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ആവർത്തനപ്പ സ്തകം

ആമുഖം
1 സൂഫിന് എതിർവശത്തുള്ള പാരാൻ
പട്ടണത്തിനും േതാെഫൽ, ലാബാൻ,
ഹേസേരാത്ത,് ദീസാഹാബ് എന്നീ
പട്ടണങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിൽ, േയാർദാൻനദിക്കു
കിഴക്കുള്ള അരാബയിൽെവച്ച് േമാശ എല്ലാ
ഇ്രസാേയലിേനാടും പറഞ്ഞ സേന്ദശം.
2 േഹാേരബിൽനിന്ന*് േസയീർ പർവതംവഴി
കാേദശ്-ബർേന്നയയിേലക്കു പതിെനാന്നു
ദിവസെത്തയാ്രതയുണ്ട.്

3 ഇ്രസാേയൽമക്കെള അറിയിക്കാൻ യേഹാവ
േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം അേദ്ദഹം
നാൽപ്പതാംവർഷം പതിെനാന്നാംമാസം†
ഒന്നാംതീയതി അവെര അറിയിച്ച . 4 ഇതു
െഹശ്േബാനിൽ വാണിരുന്നഅേമാര്യരാജാവായ
സീേഹാെനയും അസ്തേരാത്തിൽ
വാണിരുന്ന ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെനയും
എെ്രദയിൽെവച്ച വധിച്ചതിനുേശഷമായിരുന്നു.
േഹാേരബ് വിടാൻകൽപ്പന

5 േയാർദാൻനദിക്കു കിഴക്കുള്ള േമാവാബിെന്റ
ഭൂ്രപേദശത്തുെവച്ച് േമാശ യേഹാവയുെട ഈ
നിയമം വളെരവ്യക്തമായിഅവെരഅറിയിച്ച :
* 1:2 േഹാേരബ,് സീനായി പർവതത്തിെന്റ മെറ്റാരുേപര.്
വാ. 1: 6, 19 കാണുക. † 1:3 ച്രന്ദവർഷമനുസരിച്ച ള്ള
എ്രബായമാസമാണ;് ഇന്നെത്ത ജനുവരി, െഫ്രബുവരി
മാസങ്ങളിലാണിത്.
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6 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
േഹാേരബിൽെവച്ച് നേമ്മാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: “നിങ്ങൾ ഈ പർവതത്തിൽ
േവണ്ടുേവാളം താമസിച്ച കഴിഞ്ഞു. 7 നിങ്ങൾ
തിരിഞ്ഞു യാ്രതെചയ്ത് അേമാര്യരുെട
പർവതത്തിേലക്കും അതിെന്റ എല്ലാ
സമീപേദശങ്ങളായ അരാബാ, മലനാട്,
പടിഞ്ഞാറുള്ള കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിലും,
െതേക്കേദശം, തീര്രപേദശം എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള
നിവാസികളിേലക്കും മുേന്നറുക.
കനാന്യേദശേത്തക്കും െലബാേനാനിേലക്കും
യൂ്രഫട്ടീസ് മഹാനദിവെരയും േപാകുക. 8 ഇതാ,
ഈ േദശം നിങ്ങൾക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമിനും
യിസ്ഹാക്കിനും യാേക്കാബിനും അവരുെട
സന്തതിപരമ്പരകൾക്കും നൽകാെമന്ന്
യേഹാവ ശപഥംെചയ്ത ഈ േദശം േപായി
ൈകവശമാക്കുക.”

ന്യായാധിപന്മാരുെട നിയമനം
9 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടിനുേശഷം
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞത:് “എനിക്കു
തനിേയ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പ റം
നിങ്ങൾ അധികമാകുന്നു. 10 ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങെള വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നു
നിങ്ങൾ ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങൾേപാെല
െപരുകിയിരിക്കുന്നു. 11 നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങെള ആയിരം മടങ്ങ് വർധിപ്പിച്ച്, അവിടന്ന്
വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല അനു്രഗഹിക്കെട്ട!
12 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ്രപശ്നങ്ങള ം ഭാരങ്ങള ം
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പരാതികള ം എങ്ങെന ഞാൻ തനിേയ
വഹിക്കും? 13 നിങ്ങള െട േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന്
ജ്ഞാനവും വിേവകവുമുള്ള ആദരണീയരായ
ചില പുരുഷന്മാെര െതരെഞ്ഞടുക്കുക. അവെര
ഞാൻനിങ്ങള െട േനതാക്കന്മാരാക്കും.”

14അതിനു നിങ്ങൾ, “താങ്കൾനിർേദശിച്ചകാര്യം
നല്ലതാകുന്നു”എന്ന്എേന്നാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

15 അതുെകാണ്ടു ജ്ഞാനികള ം
ആദരണീയരുമായ പുരുഷന്മാെര
ആയിരംേപർക്ക് അധിപന്മാർ, നൂറുേപർക്ക്
അധിപന്മാർ, അൻപതുേപർക്ക്
അധിപന്മാർ, പത്തുേപർക്ക് അധിപന്മാർ
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങള െട േനതാക്കന്മാരായും
േഗാ്രതങ്ങള െട കാര്യസ്ഥന്മാരായും ഞാൻ
നിേയാഗിച്ച . 16 അന്നു ഞാൻ നിങ്ങള െട
ന്യായാധിപന്മാേരാട് ഇ്രപകാരമാണു കൽപ്പിച്ചത,്
“ഇ്രസാേയല്യ സേഹാദരങ്ങൾതമ്മിലും
ഇ്രസാേയല്യരും ്രപവാസികള മായിട്ട ം
ഉള്ള തർക്കങ്ങൾേകട്ട് അവർക്കിടയിൽ
നീതിയുക്തമായി വിധികൽപ്പിക്കുക. 17 നിങ്ങൾ
വിധിക്കുേമ്പാൾ മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുത.്
വലിയവരുെടയും െചറിയവരുെടയും ്രപശ്നങ്ങൾ
ഒരുേപാെല േകൾക്കണം. ന്യായവിധി
ൈദവത്തിേന്റതാകുകയാൽ ആെരയും
ഭയെപ്പടരുത.് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ
്രപയാസമുള്ള ്രപശ്നങ്ങൾ എെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരിക. അവയ്ക്കു ഞാൻ
തീർപ്പ കൽപ്പിക്കും.” 18 നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ട
സകലകാര്യങ്ങള ം അന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചിരുന്നു.



ആവർത്തനം 1:19 iv ആവർത്തനം 1:25

ചാരന്മാെരഅയയ്ക്കുന്നു
19 അതിനുേശഷം, നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നേമ്മാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല, നാം
േഹാേരബിൽനിന്ന് യാ്രതതിരിച്ച് അേമാര്യരുെട
മലനാട്ടിൽക്കൂെട—നിങ്ങൾ കണ്ട വലുതും
ഭയാനകവുമായ മരുഭൂമിവഴി—കാേദശ്-
ബർേന്നയയിൽ എത്തി. 20 അേപ്പാൾ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു: “നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നമുക്കു തരുന്ന അേമാര്യരുെട
മലനാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
21 ഇതാ, നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
േദശം നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെടൈദവമായയേഹാവനിങ്ങേളാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല േപായി അതു
ൈകവശമാക്കിെക്കാൾക. ഭയെപ്പടുകേയാ
തളർന്നുേപാകുകേയാഅരുത.്”

22 ആ സമയം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
എെന്റ അടുത്തുവന്നു പറഞ്ഞു: “േദശം
പര്യേവക്ഷണംെചയ്തു നാം േപാേകണ്ട
വഴിയും എത്തിേച്ചേരണ്ട പട്ടണങ്ങള ം
പറഞ്ഞുതേരണ്ടതിന് ചില പുരുഷന്മാെര
മുൻകൂട്ടിഅേങ്ങാട്ടയയ്ക്കുക.”

23 അക്കാര്യം നല്ലെതന്ന് എനിക്ക് േതാന്നി,
അങ്ങെന ഞാൻ ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
ഒരാെളവീതം പ്രന്തണ്ടുേപെര നിങ്ങളിൽനിന്ന്
െതരെഞ്ഞടുത്തു. 24 അവർ പുറെപ്പട്ട്
മലനാടുവെരയും േപായിഎസ്േകാൽതാഴ്വരവെര
േദശം പര്യേവക്ഷണംെചയ്തു. 25 ആ
േദശത്തുനിന്ന് ചിലഫലങ്ങൾനമ്മുെടഅടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നിട്ട് േദശെത്തപ്പറ്റി അവർ ഇങ്ങെന
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പറഞ്ഞു, “ൈദവമായ യേഹാവ നമുക്കു
നൽകുന്ന േദശം നല്ലതാകുന്നു.”

യേഹാവയ്െക്കതിേര മത്സരം
26എന്നാൽ നിങ്ങൾൈദവമായ യേഹാവയുെട
കൽപ്പന എതിർത്തുനിന്നതുെകാണ്ട് അേങ്ങാട്ട
കയറിേപ്പാകാൻ വിസമ്മതിച്ച . 27 നിങ്ങൾ
കൂടാരങ്ങളിലിരുന്ന് പിറുപിറുത്തുെകാണ്ട്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “യേഹാവ നെമ്മ
െവറുക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട് നാം
നശിേക്കണ്ടതിന് അേമാര്യരുെട ൈകയിൽ നെമ്മ
ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഞങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്നത്. 28നാംഎേങ്ങാട്ട കയറിേപ്പാകും?
‘അവിടെത്ത ജനം നെമ്മക്കാൾ ബലവാന്മാരും
ദീർഘകായരുമാണ.് പട്ടണങ്ങൾ ആകാശംവെര
ഉയർന്ന മതിലുകൾ ഉള്ളവയാണ്, ഞങ്ങൾ
അനാക്യെരയും അവിെട കണ്ടു’ എന്നിങ്ങെന
പറഞ്ഞ് നമ്മുെട സേഹാദരന്മാർ നമ്മുെട
മേനാവീര്യം െകടുത്തിക്കളഞ്ഞു.”

29 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങൾ ്രഭമിക്കുകേയാ;അവെര ഭയെപ്പടുകേയാ
അരുത.് 30 നിങ്ങൾക്കുമുമ്പായി േപാകുന്ന
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ, ഈജിപ്റ്റിൽ
നിങ്ങള െട കണ്മുമ്പിൽെവച്ച െചയ്തതുേപാെല
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധംെചയ്യ ം. 31 മാ്രതവുമല്ല,
ഒരു പിതാവ് തെന്റ മകെന വഹിക്കുന്നതുേപാെല,
ഇവിെട എത്തുന്നതുവെര നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച
വഴിയിെലല്ലാം നിങ്ങെള വഹിച്ച എന്നു
കണ്ടതേല്ല?”
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32-33 ഇെതല്ലാമായിട്ട ം, കൂടാരമടിേക്കണ്ട
സ്ഥലം അേന്വഷിക്കാനും േപാേകണ്ട വഴി
കാണിക്കാനുമായി രാ്രതി അഗ്നിയായും പകൽ
േമഘമായും നിങ്ങൾക്കുമുമ്പായി കടന്നുേപായ
ൈദവമായയേഹാവെയനിങ്ങൾവിശ്വസിച്ചില്ല.

34 യേഹാവ നിങ്ങള െട പിറുപിറുപ്പ
േകട്ടേപ്പാൾ, േകാപിച്ച ശപഥംെചയ്തുപറഞ്ഞു:
35 “െയഫുന്നയുെട മകനായ കാേലബ് ഒഴിെക
ഈ ദുഷ്ടതലമുറയിെല പുരുഷന്മാരാരും, ഞാൻ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കു വാഗ്ദാനംെചയ്ത
നല്ലേദശം കാണുകയില്ല. അവൻഅതു കാണും.
36 അവൻ യേഹാവെയ പൂർണഹൃദയേത്താെട
അനുഗമിച്ചതുെകാണ്ട,് അവൻ നടന്ന്
പര്യേവക്ഷണംെചയ്ത േദശെമല്ലാം ഞാൻ
അവനുംഅവെന്റസന്തതികൾക്കും െകാടുക്കും.”

37 യേഹാവ നിങ്ങൾനിമിത്തം എേന്നാടും
േകാപിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തു: “നീയും അവിെട
്രപേവശിക്കുകയില്ല. 38 എന്നാൽ നിെന്റ
സഹശു്രശൂഷകനായ നൂെന്റ മകൻ േയാശുവ
അവിെട ്രപേവശിക്കും. നീ അവെന
ൈധര്യെപ്പടുത്തണം. കാരണം ഇ്രസാേയലിന്
ആ േദശം ൈകവശെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുന്നത്
അവനായിരിക്കും. 39 മാ്രതമല്ല,
െകാള്ളയായിേപ്പാകുെമന്നു നിങ്ങൾ കരുതിയ
നിങ്ങള െട കുട്ടികള ം നന്മതിന്മകെളക്കുറിച്ച്
ഇേപ്പാൾ അറിവില്ലാത്തവരുമായ നിങ്ങള െട
മക്കള മായിരിക്കുംഅവിടംൈകവശമാക്കുന്നത.്
ഞാൻആ േദശം അവർക്കു െകാടുക്കും. അവർ
അതുൈകവശെപ്പടുത്തും. 40ഇേപ്പാേഴാ നിങ്ങൾ
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തിരിഞ്ഞ് െചങ്കടൽവഴി മരുഭൂമിയിേലക്കു
യാ്രതെചയ്യ ക.”

41 അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ
യേഹാവേയാടു പാപംെചയ്തു. നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
ഞങ്ങൾ േപായി യുദ്ധംെചയ്യ ം.” അങ്ങെന
മല്രമ്പേദശേത്തക്കു കയറിേപ്പാകുന്നത്
എള പ്പെമന്നു വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തരും
യുദ്ധത്തിനുള്ളആയുധങ്ങൾധരിച്ച .

42 എന്നാൽ യേഹാവ എേന്നാട,്
“ ‘നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനു കയറിേപ്പാകുകേയാ
യുദ്ധംെചയ്യ കേയാ അരുത.് കാരണം ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെടയില്ല. ശ്രതുക്കള െടമുമ്പിൽ
നിങ്ങൾ പരാജയെപ്പടും’ എന്ന് അവേരാടു
പറയുക”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

43 ഞാൻ അങ്ങെന നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു,
എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതു േകൾക്കാെത
യേഹാവയുെട കൽപ്പനേയാട് എതിർത്ത് സ്വന്തം
ഇഷ്ട്രപകാരം മലമുകളിേലക്കു പടനീക്കി.
44 ആ മലകളിൽ അധിവസിച്ചിരുന്ന അേമാര്യർ
നിങ്ങൾെക്കതിേര വന്ന്, േതനീച്ചക്കൂട്ടംേപാെല
നിങ്ങെള േസയീരിൽനിന്ന് േഹാർമാവെര
പിൻതുടർന്ന് തുരത്തിക്കളഞ്ഞു. 45 നിങ്ങൾ
മടങ്ങിവന്ന് യേഹാവയുെടമുമ്പാെക കരഞ്ഞു
എങ്കിലും യേഹാവ നിങ്ങള െട നിലവിളി
െചവിെക്കാണ്ടില്ല. 46 അങ്ങെന കാേദശിൽ
താമസിച്ച അ്രതയുംകാലം നിങ്ങൾക്ക്
അവിെടത്തെന്നതാമസിേക്കണ്ടിവന്നു.

2
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മരുഭൂമിയിൽഅലയുന്നു
1 അതിനുേശഷം യേഹാവ എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല നാം െചങ്കടലിേലക്കുള്ള
വഴിയിലൂെട തിരിഞ്ഞ് മരുഭൂമിയിേലക്കു
യാ്രതെചയ്തു. നാം ദീർഘകാലം േസയീർ
പർവതത്തിനുചുറ്റ ം നടന്നു.

2 പിന്നീട് യേഹാവ എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച :
3 “നിങ്ങൾ ഈ പർവതം ആവശ്യത്തിലധികം
ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;അതു മതി. ഇേപ്പാൾവടേക്കാട്ട
തിരിയുക. 4 ജനേത്താട് ഇങ്ങെന കൽപ്പിക്കുക;
‘േസയീരിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഏശാവിെന്റ
മക്കള ം നിങ്ങള െട ബന്ധുക്കള മാണ.് അവരുെട
അതിരിലൂെട നിങ്ങൾ കടന്നുേപാകാൻ
തുടങ്ങുകയാണ.് അവർ നിങ്ങെള കണ്ട്
ഭയെപ്പടും. അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ വളെര
ജാ്രഗതയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം. 5 നിങ്ങൾ
അവെര യുദ്ധത്തിനായി ്രപേകാപിപ്പിക്കരുത.്
േസയീർപർവതം ഞാൻ ഏശാവിന്
അവകാശമായി െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ
േദശത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗവും, കാലുകുത്താൻ
ഒരു ചുവടുേപാലും, നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ
അവകാശമായി തരികയില്ല. 6 നിങ്ങൾ പണം
നൽകിഅവേരാട്ആഹാരം വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കണം.
െവള്ളവും വിലെകാടുത്തുതെന്ന വാങ്ങി
കുടിക്കണം.’ ”

7 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങള െട ൈകകള െട എല്ലാ ്രപവൃത്തികളിലും
നിങ്ങെള അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ
മഹാമരുഭൂമിയിലൂെടയുള്ള നിങ്ങള െട
യാ്രത അവിടന്ന് ്രശദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ
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നാൽപ്പതുവർഷങ്ങള ം നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു,
നിങ്ങൾക്കുയാെതാന്നിനും കുറവു വന്നില്ല.

8 അങ്ങെന, േസയീരിൽ വസിച്ചിരുന്ന
ഏശാവിെന്റ മക്കളായ നമ്മുെട ബന്ധുക്കെള
കടന്ന് നാം അരാബാവഴി ഏലാത്തിെന്റയും
എേസ്യാൻ-േഗെബറിെന്റയും സമീപത്തുകൂടി
യാ്രതെചയ്തേശഷം തിരിച്ച് േമാവാബ്
മരുഭൂമിവഴിയായി േപായി.

9 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച :
“േമാവാബ്യെര പീഡിപ്പിക്കുകേയാ അവെര
യുദ്ധത്തിനായി ്രപേകാപിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
അവരുെട േദശത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി ഞാൻ തരികയില്ല. ആർ
എന്നേദശം ഞാൻ േലാത്തിെന്റ മക്കൾക്ക്
അവകാശമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.”

10 (അനാക്യെരേപ്പാെല ബലവും എണ്ണത്തിൽ
അസംഖ്യവും ഉയരവും ഉള്ളവരായിരുന്ന ഏമ്യർ
എന്ന ജനത പണ്ട് അവിെട താമസിച്ചിരുന്നു.
11 അവരും അനാക്യെരേപ്പാെല മല്ലന്മാർ
എന്നു കരുതിേപ്പാന്നു. േമാവാബ്യർ അവെര
ഏമ്യർ എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. 12 േഹാര്യരും
പുരാതനകാലത്ത് േസയീരിൽ താമസിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽഇ്രസാേയലിന്യേഹാവഅവകാശമായി
െകാടുത്ത േദശത്ത് അവർ െചയ്തതുേപാെല,
ഏശാവിെന്റ മക്കൾ േഹാര്യെര എല്ലാവെരയും
െകാെന്നാടുക്കിയിട്ട്അവിെടകുടിേയറിപ്പാർത്തു.)

13 “ഇേപ്പാൾ എഴുേന്നറ്റ് േസെരദുനീർച്ചാൽ
കടക്കുക,” എന്ന് യേഹാവ കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
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നാം േസെരദുനീർച്ചാൽകടന്നു.
14 കാേദശ്-ബർേന്നയയിൽനിന്ന് നാം
യാ്രത പുറെപ്പട്ടതുമുതൽ േസെരദുനീർച്ചാൽ
കടന്നതുവെരയുള്ള കാലം മുപ്പെത്തട്ട വർഷം
ആയിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് യേഹാവ
അവേരാട് ശപഥംെചയ്തിരുന്നതുേപാെല
േയാദ്ധാക്കള െട തലമുറ മുഴുവനും
പാളയത്തിൽനിന്ന് നശിച്ച േപായി.
15 അവെര പാളയത്തിൽനിന്ന് പൂർണമായി
ഇല്ലാതാക്കുന്നതുവെര യേഹാവയുെട കരം
അവർക്കുവിേരാധമായിരുന്നു.

16 ഇ്രപകാരം േയാദ്ധാക്കളിൽ
അവസാനെത്തയാള ം ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന്
മരിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ 17 യേഹാവ എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച , 18 “ഇന്നു േമാവാബ്യേദശത്തുള്ള ആർ
എന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി നിങ്ങൾ കടന്നുേപാകണം.
19 അേമ്മാന്യരുെട അടുത്തുെചല്ല േമ്പാൾ
അവെര പീഡിപ്പിക്കുകേയാ യുദ്ധത്തിനായി
്രപേകാപിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് ഞാൻ
അേമ്മാന്യരുെട േദശത്തു നിനക്ക് ഓഹരി
നൽകുകയില്ല. ഞാൻ അതു േലാത്തിെന്റ
മക്കൾക്ക്അവകാശമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.”

20 (ആ േദശവും മല്ലന്മാരുെട േദശെമന്നു
കരുതെപ്പട്ടിരുന്നു. പുരാതനകാലത്തു
മല്ലന്മാർ അവിെട വസിച്ചിരുന്നു. അേമ്മാന്യർ
അവെര സംസുമ്മ്യർ എന്നു വിളിച്ച വന്നു.
21 അവർ അനാക്യെരേപ്പാെല ബലമുള്ളവരും
എണ്ണത്തിൽ അസംഖ്യവും ഉയരമുള്ളവരും
ആയിരുന്നു. യേഹാവ അവെരയും
അേമ്മാന്യരുെടമുമ്പിൽനിന്ന് െകാെന്നാടുക്കി,
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ഇങ്ങെന അവർ ആ േദശത്ത് കുടിേയറി
താമസിച്ച . 22 േസയീരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
ഏശാവിെന്റ മക്കൾക്കുേവണ്ടി െചയ്തതുേപാെല
യേഹാവ േഹാര്യെര അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന്
നശിപ്പിച്ച . അങ്ങെന ഏശാവിെന്റ മക്കൾ
ആ േദശം ൈകവശമാക്കി ഇന്നുവെര അവിെട
പാർക്കുന്നു. 23അതുേപാെല കഫ്േതാരിൽനിന്ന*്
വന്ന കഫ്േതാര്യർ ഗസ്സാവെരയുള്ള ്രഗാമങ്ങളിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന അവ്വ െര നശിപ്പിച്ച് ആ
സ്ഥലങ്ങളിൽകുടിേയറി.)
െഹശ്േബാനിെലസീേഹാെനകീഴടക്കുന്നു

24 “നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ െചന്ന് അർേന്നാൻ
താഴ്വര കടക്കുക. ഇതാ! ഞാൻ െഹശ്േബാനിെല
അേമാര്യരാജാവായ സീേഹാെനയും അവെന്റ
രാജ്യെത്തയും നിങ്ങള െട ൈകയിൽ
തന്നിരിക്കുന്നു. അവേനാടു യുദ്ധംെചയ്ത്
അത് അവകാശമാക്കാൻ തുടങ്ങുക.
25 നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള നടുക്കവും ഭീതിയും
ആകാശത്തിനുതാെഴയുള്ള സകലജനത്തിലും
ഞാൻ ഇന്നുമുതൽ വരുത്തും. അവർ
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച േകട്ട് നിങ്ങൾനിമിത്തം
നടുങ്ങിവിറയ്ക്കുകയും മാനസികവി്രഭാന്തി
ഉള്ളവരായിത്തീരുകയും െചയ്യ ം.”

26 അേപ്പാൾ ഞാൻ െകേദേമാത്ത്
മരുഭൂമിയിൽനിന്ന് െഹശ്േബാനിെല രാജാവായ
സീേഹാെന്റ അടുേത്തക്ക് സമാധാനം
വാഗ്ദാനംെചയ്തുെകാണ്ട് സേന്ദശവാഹകെര
അയച്ച പറഞ്ഞു: 27 “അങ്ങയുെട രാജ്യത്തുകൂടി

* 2:23 അതായത്, ്രകീത്തിൽനിന്ന;്ആേമാ. 9:7കാണുക.
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കടന്നുേപാകാൻ ഞങ്ങെള അനുവദിക്കണേമ.
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിയാെത
്രപധാനവഴിയിൽക്കൂടിമാ്രതം ഞങ്ങൾ നടക്കും.
28-29 േസയീരിൽ പാർക്കുന്ന ഏശാവിെന്റ
മക്കള ം ആർ എന്ന േദശത്തു പാർക്കുന്ന
േമാവാബ്യരും െചയ്തതുേപാെല അങ്ങ്
വിലയ്ക്കു തരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുകയും
വിലയ്ക്കുതരുന്നെവള്ളംകുടിക്കുകയും െചയ്യാം.
േയാർദാൻ കടന്ന് ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഞങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന േദശത്തു
െചന്നുേചരുന്നതുവെര നടന്നുേപാകാൻമാ്രതം
അനുവദിക്കണം.” 30എന്നാൽ െഹശ്േബാനിെല
രാജാവായ സീേഹാൻ തെന്റ േദശത്തുകൂടി
കടന്നുേപാകാൻ നെമ്മ അനുവദിച്ചില്ല. ഇന്നു
കാണുന്നതുേപാെല അവെന നിങ്ങള െട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവഅവെന്റമനസ്സ ംഹൃദയവും
കഠിനമാക്കി.

31 യേഹാവ എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച : “ഞാൻ
സീേഹാെനയും അവെന്റ രാജ്യെത്തയും നിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവെന്റ രാജ്യം
അവകാശമാേക്കണ്ടതിന് അതു പിടിച്ചടക്കാൻ
തുടങ്ങുക.”

32 അങ്ങെന സീേഹാനും അവെന്റ
സകലജനവും നമ്മുെടേനേരവന്ന്
യാഹാസിൽെവച്ച് യുദ്ധംെചയ്തു. 33 നമ്മുെട
ൈദവമായയേഹാവഅവെനനമ്മുെടൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച . നാം അവെനയും പു്രതന്മാെരയും
അവെന്റ സകലൈസന്യെത്തയും നി്രഗഹിച്ച .
34ആ സമയത്ത് നാം അവെന്റ പട്ടണങ്ങെളല്ലാം
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പിടിെച്ചടുത്തു. പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും
കുട്ടികെളയും നശിപ്പിച്ച ; ആെരയും ജീവേനാെട
അവേശഷിപ്പിച്ചില്ല. 35 പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും
വളർത്തുമൃഗങ്ങള ം െകാള്ളമുതലുംമാ്രതം
നാം ൈകവശെപ്പടുത്തി. 36 അർേന്നാൻ
താഴ്വരയുെട അറ്റത്തുള്ള അേരാേയരും
താഴ്വരയിെല പട്ടണവും തുടങ്ങി ഗിെലയാദുവെര
നാം ൈകവശെപ്പടുത്താത്ത ഒരു പട്ടണവും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
അവെയല്ലാം നമുക്കു നൽകി. 37അേമ്മാന്യരുെട
േദശവും യാേബ്ബാക്കു നദിയുെട ഒരു ഭാഗവും
മലനാട്ടിെല പട്ടണങ്ങള ം നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ വിലക്കിയിരുന്ന മറ്റസ്ഥലങ്ങള ം
നിങ്ങൾആ്രകമിച്ചില്ല.

3
ബാശാൻരാജാവായഓഗിെനകീഴടക്കുന്നു

1 അതിനുേശഷം നാം തിരിഞ്ഞ്
ബാശാനിേലക്കുള്ള വഴിേയ കയറിേപ്പായി.
അേപ്പാൾ ബാശാൻരാജാവായ ഓഗും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സർവൈസന്യവും
നമ്മുെടേനേരവന്ന് എെ്രദയിൽെവച്ച
യുദ്ധംെചയ്തു. 2അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച : “അവെന ഭയെപ്പടരുത;് ഞാൻ
അവെന അവെന്റ സർവൈസന്യേത്താടും
അവെന്റ േദശേത്താടുംകൂടി നിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. െഹശ്േബാനിൽ
വാണിരുന്ന അേമാര്യരാജാവായ സീേഹാേനാടു
െചയ്തതുതെന്നനീഅവേനാടും െചയ്യ ക.”
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3 ഇ്രപകാരം നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെനയും അവെന്റ
സകലൈസന്യെത്തയും നമ്മുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച തന്നു. ആരും േശഷിക്കാതവണ്ണം
നാം അവെര സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 4 അന്നു
നാം അവെന്റ സകലപട്ടണങ്ങള ം പിടിെച്ചടുത്തു;
ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ രാജ്യത്തിലുള്ള അറുപതു
പട്ടണങ്ങൾ സ്ഥിതിെചയ്യന്ന അർേഗാബ്
മുഴുവൻ പിടിെച്ചടുത്തു. നാം അവരിൽനിന്നു
പിടിെച്ചടുക്കാത്ത ഒരു പട്ടണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
5 ആ പട്ടണങ്ങൾ എല്ലാം ഉയരമുള്ള
മതിലുകള ംകവാടങ്ങള ംഓടാമ്പലുകള ംെകാണ്ട്
ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇവകൂടാെത
മതിലില്ലാത്ത നിരവധി ്രഗാമങ്ങള ം അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്നു. 6 െഹശ്േബാൻരാജാവായ
സീേഹാേനാടു െചയ്തതുേപാെല നാം
ബാശാെന്റ രാജ്യം പട്ടണങ്ങൾേതാറും—
പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും കുട്ടികെളയും—
നിേശ്ശഷം നശിപ്പിച്ച . 7 എന്നാൽ എല്ലാ
പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ,
െകാള്ളമുതൽഎന്നിവനാംൈകവശെപ്പടുത്തി.

8 ഇങ്ങെന നാം അേമാര്യരുെട രണ്ടു
രാജാക്കന്മാരുെടയും ൈകയിൽനിന്ന്
േയാർദാൻനദിക്ക്കിഴക്ക്അർേന്നാൻതാഴ്വരമുതൽ
െഹർേമാൻപർവതംവെരയുള്ള ഭൂ്രപേദശംഅന്നു
പിടിച്ചടക്കി. 9സീേദാന്യർ െഹർേമാെന ശിേര്യാൻ
എന്നും അേമാര്യർ െസനീർ എന്നും വിളിച്ച വന്നു.
10 പീഠഭൂമിയിെല സകലപട്ടണങ്ങള ം ഗിെലയാദ്
മുഴുവനും ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ രാജ്യത്തിലുള്ള
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സൽക്കാ, എെ്രദയി എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പെട
ബാശാൻ രാജ്യംമുഴുവനും നാം പിടിെച്ചടുത്തു.
11 മല്ലന്മാരിൽ േശഷിച്ചത് ബാശാൻരാജാവായ
ഓഗുമാ്രതമായിരുന്നു. അേമ്മാന്യനഗരമായ
രബ്ബയിൽ ഇരുമ്പുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞ അവെന്റ
കല്ലറയുണ്ട.് അതിെന്റ നീളം പുരുഷെന്റൈകക്ക്
ഒൻപതുമുഴവും വീതി നാലുമുഴവും*ആയിരുന്നു.
േദശം വിഭജിക്കുന്നു

12അന്ന് ഈ രാജ്യം നാം സ്വന്തമാക്കിയേപ്പാൾ
അർേന്നാൻ താഴ്വരയുെട സമീപത്തുള്ള
അേരാേയർമുതൽ മലനാടായ ഗിെലയാദിെന്റ
പകുതിയും അവിെടയുള്ള പട്ടണങ്ങള ം ഞാൻ
രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കുമായി െകാടുത്തു.
13 ഓഗിെന്റ ഭരണത്തിൻകീഴിലായിരുന്ന
ബാശാൻമുഴുവനും ഗിെലയാദിൽ
േശഷിച്ചഭാഗവും മനെശ്ശയുെടപാതിേഗാ്രതത്തിനു
ഞാൻ െകാടുത്തു. ബാശാനിെല
അർേഗാബുേദശം മുഴുവനും മല്ലന്മാരുെട
നാട് എന്നാണ് അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത.്
14 മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽനിന്നുള്ള യായീർ
െഗശൂര്യരുെടയും മാഖാത്യരുെടയും
അതിരുവെരയുള്ള അർേഗാബ് േദശംമുഴുവനും
പിടിെച്ചടുത്തു, അതിന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപരിനനുസരിച്ച് ഹാേവാത്ത-്യായീർ എന്നു
േപരുനൽകി; അതുെകാണ്ട് ബാശാന്
ഇന്നുവെര ആ േപര് വിളിച്ച വരുന്നു. 15ഞാൻ
മാഖീർകുലത്തിന് ഗിെലയാദ് െകാടുത്തു.
16 ഗിെലയാദുമുതൽ അർേന്നാൻ താഴ്വരയുെട

* 3:11 ഏക. 4 മീ. നീളം, 1.8 മീ. വീതി.
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മധ്യഭാഗംവെര അതിരായും അേമ്മാന്യരുെട
അതിർത്തിയായ യാേബ്ബാക്കുനദിവെരയും
17 കിെന്നെരത്തുമുതൽ† കിഴക്കുഭാഗത്ത്
പിസ്ഗായുെട െചരിവിൽ അരാബയിെല
ഉപ്പ കടൽ‡ എന്ന അരാബാക്കടലും പടിഞ്ഞാേറ
അതിർത്തിയായി േയാർദാൻനദിയും ഞാൻ
രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും അവകാശമായി
െകാടുത്തു.

18 അക്കാലത്തു ഞാൻ േയാർദാൻനദിക്ക്
കിഴക്ക് താമസിക്കുന്നവരായ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഈ േദശം നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങള െടയിടയിൽ യുദ്ധ്രപാപ്തരായ
എല്ലാവരും ഇ്രസാേയല്യരായ നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുെടമുമ്പിൽ യുദ്ധംെചയ്യാൻ
സന്നദ്ധരായി അണിനിരക്കണം. 19 നിങ്ങള െട
ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങള ം ആടുമാടുകള ം ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിട്ട ള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ
താമസിച്ച െകാള്ളെട്ട. നിങ്ങൾക്കു വളെര
ആടുമാടുകൾ ഉെണ്ടന്ന് എനിക്കറിയാം.
20 യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു സ്വസ്ഥത
നൽകിയതുേപാെല യേഹാവയായ ൈദവം
േയാർദാനക്കെര നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്കും
അവകാശമായി െകാടുക്കുന്ന േദശം
ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നതുവെരയാണിത.്
അതിനുേശഷം നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങള െട
അവകാശത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകാം.”

† 3:17 അതായത്, ഗലീലാതടാകംമുതൽ. ‡ 3:17 അതായത്,
ചാവുകടൽ
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േയാർദാൻനദി കടക്കുന്നതിൽ േമാശയ്ക്കുള്ള
വിലക്ക്

21 അക്കാലത്തു ഞാൻ േയാശുവേയാട്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ആ രണ്ടു രാജാക്കന്മാേരാടു
െചയ്തെതല്ലാം നീ വ്യക്തമായി
കണ്ടേല്ലാ. നീ ൈകവശമാക്കാൻെചല്ല ന്ന
സകലരാജ്യങ്ങേളാടും യേഹാവ അങ്ങെനതെന്ന
െചയ്യ ം. 22 നിങ്ങൾ അവെര ഭയെപ്പടരുത.്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവതെന്ന
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുദ്ധംെചയ്യ ം.”

23 ആ സമയത്ത് ഞാൻ യേഹാവേയാട്
ഇ്രപകാരം ്രപാർഥിച്ച : 24 “കർത്താവായ
യേഹാേവ, അവിടെത്ത മഹിമയും ഭുജബലവും
അടിയെന കാണിച്ച തുടങ്ങിയേല്ലാ. അങ്ങയുെട
്രപവൃത്തികൾേപാെലയും അങ്ങയുെട
അത്ഭുതങ്ങൾേപാെലയും െചയ്യാൻ കഴിയുന്ന
േദവൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും േവെറ ഇല്ലേല്ലാ.
25 േയാർദാന് അക്കെരയുള്ള നല്ല ്രപേദശങ്ങള ം
മേനാഹരമായ പർവതവും െലബാേനാനും ഞാൻ
േപായി കണ്ടുെകാള്ളെട്ട!”

26 എന്നാൽ യേഹാവ നിങ്ങൾനിമിത്തം
എേന്നാടു േകാപിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട് എെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ടില്ല. യേഹാവ എേന്നാട,്
“മതി, ഈ കാര്യം ഇനിയും എേന്നാടു
സംസാരിക്കരുത.് 27 പിസ്ഗായുെട മുകളിൽ
കയറിനിന്ന് പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം വടേക്കാട്ട ം
െതേക്കാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം നിെന്റ സ്വന്തം
കണ്ണ െകാണ്ടുതെന്ന േനാക്കിെക്കാൾക,
എന്നാൽ ഈ േയാർദാൻനദി നീ കടക്കുകയില്ല.
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28 പകരം േയാശുവയ്ക്ക് അധികാരംനൽകി
അവെന േ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ച് ഉറപ്പ ള്ളവനാക്കുക;
അവെന്റ േനതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഈ ജനത
അക്കെര എത്തുക. നീ കാണുന്ന ഈ
േദശം അവൻ അവർക്ക് അവകാശമായി
പങ്കിട്ട െകാടുക്കും” എന്ന് യേഹാവ എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. 29 അങ്ങെന നാം േബത്-
െപേയാരിന് എതിർവശത്തുള്ള താഴ്വരയിൽ
താമസിച്ച .

4
അനുസരണംപാലിക്കുക

1 ഇ്രസാേയേല, നിങ്ങൾ ജീവേനാെട
ഇരിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായിത്തരുന്ന േദശം
ൈകവശമാേക്കണ്ടതിനും ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ഉപേദശിക്കുന്ന ഉത്തരവുകള ം
്രപമാണങ്ങള ം ്രശദ്ധിക്കുക. 2ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിക്കുന്ന വചനേത്താട് ഒന്നും കൂട്ട കേയാ
അതിൽനിന്ന് ഒന്നും കുറയ്ക്കുകേയാ െചയ്യരുത,്
്രപത്യ ത, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കുക.

3 യേഹാവ ബാൽ-െപേയാരിൽ െചയ്തത്
എെന്തന്നു നിങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണ െകാണ്ടുതെന്ന
കണ്ടിരിക്കുന്നു. െപേയാരിെല ബാൽേദവെന്റ
പിന്നാെല െചന്നവെരെയല്ലാം നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്നു
സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
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വിശ്വസ്തരായി* നിന്നതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.

