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யாத்த ராகமம்

எக ப்தல்யாக்ேகாபன்குடும்பம்
௧ யாக்ேகாபு (இஸ்ரேவல்) தன்

மகன்கேளாடு எக ப்த ற்குப் பயணமானான்.
ஒவ்ெவாரு மகனும் தன் குடும்பத்ேதாேட
ெசன்றான். பன்வருபவர்கேளஇஸ்ரேவலின்
மகன்கள்: ௨ ரூபன், ச மிேயான், ேலவ ,
யூதா, ௩ இசக்கார், ெசபுேலான், ெபன்யமீன்,
௪ தாண், நப்தலி, காத், ஆேசர். ௫ 70
ேபர் யாக்ேகாபன் ேநரடி சந்ததயாகப்
ப றந்தவர்களாக இருந்தனர். (ேயாேசப்பு
12 மகன்களில் ஒருவன். ஆனால் அவன்
ஏற்ெகனேவஎக ப்தல்இருந்தான்.)
௬ பன்னர், ேயாேசப்பும் அவனது

சேகாதரர்களும் அத்தைலமுைறையச்
ேசர்ந்த எல்ேலாருேம மரித்துவ ட்டார்கள்.
௭ ஆனால் இஸ்ரேவலின் ஜனங்களுக்குப்
பல குழந்ைதகள் இருந்தனர். அவர்களின்
எண்ணிக்ைக ெபருக க்ெகாண்ேடயருந்தது.
இஸ்ரேவலின்ஜனங்கள்வலிைமயுைடேயாரானார்கள்.
எக ப்துநாடும்இஸ்ரேவலரால் ந ரம்ப ற்று.

இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குத்ெதால்ைல
௮ அப்ேபாது ேயாேசப்ைப அற ந்த ராத

ஒரு புதய அரசன் எக ப்ைத அரசாள
ஆரம்ப த்தான். ௯ இந்த அரசன் தம்
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ஜனங்கைள ேநாக்க , “இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கைளப் பாருங்கள்! அவர்கள்
மிக அத கமாயருக்க றார்கள்! நம்ைமக்
காட்டிலும் அவர்கள் பலம்மிக்கவர்கள்!
௧௦ இஸ்ரேவலர் பலம் ெபாருந்தயவர்களாய்
வளர்ந்துெகாண்டிருப்பைதத் தைட ெசய்ய
நாம் த ட்டங்கள் வகுக்க ேவண்டும்.
ேபார் ஏற்படுமானால், இஸ்ரேவலர் நமது
பைகவேராடு ேசர்ந்துெகாள்வதுடன்,
நம்ைமத் ேதாற்கடித்து, நம்மிடமிருந்து
தப்ப த்துக்ெகாள்ளக்கூடும்” என்றான்.
௧௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்

வாழ்க்ைகையச் ச ரமமாக்குவெதன
எக ப்தய ஜனங்கள் முடிெவடுத்து,
அவர்களிைடேய ேமற் பார்ைவயாளர்கைள
எக ப்தயர் ந யமித்தார்கள். இந்த
ேமற்பார்ைவயாளர்கள் ப த்ேதாம், ராமேசஸ்
நகரங்கைள அரசனுக்காகக்கட்டும்படியாக
இஸ்ரேவலைரக் கட்டாயப்படுத்தனர்.
தானியங்கைளயும் ப ற ெபாருட்கைளயும்
ேசர்த்து ைவப்பதற்காக அரசன்
இந்நகரங்கைளப்பயன்படுத்தனான்.
௧௨ மிகக் கடினமாக உைழக்கும்படியாக

எக ப்தயர்கள் இஸ்ரேவலைர
வற்புறுத்தனார்கள். எந்த அளவுக்கு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேவைல
ெசய்யும்ெபாருட்டுகட்டாயப்படுத்தனார்கேளா,
அந்த அளவுக்கு அவர்கள் மிகுதயாகப்
ெபருக ப் பரவனார்கள். இஸ்ரேவல்
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ஜனங்கைளக் கண்டு எக ப்தய ஜனங்கள்
அதக பயமைடந்தனர். ௧௩ எனேவ,
எக ப்தயர்கள் இஸ்ரேவலைர இன்னும்
கடினமாக உைழக்கும்படியாகக்
கட்டாயப்படுத்தனார்கள்.
௧௪ இஸ்ரேவலரின் வாழ்க்ைகைய

எக ப்தயர்கள் கடினமாக்கனார்கள்.
ெசங்கல்லும், சாந்தும் ெசய்யும்படியாக
இஸ்ரேவலைர அவர்கள் வற்புறுத்த
ேவைல வாங்கனார்கள். வயல்களிலும்
கடினமாக உைழக்கும்படியாக அவர்கைளக்
கட்டாயப்படுத்தனர். அவர்கள் ெசய்த
ஒவ்ெவாரு ேவைலயலும் கடினமாக
உைழக்குமாறு, கட்டாயப்படுத்தனார்கள்.

ேதவைனப்பன்பற்றயமருத்துவச்ச கள்
௧௫ இஸ்ரேவல் ெபண்கள் குழந்ைத

ெபறுவதற்கு உதவ ச ப்ப ராள், பூவாள்
என்ற இரண்டு எபெரய மருத்துவச்ச கள்
இருந்தனர். எக ப்தன் அரசன்
மருத்துவச்ச களிடம் ேபச , ௧௬ “எப ெரயப்
ெபண்களின் ப ரசவத்த ற்கு நீங்கள்
இருவரும் ெதாடர்ந்து உதவுங்கள்.
ெபண் குழந்ைத ப றந்தால், அக்குழந்ைத
உய ேராடிருக்கட்டும். குழந்ைத ஆணாக
இருந்தால், நீங்கள் அைதக் ெகான்றுவட
ேவண்டும்!” என்றான்.
௧௭ ஆனால் மருத்துவச்ச கள் ேதவனுக்குப்

பயப்படுக றவர்களானதால் அவர்கள்
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அரசனின் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
அவர்கள் எல்லா ஆண் குழந்ைதகைளயும்
உய ேராடுவ ட்டனர்.
௧௮ எக ப்தய அரசன் மருத்துவச்ச கைள

அைழத்து, “நீங்கள் ஏன் இைதச் ெசய்தீர்கள்?
ஆண் குழந்ைதகைள ஏன் உய ேராடு
வடுகறீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௧௯ மருத்துவச்ச கள் அரசைன

ேநாக்க , “எப ெரயப் ெபண்கள்
எக ப்தயப் ெபண்கைளக் காட்டிலும்
வலிைமயானவர்கள். நாங்கள்
உதவுவதற்குப் ேபாகும் முன்னேர
அவர்களுக்குக்குழந்ைதப றந்துவடுகன்றது”
என்றனர். ௨௦-௨௧ேதவன்மருத்துவச்ச களின்ேமல்
மக ழ்ச்ச அைடந்து அவர்களுக்கு நன்ைம
ெசய்தார். அவர்கள்தங்கள்குடும்பங்களுடன்
ெசழிப்பைடயச்ெசய்தார்.
எப ெரய ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து பல

குழந்ைதகைளப் ெபற்ெறடுத்து, வலிைம
மிகுந்ேதார் ஆயனர். ௨௨ எனேவ
பார்ேவான், தனது ெசாந்த ஜனங்களிடம்,
“எப ெரயரின் எல்லாப் ெபண்குழந்ைதகளும்
உய ேராடிருக்கட்டும், ஆனால் ஒவ்ெவாரு
ஆண் குழந்ைத ப றக்கும்ேபாதும், அதைன
ைநல் நதயல் வீசவ ட ேவண்டும்” என்று
ஆைணயட்டான்.

௨
குழந்ைதயானேமாேச
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௧ ேலவயன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு
மனிதன் ேலவயன் குடும்பத்தலிருந்த
ஒரு ெபண்ைண மணந்தான். ௨ அப்ெபண்
கருவுற்று ஒரு ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுத்தாள். தாய் அக்குழந்ைதயன்
அழைகக் கண்டு அைத மூன்று
மாதங்கள் மைறத்து ைவத்தாள். ௩ அது
ஆணாக இருந்ததால், அக்குழந்ைத
கண்டுபடிக்கப்பட்டு ெகால்லப்படுேமா என்று
தாய் பயந்தாள். மூன்று மாதங்களுக்குப்
ப றகு அவள் ஒரு கூைடையச் ெசய்து, அது
மிதக்கும்படியாக கீல் பூச , குழந்ைதைய
அக்கூைடயல் ைவத்து, நதயல் உயரமான
புற்களிைடேய கூைடைய மிதக்கவ ட்டாள்.
௪ குழந்ைதயன் சேகாதரி அங்கு நன்று
நடப்பைதக் கவனித்தாள். குழந்ைதக்கு
ந கழப்ேபாவைதப் பார்க்கவரும்பனாள்.
௫ அப்ேபாதுதான் பார்ேவானின்

மகள் குளிப்பதற்காக நத க்கு வந்தாள்.
உயர்ந்த புற்களிைடேய இருந்த கூைடைய
அவள் கண்டாள். நதயருேக அவளது
ேவைலக்காரிகள் நடந்துெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்களில் ஒருவரிடம் கூைடைய எடுத்து
வருமாறு அவள் கூறனாள். ௬ அரசனின்
மகள் கூைடையத் த றந்து அதல் ஒரு ஆண்
குழந்ைதையக் கண்டாள். அக்குழந்ைத
அழுதுெகாண்டிருந்தது. அவள் அதற்காக
மனமிரங்கனாள். அது எபெரயக்
குழந்ைதகளில் ஒன்று என்பைத அவள்
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அறந்தாள்.
௭ அங்ேக நன்றுெகாண்டிருந்த

குழந்ைதயன் சேகாதரி அரசனின்
மகைள ேநாக்க , “நான் ேபாய்
குழந்ைதக்குப் பாலூட்டுவதற்கும், அைதக்
கவனித்துக்ெகாள்வதற்கும் ஒரு எப ெரயப்
ெபண்ைணஅைழத்துவரட்டுமா?” என்றாள்.
௮ அரசனின் மகளும், “தயவு ெசய்து

அவ்வாேறெசய்” என்றாள்.
எனேவ அப்ெபண் ெசன்று, குழந்ைதயன்

தாையேயஅைழத்துவந்தாள்.
௯ அரசனின் மகள் அத்தாைய ேநாக்க ,

“குழந்ைதைய எடுத்து எனக்காக
அதற்குப் பாலூட்டு. அவைனக்
கவனித்துக்ெகாள்வதற்காக உனக்குப் பணம்
ெகாடுப்ேபன்” என்றாள்.
எனேவ, அப்ெபண் குழந்ைதைய எடுத்துச்

ெசன்று, அதைன வளர்த்தாள். ௧௦ குழந்ைத
வளர்ந்தது. ச ல காலத்த ற்குப் ப றகு,
அவள் அக்குழந்ைதைய அரசனின் மகளிடம்
ெகாடுத்தாள். அரசனின்மகள்குழந்ைதையத்
தன் ெசாந்த மகனாகேவ ஏற்றுக்ெகாண்டாள்.
அக்குழந்ைதைய தண்ணீரிலிருந்து
எடுத்ததால் அவனுக்கு ேமாேச என்று
ெபயரிட்டாள்.

ேமாேச தன்ஜனங்களுக்குஉதவுதல்
௧௧ ேமாேச வளர்ந்து, ெபரியவனானான்.

அவனது ெசாந்த ஜனங்களாகய
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எப ெரயர்கள் கடினமாக உைழப்பதற்கு
வற்புறுத்தப்படுவைதக் கண்டான். ஒரு நாள்
ஒரு எப ெரய மனிதைன, எக ப்தய மனிதன்
ஒருவன் அடித்துக்ெகாண்டிருப்பைதக்
கண்டான். ௧௨ ேமாேச சுற்றலும் ேநாக்க ,
யாரும் தன்ைனக் கவனிக்கவல்ைல
என்பைதக் கண்டான். பன் ேமாேச,
எக ப்தயைனக் ெகான்று, அவைன
மண்ணில்புைதத்தான்.
௧௩ மறுநாள் இரண்டு எபெரய

மனிதர்கள் ஒருவேராெடாருவர்
சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்டிருப்பைதயும்,
அவர்களில் ஒருவன் ெசய்தது
தவறாயருப்பைதயும் ேமாேச பார்த்தான்.
ேமாேசஅம்மனிதைனேநாக்க , “நீ ஏன்உனது
அயலாைனஅடிக்க றாய்?” என்றுேகட்டான்.
௧௪ அம்மனிதன் அதற்குப் பதலாக,

“எங்களுக்கு அதகாரியாகவும்,
நயாயாத பதயாகவும் இருக்கும்படியாக
உன்னிடம் யாராவது கூறனார்களா? நீ
எக ப்தயைன ேநற்று ெகான்றதுேபால
என்ைனயும் ெகால்லப் ேபாக றாயா?”
என்றான்.
இைதக் ேகட்டு ேமாேசஅஞ்சனான். ேமாேச

தனக்குள், “நான் ெசய்தைத எல்ேலாரும்
இப்ேபாது அற ந்தருக்க றார்கள்” என்று
நைனத்துக்ெகாண்டான்.
௧௫ ேமாேச ெசய்தைதக் குற த்து பார்ேவான்

ேகள்வப்பட்டு, அவன் ேமாேசையக்
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ெகால்ல முடிவு ெசய்தான். ஆனால்
பார்ேவானிடமிருந்து ேமாேச தப்ப ஓடி,
மீதயான்ேதசத்த ற்குச்ெசன்றான்.
மீதயானில் ேமாேச
மீதயானின் ஒரு கணற்றருேக ேமாேச

நன்றான். ௧௬ ஏழு ெபண்கைளப் ெபற்ற ஒரு
ஆசாரியன் மீதயானில் இருந்தான். அப்
ெபண்கள் வந்து தம்முைடய தந்ைதயன்
ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் காட்டும்படிக்கு
கணற்றல் இருந்து தண்ணீர் இைறத்து
ெதாட்டிகைள ந ரப்ப க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௧௭ ஆனால் அங்கருந்த சல ேமய்ப்பர்கள்
அப்ெபண்கைளத் துரத்த , அவர்கள் தண்ணீர்
இைறக்க முடியாதபடி ெசய்தனர். ேமாேச
அப்ெபண்களுக்கு உதவ , அவர்களின்
ஆடுகளுக்குதண்ணீர்ெகாடுத்தான்.
௧௮ பன் அப்ெபண்கள் தங்கள்

தந்ைதயாகய ெரகுேவலிடம் ெசன்றனர்.
அவர்கள் தந்ைத அவர்களிடம், “இன்று
சீக்க ரமாக வந்துவ ட்டீர்கேள!” என்று
ேகட்டான்.
௧௯அப்ெபண்கள், “ேமய்ப்பர்கள் எங்கைளத்

துரத்தவ ட முயன்றதால் ஒரு எக ப்தய
மனிதன் எங்களுக்கு உதவனான். அவன்
எங்களுக்கும் எங்கள் ஆடுகளுக்கும்
தண்ணீர் ெகாடுத்தான்” என்று பதல்
ெசான்னார்கள்.
௨௦எனேவ,ெரகுேவல்அவனதுெபண்கைள

ேநாக்க , “அம்மனிதன் எங்ேக? ஏன் அவைன
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வ ட்டு வந்தீர்கள்? அவைன அைழயுங்கள்,
அவன்நம்ேமாடு சாப்ப டட்டும்” என்றான்.
௨௧ ேமாேச அம்மனிதேனாடு தங்குவதல்

மக ழ்ச்ச யைடந்தான். ெரகுேவல்,
தனது மகளாகய ச ப்ேபாராைள
ேமாேசக்குத் தருமணம் ெசய்து ைவத்தான்.
௨௨ ச ப்ேபாராள் கர்ப்பவதயாக , ஒரு
மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். ேமாேச
அவனுக்குக் ெகர்ேசாம் என்று ேபரிட்டான்.
தனக்குச் ெசாந்தமில்லாத நாட்டில்
அந்நயனாக இருந்தைமயால் ேமாேச
அவனுக்குஇப்ெபயைரைவத்தான்.

இஸ்ரேவலுக்கு உதவ ேதவன் முடிவு
ெசய்தல்

௨௩ நீண்டகாலம் கழிந்தது. எக ப்தன்
மன்னன் மரித்தான். ஆனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளா கடினமாக உைழப்பதற்கு
ெதாடர்ந்து வற்புறுத்தப்பட்டனர். உதவக்காக
அவர்கள் அழுதார்கள். ௨௪ ேதவன்
அவர்கள் ெஜபத்ைதக் ேகட்டார். ஆப ரகாம்,
ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆக ேயாேராடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய அவர் நைனவுகூர்ந்தார்.
௨௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைடந்த
துயரங்கைளத் ேதவன் கண்டார். வைரவல்
அவர்களுக்கு உதவ ேவண்டும் என்பைத
தீர்மானித்தார்.
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௩
எரியும் புதர்
௧ேமாேசயன்மாமன்எத்த ேரா என்ற
ெபயருைடயவன் ஆவான். (எத்த ேரா

மீதயானில் ஆசாரியனாக இருந்தான்)
எத்த ேராவன் ஆடுகைள ேமாேச கவனித்து
வந்தான். ஒரு நாள், ேமாேச ஆடுகைளப்
பாைலவனத்தன் ேமற்குத் தைசக்கு
அைழத்துச் ெசன்றான். ேமாேச ஓேரப்
(சீனாய்) எனப்படும் ேதவனின் மைலக்குப்
ேபானான். ௨ ேமாேச மைலயன்ேமல், ஒரு
எரியும் புதரில் கர்த்தருைடய தூதைனக்
கண்டான். அதுபன்வருமாறுந கழ்ந்தது:
அழியாதபடி எரிந்துெகாண்டிருந்த ஒரு

புதைர ேமாேச கண்டான். ௩ ேமாேச
புதரின் அருேக ெசன்று, அழியாதபடி அது
எவ்வாறு எரிக றது என்பைதப் பார்ப்பதற்குத்
தீர்மானித்தான்.
௪ புதைரப் பார்ப்பதற்கு ேமாேச

வந்துெகாண்டிருப்பைதக் கர்த்தர் கண்டார்.
எனேவ, ேதவன் புதரிலிருந்து, “ேமாேச,
ேமாேச!” என்றுகூப்ப ட்டார்.
ேமாேச, “நான் இங்ேக இருக்க ேறன்”

என்றான்.
௫ அப்ேபாது கர்த்தர், “பக்கத்தல்

ெநருங்காேத. உனது ெசருப்புகைளக்
கழற்று. நீ பரிசுத்த பூமியல் நன்று
ெகாண்டிருக்க றாய். ௬ நான் உனது முற்ப
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தாக்களின் ேதவன். நான் ஆப ரகாமின்
ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும், யாக்ேகாபன்
ேதவனாகவும்இருக்க ேறன்” என்றார்.
ேதவைனப் பார்ப்பதற்குப் பயந்ததால்

ேமாேசமுகத்ைதமூடிக்ெகாண்டான்.
௭ அப்ேபாது கர்த்தர், “எக ப்தல் என்

ஜனங்கள் படுகன்ற ெதால்ைலகைள
நான் கண்ேடன். எக ப்தயர்கள்
அவர்கைளத் துன்புறுத்தும்ேபாது,
அவர்களிடும் கூக் குரைல நான்
ேகட்ேடன். அவர்கள் படும் ேவதைனைய
நான் அற ேவன். ௮ நான் இப்ேபாது
இறங்க ப்ேபாய், எக ப்தயரிடமிருந்து என்
ஜனங்கைள மீட்ேபன். அந்நாட்டிலிருந்து
ெதால்ைலகளில்லாமல் சுதந்த ரமாக
வாழத்தக்க ஒரு நல்ல நாட்டிற்கு அவர்கைள
அைழத்துச் ெசல்ேவன்.* அந்நாடு
நல்ல ெபாருட்களால் ந ரம்பயதாகும்.
கானானியர், ஏத்தயர், எேமாரியர், ெபரிச யர்,
ஏவயர், எபூசயர் ேபான்ற ஜனங்கள்
அந்நாட்டில் வாழ்க றார்கள். ௯ நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் கூக் குரைலக்
ேகட்ேடன். எக ப்தயர்கள் அவர்கள்
வாழ்க்ைகையக் கடினமாக்கயைதயும்
கண்ேடன். ௧௦ நான், உன்ைன இப்ேபாது
பார்ேவானிடம் அனுப்புக ேறன். நீ ேபாய்
எனது ஜனங்களாகய இஸ்ரேவலைர

* ௩:௮: நல்ல...ெசல்ேவன் எழுத்தன் ப ராகாரமாக “ஒரு
வஸ்தாரமானநலம்” எனப்ெபாருள்படும்.
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எக ப்தலிருந்து ெவளிேய வழிநடத்து!”
என்றார்.
௧௧ ஆனால் ேமாேச ேதவனிடம், “நான்

ெபரிய மனிதன் அல்ல, நான் எவ்வாறு
பார்ேவானிடம் ேபாய், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
வழிநடத்தக்கூடும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௨ ேதவன், “நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன்.

எனேவ நீ இைதச் ெசய்ய முடியும். நான்
உன்ைனஅனுப்புக ேறன் என்பதற்கு இதுேவ
சான்றாகும்! ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து
வழிநடத்தய ப றகு, நீ வந்து இம்மைலயன்
ேமல்என்ைனத்ெதாழுவாய்!” என்றார்.
௧௩ அப்ேபாது ேமாேச ேதவைன ேநாக்க ,

“நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ெசன்று,
‘உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவன் என்ைன
அனுப்பனார்’ என்று கூறனால், அவர்கள்,
‘அவரது ெபயெரன்ன?’ என்று ேகட்டால், நான்
என்னெசால்லட்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௪ அப்ேபாது ேதவன் ேமாேசைய

ேநாக்க , “அவர்களிடம் ‘இருக்கறவராக
இருக்க ேறன்’ என்று கூற ேவண்டும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீ ேபாகும்ேபாது,
‘இருக்க ேறன்’ என்பவர் என்ைன உங்களிடம்
அனுப்பனார், என்று ெசான்னார் என்று
ெசால்” என்றார். ௧௫ ேமாேசய டம் ேதவன்
மீண்டும், “இஸ்ரேவலர்களிடம், நீ ெசால்ல
ேவண்டியது இதுதான்: ‘உங்களுைடய
முற்ப தாக்களின் ேதவனும், ஆப ரகாமின்
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ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும், யாக்ேகாபன்
ேதவனுமானவர் ேயேகாவா என்பவர் ஆவார்.
என் ெபயரும் எப்ெபாழுதும் ேயேகாவா
ஆகும். அப்ெபயரில்தான் தைலமுைற
தைலமுைறயாக ஜனங்கள் என்ைன
அறவார்கள். ேயேகாவா என்ைனஉங்களிடம்
அனுப்பனார்’ என்று ஜனங்களிடம் ெசால்”
என்றார்.
௧௬ ேமலும் கர்த்தர், “ேபாய் ஜனங்களின்

மூப்பர்கைள (தைலவர்கைள) ஒருமித்துக்
கூடி வரச் ெசய்து அவர்களுக்கு, ‘உங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ேயேகாவா,
எனக்குத் தரிசனமளித்தார். ஆப ரகாம்,
ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு, ஆகேயாரின் ேதவன்
என்னிடம் ேபசனார். கர்த்தர், நான்
உங்கைள நைனவுகூர்ந்து, எக ப்தல்
உங்களுக்கு நடந்தைதயும் கண்ேடன்.
௧௭ எக ப்தல் நீங்கள் அனுபவக்கும்
துன்பங்களிலிருந்து உங்கைள வடுவக்க
முடிவு ெசய்ேதன். இப்ேபாது கானானியர்,
ஏத்தயர், எேமாரியர், ெபரிச யர், ஏவயர்,
எபூசயர்ேபான்றெவவ்ேவறுஜனங்களுக்குச்
ெசாந்தமான ேதசத்த ற்கு உங்கைள
அைழத்துச் ெசல்ேவன். பல நல்ல
ெபாருட்களால் ந ரம்பய ேதசத்த ற்கு
உங்கைள வழிநடத்துேவன்’ என்று
ெசான்னார்” என்றுெசால்.
௧௮ “மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) உனக்குச்

ெசவ ெகாடுப்பார்கள். பன்னர்
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நீயும், அவர்களும் எக ப்தய அரசனிடம்
ெசல்லுங்கள். நீ அரசனிடம், ‘எப ெரய
ஜனங்களின் ேதவனாகய ேயேகாவா
எங்களிடம் பாைலவனத்தல் மூன்று நாட்கள்
பயணப்படும்படியாகக் கூறனார். எங்கள்
ேதவனாகய ேயேகாவாவுக்கு நாங்கள்
அங்கு பலி ெசலுத்தேவண்டும்’ என்று
ெசால்லுங்கள்.
௧௯ “ஆனால் எக ப்தய அரசன் உங்கைளப்

ேபாக அனுமதக்கமாட்டான் என்பைத
அற ேவன். மிகப் ெபரிய ஒரு வல்லைம
மட்டுேம உங்கைள அனுப்ப அவைனக்
கட்டாயப்படுத்தும். ௨௦ ஆைகயால்
எனது மிகுந்த வல்லைமைய எக ப்துக்கு
எத ராகப் பயன்படுத்துேவன். அந்த
ேதசத்தல் வயக்கும்படியான காரியங்கள்
ந கழும்படி ெசய்ேவன். நான் இைதச்
ெசய்தப றகு, அவன் உங்கைளப் ேபாக
அனுமத ப்பான். ௨௧இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்
எக ப்தய ஜனங்கள் இரக்கம்ெகாள்ளும்படி
ெசய்ேவன். எக ப்ைதவ ட்டுப்புறப்படும்ேபாது,
உங்கள் ஜனங்களுக்கு எக ப்தயர்கள் பல
ெவகுமத கைளக்ெகாடுப்பார்கள்.
௨௨ “எல்லா எப ெரய ெபண்களும் தங்கள்

அண்ைட வீடுகளிலும், தங்கள் வீடுகளிலும்
வச க்கும் எக ப்தய ெபண்களிடம்
பரிசுகைளக்ேகட்கேவண்டும். அந்தஎக ப்தய
ெபண்கள் அவர்களுக்குப் பரிசுகைளக்
ெகாடுப்பார்கள். உன் ஜனங்கள் ெபான்,
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ெவள்ளி, வைலமத ப்புள்ள ஆைடகள்
ஆகயவற்ைறப் பரிசாகப் ெபறுவார்கள். பன்
நீங்கள் எக ப்ைத வ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது,
உங்கள் குழந்ைதகளுக்கு அப்பரிசுகைள
அணிவ ப்பீர்கள். இவ்வைகயல் நீங்கள்
எக ப்து ேதசத்தன் ெசல்வத்ைத எடுத்துச்
ெசல்வீர்கள்” என்றார்.

௪
ேமாேசக்குஅைடயாளம்
௧ அப்ேபாது ேமாேச ேதவைன ேநாக்க ,

“நீர் என்ைன அனுப்பனீர் என்று
கூறும்ெபாழுது, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
என்ைன நம்பமாட்டார்கள். அவர்கள்,
‘ேதவன் (ேயேகாவா) உனக்குக் காட்ச யளிக்க
வல்ைல’ என்பார்கள்” என்றான்.
௨ ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க , “உன்

ைகயல்இருப்பதுஎன்ன?” என்றுேகட்டார்.
ேமாேச, “இதுஎனதுைகத்தடி” என்றான்.
௩ அப்ேபாது ேதவன், “உனது ைகத்தடிைய

தைரயல்ேபாடு” என்றார்.
ேமாேச,தனதுைகத்தடிையநலத்தன்ேமல்

ேபாட்டான். அது பாம்பாக மாற ற்று. ேமாேச
அதற்குப் பயந்து அங்கருந்து ஓடினான்.
௪ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “ைகைய நீட்டி,
பாம்பன்வாைலப்ப டி” என்றார்.
எனேவ ேமாேச ைகைய நீட்டிப் பாம்பன்

வாைலப்ப டித்தான். ேமாேசஅவ்வாறுெசய்த
ேபாது, பாம்பு மீண்டும் ைகத்தடியாய ற்று.
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௫ அப்ேபாது, ேதவன், “உனது ைகத் தடிைய
இவ்வாறு பயன்படுத்து. அப்ேபாது நீ உனது
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய ஆப ரகாமின்
ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும், யாக்ேகாபன்
ேதவனுமாகயகர்த்தைரக்கண்டாய்என்பைத
ஜனங்கள்நம்புவார்கள்” என்றார்.
௬ பன் கர்த்தர், “உனக்கு மற்ெறாரு

அைடயாளத்ைதயும் தருேவன். உனது
ைகையஅங்கக்குள்நுைழ” என்றார்.
எனேவ ேமாேச தன் அங்கக்குள்

ைகைய நுைழத்தான். ேமாேச
அங்கயலிருந்து ைகைய எடுத்தேபாது,
அது மாற ப்ேபாயருந்தது. ைக முழுவதும்
உைறந்த பனிையப் ேபான்ற ெவள்ைளப்
புள்ளிகளால்ந ரம்பயருந்தது.
௭ அப்ேபாது ேதவன், “உனது ைகைய

அங்கக்குள்மீண்டும்நுைழ” என்றார். ேமாேச
அவ்வாேறஅங்க க்குள்ைகையநுைழத்தான்.
பன் ேமாேச ைகைய ெவளிேய எடுத்தேபாது
அவனது ைக முன்பருந்தைதப்ேபாலேவ
நன்றாகஇருந்தது.
௮ அப்ேபாது ேதவன், “நீ உனது

ைகத்தடிையப் பயன்படுத்தும்ேபாது
ஒருேவைள ஜனங்கள் உன்ைன
நம்பாவ ட்டாலும், இந்த அைடயாளத்ைதக்
காட்டும்ேபாது, அவர்கள் உன்ைன
நம்புவார்கள் ௯ இந்த இரண்டு
காரியங்கைளக் காண்பத்து, அவர்கள்
உன்ைன நம்ப மறுத்தால், நீ ைநல்
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நதயலிருந்து ெகாஞ்சம் தண்ணீைர அள்ளி,
அதைனத் தைரயல்ஊற்று. அது நலத்ைதத்
ெதாட்டதும்இரத்தமாக மாறும்” என்றார்.
௧௦ ஆனால் ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்க ,

“கர்த்தாேவ, நான் உமக்கு உண்ைமையச்
ெசால்க ேறன் நான் ேதர்ந்த ேபச்சாளன்
அல்ல. நான் ச றப்பாக எப்ேபாதும்
ேபச யதல்ைல. இப்ேபாது உம்மிடம்
ேபச ய ப றகும்கூட, நான் ச றந்த
ேபச்சாளனாக மாறவல்ைல. நான்
ந தானமாகப் ேபசுக ேறன் என்பதும், ச றந்த
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்தாதத க்குவாய்
உைடயவன் என்பதும் உமக்கு ெதரியும்”
என்றுகூறனான்.
௧௧ அப்ேபாது கர்த்தர் அவைன ேநாக்க ,

“யார் மனிதனின் வாைய உண்டாக்கனார்?
யாரால் மனிதைனச் ெசவ டனாகவும்,
ஊைமயாகவும் ெசய்யமுடியும்? யார்
ஒருவைனக் குருடனாக்கக் கூடும்? யார்
ஒருவனுக்குப் பார்ைவ தரமுடியும்?
இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய வல்லவர் நாேன.
நான் ேயேகாவா. ௧௨ எனேவ நீ ேபா! நீ
ேபசும்ேபாது நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன்.
நீ ெசால்லேவண்டிய வார்த்ைதகைள நான்
உனக்குத்தருேவன்” என்றார்.
௧௩ ஆனால் ேமாேச, “எனது கர்த்தாேவ,

ேவறு யாைரயாவது அனுப்புமாறு
உம்மிடம் ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன், என்ைன
அனுப்பேவண்டாம்” என்றான்.
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௧௪ அப்ேபாது ேமாேசயன்ேமல் கர்த்தர்
ேகாபம் ெகாண்டு, “நல்லது! உனக்கு
உதவயாக நான் ஒருவைனத் தருேவன்.
ேலவயனாகய உனது சேகாதரன்ஆேராைன
நான் பயன்படுத்துேவன். அவன் ேதர்ந்த
ேபச்சாளன். அவன் உன்ைனப் பார்க்க
வந்துெகாண்டிருக்க றான். அவன்உன்ைனப்
பார்த்து சந்ேதாஷப்படுவான். ௧௫ அவன்
உன்ேனாடுகூட பார்ேவானிடம் வருவான்.
நீ கூற ேவண்டியைத உனக்குச் ெசால்ேவன்.
நீஅைதஆேரானுக்குச்ெசால். பார்ேவானிடம்
ேபச ேவண்டிய தகுந்த வார்த்ைதகைள
ஆேரான் ெதரிந்துெகாள்வான். ௧௬உனக்காக
ஆேரான் ஜனங்களிடமும் ேபசுவான். நீ ஒரு
ேபரரசைனப் ேபாலிருப்பாய், உனக்குரிய
ேபச்சாளனாக அவன்இருப்பான்.* ௧௭எனேவ
ேபா. உனது ைகத்தடிையயும் எடுத்துச்ெசல்.
நான் உன்ேனாடிருக்க ேறன் என்பைத
ஜனங்களுக்குக் காட்டுவதற்கு உனது
ைகத்தடிையயும், ப ற அற்புதங்கைளயும்
பயன்படுத்து” என்றார்.
ேமாேச எக ப்துக்குத்தரும்ப வருதல்
௧௮ அப்ேபாது ேமாேச தன் மாமனாகய

எத்த ேராவ டம் தரும்ப ப்ேபானான். ேமாேச
எத்த ேராைவ ேநாக்க , “நான் எக ப்துக்குத்
தரும்ப ப்ேபாக அனுமத ெகாடும். எனது

* ௪:௧௬: நீ ஒரு...இருப்பான் எழுத்தன் ப ராகாரமாக,
“அவன் உன் வாயாக இருப்பான், நீ அவனுைடய
ேதவனாயருப்பாய்” எனப்ெபாருள்படும்



யாத்த ராகமம்௪:௧௯ xix யாத்த ராகமம்௪:௨௩

ஜனங்கள் இன்னும் உய ேராடிருக்க றார்களா
என்றுபார்க்கேவண்டும்” என்றான்.
எத்த ேரா ேமாேசைய ேநாக்க , “நீ

சமாதானத்ேதாடு ேபாய்வா” என்றான்.
௧௯ ேமாேச இன்னும் மீதயானில்

இருக்கும்ேபாேத, ேதவன் ேமாேசைய
ேநாக்க , “இப்ேபாது நீ எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப்
ேபாவதற்குப் ெபாருத்தமான ேவைள.
உன்ைனக் ெகால்ல வரும்பய மனிதர்கள்
மரித்து ேபாய்வ ட்டனர்” என்றார்.
௨௦ எனேவ ேமாேச, தன் மைனவையயும்,

குழந்ைதகைளயும் கழுைதயன்ேமல்
ஏற்ற க்ெகாண்டு, எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப்
ேபானான். ேதவனின்வல்லைமையப்
ெபற்றருந்த தனது ைகத்தடிையயும் ேமாேச
எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௨௧ ேமாேச எக ப்ைத ேநாக்க ப் ப ரயாணம்

ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது, ேதவன்
அவேனாடு ேபசனார். அவர், “நீ
பார்ேவாேனாடு ேபசும்ேபாது, உனக்கு நான்
அளித்துள்ள வல்லைமயனால் எல்லா
அற்புதங்கைளயும் ெசய்து காட்ட ேவண்டும்
என்பைத ஞாபகத்தல் ைவத்துக்ெகாள்.
ஆனால் பார்ேவான் மிகவும் ப டிவாதமாக
இருக்கும்படியாகச் ெசய்ேவன். ஜனங்கைளப்
ேபாகும்படியாக அவன் அனுமதக்கமாட்டான்.
௨௨ அப்ேபாது நீ பார்ேவாைனப் பார்த்து,
‘இஸ்ரேவல் எனது முதற்ேபறான மகன்.
௨௩ என் மகன் களம்ப ப் ேபாய் என்ைனத்
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ெதாழுதுெகாள்ளவடு என்று உனக்குக்
கூறுக ேறன்! இஸ்ரேவல் ேபாவதற்கு நீ
அனுமத அளிக்க மறுத்தால், நான் உனது
முதற்ேபறான மகைனக் ெகால்ேவன், என்று
கர்த்தர் ெசால்க றார்’ என்றுெசால்” என்றார்.

ேமாேசயன் மகன் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படுதல்
௨௪ எக ப்த ற்குச் ெசல்லும் வழியல்

இரைவக் கழிப்பதற்காக ேமாேச ஓரிடத்தல்
தங்கனான். கர்த்தர் அவ்வ டத்தல்
ேமாேசையச் சந்த த்து அவைனக்
ெகால்ல முயன்றார்.† ௨௫ ஆனால்
ச ப்ேபாராள் கூர்ைமயான கல்லினால்
ெசய்யப்பட்டக் கத்தயனால் தனது மகனின்
நுனித்ேதாைல அறுத்ெதடுத்து, நுனித்
ேதாலினால் ேமாேசயன் பாதங்கைளத்
ெதாட்டு, “நீர் எனக்கு இரத்த சம்பந்தமான
கணவன்” என்றாள். ௨௬ மகனுக்கு
அவேள வருத்தேசதனம் ெசய்யும்படியாக
ேநரிட்டதால் ச ப்ேபாராள் இவ்வாறு
கூறனாள். எனேவ ேதவன் ேமாேசைய
மன்னித்துஅவைனக்ெகால்லாமல்வ ட்டார்.

ேதவனின் முன்னிைலயல் ேமாேசயும்
ஆேரானும்

† ௪:௨௪: அவைனக்ெகால்லமுயன்றார்அல்லது “அவைன
வருத்தேசதனம் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று வரும்பனார்” என
ெசால்லலாம்.
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௨௭கர்த்தர் ஆேராேனாடு ேபசனார். கர்த்தர்
அவனிடம், “பாைலவனத்தல் ெசன்று
ேமாேசையப் பார்” என்றார். எனேவ
ஆேரான் ெசன்று, ேதவனின் மைலயல்
ேமாேசையச் சந்த த்தான். ஆேரான்
ேமாேசையக் கண்டு, அவைனமுத்தமிட்டான்.
௨௮ ேதவன் அவைன அனுப்பனார் என்பைத
நரூப ப்பதற்காக அவன் ெசய்யேவண்டிய
காரியங்கைளயும்அற்புதங்கைளயும்குறத்து
ேமாேச ஆேரானுக்குச் ெசான்னான். ேதவன்
அவனுக்குச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும்
ேமாேசஆேரானுக்குக்கூறனான்.

௨௯ ேமாேசயும் ஆேரானும் ெசன்று
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் மூப்பர்கைள
(தைலவர்கைள) ஒன்றாகக் கூட்டினார்கள்.
௩௦ அப்ேபாது ஆேரான் ஜனங்களிடம்
கர்த்தர் ேமாேசய டம் கூறய எல்லாக்
காரியங்கைளயும் கூறனான். எல்லா
ஜனங்களும் பார்க்கும்படியாக
அைடயாளங்கைளச் ெசய்து காட்டினான்.
௩௧ ேதவன் ேமாேசைய அனுப்பனார்
என்பைத ஜனங்கள் நம்பனார்கள். ேதவன்
அவர்களின் துன்பங்கைளக் கண்டார்
எனவும், அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக
அவன் வந்துள்ளான் என்பைதயும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அறந்தார்கள்.
எனேவ அவர்கள் தைலகுனிந்து ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
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௫
பார்ேவானின் முன்ேன ேமாேசயும்

ஆேரானும்
௧ ேமாேசயும் ஆேரானும் ஜனங்களிடம்

ேபச ய ப றகு, பார்ேவானிடம் ெசன்றனர்.
அவர்கள், “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தர், ‘பாைலவனத்தல் ேபாய்
பண்டிைக ெகாண்டாடி என்ைன
ெகௗரவப்படுத்துவதற்கு என் ஜனங்கைள
நீ ேபாகவடு’ என்றுகூறுகறார்” என்றனர்.
௨ ஆனால் பார்ேவான், “யார் உங்கள்

கர்த்தர்? நான் ஏன் அவருக்குக்
கீழ்ப்படியேவண்டும்? இஸ்ரேவலைர
நான் ஏன் ேபாக அனுமதக்கேவண்டும்?
இந்த கர்த்தர் யாெரன்று கூட எனக்குத்
ெதரியாது. நான் இஸ்ரேவலைரப் ேபாக
அனுமதக்கமாட்ேடன்” என்றான்.
௩ அப்ேபாது ஆேரானும் ேமாேசயும்,

“எப ெரய ஜனங்களின் ேதவன் எங்களுடன்
ேபசனார். பாைலவனத்தல் மூன்று
நாட்கள் பயணம் ெசல்வதற்கு எங்கைள
அனுமதக்குமாறு நாங்கள் உன்ைன
ேவண்டுக ேறாம். அங்குஎங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குப் பலி ெசலுத்துேவாம். இைத
நாங்கள் ெசய்யவல்ைலெயன்றால்,
அவர் ேகாபங்ெகாண்டு ேநாய் அல்லது
யுத்தத்தனால் நாங்கள் அழியும்படியாகச்
ெசய்வார்” என்றனர்.
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௪ ஆனால் பார்ேவான் அவர்கைள
ேநாக்க , “ேமாேசேய, ஆேராேன, நீங்கள்
ேவைல ெசய்க றவர்கைளத் ெதாந்தரவு
ெசய்க றீர்கள். அவர்கள் அவர்களது
ேவைலையச் ெசய்யட்டும். உங்கள்
ேவைலைய நீங்கள் கவனியுங்கள்.
௫ ஏராளமான ேவைலயாட்கள் உள்ளார்கள்.
தம் ேவைலகைளச் ெசய்யாதபடி நீங்கள்
அவர்கைளதடுக்க றீர்கள்” என்றான்.

பார்ேவான்ஜனங்கைளத்தண்டித்தல்
௬ அேத நாளில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

இன்னும் கடினமாக உைழக்கும்படியாக
பார்ேவான் ஒரு கட்டைளய ட்டான்.
அடிைமகளின் ேமற்பார்ைவயாளர்களிடமும்
எப ெரயர்கைளக் கண்காணிப் பவர்களிடமும்
பார்ேவான், ௭ “ஜனங்களுக்கு எப்ேபாதும்
நீங்கள் ைவக்ேகாைல ெகாடுத்து வந்தீர்கள்.
அவர்கள் அைதப் பயன்படுத்த ச் ெசங்கல்
ெசய்தார்கள். ஆனால் இப்ேபாது ெசங்கல்
ெசய்வதற்குத் ேதைவயான ைவக்ேகாைல
அவர்கேள ேசகரித்து வரும்படி கூறுங்கள்.
௮ ஆனால் முன்னால் ெசய்தபடிேய, அேத
எண்ணிக்ைக ெசங்கற்கைள தனமும்
அவர்கள் ெசய்யேவண்டும். அவர்கள்
ேசாம்ேபற களாகவ ட்டனர், எனேவ தான்
தங்கைள அனுப்பும்படியாக அவர்கள்
என்ைனக் ேகட்க றார்கள். அவர்கள்
ெசய்வதற்குப் ேபாத ய ேவைல இல்ைல.
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எனேவதான் அவர்கள் தங்கள் ேதவனுக்குப்
பலிகள் ெசலுத்தேவண்டுெமன என்ைனக்
ேகட்க றார்கள். ௯ எனேவ இந்த மனிதர்கள்
கடினமாக ேவைலெசய்யும்படிச்ெசய்யுங்கள்.
அவர்கைளச் சுறுசுறுப்பாக ைவத்தருங்கள்.
அப்ேபாது அவர்களுக்கு ேமாேசயன்
ெபாய்கைள நம்புவதற்குப் ேபாத ய
ேநரமிராது” என்றான்.
௧௦ எனேவ இஸ்ரேவலரின்

எக ப்தய எஜமானர்களும், எப ெரய
ேமற்பார்ைவயாளர்களும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் ெசன்று, “ெசங்கற்கள்
ெசய்ய உங்களுக்கு ைவக்ேகால்
தரமுடியாெதன பார்ேவான் முடிவு
ெசய்துள்ளார். ௧௧ நீங்கள் ேபாய் உங்களுக்கு
ேவண்டிய ைவக்ேகாைலக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ஆனால் முன்னால்
ெசய்தபடிேய எண்ணிக்ைககளில் ஒன்றும்
குைறக்கப்படுவதல்ைல” என்றார்கள்.
௧௨ ைவக்ேகாைலக் ெகாண்டு

வருவதற்காக ஜனங்கள் எக ப்தன்
எல்லா இடங்களுக்கும் ெசன்றார்கள்.
௧௩ ேமற்பார்ைவயாளர்கள் ஜனங்கைள
இன்னும் கடினமாக ேவைலவாங்கனார்கள்.
முன்னால் ெசய்த எண்ணிக்ைக
அளவுக்கு ெசங்கற்கைளச் ெசய்யும்படி
வற்புறுத்தனார்கள். ௧௪ இஸ்ரேவலரின்
எக ப்தய எஜமானர்கள், எப ெரய
ேமற்பார்ைவயாளர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து
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ஜனங்கள் ெசய்த ேவைலக்கு அவர்கைளப்
ெபாறுப்பாளர்கள் ஆக்கனார்கள்.
இஸ்ரேவலரின் எக ப்தய எஜமானர்கள்,
எப ெரய ேமற்பார்ைவயாளர்கைள
அடித்து அவர்களிடம், “முன்னால் ெசய்த
எண்ணிக்ைகயளவு ெசங்கற்கைள ஏன்
நீங்கள் ெசய்யவல்ைல? முன்பு அதைனச்
ெசய்ய முடிந்தெதன்றால், இப்ேபாதும்
உங்களால் அைதச் ெசய்யக் கூடும்!”
என்றார்கள்.
௧௫அப்ேபாதுஎப ெரயேமற்பார்ைவயாளர்கள்

பார்ேவானிடம் ெசன்று: “நாங்கள் உமது
ஊழியர்கள். ஏன் எங்கைள இவ்வாறு
நடத்துகறீர்? ௧௬ எங்களுக்கு நீர் ைவக்ேகால்
தரவல்ைல. ஆனால் முன்பு ெசய்த
எண்ணிக்ைகயளவுக்கு ெசங்கற்கைள
இப்ேபாதும் ெசய்யும்படியாகக் கூறுகறீர்.
இப்ேபாது எங்கள் எஜமானர்கள் எங்கைள
அடிக்க றார்கள். இவ்வாறு உங்கள்
ஜனங்கள்ெசய்வதுதவறானது” என்றுகுைற
கூறனார்கள்.
௧௭ பார்ேவான், “நீங்கள் ேசாம்ேபற கள்,

உங்களுக்கு ேவைலெசய்ய வருப்பமில்ைல.
அதனால் தான் உங்கைள அனுப்பும்படி
நீங்கள் என்ைனக் ேகட்க றீர்கள். நீங்கள்
இங்கருந்து ேபாய், கர்த்தருக்கு பலிெசலுத்த
வரும்புக றீர்கள். ௧௮ இப்ேபாது ேவைல
ெசய்யத் தரும்ப ேபாங்கள்! உங்களுக்கு
ைவக்ேகால் தரமாட்ேடாம். ஆனால்
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முன்பு ெசய்த எண்ணிக்ைக அளவுக்கு
ெசங்கற்கைள நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டும்!”
என்றுபதலளித்தான்.
௧௯ தங்களுக்கத் ெதால்ைல ேநர்ந்தைத

எப ெரய ேமற்பார்ைவயாளர்கள்
கண்டுெகாண்டார்கள். கடந்த காலத்த்தல்
ெசய்த எண்ணிக்ைக அளவுக்கு
ெசங்கற்கைளச் ெசய்யமுடியாது என்று
அவர்கள்அற ந்தருந்தார்கள்.
௨௦ பார்ேவாைனச் சந்த த்துத்

தரும்ப க்ெகாண்டிருந்த வழியல்
ேமாேசயும், ஆேரானும் அவர்களுக்காகக்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௨௧ அவர்கள்
ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் ேநாக்க ,
“நம்ைமப் ேபாகவடும்படியாக பார்ேவாைனக்
ேகட்டபடியால் நீங்கள் ெபரிய தவறு
ெசய்துவ ட்டீர்கள். பார்ேவானும், அவரது
ஆட்சயாளர்களும் எங்கைள ெவறுக்கும்படிச்
ெசய்ததால் கர்த்தர் உங்கைளத் தண்டிப்பார்.
எங்கைளக் ெகால்வதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு
தருணத்ைதஅளித்தருக்க றீர்கள்” என்றனர்.

ேமாேச ேதவனிடம்முைறயடுதல்
௨௨ ேமாேச கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்து,

“ஆண்டவேர, உமது ஜனங்களுக்கு ஏன்
இந்தக் ெகாடுைமயான காரியத்ைதச்
ெசய்தீர்? ஏன் என்ைன இங்கு அனுப்பனீர்?
௨௩ நான் பார்ேவானிடம் ேபாய் நீர்
கூறும்படியாகச் ெசான்னவற்ைறக்
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கூறேனன். அப்ேபாதலிருந்து அவன்
ஜனங்கைளக் ேகவலமாக நடத்துகறான்.
அவர்களுக்கு உதவுவதற்கு நீர் எைதயும்
ெசய்யவல்ைல!” என்றான்.

