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ആവർത്തനപുസ്തകം
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ആവർത്തനപുസ്തകം േമാെശയുെട
രചനയാണ.് േജാർദ്ദാൻ കടക്കുന്നതിനു
മുൻപ് താന ് നടത്തിയ ്രപസംഗങ്ങള െട
സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം. “േമാെശ
സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു” (1:1).
അവസാന അദ്ധ്യായങ്ങൾ മെറ്റാരു വ്യക്തിയാണ്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത.് പുസ്തകത്തിന ്െറ
മിക്കഭാഗങ്ങള ം േമാശയാണ് എഴുതിയത.്
േമാവാബിെല േജാർദാൻ നദീതീരത്ത്
യി്രസാേയൽജനം ആയിരിക്കുേമ്പാൾ.
നിയമത്തിെന്റ ആവർത്തനം എന്നാണ് വിവക്ഷ.
ഇത് ജനേത്താടുള്ള ൈദവിക ഉടമ്പടിയുെട
പുനര ്വ്യാഖ്യാനമാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 1446 - 1405.
ഇ്രസാേയൽജനം വാഗ്ദത്ത നാട്ടിേലക്ക്
്രപേവശിക്കുന്നതിന് 40 ദിവസം മുന് േപ നടക്കുന്ന
സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്
ആധാരം.
സ്വീകര ്ത്താവ്
ഈജിപത്തിെന്റ അടിമത്തത്തിൽനിന്ന്
പുറത്തുവന്ന തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർആരംഭിച്ച
മരുഭൂ്രപയാണം 40 വർഷത്തിനുേശഷം
വാഗ്ദത്ത നാടിന ്െറ അതിർത്തിയിൽ
എത്തിനിൽക്കുേമ്പാൾ പുതിെയാരു തലമുറ
അതിെനൈകവശമാക്കുവാൻതയ്യാെറടുക്കുന്നു.



ii

ഉേദ്ദശം
ആവർത്തനപ്പ സ്തകം വാസ്തവത്തിൽ
േമാെശയുെട വിടവാങ്ങൽ സേന്ദശമാണ്.
ഇ്രസാേയൽജനം വാഗ്ദത്ത നാട്ടിേലക്ക്
്രപേവശിക്കുവാൻ തയ്യാെറടുക്കുന്നു
40 വർഷെത്ത യാ്രതയ്ക്കുേശഷം
കനാനിേലക്ക് ്രപേവശിക്കുവാൻ േയാര് ദ്ദാന ്
നദിക്കരിെക നില്ക്കുന്നു. എന്നാൽ
േമാെശ തെന്റ നിര്യാണകാലം അടുത്തു
എന്ന് മന്സ്സിലാക്കുന്നു. േമാെശയുെട ഈ
വിടവാങ്ങൽ ്രപസംഗത്തിൽ അേദ്ദഹം ജനെത്ത
ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് ൈദവത്തിൻെറ ്രപമാണങ്ങെള
അനുസരിച്ച െകാണ്ട് േപാകുന്നിടത്ത് നന്മ
അനുഭവിക്കുക, ആരാണ് തങ്ങള െട
ൈദവെമന്നും അവെന്റ ്രപവര ്ത്തികെളെന്തന്നും
അവെര ഓർമ്മെപ്പടുത്തുക. ഈ കല്പനകൾ
വരും തലമുറകളിേലക്ക് പകർന്നുെകാടുക്കുവാൻ
േമാെശജനെത്ത ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

്രപേമയം
അനുസരണം
സംേക്ഷപം
1. ഇ്രസാേയലിെന്റഈജിപ്തിൽനിന്നുള്ളയാ്രത

— 1:1 - 3:29
2. ഇ്രസാേയലിന് ൈദവവുമായുള്ള ബന്ധം —
4:1-5:33

3.ൈദവഭക്തിയുെട ്രപാധാന്യം — 6:1-11:32
4. ൈദവെത്ത സ്േനഹിച്ച് ്രപമാണങ്ങെള
പാലിേക്കണ്ടത് ഇ്രപകാരം — 12:1-26:19

5.അനു്രഗഹവും ശാപവും — 27:1-30:20
6. േമാെശയുെട നിര്യാണം — 31:1-34:12
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1 സൂഫിെനതിെര, പാരാനും േതാെഫലിനും
ലാബാനും ഹേസേരാത്തിനും ദീസാഹാബിനും
മദ്ധ്യത്തിൽ േയാർദ്ദാനക്കെര* മരുഭൂമിയിലുള്ള
അരാബയിൽെവച്ച് േമാെശ യി്രസാേയൽ
ജനേത്താട് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ:
2 േസയീർപർവ്വതം വഴിയായി േഹാേരബിൽനിന്ന്
കാേദശ്ബർേന്നയയിേലക്ക് പതിെനാന്ന്
ദിവസെത്ത വഴി ഉണ്ട.് 3 നാല്പതാം സംവത്സരം
പതിെനാന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി
േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് യേഹാവ
അവർക്കുേവണ്ടി തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. 4 െഹശ്േബാനിൽ
വസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യ രാജാവായ
സീേഹാെനയും അസ്തേരാത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന
ബാശാൻരാജാവായഓഗിെനയുംഎെ്രദയിൽവച്ച്
സംഹരിച്ചേശഷം 5േയാർദ്ദാന്അക്കെര േമാവാബ്
േദശത്തുവച്ച് േമാെശ ഈ ന്യായ്രപമാണം
വിവരിച്ച തുടങ്ങിയത് എങ്ങെനെയന്നാൽ:
6 േഹാേരബിൽവച്ച് നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നേമ്മാട് കല്പിച്ചത:് “നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതത്തിൽ
വസിച്ചത് മതി. 7 തിരിഞ്ഞ് യാ്രതെചയ്ത്
അേമാര്യരുെട പർവ്വതത്തിേലക്കും അതിെന്റ
അയൽ്രപേദശങ്ങളായ അരാബാ, മലനാട്,
താഴ്വീതി, െതേക്കേദശം, കടൽക്കര തുടങ്ങിയ
കനാന്യേദശേത്തക്കും െലബാേനാനിേലക്കും
യൂ്രഫട്ടീസ് എന്ന മഹാനദിവെരയും േപാകുവിൻ.
8 ഇതാ, ഞാൻ ആ േദശം നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ
വച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ കടന്നുെചന്ന് യേഹാവ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമിനും

* 1. 1 േയാർദ്ദാനക്കെര േയാർദ്ദാന് നദിയുെടകിഴക്ക്
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യിസ്ഹാക്കിനും യാേക്കാബിനും അവരുെട
സന്തതിക്കും െകാടുക്കുെമന്ന് അവേരാട്
സത്യംെചയ്ത േദശം ൈകവശമാക്കുവിൻ.
9 അക്കാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞത:്
“എനിക്ക് തനിെയ നിങ്ങെള വഹിക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല. 10 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങെള വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഇതാ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങൾ േപാെലഅസംഖ്യംആയിരിക്കുന്നു.
11 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങെള ഇേപ്പാഴുള്ളതിെനക്കാൾ
ഇനിയും ആയിരം ഇരട്ടിയാക്കി, അവിടുന്ന്
നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട. 12 ഞാൻ
ഏകനായി നിങ്ങള െട ്രപശ്നങ്ങള ം ഭാരങ്ങള ം
വ്യവഹാരങ്ങള ം വഹിക്കുന്നത് എങ്ങെന?
13 ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ജ്ഞാനവും
വിേവകവും ്രപസിദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷന്മാെര
തിരെഞ്ഞടുക്കുവിൻ;അവെരഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
തലവന്മാരാക്കും”. 14 അതിന് നിങ്ങൾ
എേന്നാട:് “നീ പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ലത്” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15 ആകയാൽ ഞാൻ
നിങ്ങള െട േഗാ്രതത്തലവന്മാരായി ജ്ഞാനവും
്രപസിദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷന്മാെര ആയിരം
േപർക്കും നൂറുേപർക്കും അമ്പതുേപർക്കും
പത്തുേപർക്കും അധിപതിമാരും തലവന്മാരും
േഗാ്രത്രപമാണികള മായി നിയമിച്ച . 16 അന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങള െട ന്യായാധിപന്മാേരാട്
ആജ്ഞാപിച്ചത്: “നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരിൽ
ആർെക്കങ്കിലും സേഹാദരേനാേടാ
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പരേദശിേയാേടാ വല്ല വ്യവഹാരവും
ഉണ്ടായാൽ അത് േകട്ട് നീതിേയാെട
വിധിക്കുവിൻ. 17 ന്യായവിസ്താരത്തിൽ
മുഖം േനാക്കാെത െചറിയവെന്റ കാര്യവും
വലിയവെന്റ കാര്യവും ഒരുേപാെല േകൾക്കണം;
മനുഷ്യെന ഭയെപ്പടരുത;് ന്യായവിധി
ൈദവത്തിനുള്ളതാണേല്ലാ? നിങ്ങൾക്ക്
അധികം ്രപയാസമുള്ള കാര്യം എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരുവിൻ; അത് ഞാൻ തീർക്കാം
18അങ്ങെന നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ട കാര്യങ്ങെളല്ലാം
ഞാൻഅക്കാലത്ത് നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച വേല്ലാ.

19 പിെന്ന, നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നേമ്മാടുകല്പിച്ചതുേപാെലനാം േഹാേരബിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടേശഷം, നിങ്ങൾ കണ്ട ഭയങ്കരമായ
മഹാമരുഭൂമിയിൽകൂടി അേമാര്യരുെട
മലനാട്ടിേലക്കുള്ള വഴിയിലൂെട സഞ്ചരിച്ച്
കാേദശ്ബർേന്നയയിൽ എത്തി. 20 അേപ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങേളാട:് “നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നമുക്ക് തരുന്ന അേമാര്യരുെട
മലനാടുവെര നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
21 ഇതാ, നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ആ
േദശം നിെന്റ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല നീ െചന്ന് അത്
ൈകവശമാക്കിെക്കാള്ള ക; ഭയെപ്പടരുത;്
അൈധര്യെപ്പടുകയും അരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
22 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്തുവന്ന:്
“നാം ചില ആള കെള മുേമ്പ അയക്കുക;
അവർ േദശം ഒറ്റ േനാക്കി, നാം േപാേകണ്ടതിന്
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ഏറ്റവും നല്ലവഴി ഏെതന്നും അവിെടയുള്ള
പട്ടണങ്ങൾ എങ്ങെന ഉെണ്ടന്നും വർത്തമാനം
െകാണ്ടുവരെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 23ആ പദ്ധതി
എനിക്ക് സ്വീകാര്യമായി േതാന്നി; ഞാൻ ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ഓേരാ ആൾ വീതം
പ്രന്തണ്ടുേപെര നിങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽനിന്ന്
തിരെഞ്ഞടുത്തു. 24 അവർ പുറെപ്പട്ട്
പർവ്വതത്തിൽ കയറി എസ്േകാൽതാഴ്വര വെര
െചന്ന് േദശം ഒറ്റ േനാക്കി. 25 േദശത്തിെല
ചില ഫലങ്ങൾ അവർ നമ്മുെട അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്ന,് വർത്തമാനെമല്ലാം അറിയിച്ച ;
‘നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നമുക്ക്
തരുന്ന േദശം നല്ലത’് എന്ന് പറഞ്ഞു.
26 എന്നാൽ ആ േദശേത്തക്ക് േപാകുവാൻ
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലാെത നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കല്പന നിങ്ങൾ നിരസിച്ച .
27 “യേഹാവ നെമ്മ െവറുക്കുന്നതുെകാണ്ട്
അേമാര്യരുെട കയ്യിൽഏല്പിച്ച് നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.
28 എവിേടക്കാകുന്നു നാം കയറിേപ്പാകുന്നത?്
അവിെടയുള്ള ജനങ്ങൾ നെമ്മക്കാൾ
വലിയവരും ദീർഘകായന്മാരും പട്ടണങ്ങൾ
വലിയവയും ആകാശേത്താളം എത്തുന്ന
മതിലുള്ളവയും ആകുന്നു; ഞങ്ങൾ അവിെട
അനാക്യെരയും കണ്ടു”എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെന
നമ്മുെട സേഹാദരന്മാർ നമ്മുെട ഹൃദയം
ക്ഷീണിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
കൂടാരങ്ങളിൽ െവച്ച് പിറുപിറുത്തു. 29അേപ്പാൾ
ഞാൻനിങ്ങേളാട:് “നിങ്ങൾ ്രഭമിക്കരുത,്അവെര
ഭയെപ്പടുകയുംഅരുത.് 30നിങ്ങള െടൈദവമായ
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യേഹാവ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
കാൺെക അവൻ ഈജിപ്റ്റിലും മരുഭൂമിയിലും
െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഇനിയും
യുദ്ധം െചയ്യ ം. 31 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ മകെന
വഹിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ നടന്ന് ഈ
സ്ഥലത്ത് എത്തുേവാളം എല്ലാ വഴിയിലും
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവനിങ്ങെളവഹിച്ച
എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുവേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
32ഇങ്ങെനെയല്ലാമായിട്ട ം,പാളയമിറേങ്ങണ്ടതിന്
നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം അേന്വഷിക്കുവാനും
നിങ്ങൾ േപാേകണ്ട വഴി കാണിച്ച തരുവാനും
33 രാ്രതി അഗ്നിയിലും പകൽ േമഘത്തിലും
നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി നടന്ന നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല.
34ആകയാൽ യേഹാവ നിങ്ങള െട വാക്ക് േകട്ട്
േകാപിച്ച : 35ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്ക്
െകാടുക്കുെമന്ന് സത്യംെചയ്ത നല്ലേദശം
ഈ ദുഷ്ടതലമുറയിെല പുരുഷന്മാർ ആരും
കാണുകയില്ല. 36 െയഫുെന്നയുെട മകനായ
കാേലബ് മാ്രതം അത് കാണുകയും അവൻ
യേഹാവെയ പൂർണ്ണമായി പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ട്
അവനും അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കും അവെന്റ
കാൽ ചവിട്ടിയ േദശം ഞാൻ െകാടുക്കുകയും
െചയ്യ െമന്ന് സത്യംെചയ്ത് കല്പിച്ച . 37 യേഹാവ
നിങ്ങള െട നിമിത്തം എേന്നാടും േകാപിച്ച്
കല്പിച്ചത്: “നീയും അവിെട െചല്ല കയില്ല.
38 നിെന്റ ശു്രശൂഷകനായ നൂെന്റ മകൻ
േയാശുവ അവിെട െചല്ല ം; അവെന
ൈധര്യെപ്പടുത്തുക;അവനാകുന്നുയി്രസാേയലിന്
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അത് ൈകവശമാക്കിെക്കാടുേക്കണ്ടത.്
39ശ്രതുവിന് െകാള്ളയാകുെമന്ന്നിങ്ങൾപറഞ്ഞ,
ഇന്ന്ഗുണേദാഷങ്ങൾതിരിച്ചറിയാത്തനിങ്ങള െട
കുഞ്ഞുങ്ങൾ,അവിെട െചല്ല ം;അവർക്ക് ഞാൻ
അത് െകാടുക്കും;അവർഅത്ൈകവശമാക്കും.
40 നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് െചങ്കടൽവഴിയായി
മരുഭൂമിയിേലക്ക് യാ്രത െചയ്യ വിൻ. 41അതിന്
നിങ്ങൾ എേന്നാട:് “ഞങ്ങൾ യേഹാവേയാട്
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങേളാടു കല്പിച്ചതുേപാെല ഞങ്ങൾ
േപായി യുദ്ധം െചയ്യ ം” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
യുദ്ധായുധം ധരിച്ച് പർവ്വതത്തിൽ കയറുവാൻ
തുനിഞ്ഞു. 42 എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നാട:്
“നിങ്ങൾ േപാകരുത;് യുദ്ധം െചയ്യരുത;് ഞാൻ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇല്ല; ശ്രതുക്കേളാട്
നിങ്ങൾ േതാറ്റ േപാകും” എന്ന് അവേരാട്
പറയുക എന്ന് കല്പിച്ച . 43 അങ്ങെന ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞു; എന്നാൽ നിങ്ങൾ
േകൾക്കാെത യേഹാവയുെട കല്പന നിരസിച്ച്
അഹങ്കാരേത്താെട പർവ്വതത്തിൽ കയറി.
44ആ പർവ്വതത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യർ
നിങ്ങള െടേനെര പുറെപ്പട്ട വന്ന് േതനീച്ചേപാെല
നിങ്ങെള പിന്തുടർന്ന,് േസയീരിൽ േഹാർമ്മവെര
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു. 45 നിങ്ങൾ മടങ്ങിവന്ന്
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക കരഞ്ഞു; എന്നാൽ
യേഹാവ നിങ്ങള െട നിലവിളി േകട്ടില്ല;
നിങ്ങള െട അേപക്ഷയ്ക്ക് െചവി തന്നതുമില്ല.
46 അങ്ങെന നിങ്ങൾ കാേദശിൽ ദീർഘകാലം
താമസിേക്കണ്ടിവന്നു.
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2
1 അനന്തരം യേഹാവ പിെന്നയും
എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല നാം തിരിഞ്ഞ്
െചങ്കടൽവഴിയായി മരുഭൂമിയിേലക്ക് യാ്രത
പുറെപ്പട്ട ; നാം വളെരനാൾ േസയീർപർവ്വതം
ചുറ്റിനടന്നു. 2 പിെന്ന യേഹാവ എേന്നാട്
കല്പിച്ചത്: 3 നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതം ചുറ്റിനടന്നതു
മതി; വടേക്കാട്ട് തിരിയുവിൻ. 4 നീ
ജനേത്താട് കല്പിേക്കണ്ടത്: “േസയീരിൽ
വസിക്കുന്ന ഏശാവിെന്റ മക്കളായ നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുെട അതിരിൽകൂടി നിങ്ങൾ
കടക്കുവാൻ േപാകുന്നു. അവർ നിങ്ങെള
േപടിക്കും;ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം. 5 നിങ്ങൾ അവേരാട്
േപാരാടരുത;് അവരുെട േദശത്ത് ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽ വയ്ക്കുവാൻേപാലും
ഇടം തരുകയില്ല; േസയീർപർവ്വതം ഞാൻ
ഏശാവിന് അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
6 നിങ്ങൾ അവേരാട് ആഹാരം വിലയ്ക്ക്
വാങ്ങി കഴിക്കണം; െവള്ളവും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി
കുടിക്കണം. 7 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്റ ൈകകള െട സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു;ഈമഹാമരുഭൂമിയിൽനീ
സഞ്ചരിക്കുന്നത്അവൻഅറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;ഈ
നാല്പത് സംവത്സരം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെട ഇരുന്നു; നിനക്ക് യാെതാന്നിനും
കുറവ് വന്നിട്ടില്ല”. 8അങ്ങെന നാം േസയീരിൽ
പാർത്തിരുന്ന ഏശാവിെന്റ മക്കളായ നമ്മുെട
സേഹാദരന്മാെര ഒഴിവാക്കി, അരാബവഴിയായി,
ഏലാത്തിെന്റയും എേസ്യാൻ-േഗെബരിെന്റയും
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അരികത്തുകൂടി കടന്ന്, വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ്
േമാവാബ് മരുഭൂമിയിേലക്കുള്ള വഴിയായി
യാ്രതെചയ്തു.

9 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചത:്
“േമാവാബ്യെര െഞരുക്കരുത;് അവേരാട്
യുദ്ധം െചയ്യ കയും അരുത.് ഞാൻ അവരുെട
േദശത്ത് നിനക്ക് ഒരു അവകാശവും തരുകയില്ല;
ആർേദശം ഞാൻ േലാത്തിെന്റ മക്കൾക്ക്
അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”.
10 വലിപ്പവും െപരുപ്പവും അനാക്യെരേപ്പാെല
െപാക്കവുമുള്ള ജാതിയായ ഏമ്യർ പണ്ട് അവിെട
വസിച്ചിരുന്നു. 11 ഇവെര അനാക്യെരേപ്പാെല
മല്ലന്മാർ*എന്ന് വിചാരിച്ച വരുന്നു; േമാവാബ്യേരാ
അവർക്ക് ഏമ്യർ എന്ന് േപരു പറയുന്നു.
12 േഹാര്യരും പണ്ട് േസയീരിൽ വസിച്ചിരുന്നു;
എന്നാൽ ഏശാവിെന്റ മക്കൾ അവെര
അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും
സംഹരിക്കുകയും അവർക്ക് പകരം ആ
േദശത്ത് പാർക്കുകയും െചയ്തു; യി്രസാേയലിന്
യേഹാവ െകാടുത്ത അവകാശേദശത്ത് അവർ
െചയ്തതുേപാെല തേന്ന. 13 ഇേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റ്
േസേരദ് േതാട് കടക്കുവിൻ എന്ന് യേഹാവ
കല്പിച്ചേപ്പാൾ നാം േസെരദ് േതാട് കടന്നു; 14 നാം
കാേദശ്ബർേന്നയയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടതുമുതൽ
േസേരദ് േതാടു കടക്കുംവെരയുള്ള കാലം
മുപ്പെത്തട്ട് സംവത്സരം ആയിരുന്നു;
അതിനിടയിൽ േയാദ്ധാക്കളായിരുന്ന തലമുറ
മുഴുവനും യേഹാവ അവെരക്കുറിച്ച് സത്യം
െചയ്തതുേപാെല പാളയത്തിൽനിന്ന്

* 2. 11 മല്ലന്മാർ െരഫായിം
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നശിച്ച േപായി. 15 അവർ മരിച്ച തീരും വെര
യേഹാവയുെട ൈക അവെര പാളയത്തിൽനിന്ന്
നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക്
വിേരാധമായിരുന്നു.

16 ഇങ്ങെന േയാദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് മരിച്ച േപായി.
17 യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചത്: 18 നീ
ഇന്ന് ആർ എന്ന േമാവാബ്യേദശത്തുകൂടി
കടക്കുവാൻ േപാകുന്നു. 19 അേമ്മാന്യേരാട്
അടുത്തുെചല്ല േമ്പാൾ അവെര െഞരുക്കരുത;്
അവേരാട് യുദ്ധം െചയ്യ കയും അരുത;്
ഞാൻ അേമ്മാന്യരുെട േദശത്ത് നിനക്ക്
അവകാശം തരുകയില്ല; അത് ഞാൻ
േലാത്തിെന്റ മക്കൾക്ക് അവകാശമായി
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 20 അതും മല്ലന്മാരുെട
േദശെമന്ന് വിചാരിച്ച വരുന്നു; മല്ലന്മാർ പണ്ട്
അവിെട പാർത്തിരുന്നു; അേമ്മാന്യർ അവെര
സംസുമ്മ്യർ എന്ന് പറയുന്നു. 21അവർ വലിപ്പവും
െപരുപ്പവും അനാക്യെരേപ്പാെല െപാക്കവുമുള്ള
ജാതിയായിരുന്നു; എങ്കിലും യേഹാവ അവെര
അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച ; ഇങ്ങെന
അവർഅവരുെട േദശംൈകവശമാക്കിഅവിെട
കുടിേയറിപ്പാർത്തു. 22 യേഹാവ േസയീരിൽ
പാർക്കുന്ന ഏശാവിെന്റ മക്കൾക്കുേവണ്ടി
െചയ്തതുേപാെല തെന്ന, അവൻ േഹാര്യെര
അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച . അവർ
അവരുെട േദശം ൈകവശമാക്കി ഇന്നുവെര
അവിെട പാർക്കുന്നു. 23കഫ്േതാരിൽനിന്നു വന്ന
കഫ്േതാര്യരും ഗസ്സാവെരയുള്ള ്രഗാമങ്ങളിൽ
പാർത്തിരുന്ന അവ്യെര നശിപ്പിച്ച് അവരുെട
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സ്ഥലത്ത് കുടിേയറി. 24നിങ്ങൾഎഴുേന്നറ്റ് യാ്രത
പുറെപ്പട്ട് അർേന്നാൻതാഴ്വര കടക്കുവിൻ; ഇതാ,
ഞാൻ െഹശ്േബാനിെല അേമാര്യ രാജാവായ
സീേഹാെനയും അവെന്റ േദശെത്തയും
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവേനാട്
യുദ്ധം െചയ്ത് അത് ൈകവശമാക്കുവാൻ
തുടങ്ങുക. 25നിെന്നക്കുറിച്ച ള്ളേപടിയും ഭീതിയും
ആകാശത്തിെന്റ കീെഴ ഉള്ള ജനതകള െടേമൽ
വരുത്തുവാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കും; അവർ നിെന്റ
്രശുതി േകട്ട് നിെന്റനിമിത്തം വിറയ്ക്കുകയും
നടുങ്ങുകയും െചയ്യ ം.

26 പിെന്ന ഞാൻ െകേദേമാത്ത്
മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് െഹശ്േബാനിെല
രാജാവായ സീേഹാെന്റ അടുക്കൽ
സമാധാനസേന്ദശവുമായി ദൂതന്മാെര
അയച്ച : 27 “ഞാൻ നിെന്റ േദശത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകുവാൻ അനുവദിക്കണേമ;
ഞാൻ ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറാെത
െപരുവഴിയിൽകൂടി മാ്രതം നടക്കും.
28 േസയീരിൽ പാർക്കുന്ന ഏശാവിെന്റ മക്കള ം
ആരിൽ പാർക്കുന്ന േമാവാബ്യരും എനിക്ക്
തന്നതുേപാെല നീ വിലയ്ക്ക് തരുന്ന ആഹാരം
ഞാൻ കഴിക്കുകയും വിലയ്ക്ക് തരുന്ന
െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്തുെകാള്ളാം.
29 േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന േദശത്ത്
എത്തുേവാളം കാൽനടയായി േപാകുവാൻ മാ്രതം
അനുവദിക്കണം” എന്ന് പറയിച്ച . 30 എന്നാൽ
നാം തെന്റ േദശത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുവാൻ
െഹശ്േബാനിെല രാജാവായ സീേഹാൻ



ആവർത്തനപുസ്തകം 2:31 xiii ആവർത്തനപുസ്തകം 2:37

സമ്മതിച്ചില്ല; ഇന്ന് കാണുന്നതുേപാെല
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെന നിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ മനസ്സ ം
ഹൃദയവും കഠിനമാക്കി. 31 യേഹാവ
എേന്നാട:് “ഞാൻ സീേഹാെനയും അവെന്റ
േദശെത്തയും നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ േദശം ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് അത്
കീഴടക്കുവാൻ തുടങ്ങുക” എന്ന് കല്പിച്ച .
32അങ്ങെന സീേഹാനും അവെന്റ സർവ്വജനവും
നമ്മുെടേനെര പുറെപ്പട്ട വന്ന് യാഹാസിൽെവച്ച്
യുദ്ധംെചയ്തു. 33 നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ അവെന നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ;
നാം അവെനയും അവെന്റ പു്രതന്മാെരയും
അവെന്റ സർവ്വജനെത്തയും സംഹരിച്ച .
34അക്കാലത്ത് നാം അവെന്റ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം
പിടിച്ച,് പട്ടണം േതാറും പുരുഷന്മാെരയും
സ്്രതീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും ഉന്മൂലനാശം
െചയ്തു; ഒരുത്തെനയും േശഷിപ്പിച്ചില്ല. 35 നാം
പിടിച്ച പട്ടണങ്ങളിെല നാൽക്കാലികെളയും
െകാള്ളയും മാ്രതം നാം നമുക്കായിട്ട് എടുത്തു.
36 അർേന്നാൻതാഴ്വരയുെട അറ്റത്തുള്ള
അേരാേവരും താഴ്വരയിെല പട്ടണവും മുതൽ
ഗിെലയാദ് വെര നമുക്ക് ൈകവശമാക്കാൻ
കഴിയാഞ്ഞ ഒരു പട്ടണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല;
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ സകലവും
നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 37 അേമ്മാന്യരുെട
േദശവും യാേബ്ബാക്ക് നദിയുെട ഒരു വശത്തുള്ള
സ്ഥലങ്ങള ം മലനാട്ടിെല പട്ടണങ്ങള ം നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ വിലക്ക് കല്പിച്ച ഇടങ്ങള ം
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മാ്രതം നീആ്രകമിച്ചില്ല.

3
1അനന്തരം നാം തിരിഞ്ഞ് ബാശാനിേലക്കുള്ള
വഴിയിലൂെട േപായി; അേപ്പാൾ
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗും അവെന്റ
സർവ്വജനവും നമ്മുെടേനെര പുറെപ്പട്ട്
എെ്രദയിൽെവച്ച് യുദ്ധംെചയ്തു. 2 അേപ്പാൾ
യേഹാവ എേന്നാട:് “അവെന ഭയെപ്പടരുത;്
ഞാൻഅവെനയും അവെന്റ സർവ്വജനെത്തയും
േദശെത്തയും നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു:
െഹശ്േബാനിൽ പാർത്തിരുന്ന അേമാര്യ
രാജാവായ സീേഹാേനാട് െചയ്തതുേപാെല
നീ അവേനാടും െചയ്യ ം” എന്ന് കല്പിച്ച .
3 അങ്ങെന നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെനയും അവെന്റ
സകലജനെത്തയും നമ്മുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച ; ആരും േശഷിക്കാെത നാം അവെര
സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 4 അക്കാലത്ത് നാം
അവെന്റ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം പിടിച്ച ; നാം
അവരുെട പക്കൽനിന്ന് പിടിക്കാത്ത ഒരു
പട്ടണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ബാശാനിെല
ഓഗിെന്റ രാജ്യമായ അറുപത് പട്ടണങ്ങളള്ള
അർേഗ്ഗാബ് േദശവും 5 നാട്ട മ്പുറങ്ങളിെല
അനവധി ്രഗാമങ്ങള ം പിടിച്ചടക്കി; ആ
പട്ടണങ്ങൾ എല്ലാം ഉയർന്ന മതിലുകള ം
വാതിലുകള ം ഓടാമ്പലുകള ംെകാണ്ട്
ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. 6 െഹശ്േബാൻ രാജാവായ
സീേഹാേനാട് െചയ്തതുേപാെല നാം അവെയ
നിർമ്മൂലമാക്കി;പട്ടണം േതാറും പുരുഷന്മാെരയും
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സ്്രതീകെളയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും നശിപ്പിച്ച .
7 എന്നാൽ നാൽക്കാലികൾ ഉൾെപ്പെട
പട്ടണങ്ങളിെല സമ്പെത്തല്ലാം നാം െകാള്ള
െചയ്തു. 8ഇങ്ങെനഅക്കാലത്ത് അേമാര്യരുെട
രണ്ടു രാജാക്കന്മാരുേടയും കയ്യിൽനിന്ന്
േയാർദ്ദാനക്കെര അർേന്നാൻതാഴ്വരതുടങ്ങി
െഹർേമ്മാൻപർവ്വതംവെരയുള്ള േദശവും -
9 സീേദാന്യർ െഹർേമ്മാന് സീേര്യാൻ എന്നും
അേമാര്യർ അതിന് െസനീർ എന്നും േപര്
പറയുന്നു - 10 സമഭൂമിയിെല എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം
ഗിെലയാദ് മുഴുവനും ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ
രാജ്യത്തുള്ള സൽക്കാ, എെ്രദയി എന്നീ
പട്ടണങ്ങൾവെരയുള്ള ബാശാൻ മുഴുവനും
നാം പിടിച്ചടക്കി. - 11 ബാശാൻരാജാവായ
ഓഗ് മാ്രതേമ മല്ലന്മാരിൽ േശഷിച്ചിരുന്നുള്ള ;
ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ള അവെന്റ കട്ടിൽ
അേമ്മാന്യനഗരമായ െരഫയീൽ ഉണ്ടേല്ലാ?
അതിന് ഒമ്പത് മുഴം നീളവും നാല് മുഴം വീതിയും
ഉണ്ട്. - 12 ഈ േദശം നാം അക്കാലത്ത്
ൈകവശമാക്കി. അർേന്നാൻതാഴ്വരയുെട
അരിെകയുള്ള അേരാേവർ എന്ന പട്ടണം
മുതൽ* ഗിെലയാദ് മലനാടിെന്റ പകുതിയും
അവിെടയുള്ളപട്ടണങ്ങള ംഞാൻരൂേബന്യർക്കും
ഗാദ്യർക്കും െകാടുത്തു. 13 ഗിെലയാദിെന്റ
മെറ്റ പകുതിയും ഓഗിെന്റ രാജ്യമായ ബാശാൻ
മുഴുവനും അർേഗ്ഗാബ്േദശം മുഴുവനും ഞാൻ
മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതത്തിന് െകാടുത്തു.

* 3. 12 അേരാേവർ എന്ന പട്ടണം മുതൽ അേരാേവർ
പട്ടണത്തിെന്റവടക്കുഭാഗത്ത് നിന്നും
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- ബാശാന് മല്ലന്മാരുെട േദശം എന്ന് േപര്
പറയുന്നു. 14 മനെശ്ശയുെട മകനായ യായീർ
െഗശൂര്യരുെടയും മയഖാത്യരുെടയും അതിർവെര
അർേഗ്ഗാബ്േദശം മുഴുവനും പിടിച്ച് തെന്റ േപരിൻ
്രപകാരം ബാശാന് ഹേവാത്ത് - യായീർ† എന്ന്
േപര് ഇട്ട ; ഇന്നുവെര ആ േപര് നിലനിൽക്കുന്നു.
- 15 മാഖീരിന് ഞാൻ ഗിെലയാദ ്േദശം െകാടുത്തു.
16 രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും ഗിെലയാദ്
മുതൽ അർേന്നാൻതാഴ്വരയുെട മദ്ധ്യ്രപേദശവും
അതിരും അേമ്മാന്യരുെട അതിരായ
യാേബ്ബാക്ക്േതാടുവെരയും 17 കിേന്നെരത്ത്
തുടങ്ങി കിഴേക്കാട്ട് പിസ്ഗയുെട ചരിവിന് താെഴ
അരാബയിെല ഉപ്പ കടൽവെര അരാബയും
േയാർദ്ദാൻ്രപേദശവുംഞാൻ െകാടുത്തു.

18 അക്കാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
ആജ്ഞാപിച്ചത്: “നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് ഈ േദശം അവകാശമായി
തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളിൽ േയാദ്ധാക്കളായ
എല്ലാവരും യി്രസാേയല്യരായ നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർക്ക് മുമ്പായി യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
കടന്നുേപാകണം 19 നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരും
മക്കള ം ആടുമാടുകള ം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
തന്നിട്ട ള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കെട്ട; നിങ്ങൾക്ക്
ആടുമാടുകൾ വളെര ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക്
അറിയാം. 20 യേഹാവ നിങ്ങെളേപ്പാെല
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്കും സ്വസ്ഥത
നല്കുകയും േയാർദ്ദാനക്കെര നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ അവർക്ക് െകാടുക്കുന്ന
േദശംഅവർൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യ േവാളം

† 3. 14 ഹേവാത്ത് -യായീർസംഖ്യ-32:41 േനാക്കുക
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തെന്ന. പിെന്ന നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട ള്ള അവകാശത്തിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാരണം”. 21 അക്കാലത്ത് ഞാൻ
േയാശുവേയാട് ആജ്ഞാപിച്ചത:് “നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവആ രണ്ടു രാജാക്കന്മാേരാട്
െചയ്തെതാെക്കയും നീ കണ്ണ െകാണ്ട്
കണ്ടുവേല്ലാ; നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചല്ല ന്ന സകലരാജ്യങ്ങേളാടും യേഹാവ
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്യ ം. 22 നിങ്ങൾ അവെര
ഭയെപ്പടരുത;് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുദ്ധം െചയ്യ ം”.