5 േനാക്കുക, എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല, നിങ്ങൾ
അവകാശമാക്കാൻേപാകുന്ന േദശത്തു
െചല്ല േമ്പാൾ അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള
ഉത്തരവുകള ം ്രപമാണങ്ങള ം ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങൾ അവ
സസൂക്ഷ്മം പാലിക്കണം. നിങ്ങൾക്കു
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകള െട ദൃഷ്ടിയിൽ
നിങ്ങൾക്കുള്ള ജ്ഞാനവും വിേവകവും
അതാണ്. അവർ ഈ ഉത്തരവുകെളല്ലാം
േകട്ടിട്ട,് “ഉറപ്പായുംഈ േ്രശഷ്ഠജനതജ്ഞാനവും
വിേവകവും ഉള്ളവർതെന്ന” എന്നു പറയും.
7 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാട് നാം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയും അവിടന്ന്
നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഇ്രതേവഗം സഹായത്തിനാെയത്തുന്ന ഒരു
ൈദവമുള്ള േ്രശഷ്ഠജനത േവെറഏതാണുള്ളത്?
8 ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരുകൂട്ടം
നിയമങ്ങൾേപാെല നീതിയുള്ള ഉത്തരവുകള ം
നിയമങ്ങള മുള്ള േ്രശഷ്ഠജനത േവെറ
ഏതാണുള്ളത?്

9 നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട ള്ള കാര്യങ്ങൾ
മറക്കാതിരിക്കാനും അവ ജീവിതകാലത്ത്
ഒരിക്കൽേപാലും നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽനിന്നു
മാഞ്ഞുേപാകാതിരിക്കാനും നിങ്ങെളത്തെന്ന
സൂക്ഷ്മതേയാെടകാത്തുെകാള്ളണം. നിങ്ങള െട
മക്കേളാടും അവരുെട മക്കേളാടും അവ

* 4:4 മൂ.ഭാ. പറ്റിേച്ചർന്നു
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ഉപേദശിക്കണം. 10 േഹാേരബിൽ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിന്ന ദിവസം ഓർത്തുെകാള്ളണം. അന്ന്
യേഹാവ എേന്നാട,് “ജനെത്ത എെന്റ
സന്നിധിയിൽ വിളിച്ച കൂട്ട ക, ഞാൻ എെന്റ
വചനങ്ങൾ അവെര േകൾപ്പിക്കും. അവർ
ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നാള കെളല്ലാം എെന്ന
ഭയെപ്പടാൻ പഠിക്കുകയും അവരുെട മക്കെള
പഠിപ്പിക്കുകയും േവണം” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
11 അന്ധതമസ്സ ം കൂരിരുട്ട ം പർവതെത്ത
മൂടുകയും പർവതത്തിൽ ആകാശമധ്യേത്താളം
തീ കത്തിജ്വലിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾത്തെന്ന നിങ്ങൾ പർവതത്തിെന്റ
താഴ്വരയിൽ ഒരുമിച്ച കൂടിവന്നു. 12 അേപ്പാൾ
യേഹാവ തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ച . നിങ്ങൾ വാക്കുകള െട ശബ്ദം
േകട്ട , എന്നാൽ രൂപം ഒന്നും കണ്ടില്ല; അവിെട
ശബ്ദംമാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . 13 നിങ്ങൾ
അനുസരിച്ച നടേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ച പത്ത് കൽപ്പന എന്ന അവിടെത്ത
ഉടമ്പടി അവിടന്ന് നിങ്ങെള അറിയിച്ച ; രണ്ടു
ശിലാഫലകങ്ങളിൽഅവഎഴുതുകയും െചയ്തു.
14 കൂടാെത നിങ്ങൾ േയാർദാൻനദിക്കക്കെര
അവകാശമാക്കാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്ത്
ജീവിക്കുേമ്പാൾ അനുസരിക്കുന്നതിനുള്ള
ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം നിങ്ങേളാട്
ഉപേദശിക്കണെമന്ന് യേഹാവ അക്കാലത്ത്
എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചിരുന്നു.

വി്രഗഹാരാധനയ്െക്കതിേര മുന്നറിയിപ്പ്
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15 യേഹാവ േഹാേരബിൽ അഗ്നിയുെട
നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ച
ദിവസം യാെതാരു വിധത്തിലുമുള്ള രൂപവും
നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
വളെരയധികം ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക.
16 നിങ്ങൾ പുരുഷൻ, സ്്രതീ, ഭൂമിയിലുള്ള മൃഗം,
17ആകാശത്തു പറക്കുന്ന പക്ഷി, ഭൂമിയിെല ഒരു
ഇഴജന്തു, 18ഭൂമിക്കുകീേഴെവള്ളത്തിലുള്ളമത്സ്യം,
ഇങ്ങെനയുള്ള യാെതാന്നിെന്റയും ്രപതിരൂപമായ
വി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങെളത്തെന്ന
മലിനമാക്കരുത.് 19 ആകാശത്തിേലക്കു
േനാക്കി സൂര്യൻ, ച്രന്ദൻ, നക്ഷ്രതങ്ങൾ
എന്നീ ആകാശൈസന്യനിരെയ നിങ്ങൾ
കുമ്പിട്ട നമസ്കരിക്കാൻ വശീകരിക്കെപ്പടരുത.്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ അവ
ആകാശത്തിനുകീേഴയുള്ളസകലജനതകൾക്കും
പകുത്തു നൽകിയിരിക്കുന്നു. 20 നിങ്ങേളാ,
ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല, അവിടെത്ത
അവകാശജനമായിരിേക്കണ്ടതിന്
യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുത്ത്, ഈജിപ്റ്റ്
എന്ന ഇരുമ്പുലയിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച്,
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.

21 എന്നാൽ നിങ്ങൾനിമിത്തം യേഹാവ
എേന്നാടു േകാപിച്ച . ഞാൻ േയാർദാന് അക്കെര
കടക്കുകയിെല്ലന്നും നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നൽകുന്ന
ആ നല്ലേദശത്ത് ്രപേവശിക്കുകയിെല്ലന്നും
ശപഥംെചയ്തു. 22 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
േയാർദാൻ കടക്കാെത ഈ േദശത്തുെവച്ച
മരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾെചന്ന് ആ
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നല്ലേദശം ൈകവശമാക്കും. 23 ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങേളാടു െചയ്തിട്ട ള്ള
അവിടെത്ത ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
വിലേക്കർെപ്പടുത്തിയതുേപാെല യാെതാരു
വസ്തുവിെന്റയും രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വി്രഗഹവും
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കരുത.് 24 കാരണം
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവ ഭസ്മീകരിക്കുന്ന
അഗ്നിയേല്ലാ, അവിടന്ന് തീക്ഷ്ണതയുള്ള
ൈദവവുമാണ.്

25നിങ്ങൾമക്കള ംെകാച്ച മക്കള െമാെക്കയായി
േദശത്തു ദീർഘകാലം വസിച്ചേശഷം,
ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വി്രഗഹമുണ്ടാക്കി
നിങ്ങെളത്തെന്ന മലിനമാക്കി, നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കൺമുമ്പിൽ
ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ച് അവിടെത്ത
േകാപിപ്പിച്ചാൽ, 26 നിങ്ങൾ േയാർദാന് അക്കെര
അവകാശമാക്കാൻ െചല്ല ന്ന േദശത്തുനിന്ന്
വളെരേവഗം നശിച്ച േപാകുെമന്ന് ഇന്നു ഞാൻ
ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും നിങ്ങൾക്കു
വിേരാധമായിസാക്ഷിനിർത്തി പറയുന്നു. നിങ്ങൾ
അവിെട ദീർഘായുേസ്സാെട ജീവിക്കുകയില്ല;
ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ നശിച്ച േപാകും. 27 യേഹാവ
നിങ്ങെള ഇതര ജനതകൾക്കിടയിൽ ചിതറിക്കും.
യേഹാവ നിങ്ങെള ചിതറിക്കുന്ന ജനതകള െട
ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ചുരുക്കംേപർമാ്രതമായി
േശഷിക്കും. 28 അവിെട നിങ്ങൾ കാണാനും
േകൾക്കാനും ഭക്ഷിക്കാനും മണക്കാനും
കഴിവില്ലാത്തതും കല്ല ം മരവുംെകാണ്ടുള്ളതും
മനുഷ്യനിർമിതവുമായ േദവന്മാെര ആരാധിക്കും.
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29 എന്നാൽ അവിെടെവച്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കും.
പൂർണഹൃദയേത്താടും പൂർണാത്മാേവാടും
നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുെന്നങ്കിൽ
അവിടെത്ത കെണ്ടത്തും. 30 നിങ്ങൾക്ക്
കഷ്ടതേനരിടുകയും ഇവ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ
സംഭവിക്കുകയുംെചയ്യ േമ്പാൾ, ഒടുവിൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിേലക്ക് മടങ്ങിവന്ന് അവിടെത്ത
വചനം അനുസരിക്കും. 31 കാരണം നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ കരുണയുള്ള ൈദവമാണ;്
അവിടന്ന് നിങ്ങെള തള്ളിക്കളയുകേയാ
നശിപ്പിക്കുകേയാ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാടു
ശപഥംെചയ്ത് ഉറപ്പിച്ച അവിടെത്ത ഉടമ്പടി
മറക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.
യേഹാവആകുന്നുൈദവം

32 ൈദവം മനുഷ്യെന ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച
ദിവസംമുതൽ നിങ്ങള െട പൂർവകാലത്തും
ആകാശത്തിെന്റ ഒരു അറ്റംമുതൽ മേറ്റ
അറ്റംവെര എവിെടെയങ്കിലും ഇ്രപകാരം
ഒരു വലിയ കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
ഇ്രപകാരം എെന്തങ്കിലും എവിെടെയങ്കിലും
േകട്ടിട്ട േണ്ടാ? എന്നു നിങ്ങൾ അേന്വഷിക്കുക.
33 അഗ്നിയുെട നടുവിൽനിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന
ൈദവത്തിെന്റ വചനം, നിങ്ങൾ േകട്ടതുേപാെല
േകട്ടേശഷം, ജീവേനാടിരിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും
ഒരു ജനതയുേണ്ടാ? 34അെല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച
നിങ്ങള െട കണ്ണ കൾക്ക് മുമ്പാെക
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െചയ്തതുേപാെല
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പരീക്ഷകൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ, യുദ്ധം,
ബലമുള്ളൈക, നീട്ടിയ ഭുജം, മഹാ്രപവൃത്തികൾ
എന്നിവെകാണ്ട് ൈദവം ഏെതങ്കിലും ജനതെയ
മെറ്റാരു ജനതയുെട മധ്യത്തിൽനിന്ന് തനിക്കായി
േവർതിരിെച്ചടുക്കാൻ ്രശമിച്ചിട്ട േണ്ടാ?

35എന്നാൽ നിങ്ങൾേക്കാ, ഇെതല്ലാം കാണാൻ
കഴിഞ്ഞു. യേഹാവ ആകുന്നു ൈദവം എന്നും
അവിടന്നല്ലാെത മെറ്റാരു ൈദവവുമില്ല എന്നും
നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിനായിരുന്നു അെതല്ലാം.
36 നിങ്ങെള ശിക്ഷണത്തിൽ നടേത്തണ്ടതിനു
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അവിടന്ന് തെന്റ വചനം
നിങ്ങെള േകൾപ്പിച്ച . ഭൂമിയിൽ അവിടന്ന്
തെന്റ മഹാഗ്നി കാണിച്ച . നിങ്ങൾ അവിടെത്ത
വചനം തീയുെട നടുവിൽനിന്ന് ്രശവിച്ച .
37-38 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര അവിടന്ന്
സ്േനഹിച്ചതുെകാണ്ട് അവിടന്ന് അവരുെട
പിൻഗാമികെളെതരെഞ്ഞടുത്തു. നിങ്ങെളക്കാൾ
വലുപ്പവും ശക്തിയുമുള്ള ജനതകെള
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും
ഇന്നുള്ളതുേപാെല അവരുെട േദശം
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നൽകി അവിെട
പാർപ്പിേക്കണ്ടതിനു തെന്റ സാന്നിധ്യവും
മഹാശക്തിയുംമൂലം ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് നിങ്ങെള
വിടുവിക്കുകയും െചയ്തു.

39 അതുെകാണ്ട് മീേത സ്വർഗത്തിലും
താേഴ ഭൂമിയിലും യേഹാവ ആകുന്നു
ൈദവം എന്നും അവിടന്നല്ലാെത മെറ്റാരു
ൈദവം ഇെല്ലന്നും ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ്
അംഗീകരിക്കുക. 40 നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
മക്കൾക്കും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാേകണ്ടതിനും
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നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ എേന്നക്കുമായി
നൽകുന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ്
ഉണ്ടാേകണ്ടതിനും ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങൾക്കു
നൽകുന്ന ൈദവത്തിെന്റ ഉത്തരവുകള ം
കൽപ്പനകള ം പാലിക്കണം.

സേങ്കതനഗരങ്ങൾ
41 ആ കാലത്ത് േമാശ േയാർദാനു
കിഴക്കു മൂന്നു പട്ടണം േവർതിരിച്ച .
42 മുൻൈവരംകൂടാെത അബദ്ധത്തിൽ
ആെരെയങ്കിലും െകാലെപ്പടുത്തിയവർക്ക്
ആ പട്ടണങ്ങളിെലാന്നിേലക്ക് ഓടിെച്ചല്ലാം,
അങ്ങെനയുള്ളവരുെട ജീവൻ
രക്ഷിക്കാൻേവണ്ടിയുള്ളഒരു ്രകമീകരണമായിരുന്നു
അത്. 43മരുഭൂമിയിൽസമഭൂമിയിലുള്ള േബെസർ
രൂേബന്യർക്കും ഗിെലയാദിെല രാേമാത്ത്
ഗാദ്യർക്കുംബാശാനിെല േഗാലാൻ മനെശ്ശയ്ക്കും
ആയി നിശ്ചയിച്ച .

ന്യായ്രപമാണത്തിന് ഒരുഅവതാരിക
44 േമാശ ഇ്രസാേയൽമക്കള െടമുമ്പിൽ
െവച്ച ന്യായ്രപമാണസംഹിത ഇതാകുന്നു.
45-46 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
യാ്രതപുറെപ്പട്ട,് െഹശ്േബാനിൽ വാണിരുന്ന
അേമാര്യരാജാവായ സീേഹാെന്റ രാജ്യത്ത്
േയാർദാൻനദിക്ക് കിഴക്കുവശത്ത് േബത്-
െപേയാരിെന്റ സമീപത്തുള്ള താഴ്വരയിൽെവച്ച
േമാശ അവേരാടു പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യങ്ങള ം
ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം ഇവയാകുന്നു.
േമാശയും ഇ്രസാേയൽമക്കള ം ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
യാ്രതപുറെപ്പട്ടേശഷം ആ രാജാവിെന
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പരാജയെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 47 സീേഹാെന്റ
രാജ്യവുംബാശാൻരാജാവായഓഗിെന്റരാജ്യമായ
48 അർേന്നാൻ താഴ്വരയുെട അറ്റത്തുള്ള
അേരാേയർമുതൽ െഹർേമാൻ എന്നു േപർ
പറയുന്ന സിർേയ്യാൻ† പർവതംവെരയും
49പിസ്ഗായുെട െചരിവിൽഉപ്പ കടൽ‡വെരയുള്ള
സമതലെമല്ലാം ഉൾെപ്പെട േയാർദാനക്കെര
കിഴക്കുള്ള രണ്ട് അേമാര്യരാജാക്കന്മാരുെട
രാജ്യവുംഅവർഅവകാശമാക്കി.

5
പത്തുകൽപ്പനകൾ

1 േമാശ എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യെരയും വിളിച്ച്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
ഇ്രസാേയേല, േകൾക്കുക, ഇന്നു ഞാൻ
നിങ്ങൾ േകൾക്കുംവിധം നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം
പഠിക്കുകയും അവ നിശ്ചയമായും
പാലിക്കുകയുംേവണം. 2 നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ േഹാേരബിൽെവച്ച നേമ്മാട് ഒരു
ഉടമ്പടിെചയ്തു. 3യേഹാവ ഈ ഉടമ്പടി നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാടല്ല,ഇന്ന് ഇവിെട ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
നേമ്മാെടല്ലാവേരാടുമാണു െചയ്തത്. 4യേഹാവ
പർവതത്തിൽ അഗ്നിയുെട നടുവിൽനിന്ന്
നിങ്ങേളാടഭിമുഖമായി സംസാരിച്ച . 5 തീ
നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഭയന്ന് പർവതത്തിൽ
കയറാത്തതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട വചനം
നിങ്ങെള അറിയിേക്കണ്ടതിനു ഞാൻ അേപ്പാൾ

† 4:48 ചി.ൈക.്രപ. സീേയാൻ ‡ 4:49 മൂ.ഭാ. അരാബാക്കടൽ;
അതായത്,ചാവുകടൽ
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യേഹാവയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യസ്ഥനായി
നിന്നു.
അവിടന്ന് ഇ്രപകാരം കൽപ്പിച്ച :

6 “അടിമനാടായ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയായ ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവംആകുന്നു.

7 “ഞാൻ അല്ലാെത അന്യേദവന്മാർ
നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത.്

8 നിങ്ങൾക്കായി ഒരു വി്രഗഹവും
ഉണ്ടാക്കരുത;് മീേത ആകാശത്തിേലാ
താേഴ ഭൂമിയിേലാ കീേഴ െവള്ളത്തിേലാ
ഉള്ള യാെതാന്നിെന്റയും ്രപതിമയും
അരുത.് 9 അവെയ വണങ്ങുകേയാ
ആരാധിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് കാരണം,
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയായ
ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനാകുന്നു.
എെന്ന െവറുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള െട
പാപത്തിന് അവരുെട മക്കെള മൂന്നും നാലും
തലമുറവെര ശിക്ഷിക്കും. 10 എന്നാൽ,
എെന്ന സ്േനഹിച്ച് എെന്റ കൽപ്പനകൾ
്രപമാണിക്കുന്നവേരാട് ആയിരം തലമുറവെര
ഞാൻകരുണകാണിക്കും.

11 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമം
വൃഥാ ഉപേയാഗിക്കരുത.് അവിടെത്ത നാമം
വ്യർഥമായി ഉപേയാഗിക്കുന്നവെര യേഹാവ
ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

12നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ശബ്ബത്തുദിവസെത്ത
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വിശുദ്ധിേയാെട ആചരിക്കണം.
13 ആറുദിവസം അധ്വാനിച്ച് നിങ്ങള െട
േജാലികെളല്ലാം െചയ്യ ക. 14 എന്നാൽ
ഏഴാംദിവസം നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു.
അന്ന് നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട പു്രതേനാ
പു്രതിേയാ ദാസേനാ ദാസിേയാ കാള,
കഴുത തുടങ്ങി ഏെതങ്കിലും മൃഗങ്ങേളാ
നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന
്രപവാസിേയാ േജാലിെയാന്നും െചയ്യാൻ
പാടില്ല. നിങ്ങള െട ദാസനും ദാസിയും
നിങ്ങെളേപ്പാെല സ്വസ്ഥതേയാെട
ഇരിേക്കണ്ടതാണ്. 15 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ
അടിമകളായിരുന്നു എന്നും അവിെടനിന്നു
നിങ്ങെള നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ശക്തിയുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ
ഭുജംെകാണ്ടും വിടുവിച്ച എന്നും ഓർക്കുക.
അതുെകാണ്ടാണ് ശബ്ബത്തുദിവസം
ആചരിക്കണെമന്നു നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവനിങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചത.്

16 നിങ്ങൾക്കു ദീർഘായുസ്സണ്ടാേകണ്ടതിനും
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന േദശത്തു നിങ്ങൾക്ക്
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതിനും നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ച്രപകാരം നിങ്ങള െട പിതാവിെനയും
മാതാവിെനയുംബഹുമാനിക്കണം.

17െകാലപാതകം െചയ്യരുത.്
18വ്യഭിചാരം െചയ്യരുത.്
19 േമാഷ്ടിക്കരുത.്
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20 അയൽവാസിക്കു വിേരാധമായി
കള്ളസാക്ഷിപറയരുത്.

21അയൽവാസിയുെട ഭാര്യെയ േമാഹിക്കരുത.്
അയൽവാസിയുെട വീട,് നിലം, പരിചാരകൻ,
പരിചാരിക, കാള, കഴുത ഇങ്ങെന
നിെന്റ അയൽവാസിക്കുള്ള യാെതാന്നും
േമാഹിക്കരുത.്”

22 ഈ കൽപ്പനകൾ പർവതത്തിൽ അഗ്നി,
േമഘം, കൂരിരുട്ട് എന്നിവയുെട നടുവിൽെവച്ച്
യേഹാവ നിങ്ങള െട സകലസഭേയാടും
അത്യ ച്ചത്തിൽ അരുളിെച്ചയ്തതാകുന്നു.
അന്ന് ഇതല്ലാെത യാെതാന്നും അവിടന്നു
കൽപ്പിച്ചതുമില്ല; അതിനുേശഷം അവ രണ്ടു
ശിലാഫലകങ്ങളിൽ എഴുതി എെന്റ ൈകവശം
നൽകി.

23 എന്നാൽ പർവതത്തിൽ തീ
ജ്വലിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയും കൂരിരുട്ടിനു
നടുവിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ ശബ്ദം
േകൾക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ, നിങ്ങള െട
സകലേഗാ്രതത്തലവന്മാരുംഎെന്റഅടുത്തുവന്ന്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: 24 “ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ അവിടെത്ത േതജസ്സ ം മഹിമയും
ഞങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
അവിടെത്ത ശബ്ദം അഗ്നിയുെട നടുവിൽനിന്ന്
ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു. ൈദവം മനുഷ്യേരാടു
സംസാരിച്ചിട്ട ം അവർ ജീവേനാെട ഇരിക്കുെമന്ന്
ഇന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടു! 25അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ
മരിക്കുന്നെതന്തിന?് ഈ മഹാഗ്നി ഞങ്ങെള
ദഹിപ്പിച്ച കളയും. ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
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യേഹാവയുെട ശബ്ദം ഇനിയും േകട്ടാൽഞങ്ങൾ
തീർച്ചയായും മരിക്കും. 26 അഗ്നിയിൽനിന്ന്
സംസാരിക്കുന്നജീവനുള്ളൈദവത്തിെന്റശബ്ദം
േകട്ടിട്ട ം ഞങ്ങെളേപ്പാെല ഏെതങ്കിലും മനുഷ്യൻ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുേണ്ടാ? 27 നീ അടുത്തുെചന്ന്
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ പറയുന്നെതല്ലാം
േകൾക്കുക. നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്യന്നെതല്ലാം ഞങ്ങേളാടു
പറയുക.ഞങ്ങൾേകട്ട്അനുസരിക്കാം.”

28നിങ്ങൾഎേന്നാടു പറഞ്ഞവാക്കുകൾ േകട്ടിട്ട്
യേഹാവ എേന്നാട് ഇ്രപകാരം കൽപ്പിച്ച : “ഈ
ജനം നിേന്നാടു സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ ഞാൻ
േകട്ട —അവർ പറഞ്ഞെതല്ലാം നല്ലതാകുന്നു—
29 അവർക്കും അവരുെട മക്കൾക്കും
എേന്നക്കും നന്മയുണ്ടാേകണ്ടതിന് അവർ
എെന്ന ഭയെപ്പടുകയും എെന്റ നിയമങ്ങൾ
എല്ലാം അനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്ന ഒരു
ഹൃദയം അവർക്ക് എന്നും ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ
നന്നായിരുന്നു.

30 “കൂടാരങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകാൻ
അവേരാടു പറയുക. 31 നീ ഇവിെട എെന്റ
സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുക. ഞാൻ അവർക്ക്
അവകാശമായി നൽകുന്ന േദശത്ത് അവർ
്രപമാണിച്ച നടേക്കണ്ടതിന് നീ അവേരാട്
ഉപേദശിേക്കണ്ട എല്ലാ കൽപ്പനകള ം
ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിക്കും.”

32 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കൽപ്പനകെളല്ലാം പാലിച്ച
ജീവിക്കാൻ ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക;
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ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ തിരിയരുത.്
33 നിങ്ങൾ അവകാശമാക്കുന്ന േദശത്ത്
ജീവിക്കുകയും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും
ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിനു
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല അവിടെത്ത എല്ലാ
കൽപ്പനകള ം പാലിച്ച് ജീവിക്കുക.

6
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ

സ്േനഹിക്കുക
1-2 നിങ്ങെള പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള
കൽപ്പനകള ം ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം
ഇവയാകുന്നു. നിങ്ങൾ േയാർദാൻനദികടന്ന്,
അവകാശമാക്കാനിരിക്കുന്ന േദശത്തു വാസം
ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട
മക്കള ം അതിനുേശഷം അവരുെട മക്കള ം ഈ
കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ആയുഷ്പര്യന്തം
ഭയെപ്പടുകയും േവണം. ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ
അവിടെത്ത ഉത്തരവുകള ം കൽപ്പനകള ം
്രപമാണിച്ചാൽ ദീർഘായുസ്സള്ളവരായിരിക്കും.
3 ഇ്രസാേയേല, േകൾക്ക, നിങ്ങൾക്ക്
അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാേകണ്ടതിനും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങേളാടു വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല
പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശത്തു
വളെരയധികമായി വർധിച്ച വേരണ്ടതിനും,
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നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതേയാെട അനുസരിച്ച
ജീവിക്കുക.

4 ഇ്രസാേയേല, േകൾക്കുക,
യേഹാവ നമ്മുെട ൈദവം, യേഹാവ
ഏകൻതെന്ന. 5 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ നീ സമ്പൂർണഹൃദയത്താലും
സമ്പൂർണാത്മാവിനാലും സമ്പൂർണശക്തിയാലും
സ്േനഹിക്കണം. 6 നിങ്ങേളാട് ഇന്നു
ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് 7 അവ
നീ നിങ്ങള െട മക്കേളാട് വീണ്ടും വീണ്ടും
ഉപേദശിക്കണം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാഴും
യാ്രതെചയ്യ േമ്പാഴും കിടക്കുേമ്പാഴും
എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാഴും അവെയക്കുറിച്ച
സംസാരിക്കുകയും േവണം. 8 അവ ഒരു
ചിഹ്നമായി നിങ്ങള െടൈകയിൽ െകട്ടണം. അവ
നിങ്ങള െട െനറ്റിയിൽ ഒരു പട്ടമായി ധരിക്കണം.
9 അവ നിങ്ങള െട വീടിെന്റ കട്ടിളകളിലും
പടിവാതിലുകളിലുംആേലഖനംെചയ്യണം.

10നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
നൽകുെമന്നു നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരായ
അ്രബാഹാം, യിസ്ഹാക്ക,് യാേക്കാബ്
എന്നിവേരാടു വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശേത്തക്കു
നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നേശഷം നിങ്ങൾ
പണിതിട്ടില്ലാത്ത വലുതും സമ്പന്നവുമായ
പട്ടണങ്ങള ം 11 നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കാെതതെന്ന
സകലസമ്പന്നതയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
വീടുകള ം കുഴിക്കാത്ത കിണറുകള ം
നട്ട വളർത്താത്ത മുന്തിരിേത്താപ്പ കള ം
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം നിങ്ങൾക്കു നൽകും.
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നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച സംതൃപ്തരാകുേമ്പാൾ
നിങ്ങെള 12 അടിമവീടായ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവെയ
മറക്കാതിരിക്കാൻജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്കുക.

13 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ഭയെപ്പടണം; അവിടെത്തമാ്രതേമ േസവിക്കാവൂ;
അവിടെത്ത നാമത്തിൽമാ്രതം ശപഥംെചയ്യണം.
14-15 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
േകാപം നിനക്കു വിേരാധമായി ജ്വലിച്ച് നിങ്ങെള
ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് ഉന്മൂലനംെചയ്യാതിരിക്കാൻ
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകള െട േദവന്മാരായ
അന്യേദവന്മാരുെട പിന്നാെല നിങ്ങൾ േപാകരുത.്
നിങ്ങള െട നടുവിലുള്ള, നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം ആകുന്നു.
16 നിങ്ങൾ മസ്സായിൽെവച്ച പരീക്ഷിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
പരീക്ഷിക്കരുത.് 17 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള കൽപ്പനകള ം അവിടന്ന്
തന്നിട്ട ള്ളസാക്ഷ്യങ്ങള ം ഉത്തരവുകള ം നിങ്ങൾ
സൂക്ഷ്മതേയാെടഅനുസരിക്കണം. 18-19നിങ്ങൾ
അഭിവൃദ്ധിെപ്പേടണ്ടതിനും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാടു യേഹാവ ശപഥേത്താടുകൂടി
വാഗ്ദാനംെചയ്ത മേനാഹരമായ ഭൂ്രപേദശം
െചന്ന് അവകാശമാേക്കണ്ടതിനും യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല ശ്രതുക്കെള എല്ലാം
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേക്കണ്ടതിനും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നീതിയും
്രപസാദവുമുള്ളതു െചയ്യ ക.

20 “നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങള ം ഉത്തരവുകള ം
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നിയമങ്ങള ം എെന്താെക്ക?” എന്ന് നാെള
നിങ്ങള െട മകൻ േചാദിക്കുേമ്പാൾ 21അവേനാട്
ഇ്രപകാരം പറയണം: “ഞങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ
ഫറേവാെന്റ അടിമകൾ ആയിരുന്നു.
എന്നാൽ യേഹാവ ബലമുള്ള കരംെകാണ്ട്
ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച .
22 ഈജിപ്റ്റിെന്റയും ഫറേവാെന്റയും അവെന്റ
സകലകുടുംബത്തിെന്റയുംേമൽ യേഹാവ
ഞങ്ങൾ കാണത്തക്കവിധം മഹത്തും
ഭയാനകവുമായ ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം
്രപവർത്തിച്ച . 23 നമ്മുെട പിതാക്കന്മാേരാടു
ശപഥേത്താടുകൂടി വാഗ്ദാനംെചയ്ത
േദശത്തു െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് ഞങ്ങെള
അവിെടനിന്നും വിടുവിച്ച . 24 നാം എേപ്പാഴും
അഭിവൃദ്ധിെപ്പേടണ്ടതിനും ഇന്നുള്ളതുേപാെല
നെമ്മ ജീവേനാെട രക്ഷിേക്കണ്ടതിനും
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട ഈ
ഉത്തരവുകെളല്ലാം ആചരിക്കണെമന്നും
അവിടെത്ത ഭയെപ്പടണെമന്നും യേഹാവ
നേമ്മാടു കൽപ്പിച്ച . 25 നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നേമ്മാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല
അവിടെത്ത ഈ കൽപ്പനകെളല്ലാം ്രശദ്ധേയാെട
അനുസരിക്കുെമങ്കിൽ നാം അവിടെത്ത
സന്നിധിയിൽനീതിയുള്ളവർആകും.”

7
ഇ്രസാേയലും ഇതരജനതകള ം

1 നിങ്ങൾ അവകാശമാക്കാൻേപാകുന്ന
േദശേത്തക്ക് നിങ്ങെള നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ െകാണ്ടുവരും. നിങ്ങെളക്കാൾ
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വലുപ്പവും ശക്തിയുമുള്ള ജനതകളായ ഹിത്യർ,
ഗിർഗ്ഗശ്യർ, അേമാര്യർ, കനാന്യർ, െപരിസ്യർ,
ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നീ ഏഴുകൂട്ടെര
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും.
2 അവെര നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങള െട ൈകകളിൽ ഏൽപ്പിക്കും. അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ അവെര േതാൽപ്പിച്ച് പൂർണമായി
നശിപ്പിക്കണം. അവേരാട് സമാധാനയുടമ്പടി
െചയ്യ കേയാകരുണകാണിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
3 അവരുമായി മി്രശവിവാഹബന്ധം അരുത.്
നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര അവരുെട പു്രതന്മാർക്കു
െകാടുക്കുകേയാ അവരുെട പു്രതന്മാെര
നിങ്ങള െട പു്രതിമാർക്ക് എടുക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.് 4 കാരണം അന്യേദവന്മാെര
േസവിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങള െട മക്കെള അവർ
എന്നിൽനിന്ന് അകറ്റ ം. അങ്ങെനയേഹാവയുെട
േകാപം നിങ്ങള െടേമൽ വരികയും അവിടന്ന്
നിങ്ങെള േവഗത്തിൽ ഉന്മൂലനംെചയ്യ കയും
െചയ്യ ം. 5 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ അവേരാടു
െചേയ്യണ്ടത് ഇ്രപകാരമാണ:് അവരുെട
ബലിപീഠങ്ങൾ തകർക്കണം, അവരുെട
ആചാരസ്തൂപങ്ങൾ ഉടച്ച കളയണം,*അവരുെട
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ† െവട്ടിക്കളയണം,
അവരുെട ്രപതിമകൾ തീയിൽ ചുട്ട കളയണം.
6കാരണം നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
നിങ്ങൾ ഒരു വിശുദ്ധജനമാണ.് തനിക്കു
ജനമായി, അവിടെത്ത അമൂല്യമായ
അവകാശമായിരിേക്കണ്ടതിനു, ഭൂപരപ്പിെല

* 7:5 േലവ്യ. 26:1 † 7:5 അതായത്, അേശരാേദവിയുെട
്രപതീകങ്ങൾ; ആവർത്തനപുസ്തകത്തിെല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
ഈപരാമർശമുണ്ട.്
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സകലജനതകളിലുംനിന്ന് നിങ്ങെള നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവ െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

7 നിങ്ങൾ സകലജനതകളിലുംെവച്ച്
അസംഖ്യമായതുെകാണ്ടല്ല യേഹാവ നിങ്ങളിൽ
്രപസാദിച്ച് നിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തത.്
നിങ്ങൾ സകലജനതകളിലുംെവച്ച് എണ്ണത്തിൽ
കുറവുള്ളവരായിരുന്നേല്ലാ. 8 നിങ്ങെള
യേഹാവ സ്േനഹിക്കുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാടു െചയ്ത വാഗ്ദാനം
പാലിക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാണ് യേഹാവ
നിങ്ങെള ശക്തിയുള്ള ൈകെകാണ്ടു വിടുവിച്ച്
അടിമവീടായ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ
ഫറേവാെന്റഅധീനതയിൽനിന്നു വീെണ്ടടുത്തത്.
9 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ, ൈദവം ആകുന്നു എന്നും അവിടെത്ത
സ്േനഹിക്കുകയും അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കുകയും െചയ്യന്നവർക്ക് ആയിരം
തലമുറവെരസ്േനഹത്തിെന്റ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുന്ന
വിശ്വസ്തനായ ൈദവമാണ് യേഹാവ എന്നും
നിങ്ങൾഅറിയണം. 10എന്നാൽ,
തെന്ന തിരസ്കരിക്കുന്നവെര അവിടന്നുതെന്ന

നശിപ്പിച്ച് പകരംവീട്ട ം;
തെന്ന െവറുക്കുന്നവേനാട് അവിടന്ന്
്രപതികാരംെചയ്യാൻതാമസിക്കുകയുമില്ല.

11 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പനകള ം ഉത്തരവുകള ം
നിയമങ്ങള ം നിങ്ങൾഅനുസരിച്ച ജീവിക്കണം.

12 നിങ്ങൾ ഈ നിയമങ്ങൾ േകട്ട് അവ
സസൂക്ഷ്മം പാലിച്ചാൽ, നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാട് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
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യേഹാവ ശപഥേത്താടുകൂടി വാഗ്ദാനംെചയ്ത
സ്േനഹത്തിെന്റ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കും. 13അവിടന്ന്
നിങ്ങെളസ്േനഹിക്കുകയുംഅനു്രഗഹിക്കുകയും
വർധിപ്പിക്കുകയുംെചയ്യ ം.അവിടന്നുനിങ്ങൾക്കു
നൽകുെമന്നു നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു
ശപഥംെചയ്ത േദശത്തു നിങ്ങള െട
ഉദരഫലെത്തയും കൃഷിഫലെത്തയും—ധാന്യം,
വീഞ്ഞ്, ഒലിെവണ്ണ—നിെന്റ കാളക്കിടാങ്ങെളയും
ആട്ടിൻപറ്റെത്തയും അനു്രഗഹിക്കും. 14 നിങ്ങൾ
എല്ലാ ജനതകെളക്കാള ം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
നിങ്ങളിൽ വന്ധ്യേനാ വന്ധ്യേയാ ഉണ്ടാകുകയില്ല,
നിങ്ങള െട ആടുമാടുകളിലും കിടാങ്ങൾ
ഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല. 15യേഹാവസകലവ്യാധിയും
നിങ്ങളിൽനിന്ന് അകറ്റ ം. ഈജിപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ
കണ്ട മഹാവ്യാധികളിെലാന്നും അവിടന്നു
നിങ്ങൾക്കു വരുത്താെത, അവ നിങ്ങെള
പകയ്ക്കുന്നവർക്കു െകാടുക്കും. 16 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച തരുന്ന ജനതകെളെയല്ലാം നിങ്ങൾ
ഉന്മൂലനംെചയ്യണം. അവേരാടു നിങ്ങൾ
കരുണ കാണിക്കരുത.് അവരുെട േദവന്മാെര
നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത,് അതു നിങ്ങൾക്കു
െകണിയായിത്തീരും.

17 “ഈജനതകൾഎണ്ണത്തിൽഞങ്ങെളക്കാൾ
വളെര ശക്തരാണ,് അതുെകാണ്ട് അവെര
നശിപ്പിക്കാൻഎങ്ങെനഞങ്ങൾക്കുസാധിക്കും?”
എന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറേഞ്ഞക്കാം.
18 എന്നാൽ അവെര ഭയെപ്പടരുത.് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ ഫറേവാേനാടും സകല
ഈജിപ്റ്റ കാേരാടും െചയ്തതും ഓർക്കുക.
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19 സ്വന്തംകണ്ണ െകാണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട വലിയ
പീഡകള ം ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം,
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു വിടുവിച്ച ശക്തിയുള്ള
ൈകയും നീട്ടിയ ഭുജവും ഓർക്കുക.
നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുന്ന ജനതകേളാെടല്ലാം
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
െചയ്യ ം. 20 അതുമാ്രതമല്ല, േശഷിക്കുന്നവരും
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും
ഉന്മൂലമാകുംവെര നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ അവരുെട നടുവിൽ കടന്നലിെന‡
അയയ്ക്കും. 21 നിങ്ങൾെക്കതിരായി വരുന്ന
ജനതകെളക്കണ്ട് നിങ്ങൾ ്രഭമിക്കരുത.് കാരണം
നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന ൈദവമായ
യേഹാവ വീരനും ഭയങ്കരനുമായ ൈദവമാണ.്
22 ആ ജനതകെള കുേറെശ്ശയായി നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന്
നീക്കംെചയ്യ ം. കാട്ട മൃഗങ്ങൾ െപരുകി
നിങ്ങൾക്കു ഭീഷണിയാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവെര ക്ഷണത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ
ഞാൻ നിങ്ങെള അനുവദിക്കുകയില്ല.
23 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ അവെര
നിങ്ങള െട ൈകകളിൽ ഏൽപ്പിക്കും.
അവർ ഉന്മൂലമാകുംവെര അവർക്കു
െകാടുംഭീതി വരുത്തും. 24 അവരുെട
രാജാക്കന്മാെര നിങ്ങള െട ൈകകളിൽ
ഏൽപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ അവരുെട നാമം
ആകാശത്തിൻകീഴിൽനിന്ന് തുടച്ച നീക്കും.

