాచేతితో నినున్ కపెప్దను; 
nirgama 33:22 naa mahima ninnu daaTi veLluchuMDagaa aa 
baMDasaMdulO ninnu uMchi, ninnu daaTi veLluvaraku naachaetitO ninnu 
kappedanu; 

నిరగ్మ 33:23 నేను నా చెయియ్ తీసిన తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని నా ముఖము 

నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను. 
nirgama 33:23 naenu naa cheyyi teesina taruvaata naa venuka 
paarSvamunu choochedavu kaani naa mukhamu neeku kanabaDadani 
mOshaetO cheppenu. 
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నిరగ్మ 34:1 మరియు యెహోవా మోషేతో మొదటి పలకలవంటి మరి రెండు రాతిపలకలను 

చెకుక్ము. నీవు పగులగొటిట్న మొదటి పలకలమీదనునన్ వాకయ్ములను నేను ఈ పలకలమీద 

వార్సెదను. 
nirgama 34:1 mariyu yehOvaa mOshaetO modaTi palakalavaMTi mari 
reMDu raatipalakalanu chekkumu. neevu pagulagoTTina modaTi 
palakalameedanunna vaakyamulanu naenu ee palakalameeda vraasedanu. 
నిరగ్మ 34:2 ఉదయమునకు నీవు సిదధ్పడి ఉదయమున సీనాయి కొండయెకిక్ అకక్డ శిఖరముమీద 

నా సనిన్ధిని నిలిచియుండవలెను. 
nirgama 34:2 udayamunaku neevu siddhapaDi udayamuna seenaayi 
k o M D a y e k k i a k k a D a S i k h a r a m u m e e d a n a a s a n n i d h i n i 
nilichiyuMDavalenu. 
నిరగ్మ 34:3 ఏ నరుడును నీతో ఈ కొండకు రాకూడదు; ఏ నరుడును ఈ కొండమీద ఎకక్డనైనను 

కనబడకూడదు; ఈ కొండయెదుట గొఱఱ్లైనను ఎదుద్లైనను మేయకూడదని సెలవిచెచ్ను.  
nirgama 34:3 ae naruDunu neetO ee koMDaku raakooDadu; ae naruDunu 
ee koMDameeda ekkaDanainanu kanabaDakooDadu; ee koMDayeduTa 
go~r~ralainanu eddulainanu maeyakooDadani selavichchenu.  
నిరగ్మ 34:4 కాబటిట్ అతడు మొదటి పలకలవంటి రెండు రాతిపలకలను చెకెక్ను. మోషే తనకు 

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ ఉదయమందు పెందలకడ లేచి ఆ రెండు రాతిపలకలను చేతపటుట్కొని 

సీనాయికొండ యెకక్గా 

nirgama 34:4 kaabaTTi ataDu modaTi palakalavaMTi reMDu 
raatipalakalanu chekkenu. mOshae tanaku yehOvaa aaj~naapiMchinaTlu 
udayamaMdu peMdalakaDa laechi aa reMDu raatipalakalanu 
chaetapaTTukoni seenaayikoMDa yekkagaa 

నిరగ్మ 34:5 మేఘములో యెహోవా దిగి అకక్డ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను నామమును 

పర్కటించెను. 
nirgama 34:5 maeghamulO yehOvaa digi akkaDa atanitO nilichi yehOvaa 
anu naamamunu prakaTiMchenu. 
నిరగ్మ 34:6 అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, దయ, 

దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా. 
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nirgama 34:6 atani yeduTa yehOvaa atani daaTi veLluchu yehOvaa 
kanikaramu, daya, deerghaSaaMtamu, vistaaramaina kRpaasatyamulu gala 
daevuDaina yehOvaa. 
నిరగ్మ 34:7 ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును పాపమును 

క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు 

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని రపిప్ంచునని 

పర్కటించెను. 
nirgama 34:7 aayana vaeyi vaelamaMdiki kRpanu choopuchu, dOshamunu 
aparaadhamunu paapamunu kshamiMchunu gaani aayana aemaatramunu 
dOshulanu nirdOshulagaa eMchaka mooDu naalugu taramulavaraku 
t a M D r u l a d O s h a m u n u k u m a a r u l a m e e d i k i n i k u m a a r u l a 
kumaarulameedikini rappiMchunani prakaTiMchenu. 
నిరగ్మ 34:8 అందుకు మోషే తవ్రపడి నేలవరకు తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసి 

nirgama 34:8 aMduku mOshae tvarapaDi naelavaraku talavaMchukoni 
namaskaaramu chaesi 
నిరగ్మ 34:9 పర్భువా, నామీద నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నా మనవి ఆలకించుము. దయచేసి నా 

పర్భువు మా మధయ్ను ఉండి మాతోకూడ రావలెను. వీరు లోబడనొలల్ని పర్జలు, మా దోషమును 

పాపమును క్షమించు మముమ్ను నీ సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనుమనెను 

nirgama 34:9 prabhuvaa, naameeda neeku kaTaakshamu kaliginayeDala 
naa manavi aalakiMchumu. dayachaesi naa prabhuvu maa madhyanu 
uMDi maatOkooDa raavalenu. veeru lObaDanollani prajalu, maa 
dOshamunu paapamunu kshamiMchu mammunu nee svaasthyamugaa 
chaesikonumanenu 

నిరగ్మ 34:10 అందుకు ఆయన ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన చేయుచునాన్ను; భూమిమీద ఎకక్డనైనను 

ఏ జనములోనైనను చేయబడని అదుభ్తములు నీ పర్జలందరియెదుట చేసెదను. నీవు ఏ పర్జల 

నడుమనునాన్వో ఆ పర్జలందరును యెహోవా కారయ్మును చూచెదరు నేను నీయెడల చేయబోవునది 

భయంకరమైనది 

nirgama 34:10 aMduku aayana idigO naenu oka nibaMdhana 
chaeyuchunnaanu; bhoomimeeda ekkaDanainanu ae janamulOnainanu 
chaeyabaDani adbhutamulu nee prajalaMdariyeduTa chaesedanu. neevu ae 
prajala naDumanunnaavO aa prajalaMdarunu yehOvaa kaaryamunu 
choochedaru naenu neeyeDala chaeyabOvunadi bhayaMkaramainadi 
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నిరగ్మ 34:11 నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుదాని ననుసరించి నడువుము. ఇదిగో నేను అమోరీయులను 

కనానీయులను హితీత్యులను పెరిజీజ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను నీ యెదుటనుండి 

వెళల్గొటెట్దను. 
nirgama 34:11 naeDu naenu neekaaj~naapiMchudaani nanusariMchi 
naDuvumu. idigO naenu amOreeyulanu kanaaneeyulanu hitteeyulanu 
perijjeeyulanu hivveeyulanu yebooseeyulanu nee yeduTanuMDi 
veLlagoTTedanu. 
నిరగ్మ 34:12 నీవు ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వో ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ 

జాగర్తత్పడుము. ఒకవేళ అది నీకు ఉరి కావచుచ్ను. 
nirgama 34:12 neevu ekkaDiki veLluchunnaavO aa daeSapu nivaasulatO 
nibaMdhana chaesikonakuMDa jaagrattapaDumu. okavaeLa adi neeku uri 
kaavachchunu. 
నిరగ్మ 34:13 కాబటిట్ మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొటిట్ వారి బొమమ్లను పగులగొటిట్ వారి దేవతా 

సత్ంభములను పడగొటట్వలెను. 
nirgama 34:13 kaabaTTi meeru vaari balipeeThamulanu paDagoTTi vaari 
b o m m a l a n u p a g u l a g o T T i v a a r i d a e v a t a a s t a M b h a m u l a n u 
paDagoTTavalenu. 
నిరగ్మ 34:14 ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమసాక్రము చేయవదుద్, ఆయన నామము రోషము గల 

యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.  
nirgama 34:14 aelayanagaa vaeroka daevuniki namaskaaramu 
chaeyavaddu, aayana naamamu rOshamu gala yehOvaa; aayana rOshamu 
gala daevuDu.  
నిరగ్మ 34:15 ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము; వారు ఇతరుల 

దేవతలతో వయ్భిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అరిప్ంచుచునన్పుప్డు ఒకడు నినున్ పిలిచినయెడల నీవు వాని 

బలిదర్వయ్మును తినకుండ చూచుకొనుము. 
nirgama 34:15 aa daeSapu nivaasulatO nibaMdhana chaesikonakuMDa 
jaagrattapaDumu; vaaru itarula daevatalatO vyabhichariMchi aa 
daevatalaku bali arpiMchuchunnappuDu okaDu ninnu pilichinayeDala 
neevu vaani balidravyamunu tinakuMDa choochukonumu. 
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నిరగ్మ 34:16 మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనునెడల వారి 

కుమారెత్లు తమ దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వయ్భిచరింప చేయుదురేమో. 
nirgama 34:16 mariyu neevu nee kumaarulakoraku vaari kumaartelanu 
puchchukonuneDala vaari kumaartelu tama daevatalatO vyabhichariMchi 
nee kumaarulanu tama daevatalatO vyabhichariMpa chaeyuduraemO. 
నిరగ్మ 34:17 పోతపోసిన దేవతలను చేసికొనవలదు. 
nirgama 34:17 pOtapOsina daevatalanu chaesikonavaladu. 
నిరగ్మ 34:18 మీరు పొంగనివాటి పండుగ ఆచరింపవలెను. నేను నీకాజాఞ్పించినటుల్ ఆబీబు నెలలో 

నియామక కాలమందు ఏడు దినములు పొంగనివాటినే తినవలెను. ఏలయనగా ఆబీబు నెలలో 

ఐగుపుత్లోనుండి మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి. 
nirgama 34:18 meeru poMganivaaTi paMDuga aachariMpavalenu. naenu 
neekaaj~naapiMchinaTlu aabeebu nelalO niyaamaka kaalamaMdu aeDu 
dinamulu poMganivaaTinae tinavalenu. aelayanagaa aabeebu nelalO 
aiguptulOnuMDi meeru bayaludaeri vachchitiri. 
నిరగ్మ 34:19 పర్తి తొలిచూలు పిలల్యు నాది. నీ పశువులలో తొలిచూలుదైన పర్తి మగది దూడయే 

గాని గొఱఱ్ పిలల్యేగాని అది నాదగును 

nirgama 34:19 prati tolichoolu pillayu naadi. nee paSuvulalO 
tolichooludaina prati magadi dooDayae gaani go~r~ra pillayaegaani adi 
naadagunu 

నిరగ్మ 34:20 గొఱఱ్పిలల్ను ఇచిచ్ గాడిద తొలిపిలల్ను విడిపింపవలెను, దాని విమోచింపనియెడల దాని 

మెడను విరుగదీయవలెను. నీ కుమారులలో పర్తి తొలిచూలువాని విడిపింపవలెను, నా సనిన్ధిని వారు 

పటిట్చేతులతో కనబడవలదు. 
nirgama 34:20 go~r~rapillanu ichchi gaaDida tolipillanu viDipiMpavalenu, 
daani vimOchiMpaniyeDala daani meDanu virugadeeyavalenu. nee 
kumaarulalO prati tolichooluvaani viDipiMpavalenu, naa sannidhini vaaru 
paTTichaetulatO kanabaDavaladu. 
నిరగ్మ 34:21 ఆరు దినములు నీవు పనిచేసి యేడవ దినమున విశర్మింపవలెను. దునున్ 

కాలమందైనను కోయు కాలమందైనను ఆ దినమున విశర్మింపవలెను. 
nirgama 34:21 aaru dinamulu neevu panichaesi yaeDava dinamuna 
viSramiMpavalenu. dunnu kaalamaMdainanu kOyu kaalamaMdainanu aa 
dinamuna viSramiMpavalenu. 
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నిరగ్మ 34:22 మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా వారముల 

పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను. 
nirgama 34:22 mariyu neevu gOdhumala kOtalO prathama phalamula 
paMDuganu, anagaa vaaramula paMDuganu saMvatsaraaMtamaMdu 
paMTakoorchu paMDuganu aachariMpavalenu. 
నిరగ్మ 34:23 సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ పురుషులందరు పర్భువును ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడునైన యెహోవా సనిన్ధిని కనబడవలెను 

nirgama 34:23 saMvatsaramunaku mummaaru nee purushulaMdaru 
prabhuvunu iSraayaeleeyula daevuDunaina yehOvaa sannidhini 
kanabaDavalenu 

నిరగ్మ 34:24 ఏలయనగా నీ యెదుటనుండి జనములను వెళల్గొటిట్ నీ పొలిమేరలను గొపప్విగా 

చేసెదను. మరియు నీవు సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని 

కనబడబోవునపుప్డు ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు. 
nirgama 34:24 aelayanagaa nee yeduTanuMDi janamulanu veLlagoTTi nee 
polimaeralanu goppavigaa chaesedanu. mariyu neevu saMvatsaramunaku 
mummaaru nee daevuDaina yehOvaa sannidhini kanabaDabOvunappuDu 
evaDunu nee bhoomini aaSiMpaDu. 
నిరగ్మ 34:25 నీవు పులిసినదానితో నా బలిరకత్మును అరిప్ంపకూడదు; పసాక్ పండుగలోని 