23 അക്കാലത്ത് ഞാൻ യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിച്ച : 24 “കർത്താവായ യേഹാേവ,
നിെന്റ മഹത്വവും നിെന്റ ഭുജവീര്യവും
അടിയെന കാണിച്ച തുടങ്ങിയേല്ലാ;
നിെന്റ ്രകിയകൾേപാെലയും നിെന്റ
വീര്യ്രപവൃത്തികൾേപാെലയും െചയ്യ വാൻ
കഴിയുന്ന ൈദവം സ്വർഗ്ഗത്തിലാകെട്ട
ഭൂമിയിലാകെട്ട ആരുള്ള ? 25 ഞാൻ
കടന്നുെചന്ന് േയാർദ്ദാനക്കെരയുള്ളനല്ല േദശവും
മേനാഹരമായ പർവ്വതവും െലബാേനാനും ഒന്ന്
കണ്ടുെകാള്ളെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു. 26 എന്നാൽ
യേഹാവ നിങ്ങള െട നിമിത്തം എേന്നാട്
േകാപിച്ചിരുന്നു; എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടതുമില്ല.
യേഹാവ എേന്നാട:് “മതി;ഈകാര്യെത്തക്കുറിച്ച്
ഇനി എേന്നാട് സംസാരിക്കരുത;് 27 പിസ്ഗയുെട
മുകളിൽ കയറി തല ഉയർത്തി പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം
വടേക്കാട്ട ം െതേക്കാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം
േനാക്കിക്കാണുക; 28 ഈ േയാർദ്ദാൻ നീ
കടക്കുകയില്ല; േയാശുവേയാട് കല്പിച്ച്
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അവെന ൈധര്യെപ്പടുത്തി ഉറപ്പിക്കുക; അവൻ
നായകനായി ഈ ജനെത്ത അക്കെര കടത്തും;
നീ കാണുന്ന േദശം അവൻ അവർക്ക്
അവകാശമായി പങ്കിട്ട െകാടുക്കും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 29 അങ്ങെന നാം േബത്ത-്
െപേയാരിെനതിെരതാഴ്വരയിൽപാർത്തു.

4
1 ഇേപ്പാൾ യി്രസാേയേല, നിങ്ങൾ
ജീവിച്ചിരിക്കുവാനും നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന േദശം െചന്ന്
ൈകവശമാക്കുവാനും തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ
അനുസരിച്ച് നടേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
ഉപേദശിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
േകൾക്കുവിൻ. 2ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്ന
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കല്പനകൾ നിങ്ങൾ ്രപമാണിക്കണം. ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്ന വചനേത്താട് കൂട്ട കേയാ
അതിൽനിന്ന് കുറയ്ക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
3 ബാൽ-െപേയാരിൽ യേഹാവ െചയ്തത്
നിങ്ങൾ കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാൽ-
െപേയാരിെന പിന്തുടർന്നവെര സംമ്പൂർണ്ണമായി
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 4എന്നാൽ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാട് പറ്റിേച്ചർന്നിരുന്ന
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ജീവേനാടിരിക്കുന്നു.
5നിങ്ങൾൈകവശമാക്കുവാൻെചല്ല ന്നേദശത്ത,്
നിങ്ങൾഅനുസരിച്ച്എെന്റ,ൈദവമായയേഹാവ
എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
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ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു.
6അവ ്രപമാണിച്ച് നടക്കുവിൻ; ഇത് തെന്നയേല്ലാ
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകള െട ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങള െട
ജ്ഞാനവും വിേവകവും ആയിരിക്കുന്നത.്
അവർഈ കല്പനകൾ േകട്ടിട്ട,് ‘ഈ േ്രശഷ്ഠജാതി
ജ്ഞാനവും വിേവകവും ഉള്ള ജനം തെന്ന’ എന്ന്
പറയും. 7 നാം നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും അവൻ
നേമ്മാട് അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതുേപാെലൈദവം
അടുത്തിരിക്കുന്ന േ്രശഷ്ഠജാതി ഏതുള്ള ?
8 ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന
സകലന്യായ്രപമാണവും േപാെലഇ്രത നീതിയുള്ള
ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ഉള്ള േ്രശഷ്ഠജാതി
ഏതുള്ള ? 9 കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ
നീ മറക്കാെതയും നിെന്റ ആയുഷ്കാലത്ത്
ഒരിക്കലും അവ നിെന്റ മനസ്സിൽനിന്ന്
വിട്ട േപാകാെതയും ഇരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച്
നിെന്നത്തെന്നജാ്രഗതേയാെടകാത്തുെകാള്ള ക;
നിെന്റ മക്കേളാടും മക്കള െട മക്കേളാടും അവ
ഉപേദശിക്കണം. 10 വിേശഷാൽ േഹാേരബിൽ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിന്ന ദിവസം സംഭവിച്ച കാര്യം മറക്കരുത.് അന്ന്
യേഹാവ എേന്നാട:് “ജനെത്തഎെന്റഅടുക്കൽ
വിളിച്ച കൂട്ട ക;ഞാൻഎെന്റവചനങ്ങൾഅവെര
േകൾപ്പിക്കും; അവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
കാലെമല്ലാം എെന്ന ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിക്കുകയും
അവരുെട മക്കെള പഠിപ്പിക്കുകയും
േവണം” എന്ന് കല്പിച്ച വേല്ലാ. 11 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ അടുത്തുവന്ന് പർവ്വതത്തിെന്റ
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താഴ്വരയിൽ നിന്നു; അന്ധകാരവും
േമഘവും കൂരിരുള ം ഉണ്ടായിരിക്കുേമ്പാൾ
പർവ്വതത്തിൽ ആകാശമദ്ധ്യേത്താളം തീ
ആളിക്കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 12യേഹാവതീയുെട
നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട് അരുളിെച്ചയ്തു;
നിങ്ങൾ വാക്കുകള െട ശബ്ദം േകട്ടതല്ലാെത
രൂപം ഒന്നും കണ്ടില്ല. 13 നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
നടേക്കണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച
തെന്റ നിയമമായ പത്ത് കല്പനകൾ അവൻ
നിങ്ങെള അറിയിക്കുകയും രണ്ട് കല്പലകകളിൽ
എഴുതുകയും െചയ്തു. 14 നിങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്ത്
അനുസരിച്ച് നടേക്കണ്ട ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
നിങ്ങെള ഉപേദശിക്കണെമന്ന് യേഹാവ
അക്കാലത്ത് എേന്നാട് കല്പിച്ച . 15 നിങ്ങൾ
നന്നായി സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; യേഹാവ
േഹാേരബിൽ തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട്
അരുളിെച്ചയ്ത നാളിൽ നിങ്ങൾ രൂപം ഒന്നും
കണ്ടില്ലേല്ലാ. 16 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
ആണിെന്റേയാ െപണ്ണിെന്റേയാ സാദൃശ്യേമാ,
17 ഭൂമിയിലുള്ള യാെതാരു മൃഗത്തിെന്റ
സാദൃശ്യേമാ, ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന യാെതാരു
പക്ഷിയുെട സാദൃശ്യേമാ, 18 ഭൂമിയിലുള്ള
യാെതാരു ഇഴജാതിയുെട സാദൃശ്യേമാ, ഭൂമിക്ക്
കീെഴ െവള്ളത്തിലുള്ള യാെതാരു മത്സ്യത്തിെന്റ
സാദൃശ്യേമാ, ഇങ്ങെന യാെതാന്നിെന്റയും
്രപതിമയായ വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കി വഷളത്തം
്രപവർത്തിക്കരുത.് 19 ആകാശൈസന്യമായ
സൂര്യെനയും ച്രന്ദെനയും നക്ഷ്രതങ്ങെളയും
കാണുേമ്പാൾ അവെയ നമസ്കരിക്കുവാനും
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േസവിക്കുവാനും നീ വശീകരിക്കെപ്പടരുത;്
അവെയ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ആകാശത്തിെന്റകീഴിലുള്ളസർവ്വജാതികൾക്കും
പങ്കിട്ട് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. 20 നിങ്ങെളേയാ
തനിക്ക് അവകാശജനമായിരിേക്കണ്ടതിന്
യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്ത് ഈജിപ്റ്റ് എന്ന
ഇരിമ്പുരുക്കുന്ന ഉലയിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച്
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 21 എന്നാൽ യേഹാവ
നിങ്ങള െട നിമിത്തം എേന്നാട് േകാപിച്ച ;
ഞാൻ േയാർദ്ദാൻ കടക്കുകയിെല്ലന്നും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി
തരുന്ന നല്ല േദശത്ത് ഞാൻ െചല്ല കയിെല്ലന്നും
സത്യംെചയ്തു. 22 ആകയാൽ ഞാൻ
േയാർദ്ദാൻ കടക്കാെത ഈ േദശത്തുെവച്ച്
മരിക്കും; നിങ്ങൾ െചന്ന് ആ നല്ലേദശം
ൈകവശമാക്കും. 23 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങേളാടു െചയ്ത അവെന്റ
നിയമം നിങ്ങൾ മറന്ന് യേഹാവ നിേരാധിച്ച
യാെതാന്നിെന്റയും സാദൃശ്യമായ വി്രഗഹം
ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
24 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന
അഗ്നിയേല്ലാ;തീക്ഷ്ണതയുള്ളൈദവംതേന്ന.

25 നിനക്ക് മക്കള ം മക്കള െട മക്കള ം
ജനിച്ച് േദശത്ത് ഏെറനാൾ വസിച്ച് നിങ്ങള െട
ഹൃദയം വഷളായിത്തീർന്ന് വല്ലതിെന്റയും
സാദൃശ്യമായ വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കി നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്ത് അവിടുെത്ത േകാപിപ്പിച്ചാൽ
26 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ േയാർദ്ദാൻ
കടന്നുെചല്ല ന്ന േദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ
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േവഗത്തിൽ നശിച്ച േപാകുെമന്ന് ഞാൻ ഇന്ന്
ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും നിങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി സാക്ഷിനിർത്തി പറയുന്നു;
നിങ്ങൾ അവിെട ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കാെത
നിർമ്മൂലമായിേപ്പാകും. 27 യേഹാവ നിങ്ങെള
ജാതികള െട ഇടയിൽ ചിതറിക്കും; യേഹാവ
നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപായി താമസിപ്പിക്കുന്ന
ജനതകള െട ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ചുരുക്കംേപരായി
േശഷിക്കും. 28 കാണുവാനും േകൾക്കുവാനും
ഭക്ഷിക്കുവാനുംമണക്കുവാനും ്രപാപ്തിയില്ലാത്ത,
മരവും കല്ല ംെകാണ്ടുള്ളതും മനുഷ്യരുെട
ൈകപ്പണി ആയതുമായ േദവന്മാെര
നിങ്ങൾ അവിെട േസവിക്കും. 29 എങ്കിലും
അവിെടെവച്ച് നിെന്റൈദവമായ യേഹാവെയ നീ
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂടി
അേന്വഷിച്ചാൽ അവെന കെണ്ടത്തും.
30 നീ േക്ലശത്തിലാകുകയും ഇവ എല്ലാം
നിെന്റേമൽ വരുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ നീ
ഭാവികാലത്ത് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവെന്റ വാക്ക്
അനുസരിക്കും. 31 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ കരുണയുള്ള ൈദവമല്ലേയാ; അവൻ
നിെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല, നശിപ്പിക്കുകയില്ല,
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത
തെന്റ നിയമം മറക്കുകയും ഇല്ല. 32 ൈദവം
മനുഷ്യെന ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച നാൾമുതൽ
പൂർവ്വകാലത്ത് ആകാശത്തിെന്റ ഒരറ്റംമുതൽ
മെറ്റഅറ്റംവെരഎവിെടെയങ്കിലും ഇങ്ങെനയുള്ള
മഹാകാര്യം നടന്നിട്ട േണ്ടാ, േകട്ടിട്ട േണ്ടാ എന്ന്
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നീ അേന്വഷിക്കുക. 33 ഏെതങ്കിലും ജനത
നീ േകട്ടതുേപാെല തീയുെട നടുവിൽനിന്ന്
സംസാരിക്കുന്ന ൈദവത്തിെന്റ ശബ്ദം
േകൾക്കുകയും ജീവേനാടിരിക്കുകയും
െചയ്തിട്ട േണ്ടാ? 34 അെല്ലങ്കിൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് നീ
കാൺെക നിനക്കുേവണ്ടി െചയ്ത പരീക്ഷകൾ,
അടയാളങ്ങൾ,അത്ഭുതങ്ങൾ, യുദ്ധം,ബലമുള്ള
ൈക, നീട്ടിയ ഭുജം, ഭയങ്കര്രപവൃത്തികൾ
എന്നിവയാൽ ഏെതങ്കിലും ഒരു ജനതെയ
മെറ്റാരു ജനതയുെട നടുവിൽനിന്ന് തനിക്കായി
േവർതിരിക്കാൻ ്രശമിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 35 നിനേക്കാ
ഇതു കാണുവാൻ സംഗതിവന്നു; യേഹാവ തെന്ന
ൈദവം, അവനല്ലാെത മെറ്റാരുത്തനുമില്ല എന്ന്
നീ അറിേയണ്ടതിന് തെന്ന. 36അവൻ നിനക്ക്
ബുദ്ധി ഉപേദശിേക്കണ്ടതിന് ആകാശത്തുനിന്ന്
തെന്റ ശബ്ദം നിെന്ന േകൾപ്പിച്ച ; ഭൂമിയിൽ
തെന്റ മഹത്തായ അഗ്നി നിെന്ന കാണിച്ച ;
നീ അവെന്റ വചനവും അഗ്നിയുെട
നടുവിൽനിന്ന് േകട്ട . 37 നിെന്റ പിതാക്കന്മാെര
സ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ട് അവൻ അവരുെട
സന്തതിെയ തിരെഞ്ഞടുത്തു. 38 നിെന്നക്കാൾ
വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജനതകെള
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുവാനും
ഇന്നുള്ളതുേപാെല അവരുെട േദശം നിനക്ക്
അവകാശമായി തേരണ്ടതിന് നിെന്ന അവിെട
െകാണ്ടുേപാകുവാനും തെന്റ സാന്നിദ്ധ്യവും
മഹാശക്തിയും െകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
നിെന്ന പുറെപ്പടുവിച്ച . 39 ആകയാൽ മീെത
സ്വർഗ്ഗത്തിലും താെഴ ഭൂമിയിലും യേഹാവ



ആവർത്തനപുസ്തകം 4:40 xxiv ആവർത്തനപുസ്തകം 4:47

തെന്ന ൈദവം, മെറ്റാരുത്തനുമില്ല എന്ന് നീ ഇന്ന്
അറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ വച്ച െകാള്ള ക. 40നിനക്കും
നിെന്റമക്കൾക്കുംനന്നായിരിേക്കണ്ടതിനുംനിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവനിനക്ക്സദാകാലേത്തക്കും
നല്കുന്ന േദശത്ത് നീ ദീർഘായുേസ്സാടു കൂടി
ഇരിേക്കണ്ടതിനും ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്ന അവെന്റ ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം
്രപമാണിക്കുക.

41 അക്കാലത്ത് േമാെശ േയാർദ്ദാന് അക്കെര
കിഴക്കുഭാഗത്തായി മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ
േവർതിരിച്ച . 42 പൂർവ്വ വിേദ്വഷം കൂടാെത
അബദ്ധവശാൽ കൂട്ട കാരെന െകാന്നവൻ
ആ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഓടിക്കയറി
അവിെട ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന.
43 അങ്ങെന മരുഭൂമിയിൽ മലനാട്ടിലുള്ള
േബെസർ രൂേബന്യർക്കും, ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്ത് ഗാദ്യർക്കും, ബാശാനിെല േഗാലാൻ
മനെശ്ശയർക്കും നിശ്ചയിച്ച .

44 േമാെശ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
മുമ്പിൽ വച്ച ന്യായ്രപമാണം ഇത് തെന്ന.
45 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ടേശഷം േമാെശ േയാർദ്ദാന് അക്കെര
െഹശ്േബാനിൽ വസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യ
രാജാവായ സീേഹാെന്റ േദശത്ത്, േബത്ത-്-
െപേയാരിന് എതിെരയുള്ള താഴ്വരയിൽവച്ച്,
അവേരാട് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം
വിധികള ം ഇവ ആകുന്നു. 46 േമാെശയും
യി്രസാേയൽമക്കള ം ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പട്ടേശഷം ആ രാജാവിെന േതാല്പിച്ച .
47 അവെന്റ േദശവും ബാശാൻരാജാവായ
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ഓഗിെന്റ േദശവുമായി 48അർേന്നാൻതാഴ്വരയുെട
അറ്റത്തുള്ള അേരാേവർ മുതൽ െഹർേമ്മാൻ
എന്ന സീേയാൻപർവ്വതംവെരയും 49 േയാർദ്ദാന്
അക്കെര കിഴക്ക് പിസ്ഗയുെട ചരിവിന്
താെഴ അരാബയിെല കടൽവെരയുള്ള താഴ്വര
ഒെക്കയും, ഇങ്ങെന േയാർദ്ദാനക്കെര കിഴക്കുള്ള
രണ്ട് അേമാര്യ രാജാക്കന്മാരുേടയും േദശം
ൈകവശമാക്കി.

5
1 േമാെശ യി്രസാേയൽ ജനെത്തെയല്ലാം
വിളിച്ച കൂട്ടിഅവേരാട് പറഞ്ഞത:് “യി്രസാേയേല,
ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങെള േകൾപ്പിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള ം
വിധികള ം ്രശദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും അവ
്രപമാണിച്ച് നടക്കുകയും െചയ്യ വിൻ. 2 നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ േഹാേരബിൽവച്ച്
നേമ്മാട് ഒരു നിയമം െചയ്തുവേല്ലാ. 3 ഈ
നിയമം യേഹാവ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടല്ല,
നേമ്മാട,് ഇന്ന് ജീവേനാടിരിക്കുന്ന നേമ്മാടേ്രത
െചയ്തത്. 4 യേഹാവ പർവ്വതത്തിൽ
തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട്
അഭിമുഖമായി അരുളിെച്ചയ്തു. 5 അഗ്നി
േഹതുവായി നിങ്ങൾ ഭയെപ്പട്ട് പർവ്വതത്തിൽ
കയറാഞ്ഞതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട വചനം
നിങ്ങേളാട് അറിയിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അേപ്പാൾ
യേഹാവയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കും മേദ്ധ്യ നിന്നു.
അവൻ കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ: 6 ‘അടിമകളായി
പാര ്ത്തിരുന്ന ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിെന്ന
െകാണ്ടുവന്നയേഹാവയായഞാൻനിെന്റൈദവം
ആകുന്നു.
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7 ഞാനല്ലാെത അന്യൈദവങ്ങൾ നിനക്ക്
ഉണ്ടാകരുത.്

8വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കരുത;് മീെത സ്വർഗ്ഗത്തിേലാ,
താെഴ ഭൂമിയിേലാ, ഭൂമിക്കു കിെഴ െവള്ളത്തിേലാ
ഉള്ള യാെതാന്നിെന്റയും ്രപതിമ അരുത.്
9അവെയ നമസ്കരിക്കുകേയാ േസവിക്കുകേയാ
െചയ്യരുത;് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
എന്ന ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം
ആകുന്നു; എെന്ന പകക്കുന്നവരുെട അകൃത്യം
മൂന്നാമെത്തയും നാലാമെത്തയും തലമുറ
വെരയുള്ള മക്കള െടേമൽ കണക്കിടുകയും
10 എെന്ന സ്േനഹിച്ച് എെന്റ കല്പനകെള
്രപമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറവെര ദയ
കാണിക്കുകയും െചയ്യന്നു.

11നിെന്റൈദവമായയേഹാവയുെട നാമം വൃഥാ
എടുക്കരുത;് തെന്റ നാമം വൃഥാ എടുക്കുന്നവെന
യേഹാവശിക്ഷിക്കാെതവിടുകയില്ല.

12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല ശബ്ബത്തുനാൾ ശുദ്ധീകരിച്ച്
ആചരിക്കുക. 13 ആറുദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ച്
നിെന്റ േവല ഒെക്കയും െചയ്യ ക. 14 ഏഴാം
ദിവസേമാ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ശബ്ബത്താകുന്നു; അന്ന് നീയും നിെന്റ
മകനും മകള ം നിെന്റ േവലക്കാരനും
േവലക്കാരത്തിയും നിെന്റ കാളയും
കഴുതയും നിനക്കുള്ള എല്ലാ നാല്ക്കാലികള ം
നിെന്റ പടിവാതിലുകൾക്കകത്തുള്ള
അന്യനും ഒരു േവലയും െചയ്യരുത;് നിെന്റ
േവലക്കാരനും േവലക്കാരത്തിയും നിെന്നേപ്പാെല
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സ്വസ്ഥമായിരിേക്കണ്ടതാകുന്നു. 15 നീ
ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത് അടിമയായിരുന്നു
എന്നും അവിെടനിന്നു ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ
ഭുജംെകാണ്ടും പുറെപ്പടുവിച്ച എന്നും
ഓർക്കുക; അതുെകാണ്ടാകുന്നു ശബ്ബത്തുനാൾ
ആചരിക്കുവാൻ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാട് കല്പിച്ചത.്

16 നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടാകുവാനും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന േദശത്ത്
നിനക്ക് നന്നായിരിക്കുവാനും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല നിെന്റ
അപ്പെനയുംഅമ്മെയയുംബഹുമാനിക്കുക.

17െകാല െചയ്യരുത.്
18വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത.്
19 േമാഷ്ടിക്കരുത.്
20 കൂട്ട കാരെന്റ േനെര കള്ളസ്സാക്ഷ്യം
പറയരുത.്

21 കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയ േമാഹിക്കരുത്;
കൂട്ട കാരെന്റ ഭവനെത്തയും നിലെത്തയും
അവെന്റേവലക്കാരെനയുംേവലക്കാരത്തിെയയും
അവെന്റ കാളെയയും കഴുതെയയും
കൂട്ട കാരനുള്ള യാെതാന്നിെനയും
േമാഹിക്കരുത.്’

22 ഈ വചനങ്ങൾ യേഹാവ പർവ്വതത്തിൽ
അഗ്നി, േമഘം, അന്ധകാരം എന്നിവയുെട
നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങള െട സർവ്വസഭേയാടും
അത്യ ച്ചത്തിൽ അരുളിെച്ചയ്തു; ഇതിനപ്പ റം
ഒന്നുംകല്പിച്ചില്ല;അവരണ്ട്കല്പലകകളിൽഎഴുതി
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എെന്റ പക്കൽ തന്നു. 23എന്നാൽ പർവ്വതത്തിൽ
അഗ്നി ആളിക്കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
അന്ധകാരത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നുള്ള
ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
േഗാ്രതത്തലവന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമായി എെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് പറഞ്ഞത:് 24 ‘ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ േതജസ്സ ം
മഹത്വവും ഞങ്ങെള കാണിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് അവെന്റ ശബ്ദം
ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു; ൈദവം മനുഷ്യേരാട്
സംസാരിച്ചിട്ട ം അവർ ജീവേനാടിരിക്കുെമന്ന്
ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. 25ആകയാൽ
ഞങ്ങൾ എന്തിന് മരിക്കുന്നു? ഈ മഹത്തായ
അഗ്നിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരയായിത്തീരും;
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട ശബ്ദം
ഇനിയും േകട്ടാൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ച േപാകും.
26 ഞങ്ങെളേപ്പാെല മറ്റാെരങ്കിലും അഗ്നിയുെട
നടുവിൽനിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടിട്ട് ജീവേനാടുകൂടി
ഇരുന്നിട്ട േണ്ടാ? 27 നീ അടുത്തുെചന്ന് നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നത്
സകലവും േകൾക്കുക; നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവനിേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്യന്നത്ഞങ്ങേളാട്
പറയുക: ഞങ്ങൾ േകട്ട് അനുസരിച്ച െകാള്ളാം.’
28 നിങ്ങൾ എേന്നാട് സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ
യേഹാവ േകട്ട് എേന്നാട് കല്പിച്ചത്: ‘ഈ ജനം
നിേന്നാട് പറഞ്ഞവാക്ക് ഞാൻ േകട്ട ; അവർ
പറഞ്ഞത് നല്ലകാര്യം. 29 അവരും അവരുെട
മക്കള ം എേന്നക്കും ശുഭമായിരിക്കുവാൻ അവർ
എെന്ന ഭയെപ്പേടണ്ടതിനും എെന്റ കല്പനകൾ
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സകലവും ്രപമാണിേക്കണ്ടതിനും ഇങ്ങെനയുള്ള
ഹൃദയം അവർക്ക് എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരുന്നു
എങ്കിൽ എ്രത നന്നായിരുന്നു. 30 നിങ്ങള െട
കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവീൻ എന്ന്
അവേരാട് പറയുക. 31 നീേയാ ഇവിെട എെന്റ
അടുക്കൽ നില്ക്കുക; ഞാൻ അവർക്ക്
അവകാശമായി െകാടുക്കുന്ന േദശത്ത്
അവർ എെന്ന അനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ നീ
അവെര ഉപേദശിേക്കണ്ട സകല കല്പനകള ം
ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ഞാൻ നിേന്നാട് കല്പിക്കും.’
32 ആകയാൽ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ചതുേപാെല െചയ്യ വാൻ ജാ്രഗത
കാണിക്കുക; ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ
മാറരുത.് 33 നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിനും
നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിരിേക്കണ്ടതിനും
നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുന്ന േദശത്ത്
ദീർഘായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു കല്പിച്ചിട്ട ള്ള
എല്ലാവഴികളിലും നടന്നുെകാള്ള വിൻ”.

6
1 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചല്ല ന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
നടേക്കണ്ടതിനും നിെന്റ ജീവകാലം ഒെക്കയും
നീയും നിങ്ങൾക്കുേശഷം നിങ്ങള െട
സന്താനപരമ്പരകള ം ൈദവമായ യേഹാവെയ
ഭയെപ്പട്ട് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുന്ന
എല്ലാ ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം ്രപമാണിക്കുവാനും
2 നിങ്ങൾ ദീർഘായുേസ്സാട് കൂടി ഇരിക്കുവാനും
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്
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ഉപേദശിച്ച തരുവാൻ നൽകിയ കല്പനകള ം
ചട്ടങ്ങള ംവിധികള ംഇവആകുന്നു. 3ആകയാൽ
യി്രസാേയേല, നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും
നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല പാലും
േതനും* ഒഴുകുന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും
വർദ്ധിേക്കണ്ടതിനും നീ േകട്ട് ജാ്രഗതേയാെട
അനുസരിച്ച നടക്കുക.

4 യി്രസാേയേല, േകൾക്കുക†; യേഹാവ
നമ്മുെട ൈദവമാകുന്നു; യേഹാവ ഏകൻ
തെന്ന. 5 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
നീ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണമനേസ്സാടും
പൂർണ്ണശക്തിേയാടും കൂടി സ്േനഹിേക്കണം.
6ഇന്ന്ഞാൻനിേന്നാട്കല്പിക്കുന്നഈവചനങ്ങൾ
നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം. 7 നീ അവെയ
നിെന്റ മക്കൾക്ക് ഉപേദശിച്ച െകാടുക്കുകയും
നീ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാഴും വഴി നടക്കുേമ്പാഴും
കിടക്കുേമ്പാഴും എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാഴും
അവെയക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും േവണം.
8 അവ അടയാളമായി നിെന്റ ൈകേമൽ
െകേട്ടണം; അവ നിെന്റ കണ്ണ കൾക്ക് മേദ്ധ്യ
െനറ്റിപ്പട്ടമായി ധരിക്കണം. 9അവ നിെന്റ വീടിെന്റ
കട്ടിളകളിലും പടിവാതിലുകളിലും എഴുതണം.
10നിെന്റൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുെമന്ന്
അ്രബാഹാം, യിസ്ഹാക്ക,് യാേക്കാബ്, എന്നീ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക്
നിെന്ന െകാണ്ടുെചന്ന,് നീ പണിയാത്ത

* 6. 3 പാലും േതനും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ † 6. 4 യി്രസാേയേല,
േകൾക്കുകയി്രസാേയല ്മക്കേള േകൾക്കുക
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വലുതും നല്ലതുമായ പട്ടണങ്ങള ം, 11 നീ
നിറക്കാെത സകലസമ്പത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
വീടുകള ം, നീ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകള ം,
നീ നട്ട ണ്ടാക്കാത്ത മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം, നിനക്ക് തരുകയും നീ
തിന്ന് തൃപ്തി ്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
12 നിെന്ന അടിമവീടായ ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവെയ മറക്കാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക. 13 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് അവെന േസവിക്കണം;
അവെന്റ നാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യണം. 14 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട േകാപം നിനക്ക്
വിേരാധമായി ജ്വലിച്ച,് നിെന്ന ഭൂമിയിൽനിന്ന്
നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻചുറ്റ മുള്ളജനതകള െട
േദവന്മാരായ അന്യൈദവങ്ങള െട പിന്നാെല
നീ േപാകരുത;് 15 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങള െട മദ്ധ്യത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള
ൈദവം ആകുന്നു. 16 നിങ്ങൾ മസ്സയിൽെവച്ച്
പരീക്ഷിച്ചതുേപാെല നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ പരീക്ഷിക്കരുത‡്. 17 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നൽകിയിട്ട ള്ള
കല്പനകള ം സാക്ഷ്യങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം
നിങ്ങൾ ജാ്രഗതേയാെട ്രപമാണിക്കണം.
18 നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുന്നതിനും യേഹാവ
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത
നല്ലേദശം നീ െചന്ന് ൈകവശമാക്കുന്നതിനും
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല 19 നിെന്റ
സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്

‡ 6. 16 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ പരീക്ഷിക്കരുത്
പുറപ്പാടു 17:1-7 േനാക്കുക
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ഓടിച്ച കളയുന്നതിനും നീ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക ന്യായവും ഹിതകരവും ആയ
കാര്യങ്ങൾ െചയ്യണം. 20 നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള സാക്ഷ്യങ്ങള ം
ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം എന്ത് എന്ന് നാെള നിെന്റ
മകൻ േചാദിക്കുേമ്പാൾ, നീ നിെന്റ മകേനാട്
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: 21 “ഞങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിൽ ഫറേവാന് അടിമകൾ ആയിരുന്നു;
എന്നാൽ യേഹാവ ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ട്
ഞങ്ങെള അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച .
22 ഈജിപ്റ്റിെന്റയും ഫറേവാെന്റയും
അവെന്റ സകല കുടുംബത്തിെന്റയും േമൽ
ഞങ്ങൾ കാൺെക യേഹാവ മഹത്തായതും
തീ്രവതയുള്ളതും ആയ അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച . 23ഞങ്ങെളേയാ,
താൻ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത
േദശേത്തക്ക് െകാണ്ടുവന്നാേക്കണ്ടതിന്
അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച 24 എല്ലായ്േപാഴും
നാം ശുഭമായിരിേക്കണ്ടതിനും ഇന്നെത്തേപ്പാെല
നെമ്മ ജീവേനാെട രക്ഷിേക്കണ്ടതിനുമായി നാം
നമ്മുെടൈദവമായയേഹാവെയ ഭയെപ്പടുവാനും
ഈ ചട്ടങ്ങെളല്ലാം ആചരിക്കുവാനും യേഹാവ
നേമ്മാട് കല്പിച്ച . 25 നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നേമ്മാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവിടുെത്ത
മുമ്പാെക ഈ കല്പനകെളല്ലാം ആചരിക്കുവാൻ
്രശദ്ധിക്കുെമങ്കിൽനാം നീതിയുള്ളവരായിരിക്കും”.

