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ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ೕಶೆಯು ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಬರೆದನು, ಇದು

ಾಸ್ತವಿಕ ಾಗಿ, ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವ ದಲು ಅವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಾಗಿದೆ.
“ ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾ್ಯಸಗಳು”
(1:1). ಕೊನೆಯ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬೇರೊಬ್ಬರು ( ಾ್ರಯಶಃ,
ಯೆಹೋಶುವನು) ಬರೆದಿರಬಹುದು. ಸ್ವತಃ ಈ ಪುಸ್ತಕವೇ ಅದರ
ಹೆಚಿ್ಚನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ೕಶೆಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
(1:1,5; 31:24). ೕ ಾಬ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ದರ್ನ್
ನದಿಯು ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹರಿಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡವುಹೇಳುತ್ತದೆ
(1:5). ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ ಎಂದರೆ “ಎರಡನೇ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ.”
ಇದು ದೇವರ ಮತು್ತ ಆತನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ನಡುವಿನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಪುನ ಾವತಿರ್ಸಿ ಹೇಳುವು ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1,446 - 1,405 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಮುಂಚಿನ 40 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಅವರ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಐಗುಪ್ತದ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಾ ಾದ 40

ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಾ ಾ್ದನ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದ



ii

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹೊಸ ತಲೆ ಾರಿನವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಮುಂದಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಸತ್ಯವೇದದ ಓದುಗರಿಗೆ ಬರೆಯ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡವು ದೇಶವನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ ೕಶೆಯ

ವಿ ಾಯ ಸಂಬೋಧನೆ ಾಗಿದೆ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾ ಾ್ದನ
ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೊರಟುಬಂದ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ,
ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಜ ಾಂಗವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವುದಕಿ್ಕದ್ದರು. ಆ ಾಗೂ್ಯ,
ೕಶೆಯು ಾಯುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು ಮತು್ತ ಾ ಾ್ದನ ದೇಶದೊಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಜ ಾಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯ
ವಿ ಾಯ ಸಂಬೋಧನೆಯು ಅವರು ಅವರ ಹೊಸ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ೕಮದಿಂದಿರುವಂತೆ ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂಬ
ಕಳಕಳಿಯಮನವಿ ಾಗಿದಿ್ದತು್ತ. (6:1-3, 17-19). ಅವರ ದೇವರು
ಾರು (6:4)ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಈ

ಸಂಬೋಧನೆಯು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ (6:10-12, 20-23).
ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹ ಾ್ತಂತರಿಸಲು ೕಶೆಯು
ಜನರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ (6:6-9).

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿಧೇಯತೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಪ್ರ ಾಣ— 1:1-3:29
2. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಂಬಂಧ— 4:1-5:33
3. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಷೆ್ಠಯಮಹತ್ವ— 6:1-11:32
4. ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ— 12:1-26:19

5. ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳುಮತು್ತ ಾಪಗಳು— 27:1-30:20
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6. ೕಶೆಯಮರಣ— 31:1-34:12

ೕಶೆಯುಮೂರುಉಪದೇ ಾತ್ಮಕಉಪ ಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದ
ಾಲಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
1 * ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ, ಾ ಾನ್, ತೋಫೆಲ್, ಾ ಾನ್,

ಹಚೇರೋತ್ ಮತು್ತ ದೀಜಾ ಾಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ,
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾ ಎಂಬ ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೂಫಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ಉಪದೇಶ
ಮತು್ತ ಉಪ ಾ್ಯಸಗಳು. 2 ಹೋರೇಬಿನಿಂದ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದ ತನಕ ಹನೊ್ನಂದು ದಿನದ

ಪ್ರ ಾಣ.
3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಲ್ವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ,

ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ತನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
4 ಯೆಹೋವನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನನನೂ್ನ, ಅ ಾ್ಟರೋತ್, ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನನೂ್ನ ಜಯಿಸಿದ ತರು ಾಯವೇ
ೕಶೆಯು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.
ೕಶೆ ಾಡಿದ ದಲನೆಯಉಪ ಾ್ಯಸ

5 ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು
ಈ ಮುಂದಣ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ವಿವರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು:

6 “ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ,
‘ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದು್ದ ಾಕು. 7ಈಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಅ ೕರಿಯರು ಇರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೂ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ. ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ: ತ ಾ್ಗದ

* 1:1 1:1 ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆ.
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ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ದ ಣಸೀಮೆ
ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರತೀರ ಎಂಬ ಾಡುಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ
ಾ ಾನ್ಯರ ದೇಶ, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತ ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ
ಮ ಾನದಿಯ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
8 ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೇ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್, ಾಕೋಬರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನ ಾ್ಲ. ಅದರಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ” ಎಂದು ಅ ಾಪಿಸಿದನು.

ಾಯಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿದು್ದ
9 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,

“ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಯನು್ನ ಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ.
10 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿಕ
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ
ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 11 ನೀವು ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಇನು್ನ
ಾವಿರದ ಾ್ಟಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ನಿಮಗೆ
ಶುಭಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. 12 ಆದರೆ ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗುವ
ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ, ಹೊಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾನೊಬ್ಬನೇ
ನಿ ಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 13 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕುಲದಿಂದ ಬುದಿ್ಧವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಪುರುಷರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾನು ಅವರನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, “ನಿನ್ನ
ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಹಿತ ಾದದೆ್ದೕ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟರಿ. 15ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ,ಬುದಿ್ಧವಂತರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಲಿ್ಲ ಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ,
ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ, ಐವತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮತು್ತ
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ಹತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಉಪ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 16 ಆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಾನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ, “ನೀವು ಸ್ವಕುಲದವರ
ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ
ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿದರೂ, ಅನ್ಯರೊಡನೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿದರೂ ನೀವು
ಾ್ಯಯದ ಪ್ರ ಾರವೇ ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಕು. 17 ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ
ಾಡು ಾಗ ಮುಖ ಾ ಣ್ಯ ಾಡದೆ, ಪ್ರಮುಖರನೂ್ನ ಾಗು

ಅಲ್ಪರನೂ್ನ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಾಣಬೇಕು. ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವ ಾದ ಾರಣ ಮನುಷ ್ಯರ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿ
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ತೀರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಆಗದ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು; ಾನೇ ಅವುಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು. 18 ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೊಟೆ್ಟನು.

ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿದು್ದ
19 ಾವು ಹೋರೇಬಿನಿಂದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅ ೕರಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು ನೀವು ನೋಡಿದ ಆ ೕರ ಾದ ಮ ಾ

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. 20 ಆಗ
ಾನು, “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಅ ೕರಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೇ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ನೀವು ಭಯಪಡದೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿಯೇ
ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

22 ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಮಗಿಂತ
ಮುಂ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆವು. ಅವರು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ನೋಡಿ, ಾವು ಹತಿ್ತ ಹೋಗಬೇ ಾದ ಾರಿಯ
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ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಮತು್ತ ಸೇರಬೇ ಾದ ಊರುಗಳ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ
ನಮಗೆ ವತರ್ ಾನ ತಿಳಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 23 ಅದು
ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಯೆಂದು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 24 ಅವರು
ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದರು. 25 ಅವರು
ಅಲಿ್ಲನ ಹಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತಂದು ತೋರಿಸಿ, “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶವು ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶ” ಎಂದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕತರ್ನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿದು್ದ
26 ಆದರೂ ನೀವು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಿರಿ. 27 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದು್ದ ಹಗೆತನದಿಂದಲೇ; ಆತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅ ೕರಿಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು ಾ್ತನೆ.
28 ಾವು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಆ ಸೀಮೆ ಎಂಥದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ;
ಅಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಮಗೆ, ‘ಆ ದೇಶದ
ಜನರು ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ
ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳಿಂದ ಇವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಾವು
ಎತ್ತರ ಾದಪುರುಷರನು್ನ ಅಂದರೆ ಅ ಾಕೀಮ್ವಂಶಸ್ಥರಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಾ್ದರೆ”
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು, “ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. 30 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗಿ
ಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ನೀವು ನೋಡಿದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
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ಯುದ್ಧ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮವ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು.
31 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬ
ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತ್ತನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದೆನು.

32 ಆದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಲೇ
ಇಲ್ಲ. 33 ನೀವು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ದಂಡು ಇಳಿಯಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಮೇಘದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ದೇವರನು್ನ ನೀವು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 34 ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 35 ಆತನು,
“ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಆ ಒಳೆ್ಳೕ ದೇಶವನು್ನ
ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 36 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು
“ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನೊಬ್ಬನೇ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನೇ ಅದನು್ನ
ನೋಡುವನು. ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
37 ಅದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನೀನೂ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ; 38 ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು, ನೂನನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವನು. ಅವನೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸು. 39 ಆದರೆ ಪರರ ಾ ಾಗುವರೆಂದು ನೀವು
ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ಾಗು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಅರಿಯದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವರು. ಅವರಿಗೇ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;ಅವರುಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
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40ನೀ ಾದರೋಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

41 ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, “ ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದೆವು.
ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಾವೇ ಈಗ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯುದ್ಧ ಾಡುವೆವು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಮತು್ತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಜಯಿಸುವುದು ಅಲ್ಪ ಾಯರ್ವೆಂದು ಾವಿಸಿ ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕದಿ್ದರಿ.
42 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ ಾನು ಇವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಇವರು ಸೋತುಹೋಗುವರು. ಇವರು
ಯುದ್ಧ ಾಡಲೂ ಾರದು, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗಲೂ ಾರದು
ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43 ಾನು ಆ ಾತನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ, ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತದಿರಿ. 44 ಆಗ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೊರಟು ಜೇನುಹುಳಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲ
ಹೊಮರ್ದ ವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 45 ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಗೋ ಾಡಿ ಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ರ ಸಲೂ ಇಲ್ಲ.

46ಆಮೇಲೆನೀವು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಾಸ ಾಗಿದಿ್ದರಿಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

2
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲನ ಅಲೆ ಾಟಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಸಿದು್ದ

1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಸುತು್ತತಿ್ತದೆ್ದವು.
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2 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, 3 “ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತದು್ದ ಾಕು; ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
4 ಮತು್ತ ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ‘ಸೇಯೀರ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಏ ಾವನ
ವಂಶದವರ ದೇಶವನು್ನ ಾಟುವುದಕಿ್ಕದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. ಅವರು ನಿಮಗೆ
ಭಯಪಡುವರು; ನೀವು ಅವರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗದೆ
ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 5 ಾನು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಏ ಾವ್ಯರಿಗೇ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವಷು್ಟ ನೆಲವ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
6ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು;
ನೀರನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬೇಕು. 7 ನೀವು ಕೈ ಾಕಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸಫಲಪಡಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
ಈ ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಈ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡಇದು್ದದರಿಂದ ನಿಮಗೆಏನೂ
ಕೊರತೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆದ ಾರಣ ಾವು ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ
ಏ ಾವ್ಯರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅ ಾಬದ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಏಲತ್ ಮತು್ತ ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅಡವಿಯ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದೆವು.
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀವು ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ವೈರಿಗ ಾಗಿ
ನಡೆದು ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು. ಲೋಟನ
ವಂಶದವ ಾದ ಅವರಿಗೆ ಾನು ಆರ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ಏಮಿಯರು ದಲು
ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರೂ, ಬಹುಜನರೂ
ಮತು್ತ ಅ ಾಕೀಮ್ಯರಂತೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದರು. 11ಅವರು
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ಅ ಾಕ್ಯರಂತೆ *ರೆಫಾಯರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು;
ಆದರೆ ೕ ಾಬ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಏಮಿಯರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.
12 ಹೋರಿಯರು ಸಹ ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಹೇಗೆ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರೋ ಾಗೆಯೇ
ಏ ಾವ್ಯರು ಬಂದು ಹೋರಿಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದರು. 13 ಆಗ ಾನು, “ಎದು್ದ ಜೆರೆದ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ
ಾಟಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಾವು ಜೆರೆದ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿದೆವು.

14 ಾವು ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಜೆರೆದ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ
ಾಟಲು ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆ ತಲೆ ಾರಿನ
ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರು. 15ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ
ಾಶ ಾದರು.
16 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ

ಸತು್ತಹೋದರು. 17 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ
ನನಗೆ, 18 “ನೀವು ಈಗ ೕ ಾಬ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಾಗಿರುವ ಆರ್
ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾಟುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 19 ಮುಂದೆ ನೀವು
ಅ ೕನಿಯರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಲೂ
ಬೇಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ವೈರಿಗ ಾಗಿ ನಡೆದು ಯುದ್ಧ ಾಡಲೂಬೇಡಿರಿ.
ಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಲೋಟನ ವಂಶದವ ಾದ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಾವ
ಾಗವ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.” 20 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ
ರೆಫಾಯರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅದು ರೆಫಾಯರ
ದೇಶವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಅವರನು್ನ ಜಂಜುಮ್ಯರೆಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 21 ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರೂ, ಬಹುಜನರೂ ಮತು್ತ

* 2:11 2:11 ದೈತ್ಯರು ಅಥ ಾ ಾಕ್ಷಸರು.
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ಅ ಾಕ್ಯರಂತೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 22 ಆದರೆ
ಹೇಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಏ ಾವ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಹೋರಿಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ಾಗ ಏ ಾವ್ಯರು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೋ,

23 ಮತು್ತ ಹೇಗೆ ಕ ್ತೕರಿಂದ ಬಂದ ಕ ್ತೕಯರ್ರು ಾಜಾ
ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಅವಿ್ವಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ
ಅವರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರೋ, ಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವನು
ರೆಫಾಯರನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಆದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು

ಅವರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡ ತೊಡಗಿದರು.

ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಅಪಜಯ
24 “ಈಗ ನೀವು ಹೊರಟು ಅನೋರ್ನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿರಿ.

ಅ ೕರಿಯ ಾಗಿರುವ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೋತುಹೋಗುವನು, ಅವನ ಾಜ್ಯವು ನಿಮಗೇ
ವಶ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿರಿ. 25 ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದಿಗಿಲೂ ಮತು್ತ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಗಡಗಡನೆ
ನಡುಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಆಗ ಾನು ಕೆದೇ ೕತಿನ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, 27 “ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು. ಾವು ಎಡಬಲಕೆ್ಕ ತಿರುಗದೆ ಾರಿಹಿಡಿದು
ನಡೆದುಹೋಗುವೆವು. 28 ನಮಿ್ಮಂದ ಕ್ರಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ನೀರನೂ್ನ ಕೊಡಿರಿ.
29 ಾವು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಏ ಾವ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರೂ ನಮಗೆ ಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀನೂ ಕೊಡಬೇಕು.

ಾಲ್ನಡೆ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಸ ಾ ಾನಕರ ಾದ ಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 30ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಮೂಖರ್ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಹಟವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸೋತುಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸಂಕಲ್ಪ ಾಗಿತು್ತ;ಅದು ಈ ಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿತ ಾ್ಲ.

31 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಈಗ
ಾನು ಸೀಹೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ
ನಿಮಗೆ ವಶಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 32 ಸೀಹೋನನು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಮೇತ
ನ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಹಜಿಗೆ ಹೊರಟುಬಂದನು.
33 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ
ಪ ಾಜಯಪಡಿಸಿದನು. ಾವುಅವನನೂ್ನ,ಅವನಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದೆವು. 34ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರನೂ್ನ,
ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾಗಿ ಹತ ಾಡಿದೆವು;
ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 35 ಪಶುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರುಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿಬಿಟೆ್ಟವು.
36 ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣವು
ಮತು್ತ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣವು ಇವುಗಳು ದಲುಗೊಂಡು
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯವರೆಗೂ ಾವ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಜಯಿಸಲು ನಮಗೆ
ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
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ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕು ್ಕವಂತೆ ಾಡಿದನು. 37 ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶವನು್ನ
ಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರದೇಶವು

ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಊರುಗಳು ಇವೇ ದ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ನೀವು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲೇ ಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

3
ಅರಸ ಾದ ಓಗನ ಅಪಜಯ

1ತರು ಾಯ ಾವುಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ ಾನಿನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ
ಸಮೇತ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದೆ್ರ ೖ ಊರಿಗೆ
ಹೊರಟುಬಂದನು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಅವನಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡ; ಾನು ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಜನರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈವಶ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಇವನಿಗೂ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

3 ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನೂ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಮಿ್ಮಂದ ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾಡ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಅವರನು್ನ

ಹತ ಾಡಿದೆವು. 4 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜಯಿಸಿದೆವು; ಾವು ಜಯಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣವು
ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಓಗನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ಅಗೋರ್ಬ್ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅರವತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. 5 ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಎತ್ತರ ಾದ
ೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕದಗಳಿಂದಲೂ, ಅಗುಳಿಗಳಿಂದಲೂ
ಭದ್ರ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳೇ. ಅವುಗಳಲ್ಲದೆ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಗಳು
ಬಹಳ ಇದ್ದವು. 6 ಾವು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆ ಇವುಗಳಿಗೂ ಾಡಿದೆವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
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ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಿದೆವು. 7 ಪಶುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಉಳಿಸಿ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಊರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೂರೆ ಾಡಿಬಿಟೆ್ಟವು.

8 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿ ದಲುಗೊಂಡು
ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತದವರೆಗೂ, ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಈಚೆ ಇರುವ
ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅ ೕರಿಯರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು.
9 (ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಚೀದೋನ್ಯರು ಸಿ ೕರ್ನ್ ಎಂದೂ
ಮತು್ತ ಅ ೕರಿಯರು ಸೆನೀರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) 10ಹೀಗೆ
ಮೀಶೊರೆಂಬ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೈಲುಸೀಮೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ,
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯನೂ್ನ, ಓಗನ ಾಜ್ಯ ಾದ ಸ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಾ ಾನ್ ಸೀಮೆಯನೂ್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು. 11 (ರೆಫಾಯರೊಳಗೆ ಾ ಾನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಓಗನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಂಚ ಕಬಿ್ಬಣದು್ದ;
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ರ ಾ್ಬ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಈಗಲೂ
ನೋಡಬಹುದು. ಪುರುಷನ ಕೈ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಅದರ ಉದ್ದ
ಒಂಭತು್ತ ಳ,ಅಗಲ ಾಲು ್ಕ ಳ.)
ದೇಶದ ಹಂಚಿಕೆ

12ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವುಆದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
ಅನೋರ್ನ್ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ *ಅರೋಯೇರ್
ದಲುಗೊಂಡು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯ ಮಧ್ಯದ ವರೆಗೂ ಇರುವ

ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾನು ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಾದ್ಯರಿಗೂ ಕೊಟೆ್ಟನು. 13 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮಿಕ್ಕ ಾಗವನೂ್ನ
ಓಗನ ಾಜ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಅಗೋರ್ಬ್ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಮಸ್ತ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನೂ್ನ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. 14 ( ಾ ಾನ್
ದೇಶವುರೆಫಾಯರದೇಶವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಮನಸೆ್ಸಯವಂಶಸ್ಥ ಾದ
ಾಯೀರನು ಗೆಷೂಯರ್ರ ಮತು್ತ ಾ ಾತ್ಯರ ಮೇರೆಯವರೆಗೆ

* 3:12 3:12ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣದಉತ್ತರ ಾಗ ದಲುಗೊಂಡು.
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ಅಗೋರ್ಬ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಅವನು ಾ ಾನಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ † ಾಯೀರನ
ಾ್ರಮಗಳೆಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಈ ಹೆಸರು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ
ಉಂಟು.) 15 ಾನು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ದೇಶವನು್ನ ಾಕೀರನಿಗೂ ಗಿ ಾ್ಯದ್
ದಲುಗೊಂಡು (ದ ಣದ) ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ವರೆಗೂ,

16 (ಪೂವರ್ದ) ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯ ವರೆಗೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಾದ್ಯರಿಗೂ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಅನೋರ್ನ್
ತಗಿ್ಗನ ಮಧ್ಯ ಾಗವೇ ಅವರ (ದ ಣ) ಮೇರೆ. ಅವರಿಗೂ
ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯು ಅವರ
(ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೆ) ಮೇರೆ. 17 ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಾ ಾ ಎಂಬ
ತಗ್ಗನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು; ಅದರಲಿ್ಲ ಕಿನೆ್ನರೆತ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ
ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಬದ ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಲವಣಸಮುದ್ರದ ವರೆಗೆ ದರ್ನ್ ನದಿಯು ಅವರ (ಪಶಿ್ಚಮದ
ವರೆಗೆ)ಮೇರೆ.

18ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಈ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು.
19 ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ದನಕುರಿಗಳು ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವು ಅವರಿಗೆ ಾ್ವಧೀನ ಾಗುವವರೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ, ದನಕುರಿಗಳೂ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ. 20 ಅನಂತರ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದೊರಕಿ ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವತಿ್ತಗೆಹಿಂತಿರುಗಿಬರಬಹುದು”ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.

† 3:14 3:14ಅರಣ್ಯ 32:41 ನೋಡಿರಿ.
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21 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡೇ
ಇದಿ್ದೕ. ನೀನು ನದಿ ಾಟಿಹೋಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಆತನು ಾಗೆಯೇ ಾಶ ಾಡುವನು. 22 ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ಪರ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.

ೕಶೆಯು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಲು ನಿಷೇಧವೇರಿದು್ದ
23 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಕತರ್ ಾದ

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ, ಭುಜಬಲವನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಾಸನಿಗೆ ತೋರಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದಿ. 24 ನೀನು ನಡಿಸುವ ಈ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಭೂಮಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರು ನಡೆಸ ಾರನು?
25 ಕತರ್ನೇ, ಾನೂ ಈ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆಚೆಯಿರುವ ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶವನು್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಅಂದ ಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನೂ್ನ,
ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆನು. 26 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳದೆ, “ ಾಕು,
ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಬೇಡ; ನೀನು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟ ಾರದು. 27 ಆದರೆ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ

ಹತಿ್ತ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ಾಲು ್ಕ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ದೇಶವನು್ನ ಕಣು್ಣ ತುಂ ಾ ನೋಡಬಹುದು. 28ಯೆಹೋಶುವನೇ ಈ
ಜನರ ಾಯಕ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ನೋಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸುವನು. ಅವನಿಗೆ ಈ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು;
ಅವನು ದೃಢ ಾಗುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

29 ಆಗ ಾವು ಬೇತ್ ಪೆಗೋರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದವು.
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4
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕರೆ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ, ನೀವು ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿದು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ಸೇರಿ, ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲು ಾನು ಈಗ
ಬೋಧಿಸುವ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 2 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ
ಹೊರತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಾವುದನೂ್ನ ಕೂಡಿಸ ಾರದು, ಅವುಗಳಿಂದ
ಾವುದನೂ್ನ ತೆಗೆಯ ಾರದು. 3ಪೆಗೋರದ ಾಳನ ಸಂಗತಿಯಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ವನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ಪೆಗೋರದ ಾಳನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರದಂತೆ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 4ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ನಂಬಿ ನಡೆದುದರಿಂದ ನೀ ಾದರೋ
ಇಂದಿನವರೆಗೂಉಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.

