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నిర్గమ 1:1 ఐగుప్తులోనికి యాకోబుతో వచిిన ఇశ్రాయేలీయుల పేరులు ఏవనగా, రూబేను షిమ్యాను 
లేవి యూదా ఇశ్శాఖారు జెబూలూను బెన్యామీను. 
నిర్గమ 1:2 దాను నఫ్తులి గాదు ఆషేరు. 
నిర్గమ 1:3 వీరిలో ప్రతివాడును తన తన కుటాంబముతో వచ్చిను. 
నిర్గమ 1:4 యాకోబు గర్భమున ప్తటి్టనవార్ాందరు డెబబదిమాంది.  
నిర్గమ 1:5 అప్పట్టకి యోసేప్త ఐగుప్తులో ఉాండెను. 
నిర్గమ 1:6 యోసేప్తను అతని అననదముులాందరును ఆ తర్ము వార్ాందరును చనిపోయిరి. 
నిర్గమ 1:7 ఇశ్రాయేలీయులు బహు సాంతానము గలవారై అభివృదిిపాంది విసురిాంచి అతాధికముగా 
ప్రబలిరి; వారునన ప్రదేశము వారితో నిాండియుాండెను. 
నిర్గమ 1:8 అప్తపడు యోసేప్తను ఎరుగని క్రొతురాజు ఐగుప్తును ఏలన్యర్ాంభిాంచ్చను. 
నిర్గమ 1:9 అతడు తన జనులతో ఇట్లనెను ఇదిగో ఇశ్రాయేలు సాంతతియైన యీ జనము మనకాంటె 
విస్తుర్ముగాను బలిషఠముగాను ఉననది. 
నిర్గమ 1:10 వారు విసురిాంప్కుాండునటల మనము వారియెడల యుకిుగా జరిగాంచుదము ర్ాండి; 
లేనియెడల యుదిము కలుగునప్తపడు కూడ మన శత్రువులతో చేరి మనకు విరోధముగా యుదిముచేసి 
యీ దేశములోనుాండి, వెళ్లలపోదురేమ్య అనెను. 
నిర్గమ 1:11 కబటి్ట వారిమీద పెటి్టన భార్ములలో వారిని శ్రమపెటిట్కు వెటి్టప్నులు చేయిాంచు 
అధికరులను వారిమీద నియమాంప్గా వారు ఫరోకొర్కు ధ్యన్యాదులను నిలువచేయు పీతోము 
రామెసేసను ప్టి్ణములను కటి్టరి. 
నిర్గమ 1:12 అయినను ఐగుపీుయులు వారిని శ్రమపెటి్టనకొలది వారు విసురిాంచి ప్రబలిరి గనుక వారు 
ఇశ్రాయేలీయులయెడల అసహ్ాప్డిరి. 
నిర్గమ 1:13 ఇశ్రాయేలీయులచేత ఐగుపీుయులు కఠినముగా సేవ చేయిాంచుకొనిరి; 
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నిర్గమ 1:14 వారు ఇశ్రాయేలీయులచేత చేయిాంచుకొనిన ప్రతి ప్నియు కఠినముగా ఉాండెను. వారు 
జిగట్మాంట్ట ప్నిలోను, ఇటకల ప్నిలోను, పలములో చేయు ప్రతిప్నిలోను కఠినసేవ చేయిాంచి వారి 
ప్రాణములను విసికిాంచిరి. 
నిర్గమ 1:15 మరియు ఐగుప్తు రాజు షిఫ్రా పూయా అను హెబ్రీయుల మాంత్రస్తనులతో మాట్లాడి 

నిర్గమ 1:16 మీరు హెబ్రీ స్త్రీలకు మాంత్రస్తనిప్ని చేయుచు వారిని కనుపపీట్లమీద చూచినప్తపడు 
మగవాడైనయెడల వాని చాంప్తడి, ఆడుదైనయెడల దాని బ్రదుకనియుాడని వారితో చ్చపెపను. 
నిర్గమ 1:17 అయితే ఆ మాంత్రస్తనులు దేవునికి భయప్డి, ఐగుప్తు రాజు తమకజ్ఞాపాంచినటల చేయక 
మగపలలలను బ్రదుకనియాగా  
నిర్గమ 1:18 ఐగుప్తు రాజు ఆ మాంత్రస్తనులను పలిపాంచి మీరాందుకు మగపలలలను బ్రదుకనిచిితిరి? 
ఈ ప్ని యేల చేసితిరి అని అడిగెను. 
నిర్గమ 1:19 అాందుకు ఆ మాంత్రస్తనులు హెబ్రీ స్త్రీలు ఐగుప్తు స్త్రీలవాంట్టవారు కరు; వారు 
చురుకైనవారు. మాంత్రస్తని వారియొదదకు వెళ్లకమునుపే వారు ప్రసవిాంచి యుాందుర్ని ఫరోతో చ్చపపరి. 
నిర్గమ 1:20 దేవుడు ఆ మాంత్రస్తనులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము విసురిాంచి మకిిలి ప్రబలెను. 
నిర్గమ 1:21 ఆ మాంత్రస్తనులు దేవునికి భయప్డినాందున ఆయన వారికి వాంశ్శభివృదిి కలుగజేసెను. 
నిర్గమ 1:22 అయితే ఫరో హెబ్రీయులలో ప్తటి్టన ప్రతి కుమారుని నదిలో పార్వేయుడి, ప్రతి 
కుమారును బ్రదుకనియుాడి అని తన జనులాందరికి ఆజ్ఞాపాంచ్చను.  
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నిర్గమ 2:1 లేవి వాంశస్థుడొకడు వెళ్లల లేవి కుమారును వివాహ్ము చేసికొనెను. 
నిర్గమ 2:2 ఆ స్త్రీ గర్భవతియై కుమారుని కని, వాడు స్థాందరుడై యుాండుట్ చూచి మూడునెలలు 
వానిని దాచ్చను. 
నిర్గమ 2:3 తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొర్కు ఒక జముుపెటెి తీసికొని, దానికి 
జిగట్మనునను కీలును పూసి, అాందులో ఆ పలలవానిని పెటి్ట యేట్టయొడుున జముులో దానిని ఉాంచగా, 
నిర్గమ 2:4 వానికేమ సాంభవిాంచునో తెలిసికొనుట్కు వాని అకి దూర్ముగా నిలిచియుాండెను. 
నిర్గమ 2:5 ఫరో కుమారు స్తననము చేయుట్కు ఏట్టకి వచ్చిను. ఆమె ప్నికతెులు ఏట్టయొడుున 
నడుచుచుాండగా ఆమె న్యచులోని ఆ పెటెిను చూచి, తన ప్నికతెు నొకతెను ప్ాంప దాని తెపపాంచి 

నిర్గమ 2:6 తెర్చి ఆ పలలవాని చూచినప్తపడు ఆ పలలవాడు ఏడుిచుాండగా చూచి వానియాందు 
కనికరిాంచి వీడు హెబ్రీయుల పలలలలో నొకడనెను. 
నిర్గమ 2:7 అప్తపడు వాని అకి ఫరో కుమారుతో నీకొర్కు ఈ పలలవాని పెాంచుట్కు నేను వెళ్లల హెబ్రీ 
స్త్రీలలో ఒక దాదిని పలుచుకొని వత్తున్య అనెను. 
నిర్గమ 2:8 అాందుకు ఫరో కుమారు వెళ్లలమని చ్చప్పగా ఆ చిననది వెళ్లల ఆ బిడు తలిలని పలుచుకొని 
వచ్చిను. 
నిర్గమ 2:9 ఫరో కుమారు ఆమెతో ఈ బిడును తీసికొనిపోయి న్యకొర్కు వానికి పాలిచిి పెాంచుము, 
నేను నీకు జీతమచ్చిదనని చ్చప్పగా, ఆ స్త్రీ ఆ బిడును తీసికొనిపోయి పాలిచిి పెాంచ్చను. 
నిర్గమ 2:10 ఆ బిడు పెదదవాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారు యొదదకు అతని తీసికొనివచ్చిను, అతడు 
ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీట్టలోనుాండి ఇతని తీసితినని చ్చపప అతనికి మ్యషే అను పేరు పెటెిను. 
నిర్గమ 2:11 ఆ దినములలో మ్యషే పెదదవాడై తన జనులయొదదకు పోయి వారి భార్ములను చూచ్చను. 
అప్తపడతడు తన జనులలో ఒక హెబ్రీయుని ఒక ఐగుపీుయుడు కొటి్గా చూచ్చను. 
నిర్గమ 2:12 అతడు ఇట అట తిరిగచూచి యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుపీుయుని చాంప యిస్థకలో 
వాని కపపపెటెిను. 
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నిర్గమ 2:13 మరున్యడు అతడు బయట్ నడిచి వెళ్లలచుాండగా హెబ్రీయులైన మనుష్యాలిదదరు 
పోట్లలడుచుాండిరి. 
నిర్గమ 2:14 అప్తపడతడు అన్యాయము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పరుగువాని కొటిచున్యనవని 
అడుగగా అతడు మామీద నినున అధికరినిగాను తీర్పరినిగాను నియమాంచిన వాడెవడు? నీవు ఆ 
ఐగుపీుయుని చాంపనటల ననునను చాంప్వలెనని అనుకొనుచున్యనవా అనెను. అాందుకు మ్యషే - 
నిశియముగా ఈ సాంగతి బయలుప్డెననుకొని భయప్డెను 

నిర్గమ 2:15 ఫరో ఆ సాంగతి విని మ్యషేను చాంప్చూచ్చను గాని, మ్యషే ఫరో యెదుట్నుాండి 
పారిపోయి మదాాను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద కూరుిాండెను. 
నిర్గమ 2:16 మదాాను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారులుాండిరి. వారు వచిి తమ తాండ్రి మాందకు 
పెటిట్కు నీళ్లల చేది తొట్లను నిాంప్తచుాండగా 

నిర్గమ 2:17 మాందకప్రులు వచిి వారిని తోలివేసిరి. అప్తపడు మ్యషే లేచి వారికి సహాయము చేసి 
మాందకు నీళ్లల పెటెిను. 
నిర్గమ 2:18 వారు తమ తాండ్రియైన ర్గూయేలు నొదదకు వచిినప్తపడు అతడు నేడు మీరిాంత తవర్గా 
ఎటల వచిితిర్నెను. 
నిర్గమ 2:19 అాందుకు వారు ఐగుపీుయుడొకడు మాందకప్రుల చేతిలోనుాండి మముును తపపాంచి 
వడిగా నీళ్లల చేది మన మాందకు పెటెిననగా 

నిర్గమ 2:20 అతడు తన కుమారులతొ అతడెకిడ? ఆ మనుష్యాని ఏల విడిచి వచిితిరి? 
భోజనమునకు అతని పలుచుకొని ర్ాండనెను. 
నిర్గమ 2:21 మ్యషే ఆ మనుష్యానితో నివసిాంచుట్కు సముతిాంచ్చను. అతడు తన కుమారుయైన 
సిపోపరాను మ్యషేకిచ్చిను. 
నిర్గమ 2:22 ఆమె ఒక కుమారుని కనినప్తపడు మ్యషే నేను అనాదేశములో ప్ర్దేశినై యుాంట్టననుకొని 
వానికి గెరోోము అను పేరు పెటెిను. 
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నిర్గమ 2:23 ఆలాగున అనేక దినములు జరిగనమీదట్ ఐగుప్తు రాజు చనిపోయెను. ఇశ్రాయేలీయులు 
తాము చేయుచునన వెటి్టప్నులనుబటి్ట నిట్టిరుపలు విడుచుచు మొర్పెటిచుాండగా, తమ 
వెటి్టప్నులనుబటి్ట వారుపెటి్టన మొర్ దేవునియొదదకు చేరను. 
నిర్గమ 2:24 కగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబ్రాహాము ఇస్తాకు యాకోబులతో తాను చేసిన 
నిబాంధనను జ్ఞాప్కము చేసికొనెను. 
నిర్గమ 2:25 దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను చూచ్చను; దేవుడు వారియాందు లక్ష్యముాంచ్చను.  
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నిర్గమ 3:1 మ్యషే మదాాను యాజకుడైన యిత్రో అను తన మామ మాందను మేప్తచు, ఆ మాందను 
అర్ణాము అవతలకు తోలుకొని దేవుని ప్ర్వతమైన హోరేబుకు వచ్చిను.  
నిర్గమ 3:2 ఒక పద నడిమని అగనజ్ఞవలలో యెహోవా దూత అతనికి ప్రతాక్ష్మాయెను. అతడు 
చూచినప్తపడు అగనవలన ఆ పద మాండుచుాండెను. గాని పద కలిపోలేదు. 
నిర్గమ 3:3 అప్తపడు మ్యషే ఆ పద యేల కలిపోలేదో నేను ఆ తటి వెళ్లల యీ గొప్పవిాంత 
చూచ్చదననుకొనెను. 
నిర్గమ 3:4 దానిని చూచుట్కు అతడు ఆ తటి వచుిట్ యెహోవా చూచ్చను. దేవుడు ఆ పద 
నడుమనుాండి మ్యషే మ్యషే అని అతనిని పలిచ్చను. అాందుకతడు చితుము ప్రభువా అనెను. 
నిర్గమ 3:5 అాందుకయన దగగర్కు రావదుద, నీ పాదముల నుాండి నీ చ్చప్తపలు విడువుము, నీవు 
నిలిచియునన సులము ప్రిశుది ప్రదేశము అనెను. 
నిర్గమ 3:6 మరియు ఆయన నేను నీ తాండ్రి దేవుడను, అబ్రాహాము దేవుడను ఇస్తాకు దేవుడను 
యాకోబు దేవుడను అని చ్చప్పగా మ్యషే తన ముఖమును కప్తపకొని దేవునివైప్త చూడ వెర్చ్చను. 
నిర్గమ 3:7 మరియు యెహోవా యిట్లనెను నేను ఐగుప్తులోనునన న్య ప్రజల బాధను నిశియముగా 
చూచితిని, ప్నులలో తముును కషిపెటివారినిబటి్ట వారు పెటి్టన మొర్ను విాంట్టని, వారి దుుఃఖములు 
న్యకు తెలిసేయుననవి. 
నిర్గమ 3:8 కబటి్ట ఐగుపీుయుల చేతిలోనుాండి వారిని విడిపాంచుట్కును, ఆ దేశములోనుాండి 
విశ్శలమైన మాంచి దేశమునకు, అనగా కన్యనీయులకు హితీుయులకు అమ్యరీయులకు పెరిజీీయులకు 
హివీవయులకు యెబూసీయులకు నివాసస్తునమై, పాలు తేనెలు ప్రవహిాంచు దేశమునకు వారిని 
నడిపాంచుట్కును దిగవచిియున్యనను. 
నిర్గమ 3:9 ఇశ్రాయేలీయుల మొర్ నిజముగా న్యయొదదకు చేరినది, ఐగుపీుయులు వారిని పెటిచునన 
హిాంస చూచితిని. 
నిర్గమ 3:10 కగా ర్ముు, నినున ఫరోయొదదకు ప్ాంపెదను; ఇశ్రాయేలీయులైన న్య ప్రజలను నీవు 
ఐగుప్తులోనుాండి తోడుకొని పోవలెననెను. 
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నిర్గమ 3:11 అాందుకు మ్యషే నేను ఫరోయొదదకు వెళ్లలట్కును, ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తులోనుాండి 
తోడుకొని పోవుట్కును ఎాంతట్టవాడనని దేవునితో అనగా 

నిర్గమ 3:12 ఆయన నిశియముగా నేను నీకు తోడైయుాందును, నేను నినున ప్ాంపతిననుట్కు ఇది 
నీకు సూచన; నీవు ఆ ప్రజలను ఐగుప్తులోనుాండి తోడుకొని వచిిన తరువాత మీరు ఈ ప్ర్వతముమీద 
దేవుని సేవిాంచ్చదర్నెను. 
నిర్గమ 3:13 మ్యషే చితుగాంచుము; నేను ఇశ్రాయేలీయుల యొదదకు వెళ్లల వారిని చూచి మీ పతరుల 
దేవుడు మీయొదదకు ననున ప్ాంపెనని వారితో చ్చప్పగా వారు ఆయన పేరేమ అని అడిగనయెడల వారితో 
నేనేమ చ్చప్పవలెనని దేవుని నడిగెను. 
నిర్గమ 3:14 అాందుకు దేవుడు నేను ఉననవాడను అను వాడనై యున్యననని మ్యషేతో చ్చపెపను. మరియు 
ఆయన ఉాండుననువాడు మీయొదదకు ననున ప్ాంపెనని నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో చ్చప్పవలెననెను. 
నిర్గమ 3:15 మరియు దేవుడు మ్యషేతో నిట్లనెను మీ పతరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా అబ్రాహాము 
దేవుడు ఇస్తాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదదకు ననున ప్ాంపెనని నీవు 
ఇశ్రాయేలీయులతో చ్చప్పవలెను. నిర్ాంతర్ము న్య న్యమము ఇదే, తర్తర్ములకు ఇది న్య జ్ఞాప్కర్ుక 
న్యమము. 
నిర్గమ 3:16 నీవు వెళ్లల ఇశ్రాయేలీయుల పెదదలను పోగు చేసి మీ పతరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా 
అబ్రాహాము ఇస్తాకు యాకోబుల దేవుడు, న్యకు ప్రతాక్ష్మై యిట్లనెను నేను మముును, ఐగుప్తులో మీకు 
సాంభవిాంచిన దానిని, నిశియముగా చూచితిని, 
నిర్గమ 3:17 ఐగుప్తు బాధలోనుాండి పాలు తేనెలు ప్రవహిాంచు దేశమునకు, అనగా కన్యనీయులు 
హితీుయులు అమ్యరీయులు పెరిజీీయులు హివీవయులు యెబూసీయులునన దేశమునకు మముు 
ర్పపాంచ్చదనని సెలవిచిితినని వారితో చ్చప్తపము. 
నిర్గమ 3:18 వారు నీ మాట్ విాందురు గనుక నీవును ఇశ్రాయేలీయుల పెదదలును ఐగుప్తు రాజు నొదదకు 
వెళ్లల అతని చూచి హెబ్రీయుల దేవుడైన యెహోవా మాకు ప్రతాక్ష్మాయెను గనుక మేము అర్ణామునకు 
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మూడుదినముల ప్రయాణమాంత దూర్ము పోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు బలిని సమరిపాంచుదుము 
సెలవిముని అతనితో చ్చప్పవలెను.  
నిర్గమ 3:19 ఐగుప్తు రాజు మహాబలముతో మీమీదికి వచిి మముు పోనియాడని నేనెరుగుదును;  
నిర్గమ 3:20 కని, నేను న్య చ్చయిా చాప ఐగుప్తు మధామున నేను చేయదలచియునన న్య 
అదుభతములనినట్టని చూప దాని పాడుచేసెదను. అటతరువాత అతడు మముు ప్ాంపవేయును. 
నిర్గమ 3:21 జనులయెడల ఐగుపీుయులకు కట్లక్ష్ము కలుగజేసెదను గనుక మీరు వెళ్లలనప్తపడు 
వటి్టచేత్తలతో వెళ్లరు. 
నిర్గమ 3:22 ప్రతి స్త్రీయు తన పరుగుదానిని తన యిాంట్నుాండు దానిని వెాండినగలను 
బాంగారునగలను వస్త్రములను ఇముని అడిగ తీసికొని, మీరు వాట్టని మీ కుమారులకును మీ 
కుమారులకును ధరిాంప్చేసి ఐగుపీుయులను దోచుకొాందుర్నెను.  
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నిర్గమ 4:1 అాందుకు మ్యషే చితుగాంచుము; వారు ననున నమురు న్య మాట్ వినరు యెహోవా నీకు 
ప్రతాక్ష్ము కలేదాందురు అని ఉతుర్మయాగా 

నిర్గమ 4:2 యెహోవా నీచేతిలోనిది ఏమట్ట అని అతనినడిగెను. అాందుకతడు కఱ్ఱ అనెను. 
నిర్గమ 4:3 అప్తపడాయన నేలను దాని ప్డవేయుమనెను. అతడు దాని నేల ప్డవేయగానే అది 
పామాయెను. మ్యషే దానినుాండి పారిపోయెను. 
నిర్గమ 4:4 అప్తపడు యెహోవా నీ చ్చయిా చాప దాని తోక ప్టికొనుమనగా, అతడు తన చ్చయిా చాప 
దాని ప్టికొనగానే అది అతని చేతిలో కఱ్ఱ ఆయెను. 
నిర్గమ 4:5 ఆయన దానిచేత వారు తమ పతరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా అబ్రాహాము దేవుడు 
ఇస్తాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు ప్రతాక్ష్మాయెనని నముుదుర్నెను. 
నిర్గమ 4:6 మరియు యెహోవా నీ చ్చయిా నీ రొముున ఉాంచుకొనుమనగా, అతడు తన చ్చయిా 
రొముున ఉాంచుకొని దాని వెలుప్లికి తీసినప్తపడు ఆ చ్చయిా కుషఠముగలదై హిమమువలె తెలలగా 
ఆయెను. 
నిర్గమ 4:7 తరువాత ఆయన నీ చ్చయిా మర్ల నీ రొముున ఉాంచుకొనుమనగా, అతడు తన చ్చయిా 
మర్ల తన రొముున ఉాంచుకొని తన రొముునుాండి వెలుప్లికి తీసినప్తపడు అది అతని మగలిన 
శరీర్మువలె ఆయెను. 
నిర్గమ 4:8 మరియు ఆయన వారు నినున నముక, మొదట్ట సూచననుబటి్ట వినకపోయినయెడల 
రాండవ దానిబటి్ట విాందురు. 
నిర్గమ 4:9 వారు ఈ రాండు సూచనలనుబటి్ట నముక నీమాట్ వినకపోయినయెడల నీవు కొాంచ్చము 
ఏట్ట నీళ్లల తీసి యెాండిన నేలమీద పోయవలెను. అప్తపడు నీవు ఏట్టలోనుాండి తీసిన నీళ్లల పడినేలమీద 
ర్కుమగుననెను. 
నిర్గమ 4:10 అప్తపడు మ్యషే ప్రభువా, ఇాంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాస్థనితో 
మాట్లాడినప్పట్టనుాండి యైనను, నేను మాట్ నేర్పరిని కను, నేను నోట్టమాాందాము 
న్యలుకమాాందాము గలవాడనని యెహోవాతో చ్చప్పగా 
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నిర్గమ 4:11 యెహోవా మానవునకు నోరిచిినవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని చ్చవిట్టవానినేగాని 
దృషిిగలవానినేగాని గ్రుడిువానినేగాని ప్తటి్టాంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా. 
నిర్గమ 4:12 కబటి్ట వెళ్లలము, నేను నీ నోట్టకి తోడైయుాండి, నీవు ఏమ ప్లుకవలసినది నీకు 
బోధిాంచ్చదనని అతనితో చ్చపెపను. 
నిర్గమ 4:13 అాందుకతడు అయోా ప్రభువా, నీవు ప్ాంప్ తలాంచినవానినే ప్ాంప్తమనగా 

నిర్గమ 4:14 ఆయన మ్యషేమీద కోప్ప్డి లేవీయుడగు నీ అననయైన అహ్రోను లేడా? అతడు 
బాగుగా మాట్లాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున ఎదురొిన వచుిచున్యనడు, అతడు 
నినున చూచి తన హ్ృదయమాందు సాంతోషిాంచును; 
నిర్గమ 4:15 నీవు అతనితో మాట్లాడి అతని నోట్టకి మాట్లు అాందిాంచవలెను, నేను నీ నోట్టకి అతని 
నోట్టకి తోడైయుాండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధిాంచ్చదను. 
నిర్గమ 4:16 అతడే నీకు బదులు జనులతో మాట్లాడును, అతడే నీకు నోరుగానుాండును, నీవు 
అతనికి దేవుడవుగా ఉాందువు. 
నిర్గమ 4:17 ఈ కఱ్ఱను చేతప్టికొని దానితో ఆ సూచక క్రియలు చేయవలెనని చ్చపెపను. 
నిర్గమ 4:18 అటతరువాత మ్యషే బయలుదేరి తన మామయైన యిత్రో యొదదకు తిరిగ వెళ్లల 
సెలవైనయెడల నేను ఐగుప్తులోనునన న్య బాంధువుల యొదదకు మర్ల పోయి వారిాంక సజీవులై 
యున్యనరేమ్య చూచ్చదనని అతనితో చ్చప్పగా ఇత్రో - క్షేమముగా వెళ్లలమని మ్యషేతో అనెను 

నిర్గమ 4:19 అాంతట్ యెహోవా నీ ప్రాణమును వెదకిన మనుష్యాలాందరు చనిపోయిరి గనుక 
ఐగుప్తుకు తిరిగ వెళ్లలమని మదాానులో మ్యషేతో చ్చప్పగా, 
నిర్గమ 4:20 మ్యషే తన భార్ాను తన కుమారులను తీసికొని గాడిదమీద నెకిిాంచుకొని ఐగుప్తుకు 
తిరిగ వెళ్లలను. మ్యషే దేవుని కఱ్ఱను తనచేత ప్టికొనిపోయెను. 
నిర్గమ 4:21 అప్తపడు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు ఐగుప్తునాందు తిరిగ చేరిన తరువాత, 
చేయుట్కు నేను నీకిచిిన మహ్తాిర్ాములనినయు ఫరో యెదుట్ చేయవలెను స్థమీ అయితే నేను 
అతని హ్ృదయమును కఠినప్ర్చ్చదను, అతడు ఈ జనులను పోనియాడు  
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నిర్గమ 4:22 అప్తపడు నీవు ఫరోతో ఇశ్రాయేలు న్య కుమారుడు, న్య జేాషఠప్తత్రుడు; 
నిర్గమ 4:23 ననున సేవిాంచునటల న్య కుమారుని పోనిముని నీకు ఆజ్ఞాపాంచుచున్యనను; వాని 
ప్ాంప్నొలలనియెడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని, నీ జేాషఠప్తత్రుని చాంపెదనని యెహోవా 
సెలవిచుిచున్యనడని అతనితో చ్చప్తపమనెను. 
నిర్గమ 4:24 అతడు పోవు మార్గమున సత్రములో యెహోవా అతనిని ఎదురొిని అతని చాంప్చూడగా 

నిర్గమ 4:25 సిపోపరా వాడిగల రాయి తీసికొని తన కుమారునికి స్థననతిచేసి అతని పాదములయొదద 
అది ప్డవేసి నిజముగా నీవు న్యకు ర్కుసాంబాంధమైన పెనిమట్టవైతివనెను; అాంతట్ ఆయన అతనిని 
విడిచ్చను. 
నిర్గమ 4:26 అప్తపడు ఆమె ఈ స్థననతినిబటి్ట నీవు న్యకు ర్కుసాంబాంధమైన పెనిమట్టవైతివనెను. 
నిర్గమ 4:27 మరియు యెహోవా మ్యషేను ఎదురొినుట్కు అర్ణాములోనికి వెళ్లలమని అహ్రోనుతో 
చ్చప్పగా అతడు వెళ్లల దేవుని ప్ర్వతమాందు అతని కలిసికొని అతని ముదుదపెటికొనెను. 
నిర్గమ 4:28 అప్తపడు మ్యషే తనున ప్ాంపన యెహోవా ప్లుకుమనన మాట్లనినట్టని, ఆయన 
చేయన్యజ్ఞాపాంచిన సూచక క్రియలనినట్టని అహ్రోనుకు తెలిపెను. 
నిర్గమ 4:29 తరువాత మ్యషే అహ్రోనులు వెళ్లల ఇశ్రాయేలీయుల పెదదలనాందరిని పోగుచేసి, 
నిర్గమ 4:30 యెహోవా మ్యషేతో చ్చపపన మాట్లనినయు అహ్రోను వివరిాంచి, జనులయెదుట్ ఆ 
సూచక క్రియలను చేయగా జనులు నమురి. 
నిర్గమ 4:31 మరియు యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులను చూడవచిి తమ బాధను కనిపెటెినను మాట్ 
జనులు విని తలవాంచుకొని నమస్తిర్ము చేసిరి.  
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నిర్గమ 5:1 తరువాత మ్యషే అహ్రోనులు వచిి ఫరోను చూచి ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 
అర్ణాములో న్యకు ఉతావము చేయుట్కు న్య జనమును పోనిముని ఆజ్ఞాపాంచుచున్యనడనిరి. 
నిర్గమ 5:2 ఫరో నేను అతని మాట్ విని ఇశ్రాయేలీయులను పోనిచుిట్కు యెహోవా ఎవడు? నేను 
యెహోవాను ఎరుగను, ఇశ్రాయేలీయులను పోనీయననెను. 
నిర్గమ 5:3 అప్తపడు వారు హెబ్రీయుల దేవుడు మముును ఎదురొినెను, సెలవైనయెడల మేము 
అర్ణాములోనికి మూడు దినముల ప్రయాణమాంత దూర్ముపోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు బలి 
అరిపాంచుదుము; లేనియెడల ఆయన మామీద తెగులుతోనైనను ఖడగముతోనైనను ప్డునేమ్య అనిరి 

నిర్గమ 5:4 అాందుకు ఐగుప్తు రాజు మ్యషే అహ్రోనూ, ఈ జనులు తమ ప్నులను చేయకుాండ మీరేల 
ఆప్తచున్యనరు? మీ బరువులు మ్యయుట్కు పాండనెను. 
నిర్గమ 5:5 మరియు ఫరో ఇదిగో ఈ జనము ఇప్తపడు విసురిాంచియుననది; వారు తమ బరువులను 
విడిచి తీరికగా నుాండునటల మీరు చేయుచున్యనర్ని వారితో అనెను. 
నిర్గమ 5:6 ఆ దినమున ఫరో ప్రజలపైనునన కర్ానియామకులకును వారి న్యయకులకును ఇటల 
ఆజ్ఞాపాంచ్చను 

నిర్గమ 5:7 ఇటకలు చేయుట్కు మీరు ఇకమీదట్ ఈ జనులకు గడిు ఇయాకూడదు, వారు వెళ్లల తామే 
గడిు కూరుికొనవలెను. 
నిర్గమ 5:8 అయినను వారు ఇదివర్కు చేసిన యిటకల లెకినే వారిమీద మ్యప్వలెను, దానిలో 
ఏమాత్రమును తకుివ చేయవదుద; వారు సోమరులు గనుక మేము వెళ్లల మా దేవునికి బలినరిపాంచుట్కు 
సెలవిముని మొఱ్ పెటిచున్యనరు 

నిర్గమ 5:9 ఆ మనుష్యాలచేత ఎకుివ ప్ని చేయిాంప్వలెను, దానిలో వారు కషిప్డవలెను, 
అబదిప్తమాట్లను వారు లక్ష్యపెటి్కూడదనెను. 
నిర్గమ 5:10 కబటి్ట ప్రజలు కర్ానియామకులును వారి న్యయకులును పోయి ప్రజలను చూచి నేను 
మీకు గడిు ఇయాను; 
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నిర్గమ 5:11 మీరు వెళ్లల మీకు గడిు యెకిడ దొర్కునో అకిడ మీరే సాంపాదిాంచుకొనుడి, అయితే మీ 
ప్నిలో నేమాత్రమును తకుివ చేయబడదని ఫరో సెలవిచ్చిననిరి. 
నిర్గమ 5:12 అప్తపడు ప్రజలు గడిుకి మారుగా కొయాకలు కూరుిట్కు ఐగుప్తు దేశమాందాంతట్ను 
చ్చదిరిపోయిరి. 
నిర్గమ 5:13 మరియు కర్ానియామకులు వారిని తవర్పెటి్ట గడిు ఉననప్పట్టవలెనే యేన్యట్టప్ని ఆన్యడే 
ముగాంచుడనిరి. 
నిర్గమ 5:14 ఫరో కర్ానియామకులు తాము ఇశ్రాయేలీయులలో వారిమీద ఉాంచిన న్యయకులను 
కొటి్ట ఎప్పట్టవలె మీ లెకిచొప్తపన ఇటకలను నినన నేడు మీరు ఏల చేయిాంచలేదని అడుగగా 

నిర్గమ 5:15 ఇశ్రాయేలీయుల న్యయకులు ఫరోయొదదకు వచిి తమ దాస్థలయెడల తమరాందుకిటల 
జరిగాంచుచున్యనరు? 

నిర్గమ 5:16 తమ దాస్థలకు గడిునియారు అయితే ఇటకలు చేయుడని మాతో చ్చప్తపచున్యనరు; 
చితుగాంచుము, వారు తమరి దాస్థలను కొటిచున్యనరు; అయితే తపపదము తమరి ప్రజలయాందే 
యుననదని మొఱ్పెటి్టరి. 
నిర్గమ 5:17 అాందుకతడు మీరు సోమరులు మీరు సోమరులు అాందుచేత మేము వెళ్లల యెహోవాకు 
బలినరిపాంచుట్కు సెలవిముని మీర్డుగుచున్యనరు. 
నిర్గమ 5:18 మీరు పాండి, ప్నిచేయుడి, గడిు మీకియాబడదు, అయితే ఇటకల లెకి మీర్ప్పగాంప్క 
తప్పదని చ్చపెపను. 
నిర్గమ 5:19 మీ ఇటకల లెకిలో నేమాత్రమును తకుివ చేయవదుద, ఏన్యట్ట ప్ని ఆన్యడే చేయవలెనని 
రాజు సెలవియాగా, ఇశ్రాయేలీయుల న్యయకులు తాము దుర్వసులో ప్డియుననటల తెలిసికొనిరి. 
నిర్గమ 5:20 వారు ఫరోయొదదనుాండి బయలుదేరి వచుిచు, తముును ఎదురొినుట్కు దారిలో 
నిలిచియునన మ్యషే అహ్రోనులను కలిసికొని 
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నిర్గమ 5:21 యెహోవా మముు చూచి న్యాయము తీరుినుగాక; ఫరో యెదుట్ను అతని దాస్థల 
యెదుట్ను మముును అసహుాలనుగా చేసి మముు చాంప్తట్కై వారిచేతికి ఖడగమచిితిర్ని వారితో 
అనగా 

నిర్గమ 5:22 మ్యషే యెహోవా యొదదకు తిరిగవెళ్లల ప్రభువా, నీవేల ఈ ప్రజలకు కీడు చేసితివి? ననేనల 
ప్ాంపతివి? 

నిర్గమ 5:23 నేను నీ పేర్ట్ మాట్లాడుట్కు ఫరో యొదదకు వచిినప్పట్టనుాండి అతడు ఈ జనులకు 
కీడే చేయుచున్యనడు, నీ జనులను నీవు విడిపాంప్ను లేదనెను.  
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నిర్గమ 6:1 అాందుకు యెహోవా ఫరోకు నేను చేయబోవుచునన దానిని నీవు నిశియముగా చూచ్చదవు; 
బలమైన హ్సుముచేత అతడు వారిని పోనిచుిను, బలమైన హ్సుముచేతనే అతడు తన దేశములోనుాండి 
వారిని తోలివేయునని మ్యషేతో అనెను 

నిర్గమ 6:2 మరియు దేవుడు మ్యషేతో ఇట్లనెను నేనే యెహోవాను; 
నిర్గమ 6:3 నేను సర్వశకిుగల దేవుడను పేరున అబ్రాహాము ఇస్తాకు యాకోబులకు ప్రతాక్ష్మైతిని 
కని, యెహోవా అను న్య న్యమమున నేను వారికి తెలియబడలేదు. 
నిర్గమ 6:4 మరియు వారు ప్ర్వాసము చేసిన దేశమగు కన్యనుదేశమును వారికిచుిట్కు న్య 
నిబాంధనను వారితో సిుర్ప్ర్చితిని. 
నిర్గమ 6:5 ఐగుపీుయులు దాసతవమునకు లోప్ర్చియునన ఇశ్రాయేలీయుల మూలుగును విని న్య 
నిబాంధనను జ్ఞాప్కము చేసికొనియున్యనను. 
నిర్గమ 6:6 కబటి్ట నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఈలాగు చ్చప్తపము నేనే యెహోవాను; నేను ఐగుపీుయులు 
మ్యయిాంచు బరువుల క్రిాందనుాండి మముును వెలుప్లికి ర్పపాంచి, వారి దాసతవములోనుాండి మముును 
విడిపాంచి, న్య బాహువు చాప గొప్ప తీరుపలుతీరిి మముును విడిపాంచి, 
నిర్గమ 6:7 మముును న్యకు ప్రజలగా చేరుికొని మీకు దేవుడనైయుాందును. అప్తపడు ఐగుపీుయుల 
బరువు క్రిాందనుాండి మముును వెలుప్లికి ర్పపాంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని మీరు 
తెలిసికొాందురు. 
నిర్గమ 6:8 నేను అబ్రాహాము ఇస్తాకు యాకోబులకు ఇచ్చిదనని చ్చయిా యెతిు ప్రమాణము చేసిన 
దేశములోనికి మముును ర్పపాంచి దాని మీకు స్తవసుయముగా ఇచ్చిదను; నేను యెహోవానని 
చ్చప్తపమనగా  
నిర్గమ 6:9 మ్యషే ఇశ్రాయేలీయులతో ఆలాగు చ్చపెపను. అయితే వారు మనోవాాకులమునుబటి్టయు 
కఠిన దాసతవమునుబటి్టయు మ్యషే మాట్ వినరైరి. 
నిర్గమ 6:10 మరియు యెహోవా మ్యషేతో నీవు లోప్లికి వెళ్లల,  
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నిర్గమ 6:11 ఐగుప్తు రాజైన ఫరోతో ఇశ్రాయేలీయులను తన దేశములోనుాండి వెలుప్లికి 
పోనియావలెనని అతనితో చ్చప్తపమనెను. 
నిర్గమ 6:12 అప్తపడు మ్యషే చితుగాంచుము, ఇశ్రాయేలీయులే న్య మాట్ వినలేదు; మాట్మాాందాము 
గలవాడనగు న్య మాట్ ఫరో యెటల వినునని యెహోవా సనినధిని ప్లికెను. 
నిర్గమ 6:13 మరియు యెహోవా మ్యషే అహ్రోనులతో నిట్లనెను ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు 
దేశములోనుాండి తాము వెలుప్లికి ర్పపాంచుట్కై ఇశ్రాయేలీయుల యొదదకును ఫరో యొదదకును 
వెళ్లవలెనని వారి కజ్ఞాపాంచ్చను. 
నిర్గమ 6:14 వారి పతరుల కుటాంబముల మూలప్తరుష్యలు ఎవర్నగా, ఇశ్రాయేలు జేాషఠ 
కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హ్నోకు ప్లుల హెస్రోను కరీు; వీరు రూబేను కుటాంబములు. 
నిర్గమ 6:15 షిమ్యాను కుమారులు యెమూయేలు యామీను ఓహ్దు యాకీను సోహ్రు కన్యను స్త్రీకి 
కుమారుడైన షావూలు; వీరు షిమ్యాను కుటాంబములు. 
నిర్గమ 6:16 లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వాంశ్శవళ్లల చొప్తపన ఏవేవనగా, గెరోోను కహాత్త 
మెరారి. లేవి నూట్ ముప్పది యేడేాండుల బ్రదికెను. 
నిర్గమ 6:17 గెరోోను కుమారులు వారి వారి వాంశ్శవళ్లల చొప్తపన లిబ్నన షిమీ. 
నిర్గమ 6:18 కహాత్త కుమారులు అమ్రాము ఇస్తారు హెబ్రోను ఉజీీయేలు. కహాత్త నూట్ ముప్పది 
మూడేాండుల బ్రదికెను. 
నిర్గమ 6:19 మెరారి కుమారులు మహ్లి మూషి; వీరు తమ తమ వాంశ్శవళ్లల చొప్తపన లేవి 
కుటాంబములు. 
నిర్గమ 6:20 అమ్రాము తన మేనతుయైన యోకెబెదును పెాండిల చేసికొనెను; ఆమె అతనికి అహ్రోనును 
మ్యషేను కనెను. అమ్రాము నూట్ ముప్పది యేడేాండుల బ్రదికెను. 
నిర్గమ 6:21 ఇస్తారు కుమారులు కోర్హు నెపెగు జిఖ్రీ 

నిర్గమ 6:22 ఉజీీయేలు కుమారులు మషాయేలు ఎలాాఫ్తను సిత్రీ. 
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నిర్గమ 6:23 అహ్రోను అమీున్యదాబు కుమారుయు నయసోాను సహోదరియునైన ఎలీషెబను పెాండిల 
చేసికొనెను. ఆమె అతనికి న్యదాబును అబ్నహును ఎలియాజరును ఈతామారును కనెను. 
నిర్గమ 6:24 కోర్హు కుమారులు అసీారు ఎలాిన్య అబ్నయా స్తప్త; వీరు కోర్హీయుల 
కుటాంబములు. 
నిర్గమ 6:25 అహ్రోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పూతీయేలు కుమారులలో ఒకతెను పెాండిల 
చేసికొనెను. ఆమె అతనికి ఫీనెహాస్థను కనెను; వీరు తమ తమ కుటాంబముల చొప్తపన లేవీయుల 
పతరుల మూలప్తరుష్యలు 

నిర్గమ 6:26 ఇశ్రాయేలీయులను వారి సేనల చొప్తపన ఐగుప్తు దేశములోనుాండి వెలుప్లికి 
ర్పపాంచుడని యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచిన అహ్రోను మ్యషేలు వీరు. 
నిర్గమ 6:27 ఇశ్రాయేలీయలను ఐగుప్తులోనుాండి వెలుప్లికి ర్పపాంచవలెనని ఐగుప్తు రాజైన ఫరోతో 
మాట్లాడిన వారు వీరు; ఆ మ్యషే అహ్రోనులు వీరే. 
నిర్గమ 6:28 ఐగుప్తు దేశములో యెహోవా మ్యషేతో మాట్లాడిన దినమున 

