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உபாகமம்

இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம் ேமாேச ேபசுதல்
௧ இது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு

ேமாேச அறவத்தச் ெசய்த . ேயார்தான்
நத க்குக் க ழக்கல் உள்ள பாைலவனத்தன்
பள்ளத் தாக்கல் அவர்கள் இருந்தெபாழுது,
ேமாேச அவர்களிடம் ெசான்னான்.
அப்பகுத சூப்புக்கு எத ராகவும், பாரான்
பாைலவனத்தற்கும் ேதாப்ேபல், லாபான்,
ஆஸேராத், த சாகாப் ஆகய நகரங்களுக்கு
இைடயலும்இருந்தது.
௨ ஓேரப் மைலயலிருந்து (சீனாய்) ேசயீர்

குன்றுகள் வழியாக காேதஸ்பர்ேனயாவுக்கு
பயணம் ெசய்வதற்கு பத ேனாரு நாட்கள்
ஆகும். ௩ஆனால் எக ப்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்ட
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நாற்பதாண்டுகள்
கழிந்தபன்னேர இவ்வ டத்ைத அைடந்தனர்.
நாற்பதாவது ஆண்டின் பத ேனாராவது
மாதத்தன் முதல் நாளன்று, ேமாேச அந்த
ஜனங்களிடம் ேபசனான். அவர்களிடம்
கூறுமாறு ேதவன் கட்டைளய ட்ட
எல்லாவற்ைறயும் ேமாேச எடுத்துச்
ெசான்னான். ௪ கர்த்தர் சீேகாைனயும்
ஓைகயும் ெவற்ற க்ெகாண்ட பன்னர் இது
நடந்தது. (எஸ்பானில் வச த்த சீேகான்
எேமாரியரின் அரசன். பாசான் மன்னனாகய
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ஓக், அஸ்தேராத்தலும் எத ேரயலும்
வச த்தான்.) ௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேயார்தான் நத க்குக் க ழக்ேக ேமாவாப்
நலப்பகுதயல் இருந்தெபாழுது, ேதவன்
கட்டைளய ட்டவற்ைற ேமாேச அவர்களுக்கு
வளக்கமாக எடுத்துச்ெசான்னான். ேமாேச,
௬ “நமது ேதவனாகய கர்த்தர் ஓேரப்

மைலயல் (சீனாய்) நம்மிடம் ேபசனார்.
ேதவன் ெசான்னது என்னெவன்றால்:
‘நீங்கள் நீண்டகாலம் இம்மைலயல்
தங்கயருந்ததுேபாதும். ௭ எேமாரிய
ஜனங்கள் வாழும் மைல நாட்டிற்கும்,
அைதச் சுற்றயுள்ள எல்லா இடங்களுக்கும்
ெசல்லுங்கள். ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு,
மைலநாடு, ேமற்குச்சரிவுகள், யூேதயாவன்
ெதற்கலுள்ள ெநேகவ் (பாைலவனப்
பகுத ) மற்றும் கடற்கைரப் பகுத க்கும்
ெசல்லுங்கள். கானான் நலப்பகுத
மற்றும் லீபேனான் ஆகயவற்றன்
வழியாக ெபரும் நதயான ஐப ராத்து
வைரக்கும் ெசல்லுங்கள். ௮ அந்நலத்ைத
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேறன்.
ெசன்று எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அந்நலத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக உங்கள் முற்ப தாக்களான
ஆப ரகாம், ஈசாக்கு மற்றும் யாக்ேகாபு
ஆக ேயாருக்கு நான் வாக்களித்ேதன்.
அந்நலத்ைத அவர்களுக்கும் அவர்களது
சந்ததயனருக்கும் ெகாடுப்பதாக நான்
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வாக்களித்ேதன்’ ” என்றார்.

ேமாேச தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
௯ ேமாேச, “அந்த நாட்களில் நான்

ஒருவனாக உங்கைள கவனித்துக்ெகாள்ள
இயலாது. ௧௦இப்ெபாழுது, உங்களிடம் பலர்
இருக்க றீர்கள்! உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
ேமலும் பலைர ேசர்த்துள்ளார். ஆகேவ
வானத்தலுள்ள நட்சத்த ரங்கைளப்ேபால்
நீங்கள்எண்ணிக்ைகயல்ெபருகயுள்ளீர்கள்!
௧௧ உங்கள் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய கர்த்தர், உங்கைள
இப்ெபாழுதுள்ளைதப் ேபால 1,000
மடங்கு எண்ணிக்ைகயல் அதகரிக்கச்
ெசய்யட்டும்! அவர் வாக்களித்தபடி
உங்கைள ஆசீர்வத க்கட்டும்! ௧௨ ஆனால்
உங்கைள கவனித்துக்ெகாள்ளவும், உங்கள்
வாதங்கைளத் தீர்த்து ைவக்கவும், என்
ஒருவனால் முடியவல்ைல. ௧௩ ஆகேவ
‘ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தலிருந்தும்
சலைரத் ேதர்ந்ெதடுங்கள். அவர்கைள
உங்களுக்குத் தைலவர்களாக்குேவன்.
புரிந்துெகாள்ளும் ஆற்றலும் அனுபவமும்
வாய்ந்தஞானவான்கைளத்ேதர்ந்ெதடுங்கள்’
என்றுநான்ெசான்ேனன்.
௧௪ “அதற்கு நீங்கள், ‘நீர் ெசய்யச்ெசான்ன

ெசயல்நல்லெசயல்’ எனகூறனீர்கள்.
௧௫ “ஆகேவஉங்கள்ேகாத்த ரங்களிலிருந்து

நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுத்த அறவும்
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அனுபவமும் நைறந்தவர்கைள உங்கள்
தைலவர்களாக்க ேனன். இப்படியாக,
1,000 ேபர்களுக்குத் தைலவர்கைளயும்,
100 ேபர்களுக்குத் தைலவர்கைளயும்,
50 ேபர்களுக்குத் தைலவர்கைளயும்,
10 ேபர்களுக்குத் தைலவர்கைளயும்,
உங்களுக்கு ஏற்படுத்த ேனன். ேமலும்
உங்கள் ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரங்களுக்கும்
அதகாரிகைளயும்ெகாடுத்ேதன்.
௧௬ “அந்த சமயத்தல் அந்த நீத பத களிடம்,

‘உங்கள் ஜனங்களுக்கு இைடயலான
வாதங்கைளக் ேகளுங்கள். ஒவ்ெவாரு
வழக்க ற்கும் தீர்ப்பளிக்கும்ேபாது
நடுநைலயாக இருங்கள். வழக்கு
இரு இஸ்ரேவலர்களுக்கு இைடயலா
அல்லது ஒரு இஸ்ரேவலனுக்கும் ஒரு
ெவளிநாட்டவனுக்கும் இைடயலா என்பது
முக்கயமல்ல. ஒவ்ெவாரு வழக்குகைளயும்
நடுநைலயுடன் தீர்க்கேவண்டும். ௧௭ நீங்கள்
நயாயம் வழங்கும்ெபாழுது, ஒருவன்
மற்றவைனவட முக்கயத்துவம் வாய்ந்தவன்
என நைனக்கக் கூடாது. நீங்கள்
அைனவைரயும் சமமாகக் கருதேவண்டும்.
நீங்கள் யாருக்கும் பயப்பட ேவண்டாம்,
ஏெனனில் உங்கள் தீர்ப்பு ேதவனுைடயது.
ஆனால் கடினமான வழக்காயருந்தால்,
என்னிடம் அவ்வழக்ைகக் ெகாண்டு
வாருங்கள். நான் நயாயம் வழங்குக ேறன்’
என்று கூறேனன். ௧௮ அேத சமயம், நீங்கள்
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ெசய்ய ேவண்டிய மற்ற எல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்குக்கூற ேனன்.

ஒற்றர்கள்கானானுக்குெசல்லுதல்
௧௯ “பன் நாம் நம்முைடய ேதவனாகய

கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்ேதாம். ஓேரப்
மைலைய வ ட்டு (சீனாய்), எேமாரிய
ஜனங்களின் மைலநாட்டிற்குப்
பயணம் ெசய்ேதாம். நீங்கள் கண்ட
ெபரியதும் ெகாடூரமானதுமாகய
பாைலவனத்தன் வழியாகப் பயணம் ெசய்து
காேதஸ்பர்ேனயாைவ அைடந்ேதாம். ௨௦ பன்
நான் உங்களிடம்: ‘நீங்கள் இப்ெபாழுது
எேமாரிய ஜனங்களின் மைலநாட்டிற்கு
வந்துள்ளீர்கள். நமது ேதவனாகய
கர்த்தர் இந்நாட்ைட நமக்குக் ெகாடுப்பார்.
௨௧ அங்ேக ெதரிக றது, பாருங்கள்!
நீங்கள் ேபாய் அப்பூமிைய உங்களுக்குச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளுங்கள்! உங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தர்,
நீங்கள்இைதச்ெசயல்படுத்துமாறுகூறனார்.
எனேவ, பயப்படாதீர்கள், எைதப்பற்றயும்
கவைலப்படாதீர்கள்!’ என்றுகூறேனன்.
௨௨ “ஆனால் நீங்கள் எல்ேலாரும்

என்னிடம் வந்து: ‘அந்த நலத்ைதப்
பார்க்க முதலில் சலைர அனுப்புேவாம்.
அவர்கள் அங்குள்ள வலிைமயுள்ளதும்,
வலிைமயற்றதுமாகய இடங்கைளப்
பார்த்துவர இயலும். பன் அவர்கள் தரும்ப
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வந்து நாம் எந்த வழியாகச் ெசல்லேவண்டும்
என்பைதத் ெதரிவ ப்பார்கள். ேமலும் நாம்
ேபாக ேவண்டிய நகரங்கைளயும் நமக்கு
கூறுவார்கள்’ என்றுெசான்னீர்கள்.
௨௩ “அது நல்ல ேயாசைன என்று

நான் நைனத்ேதன். ஆகேவ ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்தலிருந்தும் ஒவ்ெவாருவராக
ெமாத்தம் பன்னிெரண்டு ேபைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௨௪ பன் அந்த ஆட்கள்
மைல நாட்டிற்கு ஏற ச் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்க ற்கு மட்டும்
ெசன்று அைதச் சுற்ற ப் பார்த்தார்கள்.
௨௫ அங்கருந்து சலவைகப் பழங்கைள
நம்மிடம் ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்து அந்நலப்
பகுதையப் பற்ற நமக்குக் கூறனார்கள்.
அவர்கள், ‘நமது ேதவனாகய கர்த்தர், நமக்கு
நல்லெதாரு நாட்டிைனக் ெகாடுக்க றார்!’
என்றுெசான்னார்கள்.
௨௬ “ஆனால் நீங்கேளா அங்கு

ெசல்ல மறுத்து, உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்தீர்கள். ௨௭ நீங்கள் உங்களது
கூடாரங்களுக்குத் தரும்ப ச்ெசன்று
குைறகூறத்துவங்கனீர்கள். நீங்கள், ‘கர்த்தர்
நம்ைம ெவறுக்கறார்! எேமாரிய ஜனங்கள்
நம்ைம அழிப்பதற்காகேவ அவர் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து நம்ைம ெவளிேயற்றனார்!
௨௮ நாம் இப்ெபாழுது எங்ேக ெசல்லமுடியும்?
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நம் சேகாதரர்கள் (பன்னிரண்டு ஒற்றர்கள்)
நம்ைம பயமுறுத்தவ ட்டார்கள். அவர்கள்,
“அங்குள்ளவர்கள் நம்ைம வ டவும்
பலசாலிகளாகவும், உயரமானவர்களாகவும்
இருக்க றார்கள்! நகரங்கள் ெபரியனவாயும்,
வானுயர்ந்த சுவர்கைளக் ெகாண்டதாயும்
உள்ளன! ேமலும் நாங்கள் இராட்சதர்கைள
அங்ேககண்ேடாம்!” ’ என்றுெசான்னீர்கள்.
௨௯ “ஆகேவ நான் உங்களிடம்: ‘கலக்கம்

அைடயாதீர்கள்! அந்த ஜனங்கைளக்
குறத்துப் பயப்படாதீர்கள்! ௩௦ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்னால்
ெசன்று உங்களுக்காகப் ேபாரிடுவார். அவர்
எக ப்தல் ெசய்தைதப் ேபாலேவ இைதயும்
ெசய்வார், ௩௧ அவர் பாைலவனத்தல்
ெசய்தைதக் கண்டீர்கள். தன் மகைன
ஒருவன் சுமந்து ெசல்வைதப்ேபால, ேதவன்
உங்கைள சுமந்து ெசன்றைதக் கண்டீர்கள்.
கர்த்தர் உங்கைளப் பத்த ரமாக இங்ேக
ெகாண்டுவந்துேசர்த்தார்’ என்றுகூறேனன்.
௩௨ “ஆனாலும் உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தரிடம் நீங்கள் நம்பவல்ைல!
௩௩ உங்கள் பயணத்தன்ேபாது, நீங்கள்
முகாம் அைமக்கத் தகுந்த இடத்ைதத்
ேதட உங்களுக்கு முன்பாகச் ெசன்றார்.
அவர் இரவல் அக்கனியாலும், பகலில்
ேமகத்தலும் உங்களுக்கு வழிகாட்டிச்
ெசன்றார்.
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ஜனங்கள் கானானுக்குள் நுைழயாமல்
தடுக்கப்பட்டது
௩௪ “நீங்கள் கூறயைதக் ேகட்ட

கர்த்தர் ேகாபமைடந்து, ௩௫ ‘இப்ெபாழுது
உயருடனிருக்கும் தீயவர்களாகய உங்களில்
ஒருவரும் நான் உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்த பரிசுத்த பூமிக்குச்
ெசல்லமாட்டீர்கள். ௩௬ எப்புன்ேனயன்
மகனாகய காேலப் மட்டுேம அப்பூமிையக்
காண்பான். காேலப் நடந்து ெசன்ற பூமிைய
அவனுக்கும், அவனது சந்ததயனருக்கும்
வழங்குேவன். ஏெனன்றால் நான்
கட்டைளய ட்டவற்ைற காேலப் மட்டுேம
ெசய்தான்’ என்றுகர்த்தர்கூறனார்.
௩௭ “உங்கள் நமித்தம் என்னிடமும் கர்த்தர்

ேகாபமாயருந்தார். அவர் என்னிடம், ‘ேமாேச
நீயும் அந்நாட்டிற்குள் நுைழய முடியாது.
௩௮ ஆனால் உன் உதவயாளனும், நூனின்
மகனுமாகய ேயாசுவாவும் அந்நாட்டிற்குச்
ெசல்வார்கள். ேயாசுவாைவ ஊக்கப்படுத்து,
ஏெனனில் இஸ்ரேவலர்கள் அந்த நாட்ைட
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள அவன் அவர்கைள
வழிநடத்துவான்’என்றுகூறனார். ௩௯ேமலும்
கர்த்தர் எங்களிடம், ‘உங்கள் குழந்ைதகள்
எத ரிகளால் தூக்க ச் ெசல்லப்படுவார்கள்
என்றுகூறனீர்கள். ஆனால்,அக்குழந்ைதகள்
அந்நாட்டிற்குள் நுைழவார்கள். உங்கள்
தவறுகளுக்காக உங்கள் குழந்ைதகைள
நான் குற்றஞ் ெசால்லமாட்ேடன் ஏெனன்றால்
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நல்லதுெகட்டதுஅறயாதஇளம்பருவத்தனர்
அவர்கள். ஆகேவ அந்த நாட்ைட
நான் அவர்களுக்கு வழங்குக ேறன்.
உங்கள் குழந்ைதகள் அைதத் தமக்குச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள். ௪௦ ஆனால்
நீங்கேளா ெசங்கடலுக்குச் ெசல்லும்
சாைல வழியாகப் பாைலவனத்தற்குத்
தரும்ப ச்ெசல்லேவண்டும்’ என்றுகூறனார்.
௪௧ “பன்னர் நீங்கள், ‘கர்த்தருக்கு எத ராக

நாங்கள் பாவம் ெசய்துவ ட்ேடாம். ஆனால்
இனி ேதவனாகய கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடி
நாங்கள் ெசன்று ேபாராடுேவாம்’ என்று
ெசான்னீர்கள்.

“பன் நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும்
ஆயுதங்கைளத் தரித்துக்ெகாண்டீர்கள்.
மைலேதசத்ைத ெவற்ற ெகாள்வது எளிது
என்று நைனத்தீர்கள். ௪௨ ஆனால்
கர்த்தர் என்னிடம், ‘மைல மீேதற
ேபாராட ேவண்டாெமன்று ஜனங்களிடம்
ெசால். ஏெனன்றால் நான் அவர்களுடன்
இருக்கமாட்ேடன். அவர்கைள எத ரிகள்
ேதாற்கடிப்பார்கள்!’ என்றுகூறனார்.
௪௩ “நான் உங்களிடம் அைத ெசான்ேனன்,

ஆனாலும் நீங்கள் அைதத் ேகட்கவல்ைல.
கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்தீர்கள். உங்கள் சுய வலிைமையப்
பயன்படுத்த எண்ணி, மைல நாட்டிற்கு
ஏற ச் ெசன்றீர்கள். ௪௪ ஆனால் அங்ேக
வச த்துக்ெகாண்டிருந்த எேமாரிய
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ஜனங்கள் உங்கைள எத ர்த்துப் ேபாரிட்டு,
ேதனீக் கூட்டத்ைதப் ேபால அவர்கள்
உங்கைள ேசயீரிலிருந்து ஓர்மா வைரக்கும்
துரத்தயடித்தார்கள், ௪௫ பன், நீங்கள் தரும்ப
வந்து கர்த்தரிடம் உதவ ேகட்டு அழுதீர்கள்.
ஆனால் உங்களுக்குச் ெசவ சாய்க்க ேதவன்
மறுத்தார். ௪௬ எனேவ நீங்கள் காேதசல்
நீண்டகாலம்தங்கயருந்தீர்கள்.

௨
பாைலவனத்தல் இஸ்ரேவலர்

அைலகன்றனர்
௧ “பன் கர்த்தர் என்னிடம் ெசால்லியபடி

நாம் ெசய்ேதாம். ெசங்கடலுக்குச் ெசல்லும்
சாைல வாழியாகப் பாைலவனத்தற்குத்
தரும்ப ச் ெசன்ேறாம். ேசயீர் மைலகைளச்
சுற்ற பல நாட்கள் அைலந்ேதாம். ௨ பன்
கர்த்தர் என்னிடம், ௩ ‘இம்மைலகைளச்
சுற்ற நீங்கள் அைலந்தது ேபாதும்.
வடக்ேக தரும்புங்கள், ௪ ஜனங்களிடம்
இைதச் ெசால்வாயாக: நீங்கள் ேசயீர்
நலப்பகுதையக் கடந்து ெசல்வீர்கள்.
இது ஏசாவன் சந்ததயனரான உங்கள்
உறவனர்களுக்கு உரியது. உங்கைளக்
கண்டு அவர்கள் பயப்படுவார்கள். மிகுந்த
எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். ௫ அவர்களுடன்
சண்ைடய டாதீர்கள். அவர்களுக்கு
உரிைமயானதல் ஒரு அடி நலம் கூட
உங்களுக்குத் தரமாட்ேடன். ஏெனன்றால்
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ேசயீர் மைலநாட்ைட ஏசாவ ற்குச்ெசாந்தமாக
வழங்க ேனன். ௬ நீங்கள் அங்ேக உண்ணும்
உணவற்கும் குடிக்கும் தண்ணீருக்கும்
ஏசாவன் ஜனங்களுக்கு கட்டணம் ெசலுத்த
ேவண்டும். ௭ நீங்கள் ெசய்த ஒவ்ெவாரு
ெசயைலயும் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ஆசீர்வத த்தருக்க றார் என்பைத
ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். இப்ெபரும்
பாைலவனத்தல் நீங்கள் நடந்து ெசல்வைத
அவர் அறவார். இந்த 40 ஆண்டு காலமும்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுடன்
இருந்தார். உங்களுக்குத் ேதைவயான
அைனத்தும்கைடத்தன’ என்றுகூறனார்.
௮ “ஆகேவ ேசயீரில் வச த்த ஏசாவன்

ஜனங்களாகய நமது உறவனர்கைளக்
கடந்ேதாம். ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கலிருந்து
ஏலாத் மற்றும் எச ேயான்ேக ேபர் ஆகய
நகரங்களுக்குச் ெசல்லும் வழிைய வ ட்டு
வலக ேமாவாப் பாைலவனத்துக்குச்
ெசல்லும்சாைலவழியாகத் தரும்ப ேனாம்.

ஆர்நகரில்இஸ்ரேவலர்
௯ “கர்த்தர் என்னிடம், ‘ேமாவாப்

ஜனங்கைளத் துன்புறுத்த ேவண்டாம்,
அவர்களுக்குஎத ராகப்ேபார்துவங்காதீர்கள்.
அவர்களது நலம் எைதயும் உங்களுக்குத்
தரமாட்ேடன். ேலாத்தன் சந்ததயாராக ய
அவர்களுக்கு ஆர் நகைர வழங்க ேனன்’
என்றுகூறனார்.”
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௧௦ (கடந்த காலத்தல், ஏமிய ஜனங்கள்
ஆர் நகரில் வாழ்ந்தனர்! பலசாலிகளான
அவர்கள் எண்ணிக்ைகயல் அதகமாக
இருந்தனர். ஏனாக்கயர்கைளப்
ேபாலேவ ஏமியர்களும் உயரமானவர்கள்.
௧௧ ஏனாக்கயர்கள் ெரப்ெபய்தயர்களில் ஒரு
பகுதயனர், ஏமியர்களும் ெரப்ெபய்தயர்கள்
என்ேற கருதப்பட்டனர், ஆனால் ேமாவாப்
ஜனங்கள் அவர்கைள ஏமியர்கள் என்ேற
அைழத்தார்கள், ௧௨ ஓரியர்களும் முன்னர்
ேசயீரில் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் ஏசாவன்
ஜனங்கள் அவர்களிடமிருந்து நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். ஓரியர்கைள
அழித்துவ ட்டுஏசாவன்ஜனங்கள்அவர்களது
நலத்தல் குடிேயறனார்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குச் ெசாந்தமாக கர்த்தர்
வழங்கய நலத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெசய்தைதப்ேபாலேவ ஏசாவன் ஜனங்களும்
ெசய்தார்கள்.)
௧௩ “கர்த்தர் என்னிடம், ‘இப்ெபாழுது

ேசேரத் பள்ளத்தாக்கன் மறுபுறம்
ெசல்லுங்கள்’ என்று கூறனார். ஆகேவ
நாம் ேசேரத் பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்ேதாம்.
௧௪ நாம் காேதஸ்பர்ேனயாைவ வ ட்டு
வலகயதலிருந்து ேசேரத் பள்ளத்தாக்ைகக்
கடக்க 38 ஆண்டுகள் கடந்தன. நமது
முகாமிலிருந்த அத்தைலமுைறையச்
ேசர்ந்த எல்லா ேபார் வீரர்களும்
மரித்துவ ட்டனர். அப்படி நடக்குெமன்று
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கர்த்தர் ஆைணயட்டிருந்தார். ௧௫ அவர்கள்
மரித்து நமது முகாைம வ ட்டுவலகும்
வைரயலும் கர்த்தர் அந்த ஆட்களுக்கு
எத ராயருந்தார்.
௧௬ “ேபார்வீரர்கள் அைனவரும் மரித்துப்

ேபானார்கள். ௧௭ பன் கர்த்தர் என்னிடம்,
௧௮ ‘இன்று நீங்கள் ஆர் நகர எல்ைலையக்
கடந்து ேமாவாப ற்குள் நுைழயேவண்டும்.
௧௯ நீங்கள் அம்ேமானிய ஜனங்களுக்கு
அருகல் ெசல்வீர்கள், அவர்கைளத்
துன்புறுத்த ேவண்டாம். அவர்களுடன்
ேபாரிட ேவண்டாம், ஏெனன்றால் அவர்களது
நலத்ைத உங்களுக்குத் தரமாட்ேடன் என்று
கூறனார். ேலாத்தன் சந்ததயாராக ய
அவர்களுக்கு அந்த நலத்ைதக் ெகாடுத்து
வ ட்ேடன்’ என்றார்.”
௨௦ (அந்நாடும் ெரப்பாய ம் எனப்பட்டது.

கடந்த காலத்தல் ெரப்ெபய்தயர்கள்
அங்கு வாழ்ந்தார்கள். அம்ேமானிய
ஜனங்கள் அவர்கைளச் சம்சூமியர்கள்
என்று அைழத்தார்கள். ௨௧ பலசாலிகளான
சம்சூமியர்களில் பலர் அங்ேக
இருந்தார்கள். ஏனாக்கய ஜனங்கைளப்
ேபாலேவ அவர்களும் உயரமானவர்கள்.
சம்சூமியர்கைள அழிக்க அம்ேமானிய
ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் உதவனார்.
நலங்கைள வசப்படுத்த க்ெகாண்டு
அம்ேமானிய ஜனங்கள் அங்கு வச த்தார்கள்.
௨௨ ஏசாவன் ஜனங்களுக்கும் ேதவன்
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இைதேய ெசய்தார். கடந்த காலத்தல்
ேசயீரில் ஓரிய ஜனங்கள் வாழ்ந்தார்கள்.
ஏசாவன் ஜனங்கள் ஓரியர்கைள
அழித்தார்கள். ஏசாவன் சந்ததயார்
இன்று வைர அங்ேக வச க்கன்றனர்.
௨௩ ெகேரத்தலிருந்து வந்த ஜனங்கள்
சலருக்கும் இவ்வாேற ேதவன் ெசய்தார்.
காசாைவச் சுற்றயுள்ள நகரங்களில் ஆவயர்
வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் ெகேரத்தலிருந்து
வந்த ஜனங்கள் சலர் ஆவயர்கைள
அழித்தனர். அவர்கள் அந்த நலங்கைள
வசப்படுத்த க்ெகாண்டு இதுவைரயலும்
வச த்துவருகன்றனர்.)

எேமாரியர்களுடன்ேபார்
௨௪ “கர்த்தர் என்னிடம், ‘அர்ேனான்

பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து ெசல்லத்
தயாராகுங்கள். எஸ்ேபானின் அரசனாகய
சீேகான் என்னும் எேமாரியர்கைள நீங்கள்
ேதாற்கடிக்கச் ெசய்து, அவனது நாட்ைட
உங்களுக்குச் ெசாந்தமாக்குேவன். ஆகேவ
அவனுடன் ேபாரிட்டு அவனது நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௨௫ உங்கைளக்
கண்டு எங்குமுள்ள ஜனங்களைனவைரயும்
பயப்படச் ெசய்ேவன். அவர்கள் உங்கைளப்
பற்றய ெசய்த கைள ேகட்டு, பயந்து
நடுங்குவார்கள்’ என்றுகூறனார்.
௨௬ “நாம் ெகெதேமாத் பாைலெவளியல்

தங்கயருந்தெபாழுது, எஸ்ேபானின்
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அரசனாகய சீேகானிடம் நான் தூதர்கைள
அனுப்ப ேனன், அந்தத்தூதுவர்கள் சமாதான
வார்த்ைதகைள ேகட்டு சீேகானிடம்,
௨௭ ‘உங்கள் நாட்டின் வழியாக எங்கைளப்
ேபாகவடுங்கள். நாங்கள் சாைலகளிேலேய
இருப்ேபாம். சாைலயன் வலதுபக்கேமா,
இடது பக்கேமா தரும்பமாட்ேடாம்.
௨௮ நாங்கள் உண்ணும் உணவுக்ேகா,
அல்லது குடிக்கும் தண்ணீருக்ேகா ெவள்ளிக்
காசுகைளத் தருக ேறாம். உங்கள்
நாட்டின் வழியாகச் ெசல்வதற்கு மட்டுேம
நாங்கள் வரும்புக ேறாம். ௨௯ ேயார்தான்
நதையக்கடந்து நமது ேதவனாகய
கர்த்தர் எங்களுக்கு வழங்கும் நலத்ைத
அைடயும்வைர உங்கள் நாட்டின் வழியாகப்
பயணம் ெசய்ய வரும்புக ேறாம். ேசயீரில்
வச க்கும் ஏசாவன் ஜனங்களும் ஆர்
நகரில் வச க்கும் ேமாவாப் ஜனங்களும்
எங்கைள அவர்களது நாடுகளின் வழியாகப்
பயனம் ெசய்ய அனுமதத்தார்கள்’ என்று
கூறனார்கள்.
௩௦ “ஆனால் எஸ்ேபானின் அரசன் சீேகான்,

நம்ைம அவனது நாட்டின் வழியாக ெசல்ல
அனுமதக்கவல்ைல. உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் அவைன மிகவும் ப டிவாதமாக
இருக்கச் ெசய்தார். சீேகாைன நீங்கள்
ேதாற்கடிக்கேவ கர்த்தர் இவ்வாறு ெசய்தார்.
அது ெமய்யாகேவ நடந்தைத இன்று நாம்
அற ேவாம்!
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௩௧ “கர்த்தர் என்னிடம், ‘அரசன்
சீேகாைனயும் அவனது நாட்ைடயும்
உங்களுக்குத் தருக ேறன். அவனதுநாட்ைடச்
ெசன்று எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்!’ என்று
கூறனார்.
௩௨ “பன்னர் அரசன் சீேகானும் அவனது

குடிமக்கள் அைனவரும் யாகாச ல்
நம்முடன் ேபாரிட வந்தார்கள். ௩௩ ஆனால்
நமது ேதவனாகய கர்த்தர் அவைன
நம்மிடம் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். அரசன்
சீேகான், அவனது குமாரர்கள், மற்றும்
அவனது குடிமக்கள் அைனவைரயும்
நாம் ேதாற்கடித்ேதாம். ௩௪ அப்ெபாழுது
சீேகானுக்குச் ெசாந்தமாயருந்த எல்ைல
நகரங்கைளயும் நாம் அழித்ேதாம். எல்லா
நகரங்களிலுமிருந்த ஆண்கள், ெபண்கள்
மற்றும் குழந்ைதகள் ஆகய அைனவைரயும்
அழித்ேதாம். எவைரயும் உயருடன் வ ட்டு
ைவக்கவல்ைல! ௩௫ அந்நகரங்களிலிருந்த
கால்நைடகள் மற்றும் வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைள மட்டும் எடுத்துக்ெகாண்ேடாம்,
௩௬ அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கன்
ஓரத்தலிருந்த ஆேராேவைரயும்
அப்பள்ளத்தாக்கன் ைமயத்தலிருந்த
ேவெறாரு நகைரயும் ெவன்ேறாம்.
அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கலிருந்து கீேலயாத்
வைரக்குமான எல்லா நகரங்கைளயும்
ெவல்லும் வல்லைமைய கர்த்தர் நமக்குக்
ெகாடுத்தார். எந்த நகரமும் நம்ைமவ ட
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வலிைமயல் மிஞ்சயருக்கவல்ைல.
௩௭ ஆனால் அம்ேமானிய ஜனங்களின்
நாட்டிற்கு அருகல் நீ ெசல்லவல்ைல.
யாேபாக் ஆற்றங்கைரக்கு அருக ேலா
அல்லது மைல நாட்டின் நகரங்களுக்கு
அருக ேலா நீ ெசல்லவல்ைல. நமது
ேதவனாகய கர்த்தர் நமக்குத் தராத எந்த
இடத்த ற்குஅருகலும்நீெசல்லவல்ைல.

௩
பாசான்ஜனங்களுடன்ேபார்
௧ “நாம் பாசானுக்குச் ெசல்லும் சாைலயல்

தரும்ப ச் ெசன்ேறாம். பாசானின் அரசன்
ஓக்கும், அவனது ஆட்கள் அைனவரும்
எத்ேரயல் எங்களுடன் சண்ைடய ட
வந்தார்கள். ௨ கர்த்தர் என்னிடம், ‘ஓக்ைகக்
கண்டுப் பயப்படாதீர்கள். அவைன
உங்களிடம் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். அவனது
ஆட்கள், அவனது நலம் அைனத்ைதயும்
உங்களிடம் தருேவன். எஸ்ேபாைன
ஆண்ட எேமாரிய மன்னன் சீேகாைனத்
ேதாற்கடித்தது ேபாலேவ ஓக்ைகயும் நீங்கள்
ேதாற்கடிப்பீர்கள்’ என்றுகூறனார்.
௩ “ஆகேவ நமது ேதவனாகய கர்த்தர்

பாசானின்அரசனானஓக்ைகத்ேதாற்கடிக்கச்
ெசய்தார். அவைனயும் அவனுைடய
ஆட்கள் அைனவைரயும் அழித்ேதாம்.
ஒருவைரயும் வ ட்டு ைவக்கவல்ைல.
௪ அப்ெபாழுது ஓக்க ற்குச் ெசாந்தமாயருந்த
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எல்லா நகரங்கைளயும் ைகப்பற்ற ேனாம்.
அைவ அர்ேகாப் ப ரேதசத்தல் ஓக்கன்
பாசான் நாட்ைடச் ேசர்ந்த 60 நகரங்கள்.
௫ அந்நகரங்கள் அைனத்தும் வலிைம
வாய்ந்தைவயாக இருந்தன. அைவ உயர்ந்த
மதல்கைளயும், உறுதயான கதவுகைளயும்,
வலிைமயான தாழ்ப்பாள்கைளயும்
ெகாண்டிருந்தன. ௬ சுவர்கள் இல்லாத
பல நகரங்களும் இருந்தன. எஸ்ேபானின்
அரசனாகய சீேகானின் நகரங்கைள
அழித்ததுேபாலேவ அவற்ைறயும்
அழித்ேதாம். எல்லா நகரங்கைளயும்
அவற்றலிருந்த ெபண்கள், குழந்ைதகள்
ஆகய அைனத்து ஜனங்கைளயும்
அழித்ேதாம். ௭ஆனால்அந்நகரங்களிலிருந்த
எல்லாப் பசுக்கைளயும், வைல
உயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் நமக்காக
ைவத்துெகாண்ேடாம்.
௮ “அவ்வாறு, இரண்டு எேமாரிய

அரசர்களின் நலத்ைதக் ைகப்பற்ற ேனாம்.
அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கலிருந்து எர்ேமான்
மைலவைரக்கும் ேயார்தான் நத க்குக்
க ழக்கல் அந்நலத்ைதக் ைகப்பற்ற ேனாம்.
௯ (சீேதானிலிருந்துவந்தஜனங்கள்எர்ேமான்
மைலைய சீரிேயான் என்றைழத்தார்கள்.
ஆனால் எேமாரியர்கேளா அைத ேசனீர்
என்றைழத்தார்கள்.) ௧௦ உயர்ந்த
சமெவளியலிருந்த எல்லா நகரங்கைளயும்
கீேலயாத்ைதயும் நாம் எடுத்துக்ெகாண்ேடாம்.
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சல்க்காயதுவங்க எத்ேரய வைரக்கும்
பாசானின் எல்லாப் பகுத கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்ேடாம். பாசானின் அரசன்
ஓக்கன் ஆட்சயல் சல்க்காயவும் எத்ேரயும்
நகரங்களாயருந்தன.”
௧௧ (பாசானின் அரசன் ஓக் அதுவைரக்கும்

வாழ்ந்தருந்த மிகச்ச ல ெரெபய்தயர்களில்
ஒருவன். ஓக்கன் படுக்ைக இரும்பாலானது.
அது 13 அடிக்கும் அதக நீளமும் 6 அடி
அகலமும் உைடயது. அந்தப் படுக்ைக
அம்ேமானிய ஜனங்கள் வச க்கும் ரப்பா
நகரில்இன்னமும்உள்ளது.)

ேயார்தான்நதயன்கழக்குப் பகுத
௧௨ “எனேவ அந்நலத்ைத நமக்கு

ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்ேடாம். ரூபன்
மற்றும் காத் ஆக ேயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு
அந்நலத்தன்பகுதைய நான்தந்ேதன். நான்
அவர்களுக்கு அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கன்
ஆேராேவர் முதல் கீேலயாத் மைலநாடு
வைரக்குமான நலப்பகுதைய அதல்
இருந்த நகரங்கள் உள்ளாகக் ெகாடுத்ேதன்.
கீேலயாத் மைலநாட்டின் பாத அவர்களுக்குக்
கைடத்தது. ௧௩ கீேலயாத்தன் மற்ெறாரு
பாதையயும் பாசான் முழுவைதயும், மனாேச
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த பாத ப்ேபர்களுக்கு
ெகாடுத்ேதன்.”
(பாசான்ஓக்கன்ஒருஇராஜ்யம். பாசானின்

ஒரு பகுத அர்ேகாப் எனப்பட்டது. அது
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ெரப்பாய ம் நாடு என்றும் அைழக்கப்பட்டது.
௧௪ அர்ேகாப் நலப் பகுத முழுவைதயும்
(பாசான்) மனாேச ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த
யாவீர் எடுத்துக்ெகாண்டான். ேகசூரிய
ஜனங்களும் மாகாத்தய ஜனங்களும்
வச த்த எல்ைல வைரக்கும் அந்நலப்
பகுத பரவயருந்தது. அதற்கு யாவீரின்
ெபயரிடப்பட்டது. ஆகேவ இன்ைறக்கும்,
ஜனங்கள் பாசாைன யாவீரின் நகரங்கள்
என்றைழக்கன்றனர்.)
௧௫ “நான் கீேலயாத்ைத மாகீருக்குக்

ெகாடுத்ேதன். ௧௬ேமலும்கீேலயாத்தலிருந்து
துவங்கும் நலப்பகுதைய ரூபன்
ேகாத்த ரத்த ற்கும், காத் ேகாத்த ரத்த ற்கும்
ெகாடுத்ேதன். இந்த நலப்பகுத
அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கலிருந்து யாப்ேபாக்
நதவைரக்கும் உள்ளது. பள்ளத்தாக்கன்
நடுப்பகுத ஒரு எல்ைல. யாப்ேபாக்
நத அம்ேமானிய ஜனங்களின் எல்ைல.
௧௭ பாைலவனத்தன் அருகல் உள்ள
ேயார்தான் நத அவர்களின் ேமற்கு எல்ைல.
இப்பகுத க்கு வடக்ேக கலிேலயாவும்
ெதற்ேக சவக்கடலும் (உப்புக்கடல்) உள்ளன.
இப்பகுத க ழக்கலுள்ளபஸ்காச கரங்களின்
கீழுள்ளது.
௧௮ “அச்சமயம், நான் அந்தக்

ேகாத்த ரங்களுக்கு இக்கட்டைளையக்
ெகாடுத்ேதன். அதாவது, ‘உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் வச ப்பதற்காக
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ேயார்தான் நதயன் இப்பகுதயல் உள்ள
நலத்ைதக் ெகாடுத்தருக்க றார். ஆனால்,
உங்களில் உள்ள ேபார் வீரர்கள் தம்
ஆயுதங்கைள ஏந்த மற்றுமுள்ள பற
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கள் ேயார்தான்
நதையக் கடக்க உதவ ெசய்ய ேவண்டும்.
௧௯ நான் உங்களுக்குத் தந்துள்ள
இந்நகரங்களில் உங்கள் மைனவகளும்,
சறு குழந்ைதகளும், ஆடுமாடுகளும்,
(உங்களிடம் ஏராளமான கால்நைடகள்
இருப்பைத நான் அற ேவன்.) தங்கயருக்க
ேவண்டும். ௨௦ஆனால்உங்கள்உறவனரான
மற்ற இஸ்ரேவலருக்கு கர்த்தர் ேயார்தான்
நதயன்மறுபுறம்வச ப்பதற்காக நலங்கைள
வழங்கும் வைரயலும் நீங்கள் அவர்களுக்கு
உதவ ெசய்ய ேவண்டும். உங்களுக்குத்
தந்தைதப் ேபாலேவ, கர்த்தர் அவர்களுக்கும்
அங்கு அைமதையத் தருகறவைரயலும்
அவர்களுக்கு உதவுங்கள். பன் நான்
உங்களுக்குத் தந்துள்ள இந்நலப் பகுத க்கு
நீங்கள்தரும்ப வரலாம்.’
௨௧ “ப றகு நான் ேயாசுவாவ டம்,

‘உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் இவ்வரு
அரசர்களுக்கும் ெசய்த அைனத்ைதயும்
நீ பார்த்தருக்க றாய். நீ நுைழயும்
எல்லா நாடுகளிலும் கர்த்தர் அவ்வாேற
ெசய்வார். ௨௨ அந்நாட்டு அரசர்கைளக்
கண்டு நீ பயப்படாேத, ஏெனன்றால் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்காகப்
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ேபாரிடுவார்’ என்றுகூறேனன்.

ேமாேச கானானுக்குள்நுைழவதற்குதைட
௨௩ “பன் எனக்ெகன்று சறப்பாக

எைதேயனும் ெசய்யுமாறு நான் கர்த்தைர
ேவண்டிேனன். ௨௪ நான், ‘கர்த்தராக ய
என் ஆண்டவேர, நான் உமது அடிைம. நீர்
ெசய்யப்ேபாகும்அற்புதமும்வல்லைமயுமான
ெசயல்களின் ஒரு சறு பகுதைய மட்டுேம
எனக்குக் காட்டியருக்க றீர் என்பைத நான்
அற ேவன். நீர் ெசய்துள்ள மாெபரும்
வல்லைம மிக்க ெசயல்கைள ெசய்யத்தக்க
ேவெறாரு ேதவன் வண்ணுலகேலா,
பூமிய ேலா இல்ைல! ௨௫ தயவுெசய்து
என்ைனேயார்தான் நதையக் கடந்துெசன்று,
அதன் மறுபுறம் உள்ள நற்பகுதையக்
காணவடும். அழகான மைலநாட்டிைனயும்
லீபேனாைனயும் என்ைனப் பார்க்கவடும்’
என்றுேவண்டிேனன்.
௨௬ “ஆனால் உங்கள் நமித்தம் கர்த்தர்

என்னிடம் ேகாபமாயருந்தார். அவர் எனக்கு
ெசவ சாய்க்கவல்ைல. கர்த்தர் என்னிடம்,
‘ேபாதும் நறுத்து! இைதப்பற்ற ேமலும்
ேபசாேத. ௨௭ பஸ்கா மைலயன் மீது ஏற ச்
ெசல். ேமற்கு, வடக்கு, ெதற்கு மற்றும்
க ழக்கு ஆகய தைசகளில் பார், நீ இவற்ைற
உன் கண்களால் பார்க்கலாம். ஆனால் நீ
ஒருேபாதும் ேயார்தான் நதையக்கடக்க
முடியாது. ௨௮ நீ ேயாசுவாவற்கு கட்டைளக்



உபாகமம்௩:௨௯ xxiii உபாகமம்௪:௩

ெகாடுத்து, அவைன ஊக்கப்படுத்து,
த டப்படுத்து! நீ அந்நாட்ைடப் பார்க்கலாம்,
ஆனால் ேயாசுவாேவ இஸ்ரேவலைர
அங்கு வழிநடத்த ச் ெசல்வான். அவர்கள்
அந்நாட்ைடக் ைகப்பற்றவும், அங்கு வாழவும்
ேயாசுவாஉதவுவான்’ என்றுகூறனார்.
௨௯ “பன்பு நாம் ெபத்ெபயைரத்

தாண்டியுள்ளபள்ளத்தாக்கல்தங்க ேனாம்.

௪
ேதவனின் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியுமாறு

ேமாேசஜனங்களுக்குக்கூறுகறான்
௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, இனி

நான் ேபாத க்கும் கட்டைளகைளயும்,
நயாயங்கைளயும் கவனியுங்கள்.
அவற்ைறக்கைடப டித்தால்நீங்கள்வாழலாம்.
ப றகு உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களுக்குத் தரும் நலத்ைத,
ெசன்று எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நான்இடும்
கட்டைளகளுடன்எைதயும்நீங்கள்ேசர்க்கவும்
கூடாது. ேமலும் எைதயும் (நீங்கள்) நீக்கவும்
கூடாது. ௨ நான் உங்களுக்குத் தரும் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு
நீங்கள்கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
௩ “பாகால்ேபேயாரின் ந மித்தம், கர்த்தர்

என்ன ெசய்தார் என்று பார்த்தீர்கள். ெபாய்த்
ெதய்வங்களான அங்குள்ள பாகாைல
வழிபட்ட உங்கள் ஜனங்கள் அைனவைரயும்,
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் அங்ேக
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அழித்தார். ௪ ஆனால் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தேராடு இருந்த நீங்கள் அைனவரும்
இன்றுஉயருடன்இருக்கன்றீர்கள்.
௫ “என் ேதவனாகய கர்த்தர்

எனக்க ட்ட கட்டைளயன்படி உங்களுக்கு
கட்டைளகைளயும், நயாயங்கைளயும்
ேபாத த்ேதன். நீங்கள் நுைழயவும்
வசப்படுத்தவும் தயாராகவுள்ள எந்த
நாட்டிலும் அச்சட்டங்களுக்கு நீங்கள்
கீழ்ப்படிய ேவண்டுெமன்பதற்காகேவ
நான் அவற்ைறப் ேபாத த்ேதன்,
௬ எச்சரிக்ைகயுடன் இச்சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்கள் அறவும்,
ஞானமும் உள்ளவர்கள் என்பைத இது மற்ற
நாட்டு ஜனங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டும்.
அந்நாட்டு ஜனங்களும் இச்சட்டங்கைளக்
ேகள்வப்படும்ேபாது, ‘உண்ைமய ேலேய,
இந்த ெபரிய ஜனத்தன் (இஸ்ரேவலர்)
ஜனங்கள் ஞானமுள்ளவர்களாகவும்
அறவுள்ளவர்களாகவும் இருக்க றார்கள்’
என்றுஅவர்கள்கூறுவார்கள்.
௭ “நாம் உதவ ேகட்கும்ெபாழுது

ேதவனாகய கர்த்தர் நமது அருகல்
இருக்கறார். ேவெறந்த நாட்டிற்கும்
அவைரப்ேபால ஒரு ேதவன் இல்ைல!
௮ நான் இன்று உங்களுக்கு வழங்கும்
ேபாதைனகைளப் ேபான்று நீதயான
சட்டவ த கள் ேவறு எந்த ெபரிய
ஜனத்துக்கும் இல்ைல. ௯ ஆனால் நீங்கள்
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எச்சரிக்ைகயுடன் இருக்க ேவண்டும்.
உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இைவகள்
உங்கள் இதயத்தலிருந்து நீங்காதபடிக்கு
காத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
அவற்ைற உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும்
ேபரக்குழந்ைதகளுக்கும் எடுத்துக்கூற
ேவண்டும். ௧௦ ஓேரப் மைலயல் நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு முன்னால்
நன்றைத நைனத்துப்பாருங்கள். கர்த்தர்
என்னிடம், ‘நான் ெசால்வைதக் ேகட்க
ஜனங்கைள ஒன்று கூட்டு. பன்னர்
அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் எனக்குப்
பயந்து மத ப்பளிக்க கற்பார்கள். ேமலும்
இவற்ைற அவர்கள் தமது குழந்ைதகளுக்குக்
கற்ப ப்பார்கள்’என்று கூறனார். ௧௧ நீங்கள்
ெநருங்கவந்து மைலயன் கீழ்ப்பகுதயல்
நன்றீர்கள். தீப்பற்ற மைல வான
உயரத்த ற்கு எரிந்தது. கரிய ேமகங்கள்
சூழ்ந்துஇருண்டது. ௧௨பன்ெநருப்பலிருந்து
கர்த்தர் உங்களிடம் ேபசனார். யாேரா
ேபசும் குரைல நீங்கள் ேகட்டீர்கள். ஆனால்
உருவம் எைதயும் நீங்கள் பார்க்கவல்ைல.
குரல்மட்டுேம ேகட்டது. ௧௩கர்த்தர் உங்களிடம்
தமது உடன்படிக்ைகையச் ெசான்னார்.
அவர் பத்துக் கட்டைளகைளக் கூற ,
அவற்றற்குக் கீழ்ப்படியச் ெசான்னார். அந்த
உடன்படிக்ைகயன்சட்டங்கைளக்கர்த்தர்இரு
கற்பலைககளில் எழுதனார். ௧௪அேத சமயம்,
நீங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு வாழப்ேபாகும்
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நாடுகளில், நீங்கள் கைடப்ப டிக்க ேவண்டிய
சட்டவ த கைள உங்களுக்குப் ேபாத க்குமாறு
எனக்குக்கட்டைளய ட்டார்.