7
1 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന
േദശേത്തക്ക് യേഹാവ നിെന്ന
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െകാണ്ടുേപാകുകയും നിെന്നക്കാൾ എണ്ണവും
ബലവുമുള്ള ഹിത്യർ, ഗിർഗ്ഗസ്യർ, അേമാര്യർ,
കനാന്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നീ ഏഴ് ജനതകെള നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്യ ം. 2 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുയും
നീ അവെര േതാല്പിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
അവെര നിർമ്മൂലമാക്കിക്കളയണം; അവേരാട്
ഉടമ്പടി െചയ്യ കേയാ കൃപ കാണിക്കുകേയാ
അരുത.് 3അവരുമായി വിവാഹബന്ധം അരുത;്
നിെന്റ പു്രതിമാെര അവരുെട പു്രതന്മാർക്ക്
െകാടുക്കുകേയാ അവരുെട പു്രതിമാെര നിെന്റ
പു്രതന്മാർക്ക് എടുക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
4അന്യൈദവങ്ങെള േസവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
അവർ നിെന്റ മക്കെള എേന്നാട് അകറ്റിക്കളയും;
യേഹാവയുെട േകാപം നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി
ജ്വലിച്ച് നിങ്ങെള േവഗത്തിൽ നശിപ്പിക്കും.
5 ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവേരാട് ഇങ്ങെന
െചയ്യണം; അവരുെട ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിക്കണം;
അവരുെട ബിംബങ്ങൾ തകർക്കണം; അവരുെട
അേശര്രപതിഷ്ഠകൾ െവട്ടിക്കളയണം;
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾ തീയിൽ ഇട്ട്
ചുട്ട കളയണം. 6 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധജനം ആകുന്നു;
ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല ജനതകളിലുംവച്ച്
നിെന്ന സ്വന്തജനമായിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.
7 നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ സകലജാതികെളക്കാള ം
െപരുപ്പമുള്ളവരായതു െകാണ്ടല്ല യേഹാവ
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നിങ്ങെള ്രപിയെപ്പട്ട് തിരെഞ്ഞടുത്തത്;
നിങ്ങൾ സകലജാതികെളക്കാള ം എണ്ണത്തിൽ
കുറഞ്ഞവരായിരുന്നുവേല്ലാ. 8 യേഹാവ
നിങ്ങെള സ്േനഹിക്കുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാട് താൻ െചയ്ത സത്യം
പാലിക്കുന്നതുെകാണ്ടും അേ്രത നിങ്ങെള
ബലമുള്ള കയ്യാൽ പുറെപ്പടുവിച്ച് നിങ്ങള ്
അടിമകളായിരുന്ന ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ
ഫറേവാെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വീെണ്ടടുത്തത്.
9ആകയാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്ന
ൈദവം; അവൻ തെന്ന സത്യൈദവം എന്ന്
നീ അറിയണം; അവൻ, തെന്ന സ്േനഹിച്ച്
തെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിക്കുന്നവേരാട്
ആയിരം തലമുറവെര നിയമവും ദയയും
കാണിക്കുന്നു. 10 തെന്ന പകയ്ക്കുന്നവെര
നശിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് േനരിട്ട് പകരം
െകാടുക്കുന്നു; തെന്ന പകക്കുന്ന ഏവനും
അവൻതാമസിയാെത േനരിട്ട് പകരം െകാടുക്കും.
11 ആകയാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിനക്ക് നൽകുന്ന
കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം നീ ്രപമാണിച്ച്
നടക്കണം. 12 നിങ്ങൾ ഈ വിധികൾ േകട്ട്
്രപമാണിച്ചാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത
ഉടമ്പടിയും ദയയും നിേന്നാട് കാണിക്കും.
13 അവൻ നിെന്ന സ്േനഹിച്ച് അനു്രഗഹിച്ച്
വർദ്ധിപ്പിക്കും; അവൻ നിനക്ക് തരുെമന്ന്
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശത്ത്
നിെന്റ ഗർഭഫലവും കൃഷിഫലവും ധാന്യവും
വീഞ്ഞും എണ്ണയും കന്നുകാലികള ം ആടുകള ം
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അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. 14 നീ സകല
ജനതകെളക്കാള ം അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും;
വന്ധ്യനും, വന്ധ്യയും നിങ്ങളിേലാ നിങ്ങള െട
നാൽക്കാലികളിേലാ ഉണ്ടാകുകയില്ല.
15 യേഹാവ സകലേരാഗവും നിന്നിൽനിന്ന്
അകറ്റിക്കളയും; നീ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഈജിപ്റ്റ കാരുെട വ്യാധികളിൽ ഒന്നും അവൻ
നിനക്ക് വരുത്താെത, നിെന്ന േദ്വഷിക്കുന്ന
എല്ലാവർക്കും അവ െകാടുക്കും. 16 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുന്ന
സകലജനതകെളയും നീ നശിപ്പിച്ച കളയും;
നിനക്ക്അവേരാട് കനിവ് േതാന്നരുത;്അവരുെട
േദവന്മാെര നീ േസവിക്കരുത;് അത് നിനക്ക്
െകണിയായിത്തീരും. 17 “ഈ ജനതകൾ
എെന്നക്കാൾ െപരുപ്പം ഉള്ളവർ; അവെര
നീക്കിക്കളയുവാൻ എനിക്ക് എങ്ങെന കഴിയും?”
എന്ന് നീ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയുമായിരിക്കും;
എന്നാൽ അവെര ഭയെപ്പടരുത;് 18 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഫറേവാേനാടും എല്ലാ
ഈജിപ്റ്റ കാേരാടും െചയ്തതും, 19 നിെന്റ കണ്ണ്
െകാണ്ട് കണ്ടതുമായ വലിയ പരീക്ഷകള ം
അടയാളങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം, നിെന്ന
പുറെപ്പടുവിച്ച യേഹാവയുെട ബലമുള്ള കയ്യ ം
നീട്ടിയ ഭുജവും നീ നല്ലവണ്ണം ഓർക്കണം;
നീ േപടിക്കുന്ന സകലജാതികേളാടും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അങ്ങെന െചയ്യ ം.
20 അ്രതയുമല്ല, േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവരും നിെന്റ
മുമ്പിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവരും നശിച്ച േപാകുംവെര
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവരുെട ഇടയിൽ
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കടന്നലിെന *അയയ്ക്കും. 21 നീ അവെര
കണ്ട് ്രഭമിക്കരുത;് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
എന്ന വലിയവനും ഭയങ്കരനുമായ ൈദവം
നിങ്ങള െട മദ്ധൃത്തിൽ ഉണ്ട.് 22നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവ, ആ ജനതകെള ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും; കാട്ട മൃഗങ്ങൾ
െപരുകി നിനക്ക് ഉപ്രദവമാകാതിരിക്കുവാൻ
അവെര ക്ഷണത്തിൽ നശിപ്പിച്ച കൂടാ. 23 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അവെര നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കുകയും അവർ നശിച്ച േപാകുംവെര
അവർക്ക് മഹാപരി്രഭമം വരുത്തുകയും
െചയ്യ ം. അവരുെട രാജാക്കന്മാെര നിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; നീ അവരുെട േപരുകൾ
ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്ന് ഇല്ലാെതയാക്കണം.
24അവെരസംഹരിച്ച തീരുേവാളം ഒരു മനുഷ്യനും
നിെന്റ മുമ്പിൽ നില ്ക്കുകയില്ല. 25 അവരുെട
േദവ്രപതിമകൾ തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയണം; നീ
വശീകരിക്കെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ അവയുെടേമൽ
ഉള്ള െവള്ളിയും െപാന്നും േമാഹിച്ച് എടുക്കരുത്;
അത് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
അറപ്പാകുന്നു. 26നീയുംഅതുേപാെലശാപപാ്രതം
ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അറപ്പായുള്ളത് ഒന്നും
നിെന്റ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാകരുത;് അത് നിനക്ക്
അറപ്പ ം െവറുപ്പ ം ആയിരിേക്കണം; അത്
ശാപ്രഗസ്തമാകുന്നു.

8
1 നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും വർദ്ധിക്കുകയും

* 7. 20 കടന്നലിെന മഹാ മാരിെയ
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യേഹാവ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട്
സത്യംെചയ്ത േദശം ൈകവശമാക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതിന് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങേളാട്
കല്പിക്കുന്ന സകല കല്പനകള ം ്രപമാണിച്ച്
നടക്കണം. 2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന താഴ്ത്തുവാനും തെന്റ കല്പനകൾ
്രപമാണിക്കുേമാ ഇല്ലേയാ എന്ന് നിെന്ന
പരീക്ഷിച്ച് നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്
അറിയുവാനുമായി ഈ നാല്പത് സംവത്സരം
മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയ വിധെമാെക്കയും നീ
ഓർേക്കണം. 3അവൻ നിെന്ന താഴ്ത്തുകയും
വിശപ്പിക്കുകയും ‘മനുഷ്യൻ അപ്പംെകാണ്ട്
മാ്രതമല്ല യേഹാവയുെട വായിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുന്നസകലവചനംെകാണ്ടും ജീവിക്കുന്നു’
എന്ന് നിെന്ന ്രഗഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നീയും നിെന്റ
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്ന
െകാണ്ട് നിെന്ന േപാഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
4 ഈ നാല്പത് സംവത്സരം നീ ധരിച്ച വസ്്രതം
ജീർണ്ണിച്ച േപായില്ല; നിെന്റ കാൽ വീങ്ങിയതുമില്ല.
5 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ മകെന ശിക്ഷിച്ച്
വളർത്തുന്നതുേപാെല നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നു
എന്ന് നീ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച െകാള്ളണം.
6ആകയാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വഴികളിൽ നടന്ന് അവെന ഭയെപ്പട്ട് അവെന്റ
കല്പനകൾ ്രപമാണിക്കണം. 7 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നെല്ലാരു േദശേത്തക്കല്ലേയാ നിെന്ന
െകാണ്ടുേപാകുന്നത;് അത് താഴ്വരയിൽനിന്നും
മലയിൽനിന്നും പുറെപ്പടുന്ന നീെരാഴുക്കുകള ം
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ഉറവുകള ം തടാകങ്ങള ം ഉള്ള േദശം; 8 േഗാതമ്പും
യവവും മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും
മാതളനാരകവും ഉള്ള േദശം; 9 ഒലിവുവൃക്ഷവും
േതനും ഉള്ള േദശം; സുഭിക്ഷമായി ഉപജീവനം
കഴിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്ത
േദശം; കല്ല് ഇരുമ്പായിരിക്കുന്നതും
മലകളിൽനിന്ന് താ്രമം െവട്ടി എടുക്കുന്നതുമായ
േദശം. 10 നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി്രപാപിക്കുേമ്പാൾ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല േദശെത്തക്കുറിച്ച് നീ അവന്
സ്േതാ്രതം െചയ്യണം. 11 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നീ മറക്കാതിരിക്കുവാനും,
ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് കല്പിക്കുന്ന
അവെന്റ കല്പനകള ം വിധികള ം ചട്ടങ്ങള ം
അലക്ഷ്യമാക്കാതിരിക്കുവാനും ്രശദ്ധിക്കുക.
12 നീ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തി്രപാപിക്കുേമ്പാഴും നല്ല
വീടുകൾ പണിത് അവയിൽ പാർക്കുേമ്പാഴും
13 നിെന്റ ആടുമാടുകൾ െപരുകി, നിനക്ക്
െവള്ളിയും െപാന്നും ഏറി, നിനക്കുള്ളത്
ഒെക്കയും വർദ്ധിക്കുേമ്പാഴും നിെന്റ ഹൃദയം
നിഗളിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.
14 നിെന്ന അടിമവീടായ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിക്കുകയും 15അഗ്നിസർപ്പവും േതള ം
െവള്ളമില്ലാെത വരൾച്ചയും ഉള്ള വലിയതും
ഭയങ്കരവുമായ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നിെന്ന
െകാണ്ടുവരുകയും, തീക്കൽ പാറയിൽനിന്ന്
നിനക്ക് േവണ്ടി െവള്ളം പുറെപ്പടുവിക്കയും
16 നിെന്ന താഴ്ത്തി പരീക്ഷിച്ച് ഭാവികാലത്ത്
നിനക്ക് നന്മ െചേയ്യണ്ടതിന് മരുഭൂമിയിൽ, നിെന്റ
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പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത മന്ന െകാണ്ട്
േപാഷിപ്പിക്കയും െചയ്ത നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നീ മറക്കരുത.് 17 “എെന്റ ശക്തിയും
എെന്റ കയ്യ െട ബലവും ഈ സമ്പത്തുണ്ടാക്കി”
എന്ന് നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറയാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം. 18 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നീ ഓർക്കണം; നിെന്റ പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത തെന്റ
നിയമം ഇന്നുള്ളതുേപാെല ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിന്
അവനേല്ലാനിനക്ക്സമ്പത്തുണ്ടാക്കുവാൻശക്തി
തരുന്നത.് 19 “നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
നീ മറക്കുകയും അന്യൈദവങ്ങെള പിന്തുടർന്ന്
അവെയ േസവിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും
െചയ്താൽ നീ നശിച്ച േപാകും” എന്ന് ഞാൻ
ഇന്ന് നിേന്നാട് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. 20 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്ക് നിങ്ങൾ
േകൾക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് യേഹാവ നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ജാതികെളേപ്പാെല
നിങ്ങള ം നശിച്ച േപാകും.

9
1 യി്രസാേയേല, േകൾക്കുക; നീ ഇന്ന്
േയാർദ്ദാൻ നദി കടന്ന് നിെന്നക്കാൾ
വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജനതകെളയും
ആകാശേത്താളം ഉയർന്ന മതിലുള്ള വലിയ
പട്ടണങ്ങെളയും 2 വലിപ്പവും െപാക്കവുമുള്ള
അനാക്യെരന്ന ജനതെയയും ജയിച്ചടക്കുവാൻ
േപാകുന്നു; നീ അവെര അറിയുന്നുവേല്ലാ?
‘അനാക്യരുെട മുമ്പിൽ നില്ക്കുവാൻ
കഴിയുന്നവൻ ആര്?’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള
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െചാല്ല് നീ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി
നിനക്ക് മുമ്പിൽ കടന്നുേപാകുന്നു എന്ന്
നീ ഇന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക. അവൻ
അവെര നശിപ്പിക്കുകയും നിെന്റ മുമ്പിൽ
താഴ്ത്തുകയും െചയ്യ ം; അങ്ങെന യേഹാവ
നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല നീ
അവെര നീക്കിക്കളയുകയും ക്ഷണത്തിൽ
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം. 4 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞേശഷം: ‘എെന്റ നീതിനിമിത്തം
ഈ േദശം ൈകവശമാക്കുവാൻ യേഹാവ
എെന്ന െകാണ്ടുവന്നു’എന്ന് നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
പറയരുത;്ആജനതയുെട ദുഷ്ടത നിമിത്തമേ്രത
യേഹാവ അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയുന്നത.് 5 നീ അവരുെട േദശം
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്നത് നിെന്റ
നീതിയും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയും നിമിത്തം
അല്ല; ആ ജനതയുെട ദുഷ്ടതനിമിത്തവും
അ്രബാഹാം, യിസ്ഹാക്ക,് യാേക്കാബ് എന്നീ
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് യേഹാവ സത്യംെചയ്ത
വചനം നിവർത്തിേക്കണ്ടതിനും അേ്രത
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെര നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നത.് 6ആകയാൽ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് ആ
നല്ലേദശം അവകാശമായി തരുന്നത് നിെന്റ
നീതിനിമിത്തംഅെല്ലന്ന്അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക; നീ
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനമല്ലേയാ; 7 നീ മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച
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എന്ന് ഓർക്കുക; മറന്നുകളയരുത;്
ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ട നാൾമുതൽ
ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നതുവെര നിങ്ങൾ
യേഹാവേയാട് മത്സരിക്കുന്നവരായിരുന്നു.
8 േഹാേരബിലും നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ച ; അതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള
നശിപ്പിച്ച കളയുവാൻ േതാന്നും വിധം
യേഹാവ നിങ്ങേളാട് േകാപിച്ച . 9 യേഹാവ
നിങ്ങേളാട് െചയ്ത നിയമം എഴുതിയ
കല്പലകകൾ വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ പർവ്വതത്തിൽ
കയറി, നാല്പത് രാവും നാല്പത് പകലും
പർവ്വതത്തിൽ താമസിച്ച ; ഞാൻ ആഹാരം
കഴിക്കുകേയാ െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല. 10 ൈദവത്തിെന്റ വിരൽെകാണ്ട്
എഴുതിയ രണ്ടു കല്പലകകൾ യേഹാവ എെന്റ
പക്കൽ തന്നു; മഹാേയാഗം ഉണ്ടായിരുന്ന
നാളിൽ യേഹാവ പർവ്വതത്തിൽവച്ച്
അഗ്നിയുെട നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട്
അരുളിെച്ചയ്ത സകലവചനങ്ങള ം അവയിൽ
എഴുതിയിരുന്നു. 11നാല്പതുരാവും നാല്പതുപകലും
കഴിഞ്ഞേപ്പാഴായിരുന്നു യേഹാവ എെന്റ പക്കൽ
നിയമം എഴുതിയ ആ രണ്ട് കല്പലകകൾ തന്നത്.
12അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട:് “നീ എഴുേന്നറ്റ്
ക്ഷണത്തിൽ ഇവിെടനിന്ന് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക;
നീ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ
ജനം തങ്ങെളത്തെന്ന വഷളാക്കി, ഞാൻ
അവേരാട് കല്പിച്ച വഴി േവഗത്തിൽ വിട്ട മാറി
ഒരു വി്രഗഹം വാർത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു”
എന്ന് കല്പിച്ച . 13 ഈ ജനത ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവർ
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എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു; 14 “എെന്ന വിടുക;
ഞാൻ അവെര നശിപ്പിച്ച് അവരുെട േപര്
ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയും;
നിെന്ന അവെരക്കാൾ ബലവും വലിപ്പവുമുള്ള
ജനതയാക്കും” എന്നും യേഹാവ എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. 15അങ്ങെന ഞാൻ തിരിഞ്ഞ്
പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി; പർവ്വതത്തിൽ
അഗ്നി ആളിക്കത്തുകയായിരുന്നു; നിയമത്തിെന്റ
രണ്ട് പലകകള ം എെന്റ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
16 ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാട് പാപംെചയ്ത്
ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ വാർത്തുണ്ടാക്കി,
യേഹാവ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച വഴി േവഗത്തിൽ
വിട്ട മാറിയിരുന്നത് കണ്ടു. 17 അേപ്പാൾ
ഞാൻ രണ്ടു പലകകള ം എെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾ കാൺെക എറിഞ്ഞ് ഉടച്ച കളഞ്ഞു.
18 പിെന്ന യേഹാവെയ േകാപിപ്പിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ അവന് അനിഷ്ടമായി
്രപവർത്തിച്ച നിങ്ങള െട സകലപാപങ്ങള ം
നിമിത്തം ഞാൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല നാല്പത് രാവും നാല്പത്
പകലും വീണ് കിടന്നു; ഞാൻ ആഹാരം
കഴിക്കുകേയാെവള്ളംകുടിക്കുകേയാെചയ്തില്ല.
19 നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കുമാറ് നിങ്ങള െടേനെര
ജ്വലിച്ച യേഹാവയുെട േകാപവും േ്രകാധവും
കണ്ട് ഞാൻ ഭയെപ്പട്ട ; എന്നാൽ യേഹാവ
ആ ്രപാവശ്യവും എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട .
20 അഹേരാെന നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
അവെന്റ േനെരയും യേഹാവ ഏറ്റവും േകാപിച്ച ;
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എന്നാൽ ഞാൻ അന്ന് അഹേരാനുേവണ്ടിയും
അേപക്ഷിച്ച . 21നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ, നിങ്ങൾക്ക്
പാപകാരണമായ, കാളക്കുട്ടിെയ ഞാൻ എടുത്ത്
തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട് നന്നായി അരച്ച് േനരിയ
െപാടിയാക്കി, ആ െപാടി പർവ്വതത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുന്ന േതാട്ടിൽ വിതറി. 22 തേബരയിലും
മസ്സയിലും കിേ്രബാത്ത-്ഹത്താവയിലും
െവച്ച് നിങ്ങൾ യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച .
23 ‘നിങ്ങൾ െചന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട ള്ള
േദശം ൈകവശമാക്കുവിൻ’ എന്ന് കല്പിച്ച്
യേഹാവ നിങ്ങെള കാേദശ്ബർേന്നയയിൽനിന്ന്
അയച്ചേപ്പാഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കല്പനേയാട് മറുത്തുനിന്നു;
അവെന വിശ്വസിച്ചില്ല; അവെന്റ വാക്ക്
അനുസരിച്ചതുമില്ല. 24 ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിഞ്ഞ നാൾമുതൽ* നിങ്ങൾ യേഹാവേയാട്
മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു. 25 യേഹാവ നിങ്ങെള
നശിപ്പിക്കുെമന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നാല്പത്
രാവും നാല്പത് പകലും വീണുകിടന്നു; 26 ഞാൻ
യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിച്ച പറഞ്ഞത:്
‘കർത്താവായ യേഹാേവ, നിെന്റ മഹത്വംെകാണ്ട്
നീ വീെണ്ടടുത്ത് ബലമുള്ള കയ്യാൽ ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ജനെത്തയും
നിെന്റ അവകാശെത്തയും നശിപ്പിക്കരുേത.
27 അ്രബാഹാം, യിസ്ഹാക്ക,് യാേക്കാബ്
എന്നീ നിെന്റ ദാസന്മാെര ഓർക്കണേമ; താൻ

* 9. 24 ഞാൻനിങ്ങെളഅറിഞ്ഞനാൾമുതൽയേഹാവനിങ്ങെള
അറിഞ്ഞനാൾമുതൽ
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അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം െചയ്തിരുന്ന േദശത്ത്
അവെര എത്തിക്കുവാൻ യേഹാവയ്ക്ക്
കഴിയായ്കെകാണ്ടും അവൻ അവെര
പകച്ചതു െകാണ്ടും അവെര െകാണ്ടുേപായി
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് നീ
ഞങ്ങെള വിടുവിച്ച് െകാണ്ടുേപാന്ന േദശക്കാർ
പറയാതിരിക്കുവാൻ 28ഈജനത്തിെന്റ ശാഠ്യവും
അകൃത്യവും പാപവും േനാക്കരുേത. 29അവർ
നിെന്റ മഹാബലംെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
നീ പുറെപ്പടുവിച്ച് െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ജനവും
നിെന്റഅവകാശവുംഅല്ലേയാ?”.

10
1 അക്കാലത്ത് യേഹാവ എേന്നാട:്

“നീ ആദ്യെത്തേപ്പാെല രണ്ട് കല്പലകകൾ
െവട്ടിെയടുത്ത് എെന്റ അടുക്കൽ പർവ്വതത്തിൽ
കയറിവരുക; മരംെകാണ്ട് ഒരു െപട്ടകവും
ഉണ്ടാക്കുക. 2 നീ ഉടച്ച കളഞ്ഞ ആദ്യെത്ത
പലകകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങൾ ഞാൻ
ആ പലകകളിൽ എഴുതും; നീ അവെയ ആ
െപട്ടകത്തിൽ വയ്േക്കണം” എന്ന് കല്പിച്ച .
3 അങ്ങെന ഞാൻ ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഒരു
െപട്ടകം ഉണ്ടാക്കി; ആദ്യെത്തേപ്പാെല രണ്ട്
കല്പലകകൾ െവട്ടിെയടുത്ത് കയ്യിൽ ആ
പലകകള മായി പർവ്വതത്തിൽ കയറി.
4 മഹാേയാഗം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളിൽ യേഹാവ
പർവ്വതത്തിൽ തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാട്
അരുളിെച്ചയ്ത പത്ത് കല്പനകള ം യേഹാവ
ആദ്യെത്തേപ്പാെല പലകകളിൽ എഴുതി, അവ
എെന്റ പക്കൽ തന്നു. 5 അനന്തരം ഞാൻ
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തിരിഞ്ഞ് പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി; ഞാൻ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന െപട്ടകത്തിൽ പലകകൾ വച്ച ;
യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അവ
അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ട്. 6 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
െബേന-ആക്കുവാൻ* എന്ന േബേരാത്തിൽനിന്ന്
േമാേസരയിേലക്ക് യാ്രതെചയ്തു. അവിെടെവച്ച്
അഹേരാൻ മരിച്ച ; അവിെട അവെന അടക്കം
െചയ്തു; അവെന്റ മകൻ എെലയാസാർ അവന്
പകരം പുേരാഹിതനായി. 7 അവിെടനിന്ന്
അവർ ഗുദ്േഗാദയ്ക്കും ഗുദ്േഗാദയിൽനിന്ന്
നീെരാഴുക്കുള്ള േദശമായ െയാത്ബാഥയ്ക്കും
യാ്രതെചയ്തു. 8 അക്കാലത്ത് യേഹാവ
േലവിേഗാ്രതെത്ത യേഹാവയുെട നിയമെപ്പട്ടകം
ചുമക്കുവാനും ഇന്നെത്തേപ്പാെല യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്ന് ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാനും
അവെന്റ നാമത്തിൽ അനു്രഗഹിക്കുവാനും
േവർതിരിച്ച . 9 അതുെകാണ്ട് േലവിക്ക്
അവെന്റ സേഹാദരന്മാേരാടുകൂടി ഓഹരിയും
അവകാശവും ഇല്ല; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അവന് വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല യേഹാവ
തെന്ന അവെന്റ അവകാശം. 10 ഞാൻ
ആദ്യെത്തേപ്പാെല നാല്പത് രാവും നാല്പത് പകലും
പർവ്വതത്തിൽ താമസിച്ച ; ആ ്രപാവശ്യവും
യേഹാവ എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട ; നിെന്ന
നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ യേഹാവയ്ക്ക്
സമ്മതമായി. 11 പിെന്ന യേഹാവ എേന്നാട:് “നീ
എഴുേന്നറ്റ് യാ്രത പുറെപ്പട്ട് ജനത്തിന് മുേമ്പ
നടക്കുക; അവർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന് ഞാൻ

* 10. 6 െബേന-ആക്കുവാൻആക്കുവാൻജനങ്ങള െടകിണര് 
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അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശം
അവർ െചന്ന്ൈകവശമാക്കെട്ട”എന്ന്കല്പിച്ച .

12ആകയാൽ യി്രസാേയേല, നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും അവെന്റ
എല്ലാ വഴികളിലും നടക്കുകയും അവെന
സ്േനഹിക്കുകയും, പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂെട േസവിക്കുകയും
13 ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
യേഹാവയുെട കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം നിെന്റ
നന്മയ്ക്കായി ്രപമാണിക്കുകയും േവണം
എന്നല്ലാെത േവെറ എന്താണ് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാട് േചാദിക്കുന്നത?് 14 ഇതാ,
സ്വർഗ്ഗവും സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കുള്ളവ ആകുന്നു. 15 നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് മാ്രതം യേഹാവക്ക്
്രപീതി േതാന്നി അവെര സ്േനഹിച്ച ;
അവരുെട േശഷം അവരുെട സന്തതികളായ
നിങ്ങെള ഇന്നെത്തേപ്പാെല അവൻ
സകലജാതികളിലുംവച്ച് തിരെഞ്ഞടുത്തു.
16 ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഹൃദയ
പരിവര് ത്തനം െചയ്യ വിൻ; ഇനി േമൽ
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരാകരുത.് 17 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ൈദവാധിൈദവവും
കർത്താധികർത്താവുമായി വല്ലഭനും
ഭയങ്കരനുമായ മഹാൈദവമല്ലേയാ; അവൻ
മുഖപക്ഷം കാണിക്കുന്നില്ല, ്രപതിഫലം
വാങ്ങുന്നതുമില്ല. 18 അവൻ അനാഥർക്കും
വിധവമാർക്കും ന്യായം നടത്തിെക്കാടുക്കുന്നു;
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പരേദശിെയ സ്േനഹിച്ച,് അവന് അന്നവും
വസ്്രതവും നല്കുന്നു. 19ആകയാൽ നിങ്ങൾ
പരേദശിെയ സ്േനഹിക്കുവിൻ; നിങ്ങള ം
ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത് പരേദശികളായിരുന്നേല്ലാ.
20 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ
ഭയെപ്പടണം; അവെന േസവിക്കണം; അവേനാട്
േചർന്നിരിക്കണം; അവെന്റ നാമത്തിൽ
സത്യം െചയ്യണം. 21 അവനാകുന്നു നിെന്റ
പുകഴ്ച; അവനാകുന്നു നിെന്റ ൈദവം; നീ
സ്വന്ത കണ്ണ െകാണ്ട് കണ്ടിട്ട ള്ള മഹത്തും
ഭയങ്കരവുമായ കാര്യങ്ങൾ നിനക്കുേവണ്ടി
െചയ്തത് അവൻ തെന്ന. 22 നിെന്റ പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാർ എഴുപത് േപരായിഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
ഇറങ്ങിേപ്പായി; ഇേപ്പാേഴാ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെലആക്കിയിരിക്കുന്നു.

11
1അതിനാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
നീ സ്േനഹിച്ച് അവെന്റ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
കല്പനകള ം എല്ലായ്േപാഴും ്രപമാണിക്കണം.
2 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
മഹാ്രപവൃത്തികൾ അറിയാത്ത നിങ്ങള െട
മക്കേളാടല്ലഞാൻസംസാരിക്കുന്നത.് 3അവെന്റ
ശിക്ഷണം, മഹത്വം, ബലമുള്ള ൈക, നീട്ടിയ
ഭുജം, അവൻ ഈജിപ്റ്റിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാേനാടും അവെന്റ
സകലേദശേത്താടും െചയ്ത അവെന്റ
അടയാളങ്ങൾ, അവെന്റ ്രപവൃത്തികൾ,
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4 അവൻ ഈജിപ്റ്റ കാരുെട ൈസന്യേത്താടും
കുതിരകേളാടും രഥങ്ങേളാടും െചയ്തത,്അവർ
നിങ്ങെള പിന്തുടർന്നേപ്പാൾ അവൻ െചങ്കടലിെല
െവള്ളംഅവരുെട േമൽ ഒഴുകുമാറാക്കിഅവെര
നശിപ്പിച്ചത്, 5 നിങ്ങൾ ഇവിെട വരുേവാളം
മരുഭൂമിയിൽ അവൻ നിങ്ങെള നടത്തിയത,്
എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 6 അവൻ
രൂേബെന്റ മകനായ എലീയാബിെന്റ മക്കളായ
ദാഥാേനാടും അബീരാമിേനാടും െചയ്തത,് ഭൂമി
വാ പിളർന്ന് അവെരയും കുടുംബങ്ങെളയും
കൂടാരങ്ങെളയും യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ അവർക്കുള്ള സകലജീവികെളയും
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞത് എന്നിങ്ങെനയുള്ള
കാര്യങ്ങള ം അറിയാത്തവരല്ല നിങ്ങൾ എന്ന്
ഓർത്തുെകാള്ള വീൻ. 7 യേഹാവ െചയ്ത
മഹാ്രപവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ കണ്ണ് െകാണ്ട്
കണ്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 8 ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ബലെപ്പടുവാനും നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ
േപാകുന്ന േദശം കീഴടക്കുവാനും 9 യേഹാവ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും അവരുെട
സന്തതികൾക്കും െകാടുക്കുെമന്ന് അവേരാട്
സത്യംെചയ്ത, പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശത്ത,് നിങ്ങൾ ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കുവാൻ,
ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
കല്പനകെളാെക്കയും ്രപമാണിച്ച് നടക്കുവിൻ.
10 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശം നീ
വിട്ട േപാന്നഈജിപ്റ്റ് േദശംേപാെലയല്ല;അവിെട
നീ വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് പച്ചക്കറിേത്താട്ടം േപാെല
നിെന്റ കാലുെകാണ്ട് നനയ്േക്കണ്ടിയിരുന്നു.
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11 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന
േദശം, മലകള ം താഴ്വരകള ം ഉള്ളതും
ആകാശത്തുനിന്ന് െപയ്യന്ന മഴെവള്ളം
ലഭിക്കുന്നതും 12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
പരിപാലിക്കുന്നതുമായേദശമാകുന്നു.ആണ്ടിെന്റ
ആരംഭംമുതൽ അവസാനംവെര നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടി എേപ്പാഴും
അതിേന്മൽഇരിക്കുന്നു.

13നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ നിങ്ങൾ
സ്േനഹിക്കുകയും പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ
മനേസ്സാടുംകൂടി അവെന േസവിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങേളാട്
കല്പിക്കുന്ന എെന്റ കല്പനകൾ* ജാ്രഗതേയാെട
അനുസരിച്ചാൽ 14 ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും
േശഖരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ തക്കസമയത്ത്
നിങ്ങള െട േദശത്തിന് ആവശ്യമായ മുൻമഴയും
പിൻമഴയും െപയ്യിക്കും. 15 ഞാൻ നിെന്റ
നിലത്ത് നിെന്റ നാൽക്കാലികൾക്ക് പുല്ല ം
തരും; നീ തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം ഭക്ഷിക്കും.
16 നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിന് േഭാഷത്തം പറ്റ കയും
നിങ്ങൾ േനർവഴി വിട്ട് അന്യൈദവങ്ങെള
േസവിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്യാതിരിപ്പാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 17 അെല്ലങ്കിൽ
യേഹാവയുെട േ്രകാധം നിങ്ങള െടേനെര ജ്വലിച്ച്
മഴ െപയ്യാെതഅവൻആകാശംഅടച്ച കളകയും
ഭൂമി അനുഭവം തരാതിരിക്കുകയും യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നല്ലേദശത്തുനിന്ന്
നിങ്ങൾ േവഗം നശിച്ച േപാവുകയും െചയ്യ ം.

* 11. 13 എെന്റകല്പനകൾൈദവത്തിെന്റകല്പനകള ്
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18ആകയാൽ നിങ്ങൾ എെന്റ ഈ വചനങ്ങെള
നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സം്രഗഹിച്ച്
നിങ്ങള െട ൈകേമൽ അടയാളമായി
െകട്ട കയും അവ നിങ്ങള െട കണ്ണ കൾക്ക്
മദ്ധ്യത്തിൽ െനറ്റിപ്പട്ടമായി ധരിക്കുകയും േവണം.
19 വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാഴും വഴി നടക്കുേമ്പാഴും
കിടക്കുേമ്പാഴും എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ
അവെയക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട
മക്കൾക്ക് അവ ഉപേദശിച്ച െകാടുേക്കണം.
20 യേഹാവ നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക്
െകാടുക്കുെമന്ന് അവേരാട് സത്യംെചയ്ത
േദശത്ത് നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട മക്കള ം
ഭൂമിക്കുമീെത ആകാശമുള്ള കാലേത്താളം
ദീർഘായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിന് 21 അവ നിെന്റ
വീടിെന്റ കട്ടിളകളിൻ േമലും പടിവാതിലുകളിലും
എഴുതണം. 22 ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഈ സകല കല്പനകള ം
ജാ്രഗതേയാെട ്രപമാണിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ സ്േനഹിക്കയും
അവെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും നടന്ന് അവേനാട്
േചർന്നിരിക്കുകയും െചയ്താൽ 23 യേഹാവ ഈ
ജനതകെളെയല്ലാം നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയും; നിങ്ങേളക്കാൾ വലിപ്പവും
ബലവുമുള്ള ജാതികള െട േദശം നിങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കും. 24 നിങ്ങള െട ഉള്ളങ്കാൽ
ചവിട്ട ന്ന ഇടെമാെക്കയും നിങ്ങള േടതാകും.
നിങ്ങള െട അതിർ മരുഭൂമിമുതൽ െലബാേനാൻ
വെരയുംയൂ്രഫട്ടീസ്നദിമുതൽപടിഞ്ഞാെറകടൽ
വെരയും ആകും. 25 ഒരു മനുഷ്യനും നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽ നില് ക്കുകയില്ല. നിങ്ങള െട ൈദവമായ
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യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല അവൻ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള േപടിയും ഭീതിയും നിങ്ങൾ
െചല്ല ന്നസകലദിക്കിലും വരുത്തും.

26 ഇതാ, ഞാൻ ഇന്ന് അനു്രഗഹവും ശാപവും
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു. 27 ഇന്ന് ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പനകൾ നിങ്ങൾ
അനുസരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അനു്രഗഹവും
28 അവിടുെത്ത കല്പനകൾ അനുസരിക്കാെത
ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്ന വഴി വിട്ട മാറി
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യൈദവങ്ങള െട
പിന്നാെല െചല്ല ന്നുഎങ്കിൽശാപവും വരും.

29 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന
േദശത്ത് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
എത്തിച്ചേശഷം, െഗരിസീം മലയിൽവച്ച്
അനു്രഗഹവും ഏബാൽ മലയിൽവച്ച്
ശാപവും ്രപസ്താവിക്കണം. 30 ആ
മലകൾ ഗില്ഗാലിെനതിരായി േമാെര
േതാപ്പിനരികിൽ അരാബയിൽ പാർക്കുന്ന
കനാന്യരുെട േദശത്ത് േയാർദ്ദാന ് നദിക്കക്കെര
പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്താണേല്ലാ ഉള്ളത.് 31നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന േദശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ
നദി കടന്നുെചന്ന് അതിെന കീഴടക്കി അവിെട
വസിക്കും. 32 ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ
വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം നിങ്ങൾ
്രപമാണിച്ച നടക്കണം.

