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உபாகமம்

ஆச ரியர்

ேமாேச தான் இந்த புத்தகத்தன்
ஆச ரியர். ேயார்தான் நதைய கடக்கும்
முன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ேமாேச
ெசய்த உபேதசங்களின் ெதாகுப்புகள்
அதகமாக பதயப்பட்டு இருக்க றது. 1:2,
ேமாேசஇஸ்ரேவலர்எல்ேலாைரயும்ேநாக்க ச்
ெசான்ன வசனங்களாவன. கைடச
அத காரம் அேனகமாக ேயாசுவாவனால்
எழுதப்பட்டதாக கருதப்படுக றது. ேமாேச
தான் இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியர்
என்று புத்தகம் முழுவதலும் நைறய
ஆதாரங்கள் காணப்படுகறது. 1:2, 4,
31:24. ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
ேயார்தான் நத க்கு இப்புறத்தல் இருக்கற
ேமாவாபன் ேதசத்தல் இருந்தைத இந்த
புத்தகம் காண்பக்க றது. 1:5. உபாகமம்
என்ற பதத்தன் ெபாருள் இரண்டாவது
நயாயப ரமாணம். ேதவனுக்கும் அவருைடய
ஜனங்களான இஸ்ரேவலர்களுக்கும்
நடுவல் ெசய்யப்பட்ட உடன்படிக்ைக
ப ரமாணங்கைள மறுபடியும் இந்த
புத்தகத்தல்கூறப்பட்டிருக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
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ஏறக்குைறய க . மு. 1,446 க்கும் 1,405 க்கும்.
இைடயல்எழுதப்பட்டது.
இஸ்ரேவலர் கானான் ேதசத்த ற்குள்

ப ரேவச க்கவருந்த 40 நாட்களில்
எழுதப்பட்டது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
எக ப்துேதசத்தன்அடிைமத்தனத்தலிருந்து

வடுதைலயான இஸ்ரேவலர்கள்,
40 வருடங்கள் அைலந்து த ரிந்து
இறந்தபன்பு, கானான் ேதசத்தல்
ப ரேவச க்க ஆயத்தமாக இருந்த இைளய
சந்ததயான இஸ்ரேவலர்களுக்கும், மற்றும்
ேவத புத்தகத்ைத வாச ப்பவர்களுக்கும்
எழுதப்பட்டது.
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இஸ்ரேவல் ேதசத்த ற்கு ேமாேச ெகாடுத்த

வழியனுப்பும் ெசய்த கள். இஸ்ரேவல்
வாக்குதத்தம் ெசய்யப்பட்ட ேதசத்தல்
ப ரேவச க்க ஆயுத்தமாக இருந்தார்கள்.
எக ப்ைத வ ட்டு நாற்பது வருடங்கள்
வனாந்த ரத்தல் சுற்ற , இப்ேபாது ேயார்தான்
நதைய கடந்து கானான் ேதசத்ைத
ெசாந்தமாக்கும் நாட்களில் இருந்தார்கள்.
ஆனாலும்ேமாேசேதசத்தல்ப ரேவச க்காமல்
மரணத்தல் ப ரேவச க்க இருந்த நாட்களில்
ேபசன ெசய்த கள் ப ரேவச க்க ேபாக ற
புதய ேதசத்தல், சுகமாயருக்கும்படி
ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்கு கீழ்படிய
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அன்பாய் ேமாேசயனால் ேகட்டுக்
ெகாள்ளப்பட்ட வழியனுப்பும் ெசய்த கள்.
இந்த இஸ்ரேவலின் ேதவன் யார் என்றும்
இஸ்ரேவலர்களுக்கு என்ன ெசய்தார்
என்றும் ஜனங்களுக்கு நைனப்பூட்டும்
ெசய்த கைள அளித்தான். 6:4, 10-
12; 20-23. அதுமாத்த ரமில்லாமல்
பன்வரும் சந்தத க்கும் இந்த கட்டைளகைள
ைகக்ெகாள்ள கற்றுக் ெகாடுக்கும்படி
மன்றாடுக றான். 6:6-9.
ைமயக்கருத்து
கீழ்படிதல்
ெபாருளடக்கம்
1. இஸ்ரேவலர் எக ப்தலிருந்து ெசய்த
ப ரயாணங்கள்— 1:1-3:29

2. ேதவனுடன் இஸ்ரேவலுக்கு உள்ள
உறவுகள்— 4:1-5:33

3. ேதவனுக்கு வசுவாசமாய் இருப்பதன்
அவசயம்— 6:1-11:32

4. ேதவனிடத்தல் அன்புகூறுவதும்
அவருைடய கட்டைளக்களுக்கு
கீழ்படிவதும்— 12:1-26:19

5. ஆச ர்வாதங்களும் சாபங்களும் — 27:1-
30:20

6. கைடச ெசய்த களும் ேமாேசயன்
மரணமும்— 31:1-34:12

ஓேரைபவ ட்டுப் புறப்படுவதற்கான
கட்டைள
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1 ேசயீர் மைலவழியாக ஓேரபுக்குப்
பத ெனாரு நாட்கள் ப ரயாண தூரத்தலுள்ள
காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து, 2 சூப்புக்கு
எத ராகவும், பாரான், ேதாப்ேபல், லாபான்,
ஆஸேராத், த சாகாப் ஆகயவற்ற க்கு
நடுவலும்இருக்கறேயார்தானுைடயக ழக்கு
பகுதயல் வனாந்த ரத்தன் சமெவளிக்கு
வந்தேபாது, ேமாேச இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாைரயும் ேநாக்க ச் ெசான்ன
வசனங்களாவன: 3 எஸ்ேபானில் குடியருந்த
எேமாரியர்களின்ராஜாவாகயசீேகாைனயும்,
எத்ேரயன் அருேக அஸ்தேராத்தல்
குடியருந்த பாசானின் ராஜாவாகய ஓக்
என்பவைனயும், ேமாேச ேதாற்கடித்தபன்பு,
4 எக ப்ைத வ ட்ட 40 ஆம் வருடம்
பத ேனாராம் மாதம்முதல் ேததய ேல, ேமாேச
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச் ெசால்லும்படி
தனக்குக் ெயேகாவா ெகாடுத்த யாைவயும்
அவர்களுக்குச் ெசான்னான். 5 ேயார்தான்
நத க்கு க ழக்கு தைசயலிருக்கற
ேமாவாபன் ேதசத்தல் ேமாேச இந்த
நயாயப்ப ரமாணத்ைத வவரித்துக்
காண்பக்கத்துவங்க , 6ஓேரப ேல நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா நம்மிடம் ெசான்னது
என்னெவன்றால்: “நீங்கள்இந்தமைலயருேக
தங்கயருந்தது ேபாதும். 7 நீங்கள் தரும்ப ப்
ப ரயாணம் ெசய்து, எேமாரியர்களின்
மைலநாட்டிற்கும், அதற்கு அருகலுள்ள
எல்லா சமெவளிகளிலும், குன்றுகளிலும்,
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பள்ளத்தாக்குகளிலும், ெதன்தைசயலும்,
மத்தய தைரக் கடேலாரத்தலும் இருக்கற
கானானியர்களின் ேதசத்த ற்கும்,
லீபேனானுக்கும், ஐப்ப ராத்து நத
என்னும் ெபரிய நதவைரக்கும்
ெசல்லுங்கள். 8 இேதா, இந்த ேதசத்ைத
உங்களுக்கு முன்பாக ைவத்ேதன்;
நீங்கள் ேபாய், ெயேகாவா உங்களுைடய
முற்ப தாக்களாகய ஆப ரகாமுக்கும்,
ஈசாக்குக்கும்,யாக்ேகாபுக்கும்அவர்களுக்குப்
பன்வரும் அவர்களுைடய சந்தத க்கும்
வாக்களித்துக் ெகாடுத்த அந்த ேதசத்ைத
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளுங்கள்” என்றார்.

தைலவர்கள்நயமனம்
9 அக்காலத்த ேல நான் உங்கைள

ேநாக்க : “நான் ஒருவேன உங்களுைடய
பாரத்ைத சுமக்கமுடியாது. 10 உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்கைளப்
ெபருகச்ெசய்தார்; இேதா, இந்நாளில்
நீங்கள் வானத்தன் நட்சத்த ரங்கைளப்ேபால
த ரளாக இருக்க றீர்கள். 11 நீங்கள்
இப்ெபாழுது இருக்கறைதப் பார்க்கலும்
ஆய ரம் மடங்கு அதகமாகும்படி உங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய உங்கைள
ஆசீர்வத ப்பாராக. 12 உங்களுைடய
வருத்தத்ைதயும், ப ரச்சைனகைளயும்,
வழக்குகைளயும் நான் ஒருவேன
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தாங்குவது எப்படி? 13 நான் உங்களுக்கு
தைலவர்கைள ஏற்படுத்துவதற்காக,
உங்களுைடய ேகாத்த ரங்களில் ஞானமும்,
வேவகமும், அறவும் உள்ளவர்கெளன்று
நன்மத ப்பு ெபற்ற மனிதர்கைளத்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள் என்று ெசான்ேனன்.
14 நீங்கள் எனக்கு மறுெமாழியாக: நீர்
ெசய்யச்ெசான்ன காரியம் நல்லது
என்றீர்கள். 15 ஆைகயால் நான்
ஞானமும், அறவுமுள்ள மனிதர்களாகய
உங்கள் ேகாத்த ரங்களின் வம்சத்
தைலவர்கைளத்ெதரிந்துெகாண்டு,அவர்கள்
உங்களுக்குத் தைலவர்களாயருக்க,
ஆயரம்ேபருக்கு தைலவர்களாகவும்,
நூறுேபருக்கு தைலவர்களாகவும்,
ஐம்பதுேபருக்கு தைலவர்களாகவும்,
பத்துப்ேபருக்கு தைலவர்களாகவும் உங்கள்
ேகாத்த ரங்களில் அத காரிகளாகவும்
ஏற்படுத்த ேனன். 16 அக்காலத்த ேல
உங்களுைடய நயாயாத பத கைள
நான் ேநாக்க : நீங்கள் உங்கள்
சேகாதரர்களின் வழக்குகைளக் ேகட்டு,
உங்கள்சேகாதரர்களுக்கும்,அவர்களிடத்தல்
தங்கும் அந்நயனுக்கும், நீதயன்படி
தீர்ப்புச் ெசய்யுங்கள். 17 நயாயத்த ேல
முகதாட்சணியம் பார்க்காமல் ெபரியவன்
ெசால்வைதக் ேகட்பதுேபாலச் ச றயவன்
ெசால்வைதயும் ேகட்கக்கடவீர்கள்;
மனிதனுைடயமுகத்த ற்குப்பயப்படக்கூடாது;
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நயாயத்தீர்ப்பு ேதவனுைடயது;உங்களுக்குக்
கடினமாயருக்கும் காரியத்ைத என்னிடம்
ெகாண்டுவாருங்கள்;நான்அைதக்ேகட்ேபன்
என்று ெசால்லி, 18 நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய
காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
அக்காலத்த ேலகட்டைளய ட்ேடன்.

ேவவுகாரர்கள்அனுப்பப்படுதல்
19 “நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா

நமக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, நாம்
ஓேரைபவ ட்டுப் ப ரயாணம் ெசய்து,
எேமாரியர்களின் மைலநாட்டிற்கு ேநராக
நீங்கள் பார்த்த அந்தப் பயங்கரமான
ெபரிய வனாந்த ர வழி முழுவதும் நடந்து
வந்து, காேதஸ்பர்ேனயாவ ேல ேசர்ந்ேதாம்.
20 அப்ெபாழுது நான் உங்கைள ேநாக்க :
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
நமக்குக்ெகாடுக்கும் எேமாரியர்களின்
மைலநாடுவைரவந்துேசர்ந்தீர்கள். 21இேதா,
உன்ேதவனாகயெயேகாவாஅந்த ேதசத்ைத
உனக்கு முன்பாக ைவத்தருக்க றார்;
உன் முற்ப தாக்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குச் ெசான்னபடிேய,
நீ ேபாய் அைத ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்;
பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு
என்ேறன். 22 அப்ெபாழுது நீங்கள்
எல்ேலாரும் என்னிடம் வந்து: நமக்காக
அந்த ேதசத்ைதச் ேசாத த்துப்பார்க்கவும்,
நாம் இன்னவழியாக அதல் ெசன்று,



உபாகமம்அத்தயாயம் 1:23 viii உபாகமம்அத்தயாயம் 1:28

இன்ன பட்டணங்களுக்குப் ேபாகலாம்
என்று நமக்கு மறுெசய்த ெகாண்டுவரவும்,
நமக்கு முன்பாக மனிதர்கைளஅனுப்புேவாம்
என்றீர்கள். 23அதுஎனக்குநன்றாகக்கண்டது;
ேகாத்த ரத்த ற்கு ஒருவனாக பன்னிரண்டு
மனிதர்கைளத் ெதரிந்ெதடுத்து
அனுப்ப ேனன். 24 அவர்கள் புறப்பட்டு,
மைலகளில் ஏற , எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கு
வைர ேபாய், அைத உளவுபார்த்து, 25 அந்த
ேதசத்தன் பழங்களில் சலவற்ைறத் தங்கள்
ைககளில் எடுத்துக்ெகாண்டு நம்மிடத்தல்
வந்து, நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
நமக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசம் நல்ல ேதசம்
என்றுநம்மிடத்தல்ெசான்னார்கள்.

ேதவனுக்குஎத ரானகலகம்
26 “அப்படியருந்தும், நீங்கள்,

ேபாகமாட்ேடாம் என்று உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளக்கு வ ேராதமாக
எத ர்த்து, 27 உங்கள் கூடாரங்களில்
முறுமுறுத்து: ெயேகாவா நம்ைம
ெவறுத்து, நம்ைம அழிப்பதற்காக நம்ைம
எேமாரியர்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க,
நம்ைம எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தார். 28 நாம் எங்ேக ேபாகலாம்;
அந்த மக்கள் நம்ைமவ ட பலவான்களும்,
உயரமானவர்களும், அவர்களுைடய
பட்டணங்கள்ெபரியைவகளும்,வானளாவய
மதலுள்ளைவகளுமாக இருக்க றெதன்றும்,
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ஏனாக்கயர்களின் சந்ததையயும்
அங்ேக கண்ேடாம் என்றும் நம்முைடய
சேகாதரர்கள் ெசால்லி, நம்முைடய
இருதயத்ைதக் கலங்கச்ெசய்தார்கள் என்று
ெசான்னீர்கள். 29 அப்ெபாழுது நான்
உங்கைள ேநாக்க : நீங்கள் கலங்காமலும்
அவர்களுக்குப் பயப்படாமலும் இருங்கள்.
30 உங்களுக்கு முன் ெசல்லும் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா தாேம எக ப்தல்
உங்கேளாடிருந்து, உங்கள் கண்களுக்கு
முன்பாகச் ெசய்த எல்லாவற்ைறப் ேபாலவும்,
வனாந்த ரத்தல் ெசய்துவந்ததுேபாலவும்,
உங்களுக்காக ேபார்ெசய்வார். 31 ஒரு
மனிதன் தன் பள்ைளையச் சுமந்துெகாண்டு
ேபாவதுேபால, நீங்கள் இவ்வ டத்த ற்கு
வருகறவைரக்கும், நடந்துவந்த வழிகள்
எல்லாவற்றலும், உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா உங்கைளச் சுமந்துெகாண்டு
வந்தைதக் கண்டீர்கேள. 32 உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா நீங்கள்
முகாம் அைமக்கத்தக்க இடத்ைதப்
பார்க்கவும், நீங்கள் ேபாகேவண்டிய
வழிைய உங்களுக்குக் காட்டவும்,
33 இரவல் அக்கனியலும் பகலில்
ேமகத்தலும் உங்களுக்குமுன் ெசன்றாேர.
இப்படியருந்தும், இந்தக் காரியத்தல்
நீங்கள் அவைர வசுவாச க்காமற்ேபானீர்கள்.
34 “ஆைகயால் ெயேகாவா உங்கள்
வார்த்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்டு,
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கடுங்ேகாபங்ெகாண்டு: 35 உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
நான் வாக்களித்த அந்த நல்ல ேதசத்ைத
இந்தப் ெபால்லாத சந்ததயாராக ய
மனிதர்களில் ஒருவரும் காண்பதல்ைல
என்றும், 36 எப்புன்ேனயன் மகனாகய
காேலப் மாத்த ரம் அைதக் காண்பான்;
அவன் ெயேகாவாைவ உத்தமமாகப்
பன்பற்றனபடியனால், நான் அவன்
மித த்து வந்த ேதசத்ைத அவனுக்கும்
அவனுைடய பள்ைளகளுக்கும் ெகாடுப்ேபன்
என்றும் வாக்களித்தார். 37 அன்றயும்
உங்கள் நமித்தம் ெயேகாவா என்ேமலும்
ேகாபங்ெகாண்டு: நீயும் அதல்
நுைழவதல்ைல; 38 உனக்கு முன்பாக
ந ற்க ற நூனின் மகனாகய ேயாசுவா அதல்
நுைழவான்; அவைனத் த டப்படுத்து; அவேன
அைத இஸ்ரேவலுக்குச் ெசாந்தமாகப்
பங்கடுவான். 39ெகாள்ைளயாவார்கள் என்று
நீங்கள் ெசான்ன உங்கள் குழந்ைதகளும்,
இந்நாளில் நன்ைம தீைம அறயாத உங்கள்
பள்ைளகளும் அதல் நுைழவார்கள்;
அவர்களுக்குஅைதக்ெகாடுப்ேபன்;அவர்கள்
அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்.
40 நீங்கேளா தரும்ப க்ெகாண்டு, சவந்த
சமுத்த ரத்தன் வழியாக வனாந்த ரத்த ற்குப்
ப ரயாணப்பட்டுப் ேபாங்கள் என்றார்.
41 அப்ெபாழுது நீங்கள் எனக்கு
மறுெமாழியாக: “ெயேகாவாவுக்கு
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வேராதமாகப் பாவம் ெசய்ேதாம்; நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா எங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் நாங்கள் ேபாய்
ேபார் ெசய்ேவாம் என்று ெசால்லி, நீங்கள்
யாவரும் உங்களுைடய ஆயுதங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டு, மைலயன்ேமல் ஏற
ஆயத்தமாயருந்தீர்கள். 42 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா என்ைனப் பார்த்து: நீங்கள்
உங்களுைடய எத ரிகளுக்கு முன்பாக
ேதாற்றுப்ேபாகாதபடி, ேபாகாமலும் ேபார்
ெசய்யாமலும் இருப்பீர்களாக; நான்
உங்களுடன் இருக்கமாட்ேடன் என்று
அவர்களுக்குச் ெசால் என்றார். 43அப்படிேய
நான் உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்; நீங்கேளா
ெசவெகாடாமல், ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளக்கு வ ேராதமாகத் துணிந்து
மைலயன்ேமல் ஏறனீர்கள். 44 அந்த
மைலய ேல குடியருந்த எேமாரியர்கள்
உங்கைள எத ர்க்கும்படி புறப்பட்டுவந்து,
ேதனீக்கள் துரத்துகறதுேபால உங்கைளத்
துரத்த , உங்கைளச் ேசயீர் துவங்க
ஓர்மாவைர தாக்கனார்கள். 45 நீங்கள்
தரும்பவந்து, ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்தல் அழுதீர்கள்; ெயேகாவா
உங்கள் சத்தத்ைதக் ேகட்கவல்ைல,
உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்கவும் இல்ைல.
46 இப்படி காேதச ேல அேநக நாட்கள்
தங்கயருந்தீர்கள்.
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அத்த யாயம் 2
வனாந்த ரத்தல்சுற்ற த்த ரிதல்

1 “ெயேகாவா எனக்குச் ெசான்னபடி
நாம் தரும்ப , சவந்த சமுத்த ரத்த ற்குப்
ேபாக ற வழியாக வனாந்த ரத்த ற்குப்
ப ரயாணம்ெசய்து, அேநக நாட்கள் ேசயீர்
நாட்ைட சுற்ற த்த ரிந்ேதாம். 2 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : 3 நீங்கள்
இந்த மைலநாட்ைடச் சுற்ற த்த ரிந்தது
ேபாதும்; வடக்ேக தரும்புங்கள்.
4 மக்களுக்கு நீ கட்டைளய டேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ேசயீரிேல
குடியருக்க ற ஏசாவன் சந்ததயான
உங்கள் சேகாதரர்களின் எல்ைலையக்
கடக்கப்ேபாக றீர்கள்; அவர்கள் உங்களுக்குப்
பயப்படுவார்கள்; நீங்கேளா மிகவும்
எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்; 5 அவர்கேளாடு
ேபார்ெசய்யேவண்டாம்; அவர்களுைடய
ேதசத்த ேல ஒரு அடி நலத்ைதக்கூட
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கமாட்ேடன்;
ேசயீர் மைலநாட்ைட ஏசாவுக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
6 உணவுப்ெபாருட்கைள அவர்களிடம்
பணத்தற்கு வாங்க ச் சாப்ப ட்டு,
தண்ணீைரயும் அவர்களிடம் பணத்தற்கு
வாங்க க் குடியுங்கள். 7 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன் ைகயன்
ெசயல்களிெலல்லாம் உன்ைன



உபாகமம்அத்தயாயம் 2:8 xiii உபாகமம்அத்தயாயம் 2:12

ஆசீர்வத த்து வருகறார்; இந்தப்
ெபரிய வனாந்த ரத்தன்வழியாக நீ
நடந்துவருகறைத அறவார்; இந்த நாற்பது
வருடங்களும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன்னுடன் இருந்தார்; உனக்கு ஒன்றும்
குைறவுபடவல்ைல என்று ெசால் என்றார்.
8 “அப்படிேய நாம் ேசயீரிேல குடியருக்க ற
நம்முைடய சேகாதரர்களாகய ஏசாவன்
சந்ததையவ ட்டுப்புறப்பட்டு,சமபூமிவழியாக
ஏலாத்த ற்கும், எச ேயான் ேகேபருக்கும்
ேபாய், தரும்ப க்ெகாண்டு, ேமாவாப்
வனாந்த ரவழியாக வந்ேதாம். 9அப்ெபாழுது
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ ேமாவாைப
துன்பப்படுத்தாமலும், அவர்களுடன்
ேபார்ெசய்யாமலும் இரு; அவர்களுைடய
ேதசத்தல் உனக்கு ஒன்ைறயும்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கமாட்ேடன்;
ஆர் என்னும் பட்டணத்ைத ேலாத்
சந்தத க்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்ேதன்.
10த ரளானவர்களும்,ஏனாக்கயர்கைளப்ேபால
உயரமானவர்களுமான பலத்த மக்களாகய
ஏமியர்கள் அதல் முன்ேன குடியருந்தார்கள்.
11 அவர்களும் ஏனாக்கயர்கைளப்ேபால
இராட்சதர்கள் என்று கருதப்பட்டார்கள்,
ேமாவாப யர்கேளா அவர்கைள
ஏமியர்கள் என்று ெசால்லுகறார்கள்.
12 ஓரியர்களும் ேசயீரில் முன்ேன
குடியருந்தார்கள்; ெயேகாவா தங்களுக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்த ேதசத்தாைர
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இஸ்ரேவல் துரத்தனதுேபால, ஏசாவன்
சந்ததயனர் அந்த ஓரியர்கைளத் துரத்த ,
அவர்கைளத் தங்கள் முகத்த ற்கு முன்பாக
அழித்து, அவர்கள் இருந்த பகுதயல்
குடிேயறனார்கள். 13 நீங்கள் எழுந்து, ேசேரத்
ஆற்ைற கடந்துேபாங்கள் என்று ெசான்னார்;
அப்படிேய ேசேரத் ஆற்ைறக் கடந்ேதாம்.
14 ேபார்ெசய்யத் தகுதயுள்ளவர்களான
அந்தச் சந்தத ெயல்லாம் ெயேகாவா
தங்களுக்கு வாக்களித்தபடிேய
முகாமிலிருந்து அழிந்துேபாக,
நாம் காேதஸ்பர்ேனயாைவவ ட்டுப்
புறப்பட்டதுமுதல், ேசேரத் ஆற்ைறக்
கடக்கும்வைர ெசன்றகாலங்கள்
முப்பத்ெதட்டு வருடங்கள். 15 அவர்கள்
முகாமிலிருந்து அழிந்துேபாகும்வைர
ெயேகாவாவன் ைக அவர்கைள
ந ர்மூலமாக்குவதற்கு அவர்களுக்கு
வேராதமாயருந்தது. 16 “ேபார் ெசய்யத்
தகுதயுைடயவர்கள் எல்ேலாரும் மக்களின்
நடுவலிருந்து மரணமைடந்தபன்பு,
17 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : 18 நீ ஆர்
பட்டணம் இருக்கற ேமாவாபன் எல்ைலைய
இன்ைறக்குக் கடந்து, 19 அம்ேமான்
மக்களுக்கு எத ராகச் ேசரப்ேபாக றாய்; நீ
அவர்கைளத்துன்பப்படுத்தவும்அவர்களுடன்
ேபார்ெசய்யவும் ேவண்டாம்; அம்ேமான்
மக்களின் ேதசத்தல் ஒன்ைறயும் உனக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கமாட்ேடன்; அைத
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ேலாத்தன் சந்ததயனருக்குச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். 20 அதுவும்
இராட்சதருைடய ேதசமாக கருதப்பட்டது;
முற்காலத்தல் இராட்சதர்கள் அத ேல
குடியருந்தார்கள், அம்ேமானியர்கள்
அவர்கைளச் சம்சூமியர்கள் என்று
ெசால்லுகறார்கள். 21 அவர்கள்
த ரளானவர்களும் ஏனாக்கயர்கைளப்ேபால
உயரமானவர்களுமான பலத்த
மக்களாயருந்தார்கள்; ெயேகாவாேவா
ேசயீரில் குடியருந்த ஏசாவன் சந்தத க்கு
முன்பாக ஓரியர்கைள அழிக்க, அவர்கள்
அந்த மக்கைளத் துரத்தவ ட்டு, அவர்கள்
இருந்த பகுதயல் இந்நாள்வைரக்கும்
குடியருக்க றதுேபாலவும், 22கப்ேதாரிலிருந்து
புறப்பட்ட கப்ேதாரியர்கள் ஆேசரீம் துவங்க
ஆசாவைர குடியருந்த ஓரியர்கைள
அழித்து, அவர்கள் இருந்த பகுதய ேல
குடிேயறனது ேபாலவும், 23 ெயேகாவா
அவர்கைள இவர்களுக்கு முன்பாக
அழியச்ெசய்ய, இவர்கள் அவர்கைளத்
துரத்தவ ட்டு, அவர்கள் இருந்த பகுதய ேல
குடிேயறனார்கள்.

சீேகானின் ேதால்வ
24 நீங்கள் எழுந்து ப ரயாணம்ெசய்து,

அர்ேனான் ஆற்ைறக் கடந்துேபாங்கள்;
எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய சீேகான் என்னும்
எேமாரியைனயும் அவனுைடய ேதசத்ைதயும்



உபாகமம்அத்தயாயம் 2:25 xvi உபாகமம்அத்தயாயம் 2:30

உன் ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்;
இதுமுதல் அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள
அவேனாடு ேபாரிடு. 25 வானத்தன்கீழ்
எங்குமுள்ள மக்கள் உன்னாேல த கலும்
பயமும் அைடயும்படி இன்று நான்
ெசய்யத் துவங்குேவன்; அவர்கள்
உன்னுைடய புகைழக் ேகட்டு, உன்னிமித்தம்
நடுங்க , ேவதைனப்படுவார்கள் என்றார்.
26 “அப்ெபாழுது நான் ெகெதேமாத்
வனாந்த ரத்தலிருந்து எஸ்ேபானின்
ராஜாவாகய சீேகானிடத்தல், சமாதான
வார்த்ைதகைளச் ெசால்லும்படி
ப ரத ந த கைள அனுப்ப : 27 நான்
உம்முைடய ேதசத்ைதக் கடந்துேபாகும்படி
அனுமதெகாடும்; வலதுபுறம் இடதுபுறம்
சாயாமல் ெபரும்பாைத வழியாக
நடப்ேபன். 28 ேசயீரில் குடியருக்க ற
ஏசாவன் சந்ததயனரும், ஆர் பட்டணத்தல்
குடியருக்க ற ேமாவாப யர்களும் எனக்குச்
ெசய்ததுேபால, நான் ேயார்தான் நதையக்
கடந்து, எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
எங்களுக்குக் ெகாடுக்க ற ேதசத்தல்
ேசரும்வைர, 29 நீர் எனக்கு சாப்ப ட
உணைவயும், குடிக்கத் தண்ணீைரயும்
வைலக்குத் தாரும்; நான் கால்நைடயாகக்
கடந்து ேபாகமாத்த ரம் அனுமதெகாடும்
என்று ெசால்லி அனுப்ப ேனன். 30ஆனாலும்
தன் ேதசத்ைதக் கடந்துேபாவதற்கு,
எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய சீேகான்
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நமக்கு அனுமத ெகாடுக்கவல்ைல;
இந்நாளில் இருக்க றதுேபால, உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா அவைன
உன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காக,
அவனுைடய மனைதயும், இருதயத்ைதயும்
கடினப்படுத்தயருந்தார். 31 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : இேதா,
சீேகாைனயும் அவனுைடய ேதசத்ைதயும்
உனக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கப்ேபாக ேறன்;
இதுமுதல் அவனுைடய ேதசத்ைத
வசப்படுத்த , ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்
என்றார். 32 சீேகான் தன்னுைடய எல்லா
மக்கேளாடு நம்முடன் ேபார்ெசய்யப்
புறப்பட்டு, யாகாசுக்கு வந்தான். 33 அவைன
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நமக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; நாம் அவைனயும்
அவனுைடய மகன்கைளயும், அைனத்து
மக்கைளயும் ேதாற்கடித்து, 34 அக்காலத்தல்
அவனுைடய பட்டணங்கைளெயல்லாம்
ப டித்து, சகல பட்டணங்களிலும் இருந்த
ெபண்கைளயும், ஆண்கைளயும்,
பள்ைளகைளயும், ஒருவைரயும் மீதயாக
ைவக்காமல் முற்றலும் அழித்ேதாம்.
35 மிருகஜீவன்கைளயும், நாம் ப டித்த
பட்டணங்களில் ெகாள்ைளயடித்த
ெபாருட்கைளயும் மாத்த ரம் நமக்ெகன்று
ைவத்துக்ெகாண்ேடாம். 36 அர்ேனான்
ஆற்றங்கைரயல் இருக்கற ஆேராேவரும்,
ஆற்றுக்கு அருகலிருக்கற பட்டணமும்
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துவங்க , கீேலயாத்வைரக்கும் நமக்கு
எத ர்த்து ந ற்கத்தக்க பாதுகாப்பான
பட்டணம் இருந்ததல்ைல, எல்லாவற்ைறயும்
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
நமக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 37 அம்ேமான்
மக்களுைடய ேதசத்ைதயும், யாப்ேபாக்கு
ஆற்றங்கைரயலுள்ள இடங்கைளயும்,
மைலகளிலுள்ள பட்டணங்கைளயும்,
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா நமக்கு
வலக்கன மற்ற இடங்கைளயும் ேசராமல்
வலக ப்ேபானாய்.

அத்த யாயம் 3
ஓக் ராஜாவாவன்ேதால்வ

1 “பன்பு நாம் தரும்ப , பாசானுக்குப்ேபாக ற
வழியாகப் ேபாேனாம்; பாசானின்
ராஜாவாகய ஓக் தன்னுைடய சகல
மக்கேளாடும் நம்ைம எத ர்த்துப்
ேபார்ெசய்யும்படிப் புறப்பட்டு, எத்ேரய க்கு
வந்தான். 2 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க : அவனுக்குப்
பயப்படேவண்டாம்; அவைனயும்
அவனுைடய மக்கள் எல்ேலாைரயும்
அவனுைடய ேதசத்ைதயும் உன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; எஸ்ேபானிேல
குடியருந்த எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய
சீேகானுக்கு நீ ெசய்ததுேபால, அவனுக்கும்
ெசய்வாய் என்றார். 3 அப்படிேய நம்முைடய
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ேதவனாகய ெயேகாவா பாசானின்
ராஜாவாகய ஓைகயும் அவனுைடய
சகல மக்கைளயும் நம்முைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவனுக்கு ஒருவரும்
மீதயாய ராமல்ேபாகும்வைர அவைன
முற்றலும் அழித்ேதாம். 4 அக்காலத்த ேல
அவனுைடய பட்டணங்கைளெயல்லாம்
ப டித்ேதாம்; அவர்களிடத்தல் நாம்
ப டித்துக்ெகாள்ளாத பட்டணம் இல்ைல;
பாசானிலிருந்த ஓகன் ராஜ்ஜியமான
அறுபது பட்டணங்களுள்ள அர்ேகாப்
ேதசம் முழுவைதயும் ப டித்ேதாம்.
5 அந்தப் பட்டணங்கெளல்லாம் உயர்ந்த
மதல்களாலும், வாசல்களாலும்,
தாழ்ப்பாள்களாலும் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது;
மட்டுமின்ற அைவகளில் மதல் இல்லாத
பட்டணங்களும் அேநகம் இருந்தன.
6 அைவகைளயும் முற்றலும் அழித்ேதாம்;
நாம் எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய
சீேகானுக்குச் ெசய்ததுேபால, அந்த எல்லாப்
பட்டணங்களிலுமுள்ள ஆண்கைளயும்,
ெபண்கைளயும், பள்ைளகைளயும்
அழித்ேதாம். 7ஆனாலும் பட்டணங்களிலுள்ள
ஆஸ்தையயும் சகல மிருகஜீவன்கைளயும்
நமக்ெகன்று ெகாள்ைளய ட்ேடாம்.
8 இப்படிேய ேயார்தானுக்கு கழக்கலுள்ள
அர்ேனான் நததுவங்க , எர்ேமான்
மைலவைரயுள்ள ேதசத்ைத நாம்
அக்காலத்தல் எேமாரியர்களுைடய
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இரண்டு ராஜாக்களிடமிருந்து ப டித்ேதாம்.
9 சீேதானியர்கள் எர்ேமாைனச் சீரிேயான்
என்கறார்கள்; எேமாரியர்கேளா அைதச்
ேசனீர் என்கறார்கள். 10 சமமான
நாட்டின் எல்லாப் பட்டணங்கைளயும்,
கீேலயாத் முழுவைதயும், சல்காய , எத்ேரய
என்னும் பாசானிலிருந்த ஓகுைடய
ராஜ்ஜியத்தன் பட்டணங்கள்வைரயுள்ள
பாசான் முழுவைதயும் ப டித்ேதாம்.
11 மீதயாயருந்த இராட்சதர்களில் பாசானின்
ராஜாவாகய ஓக் என்பவன் மாத்த ரம்
தப்பயருந்தான்; இரும்பனால் ெசய்யப்பட்ட
அவனுைடய கட்டில், மனிதர்களுைடய
ைக முழத்தன்படிேய, 13 அடி நீளமும் 6
அடி அகலமுமாயருந்தது; அது அம்ேமான்
சந்ததயாருைடய ரப்பாபட்டணத்தல்
இருக்கறதல்லவா?
ேதசம் ப ரிக்கப்படுதல்

12 “அக்காலத்த ேல ெசாந்தமாகப்
ெபற்றுக்ெகாண்ட ேதசத்ைத அர்ேனான்
நதயருேகயுள்ள ஆேராேவர்* துவங்க ,
கீேலயாத் மைலநாட்டில் பாதையயும்,
அதலிருக்கற பட்டணங்கைளயும்,
ரூபனியர்களுக்கும் காத்தயர்களுக்கும்
ெகாடுத்ேதன். 13 கீேலயாத்தன் மற்றப்
பங்ைகயும், ஓகன் ராஜ்ஜியமாயருந்த

* அத்த யாயம் 3:12 3:12 ஆேராேவர் பட்டணத்தன் வடக்கு
பகுதயலிருந்து.
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பாசான் முழுவைதயும், மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்த ற்குக் ெகாடுத்ததுமல்லாமல்,
இராட்சத ேதசம் என்று கருதப்பட்ட
பாசானுக்குள்ளான அர்ேகாப் பகுத
முழுவைதயும் ெகாடுத்ேதன். 14 மனாேசயன்
மகனாகய யாவீர் அர்ேகாப் பகுத
முழுவைதயும் ெகசூரியர்கள் மாகாத்தயர்கள்
என்பவர்களுைடய எல்ைலவைர
கட்டிக்ெகாண்டு, அதற்குத் தன்
ெபயரின்படிேய பாசான் அேவாத்யாயீர்†
என்று ெபயரிட்டான், அதுஇந்நாள்வைரக்கும்
வழங்கவருகறது. 15 மாகீருக்குக்
கீேலயாத்ைதக் ெகாடுத்ேதன். 16 ேமலும்
கீேலயாத் துவங்க , அர்ேனான் நத ஓடுகற
பள்ளத்தாக்கும், அம்ேமானியர்களுைடய
கைடச எல்ைலயாகய யாப்ேபாக்கு
ஆறுவைர இருக்க ற ேதசத்ைதயும்,
17 கன்னேரத் துவங்க அஸ்ேதாத்
பஸ்காவுக்குத் தாழ்வாகக் க ழக்ேகஇருக்க ற
உப்புக்கடலான சமெவளியன் கடல்வைர,
ேயார்தானின் எல்ைலக்குள் அடங்கய
சமெவளிையயும், ரூபனியர்களுக்கும்
காத்தயர்களுக்கும் ெகாடுத்ேதன்.
18 “அக்காலத்த ேல நான் உங்கைள
ேநாக்க : உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்கு இந்த ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுத்தார்; ேபார்ெசய்யத்தக்கவர்களாகய

† அத்த யாயம் 3:14 3:14யாவ ரின்க ராமங்கள்.
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நீங்கள் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவல்
மக்களான உங்கள் சேகாதரர்களுக்கு
முன்பாக ஆயுதம் ஏந்தயவர்களாக
நடந்துேபாங்கள். 19 உங்களுைடய
மைனவகளும், பள்ைளகளும்உங்களுைடய
ஆடுமாடுகளும்மாத்த ரம்நான்உங்களுக்குக்
ெகாடுத்த உங்கள் பட்டணங்களில்
இருக்கட்டும்; உங்களுக்குத் த ரளான
ஆடுமாடுகள் உண்ெடன்று அற ேவன்.
20 ஆனாலும் ெயேகாவா உங்கைள
இைளப்பாறச்ெசய்ததுேபால, உங்களுைடய
சேகாதரர்கைளயும் இைளப்பாறச்ெசய்து,
ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தல் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெகாடுக்க ற
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்வைர
நீங்கள் இருந்து, பன்பு அவரவர் நான்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த உங்களுைடய
இடத்த ற்குத்தரும்புவீர்களாக என்ேறன்.