௧௫ “ஒேரப் மைல மீது ெநருப்பலிருந்து
கர்த்தர் உங்களுடன் ேபச ய நாளில்,
நீங்கள் அவைரப் பார்க்கவல்ைல.
ஏெனன்றால் ேதவனுக்கு உருவமில்ைல.
௧௬ எனேவ எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்!
எந்த உய ரினத்தன் வடிவத்தலும்
சைலகைளேயா ெபாய்யான ெதய்வங்கைள
உருவாக்கும் பாவத்ைதச் ெசய்து உங்கைள
நீங்கேள அழித்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். ஆண்
அல்லது ெபண் ேபான்ற சைலகைளச்
ெசய்யாதீர்கள். ௧௭ நலத்தல் வாழும்
ஒரு மிருகத்ைதப்ேபாலேவா அல்லது
வானில் பறக்கும் ஒரு பறைவையப்
ேபாலேவா வ க்க ரகத்ைதச் ெசய்யாதீர்கள்.
௧௮ நலத்தல் ஊர்பைவ அல்லது கடலில்
உள்ள மீைனப்ேபாலேவா வ க்க ரகத்ைதச்
ெசய்யாதீர்கள். ௧௯ வானத்ைதப்
பார்க்கும் ெபாழுதும் சூரியன், சந்த ரன்,
நட்சத்த ரங்கள் மற்றும் வானில் உள்ள
பல்ேவறுெபாருட்கைளப்பார்க்கும்ெபாழுதும்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். அவற்ைறத்
ெதாழுதுெகாள்ளவும், ேசைவ ெசய்யவும்
தூண்டப்படாதருக்க எச்சரிக்ைகயுடன்
இருங்கள். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உலகன் மற்ற ஜனங்கைள



உபாகமம்௪:௨௦ xxvii உபாகமம்௪:௨௪

அவ்வாறு ெசய்யும்படி வ ட்டிருக்க றார்.
௨௦ ஆனால் கர்த்தர் எக ப்தலிருந்து
உங்கைள ெவளிேயற்ற தமது ச றப்பான
ஜனமாக்கயுள்ளார். இது,இரும்ைபஉருக்கும்
ெவப்பமிக்க உருக்காைலயலிருந்து*
உங்கைள ெவளிேய இழுத்துப்ேபாட்டது
ேபாலாகும். இப்ெபாழுேதா நீங்கள்
அவருைடயஜனங்கள்!
௨௧ “உங்களால் என்மீது ேகாபங்ெகாண்ட

கர்த்தர், நான் ேயார்தான் நதையக் கடக்க
இயலாது என்று ஆைணயட்டார். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத் தரும்
ச றப்பான நாட்டிற்குள் நான் கடந்து
ேபாவதல்ைல” என்றார். ௨௨ ஆகேவ நான்
இங்ேகேய மரிக்க ேவண்டும். ஆனால்
நீங்கேளா வைரவல் ேயார்தான் நதையக்
கடந்து நல்ல நலப்பகுதையக் ைகப்பற்ற
அங்கு வாழ்வீர்கள். ௨௩ அப்புதய பூமியல்,
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுடன்
ெசய்து ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய
நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. கர்த்தருைடய
கட்டைளக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
எந்த உருவலும் வக்க ரகங்கைளச்
ெசய்யாதீர்கள். ௨௪ ஏெனன்றால், உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் தம் ஜனங்கள் அந்நய
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வைத
ெவறுக்கறார். அழிக்கும் அக்கனியாகவும்

* ௪:௨௦: உருக்காைல இரும்ைப உருக்கும் உைல என்பது
எக ப்துக்குஉவமானமாகஇருக்க றது.



உபாகமம்௪:௨௫ xxviii உபாகமம்௪:௨௯

கர்த்தர்வளங்குவார்!

௨௫ “அந்நாட்டில் நீங்கள் நீண்டகாலம்
வச ப்பீர்கள். அங்ேக குழந்ைதகைளயும்
ேபரக்குழந்ைதகைளயும்ெபறுவீர்கள். அங்கு
நீங்கள் முதுைமயைடவீர்கள். பன் எல்லா
வைகயான வக்க ரகங்கைளயும் ெசய்து
உங்கள் வாழ்க்ைகைய பாழாக்குவீர்கள்.
நீங்கள் அவ்வாறுச் ெசய்யும்ேபாது,
ேதவனுக்கு மிகுந்த ேகாபமூட்டுவீர்கள்!
௨௬ ஆகேவ இப்ெபாழுேத நான் உங்கைள
எச்சரிக்க ேறன். பரேலாகமும் பூமியும்
எனக்குச் சாட்ச ! அக்ெகாடியச்
ெசயைல நீங்கள் ெசய்தால் வைரவல்
அழிக்கப்படுவீர்கள். அப்பூமிையக்ைகப்பற்ற
நீங்கள் ேயார் தான் நதைய இப்ெபாழுது
கடக்கன்றீர்கள். ஆனால் நீங்கள் ஏேதனும்
வக்க ரகங்கைளச் ெசய்தால், அங்ேக நீங்கள்
நீண்ட காலம் வச க்கமாட்டீர்கள். இல்ைல,
நீங்கள் முழுவதுமாக அழிக்கப்படுவீர்கள்!
௨௭ கர்த்தர் உங்கைளப் பல நாடுகளில்
ச தறடிப்பார். கர்த்தர் உங்கைள அனுப்பும்
நாடுகளுக்குச்ெசல்லஉங்களில்ெவகுசலேர
மீதயாயருப்பீர்கள். ௨௮ அங்ேக மரத்தாலும்
கல்லாலும் ெசய்யப் பட்டு பார்க்கேவா,
ேகட்கேவா, உண்ணேவா அல்லது நுகரேவா
சக்தயற்ற, மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட
ெதய்வங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்வீர்கள்.
௨௯ ஆனால் மற்ற நாடுகளில் நீங்கள்
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உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தைரத் ேதடுவீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் முழு மனதுடனும் முழு
இருதயத்துடனும் ேதடினால் அவைரக்
கண்டைடவீர்கள். ௩௦ நீங்கள் துன்பமைடக ற
ெபாழுது, இைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு
ேநரும்ேபாது உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் தரும்புவீர்கள். அவருக்குக்
கீழ்ப்படிவீர்கள். ௩௧ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் கருைணமிக்க ேதவன், உங்கைள
அங்ேக வ ட்டுவ டமாட்டார் அவர் உங்கைள
முழுைமயாக அழிக்கமாட்டார். உங்கள்
முற்ப தாக்களுடன் அவர் ெசய்துெகாண்ட
உடன்படிக்ைகையமறக்கமாட்டார்.

ேதவன் ெசய்த ெபரும் ெசயல்கைள
நைனயுங்கள்
௩௨ “இைதப்ேபான்ற ெபரிய ெசயல்

ஏதும் இதற்கு முன் நடந்ததுண்டா?
இல்லேவ இல்ைல. கடந்த காலத்ைதப்
பாருங்கள். நீங்கள் ப றப்பதற்கு முன்பு
நடந்தஅைனத்ைதயும் ச ந்த த்துப் பாருங்கள்.
பூமியல் ேதவன் மனிதர்கைளப் பைடத்த
காலம் வைரக்கும் பன்ேனாக்க ப் பாருங்கள்.
இவ்வுலகல் நடந்த எல்லாவற்ைறயும்
பாருங்கள். இப்படிப்பட்ட ெபரிய காரியம்
எதைனயும் யாரும் ேகள்வப்பட்டதுண்டா?
இல்ைல! ௩௩ ேதவன் அக்கனியலிருந்து
உங்களுடன் ேபச யைதக் ேகட்டும் உயருடன்
இருக்கறீர்கள்! ேவெறவருக்ேகனும்
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அவ்வாறு நடந்ததுண்டா? இல்ைல!
௩௪ ேமலும் ேவறு எந்த ேதவனும் ஒரு
நாட்டிற்குள் நுைழந்து தன் ஜனங்கைள
தனக்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்க முயன்றதுண்டா?
இல்ைல! ஆனால் இந்த அற்புதச்
ெசயல்கைள உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ெசய்தைத நீங்கேள கண்டீர்கள்!
தன் வல்லைமையயும் பலத்ைதயும்
உங்களுக்குக் காண்பத்தார். ஜனங்களுக்கு
ஏற்பட்ட ேசாதைனகைளக் கண்டீர்கள்.
அற்புதங்கைளயும் அத சயங்கைளயும்
கண்டீர்கள். ேபாைரயும், ெகாடுஞ் ெசயல்கள்
ஏற்பட்டைதயும் பார்த்தீர்கள். ௩௫ கர்த்தர்
அவர் ேதவன் என்பைத நீங்கள் அறயேவ
அவற்ைற ந கழ்த்தனார். அவைரப் ேபால்
ேவெறாரு ேதவன் இல்ைல! ௩௬உங்களுக்கு
ஒரு பாடம் கற்ப க்க பரேலாகத்தலிருந்து
நீங்கள் அவரது குரைலக் ேகட்க ைவத்தார்.
பூமியன் மீது அவருைடய ெபரும் ெநருப்ைப
நீங்கள் காணும்படிச் ெசய்து, அதலிருந்து
உங்களுடன்ேபசனார்.
௩௭ “கர்த்தர் உங்கள் முற்ப தாக்கைள

ேநச த்தார். அதனால்தான்,
அவர்களின் சந்ததயனரான உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அதனாேலேய
கர்த்தர் உங்கைள எக ப்தலிருந்து
ெவளிேயற்றனார். அவர் உங்களுடன்
இருந்து, தமது ெபரும் வல்லைமயனால்
உங்கைள ெவளிேயற்றனார். ௩௮ நீங்கள்
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முன்ேனறயெபாழுது, உங்கைளவ டவும்
ெபரியதும் வலிைம மிக்கதுமான
ஜனங்கைள கர்த்தர் ெவளியல்
துரத்தனார். அந்நாடுகளுக்குள் உங்கைள
வழிநடத்தனார். நீங்கள் வாழ்வதற்காக
உங்களுக்கு அவர்களுைடய நாடுகைளக்
ெகாடுத்தார். இன்றும் அவர் அைதச் ெசய்து
ெகாண்டிருக்க றார்.
௩௯ “ஆகேவ கர்த்தேர ேதவன் என்பைத

நீங்கள் இன்று உணர்ந்து ஒப்புக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ேமேலயுள்ள பரேலாகத்தலும்,
கீேழயுள்ள பூமியலும் அவேர ேதவன். ேவறு
ேதவன் இல்ைல! ௪௦ நான் உங்களுக்கு
இன்று தரும் அவரது சட்டங்களுக்கும்
கட்டைளகளுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். உங்களுக்கும் உங்களுக்குப் பன்
வச க்கப்ேபாகும் உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும்
ஒவ்ெவான்றும் நல்லபடியாக நடக்கும்.
உங்களுக்ேக எப்ெபாழுதும் ெசாந்தமாக
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ெகாடுக்கும்
நாட்டில் நீங்கள் நீண்ட காலம் வாழ்வீர்கள்.
இது என்றும் உங்களுைடயதாயருக்கும்!”
என்றான்.

பாதுகாப்பு நகரங்கைள ேமாேச
ேதர்ந்ெதடுத்தல்
௪௧ பன் ேயார்தான் நதயன் கழக்குத்

தைசயல் ேமாேச மூன்று நகரங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். ௪௨ ஒருவன்
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முற்பைகயன்ற மற்றவைனக் ைகத்தவற
ெகாைல ெசய்தால், அவன் அம்மூன்று
நகரங்களில் ஒன்றுக்குள் ெகால்லப்படாமல்
ஓடிவ டலாம். ஆனால் அவன் மற்றவைன
ெவறுக்காமலும், ேவண்டுெமன்ேற ெகாைல
ெசய்யாதருந்தால் மட்டுேம பாதுகாப்பாக
இருக்கமுடியும். ௪௩ ேமாேச ேதர்ந்ெதடுத்த
மூன்று நகரங்களாவன: ரூபனின்
ேகாத்த ரத்த ற்குரியஉயரமானசமெவளியல்
உள்ள ேபேசர், காத்தன் ேகாத்த ரத்த ற்குரிய
கீேலயாத்தல் உள்ள ராேமாத் மற்றும்
மனாேசயன் ேகாத்த ரத்த ற்குரிய பாசானில்
உள்ளேகாலான்ஆகயைவயாகும்.

ேமாேசயன்சட்டங்களுக்கானஅறமுகம்
௪௪ ேதவனின் சட்டங்கைள

ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தான். ௪௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எக ப்தலிருந்து ெவளிேயறயபன், ேமாேச
இப்ேபாதைனகைளயும் ப ரமாணங்கைளயும்
தந்தான். ௪௬ அவர்கள் ெபத்ேபேயாைரத்
தாண்டியுள்ள பள்ளத்தாக்கல் ேயார்தான்
நத க்குக் க ழக்கல் இருந்தெபாழுது,
ேமாேச இச்சட்டங்கைள அவர்களுக்கு
வழங்கனான். எஸ்ேபானில் வச த்த
எேமாரிய அரசனாகய சீேகானின் நாட்டில்
அவர்கள் இருந்தார்கள். (எக ப்தலிருந்து
ெவளிேயறய ெபாழுது ேமாேசயும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் சீேகாைனத்
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ேதாற்கடித்தனர். ௪௭ அவர்கள் சீேகானின்
ேதசத்ைதப் ப டித்துக்ெகாண்டார்கள்.
ேமலும் பாசானின் அரசனாகய ஓக்கன்
ேதசத்ைதயும் அவர்கள் ைகப்பற்றனார்கள்.
இவ்வரு எேமாரிய அரசர்களும் ேயார்தான்
நத க்குக் க ழக்கல் வச த்தார்கள். ௪௮ இந்த
நலப்பகுத அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கன்
ஓரத்தல் ஆேராேவர் முதல் ச ரிேயான் மைல
(எர்ேமான் மைல) வைரயலும் பரவயுள்ளது.
௪௯ ேயார்தான் நதயன் கழக்கல் ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கு முழுவைதயும் இந்நலப்பகுத
உள்ளடக்கயுள்ளது. இதுெதற்கல் சவக்கடல்
வைரயலும் கழக்கல் பஸ்கா மைலயன்
அடிவாரம்வைரயலும்பரவயுள்ளது.)

௫
பத்துக்கட்டைளகள்
௧ேமாேசஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்
அைனவைரயும் அைழத்து அவர்களிடம்,

“இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள! நான் இன்று
உங்களிடம் கூறும் சட்டங்கைளயும்
நயாயங்கைளயும் நன்றாகக் கவனித்துக்
ேகளுங்கள். நீங்கள் அவற்ைற மனதல்
ெகாண்டுஅவற்றற்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
௨ நமது ேதவனாகய கர்த்தர் ஓேரப்
மைலயல் நம்ேமாடு ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்துெகாண்டார். ௩ கர்த்தர் இந்த
உடன்படிக்ைகைய நமது முற்ப தாக்களுடன்
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ெசய்து ெகாள்ளாமல், இன்று உயேராடு
வாழ்கன்ற நம் எல்ேலாருடனுேம
ெசய்துெகாண்டார். ௪ மைலய ேல கர்த்தர்
உங்களிடம் முகமுகமாய்ப் பார்த்துப்
ேபசனார். அவர்அக்கனியன்நடுவலிருந்து
உங்களிடம் ேபசனார். ௫ ஆனால்,
அந்த அக்கனிையக் கண்டு நீங்கள்
பயந்தீர்கள். அதனால் நீங்கள் மைலயல்
ஏறாமல் இருந்தீர்கள். எனேவ, கர்த்தர்
ெசால்வைத உங்களுக்கு அறவக்க நான்
கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் நடுவல்
நன்ேறன். அப்ெபாழுதுகர்த்தர் ெசான்னார்:

௬ ‘உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நான்
எக ப்தல் உங்கள்அடிைமத்தனத்தலிருந்து
உங்கைள ெவளிேயறச் ெசய்ேதன். எனேவ
நான் கூறும் இந்தக் கட்டைளகளுக்கு
நீங்கள்கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
௭ ‘என்ைனத்தவ ரஅந்நயெதய்வங்கைள

நீங்கள்ெதாழுதுெகாள்ளக்கூடாது.
௮ ‘ேமேல ஆகாயத்த ேலா, கீேழ

பூமிய ேலா அல்லது பூமிக்குக் கீேழ
தண்ணீரிேலா உள்ள ைவகளின்
சைலகைளேயா உருவங்கைளேயா
உண்டாக்கக்கூடாது. ௯ நீங்கள்
எத்தைகய வக்க ரகங்கைளயும்
ெதாழுதுெகாள்ளேவா, ேசவ க்கேவா
ேவண்டாம். ஏெனன்றால் நாேன
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்! என்
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ஜனங்கள் அந்நய ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வைத நான்
ெவறுக்கன்ேறன். எனக்கு எத ராக
அவ்வாறு பாவம் ெசய்யும் ஜனங்கள் என்
எத ரிகள். நான்அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
அவர்களது குழந்ைதகைளயும் ேபரக்
குழந்ைதகைளயும் அவர்களின்
குழந்ைதகைளயும்கூடத் தண்டிப்ேபன்.
௧௦ ஆனால், என்னிடத்தல் அன்பு காட்டி
என் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிபவர்களிடம்
மிகவும் இரக்கம் காட்டுேவன்.
அவர்களின் குடும்பங்களின் மீது ஆய ரம்
தைலமுைறகள்வைரஇரங்க அருள்ேவன்!
௧௧ ‘உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய

ெபயைரத் தவறான வழியல்
பயன்படுத்தாேத. அவ்வாறு,
ஒருவன் கர்த்தருைடய ெபயைரத்
தவறாகப் பயன்படுத்தனால் அவன்
தண்டிக்கப்படுவான். அவன் கர்த்தரால்
குற்றமற்றவனாகக்கருதப்படமாட்டான்.
௧௨ ‘உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய ஓய்வு
நாட்கைளப் பரிசுத்தமாகக் கழிப்பாயாக.
௧௩ வாரத்த ற்கு ஆறு நாட்கள் உன்
ேவைலக்குரிய க ரிையகைளச்ெசய்.
௧௪ ஆனால், ஏழாவது நாேளா
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கான
ஓய்வுநாள். எனேவ, அந்த நாளில்
யாரும் ேவைல ெசய்யக்கூடாது. நீ
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மட்டுமின்ற , உனது மகன்களும்,
மகள்களும், ேவைலக்காரர்களும், உன்
வீட்டிலுள்ள மாடு, கழுைத மற்றும்
ப ற வலங்குகளும்கூட ேவைலச்
ெசய்யக் கூடாது. உன் வீட்டிலிருக்கன்ற
அந்நயர்களும் யாெதாரு ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. நீ ஓய்வு எடுப்பது
ேபால உன் அடிைமகள் எல்ேலாருேம
ஓய்வு எடுக்க ேவண்டும். ௧௫ நீங்கள்
எக ப்து நாட்டில் அடிைமகளாக இருந்தைத
மறந்துவ டாதீர்கள். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் அவரது ஆற்றல் மிகுந்த
கரத்தனாலும், ஓங்கய புயத்தனாலும்
உங்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்டு வந்தார்.
உங்கைள அடிைமத்தனத்தலிருந்து
சுதந்த ரமாக்கனார். இதனாேலேய
ஓய்வுநாைள எப்ேபாதும் வ ேசஷத்த
நாளாக ெசய்யும்படி உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டார்.
௧௬ ‘உன் தாய், தந்ைதக்கு மரியாைத

ெசலுத்த ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் நீ இைதச் ெசய்வதற்குக்
கட்டைளய ட்டுள்ளார். நீ இந்தக்
கட்டைளையப் பன்பற்றனால், உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உனக்கு அளிக்கும்
நாட்டிேல உன்ைன நீண்ட நாள் வாழச்
ெசய்வார்.
௧௭ ‘யாைரயும் ெகாைல ெசய்யாதருக்க

ேவண்டும்.
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௧௮ ‘வபச்சாரம் என்னும் பாவத்ைதச்
ெசய்யாேத.
௧௯ ‘எந்த ஒரு ெபாருைளயும் தருடக்

கூடாது.
௨௦ ‘ப றருக்கு எத ராகப் ெபாய் சாட்ச

ெசால்லக்கூடாது.
௨௧ ‘ப றருைடய மைனவ மீது

ஆைசெகாள்ளாேத. ப றரது வீட்ைடயும்,
அவரது நலத்ைதயும், அவரது
ேவைலக்காரன் ேவைலக்காரிகைளயும்,
அவனது மாடு அல்லது கழுைதகைளயும்
வரும்பக் கூடாது. மற்றவர்களிடம் உள்ள
எந்த ஒரு ெபாருைளயும் எடுத்துக்ெகாள்ள
ஆைசப்படக்கூடாது’ ” என்றான்.
ேதவைனக்கண்டுஜனங்கள்பயந்தனர்
௨௨ ேமாேச, “இந்தக் கட்டைளகைள

கர்த்தர் மைலய ேல உங்கள் எல்ேலார்
முன்னிைலயலுேம வழங்கனார்.
அக்கனியலிருந்தும், ேமகத்தலிருந்தும்,
இருளிலிருந்தும் மகா சத்தமாகேவ
கர்த்தர் ேபசனார். அவர் வழங்கய
இக்கட்டைளகைளத் தவ ர ேவறு எதுவும்
கூறவல்ைல. அவர் இந்தக் கட்டைளகைள
இரண்டு கற்பலைககளில் எழுத என்னிடம்
தந்தார்.
௨௩ “மைல அக்கனியால் எரிந்தேபாது

இருளிலிருந்து உண்டான சத்தத்ைத
நீங்கள் ேகட்டீர்கள். பன்பு மூப்பர்களும்
உங்கள் ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும்
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என்னிடம் வந்தார்கள். ௨௪ அவர்கள், ‘நமது
ேதவனாகய கர்த்தர் அவரது மகைமையயும்,
ெபருைமகைளயும் காண்பத்தார். நாம்
அவர் அக்கனியலிருந்து ேபச யைதக்
ேகட்ேடாம். ேதவன் மனிதேனாடு ேபச யும்
அவர் உய ேராடு வாழ்வைத இந்நாளில்
கண்ேடாம். ௨௫ ஆனால், இங்ேக மீண்டும்
நமது ேதவனாகய கர்த்தர் ேபசுவைதக்
ேகட்ேடாமானால் நாம் மரிப்பது உறுத .
அந்த பயங்கரமான அக்கனியானது நம்ைம
அழித்துவடும். நாம் மரிக்க வரும்பவல்ைல.
௨௬ நாம் ேகட்டதுேபால் அக்கனியன்
நடுேவ இருந்து ேபசுக ற ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய சத்தத்ைத ேவறு யாராவது
ேகட்டு உய ேராடிருந்ததுண்ேடா! ௨௭ ேமாேச,
நீ ெநருங்க ச் ெசன்று, நமது ேதவனாகய
கர்த்தர் கூறும் எல்லாவற்ைறயும் ேகட்க
ேவண்டும். பன் கர்த்தர் உம்மிடம் கூறய
எல்லாவற்ைறயும் எங்களிடம் ெசால்ல
ேவண்டும். நாங்கள் நீர் ெசால்வைதக் ேகட்டு
அதன்படிேயெசய்ேவாம்’ என்றீர்கள்.

கர்த்தர் ேமாேசய டம் ேபசுக றார்
௨௮ “கர்த்தர் நீங்கள்என்ேனாடுேபச யைதக்

ேகட்டுக்ெகாண்டு, அவர் என்னிடம்
ெசான்னது, ‘இந்த ஜனங்கள் உன்ேனாடு
ேபச யைத எல்லாம் நான் ேகட்ேடன். அவர்கள்
ெசான்னது எல்லாேம நன்றாகேவ இருந்தன.
௨௯ நான் வரும்புவெதல்லாம் அவர்களது
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ச ந்தைன வழிமாறாமல் என்ைன மத த்து
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து, எனது கட்டைளகைள
எல்லாம் பன்பற்றக்கூடிய மனஉறுதையப்
ெபறேவண்டும். அப்ேபாது அவர்களுக்கு
எல்லாவற்றலும் நன்ைம உண்டாயருக்கும்.
அவர்களுக்கு மட்டுமின்ற , அவர்களது
சந்தத களுக்கும் என்ெறன்ைறக்கும்
அைனத்தும்நன்றாய்அைமயும்.
௩௦ “ ‘நீ ெசன்று அந்த ஜனங்களிடம்,

அவர்களது கூடாரங்களுக்குத் தரும்ப ப்
ேபாகச் ெசால், ௩௧ ஆனால் நீேயா இங்ேக
எனது அருக ேலேய நல். நான் உன்னிடம்
எல்லா கட்டைளகைளயும், சட்டங்கைளயும்
நயாயங்கைளயும் ெசால்லுக ேறன்.
அவற்ைற நீ அவர்களுக்குப் ேபாத க்க
ேவண்டும். நான் அவர்கள் வாழும்படி
ெகாடுத்த நலத்தல் உன் ேபாதைனப்படிேய
அவர்கள் ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்ய
ேவண்டும்.’ ”
௩௨ ஆைகயால், நீங்கள் கர்த்தர்

உங்களுக்குக் கூறய கட்டைளகளின்படி
நடந்துெகாள்ளக் கவனமாக இருங்கள்.
ேதவன் கூறயவற்ைறப் பன்பற்றுவைத
நறுத்தவ டாதீர்கள். ௩௩ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு ெகாடுத்த
கட்டைளகளின்படிேய ெநற தவறாது
வாழேவண்டும். பன் நீங்கள் ெதாடர்ந்து
எல்லாவற்றலும் நலம்ெபற்று வாழலாம்.
உங்களுக்குச் ெசாந்தமான நலத்தல்
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நீண்டநாள்நீங்கள்வாழ்வீர்கள்.

௬
எப்ெபாழுதும் ேதவைன ேநச த்துக்

கீழ்ப்படி!
௧ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்களுக்குப் ேபாத க்கும்படி என்னிடம்
கூறயக் கட்டைளகளும், சட்டங்களும்,
நயாயங்களும் இைவகேள. குடிேயறும்படி
நீங்கள் ேபாக ற ேதசத்த ேல இந்த
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். ௨ நீயும்
உன் சந்ததயனரும் நீங்கள் வாழ்கன்ற
காலம்வைர உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர
மத க்க ேவண்டும். நான் உங்களுக்குத்
தரும் சட்டங்களுக்கும் கற்பைனகளுக்கும்
நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். இவ்வாறு
நீங்கள் ெசய்தால், நீங்கள் நீண்ட ஆயுைளப்
ெபறுவீர்கள். ௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள,
நான் கூறுவைதக்கவனமாகக் ேகட்பதுடன்
இந்தச் சட்டங்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும், அப்ேபாது உங்களுக்கு எல்லாம்
நல்லைவயாக அைமயும், நீங்கள், அேநக
குழந்ைதகைளப் ெபறுவீர்கள். உங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்கு வாக்களித்தபடி பாலும்
ேதனும் ஓடக்கூடிய வளமான ேதசத்ைதப்
ெபறுவீர்கள்.
௪ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, கவனியுங்கள்,

நமது ேதவனாகய கர்த்தர் ஒருவேர ேதவன்!
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௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடத்தல்,
நீ முழு இருதயத்துடன், நைறவான
ஆத்மாவுடன், உன் முழு வலிைமயுடன்
அன்பு ெசலுத்தேவண்டும். ௬ இன்று நான்
கூறும் இந்தக் கட்டைளகைள என்றும்
உங்கள் மனதல் ைவக்கேவண்டும்.
௭ நீங்கள் இவற்ைறக் கட்டாயமாக உங்கள்
குழந்ைதகளுக்குப் ேபாத க்க ேவண்டும்.
உங்கள் வீட்டினுள் இருக்கும்ேபாதும்
வீத களில் நடக்கும்ேபாதும் அவற்ைறப்
பற்ற ப் ேபசேவண்டும். நீங்கள் தூங்கச்
ெசல்லும்ேபாதும் உறங்க எழும்ேபாதும்
அவற்ைறப் பற்ற ேய அவர்களிடம் ேபச
ேவண்டும். ௮ அவற்ைற எழுத க்ெகாண்டு
அைடயாளமாக உங்கள் ைககளில் அணிந்து
ெகாள்ளுங்கள். என் ேபாதைனகைள
ஞாபகத்தல் ைவத்துக்ெகாள்ளப்
பயன்படும்படி எப்ேபாதும் அைவகைள
உங்கள்ெநற்றயல்அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
௯ அைவகைள உங்கள் வீட்டுக்கதவு
நைலக்கால்களிலும் வாசல்களிலும் எழுத
ைவயுங்கள்.
௧௦ “ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு

ஆகய உங்கள் முற்ப தாக்களிடம் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் இந்தப் பூமிைய
உங்களுக்குத் தருவதாகக்கூறனார். கர்த்தர்
உங்களுக்கு அந்த பூமிையக் ெகாடுப்பார்.
நீங்கள் இதுவைர உருவாக்காத வளமான
ெபரிய நகரங்கைளத் தருவார். ௧௧ நீங்கள்
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ைவத்த ராத ச றந்த நல்ல ெபாருட்கள்
பலவற்ைறக்ெகாண்ட வீடுகைள கர்த்தர்
உங்களுக்குத் தருவார். நீங்கள் இதுவைரத்
ேதாண்டியருக்காத கணறுகைளத் தருவார்.
நீங்கள் இதுவைரப் பய ரிடாத த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கள்,ஒலிவமரங்கள்ேபான்றவற்ைற
கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருவார். நீங்கள்
தருப்தயாகஉண்ணலாம்.
௧௨ “ஆனால் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்!

கர்த்தைர மறந்துவ டாதருங்கள். நீங்கள்
எக ப்தல் அடிைமகளாக இருந்தீர்கள்,
ஆனால் கர்த்தர் உங்கைள அந்த
அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீட்டு வந்தார்.
௧௩ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
மரியாைத ெசய்து அவர் ஒருவைர
மட்டும் ேசவயுங்கள். அவரது ெபயைர
மட்டுேம ைவத்து மற்றவருக்கு வாக்களி
(ப ற ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ெபயைரப்
பயன்படுத்தாதருங்கள்!) ௧௪ நீங்கள்
கண்டிப்பாக ப ற ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்றக் கூடாது. உங்கைளச்
சுற்றயருக்கன்ற ஜனங்களின் ப ற ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள நீங்கள் பன்பற்றக் கூடாது.
௧௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் எப்ேபாதும்
உங்களுடன் இருக்கறார். அவர் தமது
ஜனங்கள் பற ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வைத ெவறுக்கன்றார்.
எனேவ, நீங்கள் அத்தைகய ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்றனால் உங்கள் மீது கர்த்தர் மிகவும்
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ேகாபங்ெகாள்வார். அவர் உங்கைள இந்தப்
பூமியல்இருந்ேதஅழித்துவடுவார்.
௧௬ “நீங்கள் மாசாவ ேல ெசய்ததுேபால்

உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர ேசாதைன
ெசய்யாதீர்கள். ௧௭ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய, கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவதல் நீங்கள் உறுதயாக இருக்க
ேவண்டும். அவர் உங்களுக்காக வழங்கய
எல்லா ேபாதைனகைளயும், சட்டங்கைளயும்
நீங்கள் கண்டிப்பாகப் பன்பற்ற ேவண்டும்.
௧௮ நீங்கள் கர்த்தைரத் தருப்த ப்படுத்தும்படி
நல்லவற்ைறயும், சரியானவற்ைறயும்
மட்டுேமெசய்யேவண்டும். அப்ேபாதுஎல்லாம்
உங்களுக்கு நன்றாகேவ நடக்கும். கர்த்தர்
உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு உறுதயளித்த
ேதசத்தல் ேபாய் நல்ல நலங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். ௧௯கர்த்தர்ெசான்னது
ேபால் உங்கள் எத ரிகள் அைனவைரயும்
நீங்கள்துரத்தவ டலாம்.

ேதவன் ெசய்தவற்ைற உங்கள்
பள்ைளகளுக்குப் ேபாத யுங்கள்
௨௦ “வருங்காலத்தல், ‘நமது ேதவனாகய

கர்த்தர் உங்களுக்கு வழங்கய
ேபாதைனகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும்,
நயாயங்களுக்கும் அர்த்தம் என்ன?’ என்று
உன்னுைடய மகன் உன்னிடம் ேகட்கலாம்.
௨௧நீஉன்மகனிடம்ெசால், ‘நாங்கள்எக ப்தல்
பார்ேவானுக்கு அடிைமகளாக இருந்ேதாம்.
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அப்ேபாது கர்த்தர் தன் வல்லைமயான
கரத்தனாேல எக ப்தலிருந்து எங்கைள
ெவளிேயறச் ெசய்து மீட்டுக்ெகாண்டார்.
௨௨ கர்த்தர் அங்ேக ச றந்த அற்புதங்கைளச்
ெசய்தார். கர்த்தர் எங்கள் கண்களுக்கு
முன்ேப எக ப்தன் மீதும், பார்ேவான் மீதும்,
அவன் குடும்பம் அைனத்தன் மீதும், ெகாடிய
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
ெசய்தார். ௨௩ பன்பு கர்த்தர் நமது
முற்ப தாக்களுக்கு கூறயபடி இந்த
ேதசத்ைத நமக்குக் ெகாடுக்கும்படி நம்ைம
எக ப்தலிருந்து ெவளிேயறச் ெசய்தார்,
௨௪ கர்த்தர் ேபாத த்த அைனத்ைதயும்
நாம் பன்பற்றும்படி கர்த்தர் நமக்கு
கட்டைளய ட்டார். நாம் நமது ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு மிகுந்த மரியாைத ெசலுத்த
ேவண்டும். அப்ேபாது கர்த்தர் நாம் இன்று
இருக்கற வண்ணமாக எப்ேபாதும் வாழ்ந்து
ெசழிப்பாக இருக்கும்படிச் ெசய்வார்.
௨௫நமதுேதவனாகயகர்த்தர்ெசான்னபடிேய
அவரது சட்டங்கைள நாம் கவனமாகப்
பன்பற்ற ேனாம் என்றால், அப்ேபாது ேதவன்
நாம் மிக நல்ல காரியத்ைதச் ெசய்ேதாம்’ ”
என்றுெசால்வார்.

௭

இஸ்ரேவலர், ேதவனின் வ ேசஷ
ஜனங்கள்
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௧ “உங்கள்வருப்பத்த ற்ேகற்ப சுதந்த ரமாக
வாழப்ேபாகன்ற இந்த ேதசத்தல் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள வழிநடத்த ச்
ெசல்வார். உங்களுக்காக உங்கைளவ டப்
ெபரியவர்களும், பலசாலிகளுமான ஏத்தயர்,
க ர்காச யர், எேமாரியர், கானானியர்,
ெபரிச யர், ஏவயர், எபூசயர் ஆகய
ஏழு நாட்டினர்கைளயும் உங்களுக்கு
முன்பாகேவ துரத்துவார். ௨ உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்அந்தஏழுநாட்டினைரயும்
உங்களுக்குக் கீேழ கட்டுப்பட ைவப்பார்.
அவர்கைள நீங்கள் ேதாற்கடிப்பீர்கள்.
அவர்கைளமுழுவதுமாக நீங்கள்அழித்துவ ட
ேவண்டும். அவர்களிடம் எவ்வத ஒப்பந்தமும்
ெசய்யாதீர்கள். அவர்களிடம் இரக்கம்
காட்டாதீர்கள். ௩ அவர்களில் எவைரயும்
மணந்துெகாள்ளாதீர்கள். நீங்கள்
மட்டுமின்ற உங்கள் மகன்கைளேயா
மகள்கைளேயா அந்த ஜனங்கைளச்
சார்ந்தவர்களில் ஒருவருக்கும் தருமணம்
ெசய்து ைவக்கக் கூடாது. ௪ ஏெனன்றால்
அந்த ஜனங்கள் உங்கள் பள்ைளகைள
என்ைனப் பன்பற்றுவதலிருந்து
தைசதருப்ப வடுவார்கள். பன்பு உங்கள்
பள்ைளகள் மற்ற ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். அதனால், கர்த்தர்
உங்கள்மீது கடுைமயாக ேகாபங்ெகாள்ள
ேநரிடும். அவர் உங்கைள வைரவல்
அழித்துவடுவார்.
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ெபாய்த்ெதய்வங்கைளஅழித்துவடுங்கள்

௫ “நீங்கள்அந்தப் பைகவர்களுக்குச்ெசய்ய
ேவண்டியது என்னெவன்றால், அவர்களின்
பலிபீடங்கைள இடித்து, அவர்களுைடய
ஞாபகார்த்தக் கற்கைள உைடத்துவடுங்கள்.
அவர்களது அெஷரா ேகாவல் கம்பங்கைள
ெவட்டி வீழ்த்த , அவர்களது சைலகைளத்
தீயலிட்டு அழித்துவடுங்கள்! ௬ஏெனன்றால்
நீங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தருைடய ெசாந்த
ஜனங்கள். இந்தப் பூமியல் உள்ள எல்லா
ஜனங்களிலிருந்தும் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து தமக்கு
வ ேசஷமான ஜனங்களாக ஆக்கனார்.
௭ ஏன் கர்த்தர் உங்கள் மீது அன்பு ெசலுத்த
ேதர்ந்ெதடுத்தார்? மற்ற ஜனங்கைளவ ட
நீங்கள் அதகமானவர்கள் என்பதால் அல்ல,
மற்ற எல்லா ஜனங்கைளயும்வ ட நீங்கள்
மிகக் குைறவானவர்கேள! ௮ ஆனால்,
கர்த்தர் தமது ெபரிய வல்லைமயனால்
எக ப்தலிருந்து உங்கைள மீட்டு வந்தார்.
அவர் உங்கைள அடிைமத்தனத்தலிருந்து
வடுவத்தார். எக ப்து நாட்டு மன்னனாகய
பார்ேவானின்கட்டுப்பாட்டிலிருந்துஉங்கைள
கர்த்தர் வடுவத்தார். ஏெனன்றால் கர்த்தர்
உங்கள்மீது அன்பு ெசலுத்த உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த வாக்ைகக்
காப்பாற்றவரும்பனார்.
௯ “ஆைகயால், உங்கள் ேதவனாகய
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கர்த்தர் ஒருவேர ேதவன் என்பைத
நைனவல் ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
அவரிடம் முழு நம்ப க்ைக ெகாள்ளலாம்!
அவர் தமது உடன்படிக்ைகயலிருந்து
வலகமாட்டார். யாெரல்லாம் அவரிடம்
அன்பு ைவத்து, அவரது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிக றார்கேளா அவர்களுக்ெகல்லாம்
ேதவன் தமது அன்ைபயும், அருைளயும்
ெபாழிவார். உங்களிடம் மட்டுமின்ற ,
உங்களின் ஆய ரம் தைலமுைறகளுக்கும்
அவர்தமதுஅன்ைபயும்அருைளயும்தருவார்.
௧௦ஆனால், அவைர ெவறுக்கன்றவர்கைளக்
கர்த்தர் தண்டிப்பார். அவர்கைள
அழித்துவடுவார். அவர்கைளத் தண்டிப்பதல்
ச றதும் தயவு காட்டமாட்டார். ௧௧ எனேவ
நான் இன்று ெகாடுக்கும் நமது ேதவனுைடய
கட்டைளகைளயும், கற்பைனகைளயும்,
நயாயங்கைளயும் நீங்கள் எச்சரிக்ைகயுடன்
பன்பற்றேவண்டும்.
௧௨ “உன்ேனாடுெசய்தஉடன்படிக்ைகயன்படி

உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கள் மீது
அன்பு ெசலுத்த ேவண்டுெமன்றால் இந்த
சட்டங்கைள நீ கவனமாகப் பன்பற்ற
அைவகளுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
இைதத் ேதவன் உங்கள் முற்ப தாக்களுடன்
உறுத ெசய்துள்ளார். ௧௩ ேதவன்
உங்கள்மீது அன்பு ெசலுத்த உங்கைள
ஆசீர்வத ப்பார். உங்கள் ேதசத்ைத ேதவன்
வளர்ச்ச யைடயச் ெசய்வார். உங்கள்
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பள்ைளகைள ேதவன் ஆசீர்வத ப்பார்.
உங்கள் வயல்ெவளிகைள வள மாக்குவார்.
உன் நலத்தல் தானியங்கைளயும், புதய
த ராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும்
ேதவன் தந்தருளுவார். உங்கள்
பசுக்கைளயும், கன்றுகைளயும்,
ஆடுகைளயும், ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ேதவன்
ஆசீர்வத ப்பார். ெகாடுப்ேபன் என்று உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கு அவர் வாக்களித்த
அந்த ேதசத்தல் அவர் உங்களுக்கு
எல்லா வைகயான ஆசீர்வாதங்கைளயும்
தந்தருளுவார்.
௧௪ “மற்ற எல்லா ஜனங்கைள வ டவும்

நீங்கள் ேதவனால் ஆசீர்வத க்கப்படுவீர்கள்.
ஒவ்ெவாரு கணவனும் மைனவயும்
குழந்ைதச் ெசல்வம் ெபறுவீர்கள். உங்கள்
மாடுகளும் கன்றுகைளப் ெபறும்.
௧௫உங்களிடம் உள்ள எல்லா ேநாய்கைளயும்
கர்த்தர் நீக்கவடுவார். உங்களுக்குத்
ெதரிந்துள்ள எக ப்தயர்களின் ெகாடிய
ேநாய்களில் ஒன்று கூட உங்கள் மீது
வந்துவ டாமல் கர்த்தர் காத்துக்ெகாள்வார்.
ஆனால் உங்கள் எத ரிகளுக்கு அவ்வத
ேநாய்கள் ப டிக்குமாறு ெசய்வார். ௧௬உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய உதவ ேயாடு
ேதாற்கடித்த எல்லா எத ரிகைளயும்
அழித்துவ ட ேவண்டும். அவர்களுக்காக
வருத்தப்படாதீர்கள். அவர்களது ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள்.
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ஏெனன்றால் அைவ உங்கைளப் ப டிக்கும்
கண்ணியாகவடும். அைவஉங்கள்வாழ்ைவ
நாசமாக்கவடும்.

கர்த்தர் அவரது ஜனங்களுக்கு
உதவுவதாகவாக்களிக்க றார்
௧௭ “ ‘நம்ைமவ டநம்எத ரிகள்ெபரியவர்கள்.

நாம் எப்படி அவர்கைளத் துரத்தவடுவது’
என்று உங்கள் மனதற்குள் நீங்கேள
ெசால்லிக்ெகாள்ளாதீர்கள். ௧௮ நீங்கள்
அவர்கைளக் கண்டு சறதும் பயப்படத்
ேதைவயல்ைல. அன்று எக ப்தல் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் பார்ேவானுக்கும்
எக ப்தன் அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
ெசய்தைத நீங்கள் நைனத்துப் பார்க்க
ேவண்டும். ௧௯ அவர்களுக்கு ேதவன்
ெசய்த ெபரிய இைடயூறுகைள நீங்கள்
பார்த்தீர்கள். ேதவன் ெசய்த அற்புதச்
ெசயல்கைளயும் நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்கள்.
எக ப்தலிருந்து உங்கைள மீட்க கர்த்தர் தமது
பலத்த ைககைளயும் ஓங்கய புயத்ைதயும்
பயன்படுத்தயைத நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்கள்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் மீண்டும்
அேத ஆற்றைலப் பயன்படுத்த , நீங்கள்
பயப்படுகன்ற அைனத்து ஜனங்களுக்கு
எத ராகவும்அப்படிேயெசய்வார்.
௨௦ “அவ்வாறு ெசய்தபன்பும்,

மீதயுள்ளவர்களான உங்களுக்குத் தப்ப
ஒளிந்து ெகாள்பவர்கைளயும் கண்டுபடித்து
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அழித்துவடுவதற்கு உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் குளவகைள அனுப்புவார். ேதவன்
அவர்கள் அைனவைரயும் அழித்துவடுவார்.
௨௧ அவர்கைளக் கண்டு பயப்படாதீர்கள்.
ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுடன் இருக்கன்றார். அவர்
வல்லைமயும் பயங்கரமும் ெகாண்ட
ேதவனாவார். ௨௨ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களின் எத ரிகைள உங்கள்
ேதசத்ைத வ ட்டு ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகத்
துரத்தவடுவார். நீங்கள் அவர்கள்
அைனவைரயும் ஒேர சமயத்தல் அழித்துவ ட
ேவண்டாம். நீங்கள் அப்படிச்ெசய்தால்
காட்டு மிருகங்கள் உங்கைளச் சுற்ற
எண்ணிக்ைகயல் ெபருகவடும். ௨௩ஆனால்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களின்
எத ரிகைள உங்களிடம் ேதாற்கச் ெசய்வார்.
அவர்கள் அழியும் வைரயல் அவர்கைளத்
தணறச் ெசய்வார். ௨௪ அவர்களது
இராஜாக்கள் உங்களிடம் ேதாற்றுப்ேபாக
கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவுவார். நீங்கள்
அவர்கைள அழித்துவடுவீர்கள்! உலகம்
அவர்கள் வாழ்ந்தைத மறந்துவடும்.
அவர்களில் ஒருவனும் உங்கைளத் தடுத்து
நறுத்த முடியாது. அவர்கள் அைனவைரயும்
நீங்கள்அழித்துவடுவீர்கள்.
௨௫ “நீங்கள் அவர்களது ெதய்வங்களின்

சைலகைளத் தீயலிட்டுக் ெகாளுத்தவ ட
ேவண்டும். நீங்கள் அந்தச் சைலகளில்
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உள்ள ெவள்ளி அல்லது தங்கத்தன்
மீது ச ற தளவும் ஆைச ெகாள்ளாமலும்,
எடுத்துக்ெகாள்ளாமலும் இருக்க ேவண்டும்.
அவர்களின் ெவள்ளி அல்லது தங்கத்ைத
நீங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டால் அது உங்கைள
ச க்க ைவத்து, உங்கள் வாழ்க்ைகைய
நாசமாக்கவடும். ஏெனன்றால் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் அவற்ைற அருெவருத்து
ெவறுப்பவர் ஆவார். ௨௬ எனேவ, அங்கு
அருெவருக்கத்தக்க வக்க ரகங்கைள நீங்கள்
உங்கள் வீட்டுக்குள் ெகாண்டுவரக்கூடாது,
நீங்களும் அவற்ைறக் கண்டிப்பாக ெவறுத்து
ஒதுக்கேவண்டும். அைவ அைனத்ைதயும்
அழித்துவ ட ேவண்டும்!”

௮
கர்த்தைர நைன
௧ “நான் இன்று ெகாடுக்கன்ற

எல்லாக்கட்டைளகைளயும் நீங்கள்
கண்டிப்பாகப் பன்பற்ற ேவண்டும்.
ஏெனன்றால், அப்ேபாதுதான் நீங்கள்
வாழ்ந்து வளர்ந்து உயர்ந்தெதாரு
சமுதாயமாக வரமுடியும். கர்த்தர் உங்கள்
முற்ப தாக்களிடம் ெசான்னதுேபால் நீங்கள்
சுதந்த ரமான ேதசத்ைதப் ெபறமுடியும்.
௨ இந்தப் பாைலவனத்தல் கடந்துவந்த 40
ஆண்டு காலத்தல் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்கைள நடத்த வந்த எல்லா
வழிகைளயும் பற்ற நீங்கள் நைனத்துப்
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பார்க்கேவண்டும். கர்த்தர் உங்கைள
ேசாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார். உங்கைளத்
தாழ்ைமயானவர்களாக்கஅவர்வரும்பனார்.
உங்கள் மனதல் உள்ள எண்ணங்கைள
அறய அவர் ஆைசப்பட்டார். அவரது
கட்டைளகைள நீங்கள் ஒழுங்காகப்
பன்பற்றுகறீர்களா என்பைத அவர் அறய
வரும்பனார். ௩ கர்த்தர் உங்கைளத்
தாழ்ைமயாக்க உங்கைளப் பசயால் வருத்த ,
பன் நீங்களும் உங்கள் முற் ப தாக்களும்
இதுவைர பார்க்காத, “மன்னா” என்னும்
உணைவ உண்ணச் ெசய்தார். ேதவன்
ஏன் இப்படிச் ெசய்தார்? ஏெனன்றால்
மனிதன் ெவறும் அப்பத்ைதத் தன்பதால்
மட்டும் உய ர்வாழ்ந்த ட முடியாது. அவர்கள்
கர்த்தர் கூறயைதக் ேகட்பதனாேலேய
வாழலாம் என்பைதநீங்கள்ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என ேதவன் வரும்பனார்.
௪ கடந்த 40 ஆண்டுகளில் உங்களது
ஆைடகள் பைழைமயைடந்து
ேபாகவ டவல்ைல. உங்களது கால்கள்
வீக்கமைடந்துவ டவல்ைல. (ஏெனன்றால்
கர்த்தர் உங்கைளப் பாதுகாத்தார்.)
௫ உங்களுக்காக உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் நீங்கள்
நைனத்துப் பார்க்கேவண்டும். ஒரு தந்ைத
தன் மகனுக்கு கற்றுக்ெகாடுத்து அவைனத்
தருத்துவதுேபால் ேதவன் உங்களுக்கு
வளக்கனார்.
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௬ “அத்தைகய உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு நீங்கள்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். அவற்ைறப்
பன்பற்ற அவைர மத க்கேவண்டும்.
௭ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்கைள ஒரு நல்ல ேதசத்த ேல
வச க்க அைழத்துக்ெகாண்டு வருகறார்.
அங்கு பள்ளத்தாக்குகளிலிருந்தும்
மைலகளிலிருந்தும் புறப்படுகன்ற
ஆறுகளும், ஊற்றுகளும், ஏரிகளும்
தண்ணீர்வளம் நைறந்தது. ௮ அந்த நலம்
ேகாதுைமையயும், பார்லிையயும், த ராட்ைசக்
ெகாடிகைளயும், அத்த மரங்கைளயும்,
மாதுளஞ் ெசடிகைளயும் வைளவக்கும்
வளமான நலம். அது ஒலிவ மரங்கைளயும்,
எண்ெணய், ேதன் ஆகயவற்ைறயும்
ெகாடுக்கவல்ல நலமாகும். ௯அங்ேக நீங்கள்
தாராளமாக உண்டுவாழலாம். உங்களுக்குத்
ேதைவயான எல்லாப் ெபாருட்களும்
கைடக்கும். அது, பாைறகள் இரும்பாக
இருக்கும் ேதசமாக உள்ளது. அங்குள்ள
மைலகளிலிருந்து ெசம்பு உேலாகத்ைத
நீங்கள் ெவட்டி எடுக்கலாம், ௧௦ அங்கு
நீங்கள் உண்ண வரும்புகன்ற எல்லாம்
உங்களுக்குக் கைடக்கும். இத்தைகய வளம்
நைறந்த, நீங்கள் தருப்தயுடன் மக ழ்வாய்
வாழக் கூடிய இந்த நலத்ைத உங்களுக்குத்
தந்த உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர நீங்கள்
பாராட்டிப் ேபாற்றுவீர்கள்.
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கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறமறந்துவ டாேத
௧௧ “எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்.

உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர நீங்கள்
மறந்துவ டாதீர்கள்! கவனமாக இருங்கள்.
நான் இன்று உங்களுக்குத் தந்த ேதவனது
கட்டைளகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும்,
நயாயங்களுக்கும், கீழ்ப்படிந்து நடக்க
ேவண்டும். ௧௨ பன், நீங்கள் தாராளமான
தருப்தயான உணைவ உண்ணலாம்.
வசதயான வீடுகைள நீங்கள் கட்டி
அைவகைள அனுபவத்து வாழலாம்.
௧௩ உங்களது ஆடு, மாடு, ெவள்ளாடுகள்
ெபருக வளார்ச்ச யைடயும். ெபான்னும்,
ெவள்ளியும் மிகுதயாகப் ெபறலாம்.
நீங்கள் எல்லாவற்ைறயும் தாராளமாக
அைடயலாம்! ௧௪ இவற்ைறெயல்லாம்
அனுபவக்கும்ேபாது நீங்கள் கர்வம்
ெகாள்ளாமல் எச்சரிக்ைகயாக இருக்க
ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர
நீங்கள் ஒருேபாதும் மறந்துவ டக்கூடாது,
நீங்கள் எக ப்தல் அடிைமகளாக இருந்தீர்கள்.
ஆனால் கர்த்தர் உங்கைள வடுவத்து
அங்கருந்து ெவளிேயற்ற இங்கு அைழத்து
வந்தார். ௧௫ மிகப்ெபரிய பயங்கரமான
பாைலவனத்தன் வழியாகக் ெகாள்ளிவாய்
பாம்புகளும், ெகாடிய ேதள்களும் நைறந்த
அந்தப் பாைலவனத்தல் வறண்ட
நலமாகத் தண்ணீேர இல்லாத ெகாடிய
பாைலவனமாக இருந்தது. ஆனால்,
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கர்த்தர் அங்ேக பாைறகளுக்கு அப்பால்
இருந்து உங்களுக்குத் தண்ணீைரத் தந்தார்.
௧௬ அந்தப் பாைலவனத்தல் உங்கள்
முற்ப தாக்களும் பார்த்த ராத ‘மன்னா’
என்னும் உணைவ உங்களுக்கு உண்ணக்
ெகாடுத்தார். கர்த்தர்உங்கைளச் ேசாத த்தார்.
ஏன்? ஏெனன்றால், முடிவல் எல்லாம்
உங்களுக்கு நன்றாய் நடக்கும்படிக்குத்
ேதவன் உங்கைளப் பணியச் ெசய்தார்.
௧௭ ‘எனது ெசாந்த ஆற்றலினாலும்,
த றைமயனாலுேம எல்லா வைகயான இந்த
வசத கைளப் ெபற்ேறன்’ என்று ஒருநாளும்
உனக்குள்ெசால்லிவடாேத. எச்சரிக்ைகயாய்
இரு! ௧௮ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரேய
நைனப்பீர்களாக! அவேர உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கு ஆைணயட்டுக் ெகாடுத்த
தமது உடன்படிக்ைகைய நைறேவற்றும்
ெபாருட்டு, இந்நாளில் உங்களுக்கு
இருக்கன்றச் ெசல்வங்கைள, நீங்கள்
ஏற்படுத்த க்ெகாள்வதற்கான ஆற்றைலத்
தந்தார்.
௧௯ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர

என்ைறக்கும் மறந்துவ டாதீர்கள். மற்ற
ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ஒருேபாதும்
பன்பற்றவ டாதீர்கள். அவற்ைறத்
ெதாழுதுெகாள்ளேவா, ேசவ க்கேவா
ேவண்டாம். நீங்கள்அவ்வாறுெசய்தால்நான்
இன்று உங்கைள எச்சரிக்கன்ேறன், நீங்கள்
கண்டிப்பாக அழிந்துவடுவீர்கள்! ௨௦ கர்த்தர்
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உங்களுக்காகஉங்கள்எத ரிகைளஅழித்தார்.
ஆனால் நீங்கேளா அவர்களின் ப ற
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப் பன் பற்றனால்,
உங்கைளயும் அவர்கைளப் ேபான்ேற
அழித்துவடுவார். ஏெனன்றால் நீங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ெசவெகாடுப்பைத
நறுத்தவ ட்டீர்கள்!

௯
கர்த்தர்இஸ்ரேவலருடன்இருப்பார்
௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள கவனியுங்கள்!

நீங்கள் இன்று ேயார்தான் நதையக்
கடந்து ெசல்லப் ேபாக றீர்கள். அந்த
நலத்தல் உங்கைளவ டப் ெபரிய பலம்
வாய்ந்த உங்களின் எத ரிகைள ெவளிேய
துரத்துவீர்கள். அவர்களது நகரங்கள்
வானத்ைதத்ெதாடும் உயர்ந்த மதல்கைளக்
ெகாண்ட ெபரிய நகரங்களாகும்!
௨ அங்குள்ள ஜனங்கள் உயரமாகவும்
பருமனாகவும் இருக்க றார்கள். அவர்கள்
ஏனாக்கன் வம்சத்தனர். நீங்கள்
அவர்கைளப்பற்ற அற ந்தருக்க றீர்கள்.
‘ஏனாக்கயர்கைள எவராலும் எத ர்த்து
ெவல்லமுடியாது’ என்று நம் ஒற்றர்கள்
கூறயைத நீங்கள் ேகட்டிருப்பீர்கள்.
௩ ஆனால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்கு முன்பாக இந்த ஆற்றைனக்
கடந்து ெசல்பவராயருக்க றார் என்பைத
அற ந்துெகாள்ளுங்கள். எனேவ
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உங்களால் ஏனாக்கயர்கைள எத ர்க்க
முடியும். ேதவன் அக்கனிையப் ேபால்
அவர்கைள அழித்துவடுவார்! கர்த்தர் அந்த
ஜனங்கைள அழித்துவடுவார். அவர்கைள
உங்கள் முன்னால் வீழச்ச யைடயச்
ெசய்வார். அவர்கைள நீங்கள் ெவளிேய
துரத்தவடுவீர்கள். நீங்கள் அவர்கைள
வைரவல் அழித்துவடுவீர்கள். ேதவன்
உங்களுக்குச்ெசான்னபடிேயஇதுவைரவல்
ந கழும்.
௪ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்களிடமிருந்து அவர்கைள உங்களுக்கு
முன்பாகேவ துரத்தடுவார். ஆனால், ‘நாம்
நல்லவர்கள் என்பதால் கர்த்தர் நம்ைம
இந்த ேதசத்த ற்கு சுதந்த ரமாக வாழும்படி
அைழத்து வந்தார்’ என்று உங்களுக்குள்ேள
ெசால்லிக்ெகாள்ளாதீர்கள். அந்த
ஜனங்கைளத் கர்த்தர் ெவளிேய
துரத்தயதற்கு நீங்கள் நல்லவர்களாக
இருந்தீர்கள் என்பதால் அல்ல, அவர்கள்
தீயவர்களாக இருந்தனர் என்பேத
காரணமாகும், ௫ நீங்கள் நல்லவர்களாயும்
ேநர்ைமயாயும் வாழ்ந்ததால் அவர்களது
ேதசத்தல் சுதந்த ரமாக வாழப் ேபாக றீர்கள்
என்பதல்ல. தீயவழிகளில் அவர்கள்
வாழ்வதனால் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் அவர்கைள ெவளிேய துரத்தனார்.
அதனாேலேயநீங்கள்அங்ேகேபாகன்றீர்கள்.
அதுமட்டுமின்ற , ேதவன் உங்கள்
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முற்ப தாக்களாகய ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு ஆகயவர்களுடன் ெசய்த
வாக்கைன நைறேவற்ற வரும்பனார்.
௬ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள்
சுதந்த ரமாக வச க்க உங்களுக்குஇந்த நல்ல
ேதசத்ைத தருகன்றார். ஆனால் நீங்கள்
நல்லவர்கள் அல்ல, மிகவும் ப டிவாதமுள்ள
ஜனங்கள் என்பைத ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும்.

கர்த்தரின் ேகாபத்ைதநைனத்துப்பார்
௭ “பாைலவனத்தல் உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தருக்கு நீங்கள் ஏற்படுத்தய
ேகாபத்தைன நைனத்துப் பாருங்கள்,
மறந்துவ டாதீர்கள்! நீங்கள் எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்ட நாள் முதல் இவ்வ டத்தல் வந்து
ேசரும்வைர கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்தீர்கள். ௮ ஒேரப் மைலயலும்
நீங்கள் கர்த்தருக்குக் கடுங்ேகாபத்ைத
உண்டாக்கனீக்கள்! கர்த்தர் உங்கைள
அழித்துவ ட நைனக்கும் அளவற்கு
ேகாபத்ைத உண்டாக்கனீர்கள். ௯ கர்த்தர்
உங்களுக்காக உடன்படிக்ைகைய எழுதய
கற்பலைககைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு
நான் மைலமீது ஏற ச்ெசன்ேறன். மைல மீேத
40 நாட்கள் இரவும், பகலும் தங்க ேனன்.
நான் உணவு உண்ணாமலும், தண்ணீர்
குடிக்காமலும் இருந்ேதன். ௧௦ அப்ேபாது
கர்த்தர் என்னிடம் அந்தக் கற்பலைககைளத்
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தந்தார். ேதவன் அவரது கட்டைளகைள
அந்த இரண்டு கற் பலைககளில் தமது
வ ரல்களால் எழுதயருந்தார். ேதவன்
எழுதயஒவ்ெவான்றும்நீங்கள்மைலயருகல்
கூடியேபாது அக்கனியன் நடுவலிருந்து
ேபச யவார்த்ைதகளின்படிேயஇருந்தன.
௧௧ “இரவும் பகலுமாய் 40 நாட்கள் முடிந்த

பன்பு, கர்த்தர் அந்த உடன்படிக்ைகயன்படி
எழுதய இரண்டு கற்பலைககைளயும்
என்னிடம் ெகாடுத்தார். ௧௨ பன் கர்த்தர்
என்னிடம், ‘நீ எழுந்து இங்கருந்து வைரவாக
இறங்க ப்ேபா.. நீ எக ப்தலிருந்து
அைழத்துவந்த ஜனங்கள் தங்கைளத்
தாங்கேள ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள்,
என்னுைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவைத
இவ்வளவு வைரவாக நறுத்தவ ட்டார்கள்.
அவர்கள் ெபான்ைன வார்த்து
தங்களுக்ெகன்று ஒரு வக்க ரகத்ைத
உருவாக்கனார்கள்’ என்றுகூறனார்.
௧௩ “ேமலும் கர்த்தர் என்னிடம், ‘நான்

இந்த ஜனங்கைளக் கவனித்ேதன்.
இவர்கள் மிகவும் ப டிவாத முள்ளவர்கள்!
௧௪ என்ைனவட்டு வடு! இவர்கள்
எல்ேலாைரயும் அழித்து வடுக ேறன்.
இவர்களில் ஒருவரது ெபயைரக்கூட
தங்கவ டமாட்ேடன்! உன்னிடமிருந்து
இவர்கைளவ ட மிகப் ெபரிய பலம் வாய்ந்த
ஜனங்கள் இனத்ைத உருவாக்குேவன்’ என்று
கூறனார்.
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தங்கக்கன்றுக்குட்டி
௧௫ “பன் மைலயலிருந்து தரும்ப

கீேழ இறங்க வந்ேதன். மைலயானது
அக்கனியால் எரிந்தது. உடன்படிக்ைகைய
எழுதய இரண்டு கற்பலைககளும்
என் ைககளில் இருந்தன. ௧௬ நான்
உங்கைளக் கவனித்தேபாது உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராக
நீங்கள் பாவம் ெசய்தைதப் பார்த்ேதன்.
தங்கத்தல் வார்க்கப்பட்ட கன்றுக்குட்டிைய
உருவாக்கயைத நான் பார்த்ேதன்! கர்த்தர்
உங்களுக்கு இட்ட வழிைய வ ட்டு நீங்கள்
ேவகமாக வலக ச் ெசன்றைதக் கண்ேடன்!
௧௭ எனேவ நான் எடுத்துவந்த இரண்டு
கற்பலைககைளயும் ஓங்க கீேழ எற ந்ேதன்.
உங்களின் கண்கள் முன்னாேலேய
கற்பலைககைள துண்டுத் துண்டுகளாகப்
ேபாட்டு உைடத்ேதன். ௧௮ பன் உங்களுைடய
பாவங்களுக்காக கர்த்தருக்கு முன்பாக
முன்ேபால் மீண்டும் 40 நாட்கள் இரவு
பகலாக வழுந்து க டந்ேதன். எவ்வைக
உணவும் உண்ண வல்ைல. தண்ணீரும்
குடிக்கவல்ைல. எதற்காக இதைனச்
ெசய்ேதன்என்றால்நீங்கள்ெசய்தபாவங்கள்
மிகக் ெகாடுைமயானைவ. நீங்கள் ெசய்த
இந்த ெசயல்கள் கர்த்தருக்குச் ெசய்த
தீைமகள் ஆகும். கர்த்தருக்குக் கடுங்ேகாபம்
உண்டாக்கனீர்கள். ௧௯ கர்த்தருக்கு இருந்த
கடுைமயான ேகாபத்ைதக் கண்டு நான்
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பயந்ேதன். உங்கைள அழிக்கன்ற அளவுக்கு
அவர் ேகாபம் ெகாண்டிருந்தார். ஆனால்,
மீண்டும் நான் மன்றாடியைதக் ேகட்டார்.
௨௦ ஆேரான் மீதும் கர்த்தர் கடுங்ேகாபம்
ெகாண்டு அவைன அழிக்க ேவண்டும்
என்றருந்தார்! ஆனால் ஆேரானுக்காகவும்
நான்மன்றாடிேனன். ௨௧நீங்கள்உருவாக்கய
எரிச்சலூட்டும் அந்தக் கன்றுக் குட்டிைய
எடுத்து தீயலிட்டுக் ெகாளுத்த தூள்
தூளாக்கும்படி ெசய்ேதன். அவற்ைறப்
புழுதயாகும்படிச் ெசய்ேதன். பன் அந்தச்
சாம்பைல மைலயலிருந்து வரும் ஆற்றல்
ேபாட்டுவ ட்ேடன்.

இஸ்ரேவலைர மன்னிக்கும்படி ேமாேச
ேதவனிடம் மன்றாடியது
௨௨ “தேபராவலும், மாசாவலும்,

க ப்ேராத் அத்தாவாவலும் கர்த்தருக்குக்
கடுங்ேகாபத்ைத உண்டாக்கனீர்கள்.
௨௩ காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து வலக
வரச் ெசய்யும்ேபாது கர்த்தர் உங்களிடம்
ெசான்னைதக் ேகட்காமல் அவருக்குக்
கீழ்ப்படியாமல் இருந்தீர்கள். கர்த்தர்
உங்களிடம், ‘நீங்கள் ேபாய், நான்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைத
சுதந்த ரமாக வாழ எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்’
என்று கூறனார். ஆனால், உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய
நீங்கள் மறுத்தீர்கள். நீங்கள் கர்த்தைர
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வசுவாச க்கவல்ைல. கர்த்தருைடய
கட்டைளகைளயும் கவனிக்கவல்ைல.
௨௪ நான் உங்கைளப்பற்ற அற ந்த நாள்
முதற்ெகாண்டு நீங்கள் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியமறுத்துவருகறீர்கள்.
௨௫ “ஆகேவகர்த்தருக்குமுன்,இரவுபகலாக

40 நாட்கள் வழுந்து க டந்ேதன். ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் உங்கைள அழித்துவடுவதாகச்
ெசான்னார். ௨௬ நான் கர்த்தரிடம்
இவ்வாறு ேவண்டிேனன்: கர்த்தாேவ!
எங்கள் ஆண்டவேர! உமது ஜனங்கைள
அழித்துவ டாதரும். அவர்கள் உமக்கு
உரியவர்கள். எக ப்தலிருந்து உமது
ேபராற்றலினாலும், பலத்தனாலும்
அவர்கைள வடுவத்து அைழத்து வந்தீர்.
௨௭உமது ேசவகர்களான ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு ஆகயவர்களிடம் நீர் ெசான்ன
வாக்கைன நைனத்துப் பாரும். உமக்கு
இணங்காமல் ேபான இவர்கைள மன்னியும்.
இவர்கள் ெசன்ற தீய வழிகைளயும், ெசய்த
பாவங்கைளயும் பாராது இருப்பீராக.
௨௮ அப்படியும் உமது ஜனங்களாகய
இவர்கைளத் தண்டிக்க வரும்பனால்,
அைதக் காணும் எக ப்தயர்கள், ‘கர்த்தர்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த வாக்கன்படி,
இந்த ஜனங்கைள அந்த ேதசத்த ற்கு
அைழத்துச்ெசன்று சுதங்த ரமாக்க
முடியவல்ைல. கர்த்தர் இவர்கைள
ெவறுத்தார். எனேவ, அவர் இவர்கைள
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பாைலவனத்தற்குக் ெகால்வதற்ெகன்று
அைழத்துச் ெசன்றார்’ என்றும் கூறுவார்கள்.
௨௯ ஆனால், அவர்கள் உமது ஜனங்கேள!
கர்த்தாேவ! இவர்கள் எக ப்தலிருந்து
உமது ேபராற்றலினாலும் பலத்தனாலும்
உம்மால் அைழத்து வரப்பட்ட உமது
ஜனங்களாவார்கள்.

௧௦
புதயகற்பலைககள்
௧ “அந்த ேநரத்தல், கர்த்தர் என்னிடம்,

‘நீ முதலில் ைவத்தருந்தைதப்ேபான்று
இரண்டு கற்பலைககைள ெவட்டி
எடுத்துக்ெகாண்டு, மைலயன்ேமல் ஏற
என்னிடம்வா. ஒருமரப்ெபட்டிையயும்ெசய்து
எடுத்துக்ெகாள். ௨ நீ உைடத்துப்ேபாட்ட
முந்தன கற்பலைககளில் உள்ள அேத
வார்த்ைதகைள நான் இந்தப் புதய
கற்பலைககளின் மீது எழுதுேவன். பன்
நீ அவ்வரு கற்பலைககைளயும் அந்த மரப்
ெபட்டிக்குள்ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.’
௩ “அதன்படி நான் சீத்த ம் மரத்தனால்

ஒரு ெபட்டிையச் ெசய்ேதன். முதலில்
ைவத்தருந்தைதப் ேபால் இரண்டு
கற்பலைககைள ெவட்டி எடுத்ேதன். பன்
நான் மைலயன் மீது ஏற ச் ெசன்ேறன்.
இரண்டு கற்பலைககைளயும் ைகயல்
ைவத்தருந்ேதன். ௪ முன்னர் நீங்கள்
அைனவரும் கூட்டமாக கூடிவந்த நாளில்,
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மைலயல் அக்கனியன் நடுவலிருந்து
கர்த்தர் உங்கேளாடுப் ேபச ய அந்த பத்துக்
கட்டைளகைளயும் அவர் அப்ேபாது எழுத த்
தந்ததன்படிேய இந்தப் பலைககளிலும்
எழுதனார். பன் கர்த்தர் அந்த இரண்டு
கற்பலைககைளயும் என்னிடம் தந்தார்.
௫ மைலயல் இருந்து தரும்ப க் கீேழ இறங்க
வந்ேதன். நான்ெசய்தருந்தமரப்ெபட்டிக்குள்
அந்தக் கற்பலைககைள ைவத்ேதன்.
கர்த்தர் எனக்க ட்ட கட்டைளயன்படிேய
அப்ெபட்டியல் அைவகைள ைவத்ேதன்.
இன்றுவைரயலும் அந்தக் கற்பலைககள்
அந்தப்ெபட்டிக்குள்ேளேயஉள்ளன.”

௬ (இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ெபெனயாக்கானுக்கு
அடுத்த ேபேராத்தலிருந்து ேமாசாராவ ற்குப்
பயணம் ெசய்தார்கள். அங்ேக ஆேரான்
மரித்துவ ட்டான். அவைன அடக்கம்
ெசய்தார்கள். ஆேரானின் மகன் எெலயாசார்
ஆேரானின் இடத்தல் ஆசாரியனாக
ஊழியம் ெசய்தான். ௭ பன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அங்கருந்து குத்ேகாதாவுக்கு
ெசன்றனர். அங்கருந்து ஆறுகள்
ஓடும் ேதசமான ேயாத்பாத்துக்கும்
ெசன்றனர். ௮அந்த ேநரத்தல் கர்த்தர் மற்ற
ேகாத்த ரத்தலிருந்து ேலவ குடும்பத்ைதத்
தனியாகப் ப ரித்ெதடுத்தார். ேலவ
குடும்பத்ைத தமது ச றப்புப் பணிகளுக்காக
ப ரித்ெதடுத்துக்ெகாண்டார். அவர்கள்
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கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
சுமக்கும் பணிைய ேமற்ெகாண்டனர். ேமலும்
அவர்கள் கர்த்தருக்கு முன் பணியாற்றும்
ஆசாரியர்களாக இருந்தனர். கர்த்தருைடய
நாமத்தால் ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கைள
வழங்கயும், ஆராதைன ெசய்தும் வந்தனர்.
அவர்கள் இன்றுவைரயலும் இந்தச் ச றப்புப்
பணிகைளச் ெசய்து வருகன்றார்கள்.
௯ இதனாேலேய மற்ற ேகாத்த ரத்தனர்
ெபற்ற நலப்பங்கைனப் ேபால் ேலவயன்
ேகாத்த ரம் ெபறவல்ைல. உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் அவர்களுக்கு
வாக்களித்தபடி கர்த்தர் தாேம ேலவயருக்கு
ெசாத்தும்சுதந்த ரமுமாகஇருப்பார்.)
௧௦ “நான் முன்பு தங்கயைதப்ேபால

மைலயன் ேமேல 40 நாட்கள் இரவும்,
பகலுமாய் தங்கயருந்ேதன். கர்த்தர்
இந்த முைறயும் நான் ேவண்டியைத
ேகட்டு அருளினார். நான் ேவண்டியபடிேய
கர்த்தர் உங்கைள அழிக்காமல்வ ட்டார்.
௧௧ கர்த்தர் என்னிடம், ‘நான் ெகாடுப்ேபன்
என்று அவர்களுைடய முற்ப தாக்களுக்கு
ஆைணயட்டபடி, அந்தத் ேதசத்தல் அவர்கள்
சுதந்த ரமாக வாழ்வதற்கு, அவர்களுக்கு
முன் தைலைமேயற்றுப் பயணப்பட்டுப் ேபா’
என்றார்.

கர்த்தரின்உண்ைமயானவருப்பம்
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௧௨ “இப்ேபாதும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள
கவனியுங்கள்! உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களிடமிருந்து உண்ைமய ேலேய
வரும்புவது என்ன? கர்த்தர் உங்களிடம்
வரும்புவது, நீங்கள் அவருக்கும் அவர்
ெசான்னவற்றுக்கும் மத ப்பளித்து அதன்படி
ெசய்ய ேவண்டும். ேதவன் வரும்புவது,
நீங்கள் அவர் மீது அன்பு ெசலுத்துவைதயும்,
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
உங்கள் முழுமனேதாடும், உங்களின்
முழு ஆத்மதருப்தயுடனும் ேசைவச்
ெசய்வேத. ௧௩ ஆைகயால், நான் இன்று
உங்களுக்கு வழங்குகன்ற கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும்
நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். உங்களின்
நன்ைமக்ெகன்ேற இந்தக் கட்டைளகளும்,
சட்டங்களும்உள்ளன.
௧௪ “எல்லாப் ெபாருட்களும் உங்கள்

ேதவனாகய கர்த்தருக்கு உரியைவ!
வானங்களும், வானாதவானங்களும்
கர்த்தருக்குச் ெசாந்தமானைவ. இந்தப்
பூமியும் பூமியன் ேமல் உள்ள எல்லாப்
ெபாருட்களும் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குச் ெசாந்தமானைவ. ௧௫ கர்த்தர்
உங்கள் முற்ப தாக்களின் மீது அன்பு
ைவத்தருந்தார். அவர்கள்மீது அதகமாக
அன்பு ைவத்ததனாேலேய உங்கைளயும்,
உங்கள் சந்ததயனைரயும் கர்த்தர்
தன்னுைடய ஜனங்களாக இன்றும்
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கருத அன்பு காட்டுக றார். மற்ற எல்லா
ஜனங்களும் இருந்தாலும் உங்கைள ேதவன்
ப ரித்ெதடுத்தார். இன்றளவும் நீங்கள்
ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஜனங்களாய்
இருக்க றீர்கள்.
௧௬ “உங்களின் ப டிவாத குணத்ைத

வ ட்டுவடுங்கள். உங்களின் உள்ளங்கைளக்
கர்த்தருக்குக் ெகாடுங்கள். ௧௭ ஏெனன்றால்,
உங்களுைடய ேதவனாகய கர்த்தர் அவர்
கர்த்தாத கர்த்தரும், ேதவாத ேதவனும்
ஆவார். நமது கர்த்தேர மகத்துவமும்,
வல்லைமயும், பயங்கரமும் உைடய
ேதவனாவார். கர்த்தர் பாரபட்சம் காட்டுபவர்
அல்ல. கர்த்தர் தன் மனைத மாற்ற க்ெகாள்ள
பணத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்.
௧௮ அநாைதக் குழந்ைதகளுக்கும்,
வதைவகளுக்கும் ஆதரவாகவும் அன்பு
ெசலுத்துபவராகவும் ேதவன் அருள்
ெசய்க றார். அந்நயர்கள் மீதும் ேதவன்
அன்பு காட்டுக றார். அவர்களுக்கும் உண்ண
உணவும், உடுக்க உைடயும் அளிக்கன்றார்.
௧௯ எனேவ நீங்களும் அந்நயர்களிடம்
அன்பு காட்ட ேவண்டும். ஏெனன்றால்,
நீங்களும் எக ப்து ேதசத்தல் அந்நயராக
இருந்துள்ளீர்கள்.
௨௦ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் மீது

மரியாைத ெசலுத்த அவர் ஒருவைரேய
நீங்கள் ஆராத க்க ேவண்டும். அவைரவ ட்டு
ஒரு ேபாதும் வலகாதீர்கள். நீங்கள் எப்ேபாது
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வாக்களித்தாலும் நமது ேதவனுடைய
நாமத்ைத பயன்படுத்த ேவண்டும். ௨௧நீங்கள்
நமது ேதவைனேய ேபாற்ற ப் புகழேவண்டும்.
கர்த்தேர உங்கள் ேதவன். அவேர உங்கள்
ேதவன் முன்பு இந்த அற்புதங்கைளயும்
மகத்துவங்கைளயும்உங்களுக்காச்ெசய்தார்.
நீங்கள் அைனவரும் உங்கள் கண்களால்
அவர் ெசய்த அைனத்ைதயும் பார்த்தீர்கள்.
௨௨ உங்கள் முற்ப தாக்களில் எழுபது ேபேர
எக ப்த ற்குள்ெசன்றார்கள். ஆனால்இன்ேறா
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் வானில்
உள்ள எண்ணற்ற நட்சத்த ரங்கைளப்ேபால்
உங்கைள மிகப்ெபரிய ஜனங்கள்
சமுதாயமாகஉருவாக்கயுள்ளார்.

௧௧
கர்த்தைர நைன
௧ “உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர் மீது
நீங்கள் அன்பு ெகாள்ளேவண்டும்.

நீங்கள் பன்பற்றுவதற்காக ேதவன்
உங்களுக்குக் கூறயவற்ைறெயல்லாம்
நீங்கள் கைடப்ப டிக்க ேவண்டும்.
எப்ேபாதும் நீங்கள் அவரது சட்டங்களுக்கும்,
நயாயங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். ௨ உங்களுக்குப்
ேபாத க்கும்படி உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசய்த ெபருஞ் ெசயல்கைள நைனத்துப்
பாருங்கள். அந்த மகா காரியங்கைளக்
கண்டு, அவற்ைறக் கடந்து வந்தவர்கள்
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நீங்கேள, உங்கள் குழந்ைதகளல்ல.
உங்களுக்குத்தான் ெதரியும், கர்த்தருைடய
மகத்துவத்ைதப் பார்த்தவர்கள் நீங்கள்,
கர்த்தருைடய வலிைமையக் கண்ணாரப்
பார்த்துள்ளீர்கள். கர்த்தருைடய ஆற்றல்
நைறந்த ெசயல்கைளப் பார்த்தவர்கள்
நீங்கள். ௩ கர்த்தருைடய அற்புதங்கைளப்
பார்த்தவர்கள் நீங்கள் தான், உங்கள்
பள்ைளகள்அல்ல. எக ப்தன்இராஜாவாகய
பார்ேவானுக்கும்அவனதுநாடுமுழுவதற்கும்
கர்த்தர் ெசய்த அைடயாளங்கைளயும்,
ெசயல்கைளயும் நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்கள்.
௪ எக ப்தன் பைடயும், அவர்களது
குதைரகளும், இரதங்களும் ேபாரில்
உங்கைளத் ெதாடர்ந்து வரும்ேபாது, கர்த்தர்
அவர்கைளச் ெசங்கடலின் தண்ணீரில்
மூடியைத உங்கள் பள்ைளகள் அல்ல,
நீங்கள்தான் பார்த்தீர்கள். அவர்கைள
முழுவதுமாகஅழித்தைதநீங்கள்பார்த்தீர்கள்.
௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள்
இன்று இவ்வடத்த ற்கு வரும் வைரக்கும்,
அன்றும் பாைலவனத்தல் உங்களுக்காகச்
ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தவர்கள்
நீங்கள்தான். உங்கள் பள்ைளகள் அல்ல.
௬ ரூபன் குடும்பத்ைதச் சார்ந்த எலியாப்
என்பவனின் மகன்களான தாத்தான்,
அப ராம் இருவருக்கும் கர்த்தர் என்ன
ெசய்தார் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
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பூமி தன் வாையத் த றந்து அவர்கைள
வழுங்கயைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் பார்த்தார்கள், அவ்வருவரின்
குடும்பங்கைளயும், கூடாரங்கைளயும்
அவர்களது வலங்குகள், ேவைலயாட்கள்
எல்லாவற்ைறயும்பூமிவழுங்கயது. ௭கர்த்தர்
ெசய்த இந்தப் ெபரிய ெசயல்கைள எல்லாம்
உங்களுைடய பள்ைளகளல்ல, நீங்கேள
கண்டீர்கள்.
௮ “ஆகேவ நான் இன்று உங்களுக்குச்

ெசால்லும் ஒவ்ெவாரு கட்டைளக்கும் நீங்கள்
கீழ்ப்படிந்து நடக்கேவண்டும். பன் நீங்கள்
பலம் வாய்ந்தவர்களாக ஆவீர்கள். அதனால்,
ேயார்தான் ஆற்றைனக் கடந்து, நீங்கள்
நுைழயத் தயாராகவுள்ள இந்த ேதசத்ைத
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்கள். ௯ பன் நீங்கள்
அந்தத்ேதசத்தல்நீண்டவாழ்க்ைகவாழலாம்.
இந்த ேதசத்ைத உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும்
அவர்களது சந்ததயனருக்கும் ெகாடுப்பதாக
கர்த்தர் வாக்களித்துள்ளார். இந்த ேதசம்
பாலும் ேதனும் ஓடக் கூடிய ெசழிப்பும்,
எல்லா வளங்களும் நைறந்த நாடாகவும்
இருக்கும். ௧௦ நீங்கள் சுதந்த ரமாக
வச க்கப்ேபாகும் இந்த ேதசம் நீங்கள் வ ட்டு
வந்த எக ப்து நாட்ைடப் ேபால் இருக்காது.
எக ப்தல் நீங்கள் வைத வைதத்தீர்கள்.
தண்ணீர்ப் பாய்ச்சும்படி உங்கள் கால்களால்
மித த்து, வாய்க்காலில் இருந்து உங்கள்
ேதாட்டங்களுக்கு நீங்கள் தண்ணீர்ப்
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பாய்ச்சனதுேபால உங்கள் வயல்களுக்கும்
தண்ணீர் இைறத்து வந்தீர்கள். ௧௧ஆனால்,
இப்ேபாது வச க்கப்ேபாகன்ற இந்த நலம்
அப்படிப்பட்டது அல்ல. இஸ்ரேவலில்
மைலகளும், பள்ளத்தாக்குகளும் உள்ளன.
அந்த நலம் வானத்தன் மைழத் தண்ணீைரக்
குடிக்கும் ேதசம். ௧௨ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் நீங்கள் வச க்கப்ேபாகும் நலத்ைதக்
காத்து வருகறார். வருடத்தன் துவக்கம்
முதல்முடிவுவைரஆண்டுமுழுவதும்உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர் கவனித்துவருகறார்.
௧௩ “கர்த்தர், ‘நான் இன்று உங்களுக்குத்

தரும் கட்டைளகைளக் கவனமாகக்
ேகளுங்கள். நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் மீது அன்பு ெசலுத்த , அவருக்கு அடி
பணிந்து,முழுமனேதாடுஆத்மதருப்தயுடன்
ேசைவ ெசய்யேவண்டும். நீங்கள்
அப்படிச் ெசய்தீர்கெளன்றால், ௧௪ உங்கள்
நலத்த ற்குத் ேதைவயான மைழைய ஏற்ற
பருவத்தல் ெபய்யச் ெசய்ேவன். நீங்கள்
உங்கள் தானியங்கைளச் ேசர்க்கவும்,
எண்ெணய் வத்துக்கைளப் ெபருக்கவும்,
புதய த ராட்ைசரசத்ைதப் ெபறவும்,
அதற்கான காலத்தல் உங்கள் ேதசத்தல்
இைலயுத ர் காலத்தல் முன்மாரிையயும்
வசந்த காலத்தல் பன்மாரிையயும்
நான் அனுப்புேவன். ௧௫ உங்கள் கால்
நைடகளுக்குத் ேதைவயான புல்ெவளிகைள
ெசழிப்பைடயச் ெசய்ேவன். உங்களுக்கு
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உண்ணும்படி எராளமான ஆகாரம் இருக்கும்’
என்றுகூறுகறார்.
௧௬ “ஆனால் நீங்கள் எச்சரிக்ைகயுடன்

இருங்கள்! உங்கள் இருதயம்
சந்ேதகப்பட்டு வலகாதபடி இருங்கள்.
உங்களின் வழியலிருந்து வலக அந்நய
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டு
ேசைவ ெசய்யாதீர்கள். ௧௭ அப்படிச்
ெசய்தீர்களானால், பன் கர்த்தர் உங்கள்
மீது கடுங்ேகாபம் ெகாள்வார். மைழ
ெபய்யாது, உங்கள் நலம் எவ்வத
வைளச்சைலயும் தராதபடி வானத்ைத
அைடத்துவடுவார். அதனால் கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கன்ற இந்த நல்ல
ேதசத்த ேலேய நீங்கள் வைரவல் மரித்து
ேபாவீர்கள்.
௧௮ “நான் இன்று உங்களுக்குத் தருகற

இந்தக் கட்டைளகைள எப்ேபாதும்
உங்கள் உள்ளங்களில் ைவயுங்கள்.
அவற்ைற எழுதுங்கள், கட்டுங்கள்,
அணிந்துெகாண்டு, அல்லது உங்கள்
கண்களில் படும்படி எப்ேபாதும் உங்களின்
ஞாபகத்தல் இருக்கும்படி ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௧௯ இந்தச் சட்டங்கைள உங்கள்
குழந்ைதகளுக்கும் ெசால்லிக் ெகாடுங்கள்.
உங்கள் வீடுகளில் இருக்கும்ேபாதும்,
வீதகளில் நடக்கும்ேபாது, தூங்குவதற்கு
முன்பும், எழுந்தப் பன்பும், எப்ேபாதும்
இவற்ைறப் பற்ற ேயப் ேபச ேவண்டும்.
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௨௦ உங்கள் வீட்டுக் கதவுகள் மீதும்,
வாசல்களிலும் இந்தக் கட்டைளகைள
எழுத ைவயுங்கள். ௨௧ அப்ேபாது உங்கள்
முற்ப தாக்களிடம் கர்த்தர் ெகாடுத்த
வாக்கன்படி உங்களுக்குச் சுதந்த ரமாக
வாழக்ெகாடுத்தநலத்தல்நீங்களும்உங்கள்
பள்ைளகளும் நீண்ட காலம் வாழலாம். இந்த
பூமியன்ேமல் வானம் உள்ளளவும் நீங்கள்
நீண்டகாலம்வாழலாம்.
௨௨ “நான் உங்களிடம் கூறயவற்ைறப் பன்

பற்றுவதலும், ஒவ்ெவாரு கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படிவதலும் எச்சரிக்ைகயுடன்
இருங்கள்! உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
மீது அன்பு ெசலுத்துங்கள். அவரது
எல்லா வழிகைளயும் பன்பற்றுங்கள்.
அவருக்கு உண்ைமயானவர்களாய்
இருங்கள். ௨௩ பன் உங்கள் ேதசத்த ற்குள்
ெசல்லும்ேபாது கர்த்தர் உங்களுக்கு
எத ரான மற்ற இனத்தவர்கைள ெவளிேய
துரத்தவடுவார். உங்கைளவ டப் ெபரிய
பலம் வாய்ந்தவர்களிடமிருந்து அந்த
நலத்ைத நீங்கள் ைகப்பற்றவ டலாம்.
௨௪ உங்கள் பாதங்கள் படும் இடெமல்லாம்
உங்களுைடயதாகும். உங்களின் நலமானது
ெதற்ேக பாைலவனம் முதல் வடக்ேக
லீபேனான்வைர வ ரிந்து ெசல்லும். க ழக்ேக
ஐப ராத்து நத ெதாடங்க மத்தயதைரக் கடல்
வைரயலும் உங்கள் ேதசத்தன் எல்ைலயாக
இருக்கும். ௨௫ உங்கைள எத ர்த்து ந ற்பவர்
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எவருமில்ைல. உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
இந்த நலத்தல் நீங்கள் எங்ெகல்லாம்
ெசல்க றீர்கேளா அங்ெகல்லாம் அந்த
ஜனங்கைளப் பயமைடயச் ெசய்வார்.
அைதத்தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு
ஏற்ெகனேவவாக்களித்தருக்க றார்.

இஸ்ரேவலர் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டிய
ஆசீர்வாதங்கள்அல்லதுசாபங்கள்
௨௬ “நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள நான் இன்று

உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்ைபத் தருக ேறன்.
இேதா! ஆசீர்வாதங்கைளயும்சாபங்கைளயும்
உங்களுக்கு முன்பாக ைவக்க ேறன்.
இவற்றல் நீங்கள் எைதயாவது ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளலாம். ௨௭ நான்
இன்று உங்களுக்குக் கூறயருக்க றபடி
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் தந்த
கட்டைளகளுக்கு ெசவெகாடுத்து
கீழ்ப்படிந்து, அவற்ைறக் கைடப்ப டித்தால்
நீங்கள்ஆசீர்வாதம் ெபறுவீர்கள். ௨௮ஆனால்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படிவைதயும்,
பன்பற்றுவைதயும் மறுத்தால் சாபத்ைதப்
ெபறுவீர்கள். ஆகேவ, நான் இன்று
உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடி வாழ்வைத
நறுத்தவ டாதீர்கள். அதுமட்டுமின்ற
அந்நய ெபாய்த் ெதய்வங்ைளப்
பன்பற்றாதருங்கள். கர்த்தைரப் பற்ற
உங்களுக்குத் ெதரியும். ஆனால் அந்தப்
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ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்பற்ற உங்களுக்குத்
ெதரியாது.
௨௯ “உங்களின் சுதந்த ர ேதசத்தல் உங்கள்

ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள வழிநடத்த ச்
ெசல்வார். நீங்கள்வைரவல்அந்தேதசத்தல்
வாழ்ப்ேபாக றீர்கள். அந்த ேநரத்தல்
ெகரிசீம் மைலயன் உச்ச க்கு நீங்கள் ெசல்ல
ேவண்டும். அங்கருந்து ஜனங்களுக்கு
ஆசீர்வாதங்கைளக் கூறுங்கள். பன்பு ஏபால்
மைலயன் உச்ச க்குச் ெசல்லேவண்டும்.
அங்கருந்து ஜனங்களுக்கு சாபங்கைளக்
கூறேவண்டும். ௩௦இந்தமைலகள்ேயார்தான்
நதயன் மறுபக்கத்தல் கானானியர்
குடியருக்கன்ற நாட்டில் உள்ளன. இந்த
மைலகள் ேமற்கு ேநாக்க ஓக் மரங்களுக்கு
அதக ெதாைலவல் இல்லாமல் கல்காலுக்கு
எத ரான ேமாேர என்னும் சமெவளிக்கு
அருேகஇருக்கன்றன. ௩௧நீங்கள் ேயார்தான்
நதையக் கடந்து ெசல்ல ேவண்டும்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கன்ற நலத்ைதச் ெசன்றைடவீர்கள்.
அங்கு சுதந்த ரமாகக் குடியருப்பீர்கள்.
இந்த நலத்தல் நீங்கள் வாழும்ேபாது,
௩௨ நான் இன்று உங்களுக்குத் தருகன்ற
சட்டங்களுக்கும், நயாயங்களுக்கும்
கீழ்ப்படிந்து எச்சரிக்ைகயுடன் அவற்ைற
கைடப்ப டிக்க ேவண்டும்.