నిర్గమ 6:29 యెహోవా నేను యెహోవాను; నేను నీతో చ్చప్తపనది యావత్తు నీవు ఐగుప్తు రాజైన ఫరోతో 
ప్లుకుమని మ్యషేతో చ్చప్పగా 

నిర్గమ 6:30 మ్యషే చితుగాంచుము; నేను మాట్మాాందాము గలవాడను, ఫరో న్య మాట్ యెటల 
వినునని యెహోవా సనినధిని ప్లికెను.  
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నిర్గమ 7:1 కగా యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను ఇదిగో నినున ఫరోకు దేవునిగా నియమాంచితిని; నీ 
అనన అహ్రోను నీకు ప్రవకుగా నుాండును. 
నిర్గమ 7:2 నేను నీకజ్ఞాపాంచునది యావత్తు నీవు ప్లుకవలెను. ఫరో తన దేశములోనుాండి 
ఇశ్రాయేలీయులను పోనియావలెనని నీ అననయైన అహ్రోను అతనితో చ్చప్తపను; 
నిర్గమ 7:3 అయితే నేను ఫరో హ్ృదయమును కఠినప్రిచి, ఐగుప్తు దేశములో న్య సూచక క్రియలను 
న్య మహ్తాిర్ాములను విసురిాంప్చేసెదను. 
నిర్గమ 7:4 ఫరో మీ మాట్ వినడు గాని నేను న్య చ్చయిా ఐగుప్తుమీద వేసి గొప్ప తీరుపలచేత న్య 
సేనలను ఇశ్రాయేలీయులైన న్య ప్రజలను ఐగుప్తు దేశములోనుాండి వెలుప్లికి ర్పపాంచ్చదను. 
నిర్గమ 7:5 నేను ఐగుప్తుమీద న్య చ్చయిా చాప ఇశ్రాయేలీయులను వారి మధానుాండి ర్పపాంప్గానే నేను 
యెహోవానని ఐగుపీుయులు తెలిసికొాందుర్నెను. 
నిర్గమ 7:6 మ్యషే అహ్రోనులు యెహోవా తమకు ఆజ్ఞాపాంచినటల చేసిరి, ఆలాగుననే చేసిరి. 
నిర్గమ 7:7 వారు ఫరోతో మాట్లాడినప్తపడు మ్యషేకు ఎనుబదియేాండుల, అహ్రోనుకు ఎనుబది మూడు 
ఏాండుల. 
నిర్గమ 7:8 మరియు యెహోవా మ్యషే అహ్రోనులతో ఇట్లనెను ఫరో మీ శకిు చూప్తట్కై ఒక 
మహ్తాిర్ాము కనుప్ర్చుడని మీతో చ్చప్తపనప్తపడు  
నిర్గమ 7:9 నీవు అహ్రోనును చూచి నీ కఱ్ఱను ప్టికొని ఫరో యెదుట్ దాని ప్డవేయుమనుము; అది 
సర్పమగును.  
నిర్గమ 7:10 కబటి్ట మ్యషే అహ్రోనులు ఫరోయొదదకు వెళ్లల యెహోవా తమకజ్ఞాపాంచినటల చేసిరి. 
అహ్రోను ఫరో యెదుట్ను అతని సేవకుల యెదుట్ను తన కఱ్ఱను ప్డవేయగానే అది సర్పమాయెను.  
నిర్గమ 7:11 అప్తపడు ఫరో తన విదావాంస్థలను మాంత్రజుాలను పలిపాంచ్చను. ఐగుప్తు 
శకునగాాండ్రుకూడ తమ మాంత్రములచేత ఆలాగే చేసిరి. 
నిర్గమ 7:12 వారిలో ప్రతివాడును తన కఱ్ఱను ప్డవేసినప్తపడు అది సర్పమాయెనుగాని అహ్రోను కఱ్ఱ 
వారి కఱ్ఱలను మాంగవేయగా 
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నిర్గమ 7:13 యెహోవా చ్చపపనటి ఫరో హ్ృదయము కఠినమాయెను గనుక అతడు వారి మాట్ 
వినకపోయెను. 
నిర్గమ 7:14 తరువాత యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను ఫరో హ్ృదయము కఠినమైనది, అతడు ఈ 
ప్రజలను పోనియానొలలడాయెను 

నిర్గమ 7:15 ప్రొదుదన నీవు ఫరోయొదదకు వెళ్లలము, ఇదిగో అతడు ఏట్టదరికి పోవును. నీవు అతనిని 
ఎదురొినుట్కు ఏట్టయొడుున నిలిచి పాముగా చేయబడిన కఱ్ఱను చేతప్టికొని 

నిర్గమ 7:16 అతని చూచి అర్ణామాందు ననున సేవిాంచుట్కై న్య ప్రజలను పోనిముని ఆజ్ఞాపాంచుట్కు 
గాను హెబ్రీయుల దేవుడైన యెహోవా ననున నీయొదదకు ప్ాంపెను. నీవు ఇదివర్కు వినకపోతివి. 
నిర్గమ 7:17 కగా యెహోవా ఆజ ా ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటి్ట నీవు తెలిసికొాందువని 
యెహోవా చ్చప్తపచున్యనడు. ఇదిగో న్యచేతిలోనునన యీ కఱ్ఱతో నేను ఏట్ట నీట్టని కొటిదును అది 
ర్కుముగా మార్ిబడును. 
నిర్గమ 7:18 ఏట్టలోని చేప్లు చచుిను, ఏరు కాంప్తకొటిను, ఏట్ట నీళ్లల త్రాగుట్కు ఐగుపీుయులు 
అసహ్ాప్డుదుర్ని చ్చప్తపమనెను. 
నిర్గమ 7:19 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు అహ్రోనుతో నీకఱ్ఱను ప్టికొని ఐగుప్తు 
జలములమీద, అనగా వారి నదులమీదను వారి కలువలమీదను, వారి చ్చరువులమీదను, వారి నీట్ట 
గుాంట్లనినట్టమీదను నీ చ్చయిా చాప్తము; అవి ర్కుమగును; ఐగుప్తు దేశమాందాంతట్ను మ్రాను 
పాత్రలలోను రాతి పాత్రలలోను ర్కుము ఉాండునని అతనితో చ్చప్తపమనెను. 
నిర్గమ 7:20 యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచినటల మ్యషే అహ్రోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో యెదుట్ను అతని 
సేవకుల యెదుట్ను తన కఱ్ఱను పైకెతిు ఏట్టనీళ్లను కొటి్గా ఏట్ట నీళ్లనినయు ర్కుముగా మార్ిబడెను. 
నిర్గమ 7:21 ఏట్టలోని చేప్లు చచ్చిను, ఏరు కాంప్తకొటెిను, ఐగుపీుయులు ఏట్ట నీళ్లల త్రాగలేకపోయిరి, 
ఐగుప్తు దేశమాందాంతట్ ర్కుము ఉాండెను. 
నిర్గమ 7:22 ఐగుప్తు శకునగాాండ్రుకూడ తమ మాంత్రములవలన అటల చేయగా యెహోవా చ్చపపనటి 
ఫరో హ్ృదయము కఠినమాయెను, అతడు మ్యషే అహ్రోనుల మాట్ వినకపోయెను. 
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నిర్గమ 7:23 జరిగన దానిని మనస్థాన పెటి్క ఫరో తిరిగ తన యిాంట్టకి వెళ్లలను. 
నిర్గమ 7:24 అయితే ఐగుపీుయులాందరు ఏట్ట నీళ్లల త్రాగలేక త్రాగు నీళ్లకొర్కు ఏట్ట ప్రకిలను త్రవివరి. 
నిర్గమ 7:25 యెహోవా ఏట్టని కొటి్ట యేడు దినములైన    
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నిర్గమ 8:1 యెహోవా ఏట్టని కొటి్ట యేడు దినములైన తరువాత యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు 
ఫరోయొదదకు వెళ్లల అతనితో ననున సేవిాంచుట్కు న్య జనులను పోనిముు; 
నిర్గమ 8:2 నీవు వారిని పోనియానొలలనియెడల ఇదిగో నేను నీ పలిమేర్లనినట్టని కప్పలచేత 
బాధిాంచ్చదను. 
నిర్గమ 8:3 ఏట్టలో కప్పలు విస్తుర్ముగా ప్తటిను; అవి నీ యిాంట్ నీ ప్డకగదిలోనికి నీ 
మాంచముమీదికి నీ సేవకుల యిాండలలోనికి నీ జనులమీదికి నీ పయిలలోనికి నీ పాండి పస్థకు 
తొట్లలోనికి ఎకిి వచుిను; 
నిర్గమ 8:4 ఆ కప్పలు నీమీదికి నీ జనులమీదికి నీ సేవకులాందరిమీదికి వచుినని యెహోవా 
సెలవిచుిచున్యనడని చ్చప్తపమనెను. 
నిర్గమ 8:5 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు అహ్రోనును చూచి నీ కఱ్ఱ ప్టికొని 
యేట్టపాయల మీదను కలువల మీదను చ్చరువుల మీదను నీ చ్చయిా చాప ఐగుప్తు దేశముమీదికి 
కప్పలను రాజేయుమని అతనితో చ్చప్తపమనగా 

నిర్గమ 8:6 అహ్రోను ఐగుప్తు జలములమీద తన చ్చయిా చాపెను; అప్తపడు కప్పలు ఎకిివచిి ఐగుప్తు 
దేశమును కపెపను. 
నిర్గమ 8:7 శకునగాాండ్రుకూడ తమ మాంత్రములవలన అలాగు చేసి ఐగుప్తు దేశముమీదికి కప్పలను 
రాజేసిరి. 
నిర్గమ 8:8 అప్తపడు ఫరో మ్యషే అహ్రోనులను పలిపాంచి న్యయొదదనుాండి న్య జనులయొదదనుాండి ఈ 
కప్పలను తొలగాంచుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి, అప్తపడు యెహోవాకు బలి అరిపాంచుట్కు ఈ 
ప్రజలను అగతాముగా పోనిచ్చిదననెను 

నిర్గమ 8:9 అాందుకు మ్యషే ననున గెలిచినటిగా నీవు అతిశయిాంప్వచుిను, ఈ కప్పల శేషము 
ఏట్టలోనే ఉాండునటలను అవి నీమీదను నీ యిాండలలోను ఉాండకుాండ చాంప్బడునటలను నీ కొర్కును నీ 
సేవకుల కొర్కును నీ ప్రజల కొర్కును నేనెప్తపడు వేడుకొనవలెనో చ్చప్తపమని అతడు ఫరోను అడుగగా 
అతడు రేపే అనెను 



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   నిర్గ మకాండము 

Page 33 of 177 

నిర్గమ 8:10 అాందుకతడు మా దేవుడైన యెహోవా వాంట్ట వారవరును లేరు అని నీవు తెలిసికొనునటల 
నీ మాట్ చొప్తపన జరుగును; 
నిర్గమ 8:11 అనగా కప్పలు నీయొదదనుాండియు నీ యిాండలలోనుాండియు నీ సేవకులయొదదనుాండియు 
నీ ప్రజలయొదదనుాండియు తొలగపోవును; అవి యేట్టలోనే ఉాండుననెను. 
నిర్గమ 8:12 మ్యషే అహ్రోనులు ఫరోయొదదనుాండి బయలువెళ్లలనప్తపడు యెహోవా ఫరోమీదికి 
రాజేసిన కప్పల విషయములో మ్యషే అతనికొర్కు మొఱ్పెటి్గా 

నిర్గమ 8:13 యెహోవా మ్యషే మాట్ చొప్తపన చేసెను గనుక ఇాండలలోనేమ వెలుప్లనేమ 
పలములలోనేమ కప్పలు ఉాండకుాండ చచిిపోయెను. 
నిర్గమ 8:14 జనులు వాట్టని కుప్పలుగా చేసినప్తపడు భూమ కాంప్తకొటెిను. 
నిర్గమ 8:15 ఫరో ఉప్శమనము కలుగుట్ చూచి యెహోవా సెలవిచిినటి తన హ్ృదయమును 
కఠినప్ర్చుకొని వారి మాట్ వినకపోయెను. 
నిర్గమ 8:16 అాందుకు యెహోవా మ్యషేతో నీవు నీ కఱ్ఱ చాప యీ దేశప్త ధూళ్లని కొటిము. అది 
ఐగుప్తు దేశమాందాంతట్ను పేలగునని అహ్రోనుతో చ్చప్తపమనగా వారు అటల చేసిరి. 
నిర్గమ 8:17 అహ్రోను తన కఱ్ఱను ప్టికొని చ్చయిా చాప ఆ దేశప్త ధూళ్లని కొటి్టనప్తపడు పేలు 
మనుష్యాలమీదను జాంత్తవులమీదను ఉాండెను; ఐగుప్తు దేశమాందాంతట్ను ఆ దేశప్త ధూళ్ల అాంతయు 
పేలాయెను 

నిర్గమ 8:18 శకునగాాండ్రుకూడ పేలను ప్తటి్టాంచవలెనని తమ మాంత్రములచేత అటల చేసిరి గాని అది 
వారివలన కకపోయెను. పేలు మనుష్యాలమీదను జాంత్తవులమీదను ఉాండగా 

నిర్గమ 8:19 శకునగాాండ్రు ఇది దైవశకిు అని ఫరోతో చ్చపపరి. అయితే యెహోవా చ్చపపనటి ఫరో 
హ్ృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట్ వినకపోయెను. 
నిర్గమ 8:20 కబటి్ట యెహోవా మ్యషేతొ నీవు ప్రొదుదన లేచి ఫరో యెదుట్ నిలువుము, ఇదిగో అతడు 
ఏట్టయొదదకు పోవును. నీవు అతని చూచి ననున సేవిాంచుట్కు న్య ప్రజలను పోనిముు. 
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నిర్గమ 8:21 నీవు న్య ప్రజలను పోనియానియెడల చూడుము నేను నీ మీదికిని నీ సేవకుల మీదికిని నీ 
ప్రజలమీదికిని నీ యిాండలలోనికి ఈగల గుాంప్తలను ప్ాంపెదను; ఐగుపీుయుల యిాండులను వారునన 
ప్రదేశమును ఈగల గుాంప్తలతో నిాండియుాండును. 
నిర్గమ 8:22 మరియు భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని నీవు తెలిసికొనునటల, ఆ దినమున నేను 
న్య ప్రజలు నివసిాంచుచునన గోషెను దేశమును విన్యయిాంచ్చదను, అకిడ ఈగల గుాంప్తలుాండవు. 
నిర్గమ 8:23 న్య ప్రజలను నీ ప్రజలనుాండి ప్రతేాకప్ర్చ్చదను, రేప్త ఈ సూచక క్రియ జరుగునని 
యెహోవా సెలవిచిినటి నీవు చ్చప్పవలెననెను.  
నిర్గమ 8:24 యెహోవా ఆలాగు చేసెను. బాధకర్మైన ఈగల గుాంప్తలు ఫరో యిాంట్టలోకిని అతని 
సేవకుల యిాండలలోకిని వచిి ఐగుప్తు దేశమాంతట్ వాాపాంచ్చను. ఆ దేశము ఈగల గుాంప్తలవలన 
చ్చడిపోయెను. 
నిర్గమ 8:25 అప్తపడు ఫరో మ్యషే అహ్రోనులను పలిపాంచి మీరు వెళ్లల ఈ దేశములో మీ దేవునికి బలి 
అరిపాంచుడని వారితో చ్చప్పగా 

నిర్గమ 8:26 మ్యషే అటల చేయతగదు; మా దేవుడైన యెహోవాకు మేము అరిపాంచవలసిన బలి 
ఐగుపీుయులకు హేయము. ఇదిగో మేము ఐగుపీుయులకు హేయమైన బలిని వారి కనునలయెదుట్ 
అరిపాంచినయెడల వారు మముు రాళ్లతో కొటి్ట చాంప్తదురు గదా. 
నిర్గమ 8:27 మేము అర్ణాములోనికి మూడు దినముల ప్రయాణమాంత దూర్ముపోయి మా దేవుడైన 
యెహోవా మాకు సెలవిచిినటల ఆయనకు బలినరిపాంచుదుమనెను. 
నిర్గమ 8:28 అాందుకు ఫరో మీరు అర్ణాములో మీ దేవుడైన యెహోవాకు బలినరిపాంచుట్కు 
మముును పోనిచ్చిదను గాని దూర్ము పోవదుద; మరియు న్యకొర్కు వేడుకొనుడనెను. 
నిర్గమ 8:29 అాందుకు మ్యషే నేను నీయొదదనుాండి వెళ్లల రేప్త ఈ యీగల గుాంప్తలు 
ఫరోయొదదనుాండియు అతని సేవకులయొదదనుాండియు అతని జనులయొదదనుాండియు తొలగపోవునటల 
యెహోవాను వేడుకొాందును గాని యెహోవాకు బలి అరిపాంచుట్కు ఫరో జనులను పోనియాక ఇకను 
వాంచన చేయకూడదని చ్చపప 
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నిర్గమ 8:30 ఫరోయొదదనుాండి బయలువెళ్లల యెహోవాను వేడుకొనెను. 
నిర్గమ 8:31 యెహోవా మ్యషే మాట్ చొప్తపన చేయగా ఈగల గుాంప్తలు ఫరోయొదదనుాండియు అతని 
సేవకులయొదదనుాండియు అతని ప్రజలయొదదనుాండియు తొలగపోయెను; ఒకిట్టయైనను నిలువలేదు. 
నిర్గమ 8:32 అయితే ఫరో ఆ సమయమునకూడ తన హ్ృదయమును కఠినప్ర్చుకొని జనులను 
పోనియాడాయెను.  
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నిర్గమ 9:1 తరువాత యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు ఫరోయొదదకు వెళ్లల ననున సేవిాంచుట్కు న్య 
ప్రజలను పోనిముు. 
నిర్గమ 9:2 నీవు వారిని పోనియానొలలక ఇాంకను వారిని నిర్బాంధిాంచినయెడల 

నిర్గమ 9:3 ఇదిగో యెహోవా బాహుబలము పలములోనునన నీ ప్శువులమీదికిని నీ 
గుఱ్ఱములమీదికిని గాడిదలమీదికిని ఒాంటెలమీదికిని ఎదుదలమీదికిని గొఱ్ఱలమీదికిని వచుిను, మకిిలి 
బాధకర్మైన తెగులు కలుగును. 
నిర్గమ 9:4 అయితే యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల ప్శువులను ఐగుప్తు ప్శువులను వేరుప్ర్చును; 
ఇశ్రాయేలీయులకునన వాట్నినట్టలో ఒకిటైనను చావదని హెబ్రీయుల దేవుడగు యెహోవా 
సెలవిచుిచున్యనడని అతనితో చ్చప్తపమనెను 

నిర్గమ 9:5 మరియు యెహోవా కలము నిర్ణయిాంచి రేప్త యెహోవా ఈ దేశములో ఆ కర్ాము 
జరిగాంచుననెను. 
నిర్గమ 9:6 మరున్యడు యెహోవా ఆ కర్ాము చేయగా ఐగుపీుయుల ప్శువులనినయు చచ్చిను గాని 
ఇశ్రాయేలీయుల ప్శువులలో ఒకట్టయు చావలేదు. 
నిర్గమ 9:7 ఫరో ఆ సాంగతి తెలిసికొన ప్ాంపనప్తపడు ఇశ్రాయేలు ప్శువులలో ఒకట్టయు చావలేదు; 
అయినను అప్పట్టకిని ఫరో హ్ృదయము కఠినమైనాందున జనులను ప్ాంప్కపోయెను. 
నిర్గమ 9:8 కగా యెహోవా మీరు మీ పడికిళ్లనిాండ ఆవప్తబుగగ తీసికొనుడి, మ్యషే ఫరో 
కనునలయెదుట్ ఆకశమువైప్త దాని చలలవలెను. 
నిర్గమ 9:9 అప్తపడు అది ఐగుప్తు దేశమాంతట్ సననప్త ధూళ్లయై ఐగుప్తు దేశమాంతట్ 
మనుష్యాలమీదను జాంత్తవులమీదను పకుిలు పకుి దదుదరులగునని మ్యషే అహ్రోనులతో చ్చపెపను. 
నిర్గమ 9:10 కబటి్ట వారు ఆవప్తబుగగ తీసికొనివచిి ఫరో యెదుట్ నిలిచిరి. మ్యషే ఆకశమువైప్త 
దాని చలలగానే అది మనుష్యాలకును జాంత్తవులకును పకుిలు పకుి దదుదరులాయెను. 
నిర్గమ 9:11 ఆ దదుదరులవలన శకునగాాండ్రు మ్యషేయెదుట్ నిలువలేకపోయిరి ఆ దదుదరులు 
శకునగాాండ్రకును ఐగుపీుయులాందరికిని ప్తటెిను. 
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నిర్గమ 9:12 అయినను యెహోవా మ్యషేతో చ్చపపనటల యెహోవా ఫరో హ్ృదయమును కఠినప్ర్చ్చను, 
అతడు వారి మాట్ వినకపోయెను. 
నిర్గమ 9:13 తరువాత యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను హెబ్రీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు 
సెలవిచుిచున్యనడు; నీవు తెలలవార్గానే లేచిపోయి ఫరోయెదుట్ నిలిచి ననున సేవిాంచుట్కు న్య 
జనులను పోనిముు. 
నిర్గమ 9:14 సమసు భూమలో న్యవాంట్టవారవరును లేర్ని నీవు తెలిసికొనవలెనని ఈస్తరి నేను న్య 
తెగుళ్ళనినయు నీ హ్ృదయము నొచుినాంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ ప్రజలమీదికిని ప్ాంపెదను; 
నిర్గమ 9:15 భూమమీద నుాండకుాండ నీవు నశిాంచిపోవునటల నేను న్య చ్చయిా చాపయుాంట్టనేని 
నినునను నీ జనులను తెగులుతో కొటి్టవేసియుాందును. 
నిర్గమ 9:16 న్య బలమును నీకు చూప్తనటలను, భూలోకమాందాంతట్ న్య న్యమమును ప్రచుర్ము 
చేయునటలను ఇాందుకే నేను నినున నియమాంచితిని. 
నిర్గమ 9:17 నీవు ఇాంక న్య ప్రజలను పోనియానొలలక వారిమీద ఆతిశయప్డుచున్యనవు. 
నిర్గమ 9:18 ఇదిగో రేప్త ఈ వేళ్కు నేను మకిిలి బాధకర్మైన వడగాండలను కురిపాంచ్చదను; ఐగుప్త 
రాజాము స్తుపాంచిన దినము మొదలుకొని యిదివర్కు అాందులో అటి్ట వడగాండుల ప్డలేదు. 
నిర్గమ 9:19 కబటి్ట నీవు ఇప్తపడు ప్ాంప నీ ప్శువులను పలములలో నీకు కలిగనది యావత్తును 
తవర్గా భద్రము చేయుము. ఇాంట్టకి ర్పపాంప్బడక పలములో ఉాండు ప్రతి మనుష్యానిమీదను 
జాంత్తవుమీదను వడగాండుల కురియును, అప్తపడు అవి చచుినని చ్చప్తపమనెను. 
నిర్గమ 9:20 ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాట్కు భయప్డినవాడు తన సేవకులను తన ప్శువులను 
ఇాండలలోనికి తవర్గా ర్పపాంచ్చను. 
నిర్గమ 9:21 అయితే యెహోవా మాట్ లక్ష్యపెటి్నివాడు తన ప్నివారిని తన ప్శువులను పలములో 
ఉాండనిచ్చిను. 
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నిర్గమ 9:22 యెహోవా నీ చ్చయిా ఆకశమువైప్త చూప్తము; ఐగుప్తు దేశమాందలి మనుష్యాలమీదను 
జాంత్తవులమీదను పలముల కూర్లనినట్టమీదను వడగాండుల ఐగుప్తు దేశమాంతట్ ప్డునని మ్యషేతో 
చ్చపెపను. 
నిర్గమ 9:23 మ్యషే తన కఱ్ఱను ఆకశమువైప్త ఎతిునప్తపడు యెహోవా ఉరుములను వడగాండలను 
కలుగజేయగా పడుగులు భూమమీద ప్డుచుాండెను. యెహోవా ఐగుప్తు దేశముమీద వడగాండుల 
కురిపాంచ్చను. 
నిర్గమ 9:24 ఆలాగు వడగాండులను వడగాండలతో కలిసిన పడుగులును బహు బలమైనవాయెను. ఐగుప్తు 
దేశమాందాంతట్ను అది రాజామైనది మొదలుకొని యెననడును అటి్టవి కలుగలేదు. 
నిర్గమ 9:25 ఆ వడగాండుల ఐగుప్తు దేశమాందాంతట్ మనుష్యాలనేమ జాంత్తవులనేమ బయట్నుననది 
యావత్తును నశిాంప్చేసెను. వడగాండుల పలములోని ప్రతి కూర్ను చ్చడగొటెిను, పలములోని ప్రతి 
చ్చటిను విరుగగొటెిను. 
నిర్గమ 9:26 అయితే ఇశ్రాయేలీయులునన గోషెను దేశములో మాత్రము వడగాండుల ప్డలేదు. 
నిర్గమ 9:27 ఇది చూడగా ఫరో మ్యషే అహ్రోనులను పలువనాంప నేను ఈస్తరి పాప్ము 
చేసియున్యనను; యెహోవా న్యాయవాంత్తడు, నేనును న్య జనులును దురాురుగలము; 
నిర్గమ 9:28 ఇాంతమటికు చాలును; ఇకను బ్రహాుాండమైన ఉరుములు వడగాండుల రాకుాండునటల 
యెహోవాను వేడుకొనుడి, మముును పోనిచ్చిదను, మముును ఇకను నిలుప్నని వారితో చ్చప్పగా 

నిర్గమ 9:29 మ్యషే అతని చూచి నేను ఈ ప్టి్ణమునుాండి బయలువెళ్లగానే న్యచేత్తలు యెహోవావైప్త 
ఎతెుదను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ వడగాండులను ఇకమీదట్ ప్డవు. అాందువలన భూమ 
యెహోవాదని నీకు తెలియబడును. 
నిర్గమ 9:30 అయినను నీవును నీ సేవకులును ఇకను దేవుడైన యెహోవాకు భయప్డర్ని న్యకు 
తెలిసియుననదనెను. 
నిర్గమ 9:31 అప్తపడు జనుప్చ్చటల ప్తవువలు పూసెను, యవలచేలు వెనునలు వేసినవి గనుక జనుప్ 
యవలచేలును చ్చడగొటి్బడెను గాని 
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నిర్గమ 9:32 గోధుమలు మెర్ప్మొలకలు ఎదగనాందున అవి చ్చడగొటి్బడలేదు. 
నిర్గమ 9:33 మ్యషే ఫరోను విడిచి ఆ ప్టి్ణమునుాండి బయలువెళ్లల యెహోవావైప్త తనచేత్తలు 
ఎతిునప్తపడు ఆ యురుములును వడగాండులను నిలిచిపోయెను, వర్ోము భూమమీద కురియుట్ మానెను. 
నిర్గమ 9:34 అయితే ఫరో వర్ోమును వడగాండులను ఉరుములును నిలిచిపోవుట్ చూచి, అతడును 
అతని సేవకులును ఇాంక పాప్ము చేయుచు తమ హ్ృదయములను కఠినప్ర్చుకొనిరి. 
నిర్గమ 9:35 యెహోవా మ్యషే దావరా ప్లికినటల ఫరో హ్ృదయము కఠినమాయెను; అతడు 
ఇశ్రాయేలీయులను పోనియాకపోయెను.  
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నిర్గమ 10:1 కగా యెహోవా మ్యషేతో ఫరోయొదదకు వెళ్లలము. నేనే యెహోవానని మీరు 
తెలిసికొనునటలను, నేను చేయు సూచక క్రియలను ఐగుపీుయులయెదుట్ కనుప్ర్చుట్కు, నేను 
వారియెడల జరిగాంచిన వాట్టని వారియెదుట్ కలుగజేసిన సూచక క్రియలను 

నిర్గమ 10:2 నీవు నీ కుమారునికి నీ కుమారుని కుమారునికి ప్రచుర్ము చేయునటలను, నేను అతని 
హ్ృదయమును అతని సేవకుల హ్ృదయములను కఠినప్ర్చితిననెను. 
నిర్గమ 10:3 కబటి్ట మ్యషే అహ్రోనులు ఫరోయొదదకు వెళ్లల, అతనిని చూచి యీలాగు చ్చపపరి 
హెబ్రీయుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిినదేమనగా నీవు ఎన్యనళ్లవర్కు న్యకు లాంగనొలలక 
యుాందువు? ననున సేవిాంచుట్కు న్య జనులను పోనిముు. 
నిర్గమ 10:4 నీవు న్య జనులను పోనియానొలలనియెడల ఇదిగో రేప్త నేను మడతలను నీ 
ప్రాాంతములలోనికి ర్పపాంచ్చదను. 
నిర్గమ 10:5 ఎవడును నేలను చూడలేనాంతగా అవి దాని కప్తపను, తపపాంచుకొనిన శేషమును, అనగా 
వడగాండలదెబబను తపపాంచుకొని మగలిన దానిని అవి తినివేయును, పలములో మొలిచిన ప్రతి చ్చటిను 
తినును. 
నిర్గమ 10:6 మరియు అవి నీ యిాండలలోను నీ సేవకులాందరి యిాండలలోను ఐగుపీుయులాందరి 
యిాండలలోను నిాండిపోవును. నీ పతరులుగాని నీ పతామహులుగాని యీ దేశములో నుాండిన 
న్యట్నుాండి నేట్టవర్కు అటి్టవాట్టని చూడలేదని చ్చపప ఫరో యెదుట్నుాండి బయలువెళ్లలను. 
నిర్గమ 10:7 అప్తపడు ఫరో సేవకులు అతని చూచి ఎన్యనళ్లవర్కు వీడు మనకు ఉరిగా నుాండును? 
తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవిాంచుట్కు ఈ మనుష్యాలను పోనిముు; ఐగుప్తు దేశము నశిాంచినదని 
నీకిాంకను తెలియదా అనిరి 

నిర్గమ 10:8 మ్యషే అహ్రోనులు ఫరోయొదదకు మర్ల ర్పపాంప్బడగా అతడు మీరు వెళ్లల మీ దేవుడైన 
యెహోవాను సేవిాంచుడి; అాందుకు ఎవరవరు వెళ్లలదుర్ని వారినడిగెను. 
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నిర్గమ 10:9 అాందుకు మ్యషే మేము యెహోవాకు ప్ాండుగ ఆచరిాంప్వలెను గనుక మా కుమారులను 
మా కుమారులను మా మాందలను మా ప్శువులను వెాంట్బెటికొని మా పనన పెదదలతోకూడ 
వెళ్లలదమనెను 

నిర్గమ 10:10 అాందుకతడు యెహోవా మీకు తోడైయుాండున్య? నేను మముును మీ పలలలను 
పోనిచ్చిదన్య? ఇదిగో మీరు దురాలోచన గలవారు. 
నిర్గమ 10:11 ప్తరుష్యలైన మీరు మాత్రము వెళ్లల యెహోవాను సేవిాంచుడి; మీరు కోరినది అదే గదా 
అని వారితో అనగా ఫరో సముఖమునుాండి వారు వెళ్లగొటి్బడిరి. 
నిర్గమ 10:12 అప్తపడు యెహోవా మ్యషేతో మడతలు వచుినటల ఐగుప్తు దేశముమీద నీ చ్చయిా 
చాప్తము; అవి ఐగుప్తు దేశముమీదకి వచిి యీ దేశప్త పైరులనినట్టని, అనగా వడగాండుల పాడుచేయని 
వాట్టననినట్టని తినివేయునని చ్చపెపను 

నిర్గమ 10:13 మ్యషే ఐగుప్తు దేశముమీద తన కఱ్ఱను చాప్గా యెహోవా ఆ ప్గలాంతయు ఆ రాత్రి 
అాంతయు ఆ దేశముమీద తూరుపగాలిని విసర్జేసెను; ఉదయమాందు ఆ తూరుపగాలికి మడతలు 
వచ్చిను. 
నిర్గమ 10:14 ఆ మడతలు ఐగుప్తు దేశమాంతట్టమీదికి వచిి ఐగుప్తు సమసు ప్రాాంతములలో నిలిచ్చను. 
అవి మకిిలి బాధకర్మైనవి, అాంతకు మునుప్త అటి్ట మడతలు ఎప్తపడును ఉాండలేదు. తరువాత అటి్టవి 
ఉాండబోవు. అవి నేలాంతయు కపెపను. 
నిర్గమ 10:15 ఆ దేశమున చీకట్ట కమెును, ఆ దేశప్త కూర్గాయలనినట్టని ఆ వడగాండుల పాడుచేయని 
వృక్ష్ఫలములనినట్టని అవి తినివేసెను. ఐగుప్తు దేశమాంతట్ చ్చట్లలగాని పలముల కూర్యేగాని 
ప్చినిదేదియు మగలియుాండలేదు. 
నిర్గమ 10:16 కబటి్ట ఫరో మ్యషే అహ్రోనులను తవర్గా పలిపాంచి నేను మీ దేవుడైన యెహోవా 
యెడలను మీ యెడలను పాప్ము చేసితిని. 
నిర్గమ 10:17 మీరు దయచేసి, యీస్తరి మాత్రమే న్య పాప్ము క్ష్మాంచి, న్య మీదనుాండి యీ చావు 
మాత్రము తొలగాంచుమని మీ దేవుడైన యెహోవాను వేడుకొనుడనగా 
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నిర్గమ 10:18 అతడు ఫరోయొదదనుాండి బయలువెళ్లల యెహోవాను వేడుకొనెను. 
నిర్గమ 10:19 అప్తపడు యెహోవా గాలిని త్రిపప మహా బలమైన ప్డమట్టగాలిని విసర్జేయగా అది ఆ 
మడతలను కొాంచుపోయి ఎఱ్ఱసముద్రములో ప్డవేసెను. ఐగుప్తు సమసు ప్రాాంతములలో ఒకి 
మడతయైనను నిలువలేదు 

నిర్గమ 10:20 అయినను యెహోవా ఫరో హ్ృదయమును కఠినప్ర్చ్చను; అతడు ఇశ్రాయేలీయులను 
పోనియాడాయెను. 
నిర్గమ 10:21 అాందుకు యెహోవా మ్యషేతో ఆకశమువైప్త నీ చ్చయిా చాప్తము. ఐగుప్తు దేశముమీద 
చీకట్ట చేతికి తెలియునాంత చికిని చీకట్ట కముుననెను. 
నిర్గమ 10:22 మ్యషే ఆకశమువైప్త తన చ్చయిా యెతిునప్తపడు ఐగుప్తు దేశమాంతయు మూడు 
దినములు గాఢాంధకర్మాయెను. 
నిర్గమ 10:23 మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన చోట్నుాండి 
లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశ్రాయేలీయులకాందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుాండెను. 
నిర్గమ 10:24 ఫరో మ్యషేను పలిపాంచి మీరు వెళ్లల యెహోవాను సేవిాంచుడి. మీ మాందలు మీ 
ప్శువులు మాత్రమే ఇకిడ ఉాండవలెను, మీ బిడులు మీతో వెళ్లవచుిననగా 

నిర్గమ 10:25 మ్యషే మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు అరిపాంప్వలసిన బలుల నిమతుమును 
హోమార్పణల నిమతుమును నీవు మాకు ప్శువులనియావలెను. 
నిర్గమ 10:26 మా ప్శువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకియైనను విడువబడదు, మా దేవుడైన 
యెహోవాను సేవిాంచుట్కు వాట్టలోనుాండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో యెహోవాను సేవిాంప్వలెనో 
అకిడ చేర్కమునుప్త మాకు తెలియదనెను. 
నిర్గమ 10:27 అయితే యెహోవా ఫరో హ్ృదయమును కఠినప్ర్ప్గా అతడు వారిని పోనియానొలలక 
యుాండెను. 
నిర్గమ 10:28 గనుక ఫరో న్య యెదుట్నుాండి పముు భద్రము స్థమీ; న్య ముఖము ఇకను 
చూడవదుద, నీవు న్య ముఖమును చూచు దినమున మర్ణమవుదువని అతనితో చ్చపెపను. 
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నిర్గమ 10:29 అాందుకు మ్యషే నీవననది సరి, నేనికను నీ ముఖము చూడననెను.  
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నిర్గమ 11:1 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను ఫరోమీదికిని ఐగుప్తుమీదికిని ఇాంకొక తెగులును 
ర్పపాంచ్చదను. అటతరువాత అతడు ఇకిడనుాండి మముును పోనిచుిను. అతడు మముును 
పోనిచుినప్తపడు ఇకిడనుాండి మముును బొతిుగా వెళ్లగొటిను. 
నిర్గమ 11:2 కబటి్ట తన చ్చలికనియొదద ప్రతి ప్తరుష్యడును తన చ్చలికతెుయొదద ప్రతి స్త్రీయును వెాండి 
నగలను బాంగారు నగలను అడిగ తీసికొనుడని ప్రజలతో చ్చప్తపము. 
నిర్గమ 11:3 యెహోవా ప్రజలయెడల ఐగుపీుయులకు కట్లక్ష్ము కలుగజేసెను; అదిగాక ఐగుప్తు 
దేశములో మ్యషే అను మనుష్యాడు ఫరో సేవకుల దృషిికిని ప్రజల దృషిికిని మకిిలి గొప్పవాడాయెను. 
నిర్గమ 11:4 మ్యషే ఫరోతో ఇట్లనెను యెహోవా సెలవిచిినదేమనగా మధారాత్రి నేను ఐగుప్తు 
దేశములోనికి బయలువెళ్లలదను. 
నిర్గమ 11:5 అప్తపడు సిాంహాసనముమీద కూరుినన ఫరో తొలిపలల మొదలుకొని తిర్గలి విస్థరు దాసి 
తొలిపలలవర్కు ఐగుప్తు దేశమాందలి తొలి పలలలాందరును చచ్చిదరు; జాంత్తవులలోను తొలి 
పలలలనినయు చచుిను 

నిర్గమ 11:6 అప్తపడు ఐగుప్తు దేశమాందాంతట్ మహా ఘోష ప్తటిను. అటి్ట ఘోష అాంతకుముాందు 
ప్తటి్లేదు, అటి్టది ఇకమీదట్ ప్తటి్దు. 
నిర్గమ 11:7 యెహోవా ఐగుపీుయులను ఇశ్రాయేలీయులను వేరుప్ర్చునని మీకు తెలియబడునటల, 
మనుష్యాలమీదగాని జాంత్తవులమీదగాని ఇశ్రాయేలీయులలో ఎవరిమీదనైనను ఒక కుకియు తన 
న్యలుక ఆడిాంచదు. 
నిర్గమ 11:8 అప్తపడు నీ సేవకులైన వీర్ాందరు న్యయొదదకు వచిి న్యకు నమస్తిర్ము చేసి నీవును, 
నినున ఆశ్రయిాంచియునన యీ ప్రజలాందరును బయలువెళ్లలడని చ్చప్తపదురు. ఆ తరువాత నేను 
వెళ్లలదుననెను. మ్యషే ఆలాగు చ్చపప ఫరోయెదదనుాండి అతాాగ్రహ్ముతో వెళ్లలపోయెను 

నిర్గమ 11:9 అప్తపడు యెహోవా ఐగుప్తు దేశములో న్య మహ్తాిర్ాములు విస్తుర్మగునటల ఫరో మీ 
మాట్ వినడని మ్యషేతో చ్చపెపను. 
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నిర్గమ 11:10 మ్యషే అహ్రోనులు ఫరో యెదుట్ ఈ మహ్తాిర్ాములను చేసిరి. అయినను 
యెహోవా ఫరో హ్ృదయమును కఠినప్ర్ప్గా అతడు తన దేశములోనుాండి ఇశ్రాయేలీయులను 
పోనియాడాయెను.  