5 ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಇವುಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಅನ್ಯಜನಗಳು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾನಿಗಳೂ, ವಿವೇಕಿಗಳೂ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಅವರು
ಈ ಆ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಈ ದೊಡ್ಡ
ಜ ಾಂಗವು ಾನವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಜ ಾಂಗ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
7 ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗೆ ಾ್ಲ
ಆತನು ಸಮೀಪ ಾಗಿಯೇ ಇ ಾ್ದನ ಾ್ಲ; ಬೇರೆ ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ
ಜ ಾಂಗ ಾ್ಕದರೂ ಾವ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಸಮೀಪ ಾಗಿರುವನು?
8 ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಇಂಥ ಾ್ಯಯ ಾದ
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ಆ ಾವಿಧಿಗಳುಳ್ಳ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸ ಾನ ಾದದು್ದ ಬೇರೆ ಾವ
ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಉಂಟು?

9 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರವೂ ಮರೆಯದೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ವರೆಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸು ಾ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. 10 ಆ ಸಂಗತಿಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ, ನೀವು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ ಆತನು ನನಗೆ, “ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಸು; ಅವರು ಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಲಿತುಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹತಿ್ತರ
ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಲು ಕತ್ತಲೂ, ೕಡವೂ,
ಾಗರ್ತ್ತಲೂ ಕವಿದು ಆ ಬೆಟ್ಟವು ಆ ಾಶದ ತುದಿಯವರೆಗೂ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯಿತು. 12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು. ಆತನು
ಾತ ಾಡಿದ ಸ್ವರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿತೇ ಹೊರತು ಾವ ಆ ಾರವೂ
ಾಣಿಸಲಿ್ಲಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಹತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ,
ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು. 14 ನೀವು ನದಿ
ಾಟಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡ ಾರದೆಂಬ ಆ ಾವಿಧಿಗಳು
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15 ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಾಗ ನಿಮಗೆ ಾವ ಆ ಾರವೂ
ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಬಹು
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16 ನೀವು ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರ
ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ, 17 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೃಗದ
ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಯ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ,
18 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಮೀನಿನ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ
ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಾಡಿಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟ ಾಗ ಾರದು. 19ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಅಥ ಾ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ಾಶಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡು ಾಗ, ಮರುಳುಗೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲೂ
ಾರದು ಮತು್ತ ನಮಸ್ಕರಿಸಲೂ ಾರದು. 20 ನಿಮ್ಮ ಾ್ನದರೋ
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ, ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕರಗಿಸುವ ಕುಲುಮೆ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು; ಆ ಸಂಕಲ್ಪವು ಈಗ ನೆರವೇರಿತು.

21 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಾನು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ
ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರದೆ, 22 ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾಯಬೇಕೆಂದು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ನೀ ಾದರೋ ನದಿ ಾಟಿ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

23 ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ನೀವು ಮರೆತು,
ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರೆಂದು ಆತನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಾವ ವಸು್ತವಿನ
ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 24 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ
ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

25 ನೀವು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದು ಬಹು ಾಲ
ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೇಲೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾವ ವಿಗ್ರಹವ ಾ್ನದರೂ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ

ನಡಿಸಿ, 26 ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೀವು ದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯದೆ,
ಬೇಗನೆ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ ಎಂದು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ
ಾ ಾಗಿಟು್ಟ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹುದಿನ
ಇರದೆ ಾಶ ಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವಿರಿ. 27 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುವನು; ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಓಡಿಸುವ
ದೇಶಗಳ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಿರಿ.
28 ನೀವು ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು ಾಡಿಕೊಂಡ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅಂದರೆ ಮರದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಕಲಿ್ಲನ ಾ್ಲಗಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ನೋಡ ಾರದೆ,
ಕೇಳ ಾರದೆ, ತಿನ್ನ ಾರದೆ, ಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸ ಾರದೆ ಇರುವ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವ ಾಗುವಿರಿ.

29ಆಗ ಅಲಿ್ಲಂದ ಾದರೂ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವನು. 30ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ, ನೀವು ಸಂಕಟದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆತನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಿರಿ.
31ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವ ಾದುದರಿಂದ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಿ ಾಶಕೆ್ಕ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಾತ್ರವೇ ಏಕೈಕ ದೇವರು
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32 ದೇವರು, ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಇರಿಸಿದ ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಒಂದು
ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವು
ನಡೆದದು್ದಂಟೋ, ಇಲ್ಲವೆ ಇಂತಹ ಸುದಿ್ದ ಕೇಳಿದು್ದಂಟೋ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 33 ದೇವರು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದ ಸ್ವರವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿತ ಾ್ಲ; ಬೇರೆ ಾವ

ಜನ ಾದರೂ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಬದುಕಿದು್ದಂಟೋ? 34 ಬೇರೆ
ಾವ ದೇವರೂ ಮನಪರಿಶೋಧನೆ, ಮಹ ಾ್ಕಯರ್, ಉ ಾ್ಪತ,

ಯುದ್ಧ, ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮ, ಶಿ ಾಹಸ್ತ, ಮ ಾಭೀತಿ ಇವುಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ, ಒಂದು ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು ಜ ಾಂಗದ
ಕೈ ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾ್ದನೇ? ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ನಡಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. 35 ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರು, ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಇದೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 36 ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಶಿಕ್ಷಣಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆ ಾಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು;ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮ ಾ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ

ತೋರಿಸಿದನು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ ಆತನು ಆಡಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
37 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವರ ತರು ಾಯ

ಅವರ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, 38 ಈಗ
ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮಗಿಂತ ಮ ಾಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೇರಿಸಿ, ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೇ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ, ಾನೇ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಅ ಾರ ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದನ ಾ್ಲ.
39 ನೀವು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 4:40 xxii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 4:47

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ
ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುವುದನು್ನ ಈಗ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಬೇಕು. 40 ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸ ಾ ಾಲ ಾಳುವಂತೆಯೂ, ಾನು
ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಸಿದ ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು.
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣಗಳು

41 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ೕಶೆ ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು. 42 ಾವ
ದೆ್ವೕಷವೂಇಲ್ಲದೆ ಕೈತಪಿ್ಪಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಆಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. 43 ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ - ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಮೀಶೋರ್ ಎಂಬ ಎತ್ತರ ಾದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಬೆಚೆರ್; ಾದ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ ೕತ್ ಮತು್ತ
ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳು.

ೕಶೆಯಎರಡನೆಯಉಪ ಾ್ಯಸದ ಪೀಠಿಕೆ
44 ೕಶೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಇದೇ.

45 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ೕಶೆಯು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. 46ಅವರು
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಬೇತ್ ಪೆಗೋರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ

ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ಅ ೕರಿಯರಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಆ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.
47ಅವರು ಅವನ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ, ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಓಗನ
ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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48ಅಂತು ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್ಪಟ್ಟಣ
ದಲುಗೊಂಡು ಹೆ ೕರ್ನ್ಎಂಬಸೀ ೕನ್ಪವರ್ತದವರೆಗೂ

ಮತು್ತ 49 ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ
ಅ ಾಬ್ ಸಮುದ್ರದ ವರೆಗೆ ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಇರುವ
ಾಗವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

5
ೕಶೆಯಎರಡನೆಯಉಪ ಾ್ಯಸ - ಹತು್ತ ಆ ಗಳು

1 ೕಶೆ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕರೆದು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ,
ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಇವುಗಳನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. 2 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ಾಡಿದನು. 3 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಈ

ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಾಡದೆ, ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಜೀವದಿಂದಿರುವ ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡಲೇ ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. 4ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಬೆಂಕಿಯ ಾಲೆ ಳಗಿಂದ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು. 5 ನೀವು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ

ಭಯಪಟು್ಟ,ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತ್ತದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೂ
ಮತು್ತ ನಿಮಗೂನಡುವೆನಿಂತುಆತನುಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

6 “ನೀನು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಾನೇ.
7 ಾನಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರ ಾರದು.

8 “ ಾವ ಮೂತಿರ್ಯನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಆ ಾಶದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ
ಕೆಳಗಣ ನೀರಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಇರುವ ಾವುದರ ರೂಪವನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 9 ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ
ಾರದು, ಪೂಜೆ ಾಡಲೂ ಾರದು. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ
ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದವ ಾದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಾಲು ್ಕ
ತಲೆಗಳ ವರೆಗೆ ಬರ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.

11 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು. ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವವನನು್ನ
ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಸಬ್ಬತ್ 
ದಿನವನು್ನ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ನೀನು ದುಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಬೇಕು. 14 ಏಳನೆಯ
ದಿನ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ನೀನು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು.
ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು, ಗಂ ಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು, ಎತು್ತ,
ಕತೆ್ತ, ಪಶುಗಳು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರು
ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಗಂ ಾಳು

ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳಿಗೂ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದೊರೆಯಬೇಕು. 15 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದು್ದದ್ದನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಶಿ ಾಹಸ್ತದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ 
ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

16 “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು; ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಹು ಾಲ
ೕಮ ಾಗಿ ಇರುವಿ,ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದು.
17 “ನರಹತ್ಯ ಾಡ ಾರದು.
18 “ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು.
19 “ಕದಿಯ ಾರದು.
20 “ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು.
21 “ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅಪೇ ಸ ಾರದು; ಮತೊ್ತಬ್ಬನ

ಹೊಲ, ಮನೆ, ಗಂ ಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು, ಎತು್ತ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತ
ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆಶಿಸ ಾರದು.”

22 ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಬೆಂಕಿ, ೕಡ, ಾಗರ್ತ್ತಲು ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಸವರ್ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮ ಾ ಸ್ವರದಿಂದ ನುಡಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಮತೆ್ತೕನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಆ ಾತುಗಳನು್ನ
ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಜನರ ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆ - ೕಶೆಯಮಧ್ಯಸಿ್ತಕೆ

23 ಆ ಬೆಟ್ಟವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಆ
ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೂಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 24 “ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಘನವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ನಮಗೆ
ಕೇಳುವಂತೆ ಾಡಿದನ ಾ್ಲ. ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ದೇವರು
ಾತ ಾಡಿದರೂ ಾಯದೆ ಬದುಕಿದು್ದಂಟೆಂಬುದು ಈ ಹೊತು್ತ

ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಂತು. 25ಆದರೂ ಈ ೕರ ಾದ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯು
ನಮ್ಮನು್ನ ದಹಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟತು, ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸ್ವರವನು್ನ ಾವು ಪುನಃ ಕೇಳಿದರೆ ಸತೆ್ತೕವು. 26 ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ ಾತ ಾಡುವ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ
ಸ್ವರವನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಾರು ಕೇಳಿ
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ಬದುಕಿದರು? ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಾಕೆ ಾಯಬೇಕು?
27 ನೀನೇ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು; ತಿಳಿಸಿ ಾಗ
ಾವು ನಡಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.
28 ನಿಮ್ಮ ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ, “ಈ

ಜನರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ಆ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವೇ. 29 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವಮನಸು್ಸ ಾ ಾಗಲೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳೕಯದು.
ಆಗ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾ ಾಗಲೂ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು” 30 “ ‘ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 31 ನೀ ಾದರೋ
ಇಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿರು; ಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ
ತಪಿ್ಪ ನಡೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 33 ಆಗ ನೀವು ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬಹು ಾಲ ಸು ೕಮದಿಂದ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಬೇಕು.

6
ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆ

1 ನೀವು ದರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿ ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅನುಸರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವೂ ಮತು್ತ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳೂ ಇವೇ. 2 ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ
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ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು,
ಾನು ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಮತು್ತ ನೀವು ಬಹು ಾಲ ಾಳಬೇಕೆಂದೂ
ಇವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಪ್ರ ಾರ * ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದಕೂ್ಕ, ನೀವು ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಈ
ಆ ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು.

4 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ಕೇಳಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು; 5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.

6 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 7 ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡಿಸಿ, ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗಲೂ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯು ಾಗಲೂ,ಮಲಗು ಾಗಲೂಮತು್ತ ಏಳು ಾಗಲೂ ಇವುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಬೇಕು. 8ಇವುಗಳನು್ನ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕೈಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇವು ಹಣೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಾಪಕದ ಪಟಿ್ಟಯಂತೆ
ಇರಬೇಕು. 9 ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಾ್ವರಗಳಮೇಲೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯಬೇಕು.
10 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ

ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ ಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ಕಟ್ಟದ ಒಳೆ್ಳಯ ದೊಡ್ಡ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ನೀವು ಕೂಡಿಸದ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
11 ತುಂಬಿದ ಮನೆಗಳನೂ್ನ, ನೀವು ತೋಡದ ನೀರುಗುಂಡಿಗಳನೂ್ನ,
* 6:3 6:3 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
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ನೀವು ಬೆಳಸದ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳನೂ್ನ
ಅನುಭವಿಸು ಾ್ತ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರು ಾಗ, 12ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆಯದೇ
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. 13 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು, ಆತನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ
ಆತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು. 14 ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ
ಜ ಾಂಗಗಳು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀವು ಆ ಾಧಿಸ ಾರದು.
15 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ
ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಶ ಾ ಾನು.

16 ನೀವು †ಮಸ್ಸದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪರೀ ಸಿದಂತೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. 18 ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಾವುದು
ಾ್ಯಯವೂ ಮತು್ತ ೕಗ ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ ೕ ಅದನೆ್ನೕ ಾಡಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು, ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಉತ್ತಮದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸೇರಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
19 ಆತನು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸುವೆನೆಂದು ಾತುಕೊಟ್ಟನಲ್ಲವೇ.

20 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, “ಈ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ ನೇಮಿಸಿದನು?” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸು ಾಗ 21 ನೀವು ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು. 22 ಆತನು ಐಗುಪರನೂ್ನ,
ಫರೋಹನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನಮನೆಯವರನೂ್ನ ಾಧಕ ಾದ ದೊಡ್ಡ
† 6:16 6:16 ವಿ ೕ 17:1-7.
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ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ಉ ಾ್ಪತಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ
ಶಿ ಸಿ, 23 ಾನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದನು. 24 ಆ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದುಆತನುನಮಗೆಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಾ ಾಗಲೂ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ, ಆತನು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡುವಂತೆಯೂ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. 25 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಈ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು
ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು
ೕಗ ್ಯ ಾಗುವೆವು” ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀವುಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು.

7
ಾ ಾನ್ಯರ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವ ಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನೂ್ನ

ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು ಆ
1ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ

ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಅಧಿಕ ಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ಮೀರುವ ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು,
ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು ಎಂಬ ಏಳು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊರಡಿಸುವನು. 2 ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲು ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು
ಾಗು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರ ಾರದು. 3 ಅವರೊಡನೆ
ಬೀಗತನ ಾಡ ಾರದು; ಅವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಲೂ ಾರದು ಮತು್ತ ಅವರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಲೂ ಾರದು. 4 ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ
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ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡದಂತೆ
ತಪಿ್ಪಸಿ, ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಾಗೆ ಾಡುವರು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು. 5 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು,
ಅವರ ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಕೆಡವಬೇಕು; ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಕಲಿ್ಲನ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿದು,
ಅವರ ದೇವ ಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

6 ಾಕೆಂದರೆನೀವುನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆಮೀಸ ಾದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ; ಆತನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಸ್ವಕೀಯಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಜನರು ಎಂದು ಇಷ್ಟಪಟು್ಟ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನೀವು ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಲ್ಪಸಂ ಾ್ಯತರು. 8ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಐಗುಪರ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಕೈಕೆಳಗೆ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ
ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ ಆ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಿದನು.

9 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವರು;
ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಾನು
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೂ ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ

10 ತನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾಶವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವವ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಹಗೆ ಾಡುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಡ ಾಡದೆ ಆಗಲೇ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವನು. 11 ಆದ ಾರಣ ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸುವ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೂ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ನೀವು
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ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದ

12 ನೀವು ಈ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ,
ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಹೆಚಿ್ಚಸುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನವನೂ್ನ,
ವ್ಯವ ಾಯವನೂ್ನ, ನಿಮಗಿರುವ ದವಸ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ,
ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದನೂ್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 14 ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಹೆಣು್ಣಗಂಡು ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ
ಬಂಜೆತನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾ್ಯಧಿಯೂ
ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ
ಬಂದ ಪ್ರ ಾರ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿರುವ ಕೂ್ರರ ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ
ಬರ ಾಡುವನು.

16 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ ಾಜಯ
ಹೊಂದುವ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಕನಿಕರಿಸದೆ ಾಶ ಾಡಬೇಕು.
ಅವರದೇವರುಗಳನು್ನಪೂಜಿಸಲೇ ಾರದು;ಪೂಜಿಸಿದರೆಅವುನಿಮ್ಮ
ಜೀವಕೆ್ಕ ಉರು ಾಗುವವು.

17 ಆ ಜನಗಳು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸುವುದು ನಮಿ್ಮಂದ ಹೇ ಾದೀತು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ?
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಫರೋಹನಿಗೂ ಮತು್ತ ಐಗುಪರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಆಗ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರ ಾರ ಆತನು



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 7:20 xxxii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 7:26

ವಿಶೇಷ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಮಹ ಾ್ಕಯರ್, ಉ ಾ್ಪತ, ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮ,
ಶಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನ ಾ್ಲ.
ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆತನು
ಾಗೆಯೇ ಾಡುವನು. 20 ಅದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು *ಕಣಜದ ಹುಳಗಳನು್ನ ಅವರ ನಡುವೆ
ಕಳುಹಿಸುವನು. ಮರೆ ಾಗಿದು್ದ ಉಳಿದವರು ಆ ಹುಳಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಾಣದೆ ಹೋಗುವರು. 21 ನೀವು
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಆತನು ನಮ್ಮ ಭಕಿ್ತಗೆ ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಗಿ ವಿಸ್ಮಯ
ಹುಟಿ್ಟಸುವ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 22 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ ಹೊರಟು
ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಒಂದೇ ಾರಿಗೆ
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡ ಾರದು. ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಾಡುಮೃಗಗಳು
ಹೆಚಿ್ಚ ಅವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತವೆ.
23 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೋಲಿಸಿ,
ಬಹಳ ಾಗಿಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡಿಕಡೆಗೆಅವರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವನು.
24 ಆತನು ಅವರ ಅರಸರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಾಡಿ,
ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯದಂತೆ
ಾಡಬೇಕು. ಾರೂನಿಮ್ಮಮುಂದೆನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ;ನೀವುಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವಿರಿ.
25 ಅವರು ದೇವರೆಂದು ಾಡಿಕೊಂಡ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ನೀವು ಆಶಿಸ ಾರದು; ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ
ಅದು ನಿಮಗೆ ಉರು ಾಗುವುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆಅಸಹ್ಯ ಾದುದು. 26ಅದು ಕೇವಲಯೆಹೋವನಿಂದ
ಾಶ ಾಗತಕ್ಕದು್ದ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತಹ ವಸು್ತವನು್ನ
ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ತಂದು ಅದರಂತೆಯೇ ಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗ ಾರದು.
* 7:20 7:20 ಾಧೆ.
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ನೀವು ಅದನು್ನ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ ಮುಟ್ಟಲೂ ಾರದು.

8
ಸ್ಮರಿಸಿರಿಮತು್ತ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ

1 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವು
ಬದುಕಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದುವಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದ್ದನೂ್ನ, ನೀವು ಆತನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳತಿ್ತರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ,ನಿಮ್ಮಮನೋ ಾವವನು್ನ ಪರೀ ಸಿದ್ದನೂ್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ಮನುಷ ್ಯರು ಆ ಾರದಿಂದ
ಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು

ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ಬದುಕು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿಸಿ,
ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಮನ್ನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ೕಷಿಸಿದನು. 4 ಆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ

ಉಡುಪು ಹಳೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳು ಾತುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
5 ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಹೇಗೆ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತ ಬಂದನು
ಎಂಬುವುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 6 ನೀವು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ, ಆತನು ಹೇಳಿದ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತಮ ಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆ
ದೇಶದ ಹಳ್ಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ಾ ಾಗಲೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ; ಮತು್ತ
ತಗು್ಗಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ, ಗುಡ್ಡಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿಂದ
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ನೀರು ಉಕು ್ಕತ್ತದೆ. 8 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ, ಾ್ರ ,
ಅಂಜೂರ, ಾಳಿಂಬ ಇವುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ; ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳೂ
ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಸಿಕು ್ಕತ್ತವೆ. 9 ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ದುಭಿರ್ಕ್ಷವನು್ನ ಾಣದೆ
ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿಊಟ ಾಡಿ, ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿರಿ.
ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಲು್ಲ ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಯ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಳುಂಟು. 10 ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂ ಾ ಊಟ ಾಡಿ
ಸುಖದಿಂದಿರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆಉತ್ತಮ
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಬೇಕು.
ದೇವರನು್ನ ಮರೆಯ ಾರದೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

11 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದವರೂ, ಆತನನು್ನ
ಮರೆಯುವವರೂ ಆಗಬೇಡಿರಿ. 12 ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ
ಊಟ ಾಡಿ, ಸುಖ ಾಗಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳೕ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು,
13 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದನಗಳೂ, ಆಡು
ಕುರಿಗಳೂ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರವೂ, 14 ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವೂ
ಹೆಚು್ಚತಿ್ತರು ಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟೕರಿ. 15 ಆತನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ವಿಷಸಪರ್ಗಳೂ
ಮತು್ತ ಚೇಳುಗಳೂ ಇದ್ದ ಆ ೕರ ಾದ ಮ ಾ ಅರಣ್ಯವನೂ್ನ,
ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋದ ಭೂಮಿಗಳನೂ್ನ ಾಟಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಗಟಿ್ಟ ಾದ
ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ.
16 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ ಪರೀ ಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮಗೆ
ಸು ೕಮವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದ ಮನ್ನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ೕಷಿಸಿ ಾತನನು್ನ
ನೀವು ಮರೆತು 17 ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ, “ಈ ಾಗ್ಯವು ನಮ್ಮ
ಾಮಥ್ಯರ್ ಮತು್ತ ಾಹಸಗಳಿಂದಲೇ ನಮಗುಂಟಾಯಿತು”
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೀರಿ. 18 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷು್ಟ ಾಗ ್ಯವನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನೆಂದು ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು, ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಪೂಜಿಸಿದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರೆಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಎದು ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವ ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆಯೇ ನೀವೂ
ಆತನಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.