‡ 7:20 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ഒരുത്തനും നിങ്ങൾെക്കതിേര നിൽക്കുകയില്ല;
നിങ്ങൾ അവെര നശിപ്പിക്കും. 25 അവരുെട
േദവന്മാരുെട ്രപതിമകൾ തീയിലിട്ട് ചുടണം.
നിങ്ങൾ ്രപേലാഭനത്തിനു വഴങ്ങി അതിലുള്ള
െവള്ളിയും സ്വർണവും സ്വന്തമാക്കരുത.്
അത് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
അറപ്പാകുന്നു. 26 അറപ്പ ളവാക്കുന്ന
യാെതാന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുേപാകരുത;്അങ്ങെനയായാൽ നിങ്ങള ം
നശിപ്പിക്കെപ്പടും. അവ നശിപ്പിക്കാനായി
േവർതിരിക്കെപ്പട്ടവയാകുകയാൽ അതു
നിങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം അറപ്പ ം െവറുപ്പ ം
ആയിരിക്കണം.

8
യേഹാവെയമറക്കരുത്

1 നിങ്ങൾ ജീവേനാെട വർധിക്കുന്നതിനും
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്ക് ശപഥേത്താടുകൂടി
യേഹാവ വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശത്ത്
്രപേവശിച്ച് അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും
ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങേളാടു പറയുന്ന
കൽപ്പനകെളല്ലാം അനുസരിച്ച ജീവിക്കണം.
2 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള
താഴ്മയുള്ളവരാക്കുന്നതിനും അവിടെത്ത
കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുേമാ ഇല്ലേയാ എന്നു
പരിേശാധിച്ച് നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിലുള്ളത്
അറിയാനും നിങ്ങെള ഈ നാൽപ്പതുവർഷം
മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയെതങ്ങെനെയല്ലാം എന്നു
നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. 3 അവിടന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
താഴ്ചവരുത്തി വിശപ്പ ള്ളവരാക്കിയിട്ട;്
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മനുഷ്യൻ േകവലം അപ്പംെകാണ്ടുമാ്രതമല്ല,
യേഹാവയുെട തിരുവായിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുന്ന
സകലവചനങ്ങളാലും ജീവിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങെള അറിയിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങള ം
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
മന്ന നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണമായി നൽകി.
4 ഈ നാൽപ്പതുവർഷവും നിങ്ങൾ ധരിച്ച
വസ്്രതം ്രദവിച്ചില്ല; നിങ്ങള െട കാലിനു വീക്കം
ഉണ്ടായതുമില്ല. 5 ഒരു മനുഷ്യൻ തെന്റ പു്രതന്
ബാലശിക്ഷ നൽകി വളർത്തുന്നതുേപാെല
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള
ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ
ഹൃദയത്തിൽ ്രഗഹിക്കണം.

6 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച്,
അവിടെത്ത വഴികളിൽ നടന്ന് അവിടെത്ത
ഭയെപ്പടണം. 7 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
മേനാഹരമായ ഒരു േദശേത്തക്കാണേല്ലാ
നിങ്ങെള െകാണ്ടുേപാകുന്നത,് അതു
താഴ്വരയിൽനിന്നും കുന്നുകളിൽനിന്നും ഒഴുകുന്ന
അരുവികള ം ഉറവുകള ം ജലാശയങ്ങള ം ഉള്ള
േദശമാണ്; 8 േഗാതമ്പും യവവും മുന്തിരിവള്ളിയും
അത്തിവൃക്ഷവും മാതളനാരകവും ഒലിെവണ്ണയും
േതനും ഉള്ള േദശമാണ്; 9 സമൃദ്ധിയിൽ
ഉപജീവനം കഴിക്കാവുന്നതും ഒന്നിനും
കുറവില്ലാത്തതുമായ േദശമാണ.് കല്ല്
ഇരുമ്പായിരിക്കുന്നതും പർവതങ്ങളിൽനിന്ന്
െചമ്പ് കുഴിെച്ചടുക്കുന്നതുമായ േദശമാണ്.

10 നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തനായേശഷം
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
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നൽകിയ മേനാഹരേദശത്തിനുേവണ്ടി
അവിടേത്തക്ക് സ്േതാ്രതംെചയ്യണം.
11 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാനും ഞാൻ
ഇന്നു നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന അവിടെത്ത
കൽപ്പനകള ം നിയമങ്ങള ം ഉത്തരവുകള ം
അവഗണിക്കാതിരിക്കാനും ്രശദ്ധിക്കുക.
12 അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തനായി
നല്ല വീടുകൾ പണിത് അവയിൽ
താമസിക്കുകയും 13 നിങ്ങള െട ആടുകള ം
കന്നുകാലികള ം െപരുകുകയും െവള്ളിയും
സ്വർണവും വർധിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കുള്ള
സകലതും സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാകുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ, 14 നിങ്ങള െട ഹൃദയം
നിഗളിച്ച് അടിമഗൃഹമായ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന ൈദവമായ യേഹാവെയ
നിങ്ങൾ മറക്കും. 15 വിഷസർപ്പവും
േതള ം ഉള്ള വലുതും ഭയാനകവുമായ
മരുഭൂമിയിലൂെടയാണ് അവിടന്നു നിങ്ങെള
നടത്തിയത.് െവള്ളമില്ലാെത വരണ്ടേദശത്ത്
തീക്കൽപ്പാറയിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു െവള്ളം
നൽകി. 16നിങ്ങെള വിനയമുള്ളവരാക്കുന്നതിനും
പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അങ്ങെന നിങ്ങൾക്കു
നന്മയുണ്ടാകുന്നതിനും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്നെകാണ്ട്
മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് അവിടന്ന് നിങ്ങെള
പരിേപാഷിപ്പിച്ച . 17 “എെന്റ ശക്തിയും
ൈകബലവും ഈ സമ്പത്തുണ്ടാക്കി,”
എന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിൽ
പറയരുത.് 18 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
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യേഹാവെയ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാേരാടു ശപഥംെചയ്ത അവിടെത്ത
ഉടമ്പടി ഇന്നുള്ളതുേപാെല ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിന്
അവിടന്നാണേല്ലാ നിങ്ങൾക്കു സമ്പത്തു േനടാൻ
്രപാപ്തി നൽകുന്നത.്

19 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
നിങ്ങൾ മറന്ന് അന്യേദവന്മാരുെട
പിന്നാെല േപാകുകയും അവെയ വണങ്ങി
നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്താൽ നിങ്ങൾ
നിശ്ചയമായും നശിച്ച േപാകുെമന്നു ഞാൻ
ഇന്ന് നിങ്ങൾെക്കതിേര സാക്ഷ്യം പറയുന്നു.
20 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ യേഹാവ
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് ഉന്മൂലനംെചയ്യന്ന
ജനതകെളേപ്പാെലതെന്ന നിങ്ങള ം
നശിച്ച േപാകും.

9
വിജയംയേഹാവയുെട ദാനം

1 ഇ്രസാേയേല േകൾക്ക, ഇന്നു നീ േയാർദാൻ
കടന്നു നിെന്നക്കാൾ വലുപ്പവും ശക്തിയുമുള്ള
ജനതകെളയും ആകാശേത്താളം ഉയർന്ന
മതിലുകള ള്ള വലിയ പട്ടണങ്ങള ം പിടിച്ചടക്കാൻ
േപാകുന്നു. 2 നിനക്ക് അറിയാവുന്നതുേപാെല
ശക്തിയും ഉയരവുമുള്ള അനാക്യെരന്ന
ജനതയാണവർ. “അനാക്യരുെടമുമ്പിൽ ആര്
നിൽക്കും,” എന്നിങ്ങെനയുള്ള പറച്ചിൽ നീ
േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 3 എന്നാൽ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു മുേമ്പ ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയായി
കടന്നുേപാകുന്നു എന്നു നീ ഇന്ന് അറിയണം.
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അവിടന്ന് അവെര നശിപ്പിക്കുകയും നിെന്റ
മുമ്പിൽ കീഴ്െപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം. അങ്ങെന
യേഹാവ നിേന്നാടു വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല
നിങ്ങൾ അവെര ഓടിച്ച കളയുകയും േവഗം
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.

4 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് അവെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞേശഷം,
“എെന്റ നീതി നിമിത്തമാണ് ഈ േദശം
അവകാശമാക്കാൻ യേഹാവ എെന്ന
െകാണ്ടുവന്നത്” എന്നു നീ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
പറയരുത.് അല്ല, ഈ ജനതകള െട
ദുഷ്ടതനിമിത്തമാണ് യേഹാവ അവെര നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നും ഓടിച്ച കളഞ്ഞത.് 5നീ അവരുെട
േദശം ൈകവശമാക്കാൻ േപാകുന്നത് നിെന്റ
നീതിേയാ ഹൃദയപരമാർഥതേയാെകാണ്ടല്ല,
്രപത്യ ത, ഈ ജനതകള െട ദുഷ്ടതനിമിത്തവും
നിെന്റ പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാം,
യിസ്ഹാക്ക,് യാേക്കാബ് എന്നിവേരാട് യേഹാവ
ശപഥംെചയ്ത വചനം നിറേവേറ്റണ്ടതിനും
ആകുന്നു നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
അവെരനിെന്റമുമ്പിൽനിന്നുംഓടിച്ച കളയുന്നത.്
6 അതുെകാണ്ട് ആ നല്ലേദശം യേഹാവയായ
ൈദവം നിനക്ക് അവകാശമായി നൽകുന്നതു
നിെന്റ നീതിെകാണ്ടെല്ലന്ന് നീ അറിയണം; നീ
ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളജനതയാണേല്ലാ.

സ്വർണക്കാളക്കിടാവ്
7 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ച് നീ എങ്ങെന
്രപേകാപിപ്പിച്ച െവന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കാെത
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ഓർക്കുക. ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് യാ്രതപുറെപ്പട്ട
നാൾമുതൽ ഇവിെട എത്തുന്നതുവെര നിങ്ങൾ
യേഹാവേയാടു മത്സരിക്കുന്നവരായിരുന്നു.
8 േഹാേരബിൽെവച്ച് നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
്രപേകാപിപ്പിച്ച , അതുെകാണ്ട് നിങ്ങെള
നശിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കത്തക്കവിധം യേഹാവ
േകാപിച്ച . 9 യേഹാവ നിങ്ങേളാടു െചയ്ത
ഉടമ്പടിയുെട ഫലകങ്ങളായ ശിലാഫലകങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ പർവതത്തിൽ
കയറിേപ്പായി. നാൽപ്പതുരാവും നാൽപ്പതുപകലും
ഞാൻപർവതത്തിൽതാമസിച്ച .ഞാൻഭക്ഷണം
കഴിക്കുകേയാെവള്ളംകുടിക്കുകേയാെചയ്തില്ല.
10 ൈദവത്തിെന്റ വിരൽെകാണ്ട് എഴുതിയ
രണ്ടു ശിലാഫലകങ്ങൾ യേഹാവ എനിക്കു
തന്നു. മഹാസേമ്മളനദിവസം പർവതത്തിൽ
അഗ്നിയുെട നടുവിൽനിന്ന് യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
വിളംബരംെചയ്ത കൽപ്പനകെളല്ലാം അവയിൽ
ആേലഖനംെചയ്തിരുന്നു.

11 നാൽപ്പതുരാവും നാൽപ്പതുപകലും
കഴിഞ്ഞേശഷമാണ് ഉടമ്പടിയുെട ഫലകങ്ങളായ
ആ രണ്ടു ശിലാഫലകങ്ങൾ യേഹാവ
എനിക്കു നൽകിയത.് 12 അേപ്പാൾ യേഹാവ
എേന്നാടു പറഞ്ഞു: “എഴുേന്നൽക്കുക,
േവഗം ഇവിെടനിന്ന് ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ക. നീ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ജനം
തങ്ങെളത്തെന്ന മലിനെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ അവേരാടു കൽപ്പിച്ച വഴിയിൽനിന്ന്
അതിേവഗം വ്യതിചലിച്ച് അവർക്കുേവണ്ടി ഒരു
വി്രഗഹംവാർത്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.”

13 യേഹാവ വീണ്ടും എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു:
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“ഞാൻ ഈ ജനെത്ത ദുശ്ശാഠ്യക്കാരായി
കണ്ടിരിക്കുന്നു! 14 എെന്ന വിടുക. അവെര
നശിപ്പിച്ച് ആകാശത്തിനുകീേഴനിന്ന് അവരുെട
നാമം ഞാൻ മായിച്ച കളയും. അതിനുേശഷം
നിെന്ന ഞാൻ അവെരക്കാൾ ശക്തിയും
അസംഖ്യവുമായ ഒരു ജനതയാക്കും.”

15 അങ്ങെന ഞാൻ തിരിഞ്ഞ്
പർവതത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു. അേപ്പാൾ
പർവതത്തിൽ തീ കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
ഉടമ്പടിയുെട പലക രണ്ടും എെന്റ
ൈകകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി പാപംെചയ്ത;്
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഒരു കാളക്കിടാവിെന്റ
രൂപം വാർത്തുണ്ടാക്കി. യേഹാവ കൽപ്പിച്ച
വഴിയിൽനിന്ന് എ്രതേവഗത്തിലാണ് നിങ്ങൾ
വ്യതിചലിച്ച േപായിരിക്കുന്നത.് 17 അേപ്പാൾ
ഞാൻ നിങ്ങള െട കണ്മുമ്പിൽെവച്ച് ആ
രണ്ടു ഫലകങ്ങള ം എടുത്ത് എറിഞ്ഞു
െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞു.

18 പിെന്ന ഞാൻ ആദ്യം െചയ്തതുേപാെല
നാൽപ്പതുരാവും നാൽപ്പതുപകലും
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം
വീണുകിടന്നു. യേഹാവെയ ്രപേകാപിപ്പിക്കാൻ
തക്കവിധം നിങ്ങൾ അവിടെത്ത ദൃഷ്ടിയിൽ
തിന്മയായി െചയ്ത സകലപാപങ്ങള ം
േഹതുവായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകേയാ
െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. 19 യേഹാവ
നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കുംവിധം നിങ്ങള െടേനേര
യേഹാവയ്ക്കുണ്ടായ േകാപവും േ്രകാധവും
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എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തി. എന്നാൽ യേഹാവ
ആ ്രപാവശ്യവും എെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട .
20 അഹേരാെന നശിപ്പിക്കുംവിധം യേഹാവ
അവേനാടും വളെരയധികം േകാപിച്ച . അേപ്പാൾ
ഞാൻ അവനുേവണ്ടിയും അേപക്ഷിച്ച .
21 നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങള െട പാപമായ
കാളക്കിടാവിെന ഞാൻ എടുത്ത് തീയിൽ
ഇട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞു. അത് അരച്ച േനരിയ
െപാടിയാക്കി. തുടർന്ന് ആ െപാടി
പർവതത്തിൽനിന്നും ഒഴുകിവരുന്ന അരുവിയിൽ
എറിഞ്ഞു.

22 തേബരയിലും മസ്സായിലും കിേ്രബാത്ത-്
ഹത്താവയിലുംെവച്ച് നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
്രപേകാപിപ്പിച്ച .

23 “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയ േദശം
േപായി ൈകവശമാക്കുക,” എന്നു കൽപ്പിച്ച്,
യേഹാവ നിങ്ങെള കാേദശ്-ബർേന്നയയിൽനിന്ന്
അയച്ചേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കൽപ്പനേയാടു മത്സരിച്ച .
അവിടെത്ത വിശ്വസിക്കുകേയാ അവിടെത്ത
വചനം ്രപമാണിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. 24ഞാൻ
നിങ്ങെള അറിഞ്ഞ ദിവസംമുതൽ നിങ്ങൾ
യേഹാവേയാടു മത്സരിക്കുന്നവരായിരുന്നു.

എഴുതെപ്പട്ടശിലാഫലകങ്ങൾ
25 യേഹാവ നിങ്ങെള നശിപ്പിക്കുെമന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തതുെകാണ്ടാണ് ഞാൻ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നാൽപ്പതുരാവും
നാൽപ്പതുപകലും സാഷ്ടാംഗം വീണുകിടന്നത.്
26ഞാൻയേഹാവേയാട് ഇ്രപകാരംഅേപക്ഷിച്ച :
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“സർവശക്തനായ യേഹാേവ, അവിടെത്ത
മഹാശക്തിയാൽ അങ്ങ് വീെണ്ടടുക്കുകയും
ശക്തിയുള്ള ഭുജത്താൽ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തഅങ്ങയുെട
ജനെത്ത, അവിടെത്ത സ്വന്തം അവകാശെത്ത,
നശിപ്പിക്കരുേത. 27 അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ
അ്രബാഹാമിെനയും യിസ്ഹാക്കിെനയും
യാേക്കാബിെനയും ഓർക്കണേമ. ഈ
ജനതയുെട മത്സരവും ലംഘനവും പാപവും
ഓർക്കരുേത. 28 അെല്ലങ്കിൽ, അങ്ങു
ഞങ്ങെള ഏതു േദശത്തുനിന്നാേണാ
വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്നത് ആ േദശെത്ത
ജനങ്ങൾ, ‘താൻ വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശത്ത്
അവെര എത്തിക്കാൻ യേഹാവയ്ക്ക്
സാധിക്കാത്തതുെകാണ്ടും അവിടന്ന് അവെര
െവറുത്തതുെകാണ്ടും അവെര മരുഭൂമിയിൽ
െകാണ്ടുേപായി െകാന്നുകളഞ്ഞു’ എന്നു പറയും.
29ഇവർഅങ്ങയുെട മഹാശക്തിെകാണ്ടും നീട്ടിയ
ഭുജംെകാണ്ടും അങ്ങ് വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
അങ്ങയുെട ജനവും അങ്ങയുെട അവകാശവും
ആണേല്ലാ.”

10
1 ആ സമയത്ത് യേഹാവ എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “ആദ്യേത്തതുേപാെല
രണ്ടു കൽപ്പലകകൾ െചത്തിെയടുത്ത്
പർവതത്തിൽ എെന്റ സന്നിധിയിേലക്കു
കയറിവരിക. മരംെകാണ്ടുള്ള ഒരു േപടകവും
ഉണ്ടാക്കുക. 2 നീ െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞ ആദ്യെത്ത
കൽപ്പലകകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനങ്ങൾ



ആവർത്തനം 10:3 xlviii ആവർത്തനം 10:8

ഞാൻ ഈ കൽപ്പലകകളിൽ എഴുതും. അവ
നീആേപടകത്തിൽെവക്കണം.”

3 അങ്ങെന ഞാൻ ഖദിരമരംെകാണ്ട് ഒരു
േപടകമുണ്ടാക്കി. ആദ്യേത്തതുേപാെലയുള്ള
രണ്ടു കൽപ്പലകകൾ െചത്തിയുണ്ടാക്കി;
ൈകയിൽ ആ രണ്ടു കൽപ്പലകകള മായി
ഞാൻ പർവതത്തിൽ കയറി. 4 മഹാസേമ്മളനം
ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസം യേഹാവ
പർവതത്തിൽെവച്ച് അഗ്നിയുെട മധ്യത്തിൽ
നിങ്ങേളാടു വിളംബരംെചയ്ത പത്തു
കൽപ്പനകള ം, ആദ്യെത്ത ഫലകങ്ങളിെല
എഴുത്തുേപാെലതെന്ന, യേഹാവ ആ
ഫലകങ്ങളിൽ എഴുതി. യേഹാവ അവ
എനിക്കു നൽകി. 5 അതിനുേശഷം ഞാൻ
പർവതത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങിവന്ന് ഞാൻ
ഉണ്ടാക്കിയ േപടകത്തിൽ ഫലകങ്ങൾ െവച്ച .
യേഹാവ എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അവ
അവിെടത്തെന്നഉണ്ട്.

6 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ യാഖാന്യരുെട
കിണറുകൾക്കരിെകനിന്ന്െമാേസേരാത്തിേലക്കു
യാ്രതതിരിച്ച . അഹേരാൻ അവിെട
മരിച്ച . അേദ്ദഹെത്ത അവിെട സംസ്കരിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതനായ എെലയാസാർ
അവനുേശഷം പുേരാഹിതനായി. 7 അവർ
അവിെടനിന്ന് ഗുദ്േഗാെദയിേലക്കും
ഗുദ്േഗാെദയിൽനിന്ന് നീരുറവുകള ള്ള
നാടായ െയാത്-ബാഥായ്ക്കും യാ്രതയായി.
8 അക്കാലത്ത് യേഹാവ തെന്റ
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം ചുമക്കുന്നതിനും
ഇന്നുവെര തുടർന്നുവരുന്നതുേപാെല
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യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിന്നുെകാണ്ട്
ശു്രശൂഷിക്കുന്നതിനും അവിടെത്ത നാമത്തിൽ
അനു്രഗഹിക്കുന്നതിനും േലവിേഗാ്രതെത്ത
േവർതിരിച്ച . 9അതുനിമിത്തം േലവിക്ക് തെന്റ
സേഹാദന്മാേരാെടാപ്പം ഓഹരിയുംഅവകാശവും
ലഭിച്ചില്ല. നിെന്റൈദവമായ യേഹാവഅവേരാടു
വാഗ്ദാനം െചയ്ത്രപകാരം യേഹാവതെന്നയാണ്
അവരുെടഓഹരി.

10ഞാൻആദ്യേത്തതുേപാെല നാൽപ്പതുരാവും
നാൽപ്പതുപകലും പർവതത്തിൽ താമസിച്ച .
ഈ ്രപാവശ്യവും യേഹാവ എെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ട . നിെന്ന നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ
യേഹാവ തീരുമാനിച്ച . 11 യേഹാവ എേന്നാട,്
“എഴുേന്നൽക്കുക, ഞാൻ അവർക്കു
നൽകുെമന്ന് അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാടു
വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശം അവർ െചന്ന്
അവകാശമാക്കാൻ നീ ജനത്തിെന്റ മുമ്പിലായി
നടക്കുക”എന്നുകൽപ്പിച്ച .
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുക

12 അതുെകാണ്ട് ഇ്രസാേയേല, നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഭയെപ്പടുകയും
അവിടേത്താടുള്ള അനുസരണത്തിൽ
ജീവിക്കുകയും അവിടെത്ത സ്േനഹിക്കുകയും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
പൂർണഹൃദയേത്താടും പൂർണാത്മാേവാടും
േസവിക്കുകയും 13 ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിക്കുന്ന യേഹാവയുെട കൽപ്പനകള ം
ഉത്തരവുകള ം, നിനക്കു നന്മയുണ്ടാകാൻ
അനുസരിക്കുകയും അല്ലാെത മെറ്റന്താണ്
യേഹാവനിേന്നാട്ആവശ്യെപ്പടുന്നത?്
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14 ഇതാ, സ്വർഗവും സ്വർഗാധിസ്വർഗങ്ങള ം
ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകലതും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു.
15 നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുമാ്രതം
യേഹാവയ്ക്കു ്രപസാദം േതാന്നുകയും
അവെര സ്േനഹിക്കുകയും െചയ്തു.
അവർക്കുേശഷം അവരുെട പിൻഗാമികളായ
നിങ്ങെള ഇന്നുള്ളതുേപാെലതെന്ന എല്ലാ
ജനതകളിൽനിന്നും െതരെഞ്ഞടുത്തു.
16 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിെന്റ
അ്രഗചർമം പരിേച്ഛദനം* െചയ്യ ക. ഇനി
ഒരിക്കലും ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരായിരിക്കരുത.്
17 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
േദവാധിൈദവവും കർത്താധികർത്താവും
സർവശക്തനും മഹാനും ഉന്നതനുമായ
ൈദവം ആകുന്നു. അവിടന്ന് മുഖപക്ഷം
കാണിക്കുകേയാ ൈകക്കൂലി വാങ്ങുകേയാ
െചയ്യന്നില്ല. 18 അവിടന്ന് അനാഥർക്കും
വിധവമാർക്കുംേവണ്ടി നീതി നടപ്പാക്കുന്നു.
അവിടന്ന് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ താമസിക്കുന്ന
്രപവാസികെള സ്േനഹിച്ച് അവർക്കു ഭക്ഷണവും
വസ്്രതവും നൽകുന്നു. 19 അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള ം ്രപവാസികെള സ്േനഹിക്കുക.
നിങ്ങള ം ഈജിപ്റ്റിൽ ്രപവാസികളായിരുന്നേല്ലാ.
20 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ ഭയെപ്പട്ട്,
അവിടെത്ത േസവിക്കണം. യേഹാവേയാട്
പറ്റിേച്ചർന്ന്, അവിടെത്ത നാമത്തിൽ
ശപഥംെചയ്യണം. 21 അവിടന്നാകുന്നു നിെന്റ
പുകഴ്ച; അവിടന്നാകുന്നു നിെന്റ ൈദവം.

* 10:16 അതായത,്സുന്നത്ത്
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നീ കണ്ണ െകാണ്ടു കണ്ടിട്ട ള്ള മഹത്തും
ഭയങ്കരവുമായ ്രപവൃത്തികൾ െചയ്തത്
അവിടന്ന് ആകുന്നു. 22 നിെന്റ പിതാക്കന്മാർ
എഴുപത് േപരാണ് ഈജിപ്റ്റിേലക്കു േപായത്.
ഇേപ്പാൾ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
ആകാശത്തുള്ള നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല
എണ്ണത്തിൽവർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

11
യേഹാവെയ സ്േനഹിക്കുകയും

അനുസരിക്കുകയും െചയ്യ ക
1 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ സ്േനഹിച്ച്
അവിടെത്ത ്രപമാണങ്ങള ം ഉത്തരവുകള ം
നിയമങ്ങള ം കൽപ്പനകള ം എേപ്പാഴും
പാലിക്കുക. 2 ഇന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുക:
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ശിക്ഷണം, അവിടെത്ത മഹത്ത്വം, അവിടെത്ത
ശക്തിയുള്ള കരം, അവിടെത്ത നീട്ടിയ ഭുജം
എന്നിവ കാണുകേയാ അനുഭവിക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങള െട മക്കേളാടല്ല
ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. 3 ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച്
അവിടെത്ത രാജാവായ ഫറേവാേനാടും അവെന്റ
രാജ്യേത്താടു മുഴുവനും അവിടന്നു ്രപവർത്തിച്ച
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങള ം; 4 ഈജിപ്റ്റിെന്റ
ൈസന്യേത്താടും അവിടെത്ത കുതിരകേളാടും
രഥങ്ങേളാടും െചയ്ത കാര്യങ്ങള ം അവർ
നിങ്ങെള പിൻതുടർന്നേപ്പാൾ െചങ്കടലിെല
െവള്ളം അവരുെടമീേത ഒഴുക്കിയതും
ഇന്ന് കാണുംേപാെല യേഹാവ അവെര
പരിപൂർണമായി നശിപ്പിച്ചതും നിങ്ങൾ
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ഓർക്കണം. 5 നിങ്ങൾ ഇവിെട എത്തുന്നതുവെര
മരുഭൂമിയിൽ അവിടന്ന് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
െചയ്തതും 6 അവിടന്ന് രൂേബെന്റ
പിൻഗാമികളിലുള്ള എലീയാബിെന്റ മക്കളായ
ദാഥാേനാടും അബീരാമിേനാടും ്രപവർത്തിച്ചതും
എല്ലാ ഇ്രസാേയലിെന്റയും മധ്യത്തിൽെവച്ച് ഭൂമി
വായ ്പിളർന്ന്അവെരയും കുടുംബാംഗങ്ങെളയും
കൂടാരങ്ങെളയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന
ജീവനുള്ള സകലതിെനയും വിഴുങ്ങിയതും
നിങ്ങള െട മക്കളല്ലേല്ലാ കണ്ടത.് 7 എന്നാൽ
യേഹാവ െചയ്ത ഈ വൻകാര്യങ്ങെളല്ലാം
നിങ്ങൾസ്വന്തംകണ്ണാൽത്തെന്നകണ്ടിരിക്കുന്നു.

8-9 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ േയാർദാൻ
കടന്ന് ൈകവശമാക്കാൻേപാകുന്ന േദശം
പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നതിനും
യേഹാവ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും
അവരുെട സന്തതിക്കും നൽകുെമന്ന്
ശപഥംെചയ്ത പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന ആ
േദശത്ത് നിങ്ങൾ ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കാനും
ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന
കൽപ്പനകൾ ്രപമാണിക്കണം. 10 നിങ്ങൾ
ൈകവശമാക്കാൻേപാകുന്ന േദശം, നിങ്ങൾ
വിട്ട േപാന്ന ഈജിപ്റ്റ േദശംേപാെലയല്ല.
അവിെട നിങ്ങൾ വിത്തുവിതച്ച്
പച്ചക്കറിേത്താട്ടത്തിേലതുേപാെല കാലുെകാണ്ട്
നനച്ച . 11 എന്നാൽ േയാർദാൻ കടന്ന് നിങ്ങൾ
അവകാശമാക്കാൻേപാകുന്ന േദശം മലകള ം
താഴ്വരകള ം ഉള്ളതും ആകാശത്തിൽനിന്നുള്ള
മഴെവള്ളം കുടിക്കുന്നതുമാകുന്നു.
12 ആണ്ടിെന്റ ആരംഭംമുതൽ അവസാനംവെര
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നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
േനാട്ടമുള്ളതും നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
പരിപാലിക്കുന്നതുമായ േദശമാണ്അത്.

13 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
സ്േനഹിക്കുകയും പൂർണഹൃദയേത്താടും
പൂർണാത്മാേവാടും അവിടെത്ത േസവിക്കുകയും
െചയ്യണെമന്ന് ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തതേയാെട
അനുസരിക്കുെമങ്കിൽ, 14 ധാന്യവും
പുതുവീഞ്ഞും ഒലിെവണ്ണയും േശഖരിക്കാൻ
കഴിയുംവിധം തക്കസമയത്ത് ഞാൻ മുന്മഴയും
പിന്മഴയും അയയ്ക്കും. 15 ഞാൻ നിെന്റ
കന്നുകാലികൾക്കുേവണ്ടി നിലത്തു പുല്ല്
മുളപ്പിക്കും. നീ സംതൃപ്തനാകുംവെര ആഹാരം
ലഭിക്കും.

16 നിങ്ങൾ വശീകരിക്കെപ്പട്ട,് േദാഷത്തിേലക്കു
തിരിഞ്ഞ് അന്യേദവന്മാെര ഭജിക്കുകേയാ
നമസ്കരിക്കുകേയാ െചയ്യാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കുക. 17 അെല്ലങ്കിൽ യേഹാവയുെട
േകാപം നിങ്ങള െടേനേര ജ്വലിച്ചിട്ട്,
മഴ ലഭിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവിടന്ന്
ആകാശം അടച്ച കളയുകയും ഭൂമി ഫലം
പുറെപ്പടുവിക്കാതിരിക്കുകയും നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന
നല്ല േദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ വളെരേവഗം
നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ ം. 18 എെന്റ
ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിലും
മനസ്സിലും ഉറപ്പിക്കുക. അവ ഒരു ചിഹ്നമായി
നിങ്ങള െട ൈകയിൽ െകട്ടണം. അവ
നിങ്ങള െട െനറ്റിയിൽ ഒരു പട്ടമായി
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ധരിക്കണം. 19 നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാഴും
യാ്രതെചയ്യ േമ്പാഴും കിടക്കുേമ്പാഴും
എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാഴും അവെയക്കുറിച്ച
സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങള െട മക്കെള
പഠിപ്പിക്കുകയും േവണം. 20 അവ നിങ്ങള െട
വീടിെന്റ കട്ടിളകളിലും പടിവാതിലുകളിലും
ആേലഖനംെചയ്യണം. 21 അേപ്പാൾ യേഹാവ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്ക് െകാടുക്കുെമന്നു
ശപഥംെചയ്ത േദശത്ത് ഭൂമിക്കുമീേത
ആകാശമുള്ളകാലേത്താളംനീയുംനിെന്റമക്കള ം
ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കും.

22 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
സ്േനഹിക്കുകയും അവിടേത്താട്
പറ്റിേച്ചർന്നിരുന്ന് അവിടേത്താടുള്ള
അനുസരണത്തിൽ ജീവിക്കുകയും
െചയ്യണെമന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിക്കുന്നവ വിശ്വസ്തതേയാെട
അനുസരിച്ചാൽ, 23യേഹാവനിങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന്
ഈ ജനതകെളെയല്ലാം ഓടിച്ച കളയുകയും.
നിങ്ങെളക്കാൾ വലിയവരും ശക്തരുമായവെര
നിങ്ങൾ കുടിെയാഴിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
24 നിങ്ങൾ കാലു ചവിട്ട ന്ന എല്ലാ സ്ഥലവും
നിങ്ങള േടതാകും: നിങ്ങള െട അതിർത്തി
മരുഭൂമിമുതൽ െലബാേനാൻവെരയും
യൂ്രഫട്ടീസ് നദിമുതൽ െമഡിറ്റേറനിയൻ
കടൽവെരയുമായിരിക്കും. 25 ഒരു മനുഷ്യനും
നിങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി എഴുേന്നൽക്കുകയില്ല.
യേഹാവയായ ൈദവം നിങ്ങൾക്കു
വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല, നീ േപാകുന്ന
രാജ്യെത്താെക്കയും അവിടന്ന് നിങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള
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ഭീതിയും നടുക്കവും വരുത്തും.

െഗരിസീമിൽനിന്നും ഏബാലിൽനിന്നും
അനു്രഗഹവും ശാപവും

26 ഇതാ, ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ
അനു്രഗഹവും ശാപവും െവക്കുന്നു.
27 ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുെമങ്കിൽ
അനു്രഗഹവും 28 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാെത
ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്ന
വഴിവിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
അന്യേദവന്മാെര അനുഗമിച്ചാൽ ശാപവും
വരും. 29 നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കാൻേപാകുന്ന
േദശത്തു നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങെള െകാണ്ടുവന്നേശഷം, െഗരിസീം
മലയിൽെവച്ച് അനു്രഗഹങ്ങള ം ഏബാൽ
മലയിൽെവച്ച് ശാപങ്ങള ം ്രപസ്താവിക്കണം.
30 നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതുേപാെല ഈ
പർവതങ്ങൾ േയാർദാനക്കെര പടിഞ്ഞാറ്
കനാന്യർ പാർക്കുന്നിടമായ അരാബയിെല
ഗിൽഗാലിനടുത്ത് േമാേരയിെല വലിയ
വൃക്ഷങ്ങൾക്കരികിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന്
അഭിമുഖമായിട്ടാണേല്ലാ. 31 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശം ൈകവശമാക്കാൻ
നിങ്ങൾ േയാർദാൻനദി കടക്കാറായിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ അവിടം ൈകവശമാക്കി നിങ്ങള െട
ജീവിതം ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ, 32 ഞാൻ
ഇന്നു നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ െവക്കുന്ന എല്ലാ
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ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം അനുസരിക്കാൻ
നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ളണം.

12
ആരാധനാസ്ഥലം

1 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു ൈകവശമാക്കാൻ
നൽകുന്ന േദശത്ത് ജീവിതകാലെമല്ലാം
്രശദ്ധേയാെട പിൻതുടേരണ്ട ഉത്തരവുകള ം
നിയമങ്ങള ം ഇവയാകുന്നു. 2 നിങ്ങൾ
പിടിച്ചടക്കാൻ േപാകുന്ന ജനതകൾ
പർവതശിഖരങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും
എല്ലാ ഇലതൂർന്ന മരത്തിൻകീഴിലും
അവരുെട േദവന്മാെര ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ
സ്ഥലങ്ങള ം പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കണം.
3 അവരുെട ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിച്ച തകർക്കണം,
ആചാരസ്തൂപങ്ങൾ ഉടയ്ക്കണം. അവരുെട
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ തീയിൽ ചുട്ട കളയണം;
അവരുെട േദവന്മാരുെട ്രപതിമകൾ
േഛദിച്ച കളയണം; ആ സ്ഥലത്തുനിന്നും
അവയുെട േപര് മായിച്ച കളയണം.

4 അവരുെട രീതികളിൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. 5 നിങ്ങള െട
സകലേഗാ്രതങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ അനുവദിച്ച െകാടുത്തിരിക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് അവിടെത്ത നാമം
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥാനത്തുേവണം അവിടെത്ത
ആരാധിേക്കണ്ടത.് 6 അവിെട നിങ്ങള െട
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േഹാമയാഗങ്ങൾ, യാഗങ്ങൾ, ദശാംശങ്ങൾ,
്രപേത്യക വഴിപാടുകൾ, നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു
നൽകാെമന്നു േനർന്നിരിക്കുന്നവ,
സ്വേമധാദാനങ്ങൾ, കന്നുകാലികളിൽനിന്നും
ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്നുമുള്ള കടിഞ്ഞൂലുകൾ
എന്നിവ െകാണ്ടുവരണം. 7 നിങ്ങൾ ൈകെവച്ച
എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങെള അനു്രഗഹിച്ചതുെകാണ്ട,്
അവിെട, നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിങ്ങള ംനിങ്ങള െടകുടുംബങ്ങള ം
ഭക്ഷിച്ച്ആനന്ദിക്കണം.

8 ഇന്ന് ഇവിെട നാം ഓേരാരുത്തരും
സ്വന്തദൃഷ്ടിയിൽ ശരിെയന്നു േതാന്നുന്നതു
്രപവർത്തിക്കുേമ്പാെലനിങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കരുത.്
9 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന സ്വസ്ഥതയിലും
അവകാശത്തിലും നിങ്ങൾ ഇതുവെര
്രപേവശിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. 10 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
േയാർദാൻ കടക്കുകയും നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നൽകുന്ന
േദശത്തു പാർക്കുകയും ചുറ്റ പാടുമുള്ള
സകലശ്രതുക്കളിൽനിന്നുംഅവിടന്നുനിങ്ങൾക്കു
സ്വസ്ഥതനൽകി സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 11 അേപ്പാൾ ൈദവം തെന്റ
നാമം വസിക്കാനായി െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് േഹാമയാഗങ്ങൾ, യാഗങ്ങൾ,
ദശാംശങ്ങൾ, ്രപേത്യക വഴിപാടുകൾ, നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ശപഥംെചയ്ത ്രപേത്യക
േനർച്ചകൾ, അങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിക്കുന്നെതല്ലാം നിങ്ങൾ െകാണ്ടുവരണം.
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12 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ദാസന്മാരും ദാസിമാരും—
തങ്ങൾക്കുസ്വന്തമായിഅവകാശവുംഓഹരിയും
ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത—നിങ്ങള െട നഗരങ്ങളിലുള്ള
േലവ്യരും ആനന്ദിക്കണം. 13 നിങ്ങൾക്ക്
ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലെത്തല്ലാം നിങ്ങള െട
േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ
്രശദ്ധിച്ച െകാള്ളണം. 14 യേഹാവ നിങ്ങള െട
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു
സ്ഥലത്ത് േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കുകയും
അവിെട ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നെതാെക്ക
്രപവർത്തിക്കുകയും േവണം.