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   నిర్గ మకాండము 

Page 49 of 177 

 
 

నిర్గమకాండము 

అధ్యాయము 12 

తెలుగు బైబిలు 
 

 
 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com  



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   నిర్గ మకాండము 

Page 50 of 177 

నిర్గమ 12:1 మ్యషే అహ్రోనులు ఐగుప్తు దేశములో ఉాండగా యెహోవా వారితో ఈలాగు సెలవిచ్చిను 

నిర్గమ 12:2 నెలలలో ఈ నెల మీకు మొదట్టది, యిది మీ సాంవతార్మునకు మొదట్ట నెల. 
నిర్గమ 12:3 మీరు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వ సమాజముతో ఈ నెల దశమన్యడు వారు తమ తమ 
కుటాంబముల లెకిచొప్తపన ఒకొికిడు గొఱ్ఱపలలనైనను, మేకపలలనైనను, అనగా ప్రతి యిాంట్టకిని ఒక 
గొఱ్ఱపలలనైనను ఒక మేకపలలనైనను తీసికొనవలెను. 
నిర్గమ 12:4 ఆ పలలను తినుట్కు ఒక కుటాంబము చాలకపోయినయెడల వాడును వాని 
పరుగువాడును తమ లెకి చొప్తపన దాని తీసికొనవలెను. 
నిర్గమ 12:5 ఆ గొఱ్ఱపలలను భుజిాంచుట్కు ప్రతివాని భోజనము ప్రిమతినిబటి్ట వారిని లెకిిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 12:6 నిరోదషమైన యేడాది మగపలలను తీసికొనవలెను. గొఱ్ఱలలోనుాండియైనను 
మేకలలోనుాండియైనను దాని తీసికొనవచుిను. 
నిర్గమ 12:7 ఈ నెల ప్దున్యలుగవ దినమువర్కు మీరు దాని నుాంచుకొనవలెను; తరువాత 
ఇశ్రాయేలీయుల సమాజప్త వార్ాందరు తమ తమ కూట్ములలో స్తయాంకలమాందు దాని చాంప దాని 
ర్కుము కొాంచ్చము తీసి, తాము దాని తిని యిాండల దావర్బాంధప్త రాండు నిలువుకముులమీదను పై 
కముమీదను చలిల 
నిర్గమ 12:8 ఆ రాత్రియే వారు అగనచేత కలిబడిన ఆ మాాంసమును పాంగని రొటెిలను తినవలెను. 
చేదుకూర్లతో దాని తినవలెను 

నిర్గమ 12:9 దాని తలను దాని కళ్లను దాని ఆాంత్రములను అగనతో కలిి దాని తినవలెను; 
నిర్గమ 12:10 దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళ్లతో వాండబడినదైనను తిననే తినకూడదు; 
ఉదయకలమువర్కు దానిలోనిదేదియు మగలిాంప్కూడదు. ఉదయకలమువర్కు దానిలో మగలినది 
అగనతో కలిి వేయవలెను. 
నిర్గమ 12:11 మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటికొని మీ చ్చప్తపలు 
తొడుగుకొని మీ కఱ్ఱలుచేత ప్టికొని, తవర్ప్డుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు ప్స్తిబలి. 
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నిర్గమ 12:12 ఆ రాత్రి నేను ఐగుప్తు దేశమాందు సాంచరిాంచి, ఐగుప్తు దేశమాందలి 
మనుష్యాలలోనేగాని జాంత్తవులలోనేగాని తొలి సాంతతి యాంతయు హ్తముచేసి, ఐగుప్తు 
దేవతలకాందరికిని తీరుప తీరిదను; నేను యెహోవాను. 
నిర్గమ 12:13 మీరునన యిాండలమీద ఆ ర్కుము మీకు గురుత్తగా ఉాండును. నేను ఆ ర్కుమును చూచి 
మముును నశిాంప్చేయక దాట్టపోయెదను. నేను ఐగుప్తుదేశమును పాడుచేయుచుాండగా మముు 
సాంహ్రిాంచుట్కు తెగులు మీ మీదికి రాదు. 
నిర్గమ 12:14 కబటి్ట యీ దినము మీకు జ్ఞాప్కర్ుమైనదగును. మీరు యెహోవాకు ప్ాండుగగా దాని 
న్యచరిాంప్వలెను; తర్తర్ములకు నితామైన కటి్డగా దాని న్యచరిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 12:15 ఏడు దినములు ప్తలియని రొటెిలను తినవలెను. మొదట్ట దినమున మీ యిాండలలోనుాండి 
పాంగనది పార్వేయవలెను. మొదట్ట దినము మొదలుకొని యేడవ దినము వర్కు ప్తలిసిన దానిని తిను 
ప్రతి మనుష్యాడు ఇశ్రాయేలీయులలోనుాండి కొటి్టవేయబడును. 
నిర్గమ 12:16 ఆ మొదట్ట దినమున మీరు ప్రిశుది సాంఘముగాను, ఏడవ దినమున ప్రిశుది 
సాంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయాందు ప్రతివాడు తినవలసినది మాత్రమే మీరు 
సిదిప్ర్చవచుిను; అదియు గాక మరి ఏ ప్నియు చేయకూడదు. 
నిర్గమ 12:17 ప్తలియని రొటెిల ప్ాండుగను మీరు ఆచరిాంప్వలెను. ఈ దినమాందే నేను మీ 
సమూహ్ములను ఐగుప్తు దేశములోనుాండి వెలుప్లికి ర్పపాంచితిని గనుక మీరు మీ తర్ములనినట్టలో 
ఈ దినము న్యచరిాంప్వలెను; ఇది మీకు నితామైన కటి్డగా ఉాండును. 
నిర్గమ 12:18 మొదట్ట నెల ప్దున్యలుగవ దినము స్తయాంకలము మొదలుకొని ఆ నెల యిరువది 
యొకట్వ దినము స్తయాంకలము వర్కు మీరు ప్తలియని రొటెిలను తినవలెను. 
నిర్గమ 12:19 ఏడు దినములు మీ యిాండలలో పాంగనదేదియును ఉాండకూడదు, ప్తలిసినదానిని 
తినువాడు అనుాడేగాని దేశములో ప్తటి్టనవాడేగాని ఇశ్రాయేలీయుల సమాజములో నుాండక 
కొటి్టవేయబడును. 
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నిర్గమ 12:20 మీరు ప్తలిసినదేదియు తినక మీ నివాసములనినట్టలోను ప్తలియని వాట్టనే తినవలెనని 
చ్చప్తపమనెను. 
నిర్గమ 12:21 కబటి్ట మ్యషే ఇశ్రాయేలీయుల పెదదలనాందరిని పలిపాంచి వారితో ఇట్లనెను మీరు మీ 
కుటాంబముల చొప్తపన మాందలోనుాండి పలలను తీసికొని ప్స్తి ప్శువును వధిాంచుడి. 
నిర్గమ 12:22 మరియు హిసోాప్త కుాంచ్చ తీసికొని ప్ళ్లలములో నునన ర్కుములో దాని ముాంచి, 
దావర్బాంధప్త పైకముకిని రాండు నిలువుకముులకును ప్ళ్లలములోని ర్కుమును తాకిాంప్వలెను. తరువాత 
మీలో నెవరును ఉదయమువర్కు తన యిాంట్ట దావర్మునుాండి బయలువెళ్లకూడదు. 
నిర్గమ 12:23 యెహోవా ఐగుపీుయులను హ్తము చేయుట్కు దేశ సాంచార్ము చేయుచు, 
దావర్బాంధప్త పైకముమీదను రాండు నిలువుకముులమీదను ఉనన ర్కుమును చూచి యెహోవా ఆ 
తలుప్తను దాట్టపోవును; మముు హ్తము చేయుట్కు మీ యిాండలలోనికి సాంహార్కుని చొర్నియాడు. 
నిర్గమ 12:24 కబటి్ట మీరు నిర్ాంతర్ము మీకును మీ కుమారులకును దీనిని కటి్డగా 
ఆచరిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 12:25 యెహోవా తాను సెలవిచిినటల మీ కిచుిచునన దేశమాందు మీరు ప్రవేశిాంచిన తరువాత 
మీరు దీని న్యచరిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 12:26 మరియు మీ కుమారులు మీరు ఆచరిాంచు ఈ ఆచార్మేమట్ని మముునడుగునప్తపడు 

నిర్గమ 12:27 మీరు ఇది యెహోవాకు ప్స్తిబలి; ఆయన ఐగుపీుయులను హ్తము చేయుచు మన 
యిాండలను కచినప్తపడు ఆయన ఐగుప్తులోనునన ఇశ్రాయేలీయుల యిాండలను విడిచిపెటెిను అనవలెనని 
చ్చపెపను. అప్తపడు ప్రజలు తలలు వాంచి నమస్తిర్ము చేసిరి. 
నిర్గమ 12:28 అప్తపడు ఇశ్రాయేలీయులు వెళ్లల ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మ్యషే అహ్రోనులకు 
ఆజ్ఞాపాంచినట్లల చేసిరి.  
నిర్గమ 12:29 అర్ిరాత్రివేళ్ జరిగనదేమనగా, సిాంహాసనముమీద కూరుినన ఫరో మొదలుకొని 
చ్చర్స్తలలోనునన ఖైదీ యొకి తొలిపలల వర్కు ఐగుప్తు దేశమాందలి తొలి పలలలనాందరిని ప్శువుల తొలి 
పలలలననినట్టని యెహోవా హ్తము చేసెను 
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నిర్గమ 12:30 ఆ రాత్రి ఫరోయు అతని సేవకులాందరును ఐగుపీుయులాందరును లేచినప్తపడు 
శవములేని ఇలుల ఒకటైన లేకపోయినాందున ఐగుప్తులో మహా ఘోష ప్తటెిను. 
నిర్గమ 12:31 ఆ రాత్రివేళ్ ఫరో మ్యషే అహ్రోనులను పలిపాంచి వారితో మీరును 
ఇశ్రాయేలీయులును లేచి న్య ప్రజల మధానుాండి బయలువెళ్లలడి, మీరు చ్చపపనటల పోయి యెహోవాను 
సేవిాంచుడి. 
నిర్గమ 12:32 మీరు చ్చపపనటల మీ మాందలను మీ ప్శువులను తీసికొనిపోవుడి; ననున దీవిాంచుడని 
చ్చపెపను. 
నిర్గమ 12:33 ఐగుపీుయులు మనమాందర్ము చచిినవార్మనుకొని, తమ దేశములోనుాండి ప్రజలను 
ప్ాంప్తట్కు తవర్ప్డి వారిని బలవాంతము చేసిరి. 
నిర్గమ 12:34 కబటి్ట ప్రజలు తమ పాండిముదదను తీసికొని, అది ప్తలియక మునుపే పాండి పస్థకు 
తొట్లతో దానిని మూట్కటికొని, తమ భుజములమీద పెటికొని పోయిరి. 
నిర్గమ 12:35 ఇశ్రాయేలీయులు మ్యషే మాట్ చొప్తపన చేసి ఐగుపీుయులయొదద వెాండి నగలను 
బాంగారు నగలను వస్త్రములను అడిగ తీసికొనిరి. 
నిర్గమ 12:36 యెహోవా ప్రజలయెడల ఐగుపీుయులకు కట్లక్ష్ము కలుగజేసెను గనుక వారు వారికి 
కవలసిన వాట్టని ఇచిిరి. అటల వారు ఐగుపీుయులను దోచుకొనిరి. 
నిర్గమ 12:37 అప్తపడు ఇశ్రాయేలీయులు రామసేస్థనుాండి స్థకోిత్తకు ప్రయాణమైపోయిరి వారు 
పలలలు గాక కలబలము ఆరులక్ష్ల వీరులు. 
నిర్గమ 12:38 అనేకులైన అనాజనుల సమూహ్మును, గొఱ్ఱలు ఎదుదలు మొదలైన ప్శువుల 
గొప్పమాందయును వారితోకూడ బయలుదేరను. 
నిర్గమ 12:39 వారు ఐగుప్తులో నుాండి తెచిిన పాండి ముదదతో పాంగని రొటెిలుచేసి కలిిరి. వారు 
ఐగుప్తులోనుాండి వెళ్లగొటి్బడి తడవు చేయలేకపోయిరి గనుక అది ప్తలిసి యుాండలేదు, వారు తమ 
కొర్కు వేరొక ఆహార్మును సిదిప్ర్చుకొని యుాండలేదు. 
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నిర్గమ 12:40 ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో నివసిాంచిన కలము న్యలుగు వాందల ముప్పది 
సాంవతార్ములు. 
నిర్గమ 12:41 ఆ న్యలుగు వాందల ముప్పది సాంవతార్ములు గడచిన తరువాత జరిగనదేమనగా, ఆ 
దినమాందే యెహోవా సేనలనినయు ఐగుప్తు దేశములోనుాండి బయలుదేరిపోయెను. 
నిర్గమ 12:42 ఆయన ఐగుప్తు దేశములోనుాండి వారిని బయట్టకి ర్పపాంచినాందుకు ఇది యెహోవాకు 
ఆచరిాంప్దగన రాత్రి. ఇశ్రాయేలీయులాందరు తమ తమ తర్ములలో యెహోవాకు ఆచరిాంప్దగన 
రాత్రి యిదే.  
నిర్గమ 12:43 మరియు యెహోవా మ్యషే అహ్రోనులతో ఇట్లనెను ఇది ప్స్తి ప్ాండుగను గూరిిన 
కటి్డ; అనుాడెవడును దాని తినకూడదు గాని 

నిర్గమ 12:44 వెాండితో కొనబడిన దాస్థడు స్థననతి పాందినవాడైతే దాని తినవచుిను. 
నిర్గమ 12:45 ప్ర్దేశియు కూలికి వచిిన దాస్థడును దాని తినకూడదు. 
నిర్గమ 12:46 మీరు ఒకి యిాంట్టలోనే దాని తినవలెను దాని మాాంసములో కొాంచ్చమైనను 
ఇాంట్టలోనుాండి బయట్టకి తీసికొనిపోకూడదు, దానిలో ఒకి యెముకనైనను మీరు విరువకూడదు. 
నిర్గమ 12:47 ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజము ఈ ప్ాండుగను ఆచరిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 12:48 నీయొదద నివసిాంచు ప్ర్దేశి యెహోవా ప్స్తిను ఆచరిాంప్గోరినయెడల అతనికి కలిగన 
ప్రతి మగవాడు స్థననతి పాందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి దానిని ఆచరిాంప్వచుిను. 
అటి్టవాడు మీ దేశములో ప్తటి్టనవానితో సముడగును. స్థననతి పాందనివాడు దానిని తినకూడదు. 
నిర్గమ 12:49 దేశస్థునికిని మీలో నివసిాంచు ప్ర్దేశికిని దీనిగూరిి ఒకట్ల విధి యుాండవలెననెను. 
నిర్గమ 12:50 ఇశ్రాయేలీయులాందరు ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మ్యషే అహ్రోనులకు ఆజ్ఞాపాంచినటల 
చేసిరి.  
నిర్గమ 12:51 యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులను వారి వారి సమూహ్ముల చొప్తపన ఆన్యడే ఐగుప్తు 
దేశములోనుాండి వెలుప్లికి ర్పపాంచ్చను.  
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నిర్గమ 13:1 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఈలాగు సెలవిచ్చిను 

నిర్గమ 13:2 ఇశ్రాయేలీయులలో మనుష్యాలయొకియు ప్శువులయొకియు ప్రథమ సాంతతి, అనగా 
ప్రతి తొలిచూలు పలలను న్యకు ప్రతిషిఠాంచుము; అది న్యదని చ్చపెపను. 
నిర్గమ 13:3 మ్యషే ప్రజలతో నిట్లనెను మీరు దాసగృహ్మైన ఐగుప్తునుాండి బయలుదేరి వచిిన 
దినమును జ్ఞాప్కము చేసికొనుడి. యెహోవా తన బాహుబలముచేత దానిలోనుాండి మముును బయట్టకి 
ర్పపాంచ్చను; ప్తలిసిన దేదియు తినవదుద. 
నిర్గమ 13:4 ఆబ్నబను నెలలో ఈ దినమాందే మీరు బయలుదేరి వచిితిరి గదా. 
నిర్గమ 13:5 యెహోవా నీకిచ్చిదనని నీ పతరులతో ప్రమాణము చేసినటల, కన్యనీయులకు 
హితీుయులకు అమ్యరీయులకు హివీవయులకు యెబూసీయులకు నివాస స్తునమై యుాండు, పాలు 
తేనెలు ప్రవహిాంచు దేశమునకు నినున ర్పపాంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచార్మును ఈ నెలలోనే 
జరుప్తకొనవలెను. 
నిర్గమ 13:6 ఏడు దినములు నీవు ప్తలియని రొటెిలను తినవలెను, ఏడవ దినమున యెహోవా 
ప్ాండుగ ఆచరిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 13:7 ప్తలియని వాట్టనే యేడు దినములు తినవలెను. ప్తలిసినదేదియు నీయొదద 
కనబడకూడదు. నీ ప్రాాంతములనినట్టలోను పాంగనదేదియు నీయొదద కనబడకూడదు. 
నిర్గమ 13:8 మరియు ఆ దినమున నీవు నేను ఐగుప్తులోనుాండి వచిినప్తపడు యెహోవా న్యకు 
చేసినదాని నిమతుము పాంగని రొటెిలను తినుచున్యననని నీ కుమారునికి తెలియచ్చప్పవలెను. 
నిర్గమ 13:9 యెహోవా ధర్ుశ్శస్త్రము నీ నోట్ నుాండునటల బలమైన చేతితో యెహోవా ఐగుప్తులోనుాండి 
నినున బయట్టకి ర్పపాంచ్చననుట్కు, ఈ ఆచార్ము నీ చేతిమీద నీకు సూచనగాను నీ కనునల మధా 
జ్ఞాప్కర్ుముగా ఉాండును.  
నిర్గమ 13:10 కబటి్ట ప్రతి సాంవతార్ము ఈ కటి్డను దాని నియామక కలమున ఆచరిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 13:11 యెహోవా నీతోను నీ పతరులతోను ప్రమాణము చేసినటల ఆయన కన్యనీయుల 
దేశములోనికి నినున చేరిి దానిని నీకిచిిన తరువాత 
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నిర్గమ 13:12 ప్రతి తొలిచూలు పలలను, నీకు కలుగు ప్శువుల సాంతతిలో ప్రతి తొలిపలలను 
యెహోవాకు ప్రతిషిఠాంప్వలెను. వానిలో మగ సాంతానము యెహోవాదగును. 
నిర్గమ 13:13 ప్రతి గాడిద తొలిపలలను వెలయిచిి విడిపాంచి దానికి మారుగా గొఱ్ఱపలలను 
ప్రతిషిఠాంప్వలెను. అటల దానిని విడిపాంచనియెడల దాని మెడను విరుగదీయవలెను. నీ కుమారులలో 
తొలిచూలియైన ప్రతి మగవానిని వెలయిచిి విడిపాంప్వలెను. 
నిర్గమ 13:14 ఇకమీదట్ నీ కుమారుడు ఇది ఏమట్ని నినున అడుగునప్తపడు నీవు వాని చూచి 
బాహుబలముచేత యెహోవా దాసగృహ్మైన ఐగుప్తులోనుాండి మనలను బయట్టకి ర్పపాంచ్చను. 
నిర్గమ 13:15 ఫరో మనలను పోనియాకుాండ తన మనస్థాను కఠినప్ర్చుకొనగా యెహోవా 
మనుష్యాల తొలి సాంతానమేమ జాంత్తవుల తొలి సాంతానమేమ ఐగుప్తు దేశములో తొలి 
సాంతానమాంతయు సాంహ్రిాంచ్చను. ఆ హేత్తవు చేతను నేను మగదైన ప్రతి తొలిచూలు పలలను 
యెహోవాకు బలిగా అరిపాంచుదును; అయితే న్య కుమారులలో ప్రతి తొలి సాంతానము వెలయిచిి 
విడిపాంచుదునని చ్చప్పవలెను. 
నిర్గమ 13:16 బాహుబలముచేత యెహోవా మనలను ఐగుప్తులోనుాండి బయట్టకి ర్పపాంచ్చను గనుక ఆ 
సాంగతి నీచేతిమీద సూచనగాను నీ కనునల మధా లలాట్ ప్త్రికగాను ఉాండవలెను అని చ్చపెపను. 
నిర్గమ 13:17 మరియు ఫరో ప్రజలను పోనియాగా దేవుడు ఈ ప్రజలు యుదిము చూచునప్తపడు 
వారు ప్శ్శితాుప్ప్డి ఐగుప్తుకు తిరుగుదురేమ్య అనుకొని, ఫిలిష్తుయుల దేశము సమీప్మైనను ఆ 
మార్గమున వారిని నడిపాంప్లేదు.  
నిర్గమ 13:18 అయితే దేవుడు ప్రజలను చుటిదారియగు ఎఱ్ఱ సముద్రప్త అర్ణామార్గమున 
నడిపాంచ్చను. ఇశ్రాయేలీయులు యుది సననదుిలై ఐగుప్తులోనుాండి వచిిరి. 
నిర్గమ 13:19 మరియు మ్యషే యోసేప్త ఎముకలను తీసికొనివచ్చిను. అతడు దేవుడు నిశియముగా 
దర్ానమచుిను; అప్తపడు మీరు న్య ఎముకలను ఇకిడనుాండి తీసికొనిపోవలెనని ఇశ్రాయేలీయులచేత 
రూఢిగా ప్రమాణము చేయిాంచుకొని యుాండెను. 
నిర్గమ 13:20 వారు స్థకోిత్తనుాండి ప్రయాణమైపోయి, అర్ణాము దగగర్నునన ఏతాములో దిగరి. 



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   నిర్గ మకాండము 

Page 58 of 177 

నిర్గమ 13:21 వారు ప్గలు రాత్రియు ప్రయాణము చేయునటలగా యెహోవా త్రోవలో వారిని 
నడిపాంచుట్కై ప్గట్టవేళ్ మేఘసుాంభములోను, వారికి వెలుగచుిట్కు రాత్రివేళ్ అగనసుాంభములోను 
ఉాండి వారికి ముాందుగా నడచుచు వచ్చిను. 
నిర్గమ 13:22 ఆయన ప్గట్టవేళ్ మేఘసుాంభమునైనను రాత్రివేళ్ అగనసుాంభమునైనను ప్రజల 
యెదుట్నుాండి తొలగాంప్లేదు.  
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నిర్గమ 14:1 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఈలాగు సెలవిచ్చిను 

నిర్గమ 14:2 ఇశ్రాయేలీయులు తిరిగ పీహ్హీరోత్త ఎదుట్ను, అనగా మగోదలుకు సముద్రమునకు 
మధానునన బయలెాఫోను నెదుట్ను, దిగవలెనని వారితో చ్చప్తపము; దాని యెదుట్ట సముద్రమునొదద 
వారు దిగవలెను 

నిర్గమ 14:3 ఫరో ఇశ్రాయేలీయులను గూరిి వారు ఈ దేశములో చికుిబడియున్యనరు; అర్ణాము 
వారిని మూసివేసెనని అనుకొనును. 
నిర్గమ 14:4 అయితే నేను ఫరో హ్ృదయమును కఠిన ప్ర్చ్చదను; అతడు వారిని తరుమగా; నేను 
ఫరోవలనను అతని సమసు సేన వలనను మహిమ తెచుికొాందును; నేను యెహోవానని 
ఐగుపీుయులాందరు తెలిసికొాందుర్నెను. వారు ఆలాగు దిగరి 

నిర్గమ 14:5 ప్రజలు పారిపోయినటి ఐగుప్తు రాజునకు తెలుప్బడినప్తపడు ఫరో హ్ృదయమును 
అతని సేవకుల హ్ృదయమును ప్రజలకు విరోధముగా త్రిప్పబడి మనమెాందుకీలాగు చేసితివిిు? మన 
సేవలో నుాండకుాండ ఇశ్రాయేలీయులను ఎాందుకు పోనిచిితివిిు అని చ్చప్తపకొనిరి. 
నిర్గమ 14:6 అాంతట్ అతడు తన ర్థమును సిదిప్ర్చుకొని, తన జనమును తనతోకూడ 
తీసికొనిపోయెను. 
నిర్గమ 14:7 మరియు అతడు శ్రేషఠమైన ఆరు వాందల ర్థములను ఐగుప్తు ర్థములననినట్టని వాట్టలో 
ప్రతిదానిమీద అధిప్త్తలను తోడుకొనిపోయెను. 
నిర్గమ 14:8 యెహోవా ఐగుప్తు రాజైన ఫరో హ్ృదయమును కఠిన ప్ర్ప్గా అతడు 
ఇశ్రాయేలీయులను తరిమెను. అటల ఇశ్రాయేలీయులు బలిమచేత బయలు వెళ్లలచుాండిరి. 
నిర్గమ 14:9 ఐగుపీుయులు, అనగా ఫరో ర్థముల గుఱ్ఱములనినయు అతని గుఱ్ఱప్త రౌత్తలు అతని 
దాండును వారిని తరిమ, బయలెాఫోను ఎదుట్నునన పీహ్హీరోత్తనకు సమీప్మైన సముద్రము దగగర్ 
వారు దిగయుాండగా వారిని కలిసికొనిరి. 
నిర్గమ 14:10 ఫరో సమీపాంచుచుాండగా ఇశ్రాయేలీయులు కనునలెతిు ఐగుపీుయులు తమవెనుక 
వచుిట్ చూచి మకిిలి భయప్డి యెహోవాకు మొఱ్పెటి్టరి. 
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నిర్గమ 14:11 అాంతట్ వారు మ్యషేతో ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని యీ యర్ణాములో చచుిట్కు 
మముును ర్పపాంచితివా? మముును ఐగుప్తులోనుాండి బయట్టకి ర్పపాంచి మముును ఇటల చేయనేల? 

నిర్గమ 14:12 మా జోలికి రావదుద, ఐగుపీుయులకు దాస్థలమగుదుమని ఐగుప్తులో మేము నీతో 
చ్చపపనమాట్ యిదే గదా; మేము ఈ అర్ణామాందు చచుిట్కాంటె ఐగుపీుయులకు దాస్థలమగుట్యే 
మేలని చ్చపపరి. 
నిర్గమ 14:13 అాందుకు మ్యషే భయప్డకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు ర్క్ష్ణను మీరు 
ఊర్క నిలుచుాండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీుయులను ఇకమీదట్ మరి ఎననడును చూడరు. 
నిర్గమ 14:14 యెహోవా మీ ప్క్ష్మున యుదిము చేయును, మీరు ఊర్కయే యుాండవలెనని 
ప్రజలతో చ్చపెపను. 
నిర్గమ 14:15 అాంతలో యెహోవా మ్యషేతో నీవేల న్యకు మొఱ్ పెటిచున్యనవు? స్తగపోవుడి అని 
ఇశ్రాయేలీయులతో చ్చప్తపము.  
నిర్గమ 14:16 నీవు నీ కఱ్ఱను ఎతిు ఆ సముద్రమువైప్త నీ చ్చయిా చాప దాని పాయలుగా చేయుము, 
అప్తపడు ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రము మధాను ఆరిన నేలమీద నడిచిపోవుదురు. 
నిర్గమ 14:17 ఇదిగో నేను నేనే ఐగుపీుయుల హ్ృదయములను కఠిన ప్రుచుదును. వారు వీరిని 
తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని సమసు సేన వలనను అతని ర్థముల వలనను అతని గుఱ్ఱప్త 
రౌత్తల వలనను న్యకు మహిమ తెచుికొాందును. 
నిర్గమ 14:18 నేను ఫరోవలనను అతని ర్థముల వలనను అతని గుఱ్ఱప్త రౌత్తల వలనను మహిమ 
తెచుికొనునప్తపడు నేను యెహోవానని ఐగుపీుయులు తెలిసికొాందుర్నెను. 
నిర్గమ 14:19 అప్తపడు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట్ సమూహ్మునకు ముాందుగా నడిచిన దేవదూత 
వారి వెనుకకుపోయి వారిని వెాంబడిాంచ్చను; ఆ మేఘసుాంభము వారి యెదుట్నుాండి పోయి వారి వెనుక 
నిలిచ్చను 
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నిర్గమ 14:20 అది ఐగుపీుయుల సేనకు ఇశ్రాయేలీయుల సేనకు నడుమ ప్రవేశిాంచ్చను; అది మేఘము 
గనుక వారికి చీకట్ట కలిగెను గాని, రాత్రి అది వీరికి వెలుగచ్చిను గనుక ఆ రాత్రి అాంతయు 
ఐగుపీుయుల సేన ఇశ్రాయేలీయులను సమీపాంచలేదు 

నిర్గమ 14:21 మ్యషే సముద్రమువైప్త తన చ్చయిా చాప్గా యెహోవా ఆ రాత్రి అాంతయు బలమైన 
తూరుపగాలిచేత సముద్రమును తొలగాంచి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను. 
నిర్గమ 14:22 నీళ్లల విభజిాంప్బడగా ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రము మధాను ఆరిన నేలమీద 
నడిచిపోయిరి. ఆ నీళ్లల వారి కుడి యెడమ ప్రకిలను వారికి గోడవలె నుాండెను. 
నిర్గమ 14:23 ఐగుపీుయులును ఫరో గుఱ్ఱములును ర్థములును రౌత్తలును వారిని తరిమ సముద్ర 
మధామున చేరిరి. 
నిర్గమ 14:24 అయితే వేకువజ్ఞమున యెహోవా ఆ అగన మేఘమయమైన సుాంభమునుాండి 
ఐగుపీుయుల దాండువైప్త చూచి ఐగుపీుయుల దాండును కలవర్ప్ర్చి 

నిర్గమ 14:25 వారి ర్థ చక్రములు ఊడిప్డునటల చేయగా వారు బహు కషిప్డి తోలుచుాండిరి. 
అప్తపడు ఐగుపీుయులు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట్నుాండి పారిపోదము ర్ాండి; యెహోవా వారి ప్క్ష్మున 
మనతో యుదిము చేయుచున్యనడని చ్చప్తపకొనిరి. 
నిర్గమ 14:26 అాంతలో యెహోవా మ్యషేతో ఐగుపీుయుల మీదికిని వారి ర్థముల మీదికిని వారి 
రౌత్తల మీదికిని నీళ్లల తిరిగవచుినటల సముద్రముమీద నీ చ్చయిా చాప్తమనెను. 
నిర్గమ 14:27 మ్యషే సముద్రముమీద తన చ్చయిా చాప్గా ప్రొదుద పడిచినప్తపడు సముద్రము అధిక 
బలముతో తిరిగ పరలను గనుక ఐగుపీుయులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. అప్తపడు యెహోవా 
సముద్రము మధాను ఐగుపీుయులను న్యశము చేసెను. 
నిర్గమ 14:28 నీళ్లల తిరిగవచిి ఆ ర్థములను రౌత్తలను వారి వెనుక సముద్రములోనికి వచిిన 
ఫరోయొకి సర్వసేనను కపపవేసెను; వారిలో ఒకిడైనను మగలియుాండలేదు. 
నిర్గమ 14:29 అయితే ఇశ్రాయేలీయులు ఆరిన నేలను సముద్రము మధానుననప్తపడు ఆ నీళ్లల వారి 
కుడి యెడమ ప్రకిలను గోడవలె నుాండెను. 
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నిర్గమ 14:30 ఆ దినమున యెహోవా ఐగుపీుయుల చేతిలోనుాండి ఇశ్రాయేలీయులను ర్క్షాంచ్చను. 
ఇశ్రాయేలీయులు చచిిన ఐగుపీుయులను సముద్రతీర్మున చూచిరి. 
నిర్గమ 14:31 యెహోవా ఐగుపీుయులకు చేసిన గొప్ప కర్ామును ఇశ్రాయేలీయులు చూచిరి గనుక ఆ 
ప్రజలు యెహోవాకు భయప్డి యెహోవాయాందును ఆయన సేవకుడైన మ్యషేయాందును 
నముకముాంచిరి.  
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నిర్గమ 15:1 అప్తపడు మ్యషేయు ఇశ్రాయేలీయులును యెహోవాను గూరిి యీ కీర్ున పాడిరి 
యెహోవాను గూరిి గానము చేసెదను ఆయన మగుల అతిశయిాంచి జయిాంచ్చను గుఱ్ఱమును దాని 
రౌత్తను ఆయన సముద్రములో ప్డద్రోసెను 

నిర్గమ 15:2 యెహోవాయే న్య బలము న్య గానము ఆయన న్యకు ర్క్ష్ణయు ఆయెను. ఆయన న్య 
దేవుడు ఆయనను వరిణాంచ్చదను ఆయన న్య పతరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతిాంచ్చదను. 
నిర్గమ 15:3 యెహోవా యుదిశూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు. 
నిర్గమ 15:4 ఆయన ఫరో ర్థములను అతని సేనను సముద్రములో ప్డద్రోసెను అతని అధిప్త్తలలో 
శ్రేష్యఠలు ఎఱ్ఱ సముద్రములో మునిగపోయిరి 

నిర్గమ 15:5 అగాధజలములు వారిని కపెపను వారు రాతివలె అడుగాంట్టపోయిరి. 
నిర్గమ 15:6 యెహోవా, నీ దక్షణహ్సుము బలమొాంది అతిశయిాంచును యెహోవా, నీ దక్షణహ్సుము 
శత్రువుని చితకగొటిను. 
నిర్గమ 15:7 నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ కోపాగనని 
ర్గులజేయుదువు అది వారిని చ్చతువలె దహిాంచును. 
నిర్గమ 15:8 నీ న్యసికర్ాంధ్రముల ఊపరివలన నీళ్లల రాశిగా కూర్ిబడెను ప్రవాహ్ములు కుప్పగా 
నిలిచ్చను అగాధజలములు సముద్రము మధా గడుకటెిను 

నిర్గమ 15:9 తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోప్తడుసొముు ప్ాంచుకొనియెదను వాట్టవలన న్య ఆశ 
తీరుికొనియెదను న్య కతిు దూసెదను న్య చ్చయిా వారిని న్యశనము చేయునని శత్రువనుకొనెను. 
నిర్గమ 15:10 నీవు నీ గాలిని విసర్జేసితివి సముద్రము వారిని కపెపను వారు మహా అగాధమైన 
నీళ్లలో సీసమువలె మునిగరి. 
నిర్గమ 15:11 యెహోవా, వేలుపలలో నీవాంట్టవాడెవడు ప్రిశుదితనుబటి్ట నీవు మహానీయుడవు 
స్థుతికీర్ునలనుబటి్ట పూజుాడవు అదుభతములు చేయువాడవు నీవాంట్టవాడెవడు 

నిర్గమ 15:12 నీ దక్షణహ్సుమును చాపతివి భూమ వారిని మాంగవేసెను. 
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నిర్గమ 15:13 నీవు విమ్యచిాంచిన యీ ప్రజలను నీ కృప్చేత తోడుకొనిపోతివి నీ బలముచేత వారిని నీ 
ప్రిశుదిాలయమునకు నడిపాంచితివి. 
నిర్గమ 15:14 జనములు విని దిగులుప్డును ఫిలిషిుయ నివాస్థలకు వేదన కలుగును. 
నిర్గమ 15:15 ఎదోము న్యయకులు కలవర్ప్డుదురు మ్యయాబు బలిష్యఠలకు వణకు ప్తటిను కన్యను 
నివాస్థలాందరు దిగులాంది కరిగపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి కలుగును. 
నిర్గమ 15:16 యెహోవా, నీ ప్రజలు అదదరికి చేరువర్కు నీవు సాంపాదిాంచిన యీ ప్రజలు అదదరికి 
చేరువర్కు నీ బాహుబలముచేత ప్గవారు రాతివలె కదలకుాందురు. 
నిర్గమ 15:17 నీవు నీ ప్రజను తోడుకొని వచ్చిదవు యెహోవా, నీ స్తవసుయమైన కొాండమీద న్య ప్రభువా, 
నీవు నివసిాంచుట్కు నిరిుాంచుకొనిన చోట్ను 

నిర్గమ 15:18 నీచేత్తలు స్తుపాంచిన ప్రిశుదిాలయమాందు వారిని నిలువపెటెిదవు. యెహోవా 
నిర్ాంతర్మును ఏలువాడు. 
నిర్గమ 15:19 ఫరో గుఱ్ఱములు అతని ర్థములు అతని రౌత్తలును సముద్రములో దిగగా యెహోవా 
వారిమీదికి సముద్ర జలములను మళ్లలాంచ్చను. అయితే ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రము మధాను ఆరిన 
నేలమీద నడిచిరి. 
నిర్గమ 15:20 మరియు అహ్రోను సహోదరియు ప్రవకిియునగు మరాాము తాంబుర్ను 
చేతప్టికొనెను. స్త్రీలాందరు తాంబుర్లతోను న్యట్ాములతోను ఆమె వెాంబడి వెళ్లగా 

నిర్గమ 15:21 మరాాము వారితో కలిసి యిటల ప్లలవి యెతిు పాడెను యెహోవాను గానము చేయుడి 
ఆయన మగుల అతిశయిాంచి జయిాంచ్చను గుఱ్ఱమును దాని రౌత్తను సముద్రములో ఆయన 
ప్డద్రోసెను. 
నిర్గమ 15:22 మ్యషే ఎఱ్ఱ సముద్రమునుాండి జనులను స్తగచేయగా వారు షూరు అర్ణాములోనికి 
వెళ్లల దానిలో మూడు దినములు నడిచిరి; అచిట్ వారికి నీళ్లల దొర్కలేదు. అాంతలో వారు మారాకు 
చేరిరి. 
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నిర్గమ 15:23 మారా నీళ్లల చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళ్లల త్రాగలేకపోయిరి. అాందువలన దానికి మారా 
అను పేరు కలిగెను. 
నిర్గమ 15:24 ప్రజలు మేమేమ త్రాగుదుమని మ్యషేమీద సణగుకొనగా 

నిర్గమ 15:25 అతడు యెహోవాకు మొఱ్పెటెిను. అాంతట్ యెహోవా అతనికి ఒక చ్చటిను చూపెను. 
అది ఆ నీళ్లలో వేసిన తరువాత నీళ్లల మధుర్ములాయెను. అకిడ ఆయన వారికి కటి్డను విధిని 
నిర్ణయిాంచి, అకిడ వారిని ప్రీక్షాంచి 

నిర్గమ 15:26 మీ దేవుడైన యెహోవా వాకుిను శ్రదిగా విని ఆయన దృషిికి న్యాయమైనది చేసి, 
ఆయన ఆజాలకు విధేయులై ఆయన కటి్డలనినట్టని అనుసరిాంచి నడచినయెడల, నేను ఐగుపీుయులకు 
కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియాను; నినున సవసుప్ర్చు యెహోవాను నేనే అనెను 

నిర్గమ 15:27 తరువాత వారు ఏలీమునకు వచిిరి; అకిడ ప్ాండ్రాండు నీట్ట బుగగలును డెబబది యీత 
చ్చటలను ఉాండెను. వారు అకిడనే ఆ నీళ్లయొదద దిగరి.  
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నిర్గమ 16:1 తరువాత ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమాంతయును ఏలీమునుాండి ప్రయాణమైపోయి, వారు 
ఐగుప్తు దేశములోనుాండి బయలుదేరిన రాండవనెల ప్దునైదవ దినమున ఏలీమునకును సీన్యయికిని 
మధానునన సీను అర్ణామునకు వచిిరి. 
నిర్గమ 16:2 ఆ అర్ణాములో ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమాంతయు మ్యషే అహ్రోనులమీద సణిగెను. 
నిర్గమ 16:3 ఇశ్రాయేలీయులు మేము మాాంసము వాండుకొను కుాండలయొదద కూరుిాండి తృపుగా 
ఆహార్ము తినునప్తపడు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిిు? ఈ సర్వసమాజమును ఆకలిచేత 
చాంప్తట్కు ఈ అర్ణాములోనికి మముును అకిడనుాండి తోడుకొని వచిితిర్ని వారితో ననగా 

నిర్గమ 16:4 యెహోవా మ్యషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకశమునుాండి మీ కొర్కు ఆహార్మును 
కురిపాంచ్చదను; వారు న్య ధర్ుశ్శస్త్రము ననుసరిాంచి నడుత్తరో లేదో అని నేను వారిని ప్రీక్షాంచునటల 
ఈ ప్రజలు వెళ్లల ఏన్యట్ట బతెుము ఆన్యడే కూరుికొనవలెను. 
నిర్గమ 16:5 మరియు ఆర్వ దినమున వారు తెచుికొనినదానిని సిదిప్ర్చుకొనవలెను. వారు 
దినదినమున కూరుికొనుదానికాంటె అది రాండాంతలై యుాండవలెననెను. 
నిర్గమ 16:6 అప్తపడు మ్యషే అహ్రోనులు ఇశ్రాయేలీయులాందరితో యెహోవా ఐగుప్తు 
దేశములోనుాండి మముును బయట్టకి ర్పపాంచ్చనని స్తయాంకలమాందు మీకు తెలియబడును. 
నిర్గమ 16:7 యెహోవామీద మీరు సణిగన సణుగులను ఆయన వినుచున్యనడు; ఉదయమున మీరు 
యెహోవా మహిమను చూచ్చదరు, మేము ఏపాట్టవార్ము? మామీద సణుగనేల అనిరి. 
నిర్గమ 16:8 మరియు మ్యషే మీరు తినుట్కై స్తయాంకలమున మాాంసమును ఉదయమున చాలినాంత 
ఆహార్మును యెహోవా మీకియాగాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ సణుగులను యెహోవాయే 
వినుచుాండగాను, మేము ఏపాట్టవార్ము? మీ సణుగుట్ యెహోవా మీదనేగాని మామీద కదనెను 

నిర్గమ 16:9 అాంతట్ మ్యషే అహ్రోనుతో యెహోవా సనినధికి సమీపాంచుడి; ఆయన మీ సణుగులను 
వినెనని నీవు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజముతో చ్చప్తపమనెను.  
నిర్గమ 16:10 అటల అహ్రోను ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజముతో మాట్లాడుచుాండగా వారు 
అర్ణామువైప్త చూచిరి, అప్తపడు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి కనబడెను. 
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నిర్గమ 16:11 అప్తపడు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నేను ఇశ్రాయేలీయుల సణుగులను విాంట్టని 

నిర్గమ 16:12 నీవు స్తయాంకలమున మీరు మాాంసము తిాందురు, ఉదయమున ఆహార్ముచేత 
తృపుపాందుదురు, అప్తపడు మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని మీరు తెలిసికొాందుర్ని వారితో 
చ్చప్తపమనెను. 
నిర్గమ 16:13 కగా స్తయాంకలమున పూరేడులు వచిి వారి పాళ్లమును కపెపను, ఉదయమున 
మాంచువారి పాళ్లము చుటి ప్డియుాండెను. 
నిర్గమ 16:14 ప్డిన ఆ మాంచు ఇగరిపోయిన తరువాత నూగు మాంచువలె సననని కణములు 
అర్ణాప్త భూమమీద కనబడెను. 
నిర్గమ 16:15 ఇశ్రాయేలీయులు దాని చూచినప్తపడు అది ఏమైనది తెలియక ఇదేమ అని ఒకరితో 
ఒకరు చ్చప్తపకొనిరి. 
నిర్గమ 16:16 మ్యషే ఇది తినుట్కు యెహోవా మీకిచిిన ఆహార్ము. యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచినదేమనగా 
ప్రతివాడును తనవారి భోజనమునకు, ప్రతివాడు తన కుటాంబములోని తలకు ఒకొికి ఓమెరు 
చొప్తపన దాని కూరుికొనవలెను, ఒకొికిడు తన గుడార్ములో నుననవారికొర్కు 
కూరుికొనవలెననెను. 
నిర్గమ 16:17 ఇశ్రాయేలీయులు అటల చేయగా కొాందరు హెచుిగాను కొాందరు తకుివగాను 
కూరుికొనిరి. 
నిర్గమ 16:18 వారు ఓమెరుతో కొలిచినప్తపడు హెచుిగా కూరుికొనినవానికి ఎకుివగా మగులలేదు 
తకుివగా కూరుికొనినవానికి తకుివకలేదు. వారు తమ తమ యిాంట్టవారి భోజనమునకు సరిగా 
కూరుికొనియుాండిరి. 
నిర్గమ 16:19 మరియు మ్యషే దీనిలో ఏమయు ఉదయమువర్కు ఎవరును మగులుికొనకూడదని 
వారితో చ్చపెపను. 
నిర్గమ 16:20 అయితే వారు మ్యషే మాట్వినక కొాందరు ఉదయము వర్కు దానిలో కొాంచ్చము 
మగులుికొనగా అది ప్తరుగుప్టి్ట కాంప్త కొటెిను. మ్యషే వారిమీద కోప్ప్డగా 
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నిర్గమ 16:21 వారు అనుదినము ఉదయమున ఒకొికిడు తన యిాంట్టవారి భోజనమునకు 
తగనటిగా కూరుికొనిరి. ఎాండ వేడిమకి అది కరిగెను. 
నిర్గమ 16:22 ఆర్వ దినమున వారు ఒకొికినికి రాండేసి ఓమెరుల చొప్తపన రాండాంతలు ఆహార్ము 
కూరుికొనినప్తపడు సమాజము యొకి అధికరులాందరు వచిి అది మ్యషేకు తెలిపరి. 
నిర్గమ 16:23 అాందుకు అతడు యెహోవా చ్చపపనమాట్ యిది; రేప్త విశ్రాాంతిదినము, అది 
యెహోవాకు ప్రిశుదిమైన విశ్రాాంతిదినము, మీరు కలుికొనవలసినది కలుికొనుడి, మీరు 
వాండుకొనవలసినది వాండుకొనుడి, ఉదయము వర్కు మగలినదాంతయు మీకొర్కు ఉాంచుకొనుడని 
వారితో చ్చపెపను 

నిర్గమ 16:24 మ్యషే ఆజ్ఞాపాంచినటల వారు ఉదయము వర్కు దానిని ఉాంచుకొనిరి, అది 
కాంప్తకొటి్లేదు, దానికి ప్తరుగు ప్టి్లేదు. 
నిర్గమ 16:25 మ్యషే నేడు దాని తినుడి, నేట్ట దినము యెహోవాకు విశ్రాాంతిదినము, నేడు అది 
బయట్ దొర్కదు. 
నిర్గమ 16:26 ఆరు దినములు దాని కూరుికొనవలెను, విశ్రాాంతిదినమున అనగా ఏడవ దినమున 
అది దొర్కదనెను. 
నిర్గమ 16:27 అటల జరిగెను; ప్రజలలో కొాందరు ఏడవ దినమున దాని కూరుికొన వెళ్లగా 
వారికేమయు దొర్కకపోయెను. 
నిర్గమ 16:28 అాందుకు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను మీరు ఎన్యనళ్లవర్కు న్య ఆజాలను న్య 
ధర్ుశ్శస్త్రమును అనుసరిాంచి నడువనొలలరు? 