௬
௧ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“நான் பார்ேவானுக்குச் ெசய்யப்ேபாவைத
நீ இப்ேபாது காண்பாய். அவனுக்கு எத ராக
என் மகா வல்லைமையப் பயன்படுத்துேவன்.
அவன் என் ஜனங்கைளப் ேபாகவடுவான்.
அவர்கைள அனுப்ப மிக்க ஆயத்தத்ேதாடு
இருப்பான். அவர்கள் ேபாகும்படியாக அவன்
கட்டாயப்படுத்துவான்” என்றார்.
௨ பன், ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“நாேன கர்த்தர். ௩ நான் ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபுக்கு தரிசனமாேனன். அவர்கள்
என்ைன எல்ஷடாய் (சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவன்) என்றுஅைழத்தார்கள். அவர்களுக்கு
ேயேகாவா (கர்த்தர்) என்னும் எனது ெபயர்
ெதரிந்தருக்கவல்ைல. ௪நான்அவர்கேளாடு
ஒரு உடன்படிக்ைக ெசய்ேதன். கானான்
ேதசத்ைத அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்ேதன். அவர்கள் அத்ேதசத்தல்
வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் அது அவர்களின்
ெசாந்த ேதசமல்ல. ௫ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் படும் ெதால்ைலகைள நான்
இப்ேபாது அறக ேறன். அவர்கள் எக ப்தல்
அடிைமகளாக இருப்பைதயும் நான்
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அறக ேறன், எனது உடன்படிக்ைகைய
நைனவுகூருக ேறன். ௬ எனேவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள ேநாக்க , ‘நாேன கர்த்தர்.
நான் உங்கைள மீட்ேபன். நான் உங்கைள
வடுவப்ேபன். எக ப்தயர்களுக்கு நீங்கள்
அடிைமகளாக இருக்கமாட்டீர்கள். எனது
ெபரிய வல்லைமையப் பயன்படுத்த ,
எக ப்தயருக்குப் பயங்கரமான தண்டைன
அளிப்ேபன். பன், உங்கைள மீட்ேபன்.
௭ நீங்கள் எனது ஜனங்களாயருப்பீர்கள்,
நான் உங்கள் ேதவனாக இருப்ேபன்.
நான் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்,
நான் உங்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்ேடன்
என்பைத அறவீர்கள். ௮ ஆப ரகாம்,
ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆக ேயாருக்கு ஒரு
ெபரிய வாக்குத்தத்தம் பண்ணேனன்.
அவர்களுக்கு ஒரு வேசஷமான ேதசத்ைத
அளிப்பதாக வாக்களித்ேதன். எனேவ
உங்கைள அத்ேதசத்த ற்கு வழிநடத்துேவன்.
உங்களுக்கு அத்ேதசத்ைதத் தருேவன், அது
உங்களுைடயதாகஇருக்கும். நாேன கர்த்தர்!’
என்றுகூறயதாகச்ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௯ ேமாேச இதைன இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்குக் கூறனான். ஆனால்
ஜனங்கள் அதற்குச் ெசவ சாய்க்கவைல.
அவர்கள் மிகக் கடினமாக உைழத்ததால்
ேமாேசய டம் ெபாறுைமயழந்து
காணப்பட்டார்கள்.
௧௦ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,
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௧௧ “பார்ேவானிடம் ேபாய் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள தனது ேதசத்தலிருந்து
ேபாகவடும்படியாகக்கூறு” என்றார்.
௧௨ ஆனால் ேமாேச, “இஸ்ரேவல்

ஜனங்கேள எனக்குச் ெசவ சாய்க்க
மறுக்க றார்கள்! எனேவ பார்ேவானும்
நான் ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டான். நான்
ேபச த றைமயல்லாதவன்” என்று பதல்
கூறனான்.
௧௩ ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசேயாடும்,

ஆேராேனாடும் ேபசனார். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமும், பார்ேவானிடமும் ெசன்று
ேபசுமாறு அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டார்.
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள வழிநடத்துமாறும் அவர்களுக்கு
ேதவன்கட்டைளய ட்டார்.

இஸ்ரேவலின்சலகுடும்பங்கள்
௧௪ இஸ்ரேவல் குடும்பத் தைலவர்களில்

சலருைடய ெபயர்கள் இங்குத்
தரப்படுகன்றன:

இஸ்ரேவலின் முதல் மகன் ரூபனுக்கு
நான்கு மகன்கள். அவர்கள் ஆேனாக்கு,
பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீஆக ேயார்.

௧௫ ச மிேயானின் மகன்கள் எமுேவல்,
யாமின், ஓகாத், யாகீன், ேசாகார்,
சவுல் ஆக ேயார். (சவுல் கானானிய
ெபண்ணின்மகன்.)
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௧௬ ேலவ 137 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி ஆக ேயார்
ேலவயன்ஜனங்கள்.

௧௭ ெகர்ேசானுக்கு, லிப்னீ, ச ேமயீ என்னும்
இரண்டுமகன்கள்இருந்தனர்.

௧௮ ேகாகாத் 133 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
ேகாகாத்தன் ஜனங்கள் அம்ராம்,
இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசேயல்
ஆக ேயார்.

௧௯ ெமராரியன் ஜனங்கள் மேகலியும்,
மூசயுமாவர்.

இந்தக் குடும்பங்கள் அைனத்தும்
இஸ்ரேவலின் மகன் ேலவயலிருந்து
வந்தைவ.

௨௦ அம்ராம் 137 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
அவன் தன் தந்ைதயன் சேகாதரியாக ய
ேயாெகேபத்ைத மணந்தான். அம்ராமும்
ேயாெகேபத்தும், ஆேராைனயும்
ேமாேசையயும்ெபற்றனர்.

௨௧ ேகாராகு, ெநப்ேபக், ச த்ரி ஆக ேயார்
இத்ேசயாரின்மகன்கள்.

௨௨ மீசேவல், எல்சாபான், ச த்ரி ஆக ேயார்
ஊச ேயலின்மகன்கள்.

௨௩ எலிசபாைள ஆேரான் மணந்தான்.
(எலிசபா அம்மினதாபன் மகளும்,
நகேசானின் சேகாதரியுமாவாள்.) ஆேரானும்
எலிசபாளும் நாதாப், அபயூ, எெலயாசார்,
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இத்தாமார்ஆக ேயாைரப்ெபற்றனர்.
௨௪ ஆசீர், எல்க்கானா, அபயாசாப்
ஆக ேயார் ேகாராகன் ஜனங்களும்
ேகாராக யரின் முற்ப தாக்களும்
ஆவார்கள்.

௨௫ ஆேரானின் மகனாகய எெலயாசார்
பூத்தேயலின் மகள் ஒருத்தைய
மணந்தான். அவள் பெனகாைசப்
ெபற்ெறடுத்தாள்.

இந்த ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
இஸ்ரேவலின் மகனாகய ேலவயன்
குடும்பத்தனராவார்கள்.
௨௬ ஆேரானும் ேமாேசயும், இந்த

ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்தனர். அவர்களிடம்
ேதவன் ேபச , “குழுக்களாக என் ஜனங்கைள
வழிநடத்து” என்றார். ௨௭ ஆேரானும்,
ேமாேசயும் எக ப்து மன்னன் பார்ேவானிடம்
ேபசனார்கள். எக ப்தலிருந்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேபாவதற்கு அனுமதக்கும்படி
அவர்கள்பார்ேவானிடம்கூறனார்கள்.

ேமாேசையேதவன்மீண்டும்அைழத்தல்
௨௮ எக ப்தல் ேதவன் ேமாேசய டம்

ேபசனார். ௨௯ அவர், “நாேன கர்த்தர்.
நான் உன்னிடம் கூறுகன்றவற்ைற எக ப்து
அரசனிடம்ெசால்” என்றார்.
௩௦ ஆனால் ேமாேச, “நான் ேபச

த றைமயல்லாதவன். அரசன்



யாத்த ராகமம் ௭:௧ xxxii யாத்த ராகமம் ௭:௫

எனக்குச் ெசவ சாய்க்கமாட்டான்” என்று
பதலளித்தான்.

௭
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “நான் உன்ேனாடு

இருப்ேபன். பார்ேவானுக்கு நீ ஒரு
ேபரரசைனப் ேபால் ேதான்றுவாய். ஆேரான்
உனக்காகப் ேபசுக றவனாய் இருப்பான்.
௨ நான் உனக்குக் கட்டைளயடுகற
எல்லாவற்ைறயும் ஆேரானுக்குச் ெசால்.
நான் ெசால்லும் காரியங்கைள அவன்
அரசனுக்குச் ெசால்வான். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்இத்ேதசத்ைத வ ட்டுச் ெசல்வதற்கு
பார்ேவான் அனுமத ப்பான். ௩ ஆனால்
பார்ேவான் ப டிவாதமாக இருக்கும்படி
நான் ெசய்ேவன். நீங்கள் ெசால்லுகற
காரியங்களுக்கு அவன் கீழ்ப்படியமாட்டான்.
நான் யாெரன்பைத நரூப ப்பதற்காக
எக ப்தல் அேநக அற்புதங்கைளயும்
அைடயாளங்கைளயும் ெசய்ேவன். ஆனால்
உங்களுக்கு ெசவெகாடுக்க மறுப்பான்.
௪ ப றகு நான் எக ப்ைத அத கமாகத்
தண்டிப்ேபன். என் ஜனங்கைளயும்
ெவளிேய ெகாண்டு வருேவன். ௫அப்ேபாது
எக ப்து ஜனங்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவார்கள். அதன்பன் அவர்கள்
ேதசத்தலிருந்து என் ஜனங்கைள வழி
நடத்துேவன்” என்றார்.
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௬ கர்த்தரின் கட்டைளகளுக்கு ேமாேசயும்
ஆேரானும் கீழ்ப்படிந்தனர். ௭ பார்ேவானிடம்
ேபசும்ேபாது, ேமாேச 80 வயதுள்ளவனாகவும்
ஆேரான் 83வயதுள்ளவனாகவும்இருந்தனர்.

ேமாேசயன்ைகத்தடி பாம்பாக மாறுதல்
௮ கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும்,

௯ “பார்ேவான் உங்கள் வல்லைமைய
நரூப த்துக் காட்டச் ெசால்வான்.
உங்களிடம் ஒரு அற்புதத்ைதச் ெசய்ய
ேவண்டுெமன பார்ேவான் ேகட்பான்.
ஆேரானின் ைகத்தடிைய நலத்தல்
வீசும்படியாகச் ெசால். பார்ேவான்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,ைகத்தடி
ஒருபாம்பாக மாறும்” என்றார்.
௧௦ எனேவ ேமாேசயும், ஆேரானும்

பார்ேவானிடம் ேபாய், கர்த்தர் ெசான்னபடிேய
ெசய்தார்கள். ஆேரான் அவனது
ைகத்தடிையக் கீேழ எற ந்தான்.
பார்ேவானும் அவனது அதகாரிகளும்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகய ேலேய, ைகத்தடி
பாம்பாக மாற ற்று.
௧௧எனேவ,அரசன்தன்நாட்டுԔஞானிகளுக்கும்,

மந்த ரவாத களுக்கும்ெசால்லியனுப்பனான்.
அம்மனிதர்களும் அவர்களது
உபாயங்கைளப் பயன்படுத்த ஆேரான்
ெசய்தவாேற ெசய்தனர். ௧௨ அவர்களும்
தங்கள் ைகத்தடிகைள நலத்தன்
ேமல் எற ந்தேபாது, அக்ைகத்தடிகள்
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பாம்புகளாயன, ஆனால் ஆேரானின்
ைகத்தடிேயா அவற்ைறத் தன்றது.
௧௩ பார்ேவானின் இருதயம் கடினமாக ,
இப்ேபாதும் ஜனங்கைளப் ேபாக வ ட
மறுத்துவ ட்டான். கர்த்தர் நடக்குெமனக்
கூறயபடிேய இது ந கழ்ந்தது. ேமாேசயும்
ஆேரானும் கூறுவைதக் ேகட்க அரசன்
மறுத்தான்.

தண்ணீர்இரத்தமாகுதல்
௧௪ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “பார்ேவான்

ப டிவாதமாக இருக்க றான். பார்ேவான்
ஜனங்கைள அனுப்ப மறுக்க றான்.
௧௫ காைலயல் பார்ேவான் நத க்குப்
ேபாவான். ைநல் நதயனருேக
பாம்பாக மாறன உனது ைகத்தடிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு அவனிடம் ேபா.
௧௬ அவனிடம் இைதக் கூறு: ‘எப ெரய
ஜனங்களின் ேதவனாகய கர்த்தர் என்ைன
உன்னிடம் அனுப்பனார். பாைலவனத்தல்
அவரது ஜனங்கள் ெசன்று ெதாழுதுெகாள்ள
அனுப்புஎன்றுஉன்னிடம்கூறுமாறுஎனக்குக்
கர்த்தர் ெசான்னார். இதுவைரக்கும்நீகர்த்தர்
கூறயவற்றற்கு ெசவ சாய்க்கவல்ைல.
௧௭எனேவ,அவேரகர்த்தர்என்பைதஉனக்குக்
காட்டுவதற்காக சல காரியங்கைளச்
ெசய்வதாகக் கர்த்தர் ெசால்க றார். எனது
ைகயலிருக்கும் இந்தக் ைகத்தடியால்
ைநல் நதயன் தண்ணீைர அடிப்ேபன். நத
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இரத்தமாக மாறும். ௧௮ நதயன் மீன்கள்
ெசத்துப்ேபாகும், நதயலிருந்து துர் நாற்றம்
வீச ஆரம்ப க்கும். அப்ேபாது நதயன்
தண்ணீைர எக ப்தயர்கள் பருகமுடியாது’ ”
என்றுகூறனார்.
௧௯கர்த்தர்ேமாேசையேநாக்க , “ஆேரானின்

ைகயலுள்ள ைகத்தடிைய நத கள்,
கால்வாய்கள், ஏரிகள், தண்ணீர் ேதங்க
ந ற்கும் இடங்கள் அைனத்தன் ேமலாகவும்
நீட்டும்படியாக ஆேரானுக்குக் கூறு, அவன்
அவ்வாறு ெசய்தவுடன் தண்ணீெரல்லாம்
இரத்தமாகும். மரத்தாலும் கல்லாலுமாகய
ஜாடிகளில் ந ரப்ப யருக்கும் தண்ணீர்
உட்பட, எல்லா இடங்களிலுள்ள தண்ணீரும்
இரத்தமாக மாறும்” என்றார்.
௨௦ ஆைகயால் ேமாேசயும் ஆேரானும்

கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய ெசய்தார்கள்.
ஆேரான் ைகத்தடிைய உயர்த்த ைநல்
நதயன் தண்ணீைர பார்ேவான்முன்பாகவும்
அவனது அதகாரிகள் முன்பாகவும்
அடித்தான். நதயன் தண்ணீர் முழுவதும்
இரத்தமாய ற்று. ௨௧ நதயன் மீன்கள்
இறந்தன. நத நாற்றெமடுத்தது. நதயன்
தண்ணீைர எக ப்தயர்கள் பருக முடியா
மலாய ற்று. எக ப்தல் எல்லா இடங்களிலும்
இரத்தம்காணப்பட்டது.
௨௨ எக ப்தய மந்த ரவாத களும்

தங்கள் உபாயங்கைளப் பயன்படுத்த
இைதேய ெசய்தார்கள். எனினும்,
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பார்ேவான் ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
ெசவ சாய்க்க மறுத்தான். இது கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய நடந்தது. ௨௩ ேமாேசயும்,
ஆேரானும் ெசய்தவற்ைறப் பார்ேவான்
ெபாருட்படுத்தவல்ைல. பார்ேவான்
மறுபுறமாகத் தரும்ப வீட்டிற்குள்ெசன்றான்.
௨௪ நதயலிருந்து தண்ணீைர

எக ப்தயர்கள் பருக முடியாமற்ேபாய ற்று.
எனேவ, அவர்கள் நதையச் சுற்றலும்
குடிப்பதற்குரிய தண்ணீைரப் ெபறுவதற்காக
கணறுகைளத்ேதாண்டினர்.
தவைளகள்
௨௫ைநல் நதைய கர்த்தர் மாற்றய பன்னர்

ஏழுநாட்கள்கழிந்தன.

௮
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“பார்ேவானிடம் ேபாய், ‘எனது ஜனங்கள்
என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்ள ெசல்வதற்கு
அனுமதெகாடு! ௨ எனது ஜனங்கள்
ேபாக நீ அனுமதக்காவ ட்டால், நான்
எக ப்ைதத் தவைளகளால் ந ரப்புேவன்.
௩ ைநல் நத தவைளகளால் ந ரம்பும்,
அைவ நதைய வ ட்டு ெவளிேயற
உங்கள் வீடுகளுக்குள் நுைழயும். அந்தத்
தவைளகள் உங்கள் படுக்ைகயைறகளிலும்,
படுக்ைககளிலும் இருக்கும். உங்கள்
அதகாரிகளின் வீடுகளிலும், உங்கள்
சைமயல் அடுப்புகளிலும் தண்ணீர்
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ஜாடிகளிலும் இருக்கும். ௪ தவைளகள்
உன் மீதும், உன் ஜனங்கள் மீதும், உன்
அதகாரிகள் மீதும் இருக்கும்’ என்று கர்த்தர்
ெசால்க றார்” என்றுெசால்லுமாறுகூறனார்.
௫ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“கால்வாய்கள், நத கள், ஏரிகள்
ஆகயவற்றன் மீது அவனது ைகத்தடிையப்
ப டிக்குமாறு ஆேரானுக்குக் கூறு, அப்ேபாது
எக ப்து ேதசெமங்கும் தவைளகள் ெவளியல்
வந்துேசரும்” என்றார்.
௬ எனேவ ஆேரான் எக ப்தன் தண்ணீர்

நைலகள் அைனத்தன்மீதும் தனது
ைகையத் தூக்கனான். தவைளகள்
தண்ணீரிலிருந்துெவளிேயறவரஆரம்ப த்து
எக ப்துேதசெமங்கும்நைறந்தன.
௭ மந்த ரவாத களும் அேத காரியத்ைதச்

ெசய்வதற்குத் தங்கள் உபாயங்கைளப்
பயன்படுத்தனர். எனேவ, இன்னும்
அதகமானதவைளகள்எக ப்துேதசத்த ற்குள்
வந்தன!
௮பார்ேவான்ேமாேசையயும்,ஆேராைனயும்

அைழத்து, “என்னிடமிருந்தும், எனது
ஜனங்களிடமிருந்தும் தவைளகைள
அப்புறப்படுத்தும்படியாக கர்த்தைர
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள், நான் கர்த்தருக்குப்
பலிகைளச் ெசலுத்துவதற்கு ஜனங்கைளப்
ேபாகஅனுமத ப்ேபன்” என்றான்.
௯ ேமாேச பார்ேவாைன ேநாக்க ,

“தவைளகைளஎப்ேபாதுஅப்புறப்படுத்தலாெமன்பைத
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எனக்குக் கூறு. நான் உனக்காகவும்
உனது ஜனங்களுக்காவும் உனது
அதகாரிகளுக்காகவும்ேவண்டிக்ெகாள்ேவன்.
அப்ேபாது தவைளகள் உங்கைளயும் உங்கள்
வீடுகைளயயும் வ ட்டுச்ெசல்லும், நதயல்
மட்டுேமஅைவவாழும். எப்ேபாது தவைளகள்
ேபாக ேவண்டுெமன நீ வரும்புக றாய்?”
என்றான்.
௧௦பார்ேவான், “நாைளக்கு” என்றான்.
ேமாேச, “நீெசால்வதுேபால்நடக்கும். இதன்

மூலமாக எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரப்
ேபால ேவேற ேதவன் இல்ைல என்பைத
நீ அறவாய். ௧௧ தவைளகள் உன்ைனயும்,
உன் வீட்ைடயும், உன் அதகாரிகைளயும்,
உன் ஜனங்கைளயும் வ ட்டுநீங்கும். ஆற்றல்
மட்டுேம தவைளகள்தங்கும்” என்றான்.
௧௨ ேமாேசயும், ஆேரானும்

பார்ேவானிடமிருந்து ெசன்றனர்.
பார்ேவானுக்கு எத ராகக் கர்த்தர் அனுப்பய
தவைளகைளக் குறத்து ேமாேச அவைர
ேநாக்க ெஜபம் ெசய்தான். ௧௩ ேமாேச
ேகட்டபடிேய கர்த்தர் ெசய்தார். வீடுகளிலும்,
ெவளிகளிலும், வயல்களிலும் இருந்த
தவைளகள்ெசத்துப்ேபாயன. ௧௪தவைளகள்
குவயலாக ேசர்க்கப்பட்டன. அைவ
அழுகப்ேபானதால், நாெடங்கும் துர்நாற்றம்
வீசயது. ௧௫ தவைளகளின் ெதால்ைல
இல்லாதைதக் கண்ட பார்ேவான் ேமலும்
ப டிவாதம் ெகாண்டான். ேமாேசயும்
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ஆேரானும் ேகட்டுக்ெகாண்டைத பார்ேவான்
ெசய்யவல்ைல. கர்த்தர் கூறயபடிேய இது
நடந்தது.

ேபன்கள்
௧௬ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“ஆேரானிடம் அவனது தடிைய உயர்த்த ,
பூமியன் மீதுள்ள தூசைய அடிக்கும்படிகூறு,
அப்ேபாது எக ப்து ேதசத்தன் எல்லா
இடங்களிலும் தூசெயல்லாம் ேபன்களாகும்”
என்றார்.
௧௭ அவர்கள் அவ்வாேற ெசய்தார்கள்.

ஆேரான் அவனது ைகயலுள்ள தடிைய
உயர்த்த , பூமியன் மீதுள்ள தூசயல்
அடித்தான். எக ப்து முழுவதுமிருந்த தூச
ேபன்களாயற்று. மிருகங்களின் மீதும்,
ஜனங்களின்மீதும்அைவபுகுந்தன.
௧௮ மந்த ரவாத களும் தங்கள்

உபாயங்கைளப் பயன்படுத்த அவ்வாேற
ெசய்யமுயன்றனர். தூசயலிருந்து ேபன்கள்
வரும்படியாகச் ெசய்ய மந்த ரவாத களால்
முடியவல்ைல. ேபன்கள் மிருகங்களின்
மீதும், ஜனங்களின் மீதும் தங்கன.
௧௯ ேதவனின் வல்லைமயால் இவ்வாறு
ந கழ்ந்தது என்று மந்த ரவாத கள்
பார்ேவானுக்குக் கூறனார்கள். ஆனால்
பார்ேவான் தன் மனைதக் கடினமாக்க
அவர்கள் கூறயைதக் ேகட்க மறுத்தான்.
கர்த்தர்கூறயபடிேயஇதுநடந்தது.
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ஈக்கள்
௨௦கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “காைலயல்

எழுந்து பார்ேவானிடம் ேபா. பார்ேவான்
நத க்குப் ேபாவான். அவனிடம், ‘எனது
ஜனங்கள்ேபாய்,என்ைனத்ெதாழுதுெகாள்ள
அனுமத . ௨௧ எனது ஜனங்கைளப் ேபாக
அனுமதக்காவ ட்டால் ஈக்கள் உங்கள்
வீட்டிற்குள்ளும், உன்மீதும், உன்அதகாரிகள்
மீதும் மிகுதயாய் வரும், உன் ேதசெமங்கும்
ஈக்கள் ந ரம்பயருக்கும்! ௨௨ எக ப்தய
ஜனகங்களுக்கு ெசய்ததுேபால, நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் ெசய்யமாட்ேடன்.
என் ஜனங்கள் வாழும் ேகாேசனில் ஈக்கள்
இராது. இதன் மூலம் இந்த ஜனங்களின்
கர்த்தர் நான் என்பைத நீ அறவாய்.
௨௩ எனேவ நாைளக்கு எனது ஜனங்கைள
உன் ஜனங்கைளக் காட்டிலும் ேவறுவதமாக
நடத்துேவன். அதுேவ எனது அைடயாளமாக
அைமயும்’ என்றுகூறு” என்றார்.
௨௪ ப றகு கர்த்தர் தான் ெசான்னபடிேய

ெசய்து காட்டினார். மிகுதயான ஈக்கள்
எக ப்து ேதசெமங்கும் பார்ேவான்
வீட்டினுள்ளும் அவன் அதகாரிகளின்
வீட்டினுள்ளும் ந ரம்பயருந்தன. ஈக்கள்
ேதசத்ைத அழித்துக்ெகாண்டிருந்தன.
௨௫ எனேவ பார்ேவான் ேமாேசக்கும்,
ஆேரானுக்கும் ெசால்லியனுப்பனான்.
பார்ேவான் அவர்கைள ேநாக்க , “இந்தத்
ேதசத்த ேலேய உங்கள் ேதவனுக்குப்
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பலிகைளக்ெகாடுங்கள்” என்றான்.
௨௬ ஆனால் ேமாேச, “அவ்வாறு

ெசய்வது சரியாக இருக்காது. எங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பலியடுவதற்காக
மிருகங்கைளக் ெகால்வது ெகாடிய காரியம்
என்று எக ப்தயர்கள் நைனக்கறார்கள்.
இைத நாங்கள் இங்குச் ெசய்தால் எக ப்தயர்
எங்கைளக் கண்டு, எங்கள் மீது கற்கைள
வீச க் ெகான்றுவடுவார்கள். ௨௭ மூன்று
நாட்கள் பாைலவனத்தற்குப் ேபாய் எங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பலி ெசலுத்த
அனுமதக்கவும். நாங்கள் ெசய்யும்படியாகக்
கர்த்தர்கூறயதும்இதுதான்” என்றான்.
௨௮ அதற்குப் பார்ேவான்,

“பாைலவனத்தற்கு நீங்கள் ேபாய் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு பலிகைளச்
ெசலுத்துவதற்கு உங்கைள அனுமத ப்ேபன்.
ஆனால் ெவகு தூரம் பயணம் ெசய்யக்
கூடாது. இப்ேபாது ேபாய் எனக்காக ெஜபம்
ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௯ ேமாேச, “பார், நான் ேபாய்

உன்னிடமிருந்தும்,உன்ஜனங்களிடமிருந்தும்,
உன் அதகாரிகளிடமிருந்தும்,
ஈக்கைள நீக்குவதற்காக கர்த்தைரக்
ேகட்டுக்ெகாள்ேவன். ஆனால் கர்த்தருக்கு
ஜனங்கள் பலி ெசலுத்துவைத நீ தடுக்கக்
கூடாது” என்றான்.
௩௦ பன் ேமாேச பார்ேவானிடமிருந்து

ெசன்று கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான்.
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௩௧ ேமாேச ேகட்டபடிேய கர்த்தர் ெசய்தார்.
பார்ேவான், அவன் அதகாரிகள்,
ஜனங்கள் ஆக ேயாரிடமிருந்தும் ஈக்கைள
அகற்றனார். எல்லா ஈக்களும் அகன்றன.
௩௨ ஆனால் பார்ேவான் மீண்டும் ப டிவாதம்
மிகுந்தவனாய் ஜனங்கைளப் ேபாக
அனுமதக்கவல்ைல.

௯
மிருகங்களின்ேமல் ேநாய்
௧ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“பார்ேவானிடம் ேபாய் அவைனப் பார்த்து,
‘எப ெரய ஜனங்களின் ேதவனாகய
கர்த்தர்: என்ைனத் ெதாழுதுக்ெகாள்ளும்படி
என் ஜனங்கைளப் ேபாக அனுமத !
௨ நீ வ டாப்ப டியாக அவர்கைள
அனுப்ப மறுத்தால், ௩ உனது பண்ைண
மிருகங்களுக்கு எத ராக கர்த்தர் தமது
வல்லைமையப் பயன்படுத்துவார். ஒரு
ெகாடிய ேநாயால் உனது குதைரகள்,
கழுைதகள், ஒட்டகங்கள், பசுக்கள், ஆடுகள்,
ஆகயைவ பாத க்கப்படும்படியாகக் கர்த்தர்
ெசய்வார். ௪ எக ப்தயரின் மிருகங்களுக்கும்,
இஸ்ரேவலரின் மிருகங்களுக்கும் கர்த்தர்
வ த்தயாசம் காட்டுவார். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் மிருகங்கள் எதுவும் சாகாது.
௫ இது நடப்பதற்குரிய காலத்ைத கர்த்தர்
குற த்துவ ட்டார். நாைள இதைன
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இத்ேதசத்தல் கர்த்தர் நைறேவற்றுவார்
என்றுெசால்க றார்’ என்றுெசால்” என்றார்.
௬ மறுநாள் காைலயல் எக ப்தன்

பண்ைண மிருகங்கள் அைனத்தும் மடிந்தன.
ஆனால் இஸ்ரேவலருக்குரிய மிருகங்கள்
எதுவும் மரிக்கவல்ைல. ௭ இஸ்ரேவலரின்
மிருகங்களில் ஏேதனும் மரித்தருக்க றதா
என்று பார்ப்பதற்குப் பார்ேவான் ஆட்கைள
அனுப்பனான். இஸ்ரேவலரின் மிருகங்கள்
எதுவும் மரிக்கவல்ைல என்று பார்ேவான்
அறந்தும்ப டிவாதமாகேவஇருந்தான். அவன்
ஜனங்கைளப் ேபாகஅனுமதக்கவல்ைல.

ெகாப்புளங்கள்
௮ கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்

ேநாக்க , “உைலயலுள்ள சாம்பைல உங்கள்
ைககளில்அள்ளிக்ெகாள்ளுங்கள். ேமாேச, நீ
பார்ேவானுக்கு முன்பாக உன் ைககளிலுள்ள
சாம்பைலக் காற்றல் வீசு. ௯ எக ப்து ேதசம்
முழுவதும் இச்சாம்பல் பரவ தூளாக இது
மாறும். அந்தத்தூள்ஒருமனிதன்மீேதா,ஒரு
மிருகத்தன்மீேதா பட்டவுடன் ேதாலின் மீது
ெகாப்புளங்கள்ஏற்படும்” என்றார்.
௧௦ எனேவ ேமாேசயும், ஆேரானும்

ஒரு உைலயலிருந்து சாம்பைல
அள்ளிக்ெகாண்டனர். பன் அவர்கள்
ேபாய் பார்ேவானுக்கு முன்ேன நன்று,
ேமாேச சாம்பைலக் காற்றல் தூவனான்.
ஜனங்களின் மீதும், மிருகங்களின் மீதும்
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ெகாப்புளங்கள் ேதான்றன. ௧௧ ேமாேச
இவ்வாறு ெசய்வைத மந்த ரவாத களால்
தடுத்து நறுத்த முடியவல்ைல. ஏெனனில்
மந்த ரவாத களின் மீதும் ெகாப்பளங்கள்
ேதான்றயருந்தன. எக ப்து ேதசெமங்கும்
இவ்வாறு ந கழ்ந்தது. ௧௨ஆனால் பார்ேவான்
ப டிவாதமாக இருக்கும்படி கர்த்தர் ெசய்தார்.
எனேவ ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
ெசவ சாய்க்க, பார்ேவான் வரும்பவல்ைல.
கர்த்தர்கூறயவாேறஇதுநடந்தது.

கல்மைழகாற்று
௧௩ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

“காைலயல் எழுந்து பார்ேவானிடம்
ேபா. எப ெரய ஜனங்களின் ேதவனாகய
கர்த்தர், ‘எனது ஜனங்கள் என்ைனத்
ெதாழுதுக்ெகாள்வதற்குப் ேபாக அனுமத
ெகாடு! ௧௪ நீ அவ்வாறு ெசய்யாவ ட்டால்
எனது முழு சக்தையயும் உனக்கும், உனது
அதகாரிகளுக்கும், உனது ஜனங்களுக்கும்
எத ராக அனுப்புேவன். அப்ேபாது
என்ைனப் ேபான்ற ேதவன் இவ்வுலகல்
எவரும் இல்ைல என்பைத நீ அறவாய்.
௧௫ என் வல்லைமையப் பயன்படுத்த
ஒரு ேநாைய ஏற்படுத்த அதனால்
உன்ைனயும், உனதுஜனங்களைனவைரயும்
பூமிய ேலேய இராதபடி அழிக்கமுடியும்.
௧௬ஆனால் என் வல்லைமைய உங்களுக்குக்
காட்டுவதற்காகேவ உங்கைள இங்கு
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ைவத்தருக்க ேறன். அப்ேபாது
உலகெமங்குமுள்ள ஜனங்கள் என்ைனக்
குறத்து அறந்துக்ெகாள்வார்கள்! ௧௭ எனது
ஜனங்களுக்கு எத ராகேவ நீ இன்னும்
இருக்கறாய். அவர்கைள வடுதைல
ெசய்வதற்கு நீ அனுமதக்கவல்ைல.
௧௮ எனேவ நாைளக்கு இேத ேநரத்தல்,
ஒரு ெகாடிய கல்மைழ காற்ைற வீசச்
ெசய்ேவன். எக ப்து ேதசத்தல் இன்றுவைர
அைதப் ேபான்ற புயல்காற்று வீசயேத
இல்ைல. ௧௯ இப்ேபாேத உனது
மிருகங்கைள ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தல்
ேசர்த்துவடு. வயல்களில் காணப்படும்
உனக்குரிய ெபாருள் எது வாயனும் அைதப்
பாதுகாப்பான இடத்தல் ேசர்த்துவடு.
ஏெனனில் வயலில் இருக்கும் எந்த
மனிதனாயனும் சரி, மிருகமாயனும்
சரி, அது ெகால்லப்படும். அைனத்து
ெபாருட்களின் மீதும் கல்மைழ காற்று வீசும்
என்றுெசால்க றார்’ என்றுெசால்” என்றார்.
௨௦ கர்த்தரின் ெசய்த க்குப் பார்ேவானின்

அதகாரிகளில் சலர் ெசவ சாய்த்தனர்.
அவர்கள் தங்கள் மிருகங்கைளயும்,
அடிைமகைளயும், வீடுகளுக்குள்வைரவாகச்
ேசர்த்தனர். ௨௧ ஆனால் மற்றவர்கள்
கர்த்தரின் ெசய்தைய ஒரு ெபாருட்டாய்
எண்ணவல்ைல. அவர்கள்வயல்களிலிருந்த
எல்லா அடிைமகைளயும் மிருகங்கைளயும்
வ ட்டுவ ட்டனர்.
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௨௨ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “உன் ைககைள
ேமேல உயர்த்து. எக ப்து முழுவதும்
கல்மைழ ெபாழியத் துவங்கும். எக ப்தன்
வயல்களிலுள்ள எல்லா ஜனங்கள்,
வலங்குகள் மற்றும் ெசடிகளின் மீதும்
கல்மைழவழஆரம்ப க்கும்” என்றார்.
௨௩ ேமாேச தனது ைகத்தடிைய

உயர்த்தனான். இடி, மின்னல், புயல்
ஆகயைவ எக ப்ைதப் பாத க்குமாறு கர்த்தர்
ெசய்தார். ௨௪ எக ப்தல் புயல் வீசயேபாது
மின்னல் அதனூேட ேதான்றயது. எக ப்து
ஒரு ேதசமான பன்னர், அங்கு ஏற்பட்ட
மிகக் ெகாடிய புயல் இதுேவயாகும்.
௨௫ புயல், எக ப்தன் வயல்களிலிருந்த
எல்லாவற்ைறயும், ஜனங்கள், மிருகங்கள்,
தாவரங்கள் அைனத்ைதயும் அழித்தது.
வயல்களின் மரங்கைளப் புயல் வீழ்த்தயது.
௨௬ எப ெரய ஜனங்கள் வாழ்ந்த ேகாேசன்
ேதசத்தல் மட்டும் புயலின் பாத ப்பு
ஏற்படவல்ைல.
௨௭ பார்ேவான் ேமாேசையயும்,

ஆேராைனயும் அைழத்து அவர்களிடம்,
“இம்முைற நான் பாவம் ெசய்ேதன். கர்த்தர்
நீதயானவர். நானும் எனது ஜனங்களும்
குற்றம் ெசய்ேதாம். ௨௮ ேதவன் அனுப்பய
புயலும், இடியும், கல்மைழயும் ெகாடியைவ.
புயைல நறுத்தும்படியாக ேதவனிடம்
வண்ணப்பயுங்கள். நான் நீங்கள்
ேபாவதற்கு அனுமத ப்ேபன். நீங்கள் இங்குத்
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தங்க ேவண்டியதல்ைல” என்றான்.
௨௯ ேமாேச பார்ேவானிடம், “நான் நகரத்ைத

வ ட்டுப் புறப்பட்டதும் கர்த்தைர ேநாக்க
ெஜபம் ெசய்தபடிேய என் ைககைள
உயர்த்துேவன். இடியும் கல்மைழயும்
நன்றுேபாகும், இந்த பூமியல் கர்த்தர்
இருக்க றார் என்பைதஅப்ேபாது நீ அறவாய்.
௩௦ ஆனால் நீயும் உனது அதகாரிகளும்
உண்ைமயாகேவ கர்த்தருக்குப் பயந்து
அவைர மத க்கவல்ைல என்பைத நான்
அற ேவன்” என்றான்.
௩௧ சணல் பய ர்களில் ஏற்ெகனேவ

கத ர்களும், வாற்ேகாதுைமப் பய ரில்
பூக்களும் ேதான்றயருந்தன. இச்ெசடிகள்
அைனத்தும் அழிந்தன. ௩௨ ஆனால்
ேகாதுைமயும், கம்பும், ப ற தானியங்கைளக்
காட்டிலும் தாமதமாக அறுவைட ஆகும்.
எனேவஇைவஅழிக்கப்படவல்ைல.
௩௩ ேமாேச பார்ேவானிடமிருந்து புறப்பட்டு

நகரத்த ற்கு ெவளிேயேபாய் கர்த்தைர
ேநாக்க ெஜபம் ெசய்ய கரங்கைள
உயர்த்தனான். உடேனகல்மைழயும், புயலும்,
இடியும்கூடநன்றுேபானது.
௩௪ மைழ, புயல், இடி ஆகயைவ

நன்றுேபாயனஎன்பைதக் கண்ட பார்ேவான்
மீண்டும் தவறு ெசய்தான். அவனும்,
அவனது அதகாரிகளும் மீண்டும் தங்கள்
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தனார்கள்.
௩௫இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளவடுதைலெசய்ய



யாத்த ராகமம் ௧௦:௧ xlviii யாத்த ராகமம் ௧௦:௫

பார்ேவான் மறுத்தான். ேமாேசயன்மூலமாக
கர்த்தர்கூறயபடிேயஇதுந கழ்ந்தது.

௧௦
ெவட்டிக்களிகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“பார்ேவானிடம் ேபா. அவைனயும்,
அவனது அதகாரிகைளயும் ப டிவாதம்
உைடயவர்களாக்க ேனன். எனது
வல்லைமமிக்க அற்புதங்கைள
அவர்களுக்குக் காட்டும்படியாக நான் இைதச்
ெசய்ேதன். ௨ நான் எக ப்தல் ெசய்த
அற்புதங்கைளயும், மற்ற அத சயமான
காரியங்கைளயும் குறத்து நீங்கள் உங்கள்
பள்ைளகளுக்கும், ேபரப்பள்ைளகளுக்கும்
ெசால்வதற்காகவும் நான் இைதச் ெசய்ேதன்.
அப்ேபாது நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
எல்லாரும்அறவீர்கள்” என்றார்.
௩ ஆைகயால் ேமாேசயும், ஆேரானும்

பார்ேவானிடம் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
அவைன ேநாக்க , “எப ெரய ஜனங்களின்
ேதவனாகய கர்த்தர், ‘எத்தைன காலம்
எனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுப்பாய்? எனது
ஜனங்கள்என்ைனத்ெதாழுதுெகாள்வதற்குப்
ேபாக அனுமத ! ௪ நீ எனது ஜனங்கைளப்
ேபாகவ டாவ ட்டால், நாைள உனது
நாட்டிற்குள் ெவட்டுக்களிகைள
அனுப்புேவன். ௫ ெவட்டுக்களிகள்
நாட்ைட ஆக்க ரமிக்கும். பூமிையப் பார்க்க
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முடியாத அளவற்கு ெவட்டுக்களிகள்
ந ரம்பும். புயலின் அழிவ ற்குத் தப்பயைவ
அைனத்தும் ெவட்டுக்களிகளால்
அழிக்கப்படும். வயலிலுள்ள மரங்களின்
இைலகள் அைனத்ைதயும் ெவட்டுக்களிகள்
தன்றுவடும். ௬ உனது வீட்டிலும்,
உனது அதகாரிகளின் வீடுகளிலும்,
எக ப்தலுள்ள எல்லா வீடுகளிலும் ெவட்டுக்
களிகள் நைறந்துவடும். உங்கள்
ப தாக்கேளா, முற்ப தாக்கேளா, பார்த்த ராத
அளவற்கு ெவட்டுக் களிகள் காணப்படும்.
எக ப்தல் ஜனங்கள் வாழ ஆரம்ப த்த
காலம் முதல் இன்றுவைர பார்த்த
ெவட்டுக்களிகைளக் காட்டிலும் அதகமான
ெவட்டுக்களிகள் காணப்படும் என்கறார்’ ”
என்றுெசான்னார்கள். ப றகு ேமாேச தரும்ப ,
பார்ேவாைனவட்டுப் புறப்பட்டான்.
௭ அப்ேபாது அத காரிகள் பார்ேவானிடம்,

“இந்த ஜனங்களால் எத்தைன நாட்கள் நாம்
இக்கட்டில் அகப்பட்டிருப்ேபாம்? அவர்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ள
அந்த ஜனங்கைளப் ேபாகவடும். நீர்
அவர்கைளப் ேபாகவ டாவ ட்டால், நீர்
அற ந்துெகாள்ளும் முன்பு எக ப்து
அழிக்கப்படும்!” என்றுகூறனார்கள்.
௮ எனேவ பார்ேவான் ேமாேசையயும்,

ஆேராைனயும் தரும்பவும் தன்னிடம்
அைழக்கும்படிக்கு அதகாரிகைள
அனுப்பனான். பார்ேவான் அவர்கைள
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ேநாக்க , “நீங்கள் ேபாய்,உங்கள்ேதவனாகய
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள், ஆனால்
யார் யார் ேபாகப்ேபாக றீர்கள் என்பைதச்
சரியாக எனக்குக்கூறுங்கள்” என்றான்.
௯ ேமாேச பதலாக, “இைளஞரும்,

முத ேயாருமாகய எல்லா ஜனங்களும்
ேபாேவாம். எங்கேளாடு எங்கள்
மகன்கைளயும், மகள்கைளயும்,
ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும், அைழத்துச்
ெசல்ேவாம். கர்த்தரின் பண்டிைக எங்கள்
எல்ேலாருக்கும் உரியது என்பதால் நாங்கள்
எல்ேலாரும் ேபாேவாம்” என்றுகூறனான்.
௧௦ பார்ேவான் அவர்களிடம், “நான்

உங்கைளயும் உங்கள் ஜனங்கைளயும்
எக ப்ைதவ ட்டுப் ேபாகும்படியாக
அனுமதக்கும் முன்னர் கர்த்தர்
உங்கேளாடு கண்டிப்பாக இருக்கேவண்டும்.
பாருங்கள், நீங்கள் தீைமயான ஒன்ைறத்
த ட்டமிடுக றீர்கள். ௧௧ ஆண்கள் மாத்த ரம்
ேபாய் கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளலாம்.
நீங்கள் முதலில் அைதத்தான் என்னிடம்
ேகட்டீர்கள். உங்கள் ஜனங்கள்
எல்லாரும் ேபாகமுடியாது” என்று கூற ,
பார்ேவான் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்
அனுப்பவ ட்டான்.
௧௨ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “இப்ேபாது

உன் ைககைள எக ப்து ேதசத்த ற்கு ேமலாக
உயர்த்து, அப்ேபாது எக ப்து நாெடங்கும்
ெவட்டுக்களிகள் வந்து பரவும். புயல்
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அழிக்காமல்வ ட்ட எல்லா தாவரங்கைளயும்
ெவட்டுக்களிகள்தன்றுவடும்” என்றார்.
௧௩ எனேவ, ேமாேச தனது ைகத்தடிைய

எக ப்து நாட்டிற்கு ேமலாக உயர்த்தனான்.
க ழக்கலிருந்து ஒரு ெபருங்காற்று
வீசும்படியாகக் கர்த்தர் ெசய்தார். பகலும்
இரவும் காற்று வீச ற்று. காைலயல்
காற்று எக ப்த ற்குள் ெவட்டுக்களிகைளக்
ெகாண்டு வந்தருந்தது. ௧௪ெவட்டுக்களிகள்
எக ப்து நாட்டிற்குள் வந்து பூமியல்
வழுந்தன. எக ப்தல் அதுவைர அந்த
அளவல் ெவட்டுக்களிகள் வந்ததுமில்ைல,
இனி ேமலும் அத்தைன எண்ணிக்ைக
ெவட்டுக்களிகள் எக ப்தல் வருவதும்
இல்ைல. ௧௫ ெவட்டுக்களிகள் ேதசம்
முழுவதும் பூமி ேமல் இருள் மூடும்வைர
ந ரப்பன. கல்மைழ அழிக்காமல்
வ ட்ட மரங்களின் கனிகைளயும்,
பூமியலுள்ள தாவரங்கள் அைனத்ைதயும்
ெவட்டுக்களிகள் தன்றுவட்டன. எக ப்தல்
எங்கும் மரங்களிலும் ெசடிகளிலும் ஒரு
இைலகூடஇருக்கவல்ைல.
௧௬ பார்ேவான் அவசரமாக ேமாேசையயும்,

ஆேராைனயும் அைழத்துவரச் ெசய்து,
“நான் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கும்
உங்களுக்கும் எத ராகப் பாவம் ெசய்ேதன்.
௧௭ இம்முைற எனது பாவங்களுக்காக
என்ைன மன்னியுங்கள். இந்த ‘மரணத்ைத’
(ெவட்டுக்களிகைள) என்னிடமிருந்து
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அகற்றுவதற்கு கர்த்தரிடம் ேகளுங்கள்”
என்றான்.
௧௮ ேமாேச பார்ேவானிடமிருந்து ெசன்று

கர்த்தரிடம் ெஜப த்தான். ௧௯ எனேவ,
கர்த்தர் காற்றன் தைசைய மாற்ற
ேமற்கலிருந்து மிகப் பலமான காற்று
ஒன்று வீசும்படியாகச் ெசய்தார். அது
ெவட்டுக்களிகைள எக ப்தலிருந்து அகற்ற ,
ெசங்கடலில் வழச்ெசய்தது. எக ப்தல்
ஒரு ெவட்டுக்களிகூட இருக்க வல்ைல!
௨௦ஆனால், பார்ேவான்மீண்டும்ப டிவாதமாக
இருக்குமாறு கர்த்தர் ெசய்தார். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேபாவதற்குப் பார்ேவான்
அனுமததரவல்ைல.

காரிருள்
௨௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “உனது

ைககைள ேமேல உயர்த்து. எக ப்ைத இருள்
மூடும். நீங்கள் உணர்ந்துெகாள்ளுமளவற்கு
இருள்மிகுதயாகஇருக்கும்!” என்றார்.
௨௨ ேமாேச ைககைள ேமேல உயர்த்தய

ேபாது, இருண்ட ேமகமானது எக ப்ைத
மைறத்தது. எக ப்ைத மூன்று நாட்கள் இருள்
மூடியது.
௨௩ ஒருவைரெயாருவர் பார்க்க

முடியவல்ைல. மூன்று நாட்களாக எந்த
இடத்த ற்கும் ேபாவதற்காக ஜனங்கள்
எழுந்தருக்கவல்ைல. ஆனால் இஸ்ரேவல்
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ஜனங்கள்வாழ்ந்த எல்லாஇடங்களிலும்ஒளி
இருந்தது.
௨௪ பார்ேவான் மீண்டும் ேமாேசைய

வரவைழத்து, “நீங்கள் ேபாய்க்
கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்!
நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதகைளயும்
அைழத்துப்ேபாகலாம். ஆனால் உங்கள்
ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும் இங்ேக வ ட்டுச்
ெசல்லேவண்டும்” என்றான்.
௨௫ ேமாேச, “நாங்கள் ேபாகும்ேபாது

எங்கள் ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும்
ெகாண்டு ெசல்வேதாடு மட்டுமல்லாது,
எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்வதற்குப்பயன்படுத்தும்ெபாருட்டுப்
பலிகைளயும், காணிக்ைககைளயும்
நீங்கேள கூட எங்களுக்குக் ெகாடுப்பீர்கள்!
௨௬ ஆம், கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்வதற்கு
நாங்கள் எங்கள் மிருகங்கைளயும்
ெகாண்டு ெசல்ேவாம். எந்த மிருகத்தன்
குளம்ைபயும்கூட வ ட்டுச் ெசல்லமாட்ேடாம்.
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்வதற்குத்
ேதைவப்படுபைவ எைவ என்பைத
இன்னமும் நாங்கள் சரியாக
அறயவல்ைல. நாங்கள் ேபாகவருக்கும்
இடத்ைத அைடயும்ேபாதுதான் அைத
அற ந்துெகாள்ேவாம், எனேவ இந்தப்
ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும் நாங்கள்
ெகாண்டுெசல்லேவண்டும்” என்றான்.
௨௭ கர்த்தர் பார்ேவாைன இன்னும்
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ப டிவாதம் உைடயவனாக்கனார். எனேவ
பார்ேவான் அவர்கைள அனுப்ப மறுத்தான்.
௨௮ ப றகு பார்ேவான் ேமாேசய டம்,
“இங்கருந்து ேபாய்வடு! நீ இங்கு மீண்டும்
வருவைத நான் வரும்பவல்ைல! என்ைனப்
பார்க்க நீ மீண்டும் வந்தால் நீ சாவாய்” என்று
கூறனான்.
௨௯அப்ேபாதுேமாேசபார்ேவாைனேநாக்க ,

“நீ ஒரு வஷயத்ைதச் சரியாகச் ெசான்னாய்,
நான் உன்ைனப் பார்ப்பதற்கு மீண்டும்
வரப்ேபாவதல்ைல!” என்றான்.

௧௧
முதற்ேபறானகுழந்ைதகளின்மரணம்
௧ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசையப் பார்த்து,

“பார்ேவானுக்கும், எக ப்துக்கும் எத ராக
நான் ெசய்யவருக்கும் ேகடு இன்னும்
ஒன்று உண்டு. இதன் பறகு, அவன்
உங்கைளஎக ப்தலிருந்துஅனுப்பவடுவான்.
உண்ைமயல், இந்நாட்ைட வ ட்டு நீங்கள்
ெவளிேயறும்படி துரத்துவான். ௨ நீ
இஸ்ரேவலுக்கு இந்த ெசய்தையத்
ெதரியப்படுத்து: இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு
ஆண்களும், ெபண்களும் உங்கள்
அக்கம் பக்கத்தாரிடம் ெவள்ளியாலும்
ெபான்னாலுமாகய ெபாருட்கைள
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படியாகக்
ேகட்கேவண்டும். ௩எக ப்தயர்கள்உங்களிடம்
இரக்கத்துடன் இருக்கும்படி ெசய்ேவன்.
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எக ப்தய ஜனங்களும், பார்ேவானின்
ெசாந்த அத காரிகளும்கூட ேமாேசையப்
ெபரியவனாக ஏற்ெகனேவ கருதுகறார்கள்”
என்றார்.
௪ ேமாேச ஜனங்களிடம், “கர்த்தர் ‘இன்று

நள்ளிரவல், நான் எக ப்தன் வழியாகச்
ெசல்ேவன், ௫ எக ப்தன் முதற்ேபறான
ஆண் குழந்ைதகள் அைனவரும், எக ப்து
மன்னனாகய பார்ேவானின் முதற்ேபறான
மகன் முதல், மாவைரக்க ற அடிைமப்
ெபண்ணின் முதற்ேபறான மகன்
வைரக்கும் எல்ேலாரும் மரிப்பார்கள்.
முதற்ேபறான மிருகங்கள் கூட மடியும்.
௬ கடந்த எந்தக் காலத்ைதக் காட்டிலும்
எக ப்தன் அழுகுரல் பயங்கரமாயருக்கும்.
வருங்காலத்தல் நடக்கக் கூடியைதக்
காட்டிலும் அது ெகாடியதாக இருக்கும்.
௭ ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்களில்
ஒருவரும் பாத க்கப்படுவதல்ைல.
ஒரு நாய் கூட அவர்கைளப் பார்த்துக்
குைரக்காது. இஸ்ரேவல் ஜனங்களில்
ஒருவனும், மிருகங்களில் ஒன்றும்
காயமைடவதல்ைல. இதன் மூலமாக,
எக ப்தயைரக் காட்டிலும் இஸ்ரேவலைர
நான் வத்தயாசமாக நடத்துவைத நீங்கள்
அறவீர்கள். ௮ அப்ேபாது உங்கள்
அடிைமகள் (எக ப்தயர்கள்) எல்ேலாரும்
குனிந்து என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.
அவர்கள், “உங்கள் ஜனங்கைள உங்கேளாடு
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அைழத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுச்
ெசல்லுங்கள்” என்பார்கள். அப்ேபாது
ேகாபத்ேதாடு நான் பார்ேவாைன வட்டுப்
புறப்படுேவன்!’ என்றார்” என்றுகூறனான்.
௯ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசய டம், “பார்ேவான்

நீ ெசான்னைதக் ேகட்கவல்ைல, ஏன்?
நான் எக ப்தல் என் மகா வல்லைமையக்
காட்ட அப்ேபாதுதான் முடியும்” என்றார்.
௧௦ எனேவ தான், ேமாேசயும், ஆேரானும்
இம்மகா அற்புதங்கைளப் பார்ேவானுக்கு
முன்பாகச் ெசய்து காட்டினார்கள்.
இதனாேலேய இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத்
தனது ேதசத்தலிருந்து அனுப்பாதபடி
பார்ேவாைனப்ப டிவாதமுள்ளவனாககர்த்தர்
ஆக்கனார்.