12
1 നിെന്റ പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
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യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന
േദശത്ത് നിങ്ങള െട ജീവകാലെമല്ലാം
്രപമാണിേക്കണ്ട ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം
ഇവയാകുന്നു: 2 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ
േപാകുന്ന േദശത്തിെല ജനതകൾ ഉയർന്ന
പർവ്വതങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും പച്ചമരങ്ങള െട
കീഴിലും അവരുെട േദവന്മാെര േസവിച്ച
സ്ഥലങ്ങെളാെക്കയും നിങ്ങൾ അേശഷം
നശിപ്പിക്കണം. 3 അവരുെട ബലിപീഠങ്ങൾ
ഇടിച്ച കളയണം; അവരുെട ബിംബങ്ങൾ
തകർക്കണം; അവരുെട അേശര്രപതിഷ്ഠകൾ
തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളയണം; അവരുെട
േദവ്രപതിമകൾ െവട്ടിക്കളഞ്ഞ് അവയുെട
േപര് ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മായിച്ച കളയണം.
4 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ആ വിധത്തിൽ അല്ല േസവിേക്കണ്ടത.്
5 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിങ്ങള െട സകല
േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾതിരുനിവാസ ദർശനത്തിനായി
െചല്ലണം. 6 അവിെടതെന്ന നിങ്ങള െട
േഹാമയാഗങ്ങൾ, ഹനനയാഗങ്ങൾ,
ദശാംശങ്ങൾ, നിങ്ങള െട ൈകയിെല
അർപ്പണങ്ങൾ, േനർച്ചകൾ, സ്വേമധാദാനങ്ങൾ,
ആടുമാടുകള െട കടിഞ്ഞൂലുകൾ എന്നിവ
നിങ്ങൾ െകാണ്ടുെചല്ലണം. 7അവിെട, നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽവച്ച്,
നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും, നിങ്ങള െട
സകല്രപവൃത്തിയിലും ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങെള അനു്രഗഹിച്ചതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങള ം
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നിങ്ങള െട കടുംബങ്ങള ം സേന്താഷിക്കുകയും
േവണം. 8 ഇവിെട ഓേരാരുത്തൻ അവനവന്
േബാധിച്ച്രപകാരം ഇന്ന് െചയ്യന്നതുേപാെല
നിങ്ങൾ െചയ്യരുത.് 9 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം െചയ്ത
സ്വസ്ഥതയിേലക്കും അവകാശത്തിേലക്കും
നിങ്ങൾ ഇതുവെര എത്തിയിട്ടില്ലേല്ലാ. 10എന്നാൽ
നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ നദി കടന്ന് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്അവകാശമായി
തരുന്ന േദശത്ത് ്രപേവശിക്കുകയും, ചുറ്റ മുള്ള
സകലശ്രതുക്കെളയും നീക്കി യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത തരുകയും നിങ്ങൾ
നിർഭയമായി വസിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
11 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം
സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്
നിങ്ങള െട േഹാമയാഗങ്ങൾ, ഹനനയാഗങ്ങൾ,
ദശാംശങ്ങൾ, നിങ്ങള െട ൈകയിെല
അർപ്പണങ്ങൾ, നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് േനരുന്ന
വിേശഷമായ േനർച്ചകൾ എന്നിങ്ങെന ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നെതാെക്കയും
െകാണ്ടുവേരണം. 12 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽനിങ്ങള ം നിങ്ങള െട
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ദാസന്മാരും ദാസിമാരും
നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ള േലവ്യനും
സേന്താഷിക്കണം; അവന് നിങ്ങേളാടുകൂടി
ഓഹരിയും അവകാശവും ഇല്ലേല്ലാ. 13 നിനക്ക്
േബാധിക്കുന്നിടെത്തല്ലാം നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.
14 യേഹാവ നിെന്റ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന്
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ നിെന്റ
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േഹാമയാഗങ്ങൾഅർപ്പിക്കണം; ഞാൻ നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നെതല്ലാം നീ െചയ്യണം.
15 എന്നാൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനു്രഗഹത്തിന്
തക്കവണ്ണംനിെന്റഏതുപട്ടണത്തിൽവച്ച ംനിെന്റ
ആ്രഗഹ്രപകാരം മൃഗങ്ങെള അറുത്ത് മാംസം
തിന്നാം; കലമാനിെനയും പുള്ളിമാനിെനയും
േപാെല ശുദ്ധനും അശുദ്ധനും ആ മാംസം
തിന്നാം; രക്തം മാ്രതം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത;്
16അത് െവള്ളംേപാെല നിലത്ത് ഒഴിച്ച കളയണം.
17 എന്നാൽ നിെന്റ ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ
എന്നിവയുെട ദശാംശം, നിെന്റ ആടുമാടുകള െട
കടിഞ്ഞൂലുകൾ, നീ േനരുന്ന എല്ലാേനർച്ചകൾ,
നിെന്റ സ്വേമധാദാനങ്ങൾ നിെന്റ ൈകയിെല
അർപ്പണങ്ങൾഎന്നിവ നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽവച്ച്
തിന്നരുത.് 18 അവ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്,
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽവച്ച്, നീയും നിെന്റ
മകനും മകള ം ദാസനും ദാസിയും നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ള േലവ്യനും തിന്ന,് നിെന്റ
സകല്രപയത്നെത്തക്കുറിച്ച ം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ സേന്താഷിക്കണം.
19 നീ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലേത്താളം
േലവ്യെന ഉേപക്ഷിക്കാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.

20 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല അവൻ നിെന്റ
അതിർ വിശാലമാക്കുേമ്പാൾ നീ മാംസം
തിന്നുവാൻ ആ്രഗഹിച്ചാൽ, നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല
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നിനക്ക് മാംസം തിന്നാം. 21 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത സ്ഥലം ഏെറ ദൂരത്താകുന്നു
എങ്കിൽ യേഹാവ നിനക്ക് തന്നിട്ട ള്ള നിെന്റ
ആടുമാടുകളിൽ ഏതിെന എങ്കിലും ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അറുക്കുകയും
നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽവച്ച് ഇഷ്ടംേപാെല
തിന്നുകയും െചയ്യാം. 22 കലമാനിെനയും
പുള്ളിമാനിെനയും തിന്നുന്നതുേപാെല നിനക്ക്
അവെയ തിന്നാം; ശുദ്ധനും അശുദ്ധനും
ഒരുേപാെല തിന്നാം. 23 രക്തം മാ്രതം
ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കുക; രക്തം
ജീവൻ ആകുന്നുവേല്ലാ; മാംസേത്താടുകൂടി
ജീവെന തിന്നരുത.് 24 അത് നീ ഭക്ഷിക്കാെത
െവള്ളംേപാെല നിലത്ത് ഒഴിച്ച കളയണം.
25 യേഹാവയ്ക്ക് ഹിതകരമായത് െചയ്ത്
നിനക്കും മക്കൾക്കും നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന്
നീ രക്തം ഭക്ഷിക്കരുത.് 26 നിെന്റ പക്കലുള്ള
വിശുദ്ധവസ്തുക്കള ം നിെന്റ േനർച്ചകള ം മാ്രതം
നീ എടുത്തുെകാണ്ട് യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തക്ക് േപാകണം. 27 അവിെട നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
നിെന്റ േഹാമയാഗങ്ങൾ മാംസേത്താടും
രക്തേത്താടുംകൂടി അർപ്പിക്കണം; നിെന്റ
ഹനനയാഗങ്ങള െട രക്തം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ഒഴിക്കണം;
അതിെന്റ മാംസം നിനക്ക് തിന്നാം. 28 നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവയുെട മുമ്പാെകഹിതകരവും
ഉത്തമമായതും െചയ്ത് നിനക്കും മക്കൾക്കും
നന്നായിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിേന്നാട്
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കല്പിക്കുന്നസകലവചനങ്ങള ം ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട്,
അവ ്രപമാണിക്കുക.

29 നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന
േദശത്തുള്ള ജനതകെള നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയുേമ്പാഴും നീ അവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അവരുെട േദശത്ത്
വസിക്കുേമ്പാഴും 30 അവർ നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നശിച്ച േപായതിന് േശഷം
നീ അവരുെട നടപടി അനുസരിച്ച്
െകണിയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക. “ഈ ജനതകൾ
തങ്ങള െട േദവന്മാെര േസവിച്ചതുേപാെല
ഞാനും െചയ്യ ം” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുെട
േദവന്മാെരക്കുറിച്ച് അേന്വഷിക്കാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാേള്ളണം. 31-32 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ അങ്ങെന അല്ല േസവിേക്കണ്ടത;്
യേഹാവ െവറുക്കുന്ന സകലേമ്ലച്ഛതയും
അവരുെട േദവപൂജയിൽ െചയ്ത് തങ്ങള െട
പു്രതീപു്രതന്മാെരേപ്പാലും അവർ അവരുെട
േദവന്മാർക്ക്അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ച വേല്ലാ.

13
1ഞാൻനിങ്ങേളാട്ആജ്ഞാപിക്കുന്നെതാെക്കയും
്രപമാണിച്ച നടക്കുവിൻ; അതിേനാട്
കൂട്ടരുത;് അതിൽനിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും
അരുത.് 2 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു
്രപവാചകേനാ സ്വപ്നക്കാരേനാ എഴുേന്നറ്റ:്
3 “നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യൈദവങ്ങെള നാം
െചന്ന് േസവിക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ഒരു
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അടയാളേമാ അത്ഭുതേമാ മുന്നറിയിക്കയും,
അവൻ പറഞ്ഞ അടയാളേമാ അത്ഭുതേമാ
സംഭവിക്കുകയും െചയ്താൽ 4 ആ
്രപവാചകെന്റേയാ സ്വപ്നക്കാരെന്റേയാ
വാക്ക് നീ േകട്ടനുസരിക്കരുത;് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂെട നിങ്ങൾ
സ്േനഹിക്കുന്നുേവാ എന്ന് അറിേയണ്ടതിന്
യേഹാവ നിങ്ങെള പരീക്ഷിക്കുകയാകുന്നു.
5 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ നിങ്ങൾ
അനുസരിച്ച് ഭയെപ്പടുകയും, അവെന്റ കല്പന
്രപമാണിച്ച് അവെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുകയും
അവെന േസവിച്ച് അവേനാട് േചർന്നിരിക്കുകയും
േവണം.

6 ആ ്രപവാചകേനാ സ്വപ്നക്കാരേനാ,
ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്നവനും അടിമവീട്ടിൽനിന്ന്
വീെണ്ടടുത്തവനുമായ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് വിേരാധമായി േ്രദാഹം സംസാരിച്ച്,
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നീ നടക്കുവാൻ
കല്പിച്ച വഴിയിൽനിന്ന് നിെന്ന െതറ്റിക്കുവാൻ
േനാക്കിയതുെകാണ്ട് അവെന െകാല്ലണം;
അങ്ങെന നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് േദാഷം
നീക്കിക്കളയണം. 7 േദശത്തിെന്റ ഒരു
അറ്റം മുതൽ മേറ്റഅറ്റം വെര, സമീപേത്താ
ദൂരേത്താ, നിങ്ങള െട ചുറ്റ ം ഉള്ള ജനതകള െട
േദവന്മാരിൽവച്ച് 8നീേയാ നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യൈദവങ്ങെള നാം
െചന്ന് േസവിക്കുക എന്ന് നിെന്റ അമ്മയുെട
മകനായ നിെന്റ സേഹാദരേനാ, നിെന്റ മകേനാ
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മകേളാ, നിെന്റ മാർവ്വിടത്തിലുള്ള ഭാര്യേയാ,
നിെന്റ ്രപാണസ്േനഹിതേനാ, രഹസ്യമായി
പറഞ്ഞ് നിെന്ന വശീകരിക്കുവാൻ േനാക്കിയാൽ
9 അതിേനാട് േയാജിക്കുകേയാ അവരുെട
വാക്ക് േകൾക്കുകേയാ െചയ്യരുത;് അവേരാട്
കനിവ് േതാന്നുകേയാ, ക്ഷമിച്ച് അവെര
ഒളിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യാെത, െകാന്നുകളയണം.
10 അവെര െകാേല്ലണ്ടതിന് ആദ്യം നിെന്റ
കയ്യ ം പിെന്ന സർവ്വജനത്തിെന്റ കയ്യ ം
അവെന്റേമൽ െവക്കണം. 11 അടിമവീടായ
ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
നിെന്ന അകറ്റിക്കളയുവാൻ അവൻ
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട് അവെന കെല്ലറിഞ്ഞ്
െകാല്ലണം.

12േമലാൽനിങ്ങള െടഇടയിൽഈഅരുതാത്ത
കാര്യം നടക്കാതിരിപ്പാൻ യി്രസാേയെലല്ലാം ഈ
വർത്തമാനം േകട്ട് ഭയെപ്പേടണം. 13 നിങ്ങൾ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അന്യൈദവങ്ങെള നാം
െചന്ന് േസവിയ്ക്കണെമന്ന് പറയുന്ന നീചന്മാർ*
നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് തങ്ങള െട
പട്ടണത്തിെല നിവാസികെള വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് 14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
പാർപ്പാൻ തന്നിട്ട ള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു
പട്ടണെത്തക്കുറിച്ച് േകട്ടാൽ 15 നീ നല്ലവണ്ണം
അേന്വഷിക്കുകയും പരിേശാധിക്കയും േചാദ്യം
െചയ്യ കയും േവണം. അങ്ങെനയുള്ള
േമ്ലച്ഛത നിങ്ങള െട ഇടയിൽ നടന്നു എന്ന

* 13. 13 നീചന്മാർ െബലിയാല ്



ആവർത്തനപുസ്തകം 13:16 lix ആവർത്തനപുസ്തകം 14:2

കാര്യം വാസ്തവവും നിശ്ചയവും എങ്കിൽ
16 നീ ആ പട്ടണത്തിെല നിവാസികെള
വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ െകാന്ന് അതും,
അതിലുള്ളത് ഒെക്കയും,അതിെല മൃഗങ്ങെളയും
വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ ശപഥാർപ്പിതമായി
സംഹരിേക്കണം. 17 അതിെല െകാള്ളമുതൽ
വീഥിയുെട നടുവിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ആ പട്ടണവും
അതിെല െകാള്ളയും അേശഷം നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കായി തീയിട്ട്
ചുട്ട കളേയണം; ആ പട്ടണം എന്നും
പാഴ്ക്കുന്നായിരിേക്കണം; അതിെന പിെന്ന
പണിയുകയുമരുത.് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവെന്റ സകല കല്പനകള ം
്രപമാണിച്ച് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവക്ക്
ഹിതകരമായത് െചയ്യ ക. 18 യേഹാവ
തെന്റ ഉ്രഗേകാപം വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നിേന്നാട്
കരുണയും കനിവും കാണിേക്കണ്ടതിനും നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം െചയ്തതുേപാെല
നിെന്ന വർദ്ധിപ്പിേക്കണ്ടതിനും ശപഥാർപ്പിതമായ
യാെതാന്നും നിെന്റകയ്യിൽപറ്റിയിരിക്കരുത”്.

14
1നിങ്ങൾനിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക്
മക്കൾ ആകുന്നു; മരിച്ചവനുേവണ്ടി
നിങ്ങെള മുറിേവല്പിക്കുകേയാ നിങ്ങൾക്ക്
മുൻകഷണ്ടിയുണ്ടാക്കുകേയാെചയ്യരുത.് 2നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് നീ വിശുദ്ധജനമേല്ലാ;
ഭൂതലത്തിലുള്ള സകലജാതികളിലുംവച്ച് തനിക്ക്
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സ്വന്ത ജനമായിരിക്കുവാൻ യേഹാവ നിെന്ന
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

3 േമ്ലച്ഛമായെതാന്നിെനയും തിന്നരുത.്
4 നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഇവ
ആകുന്നു: 5 കാള, െചമ്മരിയാട,് േകാലാട്,
കലമാൻ, പുള്ളിമാൻ, കടമാൻ, കാട്ടാട്,
െചറുമാൻ,മലയാട്,കവരിമാൻ. 6കുളമ്പ് പിളർന്ന്
രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതും അയവിറക്കുന്നതുമായ
മൃഗങ്ങെള നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം. 7 എന്നാൽ
അയവിറക്കുന്നവയിലും കുളമ്പ് പിളർന്നവയിലും
തിന്നരുതാത്തവ ്രശദ്ധിക്കുക. ഒട്ടകം, മുയൽ,
കുഴിമുയൽ, ഇവ അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും
കുളമ്പ് പിളർന്നവയല്ല; അവ നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധം. 8പന്നിയുെട കുളമ്പ് പിളർന്നെതങ്കിലും
അയവിറക്കുന്നില്ല; അത് നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധം;
ഇവയുെട മാംസം തിന്നരുത;് ജഡം െതാടുകയും
അരുത.്

9െവള്ളത്തിൽജീവിക്കുന്നചിറകുംെചതുമ്പലും
ഉള്ളെതാെക്കയുംനിങ്ങൾക്ക്തിന്നാം. 10എന്നാൽ
ചിറകും െചതുമ്പലുംഇല്ലാത്തെതാന്നുംതിന്നരുത;്
അത് നിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധം.

11 ശുദ്ധിയുള്ള സകലപക്ഷികെളയും
നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം. 12 പക്ഷികളിൽ
തിന്നരുതാത്തവ: കടൽറാഞ്ചൻ, െചമ്പരുന്ത്,
കഴുകൻ, 13 െചങ്ങാലിപ്പരുന്ത,് ഗൃ്രദ്ധം,
അതതുവിധം പരുന്ത് 14 അതതുവിധം
കാക്ക, 15 ഒട്ടകപക്ഷി, പുള്ള്, കടൽക്കാക്ക,
അതതുവിധം ്രപാപ്പിടിയൻ, 16 നത്ത,് കൂമൻ,
മൂങ്ങാ, േവഴാമ്പൽ, 17 കുടുമ്മച്ചാത്തൻ,
നീർക്കാക്ക, 18 െപരുഞ്ഞാറ, അതതുവിധം
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െകാക്ക,് കുളേക്കാഴി, നരിച്ചീർ,എന്നിവയാകുന്നു.
19 ചിറകുള്ള ഇഴജാതിെയാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധം; അവ തിന്നരുത.് 20 ശുദ്ധിയുള്ള
പക്ഷികെളെയാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക്തിന്നാം.

21തനിെയ ചത്ത ഒന്നിെനയും തിന്നരുത;് അത്
നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പരേദശിക്ക് തിന്നുവാൻ
െകാടുക്കാം: അെല്ലങ്കിൽ അന്യജാതിക്കാരന്
വില ്ക്കാം; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് നീ
വിശുദ്ധജനമേല്ലാ. ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അതിെന്റ
തള്ളയുെട പാലിൽപാകം െചയ്യരുത.്

22 ആണ്ടുേതാറും നിലത്ത് വിതച്ച ണ്ടാകുന്ന
എല്ലാവിളവിലും ദശാംശം എടുത്തുവയ്ക്കണം.
23നിെന്റൈദവമായ യേഹാവെയഎല്ലായ്േപാഴും
ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ നിെന്റ
ധാന്യത്തിെന്റയും വീഞ്ഞിെന്റയും എണ്ണയുെടയും
ദശാംശവും നിെന്റ ആടുമാടുകള െട
കടിഞ്ഞൂലുകെളയും അവെന്റ സന്നിധിയിൽവച്ച്
തിന്നണം. 24 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലം
വളെര അകെലയും അത് െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
കഴിയാത്തവണ്ണം വഴി അതിദൂരവുമായിരുന്നാൽ
25അത് വിറ്റ് പണമാക്കി പണം കയ്യിൽ എടുത്ത്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുേപാകണം. 26 നിെന്റ
ഇഷ്ടംേപാെല മാേടാ ആേടാ വീേഞ്ഞാ
മദ്യേമാ ഇങ്ങെന ഏതും ആ പണം െകാടുത്ത്
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വാങ്ങി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽെവച്ച് തിന്ന് നീയും നിെന്റ
കുടുംബവും സേന്താഷിക്കണം. 27 നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിലുള്ള േലവ്യെന മറന്നുകളയരുത;്
അവന് നിേന്നാടുകൂെട ഓഹരിയുംഅവകാശവും
ഇല്ലേല്ലാ.

28 മൂന്ന് വർഷം കൂടുേമ്പാൾ മൂന്നാം വർഷെത്ത
വിളവിെന്റ ദശാംശം േവർതിരിച്ച് നിെന്റ
പട്ടണങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കണം. 29 നീ െചയ്യന്ന
സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന,്
നിേന്നാടുകൂെട ഓഹരിയും അവകാശവും
ഇല്ലാത്ത േലവ്യനും, നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള
പരേദശിയും അനാഥനും വിധവയും വന്ന് ഭക്ഷിച്ച്
തൃപ്തരാകണം.

15
1 ഏഴു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നീ ഒരു
വിേമാചനം ആചരിക്കണം. 2 വിേമാചനത്തിെന്റ
്രകമം എെന്തന്നാൽ: കൂട്ട കാരന്
വായ്പ െകാടുത്തവെരല്ലാം അത് ഇളച്ച്
െകാടുക്കണം. യേഹാവയുെട വിേമാചനം
്രപസിദ്ധമാക്കിയതുെകാണ്ട് നീ കൂട്ട കാരെനേയാ
സേഹാദരെനേയാ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത.്
3 അന്യജാതിക്കാരേനാട് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച്
പിരിക്കാം; എന്നാൽ നിെന്റ സേഹാദരൻ
തരുവാനുള്ളത് നീ ഇളച്ച െകാടുക്കണം.
4 ദരി്രദൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല;
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്ക്
നീ ്രശദ്ധേയാെട േകട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട്
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ആജ്ഞാപിക്കുന്നസകലകല്പനകള ം ്രപമാണിച്ച
നടന്നാൽ 5 യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി
ൈകവശമാക്കുവാൻ തരുന്ന േദശത്ത് നിെന്ന
ഏറ്റവും അനു്രഗഹിക്കും. 6 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ അേനകം
ജനതകൾക്ക് വായ്പ െകാടുക്കും; എന്നാൽ നീ
വായ്പ വാങ്ങുകയില്ല; നീ അേനകം ജനതകെള
ഭരിക്കും;എന്നാൽഅവർനിെന്ന ഭരിക്കുകയില്ല.

7 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന
േദശത്ത് ഏെതങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ ദരി്രദനായ
സേഹാദരൻ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉെണ്ടങ്കിൽ
അവെന്റേനെര നിെന്റ ഹൃദയം കഠിനമാക്കാെത,
8 നിെന്റ ൈക അവനുേവണ്ടി തുറന്ന്
അവെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടിന് ആവശ്യമായ വായ്പ
െകാടുക്കണം. 9 വിേമാചനസംവത്സരമായ
ഏഴാം ആണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ദുർവ്വിചാരം േതാന്നുകയും
ദരി്രദനായ സേഹാദരേനാട് നിെന്റ കണ്ണ്
നിർദ്ദയമായിരിക്കുകയും അവന് ഒന്നും
െകാടുക്കാെത ഇരിക്കുകയും െചയ്താൽ
അവൻ നിനക്ക് വിേരാധമായി യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ചിട്ട് അത് നിനക്ക് പാപമായി
തീരാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക.
10 നീ അവന് െകാടുേത്ത മതിയാവൂ;
െകാടുക്കുേമ്പാൾ ഹൃദയത്തിൽ വ്യസനം
േതാന്നരുത;് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്റ സകല്രപവൃത്തികളിലും ്രപയത്നത്തിലും
അതുനിമിത്തംനിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും. 11ദരി്രദൻ
േദശത്ത് അറ്റ േപാവുകയില്ല; അതുെകാണ്ട്
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നിെന്റ േദശത്ത് അഗതിയും ദരി്രദനുമായ
നിെന്റ സേഹാദരന് നിെന്റ ൈക മനേസ്സാെട
തുറന്നുെകാടുക്കണെമന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.

12 നിെന്റ സേഹാദരനായ ഒരു
എ്രബായപുരുഷേനാ എ്രബായസ്്രതീേയാ നിനക്ക്
സ്വയംവിറ്റിട്ട്ആറ്സംവത്സരംനിെന്നേസവിച്ചാൽ
ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ നീ ആ അടിമെയ
സ്വത്രന്തനായി വിട്ടയയ്ക്കണം. 13 അവെന
സ്വത്രന്തനായി വിട്ടയയ്ക്കുേമ്പാൾ അവെന
െവറും കയ്യായി അയയ്ക്കരുത.് 14 നിെന്റ
ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽനിന്നും കളത്തിൽനിന്നും
മുന്തിരിച്ചക്കിൽനിന്നുംഅവന്ഔദാര്യമായി ദാനം
െചയ്യണം; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചതുേപാെല നീ അവന് െകാടുക്കണം.
15നീഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്അടിമയായിരുന്നുഎന്നും,
നിെന്റൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന വീെണ്ടടുത്തു
എന്നും ഓർക്കണം. അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
ഇന്ന് ഈ കാര്യം നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു.
16 എന്നാൽ അവൻ നിെന്നയും നിെന്റ
കുടുംബെത്തയും സ്േനഹിക്കുകെകാണ്ടും നിെന്റ
അടുക്കൽ അവന് സുഖമുള്ളതുെകാണ്ടും:
“ഞാൻ നിെന്ന വിട്ട േപാവുകയില്ല” എന്ന്
നിേന്നാട് പറഞ്ഞാൽ 17 നീ ഒരു സൂചി
എടുത്ത് അവെന്റ കാത് വാതിലിേനാട്
േചർത്ത് കുത്തിത്തുളേക്കണം; പിെന്ന അവൻ
എന്നും നിനക്ക് ദാസനായിരിക്കണം; നിെന്റ
ദാസിേയാടും അങ്ങെന തേന്ന െചയ്യണം.
18 അവൻ ഇരട്ടിക്കൂലിക്കു േയാഗ്യനായ ഒരു
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കൂലിക്കാരെനേപ്പാെല ആറ് സംവത്സരം നിെന്ന
േസവിച്ചതുെകാണ്ട് അവെന സ്വത്രന്തനായി
വിട്ടയയ്ക്കുേമ്പാൾ നിനക്ക് വ്യസനം േതാന്നരുത;്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നീ െചയ്യന്ന
സകലത്തിലും നിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും.

19 നിെന്റ മാടുകളിലും ആടുകളിലും
കടിഞ്ഞൂലായി പിറക്കുന്ന ആണിെന എല്ലാം
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കായി
ശുദ്ധീകരിക്കണം; നിെന്റ മാടുകള െട
കടിഞ്ഞൂലിെനെക്കാണ്ട് േവല െചയ്യിക്കരുത;്
നിെന്റ ആടുകള െട കടിഞ്ഞൂലിെന്റ
േരാമം ക്രതിക്കയും അരുത.് 20 യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീയും
നിെന്റ കുടുംബവും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച് അതിെന
ആണ്ടുേതാറും തിന്നണം. 21 എന്നാൽ
അതിന് മുടേന്താ അന്ധതേയാ ഇങ്ങെന വല്ല
ഊനവും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് അതിെന യാഗം കഴിക്കരുത.്
22 നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽവച്ച് അത് തിന്നാം;
പുള്ളിമാനിെനയും കലമാനിെനയുംേപാെല
അശുദ്ധനും ശുദ്ധനും ഒരുേപാെല തിന്നാം.
23 അതിെന്റ രക്തം മാ്രതം ഭക്ഷിക്കരുത;് അത്
െവള്ളംേപാെലനിലത്ത് ഒഴിച്ച കളയണം.

16
1ആബീബ് മാസം ആചരിച്ച് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് െപസഹ െകാണ്ടാടണം;ആബീബ്
മാസത്തിൽ അല്ലേയാ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ രാ്രതിയിൽ നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ
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നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചത.് 2 യേഹാവ തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
െപസഹയാഗമായി ആടുകെളയും മാടുകെളയും
അറുക്കണം. 3 നീ ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട ദിവസം നിെന്റ ആയുഷ്ക്കാലം
മുഴുവനും ഓർക്കുന്നതിന് മാംസേത്താടുകൂടി
പുളിച്ച അപ്പം തിന്നരുത;് നീ കഷ്ടതയുെട
ആഹാരമായ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഏഴ് ദിവസം
തിന്നണം; തിടുക്കേത്താെട ആണേല്ലാ നീ
ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് പുറെപ്പട്ടത്. 4 ഏഴ്
ദിവസം നിെന്റ േദശത്ത് ഒരിടത്തും പുളിച്ച അപ്പം
കാണരുത;്ആദ്യ ദിവസംൈവകുേന്നരംഅറുത്ത
മാംസം ഒട്ട ം ്രപഭാതത്തിേലക്ക് േശഷിപ്പിക്കരുത.്
5 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന
പട്ടണങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നിൽ വച്ച് െപസഹ
അറുത്തുകൂടാ. 6 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുവച്ച മാ്രതം, സന്ധ്യാസമയത്ത്,
നീ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േനരത്ത്
തെന്ന, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ െപസഹ
അറുക്കണം. 7 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് അത്
ചുട്ട തിന്നണം; രാവിെല നിെന്റ കൂടാരത്തിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകാം. 8 ആറ് ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പം തിേന്നണം; ഏഴാം ദിവസം നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധസഭാേയാഗം
കൂടണം;അന്ന് േവലെയാന്നും െചയ്യരുത.്

9 പിെന്ന, ഏഴ് ആഴ്ചകൾ എണ്ണ ക;
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വയലിെല വിളയിൽ അരിവാൾ വയ്ക്കുവാൻ
ആരംഭിക്കുന്നതു മുതൽ ഏഴ് ആഴ്ചകൾ
എണ്ണണം. 10അതിനുേശഷം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് വാേരാത്സവംആചരിച്ച,് യേഹാവ
നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചതിന് തക്കവണ്ണം നിെന്റ
സ്വേമധാദാനങ്ങൾ അവന് അർപ്പിക്കണം.
11 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുവച്ച് നീയും നിെന്റ പു്രതനും പു്രതിയും
ദാസനും ദാസിയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള
േലവ്യനും നിെന്റ ഇടയിലുള്ള പരേദശിയും
അനാഥനും വിധവയും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ സേന്താഷിക്കണം.
12 നീ ഈജിപ്റ്റിൽ അടിമയായിരുന്നു എന്ന്
ഓർത്ത്ഈചട്ടങ്ങൾ ്രപമാണിച്ച് നടക്കണം.

13 കളത്തിെല ധാന്യവും ചക്കിെല വീഞ്ഞും
േശഖരിച്ച കഴിയുേമ്പാൾ നീ ഏഴ് ദിവസം
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആചരിക്കണം. 14 ഈ
െപരുന്നാളിൽ നീയും നിെന്റ മകനും മകള ം
ദാസനും ദാസിയും നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള
േലവ്യനും പരേദശിയും അനാഥനും വിധവയും
സേന്താഷിക്കണം. 15യേഹാവതിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുവച്ച് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
ഏഴു ദിവസം െപരുന്നാൾ ആചരിക്കണം; നിെന്റ
എല്ലാ വിളവുകളിലും, നിെന്റ ൈകകള െട
സകല്രപവൃത്തിയിലും, നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും; അതുെകാണ്ട്
നീ വളെരസേന്താഷിക്കണം. 16നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്
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നിെന്റ പുരുഷന്മാെരാെക്കയും പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റെപരുനാളിലും,വാേരാത്സവത്തിലും,
കൂടാരെപ്പരുനാളിലും, ഇങ്ങെന സംവത്സരത്തിൽ
മൂന്നു്രപാവശ്യം അവെന്റ സന്നിധിയിൽ വരണം;
എന്നാൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െവറും
കേയ്യാെട വരരുത.് 17നിെന്റൈദവമായയേഹാവ
നിനക്ക് തന്നിട്ട ള്ള അനു്രഗഹത്തിന് തക്കവണ്ണം
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ്രപാപ്തിേപാെല
െകാണ്ടുവരണം.

18 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
തരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും േഗാ്രതംേതാറും
ന്യായാധിപതിമാെരയും ്രപമാണികെളയും
നിയമിക്കണം; അവർ ജനത്തിന് നീതിേയാെട
ന്യായപാലനം െചയ്യണം. 19 ന്യായം
മറിച്ച കളയരുത;് മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുത;്
സമ്മാനം വാങ്ങരുത;് സമ്മാനം ജ്ഞാനികള െട
കണ്ണ് കുരുടാക്കുകയും നീതിമാന്മാരുെട കാര്യം
മറിച്ച കളയുകയും െചയ്യന്നു. 20 നീ ജീവിച്ചിരുന്ന്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന
േദശം ൈകവശമാക്കുന്നതിന് നീതിെയ തേന്ന
പിന്തുടരണം.

21 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് നീ
പണിയുന്ന യാഗപീഠത്തിനരികിൽ യാെതാരു
അേശര്രപതിഷ്ഠയും ്രപതിഷ്ഠിക്കരുത.് 22 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ െവറുക്കുന്ന ഒരു
ശിലാസ്തംഭം നാട്ട കയുംഅരുത.്

17
1ഏെതങ്കിലും ന്യ നതേയാ ൈവരൂപ്യേമാ ഉള്ള
കാളെയേയാ ആടിെനേയാ നിെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കരുത;് അത് നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു.

2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
തരുന്ന ഏെതാരു പട്ടണത്തിലും ൈദവത്തിന്
അനിഷ്ടമായത് െചയ്ത് അവെന്റ നിയമം
ലംഘിക്കുകയും 3 ഞാൻ കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
അന്യ ൈദവങ്ങെളേയാ സൂര്യച്രന്ദന്മാെരേയാ,
േശഷമുള്ള ആകാശത്തിെല ൈസന്യെത്തേയാ
േസവിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്തപുരുഷേനാ
സ്്രതീേയാ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉെണ്ടന്ന് 4നിനക്ക്
അറിവു കിട്ടിയാൽ നീ നല്ലവണ്ണം പരിേശാധിച്ച്
അങ്ങെനയുള്ള േമ്ലച്ഛത യി്രസാേയലിൽ നടന്നു
എന്നുള്ളത് വാസ്തവവും കാര്യം യഥാർത്ഥവും
എന്നു കണ്ടാൽ 5 ആ ദുഷ്ടകാര്യം െചയ്ത
പുരുഷെനേയാ സ്്രതീെയേയാ പട്ടണവാതിലിന്
പുറത്ത് െകാണ്ടുേപായി കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാല്ലണം. 6 മരണേയാഗ്യനായവെന
െകാല്ല ന്നത് രേണ്ടാ മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട
വാെമാഴിേമൽആയിരിക്കണം;ഏകസാക്ഷിയുെട
വാെമാഴിേമൽ അവെന െകാല്ലരുത.് 7അവെന
െകാല്ല ന്നതിന് ആദ്യം സാക്ഷികള െടയും പിെന്ന
സർവ്വജനത്തിെന്റയും ൈക അവെന്റേമൽ
െചല്ലണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
േദാഷം നീക്കിക്കളയണം.