నిర్గమ 16:29 చూడుడి నిశియముగా యెహోవా ఈ విశ్రాాంతిదినమును ఆచరిాంచుట్కు సెలవిచ్చిను 
గనుక ఆర్వ దినమున రాండు దినముల ఆహార్ము మీకనుగ్రహిాంచుచున్యనడు. ప్రతివాడును తన తన 
చోట్ నిలిచియుాండవలెను. ఏడవ దినమున ఎవడును తన చోట్నుాండి బయలువెళ్లకూడదనెను. 
నిర్గమ 16:30 కబటి్ట యేడవ దినమున ప్రజలు విశ్రమాంచిరి. 
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నిర్గమ 16:31 ఇశ్రాయేలీయులు దానికి మన్యన అను పేరు పెటి్టరి. అది తెలలని కొతిమెర్ గాంజవలె 
నుాండెను. దాని రుచి తేనెతో కలిపన అపూప్ములవలె నుాండెను. 
నిర్గమ 16:32 మరియు మ్యషే ఇట్లనెను యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచినదేమనగా నేను ఐగుప్తు దేశమునుాండి 
మముును బయట్టకి ర్పపాంచినప్తపడు అర్ణాములో తినుట్కు నేను మీకిచిిన ఆహార్మును మీ 
వాంశస్థులు చూచునటల, వారు తమయొదద ఉాంచుకొనుట్కు దానితో ఒక ఓమెరు ప్టి పాత్రను 
నిాంప్తడనెను. 
నిర్గమ 16:33 కబటి్ట మ్యషే అహ్రోనుతో నీవు ఒక గనెనను తీసికొని, దానిలో ఒక ఓమెరు మన్యనను 
పోసి, మీ వాంశస్థులు తమయొదద ఉాంచుకొనుట్కు యెహోవా సనినధిలో దాని ఉాంచుమనెను. 
నిర్గమ 16:34 యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల ఉాంచబడుట్కు స్తక్ష్యప్త మాందసము ఎదుట్ 
అహ్రోను దాని పెటెిను. 
నిర్గమ 16:35 ఇశ్రాయేలీయులు నివసిాంప్వలసిన దేశమునకు తాము వచుి నలుబది యేాండుల 
మన్యననే తినుచుాండిరి; వారు కన్యను దేశప్త పలిమేర్లు చేరువర్కు మన్యనను తినిరి. 
నిర్గమ 16:36 ఓమెరు అనగా ఏపాలో దశమ భాగము.  
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నిర్గమ 17:1 తరువాత ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజము యెహోవా మాట్చొప్తపన తమ 
ప్రయాణములలో సీను అర్ణామునుాండి ప్రయాణమైపోయి రఫీదీములో దిగరి. ప్రజలు తమకు త్రాగ 
నీళ్లల లేనాందున 

నిర్గమ 17:2 మ్యషేతో వాదిాంచుచు త్రాగుట్కు మాకు నీళ్లలముని అడుగగా మ్యషే మీరు న్యతో 
వాదిాంప్నేల, యెహోవాను శోధిాంప్నేల అని వారితో చ్చపెపను. 
నిర్గమ 17:3 అకిడ ప్రజలు నీళ్లలలేక దపపగొని మ్యషేమీద సణుగుచు ఇదెాందుకు? మముును మా 
పలలలను మా ప్శువులను దపపచేత చాంప్తట్కు ఐగుప్తులోనుాండి ఇకిడికి తీసికొనివచిితిర్నిరి. 
నిర్గమ 17:4 అప్తపడు మ్యషే యెహోవాకు మొఱ్పెటిచు ఈ ప్రజలను నేనేమ చేయుదును? 
కొాంతసేప్ట్టకి ననున రాళ్లతో కొటి్ట చాంప్తదుర్నెను. 
నిర్గమ 17:5 అాందుకు యెహోవా నీవు ఇశ్రాయేలీయుల పెదదలలో కొాందరిని తీసికొని ప్రజలకు 
ముాందుగా పముు; నీవు నదిని కొటి్టన నీ కఱ్ఱను చేతప్టికొని పముు  
నిర్గమ 17:6 ఇదిగో అకిడ హోరేబులోని బాండమీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలిచ్చదను; నీవు ఆ బాండను 
కొటి్గా ప్రజలు త్రాగుట్కు దానిలోనుాండి నీళ్లల బయలుదేరునని మ్యషేతో సెలవియాగా మ్యషే 
ఇశ్రాయేలీయుల పెదదల కనునల యెదుట్ అటల చేసెను. 
నిర్గమ 17:7 అప్తపడు ఇశ్రాయేలీయులు చేసిన వాదమును బటి్టయు యెహోవా మన మధా ఉన్యనడో 
లేడో అని వారు యెహోవాను శోధిాంచుట్ను బటి్టయు అతడు ఆ చోట్టకి మస్తా అనియు మెరీబా 
అనియు పేరుల పెటెిను. 
నిర్గమ 17:8 తరువాత అమాలేకీయులు వచిి రఫీదీములో ఇశ్రాయేలీయులతో యుదిము చేయగా 

నిర్గమ 17:9 మ్యషే యెహోష్యవతో మనకొర్కు మనుష్యాలను ఏర్పర్చి వారిని తీసికొని బయలువెళ్లల 
అమాలేకీయులతో యుదిము చేయుము; రేప్త నేను దేవుని కఱ్ఱను చేతప్టికొని ఆ కొాండ శిఖర్ముమీద 
నిలిచ్చదననెను. 
నిర్గమ 17:10 యెహోష్యవ మ్యషే తనతో చ్చపపనటల చేసి అమాలేకీయులతో యుదిమాడెను; మ్యషే 
అహ్రోను, హూరు అనువారు ఆ కొాండ శిఖర్మెకిిరి 



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   నిర్గ మకాండము 

Page 75 of 177 

నిర్గమ 17:11 మ్యషే తన చ్చయిా పైకెతిునప్తపడు ఇశ్రాయేలీయులు గెలిచిరి; మ్యషే తన చ్చయిా 
దిాంపనప్తపడు అమాలేకీయులు గెలిచిరి, 
నిర్గమ 17:12 మ్యషే చేత్తలు బరువెకిగా వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిి అతడు దానిమీద 
కూరుిాండుట్కై దానివేసిరి. అహ్రోను హూరులు ఒకడు ఈ ప్రకిను ఒకడు ఆ ప్రకిను అతని 
చేత్తలను ఆదుకొనగా అతని చేత్తలు సూరుాడు అసుమాంచువర్కు నిలుకడగా ఉాండెను. 
నిర్గమ 17:13 అటల యెహోష్యవ కతిువాడిచేత అమాలేకు రాజును అతని జనులను గెలిచ్చను. 
నిర్గమ 17:14 అప్తపడు యెహోవా మ్యషేతో నిట్లనెను నేను అమాలేకీయుల పేరు ఆకశముక్రిాంద 
నుాండకుాండ బొతిుగా త్తడిచివేయుదును గనుక జ్ఞాప్కర్ుముగా గ్రాంధములో దీని వ్రాసి యెహోష్యవకు 
వినిపాంచుము 

నిర్గమ 17:15 తరువాత మ్యషే ఒక బలిపీఠమును కటి్ట దానికి యెహోవా నిసీా అని పేరు పెటి్ట 

నిర్గమ 17:16 అమాలేకీయులు తమ చేతిని యెహోవా సిాంహాసనమునకు విరోధముగా ఎతిురి గనుక 
యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తర్తర్ముల వర్కు యుదిమనెను.  



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   నిర్గ మకాండము 

Page 76 of 177 

 
 

నిర్గమకాండము 

అధ్యాయము 18 

తెలుగు బైబిలు 
 

 
 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com  



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   నిర్గ మకాండము 

Page 77 of 177 

నిర్గమ 18:1 దేవుడు మ్యషేకును తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులకును చేసినదాంతయు, యెహోవా 
ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తునుాండి వెలుప్లికి ర్పపాంచిన సాంగతియు, మదాాను యాజకుడును మ్యషే 
మామయునైన యిత్రో వినినప్తపడు 

నిర్గమ 18:2 మ్యషే మామయైన ఆ యిత్రో తనయొదదకు ప్ాంప్బడిన మ్యషే భార్ాయైన సిపోపరాను 
ఆమె యిదదరి కుమారులను తోడుకొనివచ్చిను. 
నిర్గమ 18:3 అతడు అనాదేశములో నేను ప్ర్దేశిననుకొని వారిలో ఒకనికి గేరోోము అని పేరు పెటెిను. 
నిర్గమ 18:4 న్య తాండ్రి దేవుడు న్యకు సహాయమై ఫరో కతిువాతనుాండి ననున తపపాంచ్చననుకొని 
రాండవవానికి ఎలీయెజెర్ని పేరు పెటెిను. 
నిర్గమ 18:5 మ్యషే మామయైన యిత్రో అతని కుమారులనిదదరిని అతని భార్ాను తోడుకొని 
అర్ణాములో దేవుని ప్ర్వతము దగగర్ దిగన మ్యషే యొదదకు వచ్చిను. 
నిర్గమ 18:6 యిత్రో అను నీ మామనైన నేనును నీ భార్ాయు ఆమెతో కూడ ఆమె యిదదరు 
కుమారులును నీయొదదకు వచిియున్యనమని మ్యషేకు వర్ుమానము ప్ాంప్గా 

నిర్గమ 18:7 మ్యషే తన మామను ఎదురొిన పోయి వాందనము చేసి అతని ముదుద పెటికొనెను. వారు 
ఒకరి క్షేమము ఒకరు తెలిసికొని గుడార్ములోనికి వచిిరి. 
నిర్గమ 18:8 తరువాత మ్యషే యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల కొర్కు ఫరోకును ఐగుపీుయులకును 
చేసినదాంతయు, త్రోవలో తమకు వచిిన కషిము యావత్తును, యెహోవా తముును విడిపాంచిన 
సాంగతియు తన మామతో వివరిాంచి చ్చపెపను. 
నిర్గమ 18:9 యెహోవా ఐగుపీుయుల చేతిలోనుాండి విడిపాంచి ఇశ్రాయేలీయులకు చేసిన 
మేలాంతట్టనిగూరిి యిత్రో సాంతోషిాంచ్చను. 
నిర్గమ 18:10 మరియు యిత్రో ఐగుపీుయుల చేతిలోనుాండియు ఫరో చేతిలోనుాండియు మముును 
విడిపాంచి, ఐగుపీుయుల చేతిక్రిాందనుాండి ఈ ప్రజలను విడిపాంచిన యెహోవా స్థుతిాంప్బడునుగాక. 
నిర్గమ 18:11 ఐగుపీుయులు గరివాంచి ఇశ్రాయేలీయులమీద చేసిన దౌర్ీనామునుబటి్ట ఆయన 
చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసు దేవతలకాంటె గొప్పవాడని యిప్తపడు న్యకు తెలిసినదనెను. 
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నిర్గమ 18:12 మరియు మ్యషే మామయైన యిత్రో ఒక దహ్నబలిని బలులను దేవునికరిపాంప్గా 
అహ్రోనును ఇశ్రాయేలీయుల పెదదలాందరును మ్యషే మామతో దేవుని సనినధిని భోజనము 
చేయవచిిరి. 
నిర్గమ 18:13 మరున్యడు మ్యషే ప్రజలకు న్యాయము తీరుిట్కు కూరుిాండగా, ఉదయము 
మొదలుకొని స్తయాంకలము వర్కు ప్రజలు మ్యషేయొదద నిలిచియుాండిరి. 
నిర్గమ 18:14 మ్యషే ప్రజలకు చేసినదాంతయు అతని మామ చూచి నీవు ఈ ప్రజలకు చేయుచునన 
యీ ప్ని ఏమట్ట? ఉదయము మొదలుకొని స్తయాంకలము వర్కు నీవు మాత్రము కూరుిాండగా 
ప్రజలాందరు నీయొదద నిలిచియుాండనేల అని అడుగగా 

నిర్గమ 18:15 మ్యషే దేవుని తీరుప తెలిసికొనుట్కు ప్రజలు న్యయొదదకు వచ్చిదరు. 
నిర్గమ 18:16 వారికి వాాజెాము ఏదైనను కలిగనయెడల న్యయొదదకు వచ్చిదరు. నేను వారి విషయము 
న్యాయము తీరిి, దేవుని కటి్డలను ఆయన ధర్ుశ్శస్త్రవిధులను వారికి తెలుప్తచున్యననని తన మామతో 
చ్చపెపను. 
నిర్గమ 18:17 అాందుకు మ్యషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన ప్ని మాంచిది కదు; 
నిర్గమ 18:18 నీవును నీతో నునన యీ ప్రజలును నిశియముగా నలిగపోవుదురు; ఈ ప్ని నీకు 
మకిిలి భార్ము, అది నీవు ఒకిడవే చేయచాలవు. 
నిర్గమ 18:19 కబటి్ట న్య మాట్ వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చ్చపెపదను. దేవుడు నీకు 
తోడైయుాండును, ప్రజల ప్క్ష్మున నీవు దేవుని సముఖమాందు ఉాండి వారి వాాజెాములను దేవుని 
యొదదకు తేవలెను. 
నిర్గమ 18:20 నీవు వారికి ఆయన కటి్డలను ధర్ుశ్శస్త్రవిధులను బోధిాంచి, వారు నడవవలసిన 
త్రోవను వారు చేయవలసిన కర్ాములను వారికి తెలుప్వలెను. 
నిర్గమ 18:21 మరియు నీవు ప్రజలాందరిలో స్తమర్ుయము దైవభకిు సతాాసకిు కలిగ, 
లాంచగొాండులుకని మనుష్యాలను ఏర్పర్చుకొని, వేయిమాందికి ఒకనిగాను, నూరుమాందికి 
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ఒకనిగాను, ఏబదిమాందికి ఒకనిగాను, ప్దిమాందికి ఒకనిగాను, వారిమీద న్యాయాధిప్త్తలను 
నియమాంప్వలెను. 
నిర్గమ 18:22 వారు ఎలలప్తపడును ప్రజలకు న్యాయము తీర్ివలెను. అయితే గొప్ప వాాజెాములనినట్టని 
నీయొదదకు తేవలెను. ప్రతి అలప విషయమును వారే తీర్ివచుిను. అటల వారు నీతో కూడ ఈ 
భార్మును మ్యసినయెడల నీకు స్థళ్లవుగా ఉాండును. 
నిర్గమ 18:23 దేవుడు ఈలాగు చేయుట్కు నీకు సెలవిచిినయెడల నీవు ఈ ప్ని చేయుచు దాని 
భార్మును సహిాంప్గలవు. మరియు ఈ ప్రజలాందరు తమ తమ చోట్లకు సమాధ్యనముగా వెళ్లలదుర్ని 
చ్చపెపను.  
నిర్గమ 18:24 మ్యషే తన మామ మాట్ విని అతడు చ్చపపనదాంతయు చేసెను. 
నిర్గమ 18:25 ఇశ్రాయేలీయులాందరిలో స్తమర్ుయముగల మనుష్యాలను ఏర్పర్చుకొని, వెయిామాందికి 
ఒకనిగాను, నూరుమాందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమాందికి ఒకనిగాను, ప్దిమాందికి ఒకనిగాను, 
న్యాయాధిప్త్తలను ఏరాపట చేసి వారిని ప్రజలమీద ప్రధ్యనులనుగా నియమాంచ్చను. 
నిర్గమ 18:26 వారలలప్తపడును ప్రజలకు న్యాయము తీరుివారు. వారు కఠిన వాాజెాములను మ్యషే 
యొదదకు తెచుిచు, సవలప వాాజెాములను తామే తీరుిచువచిిరి. 
నిర్గమ 18:27 తరువాత మ్యషే తన మామను ప్ాంపవేయగా అతడు తన సవదేశమునకు వెళ్లలను.  
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నిర్గమ 19:1 ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దేశమునుాండి బయలుదేరిన మూడవ నెలలో, వారు 
బయలుదేరినన్యడే మూడవ నెల ఆర్ాంభదినమాందే, వారు సీన్యయి అర్ణామునకు వచిిరి. 
నిర్గమ 19:2 వారు రఫీదీమునుాండి బయలుదేరి సీన్యయి అర్ణామునకు వచిి ఆ అర్ణామాందు దిగరి. 
అకిడ ఆ ప్ర్వతము ఎదుట్ ఇశ్రాయేలీయులు విడసిరి. 
నిర్గమ 19:3 మ్యషే దేవుని యొదదకు ఎకిి పోవగా యెహోవా ఆ ప్ర్వతమునుాండి అతని పలిచి నీవు 
యాకోబు కుటాంబికులతో ముచిట్టాంచి ఇశ్రాయేలీయులకు తెలుప్వలసినదేమనగా 

నిర్గమ 19:4 నేను ఐగుపీుయులకు ఏమ చేసితినో, మముును గదద రకిలమీద మ్యసి న్యయొదదకు 
మముు నెటల చేరుికొాంట్టనో మీరు చూచితిరి. 
నిర్గమ 19:5 కగా మీరు న్య మాట్ శ్రదిగా విని న్య నిబాంధన ననుసరిాంచి నడిచినయెడల మీరు 
సమసుదేశ జనులలో న్యకు సవకీయ సాంపాదామగుదురు. 
నిర్గమ 19:6 సమసు భూమయు న్యదేగదా. మీరు న్యకు యాజక రూప్కమైన రాజాముగాను 
ప్రిశుదిమైన జనముగాను ఉాందుర్ని చ్చప్తపము; నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ప్లుకవలసిన మాట్లు ఇవే 
అని చ్చప్పగా 

నిర్గమ 19:7 మ్యషే వచిి ప్రజల పెదదలను పలిపాంచి యెహోవా తన కజ్ఞాపాంచిన ఆ మాట్లనినయు 
వారియెదుట్ తెలియప్ర్చ్చను. 
నిర్గమ 19:8 అాందుకు ప్రజలాందరు యెహోవా చ్చపపనదాంతయు చేసెదమని యేకముగా ఉతుర్మచిిరి. 
అప్తపడు మ్యషే తిరిగవెళ్లల ప్రజల మాట్లను యెహోవాకు తెలియచేసెను. 
నిర్గమ 19:9 యెహోవా మ్యషేతో ఇదిగో నేను నీతో మాట్లాడునప్తపడు ప్రజలు విని నిర్ాంతర్ము 
నీయాందు నముకముాంచునటల నేను కరు మబుబలలో నీయొదదకు వచ్చిదనని చ్చపెపను. మ్యషే ప్రజల 
మాట్లను యెహోవాతో చ్చప్పగా 

నిర్గమ 19:10 యెహోవా మ్యషేతో నీవు ప్రజలయొదదకు వెళ్లల నేడును రేప్తను వారిని 
ప్రిశుదిప్ర్చుము; వారు తమ బటి్లు ఉదుకుకొని 
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నిర్గమ 19:11 మూడవన్యట్టకి సిదిముగా నుాండవలెను; మూడవన్యడు యెహోవా ప్రజలాందరి కనునల 
ఎదుట్ సీన్యయి ప్ర్వతముమీదికి దిగవచుిను. 
నిర్గమ 19:12 నీవు చుటి ప్రజలకు మేర్ను ఏర్పర్చి మీరు ఈ ప్ర్వతము ఎకివదుద, దాని అాంచును 
ముటి్వదుద, భద్రము స్థమీ ఈ ప్ర్వతము ముటి ప్రతివానికి మర్ణశిక్ష్ తప్పక విధిాంప్బడవలెను. 
నిర్గమ 19:13 ఎవడును చేతితో దాని ముటి్కూడదు, ముటి్టనవాడు రాళ్లతో కొటి్బడవలెను లేక 
పడవబడవలెను, మనుష్యాడుగాని మృగముగాని బ్రదుకకూడదు, బూర్ధవని చేయునప్తపడు వారు 
ప్ర్వతము యొదదకు రావలెననెను. 
నిర్గమ 19:14 అప్తపడు మ్యషే ప్ర్వతము మీదనుాండి ప్రజల యొదదకు దిగవచిి ప్రజలను 
ప్రిశుదిప్ర్చగా వారు తమ బటి్లను ఉదుకుకొనిరి. 
నిర్గమ 19:15 అప్తపడతడు మూడవన్యట్టకి సిదిముగా నుాండుడి; ఏ ప్తరుష్యడు స్త్రీని చేర్కూడదని 
చ్చపెపను. 
నిర్గమ 19:16 మూడవన్యడు ఉదయమైనప్తపడు ఆ ప్ర్వతముమీద ఉరుములు మెరుప్తలు 
స్తాంద్రమేఘము బూర్యొకి మహా ధవనియు కలుగగా పాళ్లములోని ప్రజలాందరు వణకిరి. 
నిర్గమ 19:17 దేవునిని ఎదురొినుట్కు మ్యషే పాళ్లములోనుాండి ప్రజలను అవతలకు ర్పపాంప్గా 
వారు ప్ర్వతము దిగువను నిలిచిరి. 
నిర్గమ 19:18 యెహోవా అగనతో సీన్యయి ప్ర్వతము మీదికి దిగ వచిినాందున అదాంతయు 
ధూమమయమై యుాండెను. దాని ధూమము కొలిమ ధూమమువలె లేచ్చను, ప్ర్వతమాంతయు మకిిలి 
కాంపాంచ్చను. 
నిర్గమ 19:19 ఆ బూర్ధవని అాంతకాంతకు బిగగర్గా మ్రోగెను. మ్యషే మాట్లాడుచుాండగా దేవుడు 
కాంఠసవర్ముచేత అతనికి ఉతుర్మచుిచుాండెను. 
నిర్గమ 19:20 యెహోవా సీన్యయి ప్ర్వతముమీదికి, అనగా ఆ ప్ర్వత శిఖర్ము మీదికి దిగ వచ్చిను. 
యెహోవా ప్ర్వత శిఖర్ము మీదికి ర్ముని మ్యషేను పలువగా మ్యషే ఎకిిపోయెను 



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   నిర్గ మకాండము 

Page 83 of 177 

నిర్గమ 19:21 అప్తపడు యెహోవా ప్రజలు చూచుట్కు యెహోవా యొదదకు హ్దుదమీరి వచిి వారిలో 
అనేకులు నశిాంప్కుాండునటల నీవు దిగపోయి వారికి ఖాండితముగా ఆజ్ఞాపాంచుము. 
నిర్గమ 19:22 మరియు యెహోవా వారిమీద ప్డకుాండునటల యెహోవా యొదదకు చేరు యాజకులు 
తముుతామే ప్రిశుది ప్ర్చుకొనవలెనని మ్యషేతో చ్చప్పగా 

నిర్గమ 19:23 మ్యషే యెహోవాతో ప్రజలు సీన్యయి ప్ర్వతము ఎకిలేరు. నీవు ప్ర్వతమునకు 
మేర్లను ఏర్పర్చి దాని ప్రిశుది ప్ర్చవలెనని మాకు ఖాండితముగా ఆజ్ఞాపాంచితివనెను. 
నిర్గమ 19:24 అాందుకు యెహోవా నీవు దిగ వెళ్లలము, నీవును నీతో అహ్రోనును ఎకిి రావలెను. 
అయితే యెహోవా వారిమీద ప్డకుాండునటల యాజకులును ప్రజలును ఆయన యొదదకు వచుిట్కు 
మేర్ను మీర్కూడదు; ఆయన వారిమీద ప్డునేమ్య అని అతనితో చ్చపెపను 

నిర్గమ 19:25 మ్యషే ప్రజల యొదదకు వెళ్లల ఆ మాట్ వారితో చ్చపెపను.  
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నిర్గమ 20:1 దేవుడు ఈ ఆజాలనినయు వివరిాంచి చ్చపెపను. 
నిర్గమ 20:2 నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాస్థల గృహ్మైన ఐగుప్తు దేశములోనుాండి నినున 
వెలుప్లికి ర్పపాంచితిని; 
నిర్గమ 20:3 నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉాండకూడదు. 
నిర్గమ 20:4 పైన ఆకశమాందేగాని క్రిాంది భూమయాందేగాని భూమక్రిాంద నీళ్లయాందేగాని యుాండు 
దేని రూప్మునయినను విగ్రహ్మునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాట్టకి స్తగలప్డకూడదు వాట్టని 
పూజిాంప్కూడదు. 
నిర్గమ 20:5 ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; ననున 
దేవషిాంచువారి విషయములో మూడు న్యలుగు తర్ముల వర్కు, తాండ్రుల దోషమును కుమారులమీదికి 
ర్పపాంచుచు 

నిర్గమ 20:6 ననున ప్రేమాంచి న్య ఆజాలు గైకొనువారిని వెయిా తర్ములవర్కు కరుణిాంచువాడనై 
యున్యనను. 
నిర్గమ 20:7 నీ దేవుడైన యెహోవా న్యమమును వార్ుముగా నుచిరిాంప్కూడదు; యెహోవా తన 
న్యమమును వార్ుముగా నుచిరిాంప్తవానిని నిరోదషిగా ఎాంచడు. 
నిర్గమ 20:8 విశ్రాాంతిదినమును ప్రిశుదిముగా ఆచరిాంచుట్కు జ్ఞాప్కముాంచుకొనుము. 
నిర్గమ 20:9 ఆరు దినములు నీవు కషిప్డి నీ ప్ని అాంతయు చేయవలెను 

నిర్గమ 20:10 ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాాంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ 
కుమారుడైనను నీ కుమారుయైనను నీ దాస్థడైనను నీ దాసియైనను నీ ప్శువైనను నీ యిాండలలో నునన 
ప్ర్దేశియైనను ఏప్నియు చేయకూడదు. 
నిర్గమ 20:11 ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకశమును భూమయు సముద్రమును వాట్టలోని 
సమసుమును సృజిాంచి, యేడవ దినమున విశ్రమాంచ్చను; అాందుచేత యెహోవా విశ్రాాంతిదినమును 
ఆశీర్వదిాంచి దాని ప్రిశుదిప్ర్చ్చను. 
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నిర్గమ 20:12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగ్రహిాంచు దేశములో నీవు దీరాాయుషుాంత్తడవగునటల నీ 
తాండ్రిని నీ తలిలని సన్యునిాంచుము. 
నిర్గమ 20:13 నర్హ్తా చేయకూడదు. 
నిర్గమ 20:14 వాభిచరిాంప్కూడదు. 
నిర్గమ 20:15 దొాంగలకూడదు. 
నిర్గమ 20:16 నీ పరుగువానిమీద అబదిస్తక్ష్యము ప్లుకకూడదు. 
నిర్గమ 20:17 నీ పరుగువాని యిలుల ఆశిాంప్కూడదు. నీ పరుగువాని భార్ానైనను అతని 
దాస్థనైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుదనైనను అతని గాడిదనైనను నీ పరుగువానిదగు దేనినైనను 
ఆశిాంప్కూడదు అని చ్చపెపను. 
నిర్గమ 20:18 ప్రజలాందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుప్తలు ఆ బూర్ ధవనియు ఆ ప్ర్వత ధూమమును 
చూచి, భయప్డి తొలగ దూర్ముగా నిలిచి మ్యషేతో ఇట్లనిరి 

నిర్గమ 20:19 నీవు మాతో మాట్లాడుము మేము విాందుము; దేవుడు మాతో మాట్లాడినయెడల 
మేము చనిపోవుదుము 

నిర్గమ 20:20 అాందుకు మ్యషే భయప్డకుడి; మముు ప్రీక్షాంచుట్కును, మీరు పాప్ము 
చేయకుాండునటల ఆయన భయము మీకు కలుగుట్కును, దేవుడు వేాంచేసెనని ప్రజలతో చ్చపెపను. 
నిర్గమ 20:21 ప్రజలు దూర్ముగా నిలిచిరి. మ్యషే దేవుడునన ఆ గాఢాంధకర్మునకు సమీపాంప్గా 

నిర్గమ 20:22 యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను ఇశ్రాయేలీయులతో ఈలాగు చ్చప్తపము నేను 
ఆకశమునుాండి మీతో మాట్లాడితినని మీరు గ్రహిాంచితిరి. 
నిర్గమ 20:23 మీరు ననున కొలుచుచు, వెాండి దేవతలనైనను బాంగారు దేవతలనైనను 
చేసికొనకూడదు. 
నిర్గమ 20:24 మాంట్ట బలిపీఠమును న్యకొర్కు చేసి, దానిమీద నీ దహ్న బలులను సమాధ్యన 
బలులను నీ గొఱ్ఱలను నీ యెదుదలను అరిపాంప్వలెను. నేను న్య న్యమమును జ్ఞాప్కర్ుముగానుాంచు ప్రతి 
సులములోను నీయొదదకు వచిి నినున ఆశీర్వదిాంచ్చదను. 
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నిర్గమ 20:25 నీవు న్యకు రాళ్లతో బలిపీఠమును చేయునప్తపడు మలిచిన రాళ్లతో దాని కటి్కూడదు; 
దానికి నీ ప్నిముటి తగలనిచిినయెడల అది అప్విత్రమగును. 
నిర్గమ 20:26 మరియు న్య బలిపీఠముమీద నీ దిగాంబర్తవము కనబడక యుాండునటల మెట్లమీదుగా 
దానిని ఎకికూడదు.  
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నిర్గమ 21:1 నీవు వారికి నియమాంప్వలసిన న్యాయవిధులేవనగా 

నిర్గమ 21:2 నీవు హెబ్రీయుడైన దాస్థని కొనినయెడల వాడు ఆరు సాంవతార్ములు దాస్థడైయుాండి 
యేడవ సాంవతార్మున ఏమయు ఇయాకయే నినున విడిచి సవతాంత్రుడగును. 
నిర్గమ 21:3 వాడు ఒాంట్టగా వచిినయెడల ఒాంట్టగానే వెళ్లవచుిను. వానికి భార్ా యుాండినయెడల 
వాని భార్ా వానితోకూడ వెళ్లవచుిను. 
నిర్గమ 21:4 వాని యజమానుడు వానికి భార్ానిచిిన తరువాత ఆమె వానివలన కుమారులనైనను 
కుమారులనైనను కనినయెడల ఆ భార్ాయు ఆమె పలలలును ఆమె యజమానుని సొతుగుదురుకని వాడు 
ఒాంట్టగానే పోవలెను. 
నిర్గమ 21:5 అయితే ఆ దాస్థడు నేను న్య యజమానుని న్య భార్ాను న్య పలలలను ప్రేమాంచుచున్యనను; 
నేను వారిని విడిచి సవతాంత్రుడనై పోనొలలనని నిజముగా చ్చపపనయెడల 

నిర్గమ 21:6 వాని యజమానుడు దేవుని యొదదకు వానిని తీసికొనిరావలెను, మరియు వాని 
యజమానుడు తలుప్తనొదదకైనను దావర్బాంధమునొదదకైనను వాని తోడుకొనిపోయి వాని చ్చవిని 
కదురుతో గుచివలెను. తరువాత వాడు నిర్ాంతర్ము వానికి దాస్థడైయుాండును. 
నిర్గమ 21:7 ఒకడు తన కుమారును దాసిగా అమునయెడల దాస్థలైన ప్తరుష్యలు వెళ్లలపోవునటల అది 
వెళ్లలపోకూడదు. 
నిర్గమ 21:8 దానిని ప్రధ్యనము చేసికొనిన యజమానుని దృషిికి అది యిషి్యరాలు కనియెడల అది 
విడిపాంప్బడునటల అవకశము నియావలెను; దాని వాంచిాంచినాందున అనాజనులకు దానిని 
అముుట్కు వానికి అధికర్ము లేదు. 
నిర్గమ 21:9 తన కుమారునికి దాని ప్రధ్యనము చేసినయెడల కుమారుల విషయమైన న్యాయవిధినిబటి్ట 
దానియెడల జరిగాంప్వలెను. 
నిర్గమ 21:10 ఆ కుమారుడు వేరొక దాని చేరుికొనినను, మొదట్టదానికి ఆహార్మును వస్త్రమును 
సాంస్తర్ ధర్ుమును తకుివ చేయకూడదు. 
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నిర్గమ 21:11 ఈ మూడును దానికి కలుగజేయనియెడల అది ఏమయు ఇయాక సవతాంత్రురాలై 
పోవచుిను. 
నిర్గమ 21:12 నరుని చావగొటి్టనవానికి నిశియముగా మర్ణశిక్ష్ విధిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 21:13 అయితే వాడు చాంప్వలెనని పాంచియుాండకయే దైవికముగా వానిచేత ఆ హ్తా 
జరిగనయెడల వాడు పారిపోగల యొక సులమును నీకు నిర్ణయిాంచ్చదను. 
నిర్గమ 21:14 అయితే ఒకడు తన పరుగువానిమీద దౌర్ీనాముగా వచిి కప్ట్ముగా చాంప్ 
లేచినయెడల వాడు న్య బలిపీఠము న్యశ్రయిాంచినను వాని లాగవేసి చాంప్వలెను. 
నిర్గమ 21:15 తన తాండ్రినైనను తలిలనైనను కొటివాడు నిశియముగా మర్ణశిక్ష్ నొాందును. 
నిర్గమ 21:16 ఒకడు నరుని దొాంగలిాంచి అమునను, తనయొదద నుాంచుకొనినను, వాడు 
నిశియముగా మర్ణశిక్ష్ నొాందును. 
నిర్గమ 21:17 తన తాండ్రినైనను తలిలనైనను శపాంచువాడు నిశియముగా మర్ణశిక్ష్ నొాందును. 
నిర్గమ 21:18 మనుష్యాలు పోట్లలడుచుాండగా ఒకడు తన పరుగువానిని రాతితోనైనను 
పడికిట్టతోనైనను గుదుదట్వలన వాడు చావక మాంచముమీద ప్డియుాండి 

నిర్గమ 21:19 తరువాత లేచి తన చేతికఱ్ఱతో బయట్టకివెళ్లల తిరుగుచుాండినయెడల, వాని కొటి్టనవానికి 
శిక్ష్ విధిాంప్బడదుగాని అతడు ప్నిచేయలేని కలమునకు తగన సొముు ఇచిి వాడు అతనిని పూరిుగా 
బాగుచేయిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 21:20 ఒకడు తన దాస్థడైనను తన దాసియైనను చచుినటల కఱ్ఱతో కొటి్టనయెడల అతడు 
నిశియముగా ప్రతిదాండన నొాందును. 
నిర్గమ 21:21 అయితే వాడు ఒకట్ట రాండు దినములు బ్రదికినయెడల ఆ ప్రతిదాండన అతడు 
పాందడు, వాడు అతని సొమేుగదా. 
నిర్గమ 21:22 నరులు పోట్లలడుచుాండగా గర్భవతియైన స్త్రీకి దెబబతగలి ఆమెకు గర్భపాతమేగాక మరి 
ఏ హానియు రానియెడల హానిచేసినవాడు ఆ స్త్రీ పెనిమట్ట వానిమీద మ్యపన నషిమును 
అచుికొనవలెను. న్యాయాధిప్త్తలు తీరాునిాంచినటల దాని చ్చలిలాంప్వలెను. 
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నిర్గమ 21:23 హాని కలిగనయెడల నీవు ప్రాణమునకు ప్రాణము, 
నిర్గమ 21:24 కాంట్టకి కనున, ప్ాంట్టకి ప్లుల, చేతికి చ్చయిా, కలికి కలు, 
నిర్గమ 21:25 వాతకు వాత, గాయమునకు గాయము, దెబబకు దెబబయు నియమాంప్వలెను. 
నిర్గమ 21:26 ఒకడు తన దాస్థని కనెనననను తన దాసి కనెనననను పోగొటి్టనయెడల ఆ కాంట్ట హానినిబటి్ట 
వారిని సవతాంత్రునిగా పోనియావలెను. 
నిర్గమ 21:27 వాడు తన దాస్థని ప్లలయినను తన దాసి ప్లలయినను ఊడగొటి్టనయెడల ఆ ప్ాంట్ట 
నిమతుము వారిని సవతాంత్రులగా పోనియావలెను. 
నిర్గమ 21:28 ఎదుద ప్తరుష్యనైనను స్త్రీనైనను చావపడిచినయెడల నిశియముగా రాళ్లతో ఆ యెదుదను 
చావకొటి్వలెను. దాని మాాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెదుద యజమానుడు నిరోదషియగును. 
నిర్గమ 21:29 ఆ యెదుద అాంతకు ముాందు పడుచునది అని దాని యజమానునికి తెలుప్బడినను, 
వాడు దాని భద్రము చేయకుాండుట్వలన అది ప్తరుష్యనైనను స్త్రీనైనను చాంపనయెడల ఆ యెదుదను 
రాళ్లతో చావగొటి్వలెను; దాని యజమానుడు మర్ణశిక్ష్ నొాందవలెను. 
నిర్గమ 21:30 వానికి ప్రిక్రయ ధనము నియమాంప్బడినయెడల వానికి నియమాంప్బడిన అనినట్ట 
ప్రకర్ము తన ప్రాణ విమ్యచన నిమతుము ధనము చ్చలిలాంప్వలెను. 
నిర్గమ 21:31 అది కుమారుని పడిచినను కుమారును పడిచినను ఈ విధి చొప్తపన అతడు 
చేయవలెను. 
నిర్గమ 21:32 ఆ యెదుద దాస్థనినైనను దాసినైనను పడిచినయెడల వారి యజమానునికి ముప్పది 
త్తలముల వెాండి చ్చలిలాంప్వలెను. మరియు ఆ యెదుదను రాళ్లతో చావకొటి్వలెను. 
నిర్గమ 21:33 ఒకడు గోతిమీది కప్తప తీయుట్వలన, లేక ఒకడు గొయిా త్రవివ దాని 
కప్పకపోవుట్వలన, దానిలో ఎదదయినను గాడిదయైనను ప్డినయెడల 