ேயார்தாைனக் கடந்துெசல்ல ேமாேசக்கு
தைட

21 அக்காலத்த ேல நான் ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
அந்த இரண்டு ராஜாக்களுக்கும்
ெசய்தைவகைளெயல்லாம் உன்னுைடய
கண்கள் கண்டது; நீ ேபாய்ச்ேசரும்
எல்லா ராஜ்ஜியங்களுக்கும் ெயேகாவா
அப்படிேய ெசய்வார். 22 அவர்களுக்குப்
பயப்படேவண்டாம்; உங்கள் ேதவனாகய
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ெயேகாவாேவ உங்களுக்காகப்
ேபார் ெசய்வார் என்று ெசான்ேனன்.
23 அக்காலத்த ேல நான் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : 24 “ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவேர, நீர் உமது அடிேயனுக்கு
உமது மகத்துவத்ைதயும் உமது
வல்லைமயுள்ள கரத்ைதயும் காண்பக்கத்
துவங்கனீர்; வானத்தலும் பூமியலும்
உம்முைடய ெசயல்களுக்கும் உம்முைடய
வல்லைமகளுக்கும் ஒப்பாகச் ெசய்யத்தக்க
ேதவன் யார்? 25 நான் கடந்துேபாய்
ேயார்தானுக்கு அப்புறத்தலுள்ள அந்த
நல்ல ேதசத்ைதயும், அந்த நல்ல
மைலையயும், லீபேனாைனயும் பார்க்கும்படி
அனுமத ெகாடுத்தருளும் என்று
ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். 26 ெயேகாவாேவா
உங்கள்ந மித்தம் என்ேமல் ேகாபம்ெகாண்டு,
எனக்குச் ெசவெகாடாமல், என்ைன ேநாக்க :
ேபாதும், இனி இந்தக் காரியத்ைதக்குற த்து
என்னுடன் ேபசேவண்டாம். 27 நீ பஸ்கா
மைலயுச்சயல் ஏற , உன் கண்கைள
ேமற்கலும் வடக்கலும் ெதற்கலும்
கழக்கலும் ஏெறடுத்து, உன் கண்களினாேல
அைதப் பார்; இந்த ேயார்தான் நதைய நீ
கடந்துேபாவதல்ைல. 28 நீ ேயாசுவாவுக்குக்
கட்டைள ெகாடுத்து,அவைனத் த டப்படுத்த ப்
பலப்படுத்து; அவன் இந்த மக்களுக்கு
முன்பாகக் கடந்துேபாய், நீ காணும்
ேதசத்ைத அவேன அவர்களுக்குப்



உபாகமம்அத்தயாயம் 3:29 xxiv உபாகமம்அத்தயாயம் 4:4

பங்க ட்டுக்ெகாடுப்பான் என்றார்.
29 பன்பு ெபத்ேபேயாருக்கு எத ேரயுள்ள
பள்ளத்தாக்கல்தங்கயருந்ேதாம்.

அத்த யாயம் 4
கீழ்ப்படிவதற்கானகட்டைள

1 “இஸ்ரேவலர்கேள, நீங்கள்
பைழத்தருப்பதற்கும், உங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ற
ேதசத்தல் நீங்கள் நுைழந்து அைதச்
ெசாந்தமாக்க க் ெகாள்வதற்கும்,
நீங்கள் ைகக்ெகாள்வதற்காக நான்
உங்களுக்குப் ேபாத க்க ற கட்டைளகைளயும்
நயாயங்கைளயும் ேகளுங்கள். 2 நான்
உங்களுக்குக் கற்ப க்கும் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் கட்டைளகைள
நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளும்படி நான்
உங்களுக்குக் கற்ப க்க ற வசனத்ேதாேட
நீங்கள் ஒன்றும் கூட்டவும் ேவண்டாம்,
அதல் ஒன்றும் குைறக்கவும் ேவண்டாம்.
3 பாகால்ேபேயாரின் ந மித்தம் ெயேகாவா
ெசய்தைத உங்கள் கண்கள் கண்டிருக்கறது;
பாகால்ேபேயாைரப் பன்பற்றன
மனிதர்கைளெயல்லாம் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உன் நடுவல் இராதபடி
அழித்துப்ேபாட்டார். 4 ஆனாலும்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவப்
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பற்ற க்ெகாண்ட நீங்கள் எல்ேலாரும்
இந்நாள்வைரக்கும் உய ேராடிருக்க றீர்கள்.
5 நீங்கள் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்படி
நுைழயும் ேதசத்தல் நீங்கள்
ைகக்ெகாள்ளும்ெபாருட்டு, என் ேதவனாகய
ெயேகாவா எனக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
நான் உங்களுக்குக் கட்டைளகைளயும்
நயாயங்கைளயும் ேபாத த்ேதன்.
6 ஆைகயால் அைவகைளக் ைகக்ெகாண்டு
நடவுங்கள்; மக்களின் கண்களுக்கு
முன்பாகவும் இதுேவ உங்களுக்கு ஞானமும்
வ ேவகமுமாக இருக்கும்; அவர்கள் இந்தக்
கட்டைளகைளெயல்லாம் ேகட்டு, இந்தப்
ெபரிய மக்கள்கூட்டேமஞானமும்வ ேவகமும்
உள்ள மக்கள் என்பார்கள். 7 நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நாம்
ெதாழுதுெகாள்ளுகறேபாெதல்லாம், அவர்
நமக்குச் சமீபமாயருக்க றதுேபால, ேதவைன
இவ்வளவு சமீபமாகப் ெபற்றருக்க ற
ேவேற ெபரிய மக்கள் கூட்டம் எது?
8 இந்நாளில் நான் உங்களுக்கு ெகாடுக்க ற
இந்த நயாயப்ப ரமாணம் முழுவதற்கும்
இைணயாக இவ்வளவு நீதயுள்ள
கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும்
ெபற்றருக்க ற ேவேற ெபரிய மக்களும்
எது? 9 ஓேரப ேல உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நீ ந ற்கும்ேபாது,
ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : “மக்கைள
என்னிடத்தல் கூடிவரச்ெசய்து, என்
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வார்த்ைதகைள அவர்கள் ேகட்கச்ெசய்ேவன்;
அவர்கள் பூமியல் உய ேராடிருக்கும்
நாட்கெளல்லாம் எனக்குப் பயந்தருக்கும்படி
அைவகைளக் கற்றுக்ெகாண்டு, தங்கள்
பள்ைளகளுக்கும் ேபாத க்கக்கடவர்கள்
என்று ெசான்ன நாளில், 10 உன் கண்கள்
கண்ட காரியங்கைள நீ மறக்காமலிருக்கவும்,
நீ உய ேராடிருக்க ற நாட்கெளல்லாம்
அைவகள் உன் இருதயத்ைதவ ட்டு
நீங்காமலிருக்கவும் நீ எச்சரிக்ைகயாயருந்து,
உன் ஆத்துமாைவ கவனமாகக்
காத்துக்ெகாள்; அைவகைள உன்
பள்ைளகளுக்கும் உன் பள்ைளகளின்
பள்ைளகளுக்கும் அறவப்பாயாக.
11 நீங்கள் ேசர்ந்து வந்து, மைலயன்
அடிவாரத்தல் நன்றீர்கள்; அந்த மைலயல்
வானளாவய அக்கனி எரிய, இருளும்
ேமகமும் அந்தகாரமும் சூழ்ந்தது. 12 அந்த
அக்கனியன் நடுவலிருந்து ெயேகாவா
உங்களுடன் ேபசனார்; வார்த்ைதகளின்
சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள்; அந்தச்
சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்டேதயன்ற ,
ஒரு உருவத்ைதயும் காணவல்ைல.
13 நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று
அவர் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
பத்துக் கற்பைனகளாகய தம்முைடய
உடன்படிக்ைகைய அவர் உங்களுக்கு
அறவத்து, அைவகைள இரண்டு
கற்பலைககளில் எழுதனார். 14 நீங்கள்
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ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளப்ேபாக ற
ேதசத்தல் நீங்கள் ைகக்ெகாள்ளேவண்டிய
கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும்
உங்களுக்குப் ேபாத க்கேவண்டுெமன்று
அக்காலத்தல் ெயேகாவா எனக்குக்
கட்டைளய ட்டார்.

சைலவழிபாடு தைடெசய்யப்படுதல்
15 “ெயேகாவா ஓேரப ேல அக்கனியன்

நடுவலிருந்து உங்களுடன் ேபசன நாளில்,
நீங்கள் ஒரு உருவத்ைதயும் காணவல்ைல.
16 ஆைகயால் நீங்கள் உங்கைளக்
ெகடுத்துக்ெகாண்டு,ஆண்உருவமும், ெபண்
உருவமும், 17 பூமியலிருக்கற எந்தெவாரு
மிருகத்தன் உருவமும், ஆகாயத்தல்
பறக்க ற இறக்ைகயுள்ள எந்தெவாரு
உருவமும், 18 பூமியலுள்ள எந்தெவாரு
ஊரும் ப ராணியன் உருவமும், பூமியன்கீழ்
தண்ணீரிலுள்ள எந்தெவாரு உய ரினத்தன்
உருவமாயருக்க ற இைவகளில் எந்தெவாரு
உருவத்த ற்கும் ஒப்பான சைலைய
உங்களுக்கு உண்டாக்காமல், 19 உங்கள்
கண்கைள வானத்தற்கு ஏெறடுத்து,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
வானத்தன் கீெழங்கும் இருக்கற எல்லா
மக்களுக்கும் ஏற்படுத்தன வானத்தன்
சர்வ ேசைனகளாகய சந்த ர சூரிய
நட்சத்த ரங்கைள ேநாக்க , அைவகைளத்
ெதாழுதுவணங்க சம்மத க்காமல், உங்கள்
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ஆத்துமாக்கைளக்குறத்து மிகவும்
எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். 20 இந்நாளில்
நீங்கள் இருக்கறதுேபால, தமக்குச்
ெசாந்தமான மக்களாயருக்க, ெயேகாவா
உங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு, உங்கைள
எக ப்து என்னும் இரும்ைப உருக்கும்
உைலயலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார்.
21 ெயேகாவா உங்களால் என்ேமல்
ேகாபங்ெகாண்டு, நான் ேயார்தாைனக்
கடந்துேபாவதல்ைல என்றும், உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்க ற அந்த நல்ல
ேதசத்தல் நான் நுைழவதல்ைல என்றும்
உறுதயாகக் கூறனார். 22 அதனால் இந்த
ேதசத்தல் நான் மரணமைடயேவண்டும்;
நான் ேயார்தாைனக் கடந்துேபாவதல்ைல;
நீங்கேளா கடந்துேபாய், அந்த நல்ல
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்கள்.
23 உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுடன் ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
நீங்கள் மறந்து, உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா, ேவண்டாம் என்று வலக்கன
எவ்வதசாயலானசைலையயும்உங்களுக்கு
உண்டாக்காமல் எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்.
24உன் ேதவனாகய ெயேகாவா சுட்ெடரிக்க ற
அக்கனி, அவர் எரிச்சலுள்ள ேதவன்.
25 “நீங்கள் பள்ைளகைளயும், பள்ைளகளின்
பள்ைளகைளயும் ெபற்று, ேதசத்தல் அத க
நாட்கள் இருந்தபன்பு, நீங்கள் உங்கைளக்
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ெகடுத்து, எந்தெவாரு சைலையயாவது
எந்தெவாரு சாயலான உருவத்ைதயாவது
ெசய்து, உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குக்
ேகாபம் உண்டாக்க அவர் பார்ைவக்குப்
ெபால்லாப்பானைதச் ெசய்தால், 26 நீங்கள்
ேயார்தாைனக்கடந்து ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற
ேதசத்தல் இல்லாமல், சீக்க ரமாக முற்றலும்
அழிந்துேபாவீர்கள் என்று, இந்நாளில்
உங்களுக்கு வேராதமாக வானத்ைதயும்
பூமிையயும் சாட்ச யாக ைவக்க ேறன்;
நீங்கள் அத ேல அதக நாட்கள் இராமல்
அழிக்கப்படுவீர்கள். 27ெயேகாவா உங்கைள
யூதரல்லாத மக்களுக்குள்ேள ச தறடிப்பார்;
ெயேகாவா உங்கைளக் ெகாண்டுேபாய்
வ டப்ேபாக ற மக்களிடத்த ேல ெகாஞ்ச
மக்களாக மீந்தருப்பீர்கள். 28 அங்ேக
காணாமலும், ேகளாமலும், சாப்ப டாமலும்,
முகராமலும் இருக்கற மரமும் கல்லுமான,
மனிதர்களுைடய ைகேவைலயாகய
ெதய்வங்கைள வணங்குவீர்கள்.
29 அப்ெபாழுது அங்ேகயருந்து உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேதடுவாய்;
உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு
ஆத்துமாேவாடும் அவைரத் ேதடும்ேபாது,
அவைரக் கண்டைடவாய். 30 நீ துன்பப்பட
இைவகெளல்லாம் உன்ைனத் ெதாடர்ந்து
ப டிக்கும்ேபாது, கைடச நாட்களில் உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல் தரும்ப
அவர் சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிவாயானால்,
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31 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
இரக்கமுள்ள ேதவனாயருப்பதனால், அவர்
உன்ைனக் ைகவ டவுமாட்டார், உன்ைன
அழிக்கவுமாட்டார், உன் முற்ப தாக்களுக்குத்
தாம் வாக்களித்துக் ெகாடுத்த
உடன்படிக்ைகையமறக்கவுமாட்டார்.

ெயேகாவாேவ ேதவன்
32 “ேதவன் மனிதைனப் பூமிய ேல

பைடத்த நாள்முதல், உனக்கு முன் இருந்த
ஆதநாட்களில், வானத்தன் ஒருமுைன
துவங்க அதன் மறுமுைனவைரயுள்ள
எவ்வ டத்தலாகலும் இப்படிப்பட்ட ெபரிய
காரியம் நடந்ததுண்ேடா, இப்படிப்பட்ட
காரியம் ேகள்வப்பட்டதுண்ேடா;
33 அக்கனியன் நடுவலிருந்து ேபசுக ற
ேதவனுைடய சத்தத்ைத நீ ேகட்டது ேபால,
எந்தெவாரு மக்களாவது ேகட்டதும்,
உய ேராடிருந்ததும் உண்டு?, 34 அல்லது
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
எக ப்த ேல உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக
உங்களுக்குச் ெசய்தபடிெயல்லாம் ேதவன்
அந்நய மக்களின் நடுவலிருந்து ஒரு
மக்கள்கூட்டத்ைதச் ேசாதைனகளினாலும்,
அைடயாளங்களினாலும்,அற்புதங்களினாலும்,
ேபாரினாலும், வல்லைமயுள்ள
கரத்தனாலும், ஓங்கய புயத்தனாலும்,
மகா பயங்கரமான ெசயல்களினாலும்,
தமக்ெகன்று ெதரிந்துெகாள்ள
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வழிெசய்ததுண்ேடா என்று நீ
வ சாரித்துப்பார். 35 ெயேகாவாேவ ேதவன்,
அவைரயல்லாமல் ேவெறாருவரும் இல்ைல
என்பைத நீ அற ந்துெகாள்ள, இது உனக்குக்
காட்டப்பட்டது. 36 உனக்கு உபேதச க்கும்படி,
அவர் வானத்தலிருந்து தமது சத்தத்ைத
உனக்குக் ேகட்கச்ெசய்து, பூமிய ேல
தமது ெபரிய அக்கனிைய உனக்குக்
காண்பத்தார்; அக்கனியன் நடுவலிருந்து
உண்டான அவருைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டாய். 37அவர் உன்முற்ப தாக்களிடத்தல்
அன்பு ெசலுத்தயதால், அவர்களுைடய
பன்சந்ததையத் ெதரிந்துெகாண்டு,
38 உன்னிலும் பலத்த ெபரிய மக்கைள
உனக்கு முன்னின்று துரத்தவும், உன்ைன
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், இந்நாளில்
இருக்க றதுேபால, அவர்கள் ேதசத்ைத
உனக்குச்ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கவும்,
உன்ைனத் தமது முகத்த ற்குமுன் தமது
மிகுந்த வல்லைமயனால் எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தார். 39 ஆைகயால்,
உயர வானத்தலும் கீேழ பூமியலும்
ெயேகாவாேவ ேதவன், அவைரத்
தவ ர ஒருவரும் இல்ைல என்பைத நீ
இந்நாளில் அற ந்து, உன் மனத ேல
ச ந்த த்து, 40 நீயும் உனக்குப் பன்வரும்
உன் பள்ைளகளும் நன்றாயருக்கவும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு
என்ைறக்கும் ெகாடுக்க ற ேதசத்த ேல
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நீ நீண்ட நாட்கள் வாழ்வதற்கும்,
நான் இன்று உனக்குக் கற்ப க்க ற
அவருைடய கட்டைளகைளயும் அவருைடய
கற்பைனகைளயும் ைகக்ெகாள்ளக்கடவாய்”
என்றான்.

அைடக்கலப் பட்டணங்கள்
41 முன்பைக இல்லாமல் ைக

தவறுதலாக மற்றவைனக் ெகான்றவன்
அைடக்கலப்பட்டணங்களில் ஒரு
பட்டணத்தல் தப்ப ஓடிப்ேபாய்ப்
பைழத்தருப்பதற்கு, 42 ரூபனியர்கைளச்
ேசர்ந்த சமபூமியாக ய வனாந்த ரத்தலுள்ள
ேபேசரும், காத்தயர்கைளச் ேசர்ந்த
கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்தும்,
மனாேசயர்கைளச் ேசர்ந்த பாசானிலுள்ள
ேகாலானுமாகய, 43 மூன்று பட்டணங்கைள
ேமாேசேயார்தான்நத க்குக ழக்கல்,சூரியன்
உதக்கும்தைசய ேலஏற்படுத்தனான்.

நயாயப்ப ரமாணத்தன்அறமுகம்
44 இதுேவ ேமாேச இஸ்ரேவல்

மக்களுக்கு ெகாடுத்த ப ரமாணம்.
45 இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்டபன்பு, ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தல்
எஸ்ேபானில் குடியருந்த எேமாரியர்களின்
ராஜாவாகய சீேகானுைடய ேதசத்தலுள்ள
ெபத்ேபேயாருக்கு எத ரான பள்ளத்தாக்க ேல,
அவர்களுக்கு ேமாேச ெசான்ன சாட்ச களும்
கட்டைளகளும் நயாயங்களும் இைவகேள.
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46 ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் மக்களும்
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டபன்பு அந்த
ராஜாைவத் ேதாற்கடித்து, 47 ேயார்தானுக்கு
இப்புறத்தல் சூரியன் உதக்கும் தைசயல்
அர்ேனான் ஆற்றங்கைரயலுள்ள
ஆேராேவர் துவங்க எர்ேமான் என்னும்
சீேயான் மைலவைரக்கும் உள்ள ேதசமும்,
48 ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தல் சூரியன்
உதக்கும் தைசய ேல அஸ்ேதாத்
பஸ்காவுக்கும்தாழ்ந்தசமெவளிையச்ேசர்ந்த
கடல்வைரயுள்ள சமெவளி அைனத்துமாகய,
49 எேமாரியர்களுைடய இரண்டு
ராஜாக்களின் ேதசங்களான சீேகானுைடய
ேதசத்ைதயும், பாசானின் ராஜாவாகயஓகன்
ேதசத்ைதயும்கட்டிக்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 5
பத்துக்கட்டைளகள்

1 “ேமாேச இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும்
அைழப்ப த்து, அவர்கைள ேநாக்க :
இஸ்ரேவலர்கேள, நான் இன்று
உங்கள் காதுகள் ேகட்கச் ெசால்லும்
கட்டைளகைளயும் நயாயங்கைளயும்
ேகளுங்கள்; நீங்கள் அைவகளின்படிேய
ெசய்வதற்கு அைவகைளக் கற்றுக்
ைகக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள். 2 நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா ஓேரப ேல
நம்முடன் உடன்படிக்ைக ெசய்தார். 3 அந்த



உபாகமம்அத்தயாயம் 5:4 xxxiv உபாகமம்அத்தயாயம் 5:9

உடன்படிக்ைகையக் ெயேகாவா நம்முைடய
முற்ப தாக்களுடன் ெசய்யாமல், இந்நாளில்
இங்ேகஉய ேராடிருக்க றநம்அைனவேராடும்
ெசய்தார். 4 ெயேகாவா மைலய ேல
அக்கனியன் நடுவலிருந்து முகமுகமாக
உங்கேளாடு ேபசனார். 5 ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதைய உங்களுக்கு அறவப்பதற்கு,
அக்காலத்த ேல நான் ெயேகாவாவுக்கும்,
உங்களுக்கும் நடுவாக நன்ேறன்;
நீங்கள் அக்கனிக்குப் பயந்து மைலயல்
ஏறாமல் இருந்தீர்கள்; அப்ெபாழுது
அவர் ெசான்னது என்னெவன்றால்:
6 நீங்கள் அடிைமகளாய் வாழ்ந்த
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா நாேன.
7என்ைனத்தவ ர உனக்கு ேவறு ெதய்வங்கள்
உண்டாயருக்கேவண்டாம். 8 ேமேல
வானத்தலும், கீேழ பூமியலும், பூமியன்கீழ்
தண்ணீரிலும் உண்டாயருக்க றைவகளுக்கு
ஒப்பான ஒரு உருவத்ைதயாகலும்
யாெதாரு சைலையயாகலும் நீ உனக்கு
உண்டாக்கேவண்டாம். 9 நீ அைவகைள
வணங்கவும் பூைஜ ெசய்யவும் ேவண்டாம்;
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவாயருக்க ற
நான் எரிச்சலுள்ள ேதவனாயருந்து,
என்ைனப் பைகக்க றவர்கைளக்குறத்து
முற்ப தாக்களுைடய அக்க ரமத்ைதப்
பள்ைளகளிடத்தல் மூன்றாம்,
நான்காம் தைலமுைறவைர
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வசாரிக்க றவராயருக்க ேறன்.
10 என்னிடத்தல் அன்புெசலுத்த , என்
கற்பைனகைளக்ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்ேகா
ஆய ரம் தைலமுைறவைரக்கும்
இரக்கம்ெசய்க றவராயருக்க ேறன். 11 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத
வீணாகப் பயன்படுத்தாதருப்பாயாக;
ெயேகாவா தம்முைடய நாமத்ைத வீணாகப்
பயன்படுத்துகறவைனத் தண்டிக்காமல்
வ டமாட்டார். 12 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
ஓய்வுநாைளப்பரிசுத்தமாகஅனுசரிப்பாயாக.
13 ஆறு நாளும் நீ ேவைலெசய்து, உன்
ெசயல்கைளெயல்லாம் நடப்ப ப்பாயாக.
14 ஏழாம் நாேளா உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய ஓய்வு நாள்; அத ேல
நீயானாலும், உன்னுைடய மகனானாலும்,
மகளானாலும், ேவைலக்காரனானாலும்,
ேவைலக்காரியானாலும், எருதானாலும்,
கழுைதயானாலும், உனக்கு இருக்கற
மற்ெறந்த மிருகஜீவனானாலும், உன்
வாசல்களில் இருக்க ற அந்நயனானாலும்
எந்தெவாரு ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம்;
நீ இைளப்பாறுவதுேபால உன்
ேவைலக்காரனும், ேவைலக்காரியும்
இைளப்பாறேவண்டும்; 15 நீ எக ப்து
ேதசத்தல் அடிைமயாயருந்தாய் என்றும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
அவ்வடத்தலிருந்து வல்லைமயுள்ள



உபாகமம்அத்தயாயம் 5:16 xxxvi உபாகமம்அத்தயாயம் 5:23

கரத்தனாலும் ஓங்கய புயத்தனாலும்
புறப்படச்ெசய்தார் என்றும் நைனப்பாயாக;
ஆைகயால் ஓய்வு நாைள அனுசரிக்க
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்
கட்டைளய ட்டார். 16 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாஉனக்குக்ெகாடுக்க றேதசத்த ேல
உன் நாட்கள் நீடித்தருப்பதற்கும், நீ
நன்றாயருப்பதற்கும், உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
உன் தகப்பைனயும், தாையயும்
மத ப்புடன் நடத்துவாயாக. 17 ெகாைல
ெசய்யாதருப்பாயாக. 18 வபசாரம்
ெசய்யாதருப்பாயாக. 19 தருடாதருப்பாயாக.
20 மற்றவனுக்கு வேராதமாகப் ெபாய்ச்சாட்ச
ெசால்லாதருப்பாயாக. 21 மற்றவனுைடய
மைனவைய இச்சயாதருப்பாயாக;
அவனுைடய வீட்ைடயும், நலத்ைதயும்,
ேவைலக்காரைனயும், ேவைலக்காரிையயும்,
எருைதயும், கழுைதையயும், ேமலும்
அவனுக்குச் ெசாந்தமான எைதயும்
இச்சயாதருப்பாயாக என்றார்.
22 “இந்த வார்த்ைதகைளக் ெயேகாவா
மைலய ேல அக்கனி, ேமகம், காரிருள்
ஆகயவற்றலிருந்து உங்கள் சைபயார்
அைனவேராடும் மகா சத்தத்துடேன
ெசான்னார்; அைவகேளாடு ஒன்றும்
கூட்டாமல், அைவகைள இரண்டு
கற்பலைககளில் எழுத என்னிடத்தல்
ெகாடுத்தார். 23 மைல அக்கனியாக
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எரியும்ேபாது இருளின் நடுவலிருந்து
உண்டான சத்தத்ைத நீங்கள் ேகட்டேபாது,
ேகாத்த ரத் தைலவர்களும் மூப்பர்களுமாகய
நீங்கள் எல்ேலாரும் என்னிடத்தல் வந்து:
24 “இேதா,நம்முைடயேதவனாகயெயேகாவா
நமக்குத் தம்முைடய மகைமையயும்
தம்முைடய மகத்துவத்ைதயும் காண்பத்தார்;
அக்கனியன் நடுவலிருந்து ேபசன
அவருைடய சத்தத்ைதயும் ேகட்ேடாம்;
ேதவன் மனிதனுடன் ேபச யும், அவன்
உயேராடிருக்க றைத இந்நாளில் கண்ேடாம்.
25 இப்ெபாழுது நாங்கள் ஏன் சாகேவண்டும்?
இந்தப் ெபரிய அக்கனி எங்கைள
சுட்ெடரிக்குேம; நாங்கள் இன்னும் நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்ைதக்
ேகட்ேபாமானால் சாேவாம். 26 நாங்கள்
ேகட்டதுேபால, அக்கனியன் நடுவலிருந்து
ேபசுக ற ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய சத்தத்ைத
மாம்சமானவர்களில் யாராவது ேகட்டு
உய ேராடிருந்தது உண்டா? 27 நீேரா அருகல்
ெசன்று, நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்வைதெயல்லாம் ேகட்டு, அைவகைள
நீேர எங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும்;
நாங்கள் ேகட்டு, அதன்படிேய ெசய்ேவாம்
என்றீர்கள். 28நீங்கள்என்னுடன்ேபசும்ேபாது,
ெயேகாவா உங்கள் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டு, ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க ;
“இந்த மக்கள் உன்னிடம் ெசான்ன
வார்த்ைதகைளக் ேகட்ேடன்; அவர்கள்
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ெசான்னது எல்லாம் நன்றாக இருந்தது.
29அவர்களும் அவர்களுைடய பள்ைளகளும்
என்ெறன்ைறக்கும் நன்றாயருப்பதற்கு,
அவர்கள் எந்நாளும் எனக்குப்
பயந்து, என் கற்பைனகைளெயல்லாம்
ைகக்ெகாள்வதற்ேகற்ற இருதயம்
அவர்களுக்கு இருந்தால் நலமாயருக்கும்.
30 நீ ேபாய்: உங்கள் கூடாரங்களுக்குத்
தரும்ப ப்ேபாங்கள் என்று அவர்களுக்குச்
ெசால். 31 நீேயா இங்ேக என்னிடத்தல்
நல்; நான் அவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கும் ேதசத்தல் அவர்கள் ெசய்யும்படி
நீ அவர்களுக்குப் ேபாத க்கேவண்டிய சகல
கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும்,
நயாயங்கைளயும் உனக்குச் ெசால்லுேவன்
என்றார். 32உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்குக் கற்ப த்தபடிேய ெசய்ய
கவனமாக இருங்கள்; வலதுபுறமும்
இடதுபுறமும் சாயாதருப்பீர்களாக. 33 நீங்கள்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்க ற ேதசத்த ேல
பைழத்து சுகமாக நீண்டநாட்கள் வாழ,
உங்கள்ேதவனாகயெயேகாவாஉங்களுக்கு
ஏற்படுத்தன வழிகெளல்லாவற்றலும்
நடக்கக்கடவீர்கள்.

அத்த யாயம் 6
உன் ேதவனாகய கர்த்தரிடம்

அன்புெசலுத்து
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1 “நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து, உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம்,
நீயும் உன் மகனும், மகளும், நான்
உனக்கு ெகாடுக்க ற அவருைடய எல்லாக்
கற்பைனகைளயும் கட்டைளகைளயும்
ைகக்ெகாள்ளுகறதனால் உன்
வாழ்நாட்கள் நீடித்தருப்பதற்கு, 2 நீங்கள்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளப்ேபாக ற
ேதசத்த ேல ைகக்ெகாள்வதற்காக,
உங்களுக்குப் ேபாத க்கேவண்டும் என்று
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
கற்ப த்த கற்பைனகளும், கட்டைளகளும்,
நயாயங்களும்இைவகேள. 3இஸ்ரேவேல, நீ
நன்றாயருப்பதற்கும், உன் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச்
ெசான்னபடி, பாலும் ேதனும் ஓடுகற
ேதசத்தல் நீ மிகவும் ெபருகுவதற்கும்,
அைவகளுக்குச் ெசவெகாடுத்து,
அைவகளின்படி ெசய்யக் கவனமாயரு.
4 “இஸ்ரேவேலேகள்: நம்முைடயேதவனாகய
ெயேகாவா ஒருவேர ெயேகாவா. 5 நீ
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல்
உன் முழு இருதயத்ேதாடும், உன் முழு
ஆத்துமாேவாடும், உன் முழு பலத்ேதாடும்
அன்புெசலுத்துவாயாக. 6 இன்று
நான் உனக்குக் கட்டைளயடுகற இந்த
வார்த்ைதகள்உன்இருதயத்தல்இருப்பதாக.
7 நீ அைவகைள உன் பள்ைளகளுக்குத்
ெதளிவாகப் ேபாத த்து, நீ உன் வீட்டில்
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உட்கார்ந்தருக்க றேபாதும், வழியல்
நடக்க றேபாதும்,படுத்துக்ெகாள்ளுகறேபாதும்,
எழுந்தருக்க றேபாதும்அைவகைளக்குறத்துப்
ேபச , 8 அைவகைள உன் ைககளிேல
அைடயாளமாகக் கட்டிக்ெகாள்வாயாக;
அைவகள் உன் கண்களுக்கு நடுேவ
ஞாபகக்குறயாக இருப்பதாக.
9 அைவகைள உன் வீட்டு நைலகளிலும்,
உன் வாசல்களிலும் எழுதுவாயாக.
10 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா,
உனக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு
என்பவர்களாகய உன் முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்துக் ெகாடுத்த ேதசத்தல்
உன்ைன நுைழயச்ெசய்யும்ேபாதும்,
நீ கட்டாத வசதயான ெபரிய
பட்டணங்கைளயும், 11 நீ ந ரப்பாத
சகல நல்ல ெபாருட்களாலும் ந ரம்பய
வீடுகைளயும், நீ ெவட்டாமல் ஏற்கனேவ
ெவட்டப்பட்டிருக்க ற கணறுகைளயும்,
நீ நடாத த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும்,
ஒலிவத்ேதாப்புகைளயும், அவர்
உனக்குக் ெகாடுப்பதால், நீ
சாப்ப ட்டுத் தருப்தயாகும்ேபாதும்,
12 நீ அடிைமப்பட்டிருந்த வீடாக ய
எக ப்துேதசத்தலிருந்து உன்ைனப்
புறப்படச்ெசய்த ெயேகாவாைவ
மறக்காதபடி எச்சரிக்ைகயாயரு.
13 உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
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பயந்து, அவருக்ேக ஆராதைனெசய்து,
அவருைடய நாமத்ைதக்ெகாண்ேட
வாக்குறுத ெகாடுப்பாயாக. 14 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய ேகாபம்
உன்ேமல் ஏற்பட்டு, உன்ைனப் பூமியல்
ைவக்காமல் அழித்துப்ேபாடாதபடி,
உங்கைளச் சுற்றலும் இருக்கற மக்களின்
ெதய்வங்களாகய அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்றாதருப்பீர்களாக. 15 உன்
நடுவலிருக்கறஉன்ேதவனாகயெயேகாவா
எரிச்சலுள்ள ேதவனாயருக்க றாேர.
16 “நீங்கள் மாசாவ ேல ெசய்ததுேபால,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
ேசாத த்துப்பார்க்காதீர்கள்*. 17 உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக்
கற்ப த்த அவருைடய கற்பைனகைளயும்,
சாட்ச கைளயும், கட்டைளகைளயும்
அக்கைறயுடன் ைகக்ெகாள்வீர்களாக.
18 நீ நன்றாயருக்க றதற்கும், ெயேகாவா
உன் முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்துக்
ெகாடுத்த நல்ல ேதசத்தல் நீ நுைழந்து,
அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வதற்கும்,
19 ெயேகாவா தாம் ெசான்னபடி, உன்
எத ரிகைளெயல்லாம் உன் முகத்த ற்கு
முன்பாகத் துரத்தவடுவதற்கும், நீ
ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயும்
நன்ைமயுமாக இருக்க றைதச் ெசய்வாயாக.

* அத்த யாயம் 6:16 6:16யாத். 17:1-7
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20 நாைளக்கு உன் மகன்: “நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்ட இந்த சாட்ச களும்,
கட்டைளகளும், நயாயங்களும் என்ன என்று
உன்னிடத்தல் ேகட்டால்; 21 நீ உன் மகைன
ேநாக்க : நாங்கள் எக ப்த ேல பார்ேவானுக்கு
அடிைமகளாகஇருந்ேதாம்;ெயேகாவாபலத்த
ைகயனாேல எங்கைள எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தார். 22 ெயேகாவா எங்கள்
கண்களுக்கு முன்பாக, எக ப்தன்ேமலும்
பார்ேவான் ேமலும் அவன் குடும்பம்
அைனத்தன்ேமலும் ெகாடிதான ெபரிய
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
ெசய்து, 23தாம் நம்முைடயமுற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்துக் ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு
எங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அைத நமக்குக் ெகாடுப்பதற்காக எங்கைள
அவ்வ டத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார்.
24 இந்நாளில் இருக்க றதுேபால, நம்ைம
அவர் உய ேராேட காப்பதற்கும், எந்நாளும்
நன்றாயருக்க றதற்கும், நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து இந்த
எல்லாக் கட்டைளகளின்படிேயயும் ெசய்யக்
ெயேகாவா நமக்குக் கட்டைளய ட்டார்.
25 நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
நமக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய நாம்
அவர் சமுகத்தல் இந்த எல்லாக்
கட்டைளகளின்படியும் ெசய்யக்
கவனமாயருந்தால், நமக்கு நீதயாயருக்கும்
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என்றுெசால்வாயாக.