బలిసంబంధమైన మాంసమును ఉదయకాలమువరకు ఉంచకూడదు. 
n i r g a m a 3 4 : 2 5 n e e v u p u l i s i n a d a a n i t O n a a b a l i r a k t a m u n u 
arpiMpakooDadu; paskaa paMDugalOni balisaMbaMdhamaina 
maaMsamunu udayakaalamuvaraku uMchakooDadu. 
నిరగ్మ 34:26 నీ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన యెహోవా 

మందిరములోనికి తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదనెను. 
nirgama 34:26 nee bhoomi yokka prathama phalamulalO modaTivi nee 
daevuDaina yehOvaa maMdiramulOniki taevalenu. maekapillanu daani 
tallipaalatO uDakabeTTakooDadanenu. 
నిరగ్మ 34:27 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఈ వాకయ్ములను వార్సికొనుము; ఏలయనగా 

ఈ వాకయ్ములనుబటిట్ నేను నీతోను ఇశార్యేలీయులతోను నిబంధన చేసియునాన్ను. 
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nirgama 34:27 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu ee vaakyamulanu 
vraasikonumu; aelayanagaa ee vaakyamulanubaTTi naenu neetOnu 
iSraayaeleeyulatOnu nibaMdhana chaesiyunnaanu. 
నిరగ్మ 34:28 అతడు నలుబది రేయింబగళుల్ యెహోవాతో కూడ అకక్డ నుండెను. అతడు భోజనము 

చేయలేదు నీళుల్ తార్గలేదు; అంతలో ఆయన ఆ నిబంధన వాకయ్ములను అనగా పది ఆజఞ్లను ఆ 

పలకలమీద వార్సెను 

nirgama 34:28 ataDu nalubadi raeyiMbagaLlu yehOvaatO kooDa akkaDa 
nuMDenu. ataDu bhOjanamu chaeyalaedu neeLlu traagalaedu; aMtalO 
aayana aa nibaMdhana vaakyamulanu anagaa padi aaj~nalanu aa 
palakalameeda vraasenu 

నిరగ్మ 34:29 మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు మోషే చేతిలో 

ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు తన ముఖచరమ్ము 

పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసియుండలేదు. 
nirgama 34:29 mOshae seenaayikoMDa diguchuMDagaa Saasanamulu gala 
aa reMDu palakalu mOshae chaetilO uMDenu. ataDu aa koMDa 
diguchuMDagaa aayana atanitO maaTalaaDuchunnappuDu tana 
mukhacharmamu prakaaSiMchina saMgati mOshaeku telisiyuMDalaedu. 
నిరగ్మ 34:30 అహరోనును ఇశార్యేలీయులందరును మోషేను చూచినపుప్డు అతని ముఖచరమ్ము 

పర్కాశించెను గనుక వారు అతని సమీపింప వెరచిరి. 
nirgama 34:30 aharOnunu iSraayaeleeyulaMdarunu mOshaenu 
choochinappuDu atani mukhacharmamu prakaaSiMchenu ganuka vaaru 
atani sameepiMpa verachiri. 
నిరగ్మ 34:31 మోషే వారిని పిలిచినపుప్డు అహరోనును సమాజ పర్ధానులందరును అతని యొదద్కు 

తిరిగివచిచ్రి, మోషే వారితో మాటలాడెను. 
nirgama 34:31 mOshae vaarini pilichinappuDu aharOnunu samaaja 
pradhaanulaMdarunu atani yoddaku tirigivachchiri, mOshae vaaritO 
maaTalaaDenu. 
నిరగ్మ 34:32 అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులందరు సమీపింపగా సీనాయి కొండమీద యెహోవా 

తనతో చెపిప్నది యావతుత్ను అతడు వారికాజాఞ్పించెను. 
nirgama 34:32 aTutaruvaata iSraayaeleeyulaMdaru sameepiMpagaa 
seenaayi koMDameeda yehOvaa tanatO cheppinadi yaavattunu ataDu 
vaarikaaj~naapiMchenu. 
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నిరగ్మ 34:33 మోషే వారితో ఆ మాటలు చెపుప్ట చాలించి తన ముఖము మీద ముసుకు వేసికొనెను. 
nirgama 34:33 mOshae vaaritO aa maaTalu cheppuTa chaaliMchi tana 
mukhamu meeda musuku vaesikonenu. 
నిరగ్మ 34:34 అయినను మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు ఆయన సనిన్ధిని పర్వేశించినది 

మొదలుకొని అతడు వెలుపలికి వచుచ్వరకు ఆ ముసుకు తీసివేసెను; అతడు వెలుపలికి వచిచ్ తనకు 

ఆజాఞ్పింపబడిన దానిని ఇశార్యేలీయులతో చెపెప్ను 

nirgama 34:34 ayinanu mOshae yehOvaatO maaTalaaDuTaku aayana 
sannidhini pravaeSiMchinadi modalukoni ataDu velupaliki vachchuvaraku 
aa musuku tees ivaesenu; ataDu velupal ik i vachchi tanaku 
aaj~naapiMpabaDina daanini iSraayaeleeyulatO cheppenu 

నిరగ్మ 34:35 మోషే ముఖచరమ్ము పర్కాశింపగా ఇశార్యేలీయులు మోషే ముఖమును చూచిరి; 

మోషే ఆయనతో మాటలాడుటకు లోపలికి వెళుల్వరకు తన ముఖముమీద ముసుకు వేసికొనెను. 
nirgama 34:35 mOshae mukhacharmamu prakaaSiMpagaa iSraayaeleeyulu 
mOshae mukhamunu choochiri; mOshae aayanatO maaTalaaDuTaku 
lOpaliki veLluvaraku tana mukhamumeeda musuku vaesikonenu. 
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నిరగ్మ 35:1 మోషే ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమును పోగుచేసి మీరు చేయునటుల్ యెహోవా 

ఆజాఞ్పించిన విధులేవనగా 

nirgama 35:1 mOshae iSraayaeleeyula sarvasamaajamunu pOguchaesi 
meeru chaeyunaTlu yehOvaa aaj~naapiMchina vidhulaevanagaa 

నిరగ్మ 35:2 ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; ఏడవది మీకు పరిశుదధ్దినము. అది యెహోవా 

విశార్ంతిదినము; దానిలో పనిచేయు పర్తివాడును మరణశిక్ష నొందును. 
nirgama 35:2 aaru dinamulu panichaeyavalenu; aeDavadi meeku 
pariSuddhadinamu. adi yehOvaa viSraaMtidinamu; daanilO panichaeyu 
prativaaDunu maraNaSiksha noMdunu. 
నిరగ్మ 35:3 విశార్ంతిదినమున మీరు మీ యిండల్లో ఎకక్డను అగిన్ రాజబెటట్కూడదని వారితో 

చెపెప్ను. 
nirgama 35:3 viSraaMtidinamuna meeru mee yiMDlalO ekkaDanu agni 
raajabeTTakooDadani vaaritO cheppenu. 
నిరగ్మ 35:4 మరియు మోషే ఇశార్యేలీయులైన సరవ్సమాజముతో ఇటల్నెను యెహోవా 

ఆజాఞ్పించినదేమనగా  
nirgama 35:4 mariyu mOshae iSraayaeleeyulaina sarvasamaajamutO 
iTlanenu yehOvaa aaj~naapiMchinadaemanagaa  
నిరగ్మ 35:5 మీరు మీలోనుండి యెహోవాకు అరప్ణము పోగుచేయుడి. ఎటల్నగా బుదిధ్పుటిట్న 

పర్తివాడు యెహోవా సేవ నిమితత్ము బంగారు, వెండి, ఇతత్డి, 
nirgama 35:5 meeru meelOnuMDi yehOvaaku arpaNamu pOguchaeyuDi. 
eTlanagaa buddhipuTTina prativaaDu yehOvaa saeva nimittamu 
baMgaaru, veMDi, ittaDi, 
నిరగ్మ 35:6 నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్నార మేక వెండుర్కలు, ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళుల్, 

సముదర్వతస్ల తోళుల్, తుమమ్కఱఱ్, 
nirgama 35:6 neela dhoomra raktavarNamulu, sannanaara maeka 
veMDrukalu, e~r~raraMgu vaesina poTTaeLla tOLlu, samudravatsala 
tOLlu, tummaka~r~ra, 
నిరగ్మ 35:7 పర్దీపమునకు తైలము, 
nirgama 35:7 pradeepamunaku tailamu, 
నిరగ్మ 35:8 అభిషేకతైలమునకును పరిమళ దర్వయ్ధూపమునకును సుగంధ సంభారములు, 
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n i r g a m a 3 5 : 8 a b h i s h a e k a t a i l a m u n a k u n u p a r i m a L a 
dravyadhoopamunakunu sugaMdha saMbhaaramulu, 
నిరగ్మ 35:9 ఏఫోదుకును పతకమునకును లేత పచచ్లును చెకుక్ రతన్ములును తీసికొనిరావలెను. 
nirgama 35:9 aephOdukunu patakamunakunu laeta pachchalunu chekku 
ratnamulunu teesikoniraavalenu. 
నిరగ్మ 35:10 మరియు వివేక హృదయులందరు వచిచ్ యెహోవా ఆజాఞ్పించినవనిన్యు చేయవలెను. 
nirgama 35:10 mariyu vivaeka hRdayulaMdaru vachchi yehOvaa 
aaj~naapiMchinavanniyu chaeyavalenu. 
నిరగ్మ 35:11 అవేవనగా మందిరము దాని గుడారము దాని పైకపుప్ దాని కొలుకులు దాని పలకలు 

దాని అడడ్కఱఱ్లు దాని సత్ంభములు దాని దిమమ్లు. 
nirgama 35:11 avaevanagaa maMdiramu daani guDaaramu daani paikappu 
daani kolukulu daani palakalu daani aDDaka~r~ralu daani staMbhamulu 
daani dimmalu. 
నిరగ్మ 35:12 మందసము దాని మోతకఱఱ్లు, కరుణాపీఠము కపుప్ తెర, 
nirgama 35:12 maMdasamu daani mOtaka~r~ralu, karuNaapeeThamu 
kappu tera, 
నిరగ్మ 35:13 బలల్ దాని మోతకఱఱ్లు దాని ఉపకరణములనిన్యు, సనిన్ధి రొటెట్లు, 
nirgama 35:13 balla daani mOtaka~r~ralu daani upakaraNamulanniyu, 
sannidhi roTTelu, 
నిరగ్మ 35:14 వెలుగు కొఱకు దీపవృక్షము దాని ఉపకరణములు దాని పర్దీపములు, దీపములకు 

తైలము 

nirgama 35:14 velugu ko~raku deepavRkshamu daani upakaraNamulu 
daani pradeepamulu, deepamulaku tailamu 

నిరగ్మ 35:15 ధూపవేదిక దాని మోతకఱఱ్లు, అభిషేకతైలము పరిమళ దర్వయ్ సంభారము, మందిర 

దావ్రమున దావ్రమునకు తెర. 
nirgama 35:15 dhoopavaedika daani mOtaka~r~ralu, abhishaekatailamu 
parimaLa dravya saMbhaaramu, maMdira dvaaramuna dvaaramunaku 
tera. 
నిరగ్మ 35:16 దహనబలిపీఠము దానికి కలిగిన ఇతత్డి జలెల్డ దాని మోతకఱఱ్లు దాని 

యుపకరణములనిన్యు, గంగాళము దాని పీట 

nirgama 35:16 dahanabalipeeThamu daaniki kaligina ittaDi jalleDa daani 
mOtaka~r~ralu daani yupakaraNamulanniyu, gaMgaaLamu daani peeTa 
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నిరగ్మ 35:17 ఆవరణపు తెరలు దాని సత్ంభములు వాటి దిమమ్లు ఆవరణ దావ్రమునకు తెర 

nirgama 35:17 aavaraNapu teralu daani staMbhamulu vaaTi dimmalu 
aavaraNa dvaaramunaku tera 

నిరగ్మ 35:18 మందిరమునకు మేకులు ఆవరణమునకు మేకులు వాటికి తార్ళుల్ 
nirgama 35:18 maMdiramunaku maekulu aavaraNamunaku maekulu 
vaaTiki traaLlu 

నిరగ్మ 35:19 పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు సేవా వసత్రములు, అనగా యాజకుడైన అహరోనుకు 

పర్తిషిఠ్త వసత్రములు యాజకులగునటుల్ అతని కుమారులకును వసత్రములు నవియే అనెను. 
nirgama 35:19 pariSuddhasthalamulO saeva chaeyuTaku saevaa 
vastramulu, anagaa yaajakuDaina aharOnuku pratishThita vastramulu 
yaajakulagunaTlu atani kumaarulakunu vastramulu naviyae anenu. 
నిరగ్మ 35:20 ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు మోషే ఎదుటనుండి వెడలిపోయెను. 
nirgama 35:20 iSraayaeleeyula samaajamaMtayu mOshae eduTanuMDi 
veDalipOyenu. 
నిరగ్మ 35:21 తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని పేర్రేపించెనో 

వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును పర్తిషిఠ్త 

వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి. 
nirgama 35:21 taruvaata evani hRdayamu vaani raepenO, evani manassu 
vaani praeraepiMchenO vaaraMdaru vachchi , pratyakshapu 
guDaaramuyokka panikorakunu daani samasta saevakorakunu 
pratishThita vastramulakorakunu yehOvaaku arpaNanu techchiri. 
నిరగ్మ 35:22 సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించెనో వారందరు 

యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, ఉంగరములను 

తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి. 
nirgama 35:22 streelugaani purushulugaani yevarevari hRdayamulu vaarini 
praeraepiMchenO vaaraMdaru yehOvaaku baMgaaru arpiMchina 
prativaaDunu mukkaralanu, pOgulanu, uMgaramulanu taavaLamulanu, 
samasta vidhamaina baMgaaru vastuvulanu techchiri. 
నిరగ్మ 35:23 మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్నార, మేక వెండుర్కలు, ఎఱఱ్రంగు వేసిన 

పొటే ట్ళల్ తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, వీటిలో ఏవి యెవరియొదద్ నుండెనో వారు వాటిని తెచిచ్రి. 
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nirgama 35:23 mariyu neela dhoomra raktavarNamulu, sannanaara, maeka 
veMDrukalu, e~r~raraMgu vaesina poTTaeLla tOLlu, samudravatsala 
tOLlu, veeTilO aevi yevariyodda nuMDenO vaaru vaaTini techchiri. 
నిరగ్మ 35:24 వెండిగాని యితత్డిగాని పర్తిషిఠ్ంచిన పర్తివాడును యెహోవాకు ఆ అరప్ణము తెచెచ్ను. 