నిర్గమ 21:34 ఆ గోతి ఖామాందులు ఆ నషిమును అచుికొనవలెను; వాట్ట యజమానునికి సొముు 
ఇయావలెను; చచిినది వానిదగును. 
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నిర్గమ 21:35 ఒకని యెదుద వేరొకని యెదుద చచుినటల దాని పడిచినయెడల బ్రదికియునన ఎదుదను 
అము దాని విలువను ప్ాంచుకొనవలెను, చచిిన యెదుదను ప్ాంచుకొనవలెను. 
నిర్గమ 21:36 అయితే అాంతకు ముాందు ఆ యెదుద పడుచునది అని తెలియబడియు దాని 
యజమానుడు దాని భద్రము చేయనివాడైతే వాడు నిశియముగా ఎదుదకు ఎదుదనియావలెను; చచిినది 
వానిదగును.  
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నిర్గమ 22:1 ఒకడు ఎదుదనైనను గొఱ్ఱనైనను దొాంగలిాంచి దాని అమునను చాంపనను ఆ యెదుదకు 
ప్రతిగా అయిదు ఎదుదలను ఆ గొఱ్ఱకు ప్రతిగా న్యలుగు గొఱ్ఱలను ఇయావలెను. 
నిర్గమ 22:2 దొాంగ కననము వేయుచుాండగా వాడు దొరికి చచుినటల కొటి్బడినయెడల అాందువలన 
ర్కుప్రాధముాండదు. 
నిర్గమ 22:3 సూరుాడు ఉదయిాంచిన తరువాత వాని కొటి్టనయెడల వానికి ర్కుప్రాధముాండును; 
వాడు సరిగా సొముు మర్ల చ్చలిలాంప్వలెను. వానికేమయు లేకపోయినయెడల వాడు దొాంగతనము 
చేసినాందున అముబడవలెను. 
నిర్గమ 22:4 వాడు దొాంగలినది ఎదదయినను గాడిదయైనను గొఱ్ఱయైనను సరే అది ప్రాణముతో 
వానియొదద దొరికినయెడల రాండాంతలు చ్చలిలాంప్వలెను. 
నిర్గమ 22:5 ఒకడు చేనునైనను ద్రాక్ష్తోట్నైనను మేప్తట్కు తన ప్శువును విడిపాంచగా ఆ ప్శువు 
వేరొకని చేను మేసినయెడల అతడు తన చేలలోని మాంచిదియు ద్రాక్ష్ తోట్లోని మాంచిదియు దానికి 
ప్రతిగా నియావలెను.  
నిర్గమ 22:6 అగన ర్గలి ముాండల కాంప్లు అాంటకొనుట్వలన ప్ాంట్ కుప్పయైనను ప్ాంట్పైరైనను 
చేనైనను కలిపోయినయెడల అగన నాంట్టాంచినవాడు ఆ నషిమును అచుికొనవలెను. 
నిర్గమ 22:7 ఒకడు సొముయినను స్తమానైనను జ్ఞగ్రతుపెటిట్కు తన పరుగువానికి 
అప్పగాంచినప్తపడు అది ఆ మనుష్యాని యిాంట్ నుాండి దొాంగలిాంప్బడి ఆ దొాంగ దొరికినయెడల వాడు 
దానికి రాండాంతలు అచుికొనవలెను; 
నిర్గమ 22:8 ఆ దొాంగ దొర్కనియెడల ఆ యిాంట్ట యజమానుడు తన పరుగువాని ప్దార్ుములను 
తీసికొనెనో లేదో ప్రిషాిర్మగుట్కై దేవుని యొదదకు రావలెను. 
నిర్గమ 22:9 ప్రతి విధమైన ద్రోహ్మునుగూరిి, అనగా ఎదుదనుగూరిి గాడిదనుగూరిి గొఱ్ఱనుగూరిి 
బటి్నుగూరిి పోయినదాని నొకడు చూచి యిది న్యదని చ్చపపన దానిగూరిి ఆ యిదదరి వాాజెాము దేవుని 
యొదదకు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేర్ము స్తుపాంచునో వాడు తన పరుగువానికి రాండాంతలు 
అచుికొనవలెను.  
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నిర్గమ 22:10 ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుదనైనను గొఱ్ఱనైనను మరి ఏ జాంత్తవునైనను కపాడుట్కు తన 
పరుగువానికి అప్పగాంచినమీదట్, అది చచిినను హాని పాందినను, ఎవడును చూడకుాండగా 
తోలుకొని పోబడినను, 
నిర్గమ 22:11 వాడు తన పరుగువాని సొముును తీసికొనలేదనుట్కు యెహోవా ప్రమాణము 
వారిదదరిమధా నుాండవలెను. సొత్తుదారుడు ఆ ప్రమాణమును అాంగీకరిాంప్వలెను; ఆ నషిమును 
అచుికొననకిర్లేదు. 
నిర్గమ 22:12 అది నిజముగా వానియొదదనుాండి దొాంగలబడినయెడల సొత్తుదారునికి ఆ నషిమును 
అచుికొనవలెను. 
నిర్గమ 22:13 అది నిజముగా చీలిబడినయెడల వాడు స్తక్ష్యముకొర్కు దాని తేవలెను; 
చీలిబడినదాని నషిమును అచుికొన నకిర్లేదు. 
నిర్గమ 22:14 ఒకడు తన పరుగువానియొదద దేనినైనను బదులు దీసికొనిపోగా దాని యజమానుడు 
దానియొదద లేనప్తపడు, అది హానిపాందినను చచిినను దాని నషిమును అచుికొనవలెను. 
నిర్గమ 22:15 దాని యజమానుడు దానితో నుాండినయెడల దాని నషిమును అచుికొన నకిర్లేదు. 
అది అదెదదైనయెడల అది దాని అదెదకు వచ్చిను. 
నిర్గమ 22:16 ఒకడు ప్రధ్యనము చేయబడని ఒక కనాకను మరులుకొలిప ఆమెతో శయనిాంచినయెడల 
ఆమె నిమతుము ఓలి ఇచిి ఆమెను పెాండిల చేసికొనవలెను. 
నిర్గమ 22:17 ఆమె తాండ్రి ఆమెను వానికి ఇయానొలలనియెడల వాడు కనాకల ఓలిచొప్తపన సొముు 
చ్చలిలాంప్వలెను. 
నిర్గమ 22:18 శకునము చ్చప్తపదానిని బ్రదుకనియాకూడదు. 
నిర్గమ 22:19 మృగ సాంయోగము చేయు ప్రతివాడు నిశియముగా మర్ణశిక్ష్ నొాందవలెను. 
నిర్గమ 22:20 యోహోవాకు మాత్రమే గాక వేరొక దేవునికి బలి అరిపాంచువాడు శ్శప్గ్రస్థుడు. 
నిర్గమ 22:21 ప్ర్దేశిని విసికిాంప్వదుద, బాధిాంప్వదుద; మీరు ఐగుప్తు దేశములో ప్ర్దేశులైయుాంట్టరి 
గదా. 
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నిర్గమ 22:22 విధవరాలినైనను దికుిలేని పలలనైనను బాధపెటి్కూడదు. 
నిర్గమ 22:23 వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొాంది న్యకు మొఱ్ పెటి్టనయెడల నేను 
నిశియముగా వారి మొఱ్ను విాందును. 
నిర్గమ 22:24 న్య కోపాగన ర్వులుకొని మముును కతిుచేత చాంపాంచ్చదను, మీ భార్ాలు 
విధవరాాండ్రగుదురు, మీ పలలలు దికుిలేని వార్గుదురు. 
నిర్గమ 22:25 న్య ప్రజలలో నీయొదదనుాండు ఒక బ్నదవానికి సొముు అపపచిినయెడల 
వడిుకిచుివానివలె వానియెడల జరిగాంప్కూడదు, వానికి వడిు కటి్కూడదు. 
నిర్గమ 22:26 నీవు ఎప్తపడైనను నీ పరుగువాని వస్త్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల సూరుాడు 
అసుమాంచు వేళ్కు అది వానికి మర్ల అప్పగాంచుము. 
నిర్గమ 22:27 వాడు కప్తపకొనునది అదే. అది వాని దేహ్మునకు వస్త్రము; వాడు మరి ఏమ కప్తపకొని 
ప్ాండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు న్యకు మొఱ్పెటి్టనయెడల నేను విాందును.  
నిర్గమ 22:28 నీవు దేవుని నిాందిాంప్గూడదు, నీ ప్రజలలోని అధికరిని శపాంప్కూడదు. 
నిర్గమ 22:29 నీ మొదట్ట ససాద్రవాములను అరిపాంప్ తడవు చేయకూడదు. నీ కుమారులలో జేాష్యఠని 
న్యకు అరిపాంప్వలెను. 
నిర్గమ 22:30 అట్లల నీ యెదుదలను నీ గొఱ్ఱలను అరిపాంప్వలెను. ఏడు దినములు అది దాని తలిలయొదద 
ఉాండవలెను. ఎనిమదవ దినమున దానిని న్యకియావలెను. 
నిర్గమ 22:31 మీరు న్యకు ప్రతిషిఠాంప్బడినవారు గనుక పలములో చీలిబడిన మాాంసమును తినక 
కుకిలకు దాని పార్వేయవలెను.  
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నిర్గమ 23:1 లేనివార్ును ప్తటి్టాంప్కూడదు; అన్యాయప్త స్తక్ష్యమును ప్లుకుట్కై దుషి్యనితో నీవు 
కలియకూడదు; 
నిర్గమ 23:2 దుషాిర్ాము జరిగాంచుట్కై సమూహ్మును వెాంబడిాంచవదుద, న్యాయమును 
త్రిపపవేయుట్కు సమూహ్ముతో చేరి వాాజెాములో స్తక్ష్యము ప్లుకకూడదు; 
నిర్గమ 23:3 వాాజెామాడువాడు బ్నదవాడైనను వానియెడల ప్క్ష్పాతముగా నుాండకూడదు. 
నిర్గమ 23:4 నీ శత్రువుని యెదదయినను గాడిదయైనను తపపపోవుచుాండగా అది నీకు కనబడినయెడల 
అగతాముగా దాని తోలుకొనివచిి వాని కప్పగాంప్వలెను. 
నిర్గమ 23:5 నీవు నీ ప్గవాని గాడిద బరువుక్రిాంద ప్డియుాండుట్ చూచి, దానినుాండి 
తపపాంప్కయుాందునని నీవు అనుకొనినను అగతాముగా వానితో కలిసి దాని విడిపాంప్వలెను. 
నిర్గమ 23:6 దరిద్రుని వాాజెాములో న్యాయము విడిచి తీరుప తీర్ికూడదు 

నిర్గమ 23:7 అబదిమునకు దూర్ముగా నుాండుము; నిర్ప్రాధినైనను నీతిమాంత్తనినైనను 
చాంప్కూడదు; నేను దుషి్యని నిరోదషినిగా ఎాంచను. 
నిర్గమ 23:8 లాంచము తీసికొనకూడదు; లాంచము దృషిిగలవానికి గ్రుడిుతనము కలుగజేసి, 
నీతిమాంత్తల మాట్లకు అపార్ుము చేయిాంచును. 
నిర్గమ 23:9 ప్ర్దేశిని బాధిాంప్కూడదు; ప్ర్దేశి మనస్థా ఎటలాండునో మీరరుగుదురు; మీరు ఐగుప్తు 
దేశములో ప్ర్దేశులైయుాంట్టరిగదా. 
నిర్గమ 23:10 ఆరు సాంవతార్ములు నీ భూమని వితిు దాని ప్ాంట్ కూరుికొనవలెను. 
నిర్గమ 23:11 ఏడవ సాంవతార్మున దానిని బ్నడు విడువవలెను. అప్తపడు నీ ప్రజలలోని బ్నదలు తినిన 
తరువాత మగలినది అడవి మృగములు తినవచుిను. నీ ద్రాక్ష్తోట్ విషయములోను నీ ఒలీవతోట్ 
విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను. 
నిర్గమ 23:12 ఆరు దినములు నీ ప్నులు చేసి, నీ యెదుదను నీ గాడిదయు నీ దాసి కుమారుడును 
ప్ర్దేశియు విశ్రమాంచునటల ఏడవ దినమున ఊర్క యుాండవలెను. 
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నిర్గమ 23:13 నేను మీతో చ్చపపనవాట్టననినట్టని జ్ఞగ్రతుగా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని పేరు 
ఉచిరిాంప్కూడదు; అది నీ నోట్నుాండి రానియా తగదు. 
నిర్గమ 23:14 సాంవతార్మునకు మూడుమారులు న్యకు ప్ాండుగ ఆచరిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 23:15 ప్తలియని రొటెిల ప్ాండుగ న్యచరిాంప్వలెను. నేను నీ కజ్ఞాపాంచినటల ఆబ్నబు నెలలో 
నీవు ఐగుప్తులోనుాండి బయలుదేరి వచిితివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కలమాందు ఏడు దినములు 
ప్తలియని రొటెిలను తినవలెను. న్య సనినధిని ఎవడును వటి్టచేత్తలతో కనబడకూడదు. 
నిర్గమ 23:16 నీవు పలములో వితిున నీ వావస్తయముల తొలిప్ాంట్ యొకి కోతప్ాండుగను, 
పలములోనుాండి నీ వావస్తయ ఫలములను నీవు కూరుికొనిన తరువాత సాంవతారాాంతమాందు 
ఫలసాంగ్రహ్ప్త ప్ాండుగను ఆచరిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 23:17 సాంవతార్మునకు మూడుమారులు ప్తరుష్యలాందరు ప్రభువైన యెహోవా సనినధిని 
కనబడవలెను. 
నిర్గమ 23:18 న్య బలుల ర్కుమును ప్తలిసిన ద్రవాముతో అరిపాంప్కూడదు. న్య ప్ాండుగలో నరిపాంచిన 
క్రొవువ ఉదయము వర్కు నిలువ యుాండకూడదు. 
నిర్గమ 23:19 నీ భూమ ప్రథమ ఫలములో మొదట్టవాట్టని దేవుడైన యెహోవా మాందిర్మునకు 
తేవలెను. మేకపలలను దాని తలిలపాలతో ఉడకబెటి్కూడదు. 
నిర్గమ 23:20 ఇదిగో త్రోవలో నినున కపాడి నేను సిదిప్ర్చిన చోటకు నినున ర్పపాంచుట్కు ఒక 
దూతను నీకు ముాందుగా ప్ాంప్తచున్యనను. 
నిర్గమ 23:21 ఆయన సనినధిని జ్ఞగ్రతుగానుాండి ఆయన మాట్ వినవలెను. ఆయన కోప్ము రేప్వదుద; 
మీ అతిక్రమములను ఆయన ప్రిహ్రిాంప్డు, న్య న్యమము ఆయనకుననది. 
నిర్గమ 23:22 అయితే నీవు ఆయన మాట్ను జ్ఞగ్రతుగా విని నేను చ్చపపనది యావత్తు చేసినయెడల 
నేను నీ శత్రువులకు శత్రువును నీ విరోధులకు విరోధియునైయుాందును. 
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నిర్గమ 23:23 ఎట్లనగా న్య దూత నీకు ముాందుగా వెళ్లలచు, అమ్యరీయులు హితీుయులు పెరిజీీయులు 
కన్యనీయులు హివీవయులు యెబూసీయులను వారునన చోటకు నినున ర్పపాంచును, నేను వారిని 
సాంహ్రిాంచ్చదను. 
నిర్గమ 23:24 వారి దేవతలకు స్తగలప్డకూడదు, వాట్టని పూజిాంప్కూడదు; వారి క్రియలవాంట్ట 
క్రియలు చేయక వారిని తప్పక నిరూులము చేసి, వారి విగ్రహ్ములను బొతిుగా ప్గులగొటి్వలెను. 
నిర్గమ 23:25 నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవిాంప్వలెను, అప్తపడు ఆయన నీ ఆహార్మును నీ పానమును 
దీవిాంచును. నేను నీ మధానుాండి రోగము తొలగాంచ్చదను. 
నిర్గమ 23:26 కడుప్త దిగబడునదియు గొడుుదియు నీ దేశములోను ఉాండదు. నీ దినముల లెకి 
సాంపూరిు చేసెదను.  
నిర్గమ 23:27 ననున బటి్ట మనుష్యాలు నీకు భయప్డునటల చేసెదను. నీవు పోవు సర్వ 
దేశములవారిని ఓడగొట్టి నీ సమసు శత్రువులు నీ యెదుట్నుాండి పారిపోవునటల చేసెదను. 
నిర్గమ 23:28 మరియు, పెదద కాందిరీగలను నీకు ముాందుగా ప్ాంపాంచ్చదను, అవి నీ యెదుట్నుాండి 
హివీవయులను కన్యనీయులను హితీుయులను వెళ్లగొటి్ను. 
నిర్గమ 23:29 దేశము పాడై అడవి మృగములు నీకు విరోధముగా విసురిాంప్కుాండునటల వారిని ఒకి 
సాంవతార్ములోనే నీ యెదుట్నుాండి వెళ్లగొటి్ను. 
నిర్గమ 23:30 నీవు అభివృదిిపాంది ఆ దేశమును స్తవధీనప్ర్చుకొనువర్కు క్రమక్రమముగా వారిని 
నీయెదుట్నుాండి వెళ్లగొటెిదను. 
నిర్గమ 23:31 మరియు ఎఱ్ఱ సముద్రమునుాండి ఫిలిష్తుయుల సముద్రము వర్కును అర్ణామునుాండి 
నదివర్కును నీ పలిమేర్లను ఏర్పర్చ్చదను, ఆ దేశ నివాస్థలను నీచేతి కప్పగాంచ్చదను. నీవు నీ 
యెదుట్నుాండి వారిని వెళ్లగొటెిదవు. 
నిర్గమ 23:32 నీవు వారితోనైనను వారి దేవతలతోనైనను నిబాంధన చేసికొనవదుద. నీవు వారి 
దేవతలను సేవిాంచినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక 
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నిర్గమ 23:33 వారు నీచేత న్యకు విరోధముగా పాప్ము చేయిాంప్కుాండునటల వారు నీ దేశములో 
నివసిాంప్కూడదు.  
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నిర్గమ 24:1 మరియు ఆయన మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవును, అహ్రోనును, న్యదాబును, అబ్నహును, 
ఇశ్రాయేలీయుల పెదదలలో డెబబదిమాందియు యెహోవా యొదదకు ఎకిివచిి దూర్మున స్తగలప్డుడి. 
నిర్గమ 24:2 మ్యషే మాత్రము యెహోవాను సమీపాంప్వలెను, వారు సమీపాంప్కూడదు, ప్రజలు 
అతనితో ఎకిి రాకూడదు. 
నిర్గమ 24:3 మ్యషే వచిి యెహోవా మాట్లనినట్టని విధులనినట్టని ప్రజలతో వివరిాంచి చ్చపెపను. 
ప్రజలాందరు యెహోవా చ్చపపన మాట్లనినట్ట ప్రకర్ము చేసెదమని యేక శబదముతో ఉతుర్మచిిరి. 
నిర్గమ 24:4 మరియు మ్యషే యెహోవా మాట్లనినట్టని వ్రాసి ఉదయమాందు లేచి ఆ కొాండ దిగువను 
బలిపీఠమును ఇశ్రాయేలు ప్ాండ్రాండు గోత్రములు చొప్తపన ప్ాండ్రాండు సుాంభములను కటి్ట 

నిర్గమ 24:5 ఇశ్రాయేలీయులలో యౌవనస్థులను ప్ాంప్గా వారు దహ్న బలులనరిపాంచి యెహోవాకు 
సమాధ్యన బలులగా కోడెలను వధిాంచిరి. 
నిర్గమ 24:6 అప్తపడు మ్యషే వాట్ట ర్కుములో సగము తీసికొని ప్ళ్లలములలో పోసి ఆ ర్కుములో సగము 
బలిపీఠముమీద ప్రోక్షాంచ్చను. 
నిర్గమ 24:7 అతడు నిబాంధన గ్రాంథమును తీసికొని ప్రజలకు వినిపాంప్గా వారు యెహోవా 
చ్చపపనవనినయు చేయుచు విధేయులమై యుాందుమనిరి. 
నిర్గమ 24:8 అప్తపడు మ్యషే ర్కుమును తీసికొని ప్రజలమీద ప్రోక్షాంచి ఇదిగో యీ సాంగత్తలనినట్ట 
విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబాంధన ర్కుము ఇదే అని చ్చపెపను. 
నిర్గమ 24:9 తరువాత మ్యషే అహ్రోను న్యదాబు అబ్నహు ఇశ్రాయేలీయుల పెదదలలో 
డెబబదిమాందియు ఎకిిపోయి 

నిర్గమ 24:10 ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములక్రిాంద నిగనిగలాడు నీలమయమైన 
వస్థువువాంట్టదియు ఆకశమాండలప్త తేజమువాంట్టదియు ఉాండెను. 
నిర్గమ 24:11 ఆయన ఇశ్రాయేలీయులలోని ప్రధ్యనులకు ఏ హానియు చేయలేదు; వారు దేవుని చూచి 
అననపానములు ప్తచుికొనిరి. 
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నిర్గమ 24:12 అప్తపడు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు కొాండయెకిి న్యయొదదకు వచిి 
అచిట్నుాండుము; నీవు వారికి బోధిాంచునటల నేను వ్రాసిన ఆజాలను, ధర్ుశ్శస్త్రమును, రాతిప్లకలను 
నీకిచ్చిదననగా 

నిర్గమ 24:13 మ్యషేయు అతని ప్రిచార్కుడైన యెహోష్యవయు లేచిరి. మ్యషే దేవుని కొాండమీదికి 
ఎకెిను. 
నిర్గమ 24:14 అతడు పెదదలను చూచి మేము మీయొదదకు వచుివర్కు ఇకిడనే యుాండుడి; ఇదిగో 
అహ్రోనును హూరును మీతో ఉన్యనరు; ఎవనికైనను వాాజెాముననయెడల వారియొదదకు వెళ్లవచుినని 
వారితో చ్చపెపను 

నిర్గమ 24:15 మ్యషే కొాండమీదికి ఎకిినప్తపడు ఆ మేఘము కొాండను కమెును. 
నిర్గమ 24:16 యెహోవా మహిమ సీన్యయి కొాండమీద నిలిచ్చను; మేఘము ఆరు దినములు దాని 
కముుకొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుాండి మ్యషేను పలిచినప్తపడు 

నిర్గమ 24:17 యెహోవా మహిమ ఆ కొాండ శిఖర్ముమీద దహిాంచు అగనవలె ఇశ్రాయేలీయుల 
కనునలకు కనబడెను. 
నిర్గమ 24:18 అప్తపడు మ్యషే ఆ మేఘములో ప్రవేశిాంచి కొాండమీదికి ఎకెిను. మ్యషే ఆ కొాండమీద 
రేయిాంబవళ్లళ నలుబది దినములుాండెను.  
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నిర్గమ 25:1 యెహోవా మ్యషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చిను  
నిర్గమ 25:2 న్యకు ప్రతిషాఠర్పణ తీసికొనిర్ాండని ఇశ్రాయేలీయులతో చ్చప్తపము. మనుఃపూర్వకముగా 
అరిపాంచు ప్రతి మనుష్యానియొదద దాని తీసికొనవలెను. 
నిర్గమ 25:3 మీరు వారియొదద తీసికొనవలసిన అర్పణలేవనగా బాంగారు, వెాండి, ఇతుడి, 
నిర్గమ 25:4 నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములు, సననప్తన్యర్, మేకవెాండ్రుకలు, 
నిర్గమ 25:5 ఎరుప్తర్ాంగు వేసిన పట్లిళ్లతోళ్లల, సముద్రవతాల తోళ్లల, త్తముకఱ్ఱలు, 
నిర్గమ 25:6 ప్రదీప్మునకు తైలము, అభిషేకతైలమునకును ప్రిమళ్ ద్రవాముల ధూప్మునకు 
స్థగాంధ సాంభార్ములు, 
నిర్గమ 25:7 లేతప్చిలు, ఏఫోదుకును ప్తకమునకును చ్చకుి ర్తనములు అనునవే. 
నిర్గమ 25:8 నేను వారిలో నివసిాంచునటల వారు న్యకు ప్రిశుదిసులమును నిరిుాంప్వలెను. 
నిర్గమ 25:9 నేను నీకు కనుప్ర్చు విధముగా మాందిర్ముయొకి ఆ రూప్మును దాని 
ఉప్కర్ణములనినట్ట రూప్మును నిరిుాంప్వలెను. 
నిర్గమ 25:10 వారు త్తముకఱ్ఱతో నొక మాందసమును చేయవలెను. దాని పడుగు రాండు 
మూర్లునర్, దాని వెడలుప మూరడునర్, దాని యెత్తు మూరడునర్ 

నిర్గమ 25:11 దానిమీద మేలిమ బాంగారురేకు పదిగాంప్వలెను; లోప్లను వెలుప్లను దానికి 
పదిగాంప్వలెను; దానిమీద బాంగారు జవను చుటి కటి్వలెను. 
నిర్గమ 25:12 దానికి న్యలుగు బాంగారు ఉాంగర్ములను పోతపోసి, ఒక ప్రకిను రాండు ఉాంగర్ములు 
ఎదుట్ట ప్రకిను రాండు ఉాంగర్ములు ఉాండునటల దాని న్యలుగు కళ్లకు వాట్టని వేయవలెను. 
నిర్గమ 25:13 త్తముకఱ్ఱతో మ్యతకఱ్ఱలను చేసి వాట్టకి బాంగారు రేకులను పదిగాంచి 

నిర్గమ 25:14 వాట్టతో ఆ మాందసమును మ్యయుట్కు ఆ ప్రకిలమీది ఉాంగర్ములలో ఆ 
మ్యతకఱ్ఱలను దూర్ివలెను. 
నిర్గమ 25:15 ఆ మ్యతకఱ్ఱలు ఆ మాందసప్త ఉాంగర్ములలోనే ఉాండవలెను. వాట్టని దానియొదదనుాండి 
తీయకూడదు; 
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నిర్గమ 25:16 ఆ మాందసములో నేను నీకిచుి శ్శసనములనుాంచవలెను. 
నిర్గమ 25:17 మరియు నీవు మేలిమ బాంగారుతో కరుణాపీఠమును చేయవలెను. దాని పడుగు 
రాండు మూర్లునర్ దాని వెడలుప మూరడునర్. 
నిర్గమ 25:18 మరియు రాండు బాంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము యొకి రాండు 
కొనలను నకిషిప్నిగా చేయవలెను. 
నిర్గమ 25:19 ఈ కొనను ఒక కెరూబును ఆ కొనను ఒక కెరూబును చేయవలెను. కరుణాపీఠమున 
దాని రాండు కొనలమీద కెరూబులను దానితో ఏకాండముగా చేయవలెను 

నిర్గమ 25:20 ఆ కెరూబులు పైకి విపపన రకిలుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రకిలతో కప్తపచుాండగా 
వాట్ట ముఖములు ఒాండొాంట్టకి ఎదురుగా నుాండవలెను. ఆ కెరూబుల ముఖములు కరుణాపీఠముతటి 
నుాండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిు ఆ మాందసముమీద నుాంచవలెను. 
నిర్గమ 25:21 నేను నీకిచుి శ్శసనములను ఆ మాందసములో నుాంచవలెను. 
నిర్గమ 25:22 అకిడ నేను నినున కలిసికొని కరుణాపీఠము మీదనుాండియు, శ్శసనములుగల 
మాందసము మీదనుాండు రాండు కెరూబుల మధానుాండియు, నేను ఇశ్రాయేలీయుల నిమతుము 
మీకజ్ఞాపాంచు సమసుమును నీకు తెలియచ్చపెపదను 

నిర్గమ 25:23 మరియు నీవు త్తముకఱ్ఱతో నొక బలల చేయవలెను. దాని పడుగు రాండు మూర్లు 
దాని వెడలుప ఒక మూర్ దాని యెత్తు మూరడునర్. 
నిర్గమ 25:24 మేలిమ బాంగారు రేకును దానికి పదిగాంచి దానికి చుటి బాంగారు జవను 
చేయిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 25:25 దానికి చుటి బెతెుడు బదెదచేసి దాని బదెదపైని చుటిను బాంగారు జవ చేయవలెను. 
నిర్గమ 25:26 దానికి న్యలుగు బాంగారు ఉాంగర్ములను చేసి దాని న్యలుగు కళ్లకుాండు న్యలుగు 
మూలలలో ఆ ఉాంగర్ములను తగలిాంప్వలెను 

నిర్గమ 25:27 బలల మ్యయుట్కు మ్యతకఱ్ఱలు ఉాంగర్ములును బదెదకు సమీప్ముగా నుాండవలెను. 
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నిర్గమ 25:28 ఆ మ్యతకఱ్ఱలు త్తముకఱ్ఱతో చేసి వాట్టమీద బాంగారు రేకు పదిగాంప్వలెను; వాట్టతో 
బలల మ్యయబడును. 
నిర్గమ 25:29 మరియు నీవు దాని ప్ళ్లలములను ధూపారుులను గనెనలను పానీయార్పణముకు 
పాత్రలను దానికి చేయవలెను; మేలిమ బాంగారుతో వాట్టని చేయవలెను. 
నిర్గమ 25:30 నితామును న్య సనినధిని సనినధిరొటెిలను ఈ బలలమీద ఉాంచవలెను. 
నిర్గమ 25:31 మరియు నీవు మేలిమ బాంగారుతో దీప్వృక్ష్మును చేయవలెను; నకిషిప్నిగా ఈ 
దీప్వృక్ష్ము చేయవలెను. దాని ప్రకాండమును దాని శ్శఖలను నకిషిప్నిగా చేయవలెను; దాని 
కలశములు దాని మొగగలు దాని ప్తవువలు దానితో ఏకాండమై యుాండవలెను. 
నిర్గమ 25:32 దీప్వృక్ష్ము యొకి ఒక ప్రకినుాండి మూడు కొములు, దీప్వృక్ష్ము యొకి రాండవ 
ప్రకినుాండి మూడు కొములు, అనగా దాని ప్రకిలనుాండి ఆరు కొములు నిగుడవలెను. 
నిర్గమ 25:33 ఒక కొములో మొగగ ప్తవువగల బాదము రూప్మైన మూడు కలశములు, రాండవ 
కొములో మొగగ ప్తవువగల బాదము రూప్మైన మూడు కలశములు; అటల దీప్వృక్ష్మునుాండి 
బయలుదేరు కొములలో నుాండవలెను. 
నిర్గమ 25:34 మరియు దీప్వృక్ష్ ప్రకాండములో బాదము రూప్మైన న్యలుగు కలశములును వాట్ట 
మొగగలును వాట్ట ప్తవువలును ఉాండవలెను, 
నిర్గమ 25:35 దీప్వృక్ష్ ప్రకాండమునుాండి నిగుడు ఆరుకొములకు దాని రాండేసి కొములక్రిాంద 
ఏకాండమైన ఒకొికి మొగగచొప్తపన ఉాండవలెను. 
నిర్గమ 25:36 వాట్ట మొగగలు వాట్ట కొములు దానితో ఏకాండమగును; అదాంతయు మేలిమ 
బాంగారుతో చేయబడిన ఏకాండమైన నకిషిప్నిగా ఉాండవలెను. 
నిర్గమ 25:37 నీవు దానికి ఏడు దీప్ములను చేయవలెను. దాని యెదుట్ వెలుగచుినటల దాని 
దీప్ములను వెలిగాంప్వలెను. 
నిర్గమ 25:38 దాని కతెుర్ దాని కతెుర్చిప్పయు మేలిమ బాంగారుతో చేయవలెను. 
నిర్గమ 25:39 ఆ ఉప్కర్ణములనిన నలుబది వీసెల మేలిమ బాంగారుతో చేయవలెను. 
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నిర్గమ 25:40 కొాండమీద నీకు కనుప్ర్చబడిన వాట్ట రూప్ము చొప్తపన వాట్టని చేయుట్కు 
జ్ఞగ్రతుప్డుము.  
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నిర్గమ 26:1 మరియు నీవు ప్ది తెర్లతో ఒక మాందిర్మును చేయవలెను. నీల ధూమ్ర 
ర్కువర్ణములుగల పేనిన సననప్త న్యర్తో వాట్టని చిత్రకరుని ప్నియైన కెరూబులు గలవాట్టనిగా 
చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:2 ప్రతి తెర్ పడుగు ఇరువది యెనిమది మూర్లు; ప్రతి తెర్ వెడలుప న్యలుగు మూర్లు. ఆ 
తెర్లనినట్టకి ఒకట్ల కొలత. 
నిర్గమ 26:3 అయిదు తెర్లను ఒక దానితో ఒకట్ట కూర్పవలెను. మగలిన అయిదు తెర్లను 
ఒకదానితో ఒకట్ట కూర్పవలెను. 
నిర్గమ 26:4 తెర్ల కూరుప చివర్ను మొదట్ట తెర్ అాంచున నీలినూలుతో కొలుకులను చేయవలెను. 
రాండవ కూరుపనాందలి వెలుప్లి తెర్ చివర్ను అటల చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:5 ఒక తెర్లో ఏబది కొలుకులను చేసి, ఆ కొలుకులు ఒకదానినొకట్ట తగులుకొనునటల ఆ 
రాండవ కూరుపనాందలి తెర్ అాంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:6 మరియు ఏబది బాంగారు గుాండీలను చేసి ఆ గుాండీలచేత ఆ తెర్లను ఒకదానితో ఒకట్ట 
కూర్పవలెను; అది ఒకట్ల మాందిర్మగును. 
నిర్గమ 26:7 మరియు మాందిర్ముపైని గుడార్ముగా మేకవెాండ్రుకలతో తెర్లు చేయవలెను; 
ప్దకొాండు తెర్లను చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:8 ప్రతి తెర్ పడుగు ముప్పది మూర్లు, వెడలుప న్యలుగు మూర్లు, ప్దకొాండు తెర్ల 
కొలత ఒకిట్ల. 
నిర్గమ 26:9 అయిదు తెర్లను ఒకట్టగాను ఆరు తెర్లను ఒకట్టగాను ఒకదానికొకట్ట కూర్పవలెను. 
ఆర్వ తెర్ను గుడార్ప్త ఎదుట్టభాగమున మడవవలెను. 
నిర్గమ 26:10 తెర్ల కూరుపనకు వెలుప్లనునన తెర్ అాంచున ఏబది కొలుకులను రాండవ 
కూరుపనాందలి తెర్ అాంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:11 మరియు ఏబది యితుడి గుాండీలను చేసి యొకట్ల గుడార్మగునటల ఆ గుాండీలను ఆ 
కొలుకులకు తగలిాంచి దాని కూర్పవలెను. 
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నిర్గమ 26:12 ఆ గుడార్ప్త తెర్లలో మగలి వ్రేలాడుభాగము, అనగా మగలిన సగము తెర్, 
మాందిర్ము వెనుక ప్రకిమీద వ్రేలాడవలెను.  
నిర్గమ 26:13 మరియు గుడార్ప్త తెర్ల పడుగులో మగలినది ఈ ప్రకిను ఒక మూర్యు, ఆ 
ప్రకిను ఒక మూర్యు, మాందిర్మును కప్తపట్కు ఈ ప్రకిను ఆ ప్రకిను దాని ప్రకిలమీద 
వ్రేలాడవలెను. 
నిర్గమ 26:14 మరియు ఎఱ్ఱర్ాంగు వేసిన పట్లిళ్ల తోళ్లతో పైకప్తపను దానికి మీదుగా సముద్రవతాల 
తోళ్లతో పైకప్తపను చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:15 మరియు మాందిర్మునకు త్తముకఱ్ఱతో నిలువు ప్లకలు చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:16 ప్లక పడుగు ప్ది మూర్లు ప్లక వెడలుప మూరడునర్ యుాండవలెను. 
నిర్గమ 26:17 ప్రతి ప్లకలో ఒకదానికొకట్ట సరియైన రాండు కుస్థలుాండవలెను. అటల మాందిర్ప్త 
ప్లకలనినట్టకి చేసి పెటి్వలెను. 
నిర్గమ 26:18 ఇరువది ప్లకలు కుడివైప్తన, అనగా దక్షణ దికుిన మాందిర్మునకు ప్లకలను 
చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:19 మరియు నొకొికి ప్లకక్రిాంద దాని దాని రాండు కుస్థలకు రాండు దిములను ఆ 
యిరువది ప్లకల క్రిాంద నలువది వెాండి దిములను చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:20 మాందిర్ప్త రాండవ ప్రకిను, అనగా ఉతుర్దికుిన,  
నిర్గమ 26:21 ఒకొికి ప్లకక్రిాంద రాండు దిములు ఇరువది ప్లకలును వాట్ట నలువది వెాండి 
దిములు ఉాండవలెను. 
నిర్గమ 26:22 ప్డమట్టతటి మాందిర్ము యొకి వెనుక ప్రకికు ఆరు ప్లకలను చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:23 మరియు ఆ వెనుక ప్రకిను మాందిర్ము యొకి మూలలకు రాండు ప్లకలను 
చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:24 అవి అడుగున కూర్ిబడి శిఖర్మున మొదట్ట ఉాంగర్ము దనుక ఒకదానితోఒకట్ట 
అతికిాంప్బడవలెను. అటల ఆ రాంట్టకి ఉాండవలెను, అవి రాండు మూలలకుాండును. 
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నిర్గమ 26:25 ప్లకలు ఎనిమది; వాట్ట వెాండి దిములు ప్దున్యరు; ఒకొికి ప్లకక్రిాంద రాండు 
దిములుాండవలెను. 
నిర్గమ 26:26 త్తముకఱ్ఱతో అడుకఱ్ఱలను చేయవలెను. మాందిర్ము యొకి ఒకప్రకి ప్లకలకు 
అయిదు అడుకఱ్ఱలును 

నిర్గమ 26:27 మాందిర్ము యొకి రాండవ ప్రకి ప్లకలకు అయిదు అడుకఱ్ఱలును ప్డమట్ట వైప్తన 
మాందిర్ము యొకి ప్రకి ప్లకలకు అయిదు అడుకఱ్ఱలును ఉాండవలెను; 
నిర్గమ 26:28 ఆ ప్లకల మధానుాండు నడిమ అడుకఱ్ఱ ఈ కొసనుాండి ఆ కొసవర్కు చేరి 
యుాండవలెను. 
నిర్గమ 26:29 ఆ ప్లకలకు బాంగారు రేకును పదిగాంచి వాట్ట అడుకఱ్ఱలుాండు వాట్ట ఉాంగర్ములను 
బాంగారుతో చేసి అడుకఱ్ఱలకును బాంగారు రేకును పదిగాంప్వలెను. 
నిర్గమ 26:30 అప్తపడు కొాండమీద నీకు కనుప్ర్చబడినదాని పోలికచొప్తపన మాందిర్మును 
నిలువబెటి్వలెను.  
నిర్గమ 26:31 మరియు నీవు నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములుగల ఒక అడుతెర్ను పేనిన సననన్యర్తో 
చేయవలెను. అది చిత్రకరుని ప్నియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను. 
నిర్గమ 26:32 త్తముకఱ్ఱతో చేయబడి బాంగారు రేకు పదిగన న్యలుగు సుాంభములమీద దాని 
వేయవలెను; దాని వాంకులు బాంగారువి వాట్ట దిములు వెాండివి. 
నిర్గమ 26:33 ఆ అడుతెర్ను ఆ కొలుకుల క్రిాంద తగలిాంచి స్తక్ష్యప్త మాందసము అడుతెర్ లోప్లికి 
తేవలెను. ఆ అడుతెర్ ప్రిశుదిసులమును అతిప్రిశుదిసులమును వేరుచేయును. 
నిర్గమ 26:34 అతిప్రిశుదిసులములో స్తక్ష్యప్త మాందసముమీద కరుణాపీఠము నుాంచవలెను. 
నిర్గమ 26:35 అడుతెర్ వెలుప్ల బలలను ఆ బలలయెదుట్ దక్షణప్త వైప్తననునన మాందిర్ముయొకి 
యుతుర్దికుిన దీప్వృక్ష్మును ఉాంచవలెను. 
నిర్గమ 26:36 మరియు నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములు గల పేనిన సననన్యర్తో చిత్రకరుని ప్నియైన 
తెర్ను గుడార్ప్త దావర్మునకు చేయవలెను. 
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నిర్గమ 26:37 ఆ తెర్కు అయిదు సుాంభములను త్తముకఱ్ఱతో చేసి వాట్టకి బాంగారు రేకు 
పదిగాంప్వలెను. వాట్ట వాంప్తలు బాంగారువి వాట్టకి అయిదు ఇతుడి దిములు పోత పోయవలెను.  
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నిర్గమ 27:1 మరియు అయిదు మూర్ల పడుగు అయిదు మూర్ల వెడలుప గల బలిపీఠమును 
త్తముకఱ్ఱతో నీవు చేయవలెను. ఆ బలిపీఠము చచ్చికముగా నుాండవలెను; దాని యెత్తు మూడు 
మూర్లు. 
నిర్గమ 27:2 దాని న్యలుగు మూలలను దానికి కొముులను చేయవలెను; దాని కొముులు దానితో 
ఏకాండముగా ఉాండవలెను; దానికి ఇతుడి రేకు పదిగాంప్వలెను. 
నిర్గమ 27:3 దాని బూడిదె ఎత్తుట్కు కుాండలను గరిటెలను గనెనలను ముాండలను అగనపాత్రలను 
చేయవలెను. ఈ ఉప్కర్ణములనినయు ఇతుడితో చేయవలెను. 
నిర్గమ 27:4 మరియు వలవాంట్ట ఇతుడి జలెలడ దానికి చేయవలెను.  
నిర్గమ 27:5 ఆ వలమీద దాని న్యలుగు మూలలను న్యలుగు ఇతుడి ఉాంగర్ములను చేసి ఆ వల 
బలిపీఠము నడిమవర్కు చేరునటల దిగువను బలిపీఠము గటిక్రిాంద దాని నుాంచవలెను. 
నిర్గమ 27:6 మరియు బలిపీఠము కొర్కు మ్యతకఱ్ఱలను చేయవలెను. ఆ మ్యతకఱ్ఱలను త్తముకఱ్ఱతో 
చేసి వాట్టకి ఇతుడి రేకు పదిగాంప్వలెను. 
నిర్గమ 27:7 ఆ మ్యతకఱ్ఱలను ఆ ఉాంగర్ములలో చొనప్వలెను. బలిపీఠమును మ్యయుట్కు ఆ 
మ్యతకఱ్ఱలు దాని రాండుప్రకిల నుాండవలెను. 
నిర్గమ 27:8 ప్లకలతో గులలగా దాని చేయవలెను; కొాండమీద నీకు చూప్బడిన పోలికగానే వారు 
దాని చేయవలెను. 
నిర్గమ 27:9 మరియు నీవు మాందిర్మునకు ఆవర్ణము ఏర్పర్చవలెను. కుడివైప్తన, అనగా 
దక్షణదికుిన ఆవర్ణముగా నూరు మూర్ల పడుగుగలదై పేనిన సననన్యర్ యవనికలు ఒక ప్రకికు 
ఉాండవలెను. 
నిర్గమ 27:10 దాని యిరువది సుాంభములును వాట్ట యిరువది దిములును ఇతుడివి; ఆ సుాంభముల 
వాంకులును వాట్ట పెాండెబదదలును వెాండివి. 
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నిర్గమ 27:11 అట్లల పడుగులో ఉతుర్దికుిన నూరు మూర్ల పడుగు గల యవనికలుాండవలెను. 
దాని యిరువది సుాంభములును వాట్ట యిరువది దిములును ఇతుడివి. ఆ సుాంభముల వాంకులును వాట్ట 
పెాండెబదుదలును వెాండివి 