அத்த யாயம் 7
மக்கைளத்துரத்தவடுதல்

1 “நீ ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளப்ேபாக ற
ேதசத்தல் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன்ைன நுைழயச்ெசய்து, உன்ைனவட
எண்ணிக்ைகயலும் ெபலத்தலும் மிகுந்த
மக்களாகய ஏத்தயர்கள், க ர்காச யர்கள்,
எேமாரியர்கள், கானானியர்கள்,
ெபரிச யர்கள், ஏவயர்கள், எபூசயர்கள்
என்னும் ஏழு பலத்த ேதசங்கைள உனக்கு
முன்பாகத் துரத்த , 2 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா அவர்கைள உன்னிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, அவர்கைளத்
தாக்க , முற்றலும் அழித்துவ டேவண்டும்;
அவர்களுடன் உடன்படிக்ைகெசய்யவும்
அவர்களுக்கு மனமிரங்கவும் ேவண்டாம்.
3அவர்களுடன் சம்பந்தம் ஏற்படுத்தக்கூடாது;
உன் மகள்கைள அவர்கள் மகன்களுக்குக்
ெகாடுக்காமலும், அவர்களுைடய மகள்கைள
உன் மகன்களுக்குக் ெகாள்ளாமலும்
இருப்பாயாக. 4 என்ைனப் பன்பற்றாமல்,
அந்நய ெதய்வங்கைள வணங்கும்படி
அவர்கள் உன்னுைடய மகன்கைள
வலகச்ெசய்வார்கள்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் உங்கள்ேமல்
மூண்டு, உங்கைளச் சீக்க ரத்தல் அழிக்கும்.
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5 நீங்கள் அவர்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியது
என்னெவன்றால்: அவர்களுைடய
பலிபீடங்கைள இடித்து, சைலகைள
உைடத்து, ேதாப்புகைள ெவட்டி, சைலகைள
அக்கனிய ேல எரித்துவ டேவண்டும். 6நீஉன்
ேதவனாகய ெயேகாவா வுக்குப் பரிசுத்த
மக்கள், பூமியலுள்ள எல்லா மக்களிலும்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைனத்
தமக்குச் ெசாந்தமாயருப்பதற்காகத்
ெதரிந்துெகாண்டார். 7 சகல
மக்களிலும் நீங்கள் எண்ணிக்ைகயல்
அதகமான மக்கெளன்று ெயேகாவா
உங்கள்ேமல் அன்புைவத்து
உங்கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல;
நீங்கள் எல்லா மக்களிலும் ச றய
கூட்டமாயருந்தீர்கள். 8 ெயேகாவா
உங்களில் அன்புெசலுத்தயதாலும், உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த வாக்ைக
நைறேவற்றேவண்டும் என்பதனாலும்;
ெயேகாவா பலத்த ைகயனால்
உங்கைளப் புறப்படச்ெசய்து, அடிைமத்தன
வீடாகய எக ப்தலிருந்தும், அதன்
ராஜாவான பார்ேவானின் ைகயலிருந்தும்
உங்கைள மீட்டுக்ெகாண்டார்.
9 ஆைகயால் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாேவ ேதவன் என்றும், தம்மில்
அன்புைவத்து, தமது கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கு அவர் ஆய ரம்
தைலமுைறவைர உடன்படிக்ைகையயும்
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தயைவயும் காக்க ற உண்ைமயுள்ள ேதவன்
என்றும், 10 தம்ைமப் பைகக்க றவர்களுக்கு
ெவளிப்பைடயாகப் பதலளித்து
அவர்கைள அழிப்பார் என்றும், தம்ைமப்
பைகக்க றவனுக்கு அவர் தாமதயாமல்
ெவளிப்பைடயாகப் பதலளிப்பார் என்றும் நீ
அறவாயாக. 11 ஆைகயால் நீ ெசய்யும்படி
நான் இன்று உனக்குக் கட்டைளயடுகற
கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும்,
நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்வாயாக.
12 “இந்த நயாயங்கைள நீங்கள்
ேகட்டு, ைகக்ெகாண்டு, அைவகளின்படி
ெசய்வீர்களானால், அப்ெபாழுது
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்துக் ெகாடுத்த
உடன்படிக்ைகையயும் கருைபையயும்
உனக்காகக் காத்து, 13 உன்ேமல் அன்பு
ைவத்து, உன்ைன ஆசீர்வத த்து,
உனக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று உன்
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்து, ெகாடுத்த
ேதசத்தல் உன்ைனப் ெபருகச்ெசய்து,
உன் கர்ப்பப்ப றப்புகைளயும்,
உன் நலத்தன் பலன்களாகய
தானியத்ைதயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
எண்ெணையயும், உன் மாடுகளின்
பலைனயும், ஆட்டுமந்ைதகைளயும்
ஆசீர்வத ப்பார். 14 சகல மக்கைளவ ட
நீ ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பாய்;
உங்களுக்குள்ளும்உங்கள்கால்நைடகளுக்குள்ளும்
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ஆணிலாகலும் ெபண்ணிலாகலும் மலடு
இருப்பதல்ைல. 15 ெயேகாவா சகல
ேநாய்கைளயும்உன்ைனவட்டுவலக்குவார்;
உனக்குத் ெதரிந்தருக்க ற எக ப்தயர்களின்
ெகாடிய வயாத களில் ஒன்றும் உன்ேமல்
வரச்ெசய்யாமல், உன்ைனப் பைகக்க ற
அைனவரின்ேமலும் அைவகைள
வரச்ெசய்வார். 16 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உன்னிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்
சகல மக்கைளயும் ந ர்மூலமாக்கக்கடவாய்;
உன் கண் அவர்களுக்கு இரக்கம்காட்டாமல்
இருப்பதாக; அவர்கள் ெதய்வங்கைள
நீ வழிபடாமல் இருப்பாயாக; அது
உனக்குக் கண்ணியாக இருக்கும்.
17 “அந்த மக்கள்கூட்டத்தனர் என்ைனவட
எண்ணிக்ைகயல் அதகமுள்ளவர்கள்,
நான் அவர்கைளத் துரத்தவடுவது
எப்படி என்று உன் இருதயத்தல்
ெசால்லிக்ெகாள்வாயானால், 18 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா பார்ேவானுக்கும்
எக ப்தயர்கள் அைனவருக்கும்
ெசய்தைதயும், 19 உன்னுைடய கண்கள்
கண்ட ெபரிய ேசாதைனகைளயும்,
அைடயாளங்கைளயும், அற்புதங்கைளயும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைனப்
புறப்படச்ெசய்து காண்பத்த பலத்த
ைகையயும் ஓங்கய புயத்ைதயும்
நன்றாக நைனத்து, அவர்களுக்குப்
பயப்படாதரு; நீ யாைரப்பார்த்துப்
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பயப்படுக றாேயா அவர்களுக்கும் உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாஅப்படிேய ெசய்வார்.
20 மீதயாயருந்து உன் கண்களுக்குத்தப்ப
ஒளிந்துெகாள்ளுகறவர்களும்
அழிந்துேபாகும்வைர உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா அவர்களுக்குள்ேள குளவகைள*
அனுப்புவார். 21 அவர்கைளப்
பார்த்து பயப்படேவண்டாம்; உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குள்ேள
இருக்கறார், அவர் வல்லைமயும்
பயங்கரமுமான ேதவன். 22 அந்த
மக்கைள உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக உன்ைனவட்டுத்
துரத்தவடுவார்; நீ அவர்கைள ஒேர
சமயத்தல் அழிக்கேவண்டாம்; அழித்தால்
காட்டுமிருகங்கள் உன்னிடத்தல்
ெபருக ப்ேபாகும். 23 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா அவர்கைள உன்னிடத்தல்
ஒப்புக்ெகாடுத்து, அவர்கள் அழியும்வைர
அவர்கைள மிகவும் கலங்கடிப்பார்.
24அவர்களுைடய ராஜாக்கைள உன்ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; அவர்களுைடய ெபயர்
வானத்தன்கீழ் இராதபடி அவர்கைள
அழிக்கக்கடவாய்; நீ அவர்கைள
அழித்துமுடியும்வைர ஒருவரும் உனக்கு
எத ர்த்து ந ற்கமாட்டார்கள். 25அவர்களுைடய
ெதய்வங்களின் சைலகைள

* அத்த யாயம் 7:20 7:20ெகாள்ைளேநாய்
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அக்கனியனால் சுட்ெடரிக்கக்கடவாய்;
நீ அைவகளால் ச க்க க்ெகாள்ளாதபடி,
அைவகளில் இருக்க ற ெவள்ளிையயும்,
ெபான்ைனயும் ஆைசப்படாமலும்,
அைத எடுத்துக்ெகாள்ளாமலும்
இருப்பாயாக; அைவகள் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பானைவகள்.
26அைவகைளப்ேபாலநீசாபத்த ற்குள்ளாகாதபடி
அருவருப்பானைத உன் வீட்டிற்குக்
ெகாண்டுேபாகாேத; அைதச் சீ என்று
ெவறுத்து முற்றலும் அருவருப்பாயாக, அது
சாபத்த ற்குள்ளானது.

அத்த யாயம் 8
ெயேகாவாைவமறக்காேத

1 “நீங்கள் பைழத்து, ெபருக , ெயேகாவா
உங்களுைடய முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்துக் ெகாடுத்த ேதசத்த ேல
நுைழந்து, அைதச் ெசாந்தமாக்க க்
ெகாள்வதற்கு நான் இன்று உங்களுக்கு
ெகாடுக்க ற எல்லாக் கட்டைளகளின்படியும்
ெசய்யக் கவனமாயருப்பீர்களாக. 2 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைனச்
சறுைமப்படுத்தும்படிக்கும், தம்முைடய
கட்டைளகைள நீ ைகக்ெகாள்வாேயா
ைகக்ெகாள்ளமாட்டாேயா என்று
அவர் உன்ைனச் ேசாத த்து, உன்
இருதயத்தலுள்ளைத நீ அறயும்படிக்கும்,
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உன்ைன இந்த நாற்பது வருடங்களும்
வனாந்த ரத்த ேல நடத்தவந்த எல்லா
வழிையயும் நைனப்பாயாக. 3 அவர்
உன்ைனச் சறுைமப்படுத்த , உன்ைனப்
பசயனால் வருத்த , மனிதன் உணவனால்
மாத்த ரம் அல்ல, ெயேகாவாவுைடய
வாயலிருந்து புறப்படுக ற ஒவ்ெவாரு
வார்த்ைதயனாலும் பைழப்பான் என்பைத
உனக்கு உணர்த்துவதற்கு, நீயும் உன்
முற்ப தாக்களும் அறயாமலிருந்த
மன்னாவனால் உன்ைனப் பராமரித்தார்.
4 இந்த நாற்பது வருடங்களும் உன்ேமல்
இருந்த ஆைட பைழயதாக ப் ேபாகவும்
இல்ைல, உன் கால் வீங்கவும் இல்ைல.
5 ஒருவன் தன் மகைனச் ச ட்ச க்க றதுேபால
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைனச்
ச ட்ச க்க றார் என்று நீ உன் இருதயத்தல்
அற ந்துெகாள்வாயாக. 6 ஆைகயால், உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய வழிகளில்
நடந்து,அவருக்குப்பயப்படும்படி,அவருைடய
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள்ளக்கடவாய்.
7 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
நல்ல ேதசத்த ேல நுைழயச்ெசய்க றார்; அது
பள்ளத்தாக்குகளிலும் மைலகளிலுமிருந்து
புறப்படுக ற ஆறுகளும், ஊற்றுகளும்,
ஏரிகளுமுள்ள ேதசம்; 8 அது ேகாதுைமயும்,
வாற்ேகாதுைமயும், த ராட்ைசச்ெசடிகளும்,
அத்தமரங்களும், மாதுளம்ெசடிகளுமுள்ள
ேதசம்; அது ஒலிவமரங்களும், எண்ெணயும்,
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ேதனுமுள்ள ேதசம்; 9 அது குைறயல்லாமல்
அப்பம் சாப்ப டத்தக்கதும் ஒன்றும்
உனக்குக் குைறவுபடாததுமான ேதசம்;
அதன் கற்கள் இரும்பாயருக்க றதும்,
ெசம்பு ெவட்டிெயடுக்கத்தக்க மைலகள்
உள்ளதுமான ேதசம். 10 ஆைகயால், நீ
சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடந்தருக்கும்ேபாது,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்
ெகாடுத்த அந்த நல்ல ேதசத்துக்காக அவைர
ஸ்ேதாத்த ரிப்பாயாக. 11 “உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ மறக்காதபடிக்கும், நான்
இன்று உனக்குக் ெகாடுக்க ற அவருைடய
கற்பைனகைளயும், நயாயங்கைளயும்,
கட்டைளகைளயும், ைகக்ெகாள்ளாமல்
ேபாகாதபடிக்கும் எச்சரிக்ைகயாயரு.
12 நீ சாப்ப ட்டுத் தருப்தயாக ,
நல்ல வீடுகைளக்கட்டி, அைவகளில்
குடியருக்கும்ேபாதும், 13 உன் ஆடுமாடுகள்
மிகுதயாக , உனக்கு ெவள்ளியும் ெபான்னும்
ெபருக , உனக்கு உண்டானைவெயல்லாம்
ெபருகும்ேபாதும், 14 உன் இருதயம்
ெபருைமெகாள்ளாமலும், உன்ைன
அடிைமத்தன வீடாகய எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தவரும், 15 உன்னுைடய
பன்நாட்களில் உனக்கு நன்ைம
ெசய்வதற்காக, உன்ைனச் சறுைமப்படுத்த ,
உன்ைனச் ேசாத த்து, ெகாள்ளிவாய்ச்
சர்ப்பங்களும், ேதள்களும், தண்ணீரில்லாத
வறட்ச யுமுள்ள பயங்கரமான ெபரிய
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வனாந்த ரத்தன்வழியாக உன்ைன
அைழத்துவந்தவரும், உனக்காகப்
பாைறயான கன்மைலயலிருந்து
தண்ணீர் புறப்படச்ெசய்தவரும்,
16 உன்னுைடய முற்ப தாக்கள் அறயாத
மன்னாவனால் வனாந்த ரத்த ேல
உன்ைனப் பராமரித்துவந்தவருமான
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ நீ
மறக்காமலும், 17 என் தறைமயும் என்
ைகப்ெபலனும்இந்தஐசுவரியத்ைதஎனக்குச்
சம்பாத த்தது என்று நீ உன் இருதயத்தல்
ெசால்லிக்ெகாள்ளாமலும் இருக்க
எச்சரிக்ைகயாயருந்து, 18 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ நைனப்பாயாக; அவேர உன்
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்துக்ெகாடுத்த
தம்முைடய உடன்படிக்ைகைய
உறுத ப்படுத்தும்படி, இந்நாளில்
உனக்கு உண்டாயருக்க றதுேபால,
ஐசுவரியத்ைதச் சம்பாத க்க றதற்கான
ெபலைன உனக்குக் ெகாடுக்க றவர்.
19 உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நீ மறந்து, ேவறு ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்ற அைவகைள வணங்க ,
அைவகைளப் பணிந்துெகாள்வாயானால்,
ந ச்சயமாக அழிந்துேபாவீர்கள் என்று
இன்று உங்களுக்குச் சாட்ச யாக
அறவக்க ேறன். 20 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்கு
நீங்கள் கீழ்ப்படியாமற்ேபாவதனால்,
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ெயேகாவா உங்களுக்கு முன்பாக அழித்த
மக்கைளப்ேபால நீங்களும்அழிவீர்கள்.

அத்த யாயம் 9
நீதயனால்அல்ல

1 இஸ்ரேவேல, ேகள்: “நீ இப்ெபாழுது
ேயார்தான் நதைய கடந்து, உன்ைனவட
எண்ணிக்ைகயல் அதகமும், பலத்ததுமான
மக்கைளத் துரத்த , மிக உயர்ந்த மதல்
சூழ்ந்த ெபரிய பட்டணங்கைளப் ப டித்து,
2 ஏனாக்கன் மகன்களாகய ெபரியவர்களும்
உயரமானவர்களுமான மக்கைளத்
துரத்தவ டப்ேபாக றாய்; இவர்களுைடய
ெசய்தைய நீ அற ந்து, ஏனாக்கன்
மகன்களுக்குமுன்பாக ந ற்பவன் யார் என்று
ெசால்லப்படுவைத நீ ேகட்டிருக்க றாய்.
3 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு
முன்பாகச் ெசல்க றவர் என்பைத இன்று
அறந்துெகாள்; அவர் சுட்ெடரித்துப்ேபாடுக ற
அக்கனிையப்ேபால அவர்கைள அழிப்பார்;
அவர்கைளஉனக்குமுன்பாகவழச்ெசய்வார்;
இவ்வதமாகக் ெயேகாவா உனக்குச்
ெசான்னபடிேய, நீ அவர்கைள சீக்க ரமாகத்
துரத்த , அவர்கைள அழிப்பாய். 4 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள
உனக்கு முன்பாகத் துரத்தும்ேபாது, நீ உன்
இருதயத்த ேல: “என் நீதயனால் இந்த
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வதற்காக
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ெயேகாவா என்ைன அைழத்துவந்தார்
என்று ெசால்லாேத; அந்த மக்களுைடய
ஒழுக்கக்ேகடுகளின் காரணமாக
ெயேகாவா அவர்கைள உனக்கு
முன்பாகத் துரத்தவடுகறார். 5 உன்
நீதயனாலும், உன் இருதயத்தனுைடய
உத்தமத்தனாலும் நீ அவர்களுைடய
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள
நுைழவதல்ைல; அந்த மக்களுைடய
ஒழுக்கக்ேகடுகளின் காரணமாகவும்,
ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு என்னும்
உன் முற்ப தாக்களுக்குக் ெயேகாவா
வாக்களித்துச் ெசான்ன வார்த்ைதைய
நைறேவற்றுவதற்காகவும்,உன்ேதவனாகய
ெயேகாவா அவர்கைள உனக்கு முன்பாகத்
துரத்தவடுகறார். 6 “ஆைகயால், உன்
நீதயனிமித்தம்உன்ேதவனாகயெயேகாவா
உனக்குஅந்தநல்லேதசத்ைதச்ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கமாட்டார் என்பைதஅற ந்துெகாள்; நீ
ப டிவாதகுணமுள்ளமக்கள்கூட்டம்.

ெபான்கன்றுக்குட்டி
7 நீ வனாந்த ரத்தல் உன் ேதவனாகய

ெயேகாவாவுக்குக் கடுங்ேகாபம்
உண்டாக்கனைத நைனத்துக்ெகாள், அைத
மறக்காேத; நீங்கள் எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்பட்ட நாள்முதல், இந்த இடத்த ற்கு
வந்துேசரும்வைர, ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தீர்கள்.
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8 ஓேரபலும் நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குக்
கடுங்ேகாபம் உண்டாக்கனதால்,
ெயேகாவா உங்கைள அழித்துப்ேபாடும்
அளவற்கு ேகாபப்பட்டார். 9 ெயேகாவா
உங்களுடன்ெசய்த உடன்படிக்ைகப்
பலைககளாகய கற்பலைககைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு நான் மைலயல்
ஏறனேபாது, நாற்பதுநாட்கள் இரவும் பகலும்
மைலயல் தங்க அப்பம் சாப்ப டாமலும்
தண்ணீர் குடிக்காமலும் இருந்ேதன்.
10 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய வ ரலினால்
எழுதப்பட்டிருந்த இரண்டு கற்பலைககைளக்
ெயேகாவா என்னிடத்தல் ஒப்பைடத்தார்;
சைப கூடியருந்த நாளில் ெயேகாவா
மைலயன்ேமல் அக்கனியன் நடுவலிருந்து
உங்களுடேன ேபசன வார்த்ைதகளின்படிேய
அைவகளில் எழுதப்பட்டிருந்தது. 11 இரவும்
பகலும் நாற்பதுநாட்கள் முடிந்து, ெயேகாவா
எனக்கு அந்த உடன்படிக்ைகயன் இரண்டு
கற்பலைககைளக் ெகாடுக்க றேபாது,
12 ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : நீ
எழுந்து, சீக்க ரமாக இந்த இடத்ைதவ ட்டு,
இறங்க ப்ேபா; நீ எக ப்தலிருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த உன்னுைடய
மக்கள்தங்கைளக்ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள்;
நான் அவர்களுக்கு வதத்த வழிைய
அவர்கள் சீக்க ரமாக வ ட்டுவலக ,
வார்ப்ப க்கப்பட்ட சைலையத் தங்களுக்காக
உண்டாக்கனார்கள் என்றார். 13 பன்னும்
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ெயேகாவா என்ைன ேநாக்க : “இந்த
மக்கைளப் பார்த்ேதன்; அவர்கள் ப டிவாத
குணமுள்ள மக்கள். 14 ஆைகயால், நான்
அவர்கைள அழித்து, அவர்கள் ெபயைர
வானத்தன் கீழ் இல்லாமல்ேபாகச்ெசய்ய, நீ
என்ைனவட்டுவடு; அவர்கைளப்பார்க்கலும்
உன்ைனப் பலத்ததும் எண்ணிக்ைகயல்
அதகமானதுமான ேதசமாக்குேவன்
என்றார். 15 அப்ெபாழுது நான்
மைலயலிருந்துஇறங்க ேனன்,மைலயானது
அக்கனியால் பற்ற எரிந்துெகாண்டிருந்தது;
உடன்படிக்ைகயன் இரண்டு பலைககளும்
என் இரண்டு ைககளில் இருந்தது.
16 நான் பார்த்தேபாது, நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம்ெசய்து, வார்ப்ப க்கப்பட்டக்
கன்றுக்குட்டிைய உங்களுக்கு உண்டாக்க ,
ெயேகாவா உங்களுக்கு வதத்த
வழிையச் சீக்க ரமாக வ ட்டுவலகனைதக்
கண்ேடன். 17 அப்ெபாழுது நான் என்
இரண்டு ைககளிலும் இருந்த அந்த
இரண்டு பலைககைளயும் தூக்க எற ந்து,
அைவகைள உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக
உைடத்துப்ேபாட்ேடன். 18 ெயேகாவாைவக்
ேகாபப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் அவருைடய
சமுகத்தல் ெபால்லாப்புச் ெசய்து, நடப்ப த்த
உங்களுைடய சகல பாவங்களுக்காகவும்,
நான் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
முன்புேபால இரவும்பகலும் நாற்பது
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நாட்கள் வழுந்து க டந்ேதன்; நான்
அப்பம் சாப்ப டவுமில்ைல, தண்ணீர்
குடிக்கவுமில்ைல. 19 ெயேகாவா உங்கைள
அழிக்கும்படி உங்கள்ேமல் ெகாண்டிருந்த
ேகாபத்த ற்கும் பயங்கரத்த ற்கும்
பயந்தருந்ேதன்; ெயேகாவா அந்த முைறயும்
என் மன்றாட்ைடக் ேகட்டார். 20 ஆேரான்
ேமலும்ெயேகாவா மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு,
அவைன அழிக்கேவண்டும் என்றருந்தார்;
அப்ெபாழுது ஆேரானுக்காகவும்
வண்ணப்பம்ெசய்ேதன். 21 உங்கள்
பாவச்ெசயலாகய அந்தக் கன்றுக்குட்டிைய
நான் எடுத்து அக்கனியல் எரித்து, அைத
ெநாறுக்க , தூளாகப் ேபாகும்வைர அைரத்து,
அந்தத் தூைள மைலயலிருந்து ஓடுகற
ஆற்ற ேல ேபாட்டுவ ட்ேடன். 22 “தேபராவலும்,
மாசாவலும், க ப்ேராத் அத்தாவாவலும்
ெயேகாவாவுக்குக் கடுங்ேகாபம்
உண்டாக்கனீர்கள். 23 நீங்கள் ேபாய்,
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளுங்கள் என்று
ெயேகாவா காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து
உங்கைள அனுப்பும்ேபாது, நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
வசுவாச க்காமலும், அவருைடய
சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுக்காமலும்,
அவருைடய வாக்குக்கு வ ேராதமாகக்



உபாகமம்அத்தயாயம் 9:24 lvii உபாகமம்அத்தயாயம் 9:28

கலகம்ெசய்தீர்கள். 24 நான்* உங்கைள
அறந்த நாள் முதற்ெகாண்டு, நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகக்
கலகம் ெசய்க றவர்களாயருந்தீர்கள்.
25 “உங்கைள அழிப்ேபன் என்று ெயேகாவா
ெசான்னதனால், நான் முன்புேபால
ெயேகாவாவன் சமுகத்தல் இரவும்பகலும்
நாற்பது நாட்கள் வழுந்துக டந்ேதன்;
அப்ெபாழுது நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க ச்
ெசய்த வண்ணப்பம் என்னெவன்றால்:
26 ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, ேதவரீர்
உம்முைடய மகத்துவத்தனாேல மீட்டு,
பலத்த ைகயனால் எக ப்தலிருந்து
ெகாண்டுவந்த உமது மக்கைளயும், உமக்குச்
ெசாந்தமானைதயும் அழிக்காதருங்கள்
27 ெயேகாவா அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம்
ெசய்தருந்த ேதசத்தல் அவர்கைள
நுைழயச்ெசய்ய முடியாமற்ேபானதனாலும்,
அவர்கைள ெவறுத்ததனாலும், அவர்கைள
வனாந்த ரத்தல் ெகான்றுேபாடுவதற்ேக
ெகாண்டுவந்தார் என்று நாங்கள் வ ட்டுப்
புறப்படும்படி நீர் ெசய்த ேதசத்தன்
குடிகள் ெசால்லாதபடி, 28 ேதவரீர்
இந்த மக்களின் முரட்டாட்டத்ைதயும்,
ஒழுக்கக்ேகடுகைளயும், பாவத்ைதயும்
பாராமல், உம்முைடயவர்களாகய ஆப ரகாம்,
ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு என்பவர்கைள

* அத்த யாயம் 9:24 9:24ெயேகாவா
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நைனத்தருளும். 29 நீர் உமது மகா
பலத்தனாலும், ஓங்கய புயத்தனாலும்
புறப்படச்ெசய்த இவர்கள் உமது மக்களும்
உமது ெசாந்தமுமாக இருக்க றார்கேள என்று
வண்ணப்பம்ெசய்ேதன்.

அத்த யாயம் 10
கற்பலைககள்

1 அக்காலத்த ேல ெயேகாவா என்ைன
ேநாக்க : “நீ முன்னிருந்தைதப்
ேபாலேவ இரண்டு கற்பலைககைள
ெவட்டிக்ெகாண்டு, மைலயன்ேமல் ஏற ,
என்னிடத்த ற்கு வா; ஒரு மரப்ெபட்டிையயும்
ெசய்வாயாக. 2 நீ உைடத்துப்ேபாட்ட முந்தன
பலைககளில் இருந்த வார்த்ைதகைள
நான் அந்தப் பலைககளில் எழுதுேவன்; நீ
அைவகைளப் ெபட்டிய ேல ைவப்பாயாக
என்றார். 3 அப்படிேய நான் சீத்த ம்
மரத்தனால் ஒரு ெபட்டிையச் ெசய்து,
முன்னிருந்தைதப் ேபாலேவ இரண்டு
கற்பலைககைள ெவட்டி, அைவகைள
என் ைகய ேல எடுத்துக்ெகாண்டு
மைலயல் ஏற ேனன். 4 முன்ேன
சைபகூடிவந்த நாளில் ெயேகாவா, மைலயல்
அக்கனி நடுவலிருந்து உங்களுக்குச்
ெசான்ன பத்துக்கற்பைனகைளயும்
முன்பு அவர் எழுதயருந்ததுேபாலேவ
அந்தப் பலைககளில் எழுத , அைவகைள
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என்னிடத்தல் தந்தார். 5 அப்ெபாழுது
நான் தரும்ப மைலயலிருந்து இறங்க ,
அந்தப் பலைககைள நான் ெசய்த
ெபட்டிய ேலைவத்ேதன்;ெயேகாவா எனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய அைவகள் அத ேல
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. 6 பன்பு இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெபெனயாக்கானுக்கடுத்த*
ேபேராத்த ேலயருந்து ேமாெசராவுக்குப்
ப ரயாணம்ெசய்தார்கள்; அங்ேக ஆேரான்
மரணமைடந்து, அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்;
அவனுைடய இடத்த ேல அவன் மகனாகய
எெலயாசார் ஆசாரியனானான்.
7 அங்ேகயருந்து குத்ேகாதாவுக்கும்,
குத்ேகாதாவலிருந்துஆறுகளுள்ள நாடாக ய
ேயாத்பாத்த ற்கும் ப ரயாணம்ெசய்தார்கள்.
8 அக்காலத்த ேல ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமப்பதற்கும்,
இந்நாள்வைரக்கும் நடந்துவருகறதுேபால,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தய ேல நன்று
அவருக்கு ஆராதைன ெசய்வதற்கும்,
அவருைடய நாமத்ைதக்ெகாண்டு
ஆசீர்வத ப்பதற்கும், ெயேகாவா ேலவயன்
ேகாத்த ரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
9 ஆைகயால் ேலவக்கு அவன்
சேகாதரர்களுடன் பங்கும் ெசாத்தும்
இல்ைல; உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
அவனுக்குச் ெசான்னபடிேய, ெயேகாவாேவ
* அத்த யாயம் 10:6 10:6 யாக்கான் மக்களின் கணற்று
பகுதயலிருந்து.
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அவனுக்கு ெசாத்து. 10 “நான் முன்புேபாலேவ
நாற்பது நாட்கள் இரவும்பகலும் மைலயல்
இருந்ேதன்; ெயேகாவா அந்த முைறயும்
என் மன்றாட்ைடக் ேகட்டு, உன்ைன
அழிக்காமல் வ ட்டார். 11 ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க : நான் ெகாடுப்ேபன்
என்று அவர்களுைடய முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்த ேதசத்தல் அவர்கள் ேபாய்
அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வதற்காக,
நீ எழுந்து, மக்களுக்கு முன்பாகப்
ப ரயாணப்பட்டுப் ேபா என்றார்.

ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படுதல்
12 “இப்ெபாழுதும் இஸ்ரேவேல, நீ

உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து, அவருைடய வழிகளிெலல்லாம்
நடந்து, அவரிடத்தல் அன்புெசலுத்த ,
உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு
ஆத்துமாேவாடும் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவப் பணிந்துெகாண்டு,
13 நான் இன்று உனக்குக் கற்ப க்க ற
ெயேகாவாவுைடய கற்பைனகைளயும்
அவருைடய கட்டைளகைளயும்
உனக்கு நன்ைமயுண்டாவதற்கு
ைகக்ெகாள்ளேவண்டும் என்பைதேய
அல்லாமல், ேவேற எைத உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன்னிடத்தல்
ேகட்க றார். 14 இேதா, வானங்களும்
வானாதவானங்களும், பூமியும்
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அதலுள்ள யாவும், உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடயைவகள். 15 ஆனாலும்
ெயேகாவா உன் முற்ப தாக்கள்ேமல்
அன்புெசலுத்துவதற்காக அவர்களிடத்தல்
ப ரியம் ைவத்து, அவர்களுக்குப்
பன் அவர்களுைடய சந்ததயாகய
உங்கைள, இந்நாளில் இருக்க றபடிேய,
சகல மக்களுக்குள்ளும் தமக்ெகன்று
ெதரிந்துெகாண்டார். 16 ஆைகயால் நீங்கள்
இனி நீங்கள் ப டிவாதம் ெசய்யாமல்,
உங்கள் இருதயத்ைத சுத்தம் ெசய்யுங்கள்.
17 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா ேதவாத
ேதவனும், கர்த்தாத கர்த்தரும், மகத்துவமும்
வல்லைமயும் பயங்கரமுமான ேதவனுமாக
இருக்க றார்; அவர் பட்சபாதம்ெசய்க றவரும்
அல்ல, லஞ்சம் வாங்குகறவரும்
அல்ல. 18 அவர் த க்கற்ற பள்ைளக்கும்
வதைவக்கும் நயாயம்ெசய்க றவரும்,
அந்நயன்ேமல் அன்புைவத்து அவனுக்கு
உணவும் உைடயும் ெகாடுக்க றவருமாக
இருக்க றார். 19 நீங்களும் எக ப்துேதசத்தல்
அந்நயர்களாக இருந்ததனால்,
அந்நயர்கைளச் ச ேநக ப்பீர்களாக. 20 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
அவைரப் பணிந்துெகாண்டு, அவைரப்
பற்ற க்ெகாண்டிருந்து, அவருைடய
நாமத்ைதக்ெகாண்டு ஆைணயடுவாயாக.
21அவேர உன் புகழ்ச்ச ; உன் கண்கள் கண்ட
இந்தப் ெபரிய பயங்கரமான காரியங்கைள
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உன்னிடத்தல் ெசய்த உன்னுைடய
ேதவன் அவேர. 22 உன் முற்ப தாக்கள்
எழுபதுேபராக எக ப்த ற்குப் ேபானார்கள்;
இப்ெபாழுேதா உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன்னுைடய ெபருக்கத்த ேல வானத்தன்
நட்சத்த ரங்கைளப் ேபாலாக்கனார்.

அத்த யாயம் 11
ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படிதல்

1 “நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல்
அன்புெசலுத்த , அவருைடய
ப ரமாணங்கைளயும், கட்டைளகைளயும்,
நயாயங்கைளயும், கற்பைனகைளயும்
எப்ெபாழுதும் ைகக்ெகாள்வாயாக.
2 உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய ச ட்ச கைளயும்,
அவருைடய மகத்துவத்ைதயும், பலத்த
ைகையயும், ஓங்கய புயத்ைதயும், 3 அவர்
எக ப்தன் நடுவ ேல எக ப்தன் ராஜாவாகய
பார்ேவானுக்கும், அவனுைடய ேதசம்
அைனத்தற்கும் ெசய்த அவருைடய
அைடயாளங்கைளயும், அவருைடய
ெசயல்கைளயும், 4 எக ப்தய பைடயும்
அவர்களுைடய குதைரகளும் இரதங்களும்
உங்கைளப் பன்ெதாடர்ந்து வரும்ேபாது,
ெயேகாவா சவந்த சமுத்த ரத்தன்
தண்ணீைர அவர்கள்ேமல் புரளச்ெசய்து,
இந்நாள்வைரக்கும் இருக்க றதுேபால,
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அவர்கைளஅழித்தஅவருைடயெசயைலயும்,
5 நீங்கள் இவ்வ டத்த ற்கு வரும்வைர அவர்
உங்களுக்கு வனாந்த ரத்தல் ெசய்தைதயும்,
6 ரூபன் வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த எலியாபன்
மகன்களான தாத்தாைனயும், அப ராைமயும்,
அவர்களுைடய குடும்பங்கைளயும்,
அவர்களுைடய கூடாரங்கைளயும்,
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாருக்குள்ளும்
அவர்களுக்கு இருந்த அவர்களுைடய
சகல ெபாருட்கைளயும் பூமி தன்
வாையத் த றந்து வழுங்கச்ெசய்தைதயும்,
அறயாமலும் காணாமலும் இருக்கற
உங்கள் பள்ைளகளுடன் நான் ேபசவல்ைல;
இன்று நீங்கேள அற ந்துெகாள்ளுங்கள்.
7 ெயேகாவா ெசய்த மகத்துவமான
ெசயல்கைளெயல்லாம் உங்களுைடய
கண்கள் அல்லேவா கண்டது. 8 “ஆைகயால்
நீங்கள் பலப்படுவதற்கும், 9 நீங்கள்
ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்த ற்குள்
நுைழந்து அைதச் ெசாந்தமாக்குவதற்கும்,
ெயேகாவா உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும்
அவர்கள் சந்தத க்கும் ெகாடுப்ேபன்
என்று அவர்களுக்கு வாக்களித்த பாலும்
ேதனும் ஓடுகற ேதசத்தல் நீங்கள் நீடித்து
வாழ்வதற்கும், இன்று நான் உங்களுக்குக்
கற்ப க்க ற கற்பைனகைளெயல்லாம்
ைகக்ெகாள்வீர்களாக. 10 நீ
ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசம், நீ வ ட்டுவந்த
எக ப்துேதசத்ைதப்ேபால் இருக்காது; அங்ேக
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நீவைதையவைதத்து, கீைரத்ேதாட்டத்த ற்கு
நீர்ப்பாய்ச்சுக றதுேபால உன் காலால்
நீர்ப்பாய்ச்ச வந்தாய். 11 நீங்கள்
ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசேமா,மைலகளும்
பள்ளத்தாக்குகளும் உள்ள ேதசம்; அது
வானத்தன் மைழத்தண்ணீைரக் குடிக்கும்
ேதசம்; 12 அது உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
வ சாரிக்க ற ேதசம்,வருடத்தன்துவக்கமுதல்
வருடத்தன் முடிவுவைர எப்ெபாழுதும்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
கண்கள் அதன்ேமல் ைவக்கப்பட்டிருக்கும்.
13 “நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவ டத்தல் உங்கள் முழு
இருதயத்ேதாடும், உங்கள் முழு
ஆத்துமாேவாடும் அன்புெசலுத்த ,
அவைரப் பணிந்துெகாள்ள, நான் இன்று
உங்களுக்குக் கற்ப க்க ற ேதவனுைடய
கற்பைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால்,
14 நீ உன்னுைடய தானியத்ைதயும்,
த ராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும்
ேசர்க்கும்படி, நான் ஏற்றகாலத்தல் உங்கள்
ேதசத்தல் முன்மாரிையயும் பன்மாரிையயும்
ெபய்யச்ெசய்து, 15 மிருகஜீவன்களுக்காக
உன் ெவளிகளிேல புல் முைளக்கும்படிச்
ெசய்ேவன், நீ சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடவாய்
என்கறார். 16 உங்களுைடய இருதயம்
ஏமாற்றப்படாமலும், நீங்கள் வழிவலக
அந்நய ெதய்வங்கைளப் பணிந்துெகாண்டு,
அைவகைள வணங்காமலும் இருக்க
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எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். 17 இல்லாவ ட்டால்
ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் உங்கள்ேமல்
வந்து, மைழ ெபய்யாமற்ேபாகவும், ேதசம்
தன் பலைனக் ெகாடுக்காமலிருக்கவும்
வானத்ைத அைடத்துப்ேபாடுவார்;
ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுத்த நல்ல
ேதசத்தலிருந்து நீங்கள் சீக்க ரத்தல்
அழிந்துேபாவீர்கள். 18ஆைகயால்ெயேகாவா
உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்று அவர்களுக்கு வாக்களித்த ேதசத்தல்
உங்களுைடய நாட்களும், உங்களுைடய
பள்ைளகளின் நாட்களும், பூமியன்ேமல்
வானம் இருக்கும்வைர நீடித்தருப்பதற்கு,
19 நீங்கள் என் வார்த்ைதகைள
உங்களுைடய இருதயத்தலும் உங்களுைடய
ஆத்துமாவலும் பத த்து, அைவகைள
உங்கள்ைகயன்ேமல்அைடயாளமாகக் கட்டி,
உங்கள் கண்களின் நடுேவ ஞாபகக்குறயாக
ைவத்து, 20 அைவகைள உங்கள்
பள்ைளகளுக்கு உபேதச த்து, நீங்கள்
வீட்டில் உட்கார்ந்தருக்க றேபாதும், வழிய ேல
நடக்க றேபாதும்,படுத்துக்ெகாள்ளுகறேபாதும்,
எழுந்தருக்க றேபாதும் அைவகைளக்
குறத்துப் ேபசுவீர்களாக. 21 அைவகைள
உங்களுைடய வீட்டு நைலகளிலும்
உங்களுைடய வாசல்களிலும்
எழுதுவீர்களாக. 22 நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல்
அன்புெசலுத்த , அவருைடய
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வழிகளிெலல்லாம் நடந்து, அவைரப்
பற்ற க்ெகாண்டிருக்கும்படி, நான்
உங்களுக்குச் ெசய்யக் கற்ப க்க ற
இந்தக் கற்பைனகைளெயல்லாம்
கவனமாகக் ைகக்ெகாள்வீர்களானால்,
23 ெயேகாவா உங்களுக்கு முன்பாக அந்த
மக்கைளெயல்லாம் துரத்தவடுவார்;
உங்கைளப்பார்க்கலும் எண்ணிக்ைகயல்
அதகமும், பலத்ததுமான மக்கைள
நீங்கள் துரத்துவீர்கள். 24 உங்களுைடய
உள்ளங்கால் மித க்கும் இடெமல்லாம்
உங்களுைடயதாயருக்கும்;வனாந்த ரத்ைதயும்
லீபேனாைனயும் துவங்க , ஐப்ப ராத்து
நதையயும் துவங்க , கைடச மத்தய
தைர சமுத்த ரம்வைரக்கும் உங்களுைடய
எல்ைலயாக இருக்கும். 25 ஒருவரும்
உங்களுக்கு எத ர்த்து ந ற்பதல்ைல;
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்குச் ெசான்னபடி உங்களால்
உண்டாகும் பயமும் த கலும் நீங்கள்
மித க்கும் பூமியன்ேமெலல்லாம்
வரச்ெசய்வார். 26 “இேதா, இன்று நான்
உங்களுக்கு முன்பாக ஆசீர்வாதத்ைதயும்
சாபத்ைதயும் ைவக்க ேறன். 27 இன்று
நான் உங்களுக்குக் கற்ப க்க ற
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
கற்பைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தீர்களானால்
ஆசீர்வாதமும், 28 எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் கற்பைனகளுக்குக்
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கீழ்ப்படியாமல், இன்று நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க ற வழிையவ ட்டு வலக ,
நீங்கள் அறயாத ேவேற ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்றுவீர்களானால் சாபமும் வரும்.
29 நீ ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தல்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
நுைழயச்ெசய்யும்ேபாது, ெகரிசீம்
மைலயன்ேமல் ஆசீர்வாதத்ைதயும், ஏபால்
மைலயன்ேமல் சாபத்ைதயும்கூறேவண்டும்.
30 அைவகள் ேயார்தான் அப்புறத்த ேல
சூரியன் மைறகற ேமற்குவழியாகக்
கானானியர்கள் குடியருக்க ற பகுதய ேல,
கல்காலுக்கு எத ரான ேமாேர என்னும்
சமபூமியன்அருகல்அல்லேவாஇருக்க றது?
31 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ற ேதசத்ைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வதற்கு, நீங்கள்
ேயார்தாைனக் கடந்துேபாய், அைதச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, அத ேல
குடியருப்பீர்கள். 32 ஆைகயால் உங்களுக்கு
இன்று நான் ஏற்படுத்துகற சகல
கட்டைளகைளயும், நயாயங்கைளயும்
ைகக்ெகாண்டுநடக்கக்கடவீர்கள்.