௧௨
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ேதவைனஆராத ப்பதற்கானஇடம்
௧ “இைவகேளேதவனுைடயகட்டைளகளும்,

நயாயங்களும் ஆகும். அவற்ைற நீங்கள்
சுதந்த ரமாக வாழப் ேபாகன்ற ேதசத்தல்
கைடப்ப டிக்க ேவண்டும். இந்த பூமியல்
நீங்கள் வாழ்கன்ற நாள்வைரக்கும் இந்த
கட்டைளகளுக்கும், நயாயங்களுக்கும்
கீழ்ப்படிந்து கவனமாக அவற்ைறக்
கைடப்ப டிக்க ேவண்டும். கர்த்தேர!
உங்கள் முற்ப தாக்களுைடய ேதவன்
ஆவார்! அதனாேலேய அவர்களுக்கு
அளித்த வாக்கன்படி இந்த சுதந்த ர
ேதசத்ைத உங்களுக்குத் தருகறார்.
௨ இப்ேபாது வச க்கன்ற உங்கள் எத ர்
இன ஜனங்களிடமிருந்து அந்த ேதசத்ைத
நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள். அந்த
ஜனங்கள் எங்ெகல்லாம் அவர்களது
ெதய்வங்கைள ெதாழுது ெகாண்டார்கேளா,
அந்த இடங்கைளெயல்லாம், முழுவதுமாக
நீங்கள் அழித்துவ ட ேவண்டும். அந்த
இடங்கெளல்லாம் மைலகள் மீதும், ேமடுகள்
மீதும், பசுைமயான மரங்களுக்குக் கீழும்
உள்ளன. ௩நீங்கள்அவர்களதுபலிபீடங்கைள
இடித்து, அவர்கள் ஞாபகார்த்த கற்கைளயும்
தூள் தூளாக தகர்த்த ட ேவண்டும்.
அவர்களது அேஷரா என்ற ஸ்தம்பத்ைதயும்,
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் சைலகைளயும்
ெவட்டி. இவ்வாறு அந்த இடத்தலிருந்து
அைவகளின் ெபயைர ந ர்மூலமாக்க
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ேவண்டும்.
௪ “அந்த ஜனங்கள் அவர்களது ெபாய்த்

ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்க ற
அேத முைறைய நீங்களும், உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்குச் ெசய்யக்
கூடாது. ௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்கள் சகல ேகாத்த ரங்களின் நடுவல்
ஒரு ச றந்த இடத்ைத ேதர்ந்ெதடுத்துத்
தருவார். கர்த்தர் அவரது நாமத்ைத
அவ்வ டத்த ற்கு ைவப்பார். அந்த வ ேசஷ
இருப்ப டம் ேதவனுைடயதாகும். நீங்கள்
எல்ேலாரும் அந்த இடத்த ற்குச் ெசன்ேற
கர்த்தைர ஆராத க்க ேவண்டும். ௬ அங்ேக
நீங்கள் வரும்ேபாது ெநருப்பனால்
ேவகைவத்த தகனபலிையயும், உங்கள்
காணிக்ைககைளயும். உங்கள்வைளச்சலில்
பத்தல் ஒரு பங்ைகயும், ஆடு, மாடுைளயும்,
உங்களின் காணிக்ைககைளயும்,
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைககளாக வாக்கு
ெகாடுத்த ெபாருட்கைளயும், கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்க வரும்பும் ெபாருட்கைளயும்
உங்கள் மந்ைதகளில் உள்ள ஆடு,
மாடுகளில் தைலஈற்றுகைளயும் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ௭ நீங்களும், உங்கள்
குடும்பத்தனரும், அந்த இடத்த ற்கு வந்து
உண்டுமகழேவண்டும். உங்கள்ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்கேளாடு இருந்து மக ழ்ச்சையத்
தருவார். அந்த இடத்தல் நீங்கள் எல்ேலாரும்
உங்களது மக ழ்ச்சையயும், உங்கள்
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ைககளால் ெசய்த ெபாருட்கைளயும்,
ஒருவருக்ெகாருவர் பங்க ட்டுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய ஆசீர்வாதங்கைளயும், நீங்கள்
ெபற்றுள்ள எல்லாப் ெபாருட்கைளயும், அவர்
உங்களுக்குத் தந்தைதயும் நைனத்துப்
பார்பீர்களாக.
௮ “ஆனால் நாம் அைனவரும் ெதாழுது

வந்தது ேபால் நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்வைதத்
ெதாடரக் கூடாது. இதுவைரயலும்
ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைன தாங்கள்
வரும்பன வழியல் ெதாழுது ெகாண்டு
வந்தீர்கள். ௯ ஏெனன்றால் நாம்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் தருகன்ற,
அைமதயான, அந்த ேதசத்த ற்குள் இன்னும்
அடி எடுத்து ைவக்கவல்ைல. ௧௦ ஆனால்
நீங்கள் ேயார்தான் நதையக் கடந்துெசன்று
அந்த ேதசத்தல் வாழலாம். அந்த சுதந்த ர
ேதசத்ைத கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருவார்.
அங்ேக உங்கள் எத ரிகள் அைனவைரயும்
வலக்க கர்த்தர் உங்கைள இைளப்பாறச்
ெசய்வார். அங்ேக நீங்கள் பாதுகாப்பாக
இருக்கலாம். ௧௧ பன் கர்த்தர் அவருக்கான
ச றந்த வீட்டிைன அைமப்பதற்கான
இடத்ைத ேதர்ந்ெதடுப்பார். அவ்வடத்த ற்கு
கர்த்தர் அவரது ெபயைர ைவப்பார்.
அங்ேக நீங்கள் நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்ட அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும்,
ெகாண்டுவர ேவண்டும். ெநருப்பனால்
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ேவகைவத்த தகனபலிகைளயும், உங்கள்
காணிக்ைககைளயும், உங்கள் வைளச்சலில்
பத்தல் ஒரு பங்ைகயும், ஆடு, மாடுகைளயும்,
உங்கள் காணிக்ைககைளயும், கர்த்தருக்கு
வாக்குப் பண்ணின ெபாருட்கைளயும்,
உங்கள் மந்ைதகளிலுள்ள ஆடுமாடுகளின்
தைலஈற்றுகைளயும், ெகாண்டுவர
ேவண்டும். ௧௨ கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
நீங்களும், உங்கள் பள்ைளகளும்,
ேவைலக்காரர் அைனவரும் வந்து, உங்கள்
நகரங்களில் வச க்கும் எந்தெவாரு ெசாத்தும்
சுதந்த ரமும் இல்லாத ேலவயருடன்கூடி,
வந்தருந்து ஒருெவாருக்ெகாருவர் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தேராடு மக ழ்ச்ச யாக
இருங்கள். ௧௩ நீங்கள் கண்ட இடங்களில்
எல்லாம்உங்கள்வருப்பப்படிதகனபலிகைள
ெசலுத்தாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள்.
௧௪ உங்கள் ேகாத்த ரங்கள் நடுவல் அவரது
வ ேசஷஇடத்தைன கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்துக்
ெகாடுப்பார். அந்த இடத்தல் மட்டுேம
நீங்கள் உங்கள் பலிகைளச் ெசலுத்த , நான்
உங்களுக்குச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும்
நீங்கள்அங்ேகேயெசய்யேவண்டும்.
௧௫ “நீங்கள் எங்ெகல்லாம்

வச க்கன்றீர்கேளா, அங்ெகல்லாம் நீங்கள்
வரும்பய ெவளிமான், கைலமான்
ேபான்ற வலங்குகைள அடித்து
சாப்ப டலாம். நீங்கள் உங்கள் வருப்பப்படி
எவ்வளவு இைறச்ச ேவண்டுமானாலும்
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உண்ணலாம். அந்த அளவற்கு உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு
ெகாடுப்பார். யார் ேவண்டுமானாலும்
அவர்கள் சுத்தமானவர்களாக
ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள தகுத
உைடயவர்களானாலும் சரி, சுத்தமின்ற
ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள தகுத
இல்லாதவராயனும் சரி, இைறச்ச
உணைவ சாப்ப டலாம். ௧௬ ஆனால் நீங்கள்
இரத்தத்ைத மாத்த ரம் உண்ணேவ கூடாது.
அைதத் தண்ணீைரப் ேபால் தைரய ேலேய
ஊற்றவ டேவண்டும்.
௧௭ “நீங்கள் வச த்து வரும் வீடுகளில்

இவற்ைற நீங்கள் உண்ணேவண்டாம்.
அந்தப் ெபாருட்கள் பன்வருமாறு:
ேதவனுக்காக ெகாடுக்க இருக்கும் உங்களது
தானியத்ைதயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
எண்ெணையயும், உங்கள் மந்ைதகளிலுள்ள
ஆடு மாடுகளின் தைலஈற்றுகைளயும்,
ேதவனுக்குத்தருவதாக ேவண்டிக்
ெகாண்டவற்ைறயும், ேதவனுக்காக
நீங்கள் ெகாடுக்க வரும்பும் ேவறு
எந்தப் ெபாருட்கைளயும், அல்லது
உங்களின் அன்பளிப்புகைளயும், உங்கள்
வீடுகளில் உண்ணக்கூடாது. ௧௮ நீங்கள்
இவற்ைறெயல்லாம் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்தல் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கேளாடு
ேசர்ந்து இருக்கக்கூடிய இடத்த ேலேய
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உண்ண ேவண்டும். நீங்கள் உங்கள்
மகன்கள், மகள்கள், உங்களது எல்லா
ேவைலக்காரர்கள், மற்றும் உங்கள்
நகரங்களில் வச க்கும் ேலவயர்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு ெசன்று அந்த
இடத்தல் உண்டு மகழேவண்டும். அந்த
இடத்தல் உங்களுக்குள் எல்ேலாருடனும்
ஒன்றுபட்ட மக ழ்ச்ச யாலும் அங்கு
உங்கள் ைககளால் ெசய்கன்ற எல்லாக்
காரியங்களிலும் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக.
௧௯ எப்ேபாதும் உங்களது இந்த உணவுகளில்
ேலவயர்களுக்கு பங்கு அளிப்பதல்
தவறாதீர்கள். உங்கள் ேதசத்தல் நீங்கள்
வாழும்வைரஇைதநீங்கள்ெசய்யேவண்டும்.
௨௦-௨௧ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்களுக்கு வாக்களித்ததுேபால் உங்கள்
நாட்டின் எல்ைலகைள வ ரிவாக்குவார்.
அவர் அவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது கர்த்தர்
அவருக்காகத் ேதர்ந் ெதடுத்த ஆலயங்கள்
நீங்கள் வச க்கும் இடத்தலிருந்து
ெதாைலவல் இருக்கலாம். அவ்வாறு
ெதாைல தூரம் இருந்தால் நீங்கள் வரும்
வழியல் பச ஏற்பட்டு இைறச்ச உண்ண
ஆைசப்பட்டால் அங்கு உங்களுக்கு
கைடக்கும் எந்த இைறச்சையயும்
நீங்கள் உண்ணலாம். கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த மந்ைதகளிலுள்ள
ஆடுமாடுகளில் எைத ேவண்டுமானாலும்
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நான் உங்களுக்கு இட்ட கட்டைளயன்படி
அதைன அடித்து உண்ணலாம்.
இவ்வாறு நீங்கள் வரும்பய இடங்களில்
உண்ணலாம். ௨௨ ெவளிமாைனயும்,
கைலமாைனயும், உண்பது ேபான்ேற
நீங்கள் அைதயும் உண்ணலாம். யாவரும்
அதாவது ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள
தகுதயான சுத்தமானவர்களும்,
ெதாழுதுெகாள்ளத்தகாதஅசுத்தமானவர்களும்
அைத உண்ணலாம். ௨௩ஆனால் அவற்றன்
இரத்தத்ைத உண்ணக் கூடாது என்பதல்
உறுதயாக இருங்கள், ஏெனன்றால்
உய ரானது இரத்தத்தல்தான் இருக்கறது.
நீங்கள் அந்த உய ர் இருக்கும்வைர
இைறச்சைய உண்ணக்கூடாது. ௨௪ எனேவ
நீங்கள் இரத்தத்ைத உண்ணாமல்,
தண்ணீைர ேபால் தைரய ேல ஊற்றவ ட
ேவண்டும். ௨௫ ஆகேவ இரத்தத்ைத
உண்ணக் கூடாது. கர்த்தர் உங்களுக்குச்
ெசான்ன சரியானவற்ைறேய நீங்கள்
ெசய்யேவண்டும். பன் உங்களுக்கும்,
உங்கள் சந்ததயனருக்கும் நல்லைவகேள
நடக்கும்.
௨௬ “ேதவனுக்காக ஏேதனும் ச றப்பான

வாக்குறுதகைளக் ெகாடுக்க நீங்கள் முடிவு
ெசய்தால், நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்கும்அந்தஆலயத்த ற்ேக
ெசல்லேவண்டும். அதுமட்டுமின்ற ,
ேதவனுக்காக நீங்கள் ெசய்த ச றப்பு
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வாக்குறுதைய ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்ேக
ெசன்று ெசலுத்த ேவண்டும். ௨௭ அங்ேகேய
நீங்கள் உங்களின் தகன பலிகைளயும்
ெசலுத்த ேவண்டும். நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய பலிபீடத்த ேலேய
இைறச்ச ேயாடும், இரத்தத்ேதாடும் பலிய ட
ேவண்டும். நீங்கள் ெசய்ய வரும்புகன்ற
மற்ற பலிகளின் இரத்தமும், உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய பலிபீடத்தன்
ேமேல ஊற்றப்பட ேவண்டும். பன்,
நீங்கள் அந்த மாமிசத்ைத உண்ணலாம்.
௨௮ நான் கூறும் எல்லாக் கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படிந்து பன்பற்றுவதல் நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயாய் இருக்க ேவண்டும்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் முன்பாக
நல்லவற்ைறயும், ேநர்ைமயானவற்ைறயும்
நீங்கள் ெசய்வதனால் நீங்களும்,
உங்களுக்குப் பன்வரும் சந்ததயனரும்
என்ெறன்ைறக்கும் எல்லாவற்றலும்
நல்லைதேயெபறுவீர்கள்.
௨௯ “உங்கள்எத ர்இனஜனங்களிடமிருந்து,

நீங்கள் சுதந்த ரமாக வச க்கப் ேபாக ற
ேதசத்ைத நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ளப்
ேபாக றீர்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்காக அந்த எத ரின ஜனங்கைள
அழித்துவடுவார். நீங்கள் அவர்கைள
ெவளிேய துரத்தவ ட்டு அங்ேக வாழப்
ேபாக றீர்கள். ௩௦அவ்வாறு நடந்ததற்கு பன்பு
நீங்களும் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். அந்த
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ஜனங்கைள அழித்துவடுவீர்கள். அவர்களது
ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளும்
வைலயல் ச க்க வ டாதீர்கள்! அந்த
ெபாய்த்ெதய்வங்களிடம் உதவக்காக
ெசல்லாமல் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்.
‘அவர்கள் அந்த ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டார்கள். ஆகேவ நானும்,
அைதப் பன்பற்ற ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்!’
என்று ெசால்லிவடாதீர்கள். ௩௧ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு அைதப்ேபான்று
ெசய்துவ டாதீர்கள். அந்தவதத்தல்
நமது ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள
ேவண்டாம். ஏெனன்றால் கர்த்தர்
அருவருக்கன்ற எல்லா தீய ெசயல்கைளயும்,
அவர்கள் ெசய்துள்ளார்கள். அவர்களது
பள்ைளகைளக்கூட அந்த ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்காக தீயலிட்டுபலிய ட்டனர்!
௩௨ “நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட

ஒவ்ெவான்ைறயும் கைடப்ப டிப்பதல்
கவனமாய் இருங்கள். அவற்றல் எைதயும்
கூட்டேவா,அல்லதுகுைறக்கேவாகூடாது.

௧௩
ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கள்
௧ “ஒரு தீர்க்கதரிச அல்லது கனவுகைள

வளக்க க் கூறுபவன் ஒருவன் உங்களிடம்
வந்து, ஒரு அைடயாளத்ைதேயா அல்லது
ஒரு அற்புதத்ைதேயா காட்டுவதாகச்
ெசால்லுவான். ௨ அவன் ெசான்னபடி



உபாகமம்௧௩:௩ lxxxv உபாகமம்௧௩:௫

அந்த அைடயாளேமா, அற்புதேமா,
உண்ைமய ேலேய நடந்த டலாம். நீங்கள்
அற ந்த ராத அந்நய ெதய்வங்கைளச்
ேசவ ப்ேபாம் என்று அவன் உங்களிடம்
ெசால்வான். ௩ அந்த தீர்க்கதரிச
அல்லது கனைவ வளக்க க் கூறுபவன்
ெசால்லுவைதக் ேகட்காதீர்கள் ஏெனன்றால்,
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைளச்
ேசாத க்க றார். நீங்கள் மனப்பூர்வமாகவும்,
ஆத்ம தருப்தயாகவும், கர்த்தர் மீது அன்பு
ெசலுத்துகன்றீர்களா என்பைத அறய
வரும்புக றார். ௪ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைர மத த்து அவைரேய பன்பற்ற
ேவண்டும்! கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து அவர் உங்களுக்குச்
ெசான்னவற்ைறேயச் ெசய்யுங்கள்.
கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்வதலிருந்து
ஒருேபாதும் வலகவ டாதீர்கள்!
௫ அதுமட்டுமின்ற , நீங்கள் அந்தத்
தீர்க்கதரிசைய அல்லது கனவுகைள
வளக்க க் கூறுபவைனக் ெகால்ல
ேவண்டும். ஏெனன்றால் அவன் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராக உங்கைளத்
தைச தருப்பப் ேபசனான். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் எக ப்து ேதசத்தன்
அடிைமத்தனத்தலிருந்து உங்கைள
ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் வாழும்படி
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கட்டைளய ட்டிருந்த வழியலிருந்து உங்கைள
ெவளிேய இழுக்க அந்த ஆள் முயற்ச த்தான்.
எனேவ நீங்கள் அவைனக் ெகான்று
அந்தத் தீைமைய உங்களிடமிருந்து
ெவளிேயற்றுங்கள்.
௬ “யாராவது ஒருவன், அது உங்கள்

உடன் பறந்த சேகாதரன், உங்கள் மகன்,
உங்கள் மகள், நீங்கள் ேநச க்கன்ற உங்கள்
மைனவ அல்லது உங்கள் உய ர் நண்பன்,
இவர்களில் யாராக ேவண்டுமானாலும்
இருக்கலாம். இவர்களுள் ஒருவர்
உங்களிடம் வந்து, ‘நாம் ேபாய் அந்நய
ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்யலாம்’ என்று
அந்நய ெதய்வங்கைள நீங்கள் வழிபட
இரகச யமாககூறலாம். (இந்தத் ெதய்வங்கள்
உங்களுக்கும், உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும்
ெதரியேவ ெதரியாது. ௭ அந்தத்
ெதய்வங்கள் உங்கைளச் சுற்றயுள்ள
ேதசங்களில் வச க்கன்ற ஜனங்களின்
ெதய்வங்களாகும். அைவகள் உங்கள்
சமீபத்தலும்தூரத்தலும்உள்ளன.) ௮நீங்கள்
உங்கைளத் தைசத்தருப்பக் கூறயவனின்
ேபச்ைச ஒத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். அவன்
ேபச்ைசக் ேகட்காதீர்கள். அவனுக்கு
இரக்கம் காட்டாதீர்கள். அவைன ஒளித்து
ைவக்காதீர்கள். அவன் தப்பும்படி வ ட்டுவ டக்
கூடாது. ௯-௧௦ அதற்குப் பதல் அவைன
நீங்கள் ெகான்றுவட ேவண்டும்! கற்களால்
அவைன அடித்துக் ெகால்லுங்கள், அவ்வாறு
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ெசய்வதல் நீங்கள்முதன்ைமயாகஇருங்கள்.
பன் அவன் மரிக்கும்வைர மற்ற எல்லா
ஜனங்களும் அவன்மீது கற்கைள எறய
ேவண்டும். ஏெனன்றால் அவன் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தரிடமிருந்து உங்கைள
வலக்க இழுக்க முயன்றான். எக ப்தல்
அடிைமகளாக இருந்த உங்கைள ெவளிேய
ெகாண்டுவந்த உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தரிடமிருந்து உங்கைள ெவளிேய
இழுக்க முயற்ச ெசய்தவன் அவன் ௧௧ பன்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்,
அைதக் ேகட்டுப் பயந்து உங்களின்
நடுேவ இப்படிப்பட்ட தீய காரியத்ைதச்
ெசய்யாதருப்பார்கள்.

அழிக்க ேவண்டியநகரங்கள்
௧௨ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள்

வாழ்வதற்கான நகரங்கைளத் தந்துள்ளார்.
ச ல ேநரங்களில் நீங்கள் அந்த நகரங்களில்
ஏதாவது ஒரு நகரத்ைதப் பற்ற த் தீய
ெசய்த கைளக் ேகட்கலாம். நீங்கள் ேகட்கும்
அந்தச்ெசய்தயானது, ௧௩உங்கள்ேதசத்ைதச்
சார்ந்த சல தீயவர்கள் அவர்களது நகர
ஜனங்கைள தீயச் ெசயல்கைளச் ெசய்யுமாறு
தூண்டினார்கள் என்பதாகும். அவர்கள்
அவர்களது நகர ஜனங்களிடம் ‘அந்நய
ெதய்வங்கைள ெதாழுது ெகாண்டு ேசைவ
ெசய்ேவாம் வாருங்கள்!’ என்று அைழத்த
ெசயேல அதுவாகும். (அந்தத் ெதய்வங்கள்
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நீங்கள் இதற்கு முன் அறந்த ராத அந்நய
ெதய்வங்கள்.) ௧௪இப்படிப்பட்டச் ெசய்த கைள
நீங்கள் ேகட்டீர்கள் என்றால், அைனவரும்
அைத நன்றாகக் ேகட்டு ஆராய ேவண்டும்.
நீங்கள் வ சாரித்தது உண்ைம என்றால்,
அப்படிப்பட்ட எரிச்சலூட்டும் காரியம்
உங்கள் நடுேவ நடந்தது உண்ைமெயன்று
கண்டீர்கள் என்றால், ௧௫ பன் அந்த நகர
ஜனங்கைள நீங்கள் தண்டிக்க ேவண்டும்.
நீங்கள் அவர்கள் அைனவைரயும் ெகால்ல
ேவண்டும். அவர்களது வலங்குகைளயும்
கூட ெகான்றுவடேவண்டும். அந்த நகரத்ைத
முழுவதுமாக நாசமாக்க அழித்து வ ட
ேவண்டும். ௧௬ பன் நீங்கள் அங்கு
ைகப்பற்றய அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும்,
வைலயுயர்ந்தப் ெபருட்கைளயும்,
நகரத்தன் நடுப்பகுத க்குக் ெகாண்டுவந்து
நகரத்ைதயும் அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்,
தீய ட்டுக் ெகாளுத்த ேவண்டும். அது
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குச் ெசய்யும்
தகனபலியாகும், அந்த நகரமானது ெவறும்
ெவற்ற டமாக மண்ேமடாகேவ என்ெறன்றும்
இருக்கும். அந்த நகரம் மீண்டும் கட்டப்படேவ
கூடாது. ௧௭ அந்த நகரில் உள்ள எல்லாப்
ெபாருளும்அழிக்கப்படுவதற்காக ேதவனிடம்
ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். ஆைகயால்
நீங்கள் அவற்றல் எந்த ஒரு ெபாருைளயும்
உங்களுக்காக ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது.
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இப்படி நீங்கள் ெசய்வீர்கள் என்றால்
கர்த்தர் உங்கள் மீதுள்ள கடுங்ேகாபத்ைத
நறுத்தவடுவார். கர்த்தர் உங்களுக்கு
இரக்கம் காட்டுவார். உங்களுக்காக
வருந்துவார். அவர் உங்கள் ேதசத்ைத
உங்களது முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்கன்படி வளார்ச்ச அைடயச் ெசய்வார்.
௧௮ இைவகள் நடக்க ேவண்டுெமன்றால்
நான் இன்று உங்களுக்குத் தரும் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் கூறயைதக் ேகட்டு
அவரது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடக்க ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசால்லும்
சரியானவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள்
கண்டிப்பாகச் ெசய்யேவண்டும்.

௧௪
இஸ்ரேவலர்ேதவனின்வ ேசஷஜனங்கள்
௧ “நீங்கள் எல்ேலாரும் உங்கள்

ேதவனாகய கர்த்தருைடய பள்ைளகள்.
உங்களில் ஒருவன் மரித்ததற்காக
நீங்கள் உங்கைள கீற க்ெகாள்ளாமலும்,
ெமாட்ைடயடித்து சவரம் ெசய்யாமலும்
இருப்பீர்களாக. ௨ ஏெனன்றால்
நீங்கள் மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து
ேவறுபட்டவர்கள். இந்த உலகல் உள்ள
எல்லா ஜனங்களிலும் உங்கைளேய
தமது ெசாந்தமான வ ேசஷ ஜனங்களாக
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இருக்கும்படி உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டார்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உண்ண
அனுமதக்கப்பட்டஉணவுகள்
௩ “கர்த்தர் ெவறுக்கன்ற எந்தப்

ெபாருைளயும் நீங்கள் உண்ணக்கூடாது.
௪ நீங்கள் உண்ணத்தகுந்த மிருகங்களாவன:
மாடுகள், ெசம்மற ஆடு, ெவள்ளாடு,
௫ மான், ெவளிமான், கைலமான், வைரயாடு,
புள்ளிமான், சருகுமான், புல்வாய்,
ஆகயனவாகும். ௬ நீங்கள் கால்களில்
வ ரிகுளம்புகளுைடய மிருகங்கைளயும்,
குளம்புகள் இரண்டாகப் ப ரிந்தருக்கன்ற
மிருகங்கைளயும், அைசேபாடுகன்ற
சகல மிருகங்கைளயும உண்ணலாம்.
௭ஆனால் ஒட்டகங்கைளயும், முயல்கைளயும்
குழிமுயல்கைளயும் உண்ணக் கூடாது.
இைவகள் அைசேபாடும் மிருகங்களாக
இருந்தாலும் அைவகளுக்கு வ ரிகுளம்புகள்
இல்ைல. ஆகேவ அந்த மிருகங்கள்
உங்களுக்கு அசுத்தமான உணவாகும்.
௮ நீங்கள் பன்றகைள உண்ணக்கூடாது.
அைவ வ ரிகுளம்பு உள்ளதாய் இருந்தாலும்
அைச ேபாடாது. ஆகேவ இைவ உங்களுக்கு
சுத்தமான உணவு இல்ைல. இைவகளின்
இைறச்சைய உண்ணக்கூடாது. இவற்றன்
மரித்தஉடைலக்கூடெதாடக்கூடாது.
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௯ “நீங்கள் துடுப்பும், ெசதல்களும் உள்ள
எந்த வைகயான மீைனயும் உண்ணலாம்.
௧௦ ஆனால் துடுப்புகளும். ெசதல்களும்
இல்லாத தண்ணீருக்குள் வச க்கும் எைதயும்
உண்ணக்கூடாது. இைவ உங்களுக்கான
சுத்தமானஉணவுஅல்ல.
௧௧ “சுத்தமான எந்தப் பறைவையயும்

நீங்கள் உண்ணலாம். ௧௨ ஆனால்
கழுகுகள், கருடன்கள், கடலுராஞ்ச கள்
ஆகயவற்ைறயும், ௧௩ ைபரி, வல்லூற்று
எவ்வைக பருந்தும், ௧௪ எந்த வைகயான
காகங்களும், ௧௫தீக்குருவ ,கூைக, ெசம்புகம்,
சகலவதமான ேடைகயும், ௧௬ ஆந்ைத,
ேகாட்டான், நாைரகள், ௧௭கூழக் கடா, குருகு,
தண்ணீர்க் காகம், ௧௮ ெகாக்கு, சகலவத
ராஜாளியும், புழுக்ெகாத்த , ெவௗவால்,
ஆகயவற்ைறஉண்ணக்கூடாது.
௧௯ “பறப்பனவற்றல் எல்லா வைகயான

ஊர்வன யாவும் சுத்தமற்றைவ. ஆகேவ
அவற்ைற உண்ணக் கூடாது. ௨௦ ஆனால்,
சுத்தமான பறைவகள் எவற்ைறயும் நீங்கள்
உண்ணலாம்.
௨௧ “தானாக மரித்துப்ேபான எந்த

வலங்ைகயும் உண்ண ேவண்டாம்.
நீங்கள் அவற்ைற உங்கள் ஊரிலுள்ள
வழிப்ேபாக்கருக்குக் ெகாடுத்துவ டலாம்,
அவர்கள் அதைன உண்ணலாம். அல்லது
அந்நயருக்கு வற்றுவ டலாம். ஆனால்
நீங்கள் உங்களுக்குள் அவற்ைற
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உண்ணக்கூடாது. ஏெனன்றால் நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
பரிசுத்தமானஜனங்கள்.

“ெவள்ளாட்டுக் குட்டிைய, அதன் தாயன்
பாலிேலசைமக்க ேவண்டாம்.
பத்தல்ஒருபாகத்ைதக்ெகாடுப்பது
௨௨ “உங்கள் வயல்களின் எல்லா

வைளச்சலிலுமிருந்து பத்தல் ஒரு பங்ைக
வருடந்ேதாறும்தனியாக எடுத்துைவயுங்கள்.
௨௩ அைத நீங்கள் கர்த்தர் தமக்ெகன்று
ெதரிந்து ெகாண்ட ச றப்பான இடத்த ற்கு
எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டும். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தேராடு இருக்க நீங்கள்
அங்ேக ெசல்ல ேவண்டும். அந்த இடத்தல்
உங்களது தானியத்தலும், உங்களது
த ராட்ைசரசத்தலும்,உங்கள்எண்ெணயலும்
எடுத்துைவத்த பத்தல் ஒரு பங்ைகயும்,
உங்கள் மந்ைதகளிலுள்ள ஆடு மாடுகளின்
தைலயீற்ைறயும் ெகாண்டுவந்து கர்த்தர்
உங்களுக்கு நயமிக்கும் ேதவாலயத்தல்
உண்டு மகழுங்கள். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு மரியாைதயளிக்கும்படி
எப்ெபாழுதும் நைனவாயரு. ௨௪ ஆனால்
கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வத க்கன்றேபாது
தமது நாமம் வளங்கும்படி ெதரிந்து
ெகாண்ட இடமானது நீங்கள் குடியருக்க ற
இடத்தலிருந்து, மிகத் ெதாைலவல்
இருக்கலாம். இந்த சூழ்நைலயல் பத்தல்
ஒரு பங்கு காணிக்ைகப் ெபாருட்கைள
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தூக்க எடுத்துச் ெசல்ல இயலாமல்
ேபாகலாம். அப்படி நடக்குெமன்றால்
௨௫ நீங்கள் ஒதுக்கைவத்த பங்குப்
ெபாருட்கைள வற்று, அதன் மூலம்
கைடத்த பணத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு வரேவண்டும்.
௨௬ ேதவாலயத்த ற்கு வந்த பன்பு,
நீங்கள் உங்கள் ேதைவக்ேகற்ற மாடுகள்,
ஆடுகள், த ராட்ைசரசம் ேபான்ற உணவுப்
ெபாருட்கைள அந்த பணத்தனால்
வாங்க க்ெகாள்ளலாம், பன்பு நீங்களும்
உங்கள் குடும்பத்தனரும் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய சந்ந தயல்
உண்டு மகழலாம். ௨௭ உங்கள் நகரில்
வச க்கன்ற ேலவயைர ஒருேபாதும்
மறந்துவ டாதீர்கள். (அவர்களுக்கும் உங்கள்
உணைவ பக ர்ந்தளியுங்கள்) ஏெனனில்,
அவர்களுக்கு உங்கைளப் ேபான்று எந்த
ெசாத்தும்சுதந்த ரமும்கைடயாது.

௨௮ “மூன்று ஆண்டுகள் முடிகன்ற
ஒவ்ெவாரு முைறயும் அந்த ஆண்டு
உங்களுக்குக் கைடத்த பலன்
எல்லாவற்றலும் பத்தல் ஒரு பங்ைக
ஒதுக்க ைவக்கேவண்டும். மற்ற ஜனங்கள்
பயன்படுத்தக்கூடியஉங்கள் பட்டணங்களில்
அந்த உணவுப் ெபாருட்கைள ேசர்த்து
ைவத்தருங்கள். ௨௯ இந்த உணவுப்
ெபாருட்கள் ேலவயர்களுக்கு ெசாந்தம்
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ஆகும். ஏெனன்றால், அவர்களுக்ெகன்று
ெசாந்தமான எந்த நலமும் அவர்களுக்கு
இல்ைல. ேமலும் இந்த உணவுப்
ெபாருட்கள் உங்கள் ஊரில் ேதைவ உள்ள
ஜனங்களுக்கும் ஆகும். அது அயல்நாட்டு
குடிகளுக்கும், வதைவகளுக்கும்,
அநாைதகளுக்கும், உரியது, அவர்கள்
வந்து உண்டு தருப்த அைடயட்டும்.
இவ்வாெறல்லாம் நீங்கள் ெசய்தீர்கள்
என்றால் பன் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் நீங்கள் ெசய்யும் எல்லாவற்ைறயும்
ஆசீர்வத ப்பார்.

௧௫

கடன்கைளரத்துெசய்யும்வ ேசஷஆண்டு
௧ “ஏழு ஆண்டுகள் முடிகன்ற ஒவ்ெவாரு

முைறயும் நீங்கள் கடன்கைள ரத்து ெசய்ய
ேவண்டும். ௨ நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய
முைறயாவது: ஒவ்ெவாருவரும் தான் மற்ற
இஸ்ரேவலருக்குக் கடனாகக் ெகாடுத்த
பணத்ைதரத்துெசய்துவ டேவண்டும். அவன்
மற்ற இஸ்ரேவல் சேகாதரனிடம் அந்தப்
பணத்ைத தரும்ப தன்னிடம் ெசலுத்துமாறு
ேகட்கக்கூடாது. ஏெனன்றால், கர்த்தர்
உங்களுக்குக் கூறயதன்படி அந்தக் கடைன
அவ்வாண்டிேலேய ரத்து ெசய்த ட ேவண்டும்.
௩ நீங்கள் அந்நயர்களுக்குக் ெகாடுத்த
கடைன தரும்பச் ெசலுத்துமாறு ேகட்கலாம்.
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ஆனால், உன் இஸ்ரேவல் சேகாதரனிடம்
அவ்வாறு ேகட்கக்கூடாது. ௪உங்கள் நாட்டில்
ஏைழ ஜனங்கள் யாரும் இருக்கக் கூடாது.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் இந்த ேதசத்ைத
உங்களுக்குக்ெகாடுத்தருக்கன்றார். கர்த்தர்
உங்கைள ெவகுவாய் ஆசீர்வத ப்பார்.
௫ ஆனால், நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் மாத்த ரம் இது
நடக்கும். நான்இன்றுஉங்களுக்குச்ெசான்ன
ேதவனுைடய ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும்
நீங்கள் கவனமாகப் பன்பற்ற ேவண்டும்.
௬ பன்பு உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்கு வாக்களித்தபடி உங்கைள
ஆசீர்வத ப்பார். அதனால், நீங்கள் பல
ஜாத களுக்கு கடன் ெகாடுப்பீர்கள். ஆனால்,
நீங்கள் யாரிடமிருந்தும் கடன் வாங்கும்
அவசயம் உங்களுக்கு இருக்காது. நீங்கள்
அவர்கைள ஆளலாம். அவர்கள் யாரும்
உங்கைளஆளஇயலாது.
௭ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும், இந்த ேதசத்தல்
உங்களில் யாராவது ஒருவன் ஏைழ
எளியவனாக இருந்தால், அவர்கள் மத்தயல்
நீங்கள்யாரும் சுயநலமுள்ளவர்களாக
இருந்துவ டக்கூடாது. நீங்கள் அந்த ஏைழ
எளியவனுக்குக் ைகெகாடுத்து உதவ
மறுத்துவ டக் கூடாது. ௮ நீங்கள் அவனுக்கு
உதவுவதல் ஆர்வம் காட்டேவண்டும்.
அவர்களுக்குத் ேதைவயானவற்ைறக் கடன்
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ெகாடுத்துஉதவேவண்டும்.
௯ “கடன்கைள ரத்து ெசய்யும் ஏழாவது

ஆண்டு சமீபமாக வந்துவ ட்டது என்பதால்,
ஏைழக்கு உதவ ச்ெசய்ய மறுத்துவ டாேத.
இப்படிப்பட்ட ஒரு ெகட்ட ச ந்ைத உன்
மனதல் நுைழய இடம் ெகாடாேத. ேதைவ
உள்ள ஏைழையக் குறத்து ஒருேபாதும்
ெகட்ட எண்ணம் ெகாள்ளாேத. அவனுக்கு
உதவ ச்ெசய்ய மறுத்து வ டாேத. அப்படி
நீங்கள் உதவவல்ைலெயன்றால், அவன்
உங்களுக்கு எத ராகக் கர்த்தரிடத்தல்
முைறயடுவான். அப்ேபாது கர்த்தர் அைத
உங்கள்ேமல்குற்றமாகச் சுமத்துவார்.
௧௦ “அந்த ஏைழ நபருக்குத் தாராளமாகக்

ெகாடுங்கள். அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பைத
இழிவாகக் கருதாதீர்கள், ஏெனன்றால்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர், நீங்கள்
இந்த நற்ெசயைலச் ெசய்வதால் உங்கைள
ஆசீர்வத ப்பார். நீங்கள் ெசய்யும் எல்லாப்
பணிகைளயும், நீங்கள் ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு
ெசயைலயும் அவர் ஆசீர்வத ப்பார்.
௧௧ ேதசத்த ேல ஏைழ எளியவர்கள் எப்ேபாதும்
இருப்பார்கள். அதனால் தான்உன்ேதசத்தல்
உள்ள ஏைழ எளிய சேகாதரனுக்கு நீங்கள்
உதவத் தயாராக இருக்கேவண்டுெமன
நான் கட்டைளயடுக ேறன். அவர்களுக்குத்
ேதைவப்படும்ேபாதுெகாடுங்கள்.

அடிைமகள்வடுதைலெபறஅனுமதத்தல்
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௧௨ “எப ெரய ஆைணேயா, ெபண்ைணேயா
நீங்கள் அடிைமகளாக வைல ெகாடுத்து
வாங்கயருந்தால், நீங்கள் அவர்கைள
ஆறு ஆண்டுகளுக்கு உங்களுக்கு
ேசைவ ெசய்ய ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.
ஆனால் ஏழாவது ஆண்டு அவர்கைள
உங்களிடமிருந்து வடுதைல ெபற்றுச்
ெசல்ல அனுமதக்க ேவண்டும்.
௧௩ அவ்வாறு அவர்கள் உங்களிடமிருந்து
வடுதைலயாக ச் ெசல்லும்ேபாது,
அவர்கைள ஒன்றுமில்லாதவர்களாய்
அனுப்பவ டாதீர்கள். ௧௪நீங்கள்அவர்களுக்கு
உங்களது ஆடு மாடுகளில் சலவற்ைறயும்,
ெகாஞ்சம் தானியத்ைதயும், ெகாஞ்சம்
த ராட்ைச ரசத்ைதயும் ெகாடுத்து அனுப்ப
ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
நீங்கள் தாராளமாகக் ெகாடுக்குமளவு
ஏராளமான நன்ைமகளால் உங்கைள
ஆசீர்வத த்தார். அேத ேபால் நீங்களும்
உங்களது அடிைமகளுக்குத் தாராளமாகக்
ெகாடுங்கள். ௧௫ நீங்கள் எக ப்தல்
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள அங்கருந்து
மீட்டுக்ெகாண்டு வந்தார். அைத
நைனத்துப் பார்க்கக் கடைமப்பட்டுள்ளீர்கள்.
அதனால்தான் நான் இன்று உங்களுக்கு
இந்தக்கட்டைளையக்ெகாடுக்கன்ேறன்.
௧௬ “ஆனால், உங்களது அடிைமகளுள்

ஒருவன், ‘நான் உங்கைள வ ட்டுப்
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ப ரியமாட்ேடன்’ என்று உங்கைளயும் உங்கள்
குடும்பத்தனைரயும் ேநச த்து உங்களுடன்
நல்லெதாரு வாழ்ைவப்ெபற்றதனால்,
கூறடலாம். ௧௭ நீங்கள் அந்த அடிைமைய
உங்கள் வீட்டுக் கதவுக்கு எத ராக நறுத்த ,
ஒரு கூர்ைமயான ச றய கம்பயனால்
அந்த அடிைமயன் காதல் ஒரு துைள
ேபாடேவண்டும். அவன் உங்களுக்கு
என்ைறக்கும்அடிைமயாயருப்பான்என்பைத
இது காட்டும், உங்கேளாடு இருக்க வரும்பும்
உங்களின் ெபண் அடிைமக்கும் இவ்வாேற
ெசய்ய ேவண்டும்.
௧௮ “உங்கள்அடிைமகைளவடுதைலயாக்க

அனுப்பவடுவைத தவறாக எண்ண
ேவண்டாம். ஆறு ஆண்டுகளாக ஒரு
ேவைலயாளுக்குரிய சம்பளத்தல் பாத க்
கூலிக்கு அவர்கள் உங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்தைத எண்ணிப்பாருங்கள். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் ெசய்யும்
எல்லாவற்றலும்உங்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

மந்ைதகளின் தைலயீற்றுகைளப் பற்றய
வத கள்
௧௯ “உங்கள் மந்ைதகளில் உள்ள

ஆடு மாடுகளின் தைலயீற்று
ஆண்கைளெயல்லாம் கர்த்தருக்குரிய
தாக்குங்கள். அவற்ைற உங்கள்
பணிகளுக்காகப் பயன்படுத்தாதீர்கள்.
அவற்றல் உள்ள தைலயீற்று ஆட்டிைன
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மய ர் கத்தரியாமல் இருக்க ேவண்டும்.
௨௦ ஆண்டுேதாறும் அவற்ைற நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த
இடத்த ற்கு எடுத்துச்ெசன்று, நீங்களும்
உங்கள் குடும்பத்தனரும் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய சந்ந தயல்
உண்ணுங்கள்.
௨௧ “ஆனால்,அந்தக்கால்நைடகளுக்குமுடம்,

குருடுமுதலானஎந்தஒரு பழுதுஇருந்தாலும்
அவற்ைற உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குப்
பலிய டேவண்டாம். ௨௨ நீங்கள் உங்கள்
வீடுகளிேலேய அவற்றன் இைறச்சைய
உண்ணலாம். யார் ேவண்டுமானாலும்,
அசுத்தமானவனும் சுத்தமானவனும் அைத
உண்ணலாம். ெவளிமான்கைளயும்,
கைலமான்கைளயும் புச க்கும்படி
ெகாடுக்கப்பட்ட கட்டைளயன்படிேய
இந்த இைறச்சையயும் புச க்கேவண்டும்.
௨௩ ஆனால், அவற்றன் இரத்தத்ைத மட்டும்
உண்ணாமல், அைதத் தண்ணீைரப்ேபான்று
தைரய ேலஊற்றவ ட ேவண்டும்.

௧௬
பஸ்கா
௧ “ஆபப் மாதம் வருவைதக் கவனித்து,

அந்த மாதத்தல் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு பஸ்காைவ நீங்கள்
ெகாண்டாட ேவண்டும். ஏெனன்றால்,
ஆபப் மாதத்த ேலேய இரவு ேநரத்தல்
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உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள
எக ப்தலிருந்து மீட்டுக்ெகாண்டு வந்தார்.
௨ நீங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தர் தமக்குச்
ச றப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்த ற்கு,
அந்தக் ெகாண்டாட்ட தனத்தல்
ெசல்லேவண்டும். அங்ேக, உங்கள்
கர்த்தருக்குப் பஸ்காவன் பலியாகய
ஆடு, மாடுகைளப் பலியடுவாயாக.
௩ அந்த நாளில் புளிப்புள்ள அப்பத்ைத
நீங்கள் உண்ணக்கூடாது. புளிப்ப ல்லாத
அப்பங்கைளேய ஏழு நாட்களுக்கு உண்ண
ேவண்டும், இந்த அப்பங்கள் ‘துன்பத்தன்
அப்பங்கள்’ என்று அைழக்கப்படும்! இைவ
எக ப்தல் நீங்கள் அைடந்த துன்பங்கைள
நைனவூட்டுவதாக இருக்கும். எவ்வளவு
வைரவாக நீங்கள் அந்த ேதசத்தலிருந்து
ெவளிேயறனீர்கள் என்பைத பஸ்காேதாறும்
நீங்கள் உய ேராடு இருக்கன்ற நாெளல்லாம்
நைனத்துப் பார்க்க ேவண்டும். ௪ ஏழு
நாட்களுக்கு உங்களுைடய ேதசத்தல்
யார் வீட்டிலும் பளிப்புள்ள அப்பங்கள்
இருக்ககூடாது. நீங்கள் முதல்நாள்
மாைலயல் பலிய ட்ட இைறச்ச யல் எைதயும்
மறுநாள் காைலவைர மீத ைவக்காமல்
உண்டுவட ேவண்டும்.
௫ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்களுக்கு வழங்கய எந்த நகரத்தலும்
நீங்கள் பஸ்காைவப் பலிய டக்கூடாது.
௬ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் தமக்ெகன்று



உபாகமம்௧௬:௭ ci உபாகமம்௧௬:௧௦

ச றப்பாக ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்த ேலேய
பஸ்காைவப் பலிய டேவண்டும். அங்ேக
நீங்கள் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட ேநரமாக ய
சூரியன் மைறயும் மாைலப் ெபாழுதல்
பஸ்காைவப் பலிய டேவண்டும். அந்த நாள்
உங்களுக்கு வடுமுைற நாள். ௭ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த
இடத்த ேலேய பஸ்கா இைறச்சைய சைமத்து
அன்று இரேவ உண்ணேவண்டும். பன்
மறுநாள் வடியற் காைலயல் நீங்கள் உங்கள்
வீடுகளுக்குத் தரும்பவடுங்கள். ௮ ஆறு
நாட்கள் புளிப்பல்லாத அப்பத்ைதேய நீங்கள்
உண்ணேவண்டும். ஏழாவது நாளில் நீங்கள்
எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது. அந்த
நாளில் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
மரியாைத ெசலுத்தும் ெபாருட்டு நீங்கள்
அைனவரும்ஒன்றுகூடேவண்டும்.

வாரங்களின்பண்டிைக (ெபந்ெதேகாஸ்ேத)
௯ “உங்களது அறுவைடக்காலம்

துவங்குவதலிருந்து ஏழு வாரங்கைள
எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௦ பன் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கான வாரங்களின்
பண்டிைகையக் ெகாண்டாடுங்கள். நீங்கள்
ேதவனுக்குக் ெகாடுக்க வரும்புகன்ற
ச றப்பான அன்பளிப்ைபக் ெகாண்டு
வருவதன் மூலம் இைதச் ெசய்யுங்கள்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள எந்த
அளவற்கு ஆசீர்வத த்தாேரா அதற்ேகற்ப
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உங்கள் காணிக்ைகையச் ெசலுத்துங்கள்.
௧௧ கர்த்தர் ச றப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த
இடத்துக்குச்ெசல்லுங்கள். நீஙகளும்உங்கள்
பள்ைளகளும் ேசர்ந்து உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய சந்ந தானத்தல் மக ழ்ச்ச யாய்
இருங்கள். அைனவைரயும் அைழத்துச்
ெசல்லுங்கள். உங்கள் மகன்கள், மகள்கள்,
உங்களது ேவைலயாட்கள், ேலவயர்கள்,
உங்களிடத்தல் இருக்கன்ற அந்நயர்கள்,
அநாைதகள், உங்கள் நகரங்களில் வாழும்
வதைவகள், ஆகய எல்ேலாைரயும்
உங்களுடன் அைழத்துச் ெசல்லுங்கள்.
௧௨ எக ப்தல் நீங்கள் அடிைமகளாக
இருந்தைத எண்ணிப் பாருங்கள். ஆைகயால்
இந்தக் கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும்

அைடக்கலக்கூடாரப் பண்டிைக
௧௩ “நீங்கள், உங்கள் தானியக் களத்தன்

பலைனயும், உங்கள் த ராட்ைசரச
ஆைலகளின் பலைனயும் ேசர்த்தபன்பு,
ஏழு நாட்கள் உங்கள் அைடக்கலக் கூடாரப்
பண்டிைகையக் ெகாண்டாடேவண்டும்.
௧௪ இந்தப் பண்டிைகைய உங்களுக்குள்
மகழ்வாகக் ெகாண்டாடுங்கள். நீங்கள்,
உங்கள் மகன்கள், உங்கள் மகள்கள், உங்கள்
ேவைலயாட்கள், உங்கைள சார்ந்த பகுதயல்
வச க்கும் ேலவயர்கள், அந்நயர்கள்,
அநாைதகள், உங்கள் நகரங்களில்
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வாழும் வதைவகள், எல்ேலாருமாகச்
ேசர்ந்து ெகாண்டாடுங்கள், ௧௫ இந்தப்
பண்டிைகையஉங்கள் கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த
இடத்தல் ஏழு நாட்கள் ெகாண்டாடி
மகழுங்கள். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசலுத்தும்படி
இைதச் ெசய்யுங்கள். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களது வைளச்சல்கைளயும்,
நீங்கள் ெசய்யும் எல்லா ேவைலகைளயும்
ஆசீர்வத த்துள்ளார். ஆகேவ நீங்கள் மிக்க
மக ழ்ச்ச அைடவீர்களாக!
௧௬ “வருடத்த ற்கு மூன்றுமுைற

உங்களது ஆண் ஜனங்கள் அைனவரும்
தவறாது உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய சந்ந தயல் கூடேவண்டும்.
அவர்கள் அைனவரும், புளிப்ப ல்லாத
அப்பப் பண்டிைகக்கும், வாரங்களின்
பண்டிைகக்கும், அைடக்கல கூடாரங்களின்
பண்டிைகக்கும் கண்டிப்பாக வரேவண்டும்.
ஒவ்ெவாருவரும் வரும் ெபாழுது,
கர்த்தருக்குரிய அன்பளிப்புகைள எடுத்துவர
ேவண்டும். ௧௭ ஒவ்ெவாருவரும் தன்
தகுத க்கு ஏற்றவாறு காணிக்ைகையச்
ெசலுத்தேவண்டும். கர்த்தர் உங்கைள
எந்த அளவற்கு ஆசீர்வத த்தாேரா
அதற்ேகற்றவாறு உங்கள் காணிக்ைகையச்
ெசலுத்துங்கள்.

ஜனங்களுக்கான நீத பத களும்,
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தைலவர்களும்
௧௮ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் அைனத்துப்
பட்டணங்களிலும் நீங்கள் நீத பத கைளயும்,
தைலவர்கைளயும் ேதர்ந்ெதடுங்கள்.
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும் இவ்வாறு
ெசய்ய ேவண்டும். அவ்வாறு
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள் நீதயுடன்
ஜனங்களுக்கு நயாயமான தீர்ப்புகைள
வழங்க ேவண்டும். ௧௯ நீங்கள் அைனவரும்
ேநர்ைமயாக இருக்க ேவண்டும். நீங்கள்
மற்ற ஜனங்கைள மீற சலைர மாத்த ரம்
ஆதரித்துப் ேபசாதீர்கள். நயாயத்தல்
உங்கள் மனது புரளாதபடி நீங்கள் லஞ்சம்
வாங்காமல் இருங்கள். பணமானது
ஞானிகளின் கண்கைளக் குருடாக்க ,
நல்லவன் ெசால்லக் கூடிய சரியான
தீர்ப்ைப மாற்றவடும். ௨௦ நல்லவற்ைறயும்,
ேநர்ைமயானவற்ைறயுேம நீங்கள் ெசய்ய
ேவண்டும்! நீங்கள் எப்ேபாதும் நல்லவராக,
ேநர்ைமயானவராக இருப்பதற்குப் பாடுபட
ேவண்டும்! பன் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்தல்
வாழ்ைவயும்,சுதந்த ரத்ைதயும்ெபறுவீர்கள்.

ேதவன்வக்க ரகங்கைளெவறுக்கறார்
௨௧ “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தருக்கு உண்டாக்கும் பலிபீடத்தன்
அருகல் அெஷரா ேதவைதக்ெகன்று
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எந்த ஸ்தம்பத்ைதயும் ைவக்கக் கூடாது.
௨௨ அதுமட்டுமின்ற ெபாய்யான
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்வதற்கான
ச ற்ப கற்கைளயும் அங்ேக ைவக்ககூடாது.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
இவற்ைறெயல்லாம்ெவறுக்கன்றார்.

௧௭
குைறயற்ற மிருகங்கைளேய

பலிெகாடுக்க பயன்படுத்துதல்
௧ “குைறயுள்ள அல்லது ஏேதனும்

ஊனமுற்றமாட்ைடேயா,ஆட்ைடேயா,உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பலி ெகாடுக்கக்
கூடாது. ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர்அவற்ைறெவறுக்கறார்!
வக்க ரகங்கைளெதாழுதுெகாள்வதனால்

அைடயும்தண்டைனகள்
௨ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்களுக்குத் தருகன்ற நகரங்கள்
ஏேதனும் ஒன்றல் அக்க ரமமான ெசயல்
கர்த்தருக்கு எத ராக நடந்தைதக்குற த்து
நீங்கள் ேகள்வப்படலாம். கர்த்தருக்கு
எத ராக அந்த அக்க ரமச் ெசயைல
உங்கைளச் சார்ந்த ஆேணா, அல்லது
ெபண்ேணா ெசய்தருக்கலாம். கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகைய மீற அவர்கள்
நடந்தருப்பார்கள். ௩ அதாவது, அவர்கள்
அந்நய ெதய்வங்கைளேயா அல்லது
சூரியன், சந்த ரன், நட்சத்த ரம் ேபான்ற வான
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ேசைனகைளேயா ெதாழுதுெகாள்வைத
நீங்கள் ேகள்வப்பட்டால், அைவகெளல்லாம்
நான் உங்களுக்கு வழங்கய கர்த்தருைடய
கட்டைளக்கு வ ேராதமான ெசயல்களாகும்.
௪ இது ேபான்ற தீயெசய்த கைள நீங்கள்
ேகள்வப்பட்டால், நீங்கள் அைதக்
குறத்து வ சாரிக்க ேவண்டும். நீங்கள்
அைத நன்றாகத் தீர ஆராய்ந்து அது
உண்ைமெயன்று கண்டற ந்தால்,
இஸ்ரேவலில் இப்படிப்பட்ட ஒரு
அருவருக்கத்தக்க ந கழ்ச்ச நடந்தது
உண்ைமயாகும்ேபாது, ௫ நீங்கள் அந்தத்
தீயெசயைலச் ெசய்தவைனத் தண்டிக்க
ேவண்டும். நீங்கள் அத்தைகய தீயச்
ெசயைலச்ெசய்தஅந்தஆைணேயா,அல்லது
ெபண்ைணேயா, ெவளிேய இழுத்துவந்து
நகர எல்ைலயன் ெபாது இடத்தல் கற்களால்
அடித்து அவர்கைளக் ெகான்றுவடுங்கள்.
௬ ஆனால் ஒேர ஒரு சாட்ச யன் கூற்ைறக்
ேகட்டு நீங்கள் அவனுக்குக் ெகாைலத்
தண்டைனைய ெகாடுத்து வ டாதீர்கள்.
இரண்டு அல்லது மூன்று சாட்ச கள்
அவன் இந்த தீயச் ெசயல்கைள ெசய்தது
உண்ைமதான் என்றுகூறனால், பன் நீங்கள்
அந்தத் துேராகைய ெகான்றுவடலாம்.
௭ தீைம ெசய்தவன் ெகால்லப்படும்படி
சாட்ச கேள முதலில் அவன்மீது கற்கைள
எறயேவண்டும். பன்னேர மற்ற ஜனங்கள்
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அைனவரும்அவன்மரிக்கும்வைர கற்களால்
அடிக்க ேவண்டும். இதன் மூலேம நீங்கள்
உங்களிடமிருந்துஅந்தத் தீைமையவலக்க ட
முடியும்.