నిర్గమ 27:12 ప్డమట్టదికుిన ఆవర్ణప్త వెడలుప కొర్కు ఏబది మూర్ల యవనికలుాండవలెను; వాట్ట 
సుాంభములు ప్ది వాట్ట దిములు ప్ది. 
నిర్గమ 27:13 తూరుపవైప్తన, అనగా ఉదయదికుిన ఆవర్ణప్త వెడలుప ఏబది మూర్లు. 
నిర్గమ 27:14 ఒక ప్రకిను ప్దునైదు మూర్ల యవనికలుాండవలెను; వాట్ట సుాంభములు మూడు వాట్ట 
దిములు మూడు. 
నిర్గమ 27:15 రాండవ ప్రకిను ప్రునైదుమూర్ల యవనికలుాండవలెను; వాట్ట సుాంభములు మూడు 
వాట్ట దిములును మూడు. 
నిర్గమ 27:16 ఆవర్ణప్త దావర్మునకు నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములుగల యిరువది మూర్ల తెర్ 
యుాండవలెను. అవి పేనిన సననన్యర్తో చిత్రకరుని ప్నిగా ఉాండవలెను; వాట్ట సుాంభములు న్యలుగు 
వాట్ట దిములు న్యలుగు. 
నిర్గమ 27:17 ఆవర్ణము చుటినన సుాంభములనినయు వెాండి పెాండెబదదలు కలవి; వాట్ట వాంకులు 
వెాండివి వాట్ట దిములు ఇతుడివి. 
నిర్గమ 27:18 ఆవర్ణప్త పడుగు నూరు మూర్లు; దాని వెడలుప ఏబది మూర్లు దాని యెత్తు 
అయిదు మూర్లు; అవి పేనిన సననన్యర్వి వాట్ట దిములు ఇతుడివి. 
నిర్గమ 27:19 మాందిర్ సాంబాంధమైన సేవోప్కర్ణములనినయు మేకులనినయు ఆవర్ణప్త 
మేకులనినయు ఇతుడివై యుాండవలెను. 
నిర్గమ 27:20 మరియు దీప్ము నితాము వెలిగాంచునటల ప్రదీప్మునకు దాంచి తీసిన అచిము 
ఒలీవల నూనె తేవలెనని ఇశ్రాయేలీయుల కజ్ఞాపాంచుము. 
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నిర్గమ 27:21 స్తక్ష్యప్త మాందసము ఎదుట్నునన తెర్కు వెలుప్ల ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములో 
అహ్రోనును అతని కుమారులును స్తయాంకలము మొదలుకొని ఉదయమువర్కు యెహోవా సనినధిని 
దాని సవరిాంప్వలెను. అది ఇశ్రాయేలీయులకు వారి తర్తర్ములవర్కు నితామైన కటి్డ.  
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నిర్గమ 28:1 మరియు న్యకు యాజకతవము చేయుట్కై నీ సహోదరుడైన అహ్రోనును అతని 
కుమారులను, అనగా అహ్రోనును, అహ్రోను కుమారులైన న్యదాబును, అబ్నహును, ఎలియాజరును 
ఈతామారును ఇశ్రాయేలీయులలోనుాండి నీయొదదకు పలిపాంప్తము. 
నిర్గమ 28:2 అతనికి అలాంకర్మును ఘనతయు కలుగునటల నీ సహోదరుడైన అహ్రోనుకు ప్రతిషిఠత 
వస్త్రములను కుటి్వలెను. 
నిర్గమ 28:3 అహ్రోను న్యకు యాజకుడగునటల నీవు అతని ప్రతిషిఠాంచుదువు. అతని వస్త్రములను 
కుటిట్కై నేను జ్ఞాన్యతుతో నిాంపన వివేక హ్ృదయులాందరికి ఆజ ాఇముు. 
నిర్గమ 28:4 ప్తకము ఏఫోదు నిలువుట్ాంగీ విచిత్రమైన చొకియి పాగా దటి్టయు వారు కుటి్వలసిన 
వస్త్రములు. అతడు న్యకు యాజకుడై యుాండునటల వారు నీ సహోదరుడైన అహ్రోనుకును అతని 
కుమారులకును ప్రతిషిఠత వస్త్రములను కుటి్టాంప్వలెను. 
నిర్గమ 28:5 వారు బాంగారును నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములు గల నూలును సననన్యర్ను తీసికొని 

నిర్గమ 28:6 బాంగారుతోను నీల ధూమ్ర ర్కు వర్ణములు గల ఏఫోదును పేనిన సననన్యర్తోను 
చిత్రకరుని ప్నిగా చేయవలెను. 
నిర్గమ 28:7 రాండు అాంచులయాందు కూర్ిబడు రాండు భుజఖాండములు దానికుాండవలెను; అటల అది 
సమకూర్పబడి యుాండును. 
నిర్గమ 28:8 మరియు ఏఫోదు మీదనుాండు విచిత్రమైన దటి్ట దాని ప్నిరీతిగా ఏకాండమైనదై 
బాంగారుతోను నీలధూమ్ర ర్కువర్ణములు గల నూలుతోను పేనిన సననన్యర్తోను కుటి్వలెను. 
నిర్గమ 28:9 మరియు నీవు రాండు లేత ప్చిలను తీసికొని వాట్టమీద ఇశ్రాయేలీయుల పేరులను, 
అనగా వారి జనన క్రమము చొప్తపన 

నిర్గమ 28:10 ఒక ర్తనముమీద వారి పేళ్లలో ఆరును, రాండవ ర్తనముమీద తకిిన ఆరుగురి పేళ్లను 
చ్చకిిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 28:11 ముద్రమీద చ్చకిబడిన వాట్టవలె చ్చకెిడివాని ప్నిగా ఆ రాండు ర్తనములమీద 
ఇశ్రాయేలీయుల పేళ్లను చ్చకిి బాంగారు జవలలో వాట్టని పదగవలెను. 
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నిర్గమ 28:12 అప్తపడు ఇశ్రాయేలీయులకు జ్ఞాప్కర్ుమైన ర్తనములనుగా ఆ రాండు ర్తనములను 
ఏఫోదు భుజములమీద ఉాంచవలెను అటల జ్ఞాప్కము కొర్కు అహ్రోను తన రాండు భుజములమీద 
యెహోవా సనినధిని వారి పేరులను భరిాంచును 

నిర్గమ 28:13 మరియు బాంగారు జవలను మేలిమ బాంగారుతో రాండు గొలుస్థలను చేయవలెను; 
నిర్గమ 28:14 సూత్రములవలె అలిలకప్నిగా వాట్టని చేసి అలిలన గొలుస్థలను ఆ జవలకు 
తగలిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 28:15 మరియు చిత్రకరుని ప్నిగా న్యాయవిధ్యనప్తకము చేయవలెను. ఏఫోదు ప్నివలె 
దాని చేయవలెను; బాంగారుతోను నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములు గల నూలుతోను పేనిన సననన్యర్తోను 
దాని చేయవలెను. 
నిర్గమ 28:16 అది మడవబడి చచ్చికముగా నుాండవలెను; అది జేనెడు పడుగు జేనెడు వెడలుపగలదై 
యుాండవలెను. 
నిర్గమ 28:17 దానిలో న్యలుగు ప్ాంకుుల ర్తనములుాండునటల ర్తనముల జవలను చేయవలెను. 
మాణికా గోమేధిక మర్కతములు గల ప్ాంకిు మొదట్టది; 
నిర్గమ 28:18 ప్దురాగ నీల సూర్ాకాంతములు గల ప్ాంకిు రాండవది; 
నిర్గమ 28:19 గారుతుతము యష్యురాయి ఇాంద్రనీలములు గల ప్ాంకిు మూడవది; 
నిర్గమ 28:20 ర్కువర్ణప్తరాయి స్థలిమానిరాయి సూర్ాకాంతములు గల ప్ాంకిు న్యలుగవది. వాట్టని 
బాంగారు జవలలో పదగవలెను. 
నిర్గమ 28:21 ఆ ర్తనములు ఇశ్రాయేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొప్తపన 
ప్ాండ్రాండుాండవలెను. ముద్రమీద చ్చకిినవాట్టవలె వారిలో ప్రతివాని పేరుచొప్తపన ప్ాండ్రాండు గోత్రముల 
పేరులు ఉాండవలెను. 
నిర్గమ 28:22 మరియు ఆ ప్తకము అలిలకప్నిగా పేనిన గొలుస్థలను మేలిమ బాంగారుతో 
చేయవలెను. 
నిర్గమ 28:23 ప్తకమునకు రాండు బాంగారు ఉాంగర్ములు చేసి 
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నిర్గమ 28:24 ఆ రాండు ఉాంగర్ములను ప్తకప్త రాండు కొసలయాందు తగలిాంచి, ప్తకప్త 
కొసలనునన రాండు ఉాంగర్ములలో అలలబడిన ఆ రాండు బాంగారు గొలుస్థలను తగలిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 28:25 అలిలన ఆ రాండు గొలుస్థల కొసలను రాండు రాండు జవలకు తగలిాంచి ఏఫోదు నెదుట్ 
దాని భుజములమీద కటి్వలెను. 
నిర్గమ 28:26 మరియు నీవు బాంగారుతో రాండు ఉాంగర్ములను చేసి ఏఫోదు నెదుట్నునన 
ప్తకములోప్లి అాంచున దాని రాండు కొసలకు వాట్టని తగలిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 28:27 మరియు నీవు రాండు బాంగారు ఉాంగర్ములుచేసి ఏఫోదు విచిత్రమైన దటి్ట పైగా దాని 
కూరుపనొదద, దాని యెదుట్ట ప్రకికు దిగువను, ఏఫోదు రాండు భుజభాగములకు వాట్టని 
తగలిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 28:28 అప్తపడు ప్తకము ఏఫోదు విచిత్రమైన దటి్టకి పైగా నుాండునటలను అది ఏఫోదునుాండి 
వదలక యుాండునటలను వారు దాని ఉాంగర్ములకు ఏఫోదు ఉాంగర్ములకు నీలి సూత్రముతో 
ప్తకము కటి్వలెను 

నిర్గమ 28:29 అటల అహ్రోను ప్రిశుదిసులములోనికి వెళ్లలనప్తపడు అతడు తన రొముుమీద 
న్యాయవిధ్యనప్తకములోని ఇశ్రాయేలీయుల పేళ్లను నితాము యెహోవా సనినధిని జ్ఞాప్కర్ుముగా 
భరిాంప్వలెను 

నిర్గమ 28:30 మరియు నీవు న్యాయవిధ్యనప్తకములో ఊరీము త్తమీుము అనువాట్టని ఉాంచవలెను; 
అహ్రోను యెహోవా సనినధికి వెళ్లలనప్తపడు అవి అతని రొముున ఉాండునటల అహ్రోను యెహోవా 
సనినధిని తన రొముున ఇశ్రాయేలీయుల న్యాయవిధ్యనమును నితాము భరిాంచును. 
నిర్గమ 28:31 మరియు ఏఫోదు నిలువుట్ాంగీని కేవలము నీలి దార్ముతో కుటి్వలెను. 
నిర్గమ 28:32 దానినడుమ తల దూరుట్కు ర్ాంధ్రము ఉాండవలెను. అది చినగకుాండునటల కాంఠ 
కవచ ర్ాంధ్రమువలె దాని ర్ాంధ్రముచుటి నేతప్నియైన గోట ఉాండవలెను. 
నిర్గమ 28:33 దాని అాంచున దాని అాంచులచుటి నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములుగల దానిము ప్ాండలను 
వాట్ట నడుమను బాంగారు గాంట్లను నిలువుట్ాంగీ చుటి తగలిాంప్వలెను. 
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నిర్గమ 28:34 ఒకొికి బాంగారు గాంట్యు దానిముప్ాండును ఆ నిలువుట్ాంగీ క్రిాంది అాంచున చుటి 
ఉాండవలెను. 
నిర్గమ 28:35 సేవ చేయునప్తపడు అహ్రోను దాని ధరిాంచుకొనవలెను. అతడు యెహోవా సనినధిని 
ప్రిశుదిసులములోనికి ప్రవేశిాంచునప్తపడు అతడు చావక యుాండునటల దాని ధవని వినబడవలెను. 
నిర్గమ 28:36 మరియు నీవు మేలిమ బాంగారు రేకు చేసి ముద్ర చ్చకుినటల దానిమీద యెహోవా 
ప్రిశుదిుడు అను మాట్ చ్చకివలెను. 
నిర్గమ 28:37 అది పాగామీద ఉాండునటల నీలి సూత్రముతో దాని కటి్వలెను. అది పాగా 
ముాందట్టవైప్తన ఉాండవలెను. 
నిర్గమ 28:38 తమ ప్రిశుదిమైన అర్పణలనినట్టలో ఇశ్రాయేలీయులు ప్రతిషిఠాంచు ప్రిశుదిమైనవాట్టకి 
తగులు దోషములను అహ్రోను భరిాంచునటల అది అహ్రోను నొసట్ ఉాండవలెను; వారు యెహోవా 
సనినధిని అాంగీకరిాంప్బడునటల అది నితామును అతని నొసట్ ఉాండవలెను. 
నిర్గమ 28:39 మరియు సననన్యర్తో చొకియిని బుట్లిప్నిగా చేయవలెను. సననన్యర్తో పాగాను 
నేయవలెను; దటి్టని బుట్లిప్నిగా చేయవలెను. 
నిర్గమ 28:40 అహ్రోను కుమారులకు నీవు చొకియిలను కుటి్వలెను; వారికి దట్టిలను 
చేయవలెను; వారికి అలాంకర్మును ఘనతయు కలుగునటల కుళ్లలయిలను వారికి చేయవలెను. 
నిర్గమ 28:41 నీవు నీ సహోదరుడైన అహ్రోనుకును అతని కుమారులకును వాట్టని తొడిగాంప్వలెను; 
వారు న్యకు యాజకులగునటల వారికి అభిషేకముచేసి వారిని ప్రతిషిఠాంచి వారిని ప్రిశుదిప్ర్చవలెను. 
నిర్గమ 28:42 మరియు వారి మానమును కప్తపకొనుట్కు నీవు వారికి న్యర్లాగులను కుటి్వలెను. 
నిర్గమ 28:43 వారు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములోనికి ప్రవేశిాంచునప్తపడైనను, ప్రిశుదిసులములో 
సేవచేయుట్కు బలిపీఠమును సమీపాంచునప్తపడైనను, వారు దోష్యలై చావక యుాండునటల అది 
అహ్రోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉాండవలెను. ఇది అతనికిని అతని తరువాత అతని 
సాంతతికిని నితామైన కటి్డ.  
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నిర్గమ 29:1 వారు న్యకు యాజకులగునటల వారిని ప్రతిషిఠాంచుట్కు నీవు వారికి చేయవలసిన 
కర్ామేదనగా 

నిర్గమ 29:2 ఒక కోడెదూడను కళ్ాంకములేని రాండు పట్లిళ్లను పాంగని రొటెిను పాంగనివై నూనెతో 
కలిసిన భక్ష్యములను పాంగనివై నూనె పూసిన ప్లచని అప్పడములను తీసికొనుము. 
నిర్గమ 29:3 గోధుమపాండితో వాట్టని చేసి ఒక గాంప్లో వాట్టని పెటి్ట, ఆ గాంప్ను ఆ కోడెను ఆ రాండు 
పట్లిళ్లను తీసికొని రావలెను. 
నిర్గమ 29:4 మరియు నీవు అహ్రోనును అతని కుమారులను ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ముయొకి దావర్ము 
దగగర్కు తీసికొనివచిి నీళ్లతో వారికి స్తననము చేయిాంచి 

నిర్గమ 29:5 ఆ వస్త్రములను తీసికొని చొకియిని ఏఫోదు నిలువుట్ాంగని ఏఫోదును ప్తకమును 
అహ్రోనుకు ధరిాంప్చేసి, ఏఫోదు విచిత్రమైన నడికటనిు అతనికి కటి్ట 

నిర్గమ 29:6 అతని తలమీద పాగాను పెటి్ట ఆ పాగామీద ప్రిశుది కిరీట్ముాంచి 

నిర్గమ 29:7 అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 29:8 మరియు నీవు అతని కుమారులను సమీపాంప్చేసి వారికి చొకియిలను 
తొడిగాంప్వలెను. 
నిర్గమ 29:9 అహ్రోనుకును అతని కుమారులకును దటి్టని కటి్ట వారికి కుళ్లలయిలను వేయిాంప్వలెను; 
నితామైన కటి్డనుబటి్ట యాజకతవము వారికగును. అహ్రోనును అతని కుమారులను ఆలాగున 
ప్రతిషిిాంప్వలెను 

నిర్గమ 29:10 మరియు నీవు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ము నెదుట్టకి ఆ కోడెను తెపపాంప్వలెను అహ్రోనును 
అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేత్తలనుాంచగా 

నిర్గమ 29:11 ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ముయొకి దావర్మునొదద యెహోవా సనినధిని ఆ కోడెను 
వధిాంప్వలెను.  
నిర్గమ 29:12 ఆ కోడె ర్కుములో కొాంచ్చము తీసికొని నీ వ్రేలితో బలిపీఠప్త కొముులమీద చమరి ఆ 
ర్కుశేషమాంతయు బలిపీఠప్త ట్డుగున పోయవలెను. 
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నిర్గమ 29:13 మరియు ఆాంత్రములను కప్తపకొను క్రొవవాంతట్టని కలేజముమీది వప్ను రాండు 
మూత్రగ్రాంథులను వాట్టమీది క్రొవువను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహిాంప్వలెను.  
నిర్గమ 29:14 ఆ కోడె మాాంసమును దాని చర్ుమును దాని పేడను పాళ్లమునకు వెలుప్ల అగనతో 
కలివలెను, అది పాప్ప్రిహారార్ుమైన బలి. 
నిర్గమ 29:15 నీవు ఆ పట్లిళ్లలో ఒకదాని తీసికొనవలెను. అహ్రోనును అతని కుమారులును ఆ 
పట్లిలు తలమీద తమ చేత్తలుాంచగా  
నిర్గమ 29:16 నీవు ఆ పట్లిలును వధిాంచి దాని ర్కుము తీసి బలిపీఠముచుటి దాని ప్రోక్షాంప్వలెను. 
నిర్గమ 29:17 అాంతట్ నీవు ఆ పట్లిలును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి దాని 
ఆాంత్రములను దాని కళ్లను కడిగ దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిి 
నిర్గమ 29:18 బలిపీఠముమీద ఆ పట్లిలాంతయు దహిాంప్వలెను; అది యెహోవాకు దహ్నబలి, 
యెహోవాకు ఇాంపైన స్థవాసనగల హోమము. 
నిర్గమ 29:19 మరియు నీవు రాండవ పట్లిలును తీసికొనవలెను. అహ్రోనును అతని కుమారులును 
ఆ పట్లిలు తలమీద తమచేత్తలుాంచగా 

నిర్గమ 29:20 ఆ పట్లిలును వధిాంచి దాని ర్కుములో కొాంచ్చము తీసి, ఆహ్రోను కుడిచ్చవి కొనమీదను 
అతని కుమారుల కుడి చ్చవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటి్న వ్రేళ్లమీదను, వారి కుడికలి 
బొటి్నవ్రేళ్లమీదను చమరి బలిపీఠముమీద చుటి ఆ ర్కుమును ప్రోక్షాంప్వలెను. 
నిర్గమ 29:21 మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన ర్కుములోను అభిషేకతైలములోను కొాంచ్చము తీసి 
అహ్రోనుమీదను, అతని వస్త్రములమీదను, అతనితోనునన అతని కుమారులమీదను, అతని కుమారుల 
వస్త్రములమీదను ప్రోక్షాంప్వలెను. అప్తపడు అతడును అతని వస్త్రములును అతనితోనునన అతని 
కుమారులును అతని కుమారుల వస్త్రములును ప్రతిషిఠతములగును. 
నిర్గమ 29:22 మరియు అది ప్రతిషిఠతమైన పట్లలిు గనుక దాని క్రొవువను క్రొవివన తోకను 
ఆాంత్రములను కప్తప క్రొవువను కలేజముమీది వప్ను రాండు మూత్రగ్రాంథులను వాట్టమీది క్రొవువను 
కుడి జబబను 
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నిర్గమ 29:23 ఒక గుాండ్రని రొటెిను నూనెతో వాండిన యొక భక్ష్యమును యెహోవా యెదుట్నునన 
పాంగనివాట్టలో ప్లచని ఒక అప్పడమును నీవు తీసికొని 

నిర్గమ 29:24 అహ్రోను చేత్తలలోను అతని కుమారుల చేత్తలలోను వాట్టననినట్టని ఉాంచి, 
అలాలడిాంప్బడు నైవేదాముగా యెహోవా సనినధిని వాట్టని అలాలడిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 29:25 తరువాత నీవు వారి చేత్తలలోనుాండి వాట్టని తీసికొని యెహోవా సనినధిని ఇాంపైన 
స్థవాసన కలుగునటల దహ్నబలిగా వాట్టని బలిపీఠముమీద దహిాంప్వలెను. అది యెహోవాకు 
హోమము. 
నిర్గమ 29:26 మరియు అహ్రోనుకు ప్రతిషిఠతమైన పట్లిలునుాండి బోర్ను తీసి అలాలడిాంప్బడు 
అర్పణముగా యెహోవా సనినధిని దానిని అలాలడిాంప్వలెను; అది నీ వాంతగును. 
నిర్గమ 29:27 ప్రతిషిఠతమైన ఆ పట్లిలులో అనగా అహ్రోనుదియు అతని కుమారులదియునైన 
దానిలో అలాలడిాంప్బడిన బోర్ను ప్రతిషిఠతమైన జబబను ప్రతిషిఠాంప్వలెను. 
నిర్గమ 29:28 అది ప్రతిషిార్పణ గనుక నితామైన కటి్డచొప్తపన అది ఇశ్రాయేలీయులనుాండి 
అహ్రోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశ్రాయేలీయులు అరిపాంచు 
సమాధ్యనబలులలోనుాండి తాము చేసిన ప్రతిషిార్పణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన ప్రతిషిార్పణగా 
నుాండును 

నిర్గమ 29:29 మరియు అహ్రోను ప్రతిషిఠత వస్త్రములును అతని తరువాత అతని కుమారులవగును; 
వారు అభిషేకము పాందుట్కును ప్రతిషిఠాంప్బడుట్కును వాట్టని ధరిాంచుకొనవలెను. 
నిర్గమ 29:30 అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి ప్రతిగా యాజకుడగునో అతడు ప్రిశుదిసులములో 
సేవ చేయుట్కు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములోనికి వెళ్లలనప్తపడు ఏడు దినములు వాట్టని వేసికొనవలెను. 
నిర్గమ 29:31 మరియు నీవు ప్రతిషిఠతమైన పట్లిలును తీసికొని ప్రిశుదిసులములో దాని మాాంసమును 
వాండవలెను. 
నిర్గమ 29:32 అహ్రోనును అతని కుమారులును ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ముయొకి దావర్ము దగగర్ ఆ 
పట్లిలు మాాంసమును గాంప్లోని రొటెిలను తినవలెను. 
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నిర్గమ 29:33 వారిని ప్రతిషఠ చేయుట్కును వారిని ప్రిశుదిప్ర్చుట్కును వేట్టవలన ప్రాయశిితుము 
చేయబడెనో వాట్టని వారు తినవలెను; అవి ప్రిశుదిమైనవి గనుక అనుాడు వాట్టని తినకూడదు. 
నిర్గమ 29:34 ప్రతిషిఠతమైన మాాంసములోనేమ ఆ రొటెిలలో నేమ కొాంచ్చమైనను ఉదయమువర్కు 
మగలియుాండినయెడల మగలినది అగనచేత దహిాంప్వలెను; అది ప్రతిషిఠతమైనది గనుక దాని 
తినవలదు. 
నిర్గమ 29:35 నేను నీకజ్ఞాపాంచిన వాట్నినట్టనిబటి్ట నీవు అటల అహ్రోనుకును అతని కుమారులకును 
చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని ప్రతిషఠప్ర్చవలెను. 
నిర్గమ 29:36 ప్రాయశిితుము నిమతుము నీవు ప్రతిదినమున ఒక కోడెను పాప్ప్రిహారార్ుబలిగా 
అరిపాంప్వలెను. బలిపీఠము నిమతుము ప్రాయశిితుము చేయుట్వలన దానికి 
పాప్ప్రిహారార్ుబలినరిపాంచి దాని ప్రతిషిఠాంచుట్కు దానికి అభిషేకము చేయవలెను. 
నిర్గమ 29:37 ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమతుము ప్రాశిితుము చేసి దాని 
ప్రిశుదిప్ర్చవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిప్రిశుదిముగా ఉాండును. ఆ బలిపీఠమునకు తగులునది 
అాంతయు ప్రతిషిఠతమగును. 
నిర్గమ 29:38 నీవు బలిపీఠముమీద నితామును అరిపాంప్వలసినదేమనగా, ఏడాదివి రాండు 
గొఱ్ఱపలలలను ప్రతిదినము ఉదయమాందు ఒక గొఱ్ఱపలలను 

నిర్గమ 29:39 స్తయాంకలమాందు ఒక గొఱ్ఱపలలను అరిపాంప్వలెను. 
నిర్గమ 29:40 దాంచి తీసిన ముపాపవు నూనెతో కలిపన ప్దియవవాంత్త పాండిని పానీయార్పణముగా 
ముపాపవు ద్రాక్షార్సమును మొదట్ట గొఱ్ఱపలలతో అరిపాంప్వలెను. స్తయాంకలమాందు రాండవ 
గొఱ్ఱపలలను అరిపాంప్వలెను. 
నిర్గమ 29:41 అది యెహోవాకు ఇాంపైన స్థవాసనగల హోమమగునటల ఉదయకలమాందలి 
అర్పణమును దాని పానీయార్పణమును అరిపాంచినటి దీని నరిపాంప్వలెను. 
నిర్గమ 29:42 ఇది యెహోవా సనినధిని స్తక్ష్యప్త గుడార్ముయొకి దావర్మునొదద మీ తర్తర్ములకు 
నితాముగా అరిపాంచు దహ్నబలి. నీతో మాట్లాడుట్కు నేను అకిడికి వచిి మముును కలిసికొాందును. 
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నిర్గమ 29:43 అకిడికి వచిి ఇశ్రాయేలీయులను కలిసికొాందును; అది న్య మహిమవలన 
ప్రిశుదిప్ర్చబడును. 
నిర్గమ 29:44 నేను స్తక్ష్యప్త గుడార్మును బలిపీఠమును ప్రిశుదిప్ర్చ్చదను. న్యకు యాజకులగునటల 
అహ్రోనును అతని కుమారులను ప్రిశుదిప్ర్చ్చదను. 
నిర్గమ 29:45 నేను ఇశ్రాయేలీయుల మధా నివసిాంచి వారికి దేవుడనైయుాందును.  
నిర్గమ 29:46 కవున నేను వారి మధా నివసిాంచునటల ఐగుప్తు దేశములోనుాండి వారిని వెలుప్లికి 
ర్పపాంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను నేనే అని వారు తెలిసికొాందురు. నేను వారి దేవుడనైన 
యెహోవాను.  
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నిర్గమ 30:1 మరియు ధూప్ము వేయుట్కు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను త్తముకఱ్ఱతో దాని 
చేయవలెను. 
నిర్గమ 30:2 దాని పడుగు ఒక మూర్ దాని వెడలుప ఒక మూర్. అది చచ్చికముగా నుాండవలెను. 
దాని యెత్తు రాండు మూర్లు దాని కొముులు దానితో ఏకాండమై యుాండవలెను.  
నిర్గమ 30:3 దాని పైభాగమునకును దాని న్యలుగు ప్రకిలకును దాని కొముులకును మేలిమ బాంగారు 
రేకులు పదిగాంచి దానికి చుటి బాంగారు జవను చేయవలెను. 
నిర్గమ 30:4 దాని జవకు దిగువను దానికి రాండు బాంగారు ఉాంగర్ములు చేయవలెను; దాని రాండు 
ప్రకిలయాందలి దాని రాండు మూలలమీద వాట్టని ఉాంచవలెను. 
నిర్గమ 30:5 అవి దాని మ్యయు మ్యతకఱ్ఱలకు సులములు. ఆ మ్యతకఱ్ఱలను త్తముకఱ్ఱతో చేసి వాట్టకి 
బాంగారు రేకు పదిగాంప్వలెను. 
నిర్గమ 30:6 స్తక్ష్యప్తమాందసము నొదదనుాండు అడుతెర్ యెదుట్, అనగా శ్శసనములమీది 
కరుణాపీఠము నెదుట్ నీవు దానిని ఉాంచవలెను; అకిడ నేను నినున కలిసికొాందును. 
నిర్గమ 30:7 అహ్రోను ప్రతిదినము ప్రొదుదన దానిమీద ప్రిమళ్ద్రవాముల ధూప్ము వేయవలెను. 
అతడు ప్రదీప్ములను చకిప్ర్చునప్తపడు దానిమీద ఆ ధూప్ము వేయవలెను. 
నిర్గమ 30:8 మరియు స్తయాంకలమాందు అహ్రోను ప్రదీప్ములను వెలిగాంచునప్తపడు దానిమీద 
ధూప్ము వేయవలెను. అది మీ తర్తర్ములకు యెహోవా సనినధిని నితామైన ధూప్ము. 
నిర్గమ 30:9 మీరు దానిమీద అనాధూప్మునైనను దహ్నబలి సాంబాంధమైన ద్రవామునైనను 
నైవేదామునైనను అరిపాంప్కూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు. 
నిర్గమ 30:10 మరియు అహ్రోను సాంవతార్మునకొకస్తరి ప్రాయశిితాుర్ుమైన పాప్ప్రిహారార్ుబలి 
ర్కుమువలన దాని కొముుల నిమతుము ప్రాయశిితుము చేయవలెను. మీ తర్తర్ములకు 
సాంవతార్మునకు ఒకస్తరి అతడు దాని నిమతుము ప్రాయశిితుము చేయవలెను. అది యెహోవాకు 
అతి ప్రిశుదిమైనది. 
నిర్గమ 30:11 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు ఇశ్రాయేలీయులను లెకిిాంప్వలెను.  
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నిర్గమ 30:12 వారు లెకిిాంప్బడు వేళ్కు ప్రతివాడు యెహోవాకు తన ప్రాణప్రిక్రయధనము 
నిచుికొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిిాంచునప్తపడు వారిలో ఏ తెగులును ప్తటి్దు. 
నిర్గమ 30:13 వారు ఇయావలసినది ఏమనగా, లెకిిాంప్బడినవారిలో చేరు ప్రతివాడును 
ప్రిశుదిసులముయొకి త్తలమునుబటి్ట అర్త్తలము ఇయావలెను. ఆ త్తలము యిరువది చిననములు. 
ఆ అర్త్తలము యెహోవాకు ప్రతిషాఠర్పణ. 
నిర్గమ 30:14 ఇరువది సాంవతార్ములు గాని అాంతకాంటె యెకుివ వయస్థా గాని గలవారై 
లెకిిాంప్బడినవారిలో చేరు ప్రతివాడును యెహోవాకు అర్పణ నియావలెను. 
నిర్గమ 30:15 అది మీ ప్రాణములకు ప్రిక్రయధనముగా నుాండునటల యెహోవాకు అర్పణ 
ఇచుినప్తపడు ధనవాంత్తడు అర్ త్తలముకాంటె ఎకుివ ఇయాకూడదు. బ్నదవాడు తకుివ 
ఇయాకూడదు. 
నిర్గమ 30:16 నీవు ఇశ్రాయేలీయుల యొదదనుాండి ప్రాయశిితాుర్ుమైన వెాండి తీసికొని ప్రతాక్ష్ప్త 
గుడార్ముయొకి సేవ నిమతుము దాని నియమాంప్వలెను. మీకు ప్రాయశిితుము కలుగునటల అది 
యెహోవా సనినధిని ఇశ్రాయేలీయులకు జ్ఞాప్కర్ుముగా నుాండును. 
నిర్గమ 30:17 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను కడుగుకొనుట్కు నీవు ఇతుడితో దానికొక 
గాంగాళ్మును ఇతుడి పీట్ను చేసి 

నిర్గమ 30:18 ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్మునకు బలిపీఠమునకు నడుమ దానిని ఉాంచి నీళ్లతో నిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 30:19 ఆ నీళ్లతో అహ్రోనును అతని కుమారులును తమ చేత్తలను కళ్లను 
కడుగుకొనవలెను. 
నిర్గమ 30:20 వారు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములోనికి వెళ్లలనప్తపడును సేవచేసి యెహోవాకు 
హోమధూప్ము నరిపాంచుట్కు బలిపీఠము నొదదకు వచుినప్తపడును తాము చావక యుాండునటల నీళ్లతో 
కడుగుకొనవలెను. 
నిర్గమ 30:21 తాము చావక యుాండునటల తమ చేత్తలను కళ్లను కడుగుకొనవలెను. అది వారికి, 
అనగా అతనికిని అతని సాంతతికిని వారి తర్తర్ములకు నితామైన కటి్డగా నుాండును. 
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నిర్గమ 30:22 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు ముఖామైన స్థగాంధ సాంభార్ములలో 

నిర్గమ 30:23 ప్రిశుదిసుల సాంబాంధమైన త్తలముచొప్తపన, అచిమైన గోప్ర్సము ఐదువాందల 
త్తలములును స్థగాంధము గల లవాంగప్టి్ సగము, అనగా రాండువాందల ఏబది త్తలముల యెత్తును 

నిర్గమ 30:24 నిముగడిు నూనె రాండువాందల ఏబది త్తలముల యెత్తును, లవాంగప్టి్ ఐదువాందల 
త్తలములును ఒలీవ నూనె సాంభార్మును మూడు ప్ళ్లలను తీసికొని 

నిర్గమ 30:25 వాట్టని ప్రతిషాఠభిషేక తైలము, అనగా స్థగాంధద్రవామేళ్కుని ప్నియైన ప్రిమళ్ 
సాంభార్ముగా చేయవలెను. అది ప్రతిషాఠభిషేక తైలమగును.  
నిర్గమ 30:26 ఆ తైలముతో నీవు స్తక్ష్యప్త గుడార్మును స్తక్ష్యప్త మాందసమును 

నిర్గమ 30:27 బలలను దాని ఉప్కర్ణములనినట్టని దీప్వృక్ష్మును దాని ఉప్కర్ణములను 
ధూప్వేదికను 

నిర్గమ 30:28 దహ్నబలిపీఠమును దాని ఉప్కర్ణములనినట్టని గాంగాళ్మును దాని పీట్ను 
అభిషేకిాంచి 

నిర్గమ 30:29 అవి అతిప్రిశుదిమైనవిగా ఉాండునటల వాట్టని ప్రతిషిఠాంప్వలెను. వాట్టని తగులు ప్రతి 
వస్థువు ప్రతిషిఠతమగును. 
నిర్గమ 30:30 మరియు అహ్రోనును అతని కుమారులును న్యకు యాజకులై యుాండునటల నీవు 
వారిని అభిషేకిాంచి ప్రతిషిఠాంప్వలెను. 
నిర్గమ 30:31 మరియు నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇది మీ తర్తర్ములకు న్యకు ప్రతిషాఠభిషేక తైలమై 
యుాండవలెను; 
నిర్గమ 30:32 దానిని నర్ శరీర్ముమీద పోయకూడదు; దాని మేళ్నము చొప్తపన దానివాంట్ట 
దేనినైనను చేయకూడదు. అది ప్రతిషిఠతమైనది, అది మీకు ప్రతిషిఠతమైనదిగా నుాండవలెను. 
నిర్గమ 30:33 దానివాంట్టది కలుప్తవాడును అనుానిమీద దానిని పోయువాడును తన ప్రజలలోనుాండి 
కొటి్టవేయబడవలెనని చ్చప్తపము. 
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నిర్గమ 30:34 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు ప్రిమళ్ ద్రవాములను, అనగా 
జట్లమాాంసి గోప చాందనము గాంధప్తచ్చకి అను ఈ ప్రిమళ్ ద్రవాములను సవచఛమైన స్తాంబ్రాణిని 
సమభాగములుగా తీసికొని 

నిర్గమ 30:35 వాట్టతో ధూప్ద్రవామును చేయవలెను; అది స్థగాంధద్రవామేళ్కుని ప్నిచొప్తపన 
కలప్బడి, ఉప్తప గలదియు సవచఛమైనదియు ప్రిశుదిమైనదియునైన స్థగాంధ ధూప్సాంభార్ము.  
నిర్గమ 30:36 దానిలో కొాంచ్చము పడిచేసి నేను నినున కలిసికొను ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములోని స్తక్ష్యప్త 
మాందసము నెదుట్ దాని నుాంచవలెను. అది మీకు అతిప్రిశుదిముగా ఉాండవలెను. 
నిర్గమ 30:37 నీవు చేయవలసిన ఆ ధూప్ద్రవామును దాని మేళ్నము చొప్తపన మీ నిమతుము మీరు 
చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు ప్రతిషిఠతమైనదిగా ఎాంచవలెను. 
నిర్గమ 30:38 దాని వాసన చూచుట్కు దానివాంట్టది చేయువాడు తన ప్రజలలోనుాండి 
కొటి్టవేయబడును.  