அத்த யாயம் 12
ஆராதைனெசய்யஒேரஇடம்

1 “உங்கள் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவா, நீங்கள்
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ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வதற்காக உங்களுக்கு
ெகாடுக்க ற ேதசத்த ேல, நீங்கள் பூமியல்
உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம்
ைகக்ெகாண்டு நடக்கேவண்டிய
கட்டைளகளும் நயமங்களுமாவன:
2 நீங்கள் துரத்தவடும் மக்கள் தங்கள்
ெதய்வங்கைள வணங்கய உயர்ந்த
மைலகளின்ேமலும், ேமடுகளின்ேமலும்,
பச்ைசயான சகல மரங்களின் கீழுமுள்ள
இடங்கைளெயல்லாம் முற்றலும்
அழித்து, 3 அவர்களுைடய பலிபீடங்கைள
இடித்து, சைலகைளத் தகர்த்து,
ேதாப்புகைள அக்கனியால் சுட்ெடரித்து,
ெதய்வங்களின் சைலகைள ெநாறுக்க ,
அைவகளின் ெபயரும் அவ்வ டத்தல்
இராமல் அழியும்படி ெசய்யக்கடவீர்கள்.
4 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
நீங்கள் அப்படிச் ெசய்யாமல், 5 உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா தம்முைடய
நாமம் வளங்கும்படி, உங்கள் சகல
ேகாத்த ரங்களிலும் ெதரிந்துெகாள்ளும்
இடமாகய அவருைடய வாசஸ்தலத்ைதேய
நாடி, அங்ேக ேபாய், 6 அங்ேக
உங்களுைடய சர்வாங்க தகனங்கைளயும்,
பலிகைளயும், தசமபாகங்கைளயும்,
உங்களுைடய ைக ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்
பைடப்புகைளயும், ெபாருத்தைனகைளயும்,
உற்சாகபலிகைளயும், ஆடுமாடுகளின்
தைலயீற்றுகைளயும் ெகாண்டுவந்து,
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7 அங்ேக உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தய ேல சாப்ப ட்டு,
நீங்கள் ைகய ட்டுச் ெசய்ததும், உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்கைள
ஆசீர்வத த்ததுமான எல்லாவற்ற க்காகவும்
நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும்
சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. 8இங்ேகஇந்நாளில்
நாம் அவனவன் தன்தன் பார்ைவக்குச்
சரியானைதெயல்லாம் ெசய்க றதுேபால
நீங்கள் ெசய்யாதருப்பீர்களாக. 9 உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கும் இைளப்பாறுதலிலும்,
ேதசத்தலும் நீங்கள் இன்னும்
நுைழயவல்ைலேய. 10 நீங்கள் ேயார்தான்
நதையக் கடந்துேபாய், உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா உங்களுக்குச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கும் ேதசத்தல் குடிேயறும்ேபாதும்,
சுற்றலும் இருக்கற உங்களுைடய
எத ரிகைளெயல்லாம் அவர் வலக்க ,
உங்கைள இைளப்பாறச்ெசய்க றதனால்
நீங்கள் சுகமாக வாழ்ந்தருக்கும்ேபாதும்,
11 உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா தமது
நாமம் வளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும்
ஓர் இடம் உண்டாயருக்கும்; அங்ேக
நீங்கள் நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
யாைவயும் உங்களுைடய சர்வாங்க
தகனங்கைளயும், பலிகைளயும்,
தசமபாகங்கைளயும், உங்களுைடய ைக
ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பைடப்புகைளயும்,
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நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு ேநர்ந்துெகாள்ளும்
வேசஷத்த எல்லாப் ெபாருத்தைனகைளயும்
ெகாண்டுவந்து, 12 உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் நீங்களும்,
உங்களுைடய மகன்களும், மகள்களும்,
ேவைலக்காரர்களும், ேவைலக்காரிகளும்,
உங்களுடன் பங்கும் ெசாத்தும் இல்லாமல்
உங்களுைடய வாசல்களில் இருக்க ற
ேலவயனும் சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக.
13 நீ நைனத்த இடெமல்லாம் நீ உன்
சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்தாதபடி
எச்சரிக்ைகயாயரு. 14உன் ேகாத்த ரங்களின்
ஒன்றல் ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும்
இடத்தல் மாத்த ரம் நீ உன் சர்வாங்க
தகனபலிகைளச் ெசலுத்த , நான்
உனக்குக் கற்ப க்க ற யாைவயும்
அங்ேக ெசய்வாயாக. 15 “ஆனாலும்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு
அருளும் ஆசீர்வாதத்த ற்குத்தக்கதாக,
நீ உன் வாசல்களிெலங்கும் உன்
வருப்பப்படிேய மிருகஜீவன்கைள
அடித்து சாப்ப டலாம்; தீட்டுப்பட்டவனும்
தீட்டுப்படாதவனும், அைவகைள,
ெவளிமாைனயும் கைலமாைனயும்
சாப்படுவதுேபால சாப்ப டலாம்.
16 இரத்தத்ைத மாத்த ரம் சாப்ப டேவண்டாம்;
அைதத் தண்ணீைரப்ேபால் தைரய ேல
ஊற்றவ டேவண்டும். 17 உன்னுைடய
தானியத்தலும், த ராட்ைசரசத்தலும்,
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எண்ெணயலும், தசமபாகத்ைதயும், உன்
ஆடுமாடுகளின் தைலயீற்றுகைளயும்,
நீ ேநர்ந்துெகாள்ளும் உன்னுைடய சகல
ெபாருத்தைனகைளயும், உன் உற்சாகக்
காணிக்ைககைளயும், உன் ைக ஏெறடுத்துப்
பைடக்கும் பைடப்புகைளயும், நீ உன்
வாசல்களில் சாப்ப டேவண்டாம். 18 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும்
இடத்தல் நீயும் உன் மகனும், மகளும்,
ேவைலக்காரனும், உன் ேவைலக்காரியும்,
உன் வாசல்களில் இருக்க ற ேலவயனும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அைதச் சாப்ப ட்டு, நீ
ைகய ட்டுச் ெசய்யும் எல்லாக் காரியத்தலும்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் சந்ேதாஷப்படுவாயாக.
19 நீ உன் ேதசத்தலிருக்கும்
நாட்கெளல்லாம் ேலவயைனக் ைகவ டாதபடி
எச்சரிக்ைகயாயரு. 20 “உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குச் ெசான்னபடி, அவர்
உன் எல்ைலைய வ ரிவாக்கும்ேபாது, நீ
இைறச்சையச் சாப்ப ட ஆைசெகாண்டு,
இைறச்ச சாப்படுேவன் என்பாயானால், நீ
உன் வருப்பப்படி இைறச்ச சாப்ப டலாம்.
21 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தமது
நாமம் வளங்கும்படித் ெதரிந்துெகாள்ளும்
இடம் உனக்குத் தூரமானால், ெயேகாவா
உனக்குக் ெகாடுத்த உன் ஆடுமாடுகளில்
எைதயாகலும் நான் உனக்குக்
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கட்டைளய ட்டபடி நீ அடித்து, உன்
வருப்பப்படிஉன்வாசல்களிேல சாப்ப டலாம்.
22 ெவளிமாைனயும் கைலமாைனயும்
சாப்படுவதுேபால நீ அைதச் சாப்ப டலாம்;
தீட்டுப்பட்டவனும் தீட்டுப்படாதவனும் அைதச்
சாப்ப டலாம். 23 இரத்தத்ைத மாத்த ரம்
சாப்ப டாதபடி எச்சரிக்ைகயாயரு; இரத்தேம
உய ர்; மாம்சத்ேதாேட இரத்தத்ைதயும்
சாப்ப டேவண்டாம். 24 அைத நீ
சாப்ப டாமல் தண்ணீைரப்ேபால் தைரய ேல
ஊற்றவ டேவண்டும். 25 நீ ெயேகாவாவன்
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச்
ெசய்வதனால், நீயும் உனக்குப் பன்வரும்
உன் பள்ைளகளும் நன்றாயருக்கும்படி நீ
அைதச் சாப்ப டக்கூடாது. 26 உனக்குரிய
பரிசுத்த ெபாருட்கைளயும், உன்
ெபாருத்தைனகைளயும் ெயேகாவா
ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்த ற்கு நீ
ெகாண்டுவந்து, 27 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல்
உன் சர்வாங்க தகனபலிகைள
மாம்சத்ேதாடும் இரத்தத்ேதாடும்
பலிய டக்கடவாய்; நீ ெசலுத்தும் மற்ற
பலிகளின் இரத்தமும் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்தன்ேமல்
ஊற்றப்படுவதாக; மாம்சத்ைதேயா நீ
சாப்ப டலாம். 28 நீ உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு நன்ைமயும்
ெசம்ைமயுமானைதச் ெசய்வதனால், நீயும்
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உனக்குப் பன்வரும் உன் பள்ைளகளும்
என்ெறன்ைறக்கும் நன்றாயருப்பதற்கு,
நான் உனக்குக் கற்ப க்க ற இந்த எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் நீ கவனித்துக் ேகள். 29 “நீ
ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தன் மக்கைள
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு
முன்பாக அகற்றும்ேபாதும், நீ அவர்களுைடய
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க அத ேல
குடியருக்கும்ேபாதும், 30 அவர்கள் உனக்கு
முன்பாக அழிக்கப்பட்டபன்பு, நீ அவர்கைளப்
பன்பற்ற ச் ச க்க க்ெகாள்ளாதபடிக்கும்,
இந்த மக்கள் தங்கள் ெதய்வங்கைள
வணங்கயதுேபால நானும் வணங்குேவன்
என்று ெசால்லி அவர்களுைடய
ெதய்வங்கைளக்குறத்துக் ேகட்டு
வ சாரிக்காதபடிக்கும் எச்சரிக்ைகயாயரு.
31 உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
அப்படிச் ெசய்யாமலிருப்பாயாக; ெயேகாவா
ெவறுக்கற அருவருப்பான யாைவயும்
அவர்கள் தங்கள் ெதய்வங்களுக்குச் ெசய்து
தங்கள் மகன்கைளயும், மகள்கைளயும்
தங்கள் ெதய்வங்களுக்கு அக்கனிய ேல
சுட்ெடரித்தார்கேள. 32 “நான் உனக்குக்
ெகாடுக்க ற யாைவயும் ெசய்யும்படி
கவனமாயரு; நீ அதனுடன்ஒன்றும்கூட்டவும்
ேவண்டாம், அதல் ஒன்றும் குைறக்கவும்
ேவண்டாம்.
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அத்த யாயம் 13
அந்நயெதய்வங்கைளவணங்குதல்

1 “உங்களுக்குள்ேளஒருதீர்க்கதரிச யாகலும்,
ெசாப்பனக்காரனாகலும் எழும்ப : 2 நீங்கள்
அறயாத ேவேற ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற ,
அவர்கைள வணங்குேவாம் வாருங்கள்
என்று ெசால்லி, உங்களுக்கு ஒரு
அைடயாளத்ைதயும் அற்புதத்ைதயும்
காண்பப்ேபன் என்று குறப்பாகச்
ெசான்னாலும், அவன் ெசான்ன
அைடயாளமும் அற்புதமும் நடந்தாலும்,
3 அந்தத் தீர்க்கதரிச யாகலும்,
அந்தச் ெசாப்பனக்காரனாகலும்
ெசால்லுகறைவகைளக்ேகட்காதருப்பீர்களாக;
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல்
நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடும்
உங்கள் முழு ஆத்துமாேவாடும்
அன்புெசலுத்துகறீர்கேளா இல்ைலேயா
என்று அறயும்படி உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா உங்கைளச் ேசாத க்க றார்.
4 நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைவப் பன்பற்ற , அவருக்குப்
பயந்து, அவருைடய கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாண்டு, அவருைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்டு, அவைரச் ேசவ த்து, அவைரப்
பற்ற க்ெகாள்வீர்களாக. 5 அந்தத்
தீர்க்கதரிச யும், அந்தச் ெசாப்பனக்காரனும்
ெகாைலெசய்யப்படக்கடவன்; நீங்கள்
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நடக்கும்படி உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்கு வதத்த வழிையவ ட்டு
உங்கைள வலக்கும்படி, அவன், உங்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்துபுறப்படச்ெசய்தவரும்
உங்கைள அடிைமத்தன வீட்டிலிருந்து
நீங்கலாக்க மீட்டுக்ெகாண்டவருமான
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமான துேராகப்ேபச்ைசப் ேபசனான்;
இப்படிப்பட்ட தீைமைய உங்களிடத்தலிருந்து
வலக்குவீர்களாக. 6 “உன் தாய்க்குப்
ப றந்த உன்னுைடய சேகாதரனாகலும்,
உன்னுைடய மகனாகலும், மகளாகலும்,
உன் மைனவயாகலும், உன்
உயைரப்ேபாலிருக்க ற உன்னுைடய
நண்பனாகலும் உன்ைன ேநாக்க : நாம்
ேபாய் ேவேற ெதய்வங்கைள வணங்குேவாம்
வாருங்கள் என்று ெசால்லி, 7 உன்ைனச்
சுற்றலும் உனக்குச் சமீபத்தலாகலும்
உனக்குத் தூரத்தலாகலும், ேதசத்தன்
ஒருமுைன துவங்க மறுமுைனவைரயுள்ள
எவ்வ டத்தலாகலும் இருக்கற
மக்களுைடய ெதய்வங்களில், நீயும்
உன் முற்ப தாக்களும் அறயாத
அந்நய ெதய்வங்கைள வணங்கும்படி
இரகச யமாக உன்ைனத் தூண்டிவட்டால்,
8 நீ அவனுக்குச் சம்மதயாமலும்,
அவனுக்குச் ெசவெகாடாமலும், உன்
கண் அவன்ேமல் இரக்கம்ெகாள்ளாமலும்,
அவைனத் தப்பவ டாமலும், அவைன
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ஒளித்துைவக்காமலும், 9 அவைனக்
ெகாைல ெசய்துவ டேவண்டும்; அவைனக்
ெகாைலெசய்வதற்கு, முதலில் உன்
ைகயும் பன்பு சகல மக்களின் ைககளும்
அவன்ேமல் இருப்பதாக. 10 அடிைமத்தன
வீடாகய எக ப்துேதசத்தலிருந்து உன்ைனப்
புறப்படச்ெசய்த உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ வ ட்டுவலகும்படி
அவன் உன்ைன தூண்டியதால், அவன்
சாகும்படி அவன்ேமல் கல்ெலறவாயாக.
11 இஸ்ரேவலர்கள் யாவரும் அைதக்
ேகட்டுப் பயந்து, இனி உன் நடுேவ
இப்படிப்பட்ட தீைமயான காரியத்ைதச்
ெசய்யாமலிருப்பார்கள். 12 “உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா நீ குடியருப்பதற்குக் ெகாடுக்கும்
பட்டணங்கள் ஒன்றல் வீணர்களாகய
துன்மார்க்கர்கள் உன்னிடத்தலிருந்து
புறப்பட்டு, 13 நீங்கள் அறயாத ேவேற
ெதய்வங்கைளவணங்குவதற்குப் ேபாேவாம்
வாருங்கள் என்று தங்கள் பட்டணத்தன்
குடிமக்கைளத் தூண்டினார்கள் என்கற
ெசய்தையக் ேகள்வப்படும்ேபாது,
14 நீ நன்றாக வ சாரித்து, ஆராய்ந்து,
அப்படிப்பட்ட அருவருப்பான காரியம் உன்
நடுேவ நடந்தது உண்ைமயும் ந ச்சயமும்
என்று கண்டால், 15 அந்தப் பட்டணத்தன்
குடிமக்கைளப் பட்டயக்கருக்கனால்
ெவட்டி, அைதயும் அதலுள்ள
அைனத்ைதயும்அதன்மிருகஜீவன்கைளயும்
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பட்டயக்கருக்கனால் அழித்து, 16 அதல்
ெகாள்ைளய ட்டைதெயல்லாம் அதன்
நடுவீதய ேல கூட்டி, உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்ெகன்று அந்தப்
பட்டணத்ைதயும், அதல் ெகாள்ைளய டப்பட்ட
அைனத்ைதயும் முழுவதுமாக அக்கனியல்
சுட்ெடரிக்கக்கடவாய்; அது இனிக்
கட்டப்படாமல் என்ெறன்ைறக்கும்
மண்ேமடாயருக்கக்கடவது. 17 சப க்கப்பட்ட
ெபாருட்களில் ஒன்றும் உன் ைகயல்
இருக்கேவண்டாம். நான் இன்று உனக்குக்
கற்ப க்க றஉன்ேதவனாகயெயேகாவாவன்
கற்பைனகைளெயல்லாம் நீ ைகக்ெகாண்டு,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைதச்
ெசய்யும்படி, அவருைடய சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுப்பாயானால், 18 ெயேகாவா
தமது ேகாபத்தன் பயங்கரத்ைதவ ட்டுத்
தரும்ப , உனக்குத் தையவு ெசய்து, உனக்கு
மனமிரங்க , அவர் உன் முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்தபடிஉன்ைனப்ெபருகச்ெசய்வார்.

அத்த யாயம் 14
சுத்தமானமற்றும்அசுத்தமானஉணவுகள்

1 “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் பள்ைளகள்;
ெசத்தவனுக்காகக்காயப்படுத்த க்ெகாள்ளாமலும்,
உங்கள் கண்களுக்கு இைடய ேல
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சவரம்ெசய்யாமலும் இருப்பீர்களாக.
2 நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமான மக்கள்;
பூமியன் மீெதங்குமுள்ள எல்லா
மக்களிலும் உங்கைளேய ெயேகாவா
தமக்குச் ெசாந்தமான மக்களாயருக்கத்
ெதரிந்துெகாண்டார். 3 “அருவருப்பான
ஒன்ைறயும் சாப்ப டேவண்டாம். 4 நீங்கள்
சாப்படுவதற்ேகற்ற மிருகங்களாவன:
மாடும், ெசம்மறயாடும், ெவள்ளாடும்,
5 மானும், ெவளிமானும், கைலமானும்,
வைரயாடும், புள்ளிமானும், சருகுமானும்,
மைல ஆடுகளுேம. 6 மிருகங்களில்
வ ரிகுளம்புள்ளதாயருந்து, குளம்புகள்
இரண்டாகப் ப ரிந்தருக்க றதும்,
அைசேபாடுக றதுமான சகல
மிருகங்கைளயும் நீங்கள் சாப்ப டலாம்;
7 அைசேபாடுக றைவகளிலும்,
வ ரிகுளம்புள்ளைவகளிலும், நீங்கள்
சாப்ப டக்கூடாதைவகள் எைவெயன்றால்:
ஒட்டகமும், முயலும், குழிமுயலுேம;
அைவகள் அைசேபாட்டும் அைவகளுக்கு
வ ரிகுளம்பல்ைல; அைவகள்
உங்களுக்கு அசுத்தமாயருப்பதாக.
8 பன்றயும் சாப்படுவதற்கு ஏற்றதல்ல;
அது வ ரிகுளம்புள்ளதாயருந்தும்,
அைசேபாடாதருக்கும்; அது
உங்களுக்கு அசுத்தமாயருப்பதாக;
இைவகளின் மாம்சத்ைத சாப்ப டாமலும்
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இைவகளின் உடைலத்ெதாடாமலும்
இருப்பீர்களாக. 9 “தண்ணீரிலிருக்க ற
எல்லாவற்றலும் துடுப்பும் ெசதளும்
உள்ளைவகைளெயல்லாம் நீங்கள்
சாப்ப டலாம். 10 துடுப்பும் ெசதளும்
இல்லாத யாெதான்ைறயும் சாப்ப டக்கூடாது;
அது உங்களுக்கு அசுத்தமாயருப்பதாக.
11 “சுத்தமான சகல பறைவகைளயும்
நீங்கள் சாப்ப டலாம். 12 நீங்கள்
சாப்ப டக்கூடாதைவகள் எைவெயன்றால்:
கழுகும், கருடனும், கடலுராஞ்சயும்,
13 ைபரியும், வல்லூறும், சகலவத
பருந்தும், 14 சகலவத காகங்களும்,
15 தீக்குருவயும், கூைகயும், ெசம்புகமும்,
சகலவதமான ேடைகயும், 16 ஆந்ைதயும்,
ேகாட்டானும், நாைரயும், 17 கூழக்கடாவும்,
குருகும், நீர்க்காகமும், 18 ெகாக்கும்,
சகலவத ராஜாளியும், புழுக்ெகாத்தயும்,
ெவளவாலுேம. 19 பறக்க றைவகளில்
ஊர்வன யாவும் உங்களுக்கு
அசுத்தமாயருப்பதாக; அைவகள்
சாப்ப டக்கூடாதைவகள். 20 சுத்தமான
பறைவகள் யாைவயும் நீங்கள் சாப்ப டலாம்.
21 “தானாக இறந்துேபான எைதயும்
சாப்ப டேவண்டாம்; உங்கள் வாசல்களில்
இருக்க ற அந்நயனுக்கு அைத சாப்ப டக்
ெகாடுக்கலாம்;அல்லதுஅந்நயனுக்குஅைத
வற்றுப்ேபாடலாம்; நீங்கள் உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்த
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மக்கள். ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய அதன்
தாயன்பாலிேலசைமக்கேவண்டாம்.

தசமபாகங்கள்
22 “நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு

எப்ெபாழுதும் பயந்தருக்கப் பழகும்படி,
வருடந்ேதாறும் நீ வைதக்க ற
வைதப்பனாேல வயலில் வைளயும்
எல்லாப் பலனிலும் தசமபாகத்ைதப் ப ரித்து,
23 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தமது
நாமம் வளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும்
இடத்த ேல, உன் தானியத்தலும் உன்
த ராட்ைசரசத்தலும் உன் எண்ெணயலும்
தசமபாகத்ைதயும் உன் ஆடுமாடுகளின்
தைலயீற்றுகைளயும் அவருைடய
சந்ந தயல் சாப்படுவாயாக. 24 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
ஆசீர்வத க்கும் காலத்தல், உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா தமது நாமம்
வளங்கும்படித் ெதரிந்துெகாண்ட
இடம் உனக்கு ெவகுதூரமாக
இருக்க றதனால், வழிப்ப ரயாணத்தன்
ெவகுெதாைலவனிமித்தம், நீ அைதக்
ெகாண்டுேபாகமுடியாமல் இருக்குமானால்,
25 அைதப் பணமாக மாற்ற , பணமுடிப்ைப
உன் ைகய ேல எடுத்துக்ெகாண்டு, உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெதரிந்துெகாண்ட
இடத்த ற்குப் ேபாய், 26 அங்ேக உன்
வருப்பப்படி ஆடுமாடு, த ராட்ைசரசம்,
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மதுபானம் முதலான சகலத்ைதயும் பணம்
ெகாடுத்து வாங்க , உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல், நீயும்
உன் குடும்பத்தாரும் உன் வாசல்களில்
இருக்க ற ேலவயனும் சாப்ப ட்டுச்
சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. 27 ேலவயனுக்கு
உன்னுடன் பங்கும் ெசாத்தும் இல்லாததால்
அவைனக் ைகவ டாேத. 28 “மூன்றாம்
வருடத்தன் முடிவ ேல அந்தவருடத்தல்
உனக்கு வந்த பலன் எல்லாவற்றலும்
தசமபாகத்ைதப் ப ரித்து, உன் வாசல்களில்
ைவக்கக்கடவாய். 29 ேலவயனுக்கு
உன்னுடன் பங்கும் ெசாத்தும் இல்லாததால்,
அவனும், உன் வாசல்களில் இருக்க ற
அந்நயனும், த க்கற்றவனும், வதைவயும்
வந்து சாப்ப ட்டுத் தருப்தயைடவார்களாக;
அப்ெபாழுது உன் ைக ெசய்யும்
ேவைலயெலல்லாம் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாஉன்ைனஆசீர்வத ப்பார்.

அத்த யாயம் 15
வடுதைலயன்வருடம்

1 “ஏழாம் வருடத்தன் முடிவ ேல
வடுதைலெசய்வாயாக. 2 வடுதைலயன்
வபரமாவது: மற்றவனுக்குக் கடன்
ெகாடுத்தவன் எவனும், ெயேகாவா
ந யமித்த வடுதைல கூறப்பட்டதால்,
அந்தக் கடைன மற்றவனிடத்தலாவது
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தன் சேகாதரனிடத்தலாவது வாங்காமல்
வ ட்டுவடுவானாக. 3 அந்நயனிடத்தல்
நீ கடைன வசூலிக்கலாம்; உன்
சேகாதரனிடத்த ேலா உனக்கு
வரேவண்டியைத உன் ைக வ ட்டுவடுவதாக.
4 எளியவன் உனக்குள் இல்லாதருக்க
இப்படிச் ெசய்யேவண்டும்; இன்று
நான் உனக்குக் கற்ப க்க ற எல்லாக்
கற்பைனகளின்படியும் நீ ெசய்ய, உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்ைதக்
கவனமாகக் ேகட்பாயானால்., 5 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச்
ெசாந்தமாக ெகாடுக்கும் ேதசத்தல்,
உன்ைன ேமன்ேமலும் ஆசீர்வத ப்பார்.
6 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச்
ெசான்னபடி உன்ைன ஆசீர்வத ப்பதனால்,
நீ அேநகம் மக்களுக்குக் கடன் ெகாடுப்பாய்,
நீேயா கடன் வாங்குவதல்ைல; நீ அேநகம்
மக்கைள ஆள்வாய், உன்ைனேயா அவர்கள்
ஆள்வதல்ைல. 7 “உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தன்
எந்த வாசலிலும் உன் சேகாதரர்களில்
எளியவனான ஒருவன் இருந்தால்,
எளியவனாகய உன் சேகாதரனுக்கு உன்
இருதயத்ைத நீ கடினமாக்காமலும், உன்
ைகைய மூடாமலும், 8 அவனுக்கு உன்
ைகையத் தாராளமாகத் த றந்து,அவனுைடய
அவசரத்தன் காரணமாக அவனுக்குத்
ேதைவயானைதக் கடன்ெகாடுப்பாயாக.
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9 வடுதைல வருடமாகய ஏழாம்
வருடம் ெநருங்கவ ட்டெதன்று அறந்து,
உன் இருதயத்த ேல ெபால்லாத
நைனவுெகாண்டு, உன் ஏைழச்
சேகாதரனுக்குக் ெகாடுக்காமல்
மறுத்து, அவன்ேமல் வன்கண்
ைவக்காதபடிக்கும், அவன் உன்ைனக்
குறத்துக் ெயேகாவாைவ ேநாக்க
முைறய டாதபடிக்கும் எச்சரிக்ைகயாயரு;
அப்படிச் ெசய்வாயானால் அது உனக்குப்
பாவமாயருக்கும். 10 அவனுக்குத்
தாராளமாகக் ெகாடுப்பாயாக; அவனுக்குக்
ெகாடுக்கும்ேபாது உன் இருதயம்
வ சனப்படாதருப்பதாக; அதன்காரணமாக
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்னுைடய
எல்லாக் ெசயல்களிலும், நீ ைகய ட்டுச்
ெசய்யும் எல்லாக் காரியங்களிலும் உன்ைன
ஆசீர்வத ப்பார். 11 ேதசத்த ேல எளியவர்கள்
இல்லாதருப்பதல்ைல; ஆைகயால்
உன் ேதசத்த ேல சறுைமப்பட்டவனும்
எளியவனுமாகய உன் சேகாதரனுக்கு உன்
ைகையத் தாராளமாகத் த றக்கேவண்டும்
என்றுநான்உனக்குக்கட்டைளயடுக ேறன்.

ேவைலக்காரர்களின்வடுதைல
12 “உன் சேதாதரனாகய எப ெரய

ஆணாகலும் ெபண்ணாகலும் உனக்கு
வற்கப்பட்டால், ஆறு வருடங்கள்
உன்னிடத்தல் ேவைலெசய்யேவண்டும்;
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ஏழாம்வருடத்தல்அவைனவடுதைலெசய்து
அனுப்பவடுவாயாக. 13 அவைன
வடுதைலெசய்து அனுப்பவடும்ேபாது
அவைன ெவறுைமயாக அனுப்பவ டாமல்,
14 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன்ைன ஆசீர்வத த்ததன்படி,
உன் ஆட்டுமந்ைதயலும், உன்
களத்தலும், உன் ஆைலயலும் எடுத்து
அவனுக்குத் தாராளமாகக் ெகாடுத்து
அனுப்பவடுவாயாக. 15 நீ எக ப்துேதசத்தல்
அடிைமயாயருந்தைதயும், உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உன்ைன மீட்டுக்ெகாண்டைதயும்
ஞாபகப்படுத்துவாயாக; ஆைகயால் நான்
இன்று இந்தக் காரியத்ைத உனக்குக்
கட்டைளயடுக ேறன். 16 ஆனாலும்,
அவன் உன்னிடத்தல் நன்ைமெபற்று,
உன்ைனயும் உன் குடும்பத்ைதயும்
ேநச ப்பதனால்: நான் உன்ைனவட்டுப்
ேபாகமாட்ேடன் என்று உன்னுடேன
ெசால்வாேனயாகல், 17 நீ ஒரு கம்பைய
எடுத்து, அவன் காைதக் கதேவாேட ேசர்த்துக்
குத்துவாயாக; பன்பு அவன் என்ைறக்கும்
உனக்கு அடிைமயாயருக்கக்கடவன்;
உன் அடிைமப்ெபண்ணுக்கும் அப்படிேய
ெசய்யக்கடவாய். 18 அவைன
வடுதைலயாக்க அனுப்பவடுவது உனக்கு
வருத்தமாகக் காணப்படேவண்டாம்;
இரட்டிப்பான கூலிக்கு இைணயாக
ஆறு வருடங்கள் உன்னிடத்தல்
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ேவைலெசய்தாேன;இப்படிஉன்ேதவனாகய
ெயேகாவா நீ ெசய்யும் எல்லாவற்றலும்
உன்ைனஆசீர்வத ப்பார்.

முதற்ப றந்தமிருகங்கள்
19 “உன் ஆடுமாடுகளில் தைலயீற்றாகய

ஆைணெயல்லாம் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமாக்கக்கடவாய்;
உன் மாட்டின் தைலயீற்ைற ேவைல
வாங்காமலும், உன் ஆட்டின் தைலயீற்ைற
மய ர் கத்தரிக்காமலும் இருப்பாயாக.
20 ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்த ேல
வருடந்ேதாறும் நீயும் உன் வீட்டாருமாக உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அப்படிப்பட்டைவகைளச் சாப்படுங்கள்.
21அதற்குஊனம், குருடு முதலான யாெதாரு
குைறயருந்தால், அைத உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பலிய ட ேவண்டாம்.
22 அப்படிப்பட்டைத நீ உன் வாசல்களிேல,
கைலமாைனயும், ெவளிமாைனயும்,
சாப்படுவதுேபாலச் சாப்ப டலாம்;
தீட்டுப்பட்டவனும் தீட்டுப்படாதவனும் அைதச்
சாப்ப டலாம். 23அதன் இரத்தத்ைதமாத்த ரம்
சாப்ப டாமல், அைதத் தண்ணீைரப்ேபாலத்
தைரய ேலஊற்றவடுவாயாக.

அத்த யாயம் 16
பஸ்கா பண்டிைக
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1 “ஆபீப்* மாதத்ைதக் கவனித்தருந்து,
அதல் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பஸ்காைவ அனுசரிக்கக்கடவாய்; ஆபீப்
மாதத்த ேல இராக்காலத்தல் உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார்.
2 ெயேகாவா தமது நாமம் வளங்கும்படி
ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்தல், உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பஸ்காவன் பலியாகய ஆடுமாடுகைளப்
பலியடுவாயாக. 3 நீ எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்பட்ட நாைள நீ உய ேராடிருக்கும்
நாட்கெளல்லாம் நைனக்கும்படி,
பஸ்கா பலியுடேன புளிப்புள்ள அப்பம்
சாப்ப டாமல், சறுைமயன் அப்பமாகய
புளிப்பல்லா அப்பங்கைள ஏழுநாட்கள்
வைரக்கும் சாப்படுவாயாக; நீ வைரவாக
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்பட்டபடியனால்
இப்படிச்ெசய்யேவண்டும். 4ஏழுநாட்களளவும்
உன்எல்ைலகளிெலங்கும்புளிப்புள்ளஅப்பம்
உன்னிடத்தல் காணப்படக்கூடாது; நீ முதல்
நாள் மாைலயல் ெசலுத்தய பலியன்
மாம்சத்தல் ஏதாகலும் இரவுமுழுதும்
வடியற்காலம் வைரக்கும் ைவக்கேவண்டாம்.
5 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உனக்குக்ெகாடுக்கும் உன்னுைடய

* அத்த யாயம் 16:1 16:1 ஆபப் மாதம் எப ேரயர்கள்
காலண்டரின் முதல் மாதமாகும், ப றகு ந சான் என்றும்
அைழக்கப்பட்டது. இது மார்ச் 15 முதல் ஏப்ரல் 15 வைரக்கு
சமமாகும்
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வாசல்களில் எதலும் நீ பஸ்காைவ
அடிக்கேவண்டாம். 6 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா தமது நாமம் வளங்கும்
இடத்த ேல, நீ எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட
ேநரமாக ய சாயங்காலத்த ேல சூரியன்
மைறயும்ேபாது பஸ்காைவ அடித்து, 7 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெதரிந்துெகாண்ட
இடத்த ேல, அைதப் ெபாரித்துச்
சாப்ப ட்டு, வடியற்காலத்த ேல உன்
கூடாரங்களுக்குத் தரும்ப ப்ேபாவாயாக.
8 நீ ஆறு நாட்களும் புளிப்பல்லாத
அப்பம் சாப்ப டேவண்டும், ஏழாம் நாள்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
அனுசரிக்கப்படும் நாளாயருக்கும்; அத ேல
யாெதாரு ேவைலயும்ெசய்யேவண்டாம்.

வாரங்களின்பண்டிைக
9 “ஏழு வாரங்கைள எண்ணுவாயாக;

அறுப்பு அறுக்கத் துவங்கும் காலமுதல்
நீ அந்த ஏழு வாரங்கைளயும்
எண்ணேவண்டும். 10 அைவகள்
முடிந்தேபாது வாரங்களின் பண்டிைகைய
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்ெகன்று
ஆசரித்து, உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன்ைன ஆசீர்வத த்ததற்குத்தக்கதாக
உன்னால் முடிந்த மனப்பூர்வமான
காணிக்ைகயாகய பகுதையச் ெசலுத்த ,
11 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தமது
நாமம் வளங்கும்படி ெதரிந்துெகாள்ளும்
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இடத்த ேல, நீயும், உன் மகனும், மகளும்,
ேவைலக்காரனும், ேவைலக்காரியும்,
உன் வாசல்களில் இருக்க ற ேலவயனும்,
உன்னிடத்தல் இருக்க ற பரேதச யும்,
த க்கற்ற பள்ைளயும், வதைவயும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் சந்ேதாஷப்பட்டு, 12 நீ
எக ப்தல் அடிைமயாயருந்தைத நைனத்து,
இந்தக் கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு
இைவகளின்படிெசய்யக்கடவாய்.

கூடாரப் பண்டிைக
13 “நீ உன் களத்தன் பலைனயும் உன்

ஆைலயன் பலைனயும் ேசர்த்தபன்பு,
கூடாரப்பண்டிைகைய ஏழு நாட்கள்ஆசரித்து,
14 உன் பண்டிைகயல் நீயும், உன் மகனும்,
மகளும்,ேவைலக்காரனும்,ேவைலக்காரியும்,
உன் வாசல்களில் இருக்க ற ேலவயனும்,
பரேதச யும், த க்கற்ற பள்ைளயும்,
வதைவயும் சந்ேதாஷப்படக்கடவீர்கள்;
15 உனக்கு உண்டான எல்லா வரத்தலும்
உன் ைககளுைடய எல்லா ெசயலிலும்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
ஆசீர்வத த்தபடியால், ெயேகாவா
ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்தல் உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ஏழு
நாட்கள் பண்டிைகைய ஆசரித்து
சந்ேதாஷமாயருப்பாயாக. 16 வருடத்தல்
மூன்றுமுைற புளிப்பல்லாத
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அப்பப்பண்டிைகயலும், வாரங்களின்
பண்டிைகயலும், கூடாரப்பண்டிைகயலும்,
உன் ஆண்மக்கள் எல்ேலாரும் உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும்
இடத்த ேல, அவர் சந்ந த க்கு முன்பாக
வந்து காணப்படக்கடவர்கள். 17 ஆனாலும்
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெவறுங்ைகேயாேட வராமல், உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு அருளிய
ஆசீர்வாதத்த ற்குத்தக்கதாக, அவனவன் தன்
தன் தகுத க்கு ஏற்றபடி காணிக்ைகையக்
ெகாண்டுவரக்கடவன்.

நயாயாத பத கள்
18 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா

உன் ேகாத்த ரங்கள்ேதாறும் உனக்குக்
ெகாடுக்கும் வாசல்களிெலல்லாம்,
நயாயாத பத கைளயும் தைலவர்கைளயும்
ஏற்படுத்துவாயாக; அவர்கள்
நீதயுடன் மக்களுக்கு நயாயத்தீர்ப்புச்
ெசய்யக்கடவர்கள். 19 நயாயத்ைதப்
புரட்டாதருப்பாயாக; பாரபட்சம்
பார்க்காமலும், லஞ்சம் வாங்காமலும்
இருப்பாயாக; லஞ்சம் ஞானிகளின்
கண்கைளக் குருடாக்க , நீத மான்களின்
நயாயங்கைளத் தாறுமாறாக்கும். 20 நீ
பைழத்து, உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உனக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்ைதச்
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ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள நீதையேய
பன்பற்றுவாயாக.

அந்நயெதய்வங்கைளவணங்குதல்
21 “நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு

உண்டாக்கும் பலிபீடத்த ற்கு அருகல் எந்த
ேதாப்ைபயும் உண்டாக்கேவண்டாம்; 22 எந்த
சைலையயும் நறுத்தேவண்டாம்; உன்
ேதவனாகயெயேகாவாஅைதெவறுக்கறார்.