15 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന
അനു്രഗഹത്തിെനാത്തവിധം ഏതു
നഗരത്തിൽെവച്ച ം നിെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം
മൃഗങ്ങെളഅറത്ത് ഭക്ഷിക്കാം. കലമാനിെന്റേയാ
പുള്ളിമാനിെന്റേയാ മാംസംേപാെല
ആചാരപരമായി അശുദ്ധരായിത്തീർന്നവർക്കും
വിശുദ്ധരായിത്തീർന്നവർക്കും അതു ഭക്ഷിക്കാം.
16 രക്തം കുടിക്കരുത.് അതു െവള്ളംേപാെല
നിലത്ത് ഒഴിക്കണം. 17 നിെന്റ ധാന്യം,
പുതുവീഞ്ഞ,് ഒലിെവണ്ണ എന്നിവയുെട
ദശാംശവും ആടുമാടുകള െട കടിഞ്ഞൂലുകള ം
നീ യേഹാവയ്ക്കു നൽകാെമന്നു ശപഥംെചയ്ത
േനർച്ചകള ം സ്വേമധാദാനങ്ങള ം ്രപേത്യക
വഴിപാടുകള ം നിെന്റ നഗരത്തിൽെവച്ച്
ഭക്ഷിക്കരുത.് 18 ്രപത്യ ത, നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിെന്റ
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ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
ദാസന്മാരും ദാസിമാരും നിെന്റ നഗരങ്ങളിലുള്ള
േലവ്യരും ഭക്ഷിക്കുകയും നിെന്റ എല്ലാ
്രപവൃത്തികെളയും ഓർത്ത് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ആനന്ദിക്കുകയും
െചയ്യണം. 19 നീ േദശത്തു പാർക്കുന്നിടേത്താളം
േലവ്യെരഅവഗണിക്കാെതസൂക്ഷിക്കണം.

20 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല അവിടന്ന് നിെന്റ
അതിർത്തി വിപുലമാക്കുേമ്പാൾ നീ മാംസം
ഭക്ഷിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ച,് “എനിക്കു മാംസം
ഭക്ഷിക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിെന്റ
ഇഷ്ട്രപകാരം നിനക്കു മാംസം േവണ്ടുംേപാെല
ഭക്ഷിക്കാം. 21നിെന്റൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലം വിദൂരത്താകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നൽകിയിട്ട ള്ള നിങ്ങള െട
ആടുകളിൽനിേന്നാ കന്നുകാലികളിൽനിേന്നാ
ഒരു മൃഗെത്ത െകാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ച്രപകാരം നിങ്ങള െട നഗരങ്ങളിൽെവച്ച്
നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല ഭക്ഷിക്കാം.
22 കലമാനിെന്റേയാ പുള്ളിമാനിെന്റേയാ
മാംസംേപാെല നിനക്ക് അവ ഭക്ഷിക്കാം.
ആചാരപരമായി അശുദ്ധരായവർക്കും
വിശുദ്ധരായവർക്കും അതു ഭക്ഷിക്കാം.
23 എന്നാൽ രക്തം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കണം,കാരണം രക്തം ജീവൻആകുന്നു.
മാംസേത്താടുകൂെട ജീവൻ ഭക്ഷിക്കരുത.്
24 രക്തം കുടിക്കരുത;് അത് െവള്ളംേപാെല
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ഭൂമിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളയണം. 25 യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ ്രപസാദകരമായിരിക്കുന്നതിനും
നീയും നിനക്കുേശഷം നിെന്റ മക്കള ം
അഭിവൃദ്ധിെപ്പേടണ്ടതിനും രക്തംകുടിക്കരുത.്

26 നിെന്റ വിശുദ്ധയാഗങ്ങള ം യേഹാവയ്ക്കു
നൽകാെമന്നു ശപഥംെചയ്തിട്ട ള്ള
േനർച്ചയുമായി യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തക്കു േപാകണം. 27 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെടയാഗപീഠത്തിൽേഹാമയാഗങ്ങള ം
രക്തവും മാംസവും അർപ്പിക്കണം.
യാഗരക്തം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിൽ ഒഴിക്കണം. അതിെന്റ മാംസം
നിനക്കു ഭക്ഷിക്കാം. 28 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽനല്ലതുംശരിയുമായതു
്രപവർത്തിച്ചിട്ട് നിനക്കും നിെന്റ മക്കൾക്കും
എേപ്പാഴും നന്മയുണ്ടാേകണ്ടതിനു ഞാൻ
നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്ന സകല്രപമാണങ്ങള ം
അനുസരിക്കുക.

29 നീ ൈകവശമാക്കാൻേപാകുന്ന
േദശത്തുള്ള ജനതകെള നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ േഛദിച്ച കളയുേമ്പാഴും നീ അവെര
ഉന്മൂലനംെചയ്ത് അവരുെട േദശത്തു
പാർക്കുേമ്പാഴും 30 അവർ നിേശ്ശഷം
നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷം, “ഈ ജനതകൾ
അവരുെട േദവന്മാെര ഭജിച്ചതുേപാെല
ഞങ്ങള ം െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞ് അവരുെട
േദവന്മാെരപ്പറ്റി അേന്വഷിച്ച് െകണിയിൽ
അകെപ്പടാെത സൂക്ഷിക്കണം. 31 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഇതര ജനതകൾ
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അവരുെട േദവന്മാെര ഭജിക്കുന്നതുേപാെലയല്ല
ആരാധിേക്കണ്ടത.് യേഹാവ െവറുക്കുന്ന
എല്ലാ അറപ്പായ കാര്യങ്ങള ം അവർ തങ്ങള െട
േദവാരാധനയിൽ െചയ്ത് തങ്ങള െട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും തങ്ങള െട
േദവന്മാർക്ക് അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കുകവെര
െചയ്യന്നുണ്ടേല്ലാ.

32 ഞാൻ നിേന്നാടു കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം
്രപമാണിക്കാൻ ജാ്രഗതയുള്ളവരായിരിക്ക;
അതിേനാട് എെന്തങ്കിലും കൂട്ട കേയാ
അതിൽനിന്ന് യാെതാന്നും കുറയ്ക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.്

13
അന്യേദവതകെളആരാധിക്കുന്നു

1 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു ്രപവാചകേനാ
സ്വപ്നക്കാരേനാ എഴുേന്നറ്റ് ഒരു ചിഹ്നേമാ
അത്ഭുതേമാ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും
2 അങ്ങെന ആ ചിഹ്നേമാ അത്ഭുതേമാ
അറിയിച്ചതുേപാെലതെന്ന സംഭവിക്കുകയും,
തുടർന്ന് ആ ്രപവാചകൻ, “നമുക്കു
മറ്റ േദവന്മാെര അനുഗമിക്കാം,
നമുക്കവെര ആരാധിക്കാം”—നീ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത േദവന്മാെരത്തെന്ന—
എന്നു പറഞ്ഞാൽ, 3 ആ ്രപവാചകെന്റേയാ
സ്വപ്നക്കാരെന്റേയാ വാക്കു നീ ്രശദ്ധിക്കരുത.്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
പൂർണഹൃദയേത്താടും പൂർണാത്മാേവാടും
നിങ്ങൾ സ്േനഹിക്കുന്നുേണ്ടാ എന്ന്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള
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പരീക്ഷിക്കുകയാണ.് 4 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയയാണ് നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും
ഭയെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടത;് അവിടെത്ത
കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുകയും
അവിടെത്ത ശബ്ദം േകൾക്കുകയും
േവണം. യേഹാവെയ േസവിക്കുകയും
അവിടേത്താട് പറ്റിേച്ചർന്നിരിക്കുകയും
േവണം. 5 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് നിങ്ങെള
പുറെപ്പടുവിക്കുകയും അടിമവീട്ടിൽനിന്ന്
വീെണ്ടടുക്കുകയുംെചയ്തനിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു വിേരാധമായി സംസാരിക്കുകയും
നിങ്ങൾ അനുസരിേക്കണ്ടതിനു നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ കൽപ്പിച്ച വഴിയിൽനിന്ന്
നിങ്ങെള െതറ്റിക്കാനായി ്രശമിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് ആ ്രപവാചകെനയും
സ്വപ്നക്കാരെനയും നിങ്ങൾ െകാല്ലണം.
അങ്ങെന നിങ്ങള െട നടുവിൽനിന്ന് തിന്മ
നീക്കിക്കളയണം.

6-7 നിങ്ങള െട േദശത്തിെന്റ ഒരു അതിർമുതൽ
മേറ്റ അതിരുവെര അടുേത്താ അകെലേയാ
ഉള്ളതും, നീയും നിെന്റ പിതാക്കന്മാരും
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ ചുറ്റ പാടുള്ള
“ജനതകള െട േദവന്മാെര നാം െചന്ന്
ആരാധിക്ക,”എന്നു നിെന്റസ്വന്തം സേഹാദരേനാ
മകേനാ മകേളാ നീ സ്േനഹിക്കുന്ന
ഭാര്യേയാ ഉറ്റസുഹൃേത്താ രഹസ്യമായി
പറഞ്ഞ് നിെന്ന വശീകരിച്ചാൽ 8 നീ അതിനു
വഴങ്ങുകേയാ അവെര ്രശദ്ധിക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.് അങ്ങെനയുള്ളവേരാടു
നിങ്ങൾക്കു കരുണ േതാന്നരുത.് അവെര
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െവറുേതവിടുകേയാ സംരക്ഷിക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.് 9അങ്ങെനയുള്ളവെര നിശ്ചയമായും
നീ െകാന്നുകളയണം. അയാെള െകാല്ല ന്നതിന്
ആദ്യം നിെന്റ കരം ഉയരണം, പിെന്ന ജനെമല്ലാം
കരം ഉയർത്തണം. 10 അടിമനാടായ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് നിെന്ന െകാണ്ടുവന്ന
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽനിന്ന് നിെന്ന
വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അവർ ്രശമിച്ചതുെകാണ്ട്
അവെര കെല്ലറിഞ്ഞുെകാല്ലണം. 11 അങ്ങെന
എല്ലാ ഇ്രസാേയലും ഇതു േകട്ട് ഭയെപ്പേടണ്ടതിനും
നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇനിയാരും ഈ തിന്മ
്രപവർത്തിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനുമാണ് ഇത.്

12 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
പാർക്കാൻ നൽകുന്ന നഗരങ്ങളിെലാന്നിൽ
13 ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിക്കുന്നവർ എഴുേന്നറ്റ്,
“അന്യേദവന്മാെര നമുക്കു േസവിക്കാം” എന്നു
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത േദവന്മാെരക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞ് നഗരവാസികെള വശീകരിക്കുന്നു
എന്നു േകട്ടാൽ 14 നീ അേതപ്പറ്റി വിശദമായി
അേന്വഷിക്കുകയും പരിേശാധിച്ച് നല്ലവണ്ണം
വിസ്തരിക്കുകയും േവണം. അങ്ങെനയുള്ള
ഒരു ദുഷ്ടത നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉണ്ടായി എന്ന
വസ്തുത സത്യെമന്നു െതളിയിക്കെപ്പട്ടാൽ 15ആ
നഗരവാസികെള നീ നിശ്ചയമായും വാളിന്
ഏൽപ്പിക്കണം. അതിെല സകലജനെത്തയും
കന്നുകാലികെളയും പൂർണമായി നശിപ്പിക്കണം.
16അതിലുള്ള െകാള്ളവസ്തുക്കൾ നഗരത്തിെല
െപാതുസ്ഥലത്തു കൂട്ടിയിട്ട് നഗരവും അതിെല
െകാള്ളവസ്തുക്കള ം നിെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗമായി ചുട്ട കളയണം.
അത് എന്നും നാശകൂമ്പാരമായി കിടക്കണം.
പിെന്ന അതു പുനർനിർമിക്കുകയും അരുത.്
17 ശപഥാർപ്പിതമായ ഒരു വസ്തുേപാലും
നീ സ്വന്തമാക്കരുത.് അേപ്പാൾ യേഹാവ
തെന്റ കഠിനേകാപത്തിൽനിന്നു പിന്മാറി
നിേന്നാടു കരുണയും ദയയും കാണിക്കുകയും
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു വാഗ്ദാനംെചയ്ത
സത്യമനുസരിച്ച നിെന്ന വർധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 18 ആകയാൽ, നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇന്നു
നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
എല്ലാം പാലിച്ച് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽശരിയായതു ്രപവർത്തിക്കണം.

14
ശുദ്ധവുംഅശുദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം

1നിങ്ങൾനിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയുെട
മക്കൾ ആകുന്നു. മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടി
നിങ്ങള െട ശരീരത്തിൽ മുറിേവൽപ്പിക്കുകേയാ
തലയുെട മുൻവശം ക്ഷൗരംെചയ്യ കേയാ
അരുത.് 2 കാരണം നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധജനം ആകുന്നു.
ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ ജനതകളിൽനിന്നും
നിങ്ങെള യേഹാവ തെന്റ വിശിഷ്ടനിേക്ഷപമായി
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

3 അറപ്പായെതാന്നും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത.്
4 നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാവുന്ന മൃഗങ്ങൾ
ഇവയാണ്: കാള, െചമ്മരിയാട,് േകാലാട്,
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5 കലമാൻ, പുള്ളിമാൻ, കടമാൻ, കാട്ടാട്,
െചറുമാൻ, മലയാട്, കവരിമാൻ.* 6 കുളമ്പു
പിളർന്നു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും
അയവിറക്കുന്നതുമായ ഏെതാരു മൃഗെത്തയും
നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാം. 7 എന്നാൽ
അയവിറക്കുന്നവയിലും കുളമ്പു പിളർന്നവയിലും
ഒട്ടകം, മുയൽ, കുഴിമുയൽ എന്നിവെയ
നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത.് അയവിറക്കുന്നു
എങ്കിലും അവയുെട കുളമ്പ് രണ്ടായി
പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവയല്ല. അവ നിങ്ങൾക്ക്
ആചാരപരമായി അശുദ്ധമാകുന്നു. 8 പന്നിയും
അശുദ്ധമാകുന്നു; അതിെന്റ കുളമ്പു
പിളർന്നെതങ്കിലും അത് അയവിറക്കുന്നില്ല.
നിങ്ങൾ അവയുെട മാംസം ഭക്ഷിക്കുകേയാ
അവയുെടശവംസ്പർശിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്

9 െവള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും
ചിറകും െചതുമ്പലും ഉള്ളവെയല്ലാം നിങ്ങൾക്കു
ഭക്ഷിക്കാം. 10 എന്നാൽ ചിറകും െചതുമ്പലും
ഇല്ലാത്തഒന്നിെനയുംനിങ്ങൾഭക്ഷിക്കരുത.്അവ
നിങ്ങൾക്ക്അശുദ്ധമാകുന്നു.

11ശുദ്ധിയുള്ള ഏതു പക്ഷിെയയും നിങ്ങൾക്കു
ഭക്ഷിക്കാം. 12എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ
പാടില്ലാത്തവ ഇവയാകുന്നു: കഴുകൻ,
െചമ്പരുന്ത,് കരിമ്പരുന്ത,് 13 ഗൃ്രദ്ധം, പരുന്ത,്
എല്ലാ ഇനത്തിലുംെപട്ട ഇരപിടിയൻപക്ഷി,
14 എല്ലാ ഇനത്തിലുംെപട്ട കാക്ക, 15 ഒട്ടകപ്പക്ഷി,
പുള്ള്, കടൽക്കാക്ക, എല്ലാ ഇനത്തിലുംെപട്ട
കഴുകൻ, 16 നത്ത,് നീർക്കാക്ക, കൂമൻ, 17 മൂങ്ങ,
* 14:5 ഈ അധ്യായത്തിെല പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവ
ഏെതന്നുകൃത്യമായി പറയുകസാധ്യമല്ല.
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േവഴാമ്പൽ, െവള്ളക്കഴുകൻ, 18 െപരിഞ്ഞാറ,
ഏതിനത്തിലുംെപട്ട െകാക്ക,് കുളേക്കാഴി,
വവ്വാൽ.

19 ചിറകുള്ള ്രപാണികെളല്ലാം നിങ്ങൾക്ക്
അശുദ്ധമാണ.് അവ ഭക്ഷിക്കരുത.്
20 ചിറകുള്ള ജീവികളിൽ ആചാരപരമായി
ശുദ്ധിയുള്ളവെയല്ലാം നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാം.

21 ചത്ത ഒന്നിെനയും ഭക്ഷിക്കരുത.് നിെന്റ
നഗരങ്ങളിലുള്ള ്രപവാസിക്ക് അതു ഭക്ഷിക്കാൻ
നൽകാം. അെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു ്രപവാസിക്ക്
വിൽക്കാം. കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധജനം
ആകുന്നു.
ആട്ടിൻകുട്ടിെയ അതിെന്റ തള്ളയുെട പാലിൽ
പാകംെചയ്യരുത.്

ദശാംശം
22 എല്ലാവർഷവും നിെന്റ വയലിൽനിന്നു
ലഭിക്കുന്നതിെന്റദശാംശംേവർതിരിച്ച െവക്കണം.
23 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിേക്കണ്ടതിനു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കാൻ
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിെന്റ ധാന്യം,
പുതുവീഞ്ഞ,് ഒലിെവണ്ണ എന്നിവയുെട
ദശാംശവും നിെന്റ ആടുമാടുകള െട
കടിഞ്ഞൂലുകള െട ദശാംശവും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച്
ഭക്ഷിക്കണം. 24 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കുേമ്പാൾ,
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം
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സ്ഥാപിക്കാൻ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നസ്ഥലം, നിെന്റ
ദശാംശം െകാണ്ടുേപാകാൻ കഴിയാത്തവിധം
വിദൂരത്താകുെന്നങ്കിൽ 25 നീ ആ ദശാംശം വിറ്റ്
െവള്ളിക്കാശാക്കണം.ആെവള്ളിക്കാശുമായി നീ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് േപാകണം. 26 ആ െവള്ളിക്കാശു
െകാടുത്ത് ആട്, മാട്, വീഞ്ഞ,് മദ്യം ഇങ്ങെന
നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതു വാങ്ങുക. നീയും
നിെന്റ കുടുംബവും അതു നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച ഭക്ഷിച്ച്
ആനന്ദിക്കണം. 27 നിങ്ങള െട നഗരങ്ങളിലുള്ള
േലവ്യെന അവഗണിക്കരുത.് അവർക്കു
നിങ്ങേളാെടാപ്പം അവരുേടതായ ഓഹരിയും
അവകാശവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.

28ഓേരാ മൂന്നാംവർഷത്തിെന്റയും അവസാനം
ആ വർഷെത്ത വിളവിെന്റ ദശാംശെമല്ലാം
നിെന്റ നഗരങ്ങളിൽ േശഖരിക്കണം. 29 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ ൈകകള െട
്രപവൃത്തികെളെയല്ലാം അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന്
നിെന്റ നഗരങ്ങളിലുള്ള േലവ്യരും—അവർക്ക്
അവരുേടതായ ഓഹരിയും അവകാശവും
ഇല്ലേല്ലാ—്രപവാസികള ം അനാഥനും വിധവയും
വന്നു ഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരാകണം.

15
കടങ്ങൾക്ക്ഇളവുനൽകുന്നവർഷം

1 ഓേരാ ഏഴാംവർഷത്തിെന്റയും അവസാനം
നീ കടങ്ങൾക്ക് ഇളവുനൽകണം. 2 അതു
നടപ്പിലാേക്കണ്ടത് ഇ്രപകാരമാണ:് വായ്പ
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നൽകിയ ഓേരാ വ്യക്തിയും തെന്റ
സഹയി്രസാേയല്യന് നൽകിയ വായ്പ
ഇളവുെചയ്യണം. യേഹാവയുെട വിേമാചനം
്രപഖ്യാപിച്ചതുെകാണ്ട്സ്വന്തംജനത്തിലുള്ളവർക്ക്
വായ്പ നൽകിയവർ അത് അവേരാട്
ആവശ്യെപ്പടരുത.് 3 ്രപവാസിേയാട്
നിനക്കത് ആവശ്യെപ്പടാം. എന്നാൽ നിെന്റ
സഹയി്രസാേയല്യർതരാനുള്ളത് ഇളവുെചയ്യണം.
4-5 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട വചനം
നീ ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കുകയും ഇന്നു ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന കൽപ്പനകെളല്ലാം
അനുസരിച്ച ജീവിക്കുകയും െചയ്താൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി
നൽകുന്ന േദശത്ത് നിെന്ന സമൃദ്ധമായി
അനു്രഗഹിക്കും, അങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ദരി്രദർ ഉണ്ടാകുകയില്ല. 6 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല അവിടന്നു
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും. നീ അേനകം
ജനതകൾക്കു വായ്പ െകാടുക്കും. പേക്ഷ,
നീ ആരിൽനിന്നും വായ്പ വാങ്ങുകയില്ല.
നീ അേനകം ജനതകെള ഭരിക്കും. പേക്ഷ,
അവരാരും നിെന്ന ഭരിക്കുകയില്ല.

7 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
നൽകുന്ന േദശത്ത് ഏെതങ്കിലും നഗരത്തിൽ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു ദരി്രദൻ ഉെണ്ടങ്കിൽ
ആ ദരി്രദസേഹാദരനുേനേര നിെന്റ ഹൃദയം
കഠിനമാക്കുകേയാ നീ ലുബ്ധനായിരിക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.് 8 പിെന്നേയാ, അവെന്റ ആവശ്യം
എന്തായാലും നീ ൈകതുറന്ന് അവർക്കു വായ്പ
നൽകണം. 9 “കടങ്ങൾക്ക് ഇളവുനൽകുന്ന



ആവർത്തനം 15:10 lxix ആവർത്തനം 15:14

വർഷമായ ഏഴാംവർഷം അടുത്തിരിക്കുന്നു,”
എന്ന കപടവിചാരം നിെന്റ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിട്ട്
ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന സേഹാദരങ്ങേളാടു
ദയ കാണിക്കാെതയും അവർക്ക് ഒന്നും
നൽകാെതയുമിരിക്കരുത.് അവർ നിനക്കു
വിേരാധമായി യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിക്കും;
അതിൽ നീ കുറ്റക്കാരനായിത്തീരും. 10 നീ
അവർക്ക്ഔദാര്യമായി നൽകണം,ഹൃദയത്തിൽ
െവറുേപ്പാെട െകാടുക്കരുത.് ഇതുനിമിത്തം
നിെന്റ എല്ലാ ്രപവൃത്തികളിലും ്രപയത്നങ്ങളിലും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കും. 11 ദരി്രദർ േദശത്ത് എേപ്പാഴും
ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുെകാണ്ട് നിെന്റ േദശത്ത്
ദരി്രദരും ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരുമായ
സഹയി്രസാേയല്യെര ൈകതുറന്നു
സഹായിക്കണെമന്ന് ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിക്കുന്നു.

അടിമയ്ക്കുസ്വാത്രന്ത്യം
12 നിെന്റ സേഹാദരനായ ഒരു
എ്രബായപുരുഷേനാ സ്്രതീേയാ തെന്നത്താൻ
നിനക്കു വിൽക്കുകയും ആറുവർഷം
നിെന്ന േസവിക്കുകയും െചയ്താൽ
ഏഴാംവർഷം അവെര നീ സ്വത്രന്തരായി
വിട്ടയയ്ക്കണം. 13അവെരസ്വത്രന്തരാക്കുേമ്പാൾ
െവറുംൈകേയാെട അയയ്ക്കരുത.് 14 നീ നിെന്റ
ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽനിന്നും െമതിനിലത്തുനിന്നും
മുന്തിരിച്ചക്കിൽനിന്നും ഉദാരമായി അവർക്കു
ദാനംെചയ്യണം. നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന അനു്രഗഹിച്ചതിന് ഒത്തവിധം നീ
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അവർക്കു നൽകണം. 15ഈജിപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ
അടിമകളായിരുന്നുഎന്നുംനിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങെള വീെണ്ടടുത്തു എന്നും
ഓർക്കുക. അതുെകാണ്ടാണ് ഇന്നു ഞാൻ ഈ
വിധം നിങ്ങൾക്കുകൽപ്പനനൽകുന്നത.്

16 എന്നാൽ ആ ദാസൻ നിെന്നയും നിെന്റ
കുടുംബെത്തയും സ്േനഹിക്കുന്നതുെകാണ്ടും
നിെന്റകൂെട സന്തുഷ്ടനായതുെകാണ്ടും “ഞാൻ
നിെന്ന വിട്ട േപാകുന്നില്ല,” എന്നു പറഞ്ഞാൽ
17 നീ ഒരു സൂചി എടുത്ത,് അവെന്റ കാതു
വാതിലിേനാടു േചർത്തു കുത്തിത്തുളയ്ക്കണം.
പിന്നീട് ജീവകാലെമല്ലാം അവൻ നിനക്കു
ദാസനായിരിക്കും. നിെന്റ ദാസിേയാടും
ഇ്രപകാരംതെന്നെചയ്യണം.

18 ഒരു കൂലിക്കാരെനക്കാൾ ഇരട്ടിക്കു
തക്ക േസവനം അവൻ ആറുവർഷം നിനക്കു
നൽകിയതുെകാണ്ട് അവെന സ്വത്രന്തനായി
വിട്ടയയ്ക്കുേമ്പാൾ നീ ്രപയാസെപ്പടരുത.്
നീ ്രപവർത്തിക്കുന്ന സകലത്തിലും നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവനിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും.

മൃഗങ്ങള െടകടിഞ്ഞൂൽ
19 നിെന്റ ആടുകളിലും മാടുകളിലും
കടിഞ്ഞൂലായ ആണിെന എല്ലാം നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടി
േവർതിരിക്കണം. നിെന്റ കാളകള െട
കടിഞ്ഞൂലുകെളെക്കാണ്ട് ഒരു േജാലിയും
െചയ്യിക്കരുത.് നിെന്റ ആടുകള െട
കടിഞ്ഞൂലുകള െട േരാമം ക്രതിക്കയും
അരുത.് 20 യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
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സ്ഥലത്ത് നീയും നിെന്റ കുടുംബവും നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച്
ഓേരാവർഷവും അവ ഭക്ഷിക്കണം. 21എന്നാൽ
അതിന് മുടേന്താ അന്ധതേയാ ഗൗരവതരമായ
മെറ്റെന്തങ്കിലും ൈവകല്യേമാ ഉെണ്ടങ്കിൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് അതിെന യാഗം
അർപ്പിക്കരുത.് 22നിെന്റനഗരങ്ങളിൽെവച്ച്അവ
ഭക്ഷിക്കാം. പുള്ളിമാനിെന്റയും കലമാനിെന്റയും
മാംസം എന്നേപാെല അശുദ്ധനും വിശുദ്ധനും
അവ ഭക്ഷിക്കാം. 23എന്നാൽ രക്തംകുടിക്കരുത;്
അതു െവള്ളംേപാെലനിലത്ത് ഒഴിക്കണം.

16
െപസഹ

1 ആബീബുമാസത്തിൽ യേഹാവ രാ്രതിയിൽ
നിെന്നഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നതുെകാണ്ട്
ആബീബുമാസം ആചരിച്ച് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട െപസഹ ആേഘാഷിക്കണം.
2 യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുെവച്ച് നിെന്റ
ആടുമാടുകളിൽനിന്ന് നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു െപസഹായാഗം അർപ്പിക്കണം.
3 പുളിപ്പ ള്ള അപ്പേത്താടുകൂെട അതു
ഭക്ഷിക്കരുത.് എന്നാൽ ഏഴുദിവസം
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം, െഞരുക്കത്തിെന്റ അപ്പം,
ഭക്ഷിക്കണം. നീഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് തിടുക്കത്തിൽ
ഓടിേപ്പാന്നതുെകാണ്ട,് ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട േപാന്ന ദിവസെത്ത നിെന്റ
ജീവിതകാലെമല്ലാം ഓർക്കണം. 4 ഏഴുദിവസം
നിെന്റ അവകാശേദശത്ത് ഒരിടത്തും പുളിപ്പ ള്ള
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യാെതാന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത.് ഒന്നാംദിവസം
സന്ധ്യക്കു യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന മാംസത്തിൽ
അൽപ്പംേപാലും ്രപഭാതംവെര േശഷിപ്പിക്കരുത.്

5-6 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിക്കാൻ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുെവച്ചല്ലാെത നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു നൽകുന്ന ഏെതങ്കിലും
നഗരത്തിൽെവച്ച െപസഹായാഗം
അർപ്പിക്കരുത.് സന്ധ്യക്ക,്സൂര്യാസ്തമയത്തിൽ,
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് നീ പുറെപ്പട്ട സമയത്തുതെന്ന
െപസഹായാഗം അർപ്പിക്കണം. 7 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുെവച്ച് അതു പാകംെചയ്ത്
ഭക്ഷിക്കണം. അതിനുേശഷം ്രപഭാതത്തിൽ
നിങ്ങള െട കൂടാരങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകണം.
8ആറുദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പം ഭക്ഷിക്കണം.
ഏഴാംദിവസം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
സഭാേയാഗം കൂടണം. അന്ന് േജാലിെയാന്നും
െചയ്യാൻപാടില്ല.
ആഴ്ചകള െട െപരുന്നാൾ

9വിളവിൽ അരിവാൾെവക്കാൻആരംഭിക്കുന്ന
സമയംമുതൽ ഏഴ് ആഴ്ച എണ്ണണം.
10 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിച്ചതിനനുസൃതമായി നിെന്റ
സ്വേമധാദാനേത്താെട നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് നീ ആഴ്ചകള െട െപരുന്നാൾ*

* 16:10 അഥവാ, വാേരാത്സവം, പുറ. 34:22;േലവ്യ. 23:15-22
കാണുക. ഇതു പിന്നീട് െപന്തെക്കാസ്ത് ഉത്സവം എന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ട . അ.്രപ. 2:1 കാണുക. ഇന്ന് ഇത് ഷാവുആത്
അഥവാ,ഷബുഒത്എന്നേപരിൽഅറിയെപ്പടുന്നു.
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ആേഘാഷിക്കണം. 11 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കാൻ
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു താമസിക്കുന്ന
നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും നിെന്റ
ദാസന്മാരും ദാസിമാരും നിെന്റ നഗരങ്ങളിലുള്ള
േലവ്യരും നിെന്റ നടുവിലുള്ള ്രപവാസികള ം
അനാഥരും വിധവകള ം നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ആനന്ദിക്കണം.
12നീഈജിപ്റ്റിൽഅടിമയായിരുന്നുഎേന്നാർത്ത്
ഈഉത്തരവുകൾ ്രശദ്ധേയാെട പാലിക്കണം.
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ

13 െമതിനിലത്തിെല ധാന്യവും ചക്കിെല
വീഞ്ഞും േശഖരിച്ച കഴിഞ്ഞ് നീ ഏഴുദിവസം
കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ ആേഘാഷിക്കണം. 14 ഈ
െപരുന്നാളിൽ നീയും നിെന്റ പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ദാസന്മാരും ദാസിമാരും നിെന്റ
നഗരങ്ങളിലുള്ള േലവ്യരും ്രപവാസികള ം
അനാഥരും വിധവകള ം ആനന്ദിക്കണം.
15 യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുെവച്ച്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് ഏഴുദിവസം
െപരുന്നാൾ ആേഘാഷിക്കണം. നിെന്റ
എല്ലാ െകായ്ത്തിലും നിെന്റ ൈകകള െട
്രപവൃത്തികളിലും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന അനു്രഗഹിക്കും എന്നതുെകാണ്ട് നീ
പൂർണമായിആനന്ദിക്കണം.

16 പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ
െപരുന്നാളിലും ആഴ്ചകള െട െപരുന്നാളിലും
കൂടാരെപ്പരുന്നാളിലും ഇ്രപകാരം വർഷത്തിൽ
മൂന്നു്രപാവശ്യം പുരുഷന്മാെരല്ലാം നിെന്റ
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ൈദവമായ യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വരണം.
ഒരു മനുഷ്യനും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
െവറുംൈകേയാെട വരരുത.് 17നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു നൽകിയ അനു്രഗഹത്തിനു
തക്കവണ്ണം നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തനും ദാനം
െകാണ്ടുവരണം.

ന്യായാധിപന്മാരുെട ചുമതലകൾ
18 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
നൽകുന്ന നഗരങ്ങളിെലല്ലാം ഓേരാ
േഗാ്രതത്തിനും ന്യായാധിപന്മാെരയും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും നിയമിക്കണം. അവർ
ജനത്തിനു നീതിേയാെട ന്യായപാലനംെചയ്യ ം.
19 ന്യായം അട്ടിമറിക്കുകേയാ മുഖപക്ഷം
കാണിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് ൈകക്കൂലി
വാങ്ങരുത.്ൈകക്കൂലിജ്ഞാനിയുെടകണ്ണ കെള
കുരുടാക്കുകയും നിഷ്കളങ്കരുെട വചനം
േകാട്ടിക്കളയുകയും െചയ്യന്നു. 20 നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവനിനക്കുനൽകുന്നേദശത്തു
താമസിച്ച് അത് അവകാശമാക്കുന്നതിന് നീതി,
അേത,നീതിമാ്രതം പിൻതുടരുക.

അന്യൈദവങ്ങെളആരാധിക്കുന്നത്
21 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
നീ നിർമിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിനുസമീപം
മരംെകാണ്ട് അേശരാബിംബെമാന്നും
്രപതിഷ്ഠിക്കരുത;് 22 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
െവറുക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം ആചാരസ്തൂപം
ഉയർത്തുകയുമരുത.്
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17
1 എെന്തങ്കിലും േരാഗേമാ ൈവകല്യേമാ ഉള്ള
കാളെയേയാ ആടിെനേയാ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു യാഗം അർപ്പിക്കരുത.് അത്
നിെന്റൈദവമായയേഹാവയ്ക്കു െവറുപ്പാകുന്നു.

2 യേഹാവ നിനക്കു നൽകുന്ന
നഗരങ്ങളിെലാന്നിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു
പുരുഷേനാ സ്്രതീേയാ നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ തിന്മെചയ്ത്
അവിടെത്ത ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും 3 ഞാൻ
നൽകിയ കൽപ്പനയ്ക്കു വിേരാധമായി
അന്യേദവന്മാെരേയാ സൂര്യച്രന്ദന്മാെരേയാ
ആകാശത്തുള്ള മെറ്റന്തിെന എങ്കിലുേമാ
കുമ്പിട്ടാരാധിക്കാൻ േപായി എന്നു
കണ്ടുപിടിക്കുകയും 4-5 വിവരം നിെന്ന
അറിയിച്ച് നീ അതു േകൾക്കുകയും
െചയ്താൽ നീ അതിെനപ്പറ്റി കൃത്യമായി
അേന്വഷിക്കണം. ഇങ്ങെന ഒരു അറപ്പായ കാര്യം
ഇ്രസാേയലിൽ ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യവും
െതളിയിക്കെപ്പടുകയും െചയ്െതങ്കിൽആേമ്ലച്ഛത
്രപവർത്തിച്ച പുരുഷെനേയാ സ്്രതീെയേയാ
നഗരവാതിൽക്കൽ െകാണ്ടുവരികയും
കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ല കയും േവണം. 6 രേണ്ടാ
മൂേന്നാ സാക്ഷികള െട വാെമാഴിയിേന്മൽമാ്രതേമ
ഒരു വ്യക്തിെയ വധിക്കാൻ പാടുള്ള . ഒരു
സാക്ഷിയുെട െമാഴിേമൽ ആെരയും വധിക്കാൻ
പാടില്ല. 7 ആ വ്യക്തിെയ വധിക്കാൻ ആദ്യം
അവെന്റേമൽ െവേക്കണ്ടത് സാക്ഷിയുെട
കരമാണ;് പിന്നീട് എല്ലാവരുെടയും കരങ്ങള ം.
അങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് തിന്മ
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നീക്കിക്കളയണം.

വ്യവഹാരങ്ങൾ
8 രക്തെച്ചാരിച്ചിേലാ നിയമവ്യവഹാരേമാ
െകാലപാതകേമാ, ഇങ്ങെന നിനക്കു
തീർപ്പ കൽപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട ള്ള
വ്യവഹാരങ്ങൾ നിെന്റ മുമ്പാെക വന്നാൽ
നീ അവ നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു െകാണ്ടുവരണം.
9 േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരുെടയും ആ
കാലെത്ത ന്യായാധിപെന്റയും അടുത്ത്
െകാണ്ടുെചന്ന് അവരുെട അഭി്രപായം
ആരായണം.അവർവിധി ്രപഖ്യാപിക്കും. 10നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുെവച്ച് അവർ നിനക്കു നൽകുന്ന
തീരുമാനം അനുസരിച്ച നീ ്രപവർത്തിക്കണം.
അവർ നിേന്നാടു നിർേദശിക്കുന്ന എല്ലാ
കാര്യങ്ങള ം അനുസരിച്ച ്രപവർത്തിക്കാൻ
നീ ജാ്രഗതയുള്ളവനായിരിക്കണം.
11 അവർ നിനക്ക് ഉപേദശിച്ച തന്നിരിക്കുന്ന
തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നീ ്രപവർത്തിക്കണം.
അവർനിേന്നാടുപറയുന്നതിൽനിന്ന്ഇടേത്താേട്ടാ
വലേത്താേട്ടാ നീ മാറരുത.് 12 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന
പുേരാഹിതെന്റേയാ ന്യായാധിപെന്റേയാ
വിധി അനുസരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവർ
മരിക്കണം. അങ്ങെന ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന് തിന്മ
നീക്കിക്കളയണം. 13എല്ലാ ജനങ്ങള ം ഇതു േകട്ട്
ഭയെപ്പടണം. പിന്നീട് ആരും അനുസരിക്കാൻ
വിസമ്മതിക്കരുത.്
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രാജാവിനുള്ളനിർേദശങ്ങൾ
14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
നൽകുന്ന േദശത്തു ്രപേവശിച്ചേശഷം നീ
അതു ൈകവശമാക്കുകയും അവിെട വാസം
ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തുകഴിയുേമ്പാൾ, “നമ്മുെട
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകൾെക്കല്ലാം ഉള്ളതുേപാെല
ഒരു രാജാവിെന നമുക്കു വാഴിക്കാം” എന്നു
നീ പറഞ്ഞാൽ, 15 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന രാജാവിെനത്തെന്ന നീ
രാജാവായി വാഴിക്കാൻ ്രശദ്ധിക്കണം. അവൻ
നിെന്റ സ്വന്തം സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുവൻ
ആയിരിക്കണം. അവൻ ഇ്രസാേയല്യരുെട
സേഹാദരൻ അല്ലാത്ത ഒരു ്രപവാസി
ആയിരിക്കരുത.് 16 മാ്രതവുമല്ല, രാജാവ് തനിക്കു
കുതിരകള െട എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുകേയാ
അവെയ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ജനെത്ത
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു തിരിെക െകാണ്ടുേപാകുകേയാ
െചയ്യരുത.് “നിങ്ങൾ അതുവഴി വീണ്ടും
കടന്നുേപാകരുത,്” എന്ന് യേഹാവ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 17 അവെന്റ ഹൃദയം
െതറ്റിേപ്പാകാതിരിക്കാൻ അവൻ അേനകം
ഭാര്യമാെര തനിക്കായി സ്വീകരിക്കരുത.്
തനിക്കായി സ്വർണവും െവള്ളിയും അധികം
സമ്പാദിച്ച കൂട്ടാനും പാടില്ല.