ఆ సేవలో ఏ పనికైనను వచుచ్ తుమమ్కఱఱ్ యెవనియొదద్నుండెనో వాడు దాని తెచెచ్ను. 
nirgama 35:24 veMDigaani yittaDigaani pratishThiMchina prativaaDunu 
yehOvaaku aa arpaNamu techchenu. aa saevalO ae panikainanu vachchu 
tummaka~r~ra yevaniyoddanuMDenO vaaDu daani techchenu. 
నిరగ్మ 35:25 మరియు వివేక హృదయముగల సతరీలందరు తమ చేతులతో వడికి తాము వడికిన నీల 

ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నార నూలును తెచిచ్రి. 
nirgama 35:25 mariyu vivaeka hRdayamugala streelaMdaru tama 
chaetulatO vaDiki taamu vaDikina neela dhoomra raktavarNamulu gala 
noolunu sannanaara noolunu techchiri. 
నిరగ్మ 35:26 ఏ సతరీలు జాఞ్న హృదయము గలవారై పేర్రేపింపబడిరో వారందరు మేక వెండుర్కలను 

వడికిరి. 
n i r g a m a 3 5 : 2 6 a e s t r e e l u j ~ n a a n a h R d a y a m u g a l a v a a r a i 
praeraepiMpabaDirO vaaraMdaru maeka veMDrukalanu vaDikiri. 
నిరగ్మ 35:27 పర్ధానులు ఏఫోదుకును పతకమునకును చెకుక్ రతన్ములను లేతపచచ్లను 

nirgama 35:27 pradhaanulu aephOdukunu patakamunakunu chekku 
ratnamulanu laetapachchalanu 

నిరగ్మ 35:28 సుగంధ దర్వయ్మును, దీపమునకును అభిషేకతైలమునకును పరిమళ ధూపమునకును 

తైలమును తెచిచ్రి. 
n i r g a m a 3 5 : 2 8 s u g a M d h a d r a v y a m u n u , d e e p a m u n a k u n u 
abhishaekatailamunakunu parimaLa dhoopamunakunu tailamunu 
techchiri. 
నిరగ్మ 35:29 మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు ఇశార్యేలీయులలో 

పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో వారందరు 

మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి. 
nirgama 35:29 mOshae chaeyavalenani yehOvaa aaj~naapiMchina 
panulanniTikoraku iSraayaeleeyulalO purushulaemi streelaemi 
techchuTaku evari hRdayamulu vaarini praeraepiMchunO vaaraMdaru 
mana@hpoorvakamugaa yehOvaaku arpaNamulanu techchiri. 
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నిరగ్మ 35:30 మరియు మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను చూడుడి; 
nirgama 35:30 mariyu mOshae iSraayaeleeyulatO iTlanenu chooDuDi; 

నిరగ్మ 35:31 యెహోవా ఊరు కుమారుడును హూరు మనుమడునైన బెసలేలును పేరుపెటిట్ పిలిచి 

విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను ఇతత్డితోను పనిచేయుటకును, 
nirgama 35:31 yehOvaa ooru kumaaruDunu hooru manumaDunaina 
besalaelunu paerupeTTi pilichi vichitramaina panulanu kalpiMchuTakunu 
baMgaarutOnu veMDitOnu ittaDitOnu panichaeyuTakunu, 
నిరగ్మ 35:32 రతన్ములను సానబెటిట్ పొదుగుటకును చెకుక్టకును, 
nirgama 35:32 ratnamulanu saanabeTTi poduguTakunu chekkuTakunu, 
నిరగ్మ 35:33 విచితర్మైన పనులనిన్టిని చేయుటకును వారికి పర్జాఞ్ వివేక జాఞ్నములు కలుగునటుల్ 

దేవుని ఆతమ్తో వాని నింపియునాన్డు. 
nirgama 35:33 vichitramaina panulanniTini chaeyuTakunu vaariki 
praj~naa vivaeka j~naanamulu kalugunaTlu daevuni aatmatO vaani 
niMpiyunnaaDu. 
నిరగ్మ 35:34 అతడును దాను గోతిర్కుడును అహీసామాకు కుమారుడునైన అహోలీయాబును 

ఇతరులకు నేరుప్నటుల్ వారికి బుదిధ్ పుటిట్ంచెను. 
nirgama 35:34 ataDunu daanu gOtrikuDunu aheesaamaaku 
kumaaruDunaina ahOleeyaabunu itarulaku naerpunaTlu vaariki buddhi 
puTTiMchenu. 
నిరగ్మ 35:35 చెకుక్వాడేమి చితర్కారుడేమి నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములతోను సనన్నారతోను బుటాపని 

చేయువాడేమి నేతగాడేమి చేయు సమసత్విధములైన పనులు , అనగా ఏ పనియైనను 

చేయువారియొకక్యు విచితర్మైన పని కలిప్ంచు వారియొకక్యు పనులను చేయునటుల్ ఆయన వారి 

హృదయములను జాఞ్నముతో నింపియునాన్డు. 
nirgama 35:35 chekkuvaaDaemi chitrakaaruDaemi neeladhoomra 
raktavarNamulatOnu sannanaaratOnu buTaapani chaeyuvaaDaemi 
naetagaaDaemi chaeyu samastavidhamulaina panulu, anagaa ae 
paniyainanu chaeyuvaariyokkayu vichitramaina pani kalpiMchu 
vaariyokkayu panulanu chaeyunaTlu aayana vaari hRdayamulanu 
j~naanamutO niMpiyunnaaDu. 
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నిరగ్మ 36:1 పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవనిమితత్ము పర్తివిధమైన పనిచేయ తెలిసికొనుటకై యెహోవా 

ఎవరికి పర్జాఞ్ వివేకములు కలుగజేసెనో అటిట్ బెసలేలును అహోలీయాబును మొదలైన 

పర్జాఞ్వంతులందరును యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న చేయుదురనెను. 
nirgama 36:1 pariSuddhasthalamuyokka saevanimittamu pratividhamaina 
panichaeya telisikonuTakai yehOvaa evariki praj~naa vivaekamulu 
kalugajaesenO aTTi besalaelunu ahOleeyaabunu modalaina 
praj~naavaMtulaMdarunu yehOvaa aaj~naapiMchina aMtaTichoppuna 
chaeyuduranenu. 
నిరగ్మ 36:2 బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ పుటిట్ంచెనో ఆ పని 

చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను. 
nirgama 36:2 besalaelunu ahOleeyaabunu yehOvaa evari hRdayamulO 
praj~na puTTiMchenO aa pani chaeyuTaku evani hRdayamu vaani 
raepenO vaarinaMdarini mOshae pilipiMchenu. 
నిరగ్మ 36:3 ఆ పని చేయుటకై వారు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవకొరకు ఇశార్యేలీయులు తెచిచ్న 

అరప్ణములనిన్టిని మోషే యొదద్నుండి తీసికొనిరి. అయినను ఇశార్యేలీయులు ఇంక పర్తి 

ఉదయమున మనఃపూరవ్కముగా అరప్ణములను అతని యొదద్కు తెచుచ్చుండిరి. 
nirgama 36:3 aa pani chaeyuTakai vaaru pariSuddhasthalamuyokka 
saevakoraku iSraayaeleeyulu techchina arpaNamulanniTini mOshae 
yoddanuMDi teesikoniri. ayinanu iSraayaeleeyulu iMka prati udayamuna 
mana@hpoorvakamugaa arpaNamulanu atani yoddaku techchuchuMDiri. 
నిరగ్మ 36:4 అపుప్డు పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన పని అంతయు చేయు పర్జాఞ్వంతులందరిలో 

పర్తివాడు తాను చేయుపని విడిచివచిచ్ 
nirgama 36:4 appuDu pariSuddhasthala saMbaMdhamaina pani aMtayu 
chaeyu praj~naavaMtulaMdarilO prativaaDu taanu chaeyupani 
viDichivachchi 
నిరగ్మ 36:5 మోషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని విషయమైన సేవకొరకు పర్జలు 

కావలసిన దానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా 

nirgama 36:5 mOshaetO chaeyavalenani yehOvaa aaj~naapiMchina pani 
vishayamaina saevakoraku prajalu kaavalasina daanikaMTe bahu 
vistaaramu teesikoni vachchuchunnaarani cheppagaa 
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నిరగ్మ 36:6 మోషే పరిశుదధ్సథ్లమునకు ఏ పురుషుడైనను ఏ సతరీయైనను ఇకమీదట ఏ అరప్ణనైనను 

తేవదద్ని ఆజాఞ్పించెను గనుక పాళెమందంతటను ఆ మాట చాటించిరి; ఆ పని అంతయు చేయునటుల్ 

దానికొరకు వారు తెచిచ్న సామగిర్ చాలినది, అది అతయ్ధికమైనది 

nirgama 36:6 mOshae pariSuddhasthalamunaku ae purushuDainanu ae 
streeyainanu ikameedaTa ae arpaNanainanu taevaddani aaj~naapiMchenu 
ganuka paaLemaMdaMtaTanu aa maaTa chaaTiMchiri; aa pani aMtayu 
chaeyunaTlu daanikoraku vaaru techchina saamagri chaalinadi, adi 
atyadhikamainadi 
నిరగ్మ 36:7 గనుక పర్జలు తీసికొనివచుచ్ట మానిరి. 
nirgama 36:7 ganuka prajalu teesikonivachchuTa maaniri. 
నిరగ్మ 36:8 ఆ పని చేసినవారిలో పర్జఞ్గల పర్తివాడును మందిరమును పది తెరలతో చేసెను. అతడు 

వాటిని నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు 

గలవాటినిగా చేసెను. 
nirgama 36:8 aa pani chaesinavaarilO praj~nagala prativaaDunu 
maMdiramunu padi teralatO chaesenu. ataDu vaaTini neela dhoomra 
raktavarNamulugala paenina sannanaaratO chitrakaaruni paniyaina 
keroobulu galavaaTinigaa chaesenu. 
నిరగ్మ 36:9 పర్తి తెరపొడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పర్తి తెర వెడలుప్ నాలుగు మూరలు; ఆ 

తెరలనిన్టి కొలత ఒకక్టే.  
nirgama 36:9 prati terapoDugu iruvadi yenimidi mooralu; prati tera 
veDalpu naalugu mooralu; aa teralanniTi kolata okkaTae.  
నిరగ్మ 36:10 అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను; మిగిలిన అయిదు తెరలను ఒకదానితో 

ఒకటి కూరెచ్ను. 
nirgama 36:10 ayidu teralanu oka daanitO okaTi koorchenu; migilina ayidu 
teralanu okadaanitO okaTi koorchenu. 
నిరగ్మ 36:11 మొదటి కూరుప్ చివరనునన్ తెర అంచున నీలినూలుతో కొలుకులను చేసెను. రెండవ 

కూరుప్న వెలుపటి తెర అంచున అటుల్ చేసెను. 
nirgama 36:11 modaTi koorpu chivaranunna tera aMchuna neelinoolutO 
kolukulanu chaesenu. reMDava koorpuna velupaTi tera aMchuna aTlu 
chaesenu. 
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నిరగ్మ 36:12 ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసెను, రెండవ కూరుప్నునన్ తెర అంచున ఏబది 

కొలుకులను చేసెను. ఈ కొలుకులు ఒక దానితో ఒకటి సరిగా నుండెను. 
nirgama 36:12 oka teralO aebadi kolukulanu chaesenu, reMDava 
koorpununna tera aMchuna aebadi kolukulanu chaesenu. ee kolukulu oka 
daanitO okaTi sarigaa nuMDenu. 
నిరగ్మ 36:13 మరియు అతడు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను ఒక 

దానితో ఒకటి కూరప్గా అది ఒకక్ మందిరముగా ఉండెను.  
nirgama 36:13 mariyu ataDu aebadi baMgaaru guMDeelanu chaesi aa 
guMDeelachaeta aa teralanu oka daanitO okaTi koorpagaa adi okka 
maMdiramugaa uMDenu.  
నిరగ్మ 36:14 మరియు మందిరముమీద గుడారముగా మేక వెండుర్కలతో తెరలను చేసెను; వాటిని 

పదకొండు తెరలనుగా చేసెను. 
nirgama 36:14 mariyu maMdiramumeeda guDaaramugaa maeka 
veMDrukalatO teralanu chaesenu; vaaTini padakoMDu teralanugaa 
chaesenu. 
నిరగ్మ 36:15 పర్తి తెర పొడుగు ముపప్ది మూరలు పర్తి తెర వెడలుప్ నాలుగు మూరలు; 
nirgama 36:15 prati tera poDugu muppadi mooralu prati tera veDalpu 
naalugu mooralu; 