அத்த யாயம் 17
1 “பழுதும் அவலட்சணமுமான

யாெதாரு மாட்ைடயாவது ஆட்ைடயாவது
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பலிய டேவண்டாம்; அது உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பாக இருக்கும்.
2 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
கண்களுக்கு முன்பாக எந்த ஆணாவது
ெபண்ணாவது உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுக்க ற
வாசல்கள் ஒன்றல் அக்க ரமம்ெசய்து,
அவருைடய உடன்படிக்ைகைய மீற ,
3 நான் வலக்கயருக்க ற ேவேற
ெதய்வங்கைளயாவது, சந்த ரன் சூரியன்
முதலான வானேசைனகைளயாவது
பணிந்து, அைவகைள வணங்குகறதாகக்
காணப்பட்டால், 4 அது உன் காதுேகட்க
உனக்கு அறவக்கப்படும்ேபாது, நீ
அைத நன்றாக வ சாரிக்கேவண்டும்;
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அது உண்ைமெயன்றும், அப்படிப்பட்ட
அருவருப்பு இஸ்ரேவலில் நடந்தது
ந ச்சயம் என்றும் காண்பாயானால்,
5 அந்த அக்க ரமத்ைதச்ெசய்த
ஆைணயும் ெபண்ைணயும் உன்
வாசல்களுக்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்,
அப்படிப்பட்டவர்கள் சாகும்படி
கல்ெலறவாயாக. 6 சாவுக்குப்
பாத்த ரமானவன் இரண்டு மூன்று
சாட்ச களுைடய வாக்கனால்
ெகாைல ெசய்யப்படக்கடவன்; ஒேர
சாட்ச யனுைடய வாக்கனால் அவைனக்
ெகாைலெசய்யக்கூடாது. 7 அவைனக்
ெகாைல ெசய்க றதற்குச் சாட்ச களுைடய
ைககள் முந்தயும் எல்லா மக்களுைடய
ைககள் ப ந்தயும் அவன்ேமல் இருப்பதாக;
இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவலிருந்து
வலக்குவாயாக.

நீத மன்றங்கள்
8 “உன்வாசல்களில்இரத்தப்பழிகைளக்குறத்தும்,

உரிைமகைளக்குறத்தும், காயம்பட்ட
ேசதங்கைளக்குறத்தும், வழக்கு
ேநரிட்டு, நயாயந்தீர்ப்பது உனக்கு
கடினமாக இருந்தால், நீ எழுந்து, உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெதரிந்ெதடுத்த
இடத்த ற்குப்ேபாய், 9 ேலவயர்களான
ஆசாரியர்களிடத்தலும், அந்நாட்களில்
இருக்க ற நயாயாத பத களிடத்தலும்
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வசாரிக்கேவண்டும்;நயாயம்இன்னெதன்று
அவர்கள் உனக்கு அறவப்பார்கள்.
10 ெயேகாவா ெதரிந்துெகாண்ட
இடத்தலிருந்து அவர்கள் உனக்கு
அறவக்கும் தீர்ப்புக்கு நீ இணங்க ,
அவர்கள் உனக்குக் கட்டைளயடுகறபடி
ெசய்யக் கவனமாயருப்பாயாக.
11 அவர்கள் உனக்கு அறவக்கும்
தீர்ப்ைபவ ட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம்
சாயாமல், அவர்கள் உனக்கு உணர்த்தும்
ப ரமாணத்தன்படியும், உனக்குச் ெசால்லும்
நயாயத்தீர்ப்பன்படியும் ெசய்யக்கடவாய்.
12அங்ேக உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ஆராதைன ெசய்யும்படி ந ற்க ற
ஆசாரியனுைடய ெசால்ைலயாகலும்,
நயாயாத பதயனுைடய ெசால்ைலயாகலும்
ேகளாமல், ஒருவன் படிவாதம் ெசய்தால்,
அவன் சாகக்கடவன்; இப்படிேய தீைமைய
இஸ்ரேவலிலிருந்து வலக்குவாயாக.
13 அப்ெபாழுது மக்கள் எல்ேலாரும்
அைதக் ேகட்டு, பயந்து, இனி ப டிவாதம்
ெசய்யாமலிருப்பார்கள்.

இராஜாவன்தகுத கள்
14 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்

ெகாடுக்கும் ேதசத்தல் நீ ேபாய்ச் ேசர்ந்து,
அைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, அதல்
குடிேயறனபன், நீ: என்ைனச் சுற்றலும்
இருக்கற சகல மக்கைளயும்ேபால, நானும்
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எனக்கு ஒரு ராஜாைவ ஏற்படுத்தேவண்டும்
என்பாயானால்; 15 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெதரிந்து ெகாள்பவைனேய
உனக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தக்கடவாய்; உன்
சேகாதரர்களுக்குள்ளிருக்க ற ஒருவைனேய
உன்ேமல் ராஜாவாக ஏற்படுத்தக்கடவாய்;
உன் சேகாதரன் அல்லாத அந்நயைன
ராஜாவாக ஏற்படுத்தக்கூடாது. 16 அவன்
அேநக குதைரகைளச் சம்பாத க்காமலும்
அேநக குதைரகைளத் தனக்குச்
சம்பாத க்கும்படி மக்கைளத் தரும்ப
எக ப்த ற்குப் ேபாகச்ெசய்யாமலும்
இருப்பானாக; இனி அந்த வழியாக
நீங்கள் தரும்ப ப்ேபாகேவண்டாம்
என்று ெயேகாவா உங்களுக்குச்
ெசால்லியருக்க றாேர. 17 அவனுைடய
இருதயம் பன்வாங்க ப் ேபாகாமலிருக்க
அவன் அேநகம் மைனவகைளத்
தருமணம் ெசய்யேவண்டாம்; ெவள்ளியும்
ெபான்னும் தனக்கு மிகுதயாகப்
ெபருகச்ெசய்யவும் ேவண்டாம்.
18 அவன் தன் சங்காசனத்தன்ேமல்
வீற்றருக்கும்ேபாது, அவனுைடய இருதயம்
அவன் சேகாதரர்கள்ேபரில் ேமட்டிைம
ெகாள்ளாமலும், கற்பைனையவ ட்டு
வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமலும்,
19 இந்த நயாயப்ப ரமாணத்தன்
எல்லா வார்த்ைதகைளயும், இந்தக்
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாண்டு,
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இைவகளின்படி ெசய்வதற்காகத்
தன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்தருக்கும்படி கற்றுக்ெகாள்வதற்கு,
20 அவன் ேலவயர்களாகய
ஆசாரியரிடத்தலிருக்க ற நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்ைதப்பார்த்து, தனக்காக
ஒரு ப ரதைய எழுத , தன்னிடத்தல்
ைவத்துக்ெகாண்டு, தன் உயருள்ள
நாட்கெளல்லாம் அைத வாச க்கேவண்டும்;
இப்படிச் ெசய்வதனால், தானும் தன்
மகன்களும் இஸ்ரேவலின் நடுேவ தங்கள்
ராஜ்ஜியத்த ேலநீடித்துவாழ்வார்கள்.

அத்த யாயம் 18
காணிக்ைககள்

1 “ேலவயர்களாகய ஆசாரியர்களும்
ேலவ ேகாத்த ரத்தார் அைனவருக்கும்
இஸ்ரேவல் மக்களுடன் பங்கும் உரிைமயும்
இல்லாதருப்பதாக; ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும் தகனபலிகைளயும் அவருக்கு
உரிைமயானைவகைளயும் அவர்கள்
சாப்ப டலாம். 2 அவர்களுைடய
சேகாதரர்களுக்குள்ேள அவர்களுக்கு
உரிைமயல்ைல; ெயேகாவா
அவர்களுக்குச் ெசான்னபடிேய,
அவேர அவர்களுைடய ெசாத்து.
3 மக்களிடத்தல் ெபற்றுக்ெகாள்ளேவண்டிய
ஆசாரியர்களுக்குரிய வரவானது:
மக்கள் பலியடும் ஆடுமாடுகளில்
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முன்னந்ெதாைடையயும், தாைடகைளயும்,
இைரப்ைபகைளயும் ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 4 உன் தானியம்,
த ராட்ைசரசம், எண்ெணய், ஆட்டுேராமம்
என்னும் இைவகளின் முதற்பலைனயும்
அவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
5 அவனும் அவனுைடய மகன்களும் எல்லா
நாட்களும் ெயேகாவாவன் நாமத்ைத
முன்னிட்டு ஆராதைனெசய்ய ந ற்பதற்காக,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்
ேகாத்த ரத்தார் எல்ேலாருக்குள்ளும்
அவைனேய ெதரிந்துெகாண்டார்.
6 “இஸ்ரேவலில் எவ்வ டத்தலுமுள்ள
உன் வாசல்கள் யாெதான்ற ேல
தங்கன ஒரு ேலவயன் அவ்வடத்ைத
வ ட்டு, ெயேகாவா ெதரிந்துெகாண்ட
இடத்த ற்கு மனப்பூர்வமாக வந்தால்,
7 அங்ேக ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ந ற்கும் ேலவயர்களாகய தன் எல்லா
சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும் தன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் நாமத்ைத முன்னிட்டு
ஊழியம்ெசய்வான். 8 அப்படிப்பட்டவர்கள்
தங்கள் முற்ப தாக்களுைடய ெசாத்தன்
வைலக்க ரயத்ைத அநுபவக்க றதும்
அல்லாமல், சாப்பாட்டிற்காக சமமான
பாகத்ைதயும்ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

அருவருப்பானெசயல்பாடுகள்
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9 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்
ெகாடுக்கும்ேதசத்தல்நீேபாய்ச்ேசரும்ேபாது,
அந்த மக்கள் ெசய்யும் அருவருப்புகளின்படி
ெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டாம்.
10 தன் மகைனயாவது தன் மகைளயாவது
தகனபலியாகத் தீயல் பலியடுகறவனும்,
குறெசால்லுகறவனும், நாள்
பார்க்க றவனும், ேஜாத டம் பார்க்க றவனும்,
சூனியக்காரனும், 11 மந்த ரவாதயும்,
வசயக்காரனும், மாயவத்ைதக்காரனும்,
ெசத்தவர்களிடத்தல் குற ேகட்க றவனும்
உங்களுக்குள்ேள இருக்கேவண்டாம்.
12 இப்படிப்பட்டைவகைளச் ெசய்க றவன்
எவனும்ெயேகாவாவுக்குஅருவருப்பானவன்;
இப்படிப்பட்ட அருவருப்பான ெசயலின்
காரணமாக உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா அவர்கைள உன் முன்னின்று
துரத்தவடுகறார். 13 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக நீ
உத்தமனாயருப்பாயாக.

தீர்க்கதரிச
14 “நீ துரத்தவ டப்ேபாக ற இந்த

மக்கள் நாள்பார்க்க றவர்களுக்கும்
குறெசால்லுகறவர்களுக்கும்
ெசவெகாடுக்க றார்கள்; நீ அப்படிச்
ெசய்க றதற்கு உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உத்த ரவுெகாடுக்கமாட்டார். 15 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா என்ைனப்ேபால
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ஒரு தீர்க்கதரிசைய உனக்காக உன்
நடுேவ உன் சேகாதரர்களிடத்தலிருந்து
எழும்பச்ெசய்வார்; அவர் ெசால்வைதக்
ேகட்பீர்களாக. 16ஓேரப ேல சைப கூட்டப்பட்ட
நாளில்: நான் சாகாதபடி என் ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் சத்தத்ைத இனி நான்
ேகளாமலும், இந்தப் ெபரிய அக்கனிைய
இனி நான் காணாமலும் இருப்ேபனாக
என்று உன் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
நீ ேவண்டிக்ெகாண்டைதெயல்லாம் அவர்
ெசய்வார். 17 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
என்ைன ேநாக்க : அவர்கள் ெசான்னது
சரிேய. 18 உன்ைனப்ேபால ஒரு
தீர்க்கதரிசைய நான் அவர்களுக்காக
அவர்கள் சேகாதரர்களிடத்தலிருந்து
எழும்பச்ெசய்து, என் வார்த்ைதகைள அவர்
வாயல் அருளுேவன்; நான் அவருக்குக்
கற்ப ப்பைதெயல்லாம் அவர்களுக்குச்
ெசால்லுவார். 19 என் ெபயராேல அவர்
ெசால்லும் என் வார்த்ைதகளுக்குச்
ெசவெகாடாதவன் எவேனா அவைன
நான் வசாரிப்ேபன். 20 ெசால்லும்படி
நான் கட்டைளய டாத வார்த்ைதகைள
என் நாமத்தனாேல ெசால்லத் துணியும்
தீர்க்கதரிச யும், ேவேற ெதய்வங்களின்
ெபயராேல ேபசும் தீர்க்கதரிச யும்
சாகக்கடவன். 21 ெயேகாவா ெசால்லாத
வார்த்ைத இன்னெதன்று நான் எப்படி
அற ேவன் என்று நீ உன் இருதயத்தல்
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ெசால்வாயாகல், 22 ஒரு தீர்க்கதரிச
ெயேகாவாவன் நாமத்தனால் ெசால்லும்
காரியம் நடக்காமலும் ெசயல்படாமலும்
ேபானால், அது ெயேகாவா ெசால்லாத
வார்த்ைத; அந்தத் தீர்க்கதரிச அைதத்
துணிகரத்தனால் ெசான்னான்; அவனுக்கு
நீபயப்படேவண்டாம்.

அத்த யாயம் 19
அைடக்கலப் பட்டணங்கள்

1 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்
ெகாடுக்கும் ேதசத்தன் மக்கைள அவர்
ேவரற்றுப்ேபாகச்ெசய்வதனால், நீ அவர்கள்
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு,
அவர்கள் பட்டணங்களிலும் அவர்கள்
வீடுகளிலும் குடிேயறும்ேபாது, 2 நீ உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும் உன்
ேதசத்தன் நடுவ ேல, உனக்காக மூன்று
பட்டணங்கைளப் ப ரித்துைவக்கக்கடவாய்.
3 ெகாைலெசய்தவன் எவனும் அங்ேக
ஓடிப்ேபாகும்படிஉன்ேதவனாகயெயேகாவா
உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கப்ேபாக ற
உன் ேதசத்தன் எல்ைலைய நீ மூன்று
பங்காகப் பகுத்து அதற்கு வழிைய
உண்டாக்குவாய்*. 4 ெகாைலெசய்து அங்ேக
ஓடிப்ேபாய், உய ேராடிருக்கத்தக்கவன்

* அத்த யாயம் 19:3 19:3அளவுஎடுக்கவழி ெசய்வாய்
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யாெரன்றால்: தான் முன்ேன பைகத்த ராத
ப றெனாருவைன மனதறயாமல்
ெகான்றவன்தாேன. 5 ஒருவன் வறகுெவட்ட
மற்ெறாருவனுடன் காட்டிற்குப்ேபாய்,
மரத்ைத ெவட்டத் தன் ைகயலிருந்த
ேகாடரிைய ஓங்கும்ேபாது, இரும்பானது
காம்ைபவ ட்டுக் கழன்று மற்றவன்ேமல்
பட்டதனால் அவன் இறந்துேபானால்,
6 இரத்தப்பழிக்காரன் தன் மனம்
எரியும்ேபாது ெகாைலெசய்தவைன வழி
தூரமாயருக்க றதனாேல பன்ெதாடர்ந்து
ப டித்து, அவைனக் ெகான்றுேபாடாதபடி,
இவன் அந்தப் பட்டணங்கள் ஒன்றல்
ஓடிப்ேபாய் உய ேராடிருப்பானாக; இவன்
அவைன முன்ேன பைகக்காததனால்,
இவன்ேமல்சாவுக்கானகுற்றம்சுமரவல்ைல.
7 இதனிமித்தம் மூன்று பட்டணங்கைள
உனக்காகப் ப ரித்துைவக்கக்கடவாய் என்று
நான் உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன். 8 “நீ
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல்
அன்புெசலுத்த , எந்நாளும் அவர் வழிகளில்
நடப்பதற்காக, இன்று நான் உனக்குக்
கற்ப க்க ற இந்த எல்லாக் கற்பைனகைளயும்
ைகக்ெகாண்டு அதன்படி ெசய்து,
9 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்தபடிேய,
அவர் உன் எல்ைலைய வஸ்தாரமாக்க ,
உன் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்று ெசான்ன ேதசம் முழுவைதயும்
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உனக்குக் ெகாடுத்தால், 10 அப்ெபாழுது
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும் உன் ேதசத்தல்
குற்றமில்லாதஇரத்தம் ச ந்தப்படுக றதனால்
உன்ேமல் இரத்தப்பழி சுமராதபடி, இந்த
மூன்று பட்டணங்களும் அல்லாமல் இன்னும்
மூன்று பட்டணங்கைள ஏற்படுத்தக்கடவாய்.
11 “ஒருவன் பறெனாருவைனப் பைகத்து,
அவனுக்கு மைறந்தருந்து, அவனுக்கு
வேராதமாக எழும்ப , அவன் சாகும்படி
அவைன அடித்து, இந்தப் பட்டணங்களில்
ஒன்றல் ஓடிப்ேபாயருப்பானாகல்,
12 அந்தப் பட்டணத்தன் மூப்பர்கள் ஆள்
அனுப்ப , அங்ேகயருந்து அவைனக்
ெகாண்டுவரும்படி ெசய்து, அவன் சாகும்படி
அவைன இரத்தப்பழி வாங்குகறவன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கக்கடவர்கள்.
13 உன் கண் அவனுக்கு இரங்கேவண்டாம்;
குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிைய இஸ்ரேவைல
வ ட்டு வலக்குவாயாக; அப்ெபாழுது நீ
நன்றாயருப்பாய். 14 “உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கும் ேதசத்தல்உன்னிடத்தலிருக்கும்
காணியாட்ச ய ேல முன்ேனார்கள்
குறத்தருக்க ற ப றனுைடய எல்ைலைய
எடுத்துப்ேபாடாேத.

சாட்ச கள்
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15 “ஒருவன் எந்த அக்க ரமத்ைதயாவது
எந்தப் பாவத்ைதயாவது ெசய்தான் என்று
ெசால்லப்பட்டால், ஒேர சாட்ச யனால்
நயாயந்தீர்க்கக்கூடாது; இரண்டு மூன்று
சாட்ச களுைடய வாக்கனாேல காரியம்
நரூப க்கப்படேவண்டும். 16 ஒருவன்ேமல்
ஒரு குற்றத்ைதச் சுமத்தும்படி, ஒரு
ெபாய்ச்சாட்ச க்காரன் அவன்ேமல் சாட்ச
ெசால்ல எழும்பனால், 17 வழக்காடுக ற
இருவரும் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அக்காலத்தல் இருக்கும் ஆசாரியர்களுக்கும்
நயாயாத பத களுக்கும் முன்பாக
வந்து நற்பார்களாக. 18 அப்ெபாழுது
நயாயாத பத கள் நன்றாக வ சாரைண
ெசய்யக்கடவர்கள்; சாட்ச கள்ளச்சாட்ச
என்றும், தன் சேகாதரன்ேமல்அபாண்டமாகக்
குற்றம்சுமத்தனான் என்றும் கண்டால்,
19 அவன் தன் சேகாதரனுக்குச்
ெசய்ய நைனத்தபடிேய அவனுக்குச்
ெசய்யக்கடவீர்கள்; இவ்வதமாகத் தீைமைய
உன் நடுவலிருந்து வலக்குவாயாக.
20 மற்றவர்களும் அைதக் ேகட்டுப் பயந்து,
இனி உங்களுக்குள்ேள அப்படிப்பட்ட
தீைமையச் ெசய்யாதருப்பார்கள். 21 உன்
கண் அவனுக்கு இரங்கேவண்டாம்;
ஜீவனுக்கு ஜீவன், கண்ணுக்குக் கண்,
பல்லுக்குப் பல், ைகக்குக் ைக, காலுக்குக்
கால்ெகாடுக்கப்படேவண்டும்.
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அத்த யாயம் 20
ேபாருக்குச்ெசல்லுதல்

1 “நீ உன் எத ரிகளுக்கு எத ராக
ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாது,
குதைரகைளயும், இரதங்கைளயும்,
உன்ைனவட ெபரிய கூட்டமாக ய
மக்கைளயும் கண்டால், அவர்களுக்குப்
பயப்படாேத; உன்ைன எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உன்னுடன்
இருக்கறார். 2 நீங்கள்ேபார்ெசய்யத்
துவங்கும்ேபாது, ஆசாரியன் ேசர்ந்து வந்து,
மக்களிடத்தல் ேபச : 3 இஸ்ரேவலர்கேள,
ேகளுங்கள்; இன்று உங்கள் எத ரிகளுடன்
ேபார்ெசய்யப் ேபாக றீர்கள்; உங்கள்
இருதயம் வருந்தேவண்டாம்; நீங்கள்
அவர்கைளப்பார்த்துபயப்படவும்,கலங்கவும்,
தைகக்கவும் ேவண்டாம். 4 உங்களுக்காக
உங்கள் எத ரிகளுடன் ேபார்ெசய்யவும்
உங்கைள இரட்ச க்கவும் உங்களுடன்கூடப்
ேபாக றவர் உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா என்று ெசால்லேவண்டும்.
5 அன்றயும் அத பத கள் மக்கைள ேநாக்க :
புதுவீட்ைடக் கட்டி, அைத அர்ப்பணம்
ெசய்யாதருக்க றவன் எவேனா, அவன்
தன் வீட்டுக்குத் தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன்;
அவன் ேபாரிேல இறந்தால் ேவெறாருவன்
அைத அர்ப்பணம் ெசய்யேவண்டியதாகும்.
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6 த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நாட்டி, அைத
அனுபவயாதருக்க றவன் எவேனா, அவன்
தன் வீட்டுக்குத் தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன்;
அவன் ேபாரிேல இறந்தால் ேவெறாருவன்
அைத அனுபவக்கேவண்டியதாகும்.
7 ஒரு ெபண்ைணத் தனக்கு
ந ச்சயம் ெசய்துெகாண்டு, அவைளத்
தருமணம்ெசய்யாதருக்க றவன்
எவேனா, அவன் தன் வீட்டுக்குத்
தரும்ப ப்ேபாகக்கடவன்; அவன் ேபாரிேல
இறந்தால் ேவெறாருவன் அவைளத்
தருமணம்ெசய்ய ேவண்டியதாகும்
என்று ெசால்லேவண்டும். 8 பன்னும்
அத பத கள் மக்களுடேன ேபச : பயந்தவனும்
மிகவும் ெபலவீனமாயருக்க றவன்
எவேனா, அவன் தன் சேகாதரர்களின்
இருதயத்ைதத் தன் இருதயத்ைதப்ேபாலக்
கைரந்துேபாகச்ெசய்யாதபடி, தன்
வீட்டுக்குத் தரும்ப ப் ேபாகக்கடவன் என்று
ெசால்லேவண்டும். 9அதபத கள் மக்களுடன்
ேபச முடிந்தபன்பு, மக்கைள நடத்துவதற்கு
ேசைனத்தைலவைர நயமிக்கக்கடவர்கள்.
10 “நீ ஒரு பட்டணத்தன்ேமல் ேபார்ெசய்ய
ெநருங்கும்ேபாது, அந்தப் பட்டணத்தாருக்குச்
சமாதானம் கூறுவாயாக. 11 அவர்கள்
உனக்குச்சமாதானமானஉத்த ரவுெகாடுத்து,
வாசைலத் த றந்தால், அதலுள்ள மக்கள்
எல்ேலாரும் உனக்கு வரி கட்டுக றவர்களாக ,
உனக்கு ேவைல ெசய்யக்கடவர்கள்.



உபாகமம்அத்தயாயம் 20:12 civ உபாகமம்அத்தயாயம் 20:18

12 அவர்கள் உன்னுடன் சமாதானமாகாமல்,
உன்னுடன் ேபார் ெசய்வார்களானால்,
நீ அைத முற்றுைகய ட்டு, 13 உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா அைத உன்
ைகயல்ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது,அதலுள்ள
ஆண்கள் எல்ேலாைரயும் பட்டயத்தால்
ெவட்டி, 14ெபண்கைளயும்,குழந்ைதகைளயும்
மிருகஜீவன்கைளயும் மாத்த ரம் உய ேராேட
ைவத்து, பட்டணத்தலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
ெகாள்ைளய ட்டு, உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்த
உன் எத ரிகளின் ெகாள்ைளப்ெபாருைள
அனுபவப்பாயாக. 15 இந்த
மக்கைளச்ேசர்ந்த பட்டணங்களாய ராமல்,
உனக்கு ெவகுதூரத்தலிருக்கற
சகல பட்டணங்களுக்கும் இப்படிேய
ெசய்வாயாக. 16 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்க ற ஏத்தயர்கள், எேமாரியர்கள்,
கானானியர்கள், ெபரிச யர்கள்,
ஏவயர்கள், எபூசயர்கள் என்னும்
மக்களின் பட்டணங்களிேலமாத்த ரம்
உயருள்ளெதான்ைறயும் உய ேராேட
ைவக்காமல், 17 அவர்கைள உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய அழிக்கக்கடவாய்.
18 அவர்கள் தங்கள் ெதய்வங்களுக்குச்
ெசய்க ற தங்களுைடய சகல
அருவருப்புகளின்படிேய நீங்களும் ெசய்ய
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உங்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடாமலும், நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்யாமலும்
இருக்க இப்படிச் ெசய்யேவண்டும். 19 “நீ
ஒரு பட்டணத்தன்ேமல் ேபார்ெசய்து
அைதப் ப டிக்க அேநகநாட்கள்
முற்றுைகய ட்டிருக்கும்ேபாது, நீ ேகாடரிைய
ஓங்க , அதன் மரங்கைள ெவட்டிச் ேசதம்
ெசய்யாேத அைவகளின் கனிைய நீ
சாப்ப டலாேம; ஆைகயால் உனக்குக்
ேகாட்ைடமதல் அைமக்க உதவும் என்று
அைவகைள ெவட்டாேத; ெவளியன்
மரங்கள் மனிதனுைடய உய ர்வாழ்வதற்கு
ஏற்றைவகள். 20 சாப்படுவதற்ேகற்ற
கனிெகாடாத மரம் என்று நீ அற ந்தருக்க ற
மரங்கைள மாத்த ரம் ெவட்டி அழித்து,
உன்ேனாடு ேபார்ெசய்க ற பட்டணம்
ப டிபடும்வைர அதற்கு எத ராகக்
ேகாட்ைடமதல் ேபாடலாம்.

அத்த யாயம் 21
ெகாைலக்கானபரிகாரம்

1 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும் ேதசத்தல்,
ெகாைல ெசய்யப்பட்டுக்க டக்க ற ஒருவைன
ெவளிய ேல கண்டு, அவைனக் ெகான்றவன்
யார் என்று ெதரியாதருந்தால், 2 உன்
மூப்பர்களும் உன் நயாயாத பத களும்
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புறப்பட்டுப்ேபாய், ெகாைல ெசய்யப்
பட்டவைனச் சுற்றலும் இருக்கும்
பட்டணங்கள்வைர அளப்பார்களாக.
3 ெகாைலெசய்யப்பட்டவனுக்குச்
சமீபமான பட்டணத்து மூப்பர்கள்,
ேவைலயல் பண்படாததும் நுகத்தடியல்
பைணக்கப்படாததுமான ஒரு க டாரிையப்
ப டித்து, 4 உழுது வைதயாத தரிசான
பள்ளத்தாக்க ேல அைதக் ெகாண்டுேபாய்,
அந்தப் பள்ளத்தாக்க ேல அதன்
தைலைய ெவட்டிப்ேபாடேவண்டும்.
5 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தமக்கு
ஆராதைன ெசய்யவும் ெயேகாவாவுைடய
நாமத்த ேல ஆசீர்வத க்கவும் ேலவயன்
மகன்களாகய ஆசாரியர்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டதால், அவர்களும்
அச்சமயத்தல் வந்தருக்கேவண்டும்;
அவர்கள் வாக்கன்படிேய எல்லா
வழக்கும் எல்லாக் காய பாத ப்புகளும்
தீர்மானிக்கப்படேவண்டும். 6ெகாைலெசய்யப்பட்டவனுக்குச்
சமீபமான பட்டணத்தன் மூப்பர்கள்
எல்ேலாரும் பள்ளத்தாக்க ேல தைல
ெவட்டப்பட்ட க டாரியன்ேமல் தங்கள்
ைககைளக் கழுவ : 7 எங்கள் ைககள்
அந்த இரத்தத்ைதச் ச ந்தனதும் இல்ைல,
எங்கள் கண்கள் அைதக் கண்டதும் இல்ைல;
8 ெயேகாவாேவ, நீர் மீட்டுக்ெகாண்ட
உமது மக்களாகய இஸ்ரேவலின்ேமல்
குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிையச்
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சுமத்தாமல், உமது மக்களாகய
இஸ்ரேவலின்ேமல் கருைபயுள்ளவராயரும்
என்று ெசால்வார்களாக; அப்ெபாழுது
இரத்தப்பழி அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும்.
9 இப்படிக் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குச்
ெசம்ைமயானைத நீ ெசய்வாயாகல்,
குற்றமில்லாத இரத்தப்பழிைய உன்
நடுவலிருந்துவலக்க ப்ேபாடுவாய்.

சைறப டிக்கப்பட்ட ெபண்ைணத்
தருமணம்ெசய்தல்

10 “நீ உன் எத ரிகளுக்கு எத ராக
ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டு, உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா அவர்கைள உன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்க றதனால், அவர்கைளச்
சைறப டித்துவந்து, 11 சைறகளில்
அழகான ஒரு ெபண்ைணக்கண்டு,
அவைள தருமணம்ெசய்ய வரும்ப ,
12 அவைள உன் வீட்டிற்குள்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாவாயானால்,
அவள் தன் தைலையச் சைரத்து, தன்
நகங்கைள ெவட்டி, 13 தன் சைறயருப்பன்
ஆைடையயும் நீக்க , உன் வீட்டிலிருந்து, ஒரு
மாதம்வைர தன் தகப்பைனயும் தாையயும்
நைனத்துத் துக்கம்ெகாண்டாடக்கடவள்;
அதன்பன்பு நீ அவளுடன் ேசர்ந்து,
அவளுக்குக் கணவனாயரு, அவள் உனக்கு
மைனவயாயருப்பாள். 14 அவள்ேமல்
உனக்குப் ப ரியமில்லாமற்ேபானால், நீ
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அவைளப் பணத்தற்குவற்காமல்,அவைளத்
தன்வருப்பப்படி ேபாகவ டலாம்; நீ அவைளத்
தாழ்ைமப்படுத்தனதனால் அவளாேல
ஆதாயம்ெபறும்படி ேதடேவண்டாம்.
முதற்ப றந்தவனின்உரிைம

15 “இரண்டு மைனவகைளயுைடய
ஒருவன், ஒருத்தயன்ேமல் வருப்பமாகவும்
மற்றவள்ேமல் ெவறுப்பாகவும் இருக்க,
இருவரும் அவனுக்குப் பள்ைளகைளப்
ெபற்றார்கேளயாகல், முதற்ப றந்தவன்
ெவறுக்கப்பட்டவளின் மகனானாலும்,
16 தகப்பன் தனக்கு உண்டான ெசாத்ைதத்
தன் பள்ைளகளுக்குப் பங்கடும்
நாளில், ெவறுக்கப்பட்டவளிடத்தல்
ப றந்த முதற்ேபறானவனுக்கு
மூத்தமகனின் உரிைமையக்
ெகாடுக்கேவண்டுேமயல்லாமல்,
வரும்பப்பட்டவளிடத்தல் ப றந்தவனுக்குக்
ெகாடுக்கக்கூடாது. 17ெவறுக்கப்பட்டவளிடத்தல்
ப றந்தவைன மூத்தமகனாக அங்கீகரித்து,
தனக்கு உண்டான ெசாத்துக்களிெலல்லாம்
இரண்டு பங்ைக அவனுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்; அவன் தன்
தகப்பனுைடய முதற்ெபலன், மூத்தமகனின்
உரிைமஅவனுக்ேகஉரியது.
அடங்காத மகன்

18 “தன் தகப்பனுைடய ெசால்ைலயும்,
தாயனுைடய ெசால்ைலயும் ேகளாமலும்,
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அவர்களால் தண்டிக்கப்பட்டும்,
அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியாமலும்,
அடங்காமலும் ேபாக ற மகன் ஒருவனுக்கு
இருந்தால், 19 அவனுைடய தகப்பனும்
தாயும் அவைனப் ப டித்து, அப்பட்டணத்தன்
மூப்பர்களிடத்த ற்கும், அவ்வடத்து
வாசலுக்கும் அவைனக் ெகாண்டுேபாய்:
20எங்கள்மகனாகயஇவன்அடங்காதவனாக
இருக்க றான்; எங்கள் ெசால்ைலக்
ேகளாமலும்; ெபருந்தீனிக்காரனும்
குடிகாரனுமாயருக்க றான் என்று
பட்டணத்தன் மூப்பர்கேளாடு
ெசால்லுவார்களாக. 21 அப்ெபாழுது அவன்
சாகும்படி அந்தப் பட்டணத்து மனிதர்கள்
எல்ேலாரும்அவன்ேமல்கல்ெலறவார்களாக;
இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவலிருந்து
வலக்க ப்ேபாடேவண்டும்; இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும்அைதக் ேகட்டு பயப்படுவார்கள்.

ப ற சட்டங்கள்
22 “ெகாைலெசய்யப்பட ஒருவன்ேமல்

சாவுக்குப் பாத்த ரமான பாவம்
உண்டாயருக்கஅவைனக்ெகாைலெசய்யும்படி
மரத்த ேல தூக்க ப்ேபாடுவாயானால்,
23 இரவ ேல அவன் உடைல மரத்த ேல
ெதாங்கவ டக்கூடாது; அந்த நாளிேலேய
அைத அடக்கம் ெசய்யேவண்டும்; தூக்கல்
ேபாடப்பட்டவன் ேதவனால் சப க்கப்பட்டவன்;
ஆைகயால் உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
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உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும் உன்
ேதசத்ைதக்கைறப்படுத்தாேத.

அத்த யாயம் 22
ஆண்-ெபண்உைட

1 “உன்சேகாதரனுைடயமாடாவதுஆடாவது
வழிதப்ப ப்ேபாக றைத நீ கண்டால், அைதக்
காணாதவன்ேபால் இருக்காமல், அைத உன்
சேகாதரனிடத்த ற்குத் தருப்ப க்ெகாண்டு
ேபாகக்கடவாய். 2 உன் சேகாதரன்
உனக்குச் சமீபமாய ராமலும், உனக்கு
அறமுகமாய ராமலும் இருந்தால், நீ அைத
உன் வீட்டிற்குக் ெகாண்டுேபாய், அைத உன்
சேகாதரன் ேதடிவரும்வைர உன்னிடத்த ேல
ைவத்து, அவனுக்குத் தரும்பக்
ெகாடுக்கக்கடவாய். 3அப்படிேய அவனுைடய
கழுைதையக்குறத்தும் ெசய்யக்கடவாய்;
அவன் உைடையக்குறத்தும்
அப்படிேய ெசய்யக்கடவாய்;
உன் சேகாதரனிடத்தலிருந்து
காணாமற்ேபானைவகளில் எைதயாகலும்
கண்டுபடித்தாயானால் அப்படிேய
ெசய்யக்கடவாய்; அைவகைள நீ
காணாதவன் ேபால் வ ட்டுப்ேபாகக்கூடாது.
4 “உன் சேகாதரனுைடய கழுைதயாவது
அவனுைடய மாடாவது வழிய ேல
வழுந்துக டக்க றைத நீ கண்டால்,
அைதக் காணாதவன்ேபால
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வ ட்டுப்ேபாகாமல், அவனுடன்கூட அைதத்
தூக்கெயடுத்துவடுவாயாக. 5 “ஆண்களின்
உைடகைள ெபண்கள் அணியக்கூடாது,
ெபண்களின் உைடகைள ஆண்கள்
அணியக்கூடாது; அப்படிச் ெசய்க றவர்கள்
எல்ேலாரும் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பானவர்கள்.
6 “வழியருேக ஒரு மரத்த ேலா தைரய ேலா
குஞ்சுகளாவது முட்ைடகளாவது உள்ள ஒரு
குருவக்கூட்ைட நீ பார்க்கும்ேபாது, தாயானது
குஞ்சுகளின் ேமலாவது முட்ைடகளின்
ேமலாவது அைடகாத்துக்ெகாண்டிருந்தால்,
நீ குஞ்சுகளுடன் தாையயும் ப டிக்கக்கூடாது.
7தாையப் ேபாகவ ட்டு, குஞ்சுகைள மாத்த ரம்
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்; அப்ெபாழுது
நீ நன்றாயருப்பாய்; உன் நாட்களும்
நீடித்தருக்கும். 8 “நீ புது வீட்ைடக்
கட்டினால், ஒருவன் அதன் மாடியலிருந்து
வழுகறதனாேல, நீ இரத்தப்பழிைய உன்
வீட்டின்ேமல் சுமத்த க்ெகாள்ளாமலிருக்க,
அதற்குக் ைகப்ப டிச் சுவைரக் கட்டேவண்டும்.
9 “உன்த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ேலபலவதமான
வைதைய வைதக்காேத; இப்படிச்
ெசய்தால் நீ வைதத்த வைதகளின்
பயைரயும், த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தன்
பலைனயும் தீட்டுப்படுத்துவாய்*.
10 மாட்ைடயும், கழுைதையயும் இைணத்து

* அத்த யாயம் 22:9 22:9 இந்த நலத்தல் வளர்ந்தைத
ஆலயத்த ற்குெகாண்டுவரேவண்டும்



உபாகமம்அத்தயாயம் 22:11 cxii உபாகமம்அத்தயாயம் 22:17

உழாதருப்பாயாக. 11 ஆட்டுேராமமும்
பஞ்சுநூலும் கலந்த ஆைடைய அணியாேத.
12 “நீ அணிந்துெகாள்க ற உன்
ேமல்சட்ைடயன் நான்கு ஓரங்களிலும்
ெதாங்கல்கைளஉண்டாக்குவாயாக.