18 അവൻ രാജസിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾേലവ്യരായപുേരാഹിതന്മാരിൽനിന്ന്
ഈ നിയമത്തിെന്റ ഒരു പകർപ്പ് തനിക്കുേവണ്ടി
എഴുതിെയടുക്കണം. 19 ഈ നിയമത്തിെല
എല്ലാ വചനങ്ങള ം ഉത്തരവുകള ം ്രശദ്ധേയാെട
അനുസരിച്ച് അവെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
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ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിേക്കണ്ടതിനും 20 അവൻ
സേഹാദരന്മാെരക്കാൾ തെന്നത്തെന്ന
േ്രശഷ്ഠെനന്നു കരുതാതിരിക്കാനും
നിയമത്തിൽനിന്ന് ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ
വ്യതിചലിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും അത്
അവേനാെടാപ്പം ഇരിക്കുകയും തെന്റ
ജീവകാലെമല്ലാം വായിക്കുകയുംെചയ്യണം.
അേപ്പാൾ അവനും അവെന്റ തലമുറയും
ദീർഘകാലം ഇ്രസാേയലിൽ രാജാക്കന്മാരായി
ഭരണംനടത്തും.

18
പുേരാഹിതന്മാർക്കും േലവ്യർക്കുമുള്ളഓഹരി

1 േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കും
വിേശഷാൽ േലവി േഗാ്രതത്തിനു മുഴുവനും
ഇ്രസാേയലിേനാടുകൂെട ഓഹരിയും
അവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കരുത.് യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുന്ന ദഹനയാഗങ്ങൾെകാണ്ട് അവർ
ജീവിക്കണം, കാരണം അതാണ് അവരുെട
ഓഹരി. 2അവരുെട സേഹാദരങ്ങള െട ഇടയിൽ
അവർെക്കാരു അവകാശവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.
യേഹാവഅവേരാടുവാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല
അവിടന്നുതെന്നയാണ്അവരുെടഓഹരി.

3 ജനത്തിൽനിന്ന് ആെരങ്കിലും കാളെയേയാ
ആടിെനേയാ യാഗം അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ,
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ള ഓഹരി ഇവയാണ:്
ൈകക്കുറകും കവിൾത്തടം രണ്ടും
ആന്തരികാവയവങ്ങള ം നൽകണം.
4 ധാന്യം, പുതുവീഞ്ഞ,് ഒലിെവണ്ണ
എന്നിവയുെട ആദ്യഫലവും നിെന്റ ആടുകെള
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ക്രതിക്കുന്ന ആദ്യേരാമവും നീ അവർക്കു
നൽകണം. 5 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
എേപ്പാഴും നിന്നു ശു്രശൂഷിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െട
സകലേഗാ്രതത്തിൽനിന്നും അവെരയും
പു്രതന്മാെരയും െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

6 ഇ്രസാേയലിെല ഏെതങ്കിലും നഗരത്തിൽ
്രപവാസിയായി താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു േലവ്യൻ
അവിെടനിന്ന് യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
സ്ഥലേത്തക്കുവളെരതാത്പര്യേത്താെട വന്നാൽ
7 അവിെട യേഹാവയുെട ശു്രശൂഷെചയ്യാൻ
നിൽക്കുന്ന േലവ്യരായ സേഹാദരന്മാെരേപ്പാെല
അേദ്ദഹത്തിനും തെന്റൈദവമായയേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യാവുന്നതാണ്.
8 അേദ്ദഹത്തിനു പിതൃസ്വത്തു വിറ്റ കിട്ടിയ
പണം ലഭിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിലും, അേദ്ദഹമുൾെപ്പെട
ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന േലവ്യെരല്ലാവരും അവരുെട
ആനുകൂല്യങ്ങൾതുല്യമായി വീതിക്കണം.
ഇതരജനതകള െട േമ്ലച്ഛതഅനുകരിക്കരുത്

9 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു
തരുന്ന േദശത്തു നീ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ
അവിെടയുള്ള ജനതകള െട േമ്ലച്ഛതകൾ
അനുകരിക്കാൻ അങ്ങെനയുള്ളവ പഠിക്കരുത.്
10 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ മകെനേയാ
മകെളേയാ അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിക്കുന്നവേരാ
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവേരാ ആഭിചാരകേരാ
മൂഹൂർത്തം േനാക്കുന്നവേരാ ക്ഷു്രദക്കാേരാ
11 മ്രന്തവാദിേയാ െവളിച്ചപ്പാടുകേളാ
ഭൂതേസവക്കാേരാ േ്രപതസമ്പർക്കമുള്ളവേരാ
ഉണ്ടായിരിക്കരുത.് 12 ഈ കാര്യങ്ങൾ
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്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാട് യേഹാവയ്ക്ക്
അറപ്പാണ്. ഇത്തരം േമ്ലച്ഛതമൂലം നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ആ ജനതകെള നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും. 13 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ നിങ്ങൾ
കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കണം.

്രപവാചകൻ
14 നീ നീക്കംെചയ്യാനിരിക്കുന്ന
ജനതകൾ മുഹൂർത്തക്കാരുെടയും
േദവ്രപശ്നംെവക്കുന്നവരുെടയും വാക്കു
്രശദ്ധിച്ച . എന്നാൽ അങ്ങെന െചയ്യാൻ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.
15 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െട
സഹയി്രസാേയല്യരുെട മധ്യത്തിൽനിന്ന്
എെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന ൈദവം
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എഴുേന്നൽപ്പിക്കും. അേദ്ദഹം
പറയുന്നെതല്ലാം നിങ്ങൾ േകൾക്കണം.
16 “ഞങ്ങെള ഇനി ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ശബ്ദം േകൾക്കാനും ഈ മഹാഗ്നി കാണാനും
അനുവദിക്കരുേത! അങ്ങെനയായാൽ
ഞങ്ങൾ മരിച്ച േപാകും,” എന്ന് േഹാേരബിൽ
മഹാസേമ്മളനം കൂടിയനാളിൽ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു നിങ്ങൾ
അേപക്ഷിച്ചേല്ലാ.

17യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തു: “അവർ
പറഞ്ഞത് ശരിയാണ.് 18ഞാൻഅവർക്കുേവണ്ടി
നിെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകെന അവരുെട
സഹയി്രസാേയല്യരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
എഴുേന്നൽപ്പിക്കും. ഞാൻ എെന്റ വചനങ്ങൾ
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധരത്തിൽ നൽകും. ഞാൻ
കൽപ്പിക്കുന്നെതല്ലാം അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറയും. 19ആ ്രപവാചകൻ എെന്റ നാമത്തിൽ
അവേരാടു പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ആെരങ്കിലും
അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻതെന്ന
അവേരാടു കണക്കുേചാദിക്കും. 20എന്നാൽ ഒരു
്രപവാചകൻ,ഞാൻഅവേനാടുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
വചനം എെന്റ നാമത്തിൽ ്രപസ്താവിക്കുകേയാ
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു ്രപവാചകൻ അന്യേദവന്മാരുെട
നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകേയാ െചയ്താൽ
അവെനവധിക്കണം.

21 “ഒരു സേന്ദശം യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അല്ല ്രപസ്താവിച്ചെതങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങെന
അറിയും,” എന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം പറഞ്ഞാൽ,
22 ഒരു ്രപവാചകൻ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
്രപഖ്യാപനം െചയ്യന്നത്സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയും
സത്യമാകാെതവരികയും െചയ്താൽ അത്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത സേന്ദശമല്ല.
ആ ്രപവാചകൻ അതു ധിക്കാരേത്താെട
സ്വയംകൃതമായി പറഞ്ഞതാണ.് അവെന
ഭയെപ്പടരുത.്

19
സേങ്കതനഗരങ്ങൾ

1 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
നൽകുന്ന േദശത്തിെല ജനതകെള അവിടന്ന്
നശിപ്പിച്ച,് നിങ്ങൾ അവെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞ്
അവരുെട നഗരങ്ങളിലും വീടുകളിലും
വസിക്കുേമ്പാൾ, 2 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നൽകുന്ന
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േദശത്ത് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മൂന്നു നഗരങ്ങൾ
േവർതിരിക്കണം. 3ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
അവകാശമായി നൽകുന്ന േദശത്തിെന്റ ദൂരം
അനുസരിച്ച് മൂന്നായിവിഭജിക്കണം.ആെരങ്കിലും
ഒരാെള വധിച്ചാൽ െകാലപാതകം െചയ്തവ്യക്തി
ഈപട്ടണങ്ങളിൽഒന്നിേലക്ക്ഓടി രക്ഷെപ്പടണം.

4 ഒരാെള െകാലെചയ്യന്ന വ്യക്തി തെന്റ ജീവൻ
രക്ഷിക്കാനായി ഓടി രക്ഷെപ്പടാനുള്ള വ്യവസ്ഥ
ഇതാണ്—ഒരാൾ തെന്റ അയൽവാസിെയ
മുൻൈവരം കൂടാെതയും മനഃപൂർവമല്ലാെതയും
െകാലെചയ്താൽ; 5 ഉദാഹരണമായി ഒരാൾ
തെന്റ അയൽവാസിയുമായി മരം മുറിക്കാൻ
കാട്ടിൽ േപാകുകയും മരം മുറിക്കാൻ
അയാൾ േകാടാലി ഓങ്ങുേമ്പാൾ േകാടാലി
പിടിയിൽനിന്നും ഊരി അയൽവാസിയുെടേമൽ
പതിച്ച് അയാൾ മരിക്കുകയും െചയ്താൽ,
ആ വ്യക്തിക്കു ജീവരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ടി ഈ
നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിേലക്ക് ഓടി രക്ഷെപ്പടാം.
6 അല്ലാത്തപക്ഷം, ദൂരം കൂടുതലാെണങ്കിൽ,
രക്ത്രപതികാരകൻ ഉ്രഗേകാപേത്താെട
അയാെള പിൻതുടർന്ന് പിടികൂടുകയും അയാൾ
മരണശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽേപാലും
ആ മനുഷ്യെന െകാല്ല കയും െചയ്യ ം. അയാൾ
തെന്റ അയൽവാസിേയാട് മുൻൈവരം
കൂടാെതയും മനഃപൂർവമായല്ലാെതയും
ആണേല്ലാ െകാലെചയ്തത.് 7 മൂന്നു നഗരങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി േവർതിരിച്ചിടണെമന്ന് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നത്അതുെകാണ്ടാണ.്

8-9 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
നിങ്ങൾ സ്േനഹിക്കുകയും അവിടെത്ത
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പാതയിൽ നടക്കുകയും ഇന്നു ഞാൻ
നിനക്കു നൽകുന്ന സകലകൽപ്പനകള ം
്രശദ്ധേയാെട പിൻതുടരുകയും െചയ്യണം.
അങ്ങെനയായാൽ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങള െട അതിര് വിസ്താരമാക്കി
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാടു വാഗ്ദാനംെചയ്ത
േദശെമല്ലാം നിങ്ങൾക്കു നൽകുകയും െചയ്യ ം.
അേപ്പാൾ നീ േവെറ മൂന്നു നഗരങ്ങൾകൂടി
േവർതിരിച്ചിടണം. 10 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി
നൽകുന്ന േദശത്തു നിഷ്കളങ്കരക്തം
െചാരിയെപ്പടാതിരിക്കുന്നതിനും
നിരപരാധിയുെട രക്തപാതകം നിെന്റേമൽ
വരാതിരിക്കുന്നതിനുമാണിത.്

11 എന്നാൽ ഒരാൾ തെന്റ അയൽവാസിെയ
െവറുക്കുകയും അയാൾക്കുേവണ്ടി പതിയിരുന്ന്
ആ്രകമിച്ച,് അയാെള മുറിെപ്പടുത്തി
െകാല്ല കയും െചയ്തേശഷം ആ മനുഷ്യൻ ഈ
നഗരങ്ങളിെലാന്നിേലക്ക് ഓടി രക്ഷെപ്പട്ടാൽ,
12 അയാള െട നഗരത്തലവന്മാർ ആളയച്ച് ആ
മനുഷ്യെന അവിെടനിന്നു തിരിെകെക്കാണ്ടുവന്ന്
അയാെള വധിേക്കണ്ടതിന് രക്ത്രപതികാരകെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കണം. 13അയാേളാടു ദയ
േതാന്നരുത.് നിങ്ങൾക്കു നന്മയുണ്ടാേകണ്ടതിനു
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തംെചാരിഞ്ഞ പാതകം
ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയണം.

14 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കവകാശമായി നൽകുന്ന േദശത്ത്
നിെന്റ അവകാശത്തിൽ പൂർവികർ
സ്ഥാപിച്ചിട്ട ള്ളനിെന്റഅയൽവാസിയുെടഅതിര്
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നീക്കാൻപാടില്ല.

സാക്ഷികൾ
15 ഒരു വ്യക്തി െചയ്ത അതി്രകമത്തിനും
കുറ്റകൃത്യത്തിനും കുറ്റംവിധിക്കാൻ ഒെരാറ്റ
സാക്ഷി മതിയാകുകയില്ല. രേണ്ടാ മൂേന്നാ
േപരുെട സാക്ഷിെമാഴികളാൽ ഒരു കാര്യത്തിെന്റ
സത്യാവസ്ഥഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ.്

16 ഒരാള െടേമൽ ഒരു കള്ളസ്സാക്ഷി
ആർെക്കങ്കിലും വിേരാധമായി പറഞ്ഞ്
കുറ്റം ആേരാപിച്ചാൽ 17 തമ്മിൽ
തർക്കമുള്ള രണ്ടു വ്യക്തികള ം
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ അന്നെത്ത
പുേരാഹിതന്മാരുെടയും ന്യായാധിപന്മാരുെടയും
മുമ്പിൽ നിൽക്കണം. 18 ന്യായാധിപൻ
വിശദമായി അേന്വഷണം നടത്തണം.
സാക്ഷി കള്ളസ്സാക്ഷിയാെണന്നും അയാൾ
സഹയി്രസാേയല്യെനതിേര കള്ളസ്സാക്ഷ്യം
നൽകിെയന്നും െതളിയിക്കെപ്പട്ടാൽ, 19അയാൾ
കള്ളസ്സാക്ഷ്യം നൽകി മേറ്റ കക്ഷിേയാടു െചയ്യാൻ
ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യേനാടു
െചയ്യണം. അങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന്
തിന്മ നീക്കംെചയ്യണം. 20 പിന്നീട് ഒരിക്കലും
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള തിന്മ
ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ േശഷിക്കുന്നവർ ഇതു
േകട്ട് ഭയെപ്പടണം. 21 യാെതാരുവിധത്തിലും
ദയ കാണിക്കരുത:് ജീവനുപകരം ജീവൻ,
കണ്ണിനുപകരം കണ്ണ,് പല്ലിനുപകരം പല്ല്,
ൈകക്കു പകരം ൈക, കാലിനു പകരം കാൽ,
ഇതായിരിക്കണംനിങ്ങള െട ്രപമാണം.
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20
യുദ്ധത്തിനുേപാകുേമ്പാൾ

1നിങ്ങൾ ശ്രതുക്കൾെക്കതിേര യുദ്ധംെചയ്യാൻ
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ കുതിരകൾ, രഥങ്ങൾ
എന്നിങ്ങെന നിങ്ങൾക്കുള്ളതിെനക്കാൾ
വലിയ ൈസന്യെത്ത കണ്ടു ഭയെപ്പടരുത.്
കാരണം, ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് നിങ്ങെള
പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട.് 2 നിങ്ങൾ
യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടുേമ്പാൾ പുേരാഹിതൻ
മുേമ്പാട്ട വന്ന് ൈസന്യേത്താട് ഇ്രപകാരം
സംസാരിക്കണം: 3 “ഇ്രസാേയേല, േകൾക്കുക,
ഇന്നു നിങ്ങൾ ശ്രതുവിേനാടു യുദ്ധത്തിനു
േപാകുന്നു. ഹൃദയം തളരുകേയാ ഭയെപ്പടുകേയാ
െചയ്യരുത.് ്രഭമിക്കരുത,് അവരുെടമുമ്പിൽ
ചഞ്ചലെപ്പടുകയുമരുത.് 4 നിങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവനിങ്ങള െടശ്രതുവിെനതിേര
യുദ്ധംെചയ്ത് നിങ്ങൾക്കു വിജയം നൽകാൻ
നിങ്ങേളാെടാപ്പംഅണിനിരന്നിരിക്കുന്നു.”

5 ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ൈസന്യേത്താട് ഇ്രപകാരം
പറയണം: “ആെരങ്കിലും പുതിയ വീട് പണിതിട്ട്
ഗൃഹ്രപതിഷ്ഠ നടത്താത്തവനായിട്ട േണ്ടാ?
അവൻ വീട്ടിേലക്കു തിരിെകേപ്പാകെട്ട.
അെല്ലങ്കിൽ അവൻ യുദ്ധത്തിൽ
മരിച്ച േപാകുകയും മെറ്റാരുവൻ ഗൃഹ്രപതിഷ്ഠ
നടത്തുകയും െചയ്യ ം. 6 ആെരങ്കിലും
മുന്തിരിേത്താപ്പ നട്ടേശഷം അതിെന്റ ഫലം
അനുഭവിക്കാത്തവനായിട്ട േണ്ടാ? അവൻ
വീട്ടിേലക്കു തിരിെകേപ്പാകെട്ട. അെല്ലങ്കിൽ
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അവൻ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച േപാകുകയും
മെറ്റാരുവൻ അതിെന്റ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 7 ആെരങ്കിലും ഒരു സ്്രതീക്ക്
വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി അവെള
വിവാഹംകഴിക്കാെത ഇരിക്കുന്നുേണ്ടാ? അവൻ
വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട. അെല്ലങ്കിൽ
അവൻ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുകയും മെറ്റാരുവൻ
അവെള വിവാഹംകഴിക്കുകയും െചയ്യ ം.”
8 ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ വീണ്ടും പറേയണ്ടത്,
“ആെരങ്കിലും ഭയെപ്പേട്ടാ ഹൃദയം തളർേന്നാ
ഇരിക്കുന്നവനായിട്ട േണ്ടാ? അവെന്റ
സഹപടയാളികള െട ഹൃദയം ക്ഷീണിക്കാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ വീട്ടിേലക്കു
തിരിെകേപ്പാകെട്ട.” 9 ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
ൈസന്യേത്താടു സംസാരിച്ചേശഷം
അവരുെടേമൽ ൈസന്യാധിപന്മാെര
നിയമിക്കണം.

10 നിങ്ങൾ ഒരു നഗരം ആ്രകമിക്കാൻ
െചല്ല േമ്പാൾ അവിടെത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം
സമാധാനം വാഗ്ദാനം നൽകണം. 11 അവർ
നിങ്ങള െട നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ച് വാതിൽ
തുറന്നാൽഅവിെടയുള്ളജനംഎല്ലാം നിങ്ങൾക്ക്
അടിമകളായി നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി േജാലി
െചയ്യണം. 12 എന്നാൽ അവർ സമാധാനം
നിരസിച്ച് നിങ്ങേളാടു യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയാൽ
നിങ്ങൾ ആ പട്ടണെത്ത ഉപേരാധിക്കണം.
13 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അതു നിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ അതിലുള്ള
സകലപുരുഷന്മാെരയും വാൾെകാണ്ടു
െകാല്ലണം. 14 എന്നാൽ സ്്രതീകെളയും
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കുഞ്ഞുങ്ങെളയും കന്നുകാലികെളയും
പട്ടണത്തിലുള്ളെതാെക്കയും നിങ്ങൾക്കു
െകാള്ളയായി എടുക്കാം. നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് നൽകിയ
െകാള്ളവസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്കനുഭവിക്കാം.
15 നിങ്ങൾക്കു സമീപമുള്ള ഈ
ജനതകള െട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്ത എല്ലാ
വിദൂരനഗരങ്ങേളാടും ഇങ്ങെനതെന്നയാണ്
നിങ്ങൾ ്രപവർത്തിേക്കണ്ടത.്

16 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി നൽകുന്ന നഗരങ്ങളിെല
ശ്വാസമുള്ള യാെതാന്നിെനയും ജീവേനാെട
േശഷിപ്പിക്കരുത.് 17 ഹിത്യർ, അേമാര്യർ,
കനാന്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിവെര നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല പൂർണമായി സംഹരിക്കണം.
18 അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ തങ്ങള െട
േദവാരാധനയിൽ െചയ്യന്ന േമ്ലച്ഛതകൾ
പിൻതുടരാൻ നിങ്ങെള പഠിപ്പിക്കും; നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
വിേരാധമായി പാപം െചയ്യാനിടയാകും.

19 ഒരു നഗരം പിടിെച്ചടുേക്കണ്ടതിന്
അതിെനതിേര നിങ്ങൾക്കു യുദ്ധംെചയ്ത്
ദീർഘകാലം ഉപേരാധിേക്കണ്ടിവന്നാൽ
അതിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ േകാടാലിെകാണ്ടു
നശിപ്പിക്കരുത.് അവയുെട ഫലം
നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാവുന്നതുെകാണ്ട് അതു
െവട്ടിക്കളയരുത.് നീ അവെയ ഉപേരാധിക്കാൻ
ആ നിലത്തിെല മരങ്ങൾ മനുഷ്യരാേണാ?
20 എന്നാൽ ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമല്ലാത്ത ഫലങ്ങളള്ള
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വൃക്ഷങ്ങൾമാ്രതം െവട്ടിക്കളയുക. നിേന്നാടു
യുദ്ധംെചയ്യന്ന നഗരം കീഴടങ്ങുംവെര അവ
ഉപേയാഗിച്ച് നിനക്കു െകാത്തളങ്ങൾനിർമിക്കാം.

21
െതളിവില്ലാത്ത െകാലപാതകത്തിനുള്ള

്രപായശ്ചിത്തം
1 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നൽകുന്ന
േദശത്ത് ഒരാൾ െകാല്ലെപ്പട്ട് കിടക്കുകയും
അയാെള െകാലെചയ്തത് ആെരന്ന്
അറിയാതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ
2 നിങ്ങൾക്കിടയിെല േഗാ്രതത്തലവന്മാരും
ന്യായാധിപന്മാരും പുറത്തുവന്ന്
ജഡത്തിൽനിന്നും അയൽനഗരങ്ങളിേലക്കുള്ള
ദൂരം അളക്കണം. 3 ജഡത്തിന്
ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നഗരത്തിെല
തലവന്മാർ, േജാലിെചയ്യിക്കാത്തതും നുകം
െവച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു പശുക്കിടാവിെന
െകാണ്ടുവരണം. 4 അതിെന ഉഴവും
വിതയും ഇല്ലാത്തതും നീെരാഴുക്കുള്ളതുമായ
താഴ്വരയിൽ െകാണ്ടുേപായി അവിെടെവച്ച്
ആ പശുക്കിടാവിെന്റ കഴുെത്താടിക്കണം.
5 അതിനുേശഷം േലവിയുെട പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാർ മുേമ്പാട്ട വരണം. ശു്രശൂഷ
െചയ്യാനും യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അനു്രഗഹം ്രപഖ്യാപിക്കാനും അ്രകമങ്ങളിലും
വ്യവഹാരങ്ങളിലും തീരുമാനെമടുക്കാനും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെര
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. 6 ജഡത്തിനു
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സമീപത്തുള്ള പട്ടണത്തിെല തലവന്മാർ
എല്ലാവരും താഴ്വരയിൽെവച്ച് കഴുെത്താടിച്ച
പശുക്കിടാവിെന്റേമൽ അവരുെട ൈക
കഴുകണം. 7 അതിനുേശഷം അവർ
ഇങ്ങെന ്രപഖ്യാപിക്കണം: “ഈ രക്തം
െചാരിഞ്ഞതു ഞങ്ങള െട ൈകകളല്ല. അതു
െചയ്യന്നതു ഞങ്ങള െട കണ്ണ കൾ കണ്ടിട്ട മില്ല.
8 യേഹാേവ, അങ്ങ് വീെണ്ടടുത്ത അവിടെത്ത
ജനമായ ഇ്രസാേയലിേനാടു ക്ഷമിക്കണേമ.
കുറ്റമില്ലാത്തവെന്റ രക്തത്തിെന്റ പാതകം
അവിടെത്ത ജനത്തിെന്റേമൽ വരുത്തരുേത”
അേപ്പാൾ ആ രക്തപാതകം േമാചിക്കെപ്പടും.
9യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയായതു െചയ്ത്
ഇങ്ങെന നിഷ്കളങ്കരക്തം െചാരിഞ്ഞ പാതകം
നിങ്ങള െടഇടയിൽനിന്നു നീക്കണം.

അടിമസ്്രതീെയ ഭാര്യയാക്കുേമ്പാൾ
10 നീ നിെന്റ ശ്രതുക്കേളാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ
േപായി നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അവെര
നിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും നീ അവെര
അടിമകളായി എടുക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
11 അടിമകള െട കൂട്ടത്തിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു
സ്്രതീെയ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടെപ്പട്ടാൽ നിനക്ക് അവെള
ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാം. 12 അവെള നിെന്റ
വീട്ടിൽകൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായിഅവള െടതലയിെല
മുടി വടിച്ച കളയുകയും അവള െട നഖം
മുറിച്ച കളയുകയും 13 പിടിച്ച െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ
അവൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്്രതങ്ങൾ മാറ്റ കയും
െചയ്യണം. അവൾ നിെന്റ വീട്ടിൽ ഒരുമാസം
താമസിച്ച് അവള െട പിതാവിെനയും
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മാതാവിെനയും ഓർത്തു വിലപിച്ചേശഷം,
നീ അവള െട അടുത്തു െചല്ല കയും നീ
അവൾക്കു ഭർത്താവും അവൾ നിനക്കു
ഭാര്യയും ആയിരിക്കാവുന്നതുമാണ.് 14 നിനക്ക്
അവെള ഇഷ്ടമെല്ലങ്കിൽ അവെള യേഥഷ്ടം
േപാകാൻ അനുവദിക്കണം. നീ അവെള
അപമാനിച്ചതുെകാണ്ട് അവെള വിലയ്ക്കു
വിൽക്കുകേയാ അടിമേയാെടന്നേപാെല
െപരുമാറുകേയാഅരുത.്

ആദ്യജാതെന്റഓഹരി
15 ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടയായും അനിഷ്ടയായും
രണ്ടു ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും രണ്ടുേപരും
അവനു പു്രതന്മാെര ്രപസവിക്കുകയും
ആദ്യജാതൻ അനിഷ്ടയുെട പു്രതനാകുകയും
െചയ്താൽ 16അവൻതെന്റസ്വത്ത്പു്രതന്മാർക്കു
വിഭജിച്ച െകാടുക്കുേമ്പാൾ അനിഷ്ടയുെട
പു്രതനായ ആദ്യജാതനു പകരം ഇഷ്ടയുെട
പു്രതന് ആദ്യജാതനുള്ള അവകാശങ്ങൾ
നൽകാൻ പാടില്ല. 17അവനുള്ള സകലത്തിനും
ഇരട്ടി ഓഹരിഅനിഷ്ടയുെട മകനുതെന്നനൽകി
അവെന ആദ്യജാതനായി അംഗീകരിക്കണം.
അവൻ പിതാവിെന്റ ശക്തിയുെട ആദ്യ
ചിഹ്നമാകുന്നുവേല്ലാ. ആദ്യജാതെന്റ ഓഹരി
അവനുള്ളതാകുന്നു.

അനുസരണമില്ലാത്തമകൻ
18 ശാഠ്യക്കാരനും മത്സരിയും
മാതാപിതാക്കള െടവാക്ക്അനുസരിക്കാത്തവനും
അവർ ശാസിച്ചിട്ട ം വഴങ്ങാത്തവനുമായ മകൻ
ഒരുവന് ഉെണ്ടങ്കിൽ 19അവെന്റ മാതാപിതാക്കൾ
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അവെന പിടിച്ച് നഗരവാതിൽക്കൽ
ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതത്തലവന്മാരുെട അടുത്തു
െകാണ്ടുവരണം. 20അവർേഗാ്രതത്തലവന്മാേരാട്
ഇങ്ങെന പറയണം: “ഞങ്ങള െട ഈ മകൻ
ശാഠ്യക്കാരനും മത്സരിയുമാണ.് ഇവൻ
ഞങ്ങെള അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഇവൻ
അമിതഭക്ഷണ്രപിയനും മദ്യപനുമാണ.്”
21 അേപ്പാൾ നഗരനിവാസികെളല്ലാവരും
അവെന കെല്ലറിഞ്ഞുെകാല്ലണം. നിങ്ങള െട
ഇടയിലുള്ള തിന്മ ഇങ്ങെന നീക്കിക്കളയണം.
ഇ്രസാേയൽമുഴുവൻഇതു േകട്ട് ഭയെപ്പടണം.

വിവിധ നിയമങ്ങൾ
22 മരണശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന
െതറ്റ െചയ്തയാെള െകാന്ന് മരത്തിൽ
തൂക്കിയാൽ 23 അവെന്റ പിണം രാ്രതിമുഴുവൻ
മരത്തിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല. മരത്തിൽ
തൂക്കിെക്കാല്ലെപ്പടുന്നവർ ൈദവത്താൽ
ശപിക്കെപ്പട്ടവരായതുെകാണ്ട് അന്നുതെന്ന
അവെന സംസ്കരിക്കണം. നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്ക് അവകാശമായി നൽകുന്ന
േദശം നീ മലിനമാക്കരുത.്

22
ജീവനും വിശുദ്ധിയുംസൂക്ഷിക്കുക

1 സഹയി്രസാേയല്യെന്റ കാളേയാ ആേടാ
വഴിെതറ്റി അലയുന്നതു നീ കണ്ടാൽ
അതു കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കരുത.് അതിെന
അയാള െട അടുത്ത് എത്തിച്ച െകാടുക്കണം.
2 സഹയി്രസാേയല്യൻ നിനക്കു സമീപവാസിയല്ല,
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അയാൾ നിനക്കു പരിചിതനും അല്ലാെത
ഇരിക്കുെന്നങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ അേന്വഷിച്ച
വരുന്നതുവെര അതിെന നിെന്റ വീട്ടിൽ
െകാണ്ടുേപായി സൂക്ഷിക്കണം. പിെന്ന അതിെന
അയാൾക്കു തിരിെക നൽകണം. 3 നിെന്റ
സേഹാദരങ്ങള െടകഴുത,പുറങ്കുപ്പായം,ഇങ്ങെന
അവർക്കു നഷ്ടെപ്പടുന്ന ഏതു വസ്തുവും നീ
കെണ്ടത്തിയാൽ ഇങ്ങെനതെന്ന െചയ്യണം. നീ
അതിെനകണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കരുത.്

4 നിെന്റ സഹയി്രസാേയല്യെന്റ കാളേയാ
കഴുതേയാ വഴിയിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു
കണ്ടാൽ ഒഴിഞ്ഞുകളയാെത അതിെന
എഴുേന്നൽപ്പിക്കാൻ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥെന
സഹായിക്കണം.

5 സ്്രതീ പുരുഷെന്റ വസ്്രതം ധരിക്കരുത;്
പുരുഷൻ സ്്രതീയുെട വസ്്രതവും ധരിക്കരുത.്
ഇങ്ങെന െചയ്യന്ന ഏെതാരാെളയും നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവ െവറുക്കുന്നു.

6 ഒരു മരത്തിേലാ നിലത്തിേലാ
കുഞ്ഞുങ്ങേളാ മുട്ടകേളാ ഉള്ള പക്ഷിക്കൂട്
നിെന്റ വഴിയരികിൽ കണ്ടാൽ തള്ളപ്പക്ഷി
കുഞ്ഞുങ്ങള െടേമേലാ മുട്ടയുെടേമേലാ
ഇരിക്കുെന്നങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങേളാടുകൂെട
തള്ളപ്പക്ഷിെയ പിടിക്കരുത.് 7 നിനക്കു നന്മയും
ദീർഘായുസ്സ മുണ്ടാകാനായി തള്ളപ്പക്ഷിെയ
വിടണം. കുഞ്ഞുങ്ങെളനിനെക്കടുക്കാം.

8 നീ ഒരു പുതിയ വീട് പണിയുേമ്പാൾ
അതിെന്റ േമൽക്കൂരയ്ക്കു ചുറ്റിലും ൈകമതിൽ
പണിയണം. ആെരങ്കിലും േമൽക്കൂരയിൽനിന്നു
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താെഴവീണ് രക്തെച്ചാരിച്ചിലിെന്റ കുറ്റം നിെന്റ
വീടിേന്മൽവരാതിരിേക്കണ്ടതിനാണിത.്

9 നിെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിൽ രണ്ടുതരം വിത്ത്
നടാൻ പാടില്ല. അങ്ങെനെചയ്താൽ നീ നടുന്ന
ധാന്യംമാ്രതമല്ല, മുന്തിരിേത്താപ്പിെല ഫലവും
മലിനമാകും.

10 കാളെയയും കഴുതെയയും ഒന്നിച്ച പൂട്ടി
ഉഴരുത.്

11 ആട്ട േരാമവും ചണവും േചർത്തു െനയ്ത
വസ്്രതം ധരിക്കരുത.്

12 നീ ധരിക്കുന്ന പുറങ്കുപ്പായത്തിെന്റ
നാലുേകാണിലും െതാങ്ങലുകൾ
ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽഅവിശ്വസ്തത

13 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്്രതീെയ
വിവാഹംെചയ്ത് അവള മായി
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പട്ടേശഷം
അവെള ഇഷ്ടെപ്പടാെത 14 അവൾക്കു
ദുഷ്േപരുണ്ടാക്കി അപമാനിച്ച,് “ഞാൻ
ഈ സ്്രതീെയ വിവാഹംകഴിച്ച , പേക്ഷ
ഞാൻ ഇവെള സമീപിച്ചേപ്പാൾ ഇവളിൽ
കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല” എന്നു
പറഞ്ഞാൽ; 15 ആ െപൺകുട്ടിയുെട
മാതാപിതാക്കൾ നഗരവാതിൽക്കൽ
ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതത്തലവന്മാരുെട
അടുത്തുേപായി അവള െട കന്യകാലക്ഷണം
കാണിക്കണം. 16 െപൺകുട്ടിയുെട പിതാവ്
േഗാ്രതത്തലവന്മാേരാട് ഇങ്ങെന പറയണം:
“ഞാൻ എെന്റ മകെള ഈ പുരുഷനു
വിവാഹംകഴിപ്പിച്ച െകാടുത്തു. എന്നാൽ അവൻ
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അവെള ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. 17 ഇേപ്പാൾ അവൻ,
‘ഞാൻ നിെന്റ മകളിൽ കന്യകാലക്ഷണം കണ്ടില്ല’
എന്നിങ്ങെന അപവാദം പറയുന്നു. പേക്ഷ,
ഇതാ, എെന്റ മകള െട കന്യകാലക്ഷണം.”
അതിനുേശഷം അവള െട മാതാപിതാക്കൾ
പട്ടണത്തലവന്മാരുെടമുമ്പിൽ ആ വസ്്രതം
കാണിക്കണം. 18 പട്ടണത്തലവന്മാർ
ആ പുരുഷെന പിടിച്ച് ശിക്ഷ നൽകണം.
19 ഇ്രസാേയലിെല ഒരു കന്യകയ്ക്കു
ദുഷ്േപരുണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ട് െപൺകുട്ടിയുെട
പിതാവിന് നൂറു േശേക്കൽ* െവള്ളി
നൽകാൻ അവർ അവന് പിഴയിടണം.
അവൾ അവനു ഭാര്യയായി തുടരണം.
അവെന്റ ജീവിതകാലെത്താരിക്കലും അവെള
വിവാഹേമാചനം െചയ്യാൻപാടില്ല.

20എന്നാൽആേരാപണംസത്യമായിരിക്കുകയും
െപൺകുട്ടിയുെട കന്യകാലക്ഷണം ഒന്നും
കെണ്ടത്താതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ, 21അവെള
പിതാവിെന്റ വീട്ട വാതിൽക്കൽ െകാണ്ടുെചന്ന,്
അവള െട നഗരത്തിെല പുരുഷന്മാർ
കെല്ലറിഞ്ഞുെകാല്ലണം. അവൾ ഇ്രസാേയലിൽ
വഷളത്തം ്രപവർത്തിച്ച് പിതാവിെന്റ
വീട്ടിൽെവച്ച തെന്നേവശ്യാവൃത്തിയിൽഏർെപ്പട്ട .
ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് തിന്മ
നീക്കിക്കളയണം.

22 ഒരു പുരുഷൻ മെറ്റാരു പുരുഷെന്റ
ഭാര്യേയാടുകൂെട കിടക്കപങ്കിടുന്നതായി
കണ്ടാൽ അവേളാടുകൂെട കിടക്കപങ്കിട്ട
പുരുഷനും അവള ം മരിക്കണം. ഇങ്ങെന

* 22:19 ഏക. 1.2കി.്രഗാം.
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ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ തിന്മ
നീക്കിക്കളയണം.

23 വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു കന്യകെയ
ഒരുവൻ നഗരത്തിൽെവച്ച് യാദൃച്ഛികമായി
കണ്ടുമുട്ട കയും അവൻ അവേളാെടാപ്പം
കിടക്കപങ്കിടുകയും െചയ്താൽ നിങ്ങൾഅവെര
രണ്ടുേപെരയും നഗരവാതിൽക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന്
കെല്ലറിഞ്ഞുെകാല്ലണം. 24 െപൺകുട്ടി,
നഗരത്തിൽ ആയിരുന്നിട്ട കൂടി സഹായത്തിനു
നിലവിളിക്കാതിരിക്കുകയും പുരുഷൻ
മെറ്റാരാള െട ഭാര്യെയ മാനഭംഗെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തു. ഇങ്ങെനനിങ്ങള െടഇടയിൽനിന്ന് തിന്മ
നീക്കിക്കളയണം.