నిరగ్మ 36:16 ఆ పదకొండు తెరల కొలత ఒకక్టే. అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను 

ఒకటిగాను కూరెచ్ను. 
nirgama 36:16 aa padakoMDu terala kolata okkaTae. ayidu teralanu 
okaTigaanu aaru teralanu okaTigaanu koorchenu. 
నిరగ్మ 36:17 మొదటి కూరుప్నందలి వెలుపటి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేసెను. మరియు 

రెండవ కూరుప్నందలి వెలుపటి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేసెను. 
nirgama 36:17 modaTi koorpunaMdali velupaTi tera aMchuna aebadi 
kolukulanu chaesenu. mariyu reMDava koorpunaMdali velupaTi tera 
aMchuna aebadi kolukulanu chaesenu. 
నిరగ్మ 36:18 ఆ గుడారము ఒకక్టిగా నుండునటుల్ దాని కూరుచ్టకు ఏబది యితత్డి గుండీలను 

చేసెను.  
nirgama 36:18 aa guDaaramu okkaTigaa nuMDunaTlu daani koorchuTaku 
aebadi yittaDi guMDeelanu chaesenu.  
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నిరగ్మ 36:19 మరియు ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళల్తో గుడారముకొరకు కపుప్ను దానికి మీదుగా 

సముదర్వతస్ల తోళల్తో పైకపుప్ను చేసెను. 
nirgama 36:19 mariyu e~r~raraMgu vaesina poTTaeLla tOLlatO 
guDaaramukoraku kappunu daaniki meedugaa samudravatsala tOLlatO 
paikappunu chaesenu. 
నిరగ్మ 36:20 మరియు అతడు మందిరమునకు తుమమ్కఱఱ్తో నిలువు పలకలు చేసెను. 
nirgama 36:20 mariyu ataDu maMdiramunaku tummaka~r~ratO niluvu 
palakalu chaesenu. 
నిరగ్మ 36:21 పలక పొడుగు పది మూరలు పలక వెడలుప్ మూరెడునర. 
nirgama 36:21 palaka poDugu padi mooralu palaka veDalpu mooreDunara. 
నిరగ్మ 36:22 పర్తి పలకకు ఒకదానికొకటి సమదూరము గల కుసులు రెండు ఉండెను. అటుల్ 

మందిరముయొకక్ పలకలనిన్టికి చేసెను. 
nirgama 36:22 prati palakaku okadaanikokaTi samadooramu gala kusulu 
reMDu uMDenu. aTlu maMdiramuyokka palakalanniTiki chaesenu. 
నిరగ్మ 36:23 కుడివైపున, అనగా దకిష్ణదికుక్న ఇరువది పలకలుండునటుల్ మందిరమునకు పలకలు 

చేసెను. 
nirgama 36:23 kuDivaipuna, anagaa dakshiNadikkuna iruvadi 
palakaluMDunaTlu maMdiramunaku palakalu chaesenu. 
నిరగ్మ 36:24 ఒకొక్కక్ పలక కిర్ంద దాని రెండు కుసులకు రెండు దిమమ్లను, ఆ యిరువది పలకల 

కిర్ంద నలుబది వెండి దిమమ్లను చేసెను. 
nirgama 36:24 okkokka palaka kriMda daani reMDu kusulaku reMDu 
dimmalanu, aa yiruvadi palakala kriMda nalubadi veMDi dimmalanu 
chaesenu. 
నిరగ్మ 36:25 మందిరముయొకక్ రెండవ పర్కక్కు, అనగా ఉతత్రదికుక్న ఇరువది పలకలను వాటి 

నలుబది వెండి దిమమ్లను, 
nirgama 36:25 maMdiramuyokka reMDava prakkaku, anagaa 
uttaradikkuna iruvadi palakalanu vaaTi nalubadi veMDi dimmalanu, 
నిరగ్మ 36:26 అనగా ఒకొక్కక్ పలక కిర్ంద రెండు దిమమ్లను ఒక పలక కిర్ంద రెండు దిమమ్లను 

చేసెను. 
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nirgama 36:26 anagaa okkokka palaka kriMda reMDu dimmalanu oka 
palaka kriMda reMDu dimmalanu chaesenu. 
నిరగ్మ 36:27 పడమటిదికుక్న మందిరముయొకక్ వెనుక పర్కక్ను ఆరు పలకలు చేసెను. 
nirgama 36:27 paDamaTidikkuna maMdiramuyokka venuka prakkanu aaru 
palakalu chaesenu. 
నిరగ్మ 36:28 వెనుకపర్కక్ను మందిరము యొకక్ మూలలకు రెండు పలకలను చేసెను. 
nirgama 36:28 venukaprakkanu maMdiramu yokka moolalaku reMDu 
palakalanu chaesenu. 
నిరగ్మ 36:29 అవి అడుగున కూరచ్బడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒకదానితోఒకటి శిఖరమున 

కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను. 
nirgama 36:29 avi aDuguna koorchabaDi modaTi uMgaramudaaka 
okadaanitOokaTi Sikharamuna koorchabaDinavi. aTlu reMDu moolalalO 
aa reMDu palakalu chaesenu. 
నిరగ్మ 36:30 ఎనిమిది పలకలుండెను; వాటి వెండి దిమమ్లు పదునారు దిమమ్లు; పర్తి పలక కిర్ంద 

రెండు దిమమ్లుండెను. 
nirgama 36:30 enimidi palakaluMDenu; vaaTi veMDi dimmalu padunaaru 
dimmalu; prati palaka kriMda reMDu dimmaluMDenu. 
నిరగ్మ 36:31 మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో అడడ్కఱఱ్లను చేసెను. మందిరముయొకక్ ఒకపర్కక్ 

పలకకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లను 

nirgama 36:31 mariyu ataDu tummaka~r~ratO aDDaka~r~ralanu 
chaesenu. maMdiramuyokka okaprakka palakaku ayidu aDDaka~r~ralanu 

నిరగ్మ 36:32 మందిరముయొకక్ రెండవపర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లను, పడమటివైపున 

మందిరము యొకక్ వెనుకపర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లను చేసెను. 
nirgama 36:32 maMdiramuyokka reMDavaprakka palakalaku ayidu 
aDDaka~r~ralanu, paDamaTivaipuna maMdiramu yokka venukaprakka 
palakalaku ayidu aDDaka~r~ralanu chaesenu. 
నిరగ్మ 36:33 పలకల మధయ్నుండు నడిమి అడడ్కఱఱ్ను ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు 

చేరియుండచేసెను. 
nirgama 36:33 palakala madhyanuMDu naDimi aDDaka~r~ranu ee 
konanuMDi aa konavaraku chaeriyuMDachaesenu. 
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నిరగ్మ 36:34 ఆ పలకలకు బంగారు రేకులు పొదిగించి వాటి అడడ్కఱఱ్లుండు వాటి ఉంగరములను 

బంగారుతో చేసి అడడ్కఱఱ్లకు బంగారు రేకులను పొదిగించెను. 
nirgama 36:34 aa palakalaku baMgaaru raekulu podigiMchi vaaTi 
aDDaka~r~raluMDu vaaTi uMgaramulanu baMgaarutO chaesi 
aDDaka~r~ralaku baMgaaru raekulanu podigiMchenu. 
నిరగ్మ 36:35 మరియు అతడు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల అడడ్తెరను పేనిన సనన్నారతో చేసెను, 

చితర్కారునిపనియైన కెరూబులు గలదానిగా దాని చేసెను.  
nirgama 36:35 mariyu ataDu neela dhoomra raktavarNamulu gala 
aDDateranu paenina sannanaaratO chaesenu, chitrakaarunipaniyaina 
keroobulu galadaanigaa daani chaesenu.  
నిరగ్మ 36:36 దాని కొరకు తుమమ్కఱఱ్తో నాలుగు సత్ంభములను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను 

పొదిగించెను. వాటి వంకులు బంగారువి, వాటికొరకు నాలుగు వెండి దిమమ్లను పోతపోసెను. 
nirgama 36:36 daani koraku tummaka~r~ratO naalugu staMbhamulanu 
chaesi vaaTiki baMgaaru raekulanu podigiMchenu. vaaTi vaMkulu 
baMgaaruvi, vaaTikoraku naalugu veMDi dimmalanu pOtapOsenu. 
నిరగ్మ 36:37 మరియు అతడు గుడారపు దావ్రముకొరకు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన 

సనన్నారతో బుటా పనియైన అడడ్తెరను చేసెను. 
nirgama 36:37 mariyu ataDu guDaarapu dvaaramukoraku neela dhoomra 
raktavarNamulugala paenina sannanaaratO buTaa paniyaina aDDateranu 
chaesenu. 
నిరగ్మ 36:38 దాని అయిదు సత్ంభములను వాటి దిమమ్లను చేసి వాటి బోదెలకును వాటి 

పెండెబదద్లకును బంగారు రేకులను పొదిగించెను; వాటి అయిదు దిమమ్లు ఇతత్డివి. 
nirgama 36:38 daani ayidu staMbhamulanu vaaTi dimmalanu chaesi vaaTi 
bOdelakunu vaaTi peMDebaddalakunu baMgaaru raekulanu 
podigiMchenu; vaaTi ayidu dimmalu ittaDivi. 
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నిరగ్మ 37:1 మరియు బెసలేలు తుమమ్కఱఱ్తో ఆ మందసమును చేసెను. దాని పొడుగు రెండు 

మూరలనర దాని వెడలుప్ మూరెడునర దాని యెతుత్ మూరెడునర. 
nirgama 37:1 mariyu besalaelu tummaka~r~ratO aa maMdasamunu 
chaesenu. daani poDugu reMDu mooralanara daani veDalpu mooreDunara 
daani yettu mooreDunara. 
నిరగ్మ 37:2 లోపలను వెలుపలను దానికి మేలిమి బంగారు రేకు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు 

జవను చేసెను. 
nirgama 37:2 lOpalanu velupalanu daaniki maelimi baMgaaru raeku 
podigiMchi daaniki chuTTu baMgaaru javanu chaesenu. 
నిరగ్మ 37:3 దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు 

ఉంగరములును ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములుండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని 

తగిలించెను.  
nirgama 37:3 daaniki naalugu baMgaaru uMgaramulanu pOtapOsi, oka 
p r a k k a n u r e M D u u M g a r a m u l u n u e d u T i p r a k k a n u r e M D u 
uMgaramuluMDunaTlu daani naalugu kaaLlaku vaaTini tagiliMchenu.  
నిరగ్మ 37:4 మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించి 

nirgama 37:4 mariyu ataDu tummaka~r~ratO mOtaka~r~ralanu chaesi 
vaaTiki baMgaaru raekulanu podigiMchi 
నిరగ్మ 37:5 మందసమును మోయుటకు దాని పర్కక్లమీది ఉంగరములలో ఆ మోతకఱఱ్లను 

చొనిపెను. 
nirgama 37:5 maMdasamunu mOyuTaku daani prakkalameedi 
uMgaramulalO aa mOtaka~r~ralanu chonipenu. 
నిరగ్మ 37:6 మరియు అతడు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేసెను. దాని పొడుగు రెండు 

మూరలనర దాని వెడలుప్ మూరెడునర; 
nirgama 37:6 mariyu ataDu maelimi baMgaarutO karuNaapeeThamunu 
chaesenu. daani poDugu reMDu mooralanara daani veDalpu 
mooreDunara; 

నిరగ్మ 37:7 మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేసెను, కరుణాపీఠము యొకక్ రెండు కొనలను 

వాటిని నకిషిపనిగా చేసెను. 
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nirgama 37:7 mariyu reMDu baMgaaru keroobulanu chaesenu, 
karuNaapeeThamu yokka reMDu konalanu vaaTini nakishipanigaa 
chaesenu. 
నిరగ్మ 37:8 ఒకొక్కక్ కొనను ఒకొక్కక్ కెరూబును కరుణాపీఠముతో ఏకాండముగా దాని రెండు 

కొనలమీద కెరూబులను చేసెను.  
nirgama 37:8 okkokka konanu okkokka keroobunu karuNaapeeThamutO 
aekaaMDamugaa daani reMDu konalameeda keroobulanu chaesenu.  
నిరగ్మ 37:9 ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో కపెప్ను. 

కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు కరుణాపీఠము వైపుగా 

నుండెను. 
n i r g a m a 3 7 : 9 a a k e r o o b u l u p a i k i v i p p i n a r e k k a l u g a l a v a i 
karuNaapeeThamunu tama rekkalatO kappenu. keroobula mukhamulu 
okadaanikiokaTi edurugaa uMDenu; vaaTi mukhamulu karuNaapeeThamu 
vaipugaa nuMDenu. 
నిరగ్మ 37:10 మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో బలల్ను చేసెను. దాని పొడుగు రెండు మూరలు దాని 

వెడలుప్ మూరెడు దాని యెతుత్ మూరెడునర. 
nirgama 37:10 mariyu ataDu tummaka~r~ratO ballanu chaesenu. daani 
poDugu reMDu mooralu daani veDalpu mooreDu daani yettu 
mooreDunara. 
నిరగ్మ 37:11 అతడు దానికి మేలిమి బంగారు రేకు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేసెను; 
nirgama 37:11 ataDu daaniki maelimi baMgaaru raeku podigiMchi daaniki 
chuTTu baMgaaru javanu chaesenu; 

నిరగ్మ 37:12 దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదె ద్చేసి దాని బదె ద్పైని చుటుట్ బంగారు జవను చేసెను. 
nirgama 37:12 daaniki chuTTu betteDu baddechaesi daani baddepaini 
chuTTu baMgaaru javanu chaesenu. 
నిరగ్మ 37:13 దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి దాని నాలుగు కాళల్కుండిన 

నాలుగు మూలలయందు ఆ ఉంగరములను వేసెను. 
nirgama 37:13 daaniki naalugu baMgaaru uMgaramulanu pOtapOsi daani 
naalugu kaaLlakuMDina naalugu moolalayaMdu aa uMgaramulanu 
vaesenu. 
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నిరగ్మ 37:14 బలల్ను మోయుటకు మోతకఱఱ్లుండు ఆ ఉంగరములు దాని బదె ద్కు సమీపముగా 

నుండెను. 
nirgama 37:14 ballanu mOyuTaku mOtaka~r~raluMDu aa uMgaramulu 
daani baddeku sameepamugaa nuMDenu. 
నిరగ్మ 37:15 బలల్ను మోయుటకు తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు రేకులు 

పొదిగించెను. 
nirgama 37:15 ballanu mOyuTaku tummaka~r~ratO mOtaka~r~ralanu 
chaesi vaaTiki baMgaaru raekulu podigiMchenu. 
నిరగ్మ 37:16 మరియు నతడు బలల్మీదనుండు దాని ఉపకరణములను, అనగా దాని గంగాళములను 

దాని ధూపకలశములను దాని గినెన్లను తరప్ణము చేయుటకు దాని పాతర్లను మేలిమి బంగారుతో 

చేసెను. 
n i r g a m a 3 7 : 1 6 m a r i y u n a t a D u b a l l a m e e d a n u M D u d a a n i 
u p a k a r a N a m u l a n u , a n a g a a d a a n i g a M g a a L a m u l a n u d a a n i 
dhoopakalaSamulanu daani ginnelanu tarpaNamu chaeyuTaku daani 
paatralanu maelimi baMgaarutO chaesenu. 
నిరగ్మ 37:17 అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును దాని 

పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు 

ఏకాండమైనవి. 
nirgama 37:17 ataDu maelimi baMgaarutO deepavRkshamunu chaesenu. 
aa deepavRkshamunu daani prakaaMDamunu daani kommanu 
nakishipanigaa chaesenu. daani kalaSamulu moggalu puvvulu 
aekaaMDamainavi. 
నిరగ్మ 37:18 దీపవృక్షము యొకక్ ఇరుపర్కక్లనుండి మూడేసి కొమమ్లు అటుల్ దాని పర్కక్లనుండి 

ఆరు కొమమ్లు బయలుదేరినవి. 
nirgama 37:18 deepavRkshamu yokka iruprakkalanuMDi mooDaesi 
kommalu aTlu daani prakkalanuMDi aaru kommalu bayaludaerinavi. 
నిరగ్మ 37:19 ఒక కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లు గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు, రెండవ 

కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లు గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్ దీపవృక్షమునుండి 

బయలుదేరిన ఆరు కొమమ్లకు ఉండెను. 
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nirgama 37:19 oka kommalO moggalu puvvulu gala baadamu roopamaina 
mooDu kalaSamulu, reMDava kommalO moggalu puvvulu gala baadamu 
roopamaina mooDu kalaSamulu; aTlu deepavRkshamunuMDi 
bayaludaerina aaru kommalaku uMDenu. 
నిరగ్మ 37:20 మరియు దీపవృక్షమందు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు గల బాదము రూపమైన 

నాలుగు కలశములుండెను. 
nirgama 37:20 mariyu deepavRkshamaMdu daani moggalu daani puvvulu 
gala baadamu roopamaina naalugu kalaSamuluMDenu. 
నిరగ్మ 37:21 దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరు ఆరు కొమమ్లలో రెండేసి కొమమ్లకిర్ంద ఏకాండమైన 

మొగగ్యు నుండెను. 
nirgama 37:21 deepavRkshamunuMDi bayaludaeru aaru kommalalO 
reMDaesi kommalakriMda aekaaMDamaina moggayu nuMDenu. 
నిరగ్మ 37:22 వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు ఏకాండమైనవి; అదంతయు ఏకాండమైనదై మేలిమి 

బంగారుతో నకిషిపనిగా చేయబడెను. 
nirgama 37:22 vaaTi moggalu vaaTi kommalu aekaaMDamainavi; 
adaMtayu aekaaMDamainadai maelimi baMgaarutO nakishipanigaa 
chaeyabaDenu. 
నిరగ్మ 37:23 మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని పటుట్కారును దాని 

కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 
nirgama 37:23 mariyu ataDu daani yaeDu pradeepamulanu daani 
katteranu daani paTTukaarunu daani katterachippanu maelimi 
baMgaarutO chaesenu. 
నిరగ్మ 37:24 దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని నలుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేసెను. 
nirgama 37:24 daanini daani upakaraNamulanniTini nalubadi veesela 
maelimi baMgaarutO chaesenu. 
నిరగ్మ 37:25 మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో ధూపవేదికను చేసెను. దాని పొడుగు మూరెడు దాని 

వెడలుప్ మూరెడు, అది చచౌచ్కముగా నుండెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు 

ఏకాండమైనవి. 
nirgama 37:25 mariyu ataDu tummaka~r~ratO dhoopavaedikanu 
chaesenu. daani poDugu mooreDu daani veDalpu mooreDu, adi 
chachchaukamugaa nuMDenu. daani yettu reMDu mooralu daani 
kommulu aekaaMDamainavi. 
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నిరగ్మ 37:26 దానికి, అనగా దాని కపుప్కును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును మేలిమి 

బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేసెను.  
nirgama 37:26 daaniki, anagaa daani kappukunu daani naalugu 
prakkalakunu daani kommulakunu maelimi baMgaaru raekulu podigiMchi 
daaniki chuTTu baMgaaru javanu chaesenu.  
నిరగ్మ 37:27 దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములుగా దానికి రెండు ఉంగరములను బంగారుతో 

చేసి దాని రెండు పర్కక్లయందు దాని రెండు మూలలయందు దాని జవకు దిగువను వాటిని వేసెను. 
nirgama 37:27 daani mOyu mOtaka~r~ralaku sthalamulugaa daaniki 
reMDu uMgaramulanu baMgaarutO chaesi daani reMDu prakkalayaMdu 
daani reMDu moolalayaMdu daani javaku diguvanu vaaTini vaesenu. 
నిరగ్మ 37:28 దాని మోతకఱఱ్లను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకులను తాపెను. 
nirgama 37:28 daani mOtaka~r~ralanu tummaka~r~ratO chaesi vaaTiki 
baMgaaru raekulanu taapenu. 
నిరగ్మ 37:29 అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేకతైలమును సవ్చఛ్మైన పరిమళ ధూపదర్వయ్మును పరిమళ 

దర్వయ్ముల మేళకునిచేత చేయించెను. 
nirgama 37:29 ataDu pariSuddhamaina abhishaekatailamunu 
svachChamaina parimaLa dhoopadravyamunu parimaLa dravyamula 
maeLakunichaeta chaeyiMchenu. 
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నిరగ్మ 38:1 మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో దహనబలిపీఠమును చేసెను. దాని పొడుగు అయిదు 

మూరలు దాని వెడలుప్ అయిదు మూరలు, అది చచౌచ్కమైనది. దాని యెతుత్ మూడు మూరలు దాని 

నాలుగు మూలలను కొముమ్లను చేసెను. 
nirgama 38:1 mariyu ataDu tummaka~r~ratO dahanabalipeeThamunu 
chaesenu. daani poDugu ayidu mooralu daani veDalpu ayidu mooralu, adi 
chachchaukamainadi. daani yettu mooDu mooralu daani naalugu 
moolalanu kommulanu chaesenu. 
నిరగ్మ 38:2 దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమైనవి; దానికి ఇతత్డిరేకు పొదిగించెను. 
nirgama 38:2 daani kommulu daanitO aekaaMDamainavi; daaniki 
ittaDiraeku podigiMchenu. 
నిరగ్మ 38:3 అతడు ఆ బలిపీఠ సంబంధమైన ఉపకరణములనిన్టిని, అనగా దాని బిందెలను దాని 

గరిటెలను దాని గినెన్లను దాని ముండల్ను దాని అగిన్పాతర్లను చేసెను. దాని ఉపకరణములనిన్టిని 

ఇతత్డితో చేసెను 

n i r g a m a 3 8 : 3 a t a D u a a b a l i p e e T h a s a M b a M d h a m a i n a 
upakaraNamulanniTini, anagaa daani biMdelanu daani gariTelanu daani 
ginnelanu daani muMDlanu daani agnipaatralanu chaesenu. daani 
upakaraNamulanniTini ittaDitO chaesenu 

నిరగ్మ 38:4 ఆ బలిపీఠము నిమితత్ము దాని జవకిర్ంద దాని నడిమివరకు లోతుగానునన్ వలవంటి 

ఇతత్డి జలెల్డను చేసెను. 
nirgama 38:4 aa balipeeThamu nimittamu daani javakriMda daani 
naDimivaraku lOtugaanunna valavaMTi ittaDi jalleDanu chaesenu. 
నిరగ్మ 38:5 మరియు అతడు ఆ యితత్డి జలెల్డయొకక్ నాలుగు మూలలలో దాని మోతకఱఱ్లుండు 

నాలుగు ఉంగరములను పోతపోసెను. 
nirgama 38:5 mariyu ataDu aa yittaDi jalleDayokka naalugu moolalalO 
daani mOtaka~r~raluMDu naalugu uMgaramulanu pOtapOsenu. 
నిరగ్మ 38:6 ఆ మోతకఱఱ్లను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి రాగి రేకులు పొదిగించెను. 
nirgama 38:6 aa mOtaka~r~ralanu tummaka~r~ratO chaesi vaaTiki raagi 
raekulu podigiMchenu. 
నిరగ్మ 38:7 ఆ బలిపీఠమును మోయుటకు దాని పర్కక్లనునన్ ఉంగరములలో ఆ మోతకఱఱ్లు 

చొనిపెను; పలకలతో బలిపీఠమును గులల్గా చేసెను. 
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nirgama 38:7 aa balipeeThamunu mOyuTaku daani prakkalanunna 
uMgaramulalO aa mOtaka~r~ralu chonipenu; palakalatO balipeeThamunu 
gullagaa chaesenu. 
నిరగ్మ 38:8 అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున సేవింపవచిచ్న సేవకురాండర్ 

అదద్ములతో ఇతత్డి గంగాళమును దాని ఇతత్డి పీటను చేసెను. 
nirgama 38:8 ataDu pratyakshapu guDaaramuyokka dvaaramuna 
saeviMpavachchina saevakuraaMDra addamulatO ittaDi gaMgaaLamunu 
daani ittaDi peeTanu chaesenu. 
నిరగ్మ 38:9 మరియు అతడు ఆవరణము చేసెను. కుడివైపున, అనగా దకిష్ణదికుక్న నూరు మూరల 

పొడుగు గలవియు పేనిన సనన్నారవియునైన తెరలుండెను. 
nirgama 38:9 mariyu ataDu aavaraNamu chaesenu. kuDivaipuna, anagaa 
dakshiNadikkuna nooru moorala poDugu galaviyu paenina 
sannanaaraviyunaina teraluMDenu. 
నిరగ్మ 38:10 వాటి సత్ంభములు ఇరువది వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు ఇరువది. ఆ సత్ంభముల వంకులును 

వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 
nirgama 38:10 vaaTi staMbhamulu iruvadi vaaTi ittaDi dimmalu iruvadi. 
aa staMbhamula vaMkulunu vaaTi peMDebaddalunu veMDivi. 
నిరగ్మ 38:11 ఉతత్రదికుక్ననునన్ తెరలు నూరు మూరలవి; వాటి సత్ంభములు ఇరువది, వాటి యితత్డి 

దిమమ్లు ఇరువది, ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 
nirgama 38:11 uttaradikkunanunna teralu nooru mooralavi; vaaTi 
staMbhamulu iruvadi, vaaTi yittaDi dimmalu iruvadi, aa staMbhamula 
vaMkulunu vaaTi peMDebaddalunu veMDivi. 
నిరగ్మ 38:12 పడమటిదికుక్న తెరలు ఏబది మూరలవి; వాటి సత్ంభములు పది, వాటి దిమమ్లు పది, 

ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 
nirgama 38:12 paDamaTidikkuna teralu aebadi mooralavi; vaaTi 
staMbhamulu padi, vaaTi dimmalu padi, aa staMbhamula vaMkulunu 
vaaTi peMDebaddalunu veMDivi. 
నిరగ్మ 38:13 తూరుప్వైపున, అనగా ఉదయపు దికుక్న ఏబది మూరలు; 
nirgama 38:13 toorpuvaipuna, anagaa udayapu dikkuna aebadi mooralu; 

నిరగ్మ 38:14 దావ్రముయొకక్ ఒక పర్కక్ను తెరలు పదునైదు మూరలవి; వాటి సత్ంభములు మూడు 

వాటి దిమమ్లు మూడు. 
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nirgama 38:14 dvaaramuyokka oka prakkanu teralu padunaidu mooralavi; 
vaaTi staMbhamulu mooDu vaaTi dimmalu mooDu. 
నిరగ్మ 38:15 అటుల్ రెండవ పర్కక్ను, అనగా ఇరు పర్కక్లను ఆవరణ దావ్రమునకు పదునైదు 

మూరల తెరలు ఉండెను; వాటి సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లు మూడు. 
nirgama 38:15 aTlu reMDava prakkanu, anagaa iru prakkalanu aavaraNa 
dvaaramunaku padunaidu moorala teralu uMDenu; vaaTi staMbhamulu 
mooDu vaaTi dimmalu mooDu. 
నిరగ్మ 38:16 ఆవరణము చుటుట్నునన్ దాని తెరలనిన్యు పేనిన సనన్నారవి. 
nirgama 38:16 aavaraNamu chuTTununna daani teralanniyu paenina 
sannanaaravi. 
నిరగ్మ 38:17 సత్ంభముల దిమమ్లు రాగివి, సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి. 