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   నిర్గ మకాండము 

Page 135 of 177 

 
 

నిర్గమకాండము 

అధ్యాయము 31 

తెలుగు బైబిలు 
 

 
 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com  



Telugu Bible    www.BibleNestam.com   నిర్గ మకాండము 

Page 136 of 177 

నిర్గమ 31:1 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను 

నిర్గమ 31:2 చూడుము; నేను యూదా గోత్రములో హూరు మనుమడును ఊరు కుమారుడునైన 
బెసలేలు అను పేరుగల వానిని పలిచితిని. 
నిర్గమ 31:3 విచిత్రమైన ప్నులను కలిపాంచుట్కును బాంగారుతోను వెాండితోను ఇతుడితోను ప్ని 
చేయుట్కును పదుగుట్కై  
నిర్గమ 31:4 ర్తనములను స్తన బెటిట్కును కఱ్ఱనుకోసి చ్చకుిట్కును 

నిర్గమ 31:5 సమసు విధములైన ప్నులను చేయుట్కును జ్ఞాన విదాా వివేకములును సమసుమైన 
ప్నుల నేరుపను వానికి కలుగునటల వానిని దేవుని ఆతుపూరుణనిగా చేసియున్యనను. 
నిర్గమ 31:6 మరియు నేను దాను గోత్రములోని అహీస్తమాకు కుమారుడైన అహోలీయాబును 
అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకజ్ఞాపాంచినవనినయు చేయునటల జ్ఞాన హ్ృదయులాందరి 
హ్ృదయములలో జ్ఞనామును ఉాంచియున్యనను. 
నిర్గమ 31:7 ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్మును స్తక్ష్యప్త మాందసమును దానిమీదనునన కరుణాపీఠమును ఆ 
గుడార్ప్త ఉప్కర్ణములనినట్టని 

నిర్గమ 31:8 బలలను దాని ఉప్కర్ణములను నిర్ులమైన దీప్వృక్ష్మును దాని ఉప్కర్ణములనినట్టని 
ధూప్వేదికను 

నిర్గమ 31:9 దహ్నబలిపీఠమును దాని ఉప్కర్ణములనినట్టని గాంగాళ్మును దాని పీట్ను 

నిర్గమ 31:10 యాజకసేవ చేయునటల సేవా వస్త్రములను యాజకుడైన అహ్రోనుయొకి ప్రతిషిఠత 
వస్త్రములను అతని కుమారుల వస్త్రములను 

నిర్గమ 31:11 అభిషేకతైలమును ప్రిశుది సులముకొర్కు ప్రిమళ్ ధూప్ద్రవాములను నేను 
నీకజ్ఞాపాంచిన ప్రకర్ముగా వారు సమసుమును చేయవలెను. 
నిర్గమ 31:12 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో నిజముగా మీరు నేను 
నియమాంచిన విశ్రాాంతిదినములను ఆచరిాంప్వలెను; 
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నిర్గమ 31:13 మముును ప్రిశుదిప్ర్చు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటల అది మీ 
తర్తర్ములకు న్యకును మీకును గురుతగును. 
నిర్గమ 31:14 కవున మీరు విశ్రాాంతిదినము న్యచరిాంప్వలెను. నిశియముగా అది మీకు 
ప్రిశుదిము; దానిని అప్విత్ర ప్ర్చువాడు తన ప్రజలలోనుాండి కొటి్టవేయబడును. 
నిర్గమ 31:15 ఆరు దినములు ప్నిచేయవచుిను; ఏడవదినము యెహోవాకు ప్రతిషిఠతమైన 
విశ్రాాంతిదినము. ఆ విశ్రాాంతిదినమున ప్నిచేయు ప్రతివాడును తప్పక మర్ణశిక్ష్ నొాందును. 
నిర్గమ 31:16 ఇశ్రాయేలీయులు తమ తర్ తర్ములకు విశ్రాాంతిదిన్యచార్మును అనుసరిాంచి ఆ 
దినము న్యచరిాంప్వలెను; అది నితా నిబాంధన. 
నిర్గమ 31:17 న్యకును ఇశ్రాయేలీయులకును అది ఎలలప్తపడును గురుతైయుాండును; ఏలయనగా ఆరు 
దినములు యెహోవా భూమాాకశములను సృజిాంచి యేడవ దినమున ప్ని మాని విశ్రమాంచ్చనని 
చ్చప్తపము. 
నిర్గమ 31:18 మరియు ఆయన సీన్యయి కొాండమీద మ్యషేతో మాట్లాడుట్ చాలిాంచిన తరువాత 
ఆయన తన శ్శసనములుగల రాండు ప్లకలను, అనగా దేవుని వ్రేలితో వ్రాయబడిన రాతి ప్లకలను 
అతనికిచ్చిను.  
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నిర్గమ 32:1 మాషే కొాండ దిగకుాండ తడవుచేయుట్ ప్రజలు చూచినప్తపడు ఆ ప్రజలు 
అహ్రోనునొదదకు కూడి వచిి లెముు, మా ముాందర్ నడుచుట్కు ఒక దేవతను మాకొర్కు చేయుము. 
ఐగుప్తులోనుాండి మముును ర్పపాంచిన ఆ మ్యషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు తెలియదని అతనితో 
చ్చపపరి. 
నిర్గమ 32:2 అాందుకు అహ్రోను మీ భార్ాలకు మీ కుమారులకు మీ కుమారులకు చ్చవులనునన 
బాంగారు పోగులను తీసి న్యయొదదకు తెాండని వారితో చ్చప్పగా 

నిర్గమ 32:3 ప్రజలాందరు తమ చ్చవులనునన బాంగారు పోగులను తీసి అహ్రోను నొదదకు తెచిిరి. 
నిర్గమ 32:4 అతడు వారియొదద వాట్టని తీసికొని పోగర్తో రూప్మును ఏర్పర్చి దానిని పోతపోసిన 
దూడగా చేసెను. అప్తపడు వారు ఓ ఇశ్రాయేలూ, ఐగుప్తు దేశములోనుాండి నినున ర్పపాంచిన నీ దేవుడు 
ఇదే అనిరి. 
నిర్గమ 32:5 అహ్రోను అది చూచి దాని యెదుట్ ఒక బలిపీఠము కటి్టాంచ్చను. మరియు అహ్రోను 
రేప్త యెహోవాకు ప్ాండుగ జరుగునని చాట్టాంప్గా 

నిర్గమ 32:6 మరున్యడు వారు ఉదయమున లేచి దహ్న బలులను సమాధ్యన బలులనరిపాంచిరి. 
అప్తపడు జనులు తినుట్కును త్రాగుట్కును కూరుిాండి ఆడుట్కు లేచిరి. 
నిర్గమ 32:7 కగా యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు దిగవెళ్లలము; ఐగుప్తు దేశమునుాండి నీవు 
ర్పపాంచిన నీ ప్రజలు చ్చడిపోయిరి.  
నిర్గమ 32:8 నేను వారికి నియమాంచిన త్రోవనుాండి తవర్గా తొలగపోయి తమకొర్కు పోతపోసిన 
దూడను చేసికొని దానికి స్తగలప్డి బలినరిపాంచి ఓయి ఇశ్రాయేలూ, ఐగుప్తు దేశమునుాండి నినున 
ర్పపాంచిన నీ దేవుడు ఇదే అని చ్చప్తపకొనిర్నెను. 
నిర్గమ 32:9 మరియు యెహోవా ఇట్లనెను నేను ఈ ప్రజలను చూచియున్యనను; ఇదిగో వారు 
లోబడనొలలని ప్రజలు. 
నిర్గమ 32:10 కవున నీవు ఊర్కుాండుము; న్య కోప్ము వారిమీద మాండును, నేను వారిని కలిివేసి 
నినున గొప్ప జనముగా చేసెదనని మ్యషేతో చ్చప్పగా 
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నిర్గమ 32:11 మ్యషే తన దేవుడైన యెహోవాను బ్రతిమాలుకొని యెహోవా, నీవు మహాశకిువలన 
బాహుబలమువలన ఐగుప్తు దేశములోనుాండి ర్పపాంచిన నీ ప్రజలమీద నీ కోప్ము మాండనేల? 

నిర్గమ 32:12 ఆయన కొాండలలో వారిని చాంప్తనటలను భూమమీదనుాండి వారిని 
నశిాంప్చేయునటలను కీడుకొర్కే వారిని తీసికొనిపోయెనని ఐగుపీుయులు ఏల చ్చప్తపకొనవలెను? నీ 
కోపాగననుాండి మళ్లలకొని నీవు 

నిర్గమ 32:13 నీ సేవకులైన అబ్రాహామును ఇస్తాకును ఇశ్రాయేలును జ్ఞాప్కము చేసికొనుము. నీవు 
వారితో ఆకశనక్ష్త్రములవలె మీ సాంతానము అభివృదిిజేసి నేను చ్చపపన యీ సమసుభూమని మీ 
సాంతానమునకిచ్చిదననియు, వారు నిర్ాంతర్ము దానికి హ్కుిదారులగుదుర్నియు వారితో నీతోడని 
ప్రమాణముచేసి చ్చపపతివనెను. 
నిర్గమ 32:14 అాంతట్ యెహోవా తన ప్రజలకు చేసెదనని చ్చపపన కీడును గూరిి సాంతాప్ప్డెను. 
నిర్గమ 32:15 మ్యషే శ్శసనములు గల రాండు ప్లకలను చేతప్టికొని కొాండదిగ వచ్చిను. ఆ 
ప్లకలు ఇరు ప్రకిలను వ్రాయబడినవి; అవి ఈ ప్రకిను ఆ ప్రకిను వ్రాయబడియుాండెను. 
నిర్గమ 32:16 ఆ ప్లకలు దేవుడు చేసినవి; ఆ ప్లకల మీద చ్చకిబడిన వ్రాత దేవుని చేవ్రాత. 
నిర్గమ 32:17 ఆ ప్రజలు పెదదకేకలు వేయుచుాండగా యెహోష్యవ ఆ ధవని విని పాళ్లములో యుదిధవని 
అని మ్యషేతో అనగా  
నిర్గమ 32:18 అతడు అది జయధవని కదు, అప్జయ ధవని కదు, సాంగీత ధవని న్యకు 
వినబడుచుననదనెను. 
నిర్గమ 32:19 అతడు పాళ్లమునకు సమీపాంప్గా, ఆ దూడను, వారు న్యట్ామాడుట్ను చూచ్చను. 
అాందుకు మ్యషే కోప్ము మాండెను; అతడు కొాండదిగువను తనచేత్తలలోనుాండి ఆ ప్లకలను ప్డవేసి 
వాట్టని ప్గులగొటెిను 

నిర్గమ 32:20 మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగనతో కలిి పడిచేసి నీళ్లమీద 
చలిల ఇశ్రాయేలీయులచేత దాని త్రాగాంచ్చను. 
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నిర్గమ 32:21 అప్తపడు మ్యషే నీవు ఈ ప్రజలమీదికి ఈ గొప్ప పాప్ము ర్పపాంచునటల వారు నినున 
ఏమచేసిర్ని అహ్రోనును నడుగగా 

నిర్గమ 32:22 అహ్రోను న్య యేలినవాడా, నీ కోప్ము మాండనియాకుము. ఈ ప్రజలు దురాురుగలను 
మాట్ నీవెరుగుదువు. 
నిర్గమ 32:23 వారు మాకు ముాందు నడుచుట్కు ఒక దేవతను చేయుము; ఐగుప్తులోనుాండి మముును 
ర్పపాంచినవాడగు ఈ మ్యషే యేమాయెనో మాకు తెలియదనిరి. 
నిర్గమ 32:24 అాందుకు నేను ఎవరియొదద బాంగార్ము ఉననదో వారు దానిని ఊడదీసి తెాండని 
చ్చపపతిని. నేను దాని అగనలో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను. 
నిర్గమ 32:25 ప్రజలు విచిలవిడిగా తిరుగుట్ మ్యషే చూచ్చను. వారి విరోధులలో వారికి ఎగతాళ్ల 
కలుగునటల అహ్రోను విచిలవిడిగా తిరుగుట్కు వారిని విడిచిపెటి్టయుాండెను. 
నిర్గమ 32:26 అాందుకు మ్యషే పాళ్లముయొకి దావర్మున నిలిచి యెహోవా ప్క్ష్మున 
నుననవార్ాందరు న్యయొదదకు ర్ాండి అనగా లేవీయులాందరును అతని యొదదకు కూడి వచిిరి.  
నిర్గమ 32:27 అతడు వారిని చూచి మీలో ప్రతివాడును తన కతిుని తన నడుమున కటికొని 
పాళ్లములో దావర్మునుాండి దావర్మునకు వెళ్లలచు, ప్రతివాడు తన సహోదరుని ప్రతివాడు తన 
చ్చలికనిని ప్రతివాడు తన పరుగువానిని చాంప్వలెనని ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 
సెలవిచుిచున్యనడనెను 

నిర్గమ 32:28 లేవీయులు మ్యషే మాట్చొప్తపన చేయగా, ఆ దినమున ప్రజలలో ఇాంచుమాంచు 
మూడు వేలమాంది కూలిరి. 
నిర్గమ 32:29 ఏలయనగా మ్యషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మముును ఆశీర్వదిాంచునటల మీలో 
ప్రతివాడు తన కుమారునిమీద ప్డియేగాని తన సహోదరునిమీద ప్డియేగాని యెహోవాకు మముును 
మీరే ప్రతిషఠ చేసికొనుడనెను. 
నిర్గమ 32:30 మరున్యడు మ్యషే ప్రజలతో మీరు గొప్ప పాప్ము చేసితిరి గనుక యెహోవా యొదదకు 
కొాండయెకిి వెళ్లలదను; ఒకవేళ్ మీ పాప్మునకు ప్రాయశిితుము చేయగలనేమ్య అనెను. 
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నిర్గమ 32:31 అప్తపడు మ్యషే యెహోవా యొదదకు తిరిగవెళ్లల అయోా యీ ప్రజలు గొప్ప పాప్ము 
చేసిరి; వారు బాంగారు దేవతను తమకొర్కు చేసికొనిరి. 
నిర్గమ 32:32 అయోా నీవు వారి పాప్మును ఒకవేళ్ ప్రిహ్రిాంచితివా, లేనియెడల నీవు వ్రాసిన నీ 
గ్రాంథములో నుాండి న్య పేరు త్తడిచివేయుమని బ్రతిమాలుకొనుచున్యనననెను. 
నిర్గమ 32:33 అాందుకు యెహోవా యెవడు న్య యెదుట్ పాప్ము చేసెనో వాని న్య గ్రాంథములోనుాండి 
త్తడిచివేయుదును. 
నిర్గమ 32:34 కబటి్ట నీవు వెళ్లల నేను నీతో చ్చపపన చోట్టకి ప్రజలను నడిపాంచుము. ఇదిగో న్య దూత 
నీకు ముాందుగా వెళ్లలను. నేను వచుి దినమున వారి పాప్మును వారి మీదికి ర్పపాంచ్చదనని మ్యషేతో 
చ్చపెపను. 
నిర్గమ 32:35 అహ్రోను కలిపాంచిన దూడను ప్రజలు చేయిాంచినాందున యెహోవా వారిని 
బాధపెటెిను.  
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నిర్గమ 33:1 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవును నీవు ఐగుప్తు దేశమునుాండి 
తోడుకొనివచిిన ప్రజలును బయలుదేరి, నేను అబ్రాహాముతోను ఇస్తాకుతోను యాకోబుతోను 
ప్రమాణముచేసి నీ సాంతానమునకు దీనినిచ్చిదనని చ్చపపన పాలు తేనెలు ప్రవహిాంచు దేశమునకు 
లేచిపాండి. 
నిర్గమ 33:2 నేను నీకు ముాందుగా దూతను ప్ాంప కన్యనీయులను అమ్యరీయులను హితీుయులను 
పెరిజీీయులను హివీవయులను యెబూసీయులను వెళ్లగొటెిదను. 
నిర్గమ 33:3 మీరు లోబడనొలలని ప్రజలు గనుక నేను మీతో కూడ రాను; త్రోవలో మముును 
సాంహ్రిాంచ్చదనేమ్య అని మ్యషేతో చ్చపెపను. 
నిర్గమ 33:4 ప్రజలు ఆ దురావర్ును విని దుుఃఖాంచిరి; ఎవడును ఆభర్ణములను ధరిాంచుకొనలేదు. 
నిర్గమ 33:5 కగా యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో మీరు లోబడనొలలని ప్రజలు; 
ఒక క్ష్ణమాత్రము నేను మీ నడుమకు వచిితిన్య, మముును నిరూులము చేసెదను గనుక మముును 
ఏమ చేయవలెనో అది న్యకు తెలియునటల మీ ఆభర్ణములను మీ మీదనుాండి తీసివేయుడి అని 
చ్చప్తపమనెను. 
నిర్గమ 33:6 కబటి్ట ఇశ్రాయేలీయులు హోరేబు కొాండయొదద తమ ఆభర్ణములను తీసివేసిరి. 
నిర్గమ 33:7 అాంతట్ మ్యషే గుడార్మును తీసి పాళ్లము వెలుప్లికి వెళ్లల పాళ్లమునకు దూర్ముగా దాని 
వేసి, దానికి ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్మను పేరు పెటెిను. యెహోవాను వెదకిన ప్రతివాడును పాళ్లమునకు 
వెలుప్లనునన ఆ ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్మునకు వెళ్లలచు వచ్చిను 

నిర్గమ 33:8 మ్యషే ఆ గుడార్మునకు వెళ్లలనప్తపడు ప్రజలాందరును లేచి, ప్రతివాడు తన గుడార్ప్త 
దావర్మాందు నిలిచి, అతడు ఆ గుడార్ములోనికి పోవువర్కు అతని వెనుకతటి నిదానిాంచి 
చూచుచుాండెను. 
నిర్గమ 33:9 మ్యషే ఆ గుడార్ములోనికి పోయినప్తపడు మేఘసుాంభము దిగ ఆ గుడార్ప్త దావర్మాందు 
నిలువగా యెహోవా మ్యషేతో మాట్లాడుచుాండెను. 
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నిర్గమ 33:10 ప్రజలాందరు ఆ మేఘసుాంభము ఆ గుడార్ప్త దావర్మున నిలుచుట్ చూచి, లేచి 
ప్రతివాడును తన తన గుడార్ప్త దావర్మాందు నమస్తిర్ము చేయుచుాండిరి. 
నిర్గమ 33:11 మనుష్యాడు తన సేనహిత్తనితో మాట్లాడునటల యెహోవా మ్యషేతో ముఖాముఖగా 
మాట్లాడుచుాండెను. తరువాత అతడు పాళ్లములోనికి తిరిగ వచుిచుాండెను. అతని ప్రిచార్కుడును 
నూను కుమారుడునైన యెహోష్యవ అను యౌవనస్థుడు గుడార్ములోనుాండి వెలుప్లికి రాలేదు. 
నిర్గమ 33:12 మ్యషే యెహోవాతో ఇట్లనెను చూడుము ఈ ప్రజలను తోడుకొనిపముని నీవు న్యతో 
చ్చప్తపచున్యనవు గాని న్యతో ఎవరిని ప్ాంపెదవో అది న్యకు తెలుప్లేదు. నీవు నేను నీ పేరునుబటి్ట నినున 
ఎరిగయున్యనననియు, న్య కట్లక్ష్ము నీకు కలిగనదనియు చ్చపపతివి కదా.  
నిర్గమ 33:13 కబటి్ట నీ కట్లక్ష్ము న్యయెడల కలిగనయెడల నీ కట్లక్ష్ము న్యయెడల కలుగునటలగా 
దయచేసి నీ మార్గమును న్యకు తెలుప్తము. అప్తపడు నేను నినున తెలిసికొాందును; చితుగాంచుము, ఈ 
జనము నీ ప్రజలేగదా అనెను.  
నిర్గమ 33:14 అాందుకు ఆయన న్య సనినధి నీకు తోడుగా వచుిను, నేను నీకు విశ్రాాంతి 
కలుగజేసెదననగా 

నిర్గమ 33:15 మ్యషే నీ సనినధి రానియెడల ఇకిడనుాండి మముును తోడుకొనిపోకుము. 
నిర్గమ 33:16 న్యయెడలను నీ ప్రజలయెడలను నీకు కట్లక్ష్ము కలిగనదని దేనివలన తెలియబడును? 
నీవు మాతో వచుిట్వలననే గదా? అటల మేము, అనగా నేనును నీ ప్రజలును భూమమీదనునన సమసు 
ప్రజలలోనుాండి ప్రతేాకిాంప్బడుదుమని ఆయనతో చ్చపెపను. 
నిర్గమ 33:17 కగా యెహోవా నీవు చ్చపపన మాట్చొప్తపన చేసెదను; నీమీద న్యకు కట్లక్ష్ము 
కలిగనది, నీ పేరునుబటి్ట నినున ఎరుగుదునని మ్యషేతో చ్చప్పగా 

నిర్గమ 33:18 అతడు దయచేసి నీ మహిమను న్యకు చూప్తమనగా 

నిర్గమ 33:19 ఆయన న్య మాంచితనమాంతయు నీ యెదుట్ కనుప్ర్చ్చదను; యెహోవా అను 
న్యమమును నీ యెదుట్ ప్రకట్టాంచ్చదను. నేను కరుణిాంచువాని కరుణిాంచ్చదను, ఎవనియాందు 
కనికర్ప్డెదనో వానియాందు కనికర్ప్డెదననెను. 
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నిర్గమ 33:20 మరియు ఆయన నీవు న్య ముఖమును చూడజ్ఞలవు; ఏ నరుడును ననున చూచి 
బ్రదుకడనెను. 
నిర్గమ 33:21 మరియు యెహోవా ఇదిగో న్య సమీప్మున ఒక సులముననది, నీవు ఆ బాండమీద 
నిలువవలెను. 
నిర్గమ 33:22 న్య మహిమ నినున దాట్ట వెళ్లలచుాండగా ఆ బాండసాందులో నినున ఉాంచి, నినున దాట్ట 
వెళ్లలవర్కు న్యచేతితో నినున కపెపదను; 
నిర్గమ 33:23 నేను న్య చ్చయిా తీసిన తరువాత న్య వెనుక పార్ావమును చూచ్చదవు కని న్య ముఖము 
నీకు కనబడదని మ్యషేతో చ్చపెపను.  
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నిర్గమ 34:1 మరియు యెహోవా మ్యషేతో మొదట్ట ప్లకలవాంట్ట మరి రాండు రాతిప్లకలను 
చ్చకుిము. నీవు ప్గులగొటి్టన మొదట్ట ప్లకలమీదనునన వాకాములను నేను ఈ ప్లకలమీద 
వ్రాసెదను. 
నిర్గమ 34:2 ఉదయమునకు నీవు సిదిప్డి ఉదయమున సీన్యయి కొాండయెకిి అకిడ శిఖర్ముమీద 
న్య సనినధిని నిలిచియుాండవలెను. 
నిర్గమ 34:3 ఏ నరుడును నీతో ఈ కొాండకు రాకూడదు; ఏ నరుడును ఈ కొాండమీద ఎకిడనైనను 
కనబడకూడదు; ఈ కొాండయెదుట్ గొఱ్ఱలైనను ఎదుదలైనను మేయకూడదని సెలవిచ్చిను.  
నిర్గమ 34:4 కబటి్ట అతడు మొదట్ట ప్లకలవాంట్ట రాండు రాతిప్లకలను చ్చకెిను. మ్యషే తనకు 
యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచినటల ఉదయమాందు పెాందలకడ లేచి ఆ రాండు రాతిప్లకలను చేతప్టికొని 
సీన్యయికొాండ యెకిగా 

నిర్గమ 34:5 మేఘములో యెహోవా దిగ అకిడ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను న్యమమును 
ప్రకట్టాంచ్చను. 
నిర్గమ 34:6 అతని యెదుట్ యెహోవా అతని దాట్ట వెళ్లలచు యెహోవా కనికర్ము, దయ, 
దీర్ాశ్శాంతము, విస్తుర్మైన కృపాసతాములు గల దేవుడైన యెహోవా. 
నిర్గమ 34:7 ఆయన వేయి వేలమాందికి కృప్ను చూప్తచు, దోషమును అప్రాధమును పాప్మును 
క్ష్మాంచును గాని ఆయన ఏమాత్రమును దోష్యలను నిరోదష్యలగా ఎాంచక మూడు న్యలుగు 
తర్ములవర్కు తాండ్రుల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని ర్పపాంచునని 
ప్రకట్టాంచ్చను. 
నిర్గమ 34:8 అాందుకు మ్యషే తవర్ప్డి నేలవర్కు తలవాంచుకొని నమస్తిర్ము చేసి 

నిర్గమ 34:9 ప్రభువా, న్యమీద నీకు కట్లక్ష్ము కలిగనయెడల న్య మనవి ఆలకిాంచుము. దయచేసి న్య 
ప్రభువు మా మధాను ఉాండి మాతోకూడ రావలెను. వీరు లోబడనొలలని ప్రజలు, మా దోషమును 
పాప్మును క్ష్మాంచు మముును నీ స్తవసుయముగా చేసికొనుమనెను 
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నిర్గమ 34:10 అాందుకు ఆయన ఇదిగో నేను ఒక నిబాంధన చేయుచున్యనను; భూమమీద ఎకిడనైనను 
ఏ జనములోనైనను చేయబడని అదుభతములు నీ ప్రజలాందరియెదుట్ చేసెదను. నీవు ఏ ప్రజల 
నడుమనున్యనవో ఆ ప్రజలాందరును యెహోవా కర్ామును చూచ్చదరు నేను నీయెడల చేయబోవునది 
భయాంకర్మైనది 

నిర్గమ 34:11 నేడు నేను నీకజ్ఞాపాంచుదాని ననుసరిాంచి నడువుము. ఇదిగో నేను అమ్యరీయులను 
కన్యనీయులను హితీుయులను పెరిజీీయులను హివీవయులను యెబూసీయులను నీ యెదుట్నుాండి 
వెళ్లగొటెిదను. 
నిర్గమ 34:12 నీవు ఎకిడికి వెళ్లలచున్యనవో ఆ దేశప్త నివాస్థలతో నిబాంధన చేసికొనకుాండ 
జ్ఞగ్రతుప్డుము. ఒకవేళ్ అది నీకు ఉరి కవచుిను. 
నిర్గమ 34:13 కబటి్ట మీరు వారి బలిపీఠములను ప్డగొటి్ట వారి బొములను ప్గులగొటి్ట వారి దేవతా 
సుాంభములను ప్డగొటి్వలెను. 
నిర్గమ 34:14 ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమస్తిర్ము చేయవదుద, ఆయన న్యమము రోషము గల 
యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.  
నిర్గమ 34:15 ఆ దేశప్త నివాస్థలతో నిబాంధన చేసికొనకుాండ జ్ఞగ్రతుప్డుము; వారు ఇతరుల 
దేవతలతో వాభిచరిాంచి ఆ దేవతలకు బలి అరిపాంచుచుననప్తపడు ఒకడు నినున పలిచినయెడల నీవు వాని 
బలిద్రవామును తినకుాండ చూచుకొనుము. 
నిర్గమ 34:16 మరియు నీవు నీ కుమారులకొర్కు వారి కుమారులను ప్తచుికొనునెడల వారి 
కుమారులు తమ దేవతలతో వాభిచరిాంచి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వాభిచరిాంప్ చేయుదురేమ్య. 
నిర్గమ 34:17 పోతపోసిన దేవతలను చేసికొనవలదు. 
నిర్గమ 34:18 మీరు పాంగనివాట్ట ప్ాండుగ ఆచరిాంప్వలెను. నేను నీకజ్ఞాపాంచినటల ఆబ్నబు నెలలో 
నియామక కలమాందు ఏడు దినములు పాంగనివాట్టనే తినవలెను. ఏలయనగా ఆబ్నబు నెలలో 
ఐగుప్తులోనుాండి మీరు బయలుదేరి వచిితిరి. 
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నిర్గమ 34:19 ప్రతి తొలిచూలు పలలయు న్యది. నీ ప్శువులలో తొలిచూలుదైన ప్రతి మగది దూడయే 
గాని గొఱ్ఱ పలలయేగాని అది న్యదగును 

నిర్గమ 34:20 గొఱ్ఱపలలను ఇచిి గాడిద తొలిపలలను విడిపాంప్వలెను, దాని విమ్యచిాంప్నియెడల దాని 
మెడను విరుగదీయవలెను. నీ కుమారులలో ప్రతి తొలిచూలువాని విడిపాంప్వలెను, న్య సనినధిని వారు 
ప్టి్టచేత్తలతో కనబడవలదు. 
నిర్గమ 34:21 ఆరు దినములు నీవు ప్నిచేసి యేడవ దినమున విశ్రమాంప్వలెను. దునున 
కలమాందైనను కోయు కలమాందైనను ఆ దినమున విశ్రమాంప్వలెను. 
నిర్గమ 34:22 మరియు నీవు గోధుమల కోతలో ప్రథమ ఫలముల ప్ాండుగను, అనగా వార్ముల 
ప్ాండుగను సాంవతారాాంతమాందు ప్ాంట్కూరుి ప్ాండుగను ఆచరిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 34:23 సాంవతార్మునకు ముమాురు నీ ప్తరుష్యలాందరు ప్రభువును ఇశ్రాయేలీయుల 
దేవుడునైన యెహోవా సనినధిని కనబడవలెను 

నిర్గమ 34:24 ఏలయనగా నీ యెదుట్నుాండి జనములను వెళ్లగొటి్ట నీ పలిమేర్లను గొప్పవిగా 
చేసెదను. మరియు నీవు సాంవతార్మునకు ముమాురు నీ దేవుడైన యెహోవా సనినధిని 
కనబడబోవునప్తపడు ఎవడును నీ భూమని ఆశిాంప్డు. 
నిర్గమ 34:25 నీవు ప్తలిసినదానితో న్య బలిర్కుమును అరిపాంప్కూడదు; ప్స్తి ప్ాండుగలోని 
బలిసాంబాంధమైన మాాంసమును ఉదయకలమువర్కు ఉాంచకూడదు. 
నిర్గమ 34:26 నీ భూమ యొకి ప్రథమ ఫలములలో మొదట్టవి నీ దేవుడైన యెహోవా 
మాందిర్ములోనికి తేవలెను. మేకపలలను దాని తలిలపాలతో ఉడకబెటి్కూడదనెను. 
నిర్గమ 34:27 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను ఈ వాకాములను వ్రాసికొనుము; ఏలయనగా 
ఈ వాకాములనుబటి్ట నేను నీతోను ఇశ్రాయేలీయులతోను నిబాంధన చేసియున్యనను. 
నిర్గమ 34:28 అతడు నలుబది రేయిాంబగళ్లల యెహోవాతో కూడ అకిడ నుాండెను. అతడు భోజనము 
చేయలేదు నీళ్లల త్రాగలేదు; అాంతలో ఆయన ఆ నిబాంధన వాకాములను అనగా ప్ది ఆజాలను ఆ 
ప్లకలమీద వ్రాసెను 
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నిర్గమ 34:29 మ్యషే సీన్యయికొాండ దిగుచుాండగా శ్శసనములు గల ఆ రాండు ప్లకలు మ్యషే చేతిలో 
ఉాండెను. అతడు ఆ కొాండ దిగుచుాండగా ఆయన అతనితో మాట్లాడుచుననప్తపడు తన ముఖచర్ుము 
ప్రకశిాంచిన సాంగతి మ్యషేకు తెలిసియుాండలేదు. 
నిర్గమ 34:30 అహ్రోనును ఇశ్రాయేలీయులాందరును మ్యషేను చూచినప్తపడు అతని ముఖచర్ుము 
ప్రకశిాంచ్చను గనుక వారు అతని సమీపాంప్ వెర్చిరి. 
నిర్గమ 34:31 మ్యషే వారిని పలిచినప్తపడు అహ్రోనును సమాజ ప్రధ్యనులాందరును అతని యొదదకు 
తిరిగవచిిరి, మ్యషే వారితో మాట్లాడెను. 
నిర్గమ 34:32 అటతరువాత ఇశ్రాయేలీయులాందరు సమీపాంప్గా సీన్యయి కొాండమీద యెహోవా 
తనతో చ్చపపనది యావత్తును అతడు వారికజ్ఞాపాంచ్చను. 
నిర్గమ 34:33 మ్యషే వారితో ఆ మాట్లు చ్చప్తపట్ చాలిాంచి తన ముఖము మీద ముస్థకు వేసికొనెను. 
నిర్గమ 34:34 అయినను మ్యషే యెహోవాతో మాట్లాడుట్కు ఆయన సనినధిని ప్రవేశిాంచినది 
మొదలుకొని అతడు వెలుప్లికి వచుివర్కు ఆ ముస్థకు తీసివేసెను; అతడు వెలుప్లికి వచిి తనకు 
ఆజ్ఞాపాంప్బడిన దానిని ఇశ్రాయేలీయులతో చ్చపెపను 

నిర్గమ 34:35 మ్యషే ముఖచర్ుము ప్రకశిాంప్గా ఇశ్రాయేలీయులు మ్యషే ముఖమును చూచిరి; 
మ్యషే ఆయనతో మాట్లాడుట్కు లోప్లికి వెళ్లలవర్కు తన ముఖముమీద ముస్థకు వేసికొనెను.  
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నిర్గమ 35:1 మ్యషే ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజమును పోగుచేసి మీరు చేయునటల యెహోవా 
ఆజ్ఞాపాంచిన విధులేవనగా 

నిర్గమ 35:2 ఆరు దినములు ప్నిచేయవలెను; ఏడవది మీకు ప్రిశుదిదినము. అది యెహోవా 
విశ్రాాంతిదినము; దానిలో ప్నిచేయు ప్రతివాడును మర్ణశిక్ష్ నొాందును. 
నిర్గమ 35:3 విశ్రాాంతిదినమున మీరు మీ యిాండలలో ఎకిడను అగన రాజబెటి్కూడదని వారితో 
చ్చపెపను. 
నిర్గమ 35:4 మరియు మ్యషే ఇశ్రాయేలీయులైన సర్వసమాజముతో ఇట్లనెను యెహోవా 
ఆజ్ఞాపాంచినదేమనగా  
నిర్గమ 35:5 మీరు మీలోనుాండి యెహోవాకు అర్పణము పోగుచేయుడి. ఎట్లనగా బుదిిప్తటి్టన 
ప్రతివాడు యెహోవా సేవ నిమతుము బాంగారు, వెాండి, ఇతుడి, 
నిర్గమ 35:6 నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములు, సననన్యర్ మేక వెాండ్రుకలు, ఎఱ్ఱర్ాంగు వేసిన పట్లిళ్ల తోళ్లల, 
సముద్రవతాల తోళ్లల, త్తముకఱ్ఱ, 
నిర్గమ 35:7 ప్రదీప్మునకు తైలము, 
నిర్గమ 35:8 అభిషేకతైలమునకును ప్రిమళ్ ద్రవాధూప్మునకును స్థగాంధ సాంభార్ములు, 
నిర్గమ 35:9 ఏఫోదుకును ప్తకమునకును లేత ప్చిలును చ్చకుి ర్తనములును తీసికొనిరావలెను. 
నిర్గమ 35:10 మరియు వివేక హ్ృదయులాందరు వచిి యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచినవనినయు చేయవలెను. 
నిర్గమ 35:11 అవేవనగా మాందిర్ము దాని గుడార్ము దాని పైకప్తప దాని కొలుకులు దాని ప్లకలు 
దాని అడుకఱ్ఱలు దాని సుాంభములు దాని దిములు. 
నిర్గమ 35:12 మాందసము దాని మ్యతకఱ్ఱలు, కరుణాపీఠము కప్తప తెర్, 
నిర్గమ 35:13 బలల దాని మ్యతకఱ్ఱలు దాని ఉప్కర్ణములనినయు, సనినధి రొటెిలు, 
నిర్గమ 35:14 వెలుగు కొఱ్కు దీప్వృక్ష్ము దాని ఉప్కర్ణములు దాని ప్రదీప్ములు, దీప్ములకు 
తైలము 
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నిర్గమ 35:15 ధూప్వేదిక దాని మ్యతకఱ్ఱలు, అభిషేకతైలము ప్రిమళ్ ద్రవా సాంభార్ము, మాందిర్ 
దావర్మున దావర్మునకు తెర్. 
నిర్గమ 35:16 దహ్నబలిపీఠము దానికి కలిగన ఇతుడి జలెలడ దాని మ్యతకఱ్ఱలు దాని 
యుప్కర్ణములనినయు, గాంగాళ్ము దాని పీట్ 

నిర్గమ 35:17 ఆవర్ణప్త తెర్లు దాని సుాంభములు వాట్ట దిములు ఆవర్ణ దావర్మునకు తెర్ 

నిర్గమ 35:18 మాందిర్మునకు మేకులు ఆవర్ణమునకు మేకులు వాట్టకి త్రాళ్లల 
నిర్గమ 35:19 ప్రిశుదిసులములో సేవ చేయుట్కు సేవా వస్త్రములు, అనగా యాజకుడైన అహ్రోనుకు 
ప్రతిషిఠత వస్త్రములు యాజకులగునటల అతని కుమారులకును వస్త్రములు నవియే అనెను. 
నిర్గమ 35:20 ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమాంతయు మ్యషే ఎదుట్నుాండి వెడలిపోయెను. 
నిర్గమ 35:21 తరువాత ఎవని హ్ృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనస్థా వాని ప్రేరేపాంచ్చనో 
వార్ాందరు వచిి, ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ముయొకి ప్నికొర్కును దాని సమసు సేవకొర్కును ప్రతిషిఠత 
వస్త్రములకొర్కును యెహోవాకు అర్పణను తెచిిరి. 
నిర్గమ 35:22 స్త్రీలుగాని ప్తరుష్యలుగాని యెవరవరి హ్ృదయములు వారిని ప్రేరేపాంచ్చనో వార్ాందరు 
యెహోవాకు బాంగారు అరిపాంచిన ప్రతివాడును ముకిర్లను, పోగులను, ఉాంగర్ములను 
తావళ్ములను, సమసు విధమైన బాంగారు వస్థువులను తెచిిరి. 
నిర్గమ 35:23 మరియు నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములు, సననన్యర్, మేక వెాండ్రుకలు, ఎఱ్ఱర్ాంగు వేసిన 
పట్లిళ్ల తోళ్లల, సముద్రవతాల తోళ్లల, వీట్టలో ఏవి యెవరియొదద నుాండెనో వారు వాట్టని తెచిిరి. 
నిర్గమ 35:24 వెాండిగాని యితుడిగాని ప్రతిషిఠాంచిన ప్రతివాడును యెహోవాకు ఆ అర్పణము తెచ్చిను. 
ఆ సేవలో ఏ ప్నికైనను వచుి త్తముకఱ్ఱ యెవనియొదదనుాండెనో వాడు దాని తెచ్చిను. 
నిర్గమ 35:25 మరియు వివేక హ్ృదయముగల స్త్రీలాందరు తమ చేత్తలతో వడికి తాము వడికిన నీల 
ధూమ్ర ర్కువర్ణములు గల నూలును సననన్యర్ నూలును తెచిిరి. 
నిర్గమ 35:26 ఏ స్త్రీలు జ్ఞాన హ్ృదయము గలవారై ప్రేరేపాంప్బడిరో వార్ాందరు మేక వెాండ్రుకలను 
వడికిరి. 
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నిర్గమ 35:27 ప్రధ్యనులు ఏఫోదుకును ప్తకమునకును చ్చకుి ర్తనములను లేతప్చిలను 

నిర్గమ 35:28 స్థగాంధ ద్రవామును, దీప్మునకును అభిషేకతైలమునకును ప్రిమళ్ ధూప్మునకును 
తైలమును తెచిిరి. 
నిర్గమ 35:29 మ్యషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచిన ప్నులనినట్టకొర్కు ఇశ్రాయేలీయులలో 
ప్తరుష్యలేమ స్త్రీలేమ తెచుిట్కు ఎవరి హ్ృదయములు వారిని ప్రేరేపాంచునో వార్ాందరు 
మనుఃపూర్వకముగా యెహోవాకు అర్పణములను తెచిిరి. 
నిర్గమ 35:30 మరియు మ్యషే ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనెను చూడుడి; 
నిర్గమ 35:31 యెహోవా ఊరు కుమారుడును హూరు మనుమడునైన బెసలేలును పేరుపెటి్ట పలిచి 
విచిత్రమైన ప్నులను కలిపాంచుట్కును బాంగారుతోను వెాండితోను ఇతుడితోను ప్నిచేయుట్కును, 
నిర్గమ 35:32 ర్తనములను స్తనబెటి్ట పదుగుట్కును చ్చకుిట్కును, 
నిర్గమ 35:33 విచిత్రమైన ప్నులనినట్టని చేయుట్కును వారికి ప్రజ్ఞా వివేక జ్ఞానములు కలుగునటల 
దేవుని ఆతుతో వాని నిాంపయున్యనడు. 
నిర్గమ 35:34 అతడును దాను గోత్రికుడును అహీస్తమాకు కుమారుడునైన అహోలీయాబును 
ఇతరులకు నేరుపనటల వారికి బుదిి ప్తటి్టాంచ్చను. 
నిర్గమ 35:35 చ్చకుివాడేమ చిత్రకరుడేమ నీలధూమ్ర ర్కువర్ణములతోను సననన్యర్తోను బుట్లప్ని 
చేయువాడేమ నేతగాడేమ చేయు సమసువిధములైన ప్నులు, అనగా ఏ ప్నియైనను 
చేయువారియొకియు విచిత్రమైన ప్ని కలిపాంచు వారియొకియు ప్నులను చేయునటల ఆయన వారి 
హ్ృదయములను జ్ఞానముతో నిాంపయున్యనడు.  
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నిర్గమ 36:1 ప్రిశుదిసులముయొకి సేవనిమతుము ప్రతివిధమైన ప్నిచేయ తెలిసికొనుట్కై యెహోవా 
ఎవరికి ప్రజ్ఞా వివేకములు కలుగజేసెనో అటి్ట బెసలేలును అహోలీయాబును మొదలైన 
ప్రజ్ఞావాంత్తలాందరును యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచిన అాంతట్టచొప్తపన చేయుదుర్నెను. 
నిర్గమ 36:2 బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హ్ృదయములో ప్రజా ప్తటి్టాంచ్చనో ఆ ప్ని 
చేయుట్కు ఎవని హ్ృదయము వాని రేపెనో వారినాందరిని మ్యషే పలిపాంచ్చను. 
నిర్గమ 36:3 ఆ ప్ని చేయుట్కై వారు ప్రిశుదిసులముయొకి సేవకొర్కు ఇశ్రాయేలీయులు తెచిిన 
అర్పణములనినట్టని మ్యషే యొదదనుాండి తీసికొనిరి. అయినను ఇశ్రాయేలీయులు ఇాంక ప్రతి 
ఉదయమున మనుఃపూర్వకముగా అర్పణములను అతని యొదదకు తెచుిచుాండిరి. 
నిర్గమ 36:4 అప్తపడు ప్రిశుదిసుల సాంబాంధమైన ప్ని అాంతయు చేయు ప్రజ్ఞావాంత్తలాందరిలో 
ప్రతివాడు తాను చేయుప్ని విడిచివచిి 
నిర్గమ 36:5 మ్యషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచిన ప్ని విషయమైన సేవకొర్కు ప్రజలు 
కవలసిన దానికాంటె బహు విస్తుర్ము తీసికొని వచుిచున్యనర్ని చ్చప్పగా 

నిర్గమ 36:6 మ్యషే ప్రిశుదిసులమునకు ఏ ప్తరుష్యడైనను ఏ స్త్రీయైనను ఇకమీదట్ ఏ అర్పణనైనను 
తేవదదని ఆజ్ఞాపాంచ్చను గనుక పాళ్లమాందాంతట్ను ఆ మాట్ చాట్టాంచిరి; ఆ ప్ని అాంతయు చేయునటల 
దానికొర్కు వారు తెచిిన స్తమగ్రి చాలినది, అది అతాధికమైనది 