9
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ವಿಜಯ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಮಗಿಂತ ಮ ಾ
ಬಲಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ನೀವುಈ ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಇಂದು ಾಟಲಿದಿ್ದೕರಿ. 2ಆದೇಶದ
ಅ ಾಕ್ಯರು ಬಲಿಷ್ಠರುಮತು್ತ ಎತ್ತರ ಾದಪುರುಷರು ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ
ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ, “ಅ ಾಕ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ?” ಎಂಬ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 3 ಆದುದರಿಂದ

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ದಹಿಸುವ
ಬೆಂಕಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತನೆಂದು ಈಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆತನೇ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು; ಆತನೇ
ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ,
ಬೇಗನೆ ಾಶ ಾಡುವಿರಿ.

4 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನು
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ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದು ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ ಾಚಾರವೇ” ಅಂದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳ ದುನರ್ಡತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ನೀವು ಅವರ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ
ಸ ಾಚಾರ ಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ವ ಾವವೇ ಆಗಲಿ ಾರಣವಲ್ಲ.
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದುನರ್ಡತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ. 6ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆಉತ್ತಮ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಚಾರದ
ಫಲವಲ್ಲವೆಂದು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಆತನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸದ ಂಡ ಜನರೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಬಂ ಾರದ ಬಸವನಮೂತಿರ್
7 ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಕೋಪಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;ಅದನು್ನಮರೆಯಬೇಡಿರಿ.
ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದ
ದಿನದವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
8ಉ ಾಹರಣೆಗೆ,ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಿದಿರಿ. ಆಗ ಆತನು ಬಲು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಧ ್ವಂಸ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 9 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಡಿದ

ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಬರೆದಆ ಕಲಿ್ಲನಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಾನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಬರೆದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. ನೀವು ಸಭೆ ಕೂಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
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ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳು ಆ ಹಲಿಗೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು. 11 ಆ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ

ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆ ಗಳಿರುವ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು ಬೇಗ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗು;
12 ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಜನರು
ಕೆಟು್ಟಹೋದರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು
ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಬೇ ಾದ ಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಲ್ಲದೆ ಆತನು

ನನಗೆ, “ಈ ಜನರ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಾನು ನೋಡು ಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಇವರು ನನ್ನ ಆ ಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದವರು. 14 ಬಿಡು, ಾನು
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ, ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ತರು ಾಯ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮ ಾ
ಬಲಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗವು ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ ಾನು ಆ ಎರಡು ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಎರಡು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುವ
ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ನೋಡ ಾಗಿ 16 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ಲೋಹದ ಬಸವನನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದ ಾಗರ್ವನು್ನ

ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದದು್ದ ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂತು. 17ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಾನು ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಎರಡು ಶಿ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆದು ಾಗಿಯೇ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ ಒಡೆದುಬಿಟೆ್ಟನು.

18 ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಪ ಾಧ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದ ಾರಣ ಾನು
ದಲಿನಂತೆಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳುಹಗಲಿರುಳು

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. 19 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಆ
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ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು ನನ್ನ ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
20 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಅವನನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಆ ಸಮಯದದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
21 ಮತು್ತ ನೀವು ಾವುದರ ಮೂಲಕ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದರೋ
ಆ ಬಸವನನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ,
ಒಡೆದು, ಅರೆದು ಧೂಳು ಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ
ಬೀ ಾಡಿಬಿಟೆ್ಟ.

22 ತಬೇ ಾ, ಮ ಾ್ಸ, ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದಿ್ದರಿ. 23 ಅದಲ್ಲದೆ
ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ, “ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟಗಲೂ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಆ ಯನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಆತನನು್ನ
ನಂಬದೆ, ಆತನ ಾತನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದಿರಿ. 24 *ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಪರಿಚಯ ಾದಂದಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

25 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಆ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನವೂ ಹಗಲಿರುಳು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು.
26 ಾನು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ, “ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನುನಿನ್ನಮಹಿಮೆಯಿಂದರ ಸಿನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದಐಗುಪರಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಡ.
27 ಇವರ ಂಡುತನ, ದುಷ್ಟತ್ವ, ಾಪ ಇವುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ. 28 ನೀನು ಾವ

ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬರ ಾಡಿದಿ ೕ ಆ ದೇಶದವರು,
* 9:24 9:24ಅಥ ಾಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಾದಂದಿನಿಂದಲೂ.
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‘ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಸೇರಿಸ ಾರದೆ ಹಗೆ ಾಡಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾದೀತು. 29 ಇವರು
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದ
ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಬಿನೆ್ನ ೖಸಿದೆನು.

10
ೕಶೆಯು ದ ಾ ಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಪಡೆದದು್ದ

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ದಲಿನ ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಿಗೆಗಳಂತೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ; ಮತು್ತ ಒಂದು ಮರದ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2 ನೀನು ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟ
ಆ ದಲಿನ ಹಲಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದ ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ಈ
ಹಲಿಗೆಗಳಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. ತರು ಾಯ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಆ
ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 3ಆದ ಾರಣ
ಾನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ದಲಿನ
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳಂತೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಆ
ಎರಡು ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದೆನು.
4ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ ನೀವು ಸಭೆ
ಕೂಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ, ಅಂದರೆ ಆ
ಹತು್ತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಆತನು ದಲಿನಂತೆಯೇ ಆ ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆದನು. 5 ಯೆಹೋವನು ಆ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ
ನಂತರ ಾನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ನನಿ್ನಂದ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಟೆ್ಟನು;
ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದರಲೆ್ಲೕ ಇವೆ.

ಆರೋನನಮರಣಮತು್ತ ಲೇವಿ ಕುಲದವರ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಗಳು
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6 (ಇ ಾ್ರಯೇಲರು * ಾ ಾನ್ಯರ ಾವಿಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ೕಸೇರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಆರೋನನು
ಾಯ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದನು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಗುದೊ್ಗೕದಕೂ್ಕ,
ಗುದೊ್ಗೕದದಿಂದ ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಗಳುಳ್ಳ ಟಾ್ಬತಕೂ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು.)
8 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ

ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವುದಕೂ್ಕ, ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು
ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತರೆ. 9 ಆದುದರಿಂದ
ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ದೊರಕಿದಂತೆ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಾದ
ಭೂಸಿ್ಥತಿಯು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತು್ತ. 10 ಾನು
ದಲಿನಂತೆ ಹಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನವೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರ ಾಗಿ

ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
11 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಈ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಹೋಗು; ಾನು ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ಇವರು ಸೇರಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತ

12 ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಆತನು ಹೇಳುವ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯು ಾ್ತ, ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತ,
* 10:6 10:6 ಇಬಿ್ರಯ ಪದ ಬೇರೋತ್ ಬೆನೆ ಾ ಾನ್.
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ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಸೇವೆ
ಾಡು ಾ್ತ, 13 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿ ಾಗಿ ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ

ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ ಇರುವುದನೆ್ನೕ ಹೊರತು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು 14 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬೇರೇನೂ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ? ಆಲೋಚಿಸಿರಿ; ಉನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶಮಂಡಲವೂ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನವೇ. 15 ಆದರೂ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಲಿ್ಲ
ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ
ಬಂದಂತೆ ಅವರ ತರು ಾಯ ಅವರ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 16 ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ಆ ಗೆ ಮಣಿಯದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟಸ್ವ ಾವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ನಿಮ್ಮ †ಹೃದಯದಲೆ್ಲೕ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದೇ ಾಧಿದೇವ ಾಗಿಯೂ, ಕತರ್ರ
ಕತರ್ ಾಗಿಯೂ ಇ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಪರಮದೇವರೂ, ಪ ಾಕ್ರಮಿಯೂ
ಮತು್ತ ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಪಕ್ಷ ಾತ
ಾಡುವವನಲ್ಲ ಾಗೂ ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನಲ್ಲ. 18 ಆತನು

ಅ ಾಥರ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಪರದೇಶಿಗ ಾದವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 19 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವೇ ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಡಿರಿ. 20 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಆತನನೆ್ನೕ
ಸೇವಿಸಬೇಕು; ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಆತನ ಹೆಸರಿನ
ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು. 21 ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ಸು್ತತಿ
ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ ್ಕ ಾತ್ರನು; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು; ನೀವು ನೋಡಿದ ಆ
ಅದು್ಭತ ಾದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ನಡಿಸಿದವನು
ಆತನೇ. 22ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಜನರು ಾತ್ರ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ
† 10:16 10:16 ಹೃದಯವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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ಹೋದರು;ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ಾಶದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

11
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು

1ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,
ಆತನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು, ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
2 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನೂ್ನ,

ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ, ಭುಜಬಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಶಿ ಾಹಸ್ತವನೂ್ನ ಅಂದರೆ,
3 ಆತನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನನೂ್ನ ಾಗೂ ಅವನ
ದೇಶವನೂ್ನ ಶಿ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಡಿಸಿದ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, 4 ಐಗುಪರ ಸೈನ್ಯ ಅಂದರೆ, ಅವರ
ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂ ಾಗ ಆತನು ಕೆಂಪು
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, 5 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ತನಕ ಆತನು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಪ ಾರ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, 6 ರೂಬೇನನ
ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ, ಎಲೀ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳೂ ಆದ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ

ಅಬೀ ಾಮರು ತಿರುಗಿ ಬಿ ಾ್ದಗ ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ,
ಅವರ ಮನೆಯವರನೂ್ನ, ಅವರ ಡೇರೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ
ಸೇರಿದಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನಡುವೆನುಂಗಿಬಿಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ
ಈಗ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7ಯೆಹೋವನು ನಡಿಸಿದ ಆ ವಿಶೇಷ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ನೋಡಿದವ ಾದ ನಿಮಗೇ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶದ ೌ ಾಗ ್ಯ
8 ಆದುದರಿಂದಲೇ ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ

ಈ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ
ನೀವು ಬಲವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಈ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆಚೆಯಿರುವ
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9 ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಅವರ ಸಂತತಿಗೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ.
ಅದು ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶ. 10 ನೀವು
ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶವು ಬಿಟು್ಟಬಂದ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಾಗಲ್ಲ. ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಲಿ್ಲ
ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಾಯಿಪಲ್ಯಗಳ ತೋಟವನು್ನ ವ್ಯವ ಾಯ
ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಏತವನು್ನ ತುಳಿದು ನೀರು ಕಟು್ಟತಿ್ತದಿ್ದರಿ.

11ಆದರೆ ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶ ೕ
ಹಳ್ಳದಿಣೆ್ಣಗಳ ದೇಶ; ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆಬಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಅದಕೆ್ಕ
ನೀರು ದೊರೆಯುವುದು. 12ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಪ ಾಂಬರಿಸುವ ದೇಶ; ವಷರ್ದ ಾ್ರರಂಭ ದಲುಗೊಂಡು
ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಆತನು ಅದನು್ನ ಸ ಾ ಕಟಾ ಸುವನು. 13 ಾನು
ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು
ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್
ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಸಂಪೂಣರ್ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ, 14 ನಿಮಗೆ ಗೋದಿ, ಾ್ರ , ಎಣೆ್ಣೕ ಾಯಿ
ಇವುಗಳ ಬೆಳೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ
ಬೇ ಾದ ಮುಂ ಾರು ಮತು್ತ ಹಿಂ ಾರು ಮಳೆಯನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ
ಕೊಡುವನು. 15ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕೊಡುವನು; ನೀವು ಆ ಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತ ಾಗಿರುವಿರಿ. 16 ಆದರೆ
ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು; ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಮರುಳುಗೊಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, 17 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು
ಮಳೆ ಾರದಂತೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಾ್ಟನು; ಆಗ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆ ಾಗದೆಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಉತ್ತಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವುಉಳಿಯದೆಬೇಗ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.

18 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಈ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
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ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇವುಗಳನು್ನ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಕೈಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವು
ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಾಪಕದ ಪಟಿ್ಟಯಂತಿರಬೇಕು.
19 ನೀವು ಮನೆಯಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ, ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೂ,
ಮಲಗು ಾಗಲೂ ಮತು್ತ ಏಳು ಾಗಲೂ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡಿಸಬೇಕು.

20 ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. 21 ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಆ ಾಶವು ಎಷು್ಟ ಾಲ ಇರುವುದೋ,

ಅಷು್ಟ ಾಲದ ವರೆಗೆ ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಳುವಿರಿ.
22 ಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಈ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ

ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು ಹೇಳುವ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆದು, ಆತನನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 23 ಆಗ ಆತನು
ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವನು.
ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಮ ಾಬಲಿಷ್ಠ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 24 ನೀವು ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವ ಎ ಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಾಗುವವು. ಅರಣ್ಯ ದಲುಗೊಂಡು ಲೆಬನೋನ್
ಪವರ್ತದ ವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮ
ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆ ಾ್ಯಪಿಸುವುದು. 25 ಾರೂ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು
ಾಲಿಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನಗಳಿಗೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದಿಗಿಲೂ ಮತು್ತ
ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾಡುವನು.
26ಇಗೋ ನೋಡಿರಿ,ಈಹೊತು್ತ ಾನು ಆಶೀ ಾರ್ದವನೂ್ನ ಮತು್ತ
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ಾಪವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡು ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 27 ಾನು ಈಗ
ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂ, 28 ಈ ಆ ಗಳಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ, ಾನು ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಾಪವೂ
ನಿಮಗುಂಟಾಗುವವು.

29 ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು
ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆಆಶೀ ಾರ್ದವನೂ್ನಮತು್ತ ಏ ಾಲ್ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಾಪವನೂ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 30 ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ದರ್ನ್
ನದಿಯಆಚೆ,ಪಡುವಣ ಾರಿಯಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಾಸಿಸುವ
ಅ ಾ ಾ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ, ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ೕರೆ ಎಂಬ ವೃಕ್ಷದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇವೆ.

31 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಬೇಕು. ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾಗ 32 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುರಿಸಿ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು.

12
ಯೆಹೋವನಆ ಾಧನೆಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ

ಆ
1 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ

ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳು
ಇವೇ:
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2 ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳು ದೊಡ್ಡ
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ದಿಣೆ್ಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡು,
ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತರಷೆ್ಟ;
ಆ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಾಶ ಾಡಬೇಕು. 3 ಅವರ
ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು, ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ, ಅವರ
ದೇವ ಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಟು್ಟ ಆ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರೇ
ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡಬೇಕು.

4 ಅವರು ಾಡಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲಗ ಳಗಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆತನು
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲೆ್ಲೕ ಆತನು ಾಸಿಸುವನು.
6ನೀವುಸಮಪಿರ್ಸುವಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನೂ್ನ,ನಿಮ್ಮ
ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ದಶ ಾಂಶವನೂ್ನ, ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಹರಕೆ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ
ಚೊಚ್ಚಲಮರಿಗಳನೂ್ನ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಾತ್ರ ತರಬೇಕು. 7ಅಲಿ್ಲಯೇ ಆತನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಕೈಗೂಡುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳವರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು.

8 ಈಗ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾವು ನಡೆಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ನಡೆಯ ಾರದು. 9 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸ್ವತಿ್ತಗೆ ಸೇರಿ ನೀವು ಇನೂ್ನ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 10 ಆದರೆ ನೀವು ದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ
ಶತು್ರಗಳು ಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
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ನೀವು ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿರುವ ಾಲದಲಿ್ಲ, 11 ಾನು ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೇ
ಮುಂ ಾದ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಬೆಳೆಯ ದಶ ಾಂಶಗಳನೂ್ನ,
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಹರಕೆ ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕೕ ತರಬೇಕು. 12 ಅಲಿ್ಲ ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ, ಾಸ ಾಸಿಯರೂ ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಡನೆ
ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಲೇವಿಯರೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಬೇಕು.
13 ನೀವು ಕಂಡ ಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು, ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 14 ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ

ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು;
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು.
15 ಆದರೆ ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಯಿದು ಊಟ ಾಡಬಹುದು. ಶುದ್ಧರೂ
ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧರೂ ಜಿಂಕೆದುಪಿ್ಪಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ ಪ್ರ ಾರ
ಇವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 16 ರಕ್ತವನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನ್ನ ಾರದು;
ಅದನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು.
17 ಾನ್ಯ, ಾ್ರ , ಎಣೆ್ಣೕ ಾಯಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ದಶ ಾಂಶಗಳನೂ್ನ,
ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಹರಕೆ ಾಡಿದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ತಿನ್ನ ಾರದು. 18 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಯು್ದಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಆತನ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 12:19 xlviii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 12:27

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೈಗೂಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದು್ದ, ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳೂ, ಆಳುಗಳೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ
ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 19 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇರುವ ತನಕ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಕೈಬಿಡ ಾರದು, ಾಪಕವಿರಲಿ.

20 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಾಜ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಾಗ ನೀವು, “ ಾವು ಾಂ ಾ ಾರವನು್ನ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಾಂ ಾ ಾರವನು್ನ
ಾಡಬಹುದು. 21 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವು ನಿಮಗೆ ದೂರ ಾದರೆ,
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷ್ಟನು್ನ
ಾನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಯಿದು ನಿಮ್ಮ ಊರಲೆ್ಲೕ
ಊಟ ಾಡಬಹುದು. 22 ಜಿಂಕೆದುಪಿ್ಪಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧರೂ ಮತು್ತ
ಅಶುದ್ಧರೂ ತಿನು್ನವ ಪ್ರ ಾರ ದನಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.

23 ಆದರೆ ರಕ್ತವು ಜೀ ಾ ಾರ ಾದ್ದರಿಂದ ಾಂಸದೊಡನೆ
ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಕೂಡದೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ.
ಪಶು ಾಂಸದೊಡನೆಅದರ ಜೀ ಾ ಾರ ಾದದ್ದನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದಷೆ್ಟ.
24ಅದನು್ನ ತಿನ್ನದೆ, ನೀರಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು.
25 ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
ನಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು.

26 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
ಹರಕೆ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕೕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 27 ಸ ಾರ್ಂಗ ಹೋಮಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ, ರಕ್ತ ಾಂಸಗಳೆರಡನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ದಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಸ ಾ ಾನ
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ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ ರಕ್ತವನು್ನ ಆತನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದುಬಿಟು್ಟ ಾಂಸವನು್ನಊಟ ಾಡಬೇಕು.

28 ಾನು ಬೋಧಿಸುವ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಾಗು ಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿರುವುದನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಸ ಾ ಾಲ

ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು.

ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರಕೂ್ಕ ಆ ಾಧಿಸ ಾರದೆಂಬ
ವಿಧಿ

29 ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಾಶ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗ 30 ನೀವು ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಎದುರಿನಿಂದ ಾಶ ಾಗಿ ಹೋದವರ ದುಷ್ಟಪದ್ಧತಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸ ಾರದು. ನೀವು, “ಈ ದೇಶದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೋ ಾಗೆಯೇ ಾವೂ
ಸೇವಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಅವರ ದೇವರುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರವೂ ಾಡ ಾರದು.
31 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವ ಹಲವು ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ನಡಿಸು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. ತಮ್ಮ
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಡು ಾ್ತರ ಾ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಗೆ
ಸೇವಿಸಲೇ ಾರದು.

32 ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು; ಅದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಸೇರಿಸ ಾರದು; ಅದರಿಂದ
ಏನೂ ತೆಗೆದುಬಿಡ ಾರದು.
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13
1 ಾವ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕನಸು ಾರನೇ

ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಇತರ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 2 “ಈ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸೋಣ” ಎಂದು ಬೋಧಿಸು ಾ್ತ, ಆ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಅದು್ಭತವ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದರೂ ನೀವು ಅವನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡ ಾರದು. 3 ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು, “ಇವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರು
ೌದೋ ಅಲ್ಲ ೕ” ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರೀ ಸು ಾ್ತನೆ. 4 ಆತನು ಹೇಳುವ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನೀವು ನಡೆದು,
ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಆತನ ಆ ಗಳನೆ್ನೕ
ಅನುಸರಿಸಿ, ಆತನಿಗೇ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ, ಆತನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸು ಾ್ತ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 5ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಅಥ ಾ ಆ ಕನಸು ಾರನಿಗೆ
ಮರಣ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ,
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವನು ದೊ್ರೕಹದ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ,
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾಗರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನ ಾ್ಲ. ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಿಂದತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 6ಒಡಹುಟಿ್ಟದಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿ ಾಗಲಿ,
ಮಗ ಾಗಲಿ, ಮಗ ಾಗಲಿ, ಾ್ರಣಪಿ್ರಯ ಾದ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿ,
ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಾಗಲಿ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ, “ನಿಮಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸೋಣ
ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಆಕಷಿರ್ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೆ,
7 ಆ ದೇವರುಗಳು ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗ ಾದರೂ,
ದೂರ ಾದವರ ದೇವರುಗ ಾದರೂ, ಭೂಲೋಕದ ಾವ
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ಾಗದವರ ದೇವರುಗ ಾದರೂ 8 ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸಲೂ ಾರದು
ಮತು್ತ ಕಿವಿಗೊಡಲೂ ಾರದು. ಅವನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಲೂ ಾರದು,
ತಪಿ್ಪಸಲೂ ಾರದು,ಬಚಿ್ಚಡಲೂ ಾರದುಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲೇಬೇಕು.
9 ಆ ಶಿ ಯನು್ನ ನಡಿಸು ಾಗ ತಪು ್ಪ ಕಂಡವನೇ ದಲು
ಕೈ ಾಕಬೇಕು. 10 ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಾಕಲಿ,
ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಆಶ್ರಯದಿಂದ
ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. 11 ಇದನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ
ಅಂಥ ದು ಾ ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಡದೆ ಇರುವರು.