தருமணச்சட்டங்கள்
13 “ஒரு ெபண்ைணத் தருமணம்ெசய்த

ஒருவன் அவளிடத்தல் உறவுெகாண்ட
பன்பு அவைள ெவறுத்து: 14 நான்
இந்தப் ெபண்ைணத் தருமணம்ெசய்து,
அவளிடத்தல் உறவுெகாண்டேபாது
கன்னித்தன்ைமையக் காணவல்ைல என்று
அவள் ேமல் குற்றம் சுமத்த , அவளுக்கு
அவதூறு உண்டாக்கனால்; 15 அந்தப்
ெபண்ணின் தகப்பனும் தாயும் அவளுைடய
கன்னித்தன்ைமயன் அைடயாளத்ைதப்
பட்டணத்து வாசலிலுள்ள மூப்பர்களிடத்தல்
ெகாண்டுவரக்கடவர்கள். 16 அங்ேக அந்தப்
ெபண்ணின் தகப்பன்: என் மகைள இந்த
மனிதனுக்கு மைனவயாகக் ெகாடுத்ேதன்,
இவன் அவைள ெவறுத்து, 17 நான்
உன் மகளிடத்தல் கன்னித்தன்ைமையக்
காணவல்ைலெயன்று அவள்ேமல்
குற்றம் சுமத்துகறான்; என் மகளுைடய
கன்னித்தன்ைமயன் அைடயாளம் இங்ேக
இருக்க றது என்று மூப்பர்களிடத்தல்
ெசால்வானாக; பன்பு பட்டணத்து
மூப்பர்களுக்கு முன்பாக அந்த ஆைடைய
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வ ரிக்கக்கடவர்கள். 18 அப்ெபாழுது
அந்தப் பட்டணத்து மூப்பர்கள் அந்த
மனிதைனப் ப டித்து, அவைனத்
தண்டித்து, 19 அவன் இஸ்ரேவலில் ஒரு
கன்னிைய அவதூறுெசய்ததால், அவன்
ைகயலிருந்து நூறு ெவள்ளிக்காைச
அபராதமாக வாங்க , ெபண்ணின்
தகப்பனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்;
அவேளா அவனுக்கு மைனவயாயருக்க
ேவண்டும்; அவன் தான் உயருள்ளவைர
அவைளத் தள்ளிவ டக்கூடாது. 20 அந்தப்
ெபண்ணிடத்தல் கன்னித்தன்ைம
காணப்படவல்ைலெயன்னும் குற்றச்சாட்டு
நரூப க்கப்பட்டால், 21 அந்தப் ெபண்ைண
அவள் தகப்பனுைடய வீட்டுவாசலுக்கு
முன்பாகக் ெகாண்டுவந்து, அவள்
இஸ்ரேவலில் மதெகட்ட காரியத்ைதச்
ெசய்து, தன் தகப்பன் வீட்டில்†

ேவச த்தனம்ெசய்ததால், அவளுைடய
பட்டணத்து மனிதர்கள் அவைளக்
கல்ெலற ந்து ெகால்லக்கடவர்கள்;
இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவலிருந்து
வலக்குவாயாக. 22 “ஆணுக்கு
தருமணம்ெசய்யப்பட்ட ெபண்ணுடன்
ஒருவன்உறவுெகாள்வதுகண்டுபடிக்கப்பட்டால்,
அந்தப் ெபண்ணுடன் உறவுெகாண்ட
மனிதனும் அந்த ெபண்ணும் இருவரும்

† அத்த யாயம் 22:21 22:21 தன்தகப்பனுைடய பார்ைவயல்
இருந்த ேபாதும்ெசய்ததால்.
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சாகேவண்டும்; இப்படிேய தீைமைய
இஸ்ரேவலிலிருந்து வலக்குவாயாக.
23 “கன்னிைகயான ஒரு ெபண்
ஒருவனுக்கு நயமிக்கப்பட்டிருக்கும்ேபாது,
மற்ெறாருவன் அவைள ஊருக்குள்ேள
கண்டு, அவளுடன் உறவுெகாண்டால்,
24 அப்ெபாழுது அந்தப் ெபண்
ஊருக்குள்ளிருந்தும் கூச்சலிடாததனாலும்,
அந்த மனிதன் பறனுைடய மைனவையக்
கற்பழித்தபடியனாலும், இருவைரயும்
அந்தப் பட்டணத்து வாசலுக்குமுன்
ெகாண்டுேபாய், அவர்கள்ேமல் கல்ெலற ந்து
ெகால்லக்கடவீர்கள்; இப்படிேய தீைமைய
உன் நடுவலிருந்து வலக்குவாயாக.
25 “ஒருவனுக்கு ந ச்சய க்கப்பட்ட ெபண்ைண
ெவளிய ேல ஒருவன் கண்டு, அவைளப்
பலவந்தமாகப் ப டித்து, அவளுடன்
உறவுெகாண்டாேனயாகல், அவளுடன்
உறவுெகாண்ட மனிதன் மாத்த ரம்
சாகக்கடவன். 26 ெபண்ணுக்கு ஒன்றும்
ெசய்யக்கூடாது; ெபண்ணின்ேமல்
மரணத்தற்கு ஏதுவான குற்றம் இல்ைல;
இக்காரியம் ஒருவன் மற்ெறாருவன்ேமல்
எழும்ப அவைனக் ெகான்றதுேபால
இருக்க றது. 27ெவளிய ேலஅவன்அவைளக்
கண்டான்; ந ச்சய க்கப்பட்ட அந்தப் ெபண்
அச்சமயத்தல் கூக்குரலிட்டும் அவைளக்
காப்பாற்றுபவர்இல்லாமற்ேபானது.

28 “ந ச்சய க்கப்படாத கன்னிைகயாகய
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ஒரு ெபண்ைண ஒருவன் கண்டு, ைகையப்
ப டித்து அவளுடன் உறவுெகாள்ளும்ேபாது,
அவர்கள் கண்டுபடிக்கப்பட்டால்,
29 அவளுடன் உறவுெகாண்ட மனிதன்
ெபண்ணின் தகப்பனுக்கு ஐம்பது
ெவள்ளிக்காசுகைளக் ெகாடுக்கக்கடவன்;
அவன் அவைளக் கற்பழித்ததால், அவள்
அவனுக்கு மைனவயாக இருக்கேவண்டும்;
அவன் உயேராடிருக்கும்வைர அவைள
வவாகரத்து ெசய்யக்கூடாது. 30 “ஒருவனும்
தன் தகப்பனுைடய மைனவயுடன்‡

உறவுெகாள்ளக்கூடாது; தன் தகப்பன்
மானத்ைதஅவன்ெவளிப்படுத்தக்கூடாது.

அத்த யாயம் 23
சைபயன்ஒழுங்குகள்

1 “வைர நசுக்கப்பட்டவனும், ஆணுறுப்பு
ெவட்டப்பட்டவனும் ெயேகாவாவுைடய
சைபயல் ேசர்க்கப்படக்கூடாது.
2 “ேவச த்தனத்தனால் ப றந்த
பள்ைளயும் ெயேகாவாவுைடய சைபயல்
ேசர்க்கப்படக்கூடாது; அவனுக்குப்
பத்தாம் தைலமுைறயானவனும்
ெயேகாவாவுைடய சைபயல்
ேசர்க்கப்படக்கூடாது. 3 “அம்ேமானியனும்
ேமாவாப யனும் ெயேகாவாவுைடய
சைபயல் ேசர்க்கப்படக்கூடாது; பத்தாம்

‡ அத்த யாயம் 22:30 22:30 தகப்பனுைடய எந்த
மைனவயுடன்
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தைலமுைறயலும் என்ைறக்கும்
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய சைபயல்
ேசர்க்கப்படக்கூடாது. 4 நீங்கள்
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டு வருகற
வழிய ேல, அவர்கள் அப்பத்ேதாடும்,
தண்ணீேராடும் உங்களுக்கு எத ர்ெகாண்டு
வராததனாலும், உன்ைன சப க்கும்படியாக
ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவன் ஊராகய
ேபத்ேதாரிலிருந்த ேபேயாரின் மகன்
ப ேலயாமுக்குக் கூலி ேபச அவைன
அைழப்ப த்ததனாலும் இப்படிச்
ெசய்யேவண்டும். 5 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா ப ேலயாமுக்குச் ெசவெகாடுக்க
வருப்பமில்லாமல், உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உன்ேமல் அன்புெசலுத்தயதால்,
உன்ேதவனாகயெயேகாவாஅந்த சாபத்ைத
உனக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறச்ெசய்தார். 6 நீ
உயருள்ளவைர அவர்களுக்கு ஒருேபாதும்
சமாதானத்ைதயும் நன்ைமையயும்
ெசய்யாேத. 7 “ஏேதாமியைன ெவறுக்காேத,
அவன் உன்னுைடய சேகாதரன்;
எக ப்தயைன ெவறுக்காேத, அவனுைடய
ேதசத்த ேல நீ அந்நயனாக இருந்தாய்.
8 மூன்றாம் தைலமுைறயல் அவர்களுக்குப்
ப றந்த பள்ைளகள் ெயேகாவாவுைடய
சைபயல்ேசர்க்கப்படலாம்.

முகாமிற்குள்அசுத்தம்
9 “நீ பைடெயடுத்து உன்னுைடய
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எத ரிகளுக்கு வ ேராதமாகப் புறப்படும்ேபாது,
தீைமயான காரியங்கள் எல்லாவற்றற்கும்
வலகயருப்பாயாக. 10 இரவு ேநரத்தல்
வந்துெவளிேயறயதால்அசுத்தமாயருக்க ற
ஒருவன் உங்களுக்குள் இருந்தால், அவன்
முகாமிற்கு ெவளிேய ேபாய், முகாமிற்குள்
வராமல், 11 மாைலயல் தண்ணீரில் குளித்து,
சூரியன் மைறயும்ேபாது முகாமிற்குள்
வரக்கடவன். 12 “உன் மலம் கழிக்கும் இடம்
முகாமிற்கு ெவளிேய இருக்கேவண்டும்.
13 உன் ஆயுதங்களுடன் ஒரு சறுேகாலும்
உன்னிடத்தல் இருக்கேவண்டும்; நீ மலம்
கழிக்கும்ேபாது, அந்தக் ேகாலினால்
மண்ைணத் ேதாண்டி, உன்னிலிருந்து
கழிந்துேபானைத மூடிப்ேபாடேவண்டும்.
14 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
இரட்ச க்கவும், உன் எத ரிகைள உனக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கவும், உன் முகாமிற்குள்ேள
உலாவக்ெகாண்டிருக்க றார்; ஆைகயால்,
அவர் உன்னிடத்தல் அசுத்தமான
காரியத்ைதக் கண்டு, உன்ைனவட்டுப்
ேபாகாமலிருக்க, உன்னுைடய முகாம்
சுத்தமாயருக்கக்கடவது.

பல்ேவறுசட்டங்கள்
15 “தன் எஜமானுக்குத் தப்ப

உன்னிடத்த ற்கு வந்த ேவைலக்காரைன
அவனுைடய எஜமான் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடாேத. 16 அவன் உனக்கு
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இருக்கற உன் வாசல்கள் ஒன்ற ேல
தனக்கு வருப்பமான இடத்ைதத்
ெதரிந்துெகாண்டு, அத ேல உன்னுடேன
இருப்பானாக; அவைன ஒடுக்கேவண்டாம்.
17 “இஸ்ரேவலின் மகள்களில்
ஒருத்தயும் ேவசயாயருக்கக்கூடாது;
இஸ்ரேவலின் மகன்களில் ஒருவனும்
ஆண்புணர்ச்ச க்காரனாக* இருக்கக்கூடாது.
18ேவச ப்பணத்ைதயும்,ஆண்புணர்ச்ச க்காரனின்
பணத்ைதயும்எந்தப்ெபாருத்தைனயனாலாகலும்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ேல ெகாண்டுவராேத;
அைவகள் இரண்டும் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பானைவகள்.
19 “கடனாகக் ெகாடுக்க ற பணத்தற்கும்,
ஆகாரத்த ற்கும், கடனாகக் ெகாடுக்க ற
ேவேற எந்தப் ெபாருளுக்கும், உன்
சேகாதரனுைடய ைகயல் வட்டிவாங்காேத.
20 அந்நயன் ைகயல் நீ வட்டிவாங்கலாம்;
நீ ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தல்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா நீ
ைகய ட்டுச்ெசய்யும் ேவைலயெலல்லாம்
உன்ைன ஆசீர்வத க்க உன் சேகாதரன்
ைகய ேல வட்டிவாங்காேத. 21 “நீ
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
ெபாருத்தைன ெசய்தருந்தால், அைதச்
ெசலுத்தத் தாமதம்ெசய்யாேத; உன்

* அத்த யாயம் 23:17 23:17 ேதவதாச யாக இருக்கக்கூடாது
ேலவ 19:29.
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ேதவனாகய ெயேகாவா அைத
ந ச்சயமாக உன் ைகயல் ேகட்பார்;
அது உனக்குப் பாவமாகும். 22 நீ
ெபாருத்தைன ெசய்யாமலிருந்தால்,
உன்ேமல் பாவம்இல்ைல. 23உன்வாயனால்
ெசான்னைத நைறேவற்றேவண்டும்;
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு உன்
வாயனால் நீ ெபாருத்தைனெசய்து
ெசான்ன உற்சாகபலிையச் ெசலுத்த த்
தீர்ப்பாயாக. 24 “நீ ப றனுைடய
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தல் நுைழந்தால்,
உன் ஆைசதீர த ராட்ைசப்பழங்கைளத்
தருப்தயாக சாப்ப டலாம்; உன் கூைடய ேல
ஒன்றும் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கூடாது.
25 ப றனுைடய வைளச்சலில் நுைழந்தால்,
உன் ைகயனால் கத ர்கைளப் பற க்கலாம்;
நீ அந்த வைளச்சலில் அரிவாைளப்
பயன்படுத்தக்கூடாது.

அத்த யாயம் 24
வவாகரத்து

1 “ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணத் தருமணம்
ெசய்துெகாண்டபன்பு, அவளிடத்தல்
ெவட்கக்ேகடான காரியத்ைதக் கண்டு,
அவள்ேமல் ப ரியமற்றவனானால், அவன்
வவாகரத்தன்கடிதத்ைதஎழுத ,அவளுைடய
ைகய ேல ெகாடுத்து, அவைளத் தன்
வீட்டிலிருந்து அனுப்பவ டலாம். 2 அவள்
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அவனுைடய வீட்ைடவ ட்டுப் ேபானபன்பு,
ேவெறாருவனுக்கு மைனவயாகலாம்.
3 அந்த இரண்டாம் கணவனும் அவைள
ெவறுத்து, வவாகரத்தன் கடிதத்ைத எழுத ,
அவளுைடய ைகய ேல ெகாடுத்து, அவைளத்
தன் வீட்டிலிருந்து அனுப்பவ ட்டாலும்,
அவைளத் தருமணம்ெசய்த அந்த
இரண்டாம் கணவன் இறந்துேபானாலும்,
4 அவள் தீட்டுப்பட்டபடியனால், அவைள
வவாகரத்து ெசய்த அவளுைடய
முந்தன கணவன் தரும்பவும் அவைள
மைனவயாகச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளக்கூடாது;
அது ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
அருவருப்பானது; உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கும் ேதசத்தன்ேமல் பாவத்ைத
வரச்ெசய்யாேத. 5 “ஒருவன்ஒருெபண்ைணப்
புத தாகத் தருமணம்ெசய்தருந்தால்,
அவன் ேபாருக்குப் புறப்படேவண்டாம்;
அவன்ேமல் எந்தெவாரு ேவைலையயும்
சுமத்தேவண்டாம்; அவன் ஒரு
வருடம்வைர தன் வீட்டில் தன் வருப்பப்படி
இருந்து, தான் தருமணம்ெசய்த
ெபண்ைணச் சந்ேதாஷப்படுத்துவானாக.
6 “மாவைரக்கும் அடிக்கல்ைலயாவது
அதன் ேமற்கல்ைலயாவது ஒருவரும்
அைடமானமாக வாங்கக்கூடாது; அது
ஜீவைன அடகு வாங்குவதுேபாலாகும்.
7 “தன் சேகாதரர்களாகய இஸ்ரேவல்
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மக்களில் ஒருவைனத் தருடி, அதனால்
ஆதாயத்துக்காக அவைன வற்றுப்ேபாட்ட
ஒருவன் அகப்பட்டால், அந்தத்
தருடன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்;
இப்படிேய தீைமைய உன் நடுவலிருந்து
வலக்குவாயாக. 8 “ெதாழுேநாையக்குறத்து
ேலவயர்களாகய ஆசாரியர்கள்
உங்களுக்குப் ேபாத க்கும் யாைவயும்
கவனித்துச் ெசய்யும்படி மிகவும்
எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்; நான்
அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
ெசய்யக் கவனமாயருப்பீர்களாக.
9 நீங்கள் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டு
வருகற வழிய ேல உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவா மிரியாமுக்குச் ெசய்தைத
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். 10 “ப றனுக்கு
நீ ஏதாகலும் கடனாகக் ெகாடுத்தால்,
அவன் ெகாடுக்கும் அடைக வாங்க நீ
அவன் வீட்டிற்குள் நுைழயேவண்டாம்.
11 ெவளிேய ந ற்பாயாக; கடன்
வாங்கனவன் அந்த அடைக ெவளிேய
உன்னிடத்தல் ெகாண்டுவருவானாக.
12 அவன் ஏைழயாயருந்தால், நீ
அவனுைடய அடைக ைவத்துக்ெகாண்டு
தூங்காமல், 13 அவன் தன் ஆைடையப்
ேபாட்டுப் படுத்துக்ெகாண்டு, உன்ைன
ஆசீர்வத க்கும்படி, ெபாழுதுேபாகும்ேபாது,
தரும்ப அந்த அடைக அவனுக்குக்
ெகாடுத்துவ டேவண்டும்; அது உன்
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ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
உனக்கு நீதயாயருக்கும். 14 “உன்
சேகாதரர்களிலும், உன் ேதசத்தன்
வாசல்களிலுள்ள அந்நயரிலும்
ஏைழயும் எளிைமயுமான கூலிக்காரைன
ஒடுக்காேத. 15 அவன் ேவைலெசய்த
நாளிேலேய, ெபாழுதுேபாகுமுன்ேன,
அவனுைடய கூலிைய அவனுக்குக்
ெகாடுத்துவ டேவண்டும்; அவன் ஏைழயும்
அதன்ேமல் ஆவலுமாயருக்க றான்;
அைதக் ெகாடுக்காவ ட்டால் அவன்
உன்ைனக்குறத்துக் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க முைறயடுவான்; அது
உனக்குப் பாவமாயருக்கும்.
16 “பள்ைளகளுக்காகப் ெபற்ேறார்களும்,
ெபற்ேறார்களுக்காகப் பள்ைளகளும்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டாம்; அவனவன்
ெசய்த பாவத்த ற்காக அவனவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 17 “நீ
அந்நயனுைடய நயாயத்ைதயும்
த க்கற்ற பள்ைளயன் நயாயத்ைதயும்
புரட்டாமலும், வதைவயன் உைடைய
அடகாக வாங்காமலும் இருந்து, 18 நீ
எக ப்த ேல அடிைமயாயருந்தைதயும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
அங்ேகயருந்து மீட்டுக்ெகாண்டுவந்தைதயும்
நைனப்பாயாக; ஆைகயால்,
இப்படிச் ெசய்யும்படி நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுக ேறன். 19 “நீ உன்
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பயைர அறுக்கும்ேபாது உன் வயலிேல
ஒரு அரிக்கட்ைட மறதயாக ைவத்து
வந்தாயானால், அைத எடுத்துவர
தரும்ப ப் ேபாகேவண்டாம்; உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா நீ ெசய்யும்
ேவைலகைளெயல்லாம் ஆசீர்வத ப்பதற்காக,
அைதப் பரேதச க்கும் த க்கற்ற பள்ைளக்கும்
வதைவக்கும் வ ட்டுவடுவாயாக. 20 நீ
உன் ஒலிவமரத்ைத உத ர்த்துவ ட்ட பன்பு,
ெகாம்ப ேல வடுபட்டைதப் பற க்கும்படி
தரும்ப ப் ேபாகேவண்டாம்; அைத
அந்நயனுக்கும், த க்கற்ற பள்ைளக்கும்,
வதைவக்கும் வ ட்டுவடுவாயாக; 21 நீ
உன் த ராட்ைசப்பழங்கைள அறுத்த
பன்பு, மறுபடியும் அைத அறுக்கத்
தரும்ப ப்ேபாகேவண்டாம்; அைத
அந்நயனுக்கும், த க்கற்ற பள்ைளக்கும்,
வதைவக்கும் வ ட்டுவடுவாயாக. 22 நீ
எக ப்த ேல அடிைமயாயருந்தைத
நைனப்பாயாக; ஆைகயால்,
இப்படிச் ெசய்யும்படி நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுக ேறன்.

அத்த யாயம் 25
சேகாதரனின் மைனவையத் தருமணம்

ெசய்தல்
1 “மனிதர்களுக்குள்ேள வழக்கு

இருந்தால், அவர்கள் நயாயம்
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வசாரிக்கப்பட நீத மன்றத்த ற்கு வந்தால்,
நயாயாத பத கள் நீத மாைன நீத மான்
என்றும் குற்றவாளிையக் குற்றவாளி
என்றும் நயாயம் தீர்க்கேவண்டும்.
2 குற்றவாளி அடிக்கப்பட தண்டைன
ெபற்றால், நயாயாத பத அவைனக்
கீேழ படுக்கச்ெசய்து, அவன்
குற்றத்த ற்குத்தக்கதாகத் தனக்கு முன்பாகக்
கணக்கன்படி அவைன அடிப்ப க்கக்கடவன்.
3 அவைன நாற்பது அடிகள்வைரக்கும்
அடிக்கலாம்; அவைன அதலும் அதகமாக
அடிக்க றதனால் உன் சேகாதரன் உன்
கண்களுக்கு முன்பாக அற்பமானவனாக
காணப்படுவான்; ஆதலால் அவைன
அதகமாக அடிக்கேவண்டாம். 4 “ேபாரடிக்க ற
மாட்ைட வாய் கட்டாேத. 5 “சேகாதரர்கள்
ஒன்றாகக் குடியருக்கும்ேபாது,
அவர்களில் ஒருவன் வாரிசு இல்லாமல்
இறந்தால், இறந்தவனுைடய மைனவ
ெவளியலிருக்கற அந்நயனுக்கு
மைனவயாகக்கூடாது; அவளுைடய
கணவனின் சேகாதரன் அவைளத்
தனக்கு மைனவயாகக் ெகாண்டு,
அவளிடத்தல் ேசர்ந்து, கணவனுைடய
சேகாதரன் ெசய்யேவண்டிய கடைமையச்
ெசய்யக்கடவன். 6 இறந்த சேகாதரனுைடய
ெபயர்இஸ்ரேவலில்மைறந்துேபாகாதருக்க,
அவன் ெபயைர அவள் ெபறும்
தைலமகனுக்கு ைவக்கேவண்டும். 7 அவன்
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தன் சேகாதரனுைடய மைனவையத்
தருமணம்ெசய்ய வருப்பமில்லாதருந்தால்,
அவன் சேகாதரனுைடய மைனவ
வாசலில் கூடிய மூப்பர்களிடத்த ற்குப்
ேபாய், என் கணவனுைடய சேகாதரன்
தன் சேகாதரனுைடய ெபயைர
இஸ்ரேவலில் நைலக்கச்ெசய்யமாட்ேடன்
என்கறான்; கணவனுைடய சேகாதரன்
ெசய்யேவண்டிய கடைமையச் ெசய்ய
அவன் வருப்பமில்லாதருக்க றான்
என்று ெசால்வாளாக. 8 அப்ெபாழுது
அந்தப் பட்டணத்து மூப்பர்கள் அவைன
அைழத்து அவனுடன் ேபச யும், அவன்
அவைளத் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள
எனக்குச் சம்மதமில்ைல என்று
ப டிவாதமாகச் ெசான்னால், 9 அவன்
சேகாதரனுைடய மைனவ மூப்பரின்
கண்களுக்கு முன்பாக அவனிடத்தல் வந்து,
அவன் காலிலிருக்கற காலணிையக்
கழற்ற , அவன் முகத்த ேல துப்ப , தன்
சேகாதரன் வீட்ைடக்கட்டாதவனுக்கு
இப்படிேய ெசய்யப்படேவண்டும் என்று
ெசால்லேவண்டும். 10 இஸ்ரேவலில்
அப்படிப்பட்டவன் வீடு, காலணி
கழற்ற ப்ேபாடப்பட்டவன் வீடு என்னப்படும்.
11 “இரண்டு கணவன்கள் ஒருவேராெடாருவர்
சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
ஒருவனுைடய மைனவ தன் கணவைன
அடிக்க றவன் ைகக்கு அவைனத்
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தப்புவ க்க வந்து, தன் ைகைய நீட்டி,
அடிக்க றவனுைடய உய ர்நாடிையப்
ப டித்ததுண்டானால்., 12அவளுைடய ைகைய
ெவட்டுவாயாக; உன் கண் அவளுக்கு
இரங்கேவண்டாம். 13 “உன் ைபய ேல
ெபரிதும் ச றதுமான பலவத நைறகற்கைள
ைவத்தருக்கேவண்டாம். 14 உன் வீட்டில்
ெபரிதும் ச றதுமான பலவத படிகைளயும்
ைவத்தருக்கேவண்டாம். 15உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக்ெகாடுக்கும் ேதசத்தல்
உன்நாட்கள் நீடித்தருப்பதற்காக,குைறயற்ற
சரியான நைறகல்லும், குைறயற்ற சரியான
படியும் உன்னிடத்தல் இருக்கேவண்டும்.
16இதுேபான்ற அநயாயத்ைதச் ெசய்க றவன்
எவனும் உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
அருவருப்பானவன். 17 “எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்டு வருகற வழிய ேல, அமேலக்கு
ேதவனுக்குப் பயப்படாமல் உனக்கு எத ராக
வந்து, 18 நீ இைளத்து ேசார்ந்தருக்கும்ேபாது,
பன்வருகற உன் முகாமிலுள்ள
பலவீனைரெயல்லாம் ெவட்டினான் என்பைத
நைனத்தரு. 19உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
நீ ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள உனக்குக்
ெகாடுக்கும் ேதசத்தன் சுற்றுப்புறத்தாராக ய
உன்னுைடய எத ரிகைளெயல்லாம்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா வலக்க ,
உன்ைன இைளப்பாறச்ெசய்யும்ேபாது, நீ
அமேலக்கயர்களின் ெபயர் வானத்தன்கீழ்
இராமல் அழித்துப்ேபாடுவாயாக; இைத
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மறக்கேவண்டாம்.

அத்த யாயம் 26
முதற்பலன்களும்தசமபாகங்களும்

1 “உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உனக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்தல் நீ ேபாய்ச் ேசர்ந்து, அைதக்
கட்டிக்ெகாண்டு அதல் குடியருக்கும்ேபாது,
2 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்
ெகாடுக்கும் உன் ேதசத்தல் நீ பய ரிடும்
நலத்தன் அறுவைடயெலல்லாம் முந்தன
பலைன எடுத்து, ஒரு கூைடய ேல ைவத்து,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தமது நாமம்
வளங்கும்படி ெதரிந்துெகாண்டிருக்கும்
இடத்த ற்குப் ேபாய், 3அந்நாட்களில்இருக்கும்
ஆசாரியனிடத்தல் ெசன்று, அவைன
ேநாக்க : ெயேகாவா எங்களுக்குக் ெகாடுக்க
நம்முைடய முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்த
ேதசத்தல் வந்து ேசர்ந்ேதன் என்று இன்று
உம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் அறக்ைகயடுக ேறன்
என்பாயாக. 4அப்ெபாழுதுஆசாரியன்அந்தக்
கூைடைய உன் ைகயலிருந்து வாங்க ,
அைத உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
பலிபீடத்த ற்கு முன்பாக ைவக்கக்கடவன்.
5 அப்ெபாழுது நீ உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் நன்று
அறக்ைகய ட்டுச் ெசால்லேவண்டியது
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என்னெவன்றால்: என் தகப்பன்
அழிவுக்கு ேநரான சீரியா ேதசத்தானாக
இருந்தான்; அவன் ெகாஞ்சம் மக்களுடன்
எக ப்த ற்குப் ேபாய், அவ்வடத்தல்
அந்நயனாகக் குடியருந்து, அங்ேக ெபரிய
பலத்த எண்ணிக்ைக மிகுந்த மக்கள்
கூட்டமானான். 6 எக ப்தயர்கள் எங்கைள
ஒடுக்க , எங்கைளச் சறுைமப்படுத்த ,
எங்கள்ேமல் கடினமான ேவைலையச்
சுமத்தனேபாது, 7 எங்கள் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்
கூப்ப ட்ேடாம்; ெயேகாவா எங்கள் சத்தத்ைதக்
ேகட்டு, எங்களுைடய சறுைமையயும்,
வருத்தத்ைதயும், ஒடுக்கத்ைதயும் பார்த்து,
8 எங்கைளப் பலத்த ைகயனாலும், ஓங்கய
புயத்தனாலும், மகா பயங்கரங்களினாலும்,
அைடயாளங்களினாலும்,அற்புதங்களினாலும்,
எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்து, 9 எங்கைள
இவ்வடத்த ற்கு அைழத்துவந்து, நல்ல
வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான ேதசமாக ய
இந்தத் ேதசத்ைத எங்களுக்குக் ெகாடுத்தார்.
10 இப்ெபாழுதும், இேதா, ெயேகாவாேவ,
ேதவரீர் எனக்குக் ெகாடுத்த நலத்தனுைடய
அறுவைடகளின் முதற்பலைனக்
ெகாண்டுவந்ேதன் என்று ெசால்லி, அைத
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ைவத்து, உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பணிந்து,
11 நீயும், ேலவயனும் உன்னிடத்தல்
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இருக்கற அந்நயனும் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்கும் உன் வீட்டாருக்கும்
ெசய்த சகல நன்ைமகளுக்காகவும்
சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. 12 “தசமபாகம்
ெசலுத்தும் வருடமாகய மூன்றாம்
வருடத்த ேல, நீ உன் வைளச்சலில் பத்தல்
ஒன்ைற எடுத்து, ேலவயனும் அந்நயனும்,
த க்கற்ற பள்ைளயும், வதைவயும் உன்
வாசல்களில் சாப்ப ட்டுத் தருப்தயாகும்படி
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தபன்பு, 13 நீ
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ேபாய் அவைர ேநாக்க :
ேதவரீர் எனக்குக் ெகாடுத்த எல்லாக்
கட்டைளகளின்படியும், நான் பரிசுத்தமான
ெபாருட்கைளஎன்வீட்டிலிருந்துஎடுத்துவந்து,
ேலவயனுக்கும், அந்நயனுக்கும், த க்கற்ற
பள்ைளக்கும், வதைவக்கும் ெகாடுத்ேதன்;
உம்முைடய கட்டைளகளில் ஒன்ைறயும்
நான் மீறவும் இல்ைல, மறக்கவும் இல்ைல.
14 நான் துக்கம்ெகாண்டாடும்ேபாது
அைதச் சாப்ப டவும் இல்ைல, தீட்டான
காரியத்த ற்கு அதல் ஒன்றும் எடுக்கவும்
இல்ைல; மரணகாரியத்துக்காக அதல்
ஒன்றும் ெசலுத்தவும் இல்ைல; நான்
என் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்து, ேதவரீர் எனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி சகலமும் ெசய்ேதன்.
15 நீர் உமது பரிசுத்த வாசஸ்தலமாகய
பரேலாகத்தலிருந்து பார்த்து, உமது
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மக்களாகய இஸ்ரேவலர்கைளயும்,
நீர் எங்களுைடய முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்தபடிேய, எங்களுக்குக் ெகாடுத்த
நல்ல வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான
ேதசத்ைதயும் ஆசீர்வதயும் என்று
ெசால்வாயாக.
ெயேகாவாவுைடயகட்டைளகள்

16 “இந்தக் கட்டைளகளின்படியும்
நயாயங்களின்படியும் நீ ெசய்ய, இன்று
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்
கட்டைளயடுகறார்; ஆைகயால் உன் முழு
இருதயத்ேதாடும் உன்முழுஆத்துமாேவாடும்
அைவகைளக் ைகக்ெகாண்டு
நடக்கக்கடவாய். 17 ெயேகாவா எனக்கு
ேதவனாயருப்பார் என்றும், நான்அவருைடய
வழிகளில் நடந்து, அவர் கட்டைளகைளயும்,
கற்பைனகைளயும், நயாயங்கைளயும்
ைகக்ெகாண்டு, அவருைடய சத்தத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிேவன் என்றும் நீ இன்று அவருக்கு
வாக்குக்ெகாடுத்தாய். 18 ெயேகாவாவும்
உனக்கு வாக்குக்ெகாடுத்து உனக்குச்
ெசால்லியருக்க றபடி: நீ என்னுைடய
கட்டைளகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டால்,
எனக்குச் ெசாந்த மக்களாயருப்பாய் என்றும்,
19நான்உண்டாக்கயஎல்லாமக்கைளயும்வ ட,
புகழ்ச்ச யலும், கீர்த்தயலும், மகைமயலும்
உன்ைனச் ச றந்தருக்கச் ெசய்ேவன்
என்றும், நான் ெசான்னபடிேய, நீ உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவான எனக்குப்
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பரிசுத்த மக்களாயருப்பாய் என்றும், அவர்
இன்றுஉனக்குச்ெசால்லுகறார்” என்றான்.

அத்த யாயம் 27
ஏபால்மைலயன்பலிபீடம்

1 பன்பு ேமாேச, இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்களுடன் இருக்கும்ேபாது, மக்கைள
ேநாக்க : “நான் இன்று உங்களுக்கு
ெகாடுக்க ற கட்டைளகைளெயல்லாம்
ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 2 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்த ற்கு நீ ேபாக ேயார்தாைனக்
கடக்கும் நாளில், நீ ெபரிய கற்கைள
நாட்டி, அைவகளுக்குச் சாந்து பூச ,
3 உன் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குச் ெசான்னபடி உனக்குக்
ெகாடுக்கும் நல்ல வைளச்சல் உள்ள
ெசழிப்பான ேதசத்த ற்குள் நுைழயும்படி நீ
கடந்துேபானபன்பு, இந்த நயாயப்ப ரமாண
வார்த்ைதகள் யாைவயும் அைவகளில்
எழுதக்கடவாய். 4 ேமலும் நீங்கள் ேயார்தான்
நதையக் கடந்தபன்பு, இன்று நான்
உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடி அந்தக்
கற்கைள ஏபால் மைலய ேல நாட்டி,
அைவகளுக்குச் சாந்து பூச , 5 அங்ேக
இரும்பு ஆயுதம்படாத கற்களாேல உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டுவாயாக. 6 நீ உன்
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ேதவனாகய ெயேகாவாவன் பலிபீடத்ைத
முழுக்கற்களாேல கட்டி, அதன்ேமல்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்கதகனபலிகைளயும்,
7 சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்த , உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
சாப்ப ட்டுச் சந்ேதாஷமாக இருந்து, 8 அந்தக்
கற்களில் இந்த நயாயப்ப ரமாணத்தன்
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் மிகத்ெதளிவாக
எழுதக்கடவாய்” என்றுகட்டைளய ட்டான்.

ஏபால் மைலயலிருந்து கூறப்பட்ட
சாபங்கள்

9 பன்னும் ேமாேச, ேலவயர்களாகய
ஆசாரியர்களுடன் இருக்கும்ேபாது,
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க :
“இஸ்ரேவேல, கவனித்துக் ேகள்; இந்நாளில்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குரிய
மக்கள் கூட்டமானாய். 10 ஆைகயால்
நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சத்தத்த ற்குக் கீழ்ப்படிந்து, இன்று
நான் உனக்கு ெகாடுக்க ற அவருைடய
கற்பைனகளின்படியும்,கட்டைளகளின்படியும்
ெசய்வாயாக” என்று ெசான்னான். 11 ேமலும்
அந்நாளிேல ேமாேச மக்கைள ேநாக்க :
12 “நீங்கள் ேயார்தான் நதையக் கடந்தபன்பு,
மக்கள் ஆசீர்வத க்கப்படும்படி ெகரிசீம்
மைலயல் ச மிேயான், ேலவ , யூதா,
இசக்கார், ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன் என்னும்
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ேகாத்த ரங்கள்ந ற்கேவண்டும். 13சாபத்ைதக்
கூறுவதற்கு, ஏபால் மைலயல் ரூபன்,
காத், ஆேசர், ெசபுேலான், தாண், நப்தலி
என்னும் ேகாத்த ரங்கள் ந ற்கேவண்டும்.
14அப்ெபாழுது ேலவயர்கள்உரத்த சத்தமிட்டு
இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் எல்ேலாைரயும்
பார்த்து: 15 ெயேகாவாவுக்கு அருவருப்பான
காரியமாக ய ெதாழிலாளிகளுைடய
ைகேவைலயாக ெசய்யப்பட்டதும்
வார்ப்ப க்கப்பட்டதுமான எந்தெவாரு
வக்க ரகத்ைதயும் உண்டாக்க
ஒளித்துைவக்கறவன் சப க்கப்பட்டவன்
என்பார்களாக; அதற்கு மக்கெளல்ேலாரும்
மறுெமாழியாக ஆெமன் என்று
ெசால்வார்களாக. 16 தன் தகப்பைனயும்
தன் தாையயும் அவமத க்க றவன்
சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்வார்களாக. 17 ப றனுைடய
எல்ைலக்குறைய மாற்ற ப்ேபாடுக றவன்
சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்வார்களாக. 18 குருடைன
வழிமாறச் ெசய்க றவன் சப க்கப்பட்டவன்
என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும்
ஆெமன் என்று ெசால்வார்களாக.
19 அந்நயன், த க்கற்றவன், வதைவ
ஆகய இவர்களுைடய நயாயத்ைதப்
புரட்டுக றவன் சப க்கப்பட்டவன்
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என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும்
ஆெமன் என்று ெசால்வார்களாக.
20 தன் தகப்பனுைடய மைனவேயாேட
உறவுெகாள்க றவன், தன் தகப்பைன
அவமானப்படுத்தயதால், சப க்கப்பட்டவன்
என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன்
என்று ெசால்வார்களாக. 21 யாெதாரு
மிருகத்ேதாேட உறவுெகாள்க றவன்
சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்வார்களாக. 22 தன் தகப்பனுக்காவது
தாய்க்காவது மகளாகய தன் சேகாதரியுடன்
உறவுெகாள்க றவன் சப க்கப்பட்டவன்
என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன்
என்றுெசால்வார்களாக. 23தன்மாமியாருடன்
உறவுெகாள்க றவன் சப க்கப்பட்டவன்
என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன்
என்று ெசால்வார்களாக. 24 மைறவ ேல
ப றைனக் ெகாைலெசய்க றவன்
சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்வார்களாக. 25 குற்றமில்லாதவைனக்
ெகாைலெசய்வதற்குலஞ்சம்வாங்குகறவன்
சப க்கப்பட்டவன் என்பார்களாக;
மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன் என்று
ெசால்வார்களாக. 26இந்த நயாயப்ப ரமாண
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ைகக்ெகாண்டு
நடக்காதவன் சப க்கப்பட்டவன்
என்பார்களாக; மக்கெளல்ேலாரும் ஆெமன்
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என்றுெசால்வார்களாக.