ச க்கலானநீத மன்றமுடிவுகள்
௮ “உங்கள் நீத மன்றங்களால் தீர்ப்புக்கூற

முடியாமல் ேபாகும் அளவற்கு சல
ப ரச்சைனகள் உங்களிடம் இருக்கலாம்,
அைவ ெகாைலக் குற்றமாகேவா,
அல்லது இரண்டு நபர்களின் வாக்கு
வாதங்கேளா, அல்லது சண்ைடயல்
ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட காயம் குற த்த
ேசதங்கைளேயா குற த்த வழக்குகளாக
இருக்கலாம். உங்கள் ஊர்களிலுள்ள
உங்களது நீத பத களால் இத்தைகய
வழக்குகளுக்குச் சரியான தீர்ப்ைபக் கூற
இயலாமல் இருந்தால், நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் ச றப்பாக ேதர்ந்ெதடுத்த
இடத்த ற்குச் ெசல்ல ேவண்டும். ௯ ேலவக்
ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்த ஆசாரியர்கள்
அங்ேக இருப்பார்கள். நீங்கள் அவர்களிடம்
ெசன்று அன்ைறய ெபாறுப்பல்
இருக்கன்ற நயாயாத பதயனிடத்தல்
அந்தப் ப ரச்சைனக்கான முடிவுகைளப்
ெபறலாம். ௧௦ கர்த்தர் ச றப்பாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்தல் இருக்கன்ற
அவர்கள், உங்களுக்கு அளிக்கன்ற
தீப்புகளுக்குஇணங்க ,அவர்கள்உங்களுக்கு
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வதக்கன்றபடி ெசய்யக் கவனமாய்
இருப்பீர்களாக. ௧௧ நீங்கள் அவர்கள்
கூறும் முடிவுகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு,
அவர்கள் வத க்கன்றபடிேய அவர்களது
நயாயத்தீர்ப்புகைளப் பன்பற்ற ேவண்டும்.
அவர்கள் ெசான்ன எைதயும் மாற்றாமல்
அப்படிேயெசய்யேவண்டும்!
௧௨ “அச்சமயத்தல் உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தருக்குஊழியம் ெசய்யும் ஆசாரியனின்
வார்த்ைதகைளேயா, அல்லது நீத பதயன்
தீர்ப்ைபேயா ஏற்காமலும், கீழ்ப்படியாமலும்
இருக்கறவர்கைள நீங்கள் தண்டிக்க
ேவண்டும். அவன் கண்டிப்பாக மரிக்க
ேவண்டும். இஸ்ரேவலில் இருந்து அந்தத்
தீயவைன நீங்கள் அகற்றவ டேவண்டும்.
௧௩ இந்தத் தண்டைனையக் ேகட்கும்
அைனத்து ஜனங்களும் அைதத் கண்டு
பயந்து இதுேபான்ற தவறைனச்
ெசய்யாதருப்பார்கள்.

இராஜாைவஎவ்வாறுேதர்ந்ெதடுப்பது
௧௪ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்களுக்குத் தருகன்ற ேதசத்தல்
நீங்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்து அைதச்
சுதந்த ரமாக்க க் ெகாண்டு அதல்
குடிேயறயபன், ‘எங்கைளச் சுற்றலும்
இருக்கன்ற மற்ற இனத்தவர்கைளப்ேபால
நாங்களும் எங்களுக்கு ஒரு இராஜாைவ
ஏற்படுத்த க்ெகாள்ேவாம்’ என்று



உபாகமம்௧௭:௧௫ cix உபாகமம்௧௭:௧௮

கூறுவீர்கள் என்றால், ௧௫ அவ்வாறு
நடக்க ேவண்டுெமன்றால், உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்கும்
அரசைனேய நீங்கள் ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். உங்களுள் ஒருவரான
உங்கள் சேகாதரைனேய உங்கைள ஆளும்
அரசனாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள்
ஜனங்கள் அல்லாத அந்நயைன நீங்கள்
அரசனாக்கக் கூடாது. ௧௬ அந்த அரசன்
தனக்காக அத கமான குதைரகைள
ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. அதுமட்டுமின்ற
அத கமான குதைரகளுக்காக ஜனங்கைள
எக ப்த ற்கு அனுப்பக் கூடாது. ஏெனன்றால்,
‘நீங்கள் தரும்பவும் அந்த வழியாக
ேபாகேவ ேவண்டாம்’ என்று கர்த்தர்
உங்களுக்குச் ெசால்லி உள்ளார். ௧௭ ேமலும்,
அரசன் அதகமான மைனவகைள
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. ஏெனன்றால்,
அது அவைனக் கர்த்தரிடமிருந்து ேவறு
தைசக்கு அைழத்துச் ெசன்றுவடும்.
ேமலும். அந்த அரசன் அவனுக்காகப்
ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும், மிகுதயாக
ேசர்த்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
௧௮ “அரசன் தன் அரியாசனத்தல் அமர்ந்து

ஆட்ச ெசய்யும்முன் தனக்கான சட்டங்கைளப்
புத்தகமாக எழுத ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அவன் அந்த நீத புத்தகத்ைத,
ேலவயரும் ஆசாரியர்களும் ைவத்துள்ள
புத்தகத்தலிருந்து உருவாக்க தன்னிடத்தல்
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ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௯ அரசன்
அந்த புத்தகத்ைத தன்னிடம் பத்த ரமாக
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன்
வாழ்நாள் முழுவதும் அந்தப் புத்தகத்ைதப்
படித்தறய ேவண்டும். ஏெனன்றால்,
அவனது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
மத ப்பளிக்க ேவண்டும். அதலுள்ள எல்லா
சட்டங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் அரசன்
கீழ்ப்படிந்து நடக்க ேவண்டும். ௨௦ அரசன்
தன்சேகாதரர்களாகயஜனங்கைளவ டதான்
ேமன்ைமயானவன் என்று எண்ணிவ டக்
கூடாது. ேமலும் அவன் ஒரு ேபாதும் இந்த
சட்டங்களிலிருந்து வலகவ டக்கூடாது.
ஆனால் அவன் இவற்ைறச் சரியானபடி
முழுைமயாகப் பன்பற்றனால், பன் அந்த
அரசனும்அவன்சந்ததயனரும்நீண்டகாலம்
இஸ்ரேவல்நாட்ைடஆளலாம்.

௧௮
ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும்

ஆதரவுஅளித்தல்
௧ “ேலவயன் ேகாத்த ரம் இஸ்ரேவலில்

எவ்வத ெசாத்தும், நலமும் ெபறுவதல்ைல.
அவர்கள் ஆசாரியா்களாக ேசைவ
ெசய்வார்கள். தகன பலியாகக்
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும் உணவுப்
ெபாருட்கேள இவர்களுக்கு பைழப்பூட்டும்
சுதந்த ர வீதமாக இருக்க றது. அதுேவ
ேலவயர்களின் பங்கு ஆகும். ௨ இந்த
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ேலவயர்கள், மற்ற ேகாத்த ரங்கள்
ைவத்தருப்பைதப்ேபான்று எவ்வத பங்கும்,
சுதந்த ரமும் ெபற்றருப்பவர்கள் அல்ல.
கர்த்தர் அவர்களுக்குக் கூறயதுேபால்
கர்த்தேரஅவர்களதுெசாத்து.
௩ “நீங்கள் மாட்ைடேயா, ஆட்ைடேயா,

பலிய ட்டால் அவற்றன் சல பகுதயைன
ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
அப்படிக் ெகாடுக்கும் பகுத கள்
எதுெவன்றால் அந்த ஆடு மாடுகளின்
முன் ெதாைடையயும், தாைடகைளயும்,
இைரப்ைபகைளயும் ஆசாரியர்களுக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ௪ நீங்கள் அறுவைட
ெசய்த முதல் பலன்களின் ஒரு பகுதையயும்
ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
உங்கள் தானியங்கள், த ராட்ைசரசம்,
எண்ெணய்ஆகயவற்றன்முதல்பலன்கைள
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். உங்கள்
ஆடுகளில் கத்தரிக்கும் முதல் பங்கான
ஆட்டு ேராமங்கைள ேலவயருக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ௫ ஏெனன்றால்,
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கள்
எல்லாக் ேகாத்த ரங்கைளயும் பார்த்து
அவர்களிலிருந்து, ேலவயைரயும்அவர்களது
சந்ததயனைரயும் என்ெறன்றும் ஆசாரிய
ேசைவெசய்ய ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்.
௬ “உங்களில் வச க்கன்ற ஒவ்வாரு

ேலவயனும் ஒரு குற ப்ப ட்ட ேநரத்தல்
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கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்தல் பணி
ெசய்வான். ஆனால், அவன் ேமலும் அதக
ேநரம் அங்குப் பணியாற்ற வரும்பனால்
அவன் எப்ெபாழுது ேவண்டுமானாலும் பணி
ெசய்யலாம். இஸ்ரேவலில்எந்தஊர்களிலும்,
எந்தப் பகுத களிலும் வச த்து வருகன்ற
யாெதாருேலவயனும்அவன்வச க்க க்கன்ற
வீட்டிலிருந்துேதவாலயத்த ற்குவரலாம். எந்த
ேநரத்தலும்அங்குவந்துேசைவெசய்யலாம்.
௭ அங்ேக ேதவாலயத்தல் பணியாற்றுகன்ற
மற்ற ேலவயரான சேகாதரைனப்ேபால்
இந்த ேலவயனும், அவனது ேதவனாகய
கர்த்தருைடய நாமத்தல் அங்ேக ேசைவ
ெசய்யலாம். ௮ இந்த ேலவயன் தனது
குடும்பம் வழக்கமாகப் ெபறுகன்ற
பங்குடன் மற்ற ேலவயரின் சமபங்ைகயும்
ெபற்றுக்ெகாள்வான்.

இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்மற்றஇனத்தவர்கள்
ேபான்றுவாழக்கூடாது
௯ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்களுக்குத் தருகன்ற ேதசத்த ற்குள்
நீங்கள் ேபாய்ச் ேசரும்ேபாது,
மற்ற இனத்தவர்கள் ெசய்கன்ற
அருவருக்கத்தக்கச் ெசயல்கைள நீங்களும்
ெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளாதீர்கள். ௧௦உங்கள்
மகன்கைளேயா, மகள்கைளேயா
பலிபீடங்களின் தீயலிட்டு பலிய டக்கூடாது.
குற ெசால்க றவன், நாள் பார்ப்பவன், ைம



உபாகமம்௧௮:௧௧ cxiii உபாகமம்௧௮:௧௫

ேபாட்டு பார்ப்பவன், மந்த ரவாத , அல்லது
சூன்யக்காரன் ஆகயவர்களுடன் ெசன்று
அவர்களது வத்ைதகைளக் கற்றுக்ெகாள்ள
முயற்ச க்காதீர்கள். ௧௧ மற்றவர்கள் மீது
மாயவத்ைத வத்ைதகைளச் ெசய்ய
யாைரயும் அனுமதக்காதீர்கள். உங்களில்
யாைரயும் மரித்தவர்களுடன் அல்லது தீய
ஆவகளுடன்குற ேகட்க அனுமதக்காதீர்கள்.
அதுமட்டுமின்ற உங்களில் யாரும்
மரித்த எவரிடமும் ேபசமுயற்ச க்கக்
கூடாது. ௧௨ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
இப்படிப்பட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்கன்ற
ஜனங்கைள ெவறுக்கன்றார். அதனால்தான்
உங்களுக்காக அந்த இன ஜனங்கைள
இந்த ேதசத்ைத வ ட்ேட துரத்துகன்றார்.
௧௩ நீங்கள் அைனவரும் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு உண்ைமயானவர்களாக இருக்க
ேவண்டும்.

கர்த்தருைடயவ ேசஷதீர்க்கதரிச
௧௪ “நீங்கள் அந்த மற்ற இன ஜனங்கைள

உங்கள் ேதசத்ைத வ ட்டுத் துரத்தவ ட
ேவண்டும். அந்த இன ஜனங்கள்
மாயவத்ைத ெசய்க றவர்கைளயும் குற
ெசால்லுபவர்கைளயும் நம்புக றார்கள்.
ஆனால்உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள்
அவற்ைறச் ெசய்வைத அனுமதக்கமாட்டார்.
௧௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ஒரு
தீர்க்கதரிசைய உங்களிடம் அனுப்புவார்.
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அந்தத் தீர்க்கதரிசைய உங்கள் ெசாந்த
ஜனங்களிடமிருந்ேத வரச் ெசய்வார்.
அவர் என்ைனப்ேபான்ற ஒருவராய்
இருப்பார். நீங்கள் அவர் ெசால்வைதக்
ேகட்க ேவண்டும். ௧௬ ேதவன் இந்தத்
தீர்க்கதரிசைய உங்களிடம் அனுப்புவது
எதற்ெகன்றால், நீங்கள் இைதத்தான்
ேதவனிடம் ேகட்டுக்ெகாண்டீர்கள். ஒேரப்
மைலய ேல நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்றாகக்
கூடிய நாளில் நீங்கள் ேதவனுைடய
சத்தத்ைதக்ேகட்டும், மைலயன்மீது நீங்கள்
பார்த்த ெநருப்பைனக் கண்டும், பயந்தீர்கள்.
ஆதலால் நீங்கள்: ‘நமது ேதவனாகய
கர்த்தருைடய சத்தத்ைத நாங்கள் ேகட்க
அனுமதக்க ேவண்டாம்! நாங்கள் மரிக்கன்ற
அளவற்கு ஏற்படக் கூடிய மிகப்ெபரிய அந்த
அக்கனிைய நாங்கள் பார்த்த ட அனுமதக்க
ேவண்டாம்!’ என்றீர்கள். அதற்காகேவ,இந்தத்
தீர்க்கதரிசையஅனுப்புக றார்.
௧௭ “கர்த்தர் என்னிடம், ‘அவர்கள்

ேகட்டுக்ெகாண்டது சரிேய. ௧௮ நான்
உன்ைனப்ேபால் ஒரு தீர்க்கதரிசைய
அவர்களிடம் அனுப்புேவன். அந்தத்
தீர்க்கதரிச அவர்களின் ெசாந்த ஜனங்களில்
ஒருவனாக இருப்பான். நான் அவன்
ேபசேவண்டியைத எல்லாம் அவனுக்குச்
ெசால்லுேவன். அைத அவன் அந்த
ஜனங்களிடம் ெசால்லுவான். நான்
அவனுக்கு கட்டைளய ட்டைதெயல்லாம்
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அவன் அந்த ஜனங்களுக்குக் கூறுவான்.
௧௯அந்தத் தீர்க்கதரிச எனக்காகப் ேபசுவான்.
அவன் அப்படி எனக்காகப் ேபசும்ேபாதும்,
என்னுைடயக் கட்டைளகைளக் கூறும்
ேபாதும், யாராவது அைதக் ேகட்க மறுத்தால்,
நான் அந்த நபைரத் தண்டிப்ேபன்’ என்று
கூறனார்.

ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கைளஅறவதுஎப்படி
௨௦ “ஆனால் நான்உங்களிடம் ெசால்லும்படி

ெசால்லாத சலவற்ைற ஒரு தீர்க்கதரிச
கூறலாம். அதுமட்டுமின்ற , அந்தத்
தீர்க்கதரிச நான்ேதவனுக்காகப் ேபசுக ேறன்
என்று ெசால்லலாம். அப்படி ஏதும் நடந்தால்
பன் அந்தத் தீர்க்கதரிச ெகால்லப்பட
ேவண்டும். ஒரு தீர்க்கதரிச ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்காகப் ேபச வந்தருக்கலாம்.
அப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிச கண்டிப்பாகக்
ெகால்லப்பட ேவண்டும். ௨௧ ‘கர்த்தர்
ெசால்லாத சலவற்ைற இந்தத் தீர்க்கதரிச க்
கூறுகறான் என்பைத நாம் எப்படி
அற ந்து ெகாள்வது?’ என்று நீங்கள்
ச ந்த ப்பீர்களானால், ௨௨ கர்த்தருக்காக
நான் ேபசுக ேறன், என்று கூறும்
தீர்க்கதரிச யன் வார்த்ைதகள் நடக்காமல்
ேபானால், பன் நீங்கள் கர்த்தர் இவற்ைற
கூறவல்ைலெயன்று அறந்துெகாள்ளலாம்.
அந்தத் தீர்க்கதரிச ேபச யது, அவனது
ெசாந்தக் கருத்துக்கேள என்று நீங்கள்
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அறந்து ெகாண்டால், நீங்கள் அவைனப்
பார்த்துப் பயப்படத் ேதைவயல்ைல.

௧௯
அைடக்கலப் பட்டணங்கள்
௧ “மற்ற இன ஜனங்கைள அழித்துவ ட்டு

உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் அவர்களது
ேதசத்ைத உங்களுக்குத் தருகன்றார்.
அவர்கள் வாழ்ந்த இடங்களிேலேய
நீங்கள் வாழப்ேபாக றீர்கள். நீங்கள்
அவர்களது நகரங்கைளயும், வீடுகைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு அனுபவக்கப்
ேபாக றீர்கள். அப்படி நடக்கும்ேபாது,
௨-௩ நீங்கள் அந்த ேதசத்ைத மூன்று
ப ரிவுகளாக ப ரித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
பன் ஒவ்ெவாரு ப ரிவலும் எல்லாருக்கும்
ைமயமான ஒரு நகரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்து,
அந்த நகரங்களுக்குச் சாைலகைளயும்,
வீதகைளயும் அைமத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அப்ேபாது தற்ெசயலாக மற்றவர்கைளக்
ெகாைல ெசய்தடும் நபர் பாதுகாப்பாய்
அந்நகருக்குள்ஓடிப்ேபாகலாம்.
௪ “ெகாைல ெசய்தவன் எவனும்

அம்மூன்று நகரங்களில் ஒன்றல் ஓடிப்ேபாய்
இருக்க ேவண்டுவதற்கான நயாயம்
என்னெவன்றால்: அந்த நபர் மற்றவைனக்
ெகான்றதுஎத ர்ப்பாராதவ தமாகநடந்தருக்க
ேவண்டும். தான் மனதறயாது எவ்வத
முன் ெவறுப்பும் இல்லாது ெகான்றருக்க



உபாகமம்௧௯:௫ cxvii உபாகமம்௧௯:௮

ேவண்டும். ௫ இங்கு உதாரணமாகச்
ெசான்னால், ஒருவன் மற்றவேனாடு
வறகு ெவட்ட காட்டிற்குச் ெசன்று மரத்ைத
ெவட்டும்படி தன்ைகயலிருக்கும் ேகாடரிைய
ஓங்கும்ேபாது, அதலிருந்த இரும்பானது
ைகப்ப டிைய வ ட்டு கழன்று மற்றவன்ேமல்
வழுந்ததனால் அவன் மரித்துப்ேபானால்,
அந்தக் ேகாடரிைய ஓங்கயவன், அம்மூன்று
பட்டணங்கள் ஒன்றல் ஓடிப்ேபாய்
பாதுகாப்பைடந்து ெகாள்ளலாம். ௬ஆனால்,
இந்தப் பட்டணம் ெவகு தூரத்தல்
இருப்பதனால் ேபாதுமான ேவகத்த ற்கு
அவனால் ஓடமுடியாமல் ேபாகலாம்.
அப்ேபாது ெகாைலயுண்டவனின் ெநருங்கய
உறவனன் பழிவாங்கும் ேநாக்கத்ேதாடு
அவைனவ ரட்டக்கூடும். அவன்ேகாபாேவசம்
நைறந்தவனாய் ெகாைல ெசய்தவைன
ெநருங்கயவுடன் அவைனக் ெகான்று
ேபாடக்கூடும். இப்படி அவன் மரிக்க
ேவண்டியவனல்ல. ஏெனனில், அவன் முன்
வேராதமின்ற ெகாைல ெசய்தவனாவான்.
௭ இந்த மூன்று நகரங்களும் அைவகைளச்
சுற்றயுள்ள ஜனங்களுக்கு அருகாைமயல்
இருக்க ேவண்டும். அதனால்தான், நீங்கள்
வ ேசஷமான அந்த மூன்று நகரங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்கக்கட்டைளய ட்ேடன்.
௮ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்கள் ப தாக்களுக்கு வாக்களித்தபடி
உங்கள் ேதசத்ைத வ ரிவுபடுத்த ,
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உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்கன்படி உங்களுக்கு இந்த ேதசம்
முழுவைதயும் தருவார். ௯ ேதவன் இைத
உங்களுக்குச் ெசய்ய ேவண்டுெமன்றால்,
நான் இன்று உங்களுக்குத் தருகன்ற
கட்டைளகளுக்ெகல்லாம் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து,
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் மீது
நீங்கள் அன்பு ெசலுத்தும்ெபாருட்டு அவர்
வரும்பயபடி நீங்கள் வாழேவண்டும்.
பன் கர்த்தர், உங்கள் ேதசத்ைத
வ ரிவாக்க த் தருவேதாடு, உங்கள்
அைடக்கலத்த ற்காக மூன்று பட்டணங்கைள
நீங்கள் அைமத்துக்ெகாள்ளச் ெசய்வார்.
௧௦ பன் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்கு வழங்குகன்ற ேதசத்தல்
கள்ளம் கபடில்லாத அப்பாவ ஜனங்கள்
ெகால்லப்படமாட்டார்கள். அது மட்டுமின்ற ,
உங்கள் மீது எவ்வத ெகாைலக் குற்றமும்
சுமத்தப்படாது.
௧௧ “ஒருவன் ேவெறாருவன் மீது

ெவறுப் பைடந்து அவைனப் பழிவாங்கும்
வ ேராதத்ேதாடு காத்தருந்து அவன்
மரிக்கும்படி அடித்துவ ட்டு, இந்த
நகரங்களுக்குள் ஒன்றல் ஓடிப்ேபாய்,
தன்ைனக் காத்துக்ெகாள்வான் என்றால்,
௧௨ அந்த நகரத்தன் மூப்பர்கள்
ஆள் அனுப்ப , அவன் தன்ைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாண்டிருக்கும் வீட்டிற்குச்
ெசன்று அவைனக் ெகாண்டுவந்து,
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அவைனப் பழிவாங்கத் துடிக்கும்
மரித்தவனின் உறவனர்களிடம்
ஒப்பைடத்துவ ட ேவண்டும். ெகாைல
ெசய்தவன் கண்டிப்பாக மரிக்க
ேவண்டும். ௧௩ நீங்கள் அவர்களுக்காக
வருத்தப்படாதீர்கள். அவன் ஏதுமறயாத
ஒரு அப்பாவைய ெகான்ற குற்றவாளி.
நீங்கள் அந்தக் குற்றத்ைத இஸ்ரேவலில்
இருந்துஅப்புறப்படுத்தேவண்டும்,அப்ேபாது,
எல்லாம்உங்களுக்குநல்லதாகஅைமயும்.

ெசாத்த ற்கானஎல்ைல
௧௪ “உங்களது அயலாரின் ெசாத்த ற்கான

எல்ைலக் கல்ைல நீங்கள் நகர்த்த கூடாது.
உங்களது ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத்
தந்த நலத்தல் உங்களது முன்ேனார்
இட்ட எல்ைலக் ேகாடுகைளேய நீங்களும்,
அவரவரது ெசாத்த ற்கான எல்ைலக்
கற்களாகஅைடயாளமிட்டுைவயுங்கள்.

சாட்ச கள்
௧௫ “சட்டத்த ற்கு எத ராக ஏதாவது

குற்றத்ைதச் ெசய்த நபைர, ஒேர ஒரு
சாட்சையைவத்து ‘அவன்குற்றவாளி’ என்று
நரூப க்காதீர்கள். அவன் அக்குற்றத்ைதச்
ெசய்தானா இல்ைலயா என்பைத, இரண்டு
அல்லது மூன்று சாட்ச கைள ைவத்து
நரூப க்க ேவண்டும்.
௧௬ “ஒருவன் குற்றத்ைதச் ெசய்தான்

என்று மற்ெறாருவன் அவன் ேமல் ெபாய்
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ெசால்லக்கூடும். ௧௭ பன், அவ்வருவரும்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று
நீதையப் ெபற, அங்கு பணியல்
இருக்கும் ஆசாரியர் மற்றும் நீத பத களிடம்
ந ற்கேவண்டும். ௧௮ நீத பத கள், நன்றாக
வ சாரிப்பதன் மூலம் அந்த நபருக்கு
எத ராக ெபாய்சாட்ச கூறயதாகக்
கண்டற ந்தால், அவன் ெபாய்சாட்ச
என்று நரூப க்கப்பட்டால், ௧௯ நீங்கள்
அவைனத் தண்டிக்கேவண்டும். அவன்
மற்றவர்களுக்குச் ெசய்ய வரும்பயைதேய
நீங்கள் அவனுக்கு ெசய்யேவண்டும்.
இந்த வத மாக, இந்தத் தீைமைய உங்கள்
சமுதாயத்தலிருந்து அகற்றவ ட ேவண்டும்.
௨௦ மற்ற ஜனங்கள் அைனவரும் இைதக்
ேகட்டும் கண்டும் பயப்படுவார்கள்.
அதுமட்டுமின்ற , மீண்டும் இத்தைகய தீயச்
ெசயைலச்ெசய்யாதருப்பார்கள்.

௨௧ “குற்றங்களுக்குத் தகுந்தாற்ேபால்
தண்டைனகளும் கடுைமயாக
இருக்கேவண்டும். ஒருவன்
ெசய்த குற்றத்த ற்காக அவைனத்
தண்டிக்கன்றேபாது, அதற்காக நீங்கள்
வருத்தம் ெகாள்ளாதீர்கள். ஒருவன்
ஒரு உயைர எடுத்தான் என்றால் அவன்
கண்டிப்பாக அவனது உயைர இழப்பான்.
கண்ணுக்குக்கண், பல்லுக்குப் பல்,ைகக்குக்
ைக, காலுக்குக்கால், என்பேத சட்டமாகும்.
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௨௦

ேபாருக்கானவத கள்
௧ “நீங்கள் உங்கள் எத ரிகைள

எத ர்த்து, ேபாருக்காகக் ெசல்லும்ேபாது
குதைரகைளயும், இரதங்ைளயும்,
உங்களிடமிருப்பவர்கைளவ ட மிகுதயான
ஜனங்கைளயும் அவர்களிடம் கண்டால்,
அவற்ைறக் கண்டு பயப்படாதருங்கள்.
ஏெனன்றால் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
ெவளிேய அைழத்து வந்த உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கேளாடு கூடேவ
இருக்கன்றார்.
௨ “நீங்கள் ேபாருக்குச் ெசல்கன்றேபாது,

ஆசாரியன் ேபார் வீரர்களுடன் ேசர்ந்து
வந்து அவர்களுடன் ேபசேவண்டும்.
௩ ஆசாரியன் உங்களிடம், ‘இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேள நான் கூறுவைத ேகளுங்கள்,
நீங்கள் இன்று ேபாரில் உங்கள் எத ரிகைள
எத ர்த்துப் ேபாரிடப் ேபாகன்றீர்கள்.
நீங்கள் மனந்தளர்ந்துவ டாதீர்கள்! நீங்கள்
அவர்கைளக் கண்டு கலக்கேமா, வ ரக்த ேயா
அைடந்து வ டாதீர்கள்! உங்கள் எத ரிகைளக்
கண்டு பயந்துவ டாதீர்கள்! ௪ ஏெனன்றால்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கேளாடு
வருகன்றார். அவர் உங்கள் எத ரிகைள
எத ர்த்து நீங்கள் ேபாரிட துைணெசய்வார்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள்
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ெவற்ற ப் ெபற துைணபுரிவார்!’ என்று
கூறேவண்டும்.
௫ “அந்த ேலவய அதகாரிகள் வீரர்களிடம்:

‘இங்ேக யாராவது புதுவீட்ைடக்கட்டிஇன்னும்
அவ்வீட்ைடப் ப ரதஷ்ைட ெசய்யாமல்
இங்கு ேபாருக்காக வந்தருப்பீர்கள்
என்றால், அவன் அவ்வீட்டிற்கு தரும்ப ச்
ெசல்ல ேவண்டும். ஏெனன்றால் ேபாரில்
அவன் ெகால்லப்பட்டால் அவனது
வீட்டிைன மற்ெறாருவன் ப ரதஷ்ைட
பண்ண ேநரிடும். ௬ தன் ேதாட்டத்தல்
த ராட்ைசையப் பய ரிட்டு, அதன் பலைன
அனுபவக்காதவர்யாரும் இங்ேக இருந்தால்,
அவர்கள் தம் வீட்டிற்குத் தரும்ப ச்
ெசல்லலாம். ஏெனனில் யுத்தத்தல் அவன்
மரித்துவ ட்டால், பன் ேவெறாருவன் அவன்
ேதாட்டத்துத் த ராட்ைசைய அனுபவக்க
ேநரிடும். ௭ தருமணம் ந ச்சய க்கப்பட்டவன்
யாேரனும் இங்கு இருந்தால் அவன்
தன் வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசல்லலாம்.
ேபாரில் அவன் மரித்துவ ட்டால், பன்
ேவெறாருவன் இவனுக்கு ந ச்சய க்கப்பட்ட
ெபண்ைணமணந்துெகாள்ளேநரிடும்’என்று
ெசால்வார்கள்.
௮ “ேமலும் அவ்வதகாரிகள் ஜனங்களிடம்

கண்டிப்பாகக் கூறேவண்டியது, ‘இங்ேக
தன்னம்ப க்ைக இழந்து, பயந்துெகாண்டு
இருக்கன்ற ைதரியமற்றவர்கள் யாராவது
இருந்தால் வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசன்றுவட
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ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் மற்ற வீரர்கள்
மனந்தளர்ந்த ட இவன் காரணமாக
இருக்கமாட்டான்.’ ௯பன்பு,அந்தஅத காரிகள்
பைட வீரர்களுடன் ேபச முடித்த பன்பு,
வீரர்கைளத் தைலைம ஏற்றுச்ெசல்ல
தளபத கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.
௧௦ “நீங்கள் ஒரு நகரத்ைதத் தாக்கச்

ெசல்லும்ேபாது, முதலில் அந்த நகர
ஜனங்களுக்கு சமாதானம் கூறேவண்டும்.
௧௧ அவர்கள் உங்களது சமாதானத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டால், அவர்களது
வாசல்கைளத் தறந்தடுவார்கள். பன்,
அந்நகரத்தன் எல்லா ஜனங்களும் உங்களது
அடிைமகளாகவடுவதுடன், உங்களுக்காக
ஊழியம் ெசய்ய முன் வருவார்கள்.
௧௨ஆனால்,அந்தநகரஜனங்கள்உங்கேளாடு
சமாதானம் ெசய்ய மறுத்து உங்கைள
எத ர்த்து சண்ைடய ட்டால், நீங்கள் அந்த
நகரத்ைத முற்றுைகயடுங்கள். ௧௩ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் அந்நகைரக் ைகப்பற்ற
உங்கைள அனுமதக்கும்ேபாது, நீங்கள்
அங்குள்ள ஆண்கள் அைனவைரயும்
ெகால்லேவண்டும். ௧௪ ஆனால் நீங்கள்
அங்குள்ள ெபண்கள், குழந்ைதகள், மாடுகள்
ஆகயவற்ைறக் ெகால்லாமல் உங்களுக்காக
அந்நகரிலுள்ள எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
எடுத்து அனுபவப்பீர்களாக. இந்த
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும், நீங்கள்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். உங்கள்
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ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்காகேவ
இவற்ைறெயல்லாம் ெகாடுத்துள்ளார்.
௧௫ நீங்கள் வச க்கன்ற நகரங்கைளயுைடய
இந்த ேதசத்ைத வ ட்டு ெவகுதூரத்தலுள்ள
எல்லா நகரங்களிலும் இவ்வாேற
ெசய்வீர்களாக.
௧௬ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்,

உங்களுக்குத் தருகன்ற ேதசத்தல் நீங்கள்
எடுத்துக்ெகாள்ளப் ேபாக ற நகரங்களில்
இருக்கன்ற ஒவ்ெவாருவைரயும்
ெகான்றுவட ேவண்டும். ௧௭ அங்குள்ள
ஜனங்கள் இனங்களான ஏத்தயர்,
எேமாரியர், கானானியர், ெபரிச யர், ஏவயர்,
எபூசயர் ஆகயவற்ைற முழுைமயாக
அழித்துவ ட ேவண்டும். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள்இைதச் ெசய்யக்
கட்டைளய ட்டுள்ளார். ௧௮ ஏெனன்றால்
அவர்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
எத ராக உங்கைள எந்தெவாரு பாவத்ைதயும்
ெசய்யக்கற்றுக்ெகாடுக்கமுடியாது. அவர்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்ட
அந்த அருவருப்பான ெசயல்களில் எந்த
ஒன்ைறயும் உங்கைள ெசய்யுமாறு
கற்றுக்ெகாடுக்க இயலாத வண்ணம்
அவர்கைளஅழிக்கேவண்டும்.
௧௯ “நீங்கள் ஒரு நகரத்ைத எத ர்த்துப்

ேபார் ெசய்யும்ேபாது, அந்நகரத்ைத
நீண்ட காலம் முற்றுைகயடுகன்ற
நைலயல் அந்நகைரச் சுற்றலும்
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உள்ள எந்தெவாரு பழங்கள் தரக்கூடிய
மரத்ைதயும் நீங்கள் ெவட்டக் கூடாது, நீங்கள்
அவற்ைற ெவட்டாமல் இருந்தால்தான்,
அந்த மரங்களிலிருந்து நீங்கள்
உண்ணுவதற்காகப் பழங்கைளப் ெபறலாம்.
அந்த மரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு எத ரி
அல்ல. ஆைகயால், அைவகளுக்கு எத ராக
நீங்கள் ேபாரிட ேவண்டாம். ௨௦ ஆனால்
உண்ணுவதற்ேகற்ற பழங்கைளத் தராத
மரங்கள் என்று நீங்கள் அறந்தபன்
மரங்கைள ெவட்டிக்ெகாள்ளலாம்.
நீங்கள், அந்த மரங்கைள எடுத்து
அந்த நகரத்ைத முற்றுைகய டவும்,
அந்நகருக்கு எத ராக நடத்தும் ேபாரில்
ேதைவயான பைடக்கருவகள் ெசய்வதற்கும்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். அவ்வாறு
அந்நகரம் வீழ்ச்ச அைடயும்வைர, நீங்கள்
அவற்ைறபயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம்.

௨௧
ெகாைல ெசய்யப்பட்டவைனக் குறத்த

காரியம்
௧ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்களுக்குக் ெகாடுக்கன்ற ேதசத்தல்
உள்ள வயலில் ஒரு மனிதன் ெகாைல
ெசய்யப்பட்டுக் க டப்பைதக் கண்டற ந்தால்,
அவைனக் ெகான்றது யார் என்று
யாருக்கும் ெதரிய வல்ைல என்றால்,
௨ உங்களது தைலவர்களும், நீத பத களும்
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அந்த இடத்த ற்கு வந்து ெகால்லப்பட்ட
நபைரச் சுற்றலும் உள்ள ஊர்களின்
ெதாைலைவ அளந்து பார்க்க ேவண்டும்.
௩ மரித்துக்க டப்பவனுக்கு அருகலுள்ள
ஊர் எது என்பைத நீங்கள் அறந்தவுடன்,
அந்த ஊரின் தைலவர்கள், அவர்களது
மந்ைதயலிருந்து ஒரு மாட்டிைனக்
ெகாண்டுவரச் ெசய்ய ேவண்டும். அந்த
மாடானது கன்று இல்லாத க டாரியாக
இருக்க ேவண்டும். அதுமட்டுமின்ற ,
எவ்வதப் பணிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படாத
மாடாக அது இருக்க ேவண்டும். ௪ அந்த
ஊரின் தைலவர்கள் அந்த மாட்ைட அந்த
ஊரின் பள்ளத்தாக்க ற்குக் ெகாண்டுவர
ேவண்டும். அந்தப் பள்ளத்தாக்கானது
உழுத ட முடியாமலும், எவ்வதப் பயைரயும்
பய ர் ெசய்ய முடியாத நலமாகவும் இருக்க
ேவண்டும். பன் அந்த தைலவர்கள்
அந்த மாட்டின் தைலையப் பள்ளத்தாக்கல்
வழுமாறு ெவட்டிப் ேபாடேவண்டும்.
௫ ேலவயன் சந்ததயனரான ஆசாரியர்கள்
அத்தருணத்தல் அங்குச் ெசல்லேவண்டும்.
(உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ேசைவச்
ெசய்வதற்கும், அவருைடய நாமத்தால்
ஜனங்கைள ஆசீர்வத க்கவும் இந்த
ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்.
அவர்களும் அத்தருணத்தல் வந்தருக்க
ேவண்டும். ஏெனனில், அவர்கேள யாருைடய
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மனதும் புண்படாதவாறு சரியாக வ சாரித்து
அதற்ேகற்ற முடிைவ சகல வழக்க ற்கும்
ஏற்ற தீர்ப்பாக அளிப்பார்கள்.) ௬ ெகாைல
ெசய்யப்பட்ட மனிதனுக்கு அருகலுள்ள
ஊரின் தைலவர்கள் எல்ேலாரும்,
பள்ளத்தாக்கல் கழுத்து ெவட்டப்பட்டு
தைல துண்டிக்கப்பட்டக் க டாரின்ேமல்
தங்கள் ைககைள கழுவ ட ேவண்டும்.
௭ பன்பு, அந்தத் தைலவர்கள் ெசால்ல
ேவண்டியது: ‘நாங்கள் இந்த மனிதைனக்
ெகால்லவல்ைல. இதுநடந்தைதயும்நாங்கள்
பார்க்கவல்ைல. ௮கர்த்தாேவ,இஸ்ரேவலைர
காப்பாற்றும், நாங்கள் உமது ஜனங்கள்.
இப்ேபாதும் எங்கள்ேமல் குற்றம் இல்லாத
இரத்தப் பழிையச் சுமத்தாமல் காப்பீராக.
ஏதுமறயாத மனிதைனக் ெகால்லுகன்ற
குற்றத்ைத சுமத்தாது காப்பீராக,’ இவ்வாறு
அவர்கள் குற்றமற்ற ஒருவைனக் ெகால்லும்
குற்றத்ைதச் ெசய்தவர்களாகமாட்டார்கள்.
௯ இவ்வாறாக, நீங்கள் சரியானவற்ைற
ெசய்வதன் மூலம் உங்களுக்குள்ளிருந்து
அந்தகுற்றத்ைதவலக்குவீர்கள்.

ேபாரில்ைகதானெபண்கள்
௧௦ “நீங்கள் உங்கள் எத ரிகளுக்கு

எத ராகச் சண்ைடயடும்ேபாது, உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்உங்களிடம்அவர்கைளத்
ேதால்வயைடயச் ெசய்யும்ேபாது, நீங்கள்
அந்தப் பைகவர்கைளச் சைறப்ப டித்து
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வந்தருக்கலாம். ௧௧அந்த ைகத களில் உள்ள
ஒரு அழகயப் ெபண்ைணக் கண்டு, அவைள
உங்களில்ஒருவன்மைனவயாக்க க்ெகாள்ள
வரும்பனால், ௧௨ அவைள அவன் வீட்டிற்கு
அைழத்து வரேவண்டும். அவள் தன்
தைலைய ெமாட்ைடயடித்து தன் நகங்கைள
ெவட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௩ அவள்
அணிந்தருந்த ேபார்க் ைகத க்குரிய
ஆைடகைள நீக்கவ டேவண்டும். அவள்
தான் இழந்த தந்ைத, தாைய எண்ணி
உங்கள் வீட்டில் ஒரு மாதம் முழுவதும்
துக்கம் ெகாண்டாட ேவண்டும். அதற்குப்
பன்பு அவன் அவளிடம் ெசன்று
அவளுக்குக் கணவனாக வாழலாம். அவள்
அவனுக்கு மைனவயாக இருப்பாள்.
௧௪ அவேளாடு வாழ்வது அவனுக்கு
மகழ்ச்ச அளிக்கவல்ைல என்றால், அவன்
அவைள வவாகரத்து ெசய்து, அவள்
இஷ்டம்ேபால் அவைள வாழ அனுமதத்து
வ டேவண்டும். நீங்கள் அவைள வற்க
முடியாது. நீங்கள் அவைள அடிைமயாக
நடத்தவும் கூடாது. ஏெனன்றால் உங்களில்
ஒருவன்அவேளாடு ஏற்ெகனேவ தாம்பத்தய
உறவுெகாண்டாயற்று.

மூத்தமகன்
௧௫ “ஒருவன் இரண்டு மைனவகைளப்

ெபற்றருந்து, அவன் ஒருத்த ேமல்
மட்டும் மற்றவைளவட அன்பு ெசலுத்த ட,
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இரண்டு மைனவகளும் அவனது
குழந்ைதகைளப் ெபற்றருக்க, அதல்
முதல் குழந்ைத, இவன் அதகம் ேநச க்காத
மைனவயன் குழந்ைதயாக இருக்கலாம்.
௧௬ தந்ைதயானவன் தனது ெசாத்தைன தன்
பள்ைளகளுக்குப் பங்கடும் நாளில் தான்
ேநச க்காமல் ெவறுக்கற மைனவய டத்தல்
ப றந்த முதல் பள்ைளக்கு ேசஷ்ட புத்த ர
சுதந்த ரத்ைதக் ெகாடுக்க ேவண்டுேம தவ ர
தான் வரும்பும் மைனவய டத்தல் ப றந்த
குழந்ைதக்குக் ெகாடுக்ககூடாது. ௧௭ அவன்
தான் ேநச க்காத மைனவய டம் ப றந்த
முதல் மகைன தனது குடும்பத்தன் மூத்த
பள்ைளயாக ஒப்புக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
அவன் தனது மூத்த மகனுக்கு தன்னுைடய
எல்லாவற்றலும் இரண்டு பங்கைனக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஏெனன்றால்,
அந்த குழந்ைதேய மூத்த பள்ைளக்கான
உரிைமையப்ெபறுகறது.

கீழ்ப்படியமறுக்கும்பள்ைளகள்
௧௮ “தன்தந்ைதயன்ெசால்ைலயும்,தாயன்

ெசால்ைலயும் ேகட்காமலும், அவர்களுக்கு
அடங்காமலும் கீழ்ப்படிய மறுக்கன்ற
தண்டைனக்குரிய மகன் ஒருவனுக்கு
இருந்தால் அவைன தண்டித்தும் இன்னும்
அவர்கள் ெசான்னபடிக் ேகட்க மறுப்பவனாய்
இருந்தால், ௧௯ அவனது தந்ைதயும்,
தாயும் அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு,
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அந்த ஊர் தைலவர்களிடம் வந்து, ஊர்
கூடுமிடத்தல் வந்து நற்கேவண்டும்.
௨௦ அவர்கள் நகரத் தைலவர்களிடம்:
‘எங்களது மகன் எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுத்து, எங்களுக்கு அடங்காதவனாக
இருக்க றான். நாங்கள் அவனிடம் ெசய்யச்
ெசால்வது எைதயும் அவன் ெசய்வதல்ைல.
அவன் அளவுக்கு அதகமாகக் குடிக்கவும்,
சாப்ப டவும் ெசய்க றான்’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும். ௨௧ பன் ஊரிலுள்ளவர்கள்
அந்த மகைன மரிக்கும்வைர கற்களால்
அடிப்பார்கள். இவ்வாறு ெசய்வதன்
மூலம் உங்கள் மத்தயல் உள்ள இந்த
தீைமைய வலக்கவடுங்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் அைதக் ேகட்டுப்
பயப்படுவார்கள்.

ெகாைலக் குற்றவாளிகள்
ெகால்லப்படுவதும்,தூக்கல்இடப்படுவதும்
௨௨ “ஒருவன் மரணதண்டைன ெபறத்தக்க

பாவம் ெசய்த குற்றவாளியாக இருக்கலாம்,
ஜனங்கள் அவைனக் ெகான்ற ப றகு
அவனது உடைல மரத்த ேல ெதாங்கவ ட
ேவண்டும். ௨௩ இரவு முழுவதும் அவனது
உடைல மரத்த ேலேய ெதாங்கவ டக்
கூடாது. அந்த நாளிேலேய அவைன நீங்கள்
அடக்கம் ெசய்த ட ேவண்டும். ஏெனன்றால்,
மரத்தன்ேமல் தூக்கலிடப்பட்ட அவன்
ேதவனால் சப க்கப்பட்டவன். உங்கள்
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ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருகன்ற
ேதசத்ைதநாசபடுத்தக்கூடாது.

௨௨
ப ற சட்டங்கள்
௧ “உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரரின்

ஆடாவது மாடாவது வழிதப்ப ச் ெசல்வைதக்
கண்டால், நீங்கள் அைதக் காணாதவர்ேபால்
இருந்துவ டாதீர்கள். அைத உரியவர்களிடம்
தருப்ப க்ெகாண்டு ேபாய் ஒப்பைடக்க
ேவண்டும். ௨ ஒரு ேவைள, அதன்
ெசாந்தக்காரர் உங்களுக்கு அருகல்
குடியல்லாதவராகேவா,அல்லதுஉங்களுக்கு
அறமுகமில்லாதவராகேவா இருந்தால்
நீங்கள் அைத உங்கள் வீட்டுக்குக்
ெகாண்டுெசன்று, உரியவர் ேதடிவரும்வைர
உங்களிடேமைவத்தருந்துஅவரிடம்தரும்பக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ௩ அது ேபான்ேற
அவர்களது கழுைதனயக் கண்டாலும்,
அவர்களது ஆைடகைளேயா மற்றும்
எந்தப் ெபாருளானாலும் சரி, நீங்கள்
அவற்ைறக் கண்டுபடித்தால், அவற்ைறக்
காணாததுேபால் இராமல் உரியவர்களுக்கு
உதவேவண்டும்.
௪ “உங்களின் பக்கத்து வீட்டுக்காரரின்

கழுைதயாவது, மாடாவது சாைலயல்
வழுந்து க டப்பைத நீங்கள் பார்த்தால்,
அைதப் பார்க்காதது ேபால் ெசன்றுவடாமல்,
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நீங்கள் அவருடன் ேசர்ந்து தூக்கவ ட
உதவெசய்ய ேவண்டும்.
௫ “ஒரு ெபண், ஆணின் உைடகைள

அணியக் கூடாது. அதுேபால் ஒரு ஆண்
ெபண்ணின் ஆைடகைள அணியக்கூடாது.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் இைத மிகவும்
ெவறுக்கன்றார்.
௬ “பாைதவழிேய நீங்கள் நடந்து

ெசல்லும்ேபாது மரத்தல் அல்லது தைரயல்
ஏேதனும் ஒரு பறைவக் கூட்ைடக்
கண்டால், அதல் தாய்ப்பறைவயானது தன்
குஞ்சுகைளயாவது, முட்ைடகைளயாவது
அைடகாப்பைதக் கண்டால், நீங்கள்
அந்தத் தாய்ப் பறைவைய அதன்
குஞ்சுகைளவ ட்டு ப ரிக்கக்கூடாது. ௭நீங்கள்
உங்களுக்காக குஞ்சுகைள ேவண்டுமானால்
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் தாய்ப்
பறைவையப் ேபாக வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
இந்த நயாயங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால்
நீங்கள் நன்றாயருப்பதுடன் நீண்ட காலமும்
வாழலாம்.
௮ “நீங்கள் புது வீடு கட்டும்ேபாது

உங்களின் மாடித்தளத்ைதச் சுற்றலும்
ச றய சுவர் எழுப்ப ேவண்டும். அப்படிச்
ெசய்தால் அந்த மாடியலிருந்து வழுந்து
மரித்தவனின் ெகாைலப்பழிைய நீங்கள்
சுமக்க ேவண்டியதல்ைல.

நீங்கள்ஒன்றுேசர்க்கக்கூடாதைவ
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௯ “நீங்கள் உங்கள் த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்த ேலேய ப ற தானியங்கைளயும்
வைதக்கக் கூடாது. ஏெனன்றால், நீங்கள்
வைதத்த பய ர்கைளயும், த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்தன் பலைனயும் பரிசுத்தமற்றதாக
ஆக்கவடுவீர்கள். அதனால் அைவ
பயனற்றைவயாகவடும். அவற்றல்
எதைனயும்நீங்கள்பயன்படுத்தமுடியாது.
௧௦ “நீங்கள் மாட்ைடயும் கழுைதையயும்

பைணந்துஉழக்கூடாது.
௧௧ “நீங்கள், ஆட்டு ேராமத்தாலும் பஞ்சு

நூலாலும் கலந்து ெநய்த ஆைடைய
அணியக்கூடாது.
௧௨ “நீங்கள் அணிந்து ெகாள்கன்ற

உங்களது ேமல் சட்ைடயன் நான்கு
ஓரங்களிலும், நூல்குஞ்சங்களாலான
ெதாங்கல்கைளச்ெசய்த டேவண்டும்.