௧௨
பஸ்கா பண்டிைக
௧ ேமாேசயும் ஆேரானும் இன்னும் எக ப்தல்

இருக்ைகயல்கர்த்தர்அவர்களிடம்ேபசனார்:
௨ “இம்மாதம் உங்கள் ஆண்டின் முதல்
மாதமாக இருக்கும். ௩ இஸ்ரேவலின்
எல்லா ேகாத்த ரத்த ற்கும் இந்தக் கட்டைள
உரியது: இம்மாதத்தன் பத்தாவது
நாள் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் அவனது
வீட்டினருக்காக ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகாண்டு வர ேவண்டும். ௪ ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிைய உண்பதற்கு ேவண்டிய
ஆட்கள் அவனது வீட்டில் இல்லாதருந்தால்,
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அவன் அக்கம் பக்கத்தாரில் ச லைர
உணைவப் பக ர்ந்துெகாள்வதற்கு
அைழக்க ேவண்டும். ஆட்டுக் குட்டி
ஒவ்ெவாருவரும் உண்ணப் ேபாதுமானதாக
இருக்கேவண்டும். ௫ அந்த ஆட்டுக்
குட்டி ஒரு வயது ந ரம்பய கடாவாகவும்,
ேநாயற்றதாகவும் இருக்க ேவண்டும். அது
ஒரு ெசம்மற ஆடு அல்லது ெவள்ளாட்டின்
குட்டியாக இருக்கலாம். ௬ மாதத்தன்
பதனான்காவது நாள்வைர அம்மிருகத்ைதக்
கவனித்துக்ெகாள்ளேவண்டும். அந்நாளில்,
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரத்தன் எல்லா
ஜனங்களும் மாைலப்ெபாழுதல் அவற்ைறக்
ெகால்ல ேவண்டும். ௭ நீங்கள் அதன்
இரத்தத்ைதச் ேசகரிக்க ேவண்டும்.
இந்த இரத்தத்ைத, அதன் இைறச்சைய
உண்ணுகறவர்கள் தங்கள் வீட்டு வாசலின்
ேமற்பகுதயலும், பக்க வாட்டிலும்
நைலக்கால்களில்பூசேவண்டும்.

௮ “இந்த இரவல், ஆட்டுக்குட்டிைய
ெநருப்பல் வாட்டிெயடுத்து மாமிசம்
எல்லாவற்ைறயும் உண்ண ேவண்டும்.
நீங்கள் கசப்பான கீைர வைககைளயும்,
புளிக்காத ெராட்டிையயும் கூட சாப்ப ட
ேவண்டும். ௯ ஆட்டுக்குட்டிைய நீங்கள்
தண்ணீரில் ேவக ைவக்கக்கூடாது. அந்த
ஆட்டுக் குட்டி முழுவைதயும் ெநருப்பனால்
சுடேவண்டும். அதன் தைல, கால்கள் மற்றும்
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உள்உறுப்புக்கள்எல்லாம்இருக்க ேவண்டும்.
௧௦ அந்த இரவுக்குள் நீங்கள் மாமிசம்
முழுவைதயும் சாப்ப ட்டு முடிக்கேவண்டும்.
காைலயல் மாமிசம் மீதயாயருந்தால்
ெநருப்பல் அந்த மாமிசத்ைத சுட்டு
எரிக்கேவண்டும்.
௧௧ “நீங்கள் உணைவச் சாப்படும்ேபாது

பயணத்தற்குத் தயாரான உைட
அணிந்தவர்களாய் இருக்க ேவண்டும்.
உங்கள் மித யடிகைள அணிந்து,
ைகத்தடிகைள ஏந்தயவர்களாய் இருக்க
ேவண்டும். நீங்கள் அைத அவசரமாகச்
சாப்ப ட ேவண்டும். ஏெனன்றால், இது
கர்த்தருைடயபஸ்காபண்டிைக. கர்த்தர்தமது
ஜனங்கைளப் பாதுகாத்து, எக ப்தலிருந்து
வைரவாகெவளியல்ெகாண்டுவரும்ேநரம்.
௧௨ “இன்ற ரவல் நான் எக ப்தன்

வழியாகச் ெசன்று ஒவ்ெவாரு
முதற்ேபறான மனிதைனயும், மிருகத்ைதயும்
ெகான்றுேபாடுேவன். இவ்வாறாக, எக ப்தன்
ேதவர்கள் அைனத்தன் ேமலும் தீர்ப்பு
ெகாண்டு வருேவன். நாேன கர்த்தர்
என்பைதக் காட்டுேவன். ௧௩ ஆனால்
உங்கள் வீடுகளில் பூசப்பட்ட இரத்தம்
ஒரு வ ேசஷ அைடயாளமாக இருக்கும்.
நான் இரத்தத்ைதப் பார்த்ததும் உங்கள்
வீட்ைடக் கடந்து ேபாேவன். எக ப்தன்
ஜனங்களுக்குத் தீைமயான காரியங்கள்
ஏற்படுமாறு ெசய்ேவன். அத்தீய ேநாய்கள்
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ஒன்றும்உங்கைளப்பாத க்காது.
௧௪ “இந்த இரைவ நீங்கள் எப்ேபாதும்

நைனவு கூருவீர்கள். இது உங்களுக்கு
ஒரு வேசஷ வடுமுைற நாளாக
இருக்கும். எப்ேபாதும் இந்த வடுமுைற
நாளில் உங்கள் சந்ததயார் கர்த்தைர
மகைமப்படுத்துவார்கள். ௧௫ இந்த
வடுமுைறயன் ஏழு நாட்களும்
புளிக்காத மாவனால் ெசய்த ெராட்டிைய
உண்ணேவண்டும். இந்த வடுமுைறயன்
முதல் நாளில் புளிப்பான யாவற்ைறயும்
உங்கள் வீடுகளிலிருந்து அகற்ற ேவண்டும்.
இப்பண்டிைகயன் ஏழு நாட்களிலும் யாரும்
புளிப்பான எைதயும் உண்ணக்கூடாது.
யாேரனும் புளிப்பானைதச் சாப்ப ட்டால்,
அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிலிருந்து
ஒதுக்கப்படேவண்டும். ௧௬ வடுமுைற
காலத்தன் முதல் நாளிலும் கைடச
நாளிலும் பரிசுத்த சைபக் கூட்டங்கள்
நைடெபற ேவண்டும். இந்நாட்களில்
நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யக் கூடாது.
உங்கள் சாப்பாட்டிற்கான உணைவத்
தயாரிப்பது மட்டுேம நீங்கள் ெசய்யும்
ேவைலயாக இருக்க ேவண்டும். ௧௭ நீங்கள்
புளிப்பல்லா அப்பப் பண்டிைகைய
நைனவுகூர ேவண்டும். ஏெனனில்
இந்நாளில்உங்கள்ஜனங்கள்எல்ேலாைரயும்
குழுக்களாக எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டு வந்ேதன். எனேவ உங்கள் எல்லா
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சந்ததயாரும் இந்த நாைள நைனவுகூர
ேவண்டும். எந்நாளும் நைலெபற்றருக்கும்
சட்டமாக இது அைமயும். ௧௮ எனேவ
(ந சான்) முதல் மாதத்தன் பதனான்காவது
நாளில் நீங்கள் புளிப்பல்லாத ெராட்டிைய
உண்ணத் துவங்க ேவண்டும். அேத
மாதத்தன் இருபத்ெதான்றாம் நாள்
மாைலவைரக்கும் இந்த புளிப்பல்லாத
ெராட்டிையத் ெதாடர்ந்து நீங்கள் சாப்ப ட
ேவண்டும். ௧௯ ஏழு நாட்கள் உங்கள்
வீடுகளில் எந்தப் புளிப்பான ெபாருளும்
காணப்படக் கூடாது. இஸ்ரேவலின்
குடிமகனாகலும், அந்நயனாகலும்,
புளிப்பானைதச் சாப்ப ட்டால் அவன்
இஸ்ரேவல் ஜனத்தனின்று ஒதுக்கப்பட
ேவண்டும். ௨௦ இந்த ஓய்வு நாளில்
நீங்கள் புளிப்புள்ள உணைவ உண்ணேவ
கூடாது. நீங்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் புளிப்பு
இல்லாத மாவால் ெசய்த ெராட்டிையேய
உண்ணேவண்டும்” என்றார்.
௨௧ ேமாேச எல்லா மூப்பர்கைளயும்

(தைலவர்கள்) ஒன்றாகக் கூடிவரச்
ெசய்தான். ேமாேச அவர்களிடம், “உங்கள்
குடும்பங்களுக்குரிய ஆட்டுக்குட்டிகைளக்
ெகாண்டு வந்து, பஸ்கா பண்டிைகக்காக
அவற்ைறக் ெகால்லுங்கள். ௨௨ ஈேசாப்
தைழகைள எடுத்து, அவற்ைற இரத்தம்
ந ரம்பயருக்கும் கண்ணங்களில் ேதாய்த்து
எடுத்து வாசல் நைலக்கால்களின்
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பக்கங்களிலும், ேமேலயும் இரத்தத்ைதப்
பூசுங்கள். காைல வைரக்கும்
ஒருவனும் அவனது வீட்ைட வ ட்டு
எங்கும் ேபாகக்கூடாது. ௨௩ எக ப்தன்
முதற்ேபறானவற்ைற அழிப்பதற்காகக்
கர்த்தர் கடந்து ெசல்லும்ேபாது அவர் வாசல்
நைலக்கால்களிலிருக்கும் இரத்தத்ைதக்
காண்பார். அப்ேபாது கர்த்தர் அந்த
வீட்ைடப் பாதுகாப்பார். அழிக்க றவன்
உங்கள் வீட்டுக்குள் வந்து, உங்கைளச்
ேசதப்படுத்த கர்த்தர் அவைன வடமாட்டார்.
௨௪ நீங்கள் இக்கட்டைளைய நைனவுகூர
ேவண்டும். உங்களுக்கும், உங்கள்
சந்தத க்கும் எந்நாளும் இது சட்டமாக
இருக்கும். ௨௫ கர்த்தர் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க ற ேதசத்த ற்குப் ேபான ப றகும்
இைத நைனவுகூர்ந்து ெசய்ய ேவண்டும்.
௨௬ உங்கள் பள்ைளகள், ‘நீங்கள் ஏன் இந்த
பண்டிைகையக் ெகாண்டாடுக றீர்கள்?’
என்று உங்கைளக் ேகட்டால், ௨௭ நீங்கள்,
‘இந்தப் பஸ்காப் பண்டிைக கர்த்தைர
மகைமப்படுத்துவதற்குரியதாகும்.
ஏெனனில், நாங்கள் எக ப்தல் வாழ்ந்தேபாது
கர்த்தர் இஸ்ரேவலரின் வீடுகைளக் கடந்து
ெசன்று எக ப்தயர்கைளக் ெகான்றார்,
ஆனால்அவர் நமதுவீடுகளின்ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றனார்.’ என்றுகூறுங்கள்” என்றார்.
ஜனங்கள் கர்த்தைரப் பணிந்து

ெதாழுதுெகாள்க றார்கள் ௨௮ கர்த்தர் இந்தக்
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கட்டைளைய ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
ெகாடுத்தார். எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டவற்ைறச்ெசய்தார்கள்.
௨௯ நள்ளிரவல் கர்த்தர் எக ப்தன்

முதற்ேபறானவர்கைள, எக ப்ைத ஆண்ட
பார்ேவானின் முதல் மகனிலிருந்து,
சைறயலுள்ள ைகதயன் முதல் மகன்
வைரக்கும் எல்ேலாைரயும் அழித்தார். எல்லா
முதற் ேபறான மிருகங்களும் மரித்தன.
௩௦ அந்த இரவல் எக ப்தன் ஒவ்ெவாரு
வீட்டிலும் யாராவது ஒருவர் மரித்தனர்.
பார்ேவானும், அவனது அதகாரிகளும்,
எக ப்தன் எல்லா ஜனங்களும் சத்தமிட்டு
அழுதனர்.

இஸ்ரேவல்எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்படுதல்
௩௧ அந்த இரவல் பார்ேவான்

ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்
வரவைழத்தான். பார்ேவான் அவர்களிடம்,
“எழுந்து என் ஜனங்கைள வட்டு
வலக ப்ேபாங்கள். நீங்கள் கூறுகறபடிேய
நீங்களும் உங்கள் ஜனங்களும் ெசய்யலாம்.
ேபாய்க் கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்!
௩௨ உங்கள் ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும்
நீங்கள் கூறயபடிேய உங்கேளாடு எடுத்துச்
ெசல்லலாம், ேபாங்கள்! என்ைனயும்
ஆசீர்வதயுங்கள்!” என்றான். ௩௩ எக ப்தன்
ஜனங்களும் அவர்கைள வைரந்து
ேபாகும்படிக் ேகட்டுக்ெகாண்டனர். அவர்கள்,
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“நீங்கள் ேபாகா வ ட்டால், நாங்கள்
அைனவரும் மரித்துப் ேபாேவாம்!” என்று
கூறனார்கள்.
௩௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெராட்டிையப்

புளிக்கச் ெசய்வதற்கும் ேநரமிருக்கவல்ைல.
மாவருந்த கண்ணங்கைளத் துணியால்
ெபாத ந்து அவர்கள் தங்கள் ேதாள்களில்
சுமந்து ெசன்றனர். ௩௫ ப றகு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேமாேச கூறயபடிேய
ெசயல்பட்டனர். அவர்கள் அக்கம்
பக்கத்தாராக ய எக ப்தயரிடம் ெசன்று
ஆைடகைளயும், ெபான் மற்றும் ெவள்ளி
ெபாருட்கைளயும்ேகட்டார்கள். ௩௬இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் மீது எக ப்தயர்களுக்கு இரக்கம்
உண்டாகுமாறு கர்த்தர் ெசய்தார். எனேவ
எக ப்தயர்கள் தங்கள் வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைள இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தனர்.
௩௭ ராமேசசலிருந்து சுக்ேகாத்துக்கு

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ப ரயாணம் ெசய்தனர்.
சமார் 6,00,000 புருஷர்கள் இருந்தனர்.
குழந்ைதகள் இந்த எண்ணிக்ைகயல்
ேசர்க்கப்படவல்ைல. ௩௮ ஆடுகளும்,
மாடுகளும், ப ற ெபாருட்களும் மிக
அத கமாக இருந்தன. அவர்கேளாடு
இஸ்ரேவலர் அல்லாத ெவவ்ேவறு இனத்து
ஜனங்களும் பயணம் ெசய்தனர். ௩௯ ெராட்டி
மாைவ புளிக்கைவக்க ஜனங்களுக்கு
ேநரம் இருக்கவல்ைல. பயணத்தற்காக



யாத்த ராகமம் ௧௨:௪௦ lxiv யாத்த ராகமம் ௧௨:௪௬

எந்த வ ேசஷ உணைவயும் அவர்கள்
தயாரிக்கவல்ைல. எனேவ புளிப்பற்ற
ெராட்டிையேயசுட்டார்கள்.
௪௦ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக ப்தல் 430

ஆண்டுகள் வாழ்ந்தருந்தனர். ௪௧ சரியாக
430 ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு, அந்த நாளில்
கர்த்தரின் ேசைனகள்* எக ப்ைத வ ட்டுச்
ெசன்றனர். ௪௨ கர்த்தர் ெசய்தைத
ஜனங்கள் நைனவுகூரும் அந்த இரவு
வ ேசஷமா னது. இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள்
எல்லாரும் எந்நாளும் அந்த இரைவ
நைனவுகூருவார்கள்.
௪௩ கர்த்தர் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்

ேநாக்க , “பஸ்கா பண்டிைகயன் வதகள்
இைவ: அந்நயன் யாரும் பஸ்காைவ
உண்ணக் கூடாது. ௪௪ ஆனால் ஒருவன்
ஒரு அடிைமைய வாங்க அவனுக்கு வருத்த
ேசதனம் ெசய்வத்தால், அந்த அடிைம
பஸ்காைவ உண்ணலாம். ௪௫ ஆனால்
ஒருவன்உங்கள் நாட்டில் வாழ்ந்தாலும், கூலி
ேவைலக்குஉங்களால் அமர்த் தப்பட்டவனாக
இருந்தாலும், அம்மனிதன் பஸ்கா உணைவ
உண்ணக்கூடாது, இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
மட்டுேம பஸ்காஉரியது.
௪௬ “ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் அவர்கள்

வீட்டில் அவ்வுணைவ உண்ண ேவண்டும்.
வீட்டிலிருந்து ெவளிேய அவ்வுணைவ

* ௧௨:௪௧: கர்த்தரின் ேசைனகள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எனப்ெபாருள்படும்.
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எடுத்துச் ெசல்லக் கூடாது. ஆட்டுக்குட்டியன்
எலும்புகைள முறக்க ேவண்டாம்.
௪௭ இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்களும் இப்
பண்டிைகையக் ெகாண்டாட ேவண்டும்.
௪௮ உங்கேளாடு வச க்கும் இஸ்ரேவலன்
அல்லாத ஒருவன் கர்த்தரின் பஸ்காவல்
பங்கு ெகாள்ள வரும்பனால், அவனுக்கு
வருத்தேசதனம் ெசய்ய ேவண்டும். அப்
ேபாது அவன் இஸ்ரேவலின் குடிமகனாகக்
கருதப் படுவான். அவன் பஸ்கா உணவல்
பங்குெகாள்ளமுடியும். ஆனால்ஒருமனிதன்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளாவ ட்டால்,
அவன் பஸ்கா உணைவ உண்ண முடியாது.
௪௯ இந்த வத கள் எல்ேலாருக்கும்
ெபாதுவானைவ. இஸ்ரேவலின் குடி
மகன் அல்லது உங்கள் நாட்டில் வச க்கும்
இஸ்ரேவல்அல்லாதஎல்ேலாருக்கும்வத கள்
ெபாதுவானதாகேவஇருக்கும்” என்றார்.
௫௦ கர்த்தர் ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்

ெகாடுத்த கட்டைளகளின்படி இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கள் குழுக்களாக எல்ேலாரும் எக ப்ைத
வ ட்டுேபானார்கள். ௫௧அேத நாளில் கர்த்தர்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து
ெவளிேய வழிநடத்தனார். ஜனங்கள்
குழுக்களாக புறப்பட்டனர்.

௧௩
௧ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨ “இஸ்ரேவலில் ஒரு தாயன் வயற்றல்
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ப றக்கும் முதல் ஆண் குழந்ைத
ஒவ்ெவான்றும் எனக்குரியதாகும். முதலில்
பறந்த ஒவ்ெவாரு ஆண் குழந்ைதயும்,
முத லில் பறந்த ஒவ்ெவாரு வலங்கும்
எனக்குரியதாகும்” என்றார்.
௩ அப்ேபாது ேமாேச ஜனங்களிடம், “இந்த

நாைள நைனவுகூருங்கள். நீங்கள் எக ப்தல்
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். ஆனால்
இந்த நாளில் கர்த்தர் அவரது மிகுந்த
வல்லைமையப் பயன்படுத்த உங்கைள
வடுதைல ெசய்தார். நீங்கள் புளிப்புள்ள
ெராட்டிைய உண்ணக்கூடாது. ௪ ஆபீப்
மாதத்தன் இந்த நாளில் நீங்கள் எக ப்ைத
வ ட்டுச் ெசல்க றீர்கள். ௫ கர்த்தர் உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கு ஒரு வேசஷமான
வாக்குறுதைய அளித்தார். கானானியர்,
ஏத்தயர், எேமாரியர், ஏவயர், எபூசயர்
ஜனங்களின் நாட்ைட உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாகக் கர்த்தர் வாக்களித்தார்.
நல்ல ெபாருட்களால் ந ரப்பப்பட்ட நாட்டிற்குக்
கர்த்தர் உங்கைள வழிநடத்தய ப றகும்
நீங்கள்இந்த நாைள நைனவுகூர ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் முதல் மாதத்தன் இந்த
நாைள வழிபாட்டிற்குரிய வ ேசஷ தனமாகக்
ெகாள்ளேவண்டும்.
௬ “புளிப்பு இல்லாத ெராட்டிையேய ஏழு

நாட்களுக்கு நீங்கள் உண்ண ேவண்டும்.
ஏழாவது நாளில் ஒரு ெபரிய வருந்து
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கர்த்தைர மகைமப்படுத்துவதற்காக
நைடெபறும். ௭ எனேவ ஏழு நாட்கள்
புளிப்புள்ள ெராட்டிைய நீங்கள்
உண்ணேவ கூடாது. உங்கள் ேதசத்தல்
எப்பக்கத்தலும் புளிப்புள்ள ெராட்டி
இருக்கேவ கூடாது. ௮ இந்த நாளில்
உங்கள் பள்ைளகளுக்கு, ‘கர்த்தர் நம்ைம
எக ப்தலிருந்து வழிநடத்தயதால் இந்த
வருந்து நைடப்ெபறுகறது’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.
௯ “உங்கள் கண்களின் முன்னால்

இது அைடயாளமாக இருக்கும்.
இந்த பண்டிைக நாள் கர்த்தரின்
ேபாதைனகைள நைனவுபடுத்தவும்,
உங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டுவர கர்த்தர் தமது ெபரும்
வல்லைமையப் பயன்படுத்தனார் என்பைத
நைனவுபடுத்தவும் இது உதவும். ௧௦ எனேவ
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் அதன் காலத்தல் இந்த
வடுமுைறநாைளநைனவுகூருங்கள்.
௧௧ “உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாகக்

கர்த்தர் வாக்களித்த ேதசத்த ற்கு அவர்
உங்கைள வழிநடத்துவார். கானானிய
ஜனங்கள் இப்ேபாது அங்கு வாழ்க றார்கள்.
இத்ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக
ேதவன் உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு
வாக்களித்தார்.” ேதவன் இந்நாட்ைட
உங்களுக்குக் ெகாடுத்தப றகு, ௧௨ நீங்கள்
உங்கள் முதல் மகைன அவருக்குக்
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ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத நைனவு
கூருங்கள். முதலில் பறந்த எந்த ஆண்
மிருகத்ைதயும் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௧௩ முதலில் பறந்த ஒவ்ெவாரு
ஆண் கழுைதையயும் கர்த்தரிடமிருந்து
தரும்பப்ெபற்று, அதற்குப் பதலாக ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
கர்த்தரிடமிருந்து கழுைதைய வாங்க
உங்களுக்கு வருப்பமில்ைலெயன்றால்,
அதைனக் ெகான்றுவடுங்கள். அது ஒரு
பலியாகும். நீங்கள் அதன் கழுத்ைத முறக்க
ேவண்டும். முதலில் பறக்கும் ஒவ்ெவாரு
ஆண் குழந்ைதையயும் கர்த்தரிடமிருந்து
தரும்பப்ெபற ேவண்டும்.

௧௪ “வருங்காலத்தல் நீங்கள் இைதச்
ெசய்வதன் காரணத்ைத அறயும்படி உங்கள்
பள்ைளகள், ‘இதன் ெபாருள் என்ன?’ என்று
ேகட்பார்கள். நீங்கள் அவர்களிடம்: ‘கர்த்தர்
தமது மகா வல்லைமையப் பயன்படுத்த
நம்ைம எக ப்தலிருந்து மீட்டார். நாம் அந்
நாட்டில் அடிைமகளாக இருந்ேதாம். ஆனால்
கர்த்தர் நம்ைம இங்கு வழிநடத்தனார்.
௧௫ எக ப்தல், பார்ேவான் ப டிவாதமாக
இருந்தான். நாம் புறப்படுவதற்கு அவன்
அனுமத ெகாடுக்வல்ைல. எனேவ கர்த்தர்
அந்நாட்டின் முதலாவதாகப் ப றந்த எல்லா
உய ரினங்கைளயும் ெகான்றார். (கர்த்தர்
முதலில் பறந்த மகன்கைளயும், முதலில்
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ப றந்தமிருகங்கைளயும்ெகான்றார்.) எனேவ
நான் முதலில் பறந்த ஆண் மிருகத்ைதக்
கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்க ேறன், எல்லா
முதலில் பறந்த ஆண் பள்ைளகைளயும்
கர்த்தரிடமிருந்து தரும்பப் ெபறுக ேறன்!’
என்று நீங்கள் பதல் கூறுவீர்கள். ௧௬ இது
உங்கள் ைகயல் கட்டப்பட்ட ஒரு குறயீடு
ேபாலவும், உங்கள் கண்களுக்கு நடுவல்
ெதாங்கும் ஒரு அைடயாளமாகவும்
காணப்படும். கர்த்தர் தமது அளவல்லா
வல்லைமயனால் நம்ைம எக ப்தலிருந்து
ெவளிேயெகாண்டுவந்தார்என்பைதநீங்கள்
நைனவுகூரஇதுஉதவும்” என்றான்.

எக ப்தலிருந்துெவளிேயறும்பயணம்
௧௭ பார்ேவான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள

எக ப்தலிருந்து ெவளிேயற்றனான்.
ெபலிஸ்தரின் நாட்டின் வழியாக
ஜனங்கள் பயணம் ெசய்வைதக் கர்த்தர்
அனுமத க்கவல்ைல. கடலின் ஓரமாக
உள்ள அந்த சாைல குறுக்கு சாைலயாக
இருந்தது. ஆனால் கர்த்தர், “அவ்வழிேய
ஜனங்கள் பயணத்ைத ேமற் ெகாண்டால்
அவர்கள் ேபாரிட ேவண்டியருக்கும்.
அதனால் தங்கள் எண்ணத்ைத மாற்ற ,
எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாகக்கூடும்”
என்றார். ௧௮ ஆகேவ கர்த்தர் அவர்கைள
ேவறுவழியாக நடத்த ச் ெசன்றார். ெசங்கடல்
அருேக பாைலவனத்தன் நடுேவ அவர்கைள
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வழிநடத்தனார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டேபாது சண்ைடக்கு
ஆயத்தமானஆைடகைளஅணிந்தருந்தனர்.
ேயாேசப்பு தாயகத்த ற்குத்தரும்புதல்
௧௯ ேயாேசப்பன் எலும்புகைள ேமாேச

தன்ேனாடு எடுத்துச் ெசன்றான். (ேயாேசப்பு
மரிக்கும் முன்னர் இஸ்ரேவலின்
ஜனங்களிடம் இைதச் ெசய்ய ேவண்டுெமன
வாக்குறுத ெபற்றருந்தான். ேயாேசப்பு,
“ேதவன் உங்கைள மீட்கும்ேபாது, எனது
எலும்புகைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டுெமன்பைத
நைனவல் ைவயுங்கள்” என்று
கூறயருந்தான்.)
கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள

வழிநடத்துக றார்
௨௦ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சுக்ேகாத்ைத

வ ட்டு நீங்க ஏத்தாமில் தங்கனார்கள்.
ஏத்தாம் பாைலவனத்தனருேக இருந்தது.
௨௧கர்த்தர்பாைதகாட்டினார். பகலில்,கர்த்தர்
ஜனங்கைள வழிநடத்த உயரமான ஒரு
ேமகத்ைதயும், இரவு ேவைளயல் வழிநடத்த
உயரமான ஒரு ெநருப்புதூைணயும்
பயன்படுத்தனார். அவர்கள் இரவலும்
பயணம் ெசய்வதற்ேகதுவாக இந்த ெநருப்பு
ெவளிச்சம் தந்தது. ௨௨உயர்ந்த ேமகம் பகல்
முழுவதும், உயர்ந்த ெநருப்பு தூண் இரவு
முழுவதும்அவர்கேளாடிருந்தது.
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௧௪
௧ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய

ேநாக்க , ௨ “ஜனங்களிடம் ஈேராத்துக்கு
தரும்ப ப் ேபாகும்படியாகக் கூறு. பாகால்
ெசேபானுக்கு அருேகயுள்ள மிக்ேதாலுக்கும்
ெசங்கடலுக்கும் மத்தயல் அவர்கள் இரவல்
தங்கட்டும். ௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
பாைலவனத்தல் காணாமற்ேபானார்கள்
என்று பார்ேவான் எண்ணுவான்.
ஜனங்களுக்குப் ேபாகத்தக்க இடம்
எதுவுமில்ைல என்று அவன் நைனப்பான்.
௪ பார்ேவானுக்குத் ைதரியம் தந்து, அவன்
உங்கைளத் துரத்தும்படியாகச் ெசய்ேவன்.
ஆனால் நான் பார்ேவாைனயும் அவனது
ேசைனையயும் ேதாற்கடிப்ேபன். அது எனக்கு
கனத்ைதக் ெகாண்டுவரும். அப்ேபாது
எக ப்தய ஜனங்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவார்கள்” என்றார். இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள். அவர்
கூறனபடிேயஅவர்கள்ெசய்தார்கள்.

பார்ேவான்இஸ்ரேவலைரத்துரத்துதல்
௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தப்ப ச்

ெசன்றுவட்டார்கள் என்ற ெசய்த
பார்ேவானுக்குக் கைடத்தது. இைதக்
ேகட்டேபாது அவனும், அவனது
அதகாரிகளும் மனம்மாற முன்பு ெசய்த
தங்கள் ெசயல்கைள மறு பரிசீலைன
ெசய்தனர். பார்ேவான், “இஸ்ரேவல்
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ஜனங்கள் ேபாவதற்கு ஏன் அனுமதத்ேதாம்?
அவர்கள் ஓடிப்ேபாவதற்கு ஏன் வைக
ெசய்ேதாம்? இப்ேபாது நாம் நமது
அடிைமகைளஇழந்துேபாேனாம்!” என்றான்.
௬ எனேவ, பார்ேவான் தனது ஆட்கேளாடு

ேதைரயும் தயார்ப்படுத்தனான். ௭பார்ேவான்
அவனது சறந்த 600 ஆட்கைளயும்,
அவனது இரதங்கள் அைனத்ைதயும் கூட்டிச்
ெசன்றான். ஒவ்ெவாரு ேதரிலும் ஒரு
அதகாரி இருந்தான். ௮ெவற்ற க் களிப்ேபாடு
தங்கள் ைககைள உயர்த்தயவர்களாய்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் புறப்பட்டுச்
ெசன்றுெகாண்டிருந்தனர். ஆனால்
எக ப்தய அரசனாகய பார்ேவான் ைதரியம்
ெகாள்ளும்படியாக கர்த்தர் ெசய்தார்.
பார்ேவான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத்
துரத்தனான்.
௯எக ப்தயபைடயல்இரதங்கேளாடுகூடிய

பல குதைர வீரர்கள் இருந்தனர். அவர்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் பன் ெதாடர்ந்து
அவர்கள் ெசங்கடலின் அருேகயுள்ள பாகால்
ெசேபானுக்குக்க ழக்ேகயருக்க றஈேராத்தல்
இருக்கும்ேபாதுெநருங்க வந்தனர்.
௧௦ பார்ேவானும் அவனது பைடயனரும்

தங்கைள ேநாக்க வருவைத இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் கண்டு மிகவும் பயந்தனர்.
அவர்கள் கர்த்தரிடம் உதவ ேவண்டினர்.
௧௧ அவர்கள் ேமாேசைய ேநாக்க , “நீர்
ஏன் எங்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்து
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வந்தீர்? பாைலவனத்தல் சாகும்படியாக
ஏன் எங்கைள அைழத்துக் ெகாண்டு வந்தீர்?
எக ப்தல் ந ம்மதயாக மரித்தருப்ேபாம்.
எக ப்தல் நைறய கல்லைறகள் இருந்தன.
௧௨ இவ்வாறு நடக்குெமன நாங்கள்
உங்களிடம் கூற ேனாம். எக ப்தல்
இருந்தேபாது நாங்கள், ‘எங்கைளத்
ெதால்ைலப்படுத்தாதீர்கள். நாங்கள்
தங்கயருந்து எக ப்தயருக்கு அடிைம
ேவைல ெசய்ேவாம்’ என்ேறாம். அங்கருந்து
ெவளிேயற பாைலவனத்தல் இங்கு
மடிவைதக் காட்டிலும் அங்கு தங்க
அடிைமகளாக இருப்பேத நலமாக
இருந்தருக்கும்” என்றனர்.
௧௩ ஆனால் ேமாேச, “பயப்படாதீர்கள்!

ஓடிப் ேபாகாதீர்கள்! சும்மா இருந்து,
கர்த்தர் இன்ைறக்கு உங்கைள மீட்பைதப்
பாருங்கள். இந்த எக ப்தயர்கைள இனிேமல்
பார்க்கமாட்டீர்கள்! ௧௪ நீங்கள் எைதயும்
ெசய்யாமல்அைமதயாகஇருந்தால் ேபாதும்,
கர்த்தர் உங்களுக்காகப் ேபாரிடுவார்”
என்றான்.
௧௫ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “ஏன்

இன்னும் நீ என்னிடம் அழுகறாய்?
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள் பயணத்ைதத்
ெதாடருமாறு கூறு. ௧௬ ெசங்கடலுக்கு
ேமலாக உன் ைகத்தடிைய உயர்த்து. கடல்
பளக்கும். அப்ேபாது ஜனங்கள் அதலுள்ள
உலர்ந்த தைர வழிேய நடந்து ெசல்லலாம்.
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௧௭ உங்கைளத் துரத்தும்படியாக நாேன
எக ப்தயருக்குத் ைதரியம் அளித்ேதன்.
ஆனால் நாேன பார்ேவாைனயும், அவனது
குதைரகள் இரதங்கைளக் காட்டிலும்
வல்லைம ெபாருந்தயவர் என்று உணரச்
ெசய்ேவன். ௧௮ அப்ேபாது எக ப்தயர்
நாேன கர்த்தர் என்பைத அறவார்கள்.
பார்ேவாைனயும் அவனது இரதம் குதைர
வீரர்கைளயும் நான் ேமற்ெகாள்ளும்ேபாது
அவர்கள்என்ைனமத ப்பார்கள்” என்றார்.

கர்த்தர் எக ப்தய ேசைனகைள
முறயடித்தல்
௧௯ அப்ேபாது கர்த்தருைடய

தூதன் ஜனங்களுக்குப் பன்னாகப்
ேபானான். (கர்த்தருைடய தூதன்
எப்ேபாதும் ஜனங்களுக்கு முன்ேன,
அவர்கைள வழிநடத்தயபடிேய ெசன்று
ெகாண்டிருந்தான்). அந்த உயரமான
ேமகம் ஜனங்களுக்கு முன்ேன ெசல்லாமல்
அவர்களுக்கு பன்ேன ெசன்றது.
௨௦ இவ்வாறு அம்ேமகம் எக ப்தயருக்கும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் இைடேய
ெசன்று நன்றது. இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
ெவளிச்சம் இருந்தது. ஆனால்
எக ப்தயர்கைளேயா இருள் சூழ்ந்தது.
எனேவ அந்த இரவல் எக ப்தயர்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ெநருங்கவர
முடியவல்ைல.
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௨௧ ேமாேச தனது கரங்கைளச்
ெசங்கடலுக்குேநராகஉயர்த்தனான். கர்த்தர்
க ழக்கலிருந்து ஒரு காற்று வீசும்படியாகச்
ெசய்தார். இரவு முழுவதும் காற்று வீச ற்று,
கடல் பளந்தது. காற்று நலத்ைத உலரச்
ெசய்தது. ௨௨இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உலர்ந்த
தைலயன் ேமல் கடலினூேட ேபானார்கள்.
அவர்களுக்கு வலது பக்கத்தலும் இடது
பக்கத்தலும் தண்ணீர் சுவர்ேபால் உயர்ந்து
நன்றது. ௨௩ அப்ேபாது பார்ேவானின்
குதைர வீரர்கள் தங்கள் இரதங்களுடன்
கடலினுள் இஸ்ரேவலைரப் பன்ெதாடர
ஆரம்ப த்தனர். ௨௪ அதகாைலயல்
கர்த்தர் உயர்ந்த ேமகத்தலிருந்தும்,
ெநருப்புத் தூணிலிருந்தும் எக ப்தய
பைடைய ேநாக்க ப் பார்த்து அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்தார். ௨௫இரதங்களின் சக்கரங்கள்
ச க்க க்ெகாண்டன. இரதங்கைளக்
கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக இருந்தது.
எக ப்தயர்கள், “இங்கருந்து தப்ப ப்
ேபாேவாம்! இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்காகக்
கர்த்தர் நம்ைம எத ர்த்து ேபார் ெசய்க றார்”
என்றார்கள்.
௨௬ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

“உன் ைககைளக் கடலுக்கு ேமலாக
உயர்த்து, தண்ணீர் புரண்டு எக ப்தயரின்
இரதங்கைளயும் குதைர வீரர்கைளயும்
மூழ்கடிக்கும்” என்றார்.
௨௭ எனேவ வடிவதற்குச் சற்றுமுன்
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ேமாேச கடலுக்கு ேமலாகத் தன் கரங்கைள
உயர்த்தனான். தண்ணீர் முன்புேபால்
சமமாக வந்து நன்றது. எக ப்தயர்கள்
தங்களால் முடிந்த அளவு தண்ணீரிலிருந்து
தப்ப ஓட முயன்றார்கள். ஆனால் கர்த்தர்
அவர்கைளக் கடலில் மூழ்கடித்துவ ட்டார்.
௨௮ தண்ணீர் முன்பு ேபால் சமமாக வந்ததால்
இரதங்கைளயும், குதைர வீரர்கைளயும்
மூழ்கடித்துவ ட்டது. பார்ேவானின்பைடயனர்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் துரத்தனர்,
ஆனால் அப்பைடேயா அழிக்கப்பட்டது,
ஒருவரும்பைழக்கவல்ைல!
௨௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உலர்ந்த

தைரயல் கடைலக் கடந்தனர். அவர்களது
வலது, இடது புறங்களில் மாத்த ரம் தண்ணீர்
சுவைரப்ேபால நன்றது. ௩௦ எனேவ,
அந்நாளில் எக ப்தயரிடமிருந்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள கர்த்தர் மீட்டார். ெசங் கடலின்
கைரயல் எக ப்தயரின் பணங்கைள
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கண்டனர்.
௩௧ கர்த்தர் எக ப்தயர்கைள ெவன்றேபாது,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தரின் மிகுந்த
வல்லைமையக் கண்டார்கள். எனேவ
ஜனங்கள் பயந்து கர்த்தைர மத த்தார்கள்.
அவர்கள் கர்த்தைரயும் அவரது தாசனாகய
ேமாேசையயும்நம்பஆரம்ப த்தனர்.

௧௫
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ேமாேசயன்பாட்டு
௧ அப்ேபாது ேமாேசயும் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களும் கர்த்தைர ேநாக்க பன்வரும்
பாடைலப் பாடினார்கள்:

“நான்கர்த்தைரப் பாடுேவன்!
அவர் ெபருைமமிக்க ெசயல்கைளச்
ெசய்தார்,

அவர் குதைரையயும், குதைர வீரைனயும்
கடலில்தள்ளினார்.

௨ கர்த்தேர எனது பலம். அவர் என்ைன
மீட்க றார்.

நான் அவைரத் துத த்துப்பாடுேவன்
கர்த்தேர எனது ேதவன், நான் அவைரத்
துத ப்ேபன்.

கர்த்தர் எனதுமுற்ப தாக்களின் ேதவன்.
நான்அவைரமத ப்ேபன்.

௩கர்த்தர்யுத்தத்தல் ச றந்தவர்,
கர்த்தர் என்பதுஅவரதுெபயர்.

௪ பார்ேவானின் இரதங்கைளயும்,
வீரர்கைளயும்அவர்கடலில்தள்ளினார்.

பார்ேவானின் ச றந்த வீரர்கள்
ெசங்கடலில்அமிழ்ந்தனர்.

௫ ஆழியன் தண்ணீர் அவர்கைள
மூடிக்ெகாண்டது.

அவர்கள்கடலினடியல்பாைறகைளப்ேபால்
மூழ்க ப்ேபாயனர்.
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௬-௭ “உமது வலது கரம் வயக்கத்தகும்
வல்லைமஉைடயது.

கர்த்தாேவ, உமது வலது கரம்
பைகவர்கைளச் ச தறடித்தது.

உமது ெபருைமயால் உமக்கு எத ராக நன்ற
ஜனங்கைளநீர்அழித்தீர்.

உமது ேகாபம் அவர்கைள ைவக்ேகாலில்
பற்றும்ெநருப்ைபப் ேபாலஅழித்தது.

௮உமதுஉக்க ரத்தன்ெபருமூச்சால்தண்ணீர்
ேமெலழும்ப ற்று, ஒழுகும் தண்ணீர்
த டமானசுவராய ற்று.

ஆழத்தன் அஸ்தபாரம்வைரக்கும் கடல்
தண்ணீர்த டன்ெகாண்டது.

௯ “நான் ெதாடர்ந்து ப டிப்ேபன், ‘நான்
அவர்கள்ெசல்வத்ைதப் பற ப்ேபன்.

எனதுவாளால்அவற்ைறஅபகரிப்ேபன்.
நான் எல்லாவற்ைறயும் எனக்காக
எடுப்ேபன்’ என்று பைகவன்
ெசான்னான்.

௧௦ஆனால் நீர் அவர்கள் ேமல் ஊத , கடலால்
அவர்கைளமூடினீர்.

ஆழ்கடலில் அவர்கள் ஈயத்ைதப் ேபால
மூழ்கனார்கள்.

௧௧ “கர்த்தைரப்ேபான்ற ேதவர்கள்
உள்ளனேரா?

இல்ைல! உம்ைமப்ேபான்ற ேதவர்கள்
எவருமில்ைல!

நீர் ேமலானபரிசுத்தமானவர்!
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நீர்வயக்கத்தக்கஆற்றல்வாய்ந்தவர்!
நீர் மாெபரும்அற்புதங்கள்ெசய்பவர்!

௧௨ வலதுகரத்ைத உயர்த்த உலகத்ைத
அழிக்கஉம்மால்முடியும்.

௧௩ஆனால்உமதுஇரக்கத்தால்
நீர் மீட்டஜனங்கைளவழிநடத்துக றீர்.

உமது வல்லைமயால் அவர்கைளப்
பரிசுத்தமும்,

இன்பமுமானநாட்டிற்குள்நடத்துகறீர்.

௧௪ “ப ற ஜாத கள் இைதக் ேகட்டு, பயந்து
நடுங்குவார்கள்.

ெபலிஸ்தயர் பயத்தால் நடுங்குவார்கள்.
௧௫ ஏேதாமின் தைலவர்கள் பயத்தால்

நடுங்குவார்கள்.
ேமாவாபன் தைலவர் பயத்தால்

நடுங்குவார்கள்.
கானானின்ஜனங்கள்துணிவழப்பார்கள்.
௧௬அவர்கள்உமதுஆற்றைலக்காண்ைகயல்

அச்சத்தால் ந ரம்புவார்கள்.
கர்த்தரின் ஜனங்கள் ெசல்லும்மட்டும்,
உம்மால் உண்டாக்கப்பட்ட உமது
ஜனங்கள் கடந்து ெசல்லும்மட்டும்
அவர்கள் உறுதயான பாைறையப்
ேபாலஸ்தம்ப த்துந ற்பார்கள்.

௧௭ கர்த்தாேவ நீர் உம்முைடய ஜனங்கைள
உம்முைடயமைலக்குவழிநடத்துவீர்.

உமது சங்காசனத்த ற்காக நீர்
ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்தனருேக
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அவர்கைள வாழச்ெசய்வீர்.
ஆண்டவேர,

நீர்உமதுஆலயத்ைதக்கட்டுவீர்!

௧௮ “கர்த்தாேவ நீர் என்ெறன்றும் ஆளுைக
ெசய்வீர்!”

௧௯ஆம், அது உண்ைமயாகேவ ந கழ்ந்தது!
பார்ேவானின் குதைரகளும், வீரர்களும்,
இரதங்களும் கடலுக்குள் அமிழ்ந்தன.
கடலின் ஆழத்து தண்ணீைர அவர்களுக்கு
ேமலாகக் கர்த்தர் ெகாண்டுவந்தார். ஆனால்
இஸ்ரேவல்ஜனங்கேளாகடலினூேடஉலர்ந்த
தைரயல்நடந்தனர்.
௨௦ அப்ேபாது, தீர்க்கதரிசனியும்,

ஆேரானின் சேகாதரியுமாக ய மிரியாம்
ஒரு தம்புருைவ எடுத்தாள். மிரியாமுடன்
ெபண்கள்பாடவும் நடனம்ஆடவும்ெசய்தனர்.
மிரியாம்,
௨௧ “கர்த்தைரப் பாடுங்கள்!

அவர்ெபரிய ெசயல்கைளச்ெசய்தார்.
அவர் குதைரையயும், குதைர வீரைனயும்

கடலுக்குள் அமிழ்த்தனார்” என்று
பாடினாள்.

௨௨ ெசங்கடைல வ ட்டு சூர்
பாைலவனத்தற்குள் ேமாேச இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள வழிநடத்த ச் ெசன்றான்.
அவர்கள் பாைலவனத்தல் மூன்று நாட்கள்
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பயணம் ெசய்தனர். ஜனங்களுக்குக்
குடிப்பதற்கு அங்கு தண்ணீர்
கைடக்கவல்ைல. ௨௩மூன்று நாட்களுக்குப்
பன் ஜனங்கள் மாராவ ற்கு வந்தனர்.
மாராவல் தண்ணீர் இருந்தது. ஆனால்
குடிக்க முடியாதபடி கசப்பாக இருந்தது.
(இதனால் அந்த இடம் மாரா என்று
அைழக்கப்பட்டது)
௨௪ ேமாேசய டம் வந்து ஜனங்கள், “நாங்கள்

இப்ேபாது எைதக் குடிப்ேபாம்?” என்று
முைறய டஆரம்ப த்தனர்.
௨௫ேமாேசகர்த்தைர ேவண்டினான்,கர்த்தர்

அவனுக்குஒருமரத்ைதக் காட்டினார். ேமாேச
அம்மரத்ைத தண்ணீருக்குள் ேபாட்டான்.
அவன் அவ்வாறு ெசய்தேபாது, அது நல்ல
குடிதண்ணீராகமாற ற்று.
அவ்வடத்தல், கர்த்தர் ஜனங்கைள

நயாயந்தீர்த்து அவர்களுக்கு ஒரு
சட்டத்ைதக் ெகாடுத்தார். ஜனங்களின்
நம்ப க்ைகையயும் ேசாத த்துப் பார்த்தார்.
௨௬ கர்த்தர், “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். அவர்
சரிெயனக் கூறும் காரியங்கைள நீங்கள்
ெசய்யேவண்டும். கர்த்தரின் எல்லாக்
கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும் நீங்கள்
கீழ்ப்படிந்தால், எக ப்தயர்கைளப்ேபால
ேநாயுறமாட்டீர்கள். கர்த்தராக ய நான்
எக ப்தயருக்கு ெகாடுத்த எந்த ேநாையயும்
உங்களுக்குவரவ டமாட்ேடன். நாேனகர்த்தர்.
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உங்கைளக் குணப்படுத்துகறவர் நான்
ஒருவேர” என்றார்.
௨௭ பன்பு ஜனங்கள் ஏலிமுக்குப்

பயணமாயனர். ஏலிமில் பன்னிரண்டு
நீரூற்றுக்களும், எழுபது ேபரீச்ச மரங்களும்
இருந்தன. எனேவ தண்ணீர் இருந்த
இடத்தனருேக ஜனங்கள் கூடாரமிட்டுத்
தங்கனார்கள்.