25 എന്നാൽ, വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ
ഒരു െപൺകുട്ടിെയ ഒരുവൻ നഗരത്തിനു
പുറത്തുെവച്ച് യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടുമുട്ട കയും
അവെള ബലാൽക്കാരംെചയ്യ കയും
െചയ്താൽ ആ പുരുഷൻമാ്രതം മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം. 26 മരണശിക്ഷയ്ക്കു തക്ക
പാപെമാന്നും െചയ്തിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട്
െപൺകുട്ടിേയാട് ഒന്നും െചയ്യരുത.് ഒരാൾ
ഒരു അയൽവാസിേയാടു േകാപിച്ച് അയാെള
െകാല്ല ന്നതിനു തുല്യമായ ്രപവൃത്തിയാണിത.്
27 നഗരത്തിനു പുറത്തുെവച്ചാണേല്ലാ പുരുഷൻ
െപൺകുട്ടിെയ കണ്ടുമുട്ടിയത.് വിവാഹനിശ്ചയം
കഴിഞ്ഞ ആ െപൺകുട്ടി രക്ഷയ്ക്കായി
നിലവിളിച്ചാൽേപാലും അവെള രക്ഷിക്കാൻ
അവിെടആരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

28 എന്നാൽ വിവാഹനിശ്ചയം
െചയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കന്യകെയ ഒരുവൻ



ആവർത്തനം 22:29 xcvi ആവർത്തനം 23:4

യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടുമുട്ട കയും അവൻ
അവെള ബലാൽക്കാരംെചയ്യ കയും
അതു കണ്ടുപിടിക്കുകയും െചയ്താൽ
29 ബലാൽക്കാരംെചയ്ത പുരുഷൻ
െപൺകുട്ടിയുെട പിതാവിന്അൻപതുേശേക്കൽ†
െവള്ളി നൽകണം. അവൻ അവൾക്കു
മാനഹാനി വരുത്തിയതുെകാണ്ട്
അവെള വിവാഹംകഴിക്കണം. അവെന്റ
ജീവിതകാലെത്താരിക്കലും അവള മായുള്ള
വിവാഹബന്ധം േവർെപടുത്താൻപാടില്ല.

30 ഒരുവൻ തെന്റ പിതാവിെന്റ ഭാര്യെയ
വിവാഹംെചയ്യരുത;് അയാൾ തെന്റ പിതാവിെന്റ
കിടക്കേയാട്അനാദരവുകാട്ടരുത.്

23
യേഹാവയുെടസഭ

1 ജനേന്രന്ദിയം വിേച്ഛദിക്കെപ്പട്ടവേനാ
ഉടയ്ക്കെപ്പട്ടവേനാ യേഹാവയുെട സഭയിൽ
്രപേവശിക്കരുത.്

2 വിലക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വിവാഹബന്ധത്തിലൂെട
ജനിക്കുന്നവ്യക്തിയും അയാള െട പത്താമെത്ത
തലമുറേപാലും യേഹാവയുെട സഭയിൽ
്രപേവശിക്കരുത.്

3 അേമ്മാന്യേരാ േമാവാബ്യേരാ,
അവരുെട പത്താമെത്ത തലമുറയിലുള്ള
ഒരുത്തൻേപാലും യേഹാവയുെട സഭയിൽ
്രപേവശിക്കരുത.് 4 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
വരുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട വഴിയിൽ അപ്പവും
െവള്ളവുംെകാണ്ട് അവർ നിങ്ങെള
† 22:29 ഏക. 575 ്രഗാം.



ആവർത്തനം 23:5 xcvii ആവർത്തനം 23:11

എതിേരൽക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങെള
ശപിേക്കണ്ടതിന് അരാം-െനഹറയിമിെല*
െപേഥാരിൽനിന്ന് െബേയാരിെന്റ മകനായ
ബിെലയാമിെന അവർ കൂലിക്കു
വിളിച്ചതുെകാണ്ടുമാണത.് 5 എങ്കിലും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ബിെലയാമിെന
്രശദ്ധിക്കാെത നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ശാപം നിനക്ക് അനു്രഗഹമാക്കിത്തീർത്തു.
6 നിെന്റ ജീവിതകാലെത്താരിക്കലും അവർക്ക്
സമാധാനേമാഐശ്വര്യേമാആ്രഗഹിക്കരുത.്

7 ഏേദാമ്യെന െവറുക്കരുത;് അവൻ
നിെന്റ സേഹാദരനേല്ലാ. ഈജിപ്റ്റ കാരെന
െവറുക്കരുത;് നീ അവെന്റ രാജ്യത്ത്
്രപവാസിയായി താമസിച്ചിരുന്നേല്ലാ. 8അവരുെട
മൂന്നാംതലമുറയ്ക്കു ജനിക്കുന്ന മക്കൾക്ക്
യേഹാവയുെടസഭയിൽ ്രപേവശിക്കാം.

പാളയത്തിെലഅശുദ്ധി
9 നീ നിെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കു വിേരാധമായി
പാളയമിറങ്ങുേമ്പാൾ എല്ലാ അശുദ്ധിയിൽനിന്നും
ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കണം. 10 സ്വപ്നസ്ഖലനംമൂലം
നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ അശുദ്ധനായിത്തീർന്നാൽ
അവൻ പാളയത്തിനുപുറത്തു താമസിക്കണം.
11 സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ അവൻ കുളിക്കണം.
സൂര്യാസ്തമയത്തിനുേശഷം അവനു
പാളയത്തിേലക്കുതിരിെകവരാം.

* 23:4 അതായത്, െമെസാെപ്പാത്താമിയയുെട
വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗം; രണ്ടു നദികൾക്കിടയിൽസ്ഥിതിെചയ്യന്ന
അരാമിെന്റ ഒരുഭാഗം.
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12വിസർജനത്തിനുേവണ്ടിപാളയത്തിനുപുറത്ത്
നിങ്ങൾക്ക് ്രപേത്യക സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
13 നിങ്ങള െട ആയുധങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ
ഒരു പാര ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു
കുഴിയുണ്ടാക്കി വിസർജ്യം അതിൽ മൂടിയിടണം.
14 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങെള
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ശ്രതുക്കെള നിങ്ങള െട
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങള െട
പാളയത്തിനു മേധ്യ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ
േമ്ലച്ഛമായവ കണ്ടിട്ട് അവിടന്ന് നിങ്ങെള
വിട്ടകന്നുേപാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങള െട പാളയം
ശുദ്ധമായിരിക്കണം.
വിവിധ നിയമങ്ങൾ

15 ഒരു അടിമ തെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത
യജമാനനിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പട്ട് നിെന്ന അഭയം
്രപാപിച്ചാൽ ആ അടിമെയ അയാള െട
യജമാനനു ൈകമാറരുത.് 16അവർ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പട്ടണത്തിൽ
എവിെടെയങ്കിലും താമസിക്കെട്ട. അവെന
പീഡിപ്പിക്കരുത.്

17ഒരുഇ്രസാേയല്യനും—സ്്രതീേയാപുരുഷേനാ—
േക്ഷ്രതഗണികേയാ പുരുഷൈമഥുനക്കാരേനാ
ആകരുത.് 18 േവശ്യാവൃത്തിെചയ്യന്ന
സ്്രതീയുെടേയാ പുരുഷെന്റേയാ† കൂലി നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
േനർച്ചയായി െകാണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ഇവ രണ്ടും
നിെന്റൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക്അറപ്പാകുന്നു.

19 പണത്തിേനാ ഭക്ഷണത്തിേനാ പലിശ
വാങ്ങാവുന്ന ഏെതങ്കിലും വസ്തുവിേനാ
† 23:18 മൂ.ഭാ. നായുെടേയാ
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നിെന്റ സഹയി്രസാേയല്യേനാട് പലിശ
വാങ്ങരുത.് 20 അന്യേദശക്കാരിൽനിന്നു
നിനക്ക് പലിശ വാങ്ങാം. എന്നാൽ നീ
അവകാശമാക്കാൻേപാകുന്ന േദശത്തു െചയ്യന്ന
എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന് ഇ്രസാേയല്യനായ
ഒരുസേഹാദരേനാട് പലിശവാങ്ങരുത.്

21 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് നീ േനർച്ച
േനർന്നാൽ അതു നിറേവറ്റാൻ താമസിക്കരുത.്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അതു നിേന്നാടു
േചാദിക്കും. അതിൽ നീ കുറ്റക്കാരനായിത്തീരും.
22 എന്നാൽ നീ ശപഥം െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽ
നിനക്കു കുറ്റമില്ല. 23 നീ സ്വേമധയാ നിെന്റ
വാെകാണ്ട് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
േനർന്നതുെകാണ്ട് നിെന്റ അധരംെകാണ്ട്
ഉച്ചരിച്ചത് എന്തായിരുന്നാലുംഅതു തീർച്ചയായും
നിറേവറ്റണം.

24നിെന്റഅയൽവാസിയുെടമുന്തിരിേത്താപ്പിൽ
്രപേവശിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടംേപാെല മുന്തിരി
ഭക്ഷിക്കാം. പേക്ഷ, ഒന്നും നിെന്റ കുട്ടയിൽ
ഇടരുത.് 25 നിെന്റ അയൽവാസിയുെട
വിളഭൂമിയിൽ ്രപേവശിച്ചാൽ നിനക്ക്
ഇഷ്ടംേപാെല കതിർ ൈകെകാണ്ടു
പറിക്കാം. എന്നാൽ നീ അവെന്റ കതിരിൽ
അരിവാൾെവക്കരുത.്

24
ബലഹീനെരസംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ളനിയമം



ആവർത്തനം 24:1 c ആവർത്തനം 24:7

1 ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്്രതീെയ
വിവാഹംകഴിച്ചേശഷം അവളിൽ േദാഷം
കെണ്ടത്തിയതുെകാണ്ട് ഇഷ്ടെപ്പടാെത വന്നാൽ
വിവാഹേമാചനപ്രതം എഴുതിെക്കാടുത്ത്
അവെള അവള െട വീട്ടിേലക്ക് അയയ്ക്കണം,
2 അവെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് േപായതിനുേശഷം
അവൾക്ക് മെറ്റാരു പുരുഷെന്റ ഭാര്യയായിരിക്കാം.
3 രണ്ടാമെത്ത ഭർത്താവും അവെള
ഇഷ്ടെപ്പടാെത വിവാഹേമാചനത്തിനുള്ള
പ്രതം എഴുതിെക്കാടുത്ത് അവെള അവള െട
വീട്ടിേലക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കുകേയാ ആ പുരുഷൻ
മരിക്കുകേയാ െചയ്താൽ 4 അവൾക്ക്
ഉേപക്ഷണപ്രതം നൽകിയ ആദ്യഭർത്താവിന്,
അവൾ അശുദ്ധയായേശഷം വീണ്ടും അവെള
വിവാഹംകഴിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. അത്
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ െവറുപ്പ ള്ള
കാര്യമാകുന്നു. നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്ക് അവകാശമായി നൽകുന്ന േദശം നീ
പാപംെകാണ്ടു മലിനമാക്കരുത.്

5 വിവാഹംകഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഒരു പുരുഷെന
യുദ്ധത്തിന് അയയ്ക്കുകേയാ അവെന്റേമൽ
മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകേയാ
െചയ്യരുത.് അവൻ ഒരുവർഷം സ്വത്രന്തനായി
വീട്ടിൽ താമസിച്ച് താൻ വിവാഹംകഴിച്ച ഭാര്യെയ
സന്തുഷ്ടയാക്കണം.

6 തിരികേല്ലാ അതിെന്റ േമൽക്കേല്ലാ
പണയമായി വാങ്ങരുത.് അതുമൂലം ഒരുവെന്റ
ഉപജീവനമാണ് പണയമായി വാങ്ങുന്നത്.

7 ആെരങ്കിലും തെന്റ സഹയി്രസാേയല്യരിൽ
ഒരാെള തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അയാേളാട്
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അടിമേയാെടന്നേപാെല െപരുമാറുകേയാ
അയാെള വിൽക്കുകേയാ െചയ്താൽ
തട്ടിെക്കാണ്ടുേപായ വ്യക്തി മരിക്കണം. ഇങ്ങെന
നിങ്ങള െടഇടയിൽനിന്ന് തിന്മനീക്കിക്കളയണം.

8 കുഷ്ഠംേപാലുള്ള* േരാഗം ബാധിച്ചവരുെട
കാര്യത്തിൽ േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ
നിങ്ങേളാടു നിർേദശിച്ചിട്ട ള്ളതു കൃത്യമായി
െചയ്യാൻ ജാ്രഗത കാണിക്കണം. ഞാൻ
അവേരാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളെതല്ലാം ജാ്രഗതേയാെട
നിങ്ങൾ െചയ്യണം. 9 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടേശഷം വഴിയിൽെവച്ച് നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവ മിര്യാമിേനാടു െചയ്തത്ഓർക്കണം.

10 നീ അയൽവാസിക്ക് എെന്തങ്കിലും
വായ്പ െകാടുക്കുേമ്പാൾ അയാൾ നിനക്കു
നൽകാെമന്നു സമ്മതിച്ച പണയം വാങ്ങാൻ
നീ ആ മനുഷ്യെന്റ വീടിനുള്ളിൽ േപാകരുത.്
11 നീ പുറത്തു നിൽക്കുക, വായ്പ
വാങ്ങുന്നവ്യക്തി പണയം നിെന്റ അടുക്കൽ
പുറത്തുെകാണ്ടുവരണം. 12 അയൽവാസി
ദരി്രദെനങ്കിൽ അയാള െട പണയവസ്തുവായ
കുപ്പായംെകാണ്ട് നീ ഉറങ്ങരുത.് 13അയാൾക്കു
തെന്റ പുറങ്കുപ്പായം പുതച്ച് ഉറേങ്ങണ്ടതിനു
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ അയാള െട
കുപ്പായം നീ തിരിെക നൽകണം. അേപ്പാൾ
അവർ നിേന്നാടു നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അത് ഒരു
നീതി്രപവൃത്തിയായിരിക്കും.

* 24:8 ത്വക്കിെന ബാധിക്കുന്ന വിവിധ േരാഗങ്ങൾക്ക് കുഷ്ഠം
എന്നതിനുപേയാഗിക്കുന്നഎ്രബായപദം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
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14 ഇ്രസാേയല്യരായ നിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിേലാ നിെന്റ നഗരത്തിൽ പാർക്കുന്ന
്രപവാസികള െട കൂട്ടത്തിേലാ ഉള്ള ദരി്രദരും
ബുദ്ധിമുട്ട ള്ളവരുമായ കൂലിക്കാെര
പീഡിപ്പിക്കരുത.് 15 അവർ ദരി്രദരും കൂലി
ആ്രശയിച്ച കഴിയുന്നവരുമാകുകയാൽ
അവരുെട കൂലി ഓേരാ ദിവസവും സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുന്നതിനുമുമ്പു നൽകണം.
അെല്ലങ്കിൽ അവർ യേഹാവേയാടു നിനക്കു
വിേരാധമായി നിലവിളിക്കും, അതിൽ നീ
കുറ്റക്കാരനായിത്തീരും.

16 മക്കള െട െതറ്റിനു പിതാക്കന്മാേരാ
പിതാക്കന്മാരുെട െതറ്റിനു മക്കേളാ മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കരുത;് ഓേരാരുത്തരുെടയും
പാപത്തിന് അവരവർതെന്ന മരണശിക്ഷ
അനുഭവിക്കണം.

17 ്രപവാസിക്കും അനാഥർക്കും നീതി
നിേഷധിക്കരുത.് വിധവയുെട പുറങ്കുപ്പായം
പണയമായി എടുക്കരുത.് 18 നീ ഈജിപ്റ്റിൽ
അടിമയായിരുന്നു എന്നും നിെന്ന നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവഅവിെടനിന്ന് വീെണ്ടടുത്തു
എന്നും ഓർക്കുക. അതുെകാണ്ടാണ് ഇതു
െചയ്യാൻഞാൻനിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നത.്

19 നിെന്റ വയൽ െകായ്യ േമ്പാൾ ഒരു കറ്റ
വയലിൽ മറന്നുേപായാൽ അെതടുക്കാൻ
തിരിെകേപ്പാകരുത.് നിെന്റ ൈകകള െട
എല്ലാ ്രപവൃത്തിയിലും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിെന്ന അനു്രഗഹിേക്കണ്ടതിന,് അതു
്രപവാസിക്കും അനാഥർക്കും വിധവയ്ക്കുമായി
ഉേപക്ഷിക്കണം. 20 നീ ഒലിവുവൃക്ഷത്തിെന്റ
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ഫലം തല്ല േമ്പാൾ രണ്ടാംതവണയും െകാമ്പുകൾ
തപ്പിപ്പറിക്കരുത.് േശഷിക്കുന്നതു ്രപവാസിക്കും
അനാഥർക്കും വിധവയ്ക്കുമുള്ളതാണ.്
21 നിെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിൽനിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴം
േശഖരിക്കുേമ്പാൾ രണ്ടാമതും േപായി തീർത്തു
പറിക്കരുത.് േശഷിക്കുന്നതു ്രപവാസിക്കും
അനാഥർക്കും വിധവയ്ക്കുമുള്ളതാണ.്
22നിങ്ങൾഈജിപ്റ്റിൽഅടിമകളായിരുന്നു എന്ന്
ഓർക്കുക. അതുെകാണ്ടാണ് ഇതു െചയ്യാൻ
ഞാൻനിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്നത.്

25
അന്തസ്സ ംഅഭിമാനവുംസംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള

നിയമം
1 മനുഷ്യർക്കുതമ്മിൽ വ്യവഹാരം
ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ അവെര േകാടതിയിൽ
െകാണ്ടുവന്ന് ന്യായാധിപന്മാർ നിരപരാധിെയ
കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയും കുറ്റക്കാെര ശിക്ഷ
വിധിക്കുകയും േവണം. 2 കുറ്റക്കാർ അടിക്കു
േയാഗ്യെരങ്കിൽ ന്യായാധിപൻ അവെര നിലത്തു
കിടത്തി തെന്റ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരുെട
കുറ്റത്തിന് എ്രതഅടിഅർഹിക്കുേന്നാഅ്രതയും
അവെര അടിപ്പിക്കണം. 3 എന്നാൽ അടി
നാൽപ്പതിൽ കൂടരുത.് അതിൽ കൂടുതൽ
അടിപ്പിച്ചാൽ നിെന്റ സേഹാദരൻ നിെന്റ
കൺമുമ്പിൽനിന്ദ്യനാകും.

4 ധാന്യം െമതിക്കുേമ്പാൾ കാളയ്ക്കു
മുഖെക്കാട്ട െകട്ടരുത.്

5 സേഹാദരന്മാർ ഒരുമിച്ച താമസിക്കുേമ്പാൾ
അവരിൽ ഒരാൾ പു്രതനില്ലാെത മരിച്ച േപായാൽ
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അവെന്റ വിധവ കുടുംബത്തിനു പുറത്തുനിന്ന്
വിവാഹംകഴിക്കരുത.് അവള െട
ഭർത്താവിെന്റ സേഹാദരൻ അവെള
വിവാഹംകഴിച്ച് അവേളാടു ഭർത്തൃസേഹാദരെന്റ
ധർമം നിറേവറ്റണം. 6 മരിച്ച േപായ
സേഹാദരെന്റ നാമം ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന്
മാഞ്ഞുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവള െട
ആദ്യജാതനിൽഅവെന്റനാമം നിലനിർത്തണം.

7 എന്നാൽ തെന്റ സേഹാദരെന്റ
വിധവെയ വിവാഹംകഴിക്കാൻ ഒരുവന്
ഇഷ്ടമിെല്ലങ്കിൽ അവൾ നഗരവാതിൽക്കൽ
േഗാ്രതത്തലവന്മാരുെട അടുത്തുെചന്ന്
ഇ്രപകാരം പറയണം: “എെന്റ ഭർത്താവിെന്റ
സേഹാദരൻ, തെന്റ സേഹാദരെന്റ നാമം
ഇ്രസാേയലിൽ നിലനിർത്താൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു.
അവൻ എേന്നാട് ഭർത്തൃസേഹാദരധർമം
അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല.” 8 പിന്നീട് പട്ടണത്തലവന്മാർ
അവെന വിളിപ്പിച്ച സംസാരിക്കണം. “എനിക്ക്
അവെള സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതമല്ല,” എന്ന്
അവൻ തീർത്തുപറഞ്ഞാൽ 9 അവെന്റ
സേഹാദരെന്റ വിധവ േഗാ്രതത്തലവന്മാരുെട
സാന്നിധ്യത്തിൽെവച്ച് അവെന്റ അടുത്തുെചന്ന്
അവെന്റ കാലിൽനിന്ന് െചരിപ്പ് അഴിച്ച നീക്കി
അവെന്റ മുഖത്തു തുപ്പിയിട്ട,് “തെന്റ
സേഹാദരെന്റ കുടുംബം പണിയാത്തവേരാട്
ഇങ്ങെന െചയ്യ ം” എന്നു പറയണം. 10അവെന്റ
കുടുംബംഇ്രസാേയലിൽ “െചരിപ്പ്അഴിഞ്ഞവെന്റ
കുടുംബം,”എന്നറിയെപ്പടും.

11 രണ്ടു പുരുഷന്മാർതമ്മിൽ മൽപ്പിടിത്തം
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നടക്കുേമ്പാൾ ഒരുവെന്റ ഭാര്യ വന്ന് തെന്റ
ഭർത്താവിെന മർദിക്കുന്നവനിൽനിന്ന് അവെന
രക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ൈകനീട്ടി അവെന്റ
ജനേന്രന്ദിയം കടന്നുപിടിച്ചാൽ, 12 നീ അവള െട
ൈക മുറിച്ച കളയണം. അവേളാടു ദയ
കാണിക്കരുത.്

13 നിെന്റ സഞ്ചിയിൽ തൂക്കം കൂടിയതും
കുറഞ്ഞതുമായ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത
തൂക്കുകട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കരുത.് 14 നിെന്റ
വീട്ടിൽ െചറുതും വലുതുമായ രണ്ടുതരം
അളവുപാ്രതം ഉണ്ടായിരിക്കരുത.് 15 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്കു നൽകുന്ന
േദശത്ത് ദീർഘായുസ്സണ്ടാകാൻ നിനക്കു
കൃത്യവും ന്യായവുമായ തൂക്കവും അളവും
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 16 ഈ കാര്യങ്ങളിൽ
അവിശ്വസ്തതേയാെട വ്യവഹാരം െചയ്യന്നവെര
നിെന്റൈദവമായയേഹാവ െവറുക്കുന്നു.

17 നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വരുേമ്പാൾ
വഴിയിൽെവച്ച് അമാേലക്യർ നിങ്ങേളാടു
െചയ്തത് ഓർക്കുക. 18 നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ച ം
തളർന്നും ഇരുന്നേപ്പാൾ അവർ വഴിയാ്രതയിൽ
നിങ്ങെള പിന്നിൽനിന്ന് ആ്രകമിക്കുകയും,
പിൻനിരയിൽ തളർന്നു തങ്ങിയവെരെയല്ലാം
െവട്ടിവീഴ്ത്തുകയും െചയ്തു. അവർൈദവെത്ത
ഭയെപ്പട്ടില്ല. 19നിെന്റൈദവമായയേഹാവനിനക്ക്
അവകാശമായി നൽകുന്ന േദശത്ത,് ചുറ്റ മുള്ള
ശ്രതുക്കളിൽനിന്ന് സ്വസ്ഥത നൽകുേമ്പാൾ
നീ അമാേലക്യരുെട സ്മരണ ആകാശത്തിനു
കീഴിൽനിന്ന് തുടച്ച നീക്കണം. ഇതു മറക്കരുത!്
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26
ആദ്യഫലവും ദശാംശവും

1 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിനക്ക്
അവകാശമായി നൽകുന്ന േദശത്തു
്രപേവശിച്ചേശഷം അതു സ്വന്തമാക്കി നീ
അവിെട വസിക്കുേമ്പാൾ, 2 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു നൽകുന്ന േദശെത്ത
മണ്ണിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന സകലത്തിെന്റയും
ആദ്യഫലം കുെറ എടുത്ത് ഒരു കുട്ടയിൽ െവച്ച്
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ തെന്റ നാമം
സ്ഥാപിക്കാൻ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്
െചല്ലണം. 3 അന്നെത്ത പുേരാഹിതെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് ഇ്രപകാരം പറയണം:
“നമുക്ക് നൽകുെമന്നു യേഹാവ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാടു ശപഥംെചയ്ത േദശത്ത്
ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവേയാട് ഇന്നു ഞാൻ
ഏറ്റ പറയുന്നു.” 4 പുേരാഹിതൻ ആ കുട്ട നിെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു വാങ്ങി നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പിൽ
െവക്കണം. 5 അതിനുേശഷം നീ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ഇങ്ങെന ്രപസ്താവിക്കണം: “എെന്റ പിതാവ്
അലഞ്ഞുനടന്ന ഒരു അരാമ്യനായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ചുരുക്കംചില ആള കള മായി
ഈജിപ്റ്റിേലക്കുെചന്ന് അവിെട ്രപവാസിയായി
താമസിച്ച . അവിെട വലുപ്പവും ബലവും
അസംഖ്യവുമായ ഒരു ജനതയായിത്തീർന്നു.
6 എന്നാൽ ഈജിപ്റ്റ കാർ ഞങ്ങേളാടു
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േദാഷമായി െപരുമാറി ഞങ്ങെള പീഡിപ്പിച്ച്
കഠിനമായി േവലെചയ്യിപ്പിച്ച . 7 അേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾഞങ്ങള െടപിതാക്കന്മാരുെടൈദവമായ
യേഹാവേയാടുനിലവിളിച്ച .യേഹാവഞങ്ങള െട
നിലവിളി േകട്ട ;ഞങ്ങള െടദുരിതവുംകഷ്ടപ്പാടും
പീഡയും കണ്ടു. 8 യേഹാവ ബലമുള്ള
കരംെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും ഭയങ്കരവും
അത്ഭുതകരവുമായ ചിഹ്നങ്ങൾെകാണ്ടും
അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾെകാണ്ടും ഞങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നു. 9 പാലും
േതനും ഒഴുകുന്ന ഈ േദശേത്തക്ക് അവിടന്നു
ഞങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന് ഈ േദശം ഞങ്ങൾക്കു
നൽകി. 10 യേഹാേവ, അവിടന്ന് എനിക്കു
നൽകിയ നിലെത്ത ആദ്യഫലം ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു.” അതിനുേശഷം അതു
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
സമർപ്പിക്കുകയും നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക നമസ്കരിക്കുകയും
േവണം. 11 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്കും നിെന്റ കുടുംബത്തിനും നൽകിയ എല്ലാ
നന്മയിലുംനീയും േലവ്യരുംനിങ്ങള െടയിടയിലുള്ള
്രപവാസികള ംആനന്ദിക്കണം.

12 ദശാംശത്തിെന്റ വർഷമായ
മൂന്നാംവർഷത്തിൽ നിെന്റ ഉത്പന്നങ്ങള െട
എല്ലാം ദശാംശം എടുത്ത് േലവ്യർക്കും
്രപവാസികൾക്കും അനാഥർക്കും വിധവയ്ക്കും
നൽകുകയും, അങ്ങെന അവർ നിെന്റ
നഗരങ്ങളിൽെവച്ച് തൃപ്തിയാകുംവണ്ണം
ഭക്ഷിക്കുകയും േവണം. 13 അതിനുേശഷം നീ
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നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഇ്രപകാരം പറയണം: “അങ്ങ് എേന്നാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല ഞാൻ വിശുദ്ധമായത്
എെന്റ വീട്ടിൽനിന്ന് േവർതിരിച്ച് േലവ്യർക്കും
്രപവാസികൾക്കും അനാഥർക്കും വിധവയ്ക്കും
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവിടെത്ത
കൽപ്പന വിട്ട മാറുകേയാ അതു മറക്കുകേയാ
െചയ്തിട്ടില്ല. 14 എെന്റ ദുഃഖകാലത്ത്
ഞാൻ ദശാംശത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
അശുദ്ധനായിരുന്നേപ്പാൾ അതിൽനിന്ന്
ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടി
അതിൽനിെന്നാന്നും െകാടുത്തിട്ട മില്ല. എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്കുേകട്ട്
അങ്ങ് എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം ഞാൻ
അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. 15 അങ്ങയുെട
വിശുദ്ധനിവാസമായ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് േനാക്കി
അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയലിെനയും
അവിടന്നു ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാടു
ശപഥംെചയ്തതുേപാെല ഞങ്ങൾക്കു നൽകിയ
പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശെത്തയും
അനു്രഗഹിക്കണേമ.”

യേഹാവയുെടകൽപ്പന ്രപമാണിക്കുക
16 ഈ ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം
അനുസരിക്കാൻ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇന്നു നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്നു. നീ
പൂർണഹൃദയേത്താടും പൂർണാത്മാേവാടും
അവ ്രശദ്ധേയാെട ്രപമാണിക്കണം. 17 യേഹാവ
നിെന്റ ൈദവമായിരിക്കുെമന്നും അവിടെത്ത
വഴിയിൽ നടന്ന് അവിടെത്ത ഉത്തരവുകള ം
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കൽപ്പനകള ം നിയമങ്ങള ം പാലിക്കുെമന്നും
യേഹാവെയ അനുസരിക്കുെമന്നും നീ ഇന്നു
്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 നീ യേഹാവയുെട
സ്വന്തജനവും തെന്റ അവകാശമായ
നിേക്ഷപവും ആയിരിക്കും എന്ന് യേഹാവ
ഇന്നു ്രപസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാൽ അവിടെത്ത
സകലകൽപ്പനകള ം ്രപമാണിേക്കണ്ടതാകുന്നു.
19 താൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ജനതകെളക്കാള ം
നിെന്ന പുകഴ്ചയിലും ്രപസിദ്ധിയിലും
മാനത്തിലും ഉന്നതനാക്കുെമന്നും
താൻ വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു നീ
വിശുദ്ധജനം ആയിരിക്കുെമന്നും അവിടന്ന്
്രപഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

27
ഏബാൽപർവതത്തിെലയാഗപീഠം

1ഇതിനുേശഷംേമാശയുംഇ്രസാേയൽേഗാ്രതത്തലവന്മാരും
ജനേത്താടു കൽപ്പിച്ച : “ഇന്നുഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിക്കുന്ന സകല്രപമാണങ്ങള ം പാലിക്കുക.
2നിങ്ങൾേയാർദാൻകടന്ന്നിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന േദശത്ത്
എത്തുേമ്പാൾ വലിയ കല്ല കൾ പടുത്തുയർത്തി
അതിൽ കുമ്മായം േതക്കണം. 3 നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങൾക്കു വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
നൽകുന്ന പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന േദശത്ത്
ഈ നദികടന്നു ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ നീ ഈ
നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങെളല്ലാം അവയിൽ
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എഴുതണം. 4 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾ
േയാർദാൻ കടന്നേശഷം ഞാൻ ഇന്നു
നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ കല്ല കൾ
ഏബാൽപർവതത്തിൽ നാട്ട കയും അവയിൽ
കുമ്മായം േതക്കുകയും െചയ്യണം. 5 അവിെട
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
കല്ല െകാണ്ട് ഒരു യാഗപീഠം പണിയണം. അതിൽ
ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള ആയുധം സ്പർശിക്കരുത.്
6 െചത്തിമിനുക്കാത്ത കല്ല െകാണ്ട് നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് യാഗപീഠം പണിത്
അതിേന്മൽനിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗം അർപ്പിക്കണം. 7 അവിെട
സമാധാനയാഗങ്ങൾഅർപ്പിച്ച് നിെന്റൈദവമായ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഭക്ഷിക്കുകയും
ആനന്ദിക്കുകയും േവണം. 8 നീ ഉയർത്തിയ
കല്ല കളിൽഈനിയമത്തിെന്റവചനങ്ങൾവളെര
വ്യക്തമായിഎഴുതണം.”

9 േമാശയും േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരും എല്ലാ
ഇ്രസാേയൽജനേത്താടും ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“ഇ്രസാേയേല, നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു ്രശവിക്കുക,
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ജനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
10 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും
ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്ന
അവിടെത്ത സകലനിയമങ്ങള ം ഉത്തരവുകള ം
്രപമാണിക്കുകയും േവണം.”

11 ആ ദിവസം േമാശ വീണ്ടും ജനേത്താടു
കൽപ്പിച്ച :

12 നിങ്ങൾ േയാർദാൻനദി കടന്നേശഷം
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ജനെത്ത അനു്രഗഹിക്കാൻ െഗരിസീം
പർവതത്തിൽ നിൽേക്കണ്ട േഗാ്രതങ്ങൾ
ഇവരാണ:് ശിെമേയാൻ, േലവി, െയഹൂദാ,
യിസ്സാഖാർ, േയാേസഫ്, െബന്യാമീൻ. 13 ശാപം
ഉച്ചരിക്കാൻഏബാൽപർവതത്തിൽ നിൽേക്കണ്ട
േഗാ്രതങ്ങൾ ഇവരാണ:് രൂേബൻ, ഗാദ,്ആേശർ,
െസബൂലൂൻ, ദാൻ,നഫ്താലി.

14 േലവ്യർ എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യേരാടും ഇ്രപകാരം
ഉറെക്കവിളിച്ച പറയണം:

15 “ശില്പിയുെട കരകൗശലമായി യേഹാവയ്ക്ക്
െവറുപ്പ ള്ള ്രപതിമ െകാത്തിയുണ്ടാക്കുകേയാ
വി്രഗഹം വാർത്തുണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്ത്
അവെയ രഹസ്യമായി ്രപതിഷ്ഠിക്കുന്നവർ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
16 “പിതാവിെനേയാ മാതാവിെനേയാ
ബഹുമാനിക്കാത്തവർശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
17 “അയൽവാസിയുെട അതിർത്തിക്കല്ല
നീക്കുന്നവർശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
18 “അന്ധെര വഴിെതറ്റിക്കുന്നവർ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
19 “്രപവാസികള െടയും അനാഥരുെടയും
വിധവയുെടയും ന്യായം മറച്ച കളയുന്നവർ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
20 “പിതാവിെന്റ ഭാര്യേയാടുകൂെട
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്നവർ,
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പിതാവിെന്റ കിടക്ക മലിനെപ്പടുത്തിയതുെകാണ്ട്
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
21 “ഏെതങ്കിലും മൃഗേത്താടുകൂെട
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്നവർ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
22 “പിതാവിെന്റ മകേളാ മാതാവിെന്റ
മകേളാ ആയ തെന്റ സേഹാദരിേയാടുകൂെട
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്നവർ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
23 “അമ്മായിയമ്മേയാടുകൂെട
ൈലംഗികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്നവർ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
24 “അയൽവാസിെയ രഹസ്യമായി
െകാല്ല ന്നവർശപിക്കെപ്പട്ടവർ”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
25 “നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യെന
െകാല്ല ന്നതിനു ൈകക്കൂലി വാങ്ങുന്നവർ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
26 “ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾ
്രപമാണിച്ച് അനുസരിക്കാത്തവർ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ.”

ജനെമല്ലാം “ആേമൻ”എന്നുപറയണം.
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28
അനുസരണത്തിനുള്ളഅനു്രഗഹങ്ങൾ

1 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ
പൂർണമായി അനുസരിക്കുകയും ഇന്നു
ഞാൻ നിനക്കു നൽകുന്ന കൽപ്പനകെളല്ലാം
്രശദ്ധേയാെട പാലിക്കുകയും െചയ്താൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന ഭൂമിയിലുള്ള
സകലജനതകൾക്കും മീേത ഉന്നതനാക്കും.
2 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ നീ
അനുസരിക്കുെമങ്കിൽ ഈ അനു്രഗഹങ്ങൾ
നിെന്റേമൽ വരികയും നിെന്ന പിൻതുടരുകയും
െചയ്യ ം.

3 നഗരത്തിൽ നീ അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും,
വയലിൽനീഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.

4 നിെന്റ ഗർഭഫലം അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
നിെന്റ നിലെത്ത വിളവും കന്നുകാലികള െട
കിടാങ്ങള ം—വളർത്തുമൃഗങ്ങള െട കിടാങ്ങള ം
ആട്ടിൻപറ്റത്തിെല കുഞ്ഞാടുകള ം—
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.

5 നിെന്റ കുട്ടയും മാവു കുഴയ്ക്കുന്ന
െതാട്ടിയുംഅനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.

6 നീ അകത്തുവരുേമ്പാൾ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും. നീപുറത്തുേപാകുേമ്പാൾ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടും.
7 നിനക്ക് എതിരായി എഴുേന്നൽക്കുന്ന
ശ്രതുക്കെള യേഹാവ നിെന്റ മുമ്പിൽ
പരാജയെപ്പടുത്തും. അവർ നിെന്റേനേര ഒരു
വഴിയായി വരും.ഏഴുവഴിയായിഓടിേപ്പാകും.
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8 യേഹാവ നിെന്റ കളപ്പ രകളിലും നീ
ൈകെവക്കുന്ന സകലത്തിലും അനു്രഗഹം
അയയ്ക്കും. നിെന്റൈദവമായയേഹാവനിനക്കു
നൽകുന്ന േദശത്തുനിെന്നഅനു്രഗഹിക്കും.

9 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് അവിടെത്ത
വഴികളിൽ നടക്കുെമങ്കിൽ യേഹാവ
വാഗ്ദാനംെചയ്തതുേപാെല നിെന്ന
വിശുദ്ധജനമായി അവിടന്ന് സ്ഥിരെപ്പടുത്തും.
10 അേപ്പാൾ ഭൂമിയിെല സകലജനതകള ം നീ
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് അറിഞ്ഞ് അവർ നിെന്ന ഭയെപ്പടും.
11 യേഹാവ നിെന്റ പിതാക്കന്മാർക്കു
നൽകുെമന്നു വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശത്ത് നിെന്റ
ഗർഭഫലത്തിലും നിെന്റ കന്നുകാലികള െട
കിടാങ്ങളിലും നിെന്റ നിലെത്ത വിളവുകളിലും
യേഹാവ നിനക്കു സമൃദ്ധമായ അഭിവൃദ്ധി
നൽകും.

12 യേഹാവ തെന്റ സ്വർഗീയഭണ്ഡാരം
തുറന്ന് യഥാസമയം നിെന്റ േദശത്തു
മഴ നൽകുകയും നിെന്റ ൈകകള െട
്രപവൃത്തികെള അനു്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യ ം.
നീ അേനകം ജനതകൾക്കു വായ്പ
െകാടുക്കും, എന്നാൽ ആരിൽനിന്നും നീ
കടം വാങ്ങുകയില്ല. 13 ഇന്നു ഞാൻ നിനക്കു
നൽകുന്ന നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കൽപ്പനകൾ ്രശദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷ്മതേയാെട
അനുസരിക്കുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ നീ
എേപ്പാഴും മുൻനിരയിലായിരിക്കും; ഒരിക്കലും
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പിൻനിരയിലാകുകയില്ല. യേഹാവ നിെന്ന
വാലല്ല, തലയാക്കും. 14 ഇന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും
കൽപ്പനയിൽനിന്ന് ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ
മാറി അന്യേദവന്മാരുെട പിന്നാെലേപായി
അവെയ േസവിക്കരുത.്
അനുസരണേക്കടിനുള്ളശാപങ്ങൾ

15എന്നാൽ നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
അനുസരിക്കാെതയും ഇന്നു ഞാൻ നിനക്കു
നൽകുന്ന കൽപ്പനകള ം ഉത്തരവുകള ം
്രശദ്ധേയാെട പാലിക്കാെതയും ഇരുന്നാൽ ഈ
ശാപങ്ങൾ നിെന്റേമൽ വന്ന് അതു നിെന്ന
അധീനെപ്പടുത്തും:

16നഗരത്തിൽനീ ശപിക്കെപ്പടും,വയലിൽനീ
ശപിക്കെപ്പടും

17 നിെന്റ കുട്ടയും മാവു കുഴയ്ക്കുന്ന
െതാട്ടിയും ശപിക്കെപ്പടും.