8 നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ െകാലപാതകമാകെട്ട,
വസ്തുസംബന്ധമായ വ്യവഹാരമാകെട്ട,
അടികലശലാകെട്ട, ഇങ്ങെനയുള്ള
ആവലാധികാര്യങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും
വിധിപ്പാൻ നിനക്ക് ്രപയാസം ഉണ്ടായാൽ
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നീ പുറെപ്പട്ട് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് േപാകണം.
9 േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കലും
അന്നുള്ള ന്യായാധിപെന്റ അടുക്കലും െചന്ന്
േചാദിക്കണം;അവർനിനക്ക്വിധി പറഞ്ഞുതരും.
10 യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന്
അവർ പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധിേപാെല നീ
െചയ്യണം; അവർ ഉപേദശിച്ച തരുന്നതുേപാെല
എല്ലാം െചയ്യ വാൻ ജാ്രഗതയായിരിേക്കണം.
11 അവർ ഉപേദശിച്ച തരുന്ന ്രപമാണവും
പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധിയും അനുസരിച്ച് നീ
െചേയ്യണം; അവർ പറഞ്ഞുതരുന്ന വിധി
വിട്ട് നീ ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറരുത.്
12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അവിെട
ശു്രശൂഷ െചയ്തുനില്ക്കുന്ന പുേരാഹിതെന്റേയാ
ന്യായാധിപെന്റേയാ വാക്ക് േകൾക്കാെത
ആെരങ്കിലും അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ അവൻ
മരിക്കണം; ഇങ്ങെന യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
േദാഷം നീക്കിക്കളയണം. 13 ഇനി അഹങ്കാരം
കാണിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ജനെമല്ലാം േകട്ട്
ഭയെപ്പടണം.

14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന
േദശത്ത് നീ െചന്ന്അത്ൈകവശമാക്കിഅവിെട
വസിച്ചതിനു േശഷം: “എെന്റ ചുറ്റമുള്ള സകല
ജനതകെളയുംേപാെല ഞാൻ ഒരു രാജാവിെന
എെന്റ േമൽ ആക്കും” എന്ന് പറയുേമ്പാൾ
15നിെന്റൈദവമായ യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
രാജാവിെന നിെന്റേമൽ ആക്കണം; നിെന്റ
സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ഒരുവെന
നിെന്റേമൽ രാജാവാക്കണം; നിെന്റ
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സേഹാദരനല്ലാത്ത അന്യജാതിക്കാരെന
രാജാവാക്കരുത.് 16എന്നാൽ അവന് അനവധി
കുതിരകൾ ഉണ്ടാകരുത.് അധികം കുതിരകെള
സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ജനം ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ അവൻ ഇടവരുത്തരുത*്;
‘േമലിൽ ആ വഴിക്ക് തിരിയരുത’് എന്ന്
യേഹാവ നിങ്ങേളാട് കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
17 അവെന്റ ഹൃദയം തിരിഞ്ഞുേപാകാതിരിപ്പാൻ
അേനകം ഭാര്യമാെര അവൻ എടുക്കരുത്;
െവള്ളിയും െപാന്നുംഅധികമായിസമ്പാദിക്കയും
അരുത.് 18 അവൻ തെന്റ രാജാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരുെട
പക്കൽനിന്ന്ഈന്യായ്രപമാണംവാങ്ങിഅതിെന്റ
ഒരു പകർപ്പ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി
എടുക്കണം. 19 ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല
സകലവചനങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം അവൻ
്രപമാണിച്ച നടന്ന് തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിക്കുന്നതിന്
അത് അവെന്റ ൈകവശം ഇരിക്കുകയും
20 അവെന്റ ഹൃദയം സേഹാദരന്മാർക്കു മീെത
അഹങ്കരിച്ച യരാെതയും അവൻ കല്പന വിട്ട്
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിയാെതയും
ഇരിേക്കണ്ടതിനും അവനും അവെന്റ പു്രതന്മാരും
യി്രസാേയലിെന്റ ഇടയിൽ ദീർഘകാലം
രാജ്യഭാരം െചേയ്യണ്ടതിനുമായി അവൻ തെന്റ
ആയുഷ്ക്കാലം ഒെക്കയും അത് വായിക്കുകയും

* 17. 16 അധികം കുതിരകെള സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ജനം
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ അവൻ ഇടവരുത്തരുത്
അധികം കുതിരകെള ലഭിക്കുവാനായി അടിമകെള ൈക
മാറ്റത്തിനായി മി്രസയിമിേലക്ക്അയക്കരുത്
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േവണം.

18
1 േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കും
േലവിേഗാ്രതത്തിനും യി്രസാേയലിേനാടുകൂടി
ഓഹരിയും അവകാശവും ഉണ്ടാകരുത്;
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങള ം അവെന്റ
അവകാശവുംെകാണ്ട് അവർ ഉപജീവനം
കഴിക്കണം. 2 അതിനാൽ അവരുെട
സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ അവർക്ക്
അവകാശം ഉണ്ടാകരുത;് യേഹാവ അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല അവൻ തെന്ന
അവരുെട അവകാശം. 3 ജനത്തിൽനിന്ന്
പുേരാഹിതന്മാർക്ക് ലഭിേക്കണ്ട അവകാശം
എെന്തന്നാൽ: മാടിെനേയാ ആടിെനേയാ
യാഗം കഴിക്കുന്നവൻ ൈകക്കുറകും കവിൾ
രണ്ടും ആമാശയവും െകാടുക്കണം. 4 ധാന്യം,
വീഞ്ഞ്, എണ്ണ എന്നിവയുെട ആദ്യഫലവും
നിെന്റ ആടുകള െട ക്രതിക്കുന്ന ആദ്യേരാമവും
നീ അവന് െകാടുക്കണം. 5 യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ എേപ്പാഴും ശു്രശൂഷിക്കുവാൻ
നില്േക്കണ്ടതിന് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്റ സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
അവെനയും പു്രതന്മാെരയും ആണ്
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത.്

6 ഏെതങ്കിലും യി്രസാേയല്യപട്ടണത്തിൽ
പരേദശിയായി വസിച്ചിരുന്ന ഒരു േലവ്യൻ
അവിെടനിന്ന് യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തക്ക് വന്നാൽ - അവന്
മനസ്സ േപാെല വരാം, 7അവിെട യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന േലവ്യരായ തെന്റ
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സകലസേഹാദരന്മാെരയും േപാെല അവനും
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ശു്രശൂഷ െചയ്യാം. 8 അവെന്റ പിതൃസ്വത്ത്
വിറ്റ കിട്ടിയ മുതലിനു പുറെമ അവരുെട
ഉപജീവനത്തിനുള്ളത്സമാംശമായിരിക്കണം.

9 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
തരുന്ന േദശത്ത് എത്തിയേശഷം അവിടുെത്ത
ജനതകള െട േമ്ലച്ഛതകൾ നീ പഠിക്കരുത.്
10 തെന്റ മകെനേയാ മകെളേയാ
അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കുന്നവൻ, ്രപശ്നക്കാരൻ,
മുഹൂർത്തക്കാരൻ, ആഭിചാരകൻ,
ക്ഷു്രദക്കാരൻ, 11 മ്രന്തവാദി, െവളിച്ചപ്പാട്,
ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ, അഞ്ജനക്കാരൻ
എന്നിങ്ങെനയുള്ളവർ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
കാണരുത.് 12ഈകാര്യങ്ങൾ െചയ്യന്നവെനല്ലാം
യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു; ഇങ്ങെനയുള്ള
േമ്ലച്ഛതകൾനിമിത്തം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അവെര നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്നു.
13 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
നീ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കണം. 14 നീ
നീക്കിക്കളയുവാനിരിക്കുന്ന ജനതകൾ
മുഹൂർത്തക്കാരുെടയും ്രപശ്നക്കാരുെടയും
വാക്കുേകട്ട് നടന്നു; നീേയാ അങ്ങെന
െചയ്യ വാൻ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 15 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് എെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന,
നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ, നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
ഇടയിൽനിന്നുതെന്ന, എഴുേന്നല്പിച്ച തരും;
അവെന്റവചനം നിങ്ങൾ േകൾക്കണം. 16 “ഞാൻ
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മരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഇനി എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ശബ്ദം േകൾക്കുവാനും ഈ
മഹത്തായ അഗ്നി കാണുവാനും എനിക്കു്
ഇടവരരുേത” എന്നിങ്ങെന േഹാേരബിൽവച്ച്
മഹാേയാഗം കൂടിയ നാളിൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് നീ അേപക്ഷിച്ചതുേപാെല തെന്ന.
17 അന്ന് യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത്
എെന്തന്നാൽ: “അവർ പറഞ്ഞത് ശരി.
18 നിെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന ഞാൻ
അവർക്ക് അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട
ഇടയിൽനിന്ന് എഴുേന്നല്പിച്ച് എെന്റ വചനങ്ങെള
അവെന്റ നാവിേന്മൽആക്കും;ഞാൻഅവേനാട്
കല്പിക്കുന്നെതല്ലം അവൻ അവേരാടു പറയും.
19 അവൻ എെന്റ നാമത്തിൽ പറയുന്ന എെന്റ
വചനങ്ങൾ ആെരങ്കിലും േകൾക്കാതിരുന്നാൽ
അവേനാട് ഞാൻ േചാദിക്കും. 20എന്നാൽ ഒരു
്രപവാചകൻ ഞാൻ അവേനാട് കല്പിക്കാത്ത
വചനം എെന്റ നാമത്തിൽ അഹങ്കാരേത്താെട
്രപസ്താവിക്കുകേയാ അന്യൈദവങ്ങള െട
നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകേയാ െചയ്താൽ
ആ ്രപവാചകൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.
21 അത് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യാത്ത വചനം
എന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങെന അറിയും എന്നു
നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 22 ഒരു
്രപവാചകൻ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം സംഭവിക്കുകേയാ
ഒത്തുവരുകേയാ െചയ്യാതിരുന്നാൽ അത്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതല്ല; ്രപവാചകൻ
അത് സ്വയമായി സംസാരിച്ചതെ്രത; അവെന
േപടിക്കരുത”്.
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19
1 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
തരുന്ന േദശത്തിെല ജനതകെള നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ േഛദിച്ച കളയുകയും
നീ അവരുെട േദശം കീഴടക്കി അവരുെട
പട്ടണങ്ങളിലും വീടുകളിലും പാർക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ 2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്തിൽ
മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ േവർതിരിക്കണം.
3 ആെരങ്കിലും െകാലെചയ്തുേപായാൽ
അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാേകണ്ടതിന് നീ ഒരു
വഴി ഉണ്ടാക്കുകയും* നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന
േദശം മൂന്നായി വിഭാഗിക്കുകയും േവണം;
4 െകാല െചയ്തിട്ട് അവിേടക്ക് ഓടിേപ്പാകുന്ന
ഒരുവൻ ജീവേനാടിരിക്കാനുള്ള ്രപമാണം
എെന്തന്നാൽ: ഒരുവൻ പൂർവ്വേദ്വഷം
കൂടാെത അബദ്ധത്താൽ കൂട്ട കാരെന
െകാന്നുേപാെയങ്കിൽ, ഉദാഹരണമായി:
5 ഒരുവൻ കൂട്ട കാരേനാടുകൂടി കാട്ടിൽ േപായി
മരംെവട്ട വാൻ േകാടാലി ഓങ്ങുേമ്പാൾ
േകാടാലി ഊരി െതറിച്ച് കൂട്ട കാരെന്റേമൽ
െകാണ്ടിട്ട് അവൻ മരിച്ച േപായാൽ, 6 ഇങ്ങെന
െകാല െചയ്തവെന രക്ത്രപതികാരകൻ
ഉ്രഗേകാപേത്താെട അതിദൂരം പിന്തുടർന്ന്
അവെന പിടിച്ച് െകാല്ലാതിരിക്കുവാൻ അവൻ
ആ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി
ജീവേനാടിരിക്കണം; അവന് കൂട്ട കാരേനാട്

* 19. 3 ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കുകയും വഴി ദൂരംഅളക്കുകയും
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പൂർവ്വേദ്വഷമില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
മരണശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമില്ല. 7അതുെകാണ്ട്
മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ േവർതിരിക്കണെമന്ന് ഞാൻ
നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. 8നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവെയ നീ സ്േനഹിച്ച് എല്ലാനാള ം
അവെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുകയും ഞാൻ
ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല
കല്പനകള ം ജാ്രഗതേയാെട ്രപമാണിക്കുകയും
െചയ്താൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ 9 നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം െചയ്തതുേപാെലനിെന്റ
അതിര് വിശാലമാക്കി നിെന്റ പിതാക്കന്മാർക്ക്
െകാടുക്കുെമന്ന് വാഗ്ദത്തം െചയ്ത േദശം
എല്ലാം നിനക്ക് തരും. അേപ്പാൾ ഈ മൂന്ന്
പട്ടണങ്ങൾ കൂടാെത േവെറ മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ
കൂടി േവർതിരിക്കണം. 10 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന
േദശത്ത് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരിഞ്ഞിട്ട്
നിെന്റേമൽ രക്തപാതകം ഉണ്ടാകരുത.്
11 എന്നാൽ ഒരുവൻ കൂട്ട കാരെന േദ്വഷിച്ച്
അവസരം േനാക്കി അവേനാട് കയർത്ത്
അവെനഅടിച്ച െകാന്നേശഷംഈപട്ടണങ്ങളിൽ
ഒന്നിേലക്ക് ഓടിേപ്പായാൽ, 12 അവെന്റ
പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ ആളയച്ച് അവെന
അവിെടനിന്നു വരുത്തി അവെന െകാേല്ലണ്ടതിന്
രക്ത്രപതികാരകെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കണം.
13നിനക്ക്അവേനാട് കനിവ് േതാന്നരുത;് നിനക്ക്
നന്മ വരുവാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരിഞ്ഞ
പാതകംയി്രസാേയലിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയണം.

14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
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അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്ത് നീ
ൈകവശമാക്കുവാനിരിക്കുന്ന നിെന്റ
അവകാശത്തിൽ പൂർവ്വികന്മാർ വച്ചിരിക്കുന്ന
കൂട്ട കാരെന്റഅതിര് നീക്കരുത.്

15 മനുഷ്യൻ െചയ്യന്ന ഏത് അകൃത്യത്തിേനാ
പാപത്തിേനാ അവെന്റേനെര ഏകസാക്ഷി
നിൽക്കരുത;് രേണ്ടാ മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട
വാെമാഴിേമൽ കാര്യം ഉറപ്പാക്കണം. 16 ഒരുവെന്റ
േനെര അകൃത്യം സാക്ഷീകരിക്കുവാന ് ഒരു
കള്ളസ്സാക്ഷിഅവന് വിേരാധമായി എഴുേന്നറ്റാൽ
17 തമ്മിൽ വ്യവഹാരമുള്ള രണ്ടുേപരും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അന്നുള്ള
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും ന്യായാധിപന്മാരുെടയും
മുമ്പാെക നിൽക്കണം. 18 ന്യായാധിപന്മാർ
നല്ലവണ്ണം വിസ്താരം കഴിക്കണം; സാക്ഷി
കള്ളസ്സാക്ഷി എന്നും സേഹാദരെന്റ േനെര
കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്നും കണ്ടാൽ
19 അവൻ സേഹാദരന് വരുത്തുവാൻ
നിരൂപിച്ചതുേപാെല നിങ്ങൾ അവേനാട്
െചയ്യണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
േദാഷം നീക്കിക്കളയണം. 20 ഇനി നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ അതുേപാെലയുള്ള േദാഷം
നടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് േശഷമുള്ളവർ േകട്ട്
ഭയെപ്പടണം. 21ഈകാര്യത്തിൽ നിനക്ക് കനിവ്
േതാന്നരുത;്ജീവന് പകരം ജീവൻ,കണ്ണിന് പകരം
കണ്ണ,്പല്ലിന് പകരം പല്ല,്ൈകയ്ക്കുപകരംൈക,
കാലിന് പകരംകാൽ.

20
1 നീ ശ്രതുക്കേളാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ
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പുറെപ്പടുേമ്പാൾ കുതിരകെളയും രഥങ്ങെളയും
നിന്നിലും അധികം ജനെത്തയും കാണുേമ്പാൾ
േപടിക്കരുത;് ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് നിെന്ന
െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്. 2 നിങ്ങൾ യുദ്ധം െചയ്യാൻ
തുടങ്ങുേമ്പാൾ പുേരാഹിതൻ വന്ന് ജനേത്താട്
ഇ്രപകാരം സംസാരിക്കണം: 3 “യി്രസാേയേല,
േകൾക്കുക; നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശ്രതുക്കേളാട്
യുദ്ധത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നു; അൈധര്യെപ്പടരുത,്
േപടിക്കരുത,് നടുങ്ങിേപ്പാകരുത;് അവെര കണ്ട്
്രഭമിക്കയുമരുത.് 4 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവനിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിശ്രതുക്കേളാട് യുദ്ധം
െചയ്ത് നിങ്ങെള രക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങേളാടുകൂടി
േപാരുന്നു”. 5 പിെന്ന ്രപമാണികൾ ജനേത്താട്
പറേയണ്ടത്: “ആെരങ്കിലും ഒരു പുതിയ
വീട് പണിയിച്ച് ഗൃഹ്രപേവശം കഴിയാെത
ഇരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, അവൻ പടയിൽ
മരിച്ച േപാകയും മെറ്റാരുവൻ ഗൃഹ്രപേവശം
കഴിക്കുകയും െചയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് അവൻ
വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. 6 ആെരങ്കിലും
ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിെന്റ
ഫലം അനുഭവിക്കാെത ഇരിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
അവൻ പടയിൽ മരിച്ച േപാവുകയും
മെറ്റാരുവൻ അതിെന്റ ഫലം അനുഭവിക്കയും
െചയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് അവൻ വീട്ടിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. 7 ആെരങ്കിലും ഒരു
സ്്രതീെയ വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിച്ചേശഷം
അവെള വിവാഹം കഴിക്കാെതയിരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അവൻ പടയിൽ മരിച്ച േപാകയും
മെറ്റാരുവൻ അവെള വിവാഹം കഴിക്കുകയും
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െചയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് അവൻ വീട്ടിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട”. 8 ്രപമാണികൾ പിെന്നയും
ജനേത്താടു പറേയണ്ടത്: “ആർെക്കങ്കിലും
ഭയവും അൈധര്യവും ഉെണ്ടങ്കിൽ അവൻ
വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. അവൻ
തെന്നേപ്പാെല തെന്റ സേഹാദരെന്റ
ഹൃദയെത്തയും അൈധര്യെപ്പടുത്താതിരിക്കെട്ട”
9 ഇങ്ങെന ്രപമാണികൾ ജനേത്താട് പറഞ്ഞു
തീർന്നേശഷം അവർ ൈസന്യാധിപന്മാെര
േസനാമുഖത്ത് നിേയാഗിക്കണം.

10 നീ ഒരു പട്ടണേത്താട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ
അടുത്തുെചല്ല േമ്പാൾ ‘സമാധാനം’
എന്ന് വിളിച്ച പറയണം. 11 ‘സമാധാനം’
എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് പട്ടണവാതിൽ
തുറന്നുതന്നാൽ അതിലുള്ള ജനം എല്ലാം
നിനക്ക് ഊഴിയേവലക്കാരായി േസവ
െചയ്യണം. 12 എന്നാൽ ആ പട്ടണം നിേന്നാട്
സമാധാനമാകാെത യുദ്ധം െചയ്യന്നു എങ്കിൽ
അതിെന ഉപേരാധിക്കണം. 13 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അത് നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ചേശഷം അതിലുള്ള പുരുഷ്രപജെയ
എല്ലാം വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ െകാല്ലണം.
14 എന്നാൽ സ്്രതീകെളയും കുട്ടികെളയും
നാൽക്കാലികെളയും പട്ടണത്തിലുള്ള സകലവും
അതിെല െകാള്ളയും നിനക്കായി എടുക്കാം;
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തന്ന നിെന്റ
ശ്രതുക്കള െട െകാള്ള നിനക്ക് അനുഭവിക്കാം.
15 ഈ ജനതകള െട പട്ടണങ്ങളല്ലാെത
വളെര ദൂരയുള്ള എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും
ഇങ്ങെന െചയ്യണം. 16 നിെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന
ജനതകള െട പട്ടണങ്ങളിൽ ശ്വാസമുള്ള
ഒന്നിെനയും ജീവേനാെട െവക്കാെത
17 ഹിത്യർ, അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ, കനാന്യർ,
ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവെര നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
ശപഥാർപ്പിതമായി സംഹരിക്കണം. 18 അവർ
അവരുെട േദവപൂജയിൽ െചയ്തുേപാരുന്ന
സകലേമ്ലച്ഛതള ം െചയ്യ വാൻ നിങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചിട്ട്
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
പാപം െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിന് തെന്ന.

19 യുദ്ധത്തിൽ ഒരു പട്ടണം പിടിക്കുവാൻ
അത് വളെരക്കാലം ഉപേരാധിേക്കണ്ടിവന്നാൽ
അതിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ േകാടാലിെകാണ്ട്
െവട്ടി നശിപ്പിക്കരുത;് അവയുെട ഫലം നിനക്ക്
തിന്നാവുന്നതാകയാൽ അവ െവട്ടിക്കളയരുത;്
നീ േദശെത്ത വൃക്ഷങ്ങെള നിേരാധിക്കുവാൻ
അവ മനുഷ്യരാകുന്നുേവാ? 20 തിന്നുവാനുള്ള
ഫലവൃക്ഷമല്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ മാ്രതം െവട്ടി,
നിേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്യന്ന പട്ടണം കീഴടങ്ങുംവെര
അതിെന്റ േനെര െകാത്തളം പണിയാൻ
ഉപേയാഗിക്കാം.

21
1 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്ത്
വയലിൽ ഒരുവെന െകാന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്
കാണുകയും അവെന െകാന്നവൻ ആെരന്ന്
അറിയാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ, നിെന്റ
മൂപ്പന്മാരും 2 ന്യായധിപന്മാരും പുറത്ത് െചന്ന്
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െകാല്ലെപ്പട്ടവെന്റ ചുറ്റ മുള്ള ഓേരാ പട്ടണം
വെരയുമുള്ള ദൂരം അളക്കണം. 3 െകാല്ലെപ്പട്ടവന്
ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാർ, േവല െചയ്യിക്കാത്തതും നുകം
വച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു പശുക്കിടാവിെന
െകാണ്ടുവരണം. 4 ആ പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാർ ഉഴവും വിതയും ഇല്ലാത്തതും
നീെരാഴുക്കുള്ളതുമായ ഒരു താഴ്വരയിൽ
പശുക്കിടാവിെന െകാണ്ടുെചന്ന് അവിെടെവച്ച്
അതിെന്റ കഴുത്ത് ഒടിച്ച കളയണം. 5 പിെന്ന
േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ അടുത്തു
െചല്ലണം; അവെരയേല്ലാ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തനിക്ക് ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാനും
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ അനു്രഗഹിക്കുവാനും
തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത;് അവരുെട
വാക്കനുസരിച്ച് സകലവ്യവഹാരവും
അടികലശലും തീർേക്കണ്ടതാകുന്നു.
6 െകാല്ലെപ്പട്ടവെന്റ അടുത്തുള്ള പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരും താഴ്വരയിൽവച്ച്
കഴുെത്താടിച്ച പശുക്കിടാവിേന്മൽ അവരുെട
ൈക കഴുകി: 7 “ഞങ്ങള െട ൈകകൾ ആ
രക്തം െചാരിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞങ്ങള െട കണ്ണ് അത്
കണ്ടിട്ട മില്ല. 8യേഹാേവ, നീ വീെണ്ടടുത്ത നിെന്റ
ജനമായയി്രസാേയലിേനാട്ക്ഷമിക്കണേമ;നിെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ മേദ്ധ്യ കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തം ഇരിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തരുേത” എന്ന്
പറയണം;എന്നാൽആരക്തപാതകത്തിൽനിന്ന്
അവർ േമാചിക്കെപ്പടും. 9ഇങ്ങെനയേഹാവയ്ക്ക്
ഹിതകരമായത് െചയ്ത് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം
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നിങ്ങള െടഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയണം.
10 നീ ശ്രതുക്കേളാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ
പുറെപ്പട്ടിട്ട് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെര
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകയും നീ അവെര
ബദ്ധന്മാരായി പിടിക്കുകയും െചയ്താൽ 11ആ
ബദ്ധന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ സുന്ദരിയാെയാരു
സ്്രതീെയകണ്ട്അവെള ഭാര്യയായിഎടുക്കുവാൻ
ആ്രഗഹം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ, 12 നീ അവെള
വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപാകണം;അവൾതല മുണ്ഡനം
െചയ്ത,് നഖം െവട്ടി, ബദ്ധന്മാരുെട വസ്്രതം
മാറി, 13 നിെന്റ വീട്ടിൽ വസിച്ച് ഒരു മാസം തെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കയും
െചയ്തേശഷം, നീ അവള െട അടുക്കൽ
െചന്ന് അവൾക്ക് ഭർത്താവായും അവൾ
നിനക്ക് ഭാര്യയായും ഇരിക്കണം. 14 എന്നാൽ
നിനക്ക് അവേളാട് ഇഷ്ടമില്ലാതാെയങ്കിൽ
അവെള സ്വത്രന്തയായി വിട്ടയക്കണം; അവെള
ഒരിക്കലും വിലയ്ക്ക് വില് ക്കരുത;് നീ അവെള
പരി്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട് അവേളാട് ്രകൂരമായി
ഇടെപടരുത.്

15 രണ്ടു ഭാര്യമാർ ഉള്ള ഒരുവൻ
ഒരാെള ഇഷ്ടെപ്പടുകയും മെറ്റ ഭാര്യേയാട്
ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കുകയും, അവർ ഇരുവരും
അവന് പു്രതന്മാെര ്രപസവിക്കുകയും െചയ്താൽ
16 അവൻ തെന്റ സ്വത്ത് പു്രതന്മാർക്ക്
ഭാഗിച്ച െകാടുക്കുേമ്പാൾ, ആദ്യജാതൻ
അനിഷ്ടയുെട മകനാെണങ്കിൽ അവനു പകരം
ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയുെട മകന് േജ്യഷ്ഠാവകാശം
െകാടുക്കരുത.് 17 തനിക്കുള്ള സകലത്തിലും
രണ്ടു പങ്ക് അനിഷ്ടയുെട മകന് െകാടുത്ത്
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അവെന ആദ്യജാതനായി സ്വീകരിക്കണം; ആ
മകൻ അവെന്റ ബലത്തിെന്റ ആരംഭമേല്ലാ;
േജ്യഷ്ഠാവകാശംഅവനുള്ളതാകുന്നു.

18 അപ്പെന്റേയാ അമ്മയുെടേയാ വാക്കു
േകൾക്കാെതയും അവർ ശാസിച്ചാൽ
അനുസരിക്കാെതയുമിരിക്കുന്ന ശാഠ്യക്കാരനും
മത്സരിയുമായ മകൻ ഒരുവന് ഉെണ്ടങ്കിൽ
19അമ്മയപ്പന്മാർ അവെന പിടിച്ച് പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാരുെട അടുക്കൽ പട്ടണവാതില്ക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി: 20 “ഞങ്ങള െട ഈ മകൻ
ശാഠ്യക്കാരനും മത്സരിയും ഞങ്ങള െട വാക്ക്
േകൾക്കാത്തവനും ഭക്ഷണ്രപിയനും മദ്യപനും
ആകുന്നു” എന്ന് പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാേരാട്
പറയണം. 21 പിെന്ന അവെന്റ പട്ടണക്കാർ
എല്ലാവരും അവെന കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലണം.
ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് േദാഷം
നീക്കിക്കളയണം; യി്രസാേയെലല്ലാം േകട്ട്
ഭയെപ്പടണം.

22 ഒരുവൻ മരണേയാഗ്യമായ ഒരു
പാപംെചയ്തിട്ട് അവെന ഒരു മരത്തിൽ തൂക്കി
െകാന്നാൽ 23 അവെന്റ ശവം മരത്തിേന്മൽ
രാ്രതിമുഴുവനും കിടക്കരുത;് അന്നുതെന്ന
അത് കുഴിച്ചിടണം; മരത്തിേന്മൽ തൂങ്ങി
മരിച്ചവൻ ൈദവസന്നിധിയിൽ ശാപ്രഗസ്തൻ
ആകുന്നു; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന േദശം നീ
അശുദ്ധമാക്കരുത.്

22
1 സേഹാദരെന്റ കാളേയാ ആേടാ വഴിെതറ്റി
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അലയുന്നത് നീ കണ്ടാൽ, ഒഴിഞ്ഞുകളയാെത,
അതിെന സേഹാദരെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിച്ച െകാടുക്കണം. 2 ആ സേഹാദരൻ
നിനക്ക് സമീപസ്ഥനല്ല, നീ ഉടമസ്ഥെന
അറിയുകയും ഇല്ല എങ്കിൽ അതിെന നിെന്റ
വീട്ടിൽെകാണ്ടുേപാകണം;സേഹാദരൻഅതിെന
അേന്വഷിച്ച് വരുംവെര അത് നിെന്റ അടുക്കൽ
ഇരിക്കണം; പിെന്നഅവന് മടക്കിെക്കാടുക്കണം.
3 അങ്ങെന തെന്ന അവെന്റ കഴുതയുെടയും,
വസ്്രതത്തിെന്റയും, അവെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
കാണാെത േപായതും നീ കെണ്ടത്തിയതുമായ
ഏതു വസ്തുവിെന്റയും കാര്യത്തിലും െചയ്യണം;
ഈകാര്യത്തിൽനിന്ന് നീ ഒഴിഞ്ഞുകളയരുത.്

4 സേഹാദരെന്റ കഴുതേയാ കാളേയാ
വഴിയിൽ വീണുകിടക്കുന്നത് നീ കണ്ടാൽ
ഒഴിഞ്ഞുേപാകാെത അതിെന എഴുേന്നല്പിക്കാൻ
അവെനസഹായിക്കണം.

5 പുരുഷെന്റ വസ്്രതം സ്്രതീയും, സ്്രതീയുെട
വസ്്രതം പുരുഷനും ധരിക്കരുത;് അങ്ങെന
െചയ്യന്നവെര എല്ലാം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു.

6 മരത്തിേന്മേലാ നിലേത്താ, കുഞ്ഞുങ്ങേളാ
മുട്ടകേളാ ഉള്ള ഒരു പക്ഷിക്കൂട് നീ വഴിയിൽവച്ച്
കാണുകയും, തള്ളപ്പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങള െട
മീെതേയാ മുട്ടകള െട മീെതേയാ ഇരിക്കുകയും
െചയ്യന്നു എങ്കിൽ നീ കുഞ്ഞുങ്ങേളാടുകൂടി
തള്ളെയ പിടിക്കരുത.് 7 നിനക്ക്
നന്നായിരിക്കുവാനും ദീർഘായുസ്സണ്ടാകുവാനും
തള്ളെയ വിട്ട കളയണം; കുഞ്ഞുങ്ങെള
എടുക്കാം.
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8 ഒരു പുതിയ വീട് പണിതാൽ നിെന്റ
വീടിെന്റ മുകളിൽനിന്ന് ആെരങ്കിലും വീണ്
വീടിേന്മൽ രക്തപാതകം വരാതിരിക്കുന്നതിന്
നീ അതിന് ൈകമതിൽ ഉണ്ടാക്കണം. 9 നിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ മേറ്റെതങ്കിലും വിത്ത്
വിതയ്ക്കരുത;് അങ്ങെന െചയ്താൽ നീ വിതച്ച
വിത്തിെന്റ വിളവും മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ
അനുഭവവും* വിശുദ്ധമന്ദിരം വകയ്ക്ക്
േചർന്നുേപാകും.

10കാളെയയും കഴുതെയയും ഒന്നിച്ച് പൂട്ടി നിലം
ഉഴരുത.് 11ആട്ട േരാമവും ചണവും കൂടിക്കലർന്ന
വസ്്രതം ധരിക്കരുത.്

12 നീ പുതയ്ക്കുന്ന പുതപ്പിെന്റ നാല്
േകാണുകളിലും െതാങ്ങലുണ്ടാക്കണം.

13 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹംകഴിച്ച്
അവള മായി ൈലംഗികബന്ധത്തിൽ
ഏർെപ്പട്ടേശഷം അവേളാട് െവറുപ്പ്
േതാന്നി. 14 “ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച ഈ
സ്്രതീയിൽ കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞ,് അവൾക്ക് നാണേക്കട്
വരുത്തി, അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാൽ
15 യുവതിയുെട അമ്മയപ്പന്മാർ അവരുെട മകൾ
കന്യകയായിരുന്നു എന്നതിെന്റ െതളിവുമായി
പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരുെട അടുക്കൽ
പട്ടണവാതില്ക്കൽ വരണം. 16 യുവതിയുെട
അപ്പൻ മൂപ്പന്മാേരാട:് “ഞാൻ എെന്റ മകെള
ഈ പുരുഷന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു; എന്നാൽ

* 22. 9 മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെന്റ അനുഭവവും വിശുദ്ധമായത്
വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തില് െകാണ്ടുേപാകാനുള്ളതും
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അവന് അവേളാടു അനിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.
17എെന്റമകളിൽകന്യകാലക്ഷണംകണ്ടില്ലഎന്ന്
പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് നാണേക്കട് വരുത്തുന്നു;
എന്നാൽ എെന്റ മകൾ കന്യകയായിരുന്നു
എന്നതിന് െതളിവ് ഇതാ” എന്ന് പറഞ്ഞ്
പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരുെട മുമ്പിൽ ആ വസ്്രതം
നിവർത്തണം. 18 അേപ്പാൾ പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാർ ആ പുരുഷെന പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കണം.
19അവൻ യി്രസാേയലിൽ ഒരു കന്യകെയക്കുറിച്ച്
അപവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതിനാൽ അവർ
അവേനാട് നൂറ് െവള്ളിക്കാശ് പിഴ ഈടാക്കി
യുവതിയുെട അപ്പന് െകാടുക്കണം; അവൾ
അവന് തേന്ന ഭാര്യയായിരിക്കണം; അവൻ
തെന്റ ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും അവെള
ഉേപക്ഷിച്ച കൂടാ. 20 എന്നാൽ യുവതിയിൽ
കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല എന്ന വാക്ക്
സത്യം ആയിരുന്നാൽ 21 അവർ യുവതിെയ
അവള െട അപ്പെന്റ വീട്ട വാതില് ക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി അവൾ യി്രസാേയലിൽ
വഷളത്തം ്രപവർത്തിച്ച് അപ്പെന്റ വീട്ടിൽവച്ച†്

േവശ്യാേദാഷം െചയ്യ കെകാണ്ട് അവള െട
പട്ടണക്കാർ അവെള കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലണം;
ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് േദാഷം
നീക്കിക്കളയണം.

22 ഒരു പുരുഷെന്റ ഭാര്യയായ സ്്രതീേയാടുകൂടി
മെറ്റാരുവൻ ശയിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ
ആ പുരുഷനും സ്്രതീയും മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം; ഇങ്ങെന യി്രസാേയലിൽനിന്ന്

† 22. 21 അപ്പെന്റവീട്ടിൽവച്ച് വീട്ടിൽആയിരിക്കുേമ്പാള ്
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േദാഷം നീക്കിക്കളയണം.
23 വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
കന്യകയായ ഒരു യുവതിെയ ഒരുവൻ
പട്ടണത്തിൽവച്ച കണ്ട് അവേളാടുകൂടി
ശയിച്ചാൽ 24 പട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നിട്ട ം
നിലവിളിക്കായ്കെകാണ്ട് യുവതിയും,
കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യയ്ക്ക് അപമാനം
വരുത്തിയതുെകാണ്ട് ആ പുരുഷനും
മരണേയാഗ്യർ. നിങ്ങൾ അവെര ഇരുവെരയും
പട്ടണവാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന് കെല്ലറിഞ്ഞു
െകാല്ലണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
േദാഷം നീക്കിക്കളയണം.