௧௬
௧ ஜனங்கள் ஏலிைம வ ட்டு

ஏலிமுக்கும், சீனாய்க்கும் நடுவல்
உள்ள சீன் பாைலவனத்தற்கு வந்தனர்.
எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டபன் இரண்டாவது
மாதத்தல் பதைனந்தாம் நாள் அவர்கள்
அந்த இடத்ைத வந்தைடந்தனர்.
௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீண்டும்
முைறய ட ஆரம்ப த்தனர். பாைலவனத்தல்
ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் ேநாக்க :
௩ “எக ப்து ேதசத்தல் கர்த்தர் எங்கைளக்
ெகான்றருந்தால் நலமாக இருந்தருக்கும்.
அங்கு உண்பதற்காவது மிகுதயான உணவு
கைடத்தது. எங்களுக்குத் ேதைவயான
எல்லா உணவும் கைடத்தன. ஆனால்
இப்ேபாது எங்கைள நீர் பாைலவனத்தற்குள்
ெகாண்டு வந்தருக்க றீர். பச யால் இங்கு
நாங்கள் எல்ேலாரும் ெசத்துப்ேபாேவாம்”
என்றனர்.
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௪ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,
“நான் வானத்தலிருந்து உணவுப்ெபாருைள
வழச் ெசய்ேவன். நீங்கள் உண்பதற்கு
அது உணவாகும். ஒவ்ெவாரு நாளும்
ஜனங்கள் ெவளிேய ேபாய் அவர்களுக்கு
அந்தந்த நாளுக்கு மட்டும் ேதைவயான
உணைவச் ேசகரித்துவரேவண்டும்.
இப்படி நான் அவர்கைளச் ேசாத த்து, என்
ஆேலாசைனகைளப் பன்பற்றுகறார்களா
என்று பார்ப்ேபன். ௫ ஒவ்ெவாரு நாளும்
ஜனங்கள் அந்த நாளுக்குத் ேதைவயான
உணைவ மட்டுேம ேசகரிக்கேவண்டும்:
ஆனால் ெவள்ளிக் க ழைமயன்று, ஜனங்கள்
உணைவத் தயாரிக்கும் ெபாழுது, இரண்டு
நாட்களுக்குப்ேபாதுமானஇருமடங்குஉணவு
இருக்குமாறு பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்”*
என்றார்.
௬ ேமாேசயும், ஆேரானும் இஸ்ரேவல்

ஜனங்கைள ேநாக்க , “இன்ற ரவு நீங்கள்
கர்த்தரின் வல்லைமையக் காண்பீர்கள்.
எக ப்தலிருந்துஉங்கைளஅைழத்துவந்தவர்
அவேர என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்.
௭ நீங்கள் கர்த்தரிடம் முைறய ட்டேபாது அவர்
உங்கள் முைறயீட்ைடக் ேகட்டார். எனேவ
நாைளக் காைலயல் கர்த்தரின் மகைமையக்
காண்பீர்கள். நீங்கள் எங்களிடம்

* ௧௬:௫: ெவள்ளிக்க ழைம...ேவண்டும் பரிசுத்த நாளாகய
(சனிக்க ழைம) ஓய்வு நாளில் மக்கள் ேவைல ெசய்யத்
ேதைவயல்ைலஎன்பதற்காகஇப்படி நடந்தது.
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முைறய ட்டுக்ெகாண்ேடயருக்க றீர்கள்.
இப்ேபாது எங்களுக்குச் சற்று ஓய்வு
கைடக்கும்” என்றார்கள்.
௮ ேமாேச ெதாடர்ந்து, “நீங்கள்

முைறய ட்டீர்கள், கர்த்தர் உங்கள்
முைறயீட்ைடக் ேகட்டார். எனேவ இன்ற ரவு
கர்த்தர் உங்களுக்கு மாமிசம் கைடக்கச்
ெசய்வார். காைலயல் உங்களுக்குத்
ேதைவயான அப்பத்ைதப் ெபறுவீர்கள்.
நீங்கள் ஆேரானிடமும் என்னிடமும்
முைறய ட்டுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
நீங்கள் ஆேரானுக்கும் எனக்கும் எத ராக
அல்ல, நீங்கள் கர்த்தருக்ெகத ராகேவ
முைறய ட்டீர்கள்” என்றான்.
௯ ேமாேச ஆேராைன ேநாக்க ,

“இஸ்ரேவலின் ஜனங்களிடம் ேபசு.
அவர்களிடம், ‘கர்த்தருக்குமுன்பாகஒருமித்து
வாருங்கள். ஏெனனில் அவர் உங்கள்
முைறயீட்ைடக் ேகட்டார் என்று ெசால்’ ”
என்றான்.
௧௦ ஆேரான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்

ேபசனான். அவர்கள் எல்ேலாரும்
ஓரிடத்தல் கூடியருந்தார்கள். ஆேரான்
ேபசும்ேபாது, எல்லா ஜனங்களும் தரும்ப ப்
பாைலவனத்ைத ேநாக்கனார்கள். ேமகத்தல்
கர்த்தரின் மகைம ெவளிப்படுவைதக்
கண்டார்கள்.
௧௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

௧௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் முைறயீட்ைடக்
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ேகட்ேடன். எனேவ அவர்களிடம் ‘இன்ற ரவு
நீங்கள் இைறச்ச உண்பீர்கள், காைலயல்
உங்களுக்கு ேவண்டிய ெராட்டி கைடக்கும்.
ப றகு உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர
நம்பலாம் என்று அறவீர்கள்’ என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௧௩அன்ற ரவு, காைடப் பறைவகள்அவர்கள்

தங்கயருந்த இடத்ைதச் சுற்றலும் வந்து
வழுந்தன. ஜனங்கள் இைறச்ச க்காக
அவற்ைறப் ப டித்தனர். காைலயல்
அவர்கள் தங்கயருந்த இடத்த ற்கு அருேக
பனிபடர்ந்தருந்தது. ௧௪ பனி மைறந்ததும்
ெமல்லிய அப்பம் ேபான்ற ஒரு ெபாருள்
நலத்தன்ேமல்காணப்பட்டது. ௧௫இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்க , “இது
என்ன?”† என்றனர். அப்ெபாருள் என்ன
என்று அவர்களுக்குத் ெதரியாததனால்,
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபச க்ெகாண்டனர்.
ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க , “கர்த்தர்
உங்களுக்குஉணவாகக்ெகாடுப்பதுஇதுேவ.
௧௬ ஒவ்ெவாருவனும் அவனவனுக்குத்
ேதைவயான உணைவ எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். உங்கள் குடும்பத்தலுள்ள
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் எட்டு கண்ண
அளவன்படி எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்
என்றுெசால்லுகறார்” என்றான்.
௧௭எனேவஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அவ்வாேற

† ௧௬:௧௫: இது என்ன எபெரய ெமாழியல் இது “மன்னா”
என்றவார்த்ைதையப் ேபான்றதாகும்.
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ெசய்தார்கள். ஒவ்ெவாருவனும் இந்த
உணைவச் ேசகரித்துக்ெகாண்டான்.
ச லர் மற்றவர்கைள வ ட அத கமாக
எடுத்துக்ெகாண்டனர். ௧௮ ஜனங்கள்
இந்த உணைவக் குடும்பத்தலுள்ள
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுத்தார்கள்.
உணைவ அளந்தேபாது ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ேபாதுமான அளவு இருந்தது. ஆனால்
ஒருேபாதும் அத கப்படியான உணவு
இருந்ததல்ைல. ஒவ்ெவாருவனும்
அவனுக்கும் அவனது குடும்பத்த ற்கும்
ேதைவயான உணைவ மாத்த ரம்
ேசகரித்துக்ெகாண்டான்.
௧௯ ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க , “மறுநாள்

உண்பதற்காக உணைவ ைவக்காதீர்கள்”
என்றான். ௨௦ஆனால் ஜனங்கள் ேமாேசக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. ச லர் அடுத்த
நாளுக்காகச் ச றது உணைவ எடுத்து
ைவத்தார்கள். அந்த உணைவப் புழுக்கள்
அரித்தபடியால் துர்நாற்றம் வீச ஆரம்ப த்தது.
இவ்வாறு ெசய்தவர்கள்ேமல் ேமாேச
ேகாபங்ெகாண்டான்.
௨௧ ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயலும்

உணைவச் ேசகரித்துக்ெகாண்டனர். ஒருவன்
தான் சாப்ப டக் கூடிய அளவு உணைவ
எடுத்துக்ெகாண்டான். ெவயல் ஏறனதும்
உணவுஉருக மைறந்துேபானது.
௨௨ ெவள்ளியன்று, ஜனங்கள் இரண்டு

மடங்கு உணைவச் ேசர்த்தார்கள்.
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ஒவ்ெவாருவருக்கும் 16 கண்ண அளவு
உணைவச் ேசர்த்தார்கள். எனேவ
ஜனங்களின்தைலவர்கள்ேமாேசய டம்வந்து
இதைனஅறவத்தனர்.
௨௩ ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க ,

“இவ்வாறு தான் நடக்கும் என்று கர்த்தர்
கூறயருக்க றார். நாைள கர்த்தைர
மகைமப்படுத்தும் வ ேசஷ நாளாகய
ஓய்வுநாள் என்பதால் இவ்வாறு ந கழ்ந்தது.
இன்ைறக்குத் ேதைவயான எல்லா
உணைவயும் சைமயுங்கள். மீதமாகும்
உணைவ நாைள காைலக்காக எடுத்து
ைவயுங்கள்” என்றான்.
௨௪ எனேவ மீதமான உணைவ ஜனங்கள்

ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்து அடுத்த
நாளுக்காகப் பத்த ரப்படுத்தனார்கள்.
அன்று அந்த உணவு ெகட்டுப்ேபாகவல்ைல,
புழுக்களும்அந்தஉணைவஅணுகவல்ைல.
௨௫ சனிக்க ழைமயன்று ேமாேச

ஜனங்கைள ேநாக்க , “இன்று ஓய்வுநாள்,
இது கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசலுத்தும்
வ ேசஷ நாள். எனேவ உங்களில் ஒருவனும்
ெவளிேய ேபாகக்கூடாது. ேநற்று ேசர்த்து
ைவத்த உணைவேய உண்ணுங்கள்.
௨௬ ஆறு நாட்கள் நீங்கள் உணைவச்
ேசகரிக்கேவண்டும், ஆனால் வாரத்தன்
ஏழாவதுநாள் ஓய்வுக்குரிய நாள். எனேவ
பூமியல் வ ேசஷ உணவு எதுவுமிராது”
என்றான்.
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௨௭ சனிக்க ழைமயன்று சல ஜனங்கள்
உணைவச் ேசகரிக்கச் ெசன்றார்கள்,
ஆனால் அவர்களுக்கு உணவு எதுவும்
கைடக்கவல்ைல. ௨௮ அப்ேபாது
கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “எனது
கட்டைளகளுக்கும் ேபாதைனகளுக்கும்
கீழ்ப்படிய எத்தைன காலம் இந்த ஜனங்கள்
மறுப்பார்கள்? ௨௯ பார், உங்களுக்கு
ஓய்ந்தருக்கும் நாளாக கர்த்தர் ஓய்வு நாைள
உண்டாக்கனார். எனேவ ெவள்ளியன்று
இரண்டு நாட்களுக்குத் ேதைவயான
உணைவக் கர்த்தர் ெகாடுப்பார், பன்
ஓய்வு நாளில் உங்களில் ஒவ்ெவாருவனும்
ஓய்ெவடுக்கேவண்டும். நீங்கள்
இருக்குமிடத்த ேலேய தங்கயருங்கள்”
என்றார். ௩௦ எனேவ ஜனங்கள் ஓய்வுநாளில்
ஓய்ெவடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
௩௧ அந்த வ ேசஷ உணைவ ஜனங்கள்

“மன்னா” என்று அைழத்தார்கள். இந்த
மன்னா ேதாற்றத்தல் ச றய ெவண்ைமயான
ெகாத்து மல்லி வைதகைளப்
ேபான்றருந்தன. அைவ ருசயல் ேதனில்
ேதாய்க்கப்பட்ட ெமல்லிய வார்ப்புெராட்டி
ேபான்று இருந்தன. ௩௨ ேமாேச, “கர்த்தர்
உங்கள் சந்ததயனருக்காக ‘இந்த உணவல்
எட்டு கண்ணம் எடுத்து ைவயுங்கள்.
அப்ேபாது, உங்கைள எக ப்தலிருந்து
அைழத்து ெசல்ைகயல் வனாந்த ரத்தல்
நான் உங்களுக்கு ெகாடுத்த உணைவ
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உங்கள் தைலமுைறயனர் பார்க்க முடியும்’
என்றார்” என்றுெசான்னான்.
௩௩எனேவேமாேசஆேராைனேநாக்க , “ஒரு

ச றய ஜாடிைய எடுத்து அைத 8 கண்ணம்
மன்னாவால் ந ரப்பு. கர்த்தருக்கு முன்
ைவக்கும்படியாக அைதப் பத்த ரப்படுத்து.
அைத நமது சந்ததயனருக்காகவும்
பாதுகாத்து ைவ” என்றான். ௩௪ (கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டவாேற ஆேரான்
ெசய்தான். உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன்
முன்னால் அந்த ஜாடிைய ஆேரான்
ைவத்தான்.) ௩௫ ஜனங்கள் 40 ஆண்டுகள்
மன்னாைவச் சாப்ப ட்டார்கள். ஓய்வுக்குரிய
நாடாக ய, கானான் ேதசத்தன் எல்ைலைய
வந்தைடயும் மட்டும் அவர்கள் மன்னாைவச்
சாப்ப ட்டார்கள். ௩௬ (மன்னாைவ
அளப்பதற்காக அவர்கள் பயன்படுத்தயது
ஒரு ஓமர். எட்டுக் கண்ணங்கள் அளவு
ெகாண்டதுஒருஓமர்ஆகும்.)

௧௭
௧ சீன் பாைலவனத்தலிருந்து

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
ேசர்ந்து ப ரயாணம் ெசய்தார்கள்.
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய அவர்கள்
ஓரிடத்தலிருந்து மற்ேறாரிடத்த ற்குப்
பயணமானார்கள். ெரவ தீமிற்கு ஜனங்கள்
ப ரயாணம் ெசய்து அங்கு கூடாரமிட்டுத்
தங்கனார்கள். குடிக்கக் கூட ஜனங்களுக்கு
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அங்ேகதண்ணீர்கைடக்கவல்ைல. ௨எனேவ
ஜனங்கள் ேமாேசக்கு எத ராக தரும்ப ,
அவேனாடு வாதாட ஆரம்ப த்தார்கள்.
“எங்களுக்குக் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் தா”
என்றுஜனங்கள்ேகட்டார்கள்.
ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க , “ஏன் எனக்கு

எத ராகத் தரும்பனீர்கள்? ஏன் கர்த்தைர
ேசாத க்க றீர்கள்? கர்த்தர் நம்ேமாடு
வரவல்ைல என்று நைனக்கறீர்களா?”
என்றான்.
௩ ஆனால் ஜனங்கள் மிகவும் தாகமாக

இருந்தபடியால் ேமாேசய டம் ெதாடர்ந்து
முைறய ட்டார்கள், “ஏன் எங்கைள
எக ப்தலிருந்துஅைழத்துவந்தீர்? நாங்களும்,
எங்கள் பள்ைளகளும், ஆடு மாடுகளும்
தாகத்தால்மரித்துேபாவதற்காகவாஎங்கைள
அைழத்துவந்தீர்?” என்றார்கள்.
௪ எனேவ ேமாேச கர்த்தரிடம் சத்தமாக

அழுது, “நான் இந்த ஜனங்கேளாடு என்ன
ெசய்ய முடியும்? இவர்கள் என்ைனக்
ெகால்லத்தயாராயருக்க றார்கள்” என்றான்.
௫ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்கு முன்பாகப் ேபா, ஜனங்களின்
மூப்பர்களில் (தைலவர்களில்) ச லைரயும்
உன்ேனாடு அைழத்துச் ெசல். உனது
ைகத்தடிையயும் எடுத்துக்ெகாள். ைநல்
நதைய அடித்தேபாது நீ பயன்படுத்தய தடி
இதுேவ. ௬ உனக்கு முன்பாக ஓேரபலுள்ள
(சீனாய் மைலயலுள்ள) பாைறயல் நான்
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இருப்ேபன். உனது ைகத்தடியால் பாைறைய
அடி, உடேன பாைறயலிருந்து தண்ணீர்
சுரந்து வரும், அப்ேபாது ஜனங்கள் அைதப்
பருகலாம்” என்றார்.
ேமாேச அவ்வார்த்ைதகளின்படிேய

ெசய்தான். இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள்
(தைலவர்கள்) அைதப் பார்த்தார்கள்.
௭ இவ்வடத்தல் ஜனங்கள் ேமாேசக்கு
எத ராகத் தரும்ப கர்த்தைர ேசாத த்ததால்
ேமாேச அதற்கு ேமரிபா என்றும், மாசா
என்றும் ெபயரிட்டான். கர்த்தர் அவர்கேளாடு
இருக்க றாரா, இல்ைலயா என்று ேசாத க்க
ஜனங்கள்வரும்பனார்கள்.
௮ ெரவ தீமில் அமேலக்கய ஜனங்கள்

வந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேபார்
ெசய்தார்கள். ௯எனேவ ேமாேச ேயாசுவாைவ
ேநாக்க , “ச லமனிதர்கைளத்ேதர்ந்ெதடுத்துக்
ெகாண்டு ேபாய் அமெலக்கயேராடு
நாைள ேபார் ெசய். நான் மைலயன்மீது
நன்று உங்கைள கண்காணிப்ேபன்.
ேதவன் எனக்குக் ெகாடுத்த ைகத்தடிையப்
ப டித்துக்ெகாண்டிருப்ேபன்” என்றான்.
௧௦ ேயாசுவா ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்து,

அமேலக்கய ஜனங்கேளாடு ேபார்
ெசய்வதற்கு மறுநாள் ேபானான். அேத
ேநரத்தல் ேமாேசயும், ஆேரானும், ஊரும்
மைலயுச்ச க்குச் ெசன்றார்கள். ௧௧ ேமாேச
ைககைள ேமேல உயர்த்தயருந்தேபாது,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெவன்றனர். ஆனால்
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ேமாேசயன் கரங்கள் கீேழ தாழ்ந்தேபாது,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதால்வயைடயத்
ெதாடங்கனார்கள்.
௧௨ ச றது ேநரத்த ற்குப் ப றகு ேமாேசயன்

ைககள் ேசார்வைடந்தன. ேமாேசேயாடு
ெசன்ற மனிதர்கள் ேமாேசயன் ைககைளத்
தூக்கயவாேற ைவத்தருப்பதற்கு ஒரு
வழி காண முயன்றார்கள். ஒரு ெபரிய
பாைறைய ேமாேசக்குக் கீேழ நகர்த்த ,
அவைன அதல் உட்காரச் ெசய்தார்கள்.
பன் ஆேரானும், ஊரும் ேமாேசயன்
ைககைளத் தூக்க ப் ப டித்தார்கள். ஆேரான்
ேமாேசக்கு ஒரு புறமாகவும், ஊர் அவனுக்கு
மறுபுறமாகவும் நன்றருந்தனர். சூரியன்
மைறயும் வைரக்கும் அவர்கள் இவ்வாேற
அவனுைடய ைககைளப் ப டித்தருந்தார்கள்.
௧௩ ஆகேவ ேயாசுவாவும் அவனுைடய
ஆட்களும் இப்ேபாரில் அமேலக்கயர்கைள
ெவன்றார்கள்.
௧௪ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசய டம், “இந்த

யுத்தத்ைதப்பற்ற எழுது. இங்குநடந்தவற்ைற
ஜனங்கள் நைனவுகூரும்படியாக
இக்காரியங்கைள ஒரு புத்தகத்தல் எழுது.
பூமியலிருந்து அமேலக்கய ஜனங்கைள
முற்றலுமாக அழிப்ேபன் என்பைத
ேயாசுவாவுக்குஉறுதயாகக்கூறு” என்றார்.
௧௫ பன் ேமாேச ஒரு பலிபீடத்ைதக்

கட்டினான். “கர்த்தர் எனது ெகாடி” என்று
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அந்தப் பலி பீடத்த ற்குப் ெபயரிட்டான்.
௧௬ ேமாேச, “கர்த்தருைடய சங்காசனத்த ற்கு
ேநராக என் ைககைள உயர்த்த ேனன்.
ஆைகயால் கர்த்தர் எப்ெபாழுதும் ெசய்தது
ேபால தைலமுைற தைலமுைறயாக
அமேலக்கயைர எத ர்த்துப் ேபார் ெசய்தார்”
என்றான்.

௧௮
ேமாேசயன் மாமனாரிடமிருந்து

அறவுைரனில்
௧ ேமாேசயன் மாமனாராக ய

எத்த ேரா மீதயா ஒரு ஆசாரியனாக
இருந்தான். ேமாேசக்கும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கும் பல வைககளில் ேதவன்
உதவயைதயும், எக ப்தலிருந்து கர்த்தர்
இஸ்ரேவலைர வழிநடத்தனைதயும்
எத்த ேரா ேகள்வப்பட்டான். ௨ எனேவ
ேதவனின் மைலக்கருகல் (ஓேரப்) ேமாேச
கூடாரமிட்டுத் தங்கயருந்தேபாது, எத்த ேரா
அவனிடம் ெசன்றான். அவன் ேமாேசயன்
மைனவயாகய ச ப்ேபாராைளயும் அைழத்து
வந்தருந்தான். (ேமாேச அவைள வீட்டிற்கு
அனுப்ப வ ட்டிருந்தபடியால் ச ப்ேபாராள்,
ேமாேசேயாடு இருக்கவல்ைல.) ௩ எத்த ேரா
ேமாேசயன் இரண்டு மகன்கைளயும்
அைழத்து வந்தருந்தான். முதல் மகனின்
ெபயர் ெகர்ேசாம், ஏெனனில் அவன்
பறந்தேபாது, “நான் அந்நய ேதசத்தல்
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பரேதச யாக உள்ேளன்” என்று ேமாேச
கூறனான். ௪ இன்ெனாரு மகனின் ெபயர்
எலிேயசர். ஏெனனில் அவன் பறந்தேபாது,
ேமாேச, “எனது முற்ப தாக்களின் ேதவன்
எனக்கு உதவ , எக ப்தன் மன்னனிடமிருந்து
அவர் என்ைனக் காத்தார்” என்றான்.
௫ ேமாேச ேதவனின் மைலக்குப்
(சீனாய்) பக்கத்தலுள்ள பாைலவனத்தல்
கூடாரமிட்டுத் தங்கயருந்தேபாது, எத்த ேரா
அவனிடம் ெசன்றான். ேமாேசயன்
மைனவயும் அவனது இரண்டு மகன்களும்
எத்த ேராேவாடிருந்தனர்.
௬ எத்த ேரா ேமாேசக்குச் ெசய்த

ெசால்லியனுப்பனான். எத்த ேரா, “உனது
மாமனாராக ய எத்த ேரா வந்துள்ேளன்.
நான் உனது மைனவையயும், உனது
இரண்டுமகன்கைளயும்உன்னிடம்அைழத்து
வந்தருக்க ேறன்” என்றுெசான்னான்.
௭ எனேவ ேமாேச மாமனாைரப்

பார்ப்பதற்கு ெவளிேய ேபானான்.
ேமாேச அவைனக் குனிந்து வணங்க ,
முத்தமிட்டான். இருவரும்ஒருவருக்ெகாருவர்
சுகெசய்த கைள வசாரித்துக்ெகாண்டனர்.
பன் ேமாேசயன் கூடாரத்த ற்குள் ேமலும்
அதகமாக உைரயாடும்படிக்கு நுைழந்தனர்.
௮ இஸ்ரேவல் ஜனங்களினிமித்தம் கர்த்தர்
பார்ேவானுக்கும் எக ப்தயருக்கும் எத ராகச்
ெசய்த எல்லாவற்ைறயும், பார்ேவானுக்கும்
எக ப்தன் ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர்
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ெசய்தவற்ைறயும், வழியல் அவர்களுக்கு
உண்டான ப ரச்சைனகைளப்பற்றயும்,
துன்பம் வந்தேபாெதல்லாம் கர்த்தர்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எப்படிக்
காப்பாற்றனார் என்பைதெயல்லாம்
ேமாேச தன் மாமனாரான எத்த ேராவ டம்
ெசான்னான்.
௯கர்த்தர்இஸ்ரேவலுக்காகச் ெசய்த எல்லா

நல்ல காரியங்கைளயும் ேகள்வப்பட்டேபாது
எத்த ேராமிக்க மக ழ்ச்ச யைடந்தான்.
எக ப்தயரிடமிருந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
கர்த்தர்வடுதைலெசய்தார் என்பைதயற ந்து
அவன்மகழ்ந்தான். ௧௦எத்த ேரா,

“கர்த்தைரதுதயுங்கள்!
எக ப்தன் வல்லைமயலிருந்து அவர்
உங்கைளவடுவத்தார்.

பார்ேவானிடமிருந்து கர்த்தர் உங்கைளக்
காப்பாற்றனார்.

௧௧இப்ேபாதுமற்றஎல்லாேதவர்கைளயும்வ ட
கர்த்தர் ெபரியவர் என்பைத நான்
அற ேவன்.

அவர்கள் அடிைமகளாக உள்ளார்கள் என
எண்ணியருந்தனர், ஆனால் ேதவன்
ெசய்தைதப் பாருங்கள்!” என்றான்.

௧௨ எத்த ேரா ச ல பலிகைளயும்,
காணிக்ைககைளயும் ேதவைன
மகைமப்படுத்துவதற்காகக் ெகாண்டு



யாத்த ராகமம் ௧௮:௧௩ xcvi யாத்த ராகமம் ௧௮:௧௬

வந்தான். ேமாேசயன் மாமனாராக ய
எத்த ேராேவாடு ேசர்ந்து உண்பதற்காக
ஆேரானும் இஸ்ரேவலரின் மூப்பர்களும்
(தைலவர்களும்) வந்தார்கள். அவர்கள்
எல்ேலாரும்ேதவனுைடயசந்ந தயல்ேசர்ந்து
உணவுஉண்டார்கள்.
௧௩ மறுநாள், ஜனங்கைள நயாயந்தீர்க்கும்

வ ேசஷ ேவைல ேமாேசக்கு இருந்தது. நாள்
முழுவதும்ேமாேசக்குமுன்னால்காைலமுதல்
மாைலவைரஜனங்கள்கூடிநன்றனர்.
௧௪ ேமாேச ஜனங்கைள நயாயந்தீர்ப்பைத

எத்த ேரா பார்த்தான். அவன், “ஏன் இவ்வாறு
ெசய்க றாய்? ஏன் நீ மட்டும் நயாயந்தீர்க்க
ேவண்டும்? ஏன் நாள் முழுவதும் ஜனங்கள்
உன்னிடம் வந்துெகாண்டிருக்கன்றனர்?”
என்றுேகட்டான்.
௧௫ ேமாேச அவனது மாமனாைர ேநாக்க :

“ஜனங்கள் என்னிடம் வந்து, அவர்களின்
ப ரச்சைனகைளப்பற்றய ேதவனின்
முடிைவக் ேகட்டற ந்து ெசால்லுமாறு
என்ைனக் ேகட்க றார்கள். ௧௬ ஜனங்கள்
மத்தயல் வவாதம் எழுந்தால் அவர்கள்
என்னிடம் வருகறார்கள். எந்த மனிதன்
சரியாகச் ெசயல்படுகறான் என்பைத நான்
முடிவு ெசய்ேவன். இவ்வைகயல் நான்
ஜனங்களுக்கு ேதவனின் சட்டங்கைளயும்,
ேபாதைனகைளயும் கற்ப க்க ேறன்”
என்றான்.
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௧௭ ஆனால் ேமாேசயன் மாமனார்
அவைன ேநாக்க , “இைதச் ெசய்யும் வழி
இதுவல்ல, ௧௮ நீ ஒருவேன ெசய்வதற்கு இது
பழுவான ேவைலயாகும். இவ்ேவைலைய
நீ ஒருவேன ெசய்ய முடியாது. அது
உன்ைனக்கைளப்பைடயச் ெசய்யும்.
ஜனங்களும் ேசார்ந்து ேபாக றார்கள்!
௧௯ இப்ேபாது நான் ெசால்வைதக் ேகள்.
நான் உனக்குச் சல அறவுைரகைளக்
கூறுேவன். ேதவன் உன்ேனாடிருக்கும்
ெபாருட்டு நான் ெஜபம் ெசய்க ேறன்.
ஜனங்களின் ப ரச்சைனகைளத் ெதாடர்ந்து
நீ ேகட்கேவண்டும், இவற்ைறக் குறத்துத்
ெதாடர்ந்து நீ ேதவனிடம் ேபச ேவண்டும்.
௨௦ நீ ேதவனின் சட்டங்கைளயும்
ேபாதைனகைளயும் ஜனங்களுக்குக்
கற்ப த்துக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்.
சட்டங்கைள மீறக்கூடாது என்று அவர்கைள
எச்சரித்துவடு. தக்க ெநறயல் நடக்குமாறு
அவர்களுக்குக் கூறு. என்ெனன்ன ெசய்ய
ேவண்டும் என்பது பற்ற அவர்களுக்குக்
கூறு. ௨௧ ஆனால் தைலவர்களாகவும்,
நீத பத களாகவும் இருப்பதற்காகச் சலைர
நீ ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளவும் ேவண்டும்.

“உன் நம்ப க்ைகக்குரிய நல்ல
மனிதர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.
அம்மனிதர்கள் ேதவைன மத க்க றவர்களாக
இருக்க ேவண்டும். பணத்தற்காக தங்கள்
முடிவுகைள மாற்றாத மனிதர்கைளத்
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ெதரிந்துெகாள். ஜனங்களுக்குத்
தைலவர்களாக அவர்கைள நயமித்துவடு.
1,000 ஜனங்களுக்கும், 100 ஜனங்களுக்கும்,
50 ஜனங்களுக்கும், 10 ேபருக்கும்
கூட தைலவர்கள் இருக்கட்டும்.
௨௨ இந்த அத காரிகள் ஜனங்கைள
நயாயந்தீர்க்கட்டும். மிக முக்கயமான
வழக்கருந்தால்அவர்கள்உன்னிடம்வரட்டும்,
நீ என்ன ெசய்வெதன முடிெவடுக்கலாம்.
ஆனால் மற்ற வழக்குகளில் இம்மனிதர்கள்
உனது ேவைலையப் பக ர்ந்துெகாள்ளட்டும்.
இப்படி ஜனங்கைள வழி நடத்துவது உனக்கு
எளிதாகும். ௨௩ ேதவ தயவால் நீ இவற்ைறச்
ெசய்தால், நீ உனது பணிைய இன்னும்
சறப்பாகச் ெசய்ய முடியும். அேத ேநரத்தல்
ஜனங்களும் தங்கள் ப ரச்சைனகளுக்குத்
தீர்வு கண்டவர்களாய் வீடு தரும்ப முடியும்”
என்றான்.
௨௪ எனேவ எத்த ேரா கூறயபடிேய ேமாேச

ெசய்தான். ௨௫இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் சல
நல்ல மனிதர்கைள ேமாேச ெதரிந்ெதடுத்து
ஜனங்களுக்குத் தைலவர்களாக அவர்கைள
நயமித்தான். 1,000 ேபருக்கும், 100 ேபருக்கும்,
50 ேபருக்கும், 10 ேபருக்கும் தைலவர்கள்
நயமிக்கப்பட்டனர். ௨௬ இந்த அத காரிகள்
ஜனங்களுக்கு நீத பத களாக இருந்தனர்.
இந்த அத காரிகளிடம் ஜனங்கள் தங்கள்
வவாதங்கைள எந்த ேநரத்தலும் முன்
ைவக்க முடிந்தது. மிக முக்கயமான
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வழக்குகைள மட்டும் ேமாேச தீர்த்து ைவக்க
ேவண்டியதாய ற்று.
௨௭ ெகாஞ்ச நாட்களுக்குப்பன், ேமாேச

தன் மாமனாராக ய எத்த ேராைவ
வழியனுப்பனான். எத்த ேரா தன் வீட்டிற்குத்
தரும்பனான்.

௧௯
இஸ்ரேவேலாடு ேதவனின்உடன்படிக்ைக
௧ எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட மூன்றாவது

மாதத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
சீனாய் பாைலவனத்ைத அைடந்தனர்.
௨ அவர்கள் ெரவ தீமிலிருந்து சீனாய் பாைல
வனத்தற்குப் ப ரயாணம் ெசய்தருந்தனர்.
மைலக்கருேக (ஓேரப் மைல) இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் கூடாரமிட்டனர். ௩ பன்
ேமாேச ேதவைனச் சந்த க்கும்ெபாருட்டு
மைலமீது ஏறனான். மைலயன்
ேமல் ேதவன் அவேனாடு ேபசனார்.
அவனிடம், “யாக்ேகாபன் ெபரிய
குடும்பத்தனராக ய இஸ்ரேவலின்
ஜனங்களுக்கு இவ்வஷயங்கைளக் கூறு:
௪ ‘என் எத ரிகளுக்கு என்னால் என்ன ெசய்ய
முடியும் என்பைத நீங்கேள பார்த்தீர்கள்.
எக ப்தன்ஜனங்களுக்குநான்ெசய்தவற்ைற
நீங்கள் கண்டீர்கள். கழுைகப்ேபால நான்
உங்கைள எக ப்தலிருந்து சுமந்து வந்து,
இங்கு என்னிடம் அைழத்து வந்தைத
நீங்கள் பார்த்தீர்கள். ௫ எனேவ என்
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கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய
ேவண்டுெமன உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்.
எனது உடன்படிக்ைகைய மீறாதீர்கள்.
நான் கூறுகறபடி நீங்கள் நடந்தால், என்
வேசஷமான ஜனங்களாயருப்பீர்கள்.
உலகம் முழுவதும் எனக்குச் ெசாந்தமானது.
ஆனால் எனது வேசஷ ஜனங்களாக
இருக்கும்படி, நான் உங்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன். ௬ ராஜரீக ஆசாரிய
கூட்டமான, ஒரு பரிசுத்த ஜனமாக நீங்கள்
இருப்பீர்கள்.’ ேமாேச, நான் கூறயைத
நீ இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் ெசால்ல
ேவண்டும்” என்றார்.
௭ேமாேச மைலயருந்துகீேழஇறங்கனான்.

ஜனங்களின் மூப்பர்கைள (தைலவர்கள்)
வரவைழத்து அவர்களிடம் கூறும்படியாகக்
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டவற்ைற ேமாேச
கூறனான். ௮ எல்லா ஜனங்களும் ேசர்ந்து
ஒேர குரலில், “கர்த்தர் கூறுகன்றவற்றற்கு
நாங்கள்கீழ்ப்படிேவாம்” என்றார்கள்.
ேமாேச மீண்டும் மைலயன் ேமேலற

ேதவனிடம் ெசன்றான். ேமாேச ேதவனிடம்
ஜனங்கள் அவருக்குக் கீழ்ப்படிவதாகக்
கூறயைதச் ெசான்னான். ௯ கர்த்தர்
ேமாேசய டம், “கார்ேமகத்தனூேட நான்
உன்னிடம் வருேவன், உன்ேனாடு
ேபசுேவன்! நான் உன்ேனாடு ேபசுவைத
எல்லா ஜனங்களும் ேகட்பார்கள். நீ
அவர்களுக்குக் கூறுவைத ஜனங்கள்
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எப்ேபாதும் நம்புவதற்காக நான் இைதச்
ெசய்ேவன்” என்றார்.
ஜனங்கள் கூறய அைனத்ைதயும் ேமாேச

ேதவனுக்குச்ெசான்னான்.
௧௦ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “ஒரு

வேசஷ கூட்டத்த ற்காக இன்றும், நாைளயும்
நீ ஜனங்கைள ஆயத்தப்படுத்த ேவண்டும்.
ஜனங்கள் அவர்கள் ஆைடகைளத் துைவக்க
ேவண்டும். ௧௧மூன்றாம் நாளில் எனக்காகக்
காத்தருக்க ேவண்டும். மூன்றாவது நாள்
கர்த்தர் சீனாய் மைலக்கு இறங்க வருவார்,
எல்லா ஜனங்களும் என்ைனக் காண்பார்கள்.
௧௨-௧௩ எல்லா ஜனங்களும் மைலைய
ெநருங்காதருக்கும்படி அவர்களுக்கு நீ
கூறேவண்டும். ஒரு எல்ைலைய வைரந்து,
ஜனங்கள் அைதத் தாண்டிச் ெசல்லாதபடி
பார்த்துக்ெகாள். மைலையத் ெதாடும்
மனிதேனா, மிருகேமா ெகால்லப்பட
ேவண்டும். அவைனக் கற்களால் தாக்க ேயா,
அம்புகைள எய்ேதா ெகால்ல ேவண்டும்.
ெகால்லப்பட்டவைனப் ப றர் ெதாடக்கூடாது.
எக்காளம் ெதானிக்கும் வைரக்கும் ஜனங்கள்
காத்தருக்க ேவண்டும். அதன் பன்னேர
அவர்கள் மைலக்கு சமீபம் ெசல்லலாம்”
என்றார்.
௧௪ ேமாேச மைலைய வ ட்டிறங்க ,

ஜனங்களிடம் ெசன்று, வேசஷ கூட்டத்த ற்கு
அவர்கைள ஆயத்தப்படுத்தனான்.
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அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைளத் துைவத்து
பரிசுத்தமாக்கனார்கள்.
௧௫ ேமாேச ஜனங்கைள ேநாக்க , “மூன்று

நாட்களில் ேதவைனத் தரிச ப்பதற்குத்
தயாராகுங்கள். அதுவைரக்கும் ஆண்கள்,
ெபண்கைளத்ெதாடக்கூடாது” என்றான்.
௧௬ மூன்றாம் நாள் காைலயல், மைலயன்

ேமல் ேமகெமான்று த ரண்டுவந்தது. இடியும்
மின்னலும் எக்காளத்தன் ேபெராலியும்
இருந்தன. கூடாரத்தலிருந்த ஜனங்கள்
அைனவரும் பயந்தனர். ௧௭ அப்ேபாது
ேமாேச, ஜனங்கைளக் கூடாரத்தலிருந்து
மைலயருேகயுள்ள ஓரிடத்த ற்கு ேதவைனச்
சந்த ப்பதற்காக வழிநடத்த ச் ெசன்றான்.
௧௮ சீனாய் மைல புைகயால் ந ரம்ப ற்று.
சூைளயருந்து புைக வருவதுேபால்
மைலயன் ேமல் புைக எழுந்தது.
கர்த்தர் மைலக்கு ெநருப்பல் இறங்க
வந்ததால் இப்படி ஆயற்று. மைலயும்
அத ரத்ெதாடங்க ற்று. ௧௯ எக்காள சத்தம்
உரத்து ெதானிக்க ஆரம்ப த்தது. ேமாேச
ேதவனிடம் ேபச யேபாெதல்லாம், ேதவன்
இடிேபான்றகுரலில்பதலளித்தார்.
௨௦ கர்த்தர் சீனாய் மைலயன்ேமல்

இறங்கனார். பரேலாகத்தலிருந்து கர்த்தர்
மைலயன் உச்சயல் இறங்கனார். பன்
கர்த்தர் ேமாேசைய மைலயன் உச்ச க்கு
தன்னிடத்தல்வருமாறுகூறனார். அவ்வாேற
ேமாேசயும்மைலயன்மீதுஏறனான்.
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௨௧கர்த்தர், ேமாேசைய ேநாக்க , “ஜனங்கள்
என்ைனப் பார்கும்படி ெநருங்கவராதபடி
அவர்கைள எச்சரி. இைத மீறனால்
அவர்களில் பலர் மரிக்க ேநரிடும்.
௨௨ என்னிடம் வர ேவண்டிய ஆசாரியர்கைள
இந்த ச றப்புச் சந்த ப்புக்கு ஆயத்தமாக
வரும்படி கூறு. அவர்கள் சரியான
ஆயத்தம் ெசய்யவல்ைலெயன்றால், நான்
அவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்” என்றார்.
௨௩ ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்க , “ஜனங்கள்

மைல உச்ச க்கு வரமுடியாது. பரிசுத்த
எல்ைலைய ெநருங்காதபடி ெசய்யுமாறு நீர்
தாேனஎங்களிடம்கூறயுள்ளீர்” என்றான்.
௨௪ கர்த்தர் அவனிடம், “ஜனங்களிடம்

இறங்க ச் ெசல். ஆேராைன உன்ேனாடு
அைழத்து வா, ஆசாரியர்கேளா, ஜனங்கேளா
என்ைன அணுகவடாேத. அவர்கள்
என்ைன ெநருங்கனால் நான் அவர்கைள
தண்டிப்ேபன்” என்றார்.
௨௫ எனேவ ேமாேச ஜனங்களிடம் ேபாய்

இச்ெசய்தையக்கூறனான்.

௨௦
பத்துக்கட்டைளகள்
௧பன்பு ேதவன்,
௨ “நாேன உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்.

நீங்கள் அடிைமகளாயருந்த எக ப்து
ேதசத்தலிருந்துநான்உங்கைளவழிநடத்த
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வந்ேதன். எனேவ, நீங்கள் இந்தக்
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
௩ “என்ைனத் தவ ர ேவறு ேதவர்கைள

நீங்கள்ெதாழக்கூடாது.
௪ “நீங்கள் எந்த வக்க ரகங்கைளேயா,

படங்கைளேயா, சைலகைளேயா
ெசய்யக் கூடாது. வானிலும், பூமியலும்
தண்ணீரிலு முள்ள எந்தப் ெபாருளின்
வடிவத்தலும் அவற்ைறச் ெசய்யக் கூடாது.
௫ எந்த வதமான வக்க ரகத்ைதயும்
ெதாழுைக ெசய்யேவா அைத ேசவ க்கேவா
கூடாது. ஏெனனில் நாேன உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர். எனது ஜனங்கள்
பற ேதவர்கைளத் ெதாழுவைத நான்
ெவறுக்க ேறன். எனக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்ேவார் எனது பைகவர்களாவார்கள்.
நான் அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
அவர்களின் பள்ைளகைளயும், ேபரக்
குழந்ைதகைளயும் அப்ேபரர்களின்
குழந்ைதகைளயும் தண்டிப்ேபன்.
௬ என்னிடம் அன்ேபாடிருந்து எனது
கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படிக றவர்களிடம்
நான் இரக்கம் காட்டுேவன். ஆயரம்
தைலமுைற வைரக்கும் அவர்கள்
குடும்பங்களிடம் கருைணேயாடு
இருப்ேபன்.
௭ “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தரின் ெபயைரத் தகாத வழியல்
பயன்படுத்தக் கூடாது. ஒருவன்
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அவ்வாறு பயன்படுத்தனால், அவன்
குற்றவாளியாவான். கர்த்தர் அவனது
குற்றத்த ற்காகஅவைனதண்டிப்பார்.
௮ “ஓய்வுநாைள வேசஷ நாளாகக்

கருதும்படி நீங்கள் நைனவுகூருங்கள்.
௯ உங்கள் ேவைலைய வாரத்தன் ஆறு
நாட்களும் ெசய்யுங்கள். ௧௦ ஆனால்
ஏழாம் நாள் ேதவனாகய கர்த்தைர
மகைமப்படுத்தும்படி ஓய்ெவடுக்க
ேவண்டிய நாள். எனேவ அந்நாளில்
நீங்களும், உங்கள் பள்ைளகளும், உங்கள்
ேவைலக்காரரும், ேவைலக்காரிகளும்
ேவைல ெசய்யக்கூடாது. உங்கள்
மிருகங்கைளேயா, உங்கள் நகரங்களில்
வாழும் அந்நயர்கைளேயா ேவைல
வாங்கக்கூடாது. ௧௧ ஏெனனில் கர்த்தர்
ஆறு நாட்கள் ேவைல ெசய்து வானம், பூமி,
கடல் அவற்றலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
பைடத்தார். ஏழாம் நாளில் கர்த்தர்
ஓய்ெவடுத்தார். இவ்வாறு கர்த்தர் ஏழாம்
நாளாகய ஓய்வு நாைள ஆசீர்வத த்தார்.
கர்த்தர் அைத ஒரு மிக வ ேசஷமான
நாளாக்கனார்.
௧௨ “உங்கள் தந்ைத, தாயாைர மத க்க

ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
தரும் நாட்டில் நீண்டஆயுள் வாய்ப்பதற்கு
இைதச்ெசய்தல் ேவண்டும்.
௧௩ “நீங்கள்யாைரயும்ெகால்லாதருப்பீர்களாக.
௧௪ “நீங்கள் வபச்சாரம்,
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ெசய்யாதருப்பீர்களாக.
௧௫ “நீங்கள்எைதயும்தருடாதருப்பீர்களாக.
௧௬ “ப ற ஜனங்கைளக் குறத்துப் ெபாய்

சாட்ச ேபசேவண்டாம்.
௧௭ “அயலானின் வீட்ைட

இச்ச க்கக்கூடாது. அவனது
மைனவைய வரும்பேவண்டாம்.
அவனது ேவைலக்காரைனேயா
ேவைலக்காரிையேயா, ஆடு
மாடுகைளேயா, கழுைதகைளேயா எடுக்க
ேவண்டாம். இன்ெனாருவ னுக்குச்
ெசாந்தமான எந்தப் ெபாருைளயும்
வஞ்ச த்து எடுத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது!”
என்றார்.
ஜனங்கள்ேதவனுக்குபயப்படுதல்
௧௮ இதுவைர, பள்ளத்தாக்கலிருந்த

ஜனங்கள் இடி முழக்கத்ைதக் ேகட்டார்கள்,
மைலயன் மீது மின்னைலப் பார்த்தார்கள்.
மைலயனின்று புைகெயழும்பக் கண்டனர்.
ஜனங்கள் அச்சத்தால் நடுங்கனார்கள்.
மைலைய வ ட்டு தூரத்தல் நன்று
கவனித்தனர். ௧௯ பன்பு ஜனங்கள்
ேமாேசய டம், “நீர் எங்கேளாடு ேபசனால்
நாங்கள் ேகட்ேபாம். ஆனால் ேதவன்
எங்கேளாடுேநரில்ேபசவ டாதரும். அவ்வாறு
நடந்தால், நாங்கள் மரித்துப்ேபாேவாம்”
என்றனர்.
௨௦ ேமாேச ஜனங்களிடம், “பயப்படாதீர்கள்!

கர்த்தர் உங்கைள ேநச க்க றார் என்பைதக்
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காண்பக்கும்படியாக வந்தருக்க றார்.
நீங்கள் அவருக்கு மரியாைத ெகாடுக்க
ேவண்டும். அதனிமித்தமாக நீங்கள் பாவம்
ெசய்யாதருப்பீர்கள்” என்றான்.
௨௧ ேதவன் இருந்த கார்ேமகத்த ற்குள்

ேமாேச ேபானேபாது ஜனங்கள் மைலைய
வ ட்டு வலக நன்றார்கள். ௨௨ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் கூறுமாறு கர்த்தர்
ேமாேசக்கு பன்வருமாறு கூறனார்:
“பரேலாகத்தலிருந்து உங்கேளாடு
ேபசனைத நீங்கள் கண்டீர்கள். ௨௩ எனேவ,
ெபான் அல்லது ெவள்ளியால் எனக்கு
இைணயாக நீங்கள் வக்க ர கங்கைள
உண்டாக்க ேவண்டாம். இந்த ேபாலியான
ெதய்வங்கைளநீங்கள்ெசய்யக்கூடாது.
௨௪ “எனக்ெகன்று வேசஷ பலிபீடம்

ெசய்யுங்கள். அைதக் கட்டும்ேபாது
மண்ைணப் பயன்படுத்துங்கள். அதன்ேமல்,
தகன பலிகைளயும், சமாதான பலிகைளயும்
பலியாகச் ெசலுத்துங்கள். உங்கள் ஆடு
மாடுகைள இதற்ெகன்று பயன்படுத்துங்கள்.
என்ைன நைனவு கூரும்படியாக
நான் ெசால்க ற இடங்களிெலல்லாம்
இைதச் ெசய்யுங்கள். அப்ேபாது நான்
வந்து உங்கைள ஆசீர்வத ப்ேபன்.
௨௫ பலிபீடத்ைத அைமப்பதற்கு
நீங்கள் கற்கைளப் பயன்படுத்தனால்,
இரும்புக் கருவயால் பளக்கப்பட்ட
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கற்கைளப் பயன்படுத்தேவண்டாம். அப்
பலிபீடம் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படமாட்டாது.
௨௬பலிபீடத்த ற்குப்படிகைளச்ெசய்யாதீர்கள்.
படிகள் இருந்தால் ஜனங்கள் பலிபீடத்ைத
ஏற ட்டு ேநாக்கும்ேபாது உங்கள்
ந ர்வாணத்ைத ஆைடகளின் கீேழ அவர்கள்
பார்க்கேநரிடும்” என்றார்.