12 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ
ಕೊಡುವ ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಊರಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
13 ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ದುಷ್ಟರು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿ, “ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, 14 ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ನಡೆದದು್ದ 15 ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಆ ಊರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡಿ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ,
ದನಗಳನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಡಬೇಕು. 16 ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾ್ರಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ, ಊರನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಅದು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದೆ ಾ ಾಗಲೂ ಾಳುದಿಬ್ಬ ಾಗಿರಬೇಕು.
17 “ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನಿಗೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ನೀವು ಗೊತು್ತ
ಾಡಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಾನು ಈಗ
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ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆತನ
ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಿ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 18ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ
ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರುಣಿಸಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವನು.

14
ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಆ ಾರ

1 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಮಕ್ಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೇಹವನು್ನ
ಾಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು ಮತು್ತ ತಲೆಯ ಮುಂದಿನ ಾಗವನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಾರದು. 2 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೇ. ಆತನು
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಸ್ವಕೀಯ
ಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

3 ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಾವುದನೂ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. 4 ನೀವು
ತಿನ್ನಬಹು ಾದ ಪಶುಜಾತಿಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ ದನ, ಕುರಿ, ಆಡು,
5ದುಪಿ್ಪ, ಜಿಂಕೆ, ಾರಂಗ, ಾಡುಮೇಕೆ, ಚಿಗರಿ, ಕಡವೆ, ಕೊಂಡಗುರಿ
( ಾಡುಟಗರು) ಎಂಬಿವುಗಳೇ. 6 ಾವ ಾ್ರಣಿಯ ಾಲೊ್ಗರಸು
ಸೀಳಿದೆ ೕಅದುಮೆಲಕು ಾಕುವಂಥ ಾದರೆಅದರ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 7 ಆದರೆ ಾವ ಾ್ರಣಿಯು ಮೆಲಕು ಾಕಿದರೂ
ಗೊರಸು ಸೀಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಮತು್ತ ಾವ ಾ್ರಣಿಯ ಗೊರಸು
ಸೀಳಿದ್ದರೂ ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ ೕ, ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ
ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. ಉ ಾಹರಣೆ: ಒಂಟೆ, ಲ, ಬೆಟ್ಟದ ಲ
ಇವುಗಳು ಮೆಲಕು ಾಕುವಂಥವುಗ ಾದರೂ ಸೀಳುಗೊರಸು
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ಇಲ್ಲ ಾದ ಾರಣ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 8 ಹಂದಿಯ ಗೊರಸು
ಸೀಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಮೆಲಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ
ಅಶುದ್ಧ. ಇವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು; ಇವುಗಳ
ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು.

9 ಜಲಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹು ಾದವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಾವ ಜಾತಿಯ ಜಲಜಂತುಗಳಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕ ಇದು್ದ

ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಪರೆಪರೆ ಾಗಿರುವುದೋ ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 10 ಾವಜಾತಿಯಜಲಜಂತುಗಳಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಯೂಮತು್ತ
ಪರೆಪರೆ ಾದ ದೇಹವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಅವುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ
ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು;ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.

11 ಎ ಾ್ಲ ಶುದ್ಧ ಪ ಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು.
12 ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದವುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ ಗರುಡ, ಬೆಟ್ಟದ
ಹದು್ದ, ೌ್ರಂಚ, 13 ಗಿಡಗ, ಹಕಿ್ಕ ಾಲೆ, ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಹದು್ದ,
14 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಾಗೆ, 15 ಉಷ್ಟ ್ರಪ , ಉಲೂಕ, ಕಡಲಹಕಿ್ಕ,
ಸಕಲವಿಧ ಾದಡೇಗೆ, 16ಗೂಬೆ,ಹೆಗೂ್ಗಬೆ, ಕರೇಟು, 17ಚೀಲಮೂಗಿ,
ರಣಹದು್ದ, ನೀರು ಾಗೆ, 18 ಕೊಕ್ಕರೆ, ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಬಕ, ಹೆಡೆಹಕಿ್ಕ
ಮತು್ತ ಕಣ್ಣಕಪಡಿ.

19 ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. ಅವುಗಳನು್ನ
ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು. 20ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವುಗಳಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಜಾತಿಯವುಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು.
21 ಸತು್ತಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ

ಪರದೇಶೀಯರಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬಹುದು, ಅನ್ಯರಿಗೆ
ಾರಬಹುದು. ನೀ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದವರು. ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸ ಾರದು.

ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
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22 ಪ್ರತಿವಷರ್ದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ದಶಮ ಾಗವನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 23 ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ,ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ದಶಮ ಾಗವನೂ್ನ
ದನಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು ತನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲೆ್ಲೕ
ಾ ಾಗಲೂ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಇರುವುದನು್ನ ಅ ಾ್ಯಸ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿರಬೇಕು.
24ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳವು ನಿಮಗೆ

ದೂರ ಾಗಿದು್ದ, ಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಷು್ಟ ದೂರ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು ಅ ಾಧ್ಯ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ, 25ಅವುಗಳನು್ನ
ಾರಿಬಿಟು್ಟ, ಆ ಹಣದ ಗಂಟನು್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 26 ಅಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ
ದನ, ಕುರಿ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಮದ್ಯ ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆ
ಹಣದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು, ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಬೇಕು. 27 ಲೇವಿಯರಿಗೆ ನಿ ್ಮಡನೆ ಾವ
ಾ್ವಸವೂ ಇಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕೈಬಿಡ ಾರದು.
28 ಪ್ರತಿ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದ ಬೆಳೆಯ ದಶಮ ಾಗವನು್ನ

ತಂದು ನೀವು ಇರುವ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 29 ಆಗ
ಊರಿನಲಿ್ಲರುವಅನ್ಯದೇಶದವರೂ,ಅ ಾಥರು,ವಿಧವೆಯರೂಮತು್ತ
ನಿ ್ಮಡನೆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹೊಂದದೆಹೋದ ಲೇವಿಯರೂ ಊಟ ಾಡಿ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಲಿ. ನೀವುಹೀಗೆನಡೆದುಕೊಂಡರೆನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಸಫಲ ಾಡುವನು.

15
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ಏಳನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಲಗಳಮ ಾ್ನ
1ಪ್ರತಿಏಳನೆಯವಷರ್ದಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಾಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

2 ಹೇಗೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯ
ವಷರ್ವು ಬಂತೆಂದು ಪ್ರಕಟ ಾದುದರಿಂದ ಾಲಕೊಟ್ಟವನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಆ ಾಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಅವನು ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಲವನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು.
3 ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಲವನು್ನ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ
ಹೊರತು ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವುನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು.

4 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಈ

ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, 5 ಯೆಹೋವನು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಡವರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 6 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. ನೀವು ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಾಲಕೊಡುವಿರೇ
ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವಿರೇ ಹೊರತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ
ಾವ ಊರಿನ ಾ್ಲದರೂ ಸ್ವದೇಶದವ ಾದ ಬಡವನು ಇದ್ದರೆ,

ನೀವು ಆ ಬಡ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಇರ ಾರದು. 8ನೀವು ಕೈತೆರೆದು ಅವನಿಗೆ
ಅವಶ್ಯ ಾಗಿ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. 9 ನೀವು
“ಬಿಡುಗಡೆಯುಂಟಾಗುವ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ವು ಸಮೀಪ ಾಯಿತು”
ಎಂಬನೀಚ ಾದಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾಡಿ,ಆಬಡಸಹೋದರನಿಗೆ
ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಇರ ಾರದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಾಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರೆ
ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟಾ್ಟನು, ನೀವು ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಿರಿ. 10 ನೀವು
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ಕೊಡು ಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಉ ಾರ ಾದ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೇ
ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 11 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಬಡವರು
ಇರುವರಷೆ್ಟ; ಆದುದರಿಂದ, “ನೀವು ಸ್ವದೇಶದವ ಾದ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿಗೂ, ಬಡವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೈನೀಡಿ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಾಸರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
12 ಸ್ವದೇಶದವರೊಳಗೆ ಾವ ಇಬಿ್ರಯ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ,

ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾರಲ್ಪಡುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ,
ಅಂಥವರು ಆರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ; ಏಳನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಬೇಕು. 13 ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡು ಾಗ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡ ಾರದು. 14 ನಿಮ್ಮ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ
ನಿಮಗಿರುವ ಹಿಂಡು, ದವಸ, ಾ್ರ ಆಲೆ ಮತು್ತ ಕಣ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 15 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವೇ ಾಸ ಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು ಎಂಬುದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಾನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಈಗ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಾಶ್ವತ ಾಸ ಾಗಲು ಕ್ರಮ
16 ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಾಸನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುಖ ಾಗಿದು್ದ,

ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಾನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, 17 ನೀವು
ದಬ್ಬಳದಿಂದ ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಚುಚಿ್ಚ, ಕದಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ಆ
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ದಿನದಿಂದ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಸ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಸಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

18 ಾಸನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವನು ಆರು ವಷರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಕೂಲಿ ಾಳಿಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಪ್ರ ೕಜನವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದನ ಾ್ಲ. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ
ಸಫಲಗೊಳಿಸುವನು.

ದನಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಗಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ ಾದುದು

19 ದನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆಡುಕುರಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಚೊಚ್ಚ ಾದ
ಗಂಡನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.
ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಹೋರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸ ಾರದು; ಚೊಚ್ಚ ಾದ
ಕುರಿಯ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸ ಾರದು. 20 ಪ್ರತಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ
ಕೊಯಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು.

21 ಅದು ಕುಂಟಾಗಿ, ಕುರು ಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ
ವಿರೂಪ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು. 22 ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಲೆ್ಲೕ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಶುದ್ಧರೂ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧರೂ ಜಿಂಕೆ ದುಪಿ್ಪಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ
ಪ್ರ ಾರ ಇವುಗಳನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 23 ನೀವು ರಕ್ತವನು್ನ ಾತ್ರ
ಊಟ ಾಡ ಾರದು; ಅದನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು.

16
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
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1 ನೀವು *ಚೈತ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆ ಾಸದ ಒಂದು
ಾತಿ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ಜರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ನೆನಪಿ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 2 ನೀವು ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ, ದನಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ
ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಆತನಿ ಾಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು. 3ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಹುಳಿ ಾಕಿದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು; ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು
(ರೊಟಿ್ಟಗೆ ಹುಳಿ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶವಿಲ್ಲದೆ) ಅವಸರದಿಂದ
ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ಆ
ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನೀವು
ಕಷ್ಟವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ
ವರೆಗೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. 4 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹುಳಿಬೆರೆತ ಾವ ಪ ಾಥರ್ವೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರಲೇ ಾರದು.
ದಲನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ವಧಿಸಿದ ಪಶು ಾಂಸದಲಿ್ಲ

ಸ್ವಲ್ಪವನೂ್ನ ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆಉಳಿಸ ಾರದು.
5 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಾವ

ಊರಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸದೆ, 6 ಆತನು
ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ,
ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ ಸಮಯ, ಅಂದರೆ
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 7 ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಅದನು್ನ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮರುದಿನ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಬಹುದು. 8 ಆರು
ದಿನ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು; ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿಬರಬೇಕು;
* 16:1 16:1ಇಬಿ್ರಯಪದಅಬೀಬ್. ಅಬೀಬ್ ಾಸವುಇಬಿ್ರಯ ಾ್ಯಲೆಂಡರಿನವಷರ್ದ
ದಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ, ಅಧುನಿಕ ಾಲದ ಾಚ್ರ್ ಮತು್ತ ಏಪಿ್ರಲ್ ಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿದೆ.

ಇದನು್ನ ನಿ ಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
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ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವ ಾಡ ಾರದು.
ಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬ

9 ಬೆಳೆ ಕೊಯು್ಯವುದಕೆ್ಕ ಕುಡುಗೋಲು ಾಕುವ ಾಲ
ದಲುಗೊಂಡು ಏಳು ಾರಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿ, 10 ಆ ಏಳು
ಾರಗ ಾದನಂತರಪಂಚಾಶತ್ತಮದಿನದಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆಳೆಗೆ
ತಕ್ಕಷು್ಟ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಆಗ ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ತರಬೇಕು.
11 ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ, ಾಸ ಾಸಿಯರೂ,
ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ, ಪರದೇಶದವರೂ, ಅ ಾಥರು
ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು. 12 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದವೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಈ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು.
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ

13 ನೀವು ಕಣದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ, ಾ್ರ ಆಲೆಯ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಪೂರೈಸಿ, ಬೆಳೆಯನು್ನ ಮನೆಗೆ ತಂ ಾಗ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 14 ಅದರಲಿ್ಲ ನೀವೂ,
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ, ಾಸ ಮತು್ತ ಾಸಿಯರೂ, ನಿಮ್ಮ
ಊರಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ, ಪರದೇಶದವರೂ, ಅ ಾಥರು
ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏಳು ದಿನವೂ ಆ
ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವ ಾಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಸಫಲ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ
ಆನಂದದಿಂದಿರಬೇಕು.

16 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲಯೂ, ಪಂಚಾಶತ್ತಮ
ದಿನದ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲಯೂ
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ಅಂತು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೂ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರ ಾರದು. 17ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನಗೆಯೆಹೋವನು
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆ ಾಯದಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಶ ಾನು ಾರ ಕೊಡಬೇಕು.

ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ನೇಮಕ
18 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲವು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ನೀವು
ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಸರಿ ಾದ ತೀಪುರ್ಕೊಡಬೇಕು.

19 ನೀವು ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೀ ಾರ್ನ ಾಡ ಾರದು,
ಪಕ್ಷ ಾತ ಾಡ ಾರದು, ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಲಂಚವು
ಬುದಿ್ಧವಂತರನೂ್ನ ಕುರುಡರಂತೆ ಾಡುತ್ತದೆ; ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. 20 ನೀವು ಕೇವಲ ಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಾಗೆ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಬದುಕಿಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ ಾಡ ಾರದು
21ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ನೀವು ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳವ

ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಾವ ಮರದ ಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ನೆಡ ಾರದು. 22 ಪವಿತ್ರ ಕಲಿ್ಲನ

ಕಂಬವನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸ ಾರದು; ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
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17
1 ಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಥ ಾಊನ ಇರುವ ಎತು್ತ ಮತು್ತ

ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು.
ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದು ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ.

2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಾವುದೇ
ಊರಿನಲಿ್ಲ, ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ,
3ಆತನಿಂದ ದೂರಹೋಗಿ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದೆಂದು
ಮತು್ತ ಆತನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಅಥ ಾ
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲವ ಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಸಹ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿದರೆ, 4 ನೀವು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಾರಿಂ ಾದರೂಆನಿಷಿದ್ಧ ಾಯರ್ವುನಡೆದದು್ದ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದು

ಬಂದರೆ, 5ಆಗಆಪುರುಷನ ಾ್ನಗಲಿಅಥ ಾ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿಹಿಡಿದು
ಊರ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 6 ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನ
ಾ ಯ ಾತಿನ ಮೇಲೆ ಾರಿಗೂ ಮರಣಶಿ ಾಗ ಾರದು.
ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲವೆ ಮೂವರ ಾ ಗಳು
ಬೇಕು. 7ಅಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳೇ ದಲು ಕಲ್ಲನು್ನ
ಾಕಬೇಕು; ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಕಲಿ. ಹೀಗೆ ಾಡಿ ನೀವು
ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಕ್ರಮ
8 ವಿಧವಿಧ ಾದ ಕೊಲೆ, ಾ್ಯಯ, ಹೊಡೆ ಾಟ ಇವುಗಳ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅನು ಾನ ಅಥ ಾ ಚಚೆರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಉಂಟಾ ಾಗ, ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಾದರೆ, ನೀವು
ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. 9 ಅಲಿ್ಲ ಾಜಕಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವ ಲೇವಿಯರ ಮತು್ತ ಆ ಾಲದ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ
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ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ನೀವು ಕೊಡಬೇ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಅವರು
ತಿಳಿಸುವರು. 10 ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಾಡಬೇಕು.
ಅವರು ಬೋಧಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 11 ಅವರು
ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡುವ
ತೀಪಿರ್ನಂತೆ ನೀವು ಾಡಬೇಕು; ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಾತನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕದರೂ ಬಲ ಾ್ಕದರೂ ತಿರುಗ ಾರದು. 12 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಾಜಕರ
ಅಥ ಾ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾತನು್ನ ಾರು ಅಹಂ ಾರದಿಂದ
ನಿ ಾಕರಿಸು ಾ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಾಡಿ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ

ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 13 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಇನು್ನ
ಅಹಂ ಾರದಿಂದ ನಡೆಯದೆ ಇರುವರು.
ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸುವ ವಿಷಯ

14 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸೇರಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗ, “ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ
ಾವೂ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, 15ನೀವುಅಗತ್ಯ ಾಗಿನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ
ಸ್ವಜನರಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು
ಅನ್ಯದೇಶದವನನು್ನ ನೇಮಿಸ ಾರದು.

16 ಅವನು ಕುದುರೆಯ ದಂಡನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
*ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಗೊಡಿಸ ಾರದು. ನೀವು ಇನು್ನ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ
* 17:16 17:16 ಬಹಳ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ಾಸರ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿನಿಮಯ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
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ಹೋಗಲೇ ಾರದು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.
17 ಅವನು ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು;
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ

ತಿರುಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ ಾಗುವುದು. ಅವನು ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

18 ಅವನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಾಜಕ ಸೇವೆ ಾಡುವ
ಲೇವಿಯರ ವಶದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಗ ್ರಂಥದ ಒಂದು
ಪ್ರತಿಯನು್ನ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಪುಸ್ತಕರೂಪ ಾಗಿ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
19ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಎ ಾ್ಲ ಾಕ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ಯಸ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆ ಗ್ರಂಥವು ಅವನ
ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ
ಅದನು್ನ ಓದಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಇರಬೇಕು. 20 ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಬಹು ಾಲ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ನಡಿಸು ಾ್ತ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ನಡುವೆ ಾಳುವಂತೆಯೂಮತು್ತ ಅವನು ಮದದಿಂದ
ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶದವರನು್ನ ಹೀ ಾಳಿಸದಂತೆಯೂಅವನುಯೆಹೋವನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಮೀರಿ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ
ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

18
ಾಜಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ ಾಣಿಕೆಗಳ ವಿಷಯ

1 ಾಜಕಸೇವೆ ಾಡುವ ಲೇವಿಯರಿ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಲೇವಿಯ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಇತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ
ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ಾ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾ್ವಸ ಾಗಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳೂ
ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಾ ಾರ.
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2 ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತು್ತ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವನು.

3 ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಾಜಕರು ಹೊಂದಬೇ ಾದವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ದನಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಆಡು ಮತು್ತ

ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಯಿದು ಯಜ್ಞ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಅದರ ಮುಂದೊಡೆಯನೂ್ನ, ಎರಡು ದವಡೆಗಳನೂ್ನ, ಕೋಷ್ಠವನೂ್ನ
(ಒಳ ಾಗವನು್ನ) ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 4 ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ
ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನು್ನ ಾಗೂ ದಲನೆಯ ಾರಿ
ಕತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಇವರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಇವರ ತರು ಾಯ ಇವರ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನೇ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ.
6 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಊರಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಲೇವಿಯನು ಸ್ವಂತ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಆ ಊರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದು, 7ಅಲೆ್ಲೕ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ತನ್ನ ಸ್ವಕುಲದವರಂತೆ ತನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ಾನೂ ಸೇವೆ ನಡಿಸಿದರೆ,
8ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಸೊತ್ತನು್ನ ಾರಿದ ಹಣವಿದ್ದರೂ, ಇತರ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮ ಾಗಿ ಭೋಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಿರುವನು.

ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳು
9 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ನೀವು ಸೇರಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನಗಳು ಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಲೇ ಾರದು. 10 ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಬಲಿಕೊಡುವವರು, ಕಣಿಹೇಳುವವರು, ಶಕುನನೋಡುವವರು,
ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುವವರು, 11 ಾಟ ಾರರು,
ತಂತ್ರ ಾರರು, ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರು, ಬೇ ಾಳ, ಪೆ್ರೕತ, ಭೂತ
ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವವರು ಾರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು. 12 ಇಂಥ
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ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂಥ ಹೇಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 13 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ

ನಿದೊರ್ಷಿಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 14 ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ದೇಶದ ಜ ಾಂಗಗಳು ಶಕುನಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಯಂತ್ರ
ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ನೀ ಾದರೋ ಾಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ಾ ಾ್ದನ
15 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ

ನನ್ನಂಥ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಏಪರ್ಡಿಸುವನು; ಅವನಿಗೆ ನೀವು
ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. 16 ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಸಭೆಕೂಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನೀವು, “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಇನು್ನ
ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ ಈ ೕರ ಾದ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯನು್ನ
ಇನು್ನ ನೋಡವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನಮಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ, ಾಗೇ ಾದರು ಕೇಳಿ
ನೋಡಿದರೆ ಸತು್ತ ಹೋಗುವೆವು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಷೆ್ಟ.
17ಆಗಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಇವರು ಹೇಳಿದ ಾತು ಒಳೆ್ಳಯದೇ;
18 ಇವರ ಸ್ವದೇಶದವರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಏಪರ್ಡಿಸುವೆನು; ಅವನ ಾಯಿಂದ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ನುಡಿಸುವೆನು; ಾನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವನು. 19 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳಿಗೆ
ಾರು ಕಿವಿಗೊಡುವದಿಲ್ಲ ೕ ಅಂಥವರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುವೆನು.