నిర్గమ 36:7 గనుక ప్రజలు తీసికొనివచుిట్ మానిరి. 
నిర్గమ 36:8 ఆ ప్ని చేసినవారిలో ప్రజాగల ప్రతివాడును మాందిర్మును ప్ది తెర్లతో చేసెను. అతడు 
వాట్టని నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములుగల పేనిన సననన్యర్తో చిత్రకరుని ప్నియైన కెరూబులు 
గలవాట్టనిగా చేసెను. 
నిర్గమ 36:9 ప్రతి తెర్పడుగు ఇరువది యెనిమది మూర్లు; ప్రతి తెర్ వెడలుప న్యలుగు మూర్లు; ఆ 
తెర్లనినట్ట కొలత ఒకిట్ల.  
నిర్గమ 36:10 అయిదు తెర్లను ఒక దానితో ఒకట్ట కూరిను; మగలిన అయిదు తెర్లను ఒకదానితో 
ఒకట్ట కూరిను. 
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నిర్గమ 36:11 మొదట్ట కూరుప చివర్నునన తెర్ అాంచున నీలినూలుతో కొలుకులను చేసెను. రాండవ 
కూరుపన వెలుప్ట్ట తెర్ అాంచున అటల చేసెను. 
నిర్గమ 36:12 ఒక తెర్లో ఏబది కొలుకులను చేసెను, రాండవ కూరుపనునన తెర్ అాంచున ఏబది 
కొలుకులను చేసెను. ఈ కొలుకులు ఒక దానితో ఒకట్ట సరిగా నుాండెను. 
నిర్గమ 36:13 మరియు అతడు ఏబది బాంగారు గుాండీలను చేసి ఆ గుాండీలచేత ఆ తెర్లను ఒక 
దానితో ఒకట్ట కూర్పగా అది ఒకి మాందిర్ముగా ఉాండెను.  
నిర్గమ 36:14 మరియు మాందిర్ముమీద గుడార్ముగా మేక వెాండ్రుకలతో తెర్లను చేసెను; వాట్టని 
ప్దకొాండు తెర్లనుగా చేసెను. 
నిర్గమ 36:15 ప్రతి తెర్ పడుగు ముప్పది మూర్లు ప్రతి తెర్ వెడలుప న్యలుగు మూర్లు; 
నిర్గమ 36:16 ఆ ప్దకొాండు తెర్ల కొలత ఒకిట్ల. అయిదు తెర్లను ఒకట్టగాను ఆరు తెర్లను 
ఒకట్టగాను కూరిను. 
నిర్గమ 36:17 మొదట్ట కూరుపనాందలి వెలుప్ట్ట తెర్ అాంచున ఏబది కొలుకులను చేసెను. మరియు 
రాండవ కూరుపనాందలి వెలుప్ట్ట తెర్ అాంచున ఏబది కొలుకులను చేసెను. 
నిర్గమ 36:18 ఆ గుడార్ము ఒకిట్టగా నుాండునటల దాని కూరుిట్కు ఏబది యితుడి గుాండీలను 
చేసెను.  
నిర్గమ 36:19 మరియు ఎఱ్ఱర్ాంగు వేసిన పట్లిళ్ల తోళ్లతో గుడార్ముకొర్కు కప్తపను దానికి మీదుగా 
సముద్రవతాల తోళ్లతో పైకప్తపను చేసెను. 
నిర్గమ 36:20 మరియు అతడు మాందిర్మునకు త్తముకఱ్ఱతో నిలువు ప్లకలు చేసెను. 
నిర్గమ 36:21 ప్లక పడుగు ప్ది మూర్లు ప్లక వెడలుప మూరడునర్. 
నిర్గమ 36:22 ప్రతి ప్లకకు ఒకదానికొకట్ట సమదూర్ము గల కుస్థలు రాండు ఉాండెను. అటల 
మాందిర్ముయొకి ప్లకలనినట్టకి చేసెను. 
నిర్గమ 36:23 కుడివైప్తన, అనగా దక్షణదికుిన ఇరువది ప్లకలుాండునటల మాందిర్మునకు ప్లకలు 
చేసెను. 
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నిర్గమ 36:24 ఒకొికి ప్లక క్రిాంద దాని రాండు కుస్థలకు రాండు దిములను, ఆ యిరువది ప్లకల 
క్రిాంద నలుబది వెాండి దిములను చేసెను. 
నిర్గమ 36:25 మాందిర్ముయొకి రాండవ ప్రకికు, అనగా ఉతుర్దికుిన ఇరువది ప్లకలను వాట్ట 
నలుబది వెాండి దిములను, 
నిర్గమ 36:26 అనగా ఒకొికి ప్లక క్రిాంద రాండు దిములను ఒక ప్లక క్రిాంద రాండు దిములను 
చేసెను. 
నిర్గమ 36:27 ప్డమట్టదికుిన మాందిర్ముయొకి వెనుక ప్రకిను ఆరు ప్లకలు చేసెను. 
నిర్గమ 36:28 వెనుకప్రకిను మాందిర్ము యొకి మూలలకు రాండు ప్లకలను చేసెను. 
నిర్గమ 36:29 అవి అడుగున కూర్ిబడి మొదట్ట ఉాంగర్ముదాక ఒకదానితోఒకట్ట శిఖర్మున 
కూర్ిబడినవి. అటల రాండు మూలలలో ఆ రాండు ప్లకలు చేసెను. 
నిర్గమ 36:30 ఎనిమది ప్లకలుాండెను; వాట్ట వెాండి దిములు ప్దున్యరు దిములు; ప్రతి ప్లక క్రిాంద 
రాండు దిములుాండెను. 
నిర్గమ 36:31 మరియు అతడు త్తముకఱ్ఱతో అడుకఱ్ఱలను చేసెను. మాందిర్ముయొకి ఒకప్రకి 
ప్లకకు అయిదు అడుకఱ్ఱలను 

నిర్గమ 36:32 మాందిర్ముయొకి రాండవప్రకి ప్లకలకు అయిదు అడుకఱ్ఱలను, ప్డమట్టవైప్తన 
మాందిర్ము యొకి వెనుకప్రకి ప్లకలకు అయిదు అడుకఱ్ఱలను చేసెను. 
నిర్గమ 36:33 ప్లకల మధానుాండు నడిమ అడుకఱ్ఱను ఈ కొననుాండి ఆ కొనవర్కు 
చేరియుాండచేసెను. 
నిర్గమ 36:34 ఆ ప్లకలకు బాంగారు రేకులు పదిగాంచి వాట్ట అడుకఱ్ఱలుాండు వాట్ట ఉాంగర్ములను 
బాంగారుతో చేసి అడుకఱ్ఱలకు బాంగారు రేకులను పదిగాంచ్చను. 
నిర్గమ 36:35 మరియు అతడు నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములు గల అడుతెర్ను పేనిన సననన్యర్తో చేసెను, 
చిత్రకరునిప్నియైన కెరూబులు గలదానిగా దాని చేసెను.  
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నిర్గమ 36:36 దాని కొర్కు త్తముకఱ్ఱతో న్యలుగు సుాంభములను చేసి వాట్టకి బాంగారు రేకులను 
పదిగాంచ్చను. వాట్ట వాంకులు బాంగారువి, వాట్టకొర్కు న్యలుగు వెాండి దిములను పోతపోసెను. 
నిర్గమ 36:37 మరియు అతడు గుడార్ప్త దావర్ముకొర్కు నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములుగల పేనిన 
సననన్యర్తో బుట్ల ప్నియైన అడుతెర్ను చేసెను. 
నిర్గమ 36:38 దాని అయిదు సుాంభములను వాట్ట దిములను చేసి వాట్ట బోదెలకును వాట్ట 
పెాండెబదదలకును బాంగారు రేకులను పదిగాంచ్చను; వాట్ట అయిదు దిములు ఇతుడివి.  
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నిర్గమ 37:1 మరియు బెసలేలు త్తముకఱ్ఱతో ఆ మాందసమును చేసెను. దాని పడుగు రాండు 
మూర్లనర్ దాని వెడలుప మూరడునర్ దాని యెత్తు మూరడునర్. 
నిర్గమ 37:2 లోప్లను వెలుప్లను దానికి మేలిమ బాంగారు రేకు పదిగాంచి దానికి చుటి బాంగారు 
జవను చేసెను. 
నిర్గమ 37:3 దానికి న్యలుగు బాంగారు ఉాంగర్ములను పోతపోసి, ఒక ప్రకిను రాండు 
ఉాంగర్ములును ఎదుట్ట ప్రకిను రాండు ఉాంగర్ములుాండునటల దాని న్యలుగు కళ్లకు వాట్టని 
తగలిాంచ్చను.  
నిర్గమ 37:4 మరియు అతడు త్తముకఱ్ఱతో మ్యతకఱ్ఱలను చేసి వాట్టకి బాంగారు రేకులను పదిగాంచి 

నిర్గమ 37:5 మాందసమును మ్యయుట్కు దాని ప్రకిలమీది ఉాంగర్ములలో ఆ మ్యతకఱ్ఱలను 
చొనిపెను. 
నిర్గమ 37:6 మరియు అతడు మేలిమ బాంగారుతో కరుణాపీఠమును చేసెను. దాని పడుగు రాండు 
మూర్లనర్ దాని వెడలుప మూరడునర్; 
నిర్గమ 37:7 మరియు రాండు బాంగారు కెరూబులను చేసెను, కరుణాపీఠము యొకి రాండు కొనలను 
వాట్టని నకిషిప్నిగా చేసెను. 
నిర్గమ 37:8 ఒకొికి కొనను ఒకొికి కెరూబును కరుణాపీఠముతో ఏకాండముగా దాని రాండు 
కొనలమీద కెరూబులను చేసెను.  
నిర్గమ 37:9 ఆ కెరూబులు పైకివిపపన రకిలుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రకిలతో కపెపను. 
కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకట్ట ఎదురుగా ఉాండెను; వాట్ట ముఖములు కరుణాపీఠము వైప్తగా 
నుాండెను. 
నిర్గమ 37:10 మరియు అతడు త్తముకఱ్ఱతో బలలను చేసెను. దాని పడుగు రాండు మూర్లు దాని 
వెడలుప మూరడు దాని యెత్తు మూరడునర్. 
నిర్గమ 37:11 అతడు దానికి మేలిమ బాంగారు రేకు పదిగాంచి దానికి చుటి బాంగారు జవను చేసెను; 
నిర్గమ 37:12 దానికి చుటి బెతెుడు బదెదచేసి దాని బదెదపైని చుటి బాంగారు జవను చేసెను. 
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నిర్గమ 37:13 దానికి న్యలుగు బాంగారు ఉాంగర్ములను పోతపోసి దాని న్యలుగు కళ్లకుాండిన 
న్యలుగు మూలలయాందు ఆ ఉాంగర్ములను వేసెను. 
నిర్గమ 37:14 బలలను మ్యయుట్కు మ్యతకఱ్ఱలుాండు ఆ ఉాంగర్ములు దాని బదెదకు సమీప్ముగా 
నుాండెను. 
నిర్గమ 37:15 బలలను మ్యయుట్కు త్తముకఱ్ఱతో మ్యతకఱ్ఱలను చేసి వాట్టకి బాంగారు రేకులు 
పదిగాంచ్చను. 
నిర్గమ 37:16 మరియు నతడు బలలమీదనుాండు దాని ఉప్కర్ణములను, అనగా దాని గాంగాళ్ములను 
దాని ధూప్కలశములను దాని గనెనలను తర్పణము చేయుట్కు దాని పాత్రలను మేలిమ బాంగారుతో 
చేసెను. 
నిర్గమ 37:17 అతడు మేలిమ బాంగారుతో దీప్వృక్ష్మును చేసెను. ఆ దీప్వృక్ష్మును దాని 
ప్రకాండమును దాని కొమును నకిషిప్నిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగలు ప్తవువలు 
ఏకాండమైనవి. 
నిర్గమ 37:18 దీప్వృక్ష్ము యొకి ఇరుప్రకిలనుాండి మూడేసి కొములు అటల దాని ప్రకిలనుాండి 
ఆరు కొములు బయలుదేరినవి. 
నిర్గమ 37:19 ఒక కొములో మొగగలు ప్తవువలు గల బాదము రూప్మైన మూడు కలశములు, రాండవ 
కొములో మొగగలు ప్తవువలు గల బాదము రూప్మైన మూడు కలశములు; అటల దీప్వృక్ష్మునుాండి 
బయలుదేరిన ఆరు కొములకు ఉాండెను. 
నిర్గమ 37:20 మరియు దీప్వృక్ష్మాందు దాని మొగగలు దాని ప్తవువలు గల బాదము రూప్మైన 
న్యలుగు కలశములుాండెను. 
నిర్గమ 37:21 దీప్వృక్ష్మునుాండి బయలుదేరు ఆరు కొములలో రాండేసి కొములక్రిాంద ఏకాండమైన 
మొగగయు నుాండెను. 
నిర్గమ 37:22 వాట్ట మొగగలు వాట్ట కొములు ఏకాండమైనవి; అదాంతయు ఏకాండమైనదై మేలిమ 
బాంగారుతో నకిషిప్నిగా చేయబడెను. 
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నిర్గమ 37:23 మరియు అతడు దాని యేడు ప్రదీప్ములను దాని కతెుర్ను దాని ప్టికరును దాని 
కతెుర్చిప్పను మేలిమ బాంగారుతో చేసెను. 
నిర్గమ 37:24 దానిని దాని ఉప్కర్ణములనినట్టని నలుబది వీసెల మేలిమ బాంగారుతో చేసెను. 
నిర్గమ 37:25 మరియు అతడు త్తముకఱ్ఱతో ధూప్వేదికను చేసెను. దాని పడుగు మూరడు దాని 
వెడలుప మూరడు, అది చచ్చికముగా నుాండెను. దాని యెత్తు రాండు మూర్లు దాని కొముులు 
ఏకాండమైనవి. 
నిర్గమ 37:26 దానికి, అనగా దాని కప్తపకును దాని న్యలుగు ప్రకిలకును దాని కొముులకును మేలిమ 
బాంగారు రేకులు పదిగాంచి దానికి చుటి బాంగారు జవను చేసెను.  
నిర్గమ 37:27 దాని మ్యయు మ్యతకఱ్ఱలకు సులములుగా దానికి రాండు ఉాంగర్ములను బాంగారుతో 
చేసి దాని రాండు ప్రకిలయాందు దాని రాండు మూలలయాందు దాని జవకు దిగువను వాట్టని వేసెను. 
నిర్గమ 37:28 దాని మ్యతకఱ్ఱలను త్తముకఱ్ఱతో చేసి వాట్టకి బాంగారు రేకులను తాపెను. 
నిర్గమ 37:29 అతడు ప్రిశుదిమైన అభిషేకతైలమును సవచఛమైన ప్రిమళ్ ధూప్ద్రవామును ప్రిమళ్ 
ద్రవాముల మేళ్కునిచేత చేయిాంచ్చను.  
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నిర్గమ 38:1 మరియు అతడు త్తముకఱ్ఱతో దహ్నబలిపీఠమును చేసెను. దాని పడుగు అయిదు 
మూర్లు దాని వెడలుప అయిదు మూర్లు, అది చచ్చికమైనది. దాని యెత్తు మూడు మూర్లు దాని 
న్యలుగు మూలలను కొముులను చేసెను. 
నిర్గమ 38:2 దాని కొముులు దానితో ఏకాండమైనవి; దానికి ఇతుడిరేకు పదిగాంచ్చను. 
నిర్గమ 38:3 అతడు ఆ బలిపీఠ సాంబాంధమైన ఉప్కర్ణములనినట్టని, అనగా దాని బిాందెలను దాని 
గరిటెలను దాని గనెనలను దాని ముాండలను దాని అగనపాత్రలను చేసెను. దాని ఉప్కర్ణములనినట్టని 
ఇతుడితో చేసెను 

నిర్గమ 38:4 ఆ బలిపీఠము నిమతుము దాని జవక్రిాంద దాని నడిమవర్కు లోత్తగానునన వలవాంట్ట 
ఇతుడి జలెలడను చేసెను. 
నిర్గమ 38:5 మరియు అతడు ఆ యితుడి జలెలడయొకి న్యలుగు మూలలలో దాని మ్యతకఱ్ఱలుాండు 
న్యలుగు ఉాంగర్ములను పోతపోసెను. 
నిర్గమ 38:6 ఆ మ్యతకఱ్ఱలను త్తముకఱ్ఱతో చేసి వాట్టకి రాగ రేకులు పదిగాంచ్చను. 
నిర్గమ 38:7 ఆ బలిపీఠమును మ్యయుట్కు దాని ప్రకిలనునన ఉాంగర్ములలో ఆ మ్యతకఱ్ఱలు 
చొనిపెను; ప్లకలతో బలిపీఠమును గులలగా చేసెను. 
నిర్గమ 38:8 అతడు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ముయొకి దావర్మున సేవిాంప్వచిిన సేవకురాాండ్ర 
అదదములతో ఇతుడి గాంగాళ్మును దాని ఇతుడి పీట్ను చేసెను. 
నిర్గమ 38:9 మరియు అతడు ఆవర్ణము చేసెను. కుడివైప్తన, అనగా దక్షణదికుిన నూరు మూర్ల 
పడుగు గలవియు పేనిన సననన్యర్వియునైన తెర్లుాండెను. 
నిర్గమ 38:10 వాట్ట సుాంభములు ఇరువది వాట్ట ఇతుడి దిములు ఇరువది. ఆ సుాంభముల వాంకులును 
వాట్ట పెాండెబదదలును వెాండివి. 
నిర్గమ 38:11 ఉతుర్దికుిననునన తెర్లు నూరు మూర్లవి; వాట్ట సుాంభములు ఇరువది, వాట్ట యితుడి 
దిములు ఇరువది, ఆ సుాంభముల వాంకులును వాట్ట పెాండెబదదలును వెాండివి. 
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నిర్గమ 38:12 ప్డమట్టదికుిన తెర్లు ఏబది మూర్లవి; వాట్ట సుాంభములు ప్ది, వాట్ట దిములు ప్ది, 
ఆ సుాంభముల వాంకులును వాట్ట పెాండెబదదలును వెాండివి. 
నిర్గమ 38:13 తూరుపవైప్తన, అనగా ఉదయప్త దికుిన ఏబది మూర్లు; 
నిర్గమ 38:14 దావర్ముయొకి ఒక ప్రకిను తెర్లు ప్దునైదు మూర్లవి; వాట్ట సుాంభములు మూడు 
వాట్ట దిములు మూడు. 
నిర్గమ 38:15 అటల రాండవ ప్రకిను, అనగా ఇరు ప్రకిలను ఆవర్ణ దావర్మునకు ప్దునైదు 
మూర్ల తెర్లు ఉాండెను; వాట్ట సుాంభములు మూడు వాట్ట దిములు మూడు. 
నిర్గమ 38:16 ఆవర్ణము చుటినునన దాని తెర్లనినయు పేనిన సననన్యర్వి. 
నిర్గమ 38:17 సుాంభముల దిములు రాగవి, సుాంభముల వాంకులును వాట్ట పెాండెబదదలును వెాండివి. 
వాట్ట బోదెలకు వెాండి రేకులు పదిగాంప్బడెను. ఆవర్ణప్త సుాంభములనినయు వెాండి బదదలతో 
కూర్పబడెను. 
నిర్గమ 38:18 ఆవర్ణ దావర్ప్త తెర్ నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములు గలదియు పేనిన సననన్యర్తో 
చేయబడినదియునైన బుట్లప్నిది. దాని పడుగు ఇరువది మూర్లు; దాని యెత్తు, అనగా వెడలుప 
ఆవర్ణ తెర్లతో సరిగా, అయిదు మూర్లు. 
నిర్గమ 38:19 వాట్ట సుాంభములు న్యలుగు, వాట్ట ఇతుడి దిములు న్యలుగు. వాట్ట వాంకులు వెాండివి. 
నిర్గమ 38:20 వాట్ట బోదెలకు వెాండి రేకు పదిగాంప్బడెను, వాట్ట పెాండెబదదలు వెాండివి, 
మాందిర్మునకును దాని చుటినునన ఆవర్ణమునకును చేయబడిన మేకులనినయు ఇతుడివి. 
నిర్గమ 38:21 మాందిర్ప్దార్ుముల మొతుము, అనగా స్తక్ష్యప్త మాందిర్ ప్దార్ుముల మొతుము ఇదే. 
ఇటల వాట్టని యాజకుడైన అహ్రోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మ్యషే మాట్చొప్తపన 
లెకి పెటి్టాంచ్చను. 
నిర్గమ 38:22 యూదా గోత్రికుడైన హూరు మనుమడును ఊరు కుమారుడునైన బెసలేలు యెహోవా 
మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినదాంతయు చేసెను. 
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నిర్గమ 38:23 దాను గోత్రికుడును అహీస్తమాకు కుమారుడునైన అహోలీయాబు అతనికి 
తోడైయుాండెను. ఇతడు చ్చకుివాడును విచిత్రమైనప్ని కలిపాంచువాడును నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములతోను 
సననన్యర్తోను బుట్లప్ని చేయువాడునై యుాండెను. 
నిర్గమ 38:24 ప్రిశుదిసుల విషయమైన ప్ని అాంతట్టలోను ప్నికొర్కు వాయప్ర్చబడిన 
బాంగార్మాంతయు, అనగా ప్రతిషిఠాంప్బడిన బాంగారు ప్రిశుదిసులప్త త్తలముచొప్తపన నూట్ ప్దహారు 
మణుగుల ఐదువాందల ముప్పది త్తలములు. 
నిర్గమ 38:25 సమాజములో చేరినవారి వెాండి ప్రిశుదిసులప్త త్తలముచొప్తపన న్యలుగువాందల 
మణుగుల వెయిానిన ఐదువాందల డెబబదియైదు త్తలములు. 
నిర్గమ 38:26 ఈ ప్నున ఇరువది ఏాండుల మొదలుకొని పైప్రాయము కలిగ లెకిలో చేరిన 
వార్ాందరిలో, అనగా ఆరులక్ష్ల మూడువేల ఐదువాందల ఏబది మాందిలో తలకొకట్టకి అర్త్తలము. 
నిర్గమ 38:27 ఆ న్యలుగువాందల వెాండి మణుగులతో ప్రిశుదిసులమునకు దిములు అడుతెర్కు 
దిములును; అనగా ఒక దిముకు న్యలుగు మణుగులచొప్తపన న్యలుగు వాందల మణుగులకు నూరు 
దిములు పోత పోయబడెను. 
నిర్గమ 38:28 వెయిానిన ఐదువాందల డెబబదియైదు త్తలముల వెాండితో అతడు సుాంభములకు 
వాంకులను చేసి వాట్ట బోదెలకు పదిగాంచి వాట్టని పెాండెబదదలచేత కటెిను. 
నిర్గమ 38:29 మరియు ప్రతిషిఠాంప్బడిన యితుడి రాండువాందల ఎనుబది మణుగుల రాండువేల 
న్యలుగువాందల త్తలములు. 
నిర్గమ 38:30 అతడు దానితో ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ప్త దావర్మునకు దిములను ఇతుడి వేదికను దానికి 
ఇతుడి జలెలడను వేదిక ఉప్కర్ణములనినట్టని 

నిర్గమ 38:31 చుటినునన ఆవర్ణమునకు దిములను ఆవర్ణ దావర్మునకు దిములను 
ఆలయమునకు మేకులనినట్టని చుటినునన ఆవర్ణమునకు మేకులనినట్టని చేసెను.  
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నిర్గమ 39:1 యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటి ప్రిశుదిసులములో అహ్రోను చేయు సేవ నిమతుము 
నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములుగల సేవా వస్త్రములను అనగా ప్రతిషిఠత వస్త్రములను కుటి్టరి.  
నిర్గమ 39:2 మరియు అతడు బాంగారుతోను నీల ధూమ్ర ర్కు వర్ణములుగల నూలుతోను పేనిన 
సననన్యర్తోను ఏఫోదును చేసెను. 
నిర్గమ 39:3 నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములు గల నూలుతోను సననన్యర్తోను చిత్రకరుని ప్నిగా 
నేయుట్కు బాంగారును రేకులుగా కొటి్ట అది తీగెలుగా కతిురిాంచిరి. 
నిర్గమ 39:4 దానికి కూరుి భుజఖాండములను చేసిరి, దాని రాండు అాంచులయాందు అవి కూర్పబడెను. 
నిర్గమ 39:5 దానిమీదనునన దాని విచిత్రమైన దటి్ట యేకాండమై దానితో సమమైన ప్నిగలిగ 
బాంగారుతోను నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములుగల పేనిన సననన్యర్తోను చేయబడెను; అటల యెహోవా 
మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచ్చను. 
నిర్గమ 39:6 మరియు బాంగారు జవలలో పదిగన లేతప్చిలను సిదిప్ర్చిరి. ముద్రలు చ్చకిబడునటల 
ఇశ్రాయేలీయుల పేళ్లల వాట్టమీద చ్చకిబడెను. 
నిర్గమ 39:7 అవి ఇశ్రాయేలీయులకు జ్ఞాప్కర్ుమైన ర్తనములగునటల ఏఫోదు భుజములమీద వాట్టని 
ఉాంచ్చను. అటల యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచ్చను. 
నిర్గమ 39:8 మరియు అతడు ఏఫోదు ప్నివలె బాంగారుతోను నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములుగల 
ప్ాంకుులతోను సననన్యర్తోను చిత్రకరుని ప్నిగా ప్తకమును చేసెను. 
నిర్గమ 39:9 అది చచ్చికముగా నుాండెను. ఆ ప్తకమును మడతగా చేసిరి. అది మడవబడినదై 
జేనెడు పడుగు జేనెడు వెడలుప గలది.  
నిర్గమ 39:10 వారు దానిలో న్యలుగు ప్ాంకుుల ర్తనములను పదిగరి. మాణికా గోమేధిక 
మర్కతములు గల ప్ాంకిు మొదట్టది; 
నిర్గమ 39:11 ప్దురాగ నీల సూర్ాకాంత మణులు గల ప్ాంకిు రాండవది; 
నిర్గమ 39:12 గారుతుతకము యష్యురాయి ఇాంద్రనీలమును గల ప్ాంకిు మూడవది; 
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నిర్గమ 39:13 ర్కువర్ణప్తరాయి స్థలిమానిరాయి సూర్ాకాంతమును గల ప్ాంకిు న్యలుగవది; వాట్టవాట్ట 
ప్ాంకుులలో అవి బాంగారు జవలలో పదిగాంప్బడెను. 
నిర్గమ 39:14 ఆ ర్తనములు ఇశ్రాయేలీయుల పేళ్లచొప్తపన, ప్ాండ్రాండు ముద్రలవలె చ్చకిబడిన వారి 
పేళ్లచొప్తపన, ప్ాండ్రాండు గోత్రముల పేళ్లళ ఒకొికిదానిమీద ఒకొికి పేరు చ్చకిబడెను.  
నిర్గమ 39:15 మరియు వారు ఆ ప్తకమునకు మేలిమ బాంగారుతో అలిలకప్నియైన గొలుస్థలు చేసిరి. 
నిర్గమ 39:16 వారు రాండు బాంగారు జవలు రాండు బాంగారు ఉాంగర్ములును చేసి ఆ రాండు 
ఉాంగర్ములును ప్తకప్త రాండు కొనలను ఉాంచి  
నిర్గమ 39:17 అలలబడిన ఆ రాండు బాంగారు గొలుస్థలను ప్తకప్త కొనలనునన రాండు ఉాంగర్ములలో 
వేసి 

నిర్గమ 39:18 అలలబడిన ఆ రాండు గొలుస్థల కొనలను ఆ రాండు జవలకు తగలిాంచి ఏఫోదు 
భుజఖాండములమీద దాని యెదుట్ ఉాంచిరి. 
నిర్గమ 39:19 మరియు వారు రాండు బాంగారు ఉాంగర్ములను చేసి ఏఫోదు నెదుట్నునన ప్తకప్త 
లోప్లి అాంచున దాని రాండు కొనలకు వాట్టని వేసిరి. 
నిర్గమ 39:20 మరియు రాండు బాంగారు ఉాంగర్ములను చేసి ఏఫోదు విచిత్రమైన నడికటినకు పైగా 
దాని రాండవ కూరుపనొదదనునన దాని యెదుట్ట ప్రకిను, ఏఫోదు రాండు భుజఖాండములకు దిగువను 
వాట్టని వేసిరి. 
నిర్గమ 39:21 ఆ ప్తకము ఏఫోదు విచిత్రమైన దటి్టకి పైగా నుాండునటలను అది ఏఫోదునుాండి 
విడిపోకుాండునటలను ఆ ప్తకమును దాని ఉాంగర్ములకును ఏఫోదు ఉాంగర్ములకును 
నీలిసూత్రముతో కటి్టరి. అటల యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచ్చను. 
నిర్గమ 39:22 మరియు అతడు ఏఫోదు చొకియి కేవలము నీలి నూలుతో అలిలకప్నిగా చేసెను. ఆ 
చొకియి మధానునన ర్ాంధ్రము కవచ ర్ాంధ్రమువలె ఉాండెను. 
నిర్గమ 39:23 అది చినుగకుాండునటల దాని ర్ాంధ్రమునకు చుటి ఒక గోట ఉాండెను. 
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నిర్గమ 39:24 మరియు వారు చొకియి అాంచులమీద నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములుగల పేనిన నూలుతో 
దానిము ప్ాండలను చేసిరి. 
నిర్గమ 39:25 మరియు వారు మేలిమ బాంగారుతో గాంట్లను చేసి ఆ దానిముప్ాండల మధాను, అనగా 
ఆ చొకియి అాంచులమీద చుటినునన దానిముప్ాండల మధాను ఆ గాంట్లను పెటి్టరి. 
నిర్గమ 39:26 యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల సేవ చేయుట్కు ఒకొికి గాంట్ను ఒకొికి 
దానిముప్ాండును ఆ చొకియి అాంచులమీద చుటి ఉాంచిరి. 
నిర్గమ 39:27 మరియు యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల వారు అహ్రోనుకును అతని 
కుమారులకును నేత ప్నియైన సననన్యర్ చొకియిలను సననన్యర్ పాగాను అాందమైన  
నిర్గమ 39:28 సననన్యర్ కుళ్లలయిలను పేనిన సననన్యర్ లాగులను 

నిర్గమ 39:29 నీల ధూమ్ర ర్కువర్ణములు గల పేనిన సననన్యర్తో బుట్లప్నియైన నడికటిను చేసిరి. 
నిర్గమ 39:30 మరియు యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల వారు మేలిమ బాంగారుతో ప్రిశుదికిరీట్ 
భూషణము చేసి చ్చకిిన ముద్రవలె దానిమీద యెహోవా ప్రిశుదిుడు అను వ్రాత వ్రాసిరి. 
నిర్గమ 39:31 యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల పాగాకు మీదుగా కటినటల దానికి నీలి 
సూత్రమును కటి్టరి. 
నిర్గమ 39:32 ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ప్త మాందిర్ము యొకి ప్ని యావత్తును సాంపూరిు చేయబడెను. 
యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచిన ప్రకర్ముగానే ఇశ్రాయేలీయులు చేసిరి. 
నిర్గమ 39:33 అప్తపడు వారు మాందిర్మును గుడార్మును దాని ఉప్కర్ణములనినట్టని దాని 
కొలుకులను, ప్లకలను, కముులను, సుాంభములను, దిములను, 
నిర్గమ 39:34 ఎరుప్తర్ాంగు వేసిన పట్లిళ్ల తోళ్ల పైకప్తపను, సముద్రవతాల తోళ్ల పైకప్తపను, కప్తప 
తెర్ను, 
నిర్గమ 39:35 స్తక్ష్యప్త మాందసమును దాని మ్యతకఱ్ఱలను, కరుణాపీఠమును, 
నిర్గమ 39:36 బలలను, దాని ఉప్కర్ణములనినట్టని, సముఖప్త రొటెిలను, 
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నిర్గమ 39:37 ప్విత్రమైన దీప్వృక్ష్మును, సవరిాంచు దాని ప్రదీప్ములను, అనగా దాని ప్రదీప్ముల 
వరుసను దాని ఉప్కర్ణములనినట్టని దీప్ముకొర్కు తైలమును 

నిర్గమ 39:38 బాంగారు వేదికను అభిషేకతైలమును ప్రిమళ్ ధూప్ద్రవాములను శ్శలా దావర్మునకు 
తెర్ను 

నిర్గమ 39:39 ఇతుడి బలిపీఠమును దానికుాండు ఇతుడి జలెలడను దాని మ్యతకఱ్ఱలను దాని 
ఉప్కర్ణములనినట్టని, గాంగాళ్మును దాని పీట్ను 

నిర్గమ 39:40 ఆవర్ణప్త తెర్లు దాని సుాంభములను దాని దిములను ఆవర్ణ దావర్మునకు తెర్ను 
దాని త్రాళ్లను దాని మేకులను ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములో మాందిర్సేవ కొర్కైన ఉప్కర్ణములనినట్టని, 
ప్రిశుదిసులములోని 

నిర్గమ 39:41 యాజక సేవార్ుమైన వస్త్రములను, అనగా యాజకుడైన అహ్రోనుకు ప్రిశుద ి
వస్త్రములను అతని కుమారులకు వస్త్రములను మ్యషే యొదదకు తీసికొనివచిిరి. 
నిర్గమ 39:42 యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల ఇశ్రాయేలీయులు ఆ ప్ని అాంతయు చేసిరి. 
నిర్గమ 39:43 మ్యషే ఆ ప్ని అాంతయు చూచినప్తపడు యెహోవా ఆజ్ఞాపాంచినటల వారు దానిని 
చేసియుాండిరి; ఆలాగుననే చేసియుాండిరి గనుక మ్యషే వారిని దీవిాంచ్చను.  
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నిర్గమ 40:1 మరియు యెహోవా మ్యషేతో ఇట్లనెను 

నిర్గమ 40:2 మొదట్ట నెలలో మొదట్ట దినమున నీవు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ప్త మాందిర్మును 
నిలువబెటి్వలెను. 
నిర్గమ 40:3 అచిట్ నీవు స్తక్ష్యప్త మాందసమును నిలిప ఆ మాందసమును అడుతెర్తో కప్పవలెను. 
నిర్గమ 40:4 నీవు బలలను లోప్లికి తెచిి దానిమీద క్రమముగా ఉాంచవలసిన వాట్టని ఉాంచి 
దీప్వృక్ష్మును లోప్లికి తెచిి దాని ప్రదీప్ములను వెలిగాంప్వలెను. 
నిర్గమ 40:5 స్తక్ష్యప్త మాందసము నెదుట్ ధూమము వేయు బాంగారు వేదికను ఉాంచి మాందిర్ 
దావర్మునకు తెర్ను తగలిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 40:6 ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ప్త మాందిర్ దావర్ము నెదుట్ దహ్న బలిపీఠమును ఉాంచవలెను; 
నిర్గమ 40:7 ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్మునకును బలిపీఠమునకును మధాను గాంగాళ్మును ఉాంచి దానిలో 
నీళ్లల నిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 40:8 తెర్లచుటి ఆవర్ణమును నిలువబెటి్ట ఆవర్ణ దావర్ము యొకి తెర్ను తగలిాంప్వలెను. 
నిర్గమ 40:9 మరియు నీవు అభిషేకతైలమును తీసికొని మాందిర్మునకును దానిలోని 
సమసుమునకును అభిషేకము చేసి దానిని దాని ఉప్కర్ణములనినట్టని ప్రతిషిఠాంప్వలెను, అప్తపడు అది 
ప్రిశుదిమగును. 
నిర్గమ 40:10 దహ్నబలిపీఠమునకు అభిషేకము చేసి ఆ పీఠమును ప్రతిషిఠాంప్వలెను, అప్తపడు ఆ 
పీఠము అతిప్రిశుదిమగును. 
నిర్గమ 40:11 ఆ గాంగాళ్మునకు దాని పీట్కు అభిషేకము చేసి దాని ప్రతిషిఠాంప్వలెను. 
నిర్గమ 40:12 మరియు నీవు అహ్రోనును అతని కుమారులను ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ము యొకి 
దావర్మునొదదకు తోడుకొనివచిి వారిని నీళ్లతో స్తననము చేయిాంచి 

నిర్గమ 40:13 అహ్రోను న్యకు యాజకుడగునటల అతనికి ప్రతిషిఠత వస్త్రములను ధరిాంప్చేసి అతనికి 
అభిషేకము చేసి అతని ప్రతిషిఠాంప్వలెను. 
నిర్గమ 40:14 మరియు నీవు అతని కుమారులను తోడుకొనివచిి వారికి చొకియిలను తొడిగాంచి 
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నిర్గమ 40:15 వారు న్యకు యాజకులగుట్కై నీవు వారి తాండ్రికి అభిషేకము చేసినటల వారికిని 
అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తర్తర్ములకు వారికి నితామైన యాజకతవ సూచనగా 
ఉాండుననెను. 
నిర్గమ 40:16 మ్యషే ఆ ప్రకర్ము చేసెను; యెహోవా అతనికి ఆజ్ఞాపాంచిన వాట్టననినట్టని చేసెను, 
ఆలాగుననే చేసెను. 
నిర్గమ 40:17 రాండవ సాంవతార్మున మొదట్ట నెలలో మొదట్ట దినమున మాందిర్ము 
నిలువబెటి్బడెను. 
నిర్గమ 40:18 యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల మ్యషే మాందిర్మును నిలువబెటి్ట దాని దిములను 
వేసి దాని ప్లకలను నిలువబెటి్ట దాని పెాండెబదదలను చొనిప దాని సుాంభములను నిలువబెటి్ట 

నిర్గమ 40:19 మాందిర్ముమీద గుడార్మును ప్ర్చి దానిపైని గుడార్ప్త కప్తపను వేసెను. 
నిర్గమ 40:20 మరియు యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల అతడు శ్శసనములను తీసికొని 
మాందసములో ఉాంచి మాందసమునకు మ్యతకఱ్ఱలను దూరిి దానిమీద కరుణాపీఠము నుాంచ్చను. 
నిర్గమ 40:21 మాందిర్ములోనికి మాందసమును తెచిి కప్తపతెర్ను వేసి స్తక్ష్యప్త మాందసమును 
కపెపను. 
నిర్గమ 40:22 మరియు యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల అతడు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములో 
మాందిర్ము యొకి ఉతుర్దికుిన, అడుతెర్కు వెలుప్ల బలలను ఉాంచి 

నిర్గమ 40:23 యెహోవా సనినధిని దానిమీద రొటెిలను క్రమముగా ఉాంచ్చను.  
నిర్గమ 40:24 మరియు యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల అతడు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములో 
మాందిర్మునకు దక్షణదికుిన బలల యెదుట్ దీప్వృక్ష్మును ఉాంచి 

నిర్గమ 40:25 యెహోవా సనినధిని ప్రదీప్ములను వెలిగాంచ్చను. 
నిర్గమ 40:26 మరియు యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల అతడు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములో అడుతెర్ 
యెదుట్ బాంగారు ధూప్వేదికను ఉాంచి 

నిర్గమ 40:27 దానిమీద ప్రిమళ్ ద్రవాములను ధూప్ము వేసెను. 
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నిర్గమ 40:28 మరియు యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల అతడు మాందిర్ దావర్మునకు తెర్ను 
వేసెను. అతడు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ప్త మాందిర్ప్త దావర్మునొదద దహ్నబలిపీఠమును ఉాంచి 

నిర్గమ 40:29 దానిమీద దహ్నబలినరిపాంచి నైవేదామును సమరిపాంచ్చను. 
నిర్గమ 40:30 మరియు యెహోవా మ్యషేకు ఆజ్ఞాపాంచినటల అతడు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్మునకును 
బలిపీఠమునకును మధా గాంగాళ్మును ఉాంచి ప్రక్షాళ్ణకొర్కు దానిలో నీళ్లల పోసెను. 
నిర్గమ 40:31 దానియొదద మ్యషేయు అహ్రోనును అతని కుమారులును తమ చేత్తలును కళ్లలను 
కడుగుకొనిరి. 
నిర్గమ 40:32 వారు ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములోనికి వెళ్లలనప్తపడును బలిపీఠమునకు 
సమీపాంచునప్తపడును కడుగుకొనిరి. 
నిర్గమ 40:33 మరియు అతడు మాందిర్మునకును బలిపీఠమునకును చుటి ఆవర్ణమును ఏర్పర్చి 
ఆవర్ణదావర్ప్త తెర్ను వేసెను. ఆలాగున మ్యషే ప్ని సాంపూరిు చేసెను. 
నిర్గమ 40:34 అప్తపడు మేఘము ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్మును కముగా యెహోవా తేజస్థా మాందిర్మును 
నిాంపెను. 
నిర్గమ 40:35 ఆ మేఘము మాందిర్ముమీద నిలుచుట్చేత మాందిర్ము యెహోవా తేజస్థాతో నిాండెను 
గనుక మ్యషే ప్రతాక్ష్ప్త గుడార్ములోనికి వెళ్లలేకుాండెను. 
నిర్గమ 40:36 మేఘము మాందిర్ము మీదనుాండి పైకి వెళ్లలనప్తపడెలలను ఇశ్రాయేలీయులు 
ప్రయాణమైపోయిరి. 
నిర్గమ 40:37 ఇదే వారి ప్రయాణ ప్దితి. ఆ మేఘముపైకి వెళ్లనియెడల అది వెళ్లల దినమువర్కు వారు 
ప్రయాణము చేయకుాండిరి. 
నిర్గమ 40:38 ఇశ్రాయేలీయులాందరి కనునల ఎదుట్ ప్గట్టవేళ్ యెహోవా మేఘము మాందిర్ముమీద 
ఉాండెను. రాత్రివేళ్ అగన దానిమీద ఉాండెను. వారి సమసు ప్రయాణములలో ఈలాగుననే జరిగెను. 
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