௨௧
ப ற சட்டங்களும், கட்டைளகளும்
௧ அப்ேபாது ேதவன் ேமாேசய டம்,

“ஜனங்களுக்கு நீ ெகாடுக்க ேவண்டிய பற
சட்டங்கள்இைவயாகும்.
௨ “நீங்கள் ஒரு எப ெரய அடிைமைய

வாங்கனால், அவன் ஆறு ஆண்டுகள்
மட்டுேம உங்களுக்காக உைழப்பான்.
ஆறு ஆண்டுகளுக்குப்பன் அவன்
வடுதைல ெபறுவான். கட்டணமாக
எைதயும் அவன் ெசலுத்தத் ேதைவயல்ைல.
௩ ஒருவன் உங்கள் அடிைமயாகும்ேபாது
மணமாகாதவனாக இருந்தால்,
வடுதைலயாகும்ேபாது தனியனாகப்
ேபாவான். ஒருவன் அடிைமயாகும்ேபாது
தருமணமானவனாக இருந்தால்,
அவன் வடுதைல ெபறும்ேபாது
மைனவைய அைழத்துச் ெசல்லலாம்.
௪ அடிைம மணமாகாதவனாக இருந்தால்,
எஜமான் அவனுக்கு ஒரு மைனவையக்
ெகாடுக்கலாம். அவள் மகன்கைளேயா,
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மகள்கைளேயா ெபற்ெறடுத்தால் அவளும்
அவள் பள்ைளகளும் எஜமானுக்கு
உரிைமயாவார்கள். அடிைமயன்
ேவைலயாண்டுகள் முடிந்தபன், அவன்
மட்டும்வடுதைலெபறுவான்.
௫ “ஆனால் அடிைம எஜமாேனாடு நீடித்து

இருப்பதாக முடிவு ெசய்தால் அவன்,
‘நான் என் எஜமாைன ேநச க்க ேறன்.
நான் எனது மைனவையயும், என்
பள்ைளகைளயும் ேநச க்க ேறன். நான்
வடுதைல ெபறமாட்ேடன். நான் இங்ேகேய
தங்குேவன்’ என்று ெசால்லேவண்டும்.
௬ இவ்வாறு ந கழ்ந்தால், எஜமான்
அடிைமையத் ேதவனுைடய சந்ந தானத்தல்
ெகாண்டுவரேவண்டும். எஜமான்
அடிைமைய ஒரு வாசலருேக அல்லது
வாசலின் நைலக்காலின்அருேக அைழத்துச்
ெசன்று, அடிைமயன் காதல் கூர்ைமயான
கருவயால் ஒரு துைள ேபாடேவண்டும்.
அப்ேபாது அடிைம தன் வாழ்க்ைக முழுவதும்
எஜமானுக்குெதாண்டுெசய்வான்.
௭ “ஒரு மனிதன் தன் மகைள அடிைமயாக

வற்க முடிவு ெசய்தால், அவைள வடுதைல
ெசய்வதற்குரிய வ த கள் ஆண் அடிைமைய
வடுவப்பதற்கான வதமுைறகளில்
இருந்து மாறுப்பட்டைவ. ௮ எஜமானுக்கு
அப்ெபண்ணிடம்வருப்பம்இல்ைலஎன்றால்,
அப்ெபண்ைண அவள் தந்ைதக்கு மீண்டும்
வற்றுவ டலாம். எஜமான் அப்ெபண்ைண



யாத்த ராகமம்௨௧:௯ cx யாத்த ராகமம்௨௧:௧௪

மணப்பதாக வாக்குறுத அளித்தால்
அப்ெபண்ைண ேவறு யாருக்கும் வற்கும்
உரிைமைய இழந்துவடுவான். ௯ அடிைமப்
ெபண் எஜமானின் மகைன மணப்பதற்கு
எஜமான் சம்மத த்தால் அவைள அடிைமயாக
நடத்தக்கூடாது. அவைளஒருமகைளப் ேபால்
நடத்தேவண்டும்.
௧௦ “எஜமான் மற்ெறாரு ெபண்ைண

மணந்தால் முதல் மைனவக்குக் குைறவான
ஆைடேயா, உணேவா ெகாடுக்கக்கூடாது.
அவன் அவேளாடு தூங்குவைத நறுத்தக்
கூடாது. வவாகத்தல் அவளுக்கு
உரிைமயான எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
அவன் ெகாடுத்து வர ேவண்டும்.
௧௧ அவன் அவளுக்கு இந்த மூன்று
காரியங்கைளயும் ெசய்ய ேவண்டும்.
இவ்வாறு ெசய்யவல்ைலெயன்றால்,
அப்ெபண் வடுவக்கப்படுவாள். அவள்
ெசலுத்தேவண்டியகடன்எதுவுமிராது.
௧௨ “ஒரு மனிதன் இன்ெனாருவைன

த ட்டமிட்டு அடித்துக் ெகான்றால், அப்ேபாது
அம்மனிதன் ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
௧௩ ஆனால் ஒருவன் மற்ெறாருவைனத்
த ட்டமிடாமல் ெகான்றால், ேதவன் அந்த
வ பத்ைத அனுமதத்தார் என்று எண்ணலாம்.
குற ப்ப ட்ட ச ல இடங்கைள பாதுகாப்ப ற்காக
ஓடி உய ர்தப்பும்படி நயமிப்ேபன். அதனால்
இத்தைகய ஒருவன் அங்ேக ஓடலாம்.
௧௪ ஒருவன் மற்ெறாருவைனச் சனந்து
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அல்லது ெவறுத்துக் ெகால்லத் த ட்டமிட்டால்,
ெகாைலயாளி தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.
அவைனஎனதுபலிபீடத்த ற்குத்ெதாைலவல்
அைழத்துச்ெசன்றுெகால்லேவண்டும்.
௧௫ “தந்ைதையேயா, தாையேயா அடிக்க ற

எந்தமனிதனும்ெகால்லப்படேவண்டும்.
௧௬ “ஒருவைன அடிைமயாக்கேவா,

அடிைமயாக வற்பதற்ேகா தருடிச் ெசன்றால்,
அவ்வாறு தருடிச் ெசன்றவன் ெகால்லப்பட
ேவண்டும்.
௧௭ “தந்ைதையேயா, தாையேயா சப க்க ற

எந்தமனிதனும்ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
௧௮ “இருவர் வாக்குவாதம் ெசய்து,

ஒருவைன மற்ெறாருவன் கல்லால்
அல்லது ைகயால் தாக்கனால்
எவ்வாறு அம்மனிதைனத் தண்டிக்க
ேவண்டும்? தாக்கப்பட்ட மனிதன்
மரிக்க வல்ைலெயன்றால் அவைனத்
தாக்கய மனிதனும் ெகால்லப்படக்
கூடாது. ௧௯ தாக்கப்பட்ட மனிதன்
படுக்ைகயல் சல காலம் இருக்க ேநர்ந்தால்,
அவைனத் தாக்கய மனிதன் அவன்
குணமாகும்வைர அவைன ஆதரிக்க
ேவண்டும். அவன் சம்பாத ப்பதற்குரிய
நாட்கைள வீணாக்கயதற்குப் பணம்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அம்மனிதன் அவன்
முழுைமயாககுணமாகும்வைரஉதவ ெசய்ய
ேவண்டும்.
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௨௦ “ச ல ேவைளகளில் ஜனங்கள் தங்கள்
ஆண் அல்லது ெபண் அடிைமகைள
அடிப்பார்கள். அடிபட்டு அடிைம மரிக்க
ேநர்ந்தால், அவைனக் ெகான்றவன்
தண்டிக்கப்படேவண்டும். ௨௧ அடிைம
மரிக்காமல் சல நாட்களுக்குப் பன்
குணமைடந்தால், அம்மனிதைனத்
தண்டிக்க ேவண்டாம். ஏெனனில்
எஜமானன் அடிைமையப் பணம் ெகாடுத்து
வாங்கயருந்ததால் அந்த அடிைம
அவனுக்குரியவன்.
௨௨ “இரு மனிதர் சண்ைடயடும்ேபாது, ஒரு

கர்ப்பணிப் ெபண்ைனத் தாக்கவ டக் கூடும்.
அதனால் உரிய காலத்த ற்கு முன்னாேலேய
அவள் குழந்ைதைய ெபறலாம். அப்ெபண்
அதகமான காயமைடயவல்ைலெயன்றால்,
அவைளக் காயப்படுத்தய மனிதன் அபராதம்
ெசலுத்த ேவண்டும். அபராதத் ெதாைக
எவ்வளவு என்பைத அப்ெபண்ணின்
கணவன் தீர்மானிப்பான். அபராதத்
ெதாைகயன் அளைவத் தீர்மானிக்க
நீத பத கள் அவனுக்கு உதவுவார்கள்.
௨௩ ஆனால் அப்ெபண் மிகுதயாகக்
காயமுற்றால் அவைளக் காயப்படுத்தய
மனிதன் தண்டைன ெபற ேவண்டும்.
ஒருவன் ெகால்லப்பட்டால் அக்ெகாைலக்குக்
காரணமானவனும் ெகால்லப்படேவண்டும்.
ஒரு உயருக்கு மற்ெறாரு உய ர் வாங்கப்பட
ேவண்டும். ௨௪ கண்ணுக்குக் கண்ைணயும்,
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பல்லுக்குப்பல்ைலயும்,ைகக்குக்ைகையயும்,
காலுக்குக் காைலயும், ௨௫ சூட்டுக்கு சூடும்,
காயத்துக்குக் காயமும், ெவட்டுக்கு ெவட்டும்
தண்டைனயாகக்ெகாடுக்கேவண்டும்.
௨௬ “ஒரு மனிதன் அடிைமையக் கண்ணில்

அடித்ததால் அவன் குருடனாக ேநர்ந்தால்,
அடிைம வடுதைலெபற ேவண்டும்.
வடுதைலக்குரிய வைல அவன் இழந்த
கண்ேணயாகும். இது ஆண் அடிைமக்கும்,
ெபண்ணடிைமக்கும் ெபாதுவாகும். ௨௭ ஒரு
எஜமானன் தன் அடிைமைய வாயல்
அடித்து, அடிைம பல்ைல இழக்க ேநர்ந்தால்
அடிைமைய வடுதைல ெசய்யேவண்டும்.
அவன் வடுதைலக்கு அவன் பல்ேல
வைலயாக அைமயும். இது ஆண் அல்லது
ெபண்அடிைமக்கும்ெபாருந்தும்.
௨௮ “ஒருமனிதனின்மாடுஒருஆைணேயா,

ெபண்ைணேயா ெகான்றால், அந்த
மாட்ைடக் கல்ெலற ந்து ெகால்லேவண்டும்.
அைத உணவாக உட்ெகாள்ளக் கூடாது.
அதன் உரிைமயாளன் குற்றவாளி அல்ல.
௨௯ அது முன்பு பலைரத் தாக்கயேபாது
உரிைமயாளன் எச்சரிக்கப்பட்டும்,
அவன் ஓரிடத்தல் அைதக் கட்டிேயா,
அைடத்ேதா ைவக்காமலிருந்ததால்
அவன் குற்றவாளியாவான். ஏன்? அது
ெவளிேய தனித்துச் ெசன்று, யாைரேயனும்
ெகான்றால் அப்ேபாது அதன் எஜமானன்
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குற்றவாளியாகக் கருதப்படுவான்.
மாட்ைடயும் அதன் உரிைமயாளைனயும்
நீ கல்ெலற ந்து ெகால்ல ேவண்டும்.
௩௦ மரித்த மனிதனின் குடும்பத்தனர்
ஈடாகப் பணத்ைதப் ெபறலாம், அவர்கள்
பணத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளும் பட்சத்தல்
மாட்டின் உரிைமயாளைனக் ெகால்லத்
ேதைவயல்ைல. ஆனால்நீத பத கூறும் ஈடுப்
பணத்ைதஅவன்ெசலுத்தேவண்டும்.
௩௧ “ஒருவனின் மகன் அல்லது மகைள

மாடு ெகான்றாலும் அேத வத பன்பற்றப்பட
ேவண்டும். ௩௨ ஆனால் ஒரு அடிைமைய
மாடு ெகான்றால், அந்த அடிைமயன்
எஜமானனுக்கு மாட்டின் எஜமானன் 30
ெவள்ளிப்பணம் ெகாடுக்கேவண்டும்.
மாட்ைடக் கல்ெலற ந்து ெகால்ல ேவண்டும்.
ஆண் அல்லது ெபண் அடிைமக்கும் சட்டம்
ெபாதுவானேத.
௩௩ “ஒரு மனிதன் கணற்றன்

மூடிைய அகற்றனதாேலா அல்லது ஒரு
குழிையத்ேதாண்டி மூடாமல் வ ட்டதாேலா,
இன்ெனாருவனின் மிருகம் அக்குழியல்
வழுந்தால், அக்குழிையத் ேதாண்டியவன்
குற்றவாளியாவான். ௩௪ அவன் மிருகத்தன்
வைலையக் ெகாடுத்து அம்மிருகத்தன்
உடைலப்ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
௩௫ “ஒருவனின் மாடு மற்ெறாருவனின்

மிருகத்ைதக் ெகான்றால் உயருள்ள மாட்ைட
வற்றுவ ட ேவண்டும். அப்பணத்ைத
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இருவரும் சரிபாத யாகப் பங்க ட்டுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ெகால்லப்பட்ட மாட்ைடயும்
அவர்கள் சமமாகப் பங்க ட்டுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௩௬ அம்மனிதனின் மாடு
அதற்கும் முன்னர் ப ற மிருகங்கைளத்
தாக்க காயப்படுத்தயருந்தால் அதன்
உரிைமயாளேன மாட்டின் ெபாறுப்ேபற்க
ேவண்டும். அவன் மாடு மற்ற மாட்ைடக்
ெகான்றருந்தால் அந்த மாட்ைட அவழ்த்து
வ ட்டபடியால் அதன் உரிைமயாளன்
குற்றவாளியாவான். அவன் ெசத்துப்ேபான
மாட்டுக்கு ஈடாக இன்ெனாரு மாட்ைடக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அவனது ெசத்துப்
ேபான மாட்டின் உடைலப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.”

௨௨
௧ “ஒரு மாட்ைடேயா, ஆட்ைடேயா

தருடுகற மனிதைன நீ எவ்வாறு தண்டிக்க
ேவண்டும்? அம்மனிதன் அந்த மிருகத்ைதக்
ெகான்றாேலா அல்லது வற்றாேலா,
அதைனத் தரும்பக் ெகாடுக்க முடியாது.
எனேவ, அவன் தருடிய மாட்டுக்குப்
பதலாக ஐந்து மாடுகைளக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அல்லது தருடிய ஒரு
ஆட்டிற்காக நான்கு ஆடுகைளக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். தருட்டுக்காக பணம் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௨-௪ அவனுக்கு ெகாடுக்க
எதுவும் ெசாந்தமில்ைலெயன்றால், அவன்
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அடிைமயாக வற்கப்பட ேவண்டும். ஆனால்
அந்த மனிதன் தான் தருடிய மிருகத்ைத
ைவத்தருந்தானாகல், தான் தருடிய
ஒவ்ெவாரு மிருகத்த ற்காகவும் இரண்டு
மிருகங்கைளக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அது
மாடா, கழுைதயா, அல்லதுஆடா என்பது ஒரு
ெபாருட்டல்ல.

“இரவல் தருடும்படி ஒருவன் ஒரு
வீட்டுக்குள் நுைழய முயற்ச ெசய்யும்ேபாது
தருடன் ெகால்லப்பட்டால், அவன்
ெகாைலக்கு யாரும் ெபாறுப்பாளி அல்ல.
ஆனால் அது பகலில் நடந்தால், அவைனக்
ெகான்றவன்ெகாைலக்குற்றவாளியாவான்.
௫ “ஒருவன் தன் வயலில் அல்லது

த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல் ெநருப்பு
மூட்டக் கூடும். அந்த ெநருப்பு பரவ ,
அடுத்த வயலிேலா அல்லது த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்த ேலா பற்ற க்ெகாள்ள ேநர்ந்தால்
அயலானின் நஷ்டத்த ற்கு ஈடாக அவன்
வைளச்சலின் சறந்த பலனுக்கு ஈடான
பணத்ைதக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௬ “ஒருவன் வயலின் முட்புதர்கைள

எரிக்கும்படி ெநருப்பு ைவக்கக்கூடும்.
அது பரவ அடுத்தவனின் வயலிலுள்ள
பய ர்கைளேயா, தானியத்ைதேயா
அழித்தால், அழிந்து ேபானவற்றன்
வைலைய அழிவுக்குக் காரணமாக
இருந்தவன்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
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௭ “ஒரு மனிதன் தனக்குத் ேதைவயான
பணத்ைதேயா அல்லது ெபாருட்கைளேயா
அடுத்த வீட்டுக்காரனிடம் ெகாடுத்துைவக்கச்
ெசால்லலாம். அவ்வீட்டிலிருந்துஅப்பணேமா
அல்லது ெபாருேளா தருடப்பட்டுவ ட்டால்
தருடைனக் கண்டுபடிக்க முயற்ச ெசய்ய
ேவண்டும். தருடன் அகப்பட்டால் அவன்
தருடிய ெபாருளின் இரண்டு மடங்கு
வைலையக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௮ஆனால்
தருடன் அகப்படாமல் வீட்டின் எஜமான்
குற்ற வாளியாக இருந்தால் ேதவன்
நயாயந்தீர்ப்பார். வீட்டின் எஜமானன்
ேதவனுக்கு முன்ேன ெசல்லும்ேபாது, அவன்
தருடனாக இருந்தால் ேதவன் அவைனத்
தண்டிப்பார்.
௯ “காணாமற்ேபான மாடு, கழுைத, ஆடு

அல்லது துணிகைளக் குறத்து இருவர்
முரண்பட்டால் நீ என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?
ஒருவன், ‘இது என்னுைடயது’ என்றும்
இன்ெனாருவன், ‘இல்ைல,அதுஎனக்குரியது’
என்றும் கூறுகறான். இருவரும் ேதவனுக்கு
முன்ேன ேபாக ேவண்டும். யார் குற்றவாளி
என்பைதத் ேதவன் தீர்மானிப்பார்.
குற்றவாளியான மனிதன் அப்ெபாருளின்
இருமடங்கு வைலைய மற்றவனுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்.
௧௦ “ஒருவன் அடுத்தவனிடம்

தனது மிருகத்ைதச் சல காலம்
கவனித்துக்ெகாள்ளும்படியாக வ டாலாம்.
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அது கழுைத அல்லது மாடு அல்லது ஆடாக
இருக்கலாம். யாரும் பார்க்காதேபாது
ஒருவன் அதைனக் காயப்படுத்தேவா,
ெகால்லேவா, தருடேவா ெசய்தால் நீ
என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? ௧௧ அைதப்
ெபற்றுெகாண்டவன் அம்மிருகத்ைதத்
தான் தருடவல்ைல என்பைத வளக்க
ேவண்டும். அதுஉண்ைமயானால் கர்த்தரின்
சந்ந தயல் ெசன்று நான் தருடவல்ைல
என்று ஆைணயட ேவண்டும். மிருகத்தன்
உரிைமயாளனும் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அண்ைட வீட்டுக்காரன்
அந்த மிருகத்த ற்காக எந்தப் பணமும்
ெசலுத்த ேதைவயல்ைல. ௧௨ ஆனால்
அண்ைட வீட்டுக்காரன் மிருகத்ைதத்
தருடியருந்தால், அவன் அதற்கான
வைலைய உரிைமயாளனுக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௧௩ காட்டு மிருகங்கள் அதைனக்
ெகான்றருந்தால் அதன் உடைலச் சாட்ச யாக
அண்ைடவீட்டுக்காரன் எடுத்துவர ேவண்டும்.
ெகால்லப்பட்ட மிருகத்துக்காக அவன் வைல
ெகாடுக்க ேவண்டாம்.
௧௪ “அண்ைட வீட்டுக்காரனிடமிருந்து

ஒருவன் எைதேயனும் இரவல்
ெபற்றுக்ெகாண்டால், அவேன
அப்ெபாருளுக்குப் ெபாறுப் பாளியாவான்.
ஒரு மிருகம் காயமுற்றாேலா
அல்லது மரித்தாேலா அண்ைட
வீட்டுக்காரன் அம்மிருகத்தன் வைலைய
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உரிைமயாளனுக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அப்ெபாருளின் உரிைமயாளன்
அங்கு இல்லாதருந்தால், அண்ைட
வீட்டுக்காரன் அதற்குப் ெபாறுப்ேபற்க
ேவண்டும். ௧௫ ஆனால் உரிைமயாளேன
அங்கருந்தால் அயலான் அதற்கு
ெபாறுப்ேபற்க அவசயமில்ைல. அண்ைட
வீட்டுக்காரன் அம்மிருகத்ைத ேவைலக்குப்
பயன்படுத்தும்ேபாது அதற்குக் குத்தைக
ெசலுத்தும் பட்சத்தல் அம்மிருகம்
மரித்தாேலா அல்லது காயப்பட்டாேலா
அதற்குரிய பணத்ைதச் ெசலுத்த
ேவண்டியதல்ைல. மிருகத்ைதப்
பயன்படுத்தயதற்காக அவன் ஏற்ெகனேவ
ெகாடுத்த பணேம ேபாதுமானது.
௧௬ “மணமாகாத கன்னிய டம் ஒரு

மனிதன் பாலின உறவு ெகாண்டால், அவன்
அவைள மணந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
அப்ெபண்ணின் தந்ைதக்குப் பரிசுப்
ெபாருைள அவன் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௧௭ ெபண்ணின் தந்ைத அவைனத் தன் மகள்
மணக்கச் சம்மத க்காவ ட்டாலும் கூட, அவன்
அப்பணத்ைதக் ெகாடுத்துத் தீர ேவண்டும்.
அவளுக்குரிய முழு ஈட்டுப் ெபாருைளயும்
அவன்ெசலுத்த ேயஆகேவண்டும்.
௧௮ “எந்தப் ெபண்ைணயும் மந்த ரம் ெசய்ய

நீ அனுமதக்கக் கூடாது. அவள் மந்த ரம்
ெசய்தால்அவள்வாழஅனுமதக்காேத.
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௧௯ “மிருகத்ேதாடு யாரும் உடலுறவு
ெகாள்ளலாகாது. அவ்வாறுெசய்யும்மனிதன்
ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
௨௦ “ெபாய்த் ேதவர்களுக்கு ஒருவன் பலி

ெசலுத்தனால் அம்மனிதன் ெகால்லப்பட
ேவண்டும். ேதவனாகய கர்த்தருக்கு மட்டுேம
நீங்கள்பலிெசலுத்த ேவண்டும்.
௨௧ “முன்பு எக ப்தல் அந்நயர்களாக

இருந்தீர்கள்என்பைதநைனவலிருத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
எனேவ, உங்கள் நாட்டில் வாழும்
எந்த அந்நயைனயும் ஏமாற்றேவா,
காயப்படுத்தேவாகூடாது.
௨௨ “கணவைன இழந்த ெபண்களுக்கும்,

ெபற்ேறாரற்ற குழந்ைதகளுக்கும்
எந்தத் தீைமயும் ெசய்யாதீர்கள்.
௨௩ வதைவகளுக்கும், அநாைதகளுக்கும்
ஏேதனும் தீங்கு ெசய்தீர்களானால்
நான் அைத அற ேவன். அவர்கள் பட்ட
துன்பத்ைதப்பற்ற க் கூறும்ேபாது, நான்
ேகட்ேபன். ௨௪ எனக்கு மிகுந்த ேகாபம்
உண்டாகும். உங்கைளப் பட்டயத்தால்
ெகால்லுேவன். அப்ேபாது உங்கள்
மைனவயர் வதைவகளாவார்கள். உங்கள்
பள்ைளகள்அநாைதகளாவார்கள்.
௨௫ “என் ஜனங்களில் ஏைழயான

ஒருவனுக்கு நீங்கள் கடனாகப்
பணம் ெகாடுத்தால், அதற்கு வட்டி
ேகட்காதீர்கள். உடேன அப்பணத்ைதத்
தருப்பும்படியாக வற்புறுத்தக் கூடாது.
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௨௬ நீ ெகாடுக்கவருக்கும் பணத்தற்கு
அடமானமாக தன் ேமற்சட்ைடைய ஒருவன்
ெகாடுத்தால் சூரியன் மைறயும் முன்னர்
அந்த ேமற்சட்ைடையத் தரும்பக் ெகாடுத்து
வ டேவண்டும். ௨௭ அம்மனிதனுக்கு
ேமற்சட்ைட இல்லாமலிருந்தால் உடைலப்
ேபார்த்த க்ெகாள்ள எதுவுமிராது.
அவன் தூங்கும்ேபாது சளிப டிக்கும்.
அவன் என்ைனக் கூப்ப ட்டால் நான்
அவைனக் ேகட்ேபன். நான் இரக்கம்
ெபாருந்தயவராக இருப்பதால் நான்
அவனுக்குெசவெகாடுப்ேபன்.
௨௮ “நீங்கள் ேதவைனேயா, ஜனங்கள்

தைலவர்கைளேயா சப க்கக்கூடாது.
௨௯ “அறுவைடயன்ேபாது நீங்கள் முதல்

தானியத்ைதயும், முதல் பழங்களின்
ஈற்ைறயும் எனக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். வருடத்தன் இறுதவைரக்கும்
காத்த ராதீர்கள்.

“உங்கள் முதற்ேபறான மகன்கைள
எனக்குக் ெகாடுங்கள். ௩௦ முதலில் பறந்த
ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும் எனக்குக்
ெகாடுங்கள். முதற்ேபறான குட்டியானது
தாயுடன், ஏழுநாட்கள் இருக்கட்டும், எட்டாவது
நாள்அைதஎனக்குக்ெகாடுங்கள்.
௩௧ “நீங்கள் என்வேசஷஜனங்கள். எனேவ

ெகாடிய மிருகங்களால் ெகால்லப்பட்ட
வலங்குகளின் மாமிசத்ைத உண்ணாதீர்கள்.
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அந்த மரித்த மிருகத்ைத நாய்கள்
தன்னட்டும்.

௨௩
௧ “ப றருக்கு வ ேராதமாகப் ெபாய்

ேபசாதீர்கள். சாட்ச ெசால்லும்படி நீத
மன்றத்துக்கு நீங்கள் ெசன்றால், ஒரு தீய
மனிதன்ெபாய்ெசால்வதற்குஉதவாதீர்கள்.
௨ “ப றர் ெசய்க றார்கள் என்பதால் மட்டுேம

நீங்கள் சலவற்ைறச் ெசய்யாதீர்கள்.
ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் தவறு ெசய்தால்
அவர்கேளாடு ேசராதீர்கள். அந்த ஜனங்கள்
உங்கைள தீயவற்ைறச் ெசய்யும்படியாகத்
தூண்டவ டாதீர்கள். எது சரிெயன்றும்
நயாயமான ெதன்றும் ெதரிக றேதா,
அைதேயெசய்யுங்கள்.
௩ “ஒரு ஏைழ நயாயந்தீர்க்கப்படுைகயல்

அவன் மீதுள்ள இரக்கத்தனால் ஜனங்கள்
அவனுக்கு ஆதரவாக இருக்கலாம். ஆனால்,
நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்யக்கூடாது. அவன்
ெசய்தது சரியாக இருந்தால் மட்டுேம
அவனுக்குஆதரவாகஇருங்கள்.
௪ “காணாமற்ேபான மாட்ைடேயா,

கழுைதையேயா பார்த்தீர்களானால், அைத
அதன் உரிைமயாளனிடம் ேசர்ப்ப க்க
ேவண்டும். அதன் உரிைமயாளன் உனது
பைகவனாக இருந்தாலும், நீ அைதச் ெசய்ய
ேவண்டும்.
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௫ “மிகுந்த பாரத்தால் நடக்க முடியாத
மிருகத்ைதக்கண்டால்அைதநறுத்த அதற்கு
உதவ ேவண்டும். அது உனது பைகவர்களில்
ஒருவனுக்குச் ெசாந்தமானதாக இருந்தாலும்
அம்மிருகத்த ற்குநீஉதவேவண்டும்.
௬ “ஒரு ஏைழ மனிதனுக்கு ஜனங்கள்

அநயாயம் ெசய்ய வ டாேத. அவனும்
பறைரப் ேபான்ேற நயாயந்தீர்க்கப்பட
ேவண்டும்.
௭ “ஒருவன் குற்றவாளி என நீ கூறும்ேபாது

எச்சரிக்ைகயாக இரு. ஒருவனுக்கு எத ராக
வீண் பழி சுமத்தாேத. குற்றமற்ற ஒருவன்
ெசய்யாத ெசயலுக்குத் தண்டைனயாகக்
ெகால்லப்படுவதற்கு வைக ெசய்யாேத.
குற்றமற்ற மனிதைனக் ெகால்பவன்
ெகாடியவன். அம்மனிதைன நான்
மன்னிக்கமாட்ேடன்.
௮ “ஒருவன் தவறு ெசய்யும்ேபாது அவன்

ெசயைல ஆேமாத ப்பதற்காக ஒருவன்
உனக்கு லஞ்சம் ெகாடுக்க வந்தால்
அைத ஏற்றுக்ெகாள்ளாேத. நீத பத கள்
உண்ைமையப் பார்க்காதபடிக்கு இத்தைகய
பணம் நீத பத கைளக் குருடாக்கும்.
அந்தப் பணம் உண்ைமயுள்ளவர்கைளயும்
ெபாய்யராக்கும்.
௯ “அந்நயனுக்குத் தீங்குெசய்யாதீர்கள்.

எக ப்து ேதசத்தல் வாழ்ந்தேபாது நீங்களும்
அந்நயராகஇருந்தைதநைனவுகூருங்கள்.
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வேசஷவடுமுைறகள்
௧௦ “வைதகைள வைதயுங்கள்,

பய ர்கைள அறுவைட ெசய்யுங்கள், ஆறு
ஆண்டுகள் நலத்ைதப் பண்படுத்துங்கள்.
௧௧ ஆனால் ஏழாவது ஆண்டு
நலத்ைதப் பண்படுத்தாதீர்கள். நலம்
ஓய்ெவடுப் பதற்குரிய வ ேசஷ காலமாக
ஏழாவது ஆண்டு இருக்கட்டும். அந்த
ஆண்டில் உங்கள் நலங்களில் எைதயும்
வைதக்காதீர்கள். ஏேதனும் பய ர்கள்
அந்நலத்தல் வைளந்தால் அைத
ஏைழகள் அனுபவக்கட்டும். மிகுதயான
தானியங்கைளக் காட்டுமிருகங்கள்
உண்ணட்டும். உங்களுக்குச் ெசாந்தமான
த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும்,
ஒலிவமரத் ேதாப்புக்கைளயும் அவ்வாேற
பயன்படுத்துங்கள்.
௧௨ “ஆறு நாட்கள் உைழயுங்கள். ஏழாவது

நாளில் ஓய்வு எடுங்கள். உங்கள்
அடிைமகளுக்கும், ேவைலயாட்களுக்கும்
ஓய்வுக்கும்,அைமத க்கும்அதுவழிவகுக்கும்.
உங்கள் மாடுகளும், கழுைதகளும்
ஓய்ெவடுக்க ேநரம் கைடக்கும்.
௧௩ “இச்சட்டங்கைள உறுதயாகப்

பன்பற்றுங்கள் ெபாய்த் ேதவர் கைள
ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள். அைவகளின்
ெபயர்கைள உங்கள் நாவனால்
உச்சரிக்கேவண்டாம்!
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௧௪ “ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் மூன்று
வேசஷ வடு முைறகள் உங்களுக்கு
இருக்கும். அந்நாட்களில் என்ைனத்
ெதாழுதுெகாள்ளும்படி வ ேசஷ இடத்தல்
நீங்கள் கூடுங்கள். ௧௫ முதலாவது,
புளிப்ப ல்லா அப்பப் பண்டிைகயாகும்.
நான் கட்டைளய ட்டபடிேய இைதக்
ெகாண்டாடேவண்டும். புளிப்புச் ேசராத
ெராட்டிைய நீங்கள் ஏழு நாட்கள் உண்ண
ேவண்டும். ஆபப் மாதத்தல் இைதச் ெசய்ய
ேவண்டும். ஏெனனில் அம்மாதத்தல்தான்
நீங்கள் எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேயறனீர்கள்.
அந்தசமயம்உங்களில்ஒவ்ெவாருவனும்ஒரு
பலிையக்ெகாண்டுவரேவண்டும்.
௧௬ “ெபந்ெதேகாஸ்ேத பண்டிைகயானது

ஆண்டின் இரண்டாவது வடுமுைற நாளாக
இருக்கும். உங்கள் வயல்களில் அறுவைட
ஆரம்ப க்கும் ேகாைடயன் ெதாடக்கத்தல்
இந்தவடுமுைறநாள்வரும்.

“ஆண்டின் மூன்றாம் வடுமுைறயானது
அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைகயாக
இருக்கும். இைலயுத ர் காலத்தல் உங்கள்
வயல்களின் எல்லாப் பய ர்கைளயும்
ேசர்க்கும்நாட்களில்இப்பண்டிைகவரும்.
௧௭ “ஆகேவ ஆண்டிற்கு மூன்றுமுைற

ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் உங்கள் கர்த்தராக ய
ஆண்டவைர வணங்கும்படி நீங்கள்
எல்ேலாரும்கூடிவரேவண்டும்.



யாத்த ராகமம்௨௩:௧௮ cxxvi யாத்த ராகமம்௨௩:௨௧

௧௮ “ஒரு மிருகத்ைதக் ெகான்று அதன்
இரத்தத்ைதப் பலியாகக் ெகாடுத்தால்,
புளிப்புள்ள ெராட்டிைய அதேனாடு
பைடக்கக்கூடாது. இப்பலியலிருந்து நீங்கள்
மாமிசத்ைத எடுத்து உண்ணும்ேபாது, ஒேர
நாளில் அைத முடித்துவ டேவண்டும். எஞ்சய
மாமிசத்ைத அடுத்த நாளுக்காகப் பாதுகாக்க
ேவண்டாம்.
௧௯ “அறுவைட காலத்தல் பய ர்கைளச்

ேசர்க்கும்ேபாது, பய ர்களில் முதலில் அறு
வைட ெசய்பவற்ைற ேதவனாகய கர்த்தரின்
வீட்டிற்குக் (பரிசுத்த கூடாரத்த ற்குக்)
ெகாண்டுவர ேவண்டும்.

“தாய் ஆட்டின் பாலில் ேவக ைவக்கப்பட்ட
ஆட்டுக்குட்டியன் மாமிசத்ைதச்
சாப்ப டாதீர்கள்” என்றார்.

இஸ்ரேவலர் தங்கள் நாட்ைடப்
ெபறுவதற்குேதவன்உதவுவார்
௨௦ ேதவன், “நான் உங்களுக்கு முன்பாக

ஒரு தூதைன அனுப்புேவன். நான்
உங்களுக்ெகன தயாராக ைவத்தருக்க ற
இடத்த ற்கு அத்தூதன் அைழத்துச் ெசல்வார்.
அந்தத் தூதன் உங்கைளப் பாதுகாப்பார்.
௨௧ தூதனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவைரப்
பன்பற்றுங்கள். அவைர எத ர்க்காதீர்கள்.
நீங்கள் அவைர எத ர்த்துச் ெசய்க ற
தவறுகைளத் தூதன் மன்னிக்கமாட்டார்.
அவரில் என் வல்லைம (நாமம்) இருக்கறது.
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௨௨ அவர் ெசால்க ற எல்லாவற்றற்கும்
நீங்கள் ெசவெகாடுக்கேவண்டும். அவ்வாறு
ெசய்தால் நான் உங்கேளாடிருப்ேபன்.
உங்கள் பைகவர்கைள எத ர்ப்ேபன்.
உங்கைள எத ர்க்க ற ஒவ்ெவாருவருக்கும்
நான்பைகவனாேவன்” என்றார்.
௨௩ ேதவன், “என் தூதன் உங்கைள

ேதசத்தல் வழி நடத்துவார். எேமாரியர்,
ஏத்தயர், ெபரிச யர், கானானியர், ஏவயர்,
எபூசயர் ஆகய ெவவ்ேவறு ஜனங்களுக்கு
எத ராக உங்கைள வழிநடத்துவார். நான்
அந்தஜனங்கைளஎல்லாம் ேதாற்கடிப்ேபன்.
௨௪ “அந்த ஜனங்களின் ேதவர்கைளத்

ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள். அைவகளுக்கு
முன்பு பணியாதீர்கள். அவர்கள் வாழுகறபடி
நீங்கள் வாழாதீர்கள். அவர்களின்
வக்க ரகங்கைள அழித்துவடுங்கள்.
அவர்கள் ெதய்வங்களின் நைனவுச்
சன்னங்கைள உைடத்துவடுங்கள்.
௨௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குச்
ேசைவ ெசய்யுங்கள். நீங்கள் இைதச்
ெசய்தால், உங்கைள ஏராளமான
ஆகாரத்தாலும், தண்ணீராலும்
ஆசீர்வத ப்ேபன். உங்களிலிருந்து எல்லா
ேநாய்கைளயும் அகற்றுேவன். ௨௬உங்களது
ெபண்களுக்கு குழந்ைதகள் ப றக்கும்,
உங்களது ெபண்களின் ப ரசவத்தன்ேபாது
குழந்ைதகள் மரிப்பதல்ைல. நீங்கள் நீண்ட
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ஆயுேளாடுஇருக்கும்படிச்ெசய்ேவன்.
௨௭ “உங்கள் எத ரிகேளாடு ேபாரிடும்ேபாது

உங்களுக்கு முன்பாக என் வல்லைமயன்
ெசய்தைய அனுப்புேவன். ேபாரில்
உங்கள் எத ரிகள் குழப்பமுற்று ஓடுவார்கள்.
நான் உங்கள் பைகவர்கைள ெவல்ல
உங்களுக்கு உதவுேவன். ௨௮ உங்கள்
பைகவர்கைள வ ரட்ட காட்டுக் குளவகைள*
உங்கள் முன் அனுப்புேவன். ஏவயரும்,
கானானியரும் ஏத்தயரும் உங்கள் ேதசத்ைத
வ ட்டுப் ேபாவார்கள். ௨௯ ஆனால் உங்கள்
ேதசத்தலிருந்து இவர்கைள உடனடியாக
வ ரட்டமாட்ேடன். ஒேர ஆண்டில் நான்
இைதச்ெசய்தால் நாடுெவறுைமயாகவடும்.
எல்லாக்காட்டுமிருகங்களும்ெபருக நாட்ைட
ஆக்க ரமிக்கும். அைவ உங்களுக்குத்
ெதால்ைலயாக மாறும். ௩௦ எனேவ உங்கள்
நாட்டினின்று அந்த ஜனங்கைள சறது
ச ற தாக அனுப்புேவன். ேதசத்தல் நீங்கள்
ெதாடர்ந்து முன்ேனறுவீர்கள். நீங்கள்
ேபாகுமிடெமல்லாம் அந்நயைர உங்களுக்கு
முன்பாகவ ரட்டுேவன்.
௩௧ “ெசங்கடலிலிருந்து ஐப்ப ராத்து நத

வைரக்குமுள்ள நாட்ைட உங்களுக்குத்
தருேவன். ெபலிஸ்தய கடல் (மத்தய தைரக்

* ௨௩:௨௮: காட்டுக் குளவகைள அல்லது
ேதனீையப் ேபான்ற ெகாடுக்குைடய ஒரு பூச்ச . இது
உண்ைமய ேலேயகுளவகைளக்குறக்கலாம். அல்லதுஇது
ேதவனுைடய தூதைனேயா அல்லது அவரது மிகப் ெபரிய
வல்லைமையேயாகுற க்கலாம்.



யாத்த ராகமம்௨௩:௩௨ cxxix யாத்த ராகமம்௨௪:௨

கடல்) ேமற்கு எல்ைலயாகவும் அேரப ய
பாைலவனம் கழக்கு எல்ைலயாகவும்
இருக்கும். அங்கு வாழும் ஜனங்கைள
நீங்கள் ேதாற்கடிக்கச் ெசய்ேவன். அங்குள்ள
ஜனங்கெளல் ேலாரும் வலக ப் ேபாகும்படி
ெசய்வீர்கள்.
௩௨ “அவர்கேளாடும், அவர்களது

ேதவர்கேளாடும் எந்த ஒப்பந்தத்ைதயும்
ெசய்யாதீர்கள். ௩௩அவர்கள் உங்கள் நாட்டில்
தங்க வ டாதீர்கள். அவர்கைளத் தங்க
அனுமத ப்பது உங்களுக்குக் கண்ணியாக
அைமயும். எனக்கு வ ேராதமாக பாவம்
ெசய்யவும், அந்நய ேதவர்கைள நீங்கள்
ெதாழுதுெகாள்ளவும் அவர்கள் உங்கைளத்
தூண்டுவார்கள்” என்றார்.

௨௪
ேதவனும் இஸ்ரேவலரும்

உடன்படிக்ைகையெசய்துெகாள்க றார்கள்
௧ ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க , “நீயும்

ஆேரான், நாதாப், அபயூ, மற்றும்
இஸ்ரேவலின் 70மூப்பர்களும் (தைலவர்கள்)
மைலயன் ேமல் வந்து என்ைனத்
தூரத்தலிருந்துெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டும்.
௨ பன்பு ேமாேச மாத்த ரம் கர்த்தரிடம்
ெநருங்க வருவான். மற்றவர்கள் கர்த்தைர
ெநருங்க மைல மீது ஏற வரக்கூடாது”
என்றார்.
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௩ கர்த்தர் கூறய எல்லா வத கைளயும்,
கட்டைளகைளயும் ேமாேச ஜனங்களுக்குக்
கூறனான். எல்லா ஜனங்களும்,
“கர்த்தர் கூறன எல்லா கட்டைளகளுக்கும்
நாங்கள் கீழ்ப்படிேவாம்” என்று ஏகமாய்
பதலுைரத்தனர்.
௪ எனேவ ேமாேச ஒரு சுருளில்

கர்த்தரின் கட்டைளகைள எழுதனான்.
மறுநாள் காைலயல் ேமாேச எழுந்து
மைலயடிவாரத்தல், ஒவ்ெவாரு
கல்லும் இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரங்கைளக் குறக்கும் வைகயல்
பன்னிரண்டு கற்களால் ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான். ௫ பன் ேமாேச இஸ்ர ேவலின்
வாலிபர்கைளப் பலி ெசலுத்தவதற்காக
அைழத்தனுப்பனான். தகன பலியாகவும்
சமாதான பலியாகவும் அவர்கள் இளங்
காைளகைளப்பலிய ட்டனர்.
௬ ேமாேச இம்மிருகங்களின் இரத்தத்ைத

எடுத்து ைவத்தான். அந்த இரத்தத்தல்
பாதையக் கண் ணங்களில் ஊற்றனான்.
மீதையப் பலிபீடத் தன்ேமல்ெதளித்தான்.
௭ வேசஷ உடன்படிக்ைக ெபாருந்தய

சுருைள எல்லா ஜனங்களும் ேகட்கும்படியாக
ேமாேச வாச த்தான். அைதக் ேகட்டதும்
ஜனங்கள், “கர்த்தர் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த
சட்டங்கைளக் ேகட்ேடாம். அவற்றற்குக்
கீழ்ப்படிய சம்மத க்க ேறாம்” என்றார்கள்.
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௮ பலிகளின் இரத்தத்ைதச் ேசகரித்து
ைவத்தருந்த கண்ணத்ைத ேமாேச உயர்த்த ,
இரத்தத்ைத ஜனங் கள் மீது ெதளித்தான்.
அவன், “கர்த்தர் உங்கேளாடு ஒரு வ ேசஷ
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்தார் என்பைத
இந்த இரத்தம் குற க்க றது. ேதவன்
ெகாடுத்த சட்டங்கள்இந்த உடன்படிக்ைகைய
வளக்குகன்றன” என்றான்.
௯ பன்பு ேமாேச, ஆேரான், நாதாப், அபயூ

மற்றும் இஸ்ரேவலின் 70 மூப்பர்களும்
(தைலவர்கள்) மைல யன் மீது ஏற ,
௧௦இஸ்ரேவலின்ேதவைனக்கண்டனர். அவர்
நன்றருந்த இடம் வானத்தன் நறமுள்ள
ெதளிந்த நீல இரத்தனக் கற்பாைற ேபான்று
காணப் பட்டது! ௧௧ இஸ்ரேவலின் மூப்பர்
எல்ேலாரும்ேதவைனக்கண்டார்கள். ஆனால்
ேதவன் அவர் கைள அழிக்கவல்ைல.
அவர்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து சாப்ப ட்டு
குடித்தார்கள்.

ேதவனின் கட்டைளையப் ெபறுவதற்கு
ேமாேச ேபாக றான்
௧௨ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“மைலயன் உச்சயல் என்னிடம் வா.
அங்ேக எனது கற்பலைககைளயும்,
நீ அவர்களுக்கு கற்றுக் ெகாடுக்க
ேவண்டிய நயாயப்ப ரமாணத்ைதயும்,
கற்பைனகைளயும் நான் உனக்கு
ெகாடுப்ேபன்” என்றார்.
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௧௩ ேமாேசயும், அவனது உதவயாளனாகய
ேயாசுவாவும் ேதவனின் மைலயன் மீது
ஏறனார்கள். ௧௪ ேமாேச இஸ்ரேவல்
மூப்பர்களிடம் (தைலவர்களிடம்), “இங்ேக
எங்களுக்காகக் காத்தருங்கள். நாங்கள்
உங்களிடம் தரும்ப வருேவாம். நான்
இல்லாதேபாது, ஆேரானும், ஊரும்
உங்கைளக் கண்காணிப்பார்கள். ப ரச்சைன
ஏேதனும்வந்தால்அவர்களிடம்ெசல்லுங்கள்”
என்றான்.
ேமாேச ேதவைனச் சந்த க்க றான்
௧௫பன்பு ேமாேச மைலயன் மீது ஏறனான்.

ேமகம் மைலையச் சூழ்ந்துெகாண்டது.
௧௬ கர்த்தரின் மகைம சீனாய் மைலயன்
மீது இறங்கயது. ேமகம் மைலைய சுற்ற
ஆறு நாட்கள் சூழ்ந்தருந்தது. ஏழாவது
நாளில் கர்த்தர் ேமகத்தலிருந்து ேமாேசய டம்
ேபசனார். ௧௭ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கர்த்தரின் மகைமையக் கண்டார்கள். மைல
உச்சயன் மீது எரிக ற ெநருப்ைபப் ேபான்று
அதுஇருந்தது.
௧௮ பன்பு ேமாேச மைலயன் உச்சயல்

ேமகத்துக்குள் ெசன்றான். அங்ேக ேமாேச
40 பகைலயும் 40இரைவயும்கழித்தான்.

௨௫
பரிசுத்த ெபாருட்களுக்குரிய

காணிக்ைககள்
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௧கர்த்தர்ேமாேசையேநாக்க ,௨ “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு
வரச் ெசால். எனக்குக் ெகாடுக்க
வரும்புவைதக் குற த்து அவனவன்
தீர்மானிக் கட்டும். அவற்ைற நீ எனக்காகப்
ெபற்றுக்ெகாள். ௩ ஜனங்களிடமிருந்து நீ
ெபறக்கூடிய ெபாருட்களின் பட்டியல் இைவ:
ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம், ௪இளநீலநூல்,
இரத்தாம்பர நூல், சவப்பு நூல், ெமல்லிய
துகல், ெவள்ளாட்டு மய ர், ௫ சவப்பு சாயம்
ேதாய்த்த ஆட்டுத் ேதால், ெமல்லிய ேதால்,
சீத்த ம் மரம், ௬அகல் எண்ெணய், அப ேஷக
எணெணய்ப் ெபாருட்கள், நறுமணப்புைகப்
ெபாருட்கள், ௭ ஏேபாத்தலும், நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தலும் பத க்கும் ேகாேமதகக்
கற்களும் பற இரத்தனக் கற்களும் ஆகும்”
என்றார்.
பரிசுத்தக்கூடாரம்
௮ ேமலும் ேதவன், “ஜனங்கள் எனக்காக

பரிசுத்த ப ரகாரத்ைத ஏற்படுத்த ேவண்டும்.
அப்ேபாது நான் அவர்கள் மத்தயல்
வாழ்ேவன். ௯ பரிசுத்தக் கூடாரமும்
அதலுள்ள ெபாருட்களும் எவ்வாறு
இருக்க ேவண்டுெமன்பைத நான்
உனக்குக் காட்டுேவன். நான் காட்டுக ற
மாத ரியன்படிேய எல்லாவற்ைறயும்
தவறாமல்ெசய்.
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
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௧௦ “சீத்த ம் மரத்தால் வ ேசஷமான
ெபட்டி ஒன்ைறச் ெசய். இப்பரிசுத்த
ெபட்டி 45 அங்குல நீளமும், 27 அங்குல
அகலமும், 27 அங்குல உயரமும் இருக்க
ேவண்டும். ௧௧ ெபட்டியன் உட்புறத்ைதயும்,
ெவளிப்புறத்ைதயும் மூடுவதற்காக
சுத்தமான தங்கத்ைத உபேயாக .
ெபட்டியன் வளிம்புகைளயும் தங்கத்
தகட்டால் மூடேவண்டும். ௧௨ ெபட்டிையத்
தூக்குவதற்குநான்குதங்கவைளயங்கைளச்
ெசய். பக்கத்த ற்கு இரண்டாக நான்கு
மூைலகளிலும் தங்க வைளயங்கைளப்
ேபாடு. பன் ெபட்டிையத் தூக்க ச் ெசல்ல
கழிகைளச் ெசய். இந்த கழிகள் சீத்த ம்
மரத்தல் ெசய்யப்பட்டு தங்கத்தால் மூடப்பட
ேவண்டும். ௧௩ ெபட்டிையச் சுமப்பதற்குத்
தண்டுகைளச் ெசய். அைவ சீத்த ம்
மரத்தால் ெசய்யப்பட்டு ெபான்னால் மூடப்பட
ேவண்டும். ௧௪ ெபட்டியன் ஓரங்களிலுள்ள
வைளயங்களில் அத்தண்டுகைள நுைழக்க
ேவண்டும். ெபட்டிையச் சுமப்பதற்கு
இத்தண்டுகைளப் பயன்படுத்த ேவண்டும்.
௧௫ இத்தண்டுகள் எப்ேபாதும் ெபட்டியன்
வைளயங்களில் இருக்க ேவண்டும்.
தண்டுகைளஅப்புறப்படுத்தக்கூடாது.
௧௬ “நான் உனக்கு உடன்படிக்ைகையக்

ெகாடுப்ேபன். அந்த உடன்படிக்ைகைய
இப்ெபட்டியல் ைவ. ௧௭ பன் ஒரு
கருபாசனத்ைத பசும் ெபான்னால் ெசய்.
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45 அங்குல நீளமும் 27 அங்குல அகலமும்
உள்ளதாக அைதச் ெசய். ௧௮ பன்பு
தங்கத்தனால் இரண்டு ேகருபீன்கைளச்
ெசய்து அவற்ைற கருபாசனத்தன் இரு
முைனகளிலும் ைவ. தகடாய் அடித்த
ெபான்னால் அவற்ைறச் ெசய். ௧௯ ஒரு
ேகருபீைன ஒரு முைனயலும் மற்ற
ேகருபீைன மறு முைனயலும் ைவ.
இந்த ேகருபீன்கள் ஒன்றாக இருக்கும்படி
கருபாசனத்ேதாடு இைண. ௨௦ ெபான்
ேகருபீன்களின் ச றகுகள் வானத்ைத
ேநாக்க உயர்ந்தருக்க ேவண்டும். அைவ
தங்கள் ச றகுகளால் ெபட்டிைய மூட
ேவண்டும். அைவ ஒன்றுக்ெகான்று எத ராக
கருபாசனத்ைத ேநாக்கயபடி இருக்க
ேவண்டும்.
௨௧ “நான் உனக்கு ெகாடுக்கும்

உடன்படிக்ைகையப் பரிசுத்த ெபட்டிக்குள்
ைவ. ெபட்டியன் மீது கருபாசனத்ைத
ெபாருத்து. ௨௨ நான் உன்ைனச்
சந்த க்கும்ேபாது, உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன்
ேமலுள்ள ேகருபீன்களின் மத்தயலிருந்து
உன்ேனாடு ேபசுேவன். அங்கருந்து
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எல்லாக்
கட்டைளகைளயும்ெகாடுப்ேபன்.

பரிசுத்த ேமைச
௨௩ “சீத்த ம் மரத்தால் ஒரு ேமைசையச்

ெசய். அது 36 அங்குல நீளம், 18 அங்குல
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அகலமும், 27 அங்குல உயரமும் உள்ளதாக
இருக்க ேவண்டும். ௨௪ ேமைசையப் பசும்
ெபான்னால் மூடி, சுற்றலும் தங்கத் தகட்டால்
அழகுபடுத்து. ௨௫மூன்றுஅங்குலஅகலமான
சட்டத்ைத ேமைசையச் சுற்றலும் ைவ.
சட்டத்ைதப் ெபான் தகட்டால் அழகுபடுத்து.
௨௬ நான்கு ெபான் வைளயங்கைளச்
ெசய்து அவற்ைற ேமைசயன் நான்கு
கால்கள் இருக்கும் ஓரங்களில் ைவ.
௨௭ ேமைசயன் ேமல் சட்டத்ைதச் சுற்றலும்
சுருக்கமாக வைளயங்கைளப் ெபாருத்து.
இந்த வைளயங்கள் ேமைசையச் சுமந்து
ெசல்லும் தண்டுகைளத் தாங்க க்ெகாள்ளும்.
௨௮தண்டுகைளச் சீத்த ம் மரத்தனால்ெசய்து
அவற்ைறப் ெபான்னால் மூடு. தண்டுகள்
ேமைசையச் சுமந்து ெசல்லப் பயன்படும்.
௨௯ தட்டுகைளயும், கரண்டிகைளயும்,
கண்ணங்கைளயும், குவைளகைளயும்
பசும்ெபான்னால் ெசய். பானங்களின்
காணிக்ைககைளக் ெகாட்டுவதற்கும்,
ஊற்றுவதற்கும் குவைளகளும்,
கண்ணங்களும் பயன்படும். ௩௦ பரிசுத்த
ெராட்டிைய எனக்கு முன்பாக ேமைசயன்
மீது ைவ. அது எப்ேபாதும் தவறாமல் எனக்கு
முன்பாகஇருக்க ேவண்டும்.