20 ಆದರೆ ಾವ ಪ್ರ ಾದಿ ನನಿ್ನಂದ ಅಧಿ ಾರಹೊಂದದೆ, ಾನು
ಪೆ್ರೕರಣೆ ಾಡದ ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಾತೆಂದು ಹೇಳಿ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನೋ, ಇಲ್ಲವೆ ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು

ಹೇಳಿದನು. 21 ‘ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೇಳಿದ ಾತು ಯೆಹೋವನ
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ಾತಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ’ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ?
22 ಪ್ರ ಾದಿಯು ‘ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನು
ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯೂ ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನ ಾತು
ಯೆಹೋವನದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು
ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಾತ ಾಡಿದವನು ಮತು್ತ ನೀವು ಅವನಿಗೆ
ಹೆದರ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19
ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳು

1 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಶ ಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ತರು ಾಯ, ನೀವು
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
2ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿರು ಾಗ, ಆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಮೂರು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು.
3 ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದವರು ಆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೊಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಅವುಗಳ * ಾರಿಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಮೂರು ಾಗ
ಾಡಬೇಕು.
4 ಆ ನಗರಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ, ಾವ ಾದರೂ ದೆ್ವೕಷವಿಲ್ಲದೆ

ಕೈತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5 ಉ ಾಹರಣೆ, ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಡಿಯಬೇಕೆಂದುಮತೊ್ತಬ್ಬನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿಯಬೇಕೆಂದು
ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ಕೊಡಲಿಯು ಾವಿನಿಂದ
ಜಾರಿಆಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆತಗಲಿದ್ದರಿಂದಅವನುಸತ್ತರೆ,ಹೊಡೆದವನುಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 6ಸತ್ತವನ
* 19:3 19:3ಅಥ ಾ ದೂರವನು್ನ ಅಳತೆ ಾಡು.
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ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದಲು ದೆ್ವೕಷವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ
ಾಯಿಸುವ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಮರಣಶಿ ಗೆ ಾತ್ರನಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಹತ್ಯ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಹಂಗುಳ್ಳ ಸಮೀಪ
ಬಂಧುವು ಇನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅವನನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹೋಗಬಹುದು ಮತು್ತ ಾಗರ್ ದೂರ ಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡಬಹುದು. 7ಈ ಾರಣದಿಂದ
ನೀವು ಮೂರು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

8 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಾಜ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ
ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡು ಾಗ, ಇನೂ್ನ ಮೂರು ನಗರಗಳನು್ನ
ನಿಮ ಾಗಿ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ
ಈ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿ,
9 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಆತನು ಹೇಳುವ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಾ ಾಗಲೂನಡೆಯುವು ಾದರೆ,ಆಗಯೆಹೋವನು

ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 10 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗದಂತೆ; ಆ ದೋಷವು
ನಿಮ್ಮ ಾಗದಂತೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕು.

11 ಆದರೆ ಾವ ಾದರೂ ಒಬ್ಬನಲಿ್ಲ ದೆ್ವೕಷವನೆ್ನೕ ಇಟು್ಟ
ಸಮಯನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದ ತರು ಾಯ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ 12 ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರೆ,
ಅವನ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಡಿದು ತರಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗುವಂತೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಹಂಗುಳ್ಳವನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 13 ನೀವು ಅವನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸ ಾರದು. ನಿಮಗೆ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವಂತೆ ನಿರಪ ಾಧಿಯ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದವನನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡಬೇಕು.
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ಮೇರೆಯನು್ನ ಸರಿಸಕೂಡದೆಂಬ ಕ್ರಮ
14 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ

ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನೆರೆಯವನ
ಭೂಮಿಯಹಿಂದಿನ ಾಲದ ಗಡಿಯನು್ನ ಒತ್ತ ಾರದು.

ಒಂದೇ ಾ ಾಲದು ಎಂಬ ನಿಯಮ
15 ಾವ ದೋಷದ ಅಥ ಾ ಅಪ ಾಧದ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ

ಒಬ್ಬನ ಾ ಯನು್ನ ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸ ಾರದು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿ
ರುಜು ಾ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೆಮೂವರ ಾ ಗಳು ಬೇಕು.

ಸುಳು್ಳ ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಶಿ
16 ಾವ ಾದರೂ ಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ

ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದು ಾ ಹೇಳಿದರೆ, 17 ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವ ಆ ಇಬ್ಬರೂ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಜಕರ ಮುಂದೆಯೂ, ಆಗ ಇರುವ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 18 ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಾ ಸುಳೆ್ಳಂದು
ತೋರಿಬಂದರೆ, 19 ಅವನು ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ಶಿ ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 20 ಉಳಿದವರು ಆ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅಂಥ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ
ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. 21 ನೀವು ಅಂಥವರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸ ಾರದು; ಾ್ರಣಕೆ್ಕ
ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣವನೂ್ನ, ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕಣ್ಣನೂ್ನ, ಹಲಿ್ಲಗೆ
ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಹಲ್ಲನೂ್ನ, ಕೈಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕೈಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಲಿಗೆ
ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾಲನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು.

20
ಯುದ್ಧಕ್ರಮ
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1 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟಾಗ
ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಕುದುರೆಗಳೂ, ರಥಗಳೂ ಮತು್ತ ನಿಮಗಿಂತ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಾಲ್ಬಲವೂ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ ಹೆದರ ಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.

2 ನಿಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಾಜಕನು ಮುಂದೆ ಬಂದು
ಭಟರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, 3 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ,
ಕೇಳಿರಿ; ನೀವು ಈಗ ಶತು್ರಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಾಲ
ಸಮೀಪಿಸಿತಷೆ್ಟ. ನೀವು ಎದೆಗುಂದ ಾರದು, ದಿಗಿಲುಪಡ ಾರದು,
ನಡುಗ ಾರದೂ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಲೂ ಾರದು. 4 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ
ಶತು್ರಗ ಡನೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಜಯವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

5 ಮತು್ತ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ
ಹೊಸ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಇನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡದಿದ್ದರೆ
ಅವನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅವನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಸತ್ತರೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
6 ಾವ ಾದರೂ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಅನುಭೋಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ; ಅವನು
ಾಳಗದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಆ ತೋಟದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಅನುಭೋಗಿಸಬಹುದು. 7 ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಮದುವೆಗೆ
ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ;ಅವನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಅವಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ,
“ ಾವ ಾದರೂ ಅಧೈಯರ್ದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹಿಂಜರಿದರೆ
ಅವನೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ; ಅವನು ದಿಗಿಲುಪಡುವುದರಿಂದ
ಅವನ ತೆ ಾರರೂ ದಿಗಿಲುಪಟಾ್ಟರು” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
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9 ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಭಟರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ
ದಂಡಿನವರಮೇಲೆ ಾಯಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು.

10 ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ದಲು ಅದು ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಲೇ ಅಧೀನ ಾಗಬಹುದೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.
11 ಅದರಲಿ್ಲರುವವರು ಒಪಿ್ಪ ಾಗಿಲನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವ ಾಸ ಾಗಬೇಕು.
12 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಎದುರಿಸಿದರೆ ನೀವು
ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಬೇಕು. 13 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಶ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿ ಾಗ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕನಿಕರಿಸದೆ ಸಂ ಾರ ಾಡಬೇಕು.
14 ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ದನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ನೀವು ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ವಶಪಡಿಸಿದ ಶತು್ರಗಳ
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನೀವೇ ಅನುಭೋಗಿಸಬಹುದು. 15 ಈ ದೇಶದ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ದೂರ ಾಗಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16 ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡುವ
ಈ ಜ ಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಗೆ ಾಡದೆ
ಉಸಿ ಾಡುವ ಒಬ್ಬರ ಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸ ಾರದು. 17 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇವರನು್ನ
ಅಂದರೆ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು,
ಹಿವಿ್ವಯರು,ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿಬಿಡಬೇಕು.
18 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿ ಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ
ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟಾ್ಟರು; ಮತು್ತ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಬಹುದು.

19 ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 20:20 lxxi ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 21:5

ಅದಕೆ್ಕ ಬಹುದಿನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ, ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ
ಮರಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡ ಾರದು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ
ಾಕಲೇ ಾರದು. ಅವುಗಳ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಹೊರತು
ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯ ಾರದು. ಅಡವಿಯ ಮರಗಳು ಾರಿಗೂ
ಶತು್ರಗಳಲ್ಲ! ಅವುಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಬಹುದೇ? 20ಮರಗಳು
ತಿನ್ನತಕ ್ಕ ಹಣು್ಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿ ಾಗ ಾತ್ರ ಅದನು್ನ
ಕಡಿದು ಾಶ ಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವಆಪಟ್ಟಣವು ಾಶ ಾಗುವ

ತನಕ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಬೇಕು.

21
ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ನರಹತ್ಯದೋಷವನು್ನ ನಿ ಾರಿಸುವುದು

1 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತ ಾದಮನುಷ ್ಯನ ಶವವುಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ
ನೀವು ಕಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಾರೆಂಬುದು
ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೆ, 2ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೂಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ
ಬಂದು ಹತ ಾದವನ ಶವದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದು
ಹತಿ್ತರವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಳತೆ ಾಡಬೇಕು. 3 ಾವ
ಊರು ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ ೕ ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಇನೂ್ನ ನೊಗಕೆ್ಕ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದೆಯೂ, ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡದೆಯೂ ಇರುವ
ಒಂದು ಮಣಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಅವರು ಅದನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯವ ಾಯಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸದಂಥ ಅಥ ಾ ನೀರು
ಾ ಾಗಲೂ ಹರಿಯುವಂಥ ತಗಿ್ಗಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ

ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 5 ಲೇವಿ ಕುಲದವ ಾದ
ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಅವರನೆ್ನೕ ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ್ಯಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೂ್ಕ
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ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ; ಅನು ಾನ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳ ಮತು್ತ
ಹೊಡೆ ಾಟಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸುವವರು,
ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 6 ಹತ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾ್ರಮದ ಹಿರಿಯರು, ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ
ಆ ಮಣಕದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, 7 “ನಮ್ಮ
ಕೈಗಳು ಈ ಹತ್ಯವನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
8 ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು;ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ನರಹತ್ಯದೋಷ ಫಲವುನಿನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಗಲದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 9 ಆಗ ಆ
ರ ಾ್ತಪ ಾಧವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸರಿ ಾದುದನು್ನ ಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವೇ ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ
ನರಹತ್ಯದೋಷವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವಿರಿ.
ಸೆರೆಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕ್ರಮ

10 ನೀವು ಶತು್ರಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ
ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಬೇಕು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಂಡು ೕಹಿಸಿ

ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೆ, 12 ಅವಳನು್ನ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ತರು ಾಯ ಅವಳು ೌರ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಉಗುರುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಳು. 13ಅವಳು ಸೆರೆಯಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದಿಟು್ಟ, ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ವರೆಗೆ ಾಯಿ
ಮತು್ತ ತಂದೆಗಳ ವಿ ೕಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಂಬಲಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ
ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
14 ತರು ಾಯ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗದೆಹೋದರೆ ಅವನು
ಅವಳನು್ನ ಅವಳಮನಸು್ಸ ಬಂದಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಅವಳನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ಾಸತ್ವಕೆ ್ಕ ಾರಲೂ ಾರದು,
ಾಸಿಯಂತೆ ನಡಿಸಲೂ ಾರದು.
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ಚೊಚ್ಚಲಮಗನ ಹಕು ್ಕ
15 ಾವ ಾದರು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು

ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವ ಸಂದಭರ್
ಬಂ ಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅವನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಗನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ, 16 ತಂದೆ ಾದವನು
ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡು ಾಗ ಆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳ
ಮಗನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನನೆ್ನೕ
ಚೊಚ್ಚಲನೆಂದು ಾವಿಸ ಾರದು. 17 ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಮಗನೇ
ಚೊಚ್ಚಲನೆಂದು ಒಪಿ್ಪ, ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಾಗಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
ಅವನೇ ತಂದೆಯವೀಯರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರಥಮಫಲವೂಮತು್ತ ಚೊಚ್ಚಲುತನದ
ಹಕಿ್ಕಗೆ ಾಧ್ಯನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.

ದುಷ್ಟಪುತ್ರನ ಶಿ ಾಕ್ರಮ
18 ಒಬ್ಬ ಮಗನು ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಆ ಗೆ ಒಳ ಾಗದೆ

ಶಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಂಡನೂ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯನೂ ಆಗಿ, 19 ಅವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು,

20 ಊರು ಾಗಿಲಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ,
“ಈ ನಮ್ಮ ಮಗನು ನಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗೆ
ಒಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇವನು ಂಡ, ಕುಡುಕ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಕ”
ಎಂದು ಾ ಹೇಳಬೇಕು. 21 ಆಗ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಡುವರು.

ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನನು್ನ ಹೂಣಿಡುವ ಕ್ರಮ
22 ಅಪ ಾಧ ಾಡಿದವನು ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ

ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಮರದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಿದರೆ,
23 ಅದು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರ ಾರದು; ಅದೇ
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ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶವು
ಅಪವಿತ್ರ ಾಗ ಾರದು. ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನು ದೇವರ
ಾಪವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

22
ಸಿಕಿ್ಕದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ

1 ಸ್ವದೇಶದವನ ಎ ಾ್ತಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಾರಿ ತಪಿ್ಪ
ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದಂತೆ ಅದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗ ಾರದು; ಅದನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡಲೇಬೇಕು. 2 ಅವನು ನಿಮಗೆ ದೂರ ಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅವನು
ಾರೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೆ, ಆ ಪಶುವನು್ನ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಾಯಬೇಕು. ಅವನು
ಅದನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಕೊಡಬೇಕು. 3 ಅವನ ಕತೆ್ತ ಾಗಲಿ, ಬಟೆ್ಟ ಾಗಲಿ, ಅವನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಾವ ವಸು್ತ ಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಬೇಕು; ನೋಡದಂತೆ ಇರಲೇ ಾರದು.
4 ಸ್ವದೇಶದವನ ಕತೆ್ತ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಎ ಾ್ತಗಲಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ

ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡರೆ ಾಣದವರಂತೆ ಹೋಗದೆ ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕು.

ವಿಧವಿಧ ಾದ ನೇಮಗಳು
5 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷವೇಷವ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪುರುಷನು

ಸಿ್ತ ್ರೕವೇಷವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಾಗೆ ಾಡುವವರು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು.

6 ನೀವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾಗ ಮರದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ
ನೆಲದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪ ಯ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ
ಮರಿಗಳು ಅಥ ಾ ಟೆ್ಟಗಳು ಇದು್ದ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಾಯಿ
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ಹೊದಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ
ಹೊರತು ಾಯಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 7 ನೀವು ಹೀಗೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಶೆ್ರೕಯಸು್ಸ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಮತು್ತ
ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ.

8 ಹೊಸ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಾವ ಾದರೂ ಅದರ
ಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಜೀವಹತ್ಯ ದೋಷವುಂಟಾಗದಂತೆ
ಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು.
9 ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಧ ಾದ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತ ಾರದು;
ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಾಜಕರು ಆ ಬೆಳೆಯನು್ನ, ಾ್ರ ಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಅಂತೂಆ ತೋಟದಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ *ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
10 ಎತ್ತನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ತೆ ಾಡಿ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ
ಉಳ ಾರದು. 11 ಾರು ಾಗು ಉಣೆ್ಣಯೂ ಕೂಡಿರುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
12 ನೀವು ಹೊದು್ದಕೊಳು್ಳವ ಬಟೆ್ಟಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ

ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪರಿ ಾ್ಯಗ ಾಡುವವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕ್ರಮ

13 ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿ,
14 “ ಾನು ಇವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು; ಆದರೆ ಇವ ಡನೆ
ಸಂಗಮಿಸಿ ಾಗ ಇವಳು ಕನಿ್ನಕೆಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವಳ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದರೆ, 15 ಅವಳ ಾಯಿ ತಂದೆಗಳು
ತಮ್ಮ ಮಗಳು ವಿ ಾಹಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಪುರುಷಸಂಪಕರ್ವಿಲ್ಲದವಳು
ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ ನಿದಶರ್ನವನು್ನ ಊರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹಿರಿಯರ
ಮುಂದೆ ತಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು. 16 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ,
“ ಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಈ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ

* 22:9 22:9 ಅಥ ಾ ಗತಿಕೇ ಾಗುವುದು ಅಥ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು.
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ಮೇಲೆ 17 ಇವನು ಅವಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಪರಪುರುಷನ ಸಂಪಕರ್
ಾಡಿದವಳೆಂದು ನಿ ಾ ಾರ ಾದ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಅವಳಹೆಸರನು್ನ

ಅವ ಾನಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಇಗೋ ನನ್ನ ಮಗಳು ವಿ ಾಹಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ
ಪುರುಷಸಂಪಕರ್ ಾಡಿದವಳಲ್ಲ ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಪ್ರ ಾಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಆಊರಿನ ಹಿರಿಯರಮುಂದೆ
ಇಡಬೇಕು. 18 ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಹೊಡಿಸಬೇಕು. 19 ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದ ಹೆಣಿ್ಣನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ
ಪುರುಷನು ನಿ ಾ ಾರ ಾದ ತಪು ್ಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ನೂರು
ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳ ದಂಡವನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ಆ ಹಣವನು್ನ ಅವಳ ತಂದೆಗೆ
ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ಅವನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೇ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವನ ಜೀವ ಾನ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ಅವಳನು್ನ
ಪರಿ ಾ್ಯಗ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ದು ಾಚಾರಿ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಆಗಬೇ ಾದ ಶಿ

20 ಆದರೆ ಆ ಹೆಣು್ಣ ವಿ ಾಹಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದೈಹಿಕ ಾಗಿ
ಪುರುಷಸಂಪಕರ್ ಾಡಿದು್ದ ನಿಜ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ,
21 ಅವಳು †ತಂದೆಯ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೆ್ಲೕ ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ
ಸಂಪಕರ್ ಾಡಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ದು ಾಚಾರವನು್ನ
ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅವಳನು್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಬೇಕು; ಊರಿನವರೆಲ್ಲರು ಅವಳನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿ ಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಾನಭಂಗಪಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಆಗಬೇ ಾದ ಶಿ

22 ಾವ ಾದರೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡಿದು್ದ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮತು್ತ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆನೀವುಆದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.
† 22:21 22:21ಅಥ ಾ ತಂದೆಯಮನೆಯಲೆ್ಲೕ.
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23 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಊರೊಳಗೆ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ, 24 ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ
ಊರು ಾಗಿಲಿನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುರುಷನಿಗೂ,
ಊರಲಿ್ಲದು್ದ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೂ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

25 ಆದರೆ ಆ ಪುರುಷನು ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಾತ್ರ
ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. 26ಆಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಾವ ಶಿ ಯೂಆಗ ಾರದು;
ಅವಳಲಿ್ಲ ಮರಣ ಶಿ ಗೆ ಾತ್ರ ಾದ ಅಪ ಾಧವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಕೊಲು್ಲವುದು ಹೇಗೋ ಈ
ಸಂಗತಿಯೂ ಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 27 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಅಡವಿಯಲೆ್ಲೕ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ
ತಪಿ್ಪಸುವವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. 28 ಾರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗದೆ ಇರುವ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಒಬ್ಬನು ಹಿಡಿದು ಸಂಗಮಿಸಿದು್ದ ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ,
29 ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಾನಭಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳ ತಂದೆಗೆ
ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಬದುಕುವ ತನಕ ಅವಳನು್ನ

ಪರಿ ಾ್ಯಗ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಲ ಾಯಿಯಸಂಗನಿಷೇಧ

30 ‡ತಂದೆಗೆಹೆಂಡತಿ ಾದವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲೇ ಾರದು;ಅದು
ತಂದೆಗೆ ಅಪ ಾನಪಡಿಸಿದ ಾ ಾಗುವುದು.

23
ಸಭೆಯಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರ ಾಡುವುದರ ವಿಷಯ

‡ 22:30 22:30 ತಂದೆಯ ಾವುದೇ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ.



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 23:1 lxxviii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 23:10

1 ಬೀಜಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡವರು* ಅಥ ಾ ರಹ ಾ್ಯಂಗವನು್ನ†
ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರ ಾರದು.
2 ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಸಂತತಿಯವರು, ಹತ್ತನೆಯ
ತಲೆಯವ ಾದರೂ ಅವರುಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರ ಾರದು.

3 ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ೕ ಾಬ್ಯ ಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನ
ಸಭೆಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸೇರ ಾರದು. ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು
ಹತ್ತನೆಯ ತಲೆಯವ ಾದರೂ ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರ ಾರದು.
4 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಅ ್ಮೕನಿಯರು
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ೕ ಾಬ್ಯರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನಿಗೆ
ಹಣಕೊಟು್ಟ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮಿನ
ಪೆತೋರ್ ಊರಿನಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರು. 5 ಆದರೂ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಬಿ ಾಮನ ಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಅವನಿಂದ ಾಪವನು್ನ ನುಡಿಸದೆ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿಸಿದನು. 6 ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನ ಾಲವೆ ಾ್ಲ
ಅವರ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ಬಯಸಲೇ ಾರದು.

7 ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸ ಾರದು; ಅವರು
ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಐಗುಪರನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ನಿಷೇಧಿಸ ಾರದು; ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರ ಾ್ಲ.
8ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ತಲೆಯವರು ಯೆಹೋವನ
ಸಭೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು.
ಯುದ್ಧ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯವುನಿಮರ್ಲ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ

9ನೀವು ಶತು್ರಗ ಡನೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಾವ ಅಶುದ್ಧ ಾಯರ್ಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.

10 ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನದಿಂದ ಾವ ಾದರೂ

* 23:1 23:1 ಬೀಜಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ವೀಯರ್ ಾಶ. † 23:1 23:1
ರಹ ಾ್ಯಂಗವನು್ನ ಜನನೇಂದಿ್ರಯ.
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ಅಶುದ್ಧ ಾದರೆ, ಅವನು ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಇರದೆ ಹೊರಗೆ
ಇರಬೇಕು. 11 ಅವನು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿ
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು.
12 ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಾಯ ಾನೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು. 13 ಯುದ್ಧದ ಾ ಾನುಗಳಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು; ನೀವು ಬಹಿಭೂರ್ಮಿಗೆ ಹೋ ಾಗ
ಆ ಸಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಗೆದು ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಬೇಕು.
14 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಸಂಚಾರ ಾಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಾಳೆಯವು
ನಿಮಲರ್ ಾಗಿರಬೇಕು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಶುದ್ಧವೇ ಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾನು.