தருமணச்சட்டங்கள்
௧௩ “ஒருவன் ஒருத்தையத் தருமணம்

ெசய்து அவளுடன் பாலின உறவு ெகாண்ட
பன்பு, அவைள வரும்பவல்ைல என்று
முடிவுெசய்து, ௧௪ அவன் அவள் மீது
ெபாய்யாக, ‘நான் இந்தப் ெபண்ைணத்
தருமணம் ெசய்து, அவேளாடு பாலின
உறவுகள் ைவத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது அவள்
கற்பல்லாதவள் என்பைதக் கண்ேடன்’
என்று கூற அதன் மூலம், ஜனங்கள்
மத்தயல் அவள் மீது ெகட்ட எண்ணங்கைள
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உருவாக்கனால், ௧௫ அந்தப் ெபண்ணின்
தாயும் தந்ைதயும் தன் மகள் கற்புைடயவள்
என்பதற்கான ஆதாரத்துடன் ஊர் கூடும்
இடத்த ற்கு வந்து, அவ்வூரின் தைலவர்கள்
முன்பு ந ற்கேவண்டும். ௧௬ ெபண்ணின்
தந்ைதஊரின் தைலவர்களிடம், ‘என் மகைள
இந்தமனிதனுக்குமைனவயாகத் தருமணம்
ெசய்து ெகாடுத்ேதன், ஆனால் இப்ேபாது
இவன் அவைள ெவறுத்து, ௧௭ “நான் உன்
மகளிடம் கற்புத் தன்ைம இருப்பைதக்
காணவல்ைல”என்றுஎன்மகளுக்குஎத ரான
ெபாய்கைளக்கூறவ ட்டான். ஆனால், இேதா
என் மகள் கற்புைடயவள் என்பதற்கான
ஆதாரம்’ என்று கூற தன் மகளின்
முதலிரவுப் படுக்ைகயன் ேமல் வ ரித்த
வ ரிப்புத் துணிையக் காட்டுவார். ௧௮ பன்
அவ்வூர்த் தைலவர்கள் அவைனப் ப டித்துத்
தண்டிப்பார்கள். ௧௯ அவனிடமிருந்து
அபராதமாக 100 ெவள்ளிக் காசுகைள
வாங்க ெபண்ணின் தந்ைதய டம்
ெகாடுக்கேவண்டும். (ஏெனனில், அவள்
கணவன் இஸ்ரேவல் ெபண்ணுக்கு
அவமானத்ைதக் ெகாண்டுவந்தான்.) பன்
அந்தப் ெபண் அவனுக்கு ெதாடர்ந்து
மைனவயாக இருக்க ேவண்டும். அவன் தன்
வாழ்நாள் முழுவதும் அவைள வவாகரத்து
ெசய்யக்கூடாது.
௨௦ “ஆனால், அவன் கூறயபடி அவனது

மைனவ கற்புத்தன்ைம இல்லாதவள்
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என்பது உண்ைமயாக இருந்தால், அந்தப்
ெபண்ணின் ெபற்ேறார்கள் அவள்
கற்புைடயவள் என்பதற்கான ஆதாரத்ைத
நரூப க்கவல்ைலெயன்றால், ௨௧ ஊர்த்
தைலவர்கள் அந்தப் ெபண்ைண அவளது
தந்ைதவீட்டுவாசலுக்குமுன்பாகக்ெகாண்டு
வந்து, ஊர் ஜனங்கள் அவைளக் கல்லால்
அடித்துக் ெகால்லேவண்டும். ஏெனன்றால்,
இஸ்ரேவலில் அந்தப் ெபண் அவமானமான
ெசயல்ஒன்ைறச் ெசய்துள்ளாள். தன் தந்ைத
வீட்டில் ஒரு ேவசையப் ேபான்ற ெசயைலச்
ெசய்த பாவயாக இருந்துள்ளாள். உங்கள்
மத்தயல் இந்தத் தீைமைய இப்படிேய
வலக்க ட ேவண்டும்.

பாலுறவுப் பாவங்கள்
௨௨ “ஒருவன் மற்றவனது

மைனவயுடன்தகாத பாலுறவுெகாள்வது
கண்டு படிக்கப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட
இருவரும் தகாத உறவு ெகாண்ட அந்தப்
ெபண்ணும் ஆணும் ஆகய இருவரும்
மரிக்கேவண்டும். நீங்கள் இந்தத் தீயச்
ெசயைல இஸ்ரேவலிலிருந்து இவ்வாேற
வலக்கவ ட ேவண்டும்.
௨௩ “ஒருவனுக்குத் தருமணம்

ெசய்ய ந ச்சய க்கப்பட்டுள்ள கற்புள்ள
ெபண் ஒருத்தைய ேவெறாருவன்
சந்த த்து அவளுடன் பாலுறவு ெதாடர்பு
ைவத்துக்ெகாள்வதுநகரில் நடந்தெதன்றால்,
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௨௪ பன் நீங்கள் அவ்வருவைரயும்
நகர எல்ைலயன் ெபாது இடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவந்து அவர்கைளக் கற்களால்
எற ந்து ெகால்ல ேவண்டும். நீங்கள்
அவைனக் ெகால்வது எதற்ெகன்றால்,
அவன் அடுத்த வனது மைனவையக்
கற்பழித்தப் பாவத்த ற்காக. அவைளக்
ெகால்வது எதற்ெகன்றால், அவள்
இந்நகரத்தல் அவ்வாறு நடக்கும்ேபாது,
அதலிருந்துதப்ப க்கயாைரயும்கூக்குரலிட்டு
அைழக்காமல் இருந்ததால். உங்கள்
மத்தயலிருந்து இப்படிப்பட்ட தீைமைய
இவ்வாறுவலக்க ட ேவண்டும்.
௨௫ “ஆனால், ஒருவனுக்கு ந ச்சய க்கப்பட்ட

ெபண்ைண ெவளி இடங்களில் கண்ட
ஒருவன் அவைளப் பலவந்தமாகப் ப டித்துக்
கற்பழித்ததாக அற ந்தால், அவைன மட்டும்
ெகான்றுவட ேவண்டும். ௨௬ அந்தப்
ெபண்ைண ஒன்றும் ெசய்துவ டாதீர்கள்.
அவள், மரிக்கும் தண்டைனையப் ெபறும்
அளவற்கு ஏதும் ெசய்துவ டவல்ைல. இது
ஒரு நபர் தன் பக்கத்து வீட்டுக்காரைன
தீடீெரனத் தாக்க அவைனக் ெகால்வதற்குச்
சமமானது. ௨௭ ெவளி இடத்த ேல அவன்
அவைளக் கண்டதும் அவைளத் தன்
பலத்தனால் ப டிக்க, அவள் தனக்கு உதவ ட
கூக்குரலிட்டேபாதும் அவைளக் காப்பாற்ற
அங்கு யாரும் இல்லாததால் அவைளத்
தண்டிக்க ேவண்டாம்.



உபாகமம்௨௨:௨௮ cxxxvii உபாகமம்௨௩:௨

௨௮ “ஒருவன், இன்னும் தருமணம்
ந ச்சய க்கப்படாத ஒரு கன்னிப் ெபண்ைண
பலவந்தமாகப் ப டித்துகற்பழிப்புச்ெசய்தைத
மற்ற ஜனங்கள் பார்த்துவ ட்டால், ௨௯ அவன்
அவளது தந்ைதக்கு 50 ெவள்ளிக் காசுகைள
ெகாடுக்கேவண்டும். அவன் அவைளக்
கற்பழித்த பாவத்தனால், அவேள அவனது
மைனவயாவாள். அவன் வாழ்நாள்
முழுவதவலும்அவைளவவாகரத்துெசய்த ட
முடியாது.
௩௦ “எவனும்தன்தந்ைதயன்மைனவயுடன்

பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்வதால்,
அவரதுமானத்ைதெவளிப்படுத்தக்கூடாது.”

௨௩
ஆராதைனயல் கலந்து ெகாள்ளக்கூடிய

ஜனங்கள்
௧ “ஆண்ைமயல்லாதவனாக
வைத நசுங்கப்பட்டவனும், உடலுறவு

உறுப்பு துண்டிக்கப்பட்டவனும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்களது கர்த்தருைடய ஆராதைனயல்
ேசரக்கூடாதவர்கள் ஆவார்கள். ௨ ஒருவனது
ெபற்ேறார்முைறப்படி தருமணம்ெசய்யாமல்
அவன் பறந்தருந்தால், அப்படிபட்டவன்
இஸ்ரேவலருடன் ேசர்ந்து கர்த்தைர
ஆராத க்க கூடிவரக் கூடாது. அவர்கள்
சந்ததயாரில் பத்தாவது தைலமுைறமட்டும்
எவரும் இஸ்ரேவலர்களின் ஆராதைனயல்
ேசரத் தகுதயற்றவர்கள்ஆவார்கள்.
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௩ “அம்ேமானியனும், ேமாவாப யனும்,
இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் ஆராத க்கும்
கர்த்தருைடய சைபக்கு ஆகாதவர்கள்.
அவர்களது சந்ததயாரில் பத்தாம்
தைலமுைறயனர் கூட என்ைறக்கும்
கர்த்தைர ஆராத க்கும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாேட ேசர்ந்து வர ேவண்டாம்.
௪ ஏெனன்றால் எக ப்தலிருந்து நீங்கள்
வருகன்ற வழியல் இந்த அம்ேமானியரும்,
ேமாவாப யரும். உங்களுக்கு அப்பமும்,
தண்ணீரும் தர மறுத்தார்கள், அது
மட்டுமின்ற ெமெசாெபாத்தாமியா
நகரமாக ய ேபத்ேதாரில் ேபேயாரின்
மகனான ப ேலயாமுக்குகூலிேபச உங்கைள
சப க்கும்படி ெசய்ததற்காகவும், அவர்கைள
ேதவனுைடயசைபக்குஉரியவராகாதுெசய்ய
ேவண்டும். ௫ஆனால் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ப ேலயாம் கூறயைதக் ேகட்க
மறுத்தார். கர்த்தர் அந்த சாபத்ைதெயல்லாம்
உங்களுக்காக ஆசீர்வாதங்களாக்கனார்.
ஏெனன்றால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்,
உங்கைள ேநச க்கன்றார். ௬ நீங்கள்
அந்த ஜனங்களுடன் ஒருேபாதும் எவ்வத
சமாதானத்த ற்கும் முயற்ச ெசய்யக் கூடாது.
நீங்கள் வாழ் நாள் முழுவதும் அவர்களுடன்
நட்புறவுெகாள்ளக்கூடாது.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டியஜனங்கள்
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௭ “நீங்கள் ஏேதாமியர்கைள ெவறுக்கக்
கூடாது. ஏெனனில், அவர்கள் உங்கள்
உறவனர்கள். நீங்கள் எக ப்தயர்கைள
ெவறுக்காதீர்கள். ஏெனன்றால், நீங்கள்
அந்த ேதசத்தல் அந்நயர்களாக இருந்தீர்கள்.
௮ ஏேதாமியருக்கும், எக ப்தயருக்கும் ப றந்த
மூன்றாவது தைலமுைறயன் குழந்ைதகள்
இஸ்ரேவலருடன் இைணந்து கர்த்தருைடய
சைபயல்ஆராத க்கலாம்.

பைடமுகாமிைனசுத்தமாக பாதுகாப்பது
௯ “நீங்கள் உங்கள் எத ரிகைள எத ர்த்துப்

ேபாரிடச்ெசல்லும்ேபாதுதீட்டானகாரியங்கள்
எல்லாவற்றலும் இருந்து வலக இருங்கள்.
௧௦உங்களதுேபார்முகாமில்ஒருவன்இரவன்
கனவுகளினால் சரீரத்தல் அசுத்தமானால்
அவன் அந்த முகாைம வ ட்டு ெவளிேய
ேபாகேவண்டும். அவன் ேபார் முகாமிற்குள்
ெசல்லாமல் ெவளிேய தங்க இருந்து, ௧௧பன்
அன்று மாைலயல், தண்ணீரில் குளித்து
சூரியன் மைறந்த பன்ேப முகாமிற்குத்
தரும்பலாம்.
௧௨ “உங்கள் ேபார் முகாமிற்கு ெவளிப்

புறத்தல் மலம் கழிக்கும் இடத்ைத
ஏற்படுத்தயருக்க ேவண்டும். ௧௩ உங்களது
பைடக் கருவகளுடன் நீங்கள் தைரையத்
ேதாண்டுவதற்காக ச றயேகாைலயும்
ைவத்தருக்கேவண்டும். பன் நீங்கள் மலம்,
சறுநீர்கழிக்கன்றேபாதுஅச்ச றயேகாைலக்
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ெகாண்டு மண்ைணத் ேதாண்டி அதல்
கழிைவச் ெசய்த பன்பு மூடிவ ட ேவண்டும்.
௧௪ஏெனன்றால்,உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்
உங்களது ேபார் முகாமில் உங்கேளாேட
இருந்து,உங்கைளக்காத்து,உங்கள்எத ரிகள்
உங்களிடம் ேதால்வயைடய உதவுகறார்
ஆைகயால்அந்தப் ேபார் முகாம் பரிசுத்தமாக
இருக்கேவண்டும். அப்ேபாது கர்த்தர்
உங்களுைடய சுத்தமற்ற காரியங்கைளக்
காணாமலும் உங்கைள வ ட்டுப் ேபாகாமலும்
இருப்பார்.

ப ற சட்டங்கள்
௧௫ “ஒரு அடிைம தன் எஜமானனிடம்

இருந்து உங்களிடம் ஓடி வந்தால் நீங்கள்
அவைனஅவன்முதலாளிய டேமஒப்பைடத்து
வ டாதீர்கள். ௧௬ அந்தச் ேசவகன்
உங்களிடத்தல்எங்கும்அவன்வரும்புக றபடி
பணிெசய்யலாம். அவன் ேதர்ந்ெதடுக்க ற
ஏதாவது நகரில் வாழலாம். நீங்கள் அவைன
ஒன்றும்ெசய்யாதீர்கள்.
௧௭ “எந்த ஒரு இஸ்ரேவல் ஆேணா,

ெபண்ேணா, ஆலய வபச்சாரக்காரனாகேவா
ேவசயாகேவா இருக்கக்கூடாது. ௧௮ ஒரு
ஆேணா, ெபண்ேணா, வபச்சார
பாவத்தனால் சம்பாத த்தப் பணத்ைத
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கு ெகாண்டுவரக் கூடாது.
எந்தெவாரு நபரும் அந்த பணத்ைத
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ேதவனுக்கு வாக்களித்தருந்த ெபாருைள
வாங்குவதற்ெகன்று பயன்படுத்தக் கூடாது.
ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
தங்கள் உடல்கைள வற்று வபச்சாரப்
பாவம் ெசய்யும் அந்த ஜனங்கைள
அருெவறுக்கன்றார்.
௧௯ “நீங்கள் ேவறு ஒரு இஸ்ரேவல்

சேகாதரருக்கு கடன் ெகாடுத்தருப்பீர்கள்
என்றால் அதற்கான வட்டிைய வசூலிக்கக்
கூடாது. அவர்களுக்குக்ெகாடுத்த பணத்தன்
மீேதா, உணவன் மீேதா அல்லது ேவறு
எந்த ெபாருள் மீேதா நீங்கள் வட்டி வாங்கக்
கூடாது. ௨௦ நீங்கள் அந்நயர்களிடமிருந்து
வட்டி வசூலித்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால்
உங்கள் இஸ்ரேவல் சேகாதரர்களிடம் வட்டி
வசூலிக்கக்கூடாது. இந்த வத கைள நீங்கள்
பன்பற்றனால், பன் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் எல்லாச் ெசயல்களிலும் உங்கைள
ஆசீர்வத ப்பார். நீங்கள் வாழப்ேபாகன்ற
இந்த ேதசத்தல் நீங்கள் ெசய்யும்
எல்லாவற்றைனயும்ஆசீர்வத ப்பார்.
௨௧ “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தரிடம் ஏதாவது ெபாருத்தைன
ெசய்தருந்தால், அவற்ைறச் ெசலுத்துவதல்
தாமதம் ெசய்யாதீர்கள், ஏெனன்றால்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர், நீங்கள்
அவற்ைற ெசலுத்துமாறு உரிைமேயாடு
ேகட்பார். நீங்கள் வாக்களித்தபடி
அவற்ைற ெசலுத்தவல்ைல என்றால் அது
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உங்களுக்குப் பாவமாகும். ௨௨ நீங்கள்
அப்படி ஏதும் வாக்களிக்கவல்ைல
ெயன்றால் உங்கள் மீது பாவமில்ைல.
௨௩ ஆனால் நீங்கள் ெசய்வதாக உங்கள்
வாயனால் ெசான்னைத நைறேவற்ற
ேவண்டும். நீங்கள் ேதவனுக்குத் தருவதாக
வ ேசஷமான வாக்களித்தருந்தால்,
நீங்கள் அைத நைறேவற்றேவண்டும்.
ேதவன் கட்டாயப்படுத்த உங்கைள
வாக்களிக்கும்படிச் ெசய்யவல்ைல. நீங்கேள
தருவதாக வாக்களித்தருந்தால் நீங்கள்
ெசான்னபடிஅவற்ைறச்ெசலுத்தேவண்டும்!
௨௪ “நீங்கள் ப றருைடய த ராட்ைசத்

ேதாட்டத்த ற்குள் புகுந்துெசல்ல
ேவண்டியருந்தால், நீங்கள் வரும்புகன்ற
அளவற்கு அங்குள்ள த ராட்ைசப்
பழங்கைள உண்ணலாம். ஆனால்
அவற்றல் ஒன்ைறக்கூட உங்கள் கூைடயல்
ேபாட்டுக்ெகாள்ளக் கூடாது. (அப்பழங்கைள
உங்கேளாடு எடுத்துவராதீர்கள்.) ௨௫ நீங்கள்
மற்றவரின் தானியவயல் வழியாக ெசல்ல
ேவண்டியருந்தால் உங்கள் ைககளால்
அங்குள்ளகத ர்கைளப்பற த்துஉண்ணலாம்.
ஆனால் பறருைடய அந்த வைளச்சைல
நீங்கள் அறுவைட ெசய்து தூக்கக்ெகாண்டு
ெசல்லஎண்ணிஅரிவாைளப் ேபாடக்கூடாது.

௨௪
௧ “ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணத் தருமணம்
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ெசய்து ெகாண்ட பன்பு அவளிடத்தல்
ஏேதா இரகச யமான காரியத்ைதக் கண்டு,
அதனால் அவள் மீது வருப்பமில்லாதவன்
ஆகக்கூடும். அவன்அவேளாடுமக ழ்ச்ச யாய்
இருக்கவல்ைலெயன்றால், வவாகரத்து
எழுத க்ெகாடுத்து அவைளத் தன்
வீட்ைடவ ட்டு அனுப்பவ ட ேவண்டும்.
௨அவள்அவனதுவீட்ைடவ ட்டுப் ேபானபன்பு
ேவறு ஒருவனுக்கு மைனவயாகலாம்.
௩-௪ ஆனால் அவளின் அந்த புதய
கணவனும் அவைள வரும்பாது, மீண்டும்
அனுப்பவ ட்டால், அவனும் அவளுக்கு
வவாகரத்து எழுத க்ெகாடுக்கேவண்டும்.
அல்லது அவன் மரித்துப் ேபாக
ேநரிட்டால், அதன் பன்பு அவளின்
முதல் கணவன் அவைள மீண்டும்
மைனவயாக்க க்ெகாள்ளக் கூடாது. அவள்
அவனுக்கு அசுத்தமானவளாகவ ட்டவள்.
அப்படி அவன் அவைள மீண்டும்
மணந்துெகாள்வான்என்றால்,அவன்கர்த்தர்
ெவறுக்கன்றகாரியங்கைளச்ெசய்கன்றான்
என்பதாகும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கன்றஇந்த ேதசத்தல்
அப்படிப்பட்ட பாவத்ைதச்ெசய்யக்கூடாது.

௫ “ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணப் புத தாய்
தருமணம் ெசய்தருந்தால், அவன் தைரப்
பைடயல் ேசைவ ெசய்யப் புறப்பட்டு
ெசல்லேவண்டாம். அதுமட்டுமின்ற ேவறு
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எந்த ச றப்புப் பணியலும் அவன் ஈடுப்படக்
கூடாது. அவன் ஓராண்டிற்குத் தன்
வீட்டில் தான் வரும்பயபடி இருந்து, தான்
தருமணம் ெசய்து ெகாண்ட மைனவைய
சந்ேதாஷப்படுத்த ேவண்டும்.
௬ “நீங்கள் எந்த காரணத்ைதக் ெகாண்டும்

மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும் கடனுக்கு
அடமானமாக அவர்களது மாவு அைரக்கும்
த ரிைகயன் அடிக்கல்ைலயாவது
ேமற்கல்ைலயாவது வாங்கக்கூடாது.
ஏெனன்றால் அது அவர்களின் உணைவேய
அவர்களிடமிருந்து எடுத்துப் ேபாடுவதற்கு
சமமாகும்.
௭ “ஒருவன் தன் ெசாந்த ஜனங்களாகய

இஸ்ரேவல் சேகாதரன் ஒருவைன கடத்த ச்
ெசன்று அவைன அடிைமயாக வற்று
ஆதாயம் ேதடினால், அந்த ஆட்கைளக்
கடத்தும் தருடைனக் ெகான்றுவட
ேவண்டும். அவ்வாறாக இந்தத் தீைமைய
உங்களிடமிருந்துவலக்கவ ட ேவண்டும்.
௮ “நீங்கள் ெதாழுேநாய் ேபான்ற ெகாடிய

ேநாய்களுக்கு ஆளானால் ேலவயராக ய
ஆசாரியர்கள் உங்களுக்கு ெசால்வைதப்
பன்பற்றுவதல் எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்.
இதற்காக நான் ஆசாரியரிடம் ெகாடுத்த
கட்டைளயன்படிேய நீங்கள் ெசய்ய
எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள். ௯ நீங்கள்
எக ப்தலிருந்து ெவளிேயற புறப்பட்டு
வருகன்ற வழிய ேல உங்கள் ேதவனாகய
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கர்த்தர் மிரியாமுக்குச் ெசய்தைத
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௦ “நீங்கள் ப றருக்குக் ெகாடுக்கன்ற

எந்த வைகயான கடனுக்கும் அடமானத்ைதப்
ெபற அவனது வீட்டிற்குள் ெசல்லேவண்டாம்.
௧௧ ெவளிேய நன்றுவடுங்கள். பன் அவன்
நீங்கள்ெகாடுத்த கடனுக்கானஅடமானத்ைத
ெவளியல் வந்து தருவான். ௧௨ ஒருேவைள
அவன் ஏைழயாக இருந்தால், (அவன்
ேபார்த்த க்ெகாள்ளைவத்தருந்தஆைடகைள
ெகாடுக்க முன் வந்தால்), நீங்கள் அவற்ைற
இரவு முழுவதும் ைவத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள்.
௧௩ நீங்கள் அவற்ைற ஒவ்ெவாரு நாள்
மாைலயலும் அவனிடம் ெகாடுத்துவ ட
ேவண்டும். அது அவன் தூக்கத்த ற்கு
அவசயமானதாகும். அவன் உங்கைள
ஆசீர்வத ப்பான். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் முன்பு இத்தைகய நல்ல ெசயல் உன்
வாழ்வன்நயாயத்ைதஏற்கச்ெசய்தடும்.
௧௪ “நீங்கள் உங்களிடம் காண்கன்ற ஏைழ

எளிய கூலிக்காரைன வஞ்சைன ெசய்யக்
கூடாது. உங்கள் நகரங்களில் வச க்கன்ற
அந்நயர்களிடமும் அல்லது உங்களது
இஸ்ரேவல் சேகாதரர்களிடமும் இத்தைகய
வஞ்சைன ெசயல்கைளச் ெசய்யாதீர்கள்.
௧௫ அவர்களது ஊதயத்ைத ஒவ்ெவாரு
நாள் சாயங்காலத்தலும் ெகாடுத்துவ ட
ேவண்டும். ஏெனன்றால் அவன் அந்த
சம்பளத்ைதேய எத ர்ப் பார்த்து வாழ்கன்ற
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ஏைழயாக இருக்கன்றான். நீங்கள் அப்படி
அவனுக்கு ெகாடுக்கவல்ைலெயன்றால்
அவன் கர்த்தரிடம் உங்களுக்கு எத ராக
முைறயடுவான். நீங்கள் பாவம்
ெசய்தவராகவடுவீர்கள்.
௧௬ “பள்ைளகள் ெசய்தக் காரியத்த ற்காகப்

ெபற்ேறார்கள் ெகாைலெசய்யப்படக்
கூடாது. அதுேபான்று ெபற்ேறார்கள் ெசய்த
காரியங்களுக்காகப் பள்ைளகள் ெகாைல
ெசய்யப்படக் கூடாது. அவனவன் ெசய்த
பாவச் ெசயல்களுக்கு ஏற்ப அவனவன்
ெகாைலெசய்யப்பட ேவண்டும்.
௧௭ “உங்கைளச் சார்ந்துள்ள

அந்நயர்கைளயும், அநாைதகைளயும்,
நயாயமாகேவ நடத்துவதல் உறுதெகாண்டு
இருக்க ேவண்டும். வதைவகளின்
ஆைடகள் துணிமணிகைள அடமானமாக
ஒருேபாதும் வாங்கெகாள்ளக்கூடாது.
௧௮ எக ப்தல் நீங்கள் ஏைழ அடிைமகளாக
இருந்தைத மறந்துவ டாதீர்கள். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் அங்கருந்து உங்கைள
மீட்டுவந்து நீங்கள் சுதந்த ரமாக வாழ
அைமத்துக் ெகாடுத்தைத மறந்துவ டாதீர்கள்.
அதனால்தான் ஏைழ ஜனங்களிடம் நீங்கள்
இவ்வாறாக நடந்து ெகாள்ளேவண்டும் என்று
ெசால்லுக ேறன்.
௧௯ “நீங்கள் உங்கள் வைளநலங்களில்

அறுவைட ெசய்து எடுத்து வரும்ேபாது
ெகாஞ்சம் தானியத்ைத மறந்து அங்ேகேய
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வ ட்டுவ ட்டு வந்தீர்கள் என்றால் அவற்ைற
எடுக்க நீங்கள் தரும்ப ச் ெசல்லக்கூடாது.
அைவ அந்நயர்களுக்கும் ஆதரவற்ற
அநாைதகளுக்கும், வதைவகளுக்கும்
இருக்கட்டும். ெகாஞ்சம் தானியத்ைத
அவர்களுக்காக அங்ேகேயவ ட்டு வந்தால்,
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள்
ெசய்கன்ற எல்லாக் காரியங்கைளயும்
ஆசீர்வத ப்பார். ௨௦ நீங்கள் உங்கள்
ஒலிவ மரத்ைத உத ர்த்துவ ட்டுத்
தரும்பய பன்பு மீண்டும் அதன்
கைளகளிேல தப்பயவற்ைறப் பற ப்பதற்குத்
தரும்ப ப்ேபாக ேவண்டாம். அவற்ைற
உங்கைளச் சார்ந்த அந்நயர்களுக்கும்,
ஆதரவற்ற அநாைதகளுக்கும்,
வதைவகளுக்கும் வ ட்டு ைவப்பீர்களாக.
௨௧ நீங்கள் உங்கள் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்களில் த ராட்ைசப் பழங்கைளப்
பற த்து ேசர்த்த பன்பு தப்ப க்க டக்கும்
பழங்கைளப் பற ப்பதற்கு மீண்டும்
அங்ேக ெசல்ல ேவண்டாம். அந்தத்
த ராட்ைசப் பழங்கள் உங்கைளச்
சார்ந்த அந்நயர்களுக்கும், ஆதரவற்ற
அநாைதகளுக்கும், வதைவகளுக்கும்
வ ட்டு ைவப்பீர்களாக. ௨௨ நீங்கள்
எக ப்தல் ஏைழ அடிைமகளாக இருந்தைத
நைனத்துப்பாருங்கள். அதனால்தான்
இந்த ஏைழ ஜனங்களுக்காக இைவகைளச்
ெசய்யுங்கள் என்று நான் உங்களுக்குச்
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ெசால்லுக ேறன்.

௨௫
௧ “இருவருக்குள் வாக்குவாதம் முற்ற

அதனால், அவர்கள் தங்கள் வழக்ைகத்
தீர்க்க நீத மன்றம் வந்தால் நீத பத கள்
அவ்வருவரில் யார் ந ரபராத ? யார்
குற்றவாளி? என்று முடிவு ெசய்வர்.
௨ குற்றவாளி சாட்ைடயால் அடிக்கப்பட
ேவண்டியவன் என நீத பத முடிவு
ெசய்தால், நீத பத அக்குற்றவாளிைய
கீேழ முகம் குப்புறப்படுக்கச் ெசய்து ேவறு
ஒருவைர ைவத்து தம்முன்னால் அவைன
அடிக்கச்ெசய்வார். அந்த அடிகளின்
எண்ணிக்ைக அவனது குற்றத்த ற்ேகற்ப
அைமயும். ௩ நாற்பது அடிகளுக்குேமல்
அவைன அடிக்க கூடாது. அவ்வாறு நாற்பது
அடிகளுக்குேமல் அடித்தால், அவனுைடய
உய ர் உங்களுக்கு முக்கயமல்ல என்பது
ெவளிப்படும். எனேவ, நாற்பது அடிகளுக்கு
ேமல்ஒருவைனஅடிக்காதீர்கள்.
௪ “தானியக்களத்தல் ேபாரடிக்க ற ஒரு

மாட்ைட, அது தன்னாதபடி அதன் வாையக்
கட்டாதீர்கள்.
௫ “இரு சேகாதரர்கள் ஒேர வீட்டில்

வச த்துவர, அதல் ஒருவன் பள்ைளப்ேபறு
இல்லாது மரித்துவடுவான் என்றால்,
மரித்தவனின் மைனவைய அந்தக்
குடும்பத்ைதவ ட்டு ெவளிேய இருக்க ற ேவறு
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ஒருவனுக்கு தருமணம் ெசய்துைவக்கக்
கூடாது. அவளது கணவனின் சேகாதரன்
அவைள மைனவயாக ஏற்றுக்ெகாண்டு,
அவளுடன் பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ஒரு புருஷனின் சேகாதரர்
ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகைள, அவளது
கணவனின் சேகாதரர் அவளுக்குச் ெசய்ய
ேவண்டும். ௬ பன் அவர்களது முதல்
குழந்ைதக்கு மரித்த சேகாதரனின் ெபயைர
ைவத்து, மரித்தவனின் ெபயர் இஸ்ரேவைல
வ ட்டு அழியாதபடி காத்த டேவண்டும்.
௭ ஆனால் அவன் அவனது சேகாதரனின்
மைனவையத் தன் மைனவயாக எடுக்க
வரும்பவல்ைல என்றால், பன் அவள் ஊர்
கூடும் பஞ்சாயத்த ற்குச் ெசன்று ஊர்த்
தைலவர்களிடம், ‘என் கணவனின் சேகாதரர்
அவரது சேகாதரரின் ெபயர் இஸ்ரேவலில்
நைலத்து நற்கச் ெசய்ய மறுக்க றார். ஒரு
புருஷனின் சேகாதரர் ெசய்ய ேவண்டிய
கடைமகைள எனக்கு இவர் ெசய்யவல்ைல’
என்று முைறய டேவண்டும். ௮ பன்
ஊர்த் தைலவர்கள் அவைன அைழத்துப்
ேபசுவார்கள். அதற்கு அவன், ‘நான்
அவைள மைனவயாக ைவத்துக்ெகாள்ள
வரும்பவல்ைல’ என்று ப டிவாதமாக்
கூறனால், ௯ பன் அவனது சேகாதரன்
மைனவ ஊர்த் தைலவர்கள் எத ரில்
அவனருகல்வந்து,அவனதுபாதரட்ைசகைள
அவன் கால்களிலிருந்து கழற்ற , பன் அவன்
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முகத்தல் துப்புவாள். அவள், ‘தன் சேகாதரன்
மைனவைய ஏற்று அவன் குடும்பத்ைதக்
கட்டிக்காக்கத் தவறயவனுக்கு இப்படிேய
ெசய்யேவண்டும்’ என்று கூறேவண்டும்.
௧௦ பன் இஸ்ரேவலில் இப்படிப்பட்டவனின்
வீடு, ‘ெசருப்பு கழற்ற ப் ேபாடப்பட்டவன் வீடு’
என்றுஅைழக்கப்படும்.
௧௧ “இருவர் சண்ைடய ட்டுக்

ெகாண்டிருக்ைகயல், ஒருவனது மைனவ
தன் கணவைன அடிக்கன்றவனிடமிருந்து
அவைனக் காப்பாற்ற நைனத்து அங்கு
வந்து தன் ைகைய நீட்டி அடிக்க றவனின்
அந்தரங்கஉறுப்ைப நசுக்க இழுக்கக்கூடாது.
௧௨அவள்இப்படிச்ெசய்தால்,அவள்ைகையத்
துண்டித்துவ ட ேவண்டும். அவளிடம்இரக்கம்
காட்டாதீர்கள்.
௧௩ “ஏமாற்றும் ேநாக்கத்துடன்

ஜனங்கைள ஏமாற்ற கூடுதலான
அல்லது குைறவான எைடக் கற்கைளப்
பயன்படுத்தாதீர்கள். ௧௪ உங்கள் வீடுகளில்
அத கமான அல்லது குைறவான அளவுக்
கருவகைள ைவத்தருக்காதீர்கள்.
௧௫ சரியானதாகவும் பைழயற்றதாகவும்
உள்ள எைடக்கற்கைளயும், அளவு
கருவகைளயுேம நீங்கள் பயன்படுத்த
ேவண்டும். அப்ேபாது நீங்கள், உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத்
தருகன்ற ேதசத்தல் நீண்ட காலம்
வாழலாம். ௧௬ உங்கள் ேதவனாகய
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கர்த்தர், ஏமாற்றும் எண்ணத்துடன்
தவறான எைடக்கற்கைளயும், அளவுக்
கருவகைளயும் பயன்படுத்துபவர்கைள
ெவறுக்கன்றார். ஆம், ேதவன் தவறு
ெசய்கன்றஅைனவைரயும்ெவறுக்கன்றார்.

அமேலக்கயர்கள்அழிக்கப்பட ேவண்டும்
௧௭ “எக ப்தலிருந்து நீங்கள் வருகன்ற

வழியல்அமேலக்கயஜனங்கள்உங்களுக்கு
ெசய்தைத நைனத்துப் பாருங்கள். ௧௮அந்த
அமேலக்கய ஜனங்கள் நமது ேதவைன
மத க்காமல், நீங்கள் பலவீனமாகவும்
ேசார்வாகவும் இருந்தெபாழுது உங்கைளத்
தாக்கனார்கள். அவர்கள் உங்கள்
ஜனங்களில் ெமதுவாக எல்ேலாருக்கும்
பன்னால் நடந்து வந்தவர்கைளத் தாக்க
ெவட்டிக் ெகான்றார்கள். ௧௯ அதனால்
நீங்கள் இந்த அமேலக்கயர்களின்
நைனேவ இந்த உலகத்தல் இருக்காமல்
அழித்துவ ட ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருகன்ற இந்த
ேதசத்தல், உங்கைளச் சுற்றயருக்கும்
உங்கள் எத ரிகைள எல்லாம் அழித்து
உங்கைள இைளப்பாறச் ெசய்ைகயல்,
அமேலக்கயர்கைள அழித்துவ ட ேவண்டும்
என்பைதநீங்கள்மறந்துவ டாதீர்கள்!

௨௬
முதல்அறுவைட
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௧ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்குத் தருகன்ற ேதசத்தல் நீங்கள்
வைரவல் நுைழயப் ேபாக றீர்கள். நீங்கள்
அந்த நலத்தல் குடிெகாண்டு சுதந்த ரமாய்
வாழப் ேபாக றீர்கள். ௨ கர்த்தர் உங்களுக்கு
வழங்கய நலத்தல் வைளந்தவற்ைற
நீங்கள் அறுவைட ெசய்யும்ேபாது, உங்களின்
வைளச்சலின் முதல் பலைன கூைடகளில்
எடுத்து ைவத்துவ ட ேவண்டும். பன்
நீங்கள் அறுவைட ெசய்ததன் முதல் பங்ைக
எடுத்துக்ெகாண்டு உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ச றப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த அவரது
ஆலயத்த ற்கு ெகாண்டுெசன்று, ௩ அங்ேக
ஆலயேசைவயல்இருக்கன்றஆசாரியரிடம்:
‘கர்த்தர் நமது முற்ப தாக்களுக்கு
ஒரு ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன் என்று
ஆைணயட்டார். இன்று ேதவனாகய
கர்த்தரிடத்தல், நான் அந்தத் ேதசத்த ற்கு
வந்து வ ட்ேடன் என்று அறக்ைகயடுக ேறன்’
என்றுகூறு.
௪ “பன் அந்த ஆசாரியன் உன்னிடமிருந்து

அந்தக் கூைடைய எடுத்து கர்த்தருைடய
பலிபீடத்த ற்கு முன்பு ைவப்பான். ௫ பன்
அவ்வ டத்தல் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் முன்பு நீங்கள்: ‘அைலந்து த ரிந்த
அேரமியரான எனது முற்ப தாக்கள்
எக ப்துக்குச் ெசன்று அங்கு தங்கனார்கள்.
ெசல்லும்ேபாது ெகாஞ்சம் ஜனங்கேள
அவன் குடும்பத்தனராய் இருந்தனர்.
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ஆனால் எக ப்தல் அவர்கள் ெபரிய
ஜனமாக ெபருகனார்கள். வலிைம
வாய்ந்த ஜனமாக அத க ஜனங்கைள
ெகாண்டவர்களாக இருந்தனர்.
௬எக ப்தயர்கள் எங்கைளச் சறுைமப்படுத்த ,
எங்கைள அடிைமகளாக்கனார்கள்.
எங்கைள ேவதைனப்படுத்த மிகவும்
கடினமான ேவைலகைளச் ெசய்யும்படி
கட்டாயப்படுத்தனார்கள். ௭ பன் நாங்கள்
எங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் ெஜப த்ேதாம். அவர்கைளப்பற்ற
முைறயீடு ெசய்ேதாம். கர்த்தர் நாங்கள்
கூறயவற்ைறக் ேகட்டார். எங்களது
இன்னல்கைளயும், கடின உைழப்ைபயும்,
நாங்கள்அைடந்த வருத்தங்கைளயும் கர்த்தர்
பார்த்தார். ௮ பன் கர்த்தர் எக ப்தலிருந்து
எங்கைளத் தனது மிகுந்த ஆற்றலாலும்,
பலத்தனாலும் மீட்டுக்ெகாண்டு வந்தார்.
அவர் மிகுந்த அற்புதங்கைளயும்,
அத சயங்கைளயும் பயன்படுத்தனார்.
வயக்கத்தக்க ந கழ்ச்ச கைளச் ெசய்தார்.
௯ அதனால் எங்கைள இந்த ேதசத்த ற்கு
மீட்டுக் ெகாண்டு வந்தார். பாலும், ேதனும்
ஓடக் கூடிய இந்த வளமான ேதசத்ைத
எங்களுக்குத் தந்தார். ௧௦ இப்ேபாதும்
இேதா கர்த்தாேவ நீர் எங்களுக்குத் தந்த
ேதசத்தலிருந்து நாங்கள் ெபற்ற முதல்
அறுவைடயன் பலைனக் ெகாண்டு
வந்துள்ேளாம்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
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“பன் நீங்கள் அந்த அறுவைடயன் பலைன
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் முன்பு ைவத்து
தாழ்ந்து பணிந்து அவைர ஆராத க்க
ேவண்டும். ௧௧ பன் நீங்கள் ேசர்ந்து உண்டு
மகழ்ந்து உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்கும், உங்கள் குடும்பத்த ற்கும்
ெகாடுத்த எல்லா நன்ைமகளினிமித்தமும்
நீங்கள் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கேவண்டும்.
நீங்கள் அந்த நன்ைமகளில் எல்லாம்
ேலவயர்களுக்கும் மற்றும் உங்கைளச்
சார்ந்து வாழ்கன்ற அந்நயர்களுக்கும்
பங்களிக்க ேவண்டும்.
௧௨ “ஒவ்ெவாரு மூன்றாவது ஆண்டும்

பத்தல் ஒரு பங்ைகச் ெசலுத்தும் ஆண்டாக
இருக்கேவண்டும். இந்த வருடத்தல்
நீங்கள் உங்கள் அறுவைடப் பலனில்
பத்த ெலாரு பங்ைக ேலவயருக்கும், உங்கள்
நாட்டில் வாழும் அயல்நாட்டு குடிகளுக்கும்,
வதைவகளுக்கும், அநாைதகளுக்கும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். பன் ஒவ்ெவாரு
நகரத்தலும் அந்த ஜனங்கள் தாராளமாக,
தருப்தயாகஉண்டுமகழ்வார்கள். ௧௩நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம், ‘கர்த்தாேவ,
நான் எனது வீட்டிலிருந்து எனது அறுவைடப்
பலனின் பரிசுத்த பங்கு ஒன்ைற ெவளிேய
எடுத்துவந்து ேலவயருக்கும், அயல்
நாட்டு குடிகளுக்கும், அநாைதகளுக்கும்,
வதைவகளுக்கும் ெகாடுத்துள்ேளன். நீர்
எனக்குத் தந்த எல்லா கட்டைளகைளயும்
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நான் பன் பற்றயுள்ேளன். நான் உமது எந்த
கட்டைளக்கும் கீழ்ப்படிய மறுத்ததல்ைல.
அவற்ைற மறந்ததுமில்ைல. ௧௪ நான்
துக்கமாயருந்தேபாது அதல் எைதயும்
உண்ணவல்ைல. நான் சுத்தமில்லாதவனாக
இருந்தேபாது அவற்ைற ேசகரிக்கவல்ைல.
நான் மரித்தவர்களுக்காக அதலிருந்து
எந்த உணைவயும் ெசலுத்தவல்ைல.
நான் உமக்குக் கீழ்ப்படிந்து இருந்ேதன்.
என் ேதவனாகய கர்த்தாேவ நீர்
எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய நான்
எல்லா ெசயல்கைளயும் ெசய்துள்ேளன்.
௧௫ ேதவேன பரேலாகத்தல் உமது பரிசுத்த
ஆலயத்தலிருந்து என்ைனப் பாரும். உமது
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ஆசீர்வதயும்.
நீர் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைத
ஆசீர்வத ப்பீராக. எங்கள் முற்ப தாக்களிடம்
ஆைணயட்டபடிஎல்லாவளங்களும்ெகாண்ட
பாலும், ேதனும் ஓடக் கூடிய நீர் தந்த இந்த
ேதசத்ைதஆசீர்வதயும்’என்றுகூறுவீர்களாக.

ேதவனின் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள்
௧௬ “இந்த எல்லாச் சட்டங்களுக்கும்,

வதகளுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய, உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் இன்று உங்களுக்குக்
கட்டைளயடுகன்றார். நீங்கள் உங்கள்
ஆத்ம தருப்தயுடனும், முழு மனேதாடும்,
அவற்ைறப் பன்பற்றுவதல் எச்சரிக்ைகயாய்
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இருங்கள்! ௧௭இன்றுநீங்கள்கர்த்தேரஉங்கள்
ேதவன் என்று ெசால்லியருக்க றீர்கள்!
ேதவன் வரும்பய ெநற ப்படிேய நீங்கள்
வாழ்வதாக வாக்களித்துள்ளீர்கள்! அவரது
ேபாதைனகளுக்கும், நயாயங்களுக்கும்,
கட்டைளகளுக்கும், நீங்கள் கீழ்ப்படிவதாக
உறுத ெசய்துள்ளீர்கள். நீங்கள்
ெசய்யும்படி கர்த்தர் உங்களுக்குச்
ெசால்லிய ஒவ்ெவான்ைறயும்
ெசய்வதாகச் ெசான்னீர்கள். ௧௮ இன்று
உங்கெளல்ேலாைரயும் கர்த்தருைடய
ச றப்புக்குரிய ெசாந்த ஜனங்களாக கர்த்தர்
ஏற்றுக்ெகாண்டார்! அவர் இப்படிச் ெசய்ய
உங்களிடம் வாக்களித்துள்ளார். அவரது
கட்டைளகளுக்குநீங்கள்கீழ்ப்படியேவண்டும்
என்றும் கர்த்தர் ெசான்னார். ௧௯ கர்த்தர் தாம்
பைடத்த மற்ெறல்லா ஜனங்கைளயும்வ ட,
புகழும், ெபருைமயும், மத ப்பும் ெகாண்ட
ச றந்தவர்களாக உங்கைள ஆக்கயுள்ளார்.
கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்களித்தபடிேய,
நீங்களும் அவருக்குச் ெசாந்தமான வ ேசஷ
ஜனங்களாகஇருக்க ேவண்டும்.”

௨௭
ஜனங்களுக்கான கல் நைனவுச்

சன்னங்கள்
௧ேமாேசயும்இஸ்ரேவலின்மூப்பர்களும்
(தைலவர்கள்) இஸ்ரேவல் ஜனங்களுடன்

ேபசனார்கள். ேமாேச, “இன்று நான்
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ெகாடுக்க ற அைனத்து கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படியுங்கள். ௨ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களுக்காக ெகாடுத்தருக்க ற
நாட்டிற்குள் ேபாகும்படி நீங்கள் வைரவல்
ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடப்பீர்கள்.
அந்த நாளில் நீங்கள் ெபரிய கற்கைள
நாட்டேவண்டும். அக்கற்கைளச் சாந்து
பூச மூடி ௩ ப றகு அக்கற்களின் ேமல் இந்த
கட்டைளகைளயும், ேபாதைனகைளயும் எழுத
ேவண்டும். நீங்கள் ேயார்தான் ஆற்ைறக்
கடந்தவுடன் இதைனச் ெசய்யேவண்டும்.
ப றகு நீங்கள் அந்த நாட்டிற்குள் ேபாகலாம்.
அைத உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்காகக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
அந்நாடு பல நன்ைமகளால் நைறந்தது.
உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
கர்த்தர் இந்த நாட்ைட உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாகவாக்களித்தார்.

௪ “ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடந்து
நீங்கள் ேபானதும், நான் இன்று
கட்டைளயடுகன்றவற்ைற நீங்கள்
ெசய்யேவண்டும். அக்கற்கைள நீங்கள்
ஏபால் மைலயன் ேமல் நாட்ட ேவண்டும்.
நீங்கள் இக்கற்கைளச் சாந்து பூச
மூடேவண்டும். ௫ அேதாடு சல கற்கைளப்
பயன்படுத்த , உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்ட
ேவண்டும். கற்கைள ெவட்டுவதற்கு
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இரும்புக் கருவகைளப் பயன்படுத்த
ேவண்டாம். ௬ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குப் பலிபீடம் கட்டும்ேபாது
ெசதுக்கன கற்கைளப் பயன்படுத்த
ேவண்டாம். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
இப்பலிபீடத்தன்ேமல் சர்வாங்க தகன
பலிகைளச் ெசலுத்துங்கள். ௭ நீங்கள்
சமாதான பலிகைளயும் அங்ேக ெசலுத்த
அதைன உண்ணேவண்டும். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய சந்ந தயல்
அவற்ைறச் ேசர்ந்து உண்டு உங்களுக்குள்
மகழுங்கள். ௮ நீங்கள் நாட்டிய கற்களில்
இந்தப் ேபாதைனகைளெயல்லாம்ெதளிவாக
எழுதேவண்டும். அதனால்அவற்ைறவாச க்க
சுலபமாகஇருக்கும்” என்றான்.