அத்த யாயம் 28
கீழ்ப்படிதலின்ஆசீர்வாதங்கள்

1 “இன்று நான் உனக்கு ெகாடுக்க ற
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளகளின்படிெயல்லாம் ெசய்ய
நீ கவனமாயருப்பதற்கு, அவருைடய
சத்தத்த ற்கு உண்ைமயாகச்
ெசவெகாடுப்பாயானால், உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா பூமியலுள்ள
அைனத்து மக்களிலும் உன்ைன
ேமன்ைமயாக ைவப்பார். 2 நீ உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவன் சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுக்கும்ேபாது, இப்ெபாழுது
ெசால்லப்படும் ஆசீர்வாதங்கெளல்லாம்
உன்ேமல் வந்து உனக்குப் பலிக்கும்.
3 நீ பட்டணத்தற்கு உள்ேளயும்
ெவளிேயயும் வயல்ெவளிகளிலும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பாய். 4 உன்
கர்ப்பத்தன் பறப்புகளும், உன் நலத்தன்
பலனும், உன் மாடுகளின் ெபருக்கமும்,
உன் ஆடுகளின் மந்ைதகளுமாகய
உன் மிருகஜீவன்களின் பலனும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருக்கும். 5 உன் பழ
கூைடயும், மாவு பைசக ற உன் பாத்த ரமும்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருக்கும். 6 நீ வரும்ேபாதும்
ேபாகும்ேபாதும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பாய்.
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7 “உனக்கு வேராதமாக எழும்பும் உன்
எத ரிகைளக் ெயேகாவா உனக்கு முன்பாக
ேதாற்கடிக்கப்பட ஒப்புக்ெகாடுப்பார்; ஒரு
வழியாக உனக்கு எத ராகப் புறப்பட்டு
வருவார்கள்; ஏழு வழியாக உனக்கு
முன்பாக ஓடிப்ேபாவார்கள். 8 ெயேகாவா
உன் பண்டகசாைலகளிலும், நீ ெசய்யும்
எல்லா ேவைலயலும் உனக்கு ஆசீர்வாதம்
கட்டைளயடுவார்; உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்த ேல உன்ைன ஆசீர்வத ப்பார்.
9 நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அவருைடய வழிகளில் நடக்கும்ேபாது,
ெயேகாவா உனக்கு வாக்களித்தபடிேய,
உன்ைனத் தமக்குப் பரிசுத்த மக்களாக
நைலப்படுத்துவார். 10 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய நாமம் உனக்குச்
சூட்டப்பட்டது என்று பூமியன் மக்கெளல்லாம்
கண்டு, உனக்குப் பயப்படுவார்கள்.
11 உனக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
ெயேகாவா உன் முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்த ேதசத்தல், ெயேகாவா உன்
கர்ப்பப்ப றப்பலும், உன் மிருகஜீவன்களின்
பலனிலும், உன் நலத்தன் பலனிலும்
உனக்குப் பரிபூரண நன்ைம உண்டாகக்
கட்டைளயடுவார். 12 ஏற்ற காலத்தல்
உன் ேதசத்த ேல மைழ ெபய்யவும் நீ
ைகய ட்டுச்ெசய்யும் ேவைலகைளெயல்லாம்
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ஆசீர்வத க்கவும், ெயேகாவா உனக்குத்
தமது நல்ல ெபாக்கஷசாைலயாகய
வானத்ைதத் த றப்பார்; நீ அேநகம்
மக்களுக்குக் கடன்ெகாடுப்பாய், நீேயா
கடன் வாங்காதருப்பாய். 13 இன்று நான்
உங்களுக்கு ெகாடுக்க ற வார்த்ைதகள்
யாைவயும் வ ட்டுவலக ேவேற
ெதய்வங்கைள வணங்குவதற்கு, நீ
வலதுபுறேமா, இடதுபுறேமா சாயாமல்,
14 இன்று நான் உனக்கு ெகாடுக்க ற
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாள்ளவும்
அைவகளின்படி நடக்கவும் அைவகளுக்குச்
ெசவெகாடுத்துவந்தால், ெயேகாவா
உன்ைன வாலாக்காமல் தைலயாக்குவார்,
நீ கீழாகாமல் ேமலாவாய்.

கீழ்ப்படியாைமயன்சாபங்கள்
15 “இன்று நான் உனக்கு ெகாடுக்க ற உன்

ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய எல்லாக்
கற்பைனகளின்படியும் கட்டைளகளின்படியும்
நடக்கக் கவனமாயருக்க றதற்கு,அவருைடய
சத்தத்ைத ேகட்காவ ட்டால், இப்ெபாழுது
ெசால்லப்படும் சாபங்கெளல்லாம்
உன்ேமல் வந்து, உனக்குப் பலிக்கும்.
16 நீ பட்டணத்தற்கு உள்ேளயும்
ெவளிேயயும் சப க்கப்பட்டிருப்பாய்.
17 உன் கூைடயும், மாவு பைசக ற
உன் பாத்த ரமும் சப க்கப்பட்டிருக்கும்.
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18 உன் கர்ப்பத்தன் பறப்பும், உன்
நலத்தன் பலனும், உன் மாடுகளின்
ெபருக்கமும், உன் ஆடுகளின் மந்ைதகளும்
சப க்கப்பட்டிருக்கும். 19 நீ வரும்ேபாதும்
ேபாகும்ேபாதும் சப க்கப்பட்டிருப்பாய்.
20 “என்ைனவட்டு வலக நீ ெசய்துவருகற
உன் தீயெசயல்களின் காரணமாக
சீக்க ரத்தல் ெகட்டுப்ேபாய் அழியும்வைர,
நீ ைகய ட்டுச் ெசய்க ற எல்லாவற்றலும்
ெயேகாவா உனக்கு சாபத்ைதயும்,
குழப்பத்ைதயும், அழிைவயும் வரச்ெசய்வார்.
21 நீ ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும் ேதசத்தல்
ெயேகாவா நீ அழிந்துேபாகும்வைர
ெகாள்ைள ேநாய் உன்ைனப்
ப டித்துக்ெகாள்ளச்ெசய்வார். 22 ெயேகாவா
உன்ைன ேநாயனாலும், காய்ச்சலினாலும்,
ெவப்பத்தனாலும், எரிெகாப்பளத்தனாலும்,
வறட்ச யனாலும்*, கருக்காயனாலும்,
வஷப்பனியனாலும் வாத ப்பார்; நீ
அழியும்வைர இைவகள் உன்ைனப்
பன்ெதாடரும். 23 உன் தைலக்கு ேமலுள்ள
வானம் ெவண்கலமும், உனக்குக் கீழுள்ள
பூமி இரும்புமாகஇருக்கும். 24உன்ேதசத்தன்
மைழைய ெயேகாவா புழுதயும் மண்ணுமாக
ெபய்யச்ெசய்வார்; நீ அழியும்வைர
அப்படிேய வானத்தலிருந்து உன்ேமல்
இறங்கவரும். 25 “உன் எத ரிகளுக்கு

* அத்த யாயம் 28:22 28:22 பட்டயத்தனாலும்
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முன்பாக நீ ேதாற்கடிக்கப்படும்படி ெயேகாவா
ெசய்வார்; ஒரு வழியாக அவர்களுக்கு
எத ராகப் புறப்படுவாய், ஏழு வழியாக
அவர்களுக்கு முன்பாக ஓடிப்ேபாவாய்; நீ
பூமியலுள்ள எல்லா ராஜ்ஜியங்களிலும்
ச தற ப்ேபாவாய். 26 உன் பணம்
ஆகாயத்துப் பறைவகளுக்கும் பூமியன்
மிருகங்களுக்கும் இைரயாகும்; அைவகைள
வ ரட்டுபவர்கள் இல்லாதருப்பார்கள். 27 நீ
குணமாகாதபடி ெயேகாவா உன்ைன
எக ப்தன் எரிபந்தமான பருக்களினாலும்,
மூலவயாதயனாலும், ெசாறயனாலும்,
ச ரங்கனாலும் வாத ப்பார். 28 ெயேகாவா
உன்ைனப் புத்த மயக்கத்தனாலும்,
குருட்டாட்டத்தனாலும்,மனத்தைகப்பனாலும்
வாத ப்பார். 29 குருடன் அந்தகாரத்த ேல
தடவ த்த ரிக றதுேபால, நீ பட்டப்பகலிேல
தடவ க்ெகாண்டு த ரிவாய்; உன் வழிகளில்
ஒன்றும் உனக்கு வாய்க்காேதேபாகும்;
உதவ ெசய்பவர் இல்லாமல் நீ
எந்நாளும் ஒடுக்கப்படுக றவனும்
பறெகாடுக்க றவனுமாக இருப்பாய்.
30 ெபண்ைண உனக்கு ந ச்சயம்
ெசய்வாய், ேவெறாருவன் அவளுடன்
உறவுெகாள்வான்; வீட்ைடக் கட்டுவாய்,
அத ேல குடியருக்கமாட்டாய்;
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைத நாட்டுவாய்,
அதன் பலைன அனுபவக்கமாட்டாய்.
31 உன் மாடுகள் உன் கண்களுக்கு
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முன்பாக அடிக்கப்படும், நீ அதல் ஒன்றும்
சாப்படுவதல்ைல; உன்னுைடய கழுைத
உனக்கு முன்பாகக் ெகாள்ைளய ட்டுக்
ெகாண்டுேபாகப்பட்டு, உனக்குத் தரும்ப
கைடக்காமற்ேபாகும்; உன்னுைடய ஆடுகள்
உன் எத ரிகளுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.
வடுவப்பவர் ஒருவரும் உனக்கு
இல்லாதருப்பார்கள். 32 உன்னுைடய
மகன்களும் மகள்களும் அந்நய மக்களுக்கு
ஒப்புக் ெகாடுக்கப்படுவார்கள்; அவர்கைளக்
காண உன் கண்கள் நாள்ேதாறும்
பார்த்துப் பார்த்துப் பூத்துப்ேபாகும்;
உன் ைகயல் ெபலனில்லாதருக்கும்.
33 உன் நலத்தன் பலைனயும், உன்
உைழப்பன் எல்லாப் பலைனயும் நீ அறயாத
மக்கள் சாப்படுவார்கள்; நீ சகல நாளும்
ஒடுக்கப்பட்டும் ெநாறுக்கப்பட்டும் இருப்பாய்.
34உன் கண்கள் காணும் காரியங்களினாேல
மத மயங்க ப்ேபாவாய். 35 உன் உள்ளங்கால்
துவங்க உன் உச்சந்தைலவைர
குணமாகாதபடி, ெயேகாவா உன்ைன
முழங்கால்களிலும், ெதாைடகளிலும் ெகாடிய
எரிபந்தப் பருக்களினாேல வாத ப்பார்.
36 “ெயேகாவா உன்ைனயும், உனக்காக
நீ ஏற்படுத்த க்ெகாண்ட ராஜாைவயும்,
நீயும் உன் முற்ப தாக்களும் அறயாத
மக்களிடத்த ற்குப் ேபாகச்ெசய்வார்;
அங்ேக நீ மரமும் கல்லுமான அந்நய
ெதய்வங்கைள வணங்குவாய். 37ெயேகாவா
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உன்ைனக் ெகாண்டுேபாய்வடும்
எல்லா மக்களுக்குள்ளும் ப ரமிப்பும்
பழெமாழியும் ேகலிச் ெசால்லுமாவாய்.
38 மிகுந்த வைதைய வயலுக்குக்
ெகாண்டுேபாவாய், ெகாஞ்சம் அறுப்பாய்;
ெவட்டுக்களி அைத அழித்துப்ேபாடும்.
39 த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைள நாட்டிப்
பய ரிடுவாய், ஆனாலும் நீ த ராட்ைசரசம்
குடிப்பதும் இல்ைல, த ராட்ைசப்பழங்கைளச்
ேசர்ப்பதும் இல்ைல; பூச்ச அைதத்
தன்றுவடும். 40 ஒலிவமரங்கள்
உன்னுைடய எல்ைலகளிெலங்கும்
இருக்கும், ஆனாலும் அதன் எண்ெணைய
நீ பூச க்ெகாள்வதல்ைல; உன்
ஒலிவமரத்தன் பஞ்சுகள் உத ர்ந்துேபாகும்.
41 நீ மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்
ெபறுவாய், ஆனாலும் அவர்கள்
உன்ேனாடுகூட இருக்கமாட்டார்கள்;
அவர்கள் சைறப்பட்டுப்ேபாவார்கள்.
42 உன் மரங்கெளல்லாவற்ைறயும்
உன் நலத்தன் பலன்கைளயும்
ெவட்டுக்களி அழித்துப்ேபாடும். 43 உன்
நடுவலிருக்கற அந்நயன் உனக்கு
ேமலாக ேமன்ேமலும் உயர்ந்தருப்பான்;
நீ மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டுப்ேபாவாய்.
44 அவன் உன்னிடத்தல் கடன்படமாட்டான்,
நீ அவனிடத்தல் கடன்படுவாய்; அவன்
உனக்குத் தைலவனாயருப்பான், நீ
அவனுக்குக் கீழாயருப்பாய். 45 உன்
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ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்கு
ெகாடுத்த அவருைடய கற்பைனகைளயும்
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்படி,
நீ அவர் சத்தத்ைத ேகட்காதால், இந்தச்
சாபங்கள் எல்லாம் உன்ேமல் வந்து, நீ
அழியும்வைர உன்ைனத் ெதாடர்ந்து ப டித்து,
46உன்னிலும்உன்சந்ததயலும்என்ைறக்கும்
அைடயாளமாகவும் அற்புதமாகவும்
இருக்கும். 47 “சகலமும் நைறவாக
இருக்கும்ேபாது, நீ மனமக ழ்ச்ச ேயாடும்
ஆனந்தத்ேதாடும் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ வணங்காததால், 48 சகலமும்
குைறவுபட்டு, பட்டினிேயாடும், தாகத்ேதாடும்,
ந ர்வாணத்ேதாடும், ெயேகாவா உனக்கு
வ ேராதமாக அனுப்பும் எத ரிகளுக்கு
ேவைலெசய்வாய்; அவர்கள்† உன்ைன
முற்றலும் அழிக்கும்வைர, இரும்பு நுகத்ைத
உன் கழுத்தன்ேமல் ேபாடுவார்கள்.
49 முதயவன் என்று பாராமலும்,
வாலிபன் என்று இரங்காமலும் இருக்கும்
ெகாடிய முகமுள்ளதும், 50 உனக்குத்
ெதரியாத ெமாழிையப் ேபசுக றதுமான
மக்கைள ெவகுதூரத்தலுள்ள பூமியன்
கைடசயலிருந்து ெயேகாவா உன்ேமல்
கழுைகப்ேபால ேவகமாக வரச்ெசய்வார்.
51 நீ அழியும்வைர அந்த மனிதன் உன்
மிருகஜீவன்களின் பலைனயும், உன்

† அத்த யாயம் 28:48 28:48ெயேகாவா
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நலத்தன் பலைனயும் சாப்படுவான்;
அவன் உன்ைன முற்றலும் அழிக்கும்வைர
உன் தானியத்தலும், த ராட்ைசரசத்தலும்,
எண்ெணயலும், உன் மந்ைதகளிலுள்ள
ஆடுமாடுகளிலும் உனக்கு ஒன்றும்
மீதயாக ைவக்கமாட்டான். 52 உன்
ேதசெமங்கும் நீ நம்பயருக்கும் உயரமும்
பாதுகாப்புமான உன் மதல்கள் வழும்வைர,
அவன் உன்னுைடய வாசல்களிெலங்கும்
உன்ைன முற்றுைகயடுவான்; உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுத்த
உன்னுைடய ேதசெமங்குமுள்ள உன்னுைடய
ஒவ்ெவாரு வாசல்களிலும் உன்ைன
முற்றுைகயடுவான். 53உன்னுைடயஎத ரிகள்
உன்ைன முற்றுைகய ட்டு ெநருக்கும்ேபாது,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குக்
ெகாடுத்த உன் கர்ப்பப்ப றப்பான
உன்னுைடய மகன்கள் மற்றும் மகள்களின்
மாம்சத்ைத சாப்படுவாய். 54 உன்
எத ரிகள் உன் வாசல்களிெலங்கும்
உன்ைன முற்றுைகய ட்டு ெநருக்கும்ேபாது,
உன்னிடத்தல்கர்வமும்ெசல்வச்ெசழிப்புமுள்ள
மனிதன் சகலத்ைதயும் இழந்து, தன்
இல்லாைமயனாேல தான் உண்ணும்
தன் பள்ைளகளின் மாம்சத்த ேல, 55 தன்
சேகாதரனுக்காவது, தன் மைனவக்காவது,
தனக்கு மீதயாயருக்க ற தன் மக்களின்
ஒருவனுக்காவதுெகாஞ்சமும்ெகாடுக்காமல்
அவர்கள்ேமல் ெகாடுைமயுள்ளவனாக
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இருப்பான். 56 உன்னிடத்தல்
ெசல்வச்ெசழிப்பனாலும் கர்வத்தனாலும்
தன் உள்ளங்காைலத் தைரயன்ேமல் ைவக்க
பயப்பட்ட ெபண் தன் கால்களின் நடுேவ
புறப்பட்ட தன் நஞ்சுக்ெகாடியனிமித்தமும்,
தான் ெபற்ற பள்ைளகளினிமித்தமும்,
தன்னுைடய கணவன், மகன் மற்றும்
மகளின் ேமலும் ெகாடுைமயுள்ளவளாக
இருப்பாள்; 57உன்எத ரிகள்உன்வாசல்களில்
உன்ைன முற்றுைகய ட்டு ெநருக்கும்ேபாது,
சகலமும் குைறவுபடுவதால், அைவகைள
இரகசயமாக சாப்படுவான். 58 “உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா என்னும்
மகைமயும் பயங்கரமுமான நாமத்த ற்குப்
பயப்படும்படி, நீ இந்தப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க ற இந்த நயாயப்ப ரமாண
வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் நடக்கக்
கவனமாக இருக்காவ ட்டால், 59 ெயேகாவா
நீங்காத ெபரிய வாைதகளாலும் நீங்காத
ெகாடிய வயாத களாலும் உன்ைனயும்
உன் சந்ததையயும் கடுைமயாக
வாத த்து, 60 நீ கண்டு பயந்த எக ப்தன்
வயாத கெளல்லாம் உன்ேமல் வரச்ெசய்வார்;
அைவகள் உன்ைனப் ப டித்துக்ெகாள்ளும்.
61 இந்த நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிராத எல்லா வயாதையயும்
வாைதையயும் நீ அழியும்வைர
ெயேகாவா உன்ேமல் வரச்ெசய்வார்.
62 எண்ணிக்ைகய ேல வானத்து
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நட்சத்த ரங்கைளப்ேபால் இருந்த நீங்கள்,
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடாமற்ேபானதனால்,
எண்ணிக்ைகயல் குைறந்துேபாவீர்கள்.
63ெயேகாவாஉங்களுக்குநன்ைமெசய்யவும்
உங்கைளப் ெபருகச்ெசய்யவும் எப்படி
உங்கள்ேமல் வருப்பமாயருந்தாேரா,
அப்படிேய ெயேகாவா உங்கைள
அழிக்கவும் வருப்பமாயருப்பார்; நீங்கள்
ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தலிருந்து
படுங்க ப் ேபாடப்படுவீர்கள். 64 ெயேகாவா
உன்ைனப் பூமியன் ஒருமுைன துவக்க
பூமியன் மறுமுைனவைர இருக்க ற எல்லா
மக்களுக்குள்ளும் ச தறடிப்பார்; அங்ேக
நீயும் உன் முற்ப தாக்களும் அறயாத
மரமும் கல்லுமான அந்நய ெதய்வங்கைள
வணங்குவாய். 65 அந்த மக்களுக்குள்ேள
உனக்கு இைளப்பாறுதல் இருக்காது,
உன் உள்ளங்கால்கள் ஊன்ற நற்க
இடமும் இருக்காது; அங்ேக ெயேகாவா
உனக்குத் தத்தளிக்க ற இருதயத்ைதயும்,
ேசார்ந்துேபாக ற கண்கைளயும்,
மனேவதைனையயும் ெகாடுப்பார். 66 உன்
வாழ்க்ைக உனக்கு முன்பாகச் சந்ேதகத்தல்
ஊசலாடும்; உன் வாழ்க்ைகையப்பற்ற
நம்ப க்ைகயல்லாமல் இரவும் பகலும்
மிகுந்த பயத்ேதாடிருப்பாய். 67 உன்
இருதயத்தன் பயத்தனாலும், உன் கண்கள்
காணும் காட்ச யனாலும், வடியற்காலத்தல்
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எப்ெபாழுது சாயங்காலம் வருேமா என்றும்,
சாயங்காலத்தல், எப்ெபாழுது வடியற்காலம்
வருேமா என்றும் ெசால்லுவாய். 68 இனிக்
காணாதருப்பாய் என்று நான் உனக்குச்
ெசான்னவழியாக, ெயேகாவா உன்ைனக்
கப்பல்களிேல எக ப்த ற்குத் தரும்பக்
ெகாண்டுேபாகச்ெசய்வார்; அங்ேக உங்கள்
எத ரிகளுக்கு ேவைலக்காரர்களாகவும்,
ேவைலக்காரிகளாகவும் வற்கப்படுவீர்கள்;
உங்கைளக்வாங்குபவரும்இல்லாதருப்பார்கள்”
என்றான்.

அத்த யாயம் 29
உடன்படிக்ைகையப்புதுப்ப த்தல்

1 ஓேரப ேல இஸ்ரேவல் மக்களுடன்
ெசய்துெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய
அல்லாமல், ேமாவாபன் ேதசத்த ேல
அவர்களுடன் உடன்படிக்ைகெசய்ய
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்ட
வார்த்ைதகள் இைவகேள. 2 ேமாேச
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும்
வரவைழத்து, அவர்கைள ேநாக்க : “எக ப்து
ேதசத்தல் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப்
பார்ேவானுக்கும் அவனுைடய எல்லா
ஊழியக்காரர்களுக்கும் அவனுைடய
ேதசம் முழுவதற்கும், 3 ெயேகாவா ெசய்த
ெபரிய ேசாதைனகைளயும், ெபரிய
அைடயாளங்கைளயும், அற்புதங்கைளயும்
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கண்ணாரக் கண்டீர்கேள. 4 என்றாலும்
ெயேகாவா உங்களுக்கு உணரத்தக்க
இருதயத்ைதயும், காணத்தக்கக்
கண்கைளயும், ேகட்கத்தக்கக் காதுகைளயும்
இந்நாள்வைரக்கும் ெகாடுக்கவல்ைல.
5 ெயேகாவாவாகய நான் உங்கள் ேதவன்
என்று நீங்கள் அறந்துெகாள்வதற்காக,
நான் நாற்பது வருடங்கள் உங்கைள
வனாந்த ரத்தல் நடத்த ேனன்; உங்களுைடய
ஆைடகள் பைழயதாகப் ேபாகவும் இல்ைல,
உங்கள் காலிலிருந்த காலணிகள்
பைழயதாகப் ேபாகவும் இல்ைல.
6 நீங்கள் அப்பம் சாப்ப டவும் இல்ைல,
த ராட்ைசரசமும், மதுவும் குடிக்கவும்
இல்ைல என்றார். 7 நீங்கள் இவ்வ டத்த ற்கு
வந்தேபாது, எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய
சீேகானும், பாசானின் ராஜாவாகய ஓகும்
நம்முடன் ேபார்ெசய்யப் புறப்பட்டார்கள்;
நாம் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து,
8 அவர்களுைடய ேதசத்ைதப் ப டித்து, அைத
ரூபனியர்களுக்கும் காத்தயர்களுக்கும்
மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்த ற்கும்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்ேதாம். 9இப்ெபாழுதும்
நீங்கள் ெசய்வெதல்லாம் உங்களுக்கு
வாய்ப்பதற்கு, இந்த உடன்படிக்ைகயன்
வார்த்ைதகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அைவகளின்படி ெசய்வீர்களாக. 10 “உன்
ேதவனாகய ெயேகாவா உனக்குச்
ெசான்னபடிேயயும், உன் முற்ப தாக்களாகய
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ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும்
யாக்ேகாபுக்கும் வாக்குக்ெகாடுத்தபடிேயயும்,
இன்று உன்ைனத் தமக்கு மக்களாக
ஏற்படுத்த க்ெகாள்ளவும், தாம் உனக்கு
ேதவனாயருக்கவும், 11 நீ உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகக்கும்
இன்றுஅவர்உன்னுடன்ெசய்க றஅவருைடய
வாக்குறுதக்கும் உட்படுவதற்கு, 12 உங்கள்
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும் உங்கள்
மூப்பர்களும் உங்கள் அத பத களும்
இஸ்ரேவலின் எல்லா ஆண்களும், 13உங்கள்
பள்ைளகளும், மைனவகளும், உங்கள்
முகாமிற்குள்ளிருக்க ற வறகுக்காரனும்,
தண்ணீர்க்காரனுமான அந்நயர்கள்
எல்ேலாரும் இன்று உங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் ந ற்க றீர்கேள.
14 நான் உங்களுடன்மட்டும் இந்த
உடன்படிக்ைகையயும் இந்த வாக்ைகயும்
உறுதையயும் ெசய்யாமல், 15 இன்று
இங்ேக நம்முடனும், நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல்
ந ற்க றவர்களுடனும், இன்று இங்ேக
நம்முடன் இல்லாதவர்களுடனும்
அைதச்ெசய்க ேறன். 16 நாம்
எக ப்து ேதசத்தல் குடியருந்தைதயும்,
நாம் கடந்துவந்த இடங்களிலிருந்த
மக்களின் நடுவல் நடந்துவந்தைதயும்
நீங்கள் அறந்தருக்க றீர்கள்.
17 அவர்களுைடய அருவருப்புகைளயும்,
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அவர்களிடத்தலிருக்கற மரமும்
கல்லும் ெவள்ளியும் ெபான்னுமான
அவர்களுைடய நரகலான ெதய்வங்கைளயும்
கண்டிருக்கறீர்கள். 18 ஆைகயால்,
அந்த மக்களின் ெதய்வங்கைள
வணங்கப்ேபாகும்படி, இன்று நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ வ ட்டு
வலகுகற இருதயமுள்ள ஒரு
ஆணாகலும், ெபண்ணாகலும்
குடும்பமாகலும் ேகாத்த ரமாகலும்
உங்களில் இல்லாதபடிக்கும், வஷத்ைதயும்
கசப்ைபயும் முைளப்ப க்க ற எந்தெவாரு
ேவர்உங்களில்இல்லாமலிருக்கப்பாருங்கள்.
19 அப்படிப்பட்டவன் இந்த வாக்குறுதயன்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும், தாகத்தனாேல
ெவற க்கக் குடித்து, மன வருப்பத்தன்டி
நடந்தாலும் எனக்குச் சுகமுண்டாயருக்கும்
என்றுதன்உள்ளத்ைதத்ேதற்ற க்ெகாண்டால்,
ெயேகாவா அவைன மன்னிக்க
வரும்பமாட்டார். 20 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவன் ேகாபமும் எரிச்சலும்
அந்த மனிதன்ேமல் புைகயும்; இந்தப்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற
சாபங்கெளல்லாம் அவன்ேமல் வரும்;
ெயேகாவா அவன் ெபயைர வானத்தன்கீழ்
இல்லாமல் அழித்துப்ேபாடுவார்.
21 இந்த நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டிருக்க ற உடன்படிக்ைகயனுைடய
எல்லா சாபங்களின்படியும் அவனுக்குத்



உபாகமம்அத்தயாயம் 29:22 cl உபாகமம்அத்தயாயம் 29:26

தீங்காக இஸ்ரேவல் ெயேகாவா
ேகாத்த ரங்கள் எல்லாவற்றற்கும் அவைன
ெவளிேயற்ற ப்ேபாடுவார்*. 22 அப்ெபாழுது
உங்களுக்குப்பன் வரும் தைலமுைறயான
உங்கள் பள்ைளகளும், தூரேதசத்தலிருந்து
வரும் அந்நயர்களும், ெயேகாவா இந்த
ேதசத்த ற்கு வரச்ெசய்த வாைதகைளயும்
ேநாய்கைளயும் காணும்ேபாதும்,
23 ெயேகாவா தமது ேகாபத்தலும்,
பயங்கரத்தலும் ேசாேதாைமயும்,
ெகாேமாராைவயும், அத்மாைவயும்,
ெசேபாயீைமயும் கவழ்த்துப்ேபாட்டதுேபால,
இந்த ேதசத்தன் நலங்கெளல்லாம்
வைதப்பும் வைளவும் எந்தெவாரு
பூண்டின் முைளப்பும் இல்லாதபடி,
கந்தகத்தாலும், உப்பாலும் எரிக்கப்பட்டைதக்
காணும்ேபாதும், 24 அந்த மக்கெளல்லாம்
ெயேகாவா இந்த ேதசத்த ற்கு ஏன்
இப்படிச் ெசய்தார்; இந்த மகா ேகாபம்
பற்றெயரிந்ததற்குக் காரணம் என்ன என்று
ெசால்லுவார்கள். 25அதற்கு: அவர்களுைடய
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ெயேகாவா
அவர்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தேபாது, அவர்களுடன்
ெசய்த உடன்படிக்ைகைய அவர்கள்
வ ட்டுப்ேபாய், 26 தாங்கள் அறயாமலும்
தங்களுக்கு ஒரு பலனும் அளிக்காமலும்

* அத்த யாயம் 29:21 29:21 அவைன ெகட்ட உதாரணமாக
ைவப்பார்.
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இருக்கற ெதய்வங்களாகய ேவேற
ெதய்வங்கைள வணங்க , அைவகைளப்
பணிந்துெகாண்டதனாேல, 27 ெயேகாவா
இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற
சாபங்கள் எல்லாவற்ைறயும் இந்தத்
ேதசத்தன்ேமல் வரச்ெசய்ய, அதன்ேமல்
ேகாபம் மூண்டவராக , 28 அவர்கைளக்
ேகாபத்தனாலும், பயங்கரத்தனாலும்,
மகா எரிச்சலினாலும் அவர்களுைடய
ேதசத்தலிருந்து ேவேராேட படுங்க ,
இந்நாளில் இருக்க றதுேபால,
அவர்கைள ேவேற ேதசத்தல்
எற ந்துவ ட்டார் என்று ெசால்லப்படும்.
29 “மைறவானைவகள் நம்முைடய
ேதவனாகயெயேகாவாவுக்ேகஉரியைவகள்;
ெவளிப்படுத்தப்பட்டைவகேளா,
இந்த நயாயப்ப ரமாணத்தன்
வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் ெசய்வதற்கு,
நமக்கும் நம்முைடய பள்ைளகளுக்கும்
என்ெறன்ைறக்கும்உரியைவகள்.

அத்த யாயம் 30
கர்த்தரிடம்தரும்பவரும்ேபாதுகைடக்கும்

ெசழிப்பு
1 “நான் உனக்கு முன்பாக ைவத்த

ஆசீர்வாதமும் சாபமுமாகய இந்தக்
காரியங்கெளல்லாம் உன்ேமல் வரும்ேபாது:
நீ உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவால்
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துரத்தவ டப்பட்டு, எல்லா மக்களுக்குள்ளும்
ச தறயருக்கும்ேபாது, நீ உன் இருதயத்த ேல
ச ந்தைனெசய்து, 2 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவ டத்துக்ேக தரும்ப ,இன்றுநான்
உனக்குக்கற்ப க்க றபடிெயல்லாம், நீயும்உன்
பள்ைளகளும்உங்கள்முழுஇருதயத்ேதாடும்
உங்கள் முழு ஆத்துமாேவாடும் அவருைடய
சத்தத்ைத ேகட்டால், 3 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உன் சைறயருப்ைப மாற்ற ,
உனக்கு மனமிரங்க , உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உன்ைனச் ச தறடித்த எல்லா
மக்களுக்குள்ளும் ச தறயருக்க ற
உன்ைனத் தரும்பச் ேசர்த்துக்ெகாள்வார்.
4 உன்னுைடயவர்கள் வானத்தன்கீேழ
கைடச எல்ைலவைர துரத்தப்பட்டிருந்தாலும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அங்ேக
இருக்க ற உன்ைன ஒன்றுேசர்த்து,
அங்ேகயருந்து உன்ைனக் ெகாண்டுவந்து,
5 உன் முற்ப தாக்கள் ெசாந்தமாக்கயருந்த
ேதசத்ைத நீ மீண்டும் ெசாந்தமாக்க,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா அதல்
உன்ைனச் ேசர்த்து, உனக்கு நன்ைமெசய்து,
உன் முற்ப தாக்கைளவ ட உன்ைனப்
ெபருகச்ெசய்வார். 6 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவல் நீஉன்முழுஇருதயத்ேதாடும்
உன் முழு ஆத்துமாேவாடும் அன்புெசலுத்த
பைழக்கும்படி, உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
உன் இருதயத்ைதயும் உன் சந்ததயாரின்
இருதயத்ைதயும் வருத்தேசதனம்ெசய்து,
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7 இந்தச் சாபங்கைளெயல்லாம்
உன் எத ரிகளின்ேமலும் உன்ைனத்
துன்பப்படுத்தன உன் பைகவர்கள்ேமலும்
வரச்ெசய்வார். 8 நீேயா மனந்தரும்ப ,
ெயேகாவாவன் சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுத்து, நான் இன்று உனக்குக்
கற்ப க்க ற அவருைடய எல்லாக்
கற்பைனகளின்படியும் ெசய்வாய்.
9அப்ெபாழுதுஉனக்குநன்ைமஉண்டாகும்படி
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்
ைககள் ெசய்யும் எல்லா ேவைலகளிலும்,
உன் கர்ப்பத்தன் பறப்பலும், உன்
மிருகஜீவனின் பலனிலும், உன் நலத்தன்
பலனிலும் உனக்குப் பரிபூரணமுண்டாகச்
ெசய்வார். 10 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுத்து, இந்த நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற
அவருைடய கற்பைனகைளயும் அவருைடய
கட்டைளகைளயும் ைகக்ெகாள்ளும்ேபாதும்,
உன் ேதவனாகய ெயேகாவாவ டத்தல்
உன் முழு இருதயத்ேதாடும் உன் முழு
ஆத்துமாேவாடும் தரும்பும்ேபாதும்,
ெயேகாவா உன் முற்ப தாக்கள்ேமல்
மக ழ்ச்ச யாயருந்ததுேபால, உன்ேமலும்
உனக்கு நன்ைம உண்டாக மீண்டும்
மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்.

ஜீவனும்மரணமும்
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11 “நான் இன்று உனக்கு ெகாடுக்க ற
கட்டைள உனக்கு மிகக் கடினமானதும்
அல்ல, அது உனக்குத் தூரமானதும் அல்ல.
12 நாங்கள் அைதக் ேகட்டு, அதன்படி
ெசய்வதற்கு,எங்களுக்காகவானத்த ற்குஏற ,
அைத எங்களுக்குக் ெகாண்டுவருகறவன்
யாெரன்று நீ ெசால்லத்தக்கதாக, அது
வானத்தலுள்ளதும் அல்ல; 13 நாங்கள்
அைதக் ேகட்டு, அதன்படி ெசய்வதற்கு,
எங்களுக்காக சமுத்த ரத்ைதக் கடந்து,
அைதக் ெகாண்டுவருகறவன் யார் என்று
நீ ெசால்லத்தக்கதாக, அது சமுத்த ரத்த ற்கு
அப்புறத்தலுள்ளதும் அல்ல; 14 நீ அந்த
வார்த்ைதயன்படிேய ெசய்வதற்கு, அது
உனக்கு மிகவும் சமீபமாக உன் வாயலும்
உன் இருதயத்தலும் இருக்கறது. 15 “இேதா,
ஜீவைனயும் நன்ைமையயும், மரணத்ைதயும்
தீைமையயும் இன்று உனக்கு முன்பாக
ைவத்ேதன். 16 நீ பைழத்து, ெபருகுவதற்கும்,
நீ ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தல்
உன் ேதவனாகய ெயேகாவா உன்ைன
ஆசீர்வத ப்பதற்கும், நீ உன் ேதவனாகய
ெயேகாவாவல் அன்புெசலுத்தவும்,
அவருைடயவழிகளில்நடக்கவும்,அவருைடய
கற்பைனகைளயும், கட்டைளகைளயும்,
நயாயங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ளவும்,
நான் இன்று உனக்குக் கற்ப க்க ேறன்.
17 நீ ேகட்காதபடி, மனம் தடுமாற ,
இழுக்கப்பட்டு, மற்ற ெதய்வங்கைளப்
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பணிந்து, அவர்கைள வணங்கனால்,
18 நீங்கள் ெசாந்தமாக்குவதற்கு
ேயார்தான் நதையக் கடந்துேபாக ற
ேதசத்தல் நீண்டநாட்கள் வாழாமல்,
ந ச்சயமாக அழிந்துேபாவீர்கள் என்பைத
இன்று உங்களுக்கு அறவக்க ேறன்.
19 நான் ஜீவைனயும், மரணத்ைதயும்,
ஆசீர்வாதத்ைதயும், சாபத்ைதயும் உனக்கு
முன்பாக ைவத்ேதன் என்று உங்கள்ேமல்
வானத்ைதயும் பூமிையயும்இன்று சாட்ச யாக
ைவக்க ேறன்; ஆைகயால், நீயும் உன்
சந்ததயும் பைழப்பதற்கு, நீ ஜீவைனத்
ெதரிந்துெகாண்டு, 20 ெயேகாவா உன்
முற்ப தாக்களாகய ஆப ரகாமுக்கும்,
ஈசாக்குக்கும், யாக்ேகாபுக்கும் ெகாடுப்ேபன்
என்று அவர்களுக்கு வாக்களித்துக்
ெகாடுத்த ேதசத்த ேல குடியருக்கும்படி, உன்
ேதவனாகய ெயேகாவாவல்அன்புெசலுத்த ,
அவருைடய சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுத்து,
அவைரப் பற்ற க்ெகாள்வாயாக;
அவேர உனக்கு வாழ்க்ைகயும், நீண்ட
ஆயுளுமானவர்” என்றான்.

அத்த யாயம் 31
ேயாசுவாவுக்குக் கைடத்த

தைலைமப்ெபாறுப்பு
1 பன்னும் ேமாேச ேபாய் இஸ்ரேவலர்கள்

அைனவைரயும் ேநாக்க : 2 “இன்று
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நான் 120 வயதுள்ளவன்; இனி நான்
ேபாக்கும் வரத்துமாக இருக்கக்கூடாது;
இந்த ேயார்தாைன நதைய நீ
கடந்துேபாவதல்ைல என்று ெயேகாவா
என்னுடன் ெசால்லியருக்க றார்.
3 உன் ேதவனாகய ெயேகாவா தாேம
உனக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாவார்,
அவேர உனக்கு முன்னிருந்து, அந்த
ேதசத்தாைர அழிப்பார்; நீ அவர்களுைடய
ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாக்குவாய்;
ெயேகாவா ெசான்னபடிேய ேயாசுவா
உனக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாவான்.
4 ெயேகாவா அழித்த எேமாரியர்களின்
ராஜாக்களாகய சீேகானுக்கும்,
ஓகுக்கும், அவர்களுைடய ேதசத்த ற்கும்
ெசய்ததுேபாலேவ அவர்களுக்கும்
ெசய்வார். 5 நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்த கட்டைளகளின்படி அவர்களுக்குச்
ெசய்வதற்கு ெயேகாவா அவர்கைள
உங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுப்பார். 6 நீங்கள்
பலங்ெகாண்டு த டமானதாயருங்கள்,
அவர்களுக்குப் பயப்படவும் தைகக்கவும்
ேவண்டாம்; உன் ேதவனாகய ெயேகாவா
தாேம உன்னுடன்கூட வருகறார்; அவர்
உன்ைனவட்டு வலகுவதும் இல்ைல,
உன்ைனக் ைகவடுவதும் இல்ைல” என்று
ெசான்னான். 7 பன்பு ேமாேச ேயாசுவாைவ
அைழத்து, இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அவைன
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ேநாக்க : “பலங்ெகாண்டு த டமனதாயரு;
ெயேகாவா இவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்று இவர்களுைடய முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்த ேதசத்த ற்கு நீ இந்த மக்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய், அைத
இவர்கள் ெசாந்தமாக்கும்படி ெசய்வாய்.
8 ெயேகாவா தாேம உனக்கு முன்பாகப்
ேபாக றவர், அவர் உன்னுடன் இருப்பார்;
அவர் உன்ைனவட்டு வலகுவதுமில்ைல,
உன்ைனக் ைகவடுவதுமில்ைல; நீ
பயப்படவும்கலங்கவும் ேவண்டாம்” என்றான்.