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಾಸರನು್ನ ದಣಿಗೆ ವಶಪಡಿಸ ಾರದೆಂಬ ವಿಧಿ
15 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಗು ಾಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ

ಅವನನು್ನ ಅವನ ದಣಿಗೆ ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸ ಾರದು. 16 ನಿಮ್ಮ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಸ್ಥಳವು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿದೆ ೕ ಅಲೆ್ಲೕ
ಅವನು ಾಸ ಾಗಿರಬಹುದು; ಅವನನು್ನ ನಿಬರ್ಂಧಪಡಿಸ ಾರದು
ಾಗೂ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಶೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡ ಾರದು.
ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಿಷಿದ್ಧ ಾದದು್ದ

17 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ದೇವ ಾಸಿ ಾಗ ಾರದು;
ಾವ ಪುರುಷನೂ ಅಂತಹ ವೇಶೆ್ಯತನಕೆ್ಕ ಇಳಿಯ ಾರದು.

18 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪುರುಷ ಅಥ ಾ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ
ಸಂ ಾದಿಸಿದಹಣವನು್ನ ಹರಕೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ತರಲೇ ಾರದು. ಈ ಎರಡೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಷಯ.

ಸ್ವದೇಶದವನಿಂದ ಬಡಿ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂಬ ವಿಧಿ
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19 ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ, ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ
ಾವುದ ಾ್ನಗಲಿ ಪರದೇಶದವನಿಗೆ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಡಬಹುದೇ

ಹೊರತು ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೆ ಕೊಡ ಾರದು. 20 ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ
ನೀವು ಸ್ವದೇಶ ಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
ಹರಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ

21 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಅದನು್ನ ತಡ ಾಡದೆ ತೀರಿಸಬೇಕು; ಆತನು ತಪ್ಪದೆ ಅದನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವನು; ತೀರಿಸದೆ ಹೋಗುವುದು ಾಪ. 22 ನೀವು
ಹರಕೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ದೋಷವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; 23 ಆದರೆ ಾಯಿಂದ
ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಯಿಂದ ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡಬೇಕು.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಬೆಳೆಯವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಕ್ರಮ

24 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಹೊರತು ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದು. 25 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಪೈರಿನಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ
ಹೊರತು ಆ ಪೈರಿಗೆ ಕುಡುಗೋಲು ಾಕ ಾರದು.

24
ಪರಿ ಾ್ಯಗ ಾಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪುನಃ ಪರಿಗ್ರಹಿಸ ಾರದು

1 ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ
ಏನೋ ಅವಲಕ್ಷಣವನು್ನ ಕಂಡು ಅವಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡದೆ ಇದ್ದರೆ
ಅವನು ಾ್ಯಗಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 2 ಅವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು. 3 ಆಕೆ ಎರಡನೆಯ ಗಂಡನಿಂದಲೂ
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ತಿರಸ ್ಕರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಾ್ಯಗಪತ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಥ ಾ
ಎರಡನೆಯ ಗಂಡನು ಸತ್ತರೆ, 4 ಆಗ ಅವಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ
ದಲನೆಯ ಗಂಡನು ಅವಳನು್ನ ಪುನಃ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ

ಸಿ್ವೕಕರಿಸ ಾರದು; ಅವಳು ಅಶುದ್ಧ ಾದಳು; ಅವಳನು್ನ ಪುನಃ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ದೋಷವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಅವ ಾಶಕೊಡ ಾರದು.
ಹೊಸ ಾಗಿಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರ ನಿಯಮ

5 ಹೊಸ ಾಗಿ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವನು ಸೈನ್ಯದವರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು; ಾರ ಾದ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸ ಾರದು. ಅವನು ಒಂದು ವಷರ್ದ ವರೆಗೂ
ಬಿಡು ಾಗಿ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ
ಸುಖ ಾಗಿರಲಿ.
ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳುಮತು್ತ ಸು ಾರಣೆಗಳು

6 ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅಧರ್ ಾಗಲಿ
ಒತೆ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು; ಅದು ಜೀವ ಾ ಾರವನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಾ ಾಗುವುದು.

7 ಾವ ಾದರೂ ಸ್ವದೇಶದವ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲನನು್ನ ಕದು್ದ
ಅವನನು್ನ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿ ಾ್ದಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾರಿಬಿಟ್ಟದು್ದ
ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕದ್ದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಂಥ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿಬಿಡಬೇಕು.

8 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು
ಬೋಧಿಸುವಂತೆಯೇ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವುಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 9ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮಿ ಾರ್ಮಳಿಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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10 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಾಲಕೊಡು ಾಗ ಒತೆ್ತಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಹೊರಗೆ
ಇರಬೇಕು. 11 ಾಲತೆಗೆದುಕೊಂಡವನೇ ಒತೆ್ತಯ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. 12 ಅವನು ಕೇವಲ ಬಡತನದಿಂದ ತನ್ನ
ಕಂಬಳಿಯನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತ ಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಮುಣುಗಿ ಾಗ
ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 13 ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು
ಾತಿ್ರ ಮಲಗ ಾರದು; ಅವನು ಅದನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡೇ
ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ ಾ್ಲ; ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹರಸುವನು,
ಮತು್ತ ನೀವು ಾಡಿದು್ದ ಧಮರ್ ಾಯರ್ವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.

14 ನೀವು ಸ್ವದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಬಡ ಕೂಲಿಯವನಿಗೆ
15 ಏನೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡದೆ ದಿನದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ
ಹೊತು್ತಮುಣುಗುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತನ ಾ್ಲ.
ನೀವು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟನು; ಆಗ
ನೀವು ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದೀರಿ.

16ಮಕ್ಕಳ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ತಂದೆಗೂ, ತಂದೆಯ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಮರಣಶಿ ಾಗ ಾರದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಾಪಫಲವನು್ನ
ಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.
17 ನೀವು ಪರದೇಶಿಯ ಅಥ ಾ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ

ವಿಚಾರಿಸು ಾಗ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೀಪುರ್ ಕೊಡ ಾರದು.
ವಿಧವೆಯಿಂದ ಉಡುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಒತೆ್ತಯಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
18 ನೀವೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನೆಂಬುವುದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

19 ನೀವು ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯ ಾಗ ಒಂದು ಸಿವುಡನು್ನ
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ಹೊಲದಲೆ್ಲೕ ಮರೆತುಬಂದರೆ ಅದನು್ನ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗ ಾರದು; ಪರದೇಶಿ, ಅ ಾಥ, ವಿಧವೆ ಇಂಥವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಇರಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 20ಎಣೆ್ಣಯಮರಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಉದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗ ಾರದು; ಮಿಕ್ಕ ಾಯಿಗಳು ಪರದೇಶಿ, ಅ ಾಥ, ವಿಧವೆ
ಇಂಥವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಇರಲಿ. 21 ಾ್ರ ತೋಟದ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಹಕ್ಕ ಾಯ ಾರದು; ಅದು ಪರದೇಶಿ, ಅ ಾಥ,
ವಿಧವೆ ಇಂಥವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಇರಲಿ. 22 ನೀವೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ಾಪಕದಲಿ್ಲರಬೇಕು; ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

25
ಅಪ ಾಧಿಗೆ ಆಗಬೇ ಾದ ಶಿ

1 ಇಬ್ಬರು ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವನನು್ನ ನಿರಪ ಾಧಿ ಎಂದೂ
ತಪು ್ಪಳ್ಳವನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿ ಎಂದೂ ತೀ ಾರ್ನಿಸಬೇಕು. 2ಅಪ ಾಧಿಗೆ
ಪೆಟಿ್ಟನ ಶಿ ತೀ ಾರ್ನ ಾದರೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯು ಅವನನು್ನ
ಮಲಗಿಸಿ, ಅವನ ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಮುಂದೆಯೇಹೊಡಿಸಿಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 3ಪೆಟು್ಟಗಳ ಶಿ ಯುನಲ್ವತ್ತಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಿ್ಚರ ಾರದು. ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊಡಿಸಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವನನು್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ನೀಚನ ಾ್ನಗಿ ಕಂಡಂತೆ
ಆಗುವುದು.

4 ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಾಯಿಯನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು.

ಮೈದುನನಿಂದ ವಂ ಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯ
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5 ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಅಣ್ಣನು
ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಪುರುಷನನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. ಅವಳ ಮೈದುನನು ಅವಳನು್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈದುನಧಮರ್ವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 6 ಅವಳಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು
ಸತ್ತವನ ಮಗನೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ
ಸತ್ತವನ ಹೆಸರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
7 ತಮ್ಮನು ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪರಿಗ್ರಹಿಸದೆ ಹೋದರೆ
ಅವಳು ಊರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಗಂಡನ ತಮ್ಮನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಮೈದುನಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಬೇಕು. 8 ಆಗ ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ವಿಚಾರಿಸಿದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, “ಈಕೆಯನು್ನ
ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳುವಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, 9ಅವನ
ಅತಿ್ತಗೆ ಹಿರಿಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವನ ಕೆರವನು್ನ ಅವನ ಾಲಿನಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ, “ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಸಂ ಾನವನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಥ
ಅವ ಾನ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 10 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಮನೆಯವರಿಗೆ, “ಕೆರವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡವನ
ಮನೆಯವರು” ಎಂದು ಹೆಸರುಂಟಾಗುವುದು.

ಲಜಾ್ಜಹೀನಳಿಗೆ ಆಗಬೇ ಾದ ಶಿ
11 ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ

ಬಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಪರಪುರುಷನ
ಜನನೇಂದಿ್ರಯವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, 12 ಅವನು ಅವಳನು್ನ
ಕನಿಕರಿಸದೆ ಅವಳ ಕೈಯನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಬೇಕು.

ಾ್ಯ ಾರದ ಅಳತೆತೂಕಗಳ ವಿಧಿ
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13 ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಾಗಿರುವ ಎರಡು ವಿಧ ಾದ
ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
14ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಾದ ಎರಡು ವಿಧ ಾದ ಸೇರುಗಳು ಾಗೂ ೕಸ
ಾಡುವ ತೂಕದಕಲು್ಲಗಳುನಿಮ್ಮಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರ ಾರದು. 15ನಿಮ್ಮ

ತೂಕದ ಕಲೂ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಯ ಸೇರೂ ಾ್ಯಯ ಾಗಿಯೇ
ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ.
16 ಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧ ಾದ ಅಳತೆತೂಕಗಳನು್ನ ಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ
17 ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ

ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18ಅವರು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ, ನೀವು ದಣಿದು ಮತು್ತ
ಬಳಲಿ ಾಗ ನಿಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದ ಬಲಹೀನರನು್ನ ಸಂ ಾರ
ಾಡಿದರು. 19 ಆದ ಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿ
ಸುತ್ತಲು ಾವ ಶತು್ರಗಳೂಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಹೆಸರೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೀವು ಾಡಬೇಕು; ಇದನು್ನ
ಮರೆಯ ಾರದು.

26
ಪ್ರಥಮಫಲಗಳ ಸಮಪರ್ಣೆ

1 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸೇರಿ, ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾಗ, 2 ನಿಮ್ಮಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಆತನು
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಹೊಲದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನು್ನ
ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
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ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆದುಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತರಬೇಕು. 3 ನೀವು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಮ ಾ ಾಜಕನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾವುಸೇರಿ ಾ್ದಯಿತೆಂದು ನೀನು ಸೇವಿಸುವದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಈಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
4 ಾಜಕನು ಆ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಯಜ್ಞವೇದಿಯಮುಂದೆ ಇಡುವನು. 5ಆಗ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, “ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ
ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃವು ಗತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ *ಅಲೆ ಾಡು ಾ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನರೊಡನೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರು ಹೆಚಿ್ಚ ಅವರು ಮ ಾಬಲಿಷ್ಠ
ಜ ಾಂಗ ಾದರು. 6ಐಗುಪರು ನಮ್ಮನು್ನ ಉಪದ್ರವಪಡಿಸಿ, ಾಧಿಸಿ,
ನಮಿ್ಮಂದ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 7 ಆಗ ಾವು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಡ ಾಗಿ ಆತನು
ನಮ್ಮ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನೂ್ನ, ಕಷ್ಟವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಉಪದ್ರವವನೂ್ನ ನೋಡಿದನು. 8 ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನೂ್ನ,
ಶಿ ಾಹಸ್ತವನೂ್ನ, ಮ ಾಭೀತಿಗಳನೂ್ನ, ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರ ೕಗಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. 9ಅವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಕರೆತಂದು ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 10 ಆದುದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನು್ನ ಾವು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ, ಅದನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು.
11ಆತನು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಉಂಟು ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಿ ಾಗಿ ನೀವೂ, ಲೇವಿಯರೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
* 26:5 26:5ಅಥ ಾ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತ.
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ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶಿಗಳೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಿರಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಮೂರನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಕ್ರಮ

12 ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗುಂಟಾದ ಆ ಾಯದ ದಶಮ ಾಗವನು್ನ ನೀವು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ,
ಪರದೇಶಿಗಳೂ, ಅ ಾಥರು ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರೂ ಊಟ ಾಡಿ
ಸಂತೋಷ ಾಗಿರುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕ ಾ್ಲ.
13 ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ,
“ ಾವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರು,
ಪರದೇಶಿಗಳು, ಅ ಾಥರು, ವಿಧವೆಯರು ಇಂಥವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ
ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮೀರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮರೆಯಲೂ ಇಲ್ಲ.
14 ಾವುಸತ್ತವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದುಃಖಿಸುವ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ ಏನೂ
ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ; ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಲಿಲ್ಲ; ಸತ್ತವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಅದರಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತಿನಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

15 ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಕೆಳಗಿರುವ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ, ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ
† ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಾಡಿ,
ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ದೇವರೇ” ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು.
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

16 ಈ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
† 26:15 26:15 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
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ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ,
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು.
17 ನಮಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವ ಾಗಿರುವನೆಂದೂ, ಆತನು ಹೇಳಿದ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು,

ಆತನ ಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಡುವೆವುಎಂದು ನೀವುಈಗ ಒಡಂಬಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
18ಯೆಹೋವನೋ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಇವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅನುಸರಿಸುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ
19 ಸ್ವಕೀಯಜನ ಾಗಿ ಇರುವರೆಂದೂ, ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಬೇರೆ
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಕೀತಿರ್ ಮತು್ತ
ಘನ ಾನಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನೆಂದೂ ಇವರು ನನ್ನ ಾತಿನ
ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಮೀಸ ಾದ
ಜನ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

27
ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತಸಬೇ ಾದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಕ್ಯಗಳು

1 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರ ಸಹಿತ ಜನರಿಗೆ,
“ ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟು ಾಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಿ ಾವು
ಾಡಿಸಬೇಕು. 3 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ * ಾಲೂ ಮತು್ತ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟು ಾಗ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ದೊಡ್ಡ
ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. 4 ನೀವು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ

* 27:3 27:3 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
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ಾಟಿದ ನಂತರ ಾನು ಈಗ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಏ ಾಲ್
ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಿ ಾವು ಾಡಿಸಬೇಕು.

5 “ಅಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ನೀವು
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 6 ಉಳಿ
ಮುಂ ಾದದ್ದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸದೆ ಹುಟು್ಟಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 7 ಅಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಸಹಭೋಜನ ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು. 8 ನೀವು ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಈ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

9 ೕಶೆ, ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೊಡನೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಾಗಿದು್ದ ಕೇಳಿರಿ,
ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ.
10 ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವಿಧೇಯರಿಗೆ ಾಪಗಳು

11 ೕಶೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ನೀವು
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾಗ ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ,ಯೆಹೂದ,

ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ೕಸೇಫ್ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಎಂಬಈಕುಲಗಳವರು
ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. 13ರೂಬೇನ್, ಾದ್, ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ಾನ್
ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಎಂಬ ಈ ಕುಲಗಳವರು ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಾ ೕಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು.

14 “ಲೇವಿಯರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ,
15 ‘ಶಿಲಿ್ಪಯ ಕೆಲಸ ಾಗಿರುವ ಮರದ ವಿಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಲೋಹವಿಗ್ರಹ
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಂಡವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ‘ಆಮೆನ್’ ”ಅನ್ನಬೇಕು.

16 “ಲೇವಿಯರು, ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತನು”ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್”ಅನ್ನಬೇಕು.
17 “ಅವರು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಗಡಿಮೇರೆಯನು್ನ ಮೀರಿಬಂದವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು, “ಆಮೆನ್”ಅನ್ನಬೇಕು.
18 “ಅವರು, ಕುರುಡರಿಗೆ ಾರಿತಪಿ್ಪಸಿದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತನು”

ಎಂದು ಹೇಳಲು, “ಆಮೆನ್”ಅನ್ನಬೇಕು.
19 “ಅವರು, ಪರದೇಶಿ, ಅ ಾಥ, ಇವರ ಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಬಿಟು್ಟ

ತೀಪುರ್ಹೇಳಿದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ,
“ಆಮೆನ್”ಅನ್ನಬೇಕು.

20 “ಅವರು, ಮಲ ಾಯಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿ ತಂದೆಗೆ
ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್”ಅನ್ನಬೇಕು.

21 “ಅವರು, ಪಶುಸಂಗಮ ಾಡಿದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್”ಅನ್ನಬೇಕು.

22 “ಅವರು, ತಂದೆಯ ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಾಯಿಯ
ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಸಂಗಮಿಸಿದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್”ಅನ್ನಬೇಕು.

23 “ಅವರು,ಅತೆ್ತಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತನು”ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್”ಅನ್ನಬೇಕು.

24 “ಅವರು, ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತನು”
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್”ಅನ್ನಬೇಕು.

25 “ಅವರು, ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ
ಕೊಂದವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತನು” ಎನ್ನ ಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಆಮೆನ್”
ಅನ್ನಬೇಕು.
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26 “ಅವರು, ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಡಂಬಟು್ಟ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರುವವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ,
“ಆಮೆನ್”ಅನ್ನಬೇಕು.

28
ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಸಿಕು ್ಕವ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

1 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ
ಕೇಳಿ, ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ, ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವನು. 2 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಡೆದರೆ ಈ
ಶುಭಗಳೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವವು. ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ:

3 ನಿಮಗೆ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು. 4 ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ,
ವ್ಯವ ಾಯಗಳಿಗೂ, ದನ, ಕುರಿ ಮುಂ ಾದ ಪಶುಗಳಿಗೂ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು. 5 ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
*ಕೊಣವಿಗೆಗಳಿಗೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು. 6 ನೀವು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಒಳಗೆ ಬರು ಾಗಲೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು.

7 ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು; ಅವರು ಒಂದೇ
ಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದರೂ ಏಳು ಾರಿಗಳಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವರು.

8 ನಿಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಫಲ ಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ಉಂಟು ಾಡುವನು.

* 28:5 28:5 ಹಿಟು್ಟ ಾದುವ ಬೋಗುಣಿ.
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9 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಆತನು ಹೇಳಿದ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದರೆ,ಆತನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಮೀಸ ಾದ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾ್ಥಪಿಸುವನು.
10 ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಜನರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

11 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ
ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನ, ಪಶು
ಮತು್ತ ವ್ಯವ ಾಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.
12 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಜಲನಿಧಿಯನು್ನ ತೆರೆದು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಾಗೆ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯವ ಾಯವು ಫಲಭರಿತ ಾಗುವಂತೆ ಾಫಲ್ಯತೆ
ಉಂಟು ಾಡುವನು. ನೀವು ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಾಲಕೊಡುವಿರೇ
ಹೊರತು ಾಲತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

13 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನೕ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ
ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನವ ಾಗಿರುವಿರೇ ಹೊರತು
ಇತರರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಅಥ ಾ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗದೆ,

ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆದರೆ ಆತನು ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧೀನ ಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಶಿರಸ್ಸ ಾ್ನಗಿಯೇ ಾಡುವನು.

ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದಉಂಟಾಗುವ ಾಪಗಳು
15 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಾಪಗಳು ನಿಮಗೆ
ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವವು:
16 ನಿಮಗೆ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಪ

ಉಂಟಾಗುವುದು. 17 ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕೊಣವಿಗೆಗಳಿಗೂ
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ಾಪ ಉಂಟಾಗುವುದು. 18 ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನ, ವ್ಯವ ಾಯ, ದನ
ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಾಪ ಉಂಟಾಗುವುದು. 19 ನೀವು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗು ಾಗಲೂ, ಒಳಗೆ ಬರು ಾಗಲೂ ಾಪಉಂಟಾಗುವುದು.