குத்துவளக்குத்தண்டு
௩௧ “பன் நீ வளக்குத் தண்ைடச் ெசய்ய

ேவண்டும். சுத்தமான ெபான்ைனப்
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பயன்படுத்த அதன் அடிப்பகுதையச்
சுத்தயால் அடித்துச் ெசய்ய ேவண்டும்.
பூக்கள், ெமாக்குகள், இைலகள் பூசய
ெபான்னால் அைமயேவண்டும். அதலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் ஒேர துண்டாக இைணத்து
அைமக்க ேவண்டும்.
௩௨ “அந்தக் குத்துவளக்குத் தண்டுக்கு

ஆறு கைளகள் இருக்கேவண்டும். மூன்று
கைளகள்ஒரு புறமாகவும், மூன்றுகைளகள்
மறு புறமாகவும் அைமய ேவண்டும்.
௩௩ ஒவ்ெவாரு கைளயலும் மூன்று பூக்கள்
இருக்கேவண்டும். வாதுைமப் பூக்கைளப்
ேபால் ெமாக்குகேளாடும், இதழ்கேளாடும்
இப்பூக்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும்.
௩௪ ேமலும் நான்கு பூக்கைள வளக்குத்
தண்டுக்காகச் ெசய். இைவ ெமாக்குகளும்
இதழ்களும் ெகாண்ட வாதுைமப் பூக்கைளப்
ேபாலிருக்கேவண்டும். ௩௫ குத்துவளக்கல்
ஆறு கைளகள் இருக்க ேவண்டும். அடிப்
பகுதயலிருந்து மும் மூன்று கைளகைள
ஒவ்ெவாரு புறத்தலும் இைணக்கேவண்டும்.
கைளகள் தண்டில் ேசரும் மூன்று
இடங்களின்அடிப்பகுதயலும் ெமாக்குகளும்
இதழ்களும் ெகாண்ட ஒவ்ெவாரு பூைவ
இைணக்கேவண்டும். ௩௬ பூக்களும்
இைலகளும் ெபாருத்தய குத்துவளக்குத்
தண்டானது முழுவதும் சுத்தமான
ெபான்னால் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
ெவவ்ேவறு பாகங்கைளச் சுத்தயால்
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அடித்து ஒன்றாக இைணக்கேவண்டும்.
௩௭ பன் குத்து வளக்குத் தண்டில் ஏழு
அகல்கைளப் ெபாருத்த ேவண்டும். குத்து
வளக்கன் முன்ேன இந்த அகல்கள்
ஒளி தரும். ௩௮ த ரிகைளக் கத்தரிக்கும்
கத்தரிகளும், சாம்பல் கண்ணங்களும்
ெபான்னால் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
௩௯ குத்துவளக்ைகயும் அதற்குத்
ேதைவயான ெபாருட்கைளயும் ெசய்வதற்கு
75 பவுண்டு எைடயுள்ள பசும் ெபான்ைனப்
பயன்படுத்து. ௪௦ மைலயன் மீது உனக்கு
காட்டியபடிேய ஒவ்ெவாரு ெபாருைளயும்
ெசய்வதல்கவனமாயரு” என்றார்.

௨௬
பரிசுத்தக்கூடாரம்
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“பரிசுத்தக் கூடாரம் பத்து தைரச்
சீைலகளால் ைதக்கப்பட ேவண்டும்.
இந்த தைரச்சீைலகள் ெமல்லிய துகல்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம் சவப்பு ஆகய
நூல்களால் ெநய்யப்படேவண்டும். ஒரு
தறைம வாய்ந்த ஓவயன் இத்தைரச்
சீைலயல் ச றகுகளுள்ள ேகரூபீன்களின்
ஓவயங்கைள ெநய்ய ேவண்டும். ௨ எல்லாத்
தைரகளும் ஒேர அளவுைடயதாய் இருக்க
ேவண்டும். ஒவ்ெவான்றும் 28 முழ நீளமும்
4 முழ அகலமுமாக இருக்கேவண்டும்.
௩ இரண்டு ப ரிவாகத் தைரகைள இைண.
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ஐந்து தைரகைள ஒன்றாகவும், மற்ற ஐந்து
தைரகைள ேவறாகவும் இைண. ௪ ஒரு
ப ரிவன் வளிம்பல் இளநீலத் துணியால்
கண்ணிகைள உருவாக்கு. இவ்வாேற
மற்ற ப ரிவன் வளிம்பு தைரயலும் ெசய்.
௫ முதலிைணப்பல் 50 கண்ணிகளும்
இரண்டாம் இைணப்பல் 50 கண்ணிகளும்
ைதக்கேவண்டும். ௬ பன்பு தைரகைள
இைணப்பதற்கு 50 ெபான்வைளயங்கைளச்
ெசய். அது பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத ஒன்றாக
இைணத்துவடும்.

௭ “பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு ேமல் மற்ெறாரு
கூடாரத்ைத உருவாக்கு. இக்கூடாரம்
ெசய்வதற்குப் பத ெனாரு தைரகைளப்
பயன்படுத்து. ெவள்ளாட்டு மய ரால்
இத்தைரகைள ெநசவு ெசய். ௮ எல்லாத்
தைரகளும் ஒேர அளவுைடயதாய் இருக்க
ேவண்டும். 30 முழ நீளமும் 4 முழ அகலமும்
உைடயதாய் அது இருக்கேவண்டும். ௯ஐந்து
தைரகைள ஒன்றாகவும், ேவறு 6 தைரகைள
ஒன்றாகவும் இைணக்கேவண்டும். ஆறாம்
தைரயன் பாத ப் பகுதைய கூடாரத்தன்
முன் பகுதயல் மடித்துவ ட ேவண்டும்.
௧௦ ஒரு தைரயைணப்பன் கைடச த்
தைரயல் 50 கண்ணிகைளயும் இன்ெனாரு
தைரயைணப்பன் கைடச த் தைரயல்
50 கண்ணிகைளயும் ைதக்கேவண்டும்.
௧௧ பன்னர் தைரகைள இைணப்பதற்கு
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50 ெவண்கல வைளயங்கைளச் ெசய்.
அைவ கூடாரத்தன் இருபகுத கைளயும்
ஒன்றாக இைணக்கும். ௧௨ இக்கூடாரத்தன்
இறுதத் தைரயன் பாத ப்பகுத
பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் பன் பகுதயல்
ெதாங்க க்ெகாண்டிருக்கும். ௧௩ அதன் பக்க
வாட்டில் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் தைரகள்
பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் கீழ்ப்புற ஓரங்கைளக்
காட்டிலும் ஒரு முழம் தாழ்வாகத் ெதாங்கும்.
இவ்வாறு பரிசுத்தக் கூடாரம் மகா பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைத முற்றலும் மைறக்கும். ௧௪ மகா
பரிசுத்தக்கூடாரத்ைதமைறப்பதற்குஇரண்டு
உைறகைளச் ெசய். சவப்புச் சாயம் தீர்த்த
ஆட்டுக்கடா ேதாலினால் ஒரு உைறயும்
ெமல்லிய ேதாலினால் மற்ெறாரு உைறயும்
ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
௧௫ “பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதத்

தாங்குவதற்காகச் சட்டங்கைள சீத்த ம்
மரத்தால் ெசய்ய ேவண்டும். ௧௬அச்சட்டங்கள்
10 முழ உயரமும் 1 1/2 முழ அகலமும்
உள்ளதாக இருக்கேவண்டும். ௧௭ ஒவ்ெவாரு
புறமுள்ள தூண்கள் குறுக்குத் துண்டுகளால்
ஒவ்ெவாரு சட்டமாகச் ேசர்க்கப்படேவண்டும்.
பரிசுத்த கூடாரத்தன் எல்லாச் சட்டங்களும்
ஒேர அளவுைடயதாக இருக்க ேவண்டும்.
௧௮ பரிசுத்த கூடாரத்தன் ெதன்
புறத்த ற்ெகன்று 20 சட்டங்கைள உருவாக்கு.
௧௯ சட்டங்களுக்கு 40 ெவள்ளிப் பீடங்கைள
உண்டாக்கு. ஒவ்ெவாரு சட்டத்தன் கீழும்
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இரண்டு பீடங்கள் வீதம் அைமய ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு பக்கத்தூணுக்கும் ஒருபீடம் வீதம்
இருக்கேவண்டும். ௨௦ பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
மறுபக்கத்த ற்ெகன்று (வடக்குப்புறம்) ேமலும்
இருபது சட்டங்கள்ெசய். ௨௧நாற்பதுெவள்ளி
பீடங்கள் ஒவ்ெவாரு சட்டத்த ற்கும் இரண்டு
வீதம் ெசய். ௨௨ ஆறு சட்டங்கள் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் பன்புறத்த ற்கு (ேமற்குப்பக்கம்)
அைமத்துவடு. ௨௩ பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
பன்புறத்து மூைலகளுக்ெகன்று இரண்டு
சட்டங்கள் ெசய். ௨௪ மூைலகளிலுள்ள
சட்டங்கள் அடியல் ேசர்க்கப்படேவண்டும்.
ேமற்புறத்தல் சட்டங்கைள ஒரு
வைளயத்தால் இைணக்கேவண்டும்.
இரண்டு மூைலகளுக்கும் அவ்வாேற ெசய்.
௨௫ கூடாரத்தன் ேமற்குப்புறத்த ற்கு எட்டுச்
சட்டங்கள் இருக்கும். 16 ெவள்ளிப் பீடங்கள்
ஒவ்ெவாரு சட்டத்த ற்கு இரண்டு வீதம்
அைமயும்.
௨௬ “பரிசுத்த கூடாரத்தன் சட்டங்களுக்குச்

சீத்த ம் மரத்தாலான தாழ்ப்பாள்கைளச்
ெசய். பரிசுத்த கூடாரத்தன் முன்புறத்த ற்கு
ஐந்து தாழ்ப்பாள்கள் இருக்கேவண்டும்.
௨௭ பரிசுத்த கூடாரத்தன் பன்னாலுள்ள
(ேமற்குப் புறத்தன்) சட்டங்களுக்கு
ஐந்து தாழ்ப்பாள்கள் இருக்க ேவண்டும்.
௨௮ நடுவலுள்ள தாழ்ப்பாள் ஒரு
மூைலயலிருந்து மறுமூைலவைரக்கும்
சட்டங்கள்வழியாகச் ெசல்லேவண்டும்.
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௨௯ “இந்த சட்டங்கைளப் ெபான் தகட்டால்
மூடு. தாழ்ப்பாள்கைள இைணப்பதற்குப்
ெபான் வைளயங்கைள உண்டுபண்ணு.
தாழ்ப்பாள்களுக்கும் ெபான் முலாம் பூசு.
௩௦ மைலயல் நான் உனக்குக் காட்டிய
மாத ரியன்படிேய பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
உண்டாக்கு.

பரிசுத்தகூடாரத்தன்உட்புறம்
௩௧ “பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் உட்புறத்தல்

வ ரிப்பதற்கு ெமல்லிய துகலினால் ஒரு
வேசஷ தைரச் சீைலைய உண்டாக்கு.
நீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூலால் அந்தத்
தைரச்சீைலைய உண்டாக்க , அத ேல
ேகரூ பன்களின் ச த்த ரங்கைளப் பன்னு.
௩௨ சீத்த ம் மரத்தால் நான்கு தூண்கைள
உண்டாக்க அவற்ைறப் ெபான்னால் மூடு.
நான்கு தூண்கள் ேமலும் ெபான்னால் ஆன
ெகாக்க கைள இைண. தூண்களுக்கு
அடியல் நான்கு ெவள்ளி பீடங்கைள
ைவ. ப றகு தைரச் சீைலையத் தங்கக்
ெகாக்க களில் ெதாங்கவடு. ௩௩ ெபான்
வைளயங்களுக்குக் கீேழ தைரகைளத்
ெதாங்கவடு. நீ ெசய்த உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையத் தைரக்குப் பன்ேன ைவ.
இந்தத் தைரயானது பரிசுத்த இடத்ைதயும்,
மகா பரிசுத்த இடத்ைதயும் ப ரிக்கும்.
௩௪ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய அதன்
கருபாசனத்தால்மூடிைவ.
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௩௫ “பன்பு பரிசுத்த இடத்தன் தைரயன்
முன் புறத்தல் நீ ெசய்த வ ேசஷ ேமைசைய
ைவ. பரிசுத்த கூடாரத்தன் வடக்குப்புறத்தல்
ேமைச இருக்க ேவண்டும். குத்துவளக்குத்
தண்ைட ெதற்குப் புறத்தல் ைவ. அது
ேமைசயன்குறுக்காகஇருக்கும்.
பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்நுைழவாயல்
௩௬ “பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்நுைழவாயைல

மூடுவதற்கு ஒரு தைரைய உருவாக்குங்கள்.
நீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூலாலும்,
ெமல்லிய துகலாலும், இத்தைரைய
உண்டாக்கு. அதல் ச த்த ரங்கைளப் பன்னி
ைவ. ௩௭தைரகளுக்குப்ெபான்ெகாக்க கைள
உண்டாக்கு. ெபான் முலாம் பூசப்பட்ட சீத்த ம்
மரத்தால் ஐந்து தூண்கைளச் ெசய். ஐந்து
தூண்களுக்கும் ெவண்கலத்தால் ஐந்து
பீடங்கைளச்ெசய்” என்றார்.

௨௭
தகனபலிகளுக்குரிய பலிபீடம்
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “சீத்த ம்

மரத்தால் ஒரு பலிபீடம் ெசய். அப்பலிபீடம்
சதுர வடிவமாக இருக்கேவண்டும். 5 முழ
நீளமும், 5 முழ அகலமும், 3 முழ உயரமும்
இருக்கட்டும். ௨ பலிபீடத்தன் நான்கு
மூைலகளிலும் நான்கு ெகாம்புகைளப்
ெபாருத்து. இப்படி பலிபீடமும், ெகாம்புகளும்
ஒேர துண்டாக இருக்கும். பலி பீடத்ைத
ெவண்கலத்தால்மூட ேவண்டும்.
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௩ “பலிபீடத்தல் பயன்படுத்தும்
பாத்த ரங்களும், கருவகளும்
ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்டைவயாக
இருக்கட்டும். பாைனகள், அகப்ைபகள்,
கண்ணங்கள், முள் கரண்டிகள், ெநருப்புச்
சட்டிகள் ஆகயவற்ைறச் ெசய். பலிபீடத்தன்
சாம்பைல அகற்றுவதற்காக இைவ
பயன்படும். ௪ பலபீடத்த ற்கு வைல
ேபான்ற ஒரு சல்லைட ெசய்யேவண்டும்.
சல்லைடயன் நான்கு மூைலகளிலும்
ஒவ்ெவாரு ெவண்கல வைளயங்கைள
உண்டாக்கு. ௫ பலிபீடத்தன் கீழ்ப்புறத்தல்
பாத உயரத்தல் அந்த சல்லைடைய உட்கார
ைவ.
௬ “பலிபீடத்த ற்கான தூண்கைள சீத்த ம்

மரத்தால் ெசய்து அைத ெவண்கலத்தால்
மூட ேவண்டும். ௭ பலிபீடத்தன்
இருபக்கங்களிலும் வைளயங்களின் வழிேய
தண்டுகைளச் ெசலுத்து. பலிபீடத்ைதச்
சுமப்பதற்கு இத்தண்டுகைளப் பயன்படுத்து.
௮ பல ைககளால் ெசய்யப்பட்ட பக்கங்கைள
உைடய உட்குழியுள்ள ெபட்டிையப்ேபால
பலிபீடத்ைதச் ெசய்ய ேவண்டும். நான்
மைலயல் உனக்குக் காண்பத்தபடிேய பலி
பீடத்ைதச்ெசய்யேவண்டும்.

பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்ெவளிப்ப ரகாரம்
௯ “பரிசுத்த கூடாரத்த ற்கு ஒரு

ெவளிப்ப ரகாரம் அைமப்பாயாக. அது 100
முழ நீளமான தைரகளால் ெதற்குப்புறம்
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மைறக்கப்படட்டும். ெமல்லிய துகலால்
இத்தைரகள் அைமய ேவண்டும். ௧௦ 20
ெவண்கல பீடங்கள் உள்ள 20 தூண்கைளப்
பயன்படுத்து. தூண்களின் ெகாக்க களும்,
தைரப் பூண்களும் ெவள்ளியால் ெசய்யப்பட
ேவண்டும். ௧௧ வடபுறத்தலும் தைரச்
சுவர் 100 முழ நீளமாக இருக்க ேவண்டும்.
அதற்கு 20 தூண்களும், 20 ெவண்கலப்
பீடங்களும் இருக்கேவண்டும். தூண்களின்
ெகாக்க களும், தைரப் பூண்களும்
ெவள்ளியால்ெசய்யப் படேவண்டும்.
௧௨ “ெவளிப்ப ரகாரத்தன் ேமற்குப்புறத்தல்

50 முழ நீளமுள்ள தைரச்சுவர் இருக்க
ேவண்டும். 10 தூண்களும், 10 பீடங்களும்
இருக்க ேவண்டும். ௧௩ ெவளிப்ப ரகாரத்தன்
கழக்குப் புறமும் 50 முழ அகலம் இருக்க
ேவண்டும். ௧௪ ெவளிப்ப ரகாரத்தன் நுைழ
வாயல் கழக்குப் புறத்த ேலேயஅைமயட்டும்.
நுைழவாயலின் ஒருபுறம் 15 முழ நீளமான
தைரகளும், 3 தூண்களும், 3 பீடங்களும்
இருக்க ேவண்டும். ௧௫ அதன் மறுபுறமும்
15 முழ நீளமான தைரகளும், மூன்று
தூண்களும், அவற்றற்கு மூன்று பீடங்களும்
இருக்கட்டும்.
௧௬ “ெவளிப்ப ரகாரத்தன் நுைழவாயைல

மூடுவதற்கு 20 முழ நீளமான தைர
இருக்கேவண்டும். ெமல்லிய துகல்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூலாலும்
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ஆகய துணிகளால் தைரகைளயும்,
அதல் ச த்த ர ேவைலப்பாடுகைளயும்
ெசய். நான்கு பீடங்கள் உள்ள நான்கு
தூண்கள் தைரக்ெகன இருக்கட்டும்.
௧௭ ெவளிப்ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலுமுள்ள
அைனத்துத் தூண்களும் ெவள்ளி
பூண்களும், ெவள்ளிக் ெகாக்க களும்,
ெவண்கலப் பீடங்களும் ெகாண்டதாக
இருக்கேவண்டும். ௧௮ 100 முழ நீளமும் 50
முழஅகலமும்ெகாண்டதாகெவளிப்ப ரகாரம்
இருக்கேவண்டும். ெவளிப்ப ரகாரத்ைதச்
சுற்றலு முள்ள தைரகளின் சுவர் 5 முழ
உயரம் இருக்க ேவண்டும். தைரகள்
ெமல்லிய துகலால் ெநய்யப்பட ேவண்டும்.
தூண்களின் பீடங்கள் ெவண்கலத்தாலாக
ேவண்டும். ௧௯ எல்லாக் கருவகளும்,
கூடாரத்தன் ஆணிகளும், பரிசுத்தக்
கூடாரத்த ற்குத் ேதைவயான எல்லாப்
ெபாருட்களும் ெவண்கலத்தால் அைமய
ேவண்டும். ெவளிப்ப ரகாரத்த ற்கான
தைரகளுக்குத் ேதைவயான கூடார
ஆணிகளும் ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட
ேவண்டும்.

அகல்எண்ெணய்
௨௦ “தரத்தல்உயர்ந்தஒலிவஎண்ெணையக்

ெகாண்டுவரும்படியாக இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் கட்டைளயடு. தனமும்
மாைல ேநரத்தல் ஏற்றப்பட ேவண்டிய



யாத்த ராகமம்௨௭:௨௧ cxlvii யாத்த ராகமம்௨௮:௩

வளக்கற்கு இந்த எண்ெணையப்
பயன்படுத்து. ௨௧ ஆேரானும், அவன்
மகன்களும் வளக்ைகச் சுத்த கரிக்கும்
ேவைலையச் ெசய்ய ேவண்டும். ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் முன் அைறக்குள் அவர்கள்
ெசல்வார்கள். இது உடன்படிக்ைக
இருக்கும் அைறக்கு முன்பாக இருக்கும்
ெவளிப்புற அைற. ஒரு தைர இந்த இரண்டு
அைறகைளயும் ப ரிக்கும். மாைல முதல்,
காைலவைர கர்த்தருக்கு முன் வளக்கு
ெதாடர்ந்து எரிந்துக்ெகாண்ேட இருக்கும்படி
அவர்கள் அைதக் கவனித்து வரேவண்டும்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்களும்,அவர்கள் சந்ததயும்
இச்சட்டத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் பன்பற்ற
ேவண்டும்” என்றார்.

௨௮
ஆசாரியருக்கானஉைட
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “உன்

சேகாதரனாகய ஆேராைனயும், நாதாப்,
அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார் என்னும்
ஆேரானின் மகன்கைளயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்து ப ரித்து உன்னிடம்
வரவைழ. இவர்கள் எனக்கு ஆசாரியர்களாக
ஊழியம்ெசய்வார்களாக.
௨ “உனது சேகாதரனாகய

ஆேரானுக்ெகன்று சறப்பான ஆைடகைள
உண்டாக்கு. அந்த ஆைடகள் அவனுக்குக்
கனமும், ேமன்ைமயும் தரும். ௩ இந்த
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ஆைடகைளச் ெசய்யும் த றைமமிக்கவர்கள்
ஜனங்கள் மத்தயல் இருக்கறார்கள்.
அவர்களுக்கு வேசஷ அறைவ நான்
ெகாடுத்துள்ேளன். அவர்களிடம்
ஆேரானுைடய ஆைடகைளத் தயாரிக்கச்
ெசால். அவன் எனக்குச் ச றப்பான
பணிவைட ெசய்வைத அந்த உைட
காட்டும். அவன் என்ைனச் ேசவ க்க ற
ஆசாரியனாகப் பணியாற்றுவான். ௪ அந்த
மனிதர்கள் ெசய்யேவண்டிய ஆைடகள்
இைவகேள: நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம்,
ஏேபாத், நீல அங்க , முழுவதும் ெநய்யப்பட்ட
ெவள்ைள அங்க , தைலப்பாைக, கச்ைச.
ஆேரானுக்கும் அவன் மகன்களுக்ெகன்றும்
இந்தச் ச றப்பு ஆைடகைள உண்டாக்க
ேவண்டும். பன்பு ஆேரானும், அவனது
மகன்களும் எனக்கு ஆசாரியர்களாக
ஊழியம் ெசய்யமுடியும். ௫ ெபான்ைனயும்,
ஜரிைககைளயும், ெமல்லிய துகைலயும்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற
நூைலயும் பயன்படுத்துமாறு அவர்களுக்குச்
ெசால்.

ஏேபாத்தும்,இைடக்கச்ைசயும்
௬ “ஏேபாத்ைதச் ெசய்வதற்குப்

ெபான்ைனயும், சரிைககைளயும், ெமல்லிய
துகைலயும், இளநீலம், இரத்தாம்பரம்,
சவப்புந ற நூைலயும் பயன்படுத்து. இது
தறைம மிக்க கைலஞனின் ேவைல ஆகும்.
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௭ ஏேபாத்தன் ேதாள் பகுத ஒவ்ெவான்றலும்
ஒவ்ெவாரு ேதாள்பட்ைட இருக்கேவண்டும்.
இந்தத்ேதாள்பட்ைடகள்ஏேபாத்தன்இரண்டு
மூைலகளிலும்கட்டப்படேவண்டும்.
௮ “ஏேபாத்த ற்கு ஒரு இைடக்கச்ைசையச்

ெசய்ய ேவண்டும். ஏேபாத்ைத ெநய்தது
ேபாலேவ, இைடக் கச்ைசையயும்,
ெபான் ஜரிைக, ெமல்லிய துகல்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற நூல்
ஆகயவற்றால்ெசய்ய ேவண்டும்.
௯ “இரண்டு ேகாேமதகக் கற்கைள

எடுத்துெகாள். இஸ்ரேவலின் (யாக்ேகாபு)
பன்னிரண்டு மகன்களின் ெபயர்கைளயும்
அக்கற்களின் மீது எழுது. ௧௦ ஆறு
ெபயர்கைள ஒரு கல்லிலும், மற்ற ஆறு
ெபயர்கைள மறு கல்லிலும் எழுதேவண்டும்.
முதல் மகனிலிருந்து கைடச மகன்
வைரக்கும் ஒவ்ெவாருவரின் ெபயர்கைளயும்
எழுதேவண்டும். ௧௧ இந்த கற்களின் மீது
இஸ்ரேவலின் ஆண் பள்ைளகளுைடய
ெபயர்கைள ெசதுக்கேவண்டும். முத்தைர
ெசய்க ற முைறப்படிேய இதைனயும் ெசய்.
பன்பு தங்கச் சட்டங்களில் கற்கைளப்
ெபாருத்து. ௧௨ ஏேபாத்தன் வார்களில்
இந்த கற்கைளப் ெபாருத்து. கர்த்தருக்கு
முன்னால் ந ற்கும்ேபாது ஆேரான் அந்தச்
சவப்பு அங்கைய அணிந்துெகாள்வான்.
ஏேபாத்தன்ேமல்இஸ்ரேவலின்பன்னிரண்டு
மகன்களின் ெபயர்களும் உள்ள இரண்டு
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கற்களும்இருக்கும். இஸ்ரேவல்ஜனங்கைள
ேதவன் நைனவு கூருவதற்கு இக்கற்கள்
உதவும். ௧௩ ஏேபாத்தன் ேமல் அக்கற்கள்
நன்றாக பத க்கப்பட்டிருக்கும்படி பசும்
ெபான்ைன பயன்படுத்து. ௧௪ ெபான்னால்
இரண்டு பன்னல் ேவைலயான சங்கலிகள்
ெசய்து அவற்ைறப் ெபான் சட்டத்தல்
பூட்டேவண்டும்.

நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம்
௧௫ “தைலைம ஆசாரியனுக்காக நயாயத்

தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைதச் ெசய். ஏேபாத்ைதச்
ெசய்தது ேபாலேவ, த றைமமிக்க ைக
ேவைலக்காரர்கைளக்ெகாண்டு இைதயும்
ெசய்ய ேவண்டும். ெபான் ஜரிைகையயும்,
ெமல்லிய துகைலயும், இளநீலம், இரத்தாம்
பரம், சவப்பு ந ற நூைலயும் பயன்படுத்த
ேவண்டும். ௧௬ இந்த நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்ைத இரண்டாக மடித்து ஒரு
சதுர ைபயாக ைதக்க ேவண்டும். அது
9 அங்குல நீளமும், 9 அங்குல அகலமும்
உைடய சதுரமாய் இருக்க ேவண்டும்.
௧௭ நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தல் நான்கு
வரிைச வைலயுயர்ந்த கற்கைளப் பத க்க
ேவண்டும். பத்மராகம், புஷ்பராகம்,
மாணிக்கம் கற்கள் முதல் வரிைசயல்
இருக்க ேவண்டும். ௧௮ இரண்டாவது
வரிைசயல் மரகதம், இந்த ரநீலம்,
வச்ச ரம் ஆகய கற்கள் இருக்க ேவண்டும்.
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௧௯ மூன்றாவது வரிைசயல் ெகம்பு,
ைவடூரியம், சுகந்த ஆகய கற்கள்
இருக்க ேவண்டும். ௨௦ நான்காவது
வரிைசயல் படிகப்பச்ைச, ேகாேமதகம்,
யஸ்ப என்ற கற்கள் இருக்க ேவண்டும்.
இைவ அைனத்ைதயும் ெபான்னில்
பத க்க ேவண்டும். ௨௧ நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தல் ேமற்கூறய பன்னிெரண்டு
கற்கள் இருக்க ேவண்டும். இஸ்ரேவலின்
மகன்கள் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் ஒவ்ெவாரு
கல் இருக்க ேவண்டும். முத்தைர
ெசய்க ற வண்ணேம ஒவ்ெவாரு கல்லிலும்
இப்ெபயர்கள்ெபாற க்கப் பட ேவண்டும்.

௨௨ “சுத்தமான ெபான்னினால்
ஆன சங்கலிகைள நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்த ற்காக ெசய்ய ேவண்டும்.
அைவ கயறு ேபால் பன்னப்பட்டிருக்க
ேவண்டும். ௨௩ இரண்டு ெபான்
வைளயங்கைளச் ெசய்து நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தன் இரண்டு மூைலகளிலும்
அவற்ைற மாட்ட ேவண்டும். ௨௪ இரண்டு
ெபான் சங்கலிகைளயும் நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தன் இரண்டு வைளயங்களில்
ெபாருத்து. ௨௫ இரண்டு சட்டத்தலும்
சங்கலிகளின் வார்கைள இைணத்துவடு.
ஏேபாத்தன் முன்பகுதயலுள்ள
இரண்டு ேதாள் பட்ைடகளிலும் இைவ
ெபாருத்தப்பட்டிருக்கும். ௨௬ ேமலும்
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இரண்டு ெபான் வைளயங்கைளச்
ெசய்து அவற்ைற நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தன் மூைலகளில் ெபாருத்து.
ஏேபாத்துக்கு ெபாருத்தன நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தன் உட்புற மூைலகளில்
இது இருக்கும். ௨௭ இன்னும் இரண்டு
ெபான் வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற
ஏேபாத்தன் முன்புறமுள்ள ேதாள்
பட்ைடகளின் கீழ்ப்பகுதயல் ெபாருத்து.
ெபான் வைளயங்கைள ஏேபாத்தன் இைடக்
கச்ைசக்கு ேமல் ைவ. ௨௮ நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தன் வைளயங்கைள
ஏேபாத்தன் வைளயங்கேளாடு
இைணப்பதற்கு நீல ந ற நாடாைவப்
பயன்படுத்து. இதனால் நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கம் கச்ைசக்கு அருேகயும்
ஏேபாத்த ற்குஎத ேரயும்இருக்கும்.
௨௯ “பரிசுத்த இடத்துக்குள் ஆேரான்

நுைழயும்ேபாது, அவன் நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்ைத அணிய ேவண்டும்.
அவனது மார்புக்கு ேநராக இஸ்ரேவலின்
பன்னிெரண்டுமகன்களின் ேபைரயும்அவன்
அணிந்துெகாள்வான். இவ்வாறு கர்த்தர்
அவர்கைள எப்ேபாதும் நைனவு கூருவார்.
௩௦ நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்த ற்குள்
ஊரீைமயும் தும்மீைமயும் ைவ. கர்த்தருக்கு
முன் ெசல்லும்ேபாது இைவ ஆேரானின்
மார்புக்கு ேமலாக இருக்கும். இப்படியாக
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் நயாயத்தீர்ப்ைப
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கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆேரான் எப்ேபாதும்
சுமந்துெசல்வான்.

ஆசாரியர்களுக்குரிய ப றஆைடகள்
௩௧ “ஏேபாத்த ற்காக ஒரு நீல

அங்கையத் தயார் ெசய். ௩௨ தைலைய
நுைழத்துக்ெகாள்ளும்ெபாருட்டு நடுவல்
ஒரு துவாரத்ைத அைமப்பாயாக.
அத்து வாரத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு
ெநய்யப்பட்ட துணிையத் ைதத்துவடு.
துவாரம் க ழியாதபடிக்கு அது உதவும்.
௩௩ துணியாலான மாதுளம் பழங்கைள
உண்டாக்க நீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு
ஆகய நூைலப் பயன்படுத்து. அவற்ைற
வஸ்த ரத்தன் ஓரங்களில் சுற்றலும்
ெதாங்கவடு. மாதுளம் பழங்களுக்கு
இைடயல் ெபான்மணிகைளத் ெதாங்கவடு.
௩௪ இவ்வாறு அங்கயன் கீேழ ெபான்
மணிகளும், மாதுளம் பழங்களும் இருக்க
ேவண்டும். ஒரு மாதுளம் பழமும்,
ஒரு ெபான் மணியுமாக வரிைசயாக
அைமயட்டும். ௩௫ ஆேரான் ஆசாரியனாகப்
பணிவைட ெசய்யும்ேபாது இந்த அங்கைய
அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும். கர்த்தரின்
முன்ேன நற்கும்படியாக பரிசுத்த இடத்த ற்கு
அவன் ேபாகும்ேபாது அவன் சாகாத படிக்கு
மணிகள் ஒலிக்கும். பரிசுத்த இடத்தலிருந்து
ெவளிேயறும்ேபாதும்அைவஒலிக்கும்.
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௩௬ “முத்தைர ெசய்வைதப்ேபால்,
ெபான் தகட்டில் ெபான் எழுத்துக்களால்
அதல் ‘கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம்’ என்னும்
வார்த்ைதகைள ெபாற த்து ைவ. ௩௭ அந்த
ெபான் தகட்ைட ஒரு நீல வண்ண நாடாவல்
இைணத்துவடு. தைலப்பாைகயன்
முன் புறம் அந்தப் ெபான் தகடு இருக்க
ேவண்டும். ௩௮ ஆேரான் அைத தைலயல்
அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் பைடக்கும் காணிக்ைககளில்
உள்ள கைறயனால் அவன் கைறபடாதபடி
இது உதவும். ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்கும் காணிக்ைககள் இைவகேள.
ஜனங்களின் காணிக்ைககைளக்
கர்த்தர் ஏற்றுக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு
ஆேரான் இதைன எப்ேபாதும் தைலயல்
அணிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
௩௯ “ெவள்ைள அங்கைய ெமல்லிய

துகல் நூலிலிருந்து ெநய்ய ேவண்டும்.
தைலப்பாைகக்கும் ெமல்லிய துகைலப்
பயன்படுத்து. கச்ைசயல் ச த்த ர
ேவைலப்பாடுகள் ைதக்கப்பட்டிருக்க
ேவண்டும். ௪௦ ேமலங்க , கச்ைச,
தைலப்பாைக ஆகயவற்ைற ஆேரானின்
மகன்களுக்காகவும் ெசய்ய ேவண்டும்.
இது அவர்களுக்கு கனத்ைதயும்
மத ப்ைபயும் அளிக்கும். ௪௧ உன்
சேகாதரனாகய ஆேரானுக்கும், அவன்
மகன்களுக்கும் இந்த ஆைடகைள அணிவ .
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அவர்கைள ஆசாரியர்களாக்கும்படி வ ேசஷ
எண்ெணைய அவர்கள் மீது ஊற்று. இது
அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்கும். அவர்கள்
எனக்கு ேசைவ ெசய்யும் ஆசாரியர்களாக
இருப்பார்கள்.
௪௨ “ெமல்லிய துகலால் ஆசாரியர்களுக்கு

உள்ளாைடகள் ைதக்க ேவண்டும். அைவ
இடுப்பலிருந்து முழங்கால்வைரக்கும்
இருக்கும். ௪௩ ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
நுைழயும்ேபாெதல்லாம் ஆேரானும்,
அவனது மகன்களும் இந்த ஆைடகைள
அணிந்தருக்க ேவண்டும். பரிசுத்த இடத்தல்
பலிபீடத்தருேக ஆசாரியராக பணிவைட
ெசய்ய வரும்ேபாது இைதஅணியேவண்டும்.
அவற்ைற அணியாவ ட்டால் அவர்கள்
குற்றவாளிகளாவார்கள். அதனால் அவர்கள்
சாகேநரிடும். ஆேரானுக்கும் அவன்
குடும்பத்தனருக்கும் என்ெறன்ைறக்கும் இது
கட்டைளயாகஇருக்கும்” என்றார்.

௨௯
ஆசாரியர்களின்நயமனவழா
௧ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“எனக்கு ஆசாரியர்களாக வ ேசஷ
பணிவைடைய ஆேரானும் அவன்
மகன்களும் ெசய்யும்ெபாருட்டு நீ ெசய்ய
ேவண்டிய காரியங்கைள நான் உனக்குக்
கூறுேவன். ஒரு இளங்காைளையயும்,
குைறகள் இல்லாத இரண்டு இளம்
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ெவள்ளாடுகைளயும் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.
௨சுத்தமானேகாதுைமமாைவபுளிப்பல்லாத
ெராட்டியாகச் ெசய்துெகாள். அேத மாைவப்
பயன்படுத்த ஒலிவ எண்ெணயால் வார்ப்பு
ெராட்டிகைளயும் தயாரித்துக்ெகாள். ச றய
ெமல்லிய அைடகைளயும் எண்ெணய் பூச
உண்டாக்கு. ௩ வார்ப்பு ெராட்டிகைளயும்,
அைடகைளயும் ஒரு கூைடயல் ைவத்து
அைவகைளயும், காைளையயும், இரண்டு
கடாக்கைளயும் ஆேரானுக்கும் அவன்
மகன்களுக்கும்ெகாடு.
௪ “ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழ

வாயலுக்கு ஆேராைனயும், அவனது
மகன்கைளயும் அைழத்துவா. அவர்கைள
தண்ணீரில் கழுவன பன்பு ஆேரானுக்கு
வ ேசஷ ஆைடகைள அணிவ . ௫ முழுவதும்
ெநய்த ெவள்ைள அங்கையயும்,
ஏேபாத்ேதாடு அணிய ேவண்டிய நீல
அங்கையயும் உடுத்தவடு. அதன்
ேமல் ஏேபாத்ைதயும், நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்ைதயும் அணியச்ெசய்.
அழகய அைரக்கச்ைசைய கட்டிவடு.
௬ தைலப்பாைகைய அவன் தைலயல்
ைவத்து, அதன்ேமல் பரிசுத்த க ரீடத்ைத
ைவ. ௭ பன்பு அப ேஷக எண்ெணைய
எடுத்து ஆேரானின் தைலயன்ேமல் ஊற்று.
கர்த்தருக்குரிய ஆசாரியப் பணிவைடக்கு
ஆேரான் ப ரித்ெதடுக்கப்பட்டைத இது
காட்டும்.



யாத்த ராகமம்௨௯:௮ clvii யாத்த ராகமம்௨௯:௧௪

௮ “பன்பு ஆேரானின் மகன்கைள
அந்த இடத்த ற்கு அைழத்து வா.
முழுவதும் ெநய்யப்பட்டெவள்ைள நற
அங்ககைள அவர்களுக்கு அணிவ .
௯ பன் அைரக்கச்ைசகைளக் கட்டிவடு.
அவர்கள் அணிவதற்கான வ ேசஷ
பாைககைளக் ெகாடு. அப்ேபாதலிருந்து
அவர்கள் ஆசாரியர்களாகப் பணி ெசய்ய
ஆரம்ப ப்பார்கள். என்ெறன்ைறக்குமான
வ ேசஷ சட்டப்படி அவர்கள்
ஆசாரியர்களாக இருப்பார்கள். இவ்வாறு
ஆேராைனயும் அவன் மகன்கைளயும் நீ
ஆசாரியர்களாக்கேவண்டும்.
௧௦ “ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு முன்

காைளையக் ெகாண்டு வா. ஆேரானும்,
அவனது மகன்களும் தங்கள் ைககைளக்
காைளயன் தைலயல் ைவக்கட்டும்.
௧௧ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழவாயலில்
காைளையக் ெகால். கர்த்தர் இைதப்
பார்ப்பார். ௧௨ காைளயன் இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் எடுத்து பலிபீடத்த ற்குச் ெசல்.
உனது வ ரல்கைள இரத்தத்தல் ேதாய்த்து
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளில் பூசு. மீத
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன் அடிய ேல
ஊற்றவடு. ௧௩காைளயன்உட்புறத்தலுள்ள
எல்லா ெகாழுப்ைபயும், ஈரலின் ேமலுள்ள
சவ்ைவயும், சறுநீரகங்கைளயும்,
அைவகைள சுற்றய ெகாழுப்ைபயும் எடுத்து,
பலிபீடத்தல்எரித்துவடு. ௧௪பன்காைளயன்
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மாமிசம், அதன் ேதால், ப ற பகுத கைள
எடுத்துவ ட்டு பாைளயத்துக்கு ெவளிேய
ெகாண்டுேபாய் அவற்ைறச் சுட்ெடரித்துவடு.
இதுேவ ஆசாரியர்களின் பாவத்ைதப்
ேபாக்குவதற்கானகாணிக்ைகஆகும்.
௧௫ “பன் ஆேரானும், அவனது மகன்களும்

ஆட்டுக் கடாவன் தைலயல் தம் ைககைள
ைவக்கும்படி ெசால். ௧௬ கடாைவக் ெகான்று
இரத்தத்ைதச் ேசகரித்துப் பலிபீடத்ைதச்
சுற்றலும் நான்கு பக்கங்களிலும் அைதத்
ெதளித்துவடு. ௧௭ ெசம்மற ஆட்டுக்
கடாைவப் பல துண்டுகளாக்கு. அதன்
எல்லா உட்பாகங்கைளயும், கால்கைளயும்
கழுவு. அவற்ைற ெசம்மற ஆட்டுக் கடாவன்
தைலேயாடும், அதன் மற்ற துண்டுகேளாடும்
ைவ. ௧௮ எல்லாவற்ைறயும் பலிபீடத்தல்
எரித்துவடு. இது கர்த்தருக்குத் தரப்படும்
தகனபலியாகும். கர்த்தருக்கு சுகந்த
வாசைனயாகஇதுஇருக்கும்.
௧௯ “ஆேரானும், அவனது மகன்களும்

மற்ெறாரு ஆட்டுக் கடாவன்ேமல் தம்
ைககைள ைவக்கட்டும். ௨௦ அக்கடாைவக்
ெகான்று ெகாஞ்சம் இரத்தத்ைத
ேசகரித்துக்ெகாள். அந்த இரத்தத்ைத
ஆேரானின் வலது காது மடலிலும், அவன்
மகன்களின் வலது காது மடலிலும்,
அவர்களின்வலதுைகப்ெபருவ ரல்களிலும்,
அவர்களின் வலது கால் ெபருவ ரல்களிலும்
தடவு. பன்பு பலிபீடத்தன் 4 பக்கங்களின்
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எத ரிலும் மீத இரத்தத்ைத ெதளி. ௨௧ ப றகு
ச றது இரத்தத்ைதப் பலி பீடத்தலிருந்து
எடுத்து அைத வ ேசஷ எண்ெணயுடன்
கலந்து ஆேரான் மீதும் அவன் ஆைடகள்
மீதும் ெதளி. பன்பு அவனது மகன்கள்
மற்றும் அவர்களின் ஆைடகள் மீதும்
ெதளி. ஆேரானும் அவனது மகன்களும்
எனக்கு வ ேசஷ பணிவைட ெசய்பவர்கள்
என்பைதயும், இந்த ஆைடகள் வ ேசஷ
காலங்களில் மாத்த ரம் பயன்படுத்தப்பட
ேவண்டியைவஎன்பைதயும்இதுகாட்டும்.
௨௨ “பன்பு ஆட்டுக் கடாவலிருந்து

ெகாழுப்ைப அகற்று. (ஆேராைன
தைலைம ஆசாரியனாக நயமிக்கும்
வழாவல் பயன்படுத்தப்படும் கடா
இது.) வாைலயும், உட்பாகங்கைளயும்
சூழ்ந்தருக்கும் ெகாழுப்ைபயும், ஈரலின்
ேமலுள்ள சவ்ைவயும், சறுநீரகங்கைளயும்
அைவகைளச் சுற்ற இருக்கும்
ெகாழுப்ைபயும் வலது காைலயும்
எடுத்துக்ெகாள். ௨௩ பன் புளிப்பு
இல்லாத ெராட்டி இருக்கும் கூைடைய
எடுத்துக்ெகாள். கர்த்தரின் முன் ைவக்க
ேவண்டிய கூைட இது. ஒரு வார்ப்பு ெராட்டி,
எண்ெணயால்ெசய்யப்பட்டஅைட,ஒருச றய
ெமல்லிய அைட ஆகயவற்ைறக் கூைடயல்
இருந்து எடுக்க ேவண்டும். ௨௪ இவற்ைற
ஆேரானுக்கும், அவன் மகன்களுக்கும்
ைகயல் ெகாடு. இவற்ைற அவர்கள் ஏந்த
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ந ற்கும்படி ெசய். கர்த்தருக்கு உகந்த
அைசவாட்டும் காணிக்ைகயாக அவர்கள்
அைத அைசவாட்ட ேவண்டும். ௨௫ பன்பு
அவற்ைற அவர்களிடமிருந்து வாங்க க்
ஆட்டுக் கடாேவாடு பலி பீடத்தல் சுட்ெடரி.
இது ெநருப்பன் மூலமாக ேதவனுக்குத்
தரப்படும் தகன பலியாகும். அதன் சுகந்த
வாசைனகர்த்தருக்குஏற்றது.
௨௬ “ஆட்டுக்கடாவன் (இந்தக் கடா

ஆேராைன தைலைம ஆசாரியனாக்கும்
வழாவல் பயன்படுத்தப்படும்) மார்புப்
பகுதைய வ ேசஷ காணிக்ைகயாக
கர்த்தரின் முன்னிைலயல் ஏந்த
ந ற்க ேவண்டும். பன் அைத எடுத்து
ைவ. மிருகத்தன் இந்தப் பகுத
உனக்குரியது. ௨௭ ஆேராைனத் தைலைம
ஆசாரியனாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தய
கடாவன் மார்புப் பகுத , கால் ஆகயவற்ைற
எடுத்து அவற்ைற பரிசுத்தப்படுத்து. அந்த
வ ேசஷ பாகங்கைள ஆேரானுக்கும், அவன்
மகன்களுக்கும் ெகாடு. ௨௮ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எப்ேபாதும் இப்பாகங்கைள
ஆசாரியர்களுக்கு ெகாடுத்துவ ட ேவண்டும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு
காணிக்ைக ெசலுத்தும் ேபாெதல்லாம்
இப்பாகங்கள் ஆசாரியர்களுக்கு உரியைவ.
இவற்ைற அவர்கள் ஆசாரியர்களுக்குக்
ெகாடுக்கும்ேபாது அது கர்த்தருக்கு
ெகாடுப்பதற்குச் சமமாகும்.
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௨௯ “ஆேரானுக்காகச் ெசய்த அந்த
வ ேசஷ ஆைடகைளப் பாதுகாப்பாக
ைவத்தரு. அவனுக்குப்பன் வரும்
மகன்களுக்கும் அந்த ஆைடகள்
உரியனவாகும். தைலைம ஆசாரியர்களாகத்
ெதரிந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள் அவற்ைற
அணிவார்கள். ௩௦ ஆேரானின்
மகன் அவனுக்குப்பன் தைலைம
ஆசாரியனாவான். பரிசுத்த இடத்தல்
பணியாற்றுவதற்காக ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தல்ப ரேவச க்கும்ேபாது 7 நாளளவும்
அவன்அைதஉடுத்த ேவண்டும்.
௩௧ “ஆேராைன தைலைம ஆசாரியனாக்க

பயன்படுத்தய ஆட்டுக்கடாவன் மாம்சத்ைத
பரிசுத்தமான இடத்தல் சைமக்க ேவண்டும்.
௩௨ முன் வாசலில் ஆேரானும் அவன்
மகன்களும் அைத உண்ண ேவண்டும்.
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் கூைடயலுள்ள
ெராட்டிையயும் அவர்கள் சாப்ப ட ேவண்டும்.
௩௩ அவர்கள் ஆசாரியர்களானேபாது,
அவர்கள் பாவங்கைள அகற்ற இந்தக்
காணிக்ைக பயன்படுத்தப்பட்டது. இப்ேபாது
அவர்கள் அவற்ைற உண்ண ேவண்டும்.
அைவகள் பரிசுத்தமானதால் அந்நயன்
அைவகைள உண்ணக் கூடாது. ௩௪ மறு
நாள் காைலயல் கடாவன் மாமிசேமா,
ெராட்டிேயா மீதயருந்தால் அது முற்றலும்
சுட்ெடரிக்கப்பட ேவண்டும். அைத வ ேசஷ
காலத்தல் வ ேசஷ வைகயல் சாப்ப ட
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ேவண்டுமாதலால் அந்த ெராட்டிையேயா,
மாமிசத்ைதேயா நீ சாப்ப டக்கூடாது.
௩௫ “ஆேரானுக்காகவும், அவன்

மகன்களுக்காகவும் நீ அவற்ைறச் ெசய்ய
ேவண்டும். நான் ெசான்னபடிேய அவற்ைறச்
ெசய்ய ேவண்டும். ஆசாரியர்களாக
அவர்கைள நயமிக்கும் வழா 7 நாட்கள்
ெதாடர ேவண்டும். ௩௬ ஏழு நாட்களிலும்
தனந்ேதாறும் ஒவ்ெவாரு காைளையக்
ெகால்ல ேவண்டும். ஆேரான், அவன்
மகன்களின் பாவங்களுக்காக ெசலுத்தப்பட்ட
பலியாக இது அைமயும். பலிபீடத்ைதப்
பரிசுத்தப் படுத்துவதற்கு இப்பலிகைள
நீ பயன்படுத்த ேவண்டும். அைதப்
பரிசுத்தமாக்க ஒலிவ எண்ெணைய
ஊற்ற ேவண்டும். ௩௭ அந்த 7 நாட்களில்
பலிபீடத்ைத சுத்தமாகவும், பரிசுத்தமாகவும்
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அப்ேபாது
பலிபீடம் மகா பரிசுத்தமாகும். பலி பீடத்ைதத்
ெதாடும்எப்ெபாருளும்பரிசுத்தம்ஆகும்.
௩௮ “ஒவ்ெவாரு நாளும் பலிபீடத்தல்

ஒரு காணிக்ைக ெசலுத்த ேவண்டும்.
ஒரு வயது ந ரம்பய இரண்டு
ஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகால்ல
ேவண்டும். ௩௯ ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக்
காைலயலும் மற்ெறான்ைற மாைலயலும்
காணிக்ைகயாய் ெசலுத்த ேவண்டும்.
௪௦-௪௧ முதல் ஆட்டுக்குட்டிையக்
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ெகால்லும்ேபாது, சுத்தமான அைரத்த
8 கண்ணம் ேகாதுைம மாைவக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அந்த மாைவக் கால்படி த ராட்ைசரசத்ேதாடு
ேசர்த்து காணிக்ைகயாக அளிக்க ேவண்டும்.
மாைலயல் இரண்டாவது ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகால்லும்ேபாதும் 8 கண்ணம் மாைவயும்
கால்படி த ராட்ைச ரசத்ைதயும் காைலயல்
ெசய்தது ேபாலேவ காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அது கர்த்தருக்கு
அளிக்கும் சுகந்த வாசைனயான தகன
காணிக்ைகயாகும். இதைன எரிக்கும்ேபாது,
கர்த்தர்வாசைனையமுகருவார்,அதுஅவைர
மக ழ்வக்கும்.
௪௨ “ஒவ்ெவாரு நாளும் இவற்ைறச்

சர்வாங்க தகனக் காணிக்ைகயாக எரிக்க
ேவண்டும். கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தன் நுைழவாயலில் இைதச் ெசய்.
ெதாடர்ந்து உனது தைலமுைறகளுக்கும்
இவ்வாேற ெசய். நீ காணிக்ைக
ெசலுத்தும்ேபாது கர்த்தராக ய நான்
உங்கைளச் சந்த த்துப் ேபசுேவன். ௪௩அங்கு
இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளச் சந்த ப்ேபன். எனது
மகைமஅவ்வ டத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்தும்.
௪௪ “ஆசாரிப்புக் கூடாரத்ைதயும் பலி

பீடத்ைதயும் நான் பரிசுத்தப்படுத்துேவன்.
ஆேராைனயும், அவனது மகன்கைளயும்
எனக்குஆசாரியராகப்பணியாற்றுவதற்காகப்
பரிசுத்தமாக்குேவன். ௪௫ நான் இஸ்ரேவல்
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ஜனங்கேளாடு வாழ்ேவன், நான் அவர்கள்
ேதவனாக இருப்ேபன். ௪௬ நாேன
ேதவனாகய கர்த்தர் என்பைத ஜனங்கள்
அறவார்கள். அவர்கேளாடு வாழும்படியாக
அவர்கைள எக ப்தலிருந்து வழிநடத்தய
ேதவன்நான்என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்.
நாேன அவர்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்”
என்றார்.