நயாயப்ப ரமாணத்ைதவாச த்தல்
9 ேமாேச இந்த நயாயப்ப ரமாணத்ைத

எழுத , அைதக் ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்க ற
ேலவ வம்சத்தாரான ஆசாரியர்களுக்கும்
இஸ்ரேவலுைடய மூப்பர்கள் எல்ேலாருக்கும்
ஒப்புவத்து, 10 அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டது என்னெவன்றால்:
“வடுதைலயன் வருடமாகய ஒவ்ெவாரு
ஏழாம் வருடத்தன் முடிவ ேல
கூடாரப்பண்டிைகயல், 11 உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்தல்,
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அவருைடய
சந்ந தயல் ேசர்ந்து வந்தருக்கும்ேபாது,
இந்த நயாயப்ப ரமாணத்ைத
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் ேகட்க
அவர்களுக்கு முன்பாக வாச ப்பாயாக.
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12 ஆண்களும், ெபண்களும், பள்ைளகளும்
உன் வாசல்களிலிருக்கும் அந்நயர்களும்
ேகட்டு, கற்றுக்ெகாண்டு, உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப்
பயந்து, இந்த நயாயப்ப ரமாண
வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் ெசய்யக்
கவனமாயருக்கும்படிக்கும், 13 அைத
அறயாத அவர்கள் பள்ைளகளும்
ேகட்டு, நீங்கள் ேயார்தாைனக் கடந்து
ெசாந்தமாக்கப்ேபாக ற ேதசத்தல்
உய ேராடிருக்கும் நாட்கெளல்லாம், உங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படக்
கற்றுக்ெகாள்ளும்படிக்கும் மக்கைளக்கூட்டி,
அைதவாச க்கேவண்டும்” என்றான்.

இஸ்ரேவலர்களின்கலகம்
14 பன்பு ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : “இேதா, நீ மரணமைடயும்காலம்
ெநருங்கயருக்க றது; நான் ேயாசுவாவுக்குக்
கட்டைள ெகாடுக்கும்படி, அவைன
அைழத்துக் ெகாண்டு, ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தல் வந்து நல்லுங்கள்” என்றார்;
அப்படிேய ேமாேசயும் ேயாசுவாவும்
ேபாய், ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல்
நன்றார்கள். 15 ெயேகாவா கூடாரத்த ேல
ேமகமண்டலத்தல் காட்ச யளித்தார்;
ேமகமண்டலம்கூடாரவாசலின்ேமல்நன்றது.
16 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ உன்
முற்ப தாக்களுடன் அடக்கம் ெசய்யப்படப்
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ேபாக றாய்; இந்த மக்கள் எழும்ப , தாங்கள்
ேபாயருக்கும் ேதசத்தலுள்ள அந்நய
ெதய்வங்கைள, வபசாரம் ெசய்வதுேபாலப்
பன்பற்ற , என்ைனவட்டு, தங்களுடன் நான்
ெசய்த உடன்படிக்ைகைய மீறுவார்கள்.
17 அந்நாளிேல நான் அவர்கள்ேமல்
ேகாபம்ெகாண்டு, அவர்கைளக் ைகவ ட்டு,
என் முகத்ைத அவர்களுக்கு மைறப்ேபன்;
அதனால் அவர்கள் அழிக்கப்படும்படி அேநக
தீைமகளும் இைடயூறுகளும் அவர்கைளத்
ெதாடரும்; அந்நாளிேல அவர்கள்: எங்கள்
ேதவன் எங்கள் நடுேவ இல்லாததனால்
அல்லவா இந்தத் தீங்குகள் எங்கைளத்
ெதாடர்ந்தது என்பார்கள். 18 அவர்கள்
ேவேற ெதய்வங்களிடத்தல் தரும்ப ப்ேபாய்ச்
ெசய்த சகல தீைமகளுக்காகவும் நான்
அந்நாளிேல என் முகத்ைத ந ச்சயமாகேவ
மைறப்ேபன். 19 இப்ெபாழுது நீங்கள்
இந்தப் பாட்ைட எழுத க்ெகாண்டு,
இைத இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுத்து, இந்தப் பாட்டு எனக்குச்
சாட்ச யாக இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள
இருக்கும்படி இைத அவர்கைளப்
பாடச்ெசய்யுங்கள். 20 நான் அவர்களுைடய
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்துக்ெகாடுத்த
நல்ல வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான
ேதசத்தல் அவர்கைள நுைழயச்ெசய்த
பன்பு, அவர்கள் சாப்ப ட்டுத் தருப்தயாக க்
ெகாழுத்துப்ேபாயருக்கும்ேபாது, அவர்கள்
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ேவேற ெதய்வங்களிடத்தல் தரும்ப ,
அவர்கைள வணங்க , என்ைனக்
ேகாபப்படுத்த , என் உடன்படிக்ைகைய
மீறுவார்கள். 21 அேநக தீைமகளும்
இைடயூறுகளும் அவர்கைளத்
ெதாடரும்ேபாது, அவர்களுைடய சந்ததயார்
மறந்துேபாகாமலிருக்கற இந்தப் பாட்ேட
அவர்களுக்குவேராதமான சாட்ச ெசால்லும்;
நான் வாக்களித்துக்ெகாடுத்த ேதசத்தல்
அவர்கைள நுைழயச்ெசய்யாதருக்க ற
இப்ெபாழுேத அவர்கள் ெகாண்டிருக்கும்
எண்ணம் எப்படிப்பட்டது என்பைத
அற ேவன்” என்றார். 22 அன்ைறக்ேக
ேமாேச அந்தப் பாட்ைட எழுத ,
அைத இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக்
கற்ப த்தான். 23 அவர் நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாைவ ேநாக்க : “நீ பலங்ெகாண்டு
த டமானதாயரு, இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
நான் வாக்களித்துக்ெகாடுத்த ேதசத்தல்
நீ அவர்கைள நடத்த க்ெகாண்டுேபாவாய்;
நான் உன்ேனாடிருப்ேபன்” என்று
கட்டைளய ட்டார். 24 ேமாேச இந்த
நயாயப்ப ரமாணத்தன் வார்த்ைதகள்
முழுவைதயும் ஒரு புத்தகத்தல் எழுத
முடித்தபன்பு, 25 ேமாேச ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்க ற
ேலவயர்கைள ேநாக்க : 26 “நீங்கள்
இந்த நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்ைத
எடுத்து, அைத உங்கள் ேதவனாகய
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ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியன் அருக ேல ைவயுங்கள்; அங்ேக
அது உனக்கு எத ரான சாட்ச யாயருக்கும்.
27 நான் உன் கலக குணத்ைதயும் உன்
ப டிவாதத்ைதயும் அற ந்தருக்க ேறன்;
இன்று நான் இன்னும் உங்களுடன்
உய ேராடிருக்கும்ேபாது, ெயேகாவாவுக்கு
வ ேராதமாகக் கலகம்ெசய்தீர்கேள;
என் மரணத்தற்குப்பன்பு எவ்வளவு
அதகமாகக் கலகம்ெசய்வீர்கள்! 28 உங்கள்
ேகாத்த ரங்களிலுள்ள மூப்பர்கள்
மற்றும் அத பத கள் எல்ேலாருைடய
காதுகளும் ேகட்கத்தக்கதாக நான்
இந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால்லவும்,
அவர்களுக்கு வேராதமாக வானத்ைதயும்
பூமிையயும் சாட்சைவக்கவும் அவர்கைள
என்னிடத்தல் கூடிவரச்ெசய்யுங்கள். 29 என்
மரணத்தற்குப்பன்பு நீங்கள் ந ச்சயமாக
உங்கைளக் ெகடுத்து, நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்ட வழிைய வ ட்டு வலகுவீர்கள்;
ஆைகயால், கைடச நாட்களில் தீைம
உங்களுக்கு ேநரிடும்; உங்கள் ைககளின்
ெசயல்களினாேல ெயேகாவாைவக்
ேகாபப்படுத்தும்படி, அவருைடய
பார்ைவக்குப் ெபால்லாப்பானைதச்
ெசய்வீர்கள் என்பைத அற ேவன்” என்று
ெசால்லி.

30இஸ்ரேவல் சைபயார் எல்ேலாரும் ேகட்க,
ேமாேச இந்தப் பாட்டின் வார்த்ைதகைள
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முடியும்வைரெசான்னான்.

அத்த யாயம் 32
ேமாேசயன்பாடல்

1 “வானங்கேள, ெசவெகாடுங்கள், நான்
ேபசுேவன்;

பூமிேய, என்வாய்ெமாழிகைளக் ேகட்பாயாக.
2 மைழயானது இளம்பய ரின்ேமல்

ெபாழிவதுேபால, என் உபேதசம்
ெபாழியும்;

பனித்துளிகள் புல்லின்ேமல்
இறங்குவதுேபால, என் வசனம்
இறங்கும்.

3 ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைத
ப ரபலப்படுத்துேவன்;

நம்முைடய ேதவனுக்கு மகத்துவத்ைதச்
ெசலுத்துங்கள்.

4 “அவர்கன்மைல;
அவருைடயெசயல்உத்தமமானது;
அவருைடயவழிகெளல்லாம் நயாயம்,
அவர்அநீத இல்லாத சத்தயமுள்ளேதவன்;
அவர் நீதயும்ெசம்ைமயுமானவர்.
5அவர்கேளாதங்கைளக்ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள்,

அவர்கள் அவருைடய பள்ைளகள்
அல்ல;

இதுேவஅவர்களுைடயகாரியம்;
அவர்கள் மாறுபாடும் தாறுமாறுமுள்ள

சந்ததயார்.
6வேவகமில்லாத மத ெகட்ட மக்கேள,
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இப்படியா ெயேகாவாவுக்குப்
பதலளிக்க றீர்கள்,

உன்ைனஆட்ெகாண்டதகப்பன்அவரல்லவா?
உன்ைன உண்டாக்க உன்ைன

நைலப்படுத்தனவர்அவரல்லவா?
7ஆரம்பநாட்கைளநைன;
தைலமுைற தைலமுைறயாக கடந்துேபான

வருடங்கைளக்கவனித்துப்பார்;
உன்தகப்பைனக்ேகள்,
அவன்உனக்குஅறவப்பான்;
உன்மூப்பர்கைளக் ேகள், அவர்கள் உனக்குச்

ெசால்லுவார்கள்.
8 உன்னதமான ேதவன் மக்களுக்குச்

ெசாத்துக்கைளப்பங்க ட்டு,
ஆதாமின் பள்ைளகைள ெவவ்ேவறாகப்

ப ரித்த காலத்தல்,
இஸ்ரேவல்மக்களுைடயஎண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக,
அைனத்து மக்களின் எல்ைலகைளத்

த ட்டம்ெசய்தார்.
9 ெயேகாவாவுைடய மக்கேள அவருைடய

பங்கு;
யாக்ேகாபுஅவருக்குச்ெசாந்தமானவர்கள்.
10 “பாழான நலத்தலும் ஊைளயடுதலுள்ள

ெவறுைமயான ெவட்டெவளியலும்
அவர்அவைனக்கண்டுபடித்தார்,

அவைனநடத்தனார்,
அவைன உணர்த்தனார், அவைனத்

தமது கண்மணிையப் ேபாலக்
காத்தருளினார்.
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11கழுகுதன்கூட்ைடக்கைலத்து,
தன்குஞ்சுகளின்ேமல்அைசவாடி,
தன்இறக்ைககைளவ ரித்து,
குஞ்சுகைள எடுத்து, அைவகைளத்

தன் இறக்ைககளின்ேமல்
சுமந்துெகாண்டுேபாக றதுேபால,

12 ெயேகாவா ஒருவேர அவைன
வழிநடத்தனார்,

அந்நயெதய்வம்அவருடன்இருந்ததல்ைல.
13 பூமியலுள்ள உயர்ந்த இடங்களின்ேமல்

அவைனஏறவரச்ெசய்தார்;
வயலில் வைளயும் பலைன அவனுக்குச்

சாப்ப டக்ெகாடுத்தார்;
கன்மைலயலுள்ள ேதைனயும்

கற்பாைறயலிருந்து வடியும்
எண்ெணையயும்

அவன்சாப்படும்படிெசய்தார்.
14 பசுவன் ெவண்ெணையயும், ஆட்டின்

பாைலயும்,
பாசானில் ேமயும் ஆட்டுக்குட்டிகள்,

ஆட்டுக்கடாக்கள்,
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள் இைவகளுைடய

ெகாழுப்ைபயும்,
ெகாழுைமயானேகாதுைமையயும்,
இரத்தம்ேபான்ற ெபாங்கவழிக ற

த ராட்ைசரசத்ைதயும் சாப்ப ட்டாய்.
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15 “ெயஷ ரன்* ெகாழுத்துப்ேபாய்
உைதத்தான்;

ெகாழுத்து, பருத்து, ெகாழுப்பு
அத கமானதால்,

தன்ைனஉண்டாக்கனேதவைனவட்டு,
தன் இரட்ச ப்பன் கன்மைலைய

அசட்ைடெசய்தான்.
16 அந்நய ெதய்வங்களால் அவருக்கு

எரிச்சைலமூட்டினார்கள்;
அருவருப்பானைவகளினால் அவைரக்

ேகாபப்படுத்தனார்கள்.
17அவர்கள்ேதவனுக்குப்பலிய டவல்ைல;
தாங்கள்அறயாதைவகளும்,
தங்கள்முற்ப தாக்கள்பயப்படாதைவகளும்,
புதுைமயாகத் ேதான்றய புது

ெதய்வங்களுமாகய ேபய்களுக்ேக
பலிய ட்டார்கள்.

18 உன்ைன பறக்கச் ெசய்த கன்மைலைய நீ
நைனக்காமற்ேபானாய்;

உன்ைனப்ெபற்ற ேதவைனமறந்தாய்.
19 “ெயேகாவா அைதக்கண்டு, தமது

மகன்களும்,
மகள்களும் தம்ைமக் ேகாபப்படுத்தயதால்

மனச்ேசார்வைடந்து,
அவர்கைளப்புறக்கணித்து:
20என்முகத்ைதஅவர்களுக்குமைறப்ேபன்;

* அத்த யாயம் 32:15 32:15இஸ்ரேவலின்நீத பரைர
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அவர்களுைடய முடிவு எப்படியருக்கும் என்று
பார்ப்ேபன்;

அவர்கள்மகா மாறுபாடுள்ளசந்தத ;
உண்ைமயல்லாத பள்ைளகள்.
21 ெதய்வம் அல்லாதைவகளினால் எனக்கு

எரிச்சைலமூட்டி,
தங்களுைடய வீணான தீயெசயல்களினால்

என்ைனக்ேகாபப்படுத்தனார்கள்;
ஆைகயால் மத க்கப்படாத மக்களினால்

அவர்களுக்குஎரிச்சைலஉண்டாக்க ,
மத ெகட்ட மக்களால் அவர்கைளப்

ேகாபப்படுத்துேவன்.
22 என் ேகாபத்தனால் அக்கனி

பற்ற க்ெகாண்டது,
அதுதாழ்ந்த நரகம்வைர எரியும்;
அதுபூமிையயும்,அதன்பலைனயும்அழித்து,
மைலகளின் அஸ்தபாரங்கைள

ேவகச்ெசய்யும்.
23 “தீைமகைளஅவர்கள்ேமல்குவப்ேபன்;
என்னுைடய அம்புகைளெயல்லாம்

அவர்கள்ேமல்பயன்படுத்துேவன்.
24அவர்கள்பசயனால்வாடி,
சுட்ெடரிக்கும் ெவப்பத்தனாலும்,

ெகாடிய தண்டைனயனாலும்
இறந்துேபாவார்கள்;

ெகாடியமிருகங்களின்பற்கைளயும்,
தைரயல் ஊரும் பாம்புகளின் வஷத்ைதயும்

அவர்களுக்குள்அனுப்புேவன்.
25ெவளிய ேல பட்டயமும்,
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உள்ேளபயங்கரமும்,
வாலிபைனயும், இளம்ெபண்ைணயும்,

குழந்ைதையயும்,
நைரத்த க ழவைனயும்அழிக்கும்.
26எங்கள்ைகஉயர்ந்தெதன்றும்,
ெயேகாவா இைதெயல்லாம் ெசய்யவல்ைல

என்றும் அவர்களுைடய பைகவர்கள்
தவறான எண்ணம்ெகாண்டு
ெசால்லுவார்கள்என்று,

27 நான் எத ரியன் ேகாபத்த ற்கு பயப்படாமல்
இருந்ேதன்என்றால்,

நான் அவர்கைள மூைலக்குமூைல
ச தறடித்து,

மனிதர்களுக்குள் அவர்களுைடய ெபயர்
அழிந்துேபாகச்ெசய்ேவன் என்று
ெசால்லியருப்ேபன்.

28 “அவர்கள்ேயாசைனஇல்லாதமக்கள்,
அவர்களுக்குஉணர்வுஇல்ைல.
29அவர்கள்ஞானமைடந்து,இைதஉணர்ந்து,
தங்கள் முடிைவச் ச ந்த த்துக்ெகாண்டால்

நலமாயருக்கும்என்றார்.
30 அவர்களுைடய கன்மைல அவர்கைள

வற்காமலும்,
ெயேகாவா அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடாமலும்

இருந்தாரானால், ஒருவன்
ஆய ரம்ேபைரத்துரத்த ,

இரண்டுேபர் பத்தாய ரம்ேபைரத் துரத்துவது
எப்படி?



உபாகமம்அத்தயாயம் 32:31 clxviii உபாகமம்அத்தயாயம் 32:36

31 தங்கள் கன்மைல நம்முைடய
கன்மைலையப்ேபால் அல்ல
என்று நம்முைடய எத ரிகேள
தீர்மானிக்க றார்கள்.

32அவர்களுைடயத ராட்ைசச்ெசடி,
ேசாேதாமிலும் ெகாேமாரா ந லங்களிலும்

பய ரான த ராட்ைசச்ெசடியலும்
குைறந்ததரமுள்ளதாகஇருக்க றது,

அைவகளின்பழங்கள்வஷமும்அைவகளின்
குைலகள்கசப்புமாகஇருக்க றது.

33 அவர்களுைடய த ராட்ைசரசம்
வலுசர்ப்பங்களின்வஷமும்,

வ ரியன் பாம்புகளின் ெகாடிய
வஷமுமானது.

34 “இது என்னிடத்தல் பாதுகாப்பாக
ைவக்கப்பட்டு,

என் ெபாக்கஷங்களில் இது முத்தைர
ேபாடப்பட்டுஇருக்க றதல்ைலேயா?

35 பழிவாங்குவதும் பதலளிப்பதும் எனக்கு
உரியது;

ஏற்றகாலத்தல் அவர்களுைடய கால்
தள்ளாடும்;

அவர்களுைடய ஆபத்துநாள்
ெநருங்கயருக்க றது;

அவர்களுக்கு சம்பவக்கும் காரியங்கள்
வைரவாகவரும்.

36 ெயேகாவா தம்முைடய மக்கைள
நயாயந்தீர்த்து,

அவர்கள்ெபலன்ேபாய ற்றுஎன்றும்,
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அைடக்கப்பட்டவர்களாவது வடுதைல
ெபற்றவர்களாவது ஒருவரும்
இல்ைலெயன்றும்காணும்ேபாது,

தம்முைடய ஊழியக்காரர்கள்ேமல்
பரிதாபப்படுவார்.

37 அப்ெபாழுது அவர்: அவர்கள் பலிய ட்ட
பலிகளின்ெகாழுப்ைபச் சாப்ப ட்டு,

பானபலிகளின் த ராட்ைசரசத்ைதக் குடித்த
அவர்களுைடயெதய்வங்களும்

அவர்கள்நம்பனகன்மைலயும்எங்ேக?
38 அைவகள் எழுந்து உங்களுக்கு

உதவெசய்து
உங்களுக்குமைறவ டமாயருக்கட்டும்.
39 “நான்நாேனஅவர்,
என்னுடன் ேவேற ேதவன் இல்ைல என்பைத

இப்ெபாழுதுபாருங்கள்;
நான் ெகால்லுக ேறன், நான்

உய ர்ப்ப க்க ேறன்;
நான் காயப்படுத்துக ேறன், நான்

குணமாக்குக ேறன்;
என்ைகக்குத்தப்புவ ப்பவர்இல்ைல.
40 நான் என் ைகைய வானத்த ற்கு ேநராக

உயர்த்த ,
நான்என்ெறன்ைறக்கும்உய ேராடிருக்க றவர்

என்க ேறன்.
41 மின்னும் என் பட்டயத்ைத நான்

கூர்ைமயாக்க ,
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என் ைகயானது நயாயத்ைதப்
ப டித்துக்ெகாள்ளுமானால், என்
எத ரிகளிடத்தல்பழிவாங்க ,

என்ைனப் பைகக்க றவர்களுக்குப்
பதல்ெகாடுப்ேபன்.

42 ெகாைலெசய்யப்பட்டும், சைறப்பட்டும்
ேபானவர்களுைடய இரத்தத்தாேல என்
அம்புகைளெவறெகாள்ளச்ெசய்ேவன்;

என் பட்டயம் தைலவர்கள் முதற்ெகாண்டு
சகல எத ரிகளின் மாம்சத்ைதயும்
அழிக்கும்.

43 “மக்கேள, அவருைடய மக்களுடன்
மகழ்ச்ச யாயருங்கள்; அவர் தமது
ஊழியக்காரர்களின் இரத்தத்த ற்குப்
பழிவாங்க ,

தம்முைடயஎத ரிகளுக்குப்பதல்ெகாடுத்து,
தமது ேதசத்தன்ேமலும் தமது

மக்களின்ேமலும் கருைபயுள்ளவராக
இருப்பார்”.

44 ேமாேசயும் நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாவும் வந்து, இந்தப் பாட்டின்
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் மக்கள்
ேகட்கத்தக்கதாகச் ெசான்னார்கள்.
45 ேமாேச இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
இஸ்ரேவலர்கள் யாவருக்கும்
ெசால்லி முடித்தபன்பு, 46 அவர்கைள
ேநாக்க : “இந்த நயாயப்ப ரமாண
வார்த்ைதகளின்படிெயல்லாம் உங்கள்
பள்ைளகள் ெசய்யும்படி கவனமாயருக்க,
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நீங்கள் அவர்களுக்குக் கற்ப க்கும்படி,
நான் இன்று உங்களுக்குச் சாட்ச யாக
ஒப்புவக்க ற வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
உங்கள் மனத ேல ைவயுங்கள். 47 இது
உங்களுக்கு பயனற்ற காரியம் அல்லேவ;
இது உங்கள் உய ராயருக்க றது, நீங்கள்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள ேயார்தாைனக்
கடந்துேபாய்ச் ேசரும் ேதசத்தல் இதனால்
உங்கள் நாட்கைள நீடிக்கச்ெசய்வீர்கள்”
என்றான்.

ேமாேசயன்மரணம்
48 அந்த நாளிேலதாேன ெயேகாவா

ேமாேசைய ேநாக்க : 49 “நீ எரிேகாவுக்கு
எத ேரயுள்ள ேமாவாப் ேதசத்தலுள்ள இந்த
அபாரீம் என்னும் மைலகளிலிருக்க ற
ேநேபா மைலயல் ஏற , நான் இஸ்ரேவல்
சந்ததயாருக்கு ெசாந்தமாகக் ெகாடுக்கும்
கானான் ேதசத்ைதப் பார்; 50 நீங்கள்
சீன் வனாந்த ரத்தலுள்ள காேதச ேல
ேமரிபாவன் தண்ணீரின் அருகல்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள என்ைனப்
பரிசுத்தம்ெசய்யாமல், அவர்கள் நடுேவ
என் கட்டைளகைள மீறனதனாேல,
51 உன் சேகாதரனாகய ஆேரான், ஓர்
என்னும் மைலய ேல மரணமைடந்து, தன்
முன்ேனார்களிடத்தல் ேசர்க்கப்பட்டதுேபால
நீயும் ஏறப்ேபாக ற மைலய ேல
மரணமைடந்து, உன் முன்ேனார்களிடத்தல்
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ேசர்க்கப்படுவாய். 52 நான் இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குக்ெகாடுக்கப்ேபாக றஎத ேரயுள்ள
ேதசத்ைத நீ பார்ப்பாய்; ஆனாலும் அதற்குள்
நீநுைழவதல்ைல” என்றார்.

அத்த யாயம் 33
ேமாேச இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கைள

ஆசீர்வத த்தல்
1 ேதவனுைடய மனிதனாகய ேமாேச தான்

மரணமைடவதற்கு முன்ேன இஸ்ரேவல்
மக்கைளஆசீர்வத த்தஆசீர்வாதமாவது:
2 “ெயேகாவா சீனாயலிருந்துஎழுந்தருளி,
ேசயீரிலிருந்துஅவர்களுக்குஉதயமானார்;
பாரான்மைலயலிருந்துப ரகாச த்து,
பத்தாய ரங்களான பரிசுத்தவான்களுடன்

ெவளிப்பட்டார்;
அவர்களுக்காகஅக்கனிமயமானப ரமாணம்

அவருைடய வலதுகரத்தலிருந்து
புறப்பட்டது.

3 உண்ைமயாகேவ அவர் மக்கைள
ேநச க்க றார்;

அவருைடய பரிசுத்தவான்கள் எல்ேலாரும்
உம்முைடயைகயல்இருக்கறார்கள்;

அவர்கள்உம்முைடயபாதத்தல்வழுந்து,
உம்முைடய வார்த்ைதகளினால்

ேபாத க்கப்படுவார்கள்.
4ேமாேசநமக்குஒருநயாயப்ப ரமாணத்ைதக்

கற்ப த்தான்;
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அதுயாக்ேகாபன்சைபக்குச்ெசாந்தமானது.
5 மக்களின் தைலவர்களும்

இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்களும்
ஒன்றாகக்கூடினேபாது

அவர்ெயஷ ரனுக்குராஜாவாயருந்தார்.
6 “ரூபன்மரணமைடயாமல்பைழப்பானாக;
அவன்மக்கள்குைறவாகஇருக்கமாட்டார்கள்”

என்றான்.
7அவன் யூதாைவக்குறத்து: “ெயேகாவாேவ,

யூதாவன்சத்தத்ைதக் ேகட்டு,
அவன் தன்னுைடய மக்களிடத்த ற்கு

தரும்பவரச் ெசய்யும்;
அவனுைடயைகபலப்படுவதாக;
அவனுைடய எத ரிகளுக்கு அவைனப்

பாதுகாத்து வடுவக்க ற உதவ
ெசய்க றவராகஇருப்பீராக” என்றான்.

8 ேலவயர்கைளக்குறத்து: “நீ மாசாவ ேல
பரீட்ைசபார்த்து,

ேமரிபாவன் தண்ணீரின் அருகல்
வாக்குவாதம்ெசய்த உன் பரிசுத்த
மனிதனிடம்

உன்னுைடய தும்மீம் ஊரீம் என்பைவகள்
இருப்பதாக.

9தன்னுைடயதகப்பைனயும்,
தாையயும் குறத்து நான் அவர்களுக்கு

முக்கயத்துவம் ெகாடுக்கமாட்ேடன்
என்றுெசால்லி,

தன்சேகாதரர்கைளயும், பள்ைளகைளயும்
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ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருக்கறவனிடத்தல்
அைவகள்இருப்பதாக;

அவர்கள் உம்முைடய வார்த்ைதகைளக்
ைகக்ெகாண்டு,

உம்முைடய உடன்படிக்ைகையக்
காக்க றவர்கள்.

10 அவர்கள் யாக்ேகாபுக்கு உம்முைடய
நயாயங்கைளயும்,

இஸ்ரேவலுக்கு உம்முைடய
ப ரமாணத்ைதயும்கற்ப த்து,

உமதுசந்ந தானத்த ேலதூபவர்க்கத்ைதயும்,
உமது பலிபீடத்தன்ேமல் சர்வாங்க

தகனபலிகைளயும்ெசலுத்துவார்கள்.
11 ெயேகாவாேவ, அவனுைடய ஆஸ்தைய

ஆசீர்வத த்து,
அவன் ைகயன் ெசயல்களின்ேமல்

ப ரியமாயரும்;
அவைனப் பைகத்து அவனுக்கு வேராதமாக

எழும்புக றவர்கள்
தரும்ப எழுந்தருக்காதபடி அவர்களுைடய

இடுப்புகைள ெநாறுக்கவடும்”
என்றான்.

12ெபன்யமீைனக்குறத்து:
“ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியமானவன்,
அவருடன்சுகமாகத் தங்கயருப்பான்;
அவைனஎந்நாளும்அவர்காப்பாற்ற ,
அவனுைடய எல்ைலக்குள்ேள

தங்கயருப்பார்” என்றான்.
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13 ேயாேசப்ைபக்குற த்து: “ெயேகாவாவால்
அவனுைடயேதசம்ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக;

அது வானத்தன் ெசல்வத்தனாலும்,
பனியனாலும், ஆழத்தலுள்ள
நீரூற்றுகளினாலும்,

14 சூரியன் பக்குவப்படுத்தும் அருைமயான
பழங்களினாலும்,*

சந்த ரன் பக்குவப்படுத்தும் அருைமயான
பலன்களினாலும்,

15 பழைமயான மைலகளில் உண்டாகும்
வைலயுயர்ந்தெபாருட்களினாலும்,

ந த்தய மைலகளில் கைடக்கும் அரிதான
ெபாருட்களினாலும்,

16 நாடும் அதன் நைறவும் ெகாடுக்கும்
அருைமயான தானியங்களினாலும்
ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக.

முட்ெசடியல் காட்ச யளித்தவரின் தயவு
ேயாேசப்புைடயதைலயன்ேமலும்,

தன் சேகாதரர்களில் வ ேசஷத்தவனுைடய
உச்சந்தைலயன்ேமலும்வருவதாக.

17 அவனுைடய அலங்காரம் அவன்
முதற்ப றந்த காைளயனுைடய
அலங்காரத்ைதப்ேபாலவும்,

அவன் ெகாம்புகள் காண்டாமிருகத்தன்
ெகாம்புகைளப்ேபாலவும்இருக்கும்;

* அத்த யாயம் 33:14 33:14 ேமாந்த்லி
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அைவகளாேல மக்கள் அைனவைரயும்
ேதசத்தன் கைடசவைர முட்டித்
துரத்துவான்;

அைவகள் எப்ப ராயீமின் பத்தாய ரங்களும்
மனாேசயன்ஆய ரங்களுமானைவகள்”
என்றான்.

18 “ெசபுேலாைனக்குறத்து: ெசபுேலாேன,
நீ ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபாகும்ேபாதும்,

இசக்காேர,
நீ உன் கூடாரங்களில் தங்கும்ேபாதும்

சந்ேதாஷமாயரு.
19 அவர்கள், மக்கைள மைலயன்ேமல்

வரவைழத்து,
அங்ேக நீதயன் பலிகைளச்

ெசலுத்துவார்கள்;
கடல்களிலுள்ள சம்பூரணத்ைதயும்

மணலுக்குள்ேள மைறந்தருக்கும்
ெபாருட்கைளயும் அநுபவப்பார்கள்”
என்றான்.

20 “காத்ைதக்குற த்து:
காத்த ற்கு வ சாலமான இடத்ைதக்

ெகாடுக்க றவர்ஸ்ேதாத்த ரிக்கப்பட்டவர்;
அவன்சங்கத்ைதப்ேபால்தங்கயருந்து,
புயத்ைதயும் உச்சந்தைலையயும்

பீற ப்ேபாடுவான்.
21 அவன் தனக்காக முதல் இடத்ைதப்

பார்த்துக்ெகாண்டான்;
அங்ேக தனக்கு நயாயப்ப ரமாணிகன்

ெகாடுத்த பங்குபத்த ரமாயருக்க றது;
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ஆனாலும்அவன்மக்களுக்குமுன்பாகவந்து,
மற்ற இஸ்ரேவலுடேன ெயேகாவாவன்

நீதையயும் அவருைடய
நயாயங்கைளயும் ெசய்வான்”
என்றான்.

22 “தாைணக்குறத்து: தாண்ஒருபாலசங்கம்,
அவன்பாசானிலிருந்துபாய்வான்” என்றான்.
23 “நப்தலிையக்குறத்து: நப்தலி

ெயேகாவாவுைடய தயவனாேல
தருப்தயைடந்து,

அவருைடய ஆசீர்வாதத்தனாேல
நைறந்தருப்பான்.

நீ ேமற்குத் தைசையயும் ெதற்குத்
தைசையயும் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்”
என்றான்.

24 ஆேசைரக்குற த்து: “ஆேசர் குழந்ைத
பாக்கயமுைடயவனாக, தன்
சேகாதரர்களுக்குப்ப ரியமாயருந்து,

தன்காைலஎண்ெணயேலேதாய்ப்பான்.
25இரும்பும் ெவண்கலமும் உன் காலணியன்

கீழிருக்கும்;
உன் நாட்களுக்குத்தக்கதாக உன் ெபலனும்

இருக்கும்என்றான்.
26 “ெயஷ ரனுைடய ேதவைனப்ேபால்

ஒருவரும்இல்ைல;
அவர்உனக்குஉதவயாகவானங்களின்ேமலும்
தமது மாட்சைமேயாடு ஆகாய

மண்டலங்களின்ேமலும்ஏறவருகறார்.
27அநாத ேதவேனஉனக்குஅைடக்கலம்;



உபாகமம்அத்தயாயம் 33:28 clxxviii உபாகமம்அத்தயாயம் 33:29

அவருைடய ந த்தய புயங்கள் உனக்கு
ஆதாரம்;

அவர் உனக்கு முன்னின்று எத ரிகைளத்
துரத்த ,

அவர்கைள அழித்துப்ேபாடு என்று
கட்டைளயடுவார்.

28 இஸ்ரேவல் சுகமாகத் தனித்து
குடியருப்பான்;

யாக்ேகாபன் ஊற்றானது† தானியமும்
த ராட்ைசரசமும் உள்ள ேதசத்த ேல
இருக்கும்;

அவருைடயவானமும்பனிையப்ெபய்யும்.
29 இஸ்ரேவேல, நீ பாக்கயவான்;

ெயேகாவாவால் இரட்ச க்கப்பட்ட
மக்கேள,

உனக்குஒப்பானவன்யார்?
உனக்கு உதவெசய்யும் ேகடகமும் உனக்கு

மகைமெபாருந்தயபட்டயமும்அவேர;
உன் எத ரிகள் உன்ைன நந்த த்துப் ேபச

அடங்குவார்கள்;
அவர்களுைடய ேமடுகைள‡ மித ப்பாய்”

என்றுெசான்னான்.

அத்த யாயம் 34
ேமாேச ேதவனால் அடக்கம்

ெசய்யப்படுதல்

† அத்த யாயம் 33:28 33:28 வாசஸ்தலம் ‡ அத்த யாயம்
33:29 33:29முதுகுகைள.



உபாகமம்அத்தயாயம் 34:1 clxxix உபாகமம்அத்தயாயம் 34:6

1 பன்பு ேமாேச ேமாவாபன்
சமெவளிகளிலிருந்து எரிேகாவுக்கு எத ரான
ேநேபா மைலயலிருக்கும் பஸ்காவன்
மைலயுச்சயல் ஏறனான்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா அவனுக்கு, தாண்வைர உள்ள
கீேலயாத் ேதசம் அைனத்ைதயும், 2 நப்தலி
ேதசம் அைனத்ைதயும், எப்ப ராயீம் மனாேச
என்பவர்களின் ேதசத்ைதயும், கைடச
மத்தய தைர சமுத்த ரம்வைர உள்ள யூதா
ேதசம் அைனத்ைதயும், 3 ெதன்புறத்ைதயும்,
ேசாவார்வைர உள்ள ேபரீச்சமரங்களின்
பட்டணம் என்னும் ஊர் முதற்ெகாண்டு
எரிேகாவன் பள்ளத்தாக்காக ய சமமான
பூமிையயும் காண்பத்தார். 4 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா அவைன ேநாக்க : “நான்
உங்களுைடய சந்தத க்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்று ஆப ரகாமுக்கும், ஈசாக்குக்கும்,
யாக்ேகாபுக்கும்வாக்களித்தேதசம்இதுதான்,
இைத உன்னுைடய கண் காணும்படி
ெசய்ேதன்; ஆனாலும் நீ அந்த இடத்த ற்குக்
கடந்துேபாவதல்ைல” என்றார். 5 அப்படிேய
ெயேகாவாவன் தாசனாகய ேமாேச
ேமாவாப் ேதசமான அந்த இடத்த ேல
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதயன்படிேய
மரணமைடந்தான். 6 அவர் அவைன
ேமாவாப் ேதசத்தலுள்ள ெபத்ேபேயாருக்கு
எத ரான பள்ளத்தாக்க ேல அடக்கம் ெசய்தார்.
ஒருவனுக்கும் அவனுைடய ப ேரதக்குழி
எங்ேகெயன்று இந்நாள்வைரக்கும்
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ெதரியாது. 7 ேமாேச மரணமைடக றேபாது
120 வயதாயருந்தான்; அவனுைடய கண்கள்
இருளைடயவுமில்ைல, அவன் ெபலன்
குைறயவுமில்ைல. 8 இஸ்ரேவல் மக்கள்
ேமாவாபன் சமெவளிகளில் ேமாேசக்காக
முப்பது நாட்கள் அழுதுெகாண்டிருந்தார்கள்;
ேமாேசக்காக அழுது துக்கங்ெகாண்டாடின
நாட்கள் முடிந்தது. 9 ேமாேச நூனின்
மகனாகய ேயாசுவாவன்ேமல் தன்
ைககைள ைவத்ததால் அவன் ஞானத்தன்
ஆவயனால் ந ரப்பப்பட்டான்; இஸ்ரேவல்
மக்கள் அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து,
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
ெசய்தார்கள். 10 ேமாேச எக ப்துேதசத்த ேல
பார்ேவானுக்கும், அவனுைடய எல்லா
ேவைலக்காரர்களுக்கும், அவனுைடய
ேதசம் அைனத்தற்கும் ெசய்யும்படி
ெயேகாவாஅவைனஅனுப்ப நடப்ப த்த சகல
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்,
11 அவன் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாருக்கும்
ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்த சகல
வல்லைமயான ெசயல்கைளயும், மகா
பயங்கரமான ெசய்ைககைளயும் பார்த்தால்,
12 ெயேகாவாைவ முகமுகமாக அற ந்த
ேமாேசையப்ேபால, ஒரு தீர்க்கதரிச யும்
இஸ்ரேவலில் அவனுக்குப்பன்பு
எழும்பனதல்ைலஎன்றுவளங்கும்.
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