25എന്നാൽ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഒരു യുവതിെയ ഒരുവൻ വയലിൽവച്ച് കണ്ട്
ബലാൽക്കാരം െചയ്ത് അവേളാടുകൂടി
ശയിച്ചാൽ പുരുഷൻ മാ്രതം മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. 26 യുവതിെയ ഒന്നും
െചയ്യരുത;് അവൾക്ക് മരണേയാഗ്യമായ
പാപമില്ല. ഒരുവൻ കൂട്ട കാരെന്റ േനെര
കയർത്ത് അവെന െകാല്ല ന്നതുേപാെലയേ്രത
ഈ കാര്യം. 27വയലിൽവച്ചാണ് അവൻഅവെള
കെണ്ടത്തിയത;് യുവതി നിലവിളിച്ചാലും അവെള
രക്ഷിക്കുവാൻആരും ഇല്ലായിരുന്നു.

28 വിവാഹനിശ്ചയം കഴിയാത്ത കന്യകയായ
ഒരു യുവതിെയ ഒരുവൻ കണ്ട് അവെള
പിടിച്ച് അവേളാടുകൂടി ശയിക്കുകയും
അവെര കണ്ടുപിടിക്കുകയും െചയ്താൽ
29അവേളാടുകൂടി ശയിച്ച പുരുഷൻ യുവതിയുെട
അപ്പന് അമ്പത് െവള്ളിക്കാശ് െകാടുക്കണം;
അവൾ അവെന്റ ഭാര്യയാവുകയും േവണം.
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അവൻ അവൾക്ക് അപമാനം വരുത്തിയേല്ലാ;
അവൻ തെന്റ ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും
അവെള ഉേപക്ഷിച്ച കൂടാ.

30അപ്പെന്റ ഭാര്യെയ‡ആരും പരി്രഗഹിക്കരുത;്
അപ്പെന്റവസ്്രതം നീക്കുകയുംഅരുത.്

23
1 ഷണ്ഡേനാ ഛിന്നലിംഗേനാ യേഹാവയുെട
സഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുത.്

2 ജാരസന്തതി യേഹാവയുെട സഭയിൽ
്രപേവശിക്കരുത;് അവെന്റ പത്താം
തലമുറേപാലും യേഹാവയുെട സഭയിൽ
്രപേവശിക്കരുത.്

3 ഒരു അേമ്മാന്യേനാ േമാവാബ്യേനാ
യേഹാവയുെട സഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുത;്
അവരുെട പത്താം തലമുറേപാലും ഒരുനാള ം
യേഹാവയുെട സഭയിൽ ്രപേവശിക്കരുത.്
4 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു വരുേമ്പാൾ
അവർ അപ്പവും െവള്ളവുമായി വഴിയിൽ
നിങ്ങെള സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടും നിെന്ന
ശപിക്കുവാൻ അവർ െമെസാെപാത്താമ്യയിെല
െപേഥാരിൽനിന്ന് െബേയാരിെന്റ മകനായ
ബിെലയാമിെന നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി
കൂലിയ്ക്കു വിളിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടും തെന്ന.
5 എന്നാൽ ബിെലയാമിന് െചവിെകാടുക്കുവാൻ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
മനസ്സില്ലായിരുന്നു; നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന സ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ട് ശാപം നിനക്ക്
അനു്രഗഹമാക്കിത്തീർത്തു. 6 ആകയാൽ

‡ 22. 30 അപ്പെന്റഭാര്യെയഅപ്പെന്റഏെതാരു ഭാര്യെയയും
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നിെന്റ ആയുഷ്കാലെത്താരിക്കലും അവരുെട
സമാധാനത്തിനും നന്മയ്ക്കും േവണ്ടി
ചിന്തിക്കരുത.്

7 ഏേദാമ്യെന െവറുക്കരുത;് അവൻ
നിെന്റ സേഹാദരനല്ലേയാ. ഈജിപ്റ്റ കാെര
െവറുക്കരുത;് നീ അവെന്റ േദശത്ത് പരേദശി
ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 8അവർക്ക് ജനിക്കുന്നമൂന്നാം
തലമുറയിെല മക്കൾക്ക് യേഹാവയുെടസഭയിൽ
്രപേവശിക്കാം.

9 ശ്രതുക്കൾക്കു േനെര പാളയമിറങ്ങുേമ്പാൾ
െകാള്ളരുതാത്ത കാര്യെമാന്നും
െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ നീ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം.
10രാ്രതിയിൽസംഭവിച്ചഏെതങ്കിലും കാര്യത്താൽ
അശുദ്ധനായ്തീർന്ന ഒരുവൻ നിങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവൻ പാളയത്തിന്
പുറത്തുേപാകണം; പാളയത്തിനകത്ത് വരരുത.്
11 സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ അവൻ െവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കണം; സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചേശഷം അവന്
പാളയത്തിനകത്തു വരാം. 12വിസർജ്ജനത്തിനു
േപാകുവാൻ നിനക്ക് പാളയത്തിനു പുറത്ത്
ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 13 നിെന്റ
ആയുധങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാരയും
ഉണ്ടായിരിേക്കണം; വിസർജ്ജനത്തിന്
ഇരിക്കുേമ്പാൾ അതുെകാണ്ട് ഒരു കുഴി കുഴിച്ച്
നിെന്റ വിസർജ്ജ്യം മൂടിക്കളയണം. 14 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന രക്ഷിക്കുവാനും
ശ്രതുക്കെള നിനക്ക് ഏല്പിച്ച തരുവാനും
നിെന്റ പാളയത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ നടക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ മാലിന്യം കണ്ടിട്ട് അവൻ
നിെന്ന വിട്ടകലാതിരിപ്പാൻ നിെന്റ പാളയം
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ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം.
15 യജമാനെന വിട്ട് നിെന്റ അടുക്കൽ ശരണം
്രപാപിക്കുവാൻ വന്ന ദാസെന യജമാനെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കരുത.് 16 അവൻ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഏെതങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ തനിക്കു
േബാധിച്ചിടത്ത് നിേന്നാടുകൂെട പാർക്കെട്ട;
അവെനബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത.്

17 യി്രസാേയൽപു്രതിമാരുെട ഇടയിൽ ഒരു
േവശ്യ ഉണ്ടാകരുത;് യി്രസാേയൽപു്രതന്മാരുെട
ഇടയിൽ ഒരു പുരുഷൈമഥുനക്കാരനും
ഉണ്ടാകരുത.് 18 ആേണാ െപേണ്ണാ ആയ
േവശ്യയുെട കൂലിയും നായുെട വിലയും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക്
യാെതാരു േനർച്ചയായും െകാണ്ടുവരരുത;്
ഇവ രണ്ടും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
അറപ്പാകുന്നു.

19 പണത്തിേനാ, ആഹാരത്തിേനാ,
വായ്പ്പ െകാടുക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും
വസ്തുവിേനാ സേഹാദരേനാട് പലിശ
വാങ്ങരുത.് 20 അന്യേനാട് പലിശ വാങ്ങാം;
എന്നാൽ നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന
േദശത്ത് നീ ൈകവയ്ക്കുന്നതിെലാെക്കയും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് സേഹാദരേനാട് പലിശ
വാങ്ങരുത.്

21 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു േനർച്ച
േനർന്നാൽ അത് നിവർത്തിക്കുവാൻ താമസം
വരുത്തരുത;് അങ്ങെന െചയ്താൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട് േചാദിക്കും; അത്
നിനക്ക് പാപമായിരിക്കും. 22 േനരാതിരിക്കുന്നത്
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പാപംആകയില്ല. 23നിെന്റ നാവിൽനിന്നു വീണത്
നിവർത്തിക്കുകയും വായ്െകാണ്ട് പറഞ്ഞ
സ്വേമധാദാനം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
േനർന്നതുേപാെലനിവർത്തിക്കുകയും േവണം.

24 കൂട്ട കാരെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിലൂെട
േപാകുേമ്പാൾ ഇഷ്ടംേപാെല മുന്തിരിപ്പഴം
തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം നിനക്ക് തിന്നാം; എങ്കിലും
നിെന്റപാ്രതത്തിൽഇടരുത.്

25 കൂട്ട കാരെന്റ വിളഭൂമിയിൽകൂടി
േപാകുേമ്പാൾ നിനക്ക് ൈകെകാണ്ട് കതിർ
പറിക്കാം; എങ്കിലും കൂട്ട കാരെന്റ വിളവിൽ
അരിവാൾ െവക്കരുത.്

24
1 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹം
െചയ്തേശഷം അവളിൽ വല്ലഅശുദ്ധിയും കണ്ട്
അവന് അവേളാട് അനിഷ്ടം േതാന്നിയാൽ ഒരു
ഉേപക്ഷണപ്രതം എഴുതി കയ്യിൽ െകാടുത്ത്
അവെള വീട്ടിൽനിന്ന് അയയ്േക്കണം. 2അവെന്റ
വീട്ടിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ടേശഷം അവൾക്ക്
മെറ്റാരു പുരുഷന് ഭാര്യയായി ഇരിക്കാം.
3 എന്നാൽ രണ്ടാമെത്ത ഭർത്താവും അവെള
െവറുത്ത് ഒരു ഉേപക്ഷണപ്രതം എഴുതി
കയ്യിൽ െകാടുത്ത് അവെള വീട്ടിൽനിന്ന്
അയയ്ക്കുകേയാ, രണ്ടാമെത്ത ഭർത്താവ്
മരിച്ച േപാവുകേയാ െചയ്താൽ 4 അവെള
ഉേപക്ഷിച്ച ആദ്യെത്ത ഭർത്താവിന് അവൾ
അശുദ്ധയായേശഷം അവെള പിെന്നയും
ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച കൂടാ. അത് യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക അറപ്പാകുന്നു; നിെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി തരുന്ന േദശം
നീ പാപംെകാണ്ട് മലിനമാക്കരുത.്

5 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹം കഴിച്ച
ഉടൻ യുദ്ധത്തിന് േപാകരുത;് അവെന്റേമൽ
യാെതാരു ഭാരവും െവക്കരുത;് അവൻ ഒരു
സംവത്സരം വീട്ടിൽ സ്വത്രന്തനായിരുന്ന് താൻ
വിവാഹം െചയ്ത ഭാര്യെയ സേന്താഷിപ്പിക്കണം.
6 മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന അടിക്കേല്ലാ അതിെന്റ
േമൽക്കേല്ലാ ആരും പണയം വാങ്ങരുത;് അത്
ജീവെനപണയംവാങ്ങുകയാണേല്ലാ.

7 ആെരങ്കിലും തെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ ഒരുവെന
തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവേനാട് കാഠിന്യം
്രപവർത്തിക്കുകേയാ, അവെന വില്ക്കുകേയാ
െചയ്യന്നതു കണ്ടാൽ േമാഷ്ടാവ് മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് േദാഷം നീക്കിക്കളയണം.

8 കുഷ്ഠേരാഗം പടർന്നുപിടിക്കാെത
സൂക്ഷിക്കുകയും േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ
നിങ്ങൾക്ക് ഉപേദശിച്ച തരുന്നതുേപാെല എല്ലാം
െചയ്യ വാനും ജാ്രഗതയായിരിക്കണം; ഞാൻ
അവേരാടു കല്പിച്ചതുേപാെല തെന്ന നിങ്ങൾ
െചയ്യണം. 9 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ടേശഷം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വഴിയിൽവച്ച് മിര്യാമിേനാടു െചയ്തത്
ഓർത്തുെകാള്ള ക.

10 കൂട്ട കാരന് എെന്തങ്കിലും വായ്പ്പ
െകാടുക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ പണയം വാങ്ങുവാൻ
വീടിനകത്തു കടക്കരുത.് 11 നീ പുറത്തു
നില് ക്കണം; വായ്പ്പ വാങ്ങിയവൻ പണയം നിെന്റ
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അടുക്കൽ പുറത്തു െകാണ്ടുവരണം. 12അവൻ
ദരി്രദെനങ്കിൽ നീ അവെന്റ പണയം ൈകവശം
വച്ച െകാണ്ട് ഉറങ്ങരുത.് 13അവൻതെന്റവസ്്രതം
പുതച്ച്, ഉറങ്ങി, നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ പണയം നീ
അവന് മടക്കിെക്കാടുേക്കണം; അത് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നിനക്ക്
നീതിയായിരിക്കും.

14 നിെന്റ സേഹാദരന്മാരിേലാ, നിെന്റ േദശത്ത്
നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പരേദശികളിേലാ,
ദരി്രദനും അഗതിയുമായ കൂലിക്കാരെന
നീ പീഡിപ്പിക്കരുത.് 15 അവെന്റ കൂലി
അന്നന്ന് െകാടുക്കണം; സൂര്യൻ അതിേന്മൽ
അസ്തമിക്കരുത;് അവൻ ദരി്രദനും അതിനായി
ആശിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നവനുമേല്ലാ. അവൻ
നിനക്ക് വിേരാധമായി യേഹാവേയാടു
നിലവിളിക്കുവാനും അത് നിനക്ക്
പാപമായിത്തീരുവാനും ഇടവരുത്തരുത.്

16മക്കൾക്കു പകരംഅപ്പന്മാരും,അപ്പന്മാർക്കു
പകരം മക്കള ം മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കരുത;്
അവനവെന്റപാപത്തിന്അവനവൻമരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം.

17 പരേദശിയുെടയും അനാഥെന്റയും ന്യായം
മറിച്ച കളയരുത;് വിധവയുെട വസ്്രതം
പണയം വാങ്ങുകയുമരുത.് 18 നീ ഈജിപ്റ്റിൽ
അടിമയായിരുന്നു എന്നും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന അവിെടനിന്നു വീെണ്ടടുത്തു
എന്നും ഓർക്കണം; അതുെകാണ്ടാകുന്നു
ഇക്കാര്യംഞാൻനിേന്നാട് കല്പിക്കുന്നത.്
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19നിെന്റ വയലിെല വിളവു െകായ്തിട്ട് ഒരു കറ്റ
വയലിൽ മറന്നുേപായാൽ അത് എടുക്കുവാൻ
മടങ്ങിേപ്പാകരുത;് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്റ സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്ന
അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് അത് പരേദശിക്കും
അനാഥനും വിധവയ്ക്കും ഇരിക്കെട്ട.

20 ഒലിവുവൃക്ഷത്തിെന്റ ഫലം പറിക്കുേമ്പാൾ
െകാമ്പുകൾ തപ്പിപ്പറിക്കരുത;് അത്
പരേദശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും
ഇരിക്കെട്ട. 21 മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല പഴം
അറുെത്തടുക്കുേമ്പാൾ കാലാെപറുക്കരുത;്
അത് പരേദശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും
ഇരിക്കെട്ട; 22 നീ ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്
അടിമയായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം;
അതുെകാണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ഇക്കാര്യം നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നത.്

25
1 മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ വ്യവഹാരം
ഉണ്ടാകുകയും, അവർ ന്യായാസനത്തിൽ
വരുകയും അവരുെട കാര്യം വിസ്തരിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ, നീതിമാെന നീതീകരിക്കുകയും
കുറ്റക്കാരെന കുറ്റം വിധിക്കുകയും േവണം.
2 കുറ്റക്കാരൻ അടിക്ക് േയാഗ്യനാകുന്നു എങ്കിൽ
ന്യായാധിപൻഅവെനനിലത്തുകിടത്തിഅവെന്റ
കുറ്റത്തിനു തക്കവണ്ണം എണ്ണി അടിപ്പിക്കണം.
3നാല്പത് അടി അടിപ്പിക്കാം;അതിൽ കവിയരുത;്
അതിൽ അധികമായി അടിപ്പിച്ചാൽ സേഹാദരൻ
നിെന്റകണ്ണിന് നിന്ദിതനായിത്തീർേന്നക്കാം.
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4 കാള, ധാന്യം െമതിക്കുേമ്പാൾ അതിന്
മുഖെക്കാട്ട െകട്ടരുത.്

5 സേഹാദരന്മാർ ഒന്നിച്ച് വസിക്കുേമ്പാൾ
അവരിൽ ഒരുവൻ മകനില്ലാെത മരിച്ച േപായാൽ
മരിച്ചവെന്റ ഭാര്യ പുറത്തുള്ള ഒരുവന്
ഭാര്യയാകരുത;് ഭർത്താവിെന്റ സേഹാദരൻ
അവള െട അടുക്കൽ െചന്ന് അവെള
ഭാര്യയായി പരി്രഗഹിച്ച് അവേളാട് േദവരധർമ്മം
നിവർത്തിക്കണം. 6 മരിച്ച േപായ
സേഹാദരെന്റ േപര് യി്രസാേയലിൽ
മാഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കുവാൻ അവൾ
്രപസവിക്കുന്ന ആദ്യജാതെന മരിച്ചവെന്റ
അവകാശിയായി കണക്കാക്കണം.
7 സേഹാദരെന്റ ഭാര്യെയ പരി്രഗഹിക്കുവാൻ
അവന് മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ അവൾ
പട്ടണവാതില്ക്കൽ മൂപ്പന്മാരുെട അടുക്കൽ
െചന്ന്: “എെന്റ ഭർത്താവിെന്റ സേഹാദരന്
തെന്റ സേഹാദരെന്റ േപര് യി്രസാേയലിൽ
നിലനിർത്തുവാൻ ഇഷ്ടമില്ല; എേന്നാട്
േദവരധർമ്മം നിവർത്തിപ്പാൻ അവന് മനസ്സില്ല”
എന്നു പറയണം. 8 അേപ്പാൾ അവെന്റ
പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാർ അവെന വിളിപ്പിച്ച്
അവേനാട് സംസാരിക്കണം; എന്നാൽ: “ഇവെള
പരി്രഗഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല” എന്ന്
അവൻ ഉറപ്പിച്ച പറഞ്ഞാൽ 9 അവെന്റ
സേഹാദരെന്റ ഭാര്യ മൂപ്പന്മാർ കാൺെക
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്, അവെന്റ
കാലിൽനിന്ന് െചരിപ്പഴിച്ച് അവെന്റ മുഖത്തു
തുപ്പി: “സേഹാദരെന്റ വീടു പണിയാത്ത
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പുരുഷേനാട് ഇങ്ങെന െചയ്യ ം”എന്ന് ്രപത്യ ത്തരം
പറയണം. 10 ‘െചരിപ്പഴിഞ്ഞവെന്റകുടുംബം’എന്ന്
യി്രസാേയലിൽ അവെന്റ കുടുംബത്തിന് േപര്
പറയും.

11 പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ അടിപിടികൂടുേമ്പാൾ
ഒരുവെന്റ ഭാര്യ ഭർത്താവിെന അടിക്കുന്നവെന്റ
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിേക്കണ്ടതിന് അടുത്തുെചന്നു
ൈകനീട്ടിഅവെന്റലിംഗം പിടിച്ചാൽ 12അവള െട
ൈക െവട്ടിക്കളയണം; അവേളാട് കനിവ്
േതാന്നരുത.്

13 നിെന്റ സഞ്ചിയിൽ ഒേര തൂക്കത്തിന്
ഏറിയതും കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ടുതരം
പടി ഉണ്ടാകരുത.് 14 നിെന്റ വീട്ടിൽ ഒേര
അളവിന് ഏറിയതും കുറഞ്ഞതുമായ
രണ്ടുതരം പറയും ഉണ്ടാകരുത.് 15 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന േദശത്ത,്
നീ ദീർഘായുേസ്സാടിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ
അളവുകൾ േനരുള്ളതും ന്യായവുമായിരിക്കണം;
അങ്ങെന തെന്ന നിെന്റ പറയും ഒത്തതും
ന്യായവുമായിരിക്കണം. 16 ഈ കാര്യങ്ങളിൽ
അന്യായം െചയ്യന്നവെനാെക്കയും നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക് െവറുപ്പാകുന്നു.

17 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട
വരുേമ്പാൾ വഴിയിൽവച്ച് അമാേലക്ക്
നിേന്നാട് െചയ്തത്, 18 അവൻ ൈദവെത്ത
ഭയെപ്പടാെത വഴിയിൽ നിെന്റേനെര വന്ന്, നീ
ക്ഷീണിച്ച ം തളർന്നും ഇരിക്കുേമ്പാൾ, നിെന്റ
പിന്നണിയിലുള്ള ബലഹീനെര ഒെക്കയും
സംഹരിച്ച കാര്യം ഓർത്തുെകാള്ള ക.
19ആകയാൽനിെന്റൈദവമായയേഹാവനിനക്ക്
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അവകാശമായി കീഴടക്കുവാൻ തരുന്ന േദശത്ത്
ചുറ്റ മുള്ള നിെന്റ സകലശ്രതുക്കെളയും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നീക്കി നിനക്ക് സ്വസ്ഥത
തന്നിരിക്കുേമ്പാൾ നീഅമാേലക്കിെന്റഓർമ്മെയ
ആകാശത്തിൻ കീഴിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയണം;
ഇത് മറന്നുേപാകരുത.്

26
1 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
അവകാശമായി തരുന്ന േദശത്തു നീ െചന്ന്
അത് ൈകവശമാക്കി അവിെട പാർക്കുേമ്പാൾ
2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
തരുന്ന േദശത്ത് നിെന്റ നിലത്തിൽ വിളയുന്ന
എല്ലാ കൃഷിയുെടയും ആദ്യഫലം കുെറ ഒരു
െകാട്ടയിൽ എടുത്തുെകാണ്ട് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുവാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക് േപാകണം.
3 അന്ന് ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് നീ അവേനാട്: “നമുക്കു
തരുെമന്ന് യേഹാവ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാട്
സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു
എന്ന് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റ പറയുന്നു” എന്നു പറയണം.
4 പുേരാഹിതൻ ആ െകാട്ട നിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
വാങ്ങി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െവക്കണം. 5 പിെന്ന
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നീ ്രപസ്താവിേക്കണ്ടത് എെന്തന്നാൽ:
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“എെന്റ പിതാവ് േദശാന്തരിയായ* ഒരു
അരാമ്യനായിരുന്നു; ചുരുക്കംേപേരാടു കൂടി
അവൻ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
പരേദശിയായി പാർത്തു; അവിെട
വലിപ്പവും ബലവും െപരുപ്പവുമുള്ള
ജനമായിത്തീർന്നു. 6 എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ കാർ
ഞങ്ങേളാടു തിന്മെചയ്ത,് ഞങ്ങെള
പീഡിപ്പിച്ച,് ഞങ്ങെളെക്കാണ്ട് കഠിനേവല
െചയ്യിച്ച . 7 അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
നിലവിളിച്ച ; യേഹാവ ഞങ്ങള െട
നിലവിളിേകട്ട് ഞങ്ങള െട കഷ്ടതയും
്രപയാസവും െഞരുക്കവും കണ്ടു. 8 യേഹാവ
ബലമുള്ള കയ്യാലും നീട്ടിയ ഭുജത്താലും
മഹാഭയങ്കര്രപവൃത്തിേയാടും അടയാളങ്ങേളാടും
അത്ഭുതങ്ങേളാടുംകൂടി ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച് 9 ഈ സ്ഥലേത്തക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു; പാലും േതനും† ഒഴുകുന്ന
ഈ േദശം ഞങ്ങൾക്കു തന്നുമിരിക്കുന്നു.
10 ഇതാ, യേഹാേവ, നീ എനിക്ക് തന്നിട്ട ള്ള
നിലത്തിെല ആദ്യഫലം ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു”. പിെന്ന നീ
അത് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽഅർപ്പിക്കുകയും നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കുകയും
േവണം. 11 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്കും നിെന്റ കുടുംബത്തിനും തന്നിട്ട ള്ള
എല്ലാനന്മയിലും നീയും േലവ്യനും നിങ്ങള െട

* 26. 5 േദശാന്തരിയായ നശിപ്പിക്കുന്ന † 26. 9 പാലും േതനും
ഫലഭൂയിഷ്ടമായ
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മേദ്ധ്യയുള്ളപരേദശിയുംസേന്താഷിക്കണം.
12 ദശാംശം എടുക്കുന്ന കാലമായ മൂന്നാം
സംവത്സരത്തിൽ നിെന്റ നിലത്തിെല എല്ലാ
അനുഭവത്തിെന്റയും ദശാംശം എടുത്ത് േലവ്യനും
പരേദശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും
നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽവച്ച് തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം
തിന്നുവാൻ െകാടുക്കണം. 13 അതിനുേശഷം
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നീ പറേയണ്ടത്: “നീ എേന്നാട് കല്പിച്ചിരുന്ന
കല്പന്രപകാരം ഞാൻ വിശുദ്ധമായത്
എെന്റ വീട്ടിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന് േലവ്യനും
പരേദശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്റ കല്പന
ലംഘിക്കുകേയാമറന്നുകളയുകേയാെചയ്തിട്ടില്ല.
14 എെന്റ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്നു
തിന്നിട്ടില്ല; അശുദ്ധനായിരുന്നേപ്പാൾ ഞാൻ
അതിൽ ഒന്നും നീക്കിെവച്ചിട്ടില്ല; മരിച്ചവന്
അതിൽനിന്ന് ഒന്നും െകാടുത്തിട്ട മില്ല;
ഞാൻ എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വാക്കുേകട്ട് നീ എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
ഒെക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. 15 നിെന്റ
വിശുദ്ധവാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
േനാക്കി നിെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെനയും
നീ ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം
െചയ്തതുേപാെല ഞങ്ങൾക്കുതന്ന േദശമായി
പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശെത്തയും
അനു്രഗഹിക്കണേമ”.

16 ഈ ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ആചരിക്കുവാൻ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇന്ന് നിേന്നാട്
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കല്പിക്കുന്നു; നീ അവെയ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂടി ്രപമാണിച്ച നടക്കണം.
17 യേഹാവ നിനക്ക് ൈദവമായിരിക്കുെമന്നും
നീ അവെന്റ വഴികളിൽ നടന്ന് അവെന്റ
ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം വിധികള ം ്രപമാണിച്ച്
അവെന്റ വചനം അനുസരിക്കണെമന്നും
നീ ഇന്ന് അരുളപ്പാട് േകട്ടിരിക്കുന്നു.
18 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല നീ
അവന് സ്വന്തജനമായി അവെന്റ സകല
കല്പനകള ം ്രപമാണിച്ച നടക്കുെമന്നും 19 താൻ
ഉണ്ടാക്കിയ സകലജനതകൾക്കും മീെത നിെന്ന
പുകഴ്ചയ്ക്കും കീർത്തിക്കും മാനത്തിനുമായി
ഉയർേത്തണ്ടതിന് താൻ കല്പിച്ചതുേപാെല
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധജനം
ആയിരിക്കുെമന്നും ഇന്ന് നിെന്റ സമ്മതം
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

27
1 േമാെശ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാെടാപ്പം
ജനേത്താടു കല്പിച്ചത്: “ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങേളാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല കല്പനകള ം
്രപമാണിക്കുവിൻ. 2 നീ േയാർദ്ദാൻ കടന്ന്,
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന
േദശത്ത് എത്തുന്ന ദിവസം, നീ വലിയ കല്ല കൾ
നാട്ടി അവയുെടേമൽ കുമ്മായം േതക്കണം:
3 നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം െചയ്തതുേപാെല നിനക്ക്
തരുന്ന പാലും േതനും* ഒഴുകുന്ന േദശത്ത്

* 27. 3 പാലും േതനുംഫലഭൂയിഷ്ടമായ



ആവർത്തനപുസ്തകം 27:4 ci ആവർത്തനപുസ്തകം 27:12

കടന്നുെചന്നേശഷം നീഈന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
വചനങ്ങെളല്ലാം ആ കല്ല കളിൽ എഴുതണം.
4 ആകയാൽ നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ കടന്ന്
ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
്രപകാരം ഈ കല്ല കൾ ഏബാൽപർവ്വത്തിൽ
നാട്ട കയും അവയുെടേമൽ കുമ്മായം
േതക്കുകയും േവണം. 5 അവിെട നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് കല്ല െകാണ്ട്
ഒരു യാഗപീഠം പണിയണം; അതിേന്മൽ
ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ള ആയുധം ്രപേയാഗിക്കരുത.്
6 െചത്താത്ത കല്ല െകാണ്ട് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠം പണിയണം;
അതിേന്മൽ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കണം. 7 അവിെടെവച്ച് തിന്നുകയും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
സേന്താഷിക്കുകയും േവണം; 8ആ കല്ല കളിൽ
ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ വചനങ്ങെളാെക്കയും
നല്ല െതളിവായിഎഴുതണം.

9 േമാെശയും േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരും
എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും: “യി്രസാേയേല,
മിണ്ടാതിരുന്നു േകൾക്കുക; ഇന്ന് നീ,
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട ജനമായി
തീർന്നിരിക്കുന്നു. 10ആകയാൽനിെന്റൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്ക് അനുസരിച്ച,് ഞാൻ ഇന്ന്
നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നഅവെന്റകല്പനകള ം
ചട്ടങ്ങള ംആചരിക്കണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

11 അന്ന് േമാെശ ജനേത്താടു കല്പിച്ചത്
എെന്തന്നാൽ: 12 “നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ നദി
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കടന്നേശഷം ജനെത്ത അനു്രഗഹിക്കുവാൻ
െഗരിസീംപർവ്വതത്തിൽ നില്േക്കണ്ടവർ:
ശിെമേയാൻ, േലവി, െയഹൂദാ, യിസ്സാഖാർ,
േയാേസഫ,് െബന്യാമീൻ. 13 ശപിക്കുവാൻ
ഏബാൽപർവ്വതത്തിൽ നില്േക്കണ്ടവർ:
രൂേബൻ, ഗാദ,് ആേശർ, െസബൂലൂൻ, ദാൻ,
നഫ്താലി. 14 അേപ്പാൾ േലവ്യർ എല്ലാ
യി്രസാേയല്യേരാടും ഉറെക്ക വിളിച്ച പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: 15 ‘ശില്പിയുെട ൈകപ്പണിയായി
യേഹാവയ്ക്ക് അറപ്പായ വല്ല വി്രഗഹവും,
െകാത്തിേയാ വാർേത്താ ഉണ്ടാക്കി, രഹസ്യമായി
്രപതിഷ്ഠിക്കുന്നവൻശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം
ആേമൻഎന്ന് ഉത്തരം പറയണം.

16അപ്പെനേയാ അമ്മെയേയാ നിന്ദിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറേയണം.

17 കൂട്ട കാരെന്റ അതിർ നീക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറയണം.

18 കുരുടെന വഴി െതറ്റിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറയണം.

19 പരേദശിയുെടയും അനാഥെന്റയും
വിധവയുെടയും ന്യായം മറിച്ച കളയുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറയണം.

20 അപ്പെന്റ ഭാര്യേയാടുകൂെട ശയിക്കുന്നവൻ
അപ്പെന്റ വസ്്രതം നീക്കിയതുെകാണ്ട്
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറയണം.
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21 വല്ല മൃഗേത്താടുംകൂടി ശയിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറയണം.

22 അപ്പെന്റ മകേളാ അമ്മയുെട മകേളാ
ആയ സേഹാദരിേയാടുകൂടി ശയിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം ആേമൻ എന്നു
പറയണം.

23 അമ്മാവിയമ്മേയാടുകൂടി ശയിക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറയണം.

24 കൂട്ട കാരെന രഹസ്യമായി െകാല്ല ന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം: ആേമൻ എന്നു
പറയണം.

25കുറ്റമില്ലാത്തവെനെകാേല്ലണ്ടതിന് ്രപതിഫലം
വാങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:
ആേമൻഎന്നുപറയണം.

26 ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾ
്രപമാണമാക്കി, അവ അനുസരിച്ച
നടക്കാത്തവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. ജനെമല്ലാം:
ആേമൻഎന്നുപറയണം.