சட்டத்தன் சாபங்கைள ஜனங்கள்
ஒப்புக்ெகாள்க றார்கள்
௯ ேமாேசயும், ஆசாரியர்களும் இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் அைனவரிடமும் ேபசனார்கள்.
ேமாேச, “அைமதயாகஇருந்துகவனியுங்கள்.
இன்று உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
ஜனங்களாயருக்க றீர்கள். ௧௦எனேவ நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசான்னபடிேய
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய ேவண்டும். நீங்கள்
அவரது கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். இன்றுஅவற்ைற நான்
உங்களுக்குக்ெகாடுக்க ேறன்” என்றான்.
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௧௧ அேத நாளில் ேமாேச ஜனங்களிடம்
இைதயும் ெசான்னான், ௧௨ “ேயார்தான்
ஆற்ைற நீங்கள் கடந்து ேபானபறகு,
ஜனங்களுக்குரிய ஆசீர்வாதங்கைள
வாச க்க ச மிேயான், ேலவ , யூதா, இசக்கார்,
ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன் ஆக ேயாரின்
ேகாத்த ரங்கள் ெகரிசீம் மைலயன் மீது
நற்பார்கள். ௧௩ ரூபன், காத், ஆேசர்,
ெசபுேலான், தாண், நப்தலி ஆக ேயாரின்
ேகாத்த ரங்கள் ஏபால் மைலமீது நன்று
சாபத்ைதவாச ப்பார்கள்.
௧௪ “ேலவயர்உரத்தக்குரலில்:

௧௫ “ ‘ெபாய்த் ெதய்வங்கைளச் ெசய்து
இரகச யமான இடத்தல் அதைன
ஒளித்து ைவப்பவன் சப க்கப்பட்டவன்.
அந்த ெபாய்த் ெதய்வங்கள் எல்லாம்
ச த்த ரேவைலக்காரர்களால் மரத்தாலும்
கல்லாலும் அல்லது உேலாகத்தாலும்
ெசய்யப்பட்ட சைலகள். கர்த்தர் அவற்ைற
ெவறுக்கன்றார்!’ என்று அவர்கள்
ெசால்லும்ேபாது,

“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.
௧௬ “ேலவயர்கள், ‘தன் தகப்பனுக்கும்

தாய்க்கும்மரியாைதெசய்யாமலிருக்கறவன்
சப க்கப்பட்டவன்’ என்றுெசால்லும்ேபாது,

“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று
பதல்ெசால்லேவண்டும்.
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௧௭ “ேலவயர், ‘தனது அயலானின்
எல்ைலக் கல்ைல மாற்ற ப் ேபாடுக றவன்
சப க்கப்பட்டவன்’ என்றுெசால்லும்ேபாது,

“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று
பதல்ெசால்லேவண்டும்.
௧௮ “ேலவயர், ‘குருடைன வழிதப்பச்

ெசய்பவன் சப க்கப்பட்டவன்!’ என்று
ெசால்லும்ேபாது,

“ப றகு எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’
என்றுெசால்லேவண்டும்.
௧௯ “ேலவயர், ‘அயல் நாட்டவர்,

அநாைதகள், வதைவகளின் நயாயத்ைதப்
புரட்டுக றவன் சப க்கப்பட்டவன்!’ என்று
ெசால்லும்ேபாது,

“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.
௨௦ “ேலவயர், ‘தனது மாற்றாந்தாேயாடு

பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்பவன்
சப க்கப்பட்டவன். ஏெனன்றால், அவன்
தன் தந்ைதக்கு அவமானத்ைதக் ெகாண்டு
வருகறான்!’ என்றுெசால்லும்ேபாது,

“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.
௨௧ “ேலவயர், ‘யாெதாரு மிருகத்ேதாடும்

புணர்ச்ச ெசய்க றவன் சப க்கப்பட்டவன்!’
என்றுெசால்லும்ேபாது,

“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.
௨௨ “ேலவயர், ‘தன் சேகாதரிேயாடும்,
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சேகாதரி உறவுள்ளவர்கேளாடும் பாலின
உறவு ெகாள்பவன் சப க்கப்பட்டவன்!’
என்றுெசால்லும்ேபாது,

“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.
௨௩ “ேலவயர், ‘தன்மாமியாேராடு பாலின

உறவு ெகாள்பவன் சப க்கப்பட்டவன்!’
என்றுெசால்லும்ேபாது,

“எல்லா ஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.
௨௪ “ேலவயர், ‘மற்ெறாருவைனக்

ெகால்லுகறவன், ப டிபடாமல் இருந்தால்
கூட, சப க்கப்பட்டவனாக இருப்பான்’ என்று
ெசால்லும்ேபாது,

“ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.
௨௫ “ேலவயர், ‘ஒரு அப்பாவையக்

ெகான்று அவனது ெபாருட்கைள
அபகரிப்பவன் சப க்கப்பட்டவன்.’ என்று
ெசால்லும்ேபாது,

“ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ‘ஆெமன்’ என்று
பதல்ெசால்லேவண்டும்.
௨௬ “ேலவயர், ‘இந்த சட்டத்தன்

வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ஆதரிக்காமலும்
அதற்குக் கீழ்ப்படியும்படி அதற்கு
ஒப்புக்ெகாள்ளாமலும் இருப்பவன்
சப க்கப்பட்டவன்’ என்றுெசால்லும்ேபாது,

“ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ‘ஆெமன்’ என்று
ெசால்லேவண்டும்.
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௨௮
சட்டத்த ற்குக் கீழ்ப்படிபவர்களுக்கான

ஆசீர்வாதங்கள்
௧ “இப்ேபாதும், நான் இன்று உங்களுக்குச்

ெசான்ன உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
கட்டைளகைளெயல்லாம்நீங்கள்கவனமாகக்
கைடப்ப டிப்பீர்கேளயானால், உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் பூமியல் உள்ள எல்லா
ஜனங்கைளயும் வ ட உங்கைள உயர்த்த
ைவப்பார். ௨ நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவீர்கேளயானால், இந்த
எல்லாஆசீர்வாதங்களும்உங்களுக்குவரும்:

௩ “நகரத்தலும்வயலிலும்
கர்த்தர்உங்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

௪கர்த்தர்உங்கைளஆசீர்வத த்து
உங்களுக்குப் பல குழந்ைதகைளக்
ெகாடுப்பார்.

அவர்உங்கள்நலத்ைதஆசீர்வத ப்பார்.
அவர் உங்களுக்கு நல்ல வைளச்சைலக்
ெகாடுப்பார்.

அவர் உங்கள் மிருகங்கைள
ஆசீர்வத ப்பார்.

அவற்றுக்கு நைறய குட்டிகைளப்
ெபருகச்ெசய்வார்.

அவர் உங்களது அைனத்து
கன்றுகைளயும் மற்றும் ஆட்டுக்
குட்டிகைளயும்ஆசீர்வத ப்பார்.

௫கர்த்தர்உங்களதுகூைடகைளயும்,
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பாத்த ரங்கைளயும் ஆசீர்வத த்து
அவற்றல்உணைவந ரப்புவார்.

௬ கர்த்தர் உங்கைள எல்லா ேநரங்களிலும்
நீங்கள் ெசய்க ற அைனத்தலும்
ஆசீர்வத ப்பார்.

௭ “உங்களுக்கு எத ராகச் சண்ைடச் ெசய்ய
வருகறஉங்கள்பைகவர்கைளத்ேதாற்கடிக்க
கர்த்தர்உங்களுக்குஉதவ ெசய்வார். உங்கள்
பைகவர்கள் உங்களுக்கு எத ராக ஒரு
வழியாக வருவார்கள், ஆனால் அவர்கள்
ேவறுபட்ட ஏழுவழிகளில்ஓடுவார்கள்.
௮ “கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வத ப்பார்.

உங்கள் களஞ்சயங்கைள ந ரப்புவார்.
நீங்கள் ெசய்க ற அைனத்ைதயும் அவர்
ஆசீர்வத ப்பார். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
அவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த நாட்ைட
ஆசீர்வத ப்பார். ௯ கர்த்தர் உங்கைளத்
தமக்ெகன்று சறந்த பரிசுத்த ஜனங்களாக,
தாம் வாக்குறுத அளித்தபடி ஆக்குவார்.
நீங்கள் உங்களது ேதவனாகய கர்த்தைரப்
பன்பற்ற அவரது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் கர்த்தர் இதைனச் ெசய்வார்.
௧௦ ப றகு எல்லா நாட்டினரும் கர்த்தருைடய
ெபயரால் நீங்கள் அைழக்கப்படுவைதக்
ேகட்பார்கள். அவர்கள் உங்களுக்குப்
பயப்படுவார்கள்.
௧௧ “கர்த்தர் உங்களுக்கு அேநக

நன்ைமகைளச் ெசய்வார். அவர்
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உங்களுக்குப் பல பள்ைளகைளத் தருவார்.
உங்களது பசுக்களுக்குப் பல கன்றுகைள
அவர் தருவார். உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த நலத்தல் அவர்
உங்களுக்கு நல்ல வைளச்சைலத் தருவார்.
௧௨கர்த்தர், தமதுவளமானஆசீர்வாதங்கைள
ைவத்துள்ள ேசமிப்பு அைறயைனத்
தறப்பார். உங்கள்நலத்த ற்குத் ேதைவயான
மைழையச் சரியான காலத்தல் அனுப்புவார்.
நீங்கள் ெசய்க ற எல்லாவற்ைறயும் கர்த்தர்
ஆசீர்வத ப்பார். நீங்கள் பல நாடுகளுக்குக்
கடன்ெகாடுக்க ற அளவற்குப் பணம்
ெபறுவீர்கள். அவர்களிடமிருந்து எைதயும்
கடனாகப் ெபறுகற ேதைவ உங்களுக்கு
ேநரிடாது. ௧௩ கர்த்தர் உங்கைள வாலாக
இல்லாமல் தைலயாக ஆக்குவார். நீங்கள்
கீழாக இல்லாமல் ேமலா வீர்கள். இன்று
நான் ெசால்க றபடி உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய கட்டைளகைளக் ேகட்டால்,
இது நகழும். நீங்கள் கவனமாக
இக்கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
௧௪ நான் இன்று உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
கட்டைளகளிலிருந்து நீங்கள் வலக ப்
ேபாகாமல் இருக்க ேவண்டும். நீங்கள்
வலது புறமாகேவா, இடது புறமாகேவா
தரும்பேவண்டாம். நீங்கள் மற்ற ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற அவற்றுக்கு
ேசைவெசய்யக்கூடாது.
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சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியாவ ட்டால்
எற்படும் சாபங்கள்
௧௫ “ஆனால் நீ உனது ேதவனாகய

கர்த்தர் ெசால்கன்றவற்ைறக் கவனிக்காமல்
இருந்தால், நான் இன்று உனக்கு
ெசால்கன்றபடி அவரது சட்டங்களுக்கும்,
கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால்,
ப றகு இத்தீைமகள் எல்லாம் உனக்கு
ஏற்படும்:

௧௬ “நகரிலும்,வயலிலும்
கர்த்தர்உன்ைனச்சப ப்பார்.

௧௭ கர்த்தர் உனது கூைடகைளயும்,
பாத்த ரங்கைளயும் சப ப்பார்.

அவற்றல்உணவுஇல்லாமல் ேபாகும்.
௧௮கர்த்தர்உன்ைனச்சப ப்பார்.

உனக்கு அதகக் குழந்ைதகள் இல்லாமல்
ேபாகும்.

அவர்உனதுநலத்ைதச் சப ப்பார்.
உனக்கு நல்ல வைளச்சல் கைடக்காமல்
ேபாகும்.

அவர்உனதுமிருகங்கைளச் சப ப்பார்.
அைவ குட்டிகள் அதகம் இல்லாமல்
ேபாகும்.

அவர்உனதுஎல்லாகன்றுக்குட்டிகைளயும்
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் சப ப்பார்.

௧௯ கர்த்தர் எல்லா ேநரங்களிலும் நீ
ெசய்கன்றஎல்லாவற்ைறயும்சப ப்பார்.



உபாகமம்௨௮:௨௦ clxvi உபாகமம்௨௮:௨௪

௨௦ “நீ தீைமெசய்து கர்த்தைர வ ட்டுவலக ப்
ேபானால், ப றகு அவர் உனக்கு தீைமகள்
ஏற்படும்படிச் ெசய்வார். நீ ெசய்க ற
எல்லாவற்றலும் உனக்கு வ ரக்தயும்,
கஷ்டமும் ஏற்படும்படிச் ெசய்வார்.
நீ வைரவாகவும் முழுவதுமாகவும்
அழிக்கப்படும்வைர கர்த்தர் இதைனத்
ெதாடர்ந்து ெசய்வார். அவர் இதைனச்
ெசய்வார். ஏெனன்றால், நீ அவைர
வ ட்டு வலக ப்ேபானாய். ௨௧ நீ
ெபறப்ேபாகும் நாட்டிலிருந்து நீ அழிந்து
முடிந்து ேபாகும்வைர, உனக்குக் கர்த்தர்
பயங்கரமான ேநாய்கள் ஏற்படும்படிச்
ெசய்வார். ௨௨ கர்த்தர் உன்ைன
ேநாய்களாலும், காய்ச்சல் மற்றும்
வீக்கங்களாலும் தண்டிப்பார். கர்த்தர்
உனக்குப் பயங்கரமான ெவப்பத்ைத
அனுப்புவார். உனக்கு மைழ இல்லாமல்
ேபாகும். உனது பய ர்கள் ெவப்பத்தாலும்,
ேநாயாலும் பட்டுப் ேபாகும். நீ
அழிக்கப்படும்வைர இத்தீைமகள் எல்லாம்
ந கழும். ௨௩ வானத்தல் ேமகங்கள்
இராது. வானம் பளபளப்பாக்கப்பட்ட
ெவண்கலத்ைதப் ேபால் இருக்கும்.
உனக்குக் கீழுள்ள பூமியானது ெகட்டியான
இரும்ைபப்ேபான்று இருக்கும். ௨௪ கர்த்தர்
மைழையஅனுப்பமாட்டார். வானத்தலிருந்து
மணலும், புழுதயுேம வழும். நீ அழிக றவைர
இதுகீேழவந்துெகாண்டிருக்கும்.
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௨௫ “உனது பைகவர்கள் உன்ைனத்
ேதாற்கடிக்கும்படி கர்த்தர் ெசய்வார். உனது
பைகவேராடு சண்ைடய ட நீ ஒரு வழியல்
ேபாவாய். ஆனால்நீேவறுபட்டஏழுவழிகளில்
தப்ப ஓடுவாய். உனக்கு ஏற்படும் இந்த
தீைமகள் எல்லாம் பூமியலுள்ள எல்லா
ஜனங்கைளயும் பயப்படுத்தும். ௨௬உங்களது
மரித்த உடல்கள் காட்டு மிருகங்களுக்கும்,
பறைவகளுக்கும் உணவாகும். உங்கள்
மரித்த உடல்களிலிருந்து அவற்ைற
எவராலும்பயமுறுத்த வ ரட்டமுடியாது.
௨௭ “கர்த்தர் எக ப்தயர்களுக்குஅனுப்பயது

ேபான்று பருக்களால் உன்ைனத்
தண்டிப்பார். அவர் உன்ைனக் குணமாக்க
முடியாதபடியுள்ள மூல வயாதயனாலும்,
ெசாறயனாலும்,ச ரங்கனாலும்தண்டிப்பார்.
௨௮ கர்த்தர் உன்ைனப் புத்த மயங்க
ைவத்தும் தண்டிப்பார். அவர் உன்ைனக்
குருடாக்கயும் குழப்புவார். ௨௯ பகல்
ெவளிச் சத்தல், குருடைனப்ேபால் உனது
வழிைய தடவ ப்பார்த்துச் ெசல்வாய். நீ
ெசய்க ற எல்லாவற்றலும் ேதாற்றுப்
ேபாவாய். ஜனங்கள் மீண்டும், மீண்டும்
உன்ைனத் தாக்க உன்னிடமுள்ளவற்ைறத்
தருடிக்ெகாள்வார்கள். அங்கு எவராலும்
உன்ைனக்காப்பாற்றமுடியாது.
௩௦ “நீஒருெபண்ைணநயமித்துக்ெகாள்வாய்,

ஆனால் இன்ெனாருவன் அவேளாடு
பாலின உறவுெகாள்வான். நீ ஒரு
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வீட்ைடக் கட்டுவாய். ஆனால் அதல் நீ
இருக்கமாட்டாய். நீ த ராட்ைசச் ெசடிகைளப்
பய ர் ெசய்வாய். ஆனால் அவற்றலிருந்து
எைதயும் நீ ேசகரிக்கமாட்டாய். ௩௧ஜனங்கள்
உனக்கு முன்னாேலேய உனது பசுக்கைளக்
ெகால்வார்கள். ஆனால் அவற்றன்
இைறச்சைய நீ தன்னமாட்டாய்.
ஜனங்கள் உனது கழுைதகைள
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள் அவர்கள் அவற்ைற
உனக்குத் தரும்பக் ெகாடுக்கமாட்டார்கள்.
உனது பைகவர்கள் உனது ஆட்டு மந்ைதைய
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அங்ேக எவரும்
உன்ைனக்காப்பாற்றஇருக்கமாட்டார்கள்.
௩௨ “மற்ற ஜனங்கள் உனது

மகன்கைளயும், மகள்கைளயும்
எடுத்துெகாள்ள அனுமதக்கப்படுவார்கள்.
நாள்ேதாறும் உனது பள்ைளகைள
எத ர்ப்பார்த்தருப்பாய். உனது கண்கள்
பலவீனமாக க் குருடாகும்வைர நீ
பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பாய். ஆனால்
உன்னால் அவர்கைளக் காணமுடியாது.
ேதவன்உனக்குஉதவெசய்யமாட்டார்.
௩௩ “நீ அற ந்த ராத நாடு உனது

வைளச்சல் எல்லாவற்ைறயும், மற்றும்
நீ உைழத்துப் ெபற்ற எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளும். ஜனங்கள் உன்ைன
ேமாசமாக நடத்துவார்கள். ஜனங்கள்
உன்ைனப் பழிப்பார்கள். ௩௪ நீ
பார்க்கன்றைவ அைனத்தும் உனக்குப்
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ைபத்தயத்ைத ஏற்படுத்தும். ௩௫ கர்த்தர்
உன்ைனக் குணப்படுத்தமுடியாத ெகாடிய
எரிபந்தப் பருக்களினால் தண்டிப்பார்.
அப்பருக்கள் உனது முழங்கால்களிலும்,
கால்களிலும் இருக்கும். அப்பருக்கள் உனது
உள்ளங்கால்கள் முதல் உச்சந்தைலவைர
உடம்பன்எல்லாப் பாகங்களிலும்இருக்கும்.
௩௬ “நீ அற ந்த ராத நாட்டிற்கு

உன்ைனயும், உனது அரசைனயும்
கர்த்தர் அனுப்புவார். நீயும் உனது
முற்ப தாக்களும் இதற்கு முன்னால்
இந்நாட்ைடப் பார்த்தருக்கவல்ைல.
அங்ேக நீ ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு
ேசைவ ெசய்வாய். அைவ மரத்தாலும்,
கல்லாலும் ெசய்யப்பட்டிருக்கும். ௩௭ கர்த்தர்
உங்கைளஅனுப்பய நாடுகளில்உங்களுக்கு
ஏற்படுகன்ற தீயவற்ைறப் பார்த்துஅங்குள்ள
ஜனங்கள் அத ர்ச்ச அைடவார்கள். அவர்கள்
உங்கைளப் பார்த்துச் ச ரிப்பார்கள். அவர்கள்
உங்கைளப்பற்ற ேமாசமாகப் ேபசுவார்கள்.

ேதால்வயன்சாபம்
௩௮ “உங்கள் வயல்கள் ஏராளமாக

தானியங்ைள வைளவத்தாலும்,
உங்களது அறுவைட ச றயதாக இருக்கும்.
ஏெனன்றால், ெவட்டுக்களிகள் உங்கள்
அறுவைடையத் தன்றுவடும். ௩௯ நீ
த ராட்ைசச் ெசடிகைளப் பய ர்ெசய்வாய்.
அவற்றுக்காகக்கடினமாகேவைலெசய்வாய்.
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ஆனால், நீ த ராட்ைசப் பழங்கைளப்
பற க்கமாட்டாய். த ராட்ைசரசத்ைதயும்
குடிக்கமாட்டாய். ஏெனன்றால், புழுக்கள்
அவற்ைறத் தன்றுவடும். ௪௦ உனது
நலத்தல் ஒலிவ மரங்கள் எங்ெகங்கும்
வளர்ந்தருக்கும். ஆனால், நீ பயன்படுத்த ட
ஒலிவ எண்ெணையப் ெபறமாட்டாய்.
ஏெனன்றால், ஒலிவ மரங்களில் பஞ்சுகள்
கீேழ வழுந்து அழுக ப்ேபாகும். ௪௧ உனக்கு
மகன்களும், மகள்களும் இருப்பார்கள்,
ஆனால் நீ அவர்கைளப் பாதுகாக்க முடியாது.
ஏெனன்றால், அவர்கள் சைறப டிக்கப்பட்டுக்
ெகாண்டு ெசல்லப்படுவார்கள். ௪௨ ெவட்டுக்
களிகள் உனது வயலில் உள்ள
வைளச்சைலயும், மரங்கைளயும்
அழித்துவடும். ௪௩ உங்களிைடேய வாழ்க ற
ப ற நாட்டு ஜனங்கள் ேமலும் ேமலும்
அதகாரத்ைதப் ெபறுவார்கள். நீேயா
உனக்கருந்த அத கராத்ைதயும் இழப்பாய்.
௪௪ ப ற நாட்டுக்காரர்கள் உனக்குக் கடன்தர
பணம் ைவத்தருப்பார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்குக் கடன் ெகாடுக்க உன்னிடம்
பணம் இருக்காது. (தைல உடைலக்
கட்டுப்படுத்துவது ேபான்று) அவர்கள்
உன்ைனக்கட்டுப்படுத்துவார்கள். நீவாைலப்
ேபான்றுஇருப்பாய்.
௪௫ “இந்தசாபங்கள்எல்லாம்உனக்குவரும்.

நீ அழியும்வைர இைவ உன்ைனத் துரத்த ப்
ப டிக்கும். ஏெனன்றால்,நீஉனதுேதவனாகய
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கர்த்தர்ெசான்னவற்ைறக்கவனிக்கவல்ைல.
அவர் ெகாடுத்த சட்டங்களுக்கும்
கட்டைளகளுக்கும் நீ அடிபணியவல்ைல.
௪௬ உன்ைனயும் உனது சந்தத கைளயும்
ேதவன் நயாயந்தீர்த்தருக்க றார் என்று
ஜனங்களுக்கு இந்த சாபங்கள் காட்டும்.
உங்களுக்கு ஏற்படுக ற பயங்கரத்ைதப்பற்ற
ஜனங்கள்வயப்பைடவார்கள்.
௪௭ “உனது ேதவனாகய கர்த்தர் உனக்குப்

பலஆசீர்வாதங்கைளக்ெகாடுத்தார். ஆனால்
நீ அவருக்குச் சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும்
ெகாண்ட மனேதாடு ேசைவ ெசய்யவல்ைல.
௪௮ ஆகேவ கர்த்தர் அனுப்பைவத்த உனது
பைகவர்களுக்கு நீ ேசைவ ெசய்வாய். நீ
பச யும், தாகமும், ந ர்வாணமும், ஏழ்ைமயும்
அைடவாய். கர்த்தர் உன்மீது நீக்க முடியாத
சுைமைய ைவப்பார். அவர் உன்ைன
அழிக்கும்வைரஅந்தச் சுைமையநீசுமப்பாய்.

பைகநாட்டிற்குரிய சாபம்
௪௯ “கர்த்தர் ெதாைலதூரத்தலிருந்து

உன்ேனாடு சண்ைடய ட ஒரு நாட்ைட
வரவைழப்பார். அவர்களது ெமாழிைய
உன்னால் புரிந்துெகாள்ள முடியாது.
அவர்கள் வைரந்து வருவார்கள்.
வானிலிருந்து ஒரு கழுகு வருவதுேபான்று
வருவார்கள். ௫௦ அந்த ஜனங்கள்
ெகாடூரமானவர்களாக இருப்பார்கள்.
அவர்கள் முதயவர்கைளப்பற்ற க்
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கவைலப்படமாட்டார்கள். அவர்கள்
இளங்குழந்ைதகளிடம் இரக்கம்
காட்டமாட்டார்கள். ௫௧ அவர்கள் உங்களது
மிருகங்கைளயும் நீங்கள் வளர்த்த உணவுப்
ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
உன்ைன அழிக்கும்வைர அவர்கள்
எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள் உன்னிடம் தானியம், த ராட்ைச
ரசம், எண்ெணய், பசுக்கள், ஆடுகள் அல்லது
மாடுகள் எைதயும் வ ட்டு ைவக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள் உன்ைன அழிக்கும்வைர
எல்லாவற்ைறயும்எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௫௨ “அந்த நாடு உனது நகரங்கைளச்

சுற்ற முற்றுைகய ட்டுத் தாக்கும். உனது
நகரங்கைளச் சுற்றயுள்ள உயரமும்
உறுதயும் ெகாண்ட சுவர்கள் உங்கைளக்
காப்பாற்றும் என்று நீ நைனத்தால்,
அந்தச் சுவர்கள் கீேழ வழும், உனது
ேதவனாகய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுத்த
நாட்டிலுள்ள நகரங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
பைகவர்கள் முற்றுைகயடுவார்கள். ௫௩ நீ
மிகவும் துன்பப்படுவாய். பைகவர்கள்
உனது நகரங்கைள முற்றுைகயடுவார்கள்,
உனக்கு உணவு கைடக்க அவர்கள்
அனுமதக்க மாட்டார்கள். நீ மிகுந்த பசைய
அைடவாய். உங்கள் ெசாந்த மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் தன்னும்படியும் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் ெகாடுத்த
பள்ைளகைளத் தன்னும்படியும் உங்களுக்கு
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அதகபச இருக்கும்.
௫௪ “உங்களில் மிக சாந்தமும் இரக்கமும்

ெகாண்டவன் ெகாடூரமானவனாக ஆவான்.
அவன் பறருக்கும், தான் மிகவும் ேநச த்த
தன் மைனவக்கும் ெகாடியவன் ஆவான்.
அவன் உயேராடுள்ள தன் பள்ைளகளுக்கும்
ெகாடியவன் ஆவான். ௫௫ அவனுக்கு எந்த
உணவும் இல்லாதபடியால் தன் ெசாந்தப்
பள்ைளகைளேய புச ப்பான். அவன் அந்த
உணைவ ேவறு யாேராடும் தன் ெசாந்தக்
குடும்பத்தனேராடும்கூட பக ர்ந்துக்ெகாள்ள
மாட்டான். உனது பைகவர்கள்
உன் நகரங்கைள முற்றுைகய ட்டு
உன்ைனத் துன்புறுத்தும்ேபாது இந்த
ெகாடூரங்கெளல்லாம் ஏற்படும்.
௫௬ “உங்கள் மத்தயல் மிகுந்த சாந்தமும்

இரக்கமுமுள்ளெபண்ணும்கூடக்ெகாடியவள்
ஆவாள். அவள் மிகவும் சாந்தமும்,
அவளது கால்கள் தைரயல்படாத அளவற்கு
நளினமுள்ளவளாகவும் இருக்கலாம்.
ஆனால் அவள் தன் மிகுந்த அன்புக்குரிய
கணவனுக்குக் ெகாடியவள் ஆவாள்.
அவள் தனது ெசாந்த மகனுக்கும்,
மகளுக்கும்கூடக் ெகாடியவள் ஆவாள்.
௫௭ அவள் மைறவாக ஒரு குழந்ைதையப்
ெபறுவாள். அக்குழந்ைதேயாடு அவளது
உடலிலிருந்து ெவளிவரும் அைனத்ைதயும்
அவள் புச ப்பாள். உன் பைகவன் உனது
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நகரங்கைள முற்றுைகய ட்டு உன்ைனத்
துன்புறுத்தும்ேபாது இத்தீயைவ எல்லாம்
ந கழும்.
௫௮ “நீ இந்தப் புத்தகத்தலுள்ள அைனத்து

கட்டைளகளுக்கும் ேபாதைனகளுக்கும்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நீ உனது ேதவனாகய
கர்த்தருைடய அற்புதமும் பயங்கரமுமான
ெபயருக்கு மத ப்பளிக்க ேவண்டும். நீ
கீழ்ப்படியாவ ட்டால் ப றகு ௫௯ கர்த்தர்
உனக்கும் உனது சந்தத களுக்கும் மிகுந்த
துன்பங்கைளக் ெகாடுப்பார். உன்
துன்பங்களும்ேநாய்களும்பயங்கரமானதாக
இருக்கும். ௬௦ எக ப்தல் நீ பல
துன்பங்கைளயும் ேநாய்கைளயும் பார்த்தாய்.
அைவ உன்ைன அஞ்சும்படி ெசய்தன.
உனக்கு அத்துன்பங்கைளெயல்லாம்
கர்த்தர் ெகாண்டு வருவார். ௬௧ இந்தப்
ேபாதைனகளின் புத்தகத்தல் எழுதப்படாத
துன்பங்கைளயும், ேநாய்கைளயும்
கர்த்தர் உனக்குக் ெகாண்டுவருவார். நீ
அழிக்கப்படும்வைர கர்த்தர் இதைனத்
ெதாடர்ந்து ெசய்வார். ௬௨ நீங்கள்
வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப் ேபான்று
அதக எண்ணிக்ைகயுைடயவர்களாக
இருக்கலாம். ஆனால் உங்களிடம் சலேர
மீதயாகவ டப்படுவீர்கள். ஏெனன்றால்,
நீ உனது ேதவனாகய கர்த்தருக்குச்
ெசவ சாய்க்கவல்ைல.
௬௩ “கர்த்தர் உனக்கு நல்லவராக
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இருப்பதலும் உனது நாட்ைட வளர்ச்ச
அைடய ெசய்வதலும் மக ழ்ந்தார்.
அேத வழியல் உன்ைன அழிப்பதலும்
அதம்பண்ணுவதலும் மக ழ்ச்ச யைடவார்.
நீ அந்த நாட்ைட உனக்குச் ெசாந்தமானதாக
ஆக்கப்ேபாக றாய், ஆனால் ஜனங்கள்
அந்த நாட்ைடவ ட்டு உன்ைன
அப்புறப்படுத்துவார்கள். ௬௪ கர்த்தர்
உங்கைள உலக நாட்டு குடிகளினிைடயல்
ச தறடிப்பார். அங்ேக நீ கல்லாலும்,
மரத்தாலும் ஆன ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு
ேசைவ ெசய்வாய். அவர்கள் உன்னாலும்
உனது முற்ப தாக்களாலும் ஆராத க்கப்படாத
ெபாய்த்ெதய்வங்கள்.
௬௫ “இந்நாட்டு குடிகளுக்குள்ேள நீ

சமாதானத்ைதப் ெபறமாட்டாய், உனக்கு
ஓய்வு ெகாள்ள இடமிருக்காது. கர்த்தர்
உனது மனம் முழுவைதயும் கவைலகளால்
ந ரப்புவார். உனது கண்கள் ேசார்ைவ
உணரும். நீ மிகுந்த மனசஞ்சலம்அைடவாய்.
௬௬நீ எப்ெபாழுதும்ஆபத்துக்களுக்கைடயல்
பயத்ேதாடு இருப்பாய். நீ இரவும், பகலும்
பயப்படுவாய். நீ உனது வாழ்க்ைகையப்
பற்றய உறுத இல்லாமல் இருப்பாய்.
௬௭ காைலயல் நீ, ‘எப்ெபாழுது சாயங்காலம்
வருேமா’ என்றும், மாைலயல் ‘இது
காைலயாக இருக்க வரும்புக ேறன்’ என்றும்
ெசால்லுவாய். ஏெனன்றால், உன் மனதல்
பயம் இருக்கும். நீ தீயவற்ைறப் பார்ப்பாய்.
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௬௮ கப்பல்களில் கர்த்தர் உன்ைன மீண்டும்
எக ப்த ற்கு அனுப்புவார். உங்கைள மீண்டும்
அனுப்பமாட்ேடன் என்று நான் ெசான்ேனன்.
ஆனால், கர்த்தர் உங்கைள அனுப்புவார்.
எக ப்தல் உங்கள் பைகவர்களுக்கு நீங்கேள
உங்கைளஅடிைமகளாக வற்பீர்கள். ஆனால்
உங்கைளயாரும்வாங்கமாட்டார்கள்.”

௨௯
ேமாவாபல்உடன்படிக்ைக
௧கர்த்தர், இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ஓேரப்

மைலயன் (சீனாய்) ேமல் உடன்படிக்ைக
ெசய்தார். அவர்கள் ேமாவாபல்
இருக்கும்ேபாது உடன்படிக்ைகேயாடு
கர்த்தர், இன்ெனாரு உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்துெகாள்ளும்படி ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டார். இதுதான் அந்த
உடன்படிக்ைக:
௨ ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

அைனவைரயும் கூட்டி அைழத்தான். அவன்
அவர்களிடம், “நீங்கள் கர்த்தர் எக ப்தல்
ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தீர்கள்.
அவர் பார்ேவானுக்கும், பார்ேவானின்
அதகாரிகளுக்கும், நாடு முழுவதற்கும்
ெசய்தவற்ைற நீங்கள் பார்த்தீர்கள். ௩ அவர்
ெகாடுத்த ெபருந் துன்பங்கைளயும் நீங்கள்
பார்த்தீர்கள். அவர்ெசய்தஅற்புதங்கைளயும்,
வயக்கத்தக்கவற்ைறயும் பார்த்தீர்கள்.
௪ ஆனால், இன்றுவைர என்ன நடந்தது
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என்று நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
நீங்கள் பார்த்தவற்ைறயும் ேகட்டவற்ைறயும்
பற்ற உண்ைமய ேலேய புரிந்துெகாள்ள
கர்த்தர் அனுமத க்கவல்ைல. ௫ கர்த்தர் 40
ஆண்டுகளாகஉங்கைளவனாந்தரத்தல்வழி
நடத்தனார். அக்காலம் முழுவதும் உங்கள்
ஆைடகளும் பாதரட்ைசகளும் கழிந்து
ேபாகவல்ைல. ௬ உங்கேளாடு எவ்வத
உணவும் இருக்கவல்ைல. உங்களிடம்
குடிப்பதற்குத் த ராட்ைசரசேமா ேவறு
பானேமா இருக்கவல்ைல. ஆனால்,
கர்த்தர் உங்கைளக் கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப
எடுத்துக்ெகாண்டார். அவேர உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் என்பைதப் புரிந்து
ெகாள்ளும்படிஅவர்இதைனச்ெசய்தார்.

௭ “நீங்கள் இந்த இடத்த ற்கு வந்தீர்கள்.
நமக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட எஸ்ேபானின்
அரசனாகய சீேகானும், பாசானின்
அரசனாகய ஓகும் வந்தார்கள். ஆனால்
நாம் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதாம்.
௮ ப றகு நாம் அவர்களுைடய
நாடுகைள எடுத்து ரூபனியருக்கும்,
காத்தயருக்கும், மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்த ற்கும் ெகாடுத்ேதாம். ௯ இந்த
உடன்படிக்ைகயல் உள்ள அைனத்துக்
கட்டைளகளுக்கும் நீ கீழ்ப்படிந்தால் ப றகு
நீ ெசய்க ற எல்லாவற்றலும் ெதாடர்ந்து
ெவற்றெபறுவாய்.
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௧௦ “இன்று அைனத்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குமுன்நன்றுெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
உங்கள் தைலவர்கள், அதகாரிகள்,
மூப்பர்கள் மற்றும் எல்லா மனிதர்களும்,
௧௧ உங்கள் மைனவகளும் பள்ைளகளும்
இங்ேக இருக்க றார்கள். உங்களிைடேய
அயல் நாட்டுக் குடிகள் வாழ்க றார்கள்.
அவர்கள் உங்களுக்ெகன்று மரத்ைத
ெவட்டி, தண்ணீைரக்ெகாண்டு
வருகறார்கள். ௧௨ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் உடன்படிக்ைக ெசய்ய நீங்கள்
அைனவரும் இங்ேக இருக்க றீர்கள்.
கர்த்தர் இன்று உங்கேளாடு இந்த
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்க றார்.
௧௩ இந்த உடன்படிக்ைகேயாடு, கர்த்தர்
உங்கைளத் தமது ெசாந்த வ ேசஷமான
ஜனங்களாக்க க்ெகாண்டிருக்க றார்.
அவர்தாேம உங்கள் ேதவன் ஆவார். அவர்
இைத உனக்குக் கூறுகறார். அவர் உனது
முற்ப தாக்களான ஆப ரகாம், ஈசாக்கு
மற்றும் யாக்ேகாபு ஆக ேயார்களுக்கு
வாக்களித்தருக்க றார். ௧௪ கர்த்தர் இந்த
உடன்படிக்ைகைய தமது வாக்குறுதகேளாடு
உங்களுக்கு மட்டும் ெகாடுக்கவல்ைல.
௧௫ நமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
முன்பு ந ற்க ற நம் அைனவேராடும்
அவர் உடன்படிக்ைக ெசய்தருக்க றார்.
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ஆனால் இந்த உடன்படிக்ைக இன்று
நம்ேமாடு இங்ேக இல்லாத நமது
சந்தத களுக்கும் உரியதாக றது. ௧௬ நாம்
எக ப்து நாட்டில் எப்படி வாழ்ந்ேதாம்
என்றும், நாம் கடந்து வந்த வழியலுள்ள
இந்நாடுகளில் எப்படிப் பயணம் ெசய்ேதாம்
என்றும் நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௭அவர்களதுெவறுக்கத்தக்கெபாருட்களான
மரத்தாலும், கல்லாலும், ெவள்ளியாலும்,
தங்கத்தாலும் ெசய்யப்பட்ட வ க்க ரகங்கைள
பார்த்தீர்கள். ௧௮ இங்ேக ஒரு ஆேணா,
ெபண்ேணா, ேகாத்த ரேமா இன்று, நமது
ேதவனாகய கர்த்தைரவ ட்டு வலகாதபடி
உறுதயாயருங்கள். அந்நய நாடுகளிலுள்ள
ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ய எவரும்
ேபாகேவண்டாம். அவ்வாறு ெசய்க ற
ஜனங்கள் கசப்பும், வஷத் தன்ைமயும் உள்ள
கனியுள்ளெசடி ேபாலஇருப்பார்கள்.
௧௯ “ஒருவன் இந்தச் சாபங்கைளக்

ேகட்கலாம். ஆனால் அவன் தன்ைன
ஆறுதல்படுத்த க்ெகாண்டு தனக்குள், ‘நான்
என் வருப்பம் ேபால்தான் ெசய்ேவன்.
எனக்கு எந்தத் தீைமயும் ஏற்படாது’ என்று
ெசால்லலாம். அவன் தனக்கு மட்டும்
தீைமைய வரவைழப்பதல்ைல. ஆனால்
எல்ேலாருக்கும், நல்லவர்களுக்கும்
கூடத் தீைமைய வரவைழக்க றான்.
௨௦-௨௧ கர்த்தர் அவைன மன்னிப்பதல்ைல.
அவன்ேமல் கர்த்தர் ேகாபமும் எரிச்சலும்
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அைடவார். அவைனக் கர்த்தர் தண்டிப்பார்.
கர்த்தர் அவனது ெபயைர வானத்தன்
கீழிருந்து அழித்துப் ேபாடுவார். கர்த்தர்
அவைன முழுைமயாக அழிப்பார்.
இப்புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ள எல்லாத்
தீைமகளும் அவனுக்கு ஏற்படும்.
இந்தப் ேபாதைனகளின் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ள உடன்படிக்ைகயன் ஒரு
பகுதயாகஅைவஇருக்கும்.
௨௨ “எத ர்காலத்தல் உங்கள் சந்தத களும்,

ெதாைல தூரத்து அயல்நாட்டுக் குடிகளும்
இந்நாடு எவ்வாறு பாழானது என்று
காண்பார்கள். கர்த்தர் இந்த நாட்டிற்குக்
ெகாண்டு வந்தருக்க ற ேநாய்கைளயும்
பார்ப்பார்கள். ௨௩ அைனத்து நாடுகளும்
பயனற்றுப்ேபாகும். எரிகன்ற கந்தகத்தால்
அழிக்கப்பட்டு உப்பால் மூடப்படும். எதுவும்
நடுவதற்கு ஏற்றதாக பூமி இருக்காது.
கைளகள் கூட வளராத அளவற்குப் பாழாய்
ேபாகும். கர்த்தர் மிகக் ேகாபத்ேதாடு
இருந்தேபாது, நகரங்களான ேசாேதாைமயும்,
ெகாேமாராைவயும், அத்மாைவயும்,
ெசேபாயீைமயும் அழித்தது ேபான்று இந்த
நாடும்அழிக்கப்படும்.
௨௪ “ ‘கர்த்தர் இந்த நாட்டிற்கு ஏன் இவ்வாறு

ெசய்தார்? அவர் ஏன் இவ்வளவு ேகாபமாக
இருக்க றார்?’ மற்ற அைனத்து நாடுகளும்
ேகட்கும். ௨௫ அதன் பதல் இவ்வாறு
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இருக்கும்: ‘கர்த்தர் ேகாபமாக இருக்க றார்.
ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகைய வ ட்டுவலக ப்
ேபானார்கள். அவர்கைளக் கர்த்தர் எக ப்ைத
வ ட்டு ெவளிேய ெகாண்டுவந்தேபாது
அவர்கேளாடுஅவர்ெசய்தஉடன்படிக்ைகைய
பன்பற்றுவைத நறுத்தனர். ௨௬இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அந்நய ெதய்வங்களுக்கும்,
இதற்குமுன்பு ெதாழுதுெகாள்ளாத
ெதய்வங்களுக்கும் பணிவைட ெசய்யத்
ெதாடங்கனார்கள். அத்ெதய்வங்கைள
ஆராத க்க ேவண்டாம் என்று கர்த்தர் அந்த
ஜனங்களிடம் கூறனார். ௨௭ அதனால்தான்,
கர்த்தர் அந்நாட்டு ஜனங்களுக்கு
எத ராக மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டார்.
எனேவ, புத்தகத்தல் எழுதப்பட்ட எல்லா
சாபங்கைளயும் அவர்களுக்கு அவர்
ெகாண்டு வந்தார். ௨௮கர்த்தர் அவர்கள்ேமல்
மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு எரிச்சல்
அைடந்தார். எனேவ, அவர்கைள அவர்
அந்நாட்ைடவ ட்டு ெவளிேய எடுத்தார்.
அவர் அவர்கைள இன்று இருக்கற நாட்டில்
வ ட்டார்.’
௨௯ “நமது ேதவனாகய கர்த்தர்

ச ல காரியங்கைள இரகச யமாக
ைவத்துள்ளார். அவற்ைற அவர் மட்டுேம
ெதரிந்தருக்க றார். ஆனால் கர்த்தர்
தமது ேபாதைனகைள நமக்கும் நமது
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சந்தத களுக்கும் என்ெறன்ைறக்கும்
ெகாடுத்தருக்க றார். அந்தச் சட்டத்தலுள்ள
எல்லா கட்டைளகளுக்கும் நாம் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும்.

௩௦
இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் நாட்டிற்குத்

தரும்புவார்கள்
௧ “நான் ெசால்லியருக்க ற அைனத்தும்

உங்களுக்கு ந கழும். நீங்கள்
ஆசீர்வாதங்களிலிருந்து நன்ைமையப்
ெபறுவீர்கள். நீங்கள் சாபங்களிலிருந்து
தீைமகைளப் ெபறுவீர்கள். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள ேவறு
நாடுகளுக்கு அனுப்புவார். ப றகு நீங்கள்
இவற்ைறப் பற்ற நைனப்பீர்கள். ௨ அந்த
ேநரத்தல் நீங்களும் உங்கள் சந்தத களும்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்ப
வருவீர்கள். நீங்கள் முழுமனேதாடு
அவைரப் பன்பற்றுவீர்கள். நான்
இன்று உங்களுக்குக் ெகாடுத்தருக்க ற
அவரது அைனத்து கட்டைளகளுக்கும்
முழுைமயாக அடிபணிவீர்கள். ௩ ப றகு
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களிடம்
இரக்கம்ெகாள்வார். கர்த்தர் உங்கைள
மீண்டும் வடுதைல ெசய்து உங்கைள
அனுப்பய ேதசங்களிலிருந்து தரும்பக்
கூட்டிச் ேசர்ப்பார். ௪ அவர் உங்கைள
பூமியன்ஒரு பகுத க்குஅனுப்பயருந்தாலும்
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உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைளச்
ேசகரித்துக் தரும்ப அங்கருந்து
உங்கைளக் ெகாண்டு வருவார். ௫ உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குரிய நாட்டிற்குக் கர்த்தர்
உங்கைளக் ெகாண்டுவருவார். அந்நாடு
உங்களுக்கு உரியதாகும். கர்த்தர்
உங்களுக்குநன்ைமையச்ெசய்வார். உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குரியைதவ ட நீங்கள்
அதகம் ெபறுவீர்கள். அவர்களிடம் இருந்த
ஜனங்கைளவ ட உங்கள் நாட்டில் மிகுதயான
ஜனங்கள் இருப்பார்கள். ௬ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைளயும் உங்கள்
சந்தத கைளயும் கீழ்ப்படிய வரும்பும்படிச்
ெசய்வார். ப றகு நீ உன்முழுஇருதயத்ேதாடு
கர்த்தைர ேநச ப்பாய். நீவாழ்வாய்!
௭ “ப றகு உனது ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்கள் பைகவர்களுக்கு அத்தீைமகைள
எல்லாம் ஏற்படும்படிச் ெசய்வார்.
ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள் உன்ைன
ெவறுத்துஉனக்குத் தீைமையச்ெசய்தார்கள்.
௮ நீ மீண்டும் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவாய்.
நான் இன்று உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ற
அவரது அைனத்துக் கட்டைளகளுக்கும்
நீ கீழ்ப்படிவாய். ௯ உனது ேதவனாகய
கர்த்தர் நீ ெசய்க ற அைனத்தலும்
ெவற்ற அைடயும்படிச் ெசய்வார். அவர்
உன்ைன அதகக் குழுந்ைதகள் ெபறும்படி
ஆசீர்வத ப்பார். அவர் உனது பசுக்கைள
ஆசீர்வத ப்பார். அைவ மிகுதயான
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கன்றுகைளப் ெபறும். அவர் உனது
வயல்கைள ஆசீர்வத ப்பார். அைவ
நல்ல வைளச்சல் அைடயும். கர்த்தர்
உனக்கு நல்லவராக இருப்பார். கர்த்தர்
உனக்கு நன்ைம ெசய்வதல் உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கு நன்ைம ெசய்யும் ேபாது
மக ழ்ந்தைதப்ேபான்று மீண்டும் மக ழ்வார்.
௧௦ ஆனால் நீ உனது ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசான்னபடி ெசய்ய ேவண்டும். நீ அவரது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
இந்தப் ேபாதைனகளின் புத்தகத்தல்
ெசால்லப்பட்டுள்ள வதகைளப் பன்பற்ற
ேவண்டும். உனது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
நீ உன் முழு இருதயத்ேதாடும், முழு
ஆத்துமாேவாடும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
அப்ேபாதுஉனக்குஇந்தநன்ைமகள்ஏற்படும்.

ஜீவன்அல்லதுமரணம்
௧௧ “இன்று நான் உனக்கு ெகாடுக்க ற

இந்த கட்டைளகள் கடினமானைவ அல்ல,
உங்களுக்குத் தூரமானதும் அல்ல.
௧௨ ‘பரேலாகத்துக்குச் ெசன்று, எங்களுக்காக
அதைனக் ெகாண்டுவருவது யார்?
அப்ெபாழுதுதான் எங்களால் அைதக்
ேகட்கவும் அதன்படி நடக்கவும் முடியும்’ என்று
நீ ெசால்லாதபடிக்கு அது பரேலாகத்தல்
உள்ளதும் அல்ல. ௧௩ ‘கடல் கடந்துேபாய்
நாங்கள்ேகட்கவும்,ெசய்யவும்யார் ெகாண்டு
வருவார்கள்?’ என்று நீ ெசால்லாதபடிக்கு
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அது கடலுக்கு அக்கைரயலும் இல்ைல.
௧௪இந்த வார்த்ைத உனக்கு மிகவும் அருகல்
இருக்கறது. அது உன் வாயலும், உன்
இருதயத்தலும் இருக்கறது. எனேவ நீ
அதற்குக்கீழ்ப்படியமுடியும்.
௧௫ “இன்று நான் வாழ்ைவயும்,

மரணத்ைதயும், நன்ைமையயும்,
தீைமையயும் உனக்கு முன்பாகத்
ெதரிந்துெகாள்ளும்படியாகக்
ெகாடுக்க ேறன். ௧௬ உனது ேதவனாகய
கர்த்தைர ேநச க்கும்படி இன்று நான்
உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன். அவைரப்
பன்பற்றும்படியும் அவரது சட்டங்களுக்கும்,
வதகளுக்கும், கட்டைளகளுக்கும்
கீழ்ப்படியுமாறு நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுக ேறன். ப றகு நீ வாழ்வாய்,
உனது ஜனம் ெபரிதாக வளரும். உனக்குச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள நீ நுைழகன்ற இந்த
நாட்டில்உன்ைன,உனதுேதவனாகயகர்த்தர்
ஆசீர்வத ப்பார். ௧௭ஆனால் கர்த்தரிடமிருந்து
வலக நீ அவருக்குச் ெசவ சாய்க்க மறுத்து
நீ அவைர ெதாழுதுெகாள்வதலிருந்து
வலக ப ற ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு
ேசைவ ெசய்தால். ௧௮ நீ அழிக்கப்படுவாய்.
நான் உன்ைன எச்சரிக்க ேறன். நீ
கர்த்தரிடமிருந்து வலகனால், உனக்குச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள நீ நுைழந்து
ெகாண்டிருக்க ற ேயார்தாைனக் கடந்து
ேபாக ற நாட்டில்நீண்டகாலம்வாழமாட்டாய்.
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௧௯ “இன்றுநான்உனக்குமுன்பாகஇரண்டு
வழிகைள ைவத்ேதன். உனது ேதர்வுக்கு
பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும் சாட்ச யாக
ைவத்ேதன். நீ வாழ்வு அல்லது மரணத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளலாம். நீ வாழ்ைவத்
ெதரிந்ெதடுத்தால் அது ஆசீர்வாதத்ைதக்
ெகாண்டுவரும். நீ மரணத்ைதத் ெதரிந்
ெதடுத்தால் அது உனக்கு சாபத்ைதக்
ெகாண்டுவரும். எனேவ வாழ்ைவத்
ேதர்ந்ெதடு. ப றகுநீயும்உனதுபள்ைளகளும்
வாழலாம். ௨௦ நீ உனது ேதவனாகய
கர்த்தைர ேநச த்து அவருக்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். அவைரவ ட்டு வலகக்கூடாது.
ஏெனன்றால், கர்த்தேர உனதுவாழ்வு. உனது
முற் ப தாக்களான ஆப ரகாம், ஈசாக்கு
மற்றும் யாக்ேகாபு ஆக ேயாருக்கு கர்த்தர்
வாக்களித்த நாட்டில் நீண்ட காலம் வாழும்படி
அவர்உன்ைனஆசீர்வத ப்பார்.”