௩௦
தூபபீடம்
௧ ேமலும் ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“சீத்த ம் மரத்தால் ஒரு பலிபீடத்ைத தயார்
ெசய்து, நறுமணப்புைக எரிக்கும்படியான
தூபபீடமாக அைதப் பயன்படுத்து. ௨பலிபீடம்
1 முழம் நீளமும் 1 முழம் அகலமும் உைடய
சதுர வடிவல் இருக்க ேவண்டும். அது
2 முழம் உயரம் இருக்கட்டும். நான்கு
மூைலகளிலும் ெகாம்புகள் இருக்கும். இந்த
ெகாம்புகள் ஒேர துண்டாக தூபபீடத்ேதாடு
இைணக்கப்பட ேவண்டும். ௩ பீடத்தன்
ேமல் புறத்ைதயும் பக்கங்கைளயும்
ெகாம்புகைளயும்ெபான்னால்மூடேவண்டும்.
பீடத்ைதச் சுற்றலும் ெபான் சட்டத்ைதப்
பத க்க ேவண்டும். ௪ அதன் கீழ் இரண்டு
ெபான் வைளயங்கள் இருக்கட்டும். பீடத்தன்
எத ர்ப்பக்கங்களில் இரண்டு ெபான்
வைளயங்கள் இருக்க ேவண்டும். பீடத்ைதத்
தண்டுகளால் சுமப்பதற்கு இவ்வைளயங்கள்
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பயன்படுத்தப்படும். ௫ தண்டுகைள
சீத்த ம் மரத்தால் ெசய்து ெபான்னால் மூடு.
௬ வேசஷ தைரக்கு முன்னால் தூபபீடத்ைத
நறுத்து. அத்தைரக்குப் பன்உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டி இருக்கும். உடன்படிக்ைகக்குேமல்
இருக்கும் கருபாசனத்துக்கு முன்னால்
பீடம் அைமயும். இவ்வடத்தல்தான் நான்
உன்ைனச்சந்த ப்ேபன்.
௭ “ஆேரான் தனந்ேதாறும் அத காைலயல்

தூபபீடத்தன்ேமல் இனிய நறுமணப்
புைகைய எரிக்க ேவண்டும். வளக்குகைள
பராமரிக்க வரும்ேபாது அவன் இைதச்
ெசய்வான். ௮ மீண்டும் மாைலயலும் அவன்
நறுமணப்புைகைய எரிப்பான். அதுவும்
மாைலயல் வளக்ைகப் பராமரிப்பதற்கு
அவன் வரும் ேநரேமயாகும். ஒவ்ெவாரு
நாளும் என்ெறன்றும் கர்த்தரின் முன்
நறுமணப் புைக எரிக்கப்பட ேவண்டும்.
௯ ேவறு எந்த நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிப்பதற்ேகா, ேவறு தகனபலிகைள
எரிப்பதற்ேகா இந்தத் தூபபீடத்ைதப்
பயன்படுத்தக் கூடாது. தானிய
காணிக்ைகையேயா, பானங்களின்
காணிக்ைகையேயா எரிப்பதற்கு
இப்பீடத்ைதப் பயன்படுத்தலாகாது.
௧௦ “ஆண்டிற்ெகாருமுைற கர்த்தருக்கு

ஒரு வேசஷ பலிைய ஆேரான் ெசலுத்த
ேவண்டும். ஜனங்களின் பாவத்ைதப்
ேபாக்குவதற்கு பாவப்பரிகார பலியன்
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இரத்தத்ைதஆேரான்பயன்படுத்த ேவண்டும்.
பீடத்தன் ெகாம்புகளினருேக ஆேரான்
இதைனச் ெசய்வான். இது பாவப்பரிகார
நாள் எனப்படும். இது கர்த்தருக்கு மிகவும்
பரிசுத்த நாள்” என்றார்.

ஆலயவரி
௧௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

௧௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
எண்ணிக்ைகையத் ெதரிந்துெகாள். நீ
இைதச் ெசய்தப றகு ஒவ்ெவாருவனும்
கர்த்தருக்ெகன ஒரு ெதாைக ெகாடுக்க
ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவனும் இைதச்
ெசய்தால் அவர்களுக்குத் தீங்கு ேநராது.
௧௩ எண்ணப்பட்ட ஒவ்ெவாருவனும் 1/2
ேசக்கல் வீதம் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
(அதாவது அதகாரப்பூர்வமான அளவுப்படி
1/2 ேசக்கல்.) 1 ேசக்கலுக்கு 20
ேகரா 1/2 ேசக்கல் கர்த்தருக்குரிய
காணிக்ைக. ௧௪ குைறந்தபட்சம் இருபது
வயது நம்பயவர்கள் எல்ேலாைரயும்
கணக்ெகடுக்க ேவண்டும். கணக்ெகடுத்து
ெகாள்ளப்பட்ட ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தருக்கு
இந்தக் காணிக்ைகையக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௧௫ ெசல்வந்தர்கள் 1/2
ேசக்கலுக்கு அதகமாக ெகாடுக்கக் கூடாது.
ஏைழகளும் 1/2 ேசக்கலுக்குக் குைறவாகக்
ெகாடுக்கக்கூடாது. எல்ேலாரும் கர்த்தருக்கு
ஒேர அளவு காணிக்ைக தரேவண்டும். இது
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உங்கள் வாழ்க்ைகயன் இரட்ச ப் ப ற்கான
பணம். ௧௬ இப்பணத்ைத இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்து த ரட்டு. அைத
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் பணிவைடக்காகப்
பயன்படுத்து. கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள
நைனவுகூருவதற்காக இது அைமயும்.
அவர்களின் ெசாந்த வாழ்க்ைகயன்
பாதுகாப்புக்காக ஜனங்கள் ெகாடுக்கும்
பணம்இது” என்றார்.

கழுவும்ெதாட்டி
௧௭ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

௧௮ “ெவண்கலத்தால் ஒரு ெபரிய
ெதாட்டிையச் ெசய்து அைத ெவண்கலப்
பீடத்தல் ைவ. இைதக் ைககைளயும்,
கால்கைளயும் கழுவுவதற்குப் பயன்படுத்து.
அைத ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்கும்,
பலிபீடத்த ற்கும் நடுவல் ைவ. ெவண்கலத்
ெதாட்டிையத் தண்ணீரால் ந ரப்பு.
௧௯ஆேரானும்,அவனதுமகன்களும்அவர்கள்
ைககைளயும் கால்கைளயும் இந்த ெதாட்டித்
தண்ணீரில் கழுவ ேவண்டும். ௨௦ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாதும்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகையப் பைடக்க
பலிபீடத்ைத ெநருங்கும்ேபாதும் ஒவ்ெவாரு
முைறயும் அவர்கள் தண்ணீரால்
கழுவக்ெகாள்ள ேவண்டும். அதனால்
அவர்கள் மரிக்கமாட்டார்கள். ௨௧ அவர்கள்
மரிக்காமலிருக்கும் படிக்குத் தங்கள்
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ைககைளயும் கால்கைளயும் கழுவ சுத்தமாக
இருக்க ேவண்டும். இது ஆேரானும்,
அவனதுஜனங்களும்என்ெறன்றும்பன்பற்ற
ேவண்டிய சட்டமாகும். எத ர் காலத்தல்
வாழவருக்கும் ஆேரானின் ஜனங்களுக்கும்
இதுநத்தயகட்டைளயாயருக்கும்” என்றார்.

அப ேஷகஎண்ெணய்
௨௨ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

௨௩ “தரத்தல் உயர்ந்த நறுமணப்
ெபாருட்கைளஅரசாங்கஅளவன்படி வாங்கு.
ெவள்ைளப் ேபாள ைதலம் 12 பவுண்டும்,
நறுமணப் பட்ைட 6 பவுண்டும், வசம்பு 6
பவுண்டும் ௨௪ இலவங்கம் 12 பவுண்டும்
வாங்க க்ெகாள். அதகாரப்பூர்வமான
அளவன்படி பார்த்து வாங்குவேதாடு ஒரு
ேகலன் தரமான ஒலிவ எண்ெணையயும்
வாங்க க்ெகாள்.
௨௫ “எல்லாவற்ைறயும் கூட்டிக் கலந்து

சுகந்த அப ேஷக எண்ெணையத்
தயாரித்துக்ெகாள். ௨௬ ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தன் ேமலும் உடன்படிக் ைகப்
ெபட்டியன் ேமலும் இந்த எண்ெணையத்
ெதளி. அைவ வேசஷமானைவ என்பைத
இது உணர்த்தும். ௨௭ எண்ெணைய
ேமைசமீதும் அதன் மீதுள்ள எல்லாப்
பாத்த ரங்களின்மீதும் ஊற்று.
குத்துவளக்குத் தண்டின்மீதும், அதன்
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உபகரணங்களின்மீதும், தூபபீடத்தன்மீதும்
ஊற்று.
௨௮ “ேதவனுக்கு பலிகைள எரிப்பதற்கான

பலி பீடத்தலும் எண்ெணையஊற்று. இதன்
பாத்த ரத்தலும் அதன் அடித்தளத்தலும்
ஊற்று. ௨௯ இவற்ைறெயல்லாம் நீ
பரிசுத்தமாக்குவாய். அைவ கர்த்தருக்கு
மிகவும் வ ேசஷமானைவ. அவற்ைறத்
ெதாடும்எைவயும்பரிசுத்தமாகும்.
௩௦ “ஆேரான்மீதும், அவனது மகன்கள் மீதும்

அப ேஷக எண்ெணைய ஊற்று. அவர்கள்
எனக்கு வ ேசஷ பணிவைட ெசய்வைத
அது காட்டும். அப்ெபாழுது அவர்கள்
ஆசாரியர்களாக எனக்கு ேசைவ ெசய்யலாம்.
௩௧ அப ேஷக எண்ெணய் பரிசுத்தமானது
என்பைதஇஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் ெசால்.
அது எனக்காக மட்டுேம பயன்படுத்தப்பட
ேவண்டும். ௩௨ சாதாரண நறுமணப்
ெபாருளாக அைதப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
இந்த வ ேசஷ எண்ெணையத் தயாரிக்கும்
முைறயல் சாதாரண நறுமண ைதலத்ைத
தயாரிக்கக் கூடாது. இந்த அப ேஷக
எண்ெணய் பரிசுத்தமானது. இது
உங்களுக்கு மிகவும் வ ேசஷமானதாகும்.
௩௩ இந்தப் பரிசுத்த எண்ெணையப் ேபால
யாேரனும் நறுமண ைதலத்ைத உண்டாக்க
அைத அந்நயருக்குக் ெகாடுத்தால் அவன்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்பட
ேவண்டும்” என்றார்.
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நறுமணப்ெபாருள்
௩௪பன்புகர்த்தர்ேமாேசையேநாக்க , “இந்த

நறுமணப் ெபாருட்கைள வாங்க க்ெகாள்.
அைவ ெவள்ைளப் ேபாளம், குங்கலியம்,
அல்பான் ப சன், கந்தவர்க்கம், சாம்ப ராணி
ஆகயன எல்லாவற்ைறயும் ஒேர அளவல்
எடுத்துக்ெகாள். ௩௫ இவற்ைறச் ேசர்த்து
நறுமணமுள்ளதூபவர்க்கம் ெசய். அப ேஷக
எண்ெணய் தயாரிப்பதுேபால, இைதத்
தயாரிக்க ேவண்டும். உப்ைபயும் அதேனாடு
ேசர்க்கும்ேபாது அது சுத்தமானதாகவும்,
வேசஷமானதாகவும் இருக்கும்.
௩௬ அதல் ெகாஞ்சம் தூபவர்க்கத்ைதத்
தூளாக்கு. ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல்
உடன்படிக்ைகக்கு முன்னால் நறுமணப்
ெபாடிைய ைவ. அந்த இடத்தல் நான்
உன்ைனச் சந்த ப்ேபன். வேசஷ
காரியத்துக்காக மட்டுேம அந்த நறுமணப்
ெபாடிைய நீ பயன்படுத்த ேவண்டும்.
௩௭ இப்படியாக இந்த நறுமணப்ெபாருைள
கர்த்தருக்ெகன்று சறந்த முைறயல்
தயாரிக்கேவண்டும். அேதவதமாக
ேவறு நறுமணப் ெபாருைளத் தயாரிக்கக்
கூடாது. ௩௮ ஒருவன் நறுமணத்தற்ெகன்று
தனது உபேயாகத்த ற்காக நறுமணப்
ெபாருைள இேத முைறயல் தயாரிக்க
வரும்பலாம். ஆனால் அவன் அவ்வாறு
ெசய்தால், எனது ஜனங்களிலிருந்து ஒதுக்க
ைவக்கப்படுவான்” என்றார்.
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௩௧
ெபசெலேயலும்அேகாலியாபும்
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

௨ “யூதாவன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து ஒரு
மனிதைன எனது வேசஷ பணிக்காகத்
ெதரிந்ெதடுத்துள்ேளன். அவன் ஊருைடய
மகனான ஊரியன் மகன் ெபசெலேயல்.
௩ ேதவ ஆவயால் நான் ெபசெலேயைல
ந ரப்ப யுள்ேளன். எல்லாவதமான
ைகேவைலகைளயும் ெசய்யக்கூடிய
தறைமையயும், அறைவயும் அவனுக்குக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். ௪ ெபசெலேயல்
கைலப் ெபாருட்கைள வடிப்பதல்
வல்லவன். ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம்
ஆகயவற்றால் ெபாருட்கைளச் ெசய்ய
அவனுக்கு இயலும். ௫ ெபசெலேயலால்
அழகான அணிகலன்கைள ெவட்டி
உருவாக்க முடியும். மரேவைலகளிலும்
அவன் ைக ேதர்ந்தவன். அவன்
எல்லாவதமான ேவைலகைளயும் ெசய்யும்
ஆற்றல்மிக்கவன். ௬ அவனுக்கு உதவ
ெசய்வதற்குத் தாண் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
அக சாமாக்கன் மகன் அேகாலியாைப
ெதரிந்ெதடுத்துள்ேளன். நான் உனக்குக்
கூறய எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் ெசய்யும்
த றைமைய எல்லாப் பணியாட்களுக்கும்
ெகாடுத்துள்ேளன். நான் உனக்குக்
கட்டைளய ட்ட யாைவயும் அவர்கள்
ெசய்வார்கள்.



யாத்த ராகமம்௩௧:௭ clxxii யாத்த ராகமம்௩௧:௧௩

௭ ஆசாரிப்புக் கூடாரம், உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டி, கருபாசனம், கூடாரத்தன் பணி
முட்டுகளும்,

௮ ேமைசயும் அதற்குத் ேதைவயான
ெபாருட்களும், சுத்தமான
குத்துவளக்ைகயும் அதன் கருவகளும்,
நறுமணப்ெபாருைளஎரிக்கும் பீடம்,

௯ காணிக்ைககைள எரிக்கும் பலிபீடம்,
பலிபீடத்தல் பயன்படுத்தப்படும்
ெபாருட்கள்,ெதாட்டியும்அதன்பீடமும்,

௧௦ ஆசாரியனாகய ஆேரானின்
வ ேசஷ ஆைடகள், ஆேரானின்
மகன்கள் ஆசாரியராக ேசைவ ெசய்ய
அவர்களுக்கானஉைடகள்,

௧௧ நறுமணம் மிக்க அப ேஷக
எண்ெணய், மகா பரிசுத்த இடத்தன்
நறுமணப்ெபாருள்அைனத்ைதயும்

நான் உனக்குக் கூறய வதத்த ேலேய
பணியாளர்கள்ெசய்ய ேவண்டும்” என்றார்.

ஓய்வுநாள்
௧௨ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

௧௩ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இைதக்
கூறு: ‘ஓய்வுக்குரிய வ ேசஷ தனங்களின்
வத கைள நீங்கள் பன்பற்ற ேவண்டும்.
எல்லாத் தைலமுைறகளிலும் அது
உங்களுக்கும் எனக்கும் மத்தயலுள்ள
அைடயாளமாக வளங்கும். உங்கைள எனது
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வேசஷமானஜனங்களாக கர்த்தராக ய நான்
ஏற்றுக்ெகாண்டைதஇதுஉணர்த்தும்.
௧௪ “ ‘ஒய்வு நாைள ஒரு வேசஷ நாளாக

எண்ணுவாயாக. ப றநாட்களுக்கு சமமாக
ஓய்வு நாைளயும் ஒருவன் எண்ணினால்
அம்மனிதன் ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
ஓய்வு நாளில் ேவைல ெசய்க றவைன
அவனது ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கவ ட
ேவண்டும். ௧௫ ேவைல நாட்களாக வாரத்தல்
ஆறு நாட்கள் உள்ளன. ஏழாவது நாள்
ஓய்வுக்குரிய வ ேசஷ நாளாகும். கர்த்தைர
மகைமப்படுத்தும் வ ேசஷ நாள் அது.
ஓய்வு நாளில் ேவைல ெசய்க ற எவனும்
ெகால்லப்பட ேவண்டும். ௧௬ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ஓய்வு நாைள நைனவுகூர்ந்து
அைத வ ேசஷ நாளாக்க ேவண்டும்.
என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து இைதச் ெசய்துவர
ேவண்டும். என்ெறன்றும் எனக்கும்
அவர்களுக்கும் மத்தயல் ெதாடர்க ற
உடன்படிக்ைகயாக அது வளங்கும். ௧௭ஓய்வு
நாள் எனக்கும் இஸ்ரேவலருக்கும் மத்தயல்
ஒரு அைடயாளமாக எப்ேபாதும் இருக்கும்.
கர்த்தர் ஆறு நாட்கள் உைழத்து வாைனயும்
பூமிையயும் உண்டாக்கனார். அவர் ஏழாம்
நாளில் ஓய்வாகவும் அைமதயாகவும்
இருந்தார்’ ” என்றார்.
௧௮ சீனாய் மைலயல் கர்த்தர் ேமாேசய டம்

ேபச முடித்தார். உடன்படிக்ைக பத த்த
இரண்டு கற்பலைககைள கர்த்தர்



யாத்த ராகமம்௩௨:௧ clxxiv யாத்த ராகமம்௩௨:௪

அவனுக்குக் ெகாடுத்தார். ேதவன் தமது
வ ரல்களால்அக்கற்பலைககளில்எழுதனார்.

௩௨

ெபான்கன்றுக்குட்டி
௧ ேமாேச மைலயலிருந்து இறங்கவர

மிகுந்த தாமதமானைத ஜனங்கள்
உணர்ந்தனர். அவர்கள்ஆேராைனச்சூழ்ந்து,
அவைன ேநாக்க , “பாரும், ேமாேச எங்கைள
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து ெவளிேய வழி
நடத்த வந்தான். இப்ேபாது அவனுக்கு
என்ன ேநர்ந்தது என்று ெதரியவல்ைல.
ஆகேவ எங்களுக்கு முன்பாகச் ெசன்று
வழி நடத்துவதற்குச் சல ேதவர்கைள
உருவாக்கும்” என்றனர்.
௨ ஆேரான் ஜனங்களிடம், “உங்கள்

மைனவ , பள்ைளகளுக்குச் ெசாந்தமான
ெபான் காதணிகைள என்னிடம் ெகாண்டு
வாருங்கள்” என்றான்.
௩ எல்லா ஜனங்களும் தங்கள் ெபான்

காதணிகைளச் ேசர்த்து ஆேரானிடம்
ெகாடுத்தனர். ௪ஆேரான்ஜனங்களிடமிருந்து
அவற்ைற வாங்க , அைதப் பயன்படுத்த ஒரு
கன்றுக் குட்டியன் உருவத்ைத வார்த்தான்.
பன்பு ஒரு உளிையப் பயன்படுத்த , அந்த
சைலையச் ெசதுக்கனான். பன் அைத
ெபான்தகட்டால்மூடினான்.
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அப்ேபாது ஜனங்கள், “இஸ்ரேவலேர, இந்த
ெதய்வங்கேள உங்கைள எக ப்தலிருந்து
அைழத்துவந்தன!” என்றனர்.
௫ஆேரான்இவற்ைறெயல்லாம் பார்த்தான்.

கன்றுக்குட்டியன் எத ரில் ஒரு பலிபீடம்
அைமத்தான். பன்பு ஜனங்கைள ேநாக்க ,
“கர்த்தைரக் கனப்படுத்துவதற்கு நாைள ஒரு
பண்டிைகநடத்துேவாம்” என்றான்.
௬ மறுநாள் காைலயல் ஜனங்கள்

ெவகு சீக்க ரமாக எழுந்தனர். அவர்கள்
மிருகங்கைளக்ெகான்றுதகனபலிகைளயும்,
சமாதானபலிகைளயும் பைடத்தனர்.
ஜனங்கள் தன்று, குடித்துக்களிக்க
உட்கார்ந்தனர். பன்பு எழுந்து மிகுதயான
அநாகரீகத்தல் ஈடுபட்டனர்.
௭ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

“இந்த மைலையவ ட்டு சீக்க ரமாய்
கீேழ இறங்க ப் ேபா. எக ப்தலிருந்து
நீ ெவளிேய அைழத்து வந்த, உனது
ஜனங்கள் மிகவும் சீர்ேகடான பாவத்ைதச்
ெசய்தருக்க றார்கள். ௮ ெசய்யும்படி நான்
அவர்களுக்கு கட்டைளய ட்ட ைவகளினின்று
மிக ேவகமாய் ேசாரம் ேபானார்கள்.
ெபான்ைன உருக்க கன்றுக் குட்டிைய
வார்த்தார்கள். அவர்கள் அைதத் ெதாழுது
அதற்குப் பலி ெசலுத்துகறார்கள். அதனிடம்,
‘எங்கைள எக ப்தலிருந்து வழிநடத்தன
ெதய்வங்கள்இைவேய’ என்றனர்” என்றார்.
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௯ேமலும்கர்த்தர்ேமாேசையேநாக்க , “நான்
இந்த ஜனங்கைளப் பார்த்தருக்க ேறன்.
அவர்கள் ப டிவாத குணமுைடேயார்
என்பைதயும்அற ேவன். அவர்கள்எப்ேபாதும்
எனக்ெகத ராகத் தரும்புவார்கள். ௧௦ எனேவ
என்ேகாபத்தால்அவர்கைளஅழிப்ேபன். பன்
உன் மூலமாக ஒரு ெபரிய ஜனத்ைத உரு
வாக்குேவன்” என்றார்.
௧௧ஆனால் ேமாேச ேதவனாகய கர்த்தைர

மிகவும் ெகஞ்ச , “கர்த்தாேவ, உமது
ேகாபத்தால் உமது ஜனங்கைள அழித்து
வ டாேதயும். உமது மிகுந்த ஆற்றலினாலும்
வல்லைமயாலும் நீர் இந்த ஜனங்கைள
எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவந்தீர். ௧௨ஆனால்
நீர் உமது ஜனங்கைள அழித்துவ ட்டால்
எக ப்தயர்கள், ‘கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்குத்
தீைம ெசய்யத் த ட்டமிட்டார். எனேவ
அவர்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்துச்
ெசன்றார். அவர்கைள மைலகளில்
ெகால்ல வரும்பனார். அவர்கைளப்
பூமியலிருந்து ந ர்மூலமாக்க எண்ணினார்,
என்று ெசால்வார்கள்.’ எனேவ, உமது
ஜனங்களிடம் ேகாபம் ெகாள்ளாதரும்.
உமது எண்ணத்ைத மாற்ற க்ெகாள்ளும்!
உமது ஜனங்கைள அழித்துவ டாதரும்.
௧௩ ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, இஸ்ரேவல்
(யாக்ேகாபு) ஆகேயாைர நைனவுகூரும்.
அவர்கள் உமக்குப் பணிவைட ெசய்தனர்.
உமது ெபயரால் அவர்களுக்கு வாக்குறுத
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ெகாடுத்தீர். ‘நான் உன் ஜனங்கைள
வானத்தன் நட்சத்த ரங்கைளப் ேபால
ெபருகச் ெசய்ேவன். நான் உன்
ஜனங்களுக்கு வாக்குறுத அளித்த
ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். அத்ேதசம் என்றும்
அவர்களுக்குரியதாகும்’என்றுநீர்வாக்குறுத
தந்தீர்” என்றான்.
௧௪ எனேவ, கர்த்தர் ஜனங்களுக்காக

மனஸ்தாபப்பட்டார். தான் ெசய்வதாகக்
கூறய ெசயைலக் கர்த்தர் ெசய்யவல்ைல,
அவர்ஜனங்கைளஅழிக்கவல்ைல.
௧௫ பன்பு ேமாேச மைலயலிருந்து

இறங்கனான். உடன்படிக்ைக எழுதப்பட்ட
இரண்டு கற்பலைககைள அவன் ைகயல்
ஏந்தவந்தான். கற்பலைககளின்
முன்புறம், பன்புறமும் அந்தக் கட்டைளகள்
எழுதப்பட்டிருந்தன. ௧௬ேதவேனஅக்கற்கைள
உண்டாக்க ,அக்கற்களின்மீதுகட்டைளகைள
எழுதயருந்தார்.
௧௭ மைலயலிருந்து இறங்கயேபாது

பாைளயத்தலிருந்து ெபரும் சத்தத்ைத
ேயாசுவா ேகட்டான். ேயாசுவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நம் பாைளயத்தல் யுத்த சத்தம்
எழும்புக றது” என்றான்.
௧௮ ேமாேச பதலாக, “இதுெவற்றயால் ஒரு

பைட எழுப்பும் சத்தமல்ல. ேதால்வயால் ஒரு
பைட எழுப்பும் கூக்குரலும் அல்ல. நான்
ேகட்டதுஇைசயன்சத்தேம” என்றான்.
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௧௯ ேமாேச பாைளயத்த ற்கு அருேக
வந்தான். அவன்ெபான் கன்றுக்குட்டிையயும்
ஜனங்கள் நடன மாடுவைதயும் கண்டு,
மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் கற்பல
ைககைள தைரயல் வீச எற ந்தான். மைல
அடிவாரத்தல் அைவ சுக்கு நூறாக உைடந்து
ச தறன. ௨௦ பன்பு ேமாேச ஜனங்கள் ெசய்த
கன்றுக்குட்டிையஉைடத்து,அைதெநருப்பல்
ேபாட்டு உருக்கனான். ெபான்ைனத்
தூளாகுமட்டும் அைரத்துஅைதத் தண்ணீரில்
கைரத்தான். அந்த தண்ணீைர பருகும்படி
இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளவற்புறுத்தனான்.
௨௧ ேமாேச ஆேராைன ேநாக்க , “இந்த

ஜனங்கள் உனக்குச் ெசய்தெதன்ன? ஏன்
இந்த மாெபரும் ேகடான பாவத்ைதச்
ெசய்யும்படியாக அவர்கைள வழி
நடத்தனாய்?” என்றுேகட்டான்.
௨௨ ஆேரான், “ேகாபம் ெகாள்ளாதரும்,

இந்த ஜனங்கள் எப்ேபாதுேம பாவம்
ெசய்யத் தயாராக இருக்க றார்கள் என்பது
உமக்குத் ெதரியும் அல்லவா. ௨௩ ஜனங்கள்
என்னிடம், ‘ேமாேச எங்கைள எக ப்தலிருந்து
வழிநடத்தனான். ஆனால் அவருக்கு
என்ன ேநர்ந்தது என்று எங்களுக்குத்
ெதரியவல்ைல. எனேவ, எங்கைள
வழிநடத்துவதற்கு ெதய்வங்கைளச் ெசய்’
என்றார்கள். ௨௪ நான் அவர்களிடம்,
‘உங்களிடம் ெபான் காதணிகள் இருந்தால்,
அவற்ைற என்னிடம் ெகாடுங்கள்’
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என்ேறன். ஜனங்கள் ெபான்ைன என்னிடம்
ெகாடுத்தார்கள். நான்ெபான்ைனெநருப்பல்
ேபாட்ேடன். ெநருப்பலிருந்து கன்றுகுட்டி
வந்தது!” என்றுபதலுைரத்தான்.
௨௫ ஜனங்கள் கட்டுப்பாட்ைட மீற

அநாகரீகமாக நடக்கும்படியாக ஆேரான்
அவர்கைள அனுமதத்தைத ேமாேச
கண்டான். ஜனங்கள் காட்டுமி
ராண்டித்தனமாக நடந்துெகாண்டைத
அவர்களின் பைகவர்கள் கண்டனர்.
௨௬ எனேவ, பாைளயத்தன் நுைழவாயலில்
ேமாேச நன்றான். ேமாேச, “கர்த்தைரப்
பன்பற்ற வரும்புக றவர்கள் என்னிடம்
வாருங்கள்” என்று ெசான்னான். ேலவயன்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த அைனவரும்
ேமாேசய டம்ஓடினார்கள்.
௨௭ பன்பு ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க ,

“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசால்வைத நான் உங்களுக்குக் கூறுேவன்:
‘ஒவ்ெவாருவனும் வாைள எடுத்துக்ெகாண்டு
பாைளயத்தன் ஒரு புறத்தலிருந்து
மறுபுறம் வைரக்கும் ேபாய் வாருங்கள்.
ஒவ்ெவாருவனும் தனது சேகாதரைனயும்
நண்பைனயும், அயலாைனயும் ெகால்ல
ேவண்டி வந்தாலும் அவர்கைளக் ெகால்ல
ேவண்டும்’ ” என்றான்.
௨௮ ேலவ குடும்பத்தன் ஜனங்கள்

ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். அன்ைறயதனம்
சுமார் 3,000இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசத்தனர்.
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௨௯ ேமாேச, “தமக்குப் பணிவைட ெசய்ய
கர்த்தர்இன்றுஉங்கைளத்ெதரிந்ெதடுத்தார்.
ஏெனன்றால், இன்ைறக்கு உங்களில்
ஒவ்ெவாருவரும் அவனது மகனுக்கு
எத ராகவும், சேகாதரனுக்கு எத ராகவும்
இருந்தீர்கள். எனேவ இன்று அவர் உங்கள்
ேமல்ஆசீர்வாதம்ெபாழிவார்” என்றான்.
௩௦ மறுநாள் காைலயல் ேமாேச

ஜனங்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் ெகாடிய
பாவம் ெசய்துள்ளீர்கள்! நான் கர்த்தரிடம்
ேமேல ேபாேவன். உங்கள் பாவத்ைத
அவர் மன்னிப்பதற்காக நான் ஏதாவது
ெசய்யக்கூடுமா எனப் பார்ப்ேபன்” என்றான்.
௩௧ எனேவ ேமாேச கர்த்தரிடம் மீண்டும்
ெசன்று, “தயவு ெசய்து நான் கூறுவைதக்
ேகளும்! இந்த ஜனங்கள் ெபரும்பாவம்
ெசய்தனர். அவர்கள் ெபான்னால் ஒரு
ேதவைனச் ெசய்தனர். ௩௨ இப்ேபாது
அவர்களின் இப்பாவத்ைத மன்னித்துவடும்!
நீர் அவர்கைள மன்னிக்காவ ட்டால், உமது
புத்தகத்தலிருந்து எனது ெபயைர கறுக்க
வடும்” என்றான்.
௩௩ ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“எனக் ெகத ராக பாவம் ெசய்ேதாரின்
ெபயர்கைள மட்டுேம நான் அழிப்ேபன்.
௩௪ எனேவ நீ கீேழ ேபாய் நான் ெசால்க ற
இடத்த ற்கு ஜனங்கைள வழிநடத்து. எனது
தூதன் உங்களுக்கு முன்பாகச் ெசன்று
வழிநடத்துவார். பாவம் ெசய்க ற மனிதர்கள்
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தண்டிக்கப்படும் காலம்வரும்ேபாதுஅவர்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்” என்றார். ௩௫ எனேவ
கர்த்தர் ஒரு ெகாடிய ேநாய் ஜனங்கைள
வாத க்கும்படியாகச் ெசய்தார். ஆேரானிடம்
ெபான் கன்றுக்குட்டிையச் ெசய்யுமாறு
ேகட்டதால்அவர்இவ்வாறுெசய்தார்.

௩௩
நான்உங்கேளாடுவரமாட்ேடன்
௧ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

“நீயும், நீ எக ப்தலிருந்து வழிநடத்தய
ஜனங்களும் இவ்வ டத்ைத வ ட்டுப்
புறப்பட ேவண்டும். ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு ஆக ேயாருக்குக் ெகாடுப்பதாக
நான் வாக்குறுத அளித்த ேதசத்த ற்குச்
ெசல்லுங்கள். அவர்களின் சந்தத க்கு
அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுப்பதாகச் ெசான்ேனன்.
௨ எனேவ உங்களுக்கு முன்பாகச்
ெசல்வதற்கு ஒரு தூதைன அனுப்புேவன்.
கானானியைரயும், எேமாரியைரயும்,
ஏத்தயைரயும்,ெபரிச யைரயும்,ஏவயைரயும்,
எபூசயைரயும், நான் ேதாற்கடிப்ேபன்.
உங்கள் ேதசத்ைதவ ட்டு அவர்கள்
ேபாகும்படியாகச் ெசய்ேவன். ௩ எனேவ
உச்ச தமான ெபாருட்களால் ந ரம்பயுள்ள
அத்ேதசத்த ற்குச் ெசல்லுங்கள். ஆனால்
நான் உங்கேளாடு வரமாட்ேடன். நீங்கள்
ப டிவாத மான ஜனங்கள். என்ைன மிகவும்
ேகாபப்படுத்துகறீர்கள். நான் உங்கேளாடு
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வந்தால் ஒருேவைள வழிய ேலேய உங்கைள
அழித்துவடுேவன்” என்றார்.
௪ ஜனங்கள் இந்தச் ெசய்தையக் ேகட்டுக்

கவைலயைடந்தனர். அவர்கள்ஆபரணங்கள்
அணிவைத வ ட்டுவ ட்டனர். ௫ ஏெனனில்
கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குக் கூறு, ‘நீங்கள் ப டிவாதமான
ஜனங்கள். ச றது காலம் உங்கேளாடு
வந்தாலும் நான் உங்கைள அழித்து
வ டக்கூடும். நான் உங்களுக்கு என்ன
ெசய்வெதன முடிெவடுக்கும்வைர உங்கள்
அணிகலன்கைளக் கழற்றவடுங்கள்’ என்று
கூறு” என்றார். ௬ (சீனாய்)ஓேரப் மைலயருேக
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஆபரணங்கைள
அணிவைதவ ட்டுவ ட்டனர்.

தற்காலிகஆசரிப்புக்கூடாரம்
௭ பாைளயத்துக்கு ெவளிேய சற்று

தூரத்தல் ேமாேச ஒரு கூடாரத்ைத எடுத்துச்
ெசல்வது வழக்கம். ேமாேச அைத
“ஆசரிப்புக் கூடாரம்” என்று அைழத்தான்.
கர்த்தரிடமிருந்து எைதயாவது ேகட்டறய
வரும்புக றவன் பாைளயத்துக்கு ெவளிேய
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்குச் ெசல்வான்.
௮ ேமாேச அக்கூடாரத்த ற்குப் ேபாகும்
ேபாெதல்லாம் ஜனங்கள் அவைனக்
கவனித்து ேநாக்கனார்கள். ஜனங்கள்
அவரவர் கூடாரத்தன் வாயலில் வந்து
நன்று, ேமாேச ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
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நுைழவைதப் பார்த்தனர். ௯ ேமாேச
கூடாரத்த ற்கு ேபாகும்ேபாெதல்லாம் நீண்ட
ேமகம் இறங்க வந்து கூடாரத்தன் வாசலில்
தங்கும். கர்த்தர் ேமாேசேயாடு ேபசுவார்.
௧௦ ஜனங்கள் கூடார வாசலில் ேமகத்ைதப்
பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் அவரவர் கூடார
வாசல்களுக்குச் ெசன்று கீேழ குனிந்து
கர்த்தைரவணங்கனார்கள்.
௧௧இவ்வாறு கர்த்தர் ேமாேசயுடன் ேநருக்கு

ேநராக நன்று ேபசனார். ஒரு மனிதன்
தன் நண்பனிடம் ேபசுவதுேபால கர்த்தர்
ேமாேசயுடன் ேபசனார். கர்த்தரிடம்
ேபச யப றகு, ேமாேச தங்குமிடத்துக்குத்
தரும்பனான். ஆனால் அவனது
உதவயாளன் எப்ேபாதும் கூடரத்த ேலேய
இருந்தான். அந்த உதவயாளன் நூனின்
மகனாகய ேயாசுவா என்பவனாவான்.

கர்த்தருைடய மகைமைய ேமாேச
காண்கறான்
௧௨ ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்க , “இந்த

ஜனங்கைள வழிநடத்துமாறு நீர் ெசான்னீர்.
ஆனால் என்ேனாடு வருபவர் யார்
என்பைத நீர் கூறவல்ைல. நீர் என்னிடம்,
‘உன்ைன நன்கு அற ேவன். உன்ைனக்
குறத்து ப ரியமாயருக்க ேறன்.’ என்றீர்.
௧௩ நான் உண்ைமயாகேவ உம்ைம
தருப்த ப்படுத்தயருந்தால் உமது வழிகைள
எனக்குப் ேபாத யும். நான் உம்ைம
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அறந்துெகாள்ள வரும்புக ேறன். நான்
ெதாடர்ந்து உம்ைமப் ப ரியப்படுத்துேவன்.
இவர்கள் உமது ஜனங்கள் என்பைத
நைனவுகூரும்” என்றான்.
௧௪கர்த்தர், “நான்உன்ேனாடுகூடவருேவன்.

உன்ைனவழிநடத்துேவன்” என்றார்.
௧௫ அப்ேபாது ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்க ,

“நீர் வழி நடத்தவல்ைலெயனில், என்ைன
இவ்வடத்தலிருந்து அனுப்பாதரும்.
௧௬ேமலும்,என்னிடமும்இந்தஜனங்களிடமும்
தருப்தயைடந்துள்ளீர் என்பைத நான்
எவ்வாறு அற ேவன்? நீர் எங்கேளாடு
வந்தால், அைத ந ச்சயமாக அற ேவாம்.
இல்ைலெயன்றால், பூமியலுள்ள
மற்ற மனிதருக்கும் எங்களுக்கும்
வத்தயாசேமயல்ைல” என்றான்.
௧௭ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசய டம், “நீ

ேகட்டபடிேய நான் ெசய்ேவன். உன்னில்
சந்ேதாஷம் அைடந்தருக்க ேறன், உன்ைன
நான்நன்குஅற ேவன்.” என்றார்.
௧௮ அப்ேபாது ேமாேச, “இப்ேபாது உமது

மகைமையஎனக்குக்காட்டும்” என்றான்.
௧௯ கர்த்தர், “என் பரிபூரண நன்ைம

உனக்கு முன் ெசல்லும்படி ெசய்ேவன்.
நாேன கர்த்தர், நீ ேகட்கும்படி என் ெபயைர
அறவப்ேபன். நான் வரும்பும் யாருக்கும்
எனது இரக்கத்ைதயும், அன்ைபயும்
காட்டுேவன். ௨௦ ஆனால் நீ என் முகத்ைதப்
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பார்க்க முடியாது. எந்த மனிதனும் என்ைனப்
பார்த்துபன்புஉய ேராடுஇருக்கமுடியாது.
௨௧ “எனக்கருகலுள்ள ஒரு இடத்தல் ஒரு

பாைற உள்ளது. நீ அப்பாைறயன் ேமல் ஏற
நல். ௨௨எனதுமகைமஅவ்வ டத்ைதக்கடந்து
ெசல்லும். நான் உன்ைனத் தாண்டும்ேபாது
உன்ைன அந்தப் பாைறயன் ெவடிப்பல்
ைவத்துஎன்கரங்களால்உன்ைனமூடுேவன்.
௨௩ பன் எனது ைககைள வலக்குேவன். நீ
என் முதுைகக் காண்பாய், ஆனால் நீ என்
முகத்ைதக்காணமாட்டாய்” என்றார்.

௩௪
புதயகற்பலைககள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “உைடந்து

ேபான முதல் இரண்டு பலைககைளப்
ேபாலேவேவேற இரண்டு கற்பலைககைளச்
ெசய். முதல் இரண்டு கற்களிலும்
எழுதப்பட்ட அேத வார்த்ைதகைள நான்
இந்தக் கற்களிலும் எழுதுேவன். ௨ நாைள
காைலயல் தக்க ஆயத்தத்துடன் சீனாய்
மைலக்கு வா. மைலயன்ேமல் என் முன்ேன
வந்து நல். ௩ உன்ேனாடு ேவறு யாரும்
வரக்கூடாது. யாரும் மைலயல் காணப்படக்
கூடாது. உங்கள் மிருகங்கேளா, ஆட்டு
மந்ைதகேளா எதுவும் மைலயடிவாரத்தல்
புல்ைல உண்பதற்குக்கூட அனுமதக்கக்
கூடாது” என்றார்.
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௪எனேவ,முதல்இரண்டுகற்பலைககைளப்
ேபாலேவ ேவேற இரண்டு கற்பலைககைள
ேமாேச உருவாக்கனான். மறுநாள்
அதகாைலயல் சீனாய் மைலயன் ேமல்
ஏற ச் ெசன்றான். கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
ேமாேச எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தான். ேமாேச
இரண்டு கற்பலைககைளயும் தன்ேனாடு
எடுத்துச் ெசன்றான். ௫ேமாேச மைலயன்மீது
ஏறயவுடன், கர்த்தர் ேமகத்தல் அவனிடம்
இறங்க வந்து, தமது ெபயைர ேமாேசய டம்
ெசான்னார்.
௬ கர்த்தர் ேமாேசக்கு முன்னர் கடந்து

ெசன்று, “ேயேகாவா என்னும் கர்த்தர்,
இரக்கமும் தயவும் உள்ள ேதவன். கர்த்தர்
எளித ல் ேகாபம் ெகாள்ளமாட்டார்.
கர்த்தர் அன்பு மிகுந்தவர், கர்த்தர்
நம்ப க் ைகக்குரியவர். ௭ ஆயரம்
தைலமுைறவைரக்கும் கர்த்தர் தமது
இரக்கத்ைதக் காட்டுவார். ஜனங்கள்
ெசய்க ற தவறுகைளக் கர்த்தர் மன்னிப்பார்.
ஆனால்குற்றவாளிகைளத் தண்டிக்க கர்த்தர்
மறப்பதல்ைல. கர்த்தர் குற்றவாளிகைள
மட்டும் தண்டிக்காமல் அவர்களின்
பள்ைளகைளயும், ேபரக் குழந்ைதகைளயும்,
அவர்களின் பள்ைளகைளயும், அவர்கள்
ெசய்த தீயகாரியங்களுக்காகத் தண்டிப்பார்”
என்றார்.
௮ உடேன ேமாேச கீேழ தைரயல் குனிந்து

கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாண்டான். ேமாேச,
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௯ “கர்த்தாேவ நீர் என்ேனாடு சந்ேதாஷமாக
இருக்க றீர் என்பது உண்ைமயானால் தயவு
ெசய்து எங்கேளாடு வாரும். இவர்கள்
ப டிவாதமானஜனங்கள்என்பைதஅற ேவன்.
ஆனால் நாங்கள் ெசய்த தீயெசயல்களுக்கு
எங்கைள மன்னித்தருளும்! உமது
ஜனங்களாக எங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும்”
என்றான்.
௧௦ அப்ேபாது கர்த்தர், “உன் ஜனங்கள்

எல்லாேராடும் இந்த உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்க ேறன். பூமியலுள்ள ேவேறந்த
ஜனத்துக்கும் ெசய்யாத வயக்கத்தக்க
காரியங்கைள நான் உங்களிடம் ெசய்ேவன்.
உன்ேனாடு இருக்கற ஜனங்கள் நான்
மிக உன்னதமான கர்த்தர் என்பைதக்
காண்பார்கள். நான் உனக்காகச்
ெசய்யப்ேபாகும் அற்புதங்கைள ஜனங்கள்
காண்பார்கள். ௧௧ நான் இன்ைறக்கு
உங்களுக்கு இடும் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். உங்கள் நாட்டிலிருந்து
உங்கள் பைகவர்கள் ேபாகும்படி ெசய்ேவன்.
எேமாரியைரயும், கானானியைரயும்,
ஏத்தயைரயும்,ெபரிச யைரயும்,ஏவயைரயும்,
எபூசயைரயும் ெவளிேயற்றுேவன்.
௧௨ எச்சரிக்ைகயாயருங்கள், நீங்கள்
நுைழயும் இந்தத் ேதசத்தன் ஜனங்கேளாடு
எந்த ஒப்பந்தத்ைதயும் ெசய்யாதீர்கள்!
அந்த ஜனங்கேளாடு ஒப்பந்தம் ெசய்தால்
அது உங்களுக்குத் ெதால்ைலையத்



யாத்த ராகமம்௩௪:௧௩ clxxxviii யாத்த ராகமம்௩௪:௧௮

தரும். ௧௩ ஆைகயால் அவர்கள்
பலிபீடங்கைள அழித்துப்ேபாடுங்கள்.
அவர்கள் ெதாழுதுெகாள்ளும் கற்கைள
உைடயுங்கள். அவர்கள் வக்க ரகங்கைள
ெநாறுக்குங்கள். ௧௪ ேவெறந்த ேதவைனயும்
ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள். நான் ‘ேயேகாவா’
என்னும் ைவராக்கயமுள்ள கர்த்தர்.
இதுேவ என் ெபயர். நான் எல்கானா-
ைவராக்கயமுள்ளேதவன்.
௧௫ “இத்ேதசத்து ஜனங்கேளாடு எந்தெவாரு

ஒப்பந்தமும் ெசய்யாதீர்கள். அவ்வாறு
ெசய்தால் அவர்கள் தங்கள் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளும்ேபாது நீங்களும்
ேசர்ந்துெகாள்ள அவர்கள் உங்கைள
அைழப்பார்கள். ப றகு அவர்கள்
ெசலுத்தய பலிகைள நீங்கள் உண்பீர்கள்.
௧௬ அவர்களின் மகள்கைள உங்கள்
மகன்களுக்காக ந ச்சயம் ெசய்யக்கூடும்.
அப்ெபண்கள் ெபாய்த் ேதவர்கைள
ேசவ க்க றார்கள். உங்கள் மகன்கைளயும்
அவ்வாேற ெபாய்த் ேதவர்கைள
ெதாழுதுெகாள்ளவழிநடத்தக்கூடும்.
௧௭ “வக்க ரகங்கைளச்ெசய்யாதீர்கள்.
௧௮ “புளிப்ப ல்லாத ெராட்டியன்

பண்டிைகையக் ெகாண்டாடுங்கள்.
உங்களுக்கு நான் கட்டைளய ட்டபடி ஏழு
நாட்கள்புளிப்பல்லாமல்ெசய்தெராட்டிகைள
உண்ணுங்கள். நான் ெதரிந்துெகாண்டபடி
ஆப ப் மாதத்த ேலேய இைதச் ெசய்யுங்கள்.
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ஏெனனில், அந்த மாதத்த ேலேய நீங்கள்
எக ப்ைதவ ட்டுவந்தீர்கள்.
௧௯ “ஒரு ெபண்ணிடம் ப றக்கும் முதல்

குழந்ைத எப்ேபாதும் எனக்குரியது.
உங்கள் மிருகங்களின் ஆடுகளின்
முதற்ேபறானைவயும் எனக்குரியைவ.
௨௦ கழுைதயன் முதல் ஈற்ைற நீங்கள்
ைவத்துக்ெகாள்ள வரும்பனால் அைத
ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாடுத்து தரும்பப்
ெபறேவண்டும். இவ்வாறுஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகாடுத்து அக்கழுைதைய மீட்காவ ட்டால்
அப்ேபாது அந்தக் கழுைதயன் கழுத்ைத
முறத்துப் ேபாடேவண்டும். உங்கள்
முதற்ேபறான மகன்கள் அைனவைரயும்
நீங்கள் என்னிடமிருந்து மீண்டும்
வாங்கேவண்டும். காணிக்ைகயன்ற யாரும்
என்முன்னிைலயல்வரக்கூடாது.
௨௧ “நீங்கள் ஆறு நாட்கள் உைழயுங்கள்.

ஏழாம் நாள் நீங்கள் ஓய்ெவடுக்க ேவண்டும்.
வைதப்பு, அறுவைட காலங்களிலும் நீங்கள்
ஓய்வுநாளில்ஓய்ெவடுக்க ேவண்டும்.
௨௨ “வாரங்களின் பண்டிைகைய

(ெபந்ெதேகாஸ்ேத) ெகாண்டாடுங்கள்.
ேகாதுைமஅறுவைடயன்முதல்தானியத்ைத
அதற்குப் பயன்படுத்துங்கள். இைலயுத ர்
காலத்தன்ேபாது அறுப்பன் பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடுங்கள்.
௨௩ “ஆண்டில் மூன்று முைற உங்கள்

ஜனங்கள்இஸ்ரேவலரின் ேதவனாயருக்க ற
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கர்த்தராக யஆண்டவரின்சந்ந தானத்த ற்குச்
ெசல்லேவண்டும்.
௨௪ “உங்கள் ேதசத்த ற்குள் நீங்கள்

ேபாகும்ேபாது, அத்ேதசத்தலிருந்து உங்கள்
பைகவர்கைள ெவளிேயற்றுேவன். உங்கள்
எல்ைலகைள வ ரிவுபடுத்த உங்கள்
ேதசத்தன் அளைவ அதகரிக்கச் ெசய்ேவன்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு முன்
ஓராண்டில் மூன்று முைற ெசல்லுங்கள்
அப்ேபாது, யாரும் உங்கள் நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாள்ளமுயலமாட்டார்கள்.
௨௫ “பலியன் இரத்தத்ைத எனக்குப்

பைடக்கும்ேபாெதல்லாம் புளிப்ைப
அதேனாடுபைடக்காதீர்கள்.

“பஸ்கா உணவலுள்ள இைறச்சைய
மறுநாள்காைலவைரக்கும்ைவக்காதீர்கள்.
௨௬ “நீங்கள் அறுவைட ெசய்யும் முதல்

தானியங்கைளக் கர்த்தருக்குக் ெகாடுங்கள்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய வீட்டிற்கு
அவற்ைறக்ெகாண்டுவாருங்கள்.

“இளம் ஆட்ைட அதன் தாய்ப்பாலில்
ஒருேபாதும் சைமக்காதீர்கள்” என்றார்.
௨௭ மீண்டும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

“நான் உங்களுக்குக் கூறய எல்லாக்
காரியங்கைளயும் எழுத க்ெகாள்.
உன்ேனாடும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடும்
நான் ெசய்த உடன்படிக்ைக இதுேவயாகும்”
என்றார்.
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௨௮ேமாேச 40பகலும் 40இரவும்கர்த்தேராடு
தங்கனான். ேமாேச எந்த உணைவயும்
உண்ணேவா, தண்ணீைரப் பருகேவா
இல்ைல. இரண்டு கற்பலைககளில்
உடன்படிக்ைகைய (பத்துக் கட்டைளகைள)
ேமாேச எழுதனான்.