వాటి బోదెలకు వెండి రేకులు పొదిగింపబడెను. ఆవరణపు సత్ంభములనిన్యు వెండి బదద్లతో 

కూరప్బడెను. 
nirgama 38:17 staMbhamula dimmalu raagivi, staMbhamula vaMkulunu 
vaaTi peMDebaddalunu veMDivi. vaaTi bOdelaku veMDi raekulu 
podigiMpabaDenu. aavaraNapu staMbhamulanniyu veMDi baddalatO 
koorpabaDenu. 
నిరగ్మ 38:18 ఆవరణ దావ్రపు తెర నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గలదియు పేనిన సనన్నారతో 

చేయబడినదియునైన బుటాపనిది. దాని పొడుగు ఇరువది మూరలు; దాని యెతుత్, అనగా వెడలుప్ 

ఆవరణ తెరలతో సరిగా, అయిదు మూరలు. 
nirgama 38:18 aavaraNa dvaarapu tera neela dhoomra raktavarNamulu 
galadiyu paenina sannanaaratO chaeyabaDinadiyunaina buTaapanidi. 
daani poDugu iruvadi mooralu; daani yettu, anagaa veDalpu aavaraNa 
teralatO sarigaa, ayidu mooralu. 
నిరగ్మ 38:19 వాటి సత్ంభములు నాలుగు, వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు నాలుగు. వాటి వంకులు వెండివి. 
nirgama 38:19 vaaTi staMbhamulu naalugu, vaaTi ittaDi dimmalu naalugu. 
vaaTi vaMkulu veMDivi. 
నిరగ్మ 38:20 వాటి బోదెలకు వెండి రేకు పొదిగింపబడెను, వాటి పెండెబదద్లు వెండివి, 

మందిరమునకును దాని చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకును చేయబడిన మేకులనిన్యు ఇతత్డివి. 
nirgama 38:20 vaaTi bOdelaku veMDi raeku podigiMpabaDenu, vaaTi 
peMDebaddalu veMDivi, maMdiramunakunu daani chuTTununna 
aavaraNamunakunu chaeyabaDina maekulanniyu ittaDivi. 
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నిరగ్మ 38:21 మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల మొతత్ము ఇదే. 

ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే మాటచొపుప్న 

లెకక్ పెటిట్ంచెను. 
nirgama 38:21 maMdirapadaarthamula mottamu, anagaa saakshyapu 
maMdira padaarthamula mottamu idae. iTlu vaaTini yaajakuDaina 
aharOnu kumaaruDagu eetaamaaru laeveeyulachaeta mOshae 
maaTachoppuna lekka peTTiMchenu. 
నిరగ్మ 38:22 యూదా గోతిర్కుడైన హూరు మనుమడును ఊరు కుమారుడునైన బెసలేలు యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించినదంతయు చేసెను. 
nirgama 38:22 yoodaa gOtrikuDaina hooru manumaDunu ooru 
kumaaruDunaina besalaelu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinadaMtayu 
chaesenu. 
నిరగ్మ 38:23 దాను గోతిర్కుడును అహీసామాకు కుమారుడునైన అహోలీయాబు అతనికి 

తోడైయుండెను. ఇతడు చెకుక్వాడును విచితర్మైనపని కలిప్ంచువాడును నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములతోను 

సనన్నారతోను బుటాపని చేయువాడునై యుండెను. 
nirgama 38:23 daanu gOtrikuDunu aheesaamaaku kumaaruDunaina 
ahOleeyaabu ataniki tODaiyuMDenu. i taDu chekkuvaaDunu 
v i c h i t r a m a i n a p a n i k a l p i M c h u v a a D u n u n e e l a d h o o m r a 
raktavarNamulatOnu sannanaaratOnu buTaapani chaeyuvaaDunai 
yuMDenu. 
నిరగ్మ 38:24 పరిశుదధ్సథ్ల విషయమైన పని అంతటిలోను పనికొరకు వయ్యపరచబడిన 

బంగారమంతయు, అనగా పర్తిషిఠ్ంపబడిన బంగారు పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న నూట పదహారు 

మణుగుల ఐదువందల ముపప్ది తులములు. 
nirgama 38:24 pariSuddhasthala vishayamaina pani aMtaTilOnu 
panikoraku vyayaparachabaDina baMgaaramaMtayu, anagaa 
pratishThiMpabaDina baMgaaru pariSuddhasthalapu tulamuchoppuna 
nooTa padahaaru maNugula aiduvaMdala muppadi tulamulu. 
నిరగ్మ 38:25 సమాజములో చేరినవారి వెండి పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న నాలుగువందల 

మణుగుల వెయియ్నిన్ ఐదువందల డెబబ్దియైదు తులములు. 
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nirgama 38:25 samaajamulO chaerinavaari veMDi pariSuddhasthalapu 
tulamuchoppuna naaluguvaMdala maNugula veyyinni aiduvaMdala 
Debbadiyaidu tulamulu. 
నిరగ్మ 38:26 ఈ పనున్ ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పైపార్యము కలిగి లెకక్లో చేరిన 

వారందరిలో, అనగా ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబది మందిలో తలకొకటికి అరతులము. 
nirgama 38:26 ee pannu iruvadi aeMDlu modalukoni paipraayamu kaligi 
lekkalO chaerina vaaraMdarilO, anagaa aarulakshala mooDuvaela 
aiduvaMdala aebadi maMdilO talakokaTiki aratulamu. 
నిరగ్మ 38:27 ఆ నాలుగువందల వెండి మణుగులతో పరిశుదధ్సథ్లమునకు దిమమ్లు అడడ్తెరకు 

దిమమ్లును; అనగా ఒక దిమమ్కు నాలుగు మణుగులచొపుప్న నాలుగు వందల మణుగులకు నూరు 

దిమమ్లు పోత పోయబడెను. 
n i r g a m a 3 8 : 2 7 a a n a a l u g u v a M d a l a v e M D i m a N u g u l a t O 
pariSuddhasthalamunaku dimmalu aDDateraku dimmalunu; anagaa oka 
dimmaku naalugu maNugulachoppuna naalugu vaMdala maNugulaku 
nooru dimmalu pOta pOyabaDenu. 
నిరగ్మ 38:28 వెయియ్నిన్ ఐదువందల డెబబ్దియైదు తులముల వెండితో అతడు సత్ంభములకు 

వంకులను చేసి వాటి బోదెలకు పొదిగించి వాటిని పెండెబదద్లచేత కటెట్ను. 
nirgama 38:28 veyyinni aiduvaMdala Debbadiyaidu tulamula veMDitO 
ataDu staMbhamulaku vaMkulanu chaesi vaaTi bOdelaku podigiMchi 
vaaTini peMDebaddalachaeta kaTTenu. 
నిరగ్మ 38:29 మరియు పర్తిషిఠ్ంపబడిన యితత్డి రెండువందల ఎనుబది మణుగుల రెండువేల 

నాలుగువందల తులములు. 
nirgama 38:29 mariyu pratishThiMpabaDina yittaDi reMDuvaMdala 
enubadi maNugula reMDuvaela naaluguvaMdala tulamulu. 
నిరగ్మ 38:30 అతడు దానితో పర్తయ్క్షపు గుడారపు దావ్రమునకు దిమమ్లను ఇతత్డి వేదికను దానికి 

ఇతత్డి జలెల్డను వేదిక ఉపకరణములనిన్టిని 

nirgama 38:30 ataDu daanitO pratyakshapu guDaarapu dvaaramunaku 
dimmalanu ittaDi vaedikanu daaniki ittaDi jalleDanu vaedika 
upakaraNamulanniTini 
నిరగ్మ 38:31 చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకు దిమమ్లను ఆవరణ దావ్రమునకు దిమమ్లను 

ఆలయమునకు మేకులనిన్టిని చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకు మేకులనిన్టిని చేసెను. 
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nirgama 38:31 chuTTununna aavaraNamunaku dimmalanu aavaraNa 
dvaaramunaku dimmalanu aalayamunaku maekulanniTini chuTTununna 
aavaraNamunaku maekulanniTini chaesenu. 
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నిరగ్మ 39:1 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుట్ పరిశుదధ్సథ్లములో అహరోను చేయు సేవ నిమితత్ము 

నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల సేవా వసత్రములను అనగా పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్రి.  
n i r g a m a 3 9 : 1 y e h O v a a m O s h a e k u a a j ~ n a a p i M c h i n a T T u 
pariSuddhasthalamulO aharOnu chaeyu saeva nimittamu neela dhoomra 
raktavarNamulugala saevaa vastramulanu anagaa pratishThita 
vastramulanu kuTTiri.  
నిరగ్మ 39:2 మరియు అతడు బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములుగల నూలుతోను పేనిన 

సనన్నారతోను ఏఫోదును చేసెను. 
nirgama 39:2 mariyu ataDu baMgaarutOnu neela dhoomra rakta 
varNamulugala noolutOnu paenina sannanaaratOnu aephOdunu chaesenu. 
నిరగ్మ 39:3 నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా 

నేయుటకు బంగారును రేకులుగా కొటిట్ అది తీగెలుగా కతిత్రించిరి. 
nirgama 39:3 neela dhoomra raktavarNamulu gala noolutOnu 
sannanaaratOnu chitrakaaruni panigaa naeyuTaku baMgaarunu 
raekulugaa koTTi adi teegelugaa kattiriMchiri. 
నిరగ్మ 39:4 దానికి కూరుచ్ భుజఖండములను చేసిరి, దాని రెండు అంచులయందు అవి కూరప్బడెను. 
nirgama 39:4 daaniki koorchu bhujakhaMDamulanu chaesiri, daani reMDu 
aMchulayaMdu avi koorpabaDenu. 
నిరగ్మ 39:5 దానిమీదనునన్ దాని విచితర్మైన దటిట్ యేకాండమై దానితో సమమైన పనిగలిగి 

బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతోను చేయబడెను; అటుల్ యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 
nirgama 39:5 daanimeedanunna daani vichitramaina daTTi 
yaekaaMDamai daanitO samamaina panigaligi baMgaarutOnu neela 
dhoomra raktavarNamulugala paenina sannanaaratOnu chaeyabaDenu; 
aTlu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchenu. 
నిరగ్మ 39:6 మరియు బంగారు జవలలో పొదిగిన లేతపచచ్లను సిదధ్పరచిరి. ముదర్లు చెకక్బడునటుల్ 

ఇశార్యేలీయుల పేళుల్ వాటిమీద చెకక్బడెను. 
nirgama 39:6 mariyu baMgaaru javalalO podigina laetapachchalanu 
siddhaparachiri. mudralu chekkabaDunaTlu iSraayaeleeyula paeLlu 
vaaTimeeda chekkabaDenu. 
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నిరగ్మ 39:7 అవి ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములగునటుల్ ఏఫోదు భుజములమీద వాటిని 

ఉంచెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 
n i r g a m a 3 9 : 7 a v i i S r a a y a e l e e y u l a k u j ~ n a a p a k a a r t h a m a i n a 
ratnamulagunaTlu aephOdu bhujamulameeda vaaTini uMchenu. aTlu 
yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchenu. 
నిరగ్మ 39:8 మరియు అతడు ఏఫోదు పనివలె బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల 

పంకుత్లతోను సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా పతకమును చేసెను. 
nirgama 39:8 mariyu ataDu aephOdu panivale baMgaarutOnu neela 
dhoomra raktavarNamulugala paMktulatOnu sannanaaratOnu 
chitrakaaruni panigaa patakamunu chaesenu. 
నిరగ్మ 39:9 అది చచౌచ్కముగా నుండెను. ఆ పతకమును మడతగా చేసిరి. అది మడవబడినదై 

జేనెడు పొడుగు జేనెడు వెడలుప్ గలది.  
nirgama 39:9 adi chachchaukamugaa nuMDenu. aa patakamunu 
maDatagaa chaesiri. adi maDavabaDinadai jaeneDu poDugu jaeneDu 
veDalpu galadi.  
నిరగ్మ 39:10 వారు దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములను పొదిగిరి. మాణికయ్ గోమేధిక 

మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది; 
nirgama 39:10 vaaru daanilO naalugu paMktula ratnamulanu podigiri. 
maaNikya gOmaedhika marakatamulu gala paMkti modaTidi; 

నిరగ్మ 39:11 పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంత మణులు గల పంకిత్ రెండవది; 
nirgama 39:11 padmaraaga neela sooryakaaMta maNulu gala paMkti 
reMDavadi; 