௩௧
ேயாசுவா புதயதைலவனாகஇருப்பான்
௧ ப றகு ேமாேச ேபாய் இஸ்ரேவலின்

அைனத்து
ஜனங்களிடம் இவற்ைறப் ேபசனான்.

௨ ேமாேச அவர்களிடம், “நான் இன்று
120 வயதுள்ளவன். இனிேமல் என்னால்
உங்கைள வழிநடத்த முடியாது. கர்த்தர்
என்னிடம்: ‘நீ ேயார்தாைனக் கடந்து
ேபாகமாட்டாய்’ என்றுெசான்னார். ௩ஆனால்,
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உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள
அந்த நாட்டிற்குள் வழிநடத்த ச் ெசல்வார்.
உனக்காகக் கர்த்தர் இந்த ஜாத கைள
அழிப்பார். நீ அவர்களது நாட்ைட
அவர்களிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்வாய்,
ஆனால், ேயாசுவா உங்கைள வழி நடத்த
ேவண்டும்என்றுகர்த்தர் ெசான்னார்.
௪ “கர்த்தர் சீேகாைனயும், ஓைகயும்

அழித்தார். கர்த்தர் அந்த எேமாரிய
அரசர்கைளயும் அழித்தார். கர்த்தர்
உனக்காக மீண்டும் அதைனச் ெசய்வார்.
௫ அந்த ஜாத கைளத் ேதாற்கடிக்கக்
கர்த்தர் உதவ ெசய்வார். ஆனால் நான்
உங்களுக்குச்ெசான்னபடி எல்லாவற்ைறயும்
நீங்கள் அவர்களுக்குச் ெசய்யேவண்டும்.
௬ பலமுள்ளவர்களாகவும் ைதரியம்
உள்ளவர்களாகவும் இருங்கள். அந்த
ஜனங்களுக்குப் பயப்பட ேவண்டாம்.
ஏெனன்றால், உன் ேதவனாகய கர்த்தர்
உன்ேனாடு இருக்கறார். அவர் உன்ைன
வட்டு வலகுவதுமில்ைல, உன்ைனக்
ைகவடுவதுமில்ைல” என்றான்.
௭பன்பு ேமாேச ேயாசுவாைவஅைழத்தான்.

ேமாேச ேயாசுவாவ டம் ெசால்வைத
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
பார்த்தனர். அவன் “பலமாகவும்
ைதரியமாகவும் இரு. அவர்களது
முற்ப தாக்களுக்கு தருவதாகக் கர்த்தர்
வாக்களித்த நாட்டிற்கு நீதான் இவர்கைள
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வழி நடத்தேவண்டும். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அந்நாட்ைடத் தமக்குச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள நீ உதவ ேவண்டும்.
௮ கர்த்தர் உன்ைன வழிநடத்துவார். அவர்
தாேம உன்னுடன் இருக்கறார். அவர்
உன்ைனக் ைகவ டமாட்டார். உன்ைன
வட்டு வலகமாட்டார். கவைலப்படாேத.
பயப்படாேத” என்றான்.

ேமாேச ேபாதைனகைளஎழுதுகறான்
௯ ப றகு ேமாேச ேபாதைனகைள எழுத

ஆசாரியர்களிடம் ெகாடுத்தான். அந்த
ஆசாரியர்கள் அைனவரும் ேலவயர்
ேகாத்த ரத்தனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்க ச்
ெசல்லும் ேவைலையஉைடயவர்கள். ேமாேச
ேபாதைனகைள இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள்
(தைலவர்கள்)அைனவருக்கும் ெகாடுத்தான்.
௧௦ப றகு, ேமாேச தைலவர்களிடம் ேபசனான்.
அவன், “ஒவ்ெவாரு ஏழு ஆண்டின்
முடிவலும் வடுதைலக்கான ஆண்டில்
அைடக்கல கூடாரப் பண்டிைகயல், இந்தப்
ேபாதைனகைள ஜனங்களுக்கு வாச யுங்கள்.
௧௧ அப்ெபாழுது, இஸ்ரேவலின் அைனத்து
ஜனங்களும்கூடிவருவார்கள். அவர்கள்உன்
ேதவனாகய கர்த்தர் குற ப்படும் ச றப்பான
இடத்தல் அவைரச் சந்த க்க வருவார்கள்.
ப றகு நீ ஜனங்களுக்கு ேபாதைனகைள
வாச க்க ேவண்டும். அப்ெபாழுது அவற்ைற
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அவர்கள் ேகட்க முடியும். ௧௨ அைனத்து
ஜனங்கைளயும் ஒன்று கூட்டு. ஆண்கள்,
ெபண்கள், சறுகுழந்ைதகள், உங்கள்
நகரங்களில் வாழும் அயல்நாட்டுக்குடிகள்
என அைனவைரயும் கூட்டு. ேபாதைனகைள
அவர்கள் ேகட்பார்கள். அவர்கள்
உனது ேதவனாகய கர்த்தைர மத க்கக்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள். ேபாதைனகளில்
உள்ளவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிவார்கள்.
௧௩ அவர்களது சந்தத கள் ேபாதைனகைள
அறந்த ராவ ட்டால், ப றகு அவர்கள்
அவற்ைறக் ேகட்பார்கள். அவர்கள்
உனது ேதவனாகய கர்த்தைர மத க்கக்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள். நீ உனது நாட்டில்
வாழும் காலம்வைர அவர்கள் அவைர
மத ப்பார்கள். நீ வைரவல் ேயார்தாைன
கடந்துேபாய் அந்த நாட்ைட உங்களுக்குச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வாய்” என்றான்.

கர்த்தர் ேமாேசையயும் ேயாசுவாைவயும்
அைழக்க றார்
௧௪ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “இப்ெபாழுது

நீ மரணமைடவதற்குரிய ேநரம்
ெநருங்கயுள்ளது. பரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்குள்
வரும்படி ேயாசுவாவ டம் ெசால்.
அவன் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற நான்
ேயாசுவாவ டம் கூறுேவன்” என்றார்.
எனேவ ேமாேசயும் ேயாசுவாவும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குள்ெசன்றார்கள்.
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௧௫ கர்த்தர் கூடாரத்த ேல உயரமான
ேமகத் தூணில் ேதான்றனார். உயரமான
அந்த ேமகத்தூண் கூடாரத்தன் வாசலுக்கு
ேமல் நன்றது! ௧௬ கர்த்தர் ேமாேசய டம்,
“நீ வைரவல் மரணமைடவாய். நீ
உனது முற்ப தாக்கேளாடு ேபாய்ச்
ேசர்ந்தப றகு இந்த ஜனங்கள் என் மீதுள்ள
நம்ப க்ைகயல் ெதாடரமாட்டார்கள். நான்
அவர்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
அவர்கள் முற ப்பார்கள். அவர்கள்
என்ைனவட்டு வலக ேவறு ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். அவர்கள் ேபாக ற
நாட்டில் உள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். ௧௭ அந்த
ேநரத்தல் நான் அவர்கள் ேமல் மிகவும்
ேகாபங்ெகாள்ேவன். நான்அவர்கைளவ ட்டு
வலகுேவன். அவர்களுக்கு உதவ நான்
மறுப்ேபன். அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களுக்குப் பயங்கரமானைவ ஏற்படும்.
அவர்களுக்குப் பல ெதால்ைலகள்
ஏற்படும். ப றகு அவர்கள், ‘இத்தீைமகள்
எல்லாம் எங்களுக்கு ஏற்படுகன்றன.
ஏெனன்றால், ேதவன் எங்கேளாடு இல்ைல’
என்பார்கள். ௧௮ நான் அவர்களுக்கு உதவ
மறுப்ேபன். ஏெனன்றால், அவர்கள் தீைம
ெசய்தருக்கன்றனர். மற்ற ெதய்வங்கைள
வணங்கனார்கள்.
௧௯ “எனேவ, இப்பாடைல எழுது,

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இதைனக்
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கற்றுக்ெகாடு. இப்பாடைலப் பாட
அவர்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடு. ப றகு
இப்பாடல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எத ராக
எனக்குச் சாட்ச யாக இருக்கும். ௨௦ நான்
அவர்களது முற்ப தாக்களுக்கு ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்த பல நன்ைமகள் நைறந்த
நாட்டிற்குஅவர்கைளஅைழத்துச் ெசல்ேவன்.
அவர்கள் உண்ண வரும்புகன்றவற்ைற
எல்லாம் ெபறுவார்கள். அவர்கள் வளமான
வாழ்ைவப் ெபறுவார்கள். ஆனால், பன்னர்
அவர்கள் அந்நய ெதய்வங்களிடம் தரும்ப
அவர்களுக்குப் பணிவைட ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் என்னிடமிருந்து வலக எனது
உடன்படிக்ைகைய உைடப்பார்கள். ௨௧ ப றகு
பல பயங்கரமானைவ அவர்களுக்கு
ந கழும். அவர்களுக்குப் பல ெதால்ைலகள்
ஏற்படும். அப்ேபாது, அவர்களின் ஜனங்கள்
இப்பாடைல நைனவு ைவத்தருப்பார்கள்.
அவர்கள் எந்த அளவு தவறயுள்ளனர்
என்பைத இப்பாடல் காட்டும். நான்
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த
நாட்டிற்கு அவர்கைள அதுவைர
அைழத்துப் ேபாயருக்கமாட்ேடன். ஆனால்
ஏற்ெகனேவ அவர்கள் அங்ேக என்ன
ெசய்ய த ட்டமிட்டுள்ளார்கள் என்பைத நான்
அற ேவன்” என்றுகூறனார்.
௨௨ எனேவ அேத நாளில் ேமாேச

அப்பாடைல எழுதனான். அவன்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு அந்தப் பாட்ைடக்



உபாகமம்௩௧:௨௩ cxcii உபாகமம்௩௧:௨௭

கற்றுத்தந்தான்.
௨௩ பன்னர், கர்த்தர் நூனின் மகனான

ேயாசுவாவ டம் ேபச , “பலமுள்ளவனாகவும்,
ைதரியமுள்ளவனாகவும் இரு. நான்
வாக்களித்த நாட்டிற்கு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள வழிநடத்த ச் ெசல்வாய். நான்
உன்ேனாடுஇருப்ேபன்” என்றுகூறனார்.

ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
எச்சரிக்க றான்
௨௪ ேமாேச கவனமாக இப்ேபாதைனகள்

எல்லாவற்ைறயும் ஒரு புத்தகத்தல்
எழுத முடித்தேபாது, ௨௫ அவன்
ேலவயர்களுக்கு ஒரு ஆைண ெகாடுத்தான்.
(இவர்கள் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையத் தூக்க ச் ெசல்லுகறவர்கள்.)
ேமாேச, ௨௬ “இந்த ேபாதைனகளின்
புத்தகத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு, இதைன
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் பக்கத்தல்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அது உங்களுக்கு
எத ரான சாட்ச யாக அங்ேக இருக்கும்.
௨௭ நீங்கள் கடினமானவர்கள் என்பைத
நான் அற ேவன். நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த
வழியல் வாழ வரும்புக றீர்கள் என்பைத
நான் அற ேவன். பாருங்கள், நான்
உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாேத நீங்கள்
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்க றீர்கள்.
நான் மரித்தப றகும் நீங்கள் கர்த்தருக்குக்
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கீழ்ப்படிய மறுப்பீர்கள். ௨௮ எல்லா
அத காரிகைளயும், ேகாத்த ரங்களின்
தைலவர்கைளயும் ஒன்று கூட்டுங்கள்.
நான் அவர்களிடம் இவற்ைறச் ெசால்ேவன்.
நான் பரேலாகத்ைதயும், பூமிையயும்
அவர்களுக்கு எத ராக சாட்ச யாக
அைழப்ேபன். ௨௯ எனது மரணத்தற்குப்
ப றகு நீங்கள் ெகட்டவர்களாவீர்கள்
என்பைத நான் அற ேவன். நீங்கள்
பன்பற்றுவதற்காக நான் கட்டைளய ட்ட
வழிகைள வ ட்டு வலகுவீர்கள். ஆைகயால்,
எத ர்காலத்தல் உங்களுக்குத் தீைமகள்
ஏற்படும். ஏெனன்றால், கர்த்தர் தீங்கு
என்று ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள்
ெசய்ய வரும்புக றீர்கள். நீங்கள் ெசய்த
தீைமகளினால் அவைரக் ேகாபமைடயச்
ெசய்க றீர்கள்” என்றுெசான்னான்.

ேமாேசயன்பாடல்
௩௦ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்

ஒன்று கூட்டப்பட்டனர். ேமாேச
அவர்களுக்காக இந்தப் பாடைலப் பாடினான்.
ேமாேசமுழுப்பாடைலயும்பாடினான்:

௩௨
௧ “வானங்கேள, கவனியுங்கள், நான்

ேபசுேவன்.
பூமிேய, என் வாயன் வார்த்ைதையக்
ேகள்.
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௨ எனது ேபாதைனகள் மைழையப் ேபான்று
வரும்,

பூமியன்ேமல் வழும் பனிையப்
ேபான்றும்,

ெமல்லிய புல்லின்ேமல் தூறும்
மைழத்துளிகள் ேபான்றும்,

பசும் புதர்களின்ேமல் வழும் மைழையப்
ேபான்றும்வரும்.

௩ நான் கர்த்தருைடய நாமத்ைதப் ேபசுேவன்.
ேதவைனப்ேபாற்றுங்கள்!

௪ “அவர் பாைற (கர்த்தர்), அவரது ெசயல்கள்
பரிபூரணமானைவ!

ஏெனன்றால் அவரது வழிகள் எல்லாம்
சரியானைவ!

ேதவன்உண்ைமயும் சத்தயமும்உள்ளவர்.
அவர் நீதயும்ெசம்ைமயுமானவர்.

௫நீங்கள்அவருைடயபள்ைளகள்அல்ல.
உங்களது பாவங்கள் அவைர
அசுத்தமாக்கயது.

நீங்கள்ேகாணலானெபாய்யர்கள்.
௬ உங்களுக்காக இவ்வளவு ெசய்த

கர்த்தருக்கு இந்த வழியலா நீங்கள்
தரும்பெகாடுப்பீர்கள்? இல்ைல!

நீங்கள் அறவல்லாத அஞ்ஞான
ஜனங்கள்.

கர்த்தர்உங்களதுதந்ைதயாகஇருக்க றார்.
அவர் உங்கைள உண்டாக்கனார். அவர்
உங்கைளத்தாங்குகறார்.



உபாகமம்௩௨:௭ cxcv உபாகமம்௩௨:௧௦

௭ “நீண்ட காலத்த ற்கு முன்பு நடந்தைத
நைனத்துப்பாருங்கள்.

பற்பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
நடந்தவற்ைறஎண்ணிப் பாருங்கள்.

உனது தந்ைதையக் ேகள். அவன் உனக்குச்
ெசால்வான்.

உங்கள் தைலவர்கைளக் ேகள். அவர்கள்
உனக்குச்ெசால்வார்கள்.

௮ உன்னதமான ேதவன் பூமியல்
ஜனங்கைளப்ப ரித்து

ஒவ்ெவாரு ஜனத்தாருக்கும் ெசாந்தமான
ஒருநாட்ைடக்ெகாடுத்தார்.

அந்த ஜனங்களுக்கு ேதவன் எல்ைலகைள
ஏற்படுத்தனார்.

இஸ்ரேவலில் எவ்வளவு ஜனங்கள்
இருக்கறார்கேளா அவ்வளவு
ஜாத கைளயும்அவர்உண்டாக்கனார்.

௯கர்த்தருைடயஜனங்கேளஅவரதுபங்கு,
யாக்ேகாபு (இஸ்ரேவல்) கர்த்தருக்குச்
ெசாந்தம்.

௧௦ “கர்த்தர் யாக்ேகாைப (இஸ்ரேவல்) ஒரு
வனாந்த ரத்தல்கண்டுபடித்தார்.

அதுஒருகாலியானகாற்றுமிகுந்தநலம்.
கர்த்தர் அவைனக் காப்பாற்றுவதற்கு

யாக்ேகாபுைவச் சுற்ற
வைளத்துக்ெகாண்டார்.

அவர் அவைன தன் ெசாந்த
கண்மணிையப் ேபால்காத்தார்.
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௧௧ கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு ஒரு
கழுைகப்ேபான்றுஇருந்தார்.

ஒரு கழுகு தன் குஞ்சுகைளப் பறக்கக்
கற்ப க்கும்ேபாது, அவற்ைறக்
கூட்டிலிருந்துகீேழதள்ளும்.

பன் அது தன் குஞ்சுகைளக் காப்பதற்கு
அவற்ேறாடு பறக்கும்.

அைவ வழும்ேபாது தன்
இறக்ைககைள வ ரித்து அவற்ைறப்
ப டித்துக்ெகாள்ளும்,

அது பாதுகாப்பான இடத்த ற்குக்
குஞ்சுகைளச் ச றகுகளில் தாங்க
எடுத்துச்ெசல்லும்.

கர்த்தர்இதைனப்ேபான்றவர்.
௧௨ கர்த்தர் ஒருவேர யாக்ேகாைப வழி

நடத்தனார்.
அயல்நாட்டு ெதய்வங்கள் எவரும்
அவனுக்குஉதவவல்ைல.

௧௩ கர்த்தர் மைலநாட்ைட அடக்க ஆளும்படி
யாக்ேகாைபவழிநடத்தனார்.

யாக்ேகாபு வயல்களிலுள்ள
அறுவைடகைளஎடுத்துக்ெகாண்டான்.

கர்த்தர் யாக்ேகாப ற்குப் பாைறயலிருந்து
ேதைனக்ெகாடுத்தார்.

கடினமான பாைறகளிலிருந்து ஒலிவ
எண்ெணய்பாயும்படிச்ெசய்தார்.

௧௪ கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்குப் பசுவலிருந்து
ெவண்ெணையயும், ஆடுகளிலிருந்து
பாைலயும்ெகாடுத்தார்.
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அவர் இஸ்ரேவலுக்குப் பாசானிலுள்ள
ஆட்டுக்குட்டிகள், ஆட்டுக் கடாக்கள்,
ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கள்ஆகயவற்றன்
ெகாழுப்ைபயும்,

ச றந்த ேகாதுைமையயும்ெகாடுத்தார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய
நீங்கள், சவந்த வண்ணமுைடய
த ராட்ைசரசத்ைதயும்குடித்தீர்கள்.

௧௫ “ஆனால் ெயஷ ரன் ெகாழுத்துப் ேபாய்
ெகாழுத்த காைளையப்ேபான்று
உைதத்தான்

(ஆமாம், நீங்கள் நன்றாகப்
ேபாஷக்கப்பட்டீர்கள்! நீங்கள்
தருப்தயாக ெகாழுத்தீர்கள்.)

அவன் தன்ைன உண்டாக்கன ேதவைன
வட்டுவலகனான்.

தன்ைன இரட்ச த்த பாைறைய (ேதவன்)
வ ட்டுஓடினான்.

௧௬ கர்த்தருைடய ஜனங்கள் மற்ற
ெதய்வங்கைள வழிபட்டனர், கர்த்தைர
எரிச்சல்அைடயும்படிெசய்தனர்.

கர்த்தர் வ க்க ரகங்கைள ெவறுக்கறார்.
ஆனால் அவரது ஜனங்கள்
ெவறுக்கத்தக்க வக்க ரகங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டு ேதவனுக்குக்
ேகாபமூட்டினார்கள்.

௧௭ அவர்கள் உண்ைமயல் ெதய்வங்கள்
அல்லாத ப சாசுகளுக்குப்பலிய ட்டனர்.
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அைவகள் இதுவைர அவர்கள்
அற ந்த ராத புதய ெபாய்த்
ெதய்வங்கள்ஆகும்.

அைவகள் உங்களது முற்ப தாக்கள்
அற ந்த ராத ெதய்வங்கள்ஆகும்.

௧௮ நீ உன்ைன உண்டாக்கய பாைறைய
(ேதவன்)வ ட்டுவலகனாய்.

உனக்கு வாழ்வு தந்த உன் ேதவைன நீ
மறந்தாய்.

௧௯ “கர்த்தர் இதைனப் பார்த்து
கலக்கமைடந்தார், அவரது ஜனங்கைள
ந ராகரித்தார்.

ஏெனன்றால், அவரது குமாரரும்,
குமாரத்த களும் அவருக்குக்
ேகாபமூட்டினர்!

௨௦அதனால்கர்த்தர்கூறனார்,
‘நான்அவர்களிடமிருந்துதரும்புேவன்.

அப்ேபாது அவர்களுக்கு என்ன ஏற்படும்
என்பைதஅவர்கள்பார்க்கட்டும்!

அவர்கள் மிகவும் கலகக்கார ஜனங்களாய்
இருக்கன்றனர்.

அவர்கள் தம் பாடங்கைளப் படிக்காத
பள்ைளகைளப் ேபான்று
இருக்கன்றார்கள்.

௨௧ அவர்கள் ப சாசுகைள ெதாழுதுெகாண்டு
என்ைனப் ெபாறாைமபடும்படிச்
ெசய்தனர்.
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இவ்வக்க ரகங்கள் உண்ைமயான
ேதவன்அல்ல.

அவர்கள் பயனற்ற வக்க ரகங்கள் மூலம்,
என்ைனக்ேகாபமைடயச்ெசய்தனர்.

எனேவ, நான் இஸ்ரேவலுக்குப்
ெபாறாைமைய உண்டாக்குேவன்.
ஒரு ேதசமாக மத க்கப்படாத
மூட ஜனங்களின் மூலம் நானும்
அவர்களுக்குக் ேகாபத்ைத
உண்டாக்குேவன்.

௨௨ எனது ேகாபம் எரியும் ெநருப்ைபப்
ேபான்றது.

அதுநரகத்தன்ஆழம்வைரெசல்க றது.
அது பூமிையயும், பூமி உற்பத்த ெசய்யும்
ெபாருட்கைளயும்எரிக்க றது.

அது மைலகளின் அஸ்தவாரங்கைளயும்
எரிக்க றது!

௨௩ “ ‘நான் இஸ்ரேவலர்களுக்குத்
துன்பங்கைளக்ெகாண்டுவருேவன்.

நான் அவர்கள் மீது எனது அம்புகைள
எய்ேவன்.

௨௪ அவர்கள் பசயால் ெமலிந்து பலவீனம்
அைடவார்கள்.

பயங்கரமான ேநாய்கள் அவர்கைள
அழிக்கும்.

நான் அவர்களுக்கு எத ராகக் காட்டு
மிருகங்கைளஅனுப்புேவன்.
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வஷப் பாம்புகளும் பல்லிகளும்
அவர்கைளக்கடிக்கும்.

௨௫ வீரர்கள் அவர்கைள வீதகளில்
ெகால்லுவார்கள்.

அவர்கள் தங்களது வீட்டிற்குள்ேளேய
பயப்படுவார்கள்.

பைடவீரர்கள்இைளஞர்கைளயும்,
இளம்ெபண்கைளயும்ெகால்வார்கள்.

அவர்கள் குழந்ைதகைளயும்,
முதயவர்கைளயும்ெகால்வார்கள்.

௨௬ “ ‘நான் இஸ்ரேவலர்கைள அழிக்க
வரும்ப ேனன்.

எனேவ ஜனங்கள் அவர்கைள
முழுைமயாகமறப்பார்கள்!

௨௭ அவர்களது பைகவர்கள் என்ன
ெசால்வார்கள் என்பைத நான்
அற ேவன்.

பைகவருக்குஅதுபுரியாது,
அவர்கள்ெபருைமெகாண்டுெசால்வார்கள்.

“கர்த்தர் இஸ்ரேவைல அழிக்கவல்ைல.
நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த பலத்தால்
ெவன்ேறாம்!” ’

௨௮ “இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அறவல்லாதருக்க றார்கள்.
அவர்கள்புரிந்துெகாள்க றதல்ைல.

௨௯அவர்கள் அறவுள்ளவர்களாக இருந்தால்,
அவர்கள்புரிந்தருக்கக்கூடும்.
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என்ன நடந்தருக்கக் கூடும் என்று
அவர்கள்அற ந்தருப்பார்கள்!

௩௦ஒருவனால் 1,000 ேபைரத்துரத்தமுடியுமா?
இரண்டு ேபரால் 10,000 ேபைர ஓடைவக்க
முடியுமா?

கர்த்தர் அவர்கைள எத ரிகளுக்குக்
ெகாடுத்தருந்தால் மட்டுேம அது
ந கழும்!

அவர்களின் பாைறயானவர் (ேதவன்)
அடிைமகைளப்ேபான்று வற்றருந்தால்
மட்டுேமஅதுந கழும்!

௩௧ எத ரிகளின் ‘பாைறயானவன்’ நமது
பாைறயானவைரப் (கர்த்தர்) ேபான்று
பலமுள்ளவன்அல்ல.

நமது பைகவர்கள் கூட இதைனத்
ெதரிந்தருக்கன்றார்கள்!

௩௨ பைகவர்களின் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்களும், வயல்களும் ேசாேதாம்
மற்றும் ெகாேமாராைவப் ேபான்று
அழிக்கப்படும்.

அவர்களது த ராட்ைசப் பழங்கள்
வஷமுள்ளதாகும்.

௩௩ அவர்களது த ராட்ைசரசம் பாம்பு
வஷம்ேபான்றருக்கும்.

௩௪ “கர்த்தர்கூறுகறார்,
‘நான்அந்தத்தண்டைனையப்பத்த ரப்படுத்த

ைவத்தருக்க ேறன்.
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நான் அதைன எனது ேசமிப்பு அைறயல்
பூட்டியுள்ேளன்!

௩௫ அவர்கள் தீைமயான க ரிையகைளச்
ெசய்யும்ேபாது

நான் அதற்குத் தண்டைனைய
ைவத்தருப்ேபன்.

அவர்கள் தவறானவற்ைறச் ெசய்ததால் நான்
அவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்.

அவர்களின்துன்பகாலம்அருகல்உள்ளது.
அவர்களதுதண்டைனவைரவல்வரும்.’

௩௬ “கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள
நயாயந்தீர்ப்பார்.

அவர்கள் அவரது ேவைலக்காரர்கள்,
அவர்களுக்கு அவர் இரக்கம்
காண்பப்பார்.

அவர்களது வல்லைம ேபாய்வ ட்டைத அவர்
பார்ப்பார்.

அவர்களில் அடிைமகளும்,
சுதந்த ரமானவர்களும் ஏகமாய்
உதவயற்றவர்களாக இருக்க றார்கள்
என்பைதஅவர் பார்ப்பார்.

௩௭பன்னர்கர்த்தர்கூறுவார்,
‘ெபாய்த் ெதய்வங்கள் எங்ேக
இருக்க றார்கள்?

பாதுகாப்ப ற்காக நீங்கள் ஓடிய “பாைற”
எங்ேக?
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௩௮ அப்ெபாய்த் ெதய்வங்கள் உங்கள்
பலிகளில் உள்ள ெகாழுப்ைபத்
தன்றன.

அைவ உங்கள் காணிக்ைகயல் உள்ள
த ராட்ைச ரசத்ைதக்குடித்தன.

எனேவ அந்தத் ெதய்வங்கள் எழுந்து
உங்களுக்குஉதவட்டும்.

அைவஉங்கைளக்காக்கட்டும்!

௩௯ “ ‘இப்ெபாழுது நாேன, நான் ஒருவேர
ேதவனாகஇருக்க றைதப் பார்!

ேவறுேதவன்இல்ைல. நான்ஜனங்கைள
மரிக்கச் ெசய்ேவன்.

நாேனஜனங்கைளஉயருடன்ைவப்ேபன்.
நான்ஜனங்கைளக்காயப்படுத்தமுடியும்.

நான்அவர்கைளக்குணப்படுத்தவும்முடியும்.
எனது அதகாரத்தலிருந்து ஒருவனும்
இன்ெனாருவைனக் காப்பாற்ற
முடியாது.

௪௦ நான் எனது ைகையப் பரேலாகத்ைத
ேநாக்க உயர்த்த , இந்த
வாக்குறுதையச்ெசய்க ேறன்.

நான் என்ெறன்றும் ஜீவத்தருக்க றவர்
என்பதனால் அைவ நகழும் என்பதும்
உண்ைமயாகும்!

௪௧ நான் எனது பளபளக்கும் வாைளக்
கூர்ைமப்படுத்துேவன்.

எனது எத ரிகைளத் தண்டிக்க அதைனப்
பயன்படுத்துேவன்.
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அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய நான்
ெகாடுப்ேபன்.

௪௨எனதுபைகவர்கள்ெகால்லப்படுவார்கள்.
ைகத களாக சைறப டிக்கப்படுவார்கள்.
எனது அம்புகள் அவர்களது இரத்தத்தால்

மூடப்படும்.
அவர்களது வீரர்களின் தைலகைள எனது

வாள்ெவட்டும்.’

௪௩ “இந்த உலகம் முழுவதும்
ேதவஜனங்களுக்காக மக ழேவண்டும்,
ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு அவர்
உதவுகறார்.

அவர்களது ேவைலகாரர்கைளக் ெகான்ற
ஜனங்கைளஅவர்தண்டிக்க றார்.

அவர் அவரது பைகவர்களுக்கு ஏற்ற
தண்டைனகைளக்ெகாடுக்க றார்.

அவர் அவரது நாட்ைடயும், ஜனங்கைளயும்
சுத்தம்ெசய்க றார்.”

ேமாேச அவனது பாடைல ஜனங்களுக்குக்
கற்றுத்தருகறான்
௪௪ ேமாேச வந்து அவனது பாடலில் உள்ள

எல்லா வார்த்ைதகைளயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேகட்கும்படி பாடினான். நூனின்
மகனாகய ேயாசுவாவும் ேமாேசேயாடு
இருந்தான். ௪௫ ேமாேச இவற்ைற
ஜனங்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுத்து
முடித்தேபாது ௪௬ அவன் அவர்களிடம்,
“இன்று நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன
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அைனத்துக்கட்டைளகளிலும்நீங்கள்கவனம்
ெசலுத்த ேவண்டும். இந்த சட்டத்தல்
உள்ள கட்டைளகளுக்கு முழுைமயாகக்
கீழ்ப்படியும்படி உங்கள் பள்ைளகளுக்கு
நீங்கள் ெசால்லேவண்டும். ௪௭ இந்தப்
ேபாதைனகைள முக்கயமற்றைவ என்று
நீங்கள் எண்ணேவண்டாம். அைவ உங்கள்
ஜீவன் ஆகும். இந்தப் ேபாதைனகள் மூலம்,
ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடந்துேபாய் நீங்கள்
சுதந்தரிக்கத் தயாராக இருக்கும் ேதசத்தல்
நீண்ட வாழ்ைவ வாழப்ேபாக றீர்கள்”
என்றான்.

ேநேபா மைலயன்ேமல்ேமாேச
௪௮ கர்த்தர் ேமாேசய டம் அேத நாளில்

ேபசனார். கர்த்தர், ௪௯ “அபாரீம் எனும்
மைலகளுக்குப் ேபா, எரிேகாவ ற்கு
எத ர்ப்புறமாக இருக்க ற ேமாவாப்
நாட்டிலுள்ள ேநேபா மைலயன்ேமல்
ஏறு. ப றகு நீ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வாழ்வதற்காக நான் ெகாடுக்க ற, கானான்
நாட்டிைனப் பார்க்க முடியும். ௫௦ நீ
அந்த மைலமீது மரணமைடவாய். உன்
சேகாதரன் ஆேரான் ஓர் மைலமீது
மரித்து முற்ப தாக்களிடம் ேசர்ந்ததுேபால்
நீயும் உன் முற்ப தாக்களிடம் ேசருவாய்.
௫௧ ஏெனன்றால், நீங்கள் இருவரும் எனக்கு
எத ராக பாவம் ெசய்தீர்கள். நீங்கள்
காேதச ேல ேமரிபாவன் தண்ணீர் அருகல்
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இருந்தீர்கள். அது சீன் வனாந்தரத்த ேல
இருந்தது. அங்ேக, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
முன்பாக, நான் பரிசுத்தமானவர் என்று நீ
கனப்படுத்தவல்ைல. ௫௨ எனேவ, இப்ேபாது
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நான் ெகாடுக்க ற
ேதசத்ைத நீ பார்க்கலாம். ஆனால், நீ அந்த
ேதசத்த ற்குள் ெசல்லமுடியாது” என்று
கூறனார்.

௩௩

ேமாேசஜனங்கைளஆசீர்வத க்க றான்
௧ேமாேச மரிப்பதற்குமுன்பு, ேதவனுைடய

மனுஷனான அவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்த ஆசீர்வாதம்
இதுதான். ௨ேமாேச ெசான்னான்:

“சீனாயலிருந்துகர்த்தர்வந்தார்.
கர்த்தர் ேசயீரிலிருந்து அவர்களுக்கு
உதயமாகும் ஒளிேபான்று
ேதான்றனார்.

அவர் பாரான்மைலயலிருந்துஒளிவீசும்
ெவளிச்சத்ைதப் ேபான்றுஇருந்தார்.

கர்த்தர் 10,000 பரிசுத்தேராடுவந்தார்.
ேதவனின்பலமிக்கபைடவீரர்கள்அவரது
பக்கத்த ேலேயஇருந்தார்கள்.

௩ ஆம்! கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள
ேநச க்க றார்.
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அவரது பரிசுத்தமான ஜனங்கள்
அைனவரும் அவரது ைகக்குள்
இருக்கறார்கள்.

அவர்கள்அவரது காலடியல்இருந்து,அவரது
ேபாதைனையக்கற்க றார்கள்!

௪ேமாேச சட்டத்ைதெகாடுத்தான்.
அந்தப் ேபாதைனகள் எல்லாம்
யாக்ேகாபன்ஜனங்களுக்குரியது.

௫அந்தேநரத்தல்,இஸ்ரேவலின்ஜனங்களும்
அவர்களது தைலவர்களும், ஒன்று
கூடினார்கள்.

கர்த்தர் ெயஷ ரனுக்குஅரசரானார்!
ரூபனுக்கானஆசீர்வாதம்

௬ “ரூபன்வாழட்டும். அவன்சாகேவண்டாம்!
ஆனால்,அவனதுகுடும்பத்தல்ெகாஞ்சம்
ஜனங்கள்மட்டும்இருக்கட்டும்!”

யூதாவுக்கானஆசீர்வாதம்
௭ ேமாேச யூதாைவப் பற்ற இவற்ைறச்

ெசான்னான்:
“கர்த்தாேவ, யூதாவலிருந்து தைலவன்

உதவக்காகஅைழக்கும்ேபாது ேகளும்.
அவைன அவனது ஜனங்களிடம்
ெகாண்டுவாரும்.

அவைனப் பலப்படுத்தும், அவனது
பைகவர்கைள ேதாற்கடிக்கும்படி
உதவும்.”

ேலவக்கானஆசீர்வாதம்
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௮ ேமாேச ேலவையப் பற்ற இவற்ைறச்
ெசான்னான்:
“ேலவ உமதுஉண்ைமயானசீடன்.

அவன் ஊரீம் மற்றும் தும்மீைம
ைவத்தருக்க றான்.

நீர் மாசாவ ேல ேலவயன் ஜனங்கைளச்
ேசாத த்தீர்.

ேமரிபாவன் தண்ணீரிடத்த ேல அவர்கள்
உமது ஜனங்களாக இருக்க றார்கள்
என்பைதநரூப த்தீர்.

௯கர்த்தாேவ,அவர்கள்ெசாந்தக்குடும்பத்ைத
காட்டிலும்உமக்ெகன்றுமிகவும்கவனம்
ெசலுத்தனார்கள்.

அவர்களது தந்ைத மற்றும் தாையப் பற்றயும்
கவைலப்படவல்ைல.

அவர்கள் தமது சேகாதரர்கைளயும்
அைடயாளம்காணவல்ைல.

அவர்கள் தங்கள் ெசாந்தப் பள்ைளகள்
ேமலும்அக்கைறெசலுத்தவல்ைல.

ஆனால், அவர்கள் உமது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தார்கள்.

அவர்கள் உமது உடன்படிக்ைகையக்
காத்தார்கள்.

௧௦அவர்கள்உமதுவதகைளயாக்ேகாப ற்குப்
ேபாத ப்பார்கள்.

அவர்கள் உமது சட்டத்ைத இஸ்ரேவலுக்குப்
ேபாத ப்பார்கள்.

அவர்கள் உமக்கு முன்னால் நறுமண
ெபாருட்கைளஎரிப்பார்கள்.



உபாகமம்௩௩:௧௧ ccix உபாகமம்௩௩:௧௩

அவர்கள் உமது பலிபீடத்தல் தகன
பலிகைளச்ெசலுத்துவார்கள்.

௧௧ “கர்த்தாேவ, ேலவயன் உடைமகைள
ஆசீர்வதயும்.

அவன் ெசய்கன்றவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

அவைனத் தாக்குகறவர்கைள
அழித்துப்ேபாடும்!

அவனது பைகவர்கைளத் ேதாற்கடியும்
அப்ேபாது அவர்கள் மீண்டும் அவைன
தாக்கமாட்டார்கள்.”

ெபன்யமீனுக்கானஆசீர்வாதம்
௧௨ ேமாேச ெபன்யமீைனப் பற்ற இதைனச்

ெசான்னான்:

“கர்த்தர் ெபன்யமீைனேநச க்க றார்.
ெபன்யமீன் அவர் அருகல் பாதுகாப்பாக
வாழ்வான்.

கர்த்தர் எல்லா ேநரத்தலும் அவைனக்
காப்பாற்றுகறார்.

கர்த்தர்அவனதுநாட்டில்வாழ்வார்.”

ேயாேசப்புக்கானஆசீர்வாதம்
௧௩ ேமாேச ேயாேசப்ைபப் பற்ற இதைனச்

ெசான்னான்:

“கர்த்தர் ேயாேசப்பன் நாட்ைட
ஆசீர்வத க்கட்டும்.
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கர்த்தாேவ, வானத்தன் ேமலிருந்து
மைழையயும் பூமிக்குக் கீழிருந்து
நீரூற்றுகைளயும்அனுப்பும்.

௧௪ அவர்களுக்குச் சூரியன் நல்ல கனிையக்
ெகாடுக்கட்டும்.

ஒவ்ெவாரு மாதமும் அதன் நல்ல
கனிையக்ெகாடுக்கட்டும்.

௧௫குன்றுகளும், பைழைமயானமைலகளும்
அவற்றன் சறந்த கனிையத் தயார்
ெசய்யட்டும்.

௧௬ பூமி தனது ச றந்த ெபாருட்கைள
ேயாேசப்ப ற்குத்தரட்டும்.

ேயாேசப்பு தனது சேகாதரர்களிடம் இருந்து
ப ரிக்கப்பட்டான்.

எனேவ, எரியும் முட்ெசடிகளில் இருந்து
கர்த்தர் தன்னிடமுள்ள ச றந்தவற்ைற
ேயாேசப்ப ற்குக்ெகாடுக்கட்டும்.

௧௭ ேயாேசப்பு பலமுள்ள காைளையப்
ேபான்றருக்க றான்.

அவனது இரு மகன்களும் காைளயன்
ெகாம்புகைளப் ேபான்றுள்ளனர்.

அவர்கள்மற்றஜனங்கைளத்தாக்க ப்
பூமியன்கைடசவைர தள்ளுவர்!

ஆமாம், மனாேச ஆய ரக்கணக்கான
ஜனங்கைளயும்,

எப்ப ராயீம் பத்தாய ரக்கணக்கான
ஜனங்கைளயும்தள்ளியருக்க றார்கள்.”
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ெசபுேலான் மற்றும் இசக்காருக்கான
ஆசீர்வாதம்
௧௮ ேமாேச இதைனச் ெசபுேலானுக்குச்

ெசான்னான்:

“ெசபுேலான், நீ ெவளிேய ேபாகும்ேபாது
மக ழ்ச்ச யாய்இரு.

இசக்கார், நீ உன் கூடாரங்களாகய
தாபரத்தல்மக ழ்ச்ச யாய்இரு.

௧௯ அவர்கள் ஜனங்கைள தங்கள் மைலக்கு
அைழப்பார்கள்.

அவர்கள் அங்ேக நல்ல பலிகைள
ெசலுத்துவார்கள்.

அவர்கள்கடலிலிருந்துெசல்வங்கைளயும்
கடற்கைரயலிருந்துெபாக்கஷங்கைளயும்
எடுப்பார்கள்.”

காத்துக்குரியஆசீர்வாதம்
௨௦ேமாேசஇதைனச்ெசான்னார்.

“ேதவைனப் ேபாற்றுங்கள்.அவர் காத்த ற்கு
மிகுதயானநாட்ைடக்ெகாடுத்தவர்!

காத் ஒரு சங்கத்ைதப் ேபான்றவன்.
அவன்படுத்துக் காத்தருக்க றான்.
ப றகு, அவன் தாக்க மிருகத்ைதத்
துண்டுகளாகக் க ழிப்பான்.

௨௧ அவன் அவனுக்குரிய ச றந்த பகுதையத்
ேதர்ந்ெதடுக்க றான்.

அவன்அரசனின்பாகத்ைதஎடுக்க றான்.
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ஜனங்களின் தைலவர்கள் அவனிடம்
வருகறார்கள்.

கர்த்தர் ெசான்ன நல்லவற்ைற அவன்
ெசய்க றான்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் சரியானைத
அவன்ெசய்க றான்.”

தாணுக்குரியஆசீர்வாதம்
௨௨ ேமாேச தாைணப்பற்ற இதைனச்

ெசான்னான்:
“தாண்சங்கத்தன்குட்டியாகஇருக்க றான்.

அது பாசானிலிருந்து ெவளிேய
குத த்தது.”

நப்தலிக்கானஆசீர்வாதம்
௨௩ ேமாேச நப்தலிையப் பற்ற இதைனச்

ெசான்னான்:
“நப்தலி, ஏராளமான நல்லவற்ைறப்

ெபறுவாய்.
கர்த்தர் உன்ைன உண்ைமயாக
ஆசீர்வத ப்பார்.

நீ கலிேலயா ஏரி உள்ள நாட்ைடப்
ெபறுவாய்.”

ஆேசருக்கானஆசீர்வாதம்
௨௪ ேமாேச ஆேசைரப் பற்ற இதைனச்

ெசான்னான்:
“மகன்கள்அைனவரிலும்,ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாக

ஆேசர்இருக்க றான்.
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அவன் தனது சேகாதரர்களுக்கு
ப ரியமானவனாக இருக்கட்டும். அவன்
தனது கால்கைள எண்ெணயல்
கழுவட்டும்.

௨௫ உனது வாசல்கள் இரும்பாலும்
ெவண்கலத்தாலும் ெசய்யப்பட்ட
பூட்டுகைளப்ெபறட்டும்.

உனதுவாழ்நாள்முழுவதும் நீ பலத்ேதாடு
இருப்பாய்.”

ேமாேச ேதவைனப்புகழுகறான்
௨௬ “ெயஷ ரனுைடய, ேதவைனப் ேபான்றவர்

எவருமில்ைல!
ேதவன் உனக்கு உதவுவதற்காகத் தமது
மகைமேயாடு ேமகங்களின் ேமல்
சவாரி ெசய்து வானங்களின் ேமல்
வருகறார்.

௨௭ேதவன்என்ெறன்றும்வாழ்க றார்.
அவர்உனதுபாதுகாப்பானஇடம்.

ேதவனின்வல்லைமஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!
அவர்உன்ைனப்பாதுகாத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

உனது பைகவர்கள் உன் நாட்ைட வ ட்டு
வலகும்படி ேதவன்துரத்துவார்.

அவர், ‘பைகவைர அழித்துப்ேபாடு’ என்று
ெசால்லுவார்.

௨௮எனேவஇஸ்ரேவல்பாதுகாப்பல்வாழும்.
யாக்ேகாபன் ஊற்று அவர்களுக்கு
உரியதாகஇருக்கும்.
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அவர்கள் தானியமும், த ராட்ைச ரசமும்
நைறந்த நாட்ைடப்ெபறுவார்கள்.

அந்த நாடு மிகுதயான மைழையப்
ெபறும்.

௨௯இஸ்ரேவேல, நீஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.
ேவறு எந்த நாடும் உன்ைனப்
ேபான்றல்ைல.

கர்த்தர்உன்ைனக்காப்பாற்றனார்.
கர்த்தர் உனக்குப் பாதுகாப்பான
ேகடயத்ைதப் ேபான்றருக்க றார்!

கர்த்தர் பலமுள்ள வாைளப் ேபான்றும்
இருக்கறார்.

உனது பைகவர்கள் உனக்குப்
பயப்படுவார்கள்.

நீ அவர்களது பரிசுத்த இடங்கைள
மித ப்பாய்!”

௩௪
ேமாேச மரணமைடதல்
௧ ேமாேச ேநேபா மைலமீது ஏறனான்.

ேமாேச ேமாவாபலுள்ள ேயார்தான்
சமெவளியலிருந்து பஸ்காவன் உச்ச க்குச்
ெசன்றான். இது எரிேகாவலிருந்து
ேயார்தான் ஆற்றுக்கு எத ர்புறத்தல்
உள்ளது. கர்த்தர் ேமாேசக்கு கீேலயாத் முதல்
தாண்வைரயுள்ள அைனத்து நாடுகைளயும்
காட்டினார். ௨ கர்த்தர் அவனுக்கு நப்தலி,
எப்ப ராயீம், மற்றும் மனாேசயன் நாடுகள்
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எல்லாவற்ைறயும் காட்டினார். அவர்
அவனுக்கு மத்தயதைரக் கடல் வைரயுள்ள
யூதாநாடுமுழுவைதயும்காட்டினார். ௩கர்த்தர்
ேமாேசக்கு பாைலவனத்ைதயும், ேபரீச்ச
மரங்களின் நகரம் என்னும் ேசாவார் முதல்
எரிேகாவைரயுள்ள பள்ளத்தாக்ைகயும்
காட்டினார். ௪ கர்த்தர் ேமாேசய டம்,
“நான் ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு
ஆக ேயாருக்கு வாக்களித்த நாடு இதுதான்.
நான் அவர்களிடம் ெசான்ேனன் ‘நான் இந்த
நாட்ைட உங்கள் சந்தத களுக்குத் தருேவன்.
அந்த நாட்ைட நீ பார்க்கும்படி ெசய்ேவன்.
ஆனால் அங்ேக உன்னால் ேபாகமுடியாது’ ”
என்றுகூறனார்.

௫ பன்னர் கர்த்தருைடய தாசனாகய
ேமாேச ேமாவாப் நாட்டில் மரித்தான்.
கர்த்தர் ேமாேசய டம் இைவ நகழும் என்று
ெசால்லியருந்தார். ௬ கர்த்தர் ேமாேசைய
ேமாவாபல் அடக்கம் ெசய்தார். இது
ெபத்ேபேயாருக்கு எத ர்புறத்தல் உள்ள
பள்ளத்தாக்க ேல உள்ளது. ஆனால்
இன்றுவைர ேமாேசயன் கல்லைற
எங்ேக இருக்க றது என்று எவருக்கும்
ெதரியாது. ௭ ேமாேச மரணமைடயும்ேபாது
120 வயதுைடயவனாக இருந்தான். அவன்
எப்ெபாழுதும்ேபால் பலமுள்ளவனாக
இருந்தான். அவனது கண்கள் அப்ெபாழுதும்
நன்றாக இருந்தது. ௮இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்



உபாகமம்௩௪:௯ ccxvi உபாகமம்௩௪:௧௨

ேமாேசக்காக 30 நாட்கள் அழுதனர். அவர்கள்
துக்ககாலம் முடியும்வைர ேமாவாபலுள்ள
ேயார்தான்சமெவளியல்தங்கனார்கள்.
ேயாசுவா புதயதைலவனாகுதல்
௯ ேயாசுவாவன்ேமல் ேமாேச தனது

ைககைள ைவத்து அவைனப் புதய
தைலவனாக நயமித்தருந்தான். ப றகு
நூனின் மகனான ேயாசுவா ஞானத்தன்
ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டான். எனேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேயாசுவாவற்குக்
கீழ்ப்படியத் ெதாடங்கனார்கள். கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டிருந்தவற்ைற
எல்லாம்அவர்கள்ெசய்தனர்.
௧௦ இஸ்ரேவல் ேமாேசையப் ேபான்று

இன்ெனாரு தீர்க்கதரிசையப் ெபறவல்ைல.
கர்த்தர் ேமாேசைய ேநருக்கு ேநர்
ெதரிந்து ைவத்தருந்தார். ௧௧ எக ப்து
நாட்டில் அற்புதங்கைளச் ெசய்வதற்குக்
கர்த்தர் ேமாேசைய அனுப்பனார்.
பார்ேவான், அவனது அதகாரிகள் மற்றும்
எக ப்தலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும் அந்த
அற்புதங்கைளப் பார்த்தனர். ௧௨ ேமாேச
ெசய்ததுேபான்று ேவறு எந்த தீர்க்கதரிச யும்
சகல வல்லைமயும், பயங்கரமும் ெகாண்ட
ெசயல்கைளச் ெசய்யவல்ைல. அவன்
ெசய்தைத இஸ்ரேவலில் உள்ள எல்லா
ஜனங்களும்பார்த்தனர்.
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