20 ನೀವು ದುನರ್ಡತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಪತು್ತ, ಕಳವಳ, ಾಪ
ಇವುಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾಶ ಾಡುವನು.
21 ಾ್ಯಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡಿ, ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡುವನು. 22ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕ್ಷಯರೋಗ, ಚಳಿಜ್ವರ, ಉರಿತ, ಉಷ್ಣಜ್ವರಗಳಿಂದಲೂ, ದೇಶವನು್ನ
† ಾಮದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಾಡಿನ ಬಿಸಿ ಾಳಿಗಳಿಂದಲೂ
ನರಳುವಂತೆ ಾಡುವನು. ನೀವು ಾಯುವ ತನಕ ಇವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೆನ್ನತು್ತವವು. 23ಮೇಲೆ ಆ ಾಶವುಮಳೆಸುರಿಸದೆ ಾಮ್ರದಂತೆಯೂ
ಮತು್ತ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯು ಬೆಳೆಕೊಡದೆ ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೂ ಇರುವವು.
24 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಧೂಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉಸುಬನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವನು;
ಅದುದರಿಂದನೀವು ಾಶ ಾಗಿಹೋಗುವಿರಿ. 25ನೀವುಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಸೋಲನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು; ನೀವು
ಒಂದೇ ಾರಿಯಿಂದ ಅವರೆದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏಳು ಾರಿಗಳಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ. ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳವರೂ ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ಬೆರ ಾಗುವರು. 26 ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳು ಪ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಡು
ಮೃಗಗಳಿಗೂ ಆ ಾರ ಾಗುವವು; ಅವುಗಳನು್ನ ಬೆದರಿಸುವವರು
ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
27 ಐಗುಪರ ಹುಣು್ಣ, ಾವು, ತುರಿಕಜಿ್ಜ ಮುಂ ಾದ
ಾಸಿ ಾಗದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಧಿಸುವನು. 28 ಚಿತ್ತಭ್ರಮಣೆ, ಕುರುಡುತನ, ಮನೋವಿಸ್ಮಯ
ಇವುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುವನು. 29 ನೀವು
† 28:22 28:22ಅಥ ಾ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ.
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ಕುರುಡರಂತೆ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೂ ಕತ್ತ ಾಯಿತೆಂದು ತಡವರಿಸು ಾ್ತ
ಇರುವಿರಿ; ನೀವು ಾಡುವ ಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನ್ಯರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೀಡಿಸು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವರು; ತಪಿ್ಪಸುವವರು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
30 ನೀವು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಾನಭಂಗಪಡಿಸುವನು; ನೀವು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ

ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಾಸ ಾಡುವನು;ನೀವು ಾಡಿಕೊಂಡ ಾ್ರ ತೋಟದ
ಬೆಳೆಯು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 31 ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ಕೊಯು್ಯವರು; ಅವುಗಳ ಾಂಸವು ನಿಮಗೆ
ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗುವರು. ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಆಡುಮತು್ತ ಕುರಿಗಳುಶತು್ರಗಳ ಾ ಾಗುವವು.
ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಕರು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 32ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಹಿಡಿದು ಅನ್ಯರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸುವರು;
ನೀವು ಹಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವರನು್ನ ಾಣಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸು ಾ್ತ
ಕಂಗೆಡುವಿರಿ; ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೇನೂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 33ನಿಮಗೆ
ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲದ ಜ ಾಂಗದವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಕ ಾ್ಟಜಿರ್ತವನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು. ನೀ ಾದರೋ
ಾ ಾಗಲೂ ಹಿಂಸೆಗೂ ಬ ಾ ಾ್ಕರಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿ, 34 ನಿಮ್ಮ

ಮುಂದೆನಡೆಯುವಸಂಗತಿಗಳದೆಸೆಯಿಂದಹುಚ್ಚ ಾಗಿಹೋಗುವಿರಿ.
35 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಣ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,

ತೊಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅಂ ಾಲು ದಲುಗೊಂಡು ನಡುನೆತಿ್ತಯ
ವರೆಗೂ ಾಸಿ ಾಗದ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಾಧಿಸುವನು.
36ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಜ ಾಂಗದವರ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನಮತು್ತ ನೀವುನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವಅರಸರನೂ್ನ
ಒಯು್ಯವನು; ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಮರದ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ
ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಸೇವಿಸುವಿರಿ. 37ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವ
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ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಭೀಕರತೆಗೂ, ಾದೆಗೂ ಮತು್ತ ಪರಿ ಾಸ್ಯಕೂ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.

38 ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ್ದರೂ ಮಿಡತೆಯ
ದಂಡುಬಂದುಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವುದರಿಂದನಿಮಗೆದೊರೆಯುವ
ಬೆಳೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಾಗುವುದು. 39 ನೀವು ಾ್ರ ವ್ಯವ ಾಯವನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಾಡಿದರೂಅದರಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹುಳಗಳೇ ತಿಂದು ಾಕುವುದರಿಂದ

ನೀವು ಅದರ ಾರವನು್ನ ರುಚಿನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 40 ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳು ಎಷಿ್ಟದ್ದರೂ ಅವುಗಳ
ಾಯಿಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮೈಗೆ
ಹಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 41 ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು
ಎಷು್ಟ ಹುಟಿ್ಟದರೂ ಅವರು ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 42 ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳೂ ಮತು್ತ
ಪೈರುಗಳೂ ಮಿಡತೆಯ ಾ ಾಗುವವು. 43 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯರು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಬರುವರು; ನೀ ೕ
ಕಡಿಮೆ ಾಗು ಾ್ತ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬರುವಿರಿ. 44 ಅವರು ನಿಮಗೆ
ಾಲಕೊಡುವರೇ ಹೊರತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವಿರಿ;ಅವರು ನಿಮಗೆ ಶಿರ ಾ್ಸಗುವರು.

45 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆಯೂ, ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆಯೂ ಹೋದುದರಿಂದ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಅಶುಭಗಳು ನಿಮಗೆ
ಾ್ರಪ್ತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು ಕಡೆಗೆ ಾಶ ಾಡುವವು.

46 ಇವು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ರಪ್ತ ಾಗು ಾ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೆರಗನೂ್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವವು.

47 ನಿಮಗೆ ಸವರ್ಸಮೃದಿ್ಧಯುಂಟಾದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹ ಾರ್ನಂದಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಸೇವಿಸದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ, 48 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
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ಬರ ಾಡುವನು; ಆಗ ನೀವು ಹಸಿವೆ, ಾ ಾರಿಕೆಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಬಟೆ್ಟಯೂ ಮತು್ತ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಆ ಶತು್ರಗಳಿಗೇ
ಸೇವಕ ಾಗಬೇ ಾಗುವುದು. ‡ಯೆಹೋವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ
ಹೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. 49ರಣಹದು್ದ ಹೇಗೆ ದೂರದಿಂದ
ಾರಿಬರುವುದೋ ಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವ
ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡುವನು. 50 ಆ ಜ ಾಂಗದವರು ಕೂ್ರರಮುಖವುಳ್ಳವ ಾಗಿ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ವೃದ್ಧರೆಂದು ಮ ಾರ್ದೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಚಿಕ್ಕವರೆಂದು ಕನಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 51 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ಾನ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ,
ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ, ಎಣೆ್ಣಯ ಾ್ನಗಲಿ, ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ
ಸಂ ಾನವ ಾ್ನಗಲಿ ಉಳಿಸದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡುವರು. 52 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಅವರು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ,
ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎತ್ತರ ಾದ ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಡುವರು. 53 ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಕ ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನವನೆ್ನೕ
ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ. 54 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಮೃದುಸ್ವ ಾವಿಯೂ ಮತು್ತ ಸೂಕ್ಷ ್ಮಗುಣವುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವ
ಸಹೋದರನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ, ಪಿ್ರೕತಿಯ ಹೆಂಡತಿ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು. 55 ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಕ ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವ
ಾಲದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಏನೂ ಉಳಿಯದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಾಂಸವನು್ನ ಾನೇ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ, ಾ್ರಣಪಿ್ರಯ ಾದ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮತು್ತ ಉಳಿದ

‡ 28:48 28:48ಅಥ ಾ ಶತು್ರಗಳು.
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ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಂಡವನಂತೆ ನಟಿಸು ಾ್ತ ಆ ಾಂಸದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡದೆ ಹೋಗುವನು. 56 ಶತು್ರಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಹಿಂಸಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೋಮಲತೆಯ ಮತು್ತ ಅತಿಸೂಕ್ಷ ್ಮತೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಂ ಾಲನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಇಡದವ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ಾಗಿ, ನರಳು ಾಗ 57 ಾನು ಆಗಲೇ ಹೆತ್ತ
ಮಗುವಿನ ಾಂಸವನೂ್ನ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ೕಚಿಸಿ,
ಾ್ರಣಪಿ್ರಯ ಾದ ಗಂಡನಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವಳು.
58 ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ

ನೀವು ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಮ ಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅದು್ಭತ ಾಮದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ, 59 ಆತನು
ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ದೀಘರ್ ಾಲವಿರುವ
ಬಹುಭಯಂಕರ ಾದ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು.
ಬಹು ಾಲದವರೆಗೂ ಾಸಿ ಾಗದ ೕರ ಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಧಿಸುವನು. 60 ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ
ರೋಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವನು; ಅವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರುವವು. 61 ಇಷು್ಟ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯದೆ ಇರುವ ವಿಧವಿಧ ಾದ
ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾ್ಯಧಿಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. 62 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿರುವ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಡದೆ
ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವಿರಿ. 63 ಹೇಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ,
ಹೆಚಿ್ಚಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷಪಡು ಾ್ತನೋ ಾಗೆಯೇ ಆಗ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಾಶ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ನೀವು
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ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಕುವನು. 64 ಭೂಮಂಡಲದ ಚತುದಿರ್ಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಚದರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನಿಮ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿ ಾಗಲಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಮರದ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಕಲಿ್ಲನ
ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸುವಿರಿ. 65 ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಾವ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ

ಅಂ ಾಲಿಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಡುಗುವ
ಹೃದಯವುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ, ದಿಕು ್ಕತೋರದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟವ ಾಗಿಯೂ,
ಮನಗುಂದಿದವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು.
66 ಬದುಕುವೆ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅನು ಾನಪಟು್ಟ
ನೀವು ಹಗಲಿರುಳು ಾ್ರಣಭಯದಲಿ್ಲರುವಿರಿ; ಾ್ರಣದ ಮೇಲಣ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟೕಬಿಡುವಿರಿ. 67 ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ಾ್ರಣಭಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದರಿಂದಲೂ ನೀವು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ,
“ಅ ್ಯೕ, ಅ ್ಯೕ ಾಯಂ ಾಲ ಾ ಾಗ ಬರುವುದೋ”
ಎಂದೂ, ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ, “ಅ ್ಯೕ, ಅ ್ಯೕ! ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಾ ಾಗ ಬರುವುದೋ” ಎಂದು ಕೊರಗುವಿರಿ. 68 ನೀವು

ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಡಗುಗಳನೆ್ನೕರಿಸಿ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿಹೋಗ ಾಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವುಶತು್ರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಸ ಾಸಿಯರ ಾ್ನಗಿ ಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೂ
ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
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1 ಯೆಹೋವನು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಾಡಿದ
ನಿಬಂಧನೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನು ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರೊಡನೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯವಚನಗಳು.
2 ೕಶೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕರೆದು, “ಯೆಹೋವನು

ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಮುಂದೆ ಫರೋಹನಿಗೂ,
ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ ಮತು್ತ 3 ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ
ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಮ ಾಪರಿಶೋಧನೆ, ಉ ಾ್ಪತ

ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡೇ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4ಆದರೂ
ಗ್ರಹಿಸುವ ಬುದಿ್ಧ, ನೋಡುವ ಕಣು್ಣ ಮತು್ತ ಕೇಳುವ ಕಿವಿ ಇವುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ನಲ್ವತು್ತ
ವಷರ್ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಉಡುಪು ಹರಿಯಲಿ್ಲಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಾಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೆರ ಾಗಲಿ ಸವೆದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ; 6 ನೀವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ,
ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಾವ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು. 7 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನೂ, ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ
ಓಗನೂ ನ ್ಮಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರ ಾಗಿ ಾವುಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದೆವು. 8 ಅವರ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ, ಾದ್ಯರಿಗೂ ಾಗು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟೆ್ಟವಷೆ್ಟ. 9ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು; ಆಗ ನೀವು ನಡಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜಾಣ ಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದುವಿರಿ. 10 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಪುರುಷರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನರು, ಗೋತ್ರದವರು, ಹಿರಿಯರು,
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ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, 11 ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯ ಾದ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಒಡೆಯುವವರು ಮತು್ತ ನೀರು ಸೇದುವವರು
ಮುಂ ಾದ ಆಳುಗಳು, 12 ಹೀಗೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಈ ಹೊತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, 13 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್
ಮತು್ತ ಾಕೋಬರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನಗೆ
ಸ್ವಕೀಯಜನರ ಾ್ನಗಿಯೂ, ತನ್ನನು್ನ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ.
14 “ಆತನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೇವಲ ನ ್ಮಡನೆ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನ ್ಮಡನೆ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ
ಹುಟು್ಟವ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೊಡನೆಯೂ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾದ
ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 16 ಾವು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದೂ್ದ ಾಗೂ ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಾಟಿಬಂದದೂ್ದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 17 ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಆಚಾರಗಳನೂ್ನ ಾಗು
ಅವರು ಮರ, ಕಲು್ಲ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರ ಇವುಗಳಿಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡುಪೂಜಿಸುವ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
18 “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಾವ ಕುಲ ಾಗಲಿ,
ಕುಟುಂಬ ಾಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾಗಲಿ, ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಲೇ
ಾರದು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ವಿಷದ ಬಳಿ್ಳಯ ಬೇರೂ ಇರ ಾರದು.

19 ಾಪದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾವ ಾದರೂ
ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ ಾನು ಹಟವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವಿಧೇಯ ಾದರೂ ನನಗೆ
ೕಮ ಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು’ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹಿಗ್ಗ ಾರದು.
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ಾಗೆ ಾಡುವವನು ದೋಷಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಿಗೂ
ಾಶನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 20 ಯೆಹೋವನು
ಅಂಥವನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಬಹಳ ಮ ಾಕೋಪದಿಂದ, ತನ್ನ
ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಾ ೕಕಿ್ತಗಳಿಗೂ ಅವನನು್ನ ಗುರಿಪಡಿಸಿ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವನು. 21ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರುವವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ
ಾಪಗಳು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಲೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದ *ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ದಂಡಿಸುವನು.

22 “ಮುಂದೆ ಹುಟು್ಟವ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ
ದೇ ಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅನ್ಯರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ಉಂಟು ಾಡಿದ ರೋಗ ಮತು್ತ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. 23 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವು ಾವ ವ್ಯವ ಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಹು ಾ್ಲದರೂ ಬೆಳೆಯದೆ,
ಾಳುಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಾಣುವರು. ಯೆಹೋವನು ಕೋಪ ಮತು್ತ
ರೋಷದಿಂದ ಕೆಡವಿದ ಸೊದೋಮ್ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ,ಅ ಾ್ಮ ಮತು್ತ
ಚೆಬೋಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದೇಶದಂತೆ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗಿ,
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗಂಧಕ ಉಪು ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು, 24 ‘ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಇಂಥ
ಕೋ ಾಗಿ್ನಗೆ ಾರಣವೇನಿದಿ್ದೕತು?’ ಎಂಬು ಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವರು.
25 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, ‘ಈ ದೇಶದವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಅವರೊಡನೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರುಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು.
26ಅವರು ತಮಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡದೆಯೂ ಮತು್ತ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದ
ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 27 ಯೆಹೋವನು
ಅವರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಾಡಿ, ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ

* 29:21 29:21ಅಥ ಾ ಅವನನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿ ಾಡುವನು.
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ಾಪಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದನು. 28 ಅವನು
ಮ ಾಕೋ ೕದೆ್ರೕಕದಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ,
ಈಗ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಂತೆ ದೇ ಾಂತರದಲಿ್ಲ ಾಕಿಬಿಟ್ಟನು’
ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು.

29 “ರಹಸ್ಯ ಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನವು;
ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಾದವುಗಳು ಸ ಾ ನಮ್ಮ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಾ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಈ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇ ಾದ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.”

30
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ

ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು
1 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂ ಮತು್ತ
ಾಪವೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸಿರುವದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನೀವುಇವುಗಳನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು, 2 ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬಂದು, ಾನು
ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ
ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, 3 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಿಂದ ಪುನಃ ಕೂಡಿಸುವನು. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ
ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವನು. 5 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿ, ನಿಮಗೆ
ಮೇಲನು್ನಂಟು ಾಡಿ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
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ಹೆಚಿ್ಚಸುವನು. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಸುನ್ನತಿ ಾಡುವನು. ಆಗ
ನೀವು ಆತನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡುವನು.
8 ನೀ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಪುನಃ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ,
ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆ ಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವಿರಿ.

9 ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನ, ಪಶು
ಮತು್ತ ವ್ಯವ ಾಯಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ
ಸಫಲಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. 10 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಈ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ
ಹೃದಯದಿಂದಲೂಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಆತನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ತಿರುಗಿ
ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ನಿಮಗೆಮೇಲನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು.

ಜೀವಮರಣಗಳ ಆಯೆ್ಕ
11 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವು ನಿಮಗೆ

ಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟ ಾದದು್ದ ಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅ ಾಧ್ಯ ಾದದೂ್ದ ಅಲ್ಲ. 12 ಇದು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಾತಲ್ಲ. “ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಮೇಲಣ ಲೋಕವನು್ನ ಏರಿ ಅದನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಷು್ಟ ಶಕ್ತರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ?
ಇದ್ದರೆ ಾವು ಕೇಳಿ ಕೈಕೊಂಡೇವು” ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಅವ ಾಶವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 13 ಮತು್ತ “ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ
ಇರುವ ಾತಲ್ಲ. ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಷು್ಟ ಶಕ್ತರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ?
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ಇದ್ದರೆ ಾವು ಕೈಕೊಂಡೇವು” ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವೇನೂ
ಇಲ್ಲ. 14 ಈ ಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ; ಇದು
ನಿಮ್ಮ ಾಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ; ಇದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶವುಂಟಷೆ್ಟ.

ಶುಭವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ೕಶೆ ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
15 “ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಾನು ಜೀವ ಮತು್ತ ಶುಭಗಳನೂ್ನ
ಾಗೂ ಮರಣ ಮತು್ತ ಅಶುಭಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 16 ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಆತನು
ಹೇಳಿದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಬದುಕಿಕೊಂಡು ಹೆಚು್ಚವಿರಿ; ಮತು್ತ
ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
17 ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ
ಮರುಳುಗೊಂಡವ ಾಗಿ,ಇತರದೇವರುಗಳನು್ನಪೂಜಿಸಿ,ಸೇವಿಸಿದರೆ,
18 ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಇರದೆ ಾಶ ಾಗಿಯೇ
ಹೋಗುವಿರೆಂದು ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
19 ಾನು ಜೀವ ಮತು್ತ ಮರಣಗಳನೂ್ನ ಾಗು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಮತು್ತ
ಾಪಗಳನೂ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಇದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿ
ಮತು್ತ ಆ ಾಶಗಳು ಾ ಗ ಾಗಿರಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
20 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಆತನ ಾತಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ, ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರಿ. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ ಾಕೋಬರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಬಹು ಾಲ ಇರುವುದಕೂ್ಕ ಆತನೇ ಆ ಾರ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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31
ೕಶೆಯಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿಯೆಹೋಶುವನು

1 ೕಶೆ ಹೋಗಿ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಈಗ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸುವುದು ಇನು್ನ ನನಿ್ನಂ ಾಗದು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,
‘ನೀನು ಈ ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟ ಾರದು’ ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 3 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು; ಆತನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಶ ಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ನಿಮ್ಮ ಾಯಕ ಾಗಿ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗುವನು. 4 ಯೆಹೋವನು ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಓಗರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ, ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿದಂತೆ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಅವರ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಶಪಡಿಸುವನು. 5 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ ಾಜಯಪಡಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ನೀವು ಶೂರ ಾಗಿ
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇರಿ; ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡಇರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ;ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7ಆಗ ೕಶೆಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಕರೆದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮುಂದೆ
ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಇವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಇವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಶೂರ ಾಗಿ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು;

8 ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು; ಆತನೇ ನಿನ್ನ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 31:9 cvi ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 31:14

ಸಂಗಡ ಇರುವನು; ನಿನ್ನನು್ನ ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;ಅಂಜಬೇಡ, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಾವಜರ್ನಿಕ ಾಗಿ ಓದಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
9 ೕಶೆ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಬರೆದು ಯೆಹೋವನ

ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವ ಲೇವಿಯ ಾದ
ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.

10 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಪ್ರತಿ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಪೂತಿರ್ ಾ ಾಗ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂವತ್ಸರದ ನೇಮಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ 11 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಕೂಡಿಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಈ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಓದಬೇಕು. 12 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ,
ಪುರುಷರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವರು. 13ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಕೇಳಿ
ನೀವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನುಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
14 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಾಯಬೇ ಾದ ದಿನಗಳು

ಸಮೀಪ ಾದವು, ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
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ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು; ಆಗ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋಶುವನೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 15 ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿದನು; ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು ೕಶೆ ರಚಿಸಬೇ ಾದ ಾಕ್ಷ ್ಯಗೀತೆ

16 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಪೂವಿರ್ಕರಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ
ಮೇಲೆ ಈ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ಅವರೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾವು ಹೋಗುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು. 17 ಆಗ
ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಲುಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂ ಾರಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವರು; ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳೂ ಾಗು ವಿಪತು್ತಗಳೂ
ಅವರಿಗೆಒದಗುವವು. ಆಗಅವರು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದುದರಿಂದಲೇಈವಿಪತು್ತಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮಗೆಸಂಭವಿಸಿತ್ತಲ್ಲ’
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು. 18ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಹಳ ದು ಾ ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಾನು ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿರುವೆನು.
19 “ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಈ ಪದ್ಯವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡು

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪದ್ಯವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಾಯಿ ಾಠ ಾಡಿಸು. 20 ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇವರು ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿಯೇ ಇವರು ಈಗಲೂ
ಾಡುವ ದು ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ಇವರ

ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದಂತೆ * ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
* 31:20 31:20 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
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ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಇವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಊಟ ಾಡಿಕೊಬಿ್ಬದವ ಾ ಾಗಇತರದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ,
ಸೇವಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾ್ಸರ ಾಡಿ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರುವರು.
21ಅನಂತರ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳೂ ಮತು್ತ ವಿಪತು್ತಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ
ಈ ಪದ್ಯವು ಇವರ ಸಂತತಿಯವರ ಾಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅವರ
ಮುಂದೆ ಾ ಕೊಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದ ಾರಣ
ೕಶೆ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಈ ಪದ್ಯವನು್ನ ಬರೆದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ

ಕಲಿಸಿದನು.
23 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,

“ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನೇ
ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು; ಆದುದರಿಂದ ಶೂರ ಾಗಿ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು;
ಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಅವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
24 ೕಶೆ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಗ್ರಂಥರೂಪ ಾಗಿ

ಬರೆದು ಪೂರೈಸಿ ಾಗ, 25 ಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವ ಲೇವಿಯರಿಗೆ, 26 “ನೀವು ಈ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಡಿರಿ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ಅಲಿ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾ ಕೊಡುವು ಾಗಿರಲಿ. 27 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಟ ಾರಿಗಳು,
ಆ ಗೆ ಒಳ ಾಗದವರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಾನು
ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರು ಾಗಲೇ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಿ್ದೕರಿ; ಾನು ಹೋದ ತರು ಾಯ ನೀವು ಪುನಃ
ಬೀಳುವುದು ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶ್ಚಯ. 28 ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ,
ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿರಿ; ಾನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಗ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಭೂಮಿ ಮತು್ತ ಆ ಾಶಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವೆನು. 29 ಾನು
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ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ಾನು ಬೋಧಿಸಿದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತಪಿ್ಪಹೋಗುವಿರೆಂದೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ನೀವು

ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ ದು ಾಚಾರಿಗ ಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಪತು್ತಗಳು
ಉಂಟಾಗುವವೆಂದೂ ಾನು ಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಯ ಗೀತೆ
30 ಆಗ ೕಶೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೆ

ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು.