18 നിെന്റ ഗർഭഫലം ശപിക്കെപ്പടും.
നിെന്റ നിലെത്ത വിളവും കന്നുകാലികള െട
കിടാങ്ങള ം, വളർത്തുമൃഗങ്ങള െട കിടാക്കള ം
ആട്ടിൻപറ്റത്തിെല കുഞ്ഞാടുകള ം
ശപിക്കെപ്പടും.

19നീഅകത്തുവരുേമ്പാൾ ശപിക്കെപ്പടും. നീ
പുറത്തുേപാകുേമ്പാൾശപിക്കെപ്പടും.
20 യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച് നീ െചയ്ത
തിന്മ്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം നീ നശിച്ച്
േവഗത്തിൽ ശിഥിലമാകുന്നതുവെര അവിടന്ന്
നീ ൈക െതാടുന്ന സകലത്തിേന്മലും ശാപവും
വി്രഭാന്തിയും അസ്വസ്ഥതയും അയയ്ക്കും.
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21 നീ അവകാശമാക്കാൻ ്രപേവശിക്കുന്ന
േദശത്തുനിന്ന് നിെന്ന ഉന്മൂലനംെചയ്യന്നതുവെര
യേഹാവ നിനക്കു മഹാവ്യാധി വരുത്തും.
22 പനി, നീർവീക്കം, കഠിനചൂട,് വരൾച്ച,
പൂപ്പൽ, പുഴുക്കുത്ത് എന്നീ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന
േരാഗങ്ങൾ യേഹാവ നിനക്കു വരുത്തും. നീ
നശിക്കുംവെര അവ മഹാവ്യാധിയായി നിെന്ന
പിൻതുടരും. 23 നിെന്റ തലയ്ക്കു മുകളിലുള്ള
ആകാശം െവങ്കലവും താെഴയുള്ള ഭൂമി
ഇരുമ്പും ആയിത്തീരും. 24 യേഹാവ നിെന്റ
േദശെത്ത മഴെയ ധൂളിയും െപാടിയും ആക്കും.
നീ നശിക്കുംവെര അവ ആകാശത്തുനിന്നു
നിെന്റേമൽെപയ്യ ം.

25 യേഹാവ ശ്രതുക്കള െടമുമ്പിൽ നിെന്ന
േതാൽക്കുമാറാക്കും. നീ ഒരു വഴിയായി
അവെര എതിരിടും. ഏഴുവഴിയായി
അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകും.
നിനക്കു സംഭവിക്കുന്നതു കാണുന്ന
ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും നീ ഒരു
ഭീതിവിഷയമാകും. 26 നിെന്റ പിണം
ആകാശത്തിെലസകലപക്ഷികൾക്കും ഭൂമിയിെല
വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമായിത്തീരും.
അവെയ ഓടിച്ച കളയാൻ ആരും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 27 യേഹാവ നിെന്ന
ഈജിപ്റ്റിെല പരുക്കൾ, മൂലവ്യാധി, െചാറി,
ചിരങ്ങ് എന്നീ തീരാവ്യാധികളാൽ ബാധിക്കും.
28 ്രഭാന്ത,് അന്ധത, മാനസികവി്രഭാന്തി
എന്നിവയാൽ യേഹാവ നിെന്ന ബാധിക്കും.
29 അന്ധർ ഇരുട്ടിൽ തപ്പ ന്നതുേപാെല
നീ ഉച്ചസമയത്തു തപ്പിനടക്കും. നിെന്റ
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വഴികളിെലാന്നും നിനക്കു ഗുണം വരികയില്ല.
നീ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുകയും
കവർച്ചയ്ക്കിരയാകുകയും െചയ്യ ം. നിെന്ന
വിടുവിക്കാൻആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല.

30 നീ ഒരു സ്്രതീെയ വിവാഹത്തിനു
നിശ്ചയിക്കും. മെറ്റാരുവൻ അവെള
െകാണ്ടുേപാകുകയുംബലാൽക്കാരംെചയ്യ കയും
െചയ്യ ം. നീ വീടുപണിയും. എന്നാൽ അതിൽ
നീ വസിക്കുകയില്ല. നീ മുന്തിരിേത്താപ്പ
നട്ട ണ്ടാക്കും, എന്നാൽ അതിെന്റ ഫലവും
നീ അനുഭവിക്കുകയില്ല. 31 നിെന്റ കാളെയ
നിെന്റ കൺമുമ്പിൽ അറക്കും, എന്നാൽ നീ
അതിെന്റ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയില്ല. നിെന്റ
കഴുതെയ നിന്നിൽനിന്ന് അപഹരിക്കും.
നിനക്കു തിരിെക കിട്ട കയുമില്ല. നിെന്റ
ആടുകൾ നിെന്റ ശ്രതുക്കൾക്കു സ്വന്തമാകും,
അവെയ ആരും രക്ഷിക്കുകയില്ല. 32 നിെന്റ
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും അന്യരാജ്യക്കാർ
െകാണ്ടുേപാകും. ദിനംേതാറും അവെര
കാത്തിരുന്ന് നിെന്റ കണ്ണ കൾ ക്ഷീണിക്കും,
നിെന്റ ശക്തിക്ഷയിച്ച് കരം ചലിപ്പിക്കാൻേപാലും
സാധിക്കുകയില്ല, 33 നിെന്റ നിലെത്ത
വിളവും അധ്വാനഫലവും നീ അറിയാത്ത
ജനത അനുഭവിക്കും, െഞരുക്കവും
പീഡനവും അല്ലാെത മെറ്റാന്നും നിെന്റ
ജീവകാലെത്താരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല. 34 നീ
കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ നിെന്ന ്രഭാന്തനാക്കും.
35 സൗഖ്യമാകാത്ത േവദനയുള്ള പരുക്കളാൽ
നിെന്റ ഉള്ളംകാൽമുതൽ െനറുകവെര
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കാലിലും മുഴങ്കാലിലും എല്ലാം യേഹാവ നിെന്ന
കഷ്ടെപ്പടുത്തും.

36 യേഹാവ നിെന്നയും നിെന്റേമൽ
നിേയാഗിച്ച രാജാവിെനയും നീയും നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ജനതയുെട
അടുേത്തക്ക് ഓടിച്ച കളയും. അവിെട
നീ മരവും കല്ല ംെകാണ്ടുള്ള േദവന്മാെര
ആരാധിക്കും. 37യേഹാവ നിെന്ന അയയ്ക്കുന്ന
സകലജനതകള െടയും മേധ്യ നീ ഭീതിവിഷയവും
പഴെഞ്ചാല്ല ം പരിഹാസവാക്കുംആയിത്തീരും.

38 നീ വളെര വിത്ത് വയലിൽ
വിതയ്ക്കും, എന്നാൽ െവട്ട ക്കിളികൾ അവ
നശിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട് നീ അൽപ്പംമാ്രതം
െകായ്യ ം. 39 നീ മുന്തിരിേത്താപ്പ
നട്ട് കൃഷി െചയ്യ ം, എന്നാൽ പുഴു
തിന്നുകളയുന്നതുെകാണ്ട് വീഞ്ഞുകുടിക്കുകേയാ
മുന്തിരി േശഖരിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.
40 നിനക്ക് േദശെത്തല്ലാം ഒലിവുമരങ്ങൾ
ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ ഒലിവുകായ്കൾ
െപാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നതുെകാണ്ട് നീ എണ്ണ
ഉപേയാഗിക്കുകയില്ല. 41 നിനക്ക് പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ഉണ്ടാകും: എന്നാൽ അവർ നിനക്കു
സ്വന്തമാകുകയില്ല,അവർഅടിമകളായി േപാകും.
42 നിെന്റ േദശെത്ത വിളവുകള ം വൃക്ഷങ്ങള ം
െവട്ട ക്കിളികള െടകൂട്ടം തിന്നുകളയും.

43 നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള ്രപവാസി
നിനക്കുമീേത അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ട് ഉയർന്നുവരും,
എന്നാൽ നീ ക്ഷയിച്ച് താണുേപാകും. 44അവർ
നിനക്കു വായ്പ നൽകും, എന്നാൽ അവർക്കു
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വായ്പ നൽകാൻ നിനക്കു സാധിക്കുകയില്ല.
അവർതലയും നീ വാലുംആയിരിക്കും.

45 ഈ ശാപെമല്ലാം നിെന്റേമൽ
വന്നുഭവിക്കും. നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നിനക്കു നൽകിയ കൽപ്പനകള ം
ഉത്തരവുകള ം പാലിക്കാെതയും അവിടെത്ത
അനുസരിക്കാെതയുമിരുന്നതുെകാണ്ട്
നീ ഉന്മൂലമാകുന്നതുവെര അവ നിെന്ന
പിൻതുടരുകയും അധീനെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യ ം. 46 അവ നിനക്കും നിെന്റ
സന്തതിക്കും ഒരു ചിഹ്നവും അത്ഭുതവും
ആയി എേന്നക്കും ഇരിക്കും. 47 നിെന്റ
ഐശ്വര്യസമൃദ്ധിയുെട സമയത്ത് നീ
ആഹ്ലാദേത്താടും ആനന്ദേത്താടുംകൂെട
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
േസവിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട,് 48 വിശപ്പിലും
ദാഹത്തിലും നഗ്നതയിലും ദാരി്രദ്യത്തിലും
യേഹാവ നിനക്കുേനേര അയയ്ക്കുന്ന
ശ്രതുക്കെള നീ േസവിക്കും. അവിടന്ന് നിെന്ന
നശിപ്പിക്കുന്നതുവെര നിെന്റ കഴുത്തിൽ
ഇരുമ്പുനുകം െവക്കും.

49 വളെര അകെലനിന്നും, ഭൂമിയുെട
അറ്റത്തുനിന്നുതെന്ന, കഴുകൻ പറന്നിറങ്ങി
വരുന്നതുേപാെല യേഹാവ ഒരു ജനതെയ
നിെന്റേമൽ വരുത്തും. അവർ നീ
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന
ജനതയും 50 വൃദ്ധെര ബഹുമാനിക്കുകേയാ
യുവാക്കേളാടു കരുണകാണിക്കുകേയാ
െചയ്യാത്ത ്രകൂരമുഖമുള്ള ജനതയുമാകുന്നു.
51 നീ നശിക്കുംവെര അവർ നിെന്റ മൃഗഫലവും
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കൃഷിഫലവും തിന്നും. നീ ശിഥിലമാകുന്നതുവെര
നിെന്റ ധാന്യേമാ പുതുവീേഞ്ഞാ ഒലിെവണ്ണേയാ
കാളക്കിടാങ്ങെളേയാ കുഞ്ഞാടുകെളേയാ
നിനക്കു േശഷിപ്പിക്കുകയില്ല. 52 നിെന്റ േദശത്ത്
എങ്ങും നീ ആ്രശയിക്കുന്ന ഉയരവും ഉറപ്പ ം
ഉള്ള മതിലുകൾ വീഴുന്നതുവെര അവർ നിെന്ന
ഉപേരാധിക്കും. നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്കു നൽകിയ േദശത്ത് എങ്ങുമുള്ള എല്ലാ
നഗരങ്ങളിലും നിെന്ന ഉപേരാധിക്കും.

53 ഉപേരാധകാലെത്ത ശ്രതുവിെന്റ
പീഡനത്തിെന്റയും കഷ്ടെപ്പടുത്തലിെന്റയും
ആധിക്യംനിമിത്തം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിനക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന നിെന്റ ഗർഭഫലമായ
പു്രതന്മാരുെടയും പു്രതിമാരുെടയും മാംസം
നീ ഭക്ഷിക്കും. 54 നിങ്ങള െട മധ്യത്തിലുള്ള
മൃദുലഹൃദയനും ആർ്രദതയുള്ളവനുമായ
പുരുഷൻ തെന്റ സേഹാദരേനാടും താൻ
സ്േനഹിക്കുന്ന ഭാര്യേയാടും േശഷിക്കുന്ന
മക്കേളാടും ദയ കാണിക്കാെത 55 അവരിൽ
ഒരാൾക്കുേപാലും താൻ ഭക്ഷിക്കുന്ന മക്കള െട
മാംസം അേശഷം നൽകുകയില്ല. ശ്രതു
നിെന്റ പട്ടണങ്ങെളെയല്ലാം ഉപേരാധിച്ച
പീഡിപ്പിക്കുകയും ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തുകയും
െചയ്യന്നതുമൂലം നിനക്ക് ഒരു േശഷിപ്പ ം
ഉണ്ടാകുകയില്ല. 56 നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ളവള ം,
േദഹമാർദവത്താലും േകാമളത്വത്താലും
ഉള്ളംകാൽ നിലത്തു ചവിട്ടാൻേപാലും മടിക്കുന്ന
മൃദുലഹൃദയമുള്ളവള ം ആർ്രദതയുള്ളവള മായ
സ്്രതീേപാലും, താൻ സ്േനഹിക്കുന്ന
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ഭർത്താവിെനയും പു്രതീപു്രതന്മാെരയും
കരുണയില്ലാെത േനാക്കും. 57 ശ്രതു
നിെന്റ നഗരങ്ങളിൽ നിെന്ന ഉപേരാധിച്ച
പീഡിപ്പിക്കുകയും ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തുകയും
െചയ്യന്നതുമൂലം സകലത്തിെന്റയും ദൗർലഭ്യം
നിമിത്തം അവൾ തെന്റ ഉദരത്തിൽനിന്നു
വരുന്ന മറുപിള്ളെയയും താൻ ്രപസവിക്കുന്ന
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും രഹസ്യമായി ഭക്ഷിക്കും.

58 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന
മഹത്ത്വമുള്ളതും ഭയങ്കരവുമായ നാമം ഭയെപ്പട്ട്
ബഹുമാനിേക്കണ്ടതിന് ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങള ം നീ
്രപമാണിക്കണം. 59 അെല്ലങ്കിൽ നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റയും നിെന്റ
സന്തതിയുെടയുംേമൽ അസാധാരണമായ
വ്യാധികള ം കഠിനവും ദുഃഖകരവും
ദീർഘനാള കൾ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ
േരാഗങ്ങള ം അയയ്ക്കും. 60 നീ ഭയെപ്പട്ടിരുന്ന
ഈജിപ്റ്റിെല വ്യാധികെളല്ലാം അവിടന്ന്
നിെന്റേമൽ വരുത്തും. അവയിൽനിന്നു
നിനെക്കാരു േമാചനവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.
61 ഈ ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സകലവിധ
േരാഗങ്ങള ം അത്യാഹിതങ്ങള ം നീ
നശിച്ച തീരുംവെര യേഹാവ നിനക്കു വരുത്തും.
62 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
അനുസരിക്കാത്തതുെകാണ്ട,് ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല അസംഖ്യം ആയിരുന്ന
നിങ്ങൾ ചുരുക്കംേപരായി േശഷിക്കും.
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63 നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യസമൃദ്ധി ഉണ്ടാകാനും
എണ്ണത്തിൽ വർധിക്കാനും യേഹാവയ്ക്കു
്രപസാദം േതാന്നിയതുേപാെല, നിങ്ങൾ
അവകാശമാക്കാൻേപാകുന്ന േദശത്തുനിന്ന്
നിങ്ങെള ഉന്മൂലനംെചയ്യാനും ശിഥിലമാക്കാനും
നശിപ്പിച്ച കളയാനും യേഹാവയ്ക്കു
്രപസാദമാകും.

64 യേഹാവ നിങ്ങെള ഭൂമിയുെട ഒരറ്റംമുതൽ
മേറ്റയറ്റംവെര ജനതകള െട ഇടയിൽ
ചിതറിച്ച കളയും. അവിെട നീയും നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മരവും
കല്ല ംെകാണ്ടുള്ള അന്യേദവന്മാെര നീ
ആരാധിക്കും. 65 ആ ജനതകള െട ഇടയിൽ
നിെന്റ കാലിനു വി്രശമം ലഭിക്കുകയില്ല; നീ
സ്വസ്ഥത കെണ്ടത്തുകയുമില്ല. അവിെട
യേഹാവ നിനക്ക് ഉത്കണ്ഠാകുലമായ
മനസ്സ ം കാത്തിരുന്നു തളർന്ന കണ്ണ കള ം
ഭീതിനിറഞ്ഞ ഹൃദയവും നൽകും. 66 അവിെട
നീ നിരന്തരം അനിശ്ചിതത്വത്തിലും രാവും
പകലും ഭയത്തിലും ജീവന് ഉറപ്പില്ലാെതയും
ജീവിക്കും. 67 ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്ന ഭീതി
നിമിത്തവും കണ്ണ െകാണ്ടു കാണുന്ന കാഴ്ച
നിമിത്തവും “സായാഹ്നമാെയങ്കിൽ!” എന്നു
്രപഭാതത്തിലും “്രപഭാതമാെയങ്കിൽ!” എന്നു
സായാഹ്നത്തിലുംനീപറയും. 68നീഇനി ഒരിക്കലും
തിരിച്ച േപാകരുത് എന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് തിരിെക യേഹാവ
നിെന്ന കപ്പലിൽ കയറ്റി അയയ്ക്കും. അവിെട
നിങ്ങള െട സ്്രതീകള ം പുരുഷന്മാരും ദാസന്മാരും
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ദാസിമാരുമായി നിങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾക്കു
വിൽക്കെപ്പടാൻ തയ്യാറാകും. പേക്ഷ, ആരും
നിങ്ങെളവാങ്ങുകയില്ല.

29
1 േഹാേരബിൽെവച്ച് ഇ്രസാേയല്യേരാടു െചയ്ത
ഉടമ്പടിക്ക് അനുബന്ധമായി േമാവാബിൽെവച്ച്
അവേരാടു െചയ്യാൻ യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ച ഉടമ്പടിയുെടവചനങ്ങൾഇവആകുന്നു:
ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്നതിനുള്ളനിർേദശം

2 േമാശ എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യെരയും വിളിച്ച കൂട്ടി
അവേരാടു പറഞ്ഞു:

യേഹാവ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് ഫറേവാേനാടും
അവെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടും അവെന്റ
സകലേദശേത്താടും െചയ്തത് എല്ലാം
നിങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണ െകാണ്ടു കണ്ടേല്ലാ.
3 ആ മഹാപരീക്ഷകള ം ചിഹ്നങ്ങള ം
അത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം നിങ്ങള െട
സ്വന്തംകണ്ണ െകാണ്ട്കണ്ടു. 4എന്നാൽഇന്നുവെര
നിങ്ങൾക്ക് യേഹാവ തിരിച്ചറിവുള്ള ഹൃദയവും
കാണുന്ന കണ്ണ കള ം േകൾക്കുന്ന െചവികള ം
നൽകിയിട്ടില്ല.* 5 മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി ഞാൻ
നിങ്ങെള നാൽപ്പതുവർഷം നടത്തിയേപ്പാൾ
നിങ്ങള െട വസ്്രതം കീറിേപ്പായില്ല, കാലിെല
െചരിപ്പ് േതഞ്ഞുേപായില്ല. 6 നിങ്ങൾ അപ്പം
ഭക്ഷിച്ചില്ല, വീേഞ്ഞാ മറ്റ മദ്യേമാ കുടിച്ചതുമില്ല.
ഞാൻനിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവആകുന്നു

* 29:4 നിങ്ങൾകണ്ടസംഭവങ്ങള െടെപാരുൾമനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല
എന്നുവിവക്ഷ.
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എന്നു നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ഇതു
െചയ്തത്.

7 നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലെത്തത്തിേച്ചർന്നേപ്പാൾ
െഹശ്േബാനിെല രാജാവായ സീേഹാനും
ബാശാനിെല രാജാവായ ഓഗും നമുെക്കതിരായി
യുദ്ധത്തിനുവന്നു. പേക്ഷ, നാം അവെര
കീഴടക്കി. 8 നാം അവരുെട രാജ്യം പിടിെച്ചടുത്ത്
രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും മനെശ്ശയുെട
പകുതിേഗാ്രതത്തിനും അവകാശമായി
െകാടുത്തു. 9 അതുെകാണ്ട് നീ െചയ്യന്ന
സകലകാര്യങ്ങളിലും അഭിവൃദ്ധിെപ്പേടണ്ടതിന്
ഈ ഉടമ്പടിയുെട നിബന്ധനകൾ ്രശദ്ധേയാെട
പാലിക്കുക. 10 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഇന്നു നിൽക്കുന്ന
എല്ലാവരും—നിങ്ങള െട േനതാക്കള ം
്രപമാണിമാരും േഗാ്രതത്തലവന്മാരും
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും ഇ്രസാേയലിെല മറ്റ്
എല്ലാ പുരുഷന്മാരും— 11 നിങ്ങള െട
മക്കേളാടും ഭാര്യമാേരാടും നിങ്ങൾക്കു
മരംെവട്ട കയും െവള്ളംേകാരുകയും
െചയ്യന്ന ്രപവാസികേളാടുംകൂെട, 12 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിേന്നാട് ഉടമ്പടി
െചയ്തിട്ട ള്ളതുേപാെലയും അ്രബാഹാം,
യിസ്ഹാക്ക,്യാേക്കാബ്എന്നീപിതാക്കന്മാേരാടു
ഉടമ്പടി െചയ്തതുേപാെലയും 13അവിടന്ന് ഇന്നു
നിെന്നതെന്റജനതയായിസ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും
അവിടന്നു നിെന്റ ൈദവമായിരിേക്കണ്ടതിനും
14 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇന്നു
നിേന്നാടുമാ്രതം െചയ്യന്ന ഉടമ്പടിയിലും
അതിെന ഉറപ്പിക്കുന്ന ്രപതിജ്ഞയിലും
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്രപേവശിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഇവിെട
നിൽക്കുന്നു. 15 ്രപതിജ്ഞേയാടുകൂടി
ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉടമ്പടി നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
നിൽക്കുന്ന നിങ്ങേളാടുമാ്രതമല്ല, ഇന്ന് ഇവിെട
എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവേരാടുംആകുന്നു.

16 നാം ഈജിപ്റ്റിൽ എങ്ങെന
താമസിച്ച െവന്നും ഇവിെട എത്തിേച്ചരാനുള്ള
യാ്രതയിൽ എങ്ങെന രാജ്യങ്ങൾ കടന്നുവന്നു
എന്നും നിങ്ങൾക്കുതെന്ന അറിവുള്ളതാണ.്
17 അവരുെട ഇടയിൽ േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങള ം,
തടി, കല്ല,് െവള്ളി, സ്വർണം ഇവെകാണ്ടുള്ള
്രപതിമകള ം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട ണ്ട.് 18 ആ
ജനതകള െട േദവന്മാെര ആരാധിേക്കണ്ടതിന്
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയിൽനിന്ന്
ഹൃദയം വ്യതിചലിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷേനാ
സ്്രതീേയാ ഒരു കുലേമാ േഗാ്രതേമാ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ വരുത്തുക.
അ്രപകാരം കയ ്പുവിഷം പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന
ഒരു േവരുേപാലും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇെല്ലന്ന്
ഉറപ്പ വരുത്തുക.

19 അങ്ങെനയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ
്രപതിജ്ഞയുെട വചനങ്ങൾ േകൾക്കുേമ്പാൾ
അവൻ തെന്നത്താൻ അനു്രഗഹിച്ചേശഷം,
“ഞാൻ എെന്റ സ്വന്തം വഴികളിൽത്തെന്ന
നടന്നാലും സുരക്ഷിതനായിരിക്കും”
എന്നു ചിന്തിക്കും. അവർ ഇതുമൂലം
നീെരാഴുക്കുള്ളനിലത്തും ഉണങ്ങിയനിലത്തും,
ഒരുേപാെല അത്യാഹിതം െകാണ്ടുവരും.
20 യേഹാവ ഒരിക്കലും അവേരാടു
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ക്ഷമിക്കുകയില്ല; അവിടെത്ത േകാപവും
തീക്ഷ്ണതയും അവർക്കുേനേര ജ്വലിക്കും.
ഈ പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ള
ശാപങ്ങെളല്ലാം അവരുെടേമൽ വരും,
ആകാശത്തിനു കീഴിൽനിന്ന് അവരുെട
േപരുകൾ യേഹാവ തുടച്ച നീക്കും.
21 ഈ ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നശാപനിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
അവർക്ക് അത്യാഹിതം വേരണ്ടതിന് യേഹാവ
ഇ്രസാേയലിെല സകലേഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
അവെര േവർതിരിക്കും.

22നിങ്ങള െട കാലേശഷം വരുന്നതലമുറയിെല
മക്കള ം ദൂരേദശത്തുനിന്നു വരുന്ന ്രപവാസികള ം
േദശത്തിേന്മൽ വന്ന അത്യാഹിതങ്ങള ം
ദണ്ഡനത്തിനായി യേഹാവ അയച്ച േരാഗങ്ങള ം
കാണും. 23 േദശംമുഴുവനും ഉപ്പ ം ഗന്ധകവും
കത്തുന്ന േദശമാകും. അവിെട വിതയും
വിളവും ഇല്ലാെതയും ഒന്നും മുളച്ച വരാെതയും
ഇരിക്കും.അവ,യേഹാവതെന്റഉ്രഗേകാപത്തിൽ
മറിച്ച കളഞ്ഞ െസാേദാം, െഗാേമാറാ, ആദ്മാ,
െസേബായീം എന്നീ പട്ടണങ്ങൾേപാെലയാകും.
24 എല്ലാ ജനതകള ം േചാദിക്കും: “യേഹാവ
എന്തുെകാണ്ടാണ് ഈ േദശേത്താട് ഇ്രപകാരം
െചയ്തത്? എന്തുെകാണ്ടാണ് ഈ േ്രകാധാഗ്നി
ജ്വലിക്കുന്നത?്”

25 അതിെന്റ മറുപടി ഇ്രപകാരമായിരിക്കും:
“അവെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ചേപ്പാൾ
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ അവേരാടു െചയ്ത ഉടമ്പടി
ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ടാണിത.് 26 അവർ
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അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും അവർക്കു
നൽകെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ അന്യേദവന്മാെര
നമസ്കരിക്കാനും ആരാധിക്കാനും
അവർ േപായി. 27 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട േകാപം േദശത്തിനുേനേര
ജ്വലിച്ച . അങ്ങെന ഈ പുസ്തകത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ള സകലശാപങ്ങള ം
അതിേന്മൽ വരുത്തി. 28 യേഹാവ തെന്റ
ഉ്രഗേകാപത്തിലും മഹാേ്രകാധത്തിലും അവെര
േദശത്തുനിന്ന് പിഴുെതടുത്ത് ഇന്നുള്ളതുേപാെല
അന്യേദശേത്തക്ക്എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.”

29 മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു.
െവളിെപ്പട്ടിട്ട ള്ള കാര്യങ്ങേളാ, നാം ഈ
നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ പാലിേക്കണ്ടതിന്
എേന്നക്കും നമുക്കും നമ്മുെട മക്കൾക്കും
ഉള്ളതാകുന്നു.

30
യേഹാവയിേലക്കുതിരിഞ്ഞാൽഐശ്വര്യം

1 ഞാൻ നിനക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന
അനു്രഗഹങ്ങള ം ശാപങ്ങള ം നിെന്റേമൽ
വന്ന് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
തള്ളിക്കളയുന്ന ഏതു ജനതകള െടയും
മധ്യത്തിൽ നീ അവെയ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
ഓർക്കുകയും 2നിെന്റൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിേലക്കു നീയും നിെന്റ മക്കള ം
മടങ്ങിവന്ന് ഇന്നു ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിക്കുന്നതുേപാെല അവിടെത്ത വചനങ്ങൾ
പൂർണഹൃദയേത്താടും പൂർണാത്മാേവാടുംകൂെട
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അനുസരിക്കുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ 3 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്റ ഭാവിനിർണയങ്ങൾ*
പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും നിേന്നാടു കരുണകാണിച്ച,്
നീ ചിതറിേപ്പായിരുന്ന സകലജനതകള െടയും
ഇടയിൽനിന്ന് നിെന്ന കൂട്ടിവരുത്തുകയും െചയ്യ ം.
4 ആകാശത്തിൻകീഴിൽ വിദൂരരാജ്യങ്ങളിേലക്കു
നീ നാടുകടത്തെപ്പട്ടിരുന്നാലും അവിെടനിന്നും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന
കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും മടക്കിവരുത്തുകയും
െചയ്യ ം. 5 നിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട േദശേത്തക്ക്
യേഹാവയായ ൈദവം നിെന്ന െകാണ്ടുവരും,
അതു നിെന്റ അവകാശമായിത്തീരും.
അവിടന്ന് നിെന്റ പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ
ഐശ്വര്യവും അംഗസംഖ്യയും നിനക്കു
്രപദാനംെചയ്യ ം. 6നീ ജീവിച്ചിരിേക്കണ്ടതിനു നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ പൂർണഹൃദയേത്താടും
പൂർണാത്മാേവാടും സ്േനഹിക്കാൻ
തക്കവണ്ണം നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്റ ഹൃദയവും നിെന്റ സന്തതിയുെട
ഹൃദയവും പരിേച്ഛദനം െചയ്യ ം. 7 നിെന്ന
െവറുക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും െചയ്യന്ന
നിെന്റ ശ്രതുക്കള െടേമൽ ഈ ശാപങ്ങെളല്ലാം
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അയയ്ക്കും.
8 നീ വീണ്ടും യേഹാവെയ അനുസരിക്കുകയും
ഇന്നു ഞാൻ നിനക്കു നൽകുന്ന അവിടെത്ത
കൽപ്പനകൾ ്രപമാണിക്കുകയും െചയ്യണം.
9 അേപ്പാൾ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്റ ൈകകള െട സകല്രപവൃത്തിയിലും

* 30:3 അഥവാ,അടിമത്തം
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ഗർഭഫലത്തിലും മൃഗഫലത്തിലും നിലത്തിെല
വിളവിലും മഹാസമൃദ്ധി നൽകും. 10 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വചനം
േകട്ട് ഈ ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവിടെത്ത
കൽപ്പനകള ം ഉത്തരവുകള ം ്രപമാണിക്കുകയും
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിേലക്കു
പൂർണഹൃദയേത്താടും പൂർണാത്മാേവാടുംകൂെട
തിരിയുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ യേഹാവ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരിൽ ്രപസാദിച്ചിരുന്നതുേപാെല
നിന്നിൽ വീണ്ടും ്രപസാദിക്കുകയും
സമൃദ്ധിയിേലക്കുനയിക്കുകയും െചയ്യ ം.

ജീവേനാ മരണേമാ െതരെഞ്ഞടുക്കാം
11 ഇന്നു ഞാൻ നിേന്നാട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന
കൽപ്പനകൾ നിനക്കു ്രപയാസമുള്ളതും
അ്രപാപ്യവുമല്ല. 12 “ഞങ്ങൾ
അനുസരിേക്കണ്ടതിന്ആര്സ്വർഗത്തിൽക്കയറിെച്ചന്ന്
അതു ഞങ്ങേളാടു ്രപസ്താവിക്കും,”
എന്നു നിങ്ങൾ േചാദിക്കത്തക്കവിധം
അതു സ്വർഗത്തിലല്ല. 13 “ഞങ്ങൾ
അനുസരിേക്കണ്ടതിന്ആര് സമു്രദം കടന്ന്അതു
െകാണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങേളാടു ്രപസ്താവിക്കും,”
എന്നു നിങ്ങൾ േചാദിക്കത്തക്കവിധം
അതു സമു്രദത്തിനപ്പ റവുമല്ല. 14 വചനം
നിങ്ങേളാട് ഏറ്റവും സമീപമാകുന്നു, നിങ്ങൾ
അനുസരിക്കത്തക്കവിധം അത് നിങ്ങള െട
അധരത്തിലും നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിലും
ഇരിക്കുന്നു.
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15 ഇതാ, ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ
ജീവനും സമൃദ്ധിയും, മരണവും നാശവും
െവക്കുന്നു. 16നീ ജീവിക്കുകയും വർധിക്കുകയും
നീ അവകാശമാക്കാൻേപാകുന്ന േദശത്തു നിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവനിെന്നഅനു്രഗഹിക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതിനു നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
സ്േനഹിക്കാനും അവിടെത്ത വഴികളിൽ
നടക്കാനും അവിടെത്ത കൽപ്പനകള ം
ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം ്രപമാണിക്കാനും
ഇന്നുഞാൻനിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്നു.

17 എന്നാൽ, നിങ്ങൾ അനുസരണം
ഇല്ലാെത ഹൃദയം തിരിച്ച കളയുകയും
അന്യേദവന്മാെര നമസ്കരിേക്കണ്ടതിനും
ആരാധിേക്കണ്ടതിനും വശീകരിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്താൽ, 18 നീ അവകാശമാക്കാൻ
േയാർദാൻനദി കടന്നുെചല്ല ന്ന േദശത്ത്
ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കാെത തീർച്ചയായും
നശിച്ച േപാകും എന്ന് ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
്രപസ്താവിക്കുന്നു.

19 ജീവനും മരണവും അനു്രഗഹവും
ശാപവും നിെന്റ മുമ്പാെക െവക്കുന്നു. നീ
ഇതിൽ ഏതു െതരെഞ്ഞടുക്കും എന്നതിനു
സാക്ഷ്യത്തിനായി ഇന്നു ഞാൻ സ്വർഗെത്തയും
ഭൂമിെയയും വിളിക്കുന്നു. നീയും നിെന്റ മക്കള ം
ജീവേനാടിരിേക്കണ്ടതിന് ഇേപ്പാൾ ജീവൻ
െതരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾക. 20നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയസ്േനഹിക്കുക,അവിടെത്തശബ്ദം
്രശദ്ധിച്ച് അവിടേത്താടു പറ്റിേച്ചർന്നുെകാൾക.
യേഹാവ നിെന്റ ജീവൻ ആകുന്നു. അവിടന്ന്
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നിെന്റ പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമിേനാടും
യിസ്ഹാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടും
വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശത്ത് അവിടന്ന് നിനക്കു
ദീർഘായുസ്സ നൽകും.

31
േയാശുവ േമാശയുെട പിൻഗാമി

1 അതിനുേശഷം േമാശ െചന്ന് ഈ
വചനങ്ങൾ എല്ലാ ഇ്രസാേയലിേനാടും പറഞ്ഞു:
2 “എനിക്ക് ഇേപ്പാൾ നൂറ്റിയിരുപത് വയസ്സായി.
ഇനിയും നിങ്ങെള നയിക്കാൻ എനിക്കു
സാധിക്കുകയില്ല. ‘നീ േയാർദാൻ കടക്കുകയില്ല’
എന്ന് യേഹാവഎേന്നാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്. 3നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവതെന്ന നിനക്കുമുമ്പായി
കടന്നുെചല്ല ം. അവിടന്ന് ഈ ജനതകെള
നിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയും നീ
അവരുെട േദശം അവകാശമാക്കുകയും
െചയ്യ ം. യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെല
േയാശുവയും നിങ്ങൾക്കുമുേമ്പ കടന്നുെചല്ല ം.
4 യേഹാവ അേമാര്യരാജാക്കന്മാരായ
സീേഹാെനയും ഓഗിെനയും അവരുെട
േദശവാസികേളാെടാപ്പം നശിപ്പിച്ചതുേപാെല
ഇവേരാടും െചയ്യ ം. 5 യേഹാവ അവെര
നിങ്ങള െട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കും, ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതുേപാെലെയല്ലാം
നിങ്ങൾ അവേരാടു െചയ്യണം. 6 ബലവും
ൈധര്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കുക. അവർനിമിത്തം
നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുകേയാ േപടിക്കുകേയാ അരുത.്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ ആകുന്നു
നിങ്ങേളാടുകൂെട േപാകുന്നത്. അവിടന്നു
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നിങ്ങെള ൈകവിടുകേയാ ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ
ഇല്ല.”

7 അതിനുേശഷം േമാശ േയാശുവെയ
വിളിച്ച വരുത്തി എല്ലാ ഇ്രസാേയലിെന്റയും
സാന്നിധ്യത്തിൽ അവേനാടു പറഞ്ഞു:
“ബലവും ൈധര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക.
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കു നൽകുെമന്ന്
യേഹാവ ശപഥംെചയ്ത േദശേത്തക്ക് നീ
ഈ ജനേത്താടുകൂെട േപാകണം; അവരുെട
അവകാശമായി അവർക്ക് അതു വിഭാഗിച്ച
നൽകണം. 8 യേഹാവതെന്ന നിനക്കുമുമ്പായി
പുറെപ്പടും, അവിടന്ന് നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും.
അവിടന്ന് നിെന്ന ഒരുനാള ം ൈകവിടുകേയാ
ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ ഇല്ല. ഭയെപ്പടുകേയാ
അൈധര്യെപ്പടുകേയാ െചയ്യരുത.്”
ന്യായ്രപമാണം പരസ്യമായി വായിക്കുക

9അങ്ങെന േമാശ ഈ ന്യായ്രപമാണം എഴുതി
യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകം ചുമക്കുന്ന
േലവിയുെട മക്കളായ പുേരാഹിതന്മാർക്കും
ഇ്രസാേയലിെല എല്ലാ േഗാ്രതത്തലവന്മാർക്കും
നൽകി. 10 അതിനുേശഷം േമാശ
അവേരാട് ഇങ്ങെന കൽപ്പിച്ച : “ഏഴുവർഷം
കൂടുേമ്പാഴുള്ള വിേമാചനവർഷത്തിെല
കൂടാരെപ്പരുന്നാളിൽ, 11 നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്,
അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ എല്ലാ ഇ്രസാേയലും
കൂടിവരുേമ്പാൾ അവർ േകൾേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ ഈ ന്യായ്രപമാണം വായിച്ച
േകൾപ്പിക്കണം. 12 പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള ം
കുട്ടികള ം നിെന്റ നഗരത്തിലുള്ള ്രപവാസികള ം
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ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങൾ
സൂക്ഷ്മതേയാെട അനുസരിേക്കണ്ടതിന്
അതു േകൾക്കുകയും നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഭയെപ്പടാൻ
പഠിക്കുകയുംെചേയ്യണ്ടതിന് അവെര
ഒരുമിച്ച കൂട്ടിവരുത്തണം. 13ഈ ന്യായ്രപമാണം
അറിയാത്തവരായ അവരുെട മക്കൾ
േയാർദാൻ കടന്ന് അവകാശമാക്കുന്ന േദശത്തു
ജീവിക്കുന്ന കാലേത്താളം നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഭയെപ്പടാൻ പഠിേക്കണ്ടതിന് ഈ
നിയമം തീർച്ചയായും ്രശദ്ധിച്ച േകൾക്കണം.”