నిరగ్మ 39:12 గారుతమ్తకము యషుమ్రాయి ఇందర్నీలమును గల పంకిత్ మూడవది; 
nirgama 39:12 gaarutmatakamu yashmuraayi iMdraneelamunu gala 
paMkti mooDavadi; 

నిరగ్మ 39:13 రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతమును గల పంకిత్ నాలుగవది; వాటివాటి 

పంకుత్లలో అవి బంగారు జవలలో పొదిగింపబడెను. 
nirgama 39:13 raktavarNapuraayi sulimaaniraayi sooryakaaMtamunu gala 
paMkti naalugavadi; vaaTivaaTi paMktulalO avi baMgaaru javalalO 
podigiMpabaDenu. 
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నిరగ్మ 39:14 ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేళల్చొపుప్న, పండెర్ండు ముదర్లవలె చెకక్బడిన వారి 

పేళల్చొపుప్న, పండెర్ండు గోతర్ముల పేళుళ్ ఒకొక్కక్దానిమీద ఒకొక్కక్ పేరు చెకక్బడెను.  
nirgama 39:14 aa ratnamulu iSraayaeleeyula paeLlachoppuna, 
paMDreMDu mudralavale chekkabaDina vaari paeLlachoppuna, 
paMDreMDu gOtramula paeLLu okkokkadaanimeeda okkokka paeru 
chekkabaDenu.  
నిరగ్మ 39:15 మరియు వారు ఆ పతకమునకు మేలిమి బంగారుతో అలిల్కపనియైన గొలుసులు చేసిరి. 
nirgama 39:15 mariyu vaaru aa patakamunaku maelimi baMgaarutO 
allikapaniyaina golusulu chaesiri. 
నిరగ్మ 39:16 వారు రెండు బంగారు జవలు రెండు బంగారు ఉంగరములును చేసి ఆ రెండు 

ఉంగరములును పతకపు రెండు కొనలను ఉంచి  
nirgama 39:16 vaaru reMDu baMgaaru javalu reMDu baMgaaru 
uMgaramulunu chaesi aa reMDu uMgaramulunu patakapu reMDu 
konalanu uMchi  
నిరగ్మ 39:17 అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను పతకపు కొనలనునన్ రెండు ఉంగరములలో 

వేసి 

nirgama 39:17 allabaDina aa reMDu baMgaaru golusulanu patakapu 
konalanunna reMDu uMgaramulalO vaesi 
నిరగ్మ 39:18 అలల్బడిన ఆ రెండు గొలుసుల కొనలను ఆ రెండు జవలకు తగిలించి ఏఫోదు 

భుజఖండములమీద దాని యెదుట ఉంచిరి. 
nirgama 39:18 allabaDina aa reMDu golusula konalanu aa reMDu javalaku 
tagiliMchi aephOdu bhujakhaMDamulameeda daani yeduTa uMchiri. 
నిరగ్మ 39:19 మరియు వారు రెండు బంగారు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు నెదుటనునన్ పతకపు 

లోపలి అంచున దాని రెండు కొనలకు వాటిని వేసిరి. 
nirgama 39:19 mariyu vaaru reMDu baMgaaru uMgaramulanu chaesi 
aephOdu neduTanunna patakapu lOpali aMchuna daani reMDu konalaku 
vaaTini vaesiri. 
నిరగ్మ 39:20 మరియు రెండు బంగారు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్నకు పైగా 

దాని రెండవ కూరుప్నొదద్నునన్ దాని యెదుటి పర్కక్ను, ఏఫోదు రెండు భుజఖండములకు దిగువను 

వాటిని వేసిరి. 
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nirgama 39:20 mariyu reMDu baMgaaru uMgaramulanu chaesi aephOdu 
vichitramaina naDikaTTunaku paigaa daani reMDava koorpunoddanunna 
daani yeduTi prakkanu, aephOdu reMDu bhujakhaMDamulaku diguvanu 
vaaTini vaesiri. 
నిరగ్మ 39:21 ఆ పతకము ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్కి పైగా నుండునటుల్ను అది ఏఫోదునుండి 

విడిపోకుండునటుల్ను ఆ పతకమును దాని ఉంగరములకును ఏఫోదు ఉంగరములకును 

నీలిసూతర్ముతో కటిట్రి. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను. 
nirgama 39:21 aa patakamu aephOdu vichitramaina daTTiki paigaa 
nuMDunaTlunu adi aephOdunuMDi viDipOkuMDunaTlunu aa 
patakamunu daani uMgaramulakunu aephOdu uMgaramulakunu 
neelisootramutO kaTTiri. aTlu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchenu. 
నిరగ్మ 39:22 మరియు అతడు ఏఫోదు చొకాక్యి కేవలము నీలి నూలుతో అలిల్కపనిగా చేసెను. ఆ 

చొకాక్యి మధయ్నునన్ రంధర్ము కవచ రంధర్మువలె ఉండెను. 
nirgama 39:22 mariyu ataDu aephOdu chokkaayi kaevalamu neeli noolutO 
allikapanigaa chaesenu. aa chokkaayi madhyanunna raMdhramu kavacha 
raMdhramuvale uMDenu. 
నిరగ్మ 39:23 అది చినుగకుండునటుల్ దాని రంధర్మునకు చుటుట్ ఒక గోటు ఉండెను. 
nirgama 39:23 adi chinugakuMDunaTlu daani raMdhramunaku chuTTu 
oka gOTu uMDenu. 
నిరగ్మ 39:24 మరియు వారు చొకాక్యి అంచులమీద నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన నూలుతో 

దానిమమ్ పండల్ను చేసిరి. 
nirgama 39:24 mariyu vaaru chokkaayi aMchulameeda neela dhoomra 
raktavarNamulugala paenina noolutO daanimma paMDlanu chaesiri. 
నిరగ్మ 39:25 మరియు వారు మేలిమి బంగారుతో గంటలను చేసి ఆ దానిమమ్పండల్ మధయ్ను, అనగా 

ఆ చొకాక్యి అంచులమీద చుటుట్నునన్ దానిమమ్పండల్ మధయ్ను ఆ గంటలను పెటిట్రి. 
nirgama 39:25 mariyu vaaru maelimi baMgaarutO gaMTalanu chaesi aa 
daanimmapaMDla madhyanu, anagaa aa chokkaayi aMchulameeda 
chuTTununna daanimmapaMDla madhyanu aa gaMTalanu peTTiri. 
నిరగ్మ 39:26 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సేవ చేయుటకు ఒకొక్కక్ గంటను ఒకొక్కక్ 

దానిమమ్పండును ఆ చొకాక్యి అంచులమీద చుటుట్ ఉంచిరి. 
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nirgama 39:26 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu saeva chaeyuTaku 
okkokka gaMTanu okkokka daanimmapaMDunu aa chokkaayi 
aMchulameeda chuTTu uMchiri. 
నిరగ్మ 39:27 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అహరోనుకును అతని 

కుమారులకును నేత పనియైన సనన్నార చొకాక్యిలను సనన్నార పాగాను అందమైన  
nirgama 39:27 mariyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu vaaru 
aharOnukunu atani kumaarulakunu naeta paniyaina sannanaara 
chokkaayilanu sannanaara paagaanu aMdamaina  
నిరగ్మ 39:28 సనన్నార కుళాల్యిలను పేనిన సనన్నార లాగులను 

nirgama 39:28 sannanaara kuLlaayilanu paenina sannanaara laagulanu 

నిరగ్మ 39:29 నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో బుటాపనియైన నడికటుట్ను చేసిరి. 
nirgama 39:29 neela dhoomra raktavarNamulu gala paenina sannanaaratO 
buTaapaniyaina naDikaTTunu chaesiri. 
నిరగ్మ 39:30 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మేలిమి బంగారుతో పరిశుదధ్కిరీట 

భూషణము చేసి చెకిక్న ముదర్వలె దానిమీద యెహోవా పరిశుదుధ్డు అను వార్త వార్సిరి. 
nirgama 39:30 mariyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu vaaru 
maelimi baMgaarutO pariSuddhakireeTa bhooshaNamu chaesi chekkina 
mudravale daanimeeda yehOvaa pariSuddhuDu anu vraata vraasiri. 
నిరగ్మ 39:31 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ పాగాకు మీదుగా కటుట్నటుల్ దానికి నీలి 

సూతర్మును కటిట్రి. 
nirgama 39:31 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu paagaaku 
meedugaa kaTTunaTlu daaniki neeli sootramunu kaTTiri. 
నిరగ్మ 39:32 పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరము యొకక్ పని యావతుత్ను సంపూరిత్ చేయబడెను. 

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారముగానే ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 
nirgama 39:32 pratyakshapu guDaarapu maMdiramu yokka pani 
y a a v a t t u n u s a M p o o r t i c h a e y a b a D e n u . y e h O v a a m O s h a e k u 
aaj~naapiMchina prakaaramugaanae iSraayaeleeyulu chaesiri. 
నిరగ్మ 39:33 అపుప్డు వారు మందిరమును గుడారమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని దాని 

కొలుకులను, పలకలను, కముమ్లను, సత్ంభములను, దిమమ్లను, 
nirgama 39:33 appuDu vaaru maMdiramunu guDaaramunu daani 
upakaraNamulanniTini daani kolukulanu, palakalanu, kammulanu, 
staMbhamulanu, dimmalanu, 
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నిరగ్మ 39:34 ఎరుపురంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళల్ పైకపుప్ను, సముదర్వతస్ల తోళల్ పైకపుప్ను, కపుప్ 

తెరను, 
nirgama 39:34 erupuraMgu vaesina poTTaeLla tOLla paikappunu, 
samudravatsala tOLla paikappunu, kappu teranu, 
నిరగ్మ 39:35 సాక్షయ్పు మందసమును దాని మోతకఱఱ్లను, కరుణాపీఠమును, 
nirgama 39:35 saakshyapu maMdasamunu daani mOtaka~r~ralanu, 
karuNaapeeThamunu, 
నిరగ్మ 39:36 బలల్ను, దాని ఉపకరణములనిన్టిని, సముఖపు రొటెట్లను, 
nirgama 39:36 ballanu, daani upakaraNamulanniTini, samukhapu 
roTTelanu, 
నిరగ్మ 39:37 పవితర్మైన దీపవృక్షమును, సవరించు దాని పర్దీపములను, అనగా దాని పర్దీపముల 

వరుసను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపముకొరకు తైలమును 

nirgama 39:37 pavitramaina deepavRkshamunu, savariMchu daani 
pradeepamulanu, anagaa daani pradeepamula varusanu daani 
upakaraNamulanniTini deepamukoraku tailamunu 

నిరగ్మ 39:38 బంగారు వేదికను అభిషేకతైలమును పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను శాలా దావ్రమునకు 

తెరను 

nirgama 39:38 baMgaaru vaedikanu abhishaekatailamunu parimaLa 
dhoopadravyamulanu Saalaa dvaaramunaku teranu 

నిరగ్మ 39:39 ఇతత్డి బలిపీఠమును దానికుండు ఇతత్డి జలెల్డను దాని మోతకఱఱ్లను దాని 

ఉపకరణములనిన్టిని, గంగాళమును దాని పీటను 

nirgama 39:39 ittaDi balipeeThamunu daanikuMDu ittaDi jalleDanu daani 
mOtaka~r~ralanu daani upakaraNamulanniTini, gaMgaaLamunu daani 
peeTanu 

నిరగ్మ 39:40 ఆవరణపు తెరలు దాని సత్ంభములను దాని దిమమ్లను ఆవరణ దావ్రమునకు తెరను 

దాని తార్ళల్ను దాని మేకులను పర్తయ్క్షపు గుడారములో మందిరసేవ కొరకైన ఉపకరణములనిన్టిని, 

పరిశుదధ్సథ్లములోని 

nirgama 39:40 aavaraNapu teralu daani staMbhamulanu daani dimmalanu 
aavaraNa dvaaramunaku teranu daani traaLlanu daani maekulanu 
p r a t y a k s h a p u g u D a a r a m u l O m a M d i r a s a e v a k o r a k a i n a 
upakaraNamulanniTini, pariSuddhasthalamulOni 
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నిరగ్మ 39:41 యాజక సేవారథ్మైన వసత్రములను, అనగా యాజకుడైన అహరోనుకు పరిశుదధ్ 

వసత్రములను అతని కుమారులకు వసత్రములను మోషే యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 
nirgama 39:41 yaajaka saevaarthamaina vastramulanu, anagaa 
yaajakuDaina aharOnuku pariSuddha vastramulanu atani kumaarulaku 
vastramulanu mOshae yoddaku teesikonivachchiri. 
నిరగ్మ 39:42 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు ఆ పని అంతయు చేసిరి. 
nirgama 39:42 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu iSraayaeleeyulu aa 
pani aMtayu chaesiri. 
నిరగ్మ 39:43 మోషే ఆ పని అంతయు చూచినపుప్డు యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు దానిని 

చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను. 
nirgama 39:43 mOshae aa pani aMtayu choochinappuDu yehOvaa 
aaj~naapiMchinaTlu vaaru daanini chaesiyuMDiri; aalaagunanae 
chaesiyuMDiri ganuka mOshae vaarini deeviMchenu. 
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నిరగ్మ 40:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను 

nirgama 40:1 mariyu yehOvaa mOshaetO iTlanenu 

నిరగ్మ 40:2 మొదటి నెలలో మొదటి దినమున నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరమును 