32
1ಆ ಾಶಮಂಡಲವೇ, ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಭೂಮಂಡಲವೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು.
2 ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು ಹಸಿಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸುರಿಯುವ

ಮಳೆಯತುಂತುರುಗಳಂತೆ ತಣ್ಣಗಿರುವುದು;
ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯು ಮಂಜಿನಂತೆಯೂಮತು್ತ ಾಯಿಪಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ

ಬೀಳುವ ಹದಮಳೆಯಂತೆಯೂಹಿತ ಾಗಿರುವುದು.
3 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಾಮಮಹತ್ವವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು;

ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಮ ಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು
ಕೊಂ ಾಡುವೆನು.

4 ನಮಗೆ ಶರಣ ಾದ ದೇವರು ಾಡುವ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾವ
ಕುಂದೂ ಇಲ್ಲ; ಆತನು ನಡೆಸುವುದೆ ಾ್ಲ ಾ್ಯಯ;

ಆತನು ನಿವರ್ಂಚಕ ಾದ ನಂಬಿಗಸ್ತ ದೇವರು, ನೀತಿಯುಳ್ಳವನೂ
ಮತು್ತ ಯ ಾಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

5 ಆದರೆ ಅವರು ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ; ಇದು ಅವರ ದೋಷವು;
ಅವರು ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಮೂಖರ್ಜಾತಿಯವರು.

6 ದು ಾಚಾರಿಗಳಿ ಾ, ಅವಿವೇಕಿಗಳಿ ಾ, ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬಹುದೇ?

ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ಥಪಿಸಿದನಲ್ಲವೇ.
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7 ಪೂವರ್ ಾಲವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ಜರ
ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸುವರು;
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ವಿವರಿಸುವರು.

8ಹೇಗೆಂದರೆ, “ಪ ಾತ್ಪರ ಾದ ದೇವರು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಟಾ್ಟಗ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಾ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಒಂದೊಂದು
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು.

9 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾತ್ರ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವಂತ ಜನ ಾದರು.
ಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರು ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆ ಾದರು.

10ಆತನು ಶೂನ್ಯವೂಮತು್ತ ಭಯಂಕರವೂಆಗಿರುವ
ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಗು ಾಣಿಯಂತೆ

ಆವರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ಾ ಾಡಿದನು.
11ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಗೂಡಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ,
ಅವುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ

ಚಾಚಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಸಂರ ಸಿದನು.

12 ಾವ ಅನ್ಯದೇವರೂ ಇಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಅವರನು್ನ
ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

13 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಎತ್ತರ ಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ
ಹತಿ್ತಸಿ

ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವ ಾಯ ವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ,
ಬಂಡೆಯಿಂದಜೇನೂಮತು್ತ ಗಿರಿಯಿಂದಎಣೆ್ಣಯೂದೊರೆಯುವಂತೆ

ಾಡಿದನು.
14ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಆಕಳಿನ ಸರು, ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಾಲು, ಕೊಬಿ್ಬದ

ಕುರಿ ಟಗರುಗಳ ಾಂಸವು,
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ಾ ಾನ್ ಸೀಮೆಯ ಉತ್ತಮಪಶುಗಳು, ಹೋತಗಳು, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ಗೋದಿ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾನ ಾ ್ಕಗಿ ಾ್ರ ಯರಸವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟದೂ್ದ;

ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.”
15ಆದರೆ *ಯೆಶುರೂನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಂದು, ಕೊಬಿ್ಬ,
ತನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವನು್ನ

ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು.
16ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು;
ನಿಷಿ ಾ್ಧಚಾರಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿಸಿದರು.
17ದೇವರೇ ಅಲ್ಲದ ಕ್ಷುದ್ರದೇವತೆಗಳಿಗೂ,ಪೂವಿರ್ಕರು ಭಜಿಸದೆ ಇದ್ದ
ಮತು್ತ ತಮಗೆ ದಲಿನಿಂದಲೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದೆ ಇರುವ
ನೂತನದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಬಲಿಯನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು.
18 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ ತಂದೆಯಂತಿರುವ

ಶರಣನನು್ನ ನೀವು ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ;
ಹೆತ್ತ ಾಯಿಯಂತಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಿ.
19 ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಬೇಸರಗೊಂಡನು;
ತನ್ನ ಕು ಾರ ಕು ಾತೆರ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟನು.
20ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡನು,
“ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವ ಗತಿಯನು್ನ

ನೋಡುವೆನು.
ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದೂ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ

ಮಕ್ಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
21 ಅವರು ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ

ಾನು ಜ ಾಂಗವಲ್ಲದವರ ಮೂಲಕ ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೋಪಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.

* 32:15 32:15ಯ ಾಥರ್ತೆಯುಳ್ಳವನು.



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 32:22 cxii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 32:29

ಅವರು ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ

ಾನು ಸ ಾಚಾರವಿಲ್ಲದಜನರಮೂಲಕಅವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವೆನು.
22ನನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ;ಅದು ಾ ಾಳದ ವರೆಗೂ ಾ್ಯಪಿಸಿ
ಬೆಳೆಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಬುಡಸಹಿತ ಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ

ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
23ಅವರಿಗೆಒಂದರಮೇಲೊಂ ಾಗಿವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ೕಗಿಸುವೆನು.
24 ಅವರು ಬರದಿಂದ ೕಣ ಾಗುವರು, ಾಪದಿಂದಲೂ

ಅಂಟುರೋಗದಿಂದಲೂ ಾಯುವರು;
ಅದಲ್ಲದೆ ಾನು ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿಷಸಪರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವರ

ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವೆನು.
25ಮನೆಯಹೊರಗೆ ಕತಿ್ತಯೂ, ಒಳಗೆ ಭಯವೂಇರುವುದು.
ೌವನಸ್ಥರು, ಕನೆ್ಯಯರು, ಲೆಕೂಸುಗಳು, ನರೇತಲೆಯವರು

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.
26ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು,
ಅವರುಮನುಷ ್ಯರ ಾಪಕದಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು.
27 ಆದರೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳ ಹಮಿ್ಮನಿಂದ ತ ಾ್ಪದ ಾವನೆ

ಾಡಿಕೊಂಡು,
‘ಇದು ನಮ್ಮ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಯೆಹೋವನಿಂದ

ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂದು ಾನು ಹಿಂದೆಗೆದೆನು”
ಎಂಬುದೇ.

28 ಅವರು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು; ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ
ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ.

29 ಅವರಿಗೆ ಾನವಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ತಮಗೆ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ದುರವಸೆ್ಥ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವುದೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು!
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30 ಅವರ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಶತ್ರಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ

ಒಬ್ಬನಿಂದ ಾವಿರ ಜನರು ಹೇಗೆ ಸೋತುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು?
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಕೈಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹತು್ತ ಾವಿರ

ಜನರು ಹೇಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು?
31 ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಅವರ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ದಂತ ಾ್ಲ, ನಮ್ಮ

ಅಶ್ರಯ ಾತನಿಗೆ ಾರು ಸ ಾನರಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳೇ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ.

32 ಅವರು ಸೊದೋಮ್ಯರೆಂಬ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಒಂದು
ಬಳಿ್ಳಯಂತಿ ಾ್ದರೆ;

ಮತು್ತ ಅದು ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣದ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಜಾತಿ.
ಅದರ ಾ್ರ ಹಣು್ಣ ವಿಷದ ಾ್ರ ಹಣು್ಣ;
ಅದರ ಗೊಂಚಲು ಕಹಿ.
33 ಅದರ ಾ್ರ ಾರಸವು ಸಪರ್ದಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರ

ವಿಷಸಪರ್ದಂತೆಮರಣಕರ ಾದದು್ದ.
34 ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ ನನ್ನ ಉ ಾ್ರಣದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ

ಅಲ್ಲವೇ?
35ಪ್ರತಿ ಾರ ಾಡಿಮುಯಿ್ಯಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ;
ಅವರು ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಸಮಯ ಬರುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಆಪ ಾ್ಕಲವು

ಸಮೀಪಿಸಿತು;
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ದುಗರ್ತಿ ಬೇಗ ಬರುವುದು.
36ಆಗಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಪರತಂತ್ರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿ ಾಶಿ್ರತ ಾಗಿ
ನಿಶೆ್ಶೕಷ ಾದುದ್ದನು್ನ ಆತನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಕನಿಕರಪಡುವನು.
37ಯೆಹೋವನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ,
“ಅವರುಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರು?
ಅವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?
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38ಅವರ ನೈವೇದ್ಯಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತಿಂದು ಮತು್ತ ಅವರು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಕುಡಿದ ದೇವತೆಗಳು ಎಲಿ್ಲ?
ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿ;ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಯಲಿ.
39 ಾನೇ, ಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವ ಾಗಿರ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಹೊರತು ಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ಾದರೂ

ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಬದುಕಿಸುವವನೂ ಾಗೂ ಕೊಲು್ಲವವನೂ ಾನೇ;

ಾಯಪಡಿಸುವವನೂಮತು್ತ ಾಸಿ ಾಡುವವನೂ ಾನೇ;
ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಲು ಶಕ್ತನು ಾವನೂ ಇಲ್ಲ.
40 ಾನು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಾನು ಸ ಾ ಾಲ
ಜೀವಿಸುವವನೆಂಬುದು ಎಷು್ಟ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವೆನು,
41 ‘ಥಳಥಳಿಸುವ ನನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಹದ ಾಡಿ,
ಾನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುನು್ನಗಿ್ಗ ನನ್ನ

ಶತು್ರಗಳಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು,
ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಾಡುವೆನು;
42ನನ್ನ ಾಣಗಳು ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವವು;
ನನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರಮತು್ತ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರರಕ್ತ ಾಂಸಗಳನು್ನ

ಭ ಸಿ
ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ವೀರರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಚೆಂ ಾಡುವುದು’ ಎಂಬುದೇ.
43ಜ ಾಂಗಳಿ ಾ, ದೇವರ ಜನರನು್ನ ಹೊಗಳಿರಿ.
ತನ್ನ ಸೇವಕರ ರಕ್ತವನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನು

ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ;ಅವರಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸು ಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ದೇಶಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೂ ದೋಷ

ಪರಿ ಾರ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
44 ೕಶೆ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಈ ಪದ್ಯದ

ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.”
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ೕಶೆಯಅಂತಿಮಬೋಧನೆ
45 ೕಶೆ ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ

ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, 46 ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿರಿ. 47 ಇದು ನಿರಥರ್ಕವೆಂದು
ಾವಿಸ ಾರದು; ಇದರಿಂದ ನೀವು ಾಳುವಿರಿ; ನೀವು ದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಬಹು ಾಲ ಇರುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಗೆಯೆಹೋವನ ಆ
48 ಆದೇ ದಿನ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 49 “ನೀನು ಈ

ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿರುವ ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ,
ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ನೋಡು. 50ಅನಂತರನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದಆರೋನನುಹೇಗೆ
ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದನೋ ಾಗೆಯೇ ನೀನೂ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಪೂವಿರ್ಕರಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಕು. 51 ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದ ಾದೇಶಿನ
ಮೆರೀ ಾದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೊರಟ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ ಅವರ ಮುಂದೆ
ನನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡದೆಹೋದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು.
52 ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ದೂರದಿಂದ
ನೋಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

33
ೕಶೆಯಆಶೀವರ್ಚನಗಳು
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1ದೇವಪುರುಷ ಾದ ೕಶೆದೇಹವನು್ನ ಬಿಡುವುದಕಿ್ಕಂತಮುಂಚೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಆಶೀ ಾರ್ದವು:

2 “ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದು ಸೇಯೀರ್
ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆ ಳಗಿಂದ ಪ್ರ ಾಶಿಸಿ ಾ ಾನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ, ಲ ಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧದೂತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ದಯ ಾಡಿದನು; ಆತನ ಬಲ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸದೃಶ ಾದ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿತು್ತ.

3 “ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ;
ನಿನ್ನ ಚರಣಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವರು; ನೀನು ಹೇಳುವ
ಆ ಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಾಲಿಸಿದರು. 4 ೕಶೆ ಾದ, ಾನು
ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ನಿಮಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ

ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 5 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳು ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗ ಡನೆ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಯೆಶುರೂನಿನಲಿ್ಲ
ಅರಸ ಾದನು.

6 “ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ‘ರೂಬೇನ್ ಕುಲವು
ಾಶ ಾಗದೆಉಳಿಯಲಿ; ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರುವುದು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 “ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ‘ಯೆಹೋವನೇ, ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವರ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಅವರ ಬಂಧುಗ ಡನೆ
ಸೇರಿಸು. ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರಯುದ್ಧ ಾಡಿದರ ಾ್ಲ;ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ರ ಸು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8ಲೇವಿಕುಲದವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನೇನಿನ್ನ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವ ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳು
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಾದ ಇವರ ವಶದಲಿ್ಲ ಉಂಟಷೆ್ಟ. ನೀನು ಮಸ್ಸದಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದಿಯ ಾ್ಲ; ಮೆರೀಬದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೊರಟ
ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಅವರೊಡನೆ ವಿ ಾದ ಾಡಿದಿ. 9 ಅವರು ನಿನ್ನ
ಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ
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ಾಯಿತಂದೆಗಳನು್ನ ‘ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ
ಅರಿಯವೆಂದೂ ಮತು್ತ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗುರುತಿಲ್ಲವೆಂದೂ’
ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರ ಾ್ಲ. 10 ಅವರು ಾಕೋಬ್ ವಂಶದವರಿಗೆ
ನಿನ್ನ ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವರು; ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕಲಿಸುವರು. ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕುವರು;
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವರು. 11 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸು; ಅವರ ಸೇವೆಯು ನಿನಗೆ ಸಮಪರ್ಕ ಾಗಿರಲಿ; ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುವವರನಡುವನು್ನಮುರಿದುಅವರವೈರಿಗಳುಪುನಃ
ಎದು್ದ ಾರದಂತೆ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನು
ಇವರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲುಗಳಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಇವರನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಪಿ್ರಯ ಾದ ಇವರು
ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ೕಸೇಫ್ ಕುಲಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಅವರ
ಸೀಮೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ. ಮೇಲಣ
ಆ ಾಶದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಮಂಜು, ಕೆಳಗಣ ಾಗರದ ಸೆಲೆ, 14ವಷರ್
ವಷರ್ಕೂ್ಕ, ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಆಗುವ ಬೆಳೆ, 15 ಅ ಾದಿ ಾದ
ಪವರ್ತಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ, ಾಶ್ವತ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದುಂಟಾಗುವ ಮೇಲು,
16 ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದೂ್ದ ಮತು್ತ (ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲನ) ದೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿ ಾತನ ದಯೆಯೂ ೕಸೇಫ್ ವಂಶದವರ ಾಲಿಗೆ
ಬರಲಿ; ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಕುಲದವರ
ಶಿರ ಾ್ಸಗಿರುವ ಇವನ ಮೇಲೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಉಂಟಾಗಲಿ.
17 ೕಸೇಫನ ಜೆ್ಯೕಷ್ಠಸಂತತಿಯವರು ಗೂಳಿ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಾಂಭೀಯರ್ವುಳ್ಳವರು. ಅವರ ಕೊಂಬುಗಳು ಾಡುಕೋಣದ
ಕೊಂಬುಗಳಷು್ಟ (ಬಲವುಳ್ಳವು); ಅವುಗಳಿಂದ ಭೂಮಂಡಲದ
ಜ ಾಂಗಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇರಿದು ಓಡಿಸುವರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ
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ಕೊಟಾ್ಯಂತರ ಜನರೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಲ ಾಂತರ ಮಂದಿಯೂ
ಇಂಥವರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
“ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರಿ;
ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರೇ, ನಿಮ್ಮ ಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದ ಾಗಿರಿ. 19ಅವರು
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿಮರಳಿನಲಿ್ಲ,ಭೂಮಿ ಳಗೆ
ಅಡಗಿರುವ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪಡೆಯುವರು. ಅನ್ಯಜನಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಅಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾದಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಾದ್ ಕುಲದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ ಾದ್ಯರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ವಿ ಾ್ತರ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ. ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ
ಹೊಂಚಿಕೊಂಡು (ಶತು್ರಗಳ) ಭುಜವನೂ್ನ ಅಥ ಾ ಶಿರಸ್ಸನೂ್ನ
ಮುರಿಯು ಾ್ತರೆ. 21 ಅವರು ದೇಶದ ದಲನೆಯ ಾಗವನು್ನ
ತಮಗೋಸ ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನನಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಸ್ವತು್ತ ದೊರಕಿತು. ಅವರು ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆತನ
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಾನ್ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ ಾನ್ ಕುಲವು ಾ ಾನ್

ಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಾರಿಬರುವ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲವೇ, ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಸಂತೃಪ್ತ ಾದೆ; ಆತನ
ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧಯುಂಟು. (ಕಿನೆ್ನರೆತ್) ಸಮುದ್ರವೂ
ದ ಣಪ್ರದೇಶವೂನಿನಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24ಆಶೇರ್ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, “ಪುತ್ರಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಆಶೇಯರ್ರು
ಾಗ ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಲಿ; ಅವರು ಸಹೋದರರ ದಯೆಯನು್ನ
ಪಡೆಯಲಿ;ಅವರುಎಣೆ್ಣಯಲೆ್ಲೕ ಾಲನು್ನ ಅದ್ದಲಿ. 25ನಿಮ್ಮ ಕೋಟೆಯ
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ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಮತು್ತ ಾಮ್ರದ ಅಗುಳಿಗಳು ಇರಲಿ; ನೀವು
ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬಲವಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಯೆಶುರೂನೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾನರು ಾರು ಇಲ್ಲ;
ಆತನುಆ ಾಶವನೆ್ನೕರಿಮೇಘಾರೂಢ ಾಗಿಮ ಾ ಾಂಭೀಯರ್ದಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವನು. 27 ಆದಿಯಿಂದಲೂ ದೇವರೇ
ನಿಮಗೆ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ; ಸ ಾ ದೇವರ ಹಸ್ತವೇ ನಿಮಗೆ
ಆ ಾರ. ಆತನು “ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು; 28 ಆದ ಾರಣ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಂಜು ಸುರಿದು, ಾನ್ಯವೂ
ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿರುವ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಸೇರಿ
ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವವ ಾದರು, ಾಕೋಬನ *ವಂಶದವರು
ಸುರ ತ ಾದರು.

29 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನೀವು ಎಷೊ್ಟೕ ಧನ್ಯರು; ನಿಮ್ಮಷು್ಟ
ಾಗ ್ಯವಂತರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ? ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ಜಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಯುವ
ಗು ಾಣಿಯು, ನಿಮ್ಮ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡುವ ಕತಿ್ತಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ;
ನೀ ೕ †ಅವರಿಗಿದ್ದ ಎತ್ತರ ಾದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಜಯ ಾಲಿಗ ಾಗಿ
ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂಬುದೇ.

34
ೕಶೆಯಮರಣ

1 ೕಶೆಯು ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಿಂದ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಎದು ಾಗಿರುವ ನೆಬೋ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಪಿ ಾ್ಗ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ
ಶಿಖರವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನ್ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅಂದರೆ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೂ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆ, 2 ನಫಾ್ತಲಿ

* 33:28 33:28ಅಥ ಾ ಾಸಸ್ಥಳ. † 33:29 33:29ಅಥ ಾಅವರಬೆನಿ್ನನಮೇಲೆ.
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ಪ್ರದೇಶ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳವರ ಸೀಮೆ,
ಪಶಿ್ಚಮಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆ, 3 ದ ಣಪ್ರದೇಶ,
ಚೋಗರೂರಿನ ತನಕ ಯೆರಿಕೋ ಎಂಬ ಖಜೂರ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಮೈ ಾನ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, 4 “ ಾನು
ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ಮತು್ತ ಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವು ಇದೇ;
ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನದಿ ಾಟಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಂತೆ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆ ಅಲೆ್ಲೕ
ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. 6 ೕ ಾಬ್ಯರ

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೇತ್ ಪೆಗೋರದ ಎದು ಾಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
(ಯೆಹೋವನು) ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು; ಅವನ
ಸ ಾಧಿ ಎಲಿ್ಲದೆ ೕ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು.
7 ೕಶೆ ಾಯು ಾಗ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ
ಕಣು್ಣ ಾ್ಬಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೀವಕಳೆ ಕುಂದಿಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ.
8 ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ೕಶೆಗೋಸ ್ಕರ
ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ದುಃಖಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ೕಶೆಯ
ಪ್ರ ಾಪದ ದಿನಗಳುಮುಗಿದವು.

9 ೕಶೆಯು ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಮೇಲೆ
ಕೈಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾನವರಸಂಪನ್ನ ಾದನು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು

ಯೆಹೋಶುವನ ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದರು.
10 ೕಶೆಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ

ಮತೆ್ತ ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ಆತನು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆಯೂ, ಅವನ
ಪ್ರಜಾಪರಿ ಾರದವರ ಮುಂದೆಯೂ ವಿಧವಿಧ ಾದ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
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ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 12ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿದನು.
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