28
1 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്ക്
്രശദ്ധേയാെട േകട്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവെന്റ സകല കല്പനകള ം
്രപമാണിച്ച നടന്നാൽനിെന്റൈദവമായയേഹാവ
നിെന്ന ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജാതികൾക്കും
മീെത ഉയർത്തും. 2 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ചാൽ
ഈ അനു്രഗഹങ്ങെളല്ലാം നിനക്ക് ലഭിക്കും:
പട്ടണത്തിൽ നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും; 3വയലിൽ
നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 4 നിെന്റ ഗർഭഫലവും
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കൃഷിഫലവും മൃഗങ്ങള െട ഫലവും നിെന്റ
കന്നുകാലികള െടയും ആടുകള െടയും േപറും
പിറപ്പ ം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 5 നിെന്റ
പഴ െകാട്ടയും മാവു കുഴക്കുന്ന െതാട്ടിയും
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 6അകത്ത് വരുേമ്പാൾ നീ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. പുറത്തു േപാകുേമ്പാൾ
നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. 7 നിേന്നാട്
എതിർക്കുന്ന ശ്രതുക്കെള യേഹാവ നിെന്റ
മുമ്പിൽ േതാല്ക്കുമാറാക്കും; അവർ ഒരു
വഴിയായി നിെന്റേനെര വരും; ഏഴു വഴിയായി
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകും. 8 യേഹാവ
നിെന്റ കളപ്പ രകളിലും നീ ൈകവയ്ക്കുന്ന
എല്ലാറ്റിലും നിനക്ക് അനു്രഗഹം കല്പിക്കും;
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തരുന്ന
േദശത്ത്അവൻനിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും. 9നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പനകൾ ്രപമാണിച്ച്
അവെന്റ വഴികളിൽ നടന്നാൽ യേഹാവ
നിേന്നാട് സത്യം െചയ്തതുേപാെല നിെന്ന
തനിക്ക് വിശുദ്ധജനമാക്കും. 10 യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽനീഅറിയെപ്പടുന്നുഎന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള
സകലജനതകള ം കണ്ട് നിെന്ന ഭയെപ്പടും.
11 നിനക്ക് തരും എന്ന് യേഹാവ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശത്ത,്
യേഹാവ നിെന്റ നന്മയ്ക്കായി, ഗർഭഫലത്തിലും
കന്നുകാലികള െട ഫലത്തിലും നിലത്തിെല
ഫലത്തിലും സമൃദ്ധി നല്കും. 12 തക്കസമയത്ത്
നിെന്റ േദശത്തിന് മഴ തരുവാനും നിെന്റ സകല
്രപയത്നെത്തയും അനു്രഗഹിക്കുവാനും യേഹാവ
നിനക്ക് തെന്റ നല്ല ഭണ്ഡാരമായ ആകാശം
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തുറക്കും; നീ അേനകം ജനതകൾക്ക് വായ്പ്
െകാടുക്കും; എന്നാൽ നീ വായ്പ് വാങ്ങുകയില്ല.
13ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പനകൾ േകട്ട
്രപമാണിച്ച നടന്നാൽയേഹാവനിെന്നവാലല്ല,തല
ആക്കും; നീ ഉയർച്ച തെന്ന ്രപാപിക്കും; നിനക്ക്
താഴ്ച ഉണ്ടാകുകയില്ല. 14ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട്
ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ ഏെതങ്കിലും
ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യൈദവങ്ങെള പിന്തുടർന്ന്
േസവിക്കുവാൻ നീ ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ
മാറരുത.്

15 എന്നാൽ നീ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട,് ഞാൻ ഇന്ന്
നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നഅവെന്റകല്പനകള ം
ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിക്കെതയിരുന്നാൽ ഈ
ശാപം ഒെക്കയും നിനക്ക് വന്നുഭവിക്കും:
16പട്ടണത്തിൽനീ ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. വയലിലും
ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. 17 നിെന്റ പഴ കുട്ടയും
മാവു കുഴക്കുന്ന െതാട്ടിയും ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും.
18 നിെന്റ ഗർഭഫലവും കൃഷിഫലവും
കന്നുകാലികള െടയും ആടുകള െടയും േപറും
പിറപ്പ ം ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും; 19 അകത്ത്
വരുേമ്പാൾ നീ ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും; പുറത്തു
േപാകുേമ്പാൾ നീ ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കും. 20എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച െചയ്ത ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം
നീ േവഗത്തിൽ മുടിഞ്ഞുേപാകും വെര നിെന്റ
ൈക െതാടുന്ന എല്ലാറ്റിലും യേഹാവ ശാപവും
പരി്രഭമവും ്രപാക്കും അയയ്ക്കും. 21 നീ
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്തു നിന്നു



ആവർത്തനപുസ്തകം 28:22 cvi ആവർത്തനപുസ്തകം 28:29

നിെന്ന മുടിച്ച കളയുംവെര യേഹാവ നിനക്ക്
പകർച്ചവ്യാധിഅയയ്ക്കും. 22ക്ഷയേരാഗം,ജ്വരം,
പുകച്ചൽ, അത്യ ഷ്ണം, വരൾച്ച*, െവൺകതിർ,
വിഷമഞ്ഞ് എന്നിവയാൽ യേഹാവ നിെന്ന
ബാധിക്കും; നീ നശിക്കുംവെര അവ നിെന്ന
പിന്തുടരും. 23 നിെന്റ തലയ്ക്കു മീെതയുള്ള
ആകാശം െചമ്പും നിനക്ക് താെഴയുള്ള ഭൂമി
ഇരിമ്പും ആകും. 24 യേഹാവ നിെന്റ േദശത്ത്
െപാടിയും പൂഴിയും മഴേപാെല വർഷിപ്പിക്കും;
നീ നശിക്കുംവെര അത് ആകാശത്തിൽനിന്ന്
നിെന്റേമൽ െപയ്യ ം. 25 ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ
യേഹാവ നിെന്ന േതാല്ക്കുമാറാക്കും. നീ
ഒരു വഴിയായി അവരുെട േനെര െചല്ല ം;
ഏഴു വഴിയായി അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പാകും; നീ ഭൂമിയിെലസകലരാജ്യങ്ങൾക്കും
ഒരു ബാധയായിത്തീരും. 26 നിെന്റ ശവം
ആകാശത്തിെലസകലപക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിെല
മൃഗങ്ങൾക്കും ആഹാരം ആകും; അവെയ
ആട്ടികളവാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. യേഹാവ
നിെന്ന ഈജിപ്റ്റിെല 27 പരുക്കൾ, മൂലവ്യാധി,
െചാറി, ചിരങ്ങ് എന്നിവയാൽ ബാധിക്കും;
അവ സൗഖ്യമാകുകയുമില്ല. 28 ്രഭാന്തും
അന്ധതയും ചിത്ത്രഭമവും െകാണ്ട് യേഹാവ
നിെന്ന ബാധിക്കും. 29 കുരുടൻ അന്ധതമസ്സിൽ
തപ്പിനടക്കുന്നതുേപാെല നീ ഉച്ചസമയത്ത്
തപ്പിനടക്കും. നീ േപാകുേന്നടെത്തങ്ങും നിനക്ക്
ഗുണംവരുകയില്ല; നീ എേപ്പാഴും പീഡിതനും
െകാള്ളയടിക്കെപ്പടുന്നവനുംആയിരിക്കും;നിെന്ന

* 28. 22 വരൾച്ചവാള് 
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രക്ഷിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. 30 നീ
ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയിക്കും;
മെറ്റാരുത്തൻഅവെളപരി്രഗഹിക്കും. നീ ഒരു വീട്
പണിയിക്കും; എങ്കിലും അതിൽ വസിക്കുകയില്ല.
നീ ഒരു മുന്തിരിേത്താട്ടം നട്ട ണ്ടാക്കും; ഫലം
അനുഭവിക്കുകയില്ല. 31 നിെന്റ കാളെയ നിെന്റ
മുമ്പിൽവച്ച് അറുക്കും; എന്നാൽ നീ അതിെന്റ
മാംസം തിന്നുകയില്ല. നിെന്റ കഴുതെയ നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും; തിരിെക
കിട്ട കയില്ല. നിെന്റ ആടുകെള ശ്രതുക്കൾ
ൈകവശമാകും; അവെയ വിടുവിക്കുവാൻ
നിനക്ക് ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 32 നിെന്റ
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും അന്യജനതയ്ക്ക്
അടിമകളാകും; നിെന്റ കണ്ണ് ഇടവിടാെത
അവെര കാത്തിരുന്ന് ക്ഷീണിക്കും; എങ്കിലും
നിന്നാൽ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല. 33 നിെന്റ
കൃഷിഫലവും നിെന്റ എല്ലാ അദ്ധ്വാനഫലവും
നീ അറിയാത്ത ജാതിക്കാർ അനുഭവിക്കും; നീ
എല്ലാനാള ം ബാധിതനും പീഡിതനും ആകും.
34 നിെന്റ കണ്ണിനാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാൽ
നിനക്ക് ്രഭാന്തു പിടിപ്പിക്കും. 35 സൗഖ്യമാകാത്ത
പരുക്കളാൽ യേഹാവ നിെന്ന ഉള്ളങ്കാൽ തുടങ്ങി
െനറുകവെര ബാധിക്കും. 36യേഹാവ നിെന്നയും
നീ നിെന്റേമൽ ആക്കിയ രാജാവിെനയും
നീയാകെട്ട നിെന്റ പിതാക്കന്മാരാകെട്ട
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജനതയുെട അടുക്കൽ
അയയ്ക്കും;അവിെടനീമരവുംകല്ല ംെകാണ്ടുള്ള
അന്യൈദവങ്ങെളേസവിക്കും. 37യേഹാവനിെന്ന
െകാണ്ടുേപാകുന്ന സകലജനതകള െടയും
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ഇടയിൽ നീ സ്തംഭനത്തിനും പഴെഞ്ചാല്ലിനും
പരിഹാസത്തിനും വിഷയമായിത്തീരും. 38 നീ
വളെര വിത്ത് നിലത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകും;
എന്നാൽ െവട്ട ക്കിളി തിന്നുകളയുകെകാണ്ട്
കുെറ മാ്രതം െകായ്യ ം. 39നീ മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ
നട്ട് പരിപാലിക്കും; എങ്കിലും പുഴു
തിന്നുകളയുകെകാണ്ട് വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല;
പഴം േശഖരിക്കുകയുമില്ല. 40 ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾ
നിെന്റ നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും;
എങ്കിലും നീ എണ്ണ േതക്കുകയില്ല; അതിെന്റ
പിഞ്ചുകായ്കൾ െപാഴിഞ്ഞുേപാകും. 41 നീ
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിക്കും;
എങ്കിലും അവർ നിേന്നാെടാപ്പം ഇരിക്കുകയില്ല;
അവർ ്രപവാസത്തിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവരും.
42 നിെന്റ വൃക്ഷങ്ങള ം ഭൂമിയുെട ഫലവും എല്ലാം
പുഴു തിന്നുകളയും. 43 നിെന്റ ഇടയിലുള്ള
പരേദശി നിനക്ക് മീെത ഉയർന്നുയർന്നു വരും;
നീേയാ താണുതാണുേപാകും. 44അവർ നിനക്ക്
വായ്പ് തരും; അവന് വായ്പ് െകാടുക്കുവാൻ
നിനക്ക് ഉണ്ടാകുകയില്ല; അവൻ തലയും
നീ വാലുമായിരിക്കും. 45 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട് അവൻ നിേന്നാട്
കല്പിച്ചിട്ട ള്ള കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിച്ച
നടക്കായ്കെകാണ്ടു ഈ ശാപം എല്ലാം
നിെന്റേമൽ വരികയും നീ നശിക്കുംവെര നിെന്ന
പിന്തുടർന്നു പിടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 46 അവ
ഒരടയാളവും അത്ഭുതവുമായി നിേന്നാടും നിെന്റ
സന്തതിേയാടും എേന്നക്കും പറ്റിയിരിക്കും.
47 സകലവസ്തുക്കള ം സമൃദ്ധിയായി
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ലഭിച്ചേപ്പാൾ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
നീ ഉത്സാഹേത്താടും ഹൃദയാഹ്ലാദേത്താടുംകൂടി
േസവിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട് 48 യേഹാവ
നിെന്റേനെര അയയ്ക്കുന്ന ശ്രതുക്കെള നീ
വിശേപ്പാടും ദാഹേത്താടും നഗ്നതേയാടും
എല്ലാെഞരുക്കേത്താടും കൂടി േസവിക്കും; നിെന്ന
നശിപ്പിക്കുംവെരയേഹാവ†നിെന്റകഴുത്തിൽഒരു
ഇരിമ്പുനുകം വയ്ക്കും. 49യേഹാവ ദൂരത്തുനിന്ന,്
ഭൂമിയുെട അറുതിയിൽനിന്ന,് ഒരു ജനതെയ,
കഴുകൻ പറന്നു വരുന്നതുേപാെല നിെന്റേമൽ
വരുത്തും. അവർ നീ അറിയാത്ത ഭാഷ
പറയുന്ന ജനത; 50 വൃദ്ധെന ആദരിക്കുകേയാ
ബാലേനാടു കനിവ് േതാന്നുകേയാ െചയ്യാത്ത
ഉ്രഗമുഖമുള്ള ജനത. 51 നീ നശിക്കുന്നതുവെര
അവർ നിെന്റ മൃഗഫലവും കൃഷിഫലവും തിന്നും;
അവർ നിെന്ന നശിപ്പിക്കുംവെര ധാന്യേമാ
വീേഞ്ഞാഎണ്ണേയാനിെന്റകന്നുകാലികള െടയും
ആടുകള െടയും േപേറാ പിറേപ്പാ ഒന്നും
േശഷിപ്പിക്കുകയില്ല. 52 നിെന്റ േദശത്ത്
എല്ലായിടവും നീ ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയരവും
ഉറപ്പ മുള്ള മതിലുകൾ വീഴുംവെര അവർ നിെന്റ
എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും നിെന്ന ഉപേരാധിക്കും;
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് തന്ന നിെന്റ
േദശത്തുള്ള എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും അവർ നിെന്ന
ഉപേരാധിക്കും. 53 ശ്രതു നിെന്ന െഞരുക്കുന്ന
െഞരുക്കത്തിലും ഉപേരാധത്തിലും നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവനിനക്ക്തന്നിരിക്കുന്നനിെന്റ
ഗർഭഫലമായപു്രതന്മാരുെടയും പു്രതിമാരുെടയും
† 28. 48 യേഹാവശ്രതുക്കള ്
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മാംസം നീ തിന്നും. 54 നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
മൃദുശരീരിയും മഹാസുഖേഭാഗിയുമായ മനുഷ്യൻ
തെന്റ സേഹാദരേനാടും തെന്റ മാർവ്വിടത്തിെല
ഭാര്യേയാടും തനിക്കു േശഷിക്കുന്ന മക്കേളാടും
55 ലുബ്ധനായി അവരിൽ ആർക്കും താൻ
തിന്നുന്ന തെന്റ മക്കള െട മാംസത്തിൽ
ഒട്ട ം െകാടുക്കുകയില്ല; ശ്രതു നിെന്റ
എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും നിെന്ന െഞരുക്കുന്ന
െഞരുക്കത്തിലും ഉപേരാധത്തിലും അവന്
ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും േശഷിച്ചിരിക്കയില്ല.
56 തെന്റ ഉള്ളങ്കാൽ നിലത്തുവയ്ക്കുവാൻ
മടിക്കുന്ന സുഖേഭാഗിനിയും മാർദ്ദവേമനിയുള്ള
േകാമളാംഗി, തെന്റ മാർവ്വിടത്തിെല
ഭർത്താവിനും തെന്റ മകനും മകൾക്കും
തെന്റ കാലുകള െട ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന
മറുപ്പിള്ളെയയും താൻ ്രപസവിക്കുന്ന
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും െകാടുക്കാത്തവണ്ണം
ലുബ്ധയാകും. 57 ശ്രതു നിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ
നിെന്ന െഞരുക്കുന്ന െഞരുക്കത്തിലും
ഉപേരാധത്തിലും സകലവസ്തുക്കള െടയും
ദൗർലഭ്യം നിമിത്തം അവൾ അവെര
രഹസ്യമായി തിന്നും. 58 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ എന്ന മഹത്തും ഭയങ്കരവുമായ
നാമെത്ത നീ ഭയെപ്പട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന ന്യായ്രപമാണത്തിെല
സകലവചനങ്ങള ം ്രപമാണിച്ചനുസരിച്ച
നടക്കാതിരുന്നാൽ 59 യേഹാവ നിെന്റേമലും
നിെന്റ സന്തതിയുെടേമലും സൗഖ്യം വരാത്ത
അപൂർവ്വമായ മഹാബാധകള ം വല്ലാത്ത
േരാഗങ്ങള ം വരുത്തും. 60 നീ േപടിക്കുന്ന
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ഈജിപ്റ്റിെല വ്യാധികെളല്ലാംഅവൻനിെന്റേമൽ
വരുത്തും; അവ നിെന്ന പറ്റിപ്പിടിക്കും. 61 ഈ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത
62 സകലേരാഗവും ബാധയുംകൂടി നീ
നശിക്കുംവെര യേഹാവ നിെന്റേമൽ
വരുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കും. ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങൾ േപാെല െപരുകിയിരുന്ന നിങ്ങൾ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കു
േകൾക്കായ്കെകാണ്ട് ചുരുക്കംേപരായി
േശഷിക്കും. 63 നിങ്ങൾക്ക് നന്മ െചയ്യ വാനും
നിങ്ങെള വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും യേഹാവ
നിങ്ങള െടേമൽ ്രപസാദിച്ചിരുന്നതുേപാെല
തെന്ന നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കുന്നതിലും
നിർമ്മൂലമാക്കുന്നതിലും യേഹാവ ആനന്ദിക്കും;
നീ ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്തുനിന്ന്
നിങ്ങെള പറിച്ച കളയും. 64 യേഹാവ നിെന്ന
ഭൂമിയുെട ഒരറ്റംമുതൽ മെറ്റ അറ്റംവെര
സർവ്വജനതകള െടയും ഇടയിൽ ചിതറിക്കും;
അവിെട നീയും നിെന്റ പിതാക്കന്മാരും
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മരവും കല്ല ംെകാണ്ടുള്ള
അന്യൈദവങ്ങെള നീ േസവിക്കും. 65 ആ
ജനതകള െട ഇടയിൽ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത
കിട്ട കയില്ല; നിെന്റ കാലിന് വി്രശാമസ്ഥലം
ഉണ്ടാകുകയില്ല; അവിെട യേഹാവ നിനക്ക്
വിറയ്ക്കുന്ന ഹൃദയവും മങ്ങുന്ന കണ്ണ ം
നിരാശയുള്ള മനസ്സ ം തരും. 66 നിെന്റ ജീവൻ
ഏതു നിമിഷവും എടുക്കെപ്പടാം; രാവും പകലും
നീ േപടിച്ച പാർക്കും; ്രപാണഭയം നിെന്ന
വിട്ട മാറുകയില്ല. 67 നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല
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േപടിനിമിത്തവും നീ കണ്ണിനാൽ കാണുന്ന
കാഴ്ചനിമിത്തവും േനരം െവളക്കുേമ്പാൾ,
സന്ധ്യ ആെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്നും,
സന്ധ്യാകാലത്ത്, േനരം െവള െത്തങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്നും നീ പറയും. 68 നീ
ഇനി കാണുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിേന്നാട്
പറഞ്ഞ വഴിയായി യേഹാവ നിെന്ന കപ്പൽ
കയറ്റി ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് മടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകും;
അവിെട നിങ്ങെള അടിമകളായി ശ്രതുക്കൾക്കു
വില ്ക്കാൻ നിർത്തും; എന്നാൽ നിങ്ങെള
വാങ്ങുവാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല.
േഹാേരബിൽവച്ച്യി്രസാേയൽമക്കേളാട് െചയ്ത
നിയമത്തിന് പുറെമ േമാവാബ് േദശത്തുവച്ച്
അവേരാടു െചയ്യ വാൻ യേഹാവ േമാെശേയാടു
കല്പിച്ചനിയമത്തിെന്റവചനങ്ങൾഇവതേന്ന.

29
1 േമാെശ യി്രസേയൽ ജനെത്ത വിളിച്ച കൂട്ടി
പറഞ്ഞത:് “യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിൽ
വച്ച് നിങ്ങൾ കാൺെക ഫറേവാേനാടും
അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാേരാടും അവെന്റ
സർവ്വേദശേത്താടും െചയ്തെതല്ലാം നിങ്ങൾ
കണ്ടുവേല്ലാ. 2നിങ്ങൾകണ്ണ െകാണ്ട്കണ്ടവലിയ
പരീക്ഷകള ം അടയാളങ്ങള ം മഹാത്ഭുതങ്ങള ം
തെന്ന. 3 എങ്കിലും തിരിച്ചറിയുന്ന ഹൃദയവും
കാണുന്നകണ്ണ ം േകൾക്കുന്നെചവിയും യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുവെരയും തന്നിട്ടില്ല. 4 ഞാൻ
നാല്പതു സംവത്സരം നിങ്ങെള മരുഭൂമിയിൽ
നടത്തി; നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്്രതം
ജീർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല; കാലിെല െചരിപ്പ് പഴകിയിട്ട ം ഇല്ല.
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5യേഹാവയായ ഞാൻ നിങ്ങള െട ൈദവം എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ
അപ്പം തിന്നിട്ടില്ല, വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിച്ചിട്ട മില്ല.
6നിങ്ങൾഈസ്ഥലത്തുവന്നേപ്പാൾെഹശ്േബാൻ
രാജാവായ സീേഹാനും ബാശാൻരാജാവായ
ഓഗും നമ്മുെടേനെര യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പട്ട വന്നു.
7 എന്നാൽ നാം അവെര േതാല്പിച്ച്,
അവരുെട രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി രൂേബന്യർക്കും
ഗാദ്യർക്കും മനെശ്ശയുെട പകുതിേഗാ്രതത്തിനും
അവകാശമായി െകാടുത്തു. 8 ആകയാൽ
നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികളിെലല്ലാം വിജയം
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഈ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ
്രപമാണിച്ച നടക്കുവിൻ. 9 ഇന്ന,് നിങ്ങള െട
േഗാ്രതത്തലവന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ്രപമാണികള ം
യി്രസാേയൽ പുരുഷന്മാരും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനില്ക്കുന്നു.

10 നിങ്ങേളാെടാപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഭാര്യമാർ,
നിെന്റ പാളയത്തിൽ വിറകു കീറുകയും െവള്ളം
േകാരുകയും െചയ്യന്ന പരേദശി എന്നിങ്ങെന
എല്ലാവരും നില്ക്കുന്നു. 11 ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെലയും,
അ്രബാഹാം, യിസ്ഹാക്ക,് യാേക്കാബ് എന്നീ
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യം െചയ്തതുേപാെലയും
ഇന്ന് നിെന്ന തനിക്കു ജനമാേക്കണ്ടതിനും,
യേഹാവ നിനക്ക് ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനും
12 യേഹാവ ഇന്ന് നിേന്നാട് െചയ്യന്ന
ഉടമ്പടിയിേലക്കും ആണയിേലക്കും
്രപേവശിക്കുവാൻ അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
നിൽക്കുന്നു”. 13ഞാൻഈഉടമ്പടിയുംആണയും
െചയ്യന്നത് നിങ്ങേളാടു മാ്രതമല്ല, 14 ഇന്ന്
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നേമ്മാടുകൂെടനമ്മുെടൈദവമായയേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന എല്ലാവേരാടും,
ഇവിെട നേമ്മാടുകൂെട ഇല്ലാത്തവേരാടും
കൂെടയാകുന്നു. 15 നാം ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്
എങ്ങെന വസിച്ച എന്നും നിങ്ങൾ കടന്നുവന്ന
ജനതകള െട നടുവിൽകൂടി എങ്ങെന കടന്നു
എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവേല്ലാ? 16അവരുെട
േമ്ലച്ഛതകള ം അവരുെട ഇടയിൽ ഉള്ള മരവും
കല്ല ം െവള്ളിയും െപാന്നും െകാണ്ടുള്ള
വി്രഗഹങ്ങള ം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട ണ്ട്. 17 ആ
ജനതകള െട േദവന്മാെര േസവിക്കുവാനായി
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ വിട്ട മാറുവാൻ
മനസ്സള്ള യാെതാരു പുരുഷനും സ്്രതീയും
കുലവും േഗാ്രതവും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകരുത്;
നഞ്ചും, കയ്പുമുള്ള ഫലം കായിക്കുന്ന
യാെതാരുേവരും അരുത.് 18അങ്ങെനയുള്ളവൻ
ഈ ശാപവചനങ്ങൾ േകൾക്കുേമ്പാൾ:
“വരണ്ടതും നനവുള്ളതും ഒരുേപാെല
നശിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഹൃദയകാഠിന്യത്തിൽ
നടന്നാലും എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാകും” എന്നു
പറഞ്ഞ് തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ തെന്നത്താൻ
അനു്രഗഹിക്കും. 19 അവേനാട് ക്ഷമിക്കുവാൻ
മനസ്സ വരാെത യേഹാവയുെട േകാപവും
തീക്ഷ്ണതയും ആ മനുഷ്യെന്റ േനെര ജ്വലിക്കും;
ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
ശാപം സകലവും അവെന്റേമൽ വരും;
യേഹാവ ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്ന്
അവെന്റ നാമം മായിച്ച കളയും. 20 ഈ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
നിയമത്തിെല സകലശാപങ്ങൾക്കും
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തക്കവണ്ണം യേഹാവ യി്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും അവെന
േദാഷത്തിനായി േവർതിരിക്കും*. 21 നിങ്ങള െട
ഭാവിതലമുറയിെല മക്കള ം, ദൂരേദശത്തുനിന്നു
വരുന്ന അന്യനും, േദശത്തിെല ബാധകള ം
യേഹാവ അവിെട വരുത്തിയ േരാഗങ്ങള ം
കാണും. 22 യേഹാവ തെന്റ േകാപത്തിലും
േ്രകാധത്തിലും േസാേദാം, െഗാേമാര,
അദമ, െസേബായീം എന്നീ പട്ടണങ്ങെള
മറിച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല വിതയും െകായ്ത്തും
ഇല്ലാെതയും പുല്ല േപാലും മുളയ്ക്കാെതയും
ഗന്ധകവും ഉപ്പ ം കത്തിയിരിക്കുന്ന
േദശെമാെക്കയും കാണുേമ്പാൾ: 23 “യേഹാവ
ഈ േദശേത്താട് ഇങ്ങെന െചയ്തെതന്ത?്
ഈ മഹാേ്രകാധാഗ്നിയുെട കാരണം എന്ത?്”
എന്ന് സകലജനതകള ം േചാദിക്കും. 24 ആ
േചാദ്യത്തിന് മറുപടി എെന്തന്നാൽ: “അവരുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര
ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചേപ്പാൾ
അവേരാടു െചയ്തിരുന്ന നിയമം അവർ
ഉേപക്ഷിച്ച ; 25 അവർ അറിയുകേയാ
അവർക്ക് നിയമിച്ച കിട്ട കേയാ െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത
അന്യൈദവങ്ങെള അവർ േസവിക്കുകയും
നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്തു. 26അതുെകാണ്ട്
ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
ശാപം ഈ േദശത്തിേന്മൽ വരത്തക്കവണ്ണം
യേഹാവയുെട േകാപം അതിെന്റ േനെര
ജ്വലിച്ച . 27 യേഹാവ േകാപേത്താടും
േ്രകാധേത്താടും വലിയെവറുേപ്പാടുംകൂടിഅവെര

* 29. 20 േവർതിരിക്കുംഓടിച്ച വിടും
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അവരുെട േദശത്തുനിന്ന് പറിച്ച കളയുകയും
ഇന്നെത്തേപ്പാെല അവെര മെറ്റാരു
േദശേത്തക്ക് തള്ളിവിടുകയും െചയ്തു.
28-29 മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു;
െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവേയാ നാം ഈ
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ സകലവചനങ്ങള ം
അനുസരിച്ച നടേക്കണ്ടതിന് എേന്നക്കും
നമുക്കും നമ്മുെട മക്കൾക്കും ഉള്ളവയാകുന്നു”.

30
1 ഞാൻ നിെന്റ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന
അനു്രഗഹത്തിെന്റയും ശാപത്തിെന്റയും
ആയ ഈ വചനങ്ങൾ സകലവും നിെന്റേമൽ
നിവൃത്തിയാകും. നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ചിതറിച്ച ജനതകള െട
ഇടയിൽവച്ച് നീ അവ ഓർത്ത് 2 നീയും
നിെന്റ മക്കള ം പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ
മനേസ്സാടുംകൂടി ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ച് യേഹാവയുെട
അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങിവന്നാൽ 3 ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റ കയും നിേന്നാട്
മനസ്സലിഞ്ഞ് നിങ്കേലക്കു തിരിയുകയും നിെന്ന
ചിതറിച്ചിരുന്ന സകല ജനതകളിൽനിന്നും നിെന്ന
കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും െചയ്യ ം. 4 നിനക്കുള്ളവർ
ആകാശത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള അറുതിവെര*
ചിതറിേപ്പായിരുന്നാലും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അവിെടനിന്നു നിെന്ന കൂട്ടിേച്ചർക്കും;
* 30. 4 ആകാശത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള അറുതിവെര ഭൂമിയുെട
കീഴിലുള്ളഅറുതിവെര
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അവിെടനിന്ന് അവൻ നിെന്ന െകാണ്ടുവരും.
5 നിെന്റ പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് െകാടുത്തിരുന്ന
േദശേത്തക്ക് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന െകാണ്ടുവരും; നീ അത് വീണ്ടും
ൈകവശമാക്കും; അവൻ നിനക്ക് നന്മെചയ്ത്
നിെന്റ പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ നിെന്ന
വർദ്ധിപ്പിക്കും. 6 നീ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂടി സ്േനഹിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ
ഹൃദയവും നിെന്റ സന്തതിയുെട ഹൃദയവും
പരിേച്ഛദന െചയ്യ ം. 7 ഈ ശാപങ്ങൾ
സകലവും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്റ ശ്രതുക്കള െടേമലും നിെന്ന െവറുത്ത്
ഉപ്രദവിക്കുന്നവരുെടേമലും വരുത്തും. 8 നീ
മനസ്സ തിരിഞ്ഞ് യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട്
ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സകല
കല്പനകള ം അനുസരിച്ച നടക്കും. 9 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ ൈകകള െട
സകല്രപവൃത്തിയിലും നിെന്റ ഗർഭഫലത്തിലും
മൃഗഫലത്തിലും കൃഷിഫലത്തിലും നിനക്ക്
അഭിവൃദ്ധി നല്കുകയും െചയ്യ ം. 10 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട് ഈ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന
അവെന്റകല്പനകള ംചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിക്കുകയും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്ക്
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂടി
തിരിയുകയും െചയ്താൽ യേഹാവ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരിൽ ്രപസാദിച്ചിരുന്നതുേപാെല
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നിന്നിലും ്രപസാദിച്ച് വീണ്ടും നന്മ െചയ്യ ം.
11 ഞാൻ ഇന്ന് നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
ഈ കല്പന ്രപായസമുള്ളേതാ
അംഗീകരിക്കാവുന്നതിന് അപ്പ റേമാ ഉള്ളത്
അല്ല. 12 ഞങ്ങൾ േകട്ട് അനുസരിേക്കണ്ടതിന്
അത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ആര് െകാണ്ടുവന്നു
തരും എന്നു പറയുവാൻ അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലല്ല;
13 ഞങ്ങൾ േകട്ട് അനുസരിേക്കണ്ടതിന് അത്
സമു്രദം കടന്ന് ആര് െകാണ്ടുവന്നു തരും എന്നു
പറയുവാൻ അത് സമു്രദത്തിനക്കെരയും അല്ല;
14അനുസരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, വചനം, നിെന്റ
ഏറ്റവുംഅടുത്ത,് നിെന്റ വായിലും ഹൃദയത്തിലും
തെന്ന,ഇരിക്കുന്നു.

15 ഇതാ, ഞാൻ ഇന്ന് ജീവനും നന്മയും
േപാെല, മരണവും തിന്മയും നിെന്റ മുമ്പിൽ
വച്ചിരിക്കുന്നു. 16 എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
നീ ജീവിച്ച് െപരുകി, ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചല്ല ന്ന േദശത്ത് ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അനു്രഗഹം ്രപാപിക്കുന്നതിന് അവെന
സ്േനഹിക്കുവാനും അവെന്റ വഴികളിൽ
നടക്കുവാനും അവെന്റ കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം
വിധികള ം ്രപമാണിക്കുവാനും തെന്ന.
17എന്നാൽ നീ അനുസരിക്കാെത നിെന്റ ഹൃദയം
തിരിച്ച,് വശീകരിക്കെപ്പട്ട് അന്യൈദവങ്ങെള
നമസ്കരിച്ച് േസവിക്കുകയും െചയ്താൽ
18 നീ േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചല്ല ന്ന േദശത്ത് ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കാെത
നിശ്ചയമായി നശിച്ച േപാകുെമന്ന് ഞാൻ
ഇന്ന് നിങ്ങെള അറിയിക്കുന്നു. 19 ജീവനും
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മരണവും, അനു്രഗഹവും ശാപവും നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഞാൻ
ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും ഇന്ന്
സാക്ഷിയാക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് നീയും നിെന്റ
സന്തതിയും ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിനും 20 യേഹാവ
നിെന്റ പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമിനും
യിസ്ഹാക്കിനുംയാേക്കാബിനും െകാടുക്കുെമന്നു
സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് വസിക്കുകയും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ സ്േനഹിക്കുകയും
അവെന്റവാക്കുേകട്ടനുസരിക്കുകയുംഅവേനാട്
േചർന്നിരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് ജീവെന
തിരെഞ്ഞടുത്തുെകാള്ള ക; അവനേല്ലാ നിനക്ക്
ജീവനും ദീർഘായുസ്സ ം നൽകുന്നത.്

31
1 േമാെശ യി്രസാേയൽ ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന് ഈ വചനങ്ങൾ എല്ലാം േകൾപ്പിച്ച .
2 പിെന്ന അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “എനിക്ക്
ഇേപ്പാൾ നൂറ്റിയിരുപത് വയസ്സായി; യാ്രത
െചയ്യാനും കാര്യാദികൾ നടത്തുവാനും എനിക്ക്
കഴിവില്ല; യേഹാവ എേന്നാട,് നീ േയാർദ്ദാൻ നദി
കടക്കുകയില്ല, എന്ന് കല്പിച്ചിട്ട ം ഉണ്ട.് 3 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്ന നിനക്ക് മുമ്പായി
കടന്നുേപാകും; ഈ ജനതകെള അവൻ നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു നശിപ്പിക്കുകയും നീ അവരുെട
േദശം ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യ ം; യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല േയാശുവ നിനക്ക്
നായകനായിരിക്കും. 4 താൻ സംഹരിച്ച കളഞ്ഞ
അേമാര്യരാജാക്കന്മാരായ സീേഹാേനാടും
ഓഗിേനാടും അവരുെട േദശേത്താടും
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െചയ്തതുേപാെല യേഹാവ ഇവേരാടും െചയ്യ ം.
5 യേഹാവ അവെര നിങ്ങള െട കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കും;ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട ള്ള
കല്പന്രപകാരം നിങ്ങൾ അവേരാടു െചയ്യണം.
6 ഉറപ്പ ം ൈധര്യവുമുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ;
അവെര േപടിക്കരുത്, ്രഭമിക്കയുമരുത;് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്ന നിേന്നാടുകൂെട
േപാരുന്നു; അവൻ നിെന്ന ൈകവിടുകയില്ല,
ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല”. 7 പിെന്ന േമാെശ
േയാശുവെയ വിളിച്ച് എല്ലാ യി്രസാേയലും
കാൺെക അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഉറപ്പ ം
ൈധര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക; യേഹാവ
ഈ ജനത്തിന് െകാടുക്കുെമന്ന് അവരുെട
പിതാക്കന്മാേരാട് സത്യംെചയ്ത േദശേത്തക്ക്
നീ അവേരാടുകൂടി െചല്ല ം; അതിെന അവർക്ക്
വിഭാഗിച്ച െകാടുക്കും. 8 യേഹാവ തെന്ന
നിനക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു; അവൻ നിേന്നാട്
കൂടി ഇരിക്കും; നിെന്ന ൈകവിടുകയില്ല,
ഉേപക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല; നീ േപടിക്കരുതു,
്രഭമിക്കയുമരുത”്.

9 അനന്തരം േമാെശ ഈ ന്യായ്രപമാണം
എഴുതി യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
ചുമക്കുന്ന േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാെരയും
യി്രസാേയലിെന്റ എല്ലാ മൂപ്പന്മാെരയും ഏല്പിച്ച .
10 േമാെശ അവേരാട് കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
“ഏഴ് സംവത്സരം കൂടുേമ്പാൾ ഉള്ള
വിേമാചനസംവത്സരത്തിെല കൂടാരെപ്പരുനാളിൽ
11 യി്രസാേയൽ മുഴുവനും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അവൻ
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തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വരുേമ്പാൾ ഈ
ന്യായ്രപമാണം എല്ലാവരും േകൾക്കത്തക്കവണ്ണം
അവരുെട മുമ്പിൽവായിക്കണം. 12പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള ം കുട്ടികള ം നിെന്റ പട്ടണത്തിലുള്ള
പരേദശിയും േകട്ട് പഠിച്ച് ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല
വചനങ്ങൾ എല്ലാം ്രപമാണിച്ച നടക്കണം
13 അവ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അവരുെട മക്കൾ
േകൾക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ കടന്ന്
ൈകവശമാക്കുവാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്ത്
ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുവാൻ പഠിേക്കണ്ടതിനും
ജനെത്തവിളിച്ച കൂട്ടണം”.