నిలువబెటట్వలెను. 
nirgama 40:2 modaTi nelalO modaTi dinamuna neevu pratyakshapu 
guDaarapu maMdiramunu niluvabeTTavalenu. 
నిరగ్మ 40:3 అచచ్ట నీవు సాక్షయ్పు మందసమును నిలిపి ఆ మందసమును అడడ్తెరతో కపప్వలెను. 
nirgama 40:3 achchaTa neevu saakshyapu maMdasamunu nilipi aa 
maMdasamunu aDDateratO kappavalenu. 
నిరగ్మ 40:4 నీవు బలల్ను లోపలికి తెచిచ్ దానిమీద కర్మముగా ఉంచవలసిన వాటిని ఉంచి 

దీపవృక్షమును లోపలికి తెచిచ్ దాని పర్దీపములను వెలిగింపవలెను. 
nirgama 40:4 neevu ballanu lOpaliki techchi daanimeeda kramamugaa 
uMchavalasina vaaTini uMchi deepavRkshamunu lOpaliki techchi daani 
pradeepamulanu veligiMpavalenu. 
నిరగ్మ 40:5 సాక్షయ్పు మందసము నెదుట ధూమము వేయు బంగారు వేదికను ఉంచి మందిర 

దావ్రమునకు తెరను తగిలింపవలెను. 
nirgama 40:5 saakshyapu maMdasamu neduTa dhoomamu vaeyu 
baMgaaru vaedikanu uMchi maMdira dvaaramunaku teranu 
tagiliMpavalenu. 
నిరగ్మ 40:6 పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిర దావ్రము నెదుట దహన బలిపీఠమును ఉంచవలెను; 
nirgama 40:6 pratyakshapu guDaarapu maMdira dvaaramu neduTa 
dahana balipeeThamunu uMchavalenu; 

నిరగ్మ 40:7 పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను గంగాళమును ఉంచి దానిలో 

నీళుల్ నింపవలెను. 
nirgama 40:7 pratyakshapu guDaaramunakunu balipeeThamunakunu 
madhyanu gaMgaaLamunu uMchi daanilO neeLlu niMpavalenu. 
నిరగ్మ 40:8 తెరలచుటుట్ ఆవరణమును నిలువబెటిట్ ఆవరణ దావ్రము యొకక్ తెరను తగిలింపవలెను. 
nirgama 40:8 teralachuTTu aavaraNamunu niluvabeTTi aavaraNa 
dvaaramu yokka teranu tagiliMpavalenu. 
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నిరగ్మ 40:9 మరియు నీవు అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమునకును దానిలోని 

సమసత్మునకును అభిషేకము చేసి దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను, అపుప్డు అది 

పరిశుదధ్మగును. 
nirgama 40:9 mariyu neevu abhishaekatai lamunu teesikoni 
maMdiramunakunu daanilOni samastamunakunu abhishaekamu chaesi 
daanini daani upakaraNamulanniTini pratishThiMpavalenu, appuDu adi 
pariSuddhamagunu. 
నిరగ్మ 40:10 దహనబలిపీఠమునకు అభిషేకము చేసి ఆ పీఠమును పర్తిషిఠ్ంపవలెను, అపుప్డు ఆ 

పీఠము అతిపరిశుదధ్మగును. 
nirgama 40:10 dahanabalipeeThamunaku abhishaekamu chaesi aa 
p e e T h a m u n u p r a t i s h T h i M p a v a l e n u , a p p u D u a a p e e T h a m u 
atipariSuddhamagunu. 
నిరగ్మ 40:11 ఆ గంగాళమునకు దాని పీటకు అభిషేకము చేసి దాని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 
nirgama 40:11 aa gaMgaaLamunaku daani peeTaku abhishaekamu chaesi 
daani pratishThiMpavalenu. 
నిరగ్మ 40:12 మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్ 

దావ్రమునొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము చేయించి 

nirgama 40:12 mariyu neevu aharOnunu atani kumaarulanu pratyakshapu 
guDaaramu yokka dvaaramunoddaku tODukonivachchi vaarini neeLlatO 
snaanamu chaeyiMchi 
నిరగ్మ 40:13 అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ అతనికి పర్తిషిఠ్త వసత్రములను ధరింపచేసి అతనికి 

అభిషేకము చేసి అతని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. 
nirgama 40:13 aharOnu naaku yaajakuDagunaTlu ataniki pratishThita 
vastramulanu dhariMpachaesi ataniki abhishaekamu chaesi atani 
pratishThiMpavalenu. 
నిరగ్మ 40:14 మరియు నీవు అతని కుమారులను తోడుకొనివచిచ్ వారికి చొకాక్యిలను తొడిగించి 

nirgama 40:14 mariyu neevu atani kumaarulanu tODukonivachchi vaariki 
chokkaayilanu toDigiMchi 
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నిరగ్మ 40:15 వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము చేసినటుల్ వారికిని 

అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన యాజకతవ్ సూచనగా 

ఉండుననెను. 
nirgama 40:15 vaaru naaku yaajakulaguTakai neevu vaari taMDriki 
abhishaekamu chaesinaTlu vaarikini abhishaekamu chaeyumu. vaari 
abhishaekamu tarataramulaku vaariki nityamaina yaajakatva soochanagaa 
uMDunanenu. 
నిరగ్మ 40:16 మోషే ఆ పర్కారము చేసెను; యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించిన వాటిననిన్టిని చేసెను, 

ఆలాగుననే చేసెను. 
nirgama 40:16 mOshae aa prakaaramu chaesenu; yehOvaa ataniki 
aaj~naapiMchina vaaTinanniTini chaesenu, aalaagunanae chaesenu. 
నిరగ్మ 40:17 రెండవ సంవతస్రమున మొదటి నెలలో మొదటి దినమున మందిరము 

నిలువబెటట్బడెను. 
nirgama 40:17 reMDava saMvatsaramuna modaTi nelalO modaTi 
dinamuna maMdiramu niluvabeTTabaDenu. 
నిరగ్మ 40:18 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే మందిరమును నిలువబెటిట్ దాని దిమమ్లను 

వేసి దాని పలకలను నిలువబెటిట్ దాని పెండెబదద్లను చొనిపి దాని సత్ంభములను నిలువబెటిట్ 
nirgama 40:18 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu mOshae 
maMdiramunu niluvabeTTi daani dimmalanu vaesi daani palakalanu 
niluvabeTTi daani peMDebaddalanu chonipi daani staMbhamulanu 
niluvabeTTi 
నిరగ్మ 40:19 మందిరముమీద గుడారమును పరచి దానిపైని గుడారపు కపుప్ను వేసెను. 
nirgama 40:19 maMdiramumeeda guDaaramunu parachi daanipaini 
guDaarapu kappunu vaesenu. 
నిరగ్మ 40:20 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను తీసికొని 

మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము నుంచెను. 
nirgama 40:20 mariyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu 
Saasanamulanu teesikoni maMdasamulO uMchi maMdasamunaku 
mOtaka~r~ralanu doorchi daanimeeda karuNaapeeThamu nuMchenu. 
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నిరగ్మ 40:21 మందిరములోనికి మందసమును తెచిచ్ కపుప్తెరను వేసి సాక్షయ్పు మందసమును 

కపెప్ను. 
nirgama 40:21 maMdiramulOniki maMdasamunu techchi kapputeranu 
vaesi saakshyapu maMdasamunu kappenu. 
నిరగ్మ 40:22 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

మందిరము యొకక్ ఉతత్రదికుక్న, అడడ్తెరకు వెలుపల బలల్ను ఉంచి 

nirgama 40:22 mariyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu 
pratyakshapu guDaaramulO maMdiramu yokka uttaradikkuna, 
aDDateraku velupala ballanu uMchi 
నిరగ్మ 40:23 యెహోవా సనిన్ధిని దానిమీద రొటెట్లను కర్మముగా ఉంచెను.  
nirgama 40:23 yehOvaa sannidhini daanimeeda roTTelanu kramamugaa 
uMchenu.  
నిరగ్మ 40:24 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో 

మందిరమునకు దకిష్ణదికుక్న బలల్ యెదుట దీపవృక్షమును ఉంచి 

nirgama 40:24 mariyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu 
pratyakshapu guDaaramulO maMdiramunaku dakshiNadikkuna balla 
yeduTa deepavRkshamunu uMchi 
నిరగ్మ 40:25 యెహోవా సనిన్ధిని పర్దీపములను వెలిగించెను. 
nirgama 40:25 yehOvaa sannidhini pradeepamulanu veligiMchenu. 
నిరగ్మ 40:26 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో అడడ్తెర 

యెదుట బంగారు ధూపవేదికను ఉంచి 

nirgama 40:26 mariyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu 
pratyakshapu guDaaramulO aDDatera yeduTa baMgaaru dhoopavaedikanu 
uMchi 
నిరగ్మ 40:27 దానిమీద పరిమళ దర్వయ్ములను ధూపము వేసెను. 
nirgama 40:27 daanimeeda parimaLa dravyamulanu dhoopamu vaesenu. 
నిరగ్మ 40:28 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు మందిర దావ్రమునకు తెరను 

వేసెను. అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరపు దావ్రమునొదద్ దహనబలిపీఠమును ఉంచి 

nirgama 40:28 mariyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu 
maMdira dvaaramunaku teranu vaesenu. ataDu pratyakshapu guDaarapu 
maMdirapu dvaaramunodda dahanabalipeeThamunu uMchi 
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నిరగ్మ 40:29 దానిమీద దహనబలినరిప్ంచి నైవేదయ్మును సమరిప్ంచెను. 
nirgama 40:29 daanimeeda dahanabalinarpiMchi naivaedyamunu 
samarpiMchenu. 
నిరగ్మ 40:30 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును 

బలిపీఠమునకును మధయ్ గంగాళమును ఉంచి పర్కాష్ళణకొరకు దానిలో నీళుల్ పోసెను. 
nirgama 40:30 mariyu yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu ataDu 
pratyakshapu guDaaramunakunu balipeeThamunakunu madhya 
gaMgaaLamunu uMchi prakshaaLaNakoraku daanilO neeLlu pOsenu. 
నిరగ్మ 40:31 దానియొదద్ మోషేయు అహరోనును అతని కుమారులును తమ చేతులును కాళుల్ను 

కడుగుకొనిరి. 
nirgama 40:31 daaniyodda mOshaeyu aharOnunu atani kumaarulunu tama 
chaetulunu kaaLlunu kaDugukoniri. 
నిరగ్మ 4 0 : 3 2 వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును బలిపీఠమునకు 

సమీపించునపుప్డును కడుగుకొనిరి. 
nirgama 40:32 vaaru pratyakshapu guDaaramulOniki veLlunappuDunu 
balipeeThamunaku sameepiMchunappuDunu kaDugukoniri. 
నిరగ్మ 40:33 మరియు అతడు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్ ఆవరణమును ఏరప్రచి 

ఆవరణదావ్రపు తెరను వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూరిత్ చేసెను. 
nirgama 40:33 mariyu ataDu maMdiramunakunu balipeeThamunakunu 
chuTTu aavaraNamunu aerparachi aavaraNadvaarapu teranu vaesenu. 
aalaaguna mOshae pani saMpoorti chaesenu. 
నిరగ్మ 40:34 అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ మందిరమును 

నింపెను. 
nirgama 40:34 appuDu maeghamu pratyakshapu guDaaramunu 
kammagaa yehOvaa taejassu maMdiramunu niMpenu. 
నిరగ్మ 40:35 ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలుచుటచేత మందిరము యెహోవా తేజసుస్తో నిండెను 

గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను. 
nirgama 40:35 aa maeghamu maMdiramumeeda niluchuTachaeta 
maMdiramu yehOvaa taejassutO niMDenu ganuka mOshae pratyakshapu 
guDaaramulOniki veLlalaekuMDenu. 

Page  of 259 260



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  nirgamakaaMDamu

నిరగ్మ 40:36 మేఘము మందిరము మీదనుండి పైకి వెళుల్నపుప్డెలల్ను ఇశార్యేలీయులు 

పర్యాణమైపోయిరి. 
nirgama 40:36 maeghamu maMdiramu meedanuMDi paik i 
veLlunappuDellanu iSraayaeleeyulu prayaaNamaipOyiri. 
నిరగ్మ 40:37 ఇదే వారి పర్యాణ పదధ్తి. ఆ మేఘముపైకి వెళల్నియెడల అది వెళుల్ దినమువరకు వారు 

పర్యాణము చేయకుండిరి. 
nirgama 40:37 idae vaari prayaaNa paddhati. aa maeghamupaiki 
veLlaniyeDala adi veLlu dinamuvaraku vaaru prayaaNamu chaeyakuMDiri. 
నిరగ్మ 40:38 ఇశార్యేలీయులందరి కనున్ల ఎదుట పగటివేళ యెహోవా మేఘము మందిరముమీద 

ఉండెను. రాతిర్వేళ అగిన్ దానిమీద ఉండెను. వారి సమసత్ పర్యాణములలో ఈలాగుననే జరిగెను. 
nirgama 40:38 iSraayaeleeyulaMdari kannula eduTa pagaTivaeLa yehOvaa 
maeghamu maMdiramumeeda uMDenu. raatrivaeLa agni daanimeeda 
uMDenu. vaari samasta prayaaNamulalO eelaagunanae jarigenu.
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