ഇ്രസാേയലിെന്റ മത്സരം ്രപവചിക്കുന്നു
14 യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ച : “നിെന്റ
മരണദിനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
േയാശുവെയ അധികാരെപ്പടുേത്തണ്ടതിനു
നീയും േയാശുവയും സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
സന്നിഹിതരാകുക.” അങ്ങെന േമാശയും
േയാശുവയും സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
സന്നിഹിതരായി.

15 അതിനുേശഷം യേഹാവ കൂടാരത്തിൽ
േമഘസ്തംഭത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി. േമഘസ്തംഭം
കൂടാരത്തിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിൽ
നിലെകാണ്ടു. 16 യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ച : “നീ നിെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിക്കാൻേപാകുന്നു. ഈ ജനത
േവഗത്തിൽ അവർ ്രപേവശിക്കുന്ന േദശത്ത്
അന്യേദവന്മാരുമായി പരസംഗം െചയ്യ ം.
അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ
അവേരാടു െചയ്ത ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 17അന്ന് ഞാൻ അവേരാടു േകാപിച്ച്
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അവെര ഉേപക്ഷിച്ച കളയും. ഞാൻ എെന്റ
മുഖം അവരിൽനിന്നും മറയ്ക്കും, അവർ
നശിച്ച േപാകും. അനവധി അത്യാഹിതങ്ങള ം
കഷ്ടതകള ം അവരുെടേമൽ വരും. ‘നമ്മുെട
ൈദവം നേമ്മാടുകൂെട ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ടേല്ല
ഈ അത്യാഹിതം നമുക്കു വന്നത?്’ എന്ന്
ആ ദിവസം അവർ േചാദിക്കും. 18 അവർ
അന്യേദവന്മാരിേലക്കു പിന്തിരിഞ്ഞ് െചയ്ത
സകലദുഷ്ടതകള ംനിമിത്തം ആ ദിവസം ഞാൻ
എെന്റ മുഖം അവരിൽനിന്നും നിശ്ചയമായും
മറയ്ക്കും.

19 “ഇേപ്പാൾ നീ തെന്ന ഈ
ഗീതം എഴുതി ഇ്രസാേയൽമക്കെള
പഠിപ്പിക്കുക. ഇ്രസാേയൽജനം ഈ ഗീതം
ആലപിക്കെട്ട. അങ്ങെന ഈ ഗീതം
ഇ്രസാേയൽമക്കൾെക്കതിേര എനിക്കുള്ള ഒരു
സാക്ഷ്യമായിരിക്കും. 20 ഞാൻ അവരുെട
പിതാക്കന്മാർക്കു നൽകുെമന്നു ശപഥത്താൽ
വാഗ്ദാനംെചയ്ത പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശത്ത് ഞാൻ അവെര െകാണ്ടുവന്നേശഷം
അവർഭക്ഷിച്ച തൃപ്തരായിചീർത്തിരിക്കുേമ്പാൾ
അവർ അന്യേദവന്മാരിേലക്കു തിരിഞ്ഞ്
അവെയ ആരാധിക്കുകയും എേന്നാടുള്ള
ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച് എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 21 നിരവധി അത്യാഹിതങ്ങള ം
കഷ്ടതകള ം അവരുെടേമൽ വരുേമ്പാൾ ഈ
ഗീതം അവർെക്കതിേര സാക്ഷ്യമായിരിക്കും.
കാരണം അവരുെട സന്തതികൾ ഇതു
മറന്നുേപാകുകയില്ല. ഞാൻ അവർക്കു
നൽകുെമന്ന് ശപഥംെചയ്ത േദശേത്തക്ക്
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അവെര െകാണ്ടുവരുന്നതിനു മുമ്പുതെന്നഅവർ
െചയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾഞാൻ
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.” 22 അങ്ങെന േമാശ ആ
ദിവസംതെന്ന ഈ ഗീതം എഴുതി ഇ്രസാേയല്യെര
പഠിപ്പിച്ച .

23 യേഹാവ നൂെന്റ മകനായ േയാശുവയ്ക്ക്
ഈ കൽപ്പന നൽകി: “ഉറപ്പ ം
ൈധര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക. ഞാൻ
ഇ്രസാേയൽജനേത്താട,്അവർക്കുനൽകുെമന്നു
വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശത്ത് നീ അവെര
എത്തിക്കും.ഞാൻനിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും.”

24 േമാശ ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
വചനങ്ങൾ ആദ്യവസാനം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിത്തീർന്നേശഷം 25 യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം വഹിക്കുന്ന േലവ്യേരാട്
േമാെശ ഇങ്ങെന കൽപ്പിച്ച : 26 “ഈ
ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥം എടുത്ത് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട
േപടകത്തിനു സമീപം െവക്കുക. അത് അവിെട
നിനെക്കതിേര സാക്ഷ്യമായിരിക്കും. 27 നിങ്ങൾ
എ്രത മൽസരികള ം ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരുംആെണന്ന്
എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന നിങ്ങൾ
യേഹാവേയാടു മത്സരികളായിരിക്കുെന്നങ്കിൽ
എെന്റ മരണേശഷം അത് എ്രത അധികം!
28 നിങ്ങള െട സകലേഗാ്രതങ്ങളിെലയും
േനതാക്കന്മാെരയും ഉേദ്യാഗസ്ഥെരയും
എെന്റ അടുക്കൽ വിളിച്ച കൂട്ട ക. ഞാൻ
ഈ വചനങ്ങൾ അവർ േകൾേക്കണ്ടതിനു
്രപസ്താവിക്കും, അവർക്കുേനേര സാക്ഷിയായി
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ആകാശെത്തയുംഭൂമിെയയുംവിളിക്കും. 29എെന്റ
മരണേശഷം, നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും വഷളത്തം
്രപവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള വഴി വിട്ട മാറുകയും െചയ്യ െമന്ന്
എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായതു ്രപവർത്തിച്ച്
നിങ്ങള െട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾെകാണ്ട്
അവിടെത്ത േകാപിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഭാവിയിൽഅത്യാഹിതം നിങ്ങള െടേമൽവരും.”
േമാശയുെട ഗീതം

30 ആദിേയാടന്തം േമാശ ഈ ഗാനത്തിെല
വചനങ്ങൾ ഇ്രസാേയലിെന്റ സകലസഭയും
േകൾക്കത്തക്കവിധം െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ച .

32
1ആകാശേമ, ്രശദ്ധിക്കുക,ഞാൻസംസാരിക്കാം;
ഭൂമിേയ, എെന്റ അധരത്തിെല വചനങ്ങൾ
്രശവിക്കുക.

2എെന്റഉപേദശം മഴേപാെലവർഷിക്കെട്ട,
എെന്റ വചനങ്ങൾ മഞ്ഞുേപാെല
െപാഴിയെട്ട,

ഇളം പുല്ലിേന്മൽചാറ്റൽമഴേപാെല,
തളിർെചടികളിൽ മാരിേപാെല.

3ഞാൻയേഹാവയുെട നാമം േഘാഷിക്കും.
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വെത്ത
പുകഴ്ത്തുക!

4 അവിടന്ന് പാറയാകുന്നു, അവിടെത്ത
്രപവൃത്തികൾതികവുള്ളവയും,
അവിടെത്തഎല്ലാവഴികള ംനീതിയുള്ളവയും
ആകുന്നു.
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അവിടന്ന് തിന്മ ്രപവർത്തിക്കാത്തവിശ്വസ്തനായ
ൈദവംആകുന്നു,
അവിടന്ന് സത്യസന്ധനും നീതിമാനും
ആകുന്നു.

5 അവിടെത്ത ജനം അവിടേത്തെക്കതിേര
വഷളത്തം ്രപവർത്തിച്ച ;
കാരണംഅവർഅവിടെത്തമക്കളല്ല;
അവർ കാപട്യവും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞ
നിർലജ്ജരായതലമുറയാണ.്

6ബുദ്ധിയില്ലാത്തേഭാഷേര,
ഇങ്ങെനേയാ നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്കു
്രപതിഫലം െകാടുക്കുന്നത?്

അവിടന്നേല്ലാനിെന്റപിതാവും നിെന്റ ്രസഷ്ടാവും;
നിെന്ന സൃഷ്ടിച്ചതും െമനഞ്ഞതും
അവിടന്നല്ലേയാ?

7പൂർവകാലങ്ങെളഓർക്കുക;
പിൻതലമുറകള െട സംവത്സരങ്ങെള
ചിന്തിക്കുക.

നിെന്റ പിതാവിേനാടു േചാദിക്കുക, അവൻ
നിേന്നാടു പറയും,
നിെന്റ േഗാ്രതത്തലവന്മാേരാടു േചാദിക്കുക,
അവർനിേന്നാടു വിശദീകരിക്കും.

8 പരേമാന്നതൻ ജനതകൾക്ക് അവരുെട ഓഹരി
നൽകിയേപ്പാൾ,
അവിടന്ന് മനുഷ്യവർഗെത്ത
േവർതിരിച്ചേപ്പാൾ,

ഇ്രസാേയൽമക്കള െടഎണ്ണംഅനുസരിച്ച്
അവിടന്ന് ജനസമൂഹങ്ങൾക്ക് അതിർത്തി
നിശ്ചയിച്ച .
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9യേഹാവയുെടഓഹരിേയാഅവിടെത്തജനം,
യാേക്കാബ്അവിടേത്തക്ക് േവർതിരിക്കെപ്പട്ട
ഓഹരി.

10അവിടന്ന് മരുഭൂമിയിൽഅവെനകെണ്ടത്തി,
വന്ധ്യമായതും ഓരിേകൾക്കുന്നതുമായ
ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽത്തെന്ന.

അവിടന്ന് അവെന രക്ഷിക്കുകയും
പരിപാലിക്കുകയും െചയ്തു,
അവിടന്ന് അവെന കൺമണിേപാെല
കാത്തുസൂക്ഷിച്ച .

11ഒരു കഴുകൻതെന്റകൂടിളക്കി
കുഞ്ഞുങ്ങള െടേമൽവട്ടമിട്ട പറക്കുകയും

ചിറകുവിരിച്ച്അവെയ ഉയർത്തുകയും
ചിറകിൽ അവെയ സുരക്ഷിതമായി
വഹിക്കുകയും െചയ്യന്നതുേപാെല.

12യേഹാവഏകനായിഅവെനനയിച്ച ,
ഒരു അന്യേദവനും അവേനാെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

13 േദശത്തിെന്റ ഉന്നതങ്ങളിൽഅവിടന്ന് അവെന
സഞ്ചരിക്കുമാറാക്കി,
വയലിെല സമൃദ്ധിെകാണ്ട് അവെന
പരിേപാഷിപ്പിച്ച .

അവിടന്ന് അവെന പാറയിൽനിന്നുള്ള
േതൻെകാണ്ടും
തീക്കല്ലിൽനിന്നുള്ള എണ്ണെകാണ്ടും
േപാഷിപ്പിച്ച .

14 കന്നുകാലികള െടയും ആട്ടിൻപറ്റത്തിെന്റയും
െവണ്ണയും പാലും,
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ആടുകള െടയും േകാലാടുകള െടയും
മാംസവും,

ബാശാനിെലവിശിഷ്ടആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും
േനർത്ത േഗാതമ്പിൻ കാമ്പിെനയും അവനു
െകാടുത്തു.

മുന്തിരിയുെട രക്തമായവീഞ്ഞുനീ കുടിച്ച .

15െയശൂരൂൻ*തടിച്ച െകാഴുത്തു,കാൽകുടഞ്ഞു,
അവൻെകാഴുത്തുതടിച്ച , മിനുമിനുത്തു.

തെന്നസൃഷ്ടിച്ചൈദവെത്തഅവൻഉേപക്ഷിച്ച ,
അവെന്റരക്ഷയുെടപാറെയതള്ളിക്കളഞ്ഞു.

16 അന്യൈദവങ്ങളാൽ അവർ അവിടെത്ത
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനാക്കി.
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങളാൽ അവർ അവിടെത്ത
്രപേകാപിപ്പിച്ച ,

17 ൈദവമല്ലാത്ത ഭൂതങ്ങൾക്ക് അവർ ബലി
അർപ്പിച്ച —
അവർഅറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തഅന്യേദവന്മാർക്ക്,
അടുത്തകാലത്തു പുതുതായി ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട
േദവന്മാർക്ക,്
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ ഭയെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത
അന്യേദവന്മാർക്കുതെന്ന.

18നിെന്നജനിപ്പിച്ച പാറെയനീ ഉേപക്ഷിച്ച ,
നിനക്കു ജന്മംനൽകിയ ൈദവെത്ത നീ
മറന്നുകളഞ്ഞു.

19യേഹാവഅതുകണ്ടു,അവെര ഉേപക്ഷിച്ച .
കാരണം അവെന്റ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും
അവിടെത്ത ്രപേകാപിപ്പിച്ച .

* 32:15 നീതിനിഷ്ഠർഎന്നർഥം.അതായത്,ഇ്രസാേയൽ.
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20അവിടന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു: “എെന്റമുഖംഞാൻ
അവർക്കു മറയ്ക്കും,
അവരുെട അന്ത്യം എന്താകുെമന്നു ഞാൻ
കാണും.

അവർമത്സരികളായതലമുറയേല്ലാ,
അവിശ്വസ്തസന്തതികൾതെന്ന.

21 ൈദവമല്ലാത്തവെയെക്കാണ്ട് അവർ എെന്ന
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനാക്കി,
അവരുെട മിഥ്യാമൂർത്തികെളെക്കാണ്ട്
എെന്നേകാപിപ്പിച്ച .

ജനമല്ലാത്തവെരെക്കാണ്ടു ഞാൻ അവെര
അസൂയയുള്ളവരാക്കും.
തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു ജനതെയെക്കാണ്ടു
ഞാൻഅവെര ്രപേകാപിപ്പിക്കും.

22എെന്റ േകാപത്താൽഅഗ്നിജ്വലിച്ച ,
അതു പാതാളത്തിെന്റ അടിത്തട്ട വെര
കത്തും.

അതു ഭൂമിെയയും അതിെല െകായ്ത്തുകെളയും
ദഹിപ്പിക്കും.
അതു പർവതങ്ങള െട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
കത്തിക്കും.

23 “ഞാൻ അത്യാഹിതങ്ങൾ അവരുെടേമൽ
കുന്നുകൂട്ട ം,
അവർെക്കതിേര എെന്റ അസ്്രതങ്ങൾ
െതാടുത്തുവിടും.

24 ഞാൻ അവർെക്കതിേര കഠിനക്ഷാമം
അയയ്ക്കും,
ദഹിപ്പിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയും
മാരകവ്യാധിയുംഅയയ്ക്കും.



ആവർത്തനം 32:25 cxli ആവർത്തനം 32:30

ഞാൻ വന്യമൃഗങ്ങള െട പല്ല് അവർെക്കതിേര
അയയ്ക്കും;
െപാടിയിൽഇഴയുന്നസർപ്പങ്ങള െട വിഷവും
അയയ്ക്കും.

25 െതരുവിൽെവച്ച് വാൾ അവെര
മക്കളില്ലാത്തവരാക്കും,
അവരുെട വീടുകളിൽ ഭീതിആവസിക്കും.

യുവാക്കള ംയുവതികള ം നശിക്കും.
ശിശുക്കള ം നരച്ചവരും നശിക്കും.

26ഞാൻഅവെരചിതറിക്കുെമന്നും
മനുഷ്യകുലത്തിൽനിന്ന് അവരുെട സ്മരണ
മായിക്കുംഎന്നുംഞാൻപറഞ്ഞു.

27എന്നാൽ,ശ്രതുക്കള െട ്രപേകാപനെത്തഞാൻ
ഭയെപ്പട്ട ,
അവരുെട എതിരാളികൾ െതറ്റിദ്ധരിച്ച്
ഇ്രപകാരം പറയുമായിരിക്കും,

‘ഞങ്ങള െടകരം വിജയിച്ച ;
യേഹാവയല്ലഇെതല്ലാം ്രപവർത്തിച്ചത.്’ ”

28അവർബുദ്ധിയില്ലാത്തജനം,
അവർക്കുവിേവചനശക്തിയില്ല.

29 അവർ വിേവകികളായിരുെന്നങ്കിൽ ഇതു
്രഗഹിക്കുമായിരുന്നു,
അവരുെട അന്ത്യം എന്താകുെമന്നു
വിേവചിക്കുമായിരുന്നു.

30അവരുെട പാറഅവെരവിറ്റ കളയുകയും
യേഹാവ അവെര ഉേപക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യാതിരുെന്നങ്കിൽ,

ഒരുവൻആയിരെത്തയും
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ഇരുവർ പതിനായിരെത്തയും എങ്ങെന
ഓടിക്കുമായിരുന്നു?

31അവരുെട പാറ നമ്മുെട പാറേപാെലഅല്ല
എന്നു നമ്മുെട ശ്രതുക്കൾേപാലും
സമ്മതിക്കുന്നു.

32 അവരുെട മുന്തിരി െസാേദാമിെല
മുന്തിരിയിൽനിന്നും
െഗാേമാറായിെലവയലുകളിൽനിന്നുമുള്ളതാകുന്നു.

അവരുെട മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളിൽ വിഷം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവരുെട മുന്തിരിക്കുലകൾ
കയ ്പുള്ളതാകുന്നു.

33അവരുെട വീഞ്ഞ്സർപ്പത്തിെന്റവിഷം;
മൂർഖെന്റമാരകവിഷംതെന്ന.

34 “ഇത്എെന്റപക്കൽസംഭരിക്കുകയും
എെന്റ കലവറകളിൽ മു്രദെവച്ച
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയുമേല്ല?

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
35 ഞാനാണ് ്രപതികാരംെചയ്യന്നവൻ; ഞാൻ

പകരംവീട്ട ം.
തക്കസമയത്ത്അവരുെടകാൽവഴുതും,

അവരുെടഅനർഥകാലംസമീപമായിരിക്കുന്നു,
അവരുെട നാശം ക്ഷണത്തിൽ
അവരുെടേമൽപതിക്കുന്നു.”

36അവരുെടശക്തിക്ഷയിച്ചിരിക്കുെന്നന്നും
അടിമേയാ സ്വത്രന്തേനാ ആരുംതെന്ന
അവേശഷിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും അവിടന്ന്
കാണുേമ്പാൾ,
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യേഹാവതെന്റജനെത്തകുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയും
തെന്റ േസവകേരാട് അനുകമ്പേതാന്നുകയും
െചയ്യ ം.

37 അവിടന്ന് ഇ്രപകാരം പറയും: “അവരുെട
േദവന്മാർ,
അവർഅഭയംകെണ്ടത്തിയപാറ,

38അവരുെടബലിേമദസ്സ ഭുജിച്ച േദവന്മാർ,
അവരുെട പാനീയയാഗത്തിെന്റ
വീഞ്ഞുകുടിച്ചവർ,എവിെട?

അവർഎഴുേന്നറ്റ നിങ്ങെളസഹായിക്കെട്ട!
അവർനിങ്ങൾക്ക്അഭയം നൽകെട്ട!

39 “ഇതാ ഞാൻ, ഞാൻതെന്നയാകുന്നു ൈദവം
എന്ന് ഇേപ്പാൾകണ്ടുെകാൾക!
ഞാനല്ലാെത മെറ്റാരുൈദവമില്ല.

ഞാൻെകാല്ല ന്നു,ഞാൻജീവിപ്പിക്കുന്നു,
ഞാൻ മുറിെപ്പടുത്തുന്നു, ഞാൻ
സൗഖ്യമാക്കുന്നു,
എെന്റ കരത്തിൽനിന്നു വിടുവിക്കാൻ
ആർക്കുംകഴിയുകയില്ല.

40 എെന്റ കരം സ്വർഗത്തിേലക്കുയർത്തി ഞാൻ
്രപഖ്യാപിക്കുന്നു:
എേന്നക്കും ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ
ശപഥംെചയ്യന്നു,

41എെന്റമിന്നുന്നവാളിനുഞാൻ മൂർച്ചകൂട്ടി,
ന്യായവിധി ൈകകളിൽ എടുക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ,

എെന്റ എതിരാളികേളാടു ഞാൻ
്രപതികാരംെചയ്യ ം
എെന്ന െവറുക്കുന്നവേരാടു
പകരംേചാദിക്കും.
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42 എെന്റ അമ്പുകെള ഞാൻ രക്തം കുടിപ്പിച്ച്
ലഹരിപിടിപ്പിക്കും,
എെന്റവാൾ മാംസം െവട്ടിവിഴുങ്ങും;

െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെടയുംഅടിമകള െടയും രക്തം,
ശ്രതുനായകന്മാരുെടശിരസ്സ കൾതെന്ന.”

43 ജനതകേള, അവിടെത്ത ജനേത്താെടാപ്പം
ആനന്ദിക്കുക.
അവിടെത്ത ദാസന്മാരുെട രക്തത്തിന്
അവിടന്ന് പകരംേചാദിക്കും.

അവിടെത്ത ശ്രതുക്കേളാട് അവിടന്ന്
്രപതികാരംെചയ്യ ം;
അവിടെത്ത ജനത്തിനും േദശത്തിനും
്രപായശ്ചിത്തംവരുത്തും.

44 േമാശ നൂെന്റ മകനായ േയാശുവേയാെടാപ്പം†
വന്ന്ഈ ഗാനത്തിെന്റ വചനങ്ങൾഎല്ലാ ജനവും
േകൾെക്കഉരുവിട്ട . 45േമാശഈവചനങ്ങെളല്ലാം
ഇ്രസാേയലിേനാടു െചാല്ലിത്തീർന്നേശഷം
അേദ്ദഹം അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
46 “ഈ ന്യായ്രപമാണത്തിെല വചനങ്ങെളല്ലാം
്രശദ്ധേയാെടഅനുസരിക്കാൻനിങ്ങൾനിങ്ങള െട
മക്കേളാടു കൽപ്പിേക്കണ്ടതിന് ഇന്നു ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു ്രപസ്താവിച്ച സകലവചനങ്ങള ം
ഹൃദയത്തിൽ സം്രഗഹിക്കുക. 47 ഇവ
നിങ്ങൾക്കു േകവലം വ്യർഥമായ കാര്യങ്ങളല്ല—
അവ നിങ്ങള െട ജീവൻ ആകുന്നു. നിങ്ങൾ
അവകാശമാക്കാൻ േയാർദാൻ കടന്നുെചല്ല ന്ന

† 32:44 മൂ.ഭാ. േഹാേശയാ, േയാശുവഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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േദശത്ത് നിങ്ങൾ ഇവയാൽ ദീർഘായുേസ്സാെട
ഇരിക്കും.”

േമാശ െനേബാ മലമുകളിേലക്ക്
48 ആ ദിവസംതെന്ന യേഹാവ േമാശേയാടു
കൽപ്പിച്ച : 49 “െയരീേഹാവിെനതിേര
േമാവാബ് േദശത്തുള്ള അബാരീം
പർവതത്തിെല െനേബാമലയിേലക്കു കയറി,
ഞാൻ ഇ്രസാേയൽജനത്തിന് അവരുെട
അവകാശമായി നൽകുന്ന േദശമായ കനാൻ
കണ്ടുെകാൾക. 50 നിെന്റ സേഹാദരനായ
അഹേരാൻ േഹാർ പർവതത്തിൽെവച്ച
മരിച്ച തെന്റ ജനേത്താടു േചർന്നതുേപാെല
നീ കയറുന്ന പർവതത്തിൽെവച്ച
നീയും മരിച്ച് നിെന്റ ജനേത്താടു േചരും.
51 സീൻമരുഭൂമിയിൽ കാേദശ്പട്ടണത്തിെല
െമരീബാ ജലാശയത്തിനരികിൽെവച്ച്
ഇ്രസാേയല്യരുെടമുമ്പാെക നിങ്ങൾ രണ്ടുേപരും
എേന്നാടു വിശ്വസ്തരാകാതിരുന്നതുെകാണ്ടും
ഇ്രസാേയൽജനത്തിെന്റമേധ്യഎെന്റവിശുദ്ധിെയ
ആദരിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടുമാണിത.്
52 അതുെകാണ്ട് നീ ദൂരത്തുനിന്ന് ആ േദശം
കാണും. പേക്ഷ ഇ്രസാേയൽജനതയ്ക്കു ഞാൻ
നൽകുന്ന േദശത്ത് നീ ്രപേവശിക്കുകയില്ല.”

33
േമാശഇ്രസാേയൽമക്കെളഅനു്രഗഹിക്കുന്നു

1 ൈദവപുരുഷനായ േമാശ തെന്റ
മരണത്തിനുമുമ്പ് ഇ്രസാേയൽമക്കെള ഇ്രപകാരം
അനു്രഗഹിച്ച . 2അേദ്ദഹംപറഞ്ഞു:
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“യേഹാവസീനായിൽനിന്ന് വന്നു,
േസയീരിൽനിന്ന്അവരുെടേമൽ ഉദിച്ച ;
പാരാൻപർവതത്തിൽനിന്ന് അവിടന്നു
്രപകാശിച്ച .

െതക്കുനിന്ന,്അവിടെത്തപർവതചരിവുകളിൽനിന്ന,്*
ലേക്ഷാപലക്ഷം വിശുദ്ധരുമായി അവിടന്നു
വന്നു.

3 അങ്ങു നിശ്ചയമായും തെന്റ ജനെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നു;
അവിടെത്ത സകലവിശുദ്ധരും അങ്ങയുെട
കരവലയത്തിൽഇരിക്കുന്നു.

അവർ എല്ലാവരും അങ്ങയുെട പാദത്തിൽ
കുമ്പിടുന്നു,
അങ്ങയിൽനിന്ന് അവർ ഉപേദശം
സ്വീകരിക്കുന്നു,

4യാേക്കാബിെന്റസഭയുെടഅവകാശമായി,
േമാശനമുക്കു നൽകിയനിയമംതെന്ന.

5ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങേളാടുകൂെട
ജനത്തിെന്റനായകന്മാർഒന്നിച്ച കൂടിയേപ്പാൾ
അങ്ങ് െയശൂരൂന് രാജാവായിരുന്നു.

6 “രൂേബൻമരിക്കാെതജീവിച്ചിരിക്കെട്ട,
അവെന്റപുരുഷന്മാർകുറയാതിരിക്കെട്ട.”

7 അേദ്ദഹം െയഹൂദെയക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു:
“യേഹാേവ, െയഹൂദയുെട നിലവിളി

േകൾക്കണേമ;
അവെന തെന്റ ജനത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവരണേമ.

* 33:2 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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അവൻ സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ അവനുേവണ്ടി
െപാരുതുന്നു;
അവെന്റ ശ്രതുക്കൾെക്കതിേര
സഹായമായിരിക്കണേമ.”

8 േലവിെയക്കുറിച്ച്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“അങ്ങയുെടതുമ്മീമുംഊറീമും
അങ്ങയുെട ഭക്തേനാടുകൂെട ഉണ്ട്.

അവിടന്ന്അവെന മസ്സായിൽെവച്ച പരീക്ഷിച്ച ;
െമരീബയിെല ജലാശയത്തിനരികിൽെവച്ച്
അങ്ങ്അവേനാടു െപാരുതി.

9അവൻതെന്റമാതാപിതാക്കെളക്കുറിച്ച,്
‘ഞാൻഅവെരഅറിയുന്നില്ല’എന്നുപറഞ്ഞു.

അവൻതെന്റസേഹാദരന്മാെരഅംഗീകരിച്ചില്ല,
തെന്റമക്കെളസ്വീകരിച്ച മില്ല,

എന്നാൽഅവൻഅങ്ങയുെട വചനംകാത്തു,
അങ്ങയുെട ഉടമ്പടിസൂക്ഷിച്ച .

10 അവൻ അങ്ങയുെട ്രപമാണങ്ങൾ
യാേക്കാബിെനയും
അങ്ങയുെട നിയമം ഇ്രസാേയലിെനയും
ഉപേദശിക്കുന്നു.

അവൻഅങ്ങയുെടമുമ്പാെകസുഗന്ധധൂപവും
അങ്ങയുെട യാഗപീഠത്തിൽ സമ്പൂർണ
േഹാമയാഗവുംഅർപ്പിക്കുന്നു.

11 യേഹാേവ, അവെന്റ ശു്രശൂഷകെള
അനു്രഗഹിക്കണേമ,
അവെന്റ ൈകകള െട ്രപവൃത്തികളിൽ
്രപസാദിക്കണേമ.

അവെന എതിർക്കുന്ന ശ്രതുക്കൾ ഇനി
എഴുേന്നൽക്കാതവണ്ണം
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അവരുെട അരെക്കട്ട കെള നീ
തകർത്തുകളയണേമ.”

12െബന്യാമീെനക്കുറിച്ച്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“യേഹാവയ്ക്കു ്രപിയനായവൻ അങ്ങയിൽ

സുരക്ഷിതനായിരിക്കെട്ട,
ദിവസംമുഴുവനും അവിടന്ന് അവെന
പരിപാലിക്കുന്നു,
യേഹാവ സ്േനഹിക്കുന്നവൻ അവിടെത്ത
േതാള കളിൽവി്രശമിക്കുന്നു.”

13 േയാേസഫിെനക്കുറിച്ച്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“അവെന്റ േദശം യേഹാവയാൽ

അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുന്നു,
മുകളിൽ സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ള വിശിഷ്ട
മഞ്ഞുെകാണ്ടും
താേഴഅഗാധതയിെലജലംെകാണ്ടും;

14 സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള വിശിഷ്ട
ഫലങ്ങൾെകാണ്ടും
ച്രന്ദനിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന
േ്രശഷ്ഠഫലങ്ങൾെകാണ്ടും;

15പുരാതനപർവതങ്ങള െടവിശിഷ്ടദാനങ്ങൾെകാണ്ടും
ശാശ്വതൈശലങ്ങള െടഫലസമൃദ്ധിെകാണ്ടും;

16 ഭൂമിയിെല ഉത്തമവസ്തുക്കൾെകാണ്ടും
അതിെന്റസമൃദ്ധിെകാണ്ടും
കത്തുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിൽ വസിച്ചവെന്റ
അനു്രഗഹത്താലും

സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ ്രപഭുവായ
േയാേസഫിെന്റശിരസ്സിെലകിരീടത്തിൽ,
ഈഅനു്രഗഹങ്ങെളല്ലാം വന്നുഭവിക്കെട്ട.

17 ്രപതാപത്തിൽ അവൻ കടിഞ്ഞൂൽ
കാട്ട കാളെയേപ്പാെലയാണ്;
അവെന്റെകാമ്പുകൾകാട്ട േപാത്തിൻെകാമ്പുകളാകുന്നു.
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അവെകാണ്ട്അവൻജനതകെള,
ഭൂമിയുെട അതിരുകളിൽ ഉള്ളവെരേപ്പാലും
െവട്ടിഓടിച്ച കളയും.

എ്രഫയീമിെന്റപതിനായിരങ്ങള ം;
മനെശ്ശയുെട ആയിരങ്ങള ം
അങ്ങെനതെന്ന.”

18െസബൂലൂെനക്കുറിച്ച്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“െസബൂലൂേന,നിെന്റസഞ്ചാരങ്ങളിലും
യിസ്സാഖാേര, നീ നിെന്റ കൂടാരങ്ങളിലും
ആനന്ദിക്കുക.

19അവർജനതകെളപർവതത്തിൽവിളിച്ച കൂട്ട ം,
അവിെട നീതിയാഗങ്ങൾഅർപ്പിക്കും;

സമു്രദങ്ങളിെലസമൃദ്ധിയിലും
മണലിെല ഗൂഢനിേക്ഷപങ്ങളിലും അവർ
വിരുെന്നാരുക്കും.”

20ഗാദിെനക്കുറിച്ച്അവൻപറഞ്ഞു:
“ഗാദിെന വിശാലമാക്കുന്നവൻ

അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ!
ഗാദ് സിംഹെത്തേപ്പാെലജീവിക്കുന്നു,
ഭുജവും െനറുകയും പറിച്ച കീറുന്നു.

21 േദശത്തിെന്റ വിശിഷ്ടഭാഗം അവൻ
തനിക്കുേവണ്ടി െതരെഞ്ഞടുത്തു;
നായകരുെട ഓഹരി അവനുേവണ്ടി
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ജനത്തിെന്റതലവന്മാർ ഒന്നിച്ച കൂടിയേപ്പാൾ,
യേഹാവയുെട നീതിയും
ഇ്രസാേയലിെന സംബന്ധിച്ച വിധികള ം
അവൻനടപ്പിലാക്കി.”

22ദാെനക്കുറിച്ച്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“ദാൻബാശാനിൽനിന്നും കുതിച്ച ചാടുന്ന,
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ഒരുസിംഹക്കുട്ടി.”
23നഫ്താലിെയക്കുറിച്ച്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:

“നഫ്താലി യേഹാവയുെട ്രപസാദംെകാണ്ടു
സംതൃപ്തനും
അവിടെത്ത അനു്രഗഹം നിറഞ്ഞവനും
ആകുന്നു;
െതേക്കേദശംമുതൽ കടൽവെര അവൻ
അവകാശമാക്കും.”

24ആേശരിെനക്കുറിച്ച്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“പു്രതന്മാരിൽ ഏറ്റവും അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ

ആേശർആകുന്നു;
അവൻ സേഹാദരന്മാർക്കു
്രപിയനായിരിക്കെട്ട,
അവൻതെന്റപാദങ്ങൾഎണ്ണയിൽമുക്കെട്ട.

25 നിെന്റ ഓടാമ്പലുകൾ ഇരുമ്പും െവങ്കലവും
ആയിരിക്കും;
നിെന്റശക്തിനിെന്റ ദിനങ്ങൾക്കുതുല്യം.

26 “െയശൂരൂെന്റൈദവെത്തേപ്പാെലആരുമില്ല,
നിെന്റ സഹായത്തിനായി അവിടന്നു തെന്റ
മഹിമയിൽ
േമഘാരൂഢനായി വരുന്നു,

27നിത്യനായൈദവം നിെന്റസേങ്കതമാകുന്നു,
കീേഴശാശ്വതഭുജങ്ങളണ്ട.്

ശ്രതുക്കെളനിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് തുരത്തി,
‘അവെര സംഹരിക്കുക!’ എന്ന് അവിടന്നു
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

28ധാന്യവും പുതുവീഞ്ഞുമുള്ള േദശത്ത്,
അങ്ങെനഇ്രസാേയൽനിർഭയമായും

യാേക്കാബ്സുരക്ഷിതമായും വസിക്കുന്നു,
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അവിെടആകാശം മഞ്ഞുെപാഴിക്കും.
29ഇ്രസാേയേല,നീഅനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ!
നിെന്നേപ്പാെല
യേഹാവയാൽരക്ഷിക്കെപ്പട്ടജനംഏതുള്ള ?

അവിടന്നു നിെന്റപരിചയുംസഹായകനും
നിെന്റ മഹിമയുെട വാള ംആകുന്നു.

നിെന്റശ്രതുക്കൾനിെന്റ മുമ്പിൽകീഴടങ്ങും,
നീ അവരുെട ഉന്നതസ്ഥലങ്ങൾ
ചവിട്ടിെമതിക്കും.”

34
േമാശയുെട മരണം

1 അതിനുേശഷം േമാശ േമാവാബ്
സമതലത്തിൽനിന്ന് െയരീേഹാവിെനതിേരയുള്ള
െനേബാ പർവതത്തിെല പിസ്ഗായുെട
മുകളിൽ കയറി. യേഹാവ അവിെടെവച്ച്
ഗിെലയാദുമുതൽദാൻവെരയും 2നഫ്താലിേദശം
മുഴുവനും മനെശ്ശയുെടയും എ്രഫയീമിെന്റയും
അതിർത്തിയും പടിഞ്ഞാറ് െമഡിറ്റേറനിയൻ
കടൽവെരയുള്ള െയഹൂദാേദശം മുഴുവനും
3 െതേക്കേദശവും ഈന്തപ്പനകള െട നഗരമായ
െയരീേഹാമുതൽ േസാവാർവെരയുള്ള
താഴ്വരകളിെല എല്ലാ േമഖലകള ം കാണിച്ച .
4 അതിനുേശഷം യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താടു
കൽപ്പിച്ച : “ ‘ഞാൻ നിെന്റ സന്തതികൾക്ക്
ഇതു നൽകും’ എന്ന് അ്രബാഹാമിേനാടും
യിസ്ഹാക്കിേനാടും യാേക്കാബിേനാടും
ശപഥത്താൽ വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശം
ഇതാകുന്നു. ഇതു നിെന്റ കണ്ണാെല കാണാൻ
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ഞാൻ നിെന്നഅനുവദിച്ച ,എന്നാൽ നീ അവിെട
്രപേവശിക്കുകയില്ല.”

5 യേഹാവ പറഞ്ഞതുേപാെല യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാശ അവിെട േമാവാബിൽെവച്ച
മരിച്ച . 6യേഹാവഅവെന േമാവാബിൽ േബത്-
െപേയാരിന്ന് എതിർവശത്തുള്ള താഴ്വരയിൽ
സംസ്കരിച്ച , എന്നാൽ ഇന്നുവെര അേദ്ദഹെത്ത
സംസ്കരിച്ച സ്ഥലം ആരും അറിയുന്നില്ല.
7 േമാശ മരിക്കുേമ്പാൾ നൂറ്റിയിരുപതു
വയസ്സണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കണ്ണ മങ്ങുകേയാ ബലം ക്ഷയിക്കുകേയാ
െചയ്തിരുന്നില്ല. 8 ഇ്രസാേയല്യർ േമാശെയ
ഓർത്ത് േമാവാബ് സമതലത്തിൽ മുപ്പതുദിവസം
വിലപിച്ച .അങ്ങെനവിലാപകാലംഅവസാനിച്ച .

9 നൂെന്റ മകനായ േയാശുവെയ േമാശ
ൈകെവച്ച് അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം ജ്ഞാനപൂർണനായിത്തീർന്നു.*
ഇ്രസാേയൽജനം അേദ്ദഹെത്ത ്രശദ്ധിക്കുകയും
യേഹാവ േമാശേയാടു കൽപ്പിച്ചത്
അനുസരിക്കുകയും െചയ്തു.

10 യേഹാവ മുഖാമുഖമായി സംസാരിച്ച
ഒരു ്രപവാചകനും േമാശയ്ക്കുേശഷം
ഇ്രസാേയലിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 11 യേഹാവ
അേദ്ദഹെത്ത ഈജിപ്റ്റിൽ ഫറേവാെന്റയും
അയാള െട സകല ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെടയും
േദശെത്ത സകലനിവാസികള െടയും മുന്നിൽ
ചിഹ്നങ്ങള ം അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിക്കാനായി
നിേയാഗിച്ചയച്ച . 12 എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യരും

* 34:9 അഥവാ,ആത്മാവിൽനിറഞ്ഞു.
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കാൺെക േമാശ ്രപദർശിപ്പിച്ചഅത്യന്തശക്തിയും
അേദ്ദഹം ്രപവർത്തിച്ച വിസ്മയാവഹമായ
കാര്യങ്ങള ംേപാെല േവെറാന്നും മറ്റാരും
െചയ്തിട്ടില്ല.
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