14 അനന്തരം യേഹാവ േമാെശേയാട്: “നീ
മരിക്കുവാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ േയാശുവക്ക് കല്പന െകാടുക്കണ്ടതിന്
അവെനയും കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഇരുവരും
സമാഗമനകൂടാരത്തിനു സമീപം വന്നു
നില് ക്കുവിൻ” എന്നു കല്പിച്ച . അങ്ങെന
േമാെശയും േയാശുവയും െചന്ന്
സമാഗമനകൂടാരത്തിനടുത്ത് നിന്നു. 15അേപ്പാൾ
യേഹാവ േമഘസ്തംഭത്തിൽ കൂടാരത്തിങ്കൽ
്രപത്യക്ഷനായി; േമഘസ്തംഭം കൂടാരവാതിലിന്
മീെത നിന്നു. 16 യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത് എെന്തന്നാൽ: “നീ നിെന്റ
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിക്കും;
എന്നാൽ ഈ ജനം പാർപ്പാൻ െചല്ല ന്ന
േദശത്തിെല നിവാസികള െട അന്യൈദവങ്ങെള
പിൻെചന്ന് പരസംഗം െചയ്യ കയും, എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച് ഞാൻ അവേരാടു െചയ്തിട്ട ള്ള
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എെന്റ നിയമം ലംഘിക്കുകയും െചയ്യ ം.
17 എെന്റ േകാപം അവരുെട േനെര ജ്വലിച്ച്
ഞാൻ അവെര ഉേപക്ഷിക്കുകയും എെന്റ
മുഖം അവർക്ക് മറയ്ക്കുകയും െചയ്യ ം;
അവർ നാശത്തിനിരയായിത്തീരും; നിരവധി
അനർത്ഥങ്ങള ം കഷ്ടങ്ങള ം അവർക്ക്
ഭവിക്കും; ‘നമ്മുെട ൈദവം നമ്മുെട ഇടയിൽ
ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടേല്ല ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ
നമുക്കു ഭവിച്ചത’് എന്ന് അവർ അന്ന്
പറയും. 18 എങ്കിലും അന്യൈദവങ്ങള െട
അടുക്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവർ െചയ്തിട്ട ള്ള
സകലേദാഷവും നിമിത്തം ഞാൻ അന്ന് എെന്റ
മുഖം മറച്ച കളയും. 19 ആകയാൽ ഈ
പാെട്ടഴുതി യി്രസാേയൽ മക്കെള പഠിപ്പിക്കുക;
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േനെര ഈ പാട്ട്
എനിക്ക് സാക്ഷിയായിരിേക്കണ്ടതിന് അത്
അവർക്ക് മനപാഠമാക്കിെക്കാടുക്കുക.
20 ഞാൻ അവരുെട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാേരാട്
സത്യംെചയ്ത പാലും േതനും* ഒഴുകുന്ന
േദശത്ത് അവെര എത്തിച്ചേശഷം അവർ
തിന്നു തൃപ്തരായി പുഷ്ടിവച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ,
അന്യൈദവങ്ങള െട അടുക്കേലക്ക് തിരിഞ്ഞ്
അവെയ േസവിക്കുകയും എെന്റ നിയമം
ലംഘിച്ച് എെന്ന ്രപേകാപിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
21 എന്നാൽ നിരവധി അനർത്ഥങ്ങള ം
കഷ്ടങ്ങള ംഅവർക്ക് ഭവിക്കുേമ്പാൾഅവരുെട
സന്തതിയുെട വായിൽനിന്ന് മറന്നുേപാകാത്ത
ഈ പാട്ട് അവരുെട േനെര സാക്ഷ്യം പറയും;

* 31. 20 പാലും േതനുംഫലഭൂയിഷ്ടമായ
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ഞാൻ സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് അവെര
എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇന്ന് തെന്ന അവരുെട
നിരൂപണങ്ങൾഞാൻഅറിയുന്നു”. 22ആകയാൽ
േമാെശഅന്ന് തെന്നഈപാെട്ടഴുതി യി്രസാേയൽ
മക്കെള പഠിപ്പിച്ച . 23 പിെന്ന അവൻ നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവേയാട:് “ഉറപ്പ ം ൈധര്യവും
ഉള്ളവനായിരിക്കുക; ഞാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് സത്യംെചയ്ത േദശത്ത് നീ അവെര
എത്തിക്കും; ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും”
എന്നരുളിെച്ചയ്തു.

24 േമാെശ ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല
വചനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിത്തീർന്നേപ്പാൾ 25 യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകം ചുമക്കുന്ന േലവ്യേരാട്
കല്പിച്ചെതന്ത്: 26 “ഈ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം
എടുത്ത് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകത്തിനരികിൽവയ്ക്കുവിൻ;അവിെട
അത് നിെന്റേനെരസാക്ഷിയായിരിക്കും. 27നിെന്റ
മത്സരസ്വഭാവവും ദുശ്ശാഠ്യവും എനിക്കറിയാം;
ഇതാ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂടി,
ജീവേനാടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന, നിങ്ങൾ
യേഹാവേയാട് മത്സരികളായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ?
എെന്റ മരണേശഷം എ്രത അധികം?
28 നിങ്ങള െട േഗാ്രതങ്ങളിെല എല്ലാ
മൂപ്പന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും എെന്റ
അടുക്കൽ വിളിച്ച കൂട്ട വീൻ; അേപ്പാൾ ഞാൻ
ഈ വചനങ്ങൾ അവെര പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ച്
അവരുെട േനെര ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
സാക്ഷിയാക്കും. 29 എെന്റ മരണേശഷം
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നിങ്ങൾ വഷളത്തം ്രപവർത്തിക്കും എന്നും
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ആജ്ഞാപിച്ച വഴി വിട്ട
മാറിേപ്പാകും എന്നും എനിക്കറിയാം; അങ്ങെന
നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്ത് നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികളാൽ അവെന
്രപേകാപിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഭാവികാലത്ത്
നിങ്ങൾക്ക്അനർത്ഥം ഭവിക്കും”.

30 അങ്ങെന േമാെശ യി്രസാേയലിെന്റ
സർവ്വസഭെയയും ഈ പാട്ടിെന്റ വചനങ്ങെളല്ലാം
െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ച .

32
1 ആകാശേമ, െചവിതരുക; ഞാൻ
സംസാരിക്കും;
ഭൂമി എെന്റ വായിൻ വാക്കുകെള േകൾക്കെട്ട.

2മഴേപാെലഎെന്റഉപേദശം െപാഴിയും;
എെന്റ വചനം മഞ്ഞുേപാെലയും ഇളമ്പുല്ലിേന്മൽ

െപാടിമഴേപാെലയും സസ്യത്തിേന്മൽ
മാരിേപാെലയും െചാരിയും.

3 ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമം േഘാഷിക്കും;
നമ്മുെട ൈദവത്തിന് മഹത്വം
െകാടുക്കുവിൻ.

4 യേഹാവയാകുന്നു പാറ; അവെന്റ ്രപവൃത്തി
അത്യ ത്തമം.

അവെന്റ വഴികൾ ഒെക്കയും ന്യായം;
അവൻ വിശ്വസ്തതയുള്ള ൈദവം,
വ്യാജമില്ലാത്തവൻ;

നീതിയും േനരുമുള്ളവൻതെന്ന.
5അവർഅവേനാട് വഷളത്തം കാണിച്ച : അവർ

സ്വയം കളങ്കെപ്പടുത്തിയതിനാൽ അവെന്റ
മക്കളല്ല;
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വ്രകതയും േകാട്ടവുമുള്ളതലമുറതെന്ന.
6 േഭാഷത്തവും അജ്ഞതയുമുള്ള ജനേമ,

ഇങ്ങെനേയാ നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു
പകരം െകാടുക്കുന്നത?്

അവനേല്ലാ നിെന്റപിതാവ്,നിെന്റ ഉടയവൻ.
അവനേല്ലാ നിെന്ന സൃഷ്ടിക്കുകയും

രക്ഷിക്കുകയും െചയ്തവൻ.
7 പൂർവ്വദിവസങ്ങെള ഓർക്കുക: മുൻ

തലമുറകള െട സംവത്സരങ്ങെള
ചിന്തിക്കുക;

നിെന്റ പിതാവിേനാട് േചാദിക്കുക, അവൻ
അറിയിച്ച തരും;

നിെന്റ വൃദ്ധന്മാേരാട് േചാദിക്കുക, അവർ
പറഞ്ഞുതരും.

8 മേഹാന്നതൻ ജാതികൾക്ക് അവകാശം
വിഭാഗിക്കുകയും

മനുഷ്യപു്രതന്മാെര േവർപിരിക്കുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ

അവൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട എണ്ണത്തിനു
തക്കവണ്ണം

ജനതകള െടഅതിർത്തികൾനിശ്ചയിച്ച .
9 യേഹാവയുെട ഓഹരി അവെന്റ ജനവും,

യാേക്കാബ് അവെന്റ അവകാശവും
ആകുന്നു.

10താൻഅവെന മരുഭൂമിയിലുംഓളി േകൾക്കുന്ന
ശൂന്യ്രപേദശത്തിലും കെണ്ടത്തി.

അവെന ചുറ്റി പരിപാലിച്ച ; കണ്മണിേപാെല
അവെനസൂക്ഷിച്ച .

11കഴുകൻതെന്റകൂടനക്കി
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മീെതപറക്കും േപാെല
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തൻ ചിറകു വിരിച്ച് അവെന എടുത്ത് തെന്റ
ചിറകിേന്മൽഅവെനവഹിച്ച .

12 യേഹാവ തനിെയ അവെന നടത്തി;
അവേനാടുകൂടി അന്യൈദവം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

13 അവൻ ഭൂമിയുെട ഉന്നതങ്ങളിൽ അവെന
വാഹനേമറ്റി;

നിലെത്തഅനുഭവംെകാണ്ട്അവൻഉപജീവിച്ച .
അവെന പാറയിൽനിന്നുള്ള േതനും

തീക്കല്ലിൽനിന്നുള്ളഎണ്ണയുംകുടിപ്പിച്ച .
14പശുക്കള െട െവണ്ണയുംആടുകള െട പാലും
ആട്ടിൻകുട്ടികള െട േമദസ്സ ം ബാശാനിെല

ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും േകാലാടുകെളയും
േഗാതമ്പിൻകാമ്പുംഅവന് െകാടുത്തു;
നീ മുന്തിരിയുെട രക്തമായവീഞ്ഞുകുടിച്ച .
15 െയശുരൂേനാ* പുഷ്ടിവച്ചേപ്പാൾ മത്സരിച്ച ; നീ

പുഷ്ടിവച്ച,്കനത്തുതടിച്ചിരിക്കുന്നു.
തെന്നഉണ്ടാക്കിയൈദവെത്തഅവൻത്യജിച്ച;്
തെന്റരക്ഷയുെട പാറെയനിരസിച്ച .
16 അവർ അന്യൈദവങ്ങളാൽ അവെന

േകാപിപ്പിച്ച ,
േമ്ലച്ഛതകളാൽഅവെന ്രപേകാപിപ്പിച്ച .
17അവർദുർഭൂതങ്ങൾക്ക,്ൈദവമല്ലാത്തവയ്ക്ക,്

തങ്ങൾ അറിയാത്ത േദവന്മാർക്കു തെന്ന
ബലികഴിച്ച ;

അവരുെട പിതാക്കന്മാർഅവെയ ഭജിച്ചിട്ടില്ല,
അവനൂതനമായി ഉത്ഭവിച്ച മൂർത്തികൾഅേ്രത.
18നിെന്നജനിപ്പിച്ച പാറെയനീ വിസ്മരിച്ച ;

* 32. 15 െയശുരൂേനാ േനര ്ഹൃദയമുള്ളയി്രസാേയേലാ
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നിെന്നഉല്പാദിപ്പിച്ചൈദവെത്തമറന്നുകളഞ്ഞു.
19യേഹാവഅത് കണ്ട് അവെര തള്ളിക്കളഞ്ഞു;

തെന്റ പു്രതീപു്രതന്മാേരാടുള്ള
നീരസത്താൽതേന്ന.

20അവൻഅരുളിെച്ചയ്തത:് “ഞാൻഎെന്റ മുഖം
അവർക്ക് മറയ്ക്കും;

അവരുെടഅന്തംഎെന്തന്ന്ഞാൻ േനാക്കും.
അവർവ്രകതയുള്ളതലമുറ, േനരില്ലാത്തമക്കൾ.

21 ൈദവമല്ലാത്തതിെനെക്കാണ്ട് എനിക്ക്
എരിവുവരുത്തി,

മിത്ഥ്യാമൂർത്തികളാൽഎെന്നമുഷിപ്പിച്ച .
ഞാനും ജനമല്ലാത്തവെരെക്കാണ്ട് അവർക്ക്

എരിവുവരുത്തും;
മൂഢജനതെയെക്കാണ്ട്അവെര മുഷിപ്പിക്കും
22എെന്റേകാപത്താൽതീജ്വലിച്ച് പാതാളത്തിെന്റ

ആഴേത്താളം കത്തും; ഭൂമിെയയും
അതിെന്റഅനുഭവെത്തയും ദഹിപ്പിച്ച

പർവ്വതങ്ങള െട അടിസ്ഥാനങ്ങെള
കത്തിച്ച കളയും.

23 ഞാൻ അനർത്ഥങ്ങൾ അവരുെട േമൽ
കൂമ്പാരമായി കൂട്ട ം.

എെന്റ അസ്്രതങ്ങൾ അവരുെട േനെര
െതാടുക്കും.

24 അവർ വിശപ്പ െകാണ്ട് ക്ഷയിക്കും;
ഉഷ്ണേരാഗത്തിനും വിഷവ്യാധിക്കും
ഇരയാകും.

മൃഗങ്ങള െട പല്ല ംസർപ്പങ്ങള െടവിഷവും
ഞാൻഅവരുെട ഇടയിൽഅയക്കും.
25 വീഥികളിൽ വാള ം അറകളിൽ ഭീതിയും,

യുവാവിെനയും യുവതിെയയും
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ശിശുവിെനയും നരച്ചവെനയും
സംഹരിക്കും.

26 “ഞങ്ങള െട ൈകെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയിച്ച ;
യേഹാവയല്ല ഇെതാെക്കയും െചയ്തത്”
എന്ന് അവരുെട ൈവരികൾ െതറ്റായി
വിചാരിക്കയും

ശ്രതുഎനിക്ക് േ്രകാധം വരുത്തുകയും െചയ്യ ം
എന്ന്ഞാൻശങ്കിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
27ഞാൻഅവെരതകർത്തുകളഞ്ഞ്,മനുഷ്യരുെട

ഇടയിൽനിന്ന് അവരുെട ഓർമ്മ
ഇല്ലാതാക്കുമായിരുന്നു.

28അവർ ആേലാചനയില്ലാത്ത ജനം; അവർക്ക്
വിേവകബുദ്ധിയില്ല.

29 ഹാ, അവർ ജ്ഞാനികളായി ഇതു ്രഗഹിച്ച്
തങ്ങള െട ഭാവിെയപ്പറ്റി ചിന്തിെച്ചങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു.

30അവരുെട പാറഅവെരവിറ്റ കളയുകയും
യേഹാവ അവെര ഏല്പിച്ച െകാടുക്കുകയും

െചയ്തിട്ടല്ലാെത
ഒരുവൻആയിരംേപെരപിന്തുടരുന്നതും
ഇരുവർപതിനായിരംേപെരഓടിക്കുന്നതുെമങ്ങെന?
31 അവരുെട പാറ നമ്മുെട പാറേപാെലയല്ല,

അതിന് നമ്മുെട ശ്രതുക്കൾ തെന്ന
സാക്ഷികൾ.

32അവരുെടമുന്തിരിവള്ളിെസാേദാംവള്ളിയിൽനിന്നും
െഗാേമാരനിലങ്ങളിൽനിന്നും ഉള്ളത;്
അവരുെട മുന്തിരിപ്പഴം നഞ്ചും
മുന്തിരിക്കുലകയ്പുമാകുന്നു;
33അവരുെട വീഞ്ഞ് മഹാസർപ്പത്തിൻവിഷവും
മൂർഖെന്റകാളകൂടവുംആകുന്നു.
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34 ഇതു എെന്റ അടുക്കൽ സം്രഗഹിച്ച ം
എെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ മു്രദയിട്ട ം
ഇരിക്കുന്നില്ലേയാ?

35 അവരുെട കാൽ വഴുതുന്ന കാലേത്തക്കുള്ള
്രപതികാരവും ്രപതിഫലവും എെന്റ പക്കൽ
ഉണ്ട;്

അവരുെടഅനർത്ഥദിവസംഅടുത്തിരിക്കുന്നു;
അവർക്ക് ഭവിപ്പാക്കുവാനുള്ളത്ബദ്ധെപ്പടുന്നു.
36യേഹാവതെന്റജനെത്തന്യായംവിധിക്കും;
അവരുെടബലംക്ഷയിച്ച േപായി;
അടിമേയാ സ്വത്രന്തേനാ ഇല്ലാെതയായി എന്ന്

കണ്ടിട്ട്
അവന് തെന്റ ദാസന്മാേരാട് സഹതാപം േതാന്നും.
37അവരുെടബലികള െട േമദസ്സ് തിന്നുകയും
പാനീയബലിയുെടവീഞ്ഞുകുടിക്കുകയുംെചയ്ത

േദവന്മാരും
അവർആ്രശയിച്ചപാറയുംഎവിെട?
38 ‘അവർ എഴുേന്നറ്റ,് നിങ്ങെള സഹായിച്ച്,

നിങ്ങൾക്ക് ശരണമായിരിക്കെട്ട’ എന്ന്
അവൻഅരുളിെച്ചയ്യ ം.

39 ഞാൻ, ഞാൻ മാ്രതേമയുള്ള ; ഞാനല്ലാെത
ൈദവമില്ല

എന്നുഇേപ്പാൾകണ്ടുെകാള്ള വിൻ.
ഞാൻ െകാല്ല ന്നു; ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നു; ഞാൻ

തകർക്കുന്നു; ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു;
എെന്റകയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവൻഇല്ല.

40ഞാൻആകാശേത്തക്കുൈകഉയർത്തിസത്യം
െചയ്യന്നത:്

“നിത്യനായിരിക്കുന്നഎന്നാണ,
41എെന്റമിന്നലാകുന്നവാൾഞാൻമൂർച്ചയാക്കി
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എൻ ൈക ന്യായവിധി തുടങ്ങുേമ്പാൾ, ഞാൻ
ശ്രതുക്കളിൽ ്രപതികാരം നടത്തും; എെന്ന
േദ്വഷിക്കുന്നവേരാട് പകരംവീട്ട ം.

42 ഹതന്മാരുെടയും ബദ്ധന്മാരുെടയും
രക്തത്താലും

ശ്രതുനായകന്മാരുെട ശിരസ്സിൽനിന്ന് ഒലിക്കുന്ന
രക്തത്താലും

ഞാൻ എെന്റ അസ്്രതങ്ങെള ലഹരി പിടിപ്പിക്കും;
എെന്റവാൾ മാംസംതിന്നുകയും െചയ്യ ം.

43 ജനതകേള, അവെന്റ ജനേത്താടുകൂടി
ഉല്ലസിക്കുവിൻ;

അവൻ സ്വദാസന്മാരുെട രക്തത്തിന്
്രപതികാരംെചയ്യ ം;

തെന്റശ്രതുക്കേളാട്അവൻപകരംവീട്ട ം;
തെന്റ േദശത്തിനും ജനത്തിനും പാപപരിഹാരം

വരുത്തും”.
44 അനന്തരം േമാെശയും നൂെന്റ മകനായ
േയാശുവയുംഈപാട്ടിെന്റ വചനങ്ങൾ ഒെക്കയും
ജനെത്ത െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ച . 45 േമാെശ
വചനങ്ങെളല്ലാം യി്രസാേയൽ ജനേത്താട്
സംസാരിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ അവൻ അവേരാട്
പറഞ്ഞത:് 46 ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല
വചനങ്ങൾ സകലവും ്രപമാണിച്ച നടക്കണം
എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട മക്കേളാടു
കല്പിക്കുവാൻ, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങേളാട്
സാക്ഷീകരിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങള ം മനസ്സിൽ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 47 ഇതു നിങ്ങൾക്ക്
വ്യർത്ഥകാര്യമല്ല, നിങ്ങള െട ജീവൻതെന്ന
ആകുന്നു; നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കുവാൻ
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േയാർദ്ദാൻ കടന്നുെചല്ല ന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾക്ക്
ഇതിനാൽ ദീർഘായുസ്സണ്ടാകും.

48 അന്ന് തെന്ന യേഹാവ േമാെശേയാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് 49 നീ െയരിേഹാവിെനതിെര
േമാവാബ് േദശത്തുള്ളഈഅബാരീംപർവ്വതത്തിൽ,
െനേബാമലമുകളിൽ കയറി, ഞാൻ
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് അവകാശമായി
െകാടുക്കുന്ന കനാൻേദശം േനാക്കി കാണുക.
50 നിെന്റ സേഹാദരനായ അഹേരാൻ
േഹാർ പർവ്വതത്തിൽവച്ച് മരിച്ച് തെന്റ
ജനേത്താട് േചർന്നതുേപാെല നീ കയറുന്ന
പർവ്വതത്തിൽവച്ച് നീയും മരിച്ച് നിെന്റ
ജനേത്താടു േചരും. 51 നിങ്ങൾ സീൻ
മരുഭൂമിയിൽ കാേദശിെല കലഹജലത്തിങ്കൽ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മദ്ധ്യത്തിൽവച്ച്
എേന്നാട് അകൃത്യം െചയ്കെകാണ്ടും
യി്രസാേയൽ മക്കള െട മദ്ധ്യത്തിൽവച്ച് എെന്ന
മഹത്വീകരിക്കാതിരുന്നതിനാലും തെന്ന. 52ഞാൻ
യി്രസാേയൽമക്കൾക്കു െകാടുക്കുന്ന േദശം നീ
കാണും.എങ്കിലും നീഅവിെടകടക്കുകയില്ല.

33
1 ൈദവപുരുഷനായ േമാെശ തെന്റ
മരണത്തിനു മുമ്പ് യി്രസാേയൽ മക്കെള
അനു്രഗഹിച്ച പറഞ്ഞവചനങ്ങൾ:
2 “യേഹാവസീനായിൽനിന്നു വന്നു,
അവർക്ക് മീെത േസയീരിൽനിന്ന് ഉദിച്ച ,
പാരാൻ പർവ്വതത്തിൽനിന്ന് അവരുെട

േമൽ ്രപകാശിച്ച . ലേക്ഷാപലക്ഷം
വിശുദ്ധന്മാരുെട നടുവിൽനിന്നു വന്നു;
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അവർക്കുേവണ്ടി അഗ്നിമയമായ ഒരു ്രപമാണം
അവെന്റവലങ്കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

3അേത,അവൻതെന്റജനെത്തസ്േനഹിക്കുന്നു;
അവെന്റ സകലവിശുദ്ധന്മാരും തൃക്കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നു.

അവർ തൃക്കാല്ക്കൽ ഇരുന്നു; അവർ
തിരുവചനങ്ങൾ ്രപാപിച്ച .

4യാേക്കാബിെന്റസഭക്ക്അവകാശമായി േമാെശ
നമുക്ക് ന്യായ്രപമാണംകല്പിച്ച തന്നു.

5ജനത്തിെന്റതലവന്മാരും
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങള ം ഒത്തുകൂടിയേപ്പാൾ

അവൻെയശുരൂനു രാജാവായിരുന്നു.
6 രൂേബെനക്കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞത് “രൂേബൻ

മരിക്കാെതജീവിച്ചിരിക്കെട്ട;
അവെന്റപുരുഷന്മാർകുറയാതിരിക്കെട്ട”.
7 െയഹൂദയ്ക്കുള്ള അനു്രഗഹമായി അവൻ

പറഞ്ഞത:്
“യേഹാേവ, െയഹൂദയുെട അേപക്ഷ

േകട്ട് അവെന സ്വജനത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവരണേമ.

തെന്റ ൈകകള െട ശക്തിയാൽ അവൻ
േപാരാേടണ്ടതിന,്

ശ്രതുക്കള െട േനെര നീ അവന്
തുണയായിരിക്കണേമ”.

8 േലവിെയക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത:്
“നിെന്റതുമ്മീമുംഊറീമും നിെന്റഭക്തെന്റപക്കൽ

ഇരിക്കുന്നു;
നീ മസ്സയിൽവച്ച പരീക്ഷിക്കുകയും
െമരീബാ െവള്ളത്തിനരികിൽ മത്സരിക്കുകയും
െചയ്തവെന്റപക്കൽതെന്ന.
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9അവൻഅപ്പെനയുംഅമ്മെയയും കുറിച്ച,്
‘ഞാൻഅവെരകണ്ടില്ല’എന്നുപറഞ്ഞു;
സേഹാദരന്മാെര അവൻ ആദരിച്ചില്ല;

സ്വന്തമക്കെളന്ന്ഓർമിച്ചതു ഇല്ല.
നിെന്റ വചനം അവർ ്രപമാണിച്ച ; നിെന്റ നിയമം

കാത്തുെകാള്ള കയും െചയ്തു.
10അവർയാേക്കാബിന് നിെന്റവിധികള ം
യി്രസാേയലിന് ന്യായ്രപമാണവും ഉപേദശിക്കും;
അവർനിെന്റസന്നിധിയിൽസുഗന്ധധൂപവും
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ സർവ്വാംഗേഹാമവും

അർപ്പിക്കും.
11 യേഹാേവ, അവെന്റ ധനെത്ത

അനു്രഗഹിക്കണേമ;
അവെന്റ ്രപവൃത്തിയിൽ ്രപസാദിക്കണേമ.
അവെന്റ ശ്രതുക്കള ം അവെന േദ്വഷിക്കുന്നവരും

എഴുേന്നല്ക്കാത്തവിധം
അവരുെടഅരെക്കട്ട കെളതകർത്തുകളയണേമ”.
12െബന്യാമീെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത:്
“അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് ്രപിയൻ;

തിരുസന്നിധിയിൽനിർഭയം വസിക്കും;
യേഹാവ അവെന എല്ലായ്േപാഴും

മറച്ച െകാള്ളന്നു;
അവെന്റഭുജങ്ങള െട മദ്ധ്യത്തിൽവസിക്കുന്നു”.
13 േയാേസഫിെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത:്
“ആകാശത്തിെല വിശിഷ്ടവസ്തുവായ,

മഞ്ഞുെകാണ്ടും
താെഴയുള്ള അഗാധമായ സമു്രദം െകാണ്ടും

14 സൂര്യനാൽ ഉളവാകുന്ന വിേശഷഫലം
െകാണ്ടും

മാസംേതാറും ച്രന്ദനാൽ ഉളവാകുന്ന
വിശിഷ്ടഫലംെകാണ്ടും
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15പുരാതനപർവ്വതങ്ങള െടേ്രശഷ്ഠനിേക്ഷപങ്ങൾ
െകാണ്ടും

ശാശ്വതൈശലങ്ങള െട വിശിഷ്ടവസ്തുക്കൾ
െകാണ്ടും

ഭൂമിയിെല വിേശഷവസ്തുക്കള െട
സമൃദ്ധിെകാണ്ടും

അവെന്റ േദശം യേഹാവയാൽ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട.

16 മുൾപ്പടർപ്പിൽ വസിച്ചവെന്റ ്രപസാദം
േയാേസഫിെന്റശിരസ്സിേന്മലും

തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ്രപഭുവായവെന്റ
െനറുകേമലും വരുമാറാകെട്ട.

17അവെന്റമഹത്വം കടിഞ്ഞൂൽകൂറ്റൻ േപാെല;
അവെന്റ െകാമ്പുകൾ കാട്ട േപാത്തിെന്റ

െകാമ്പുകൾ;
അവയാൽ അവൻ സകലജനതകെളയും

ഭൂമിയുെടസീമ വെരയുംഓടിക്കും;
അവർ എ്രഫയീമിെന്റ പതിനായിരങ്ങള ം

മനെശ്ശയുെടആയിരങ്ങള ംതേന്ന”.
18 െസബൂലൂെനക്കുറിച്ച ം യിസ്സഖാരിെനക്കുറിച്ച ം

അവൻപറഞ്ഞത:്
“െസബൂലൂേന,നിെന്റ ്രപയാണത്തിലും,
യിസ്സാഖാേര, നിെന്റ കൂടാരങ്ങളിലും

സേന്താഷിക്കുക.
19 അവർ ജനതകെള പർവ്വതത്തിേലക്കു

വിളിക്കും;
അവിെട നീതിയാഗങ്ങെളകഴിക്കും.
അവർ സമു്രദങ്ങള െട സമൃദ്ധിയും മണലിെല

നിേക്ഷപങ്ങള ംവലിച്ച കുടിക്കും”.
20ഗാദിെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത:്
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“ഗാദിെന വിസ്താരമാക്കുന്നവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ.

ഒരുസിംഹെത്തേപ്പാെലഅവൻപതുങ്ങിക്കിടന്ന്
ഭുജവും െനറുകയും പറിച്ച കീറുന്നു.
21അവൻആദ്യഭാഗം തിരെഞ്ഞടുത്തു;
അവിെട നായകെന്റ ഓഹരി േവർതിരിച്ച്

വച്ചിരുന്നു;
അവൻ ജനത്തിെന്റ തലവന്മാേരാടുകൂടി വന്നു.

യി്രസാേയലിൽയേഹാവയുെട നീതിയും
അവെന്റവിധികള ം നടത്തി”.
22ദാെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത:്
“ദാൻബാലസിംഹംആകുന്നു;
അവൻബാശാനിൽനിന്നു ചാടുന്നു”.
23നഫ്താലിെയക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത:്
“നഫ്താലിേയ, ൈദവ്രപസാദംെകാണ്ട്

തൃപ്തനും യേഹാവയുെട അനു്രഗഹം
നിറഞ്ഞവനുമായി

പടിഞ്ഞാറും െതക്കുംൈകവശമാക്കുക”.
24ആേശരിെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞത:്
“ആേശർ പു്രതസമ്പത്തുെകാണ്ട് ഏറ്റവും

അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ;
അവൻസേഹാദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടനായിരിക്കെട്ട;
അവൻകാൽഎണ്ണയിൽമുക്കെട്ട.
25 നിെന്റ ഓടാമ്പൽ ഇരിമ്പും താ്രമവും

ആയിരിക്കെട്ട.
നിെന്റ ബലം ജീവപര്യന്തം നില് ക്കെട്ട”.

26െയശുരൂെന്റൈദവെത്തേപ്പാെല മെറ്റാരു
ൈദവവുമില്ല.
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നിെന്റ സഹായത്തിനായി അവൻ
ആകാശത്തിലൂെട

തെന്റമഹിമയിൽ േമഘാരൂഢനായി വരുന്നു.
27 നിത്യനായ ൈദവം നിെന്റ സേങ്കതം; കീെഴ

ശാശ്വതഭുജങ്ങൾഉണ്ട;്
അവൻ ശ്രതുവിെന നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു

നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
‘സംഹരിക്കുക’എന്ന്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
28 ധാന്യവും വീഞ്ഞുമുള്ള േദശത്ത് യി്രസാേയൽ

നിർഭയമായും
യാേക്കാബിെന്റ വാസസ്ഥലങ്ങളില ് ഉള്ളവര ്*

തനിെയയും വസിക്കുന്നു;
ആകാശംഅവന് മഞ്ഞു െപാഴിക്കുന്നു.
29 യി്രസാേയേല, നീ ഭാഗ്യവാൻ; നിനക്ക് തുല്യൻ

ആര?്
യേഹാവയാൽ സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട ജനേമ, അവൻ

നിെന്റസഹായത്തിൻപരിചയും
നിെന്റ മഹിമയുെട വാള ംആകുന്നു.
നിെന്റശ്രതുക്കൾനിനക്ക് കീഴടങ്ങും.
നീഅവരുെട ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽ†നടെകാള്ള ം”.

34
1അനന്തരംേമാെശേമാവാബ്സമഭൂമിയിൽനിന്ന്
െയരിേഹാവിെനതിെരയുള്ളെനേബാപർവ്വതത്തിൽ
പിസ്ഗായുെട െകാടുമുടിയിൽ കയറി;
യേഹാവ ദാൻവെരയുള്ള ഗിെലയാദ ്േദശവും
2 നഫ്താലിേദശവും എ്രഫയീമിെന്റയും

* 33. 28 യാേക്കാബിെന്റ വാസസ്ഥലങ്ങളില ് ഉള്ളവര ്
യാേക്കാബിെന്റ ഉറവ് † 33. 29 ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളിൽ
ശ്രതുക്കള െട പുറഭാഗം
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മനെശ്ശയുെടയും േദശവും പടിഞ്ഞാെറ
കടൽവെര െയഹൂദാേദശം മുഴുവനും
3 െതെക്കേദശവും ഈന്തപ്പനകള െട
നഗരമായ െയരിേഹാവിെന്റ താഴ് വരമുതൽ
േസാവാർവെരയുള്ള സമഭൂമിയും അവെന
കാണിച്ച . 4 “അ്രബാഹാമിന ്െറയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും
സന്തതിക്കു െകാടുക്കുെമന്ന് സത്യംെചയ്ത
േദശം ഇതുതെന്ന; ഞാൻ അത് നിെന്റ കണ്ണിന്
കാണിച്ച തന്നു എങ്കിലും നീ അവിേടക്കു
കടന്നുേപാകുകയില്ല” എന്ന് യേഹാവ അവേനാട്
കല്പിച്ച . 5അങ്ങെന യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ, യേഹാവയുെട വചന്രപകാരം,
അവിെട, േമാവാബ് േദശത്തുവച്ച് മരിച്ച .
6 യേഹാവ േമാെശെയ േമാവാബ ്േദശത്ത്
േബത്ത-്െപേയാരിെനതിെരയുള്ള താഴ്വരയിൽ
അടക്കി; എങ്കിലും ഇന്നുവെരയും അവെന്റ
ശവക്കുഴിയുെട സ്ഥലം ആരും അറിയുന്നില്ല.
7 േമാെശ മരിക്കുേമ്പാൾ അവന് നൂറ്റിയിരുപത്
വയസ്സായിരുന്നു. അവെന്റ കണ്ണ് മങ്ങാെതയും
അവെന്റ േദഹബലം ക്ഷയിക്കാെതയും ഇരുന്നു.
8 യി്രസാേയൽ മക്കൾ േമാെശെയക്കുറിച്ച്
േമാവാബ് സമഭൂമിയിൽ മുപ്പതു ദിവസം
കരഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു; അങ്ങെന
േമാെശെയക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു വിലപിക്കുന്ന കാലം
തികഞ്ഞു. 9 നൂെന്റ മകനായ േയാശുവെയ
േമാെശ ൈകവച്ച് അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവൻ ജ്ഞാനാത്മപൂർണ്ണനായിത്തീർന്നു;
യേഹാവ േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല
യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവെന അനുസരിച്ച .
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10 എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത് ഫറേവാേനാടും
അവെന്റ സകലഭൃത്യന്മാേരാടും അവെന്റ
സർവ്വേദശേത്താടും യേഹാവയുെട
നിേയാഗ്രപകാരം േമാെശ ്രപവർത്തിച്ച
അത്ഭുതങ്ങള ം ഭുജവീര്യവും 11യി്രസാേയൽജനം
കാൺെക അവൻ ്രപവർത്തിച്ച
ഭയങ്കരകാര്യങ്ങള ം വിചാരിച്ചാൽ 12 യേഹാവ
അഭിമുഖമായി അറിഞ്ഞ േമാെശെയേപ്പാെല ഒരു
്രപവാചകൻയി്രസാേയലിൽപിെന്നഉണ്ടായിട്ടില്ല.
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