ேமாேசயன்ப ரகாசமானமுகம்
௨௯ பன் ேமாேச சீனாய் மைலயலிருந்து

உடன்படிக்ைக எழுதப்பட்ட இரண்டு கற்
பலைககைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு இறங்க
வந்தான். கர்த்தேராடு ேபச யதால் அவன்
முகம் ப ரகாச த்தது. ஆனால் ேமாேச அதைன
அறயவல்ைல. ௩௦ ஆேரானும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் ேமாேசயன் முகம் ப ரகா
ச ப்பைதக் கண்டனர். எனேவ அவனிடம்
ெசல்ல பயந்தனர். ௩௧ ஆனால் ேமாேச
அவர்கைளஅைழத்தான். எனேவ,ஆேரானும்,
ஜனங்களின் தைலவர்களும் ேமாேசய டம்
ெசன்றனர். ேமாேசஅவர்கேளாடு ேபசனான்.
௩௨ அதன் பறகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் ேமாேசய டம் வந்தனர். சீனாய்
மைலயல் கர்த்தர் அவனிடம் ெகாடுத்த
கட்டைளகைள ேமாேச அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தான்.
௩௩ ஜனங்களிடம் ேமாேச ேபச

முடித்த பன்பு அவன் தன் முகத்தல்
ஒரு முக்காடு ேபாட்டுக்ெகாண்டான்.
௩௪ ேமாேச கர்த்தருக்கு முன் ேபசச்
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ெசல்லும்ேபாது அைத அகற்றனான்.
அப்புறம் கர்த்தர் கூறய கட்டைளகைள
அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் வந்து
கூறனான். ௩௫ ேமாேசயன், முகம்
ப ரகாச ப்பைத ஜனங்கள் கண்டனர்.
மீண்டும் ேமாேசமுகத்ைதமூடிக்ெகாண்டான்.
மறுமுைற கர்த்தைர சந்த த்துப் ேபசுவதற்குச்
ெசல்லும்வைரக்கும் ேமாேச அவனது
முகத்ைதமூடிைவத்தருந்தான்.

௩௫

ஓய்வுநாைளப்பற்றயவத கள்
௧ ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

எல்ேலாைரயும் ஒன்றாகக் கூட்டி அவர்கைள
ேநாக்க , “நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டுெமனக்
கர்த்தர் கட்டைளய ட்ட காரியங்கைள நான்
உங்களுக்குக்கூறுேவன்:
௨ “ஆறு நாட்கள் நீங்கள் ேவைல

ெசய்யலாம். ஏழாவது நாள் நீங்கள்
ஓய்ெவடுப்பதற்குரிய மிக வ ேசஷ
நாளாகும். அந்த நாளில் ஓய்ெவடுப்பதன்
மூலம் கர்த்தைர மகைமப்படுத்துவீர்கள்.
ஏழாவது நாளில் ேவைல ெசய்க ற எவனும்
ெகால்லப்பட ேவண்டும். ௩ ஓய்வு நாளில்
நீங்கள்வாழுமிடங்களில்ெநருப்ைபமூட்டவும்
கூடாது” என்றான்.

பரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்கானெபாருட்கள்
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௪ ேமாேச இஸ்ரேவலின் எல்லா
ஜனங்களுக்கும் கூறயதாவது, “இதுேவ
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டைவ: ௫ கர்த்தருக்காக
வ ேசஷ காணிக்ைககைளச் ேசர்த்து
ைவயுங்கள். என்ன காணிக்ைகையக்
ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத
மனதுக்குள்ேளேய ஒவ்ெவாருவரும்
தீர்மானம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள். பன்
அந்த காணிக்ைகையக் கர்த்தருக்குக்
ெகாண்டுவர ேவண்டும். ெபான், ெவள்ளி,
ெவண்கலம் ஆகயவற்ைறக் ெகாண்டு
வாருங்கள். ௬ இளநீலம், இரத்தாம்பரம்,
சவப்பு ஆகய நூைலயும், ெவள்ளாட்டு
மய ராலான கம்பள துணிையயும் ௭ சவப்புத்
ேதாய்த்த கடாவன் ேதாைலயும், ெமல்லிய
ேதாைலயும், சீத்த ம் மரத்ைதயும், ௮ குத்து
வளக்குகளுக்கு எண்ெணையயும், தூபம்
காட்டுவதற்கு நறுமணப் ெபாருள்கைளயும்
ெகாண்டு வாருங்கள். ௯ ேமலும் ேகாேமதகக்
கல்ைலயும், ஏேபாத்தலும் நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதகத்தலும் ைவக்க ேவண்டிய
கற்கைளயும்ெகாண்டுவாருங்கள்.
௧௦ “கர்த்தர் கட்டைளய ட்ட

ெபாருள்கைளெயல்லாம் த றைம மிகுந்த
ைகேவைலக்காரர் அைனவரும் ெசய்ய
ேவண்டும். ௧௧ பரிசுத்தக் கூடாரம், அதன்
ெவளிப்ப ரகாரம், அதன் ேமற் பரப்பு:
ெகாக்க கள், பலைககள், தாழ்ப்பாள்கள்,
தூண்கள், அடித்தளங்கள், ௧௨ பரிசுத்தப்
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ெபட்டி, அதன் தண்டுகள், கருபாசனம், ெபட்டி
இருக்குமிடத்ைத மூடும் தைர, ௧௩ ேமைசயும்
அதன் தண்டுகளும், ேமைசயன்
மீதருக்கும் ெபாருள்கள், ேமைசயன்
மீது ைவக்க ேவண்டிய வ ேசஷ ெராட்டி,
௧௪ ெவளிச்சத்த ற்கான குத்து வளக்குத்
தண்டு, அதேனாடு பயன்படுத்தப்படும்
ெபாருட்கள், வளக்குகள், வளக்குக்கு
எண்ெணய், ௧௫ நறுமணப் ெபாருள்கைள
எரிக்கும்பீடம், அதன் தண்டுகள், அப ேஷக
எண்ெணய், நறுமணப் புைகப் ெபாருள்,
பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்நுைழவாயைலமூடும்
தைர, ௧௬ தகன பலிபீடம், ெவண்கலத் தளம்,
அதன் தண்டுகள், பலிபீடத்தல் பயன்படும்
ெபாருட்கள், ெவண்கலத் ெதாட்டிகள், அதன்
பீடம், ௧௭ ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலுமுள்ள
தைரகள், அவற்றற்கான தூண்களும்,
பீடங்களும், ப ரகாரத்த ற்கான நுைழ
வாயைல மூடும் தைர, ௧௮ கூடாரத்ைதத்
தாங்க ந ற்க உதவும் ெவண்கல முைளகள்,
தைரகளின் சுவர்கள், ெவளிப்ப ரகாரத்தன்
முைளகள், முைளகளில் கட்டப்படும்
கயறுகள், ௧௯ பரிசுத்த இடத்தல் ஆசாரியர்
அணியும் ெபாருட்டு வ ேசஷமாக ெநய்த
ஆைடகள். இந்த வ ேசஷ ஆைடகள்
ஆசாரியனான ஆேரானும் அவன்
மகன்களும் அணிவதற்குரியைவ. அவர்கள்
ஆசாரியராகப் பணியாற்றும்ேபாது இந்த
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வேசஷ ஆைடகைள அணிவார்கள்”
என்றான்.

ஜனங்களின் ச றப்புக் காணிக்ைக
௨௦ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

ேமாேசய டமிருந்து புறப்பட்டு ெசன்றனர்.
௨௧ கர்த்தருக்கு காணிக்ைககைளக்
ெகாடுக்க வரும்பயவர்கள் அைனவரும்
ெகாண்டு வந்தனர். ஆசாரிப்புக் கூடாரம்,
அதலுள்ள ெபாருட்கள், வேசஷ ஆைடகள்
ஆகயவற்ைறச் ெசய்வதற்கு இப் ெபாருட்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டன. ௨௨ பல வைக
ெபான் அணிகலன்கைளக் ெகாடுக்க
வரும்பய தாராள மனமுள்ள ஆண்களும்,
ெபண்களும் அவற்ைறக் ெகாண்டு
வந்தனர். அவர்கள் ஊசகள், காதணிகள்,
ேமாத ரங்கள்,மற்றும்ப றஅணிகலன்கைளக்
ெகாண்டு வந்தார்கள். கர்த்தருக்காக தம்
ஆபரணங்கைளஅவர்கள்ெகாடுத்தனர். இது
கர்த்தருக்குவ ேசஷகாணிக்ைகயாகும்.
௨௩ ெமல்லிய துகல், மற்றும்

இளநீல இரத்தாம்பர, சவப்பு நூல்
ைவத்தருந்தவர்கள் அைனவரும்
அவற்ைறக் கர்த்தருக்காகக் ெகாண்டு
வந்தார்கள். ேமலும் ஆட்டுத் ேதாேலா,
சவப்புச் சாயமிட்ட ெசம்மறயாட்டுத்
ேதாேலா அல்லது பதனிடப்பட்ட ெமல்லிய
ேதாேலா ைவத்தருந்தவர்கள் அைதக்
கர்த்தருக்காகக் ெகாண்டு வந்தனர்.
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௨௪ ெவள்ளி, ெவண்கலம் ஆகயவற்ைறக்
ெகாடுக்க வரும்பயவர்கள், கர்த்தருக்குக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு வந்தனர்.
சீத்த ம் மரத்ைத ைவத்தருந்தவர்கள்
அைதக் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டுவந்து
ெகாடுத்தார்கள். ௨௫ கைலத்த றன் வாய்ந்த
ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் ெமல்லிய துகல்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு ந ற
நூல்கைளயும் தயாரித்தனர். ௨௬ த றைம
மிகுந்தவர்களும், உதவெசய்ய வரும்பய
எல்லா ெபண்களும் ெவள்ளாட்டு மய ரால்
ஆைடகைளச்ெசய்தனர்.
௨௭ தைலவர்கள் ேகாேமதகக்

கற்கைளயும் ப ற வைலயுயர்ந்த
கற்கைளயும் ெகாண்டுவந்தனர்.
ஆசாரியரின் ஏேபாத்தலும் நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தலும் இைவ ைவக்கப்பட்டன.
௨௮ ஜனங்கள் தூபவர்க்க ெபாருட்கைளயும்,
ஒலிவ எண்ெணையயும் ெகாண்டு
வந்தனர். நறுமணப் ெபாருள்களுக்கும்,
அப ேஷக எண்ெணய்க்கும், குத்துவளக்கன்
எண்ெணய்க்கும்இைவபயன்படுத்தப்பட்டன.
௨௯ உதவெசய்ய வரும்பய இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தருக்கு
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தனர்.
இவ்வன்பளிப்புகைள அவர்கள் வரும்ப க்
ெகாடுத்ததால்தாராளமாகக்ெகாடுத்தார்கள்.
கர்த்தர் ேமாேசக்கும், அவனது
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ஜனங்களுக்கும் ெசய்யுமாறு கட்டைளய ட்ட
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் ெசய்வதற்கு
இப்ெபாருள்கள்பயன்படுத்தப்பட்டன.

ெபசெலேயலும்அேகாலியாபும்
௩௦ பன் ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள

ேநாக்க , “பாருங்கள், கர்த்தர் யூதாவன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த ஊர் என்பவனின்
குமாரனாகய, ஊரியன் மகனான
ெபசெலேயைல ெதரிந்ெதடுத்துள்ளார்.
௩௧ ேதவ ஆவயால் ெபசெலேயைல
ந ரப்ப யுள்ளார். பலவைக காரியங்கைளயும்
ெசய்யவல்ல தறைனயும், அறைவயும்
அவனுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். ௩௨அவன்
ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம்ஆகயவற்றால்
ெபாருள்கைளச் ெசய்து அவற்ைற
வடிவைமக்க வல்லவன். ௩௩ கற்கைளச்
ெசதுக்க அவற்றல் ஆபரணங்கைளச்
ெசய்யமுடியும். ெபசெலேயலுக்கு
மரேவைலகள் அைனத்தும் ெதரியும்.
௩௪ ப றருக்குக் கற்ப க்கும்படியான வ ேசஷ
தறைமகைளக் கர்த்தர் ெபசேலேயலுக்கும்,
அேகாலியாப ற்கும் (தாண் ேகாத்த ரத்து
அக சமாகன் மகன்.) ெகாடுத்தருக்க றார்.
௩௫ எல்லா வைக ேவைலகைளயும் ெசய்யும்
ஆற்றைலக் கர்த்தர் இவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தருக்க றார். தச்சு, உேலாக
ேவைலகைளயும் அவர்கள் ெசய்வார்கள்.
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூலாலும்,
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ெமல்லிய துகலாலும் ஆைடகைளச்
ச த்த ர ேவைலப்பாடுகேளாடு ெநய்வதல்
வல்லவர்கள். கம்பளியும்அவர்களால்ெநய்ய
முடிந்தது.

௩௬
௧ “எனேவ ெபசேலேயல், அேகாலியாப்,

மற்றும் த றைமவாய்ந்த கைலவல்லுநர்கள்
அைனவரும் ேசர்ந்து கர்த்தர் கட்டைளய ட்ட
ேவைலகைளச் ெசய்ய ேவண்டும்.
அவர்கள் இந்த பரிசுத்த இடத்ைத
எழுப்புவதற்கான ைகேதர்ந்த ேவைலைய
ெசய்யத் ேதைவயான ஞானத்ைதயும்,
அறைவயும் கர்த்தர் அந்த மனிதருக்குக்
ெகாடுத்தருக்க றார்” என்றான்.
௨ பன் ேமாேச ெபசெலேயைலயும்,

அேகாலியாைபயும் கர்த்தரால் த றைம
வழங்கப்பட்ட ப ற கைலவல்லுநர்கைளயும்
அைழத்தான். ேவைலயல் உதவ
வரும்பயதால் அவர்களும் ஒன்றாகக்
கூடினார்கள். ௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு வந்த
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் ேமாேச இந்த
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தான். ேதவனின்
பரிசுத்த இடத்ைத எழுப்புவதற்கு அவர்கள்
அந்தப் ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்தனார்கள்.
காைலேதாறும் ஜனங்கள் தங்கள்
வருப்பதன்படி காணிக்ைககைள ெகாண்டு
வந்தனர். ௪ பன்னர் கைல வல்லுநர்கள்
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பரிசுத்த இடத்தல் தாங்கள் ெசய்யும்
ேவைலையவ ட்டு ேமாேசய டம் ேபசுவதற்குச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள், ௫ “ஜனங்கள்
மிகுதயாகப் ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு
வந்துள்ளனர்! கூடார ேவைலைய
முடிப்பதற்குத் ேதைவயான ெபாருைளக்
காட்டிலும் அதகமான ெபாருள்கள் உள்ளன!”
என்றார்கள்.
௬ ேமாேச இந்தச் ெசய்தைய

பாைளயத்ைதச் சுற்றலும் அறவத்து:
“பரிசுத்த இடத்தன் ேவைலக்கு இனிேமல்
எவரும் எைதயும் காணிக்ைகயாக
தரேவண்டாம்” என்றான். இவ்வாறு
ஜனங்கள்அளவுக்கத கமாகக்ெகாடுப்பைதக்
கட்டாயமாக நறுத்த ேவண்டியதாய ற்று.
௭ ேதவனின் பரிசுத்த இடத்ைத எழுப்புவதற்கு
ஜனங்கள் ேதைவக்கு அதகமான
ெபாருட்கைளக்ெகாண்டுவந்தருந்தார்கள்.

பரிசுத்தக்கூடாரம்
௮ பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதக்

த றைமயுள்ளவர்கள் அைமக்கத்
ெதாடங்கனார்கள். ெமல்லிய துகல்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு
நூல்களாலும் அவர்கள் பத்துத் தைரகைள
உண்டாக்கனார்கள். தைரகளில்
ச றகுகளுள்ள ேகரூப் தூதர்களின்
ச த்த ரங்கைளத் ைதத்தனர். ௯ ஒவ்ெவாரு
தைரயும் 28 முழ நீளமும் 4 முழ அகலமுமாக
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ஒேர அளவுைடயதாய் அைமந்தன. ௧௦ பணி
ெசய்ேவார் இரண்டு ெவவ்ேவறு தைரகளாக
அத்தைரகைள இைணத்தனர். ஐந்து
தைரகைள ஒேர தைரயாகவும், மற்றும்
ஐந்து தைரகைள இன்ெனாரு தைரயாகவும்
இைணத்தனர். ௧௧ ஒரு தைரயன் கைடச ப்
பகுதயல் நீலத்துணியால் துைளகைளச்
ெசய்தனர். மற்ெறாரு தைரயன் கைடச ப்
பகுதயலும் அவ்வாேற ெசய்தனர்.
௧௨ ஒரு தைரயன் இறுதப் பகுதயல்
50 கண்ணிகளும் மற்ெறாரு தைரயன்
இறுதப் பகுதயல் 50 கண்ணிகளும்
இருந்தன. அவ்வைளயங்கள் எதெரத ராக
அைமந்தன. ௧௩பன்அவர்கள்அத்தைரகைள
இைணப்பதற்கு 50 ெபான் வைளயங்கைளச்
ெசய்தனர். எனேவ பரிசுத்தக் கூடாரம் ஒேர
துண்டாகஇைணக்கப்பட்டது.

௧௪ பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத மூடி மைறத்து
நற்குமாறு அந்தத் த றைமச்சாலிகள்
மற்ெறாரு கூடாரத்ைத அைமத்தனர்.
ெவள்ளாட்டின் மய ரால் பத ெனாரு
தைரகைளச் ெசய்தனர். ௧௫ எல்லாத்
தைரகளும் 30 முழ நீளமும் 4 முழ
அகலமும் ெகாண்ட ஓேர அளவுைடயனவாய்
இருந்தன. ௧௬ பணியாட்கள் ஐந்து
தைரகைள ஒன்றாகவும், ப ற ஆறு
தைரகைள ஒன்றாகவும் இைணத்தனர்.
௧௭ ஒரு தைரயன் இறுதயல் 50
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துைளகைள அைமத்தனர். மறெறாரு
தைரயல் இறுதயலும் அவ்வாேற
ெசய்தனர். ௧௮ பணியாட்கள் 50 ெவண்கல
வைளயங்கைள இரு தைரகைளயும்
ேசர்த்து ஒேர கூடாரமாக இைணப்பதற்காகச்
ெசய்தனர். ௧௯ பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு
அவர்கள் ேமலும் இரண்டு மூடுதைரகைள
ெசய்தனர். ஒரு மூடுதைர சவப்புத்
ேதாய்க்கப்பட்ட ஆட்டுக்கடாவன்
ேதாலாலானது. மற்ெறாரு மூடுதைர
ெமல்லியேதாலினாலானது.

௨௦ ப றகு அந்த வல்லுநர்கள் பரிசுத்த
கூடாரத்ைதத் தாங்குவதற்காக சீத்தீம்
மரத்தனால் சட்டங்கைள அைமத்தனர்.
௨௧ ஒவ்ெவாரு சட்டமும் 10 முழ நீளமும் 1
1/2 முழ அகலமும் உைடயதாய் இருந்தது.
௨௨இரண்டுபக்கத்தலும்தூண்கள்குறுக்குத்
துண்டுகளால் இைணக்கப்பட்டு ஒவ்ெவாரு
சட்டமும் அைமக்கப்பட்டது. பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் ஒவ்ெவாரு சட்டமும் அவ்வாறு
அைமந்தது. ௨௩ பரிசுத்தக் கூட்டத்தன்
ெதற்குப் புறத்த ற்கு 20 சட்டங்கைளச்
ெசய்தனர். ௨௪ பன் அந்தச் சட்டங்களுக்கு 40
ெவள்ளி பீடங்கைளச் ெசய்தனர். ஒவ்ெவாரு
சட்டத்த ற்கும் இரண்டு பீடங்கள் இருந்தன.
௨௫அவர்கள் மறுபக்கமாகய (வடபுறத்த ற்கு)
20 சட்டங்கைளச் ெசய்தார்கள். ௨௬ஒவ்ெவாரு
சட்டத்த ற்கும் இரண்டு பீடங்களாக 20
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சட்டங்களுக்கு 40 ெவள்ளி பீடங்கைளச்
ெசய்தனர். ௨௭ பரிசுத்த கூடாரத்தன் பன்
பகுதயாகய ேமற்கு புறத்த ற்கு 6 சட்டங்கள்
ெசய்தனர். ௨௮ ேமலும் பரிசுத்த கூடாரத்தன்
பன் மூைலகளுக்ெகன்று 2 சட்டங்கள்
ெசய்தனர். ௨௯ இந்தச் சட்டங்கள் அடிப்
புறத்தல் ஒன்றாக இைணக்கப்பட்டன.
ேமேல இந்த மூைல சட்டங்கைள ஒரு
வைளயம்தாங்க க்ெகாண்டிருந்தது. இரண்டு
மூைலகளுக்கும் அவர்கள் அவ்வாேற
ெசய்தனர். ௩௦ பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
ேமற்குப் புறத்தல் ெமாத்தம் எட்டுச் சட்டங்கள்
இருந்தன. ஒவ்ெவாரு சட்டத்த ற்கும் இரண்டு
பீடங்கள்வீதம் 16ெவள்ளியாலாகய பீடங்கள்
அைமந்தன.
௩௧ பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் முதல்

பக்கத்த ற்கு சீத்த ம் மரத்தாலான ஐந்து
தாழ்ப்பாள்கைளப் பணியாட்கள் ெசய்தனர்.
௩௨ மறுபக்கத்த ற்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்களும்,
பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் பன்புறத்த ற்கு
(ேமற்கு)ஐந்துதாழ்ப்பாள்களும்அைமத்தனர்.
௩௩ சட்டத்தன் ஒரு முைனயலிருந்து
மறுமுைனக்குச் ெசல்லும்படியாக
மத்தயலுள்ள தாழ்ப்பாைளச்
ெசய்தனர். ௩௪ தாழ்ப்பாள்கைளத்
தாங்க க்ெகாள்வதற்குப் ெபான்னால்
வைளயங்கைளச் ெசய்தனர்.
தாழ்ப்பாள்களில்ெபான்முலாம்பூசனர்.
௩௫ ெமல்லிய துகல், இளநீலம், இரத்தாம்
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பரம், சவப்புந ற நூல்கைளயும் மகாபரிசுத்த
கூடாரத்தன்நுைழவாயலுக்கானதைரையச்
ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்தனர். தைரயல்
ேகருபீன்களின் ச த்த ரங்கைளத் ைதத்தனர்.
௩௬ சீத்த ம் மரத்தால் நான்கு தூண்கைளச்
ெசய்து அவற்றற்குப் ெபான் முலாம் பூசனர்.
அவற்றற்குப் ெபான் ெகாக்க கைளச்
ெசய்தனர். அவற்றற்கு நான்கு
ெவள்ளி பீடங்கைளச் ெசய்து ைவத்தனர்.
௩௭ கூடாரத்தன் வாயைல மூடுவதற்குத்
தைரகள் அைமத்தனர். அவர்கள் இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சவப்பு ந ற நூைலயும்,
ெமல்லிய துகைலயும் இத்தைரையச்
ெசய்வதற்கு உபேயாகப்படுத்தனர். அத்
தைரயல் ச த்த ரங்கைள ெநய்தனர்.
௩௮ பன் அவர்கள் நுைழவாயலின்
தைரக்காக ஐந்து தூண்கைளயும்
அதன் ெகாக்க கைளயும் அைமத்தனர்.
அவர்கள் தூண்களின் ேமற் பகுத கைளயும்
தைரத்தண்டுகைளயும் ெபான் தகட்டால்
மூடினார்கள். அத்தூண்களுக்கு ஐந்து
ெவண்கலபீடங்கைளச்ெசய்தனர்.

௩௭
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
௧ சீத்த ம் மரத்தனால் ெபசெலேயல்

பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் ெசய்தான். அந்தப்
ெபட்டி 2 1/2 முழ நீளமும் 1 1/2 முழ அகலமும்
1 1/2 முழு உயரமும் ெகாண்டைவயாக



யாத்த ராகமம்௩௭:௨ cciv யாத்த ராகமம்௩௭:௮

இருந்தன. ௨ அவன் ெபட்டியன்
உட்புறத்ைதயும் ெவளிப்புறத்ைதயும்
பசும் ெபான் தகட்டால் மூடினான்.
ெபட்டிையச் சுற்றலும் ெபான் சட்டங்கைளச்
ெசய்தான். ௩ அவன் நான்கு ெபான்
வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற
நான்கு மூைலகளிலும் இைணத்தான்.
அவ்வைளயங்கள் ெபட்டிையச்
சுமப்பதற்ெகன்று பயன்படுத்தப்பட்டன.
ஒவ்ெவாரு பக்கத்த ற்கும் இரண்டு
வைளயங்கள் இருந்தன. ௪ பன் அவன்
ெபட்டிையச் சுமப்பதற்குத் ேதைவயான
தண்டுகைளச் ெசய்தான். அவன் சீத்த ம்
மரத்தால் அத்தண்டுகைளச் ெசய்து
அவற்ைறப் பசும் ெபான்னால் மூடினான்.
௫ ெபட்டியன் இருபுறங்களிலுமுள்ள
வைளயங்களினுள்ேள தண்டுகைளச்
ெசலுத்தனான். ௬ பன் கருபாசனத்ைத
பசும் ெபான்னால் ெசய்தான். அது 2 1/2
முழ நீளமும் 1 1/2 முழ அகலமும் உைடயதாக
இருந்தது. ௭ இரண்டு ேகருபீன்கைளச்
ெசய்வதற்குப் ெபசெலேயல் ெபான்ைனச்
சுத்தயால் அடித்து உருவைமத்தான்.
இந்தக் ேகருபீன்கைள கருபாசனத்தன்
இரண்டு ஓரத்தலும் ைவத்தான். ௮ ஒரு
ேகருபீைன கருபாசனத்தன் ஒரு ஓரத்தலும்,
மற்ெறாரு ேகருபீைன எத ர் ஓரத்தலும்
ைவத்தான். மூடிேயாடு இரண்டு
ேகருபீன் கைளயும் எதெரத ேர ஒன்றாக
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இைணத்தான். ௯ ேகருபீன்களின் ச றகுகள்
வானத்ைத ேநாக்க உயர்த்தப்பட்டிருந்தன.
ேகருபீன்கள் தங்கள் ச றகுகளால்
ெபட்டிைய மூடியருந்தன. கருபாசனத்தன்
ேமல் குனிந்த நைலயல் தூதர்கள்
ஒருவைரெயாருவர் ேநருக்கு ேநர்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

வேசஷேமைச
௧௦ பன் அவன் சீத்த ம் மரப் பலைகயலான

ேமைசையச் ெசய்தான். அம்ேமைச 2 முழ
நீளமும் 1 முழ அகலமும் 1 முழ உயரமும்
உள்ளதாக இருந்தது. ௧௧ அவன் ேமைசைய
பசும் ெபான்னினால் மூடினான். ேமைசையச்
சுற்றலும் ெபான் சட்டங்கைளஇைணத்தான்.
௧௨ பன் அவன் 3 அங்குல அகலமுள்ள
ஒரு சட்டத்ைத ேமைசையச் சுற்றலும்
இைணத்தான். அவன் சட்டத்தன் ேமல்
ெபான் தகட்ைட ைவத்தான். ௧௩ பன்
அவன் நான்கு ெபான் வைளயங்கைளச்
ெசய்து அவற்ைற ேமைசயன் நான்கு
கால்களுமுள்ள நான்கு மூைலகளிலும்
ைவத்தான். ௧௪ ேமைசயன் ேமற்பகுதையச்
சுற்றலும்உள்ள சட்டத்தனருேகஅவன்அந்த
வைளயங்கைள இைணத்தான். ேமைசையச்
சுமக்கும் தண்டுகைளத் தாங்குவதற்கு
அவ்வைளயங்கள் பயன்பட்டன. ௧௫ பன்
அவன் சீத்த ம் மரப்பலைகயால் ெசய்யப்பட்ட
ேமைசையச் சுமக்கும் தண்டுகைளச்
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ெசய்தான். தண்டுகைளச் சுத்த ெபான்னால்
மூடினான். ௧௬ பன் அவன் ேமைசயல்
பயன்படுத்தப்படுவதற்குரிய எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும் ெசய்தான். தட்டுகள்,
ேகாப்ைபகள், கரண்டிகள், கண்ணங்கள்,
பாத்த ரங்கள் ஆகயவற்ைறயும் அவன்
ெபான்னால் ெசய்தான். பானங்களின்
காணிக்ைககைள ஊற்றுவதற்குக்
கண்ணங்களும் பாத்த ரங்களும்
பயன்பட்டன.
குத்துவளக்குத்தண்டு
௧௭ ப றகு அவன் குத்துவளக்ைகச்

ெசய்தான். அவன் பசும் ெபான்ைன
அடித்து அதன் பீடத்ைதயும், தண்ைடயும்
ெசய்தான். பன் அவன் பூக்கள்,
ெமாட்டுகள்,இதழ்கள்ஆகயவற்ைறச்ெசய்து
எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக இைணத்தான்.
௧௮ குத்துவளக்குக்கு ஆறு கைளகள்
இருந்தன. மூன்று கைளகள் ஒரு புறத்தலும்
மூன்றுகைளகள்எத ர் புறத்தலும்இருந்தன.
௧௯ ஒவ்ெவாரு கைளயலும் மூன்று பூக்கள்
இருந்தன. அப்பூக்கள் ெமாட்டுகேளாடும்,
இதழ்கேளாடும் பூத்த வாதுைமப் பூக்கைளப்
ேபால ெசய்யப்பட்டன. ௨௦ குத்துவளக்கன்
தண்டில், ேமலும் நான்கு பூக்கள்
இருந்தன. அைவயும் ெமாட்டுகேளாடும்
இதழ்கேளாடும் பூத்த வாதுைமப் பூக்கைளப்
ேபால ெசய்யப்பட்டன. ௨௧ தண்டின்
இருபுறங்களிலுமிருந்து மூன்று கைளகள்
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வீதம் ஆறு கைளகள் இருந்தன. கைளகள்
தண்ேடாடுஇைணந்தமூன்றுஇடங்களுக்கும்
கீேழெமாட்டுகேளாடும்இதழ்கேளாடும்கூடிய
ஒவ்ெவாரு பூ இருந்தது. ௨௨ பூக்களும்
கைளகளும் ெகாண்ட ேவைலப்பாடுகள்
உைடய அந்தக் குத்துவளக்கு முழுவதும்
ெபான்னால் ஆனதாக இருந்தது. இந்தப்
ெபான் சுத்தயால் அடிக்கப்பட்டு ஒன்றாக
இைணக்கப்பட்டிருந்தது. ௨௩ இந்தக்
குத்துவளக்கற்கு ஏழு அகல்கைள அவன்
ெசய்தான். பன் அவன் த ரி கத்தரிக்கும்
கருவகைளயும், சாம்பல் கண்ணங்கைளயும்
ெபான்னால் ெசய்தான். ௨௪ குத்து
வளக்ைகயும் அதற்குத் ேதைவயான
ெபாருட்கைளயும் ெசய்வதற்கு அவன் 75
பவுண்டு எைடயுள்ள சுத்தமான ெபான்ைனப்
பயன்படுத்தனான்.

நறுமணப் ெபாருள்கைள எரிப்பதற்கான
பீடம்
௨௫ நறுமணப் ெபாருள்கைள

எரிக்கும்படியான பீடத்ைதயும் அவன்
ெசய்தான். சீத்த ம் மரத்தால் இைதச்
ெசய்தான். பீடம் சதுரவடிவமானது. அது
1 முழ நீளமும் 1 முழ அகலமும் 2 முழ
உயரமுமாக இருந்தது. நறுமணப் பீடத்தல்
நான்கு ெகாம்புகள் ஒவ்ெவாரு மூைலயலும்
ஒன்ெவான்றாக இருந்தன. இைவ நறுமணப்
பீடத்ேதாடு ஒன்றாக அடிக்கப்பட்டன.
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௨௬ நறுமணப் பீடத்தன் ேமல்புறம்,
பக்கங்கள், ெகாம்புகள் ஆகயவற்ைற அவன்
பசும்ெபான்னால் மூடினான். பன்பு அவன்
நறுமணப் பீடத்ைதச் சுற்றலும் ெபான்
சட்டத்ைத இைணத்தான். ௨௭ நறுமணப்
பீடத்த ற்கு இரண்டு ெபான் வைளயங்கள்
ெசய்தான். அதன் ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும்
ெபான் தகட்டிற்கு அடியல் ேசரும்படி
ெபான் வைளயங் கைளப் ெபாருத்தனான்.
நறுமணப்பீடத்ைதத்தூக்க ச்ெசல்லும்ேபாது,
தண்ைடக் ேகார்க்கும்படி இந்தத் தங்க
வைளயங்கள் இருந்தன. ௨௮ அவன் சீத்த ம்
மரத்தனாலான தண்டுகைளச் ெசய்து
அவற்ைறயும்ெபான்னால்மூடினான்.
௨௯ ப றகு அவன் பரிசுத்த அப ேஷக

எண்ெணையத் தயாரித்தான். அவன்
சுத்தமான நறுமணப் ெபாருைளயும்
தயாரித்தான். நறுமணத் த ரவயங்கைளத்
தயாரிக்கும் முைறய ேலேய இப்ெபாருட்கள்
அைனத்ைதயும்அவன்ெசய்தான்.

௩௮
பலிகைளஎரிக்கும் பீடம்
௧ பலிபீடத்ைத ெபசெலேயல் சீத்த ம்

மரத்தால் ெசய்தான். இப்பலிபீடம் பலிகைள
எரிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. அது
சதுரவடிவமானது. அது 5 முழ நீளமும் 5
முழ அகலமும் 3 முழ உயரமும் உைடயது.
௨அவன்பலிபீடத்தன் நான்குமூைலகளிலும்
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ஒவ்ெவாரு ெகாம்ைபச் ெசய்து
ைவத்தான். அவற்ைறப் பலிபீடத்ேதாடு
இைணத்து ஒன்றாக அடித்தான். பன்பு
பலிபீடத்ைத ெவண்கலத்தால் மூடினான்.
௩ பலிபீடத்தல் பயன்படுத்தப்படும்
எல்லா கருவகைளயும் ெவண்கலத்தால்
ெசய்தான். பாைனகள், கரண்டிகள்,
கண்ணங்கள், முள்கரண்டிகள், ெபரிய
ெகாப்பைரகைளயும் ெசய்தான். ௪ பன்னர்
பலிபீடத்த ற்காக ெவண்கலத்தாலான
வைலப் பன்னல் ேபான்ற ஒரு சல்லைடைய
உண்டாக்கனான். பலிபீடத்தன் அடித்தட்டில்
அந்தச் சல்லைடையப் ெபாருத்தனான்.
அது பலிபீடத்தன் நடுப்பகுதயல் (பாத
உயரத்தல்) ெபாருந்தயது. ௫ பன் அவன்
பத்தைள வைளயங்கைள ெசய்தான்.
பலிபீடத்ைதச் சுமக்கும் தண்டுகைளத்
தாங்குவதற்கு இவ்வைளயங்கள்
பயன்பட்டன. சல்லைடயன் நான்கு
மூைலகளிலும் அவன் அந்த வைளயங்கைள
ைவத்தான். ௬ பன் அவன் சீத்த ம்
மரத்தனால் தண்டுகைளச் ெசய்து அவற்ைற
ெவண்கலத்தால் மூடினான். ௭ பலிபீடத்தன்
பக்கங்களிலுள்ள வைளயங்களில்
தண்டுகைளச் ெசலுத்தனான். தண்டுகள்
பலிபீடத்ைதச் சுமப்பதற்குப் பயன்பட்டன.
பலிபீடத்தன் நான்கு பக்கங்கைளயும்
சீத்த ம் பலைககளினால் ெசய்தான். அது
ெவறுைமயான ெபட்டிையப் ேபான்றுஉள்ேள
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ஒன்றுமில்லாதருந்தது.
௮ அவன் ெவண்கலத்தாலான

ெதாட்டிகைளயும், அதன் பீடங்கைளயும்
ெசய்தான். ெபண்கள் ெகாடுத்த
ெவண்கல முகக் கண்ணாடிகைள அதற்குப்
பயன்படுத்தனான். இந்தப் ெபண்கேள
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் நுைழவாயலில்
தருப்பணியாற்ற வந்தனர்.
பரிசுத்த கூடாரத்ைதச் சுற்றயுள்ள

ப ரகாரம்
௯ பன்னர் முற்றத்ைதச் சுற்ற தைரச்

சீைலகள் எழுப்பனான். 100 முழ நீளமுள்ள
ெதாங்குதைரைய ெதற்குப் பக்கத்தல்
எழுப்பனான். ெமல்லிய துகலால்
அத்தைரகள் அைமந்தன. ௧௦ ெதற்குப்
பக்கத்துத் தைரகைள 20 தூண்கள்
தாங்கன. அவற்றற்கு 20 ெவண்கல
பீடங்கள் அைமந்தன. தூண்களுக்கான
ெகாக்க கைளயும் தைரச் சீைலத்
தண்டுகைளயும் ெவள்ளியால் ெசய்தான்.
௧௧ ப ரகாரத்தன் வடக்குப்புறத்தல் 100 முழ
நீளமான தைரச் சுவர் அைமந்தது. 20
ெவண்கலப் பீடங்கள் உள்ள 20 தூண்கள்
இருந்தன. தூண்களின் ெகாக்க களும்,
தைரப் பூண்களும் ெவள்ளியால்
ெசய்யப்பட்டன.
௧௨ ெவளிப்ப ரகாரத்தன் ேமற்குப்

பக்கத்தல் 50முழநீளமானெதாங்குதைரைய
அைமத்தான். அந்த 10 தூண்களுக்கும்,
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10 பீடங்கள் இருந்தன. தூண்களின்
ெகாக்க கைளயும் தைரப் பூண்கைளயும்
ெவள்ளியால்அைமத்தான்.
௧௩ ெவளிப் ப ரகாரத்தன்

கழக்குப்புறத்தலிருந்து ெதாங்குதைர
50 முழ அகலம்Ԕஉைடயதாக இருந்தது.
ப ரகாரத்தன் நுைழவாயல் இப்பக்கத்தல்
இருந்தது. ௧௪ நுைழவாயலின் ஒரு
பக்கத்தல் ெதாங்கு தைர 15 முழ நீள
முைடயதாகவும் மூன்று பீடங்களின்ேமல்
நன்றமூன்றுதூண்கைளக்ெகாண்டதாகவும்
இருந்தது. ௧௫ நுைழ வாயலின்
மறுபுறத்தலுள்ள ெதாங்கு தைரகள்
15 முழ நீளமுைடயதாக இருந்தது.
அந்தப் பக்கத்தல் மூன்று தூண்களும்
அவற்ற க்கு மூன்று பீடங்களும் அைமத்தனர்.
௧௬ ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலும் அைமந்த
ெதாங்கு தைரகள் ெமல்லிய துகலால்
ெசய்யப்பட்டன. ௧௭ தூண்களின் பீடங்கள்
ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
ெகாக்க களும், தைரப்பூண்களும்,
ெவள்ளியால் ெசய்யப்பட்டன. தூண்களின்
ேமற்பகுத களும் ெவள்ளியால் மூடப்பட்டன.
ப ரகாரத்தன் தூண்களில் ெவள்ளியாலான
தைரப்பூண்கள்இருந்தன.
௧௮ ப ரகார நுைழவாயலின்

ெதாங்குதைரகள் ெமல்லிய துகலாலும்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு
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நூல்களாலும் ெநய்யப்பட்டன. அவற்றல் பல
ச த்த ரங்களும் வடிவைமக்கப்பட்டிருந்தன.
தைரயானது 20 முழ நீளமும் 5 முழ
உயரமும் உைடயதாக இருந்தது. அைவ
ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலும் அைமந்த ெதாங்கு
தைரகளின் உயரம் ெகாண்டிருந்தன.
௧௯ ெதாங்குதைரைய நான்கு தூண்களும்,
ெவண்கலபீடங்களும்தாங்கன. தூண்களின்
ெகாக்க கள் ெவள்ளியால் ஆனைவ
ஆகும். தூண்களின் ேமற்பகுத களும்
ெவள்ளியால் மூடப்பட்டன. தைரப்
பூண்களும் ெவள்ளியாலாயன. ௨௦பரிசுத்தக்
கூடாரத்த ற்கும், ெவளிப்ப ரகாரத்தன்
தைரகளுக்கும் ேதைவயான கூடார
ஆணிகள்ெவண்கலத்தால்ெசய்யப்பட்டன.
௨௧ உடன்படிக்ைகயன் கூடாரமாக ய

பரிசுத்த கூடாரத்த ற்குத் ேதைவப்பட்ட
ெபாருட்கைள எல்லாம் ேலவ குடும்பத்தார்
எழுத ைவத்துக்ெகாள்ளும்படியாக ேமாேச
கட்டைளய ட்டான். பட்டியைலத் தயாரிக்கும்
ெபாறுப்ைப ஆேரானின் மகனாகய
இத்தாமார் ஏற்றுக்ெகாண்டான்.
௨௨ ேமாேசக்கு கர்த்தர் வ த த்த எல்லாக்

கட்டைளகைளயும் யூதாவன் ேகாத்த ரத்தன்
வழிேய வந்த ஊரின் மகனாகய ஊரியன்
மகன் ெபசெலேயல் நைறேவற்றனான்.
௨௩ தாண் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த
அக சாமாகன் மகனான அேகாலியாப்
அவேனாடு ஒத்துைழத்தான். அேகாலியாப்
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மிகச் ச றந்த ச த்தைர ைகேவைலயாளும்,
ெநசவல் ந புணனும் ஆவான். ெமல்லிய
துகைல ெநய்வதலும், இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூைல ெநய்வதலும்
அவன் தைலசறந்தவனாக இருந்தான்.
௨௪ கர்த்தரின் பரிசுத்த இடத்த ற்கு 2 டன்கள்
எைடக்கு ேமற்பட்ட ெபான் காணிக்ைகயாக
அளிக்கப்பட்டது. (அதகாரப் பூர்வமானஅளவு
எைடயன்படிஅதுஎைடய டப்பட்டது.)
௨௫ எண்ணிக்ைக எடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள்

அைனவரும் 3 3/4 டன்கள் ெவள்ளி
ெகாடுத்தனர். (இதுவும் அதகாரப்பூர்வமான
அளவன் தராச ல் நறுக்கப்பட்டது)
௨௬இருபதும் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுமுைடய
ஆண்கள் எண்ணப்பட்டனர். 6,03,550
ஆண்கள் இருந்தனர். ஒவ்ெவாருவனும் 1
ெபக்கா ெவள்ளிைய வரியாக அளித்தான்.
(அதகாரப்பூர்வமான அளவன்படி 1
ெபக்கா என்பது 1/2 ேசக்கல் எைட
அளவாகும்.) ௨௭ கர்த்தரின் பரிசுத்த
இடத்தன் ெதாங்கு தைரகளுக்கும் 100
பீடங்கைள உண்டாக்குவதற்கு அந்த 3 3/4
டன்கள் ெவள்ளிையப் பயன்படுத்தனார்கள்.
ஒவ்ெவாரு பீடத்த ற்கும் சுமார் 75 பவுண்டு
ெவள்ளி வீதம் உபேயாகப்படுத்தப்பட்டது.
௨௮ மீதமுள்ள 50 பவுண்டு ெவள்ளியால்
ெகாக்க கைளயும், தைரப்பூண்கைளயும்,
தூண்களின்ெவள்ளிப்பூச்ைசயும்ெசய்தனர்.
௨௯ கர்த்தருக்கு 26 1/2 டன்களுக்கும்
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அதகமான ெவண்கலம் தரப்பட்டது.
௩௦ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழவாயலின்
பீடங்கைளச் ெசய்வதற்கு அது பயன்பட்டது.
பீடத்ைதயும், சல்லைடையயும் ெசய்வதற்கும்
ெவண்கலத்ைதப் பயன்படுத்தனர்.
பலிபீடத்தன் எல்லாக் கருவகைளயும்,
பாத்த ரங்கைளயும் ெசய்வதற்கு
ெவண்கலம் பயன்படுத்தப்பட்டது.
௩௧ ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலுமுள்ள
ெதாங்கு தைரகளின் பீடங்கைளயும்,
நுைழவாயலில் உள்ள ெதாங்கு
தைரகளின் பீடங்கைளயும் அைமப்பதற்கு
ெவண்கலம் பயன்படுத்தப்பட்டது.
ெவண்கலத்தால் பரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்கும்,
ெவளிப்ப ரகாரத்தன் ெதாங்கு
தைரகளுக்கும் ேதைவயான கூடார
ஆணிகைளச்ெசய்தனர்.

௩௯
ஆசாரியர்களுக்கானவ ேசஷஆைடகள்
௧ கர்த்தரின் பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு

வரும்ேபாது ஆசாரியர் அணிய ேவண்டிய
வ ேசஷ ஆைடகைள ெநய்வதற்கு இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற நூைல ச த்த ர
ேவைலயாட்கள் பயன்படுத்தனார்கள்.
கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி
அவர்கள் ஆேரானுக்கு வ ேசஷஆைடகைளத்
தயாரித்தனர்.
ஏேபாத்
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௨ ெபான் ஜரிைக, ெமல்லிய துகல், இள
நீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற நூல்
ஆகயவற்றால் ஏேபாத்ைதச் ெசய்தார்கள்.
௩ (அவர்கள் ெபான்ைன ெமல்லிய நாடாவாக
அடித்து ெபான்ஜரிைககைளெவட்டினார்கள்.
இந்தப் ெபான் ஜரிைகைய இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூலிலும், ெமல்லிய
துகலுடனும் ேசர்த்து ெநய்தார்கள். இது
சறந்த ச த்த ரக்காரனின் ைகேவைலயாக
இருந்தது). ௪ அவர்கள் ஏேபாத்தன்
ேதாள் பட்ைடகைளச் ெசய்தார்கள்.
ஏேபாத்தன் இரண்டு மூைலகளிலும் அந்தத்
ேதாள் பட்ைடகைள இைணத்தார்கள்.
௫ அவர்கள் கச்ைசைய ஏேபாத்ேதாடு
இைணத்தார்கள். ஏேபாத்ைதப் ேபாலேவ
இதுவும் ெசய்யப்பட்டது. அவர்கள் ெபான்
ஜரிைக, ெமல்லிய துகல், இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூல் ஆகயவற்ைறப்
பயன்படுத்த , கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்தார்கள்.

௬ைகேவைலக்காரர் ஏேபாத்துக்கு இரண்டு
ேகாேமதகக் கற்கைள தங்கச்சட்டத்தல்
பத த்தனர். அக்கற்களின்மீது இஸ்ரேவலின்
பன்னிரண்டு மகன்களின் ெபயர்கைளப்
பத த்தனர். ௭ பன் அவர்கள் அதைன
ஏேபாத்தன் ேதாள்பட்ைடகேளாடு
இைணத்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ேதவன் நைனவு கூருவதற்காக இந்தக்
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கற்கள் பயன்பட்டன. ேமாேசக்கு கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேயஇைதச்ெசய்தனர்.

நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம்
௮ பன் அவர்கள் நயாயத்தீர்ப்பு

மார்ப்பதக்கத்ைத ெசய்தனர். ஏேபாத்ைதச்
ெசய்தது ேபாலேவ, இதுவும் ைகத்ேதர்ந்த
ச த்த ர ேவைலயாக இருந்தது. அது
ெபான் ஜரிைக, ெமல்லிய துகல்,
இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற
நூலால் ெநய்யப்பட்டன. ௯ நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்ைத இரண்டாக மடித்து
சதுரவடிவல் அைமத்தனர். இது 9 அங்குல
நீளமும் 9 அங்குல அகலமும் உைடயதாக
இருந்தது. ௧௦ ச த்த ரேவைலயாட்கள்
நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தல் 4 வரிைச
வைலயுயர்ந்த கற்கைளப் பத த்தனர். முதல்
வரிைசயல் பத்மராகமும், புஷ்பராகமும்,
மாணிக்கமும் இருந்தன. ௧௧ இரண்டாம்
வரிைசயல் மரகதமும், இந்த ர நீலக் கல்லும்,
வச்ச ரமும் காணப்பட்டன. ௧௨ மூன்றாம்
வரிைசயல் ெகம்பும், ைவடூரியமும்,
சுகந்தயும் இருந்தன. ௧௩ நாலாம்
வரிைசயல் படிகப் பச்ைசயும், ேகாேமதகமும்,
யஸ்பயும் காணப்பட்டன. இந்தக் கற்கள்
அைனத்தும் ெபான்னில் பூட்டப்பட்டிருந்தது.
௧௪ நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தல்
இஸ்ரேவலின் (யாக்ேகாபன்) ஒவ்ெவாரு
மகனுக்கும் ஒவ்ெவாரு கல் வீதம்
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பன்னிரண்டு கற்கள் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு
கல்லிலும் முத்தைரையப் ேபான்று
இஸ்ரேவலின் மகன்கள் ஒவ்ெவாருவரின்
ெபயரும்ெபாற க்கபட்டிருந்தது.
௧௫ நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்த ற்காக

ச த்த ர ேவைலக்காரர் பசும்ெபான்னால்
இரண்டு சங்கலிகைளச் ெசய்தார்கள்.
அச்சங்கலிகள் கயறுகைளப் ேபால்
பன்னப்பட்டிருந்தன. ௧௬ ச த்த ர
ேவைலக்காரர் இரண்டு ெபான்
வைளயங்கைளச் ெசய்து, அவற்ைற
நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன்
இரண்டு மூைலகளிலும் இைணத்தனர்.
ேதாள்பட்ைடகளுக்கு பூட்டும்படி இரண்டு
ெபான் வைளயங்கைளச் ெசய்தனர்.
௧௭ அவர்கள் ெபான் சங்கலிகைள
நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன்
மூைலகளிலிருந்த வைளயங்களில்
இைணத்தனர். ௧௮ ேதாள்பட்ைடகளின்
ெபான்வைளயங்களில் ெபான்
சங்கலிகளின் மறுமுைனகைள
இைணத்தனர். இவற்ைற அவர்கள்
ஏேபாத்தன் முன்புறத்தல் ேசர்த்தனர்.
௧௯ பன்பு அவர்கள் ேமலும் இரண்டு
ெபான் வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற
நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன் மற்ற
இரண்டு மூைலகளிலும் ைதத்தனர்.
ஏேபாத்ைத அடுத்து நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தன் உட்புறத்தல் இது
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இருந்தது. ௨௦ ஏேபாத்தன் முன்புறத்தல்
ேதாள்பட்ைடகளின் கீேழ இரண்டு ெபான்
வைளயங்கைள ைதத்தனர். கச்ைசக்கு
ேமேல ஏேபாத்தன் இைணப்புக்கருேக
இவ்வைளயங்கள் இருந்தன. ௨௧ பன்
அவர்கள் நீல ந ற நாடாைவயும்,
நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன்
வைளயங்கைளயும் ஏேபாத்தன்
வைளயங்கேளாடு கட்டினார்கள்.
இவ்வதமாக நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம்
கச்ைசக்குஅருகல்ஏேபாத்துக்குஇைணயாக
இருக்கும்படி இழுத்துக் கட்டப்பட்டது. கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடி அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்தனர்.

ஆசாரியர்களுக்கானபறஆைடகள்
௨௨ பன் அவர்கள் ஏேபாத்த ற்காக ஒரு

அங்கைய ெநய்தனர். இளநீல துணியால்
அைதச் ெசய்தார்கள். அது சறந்த
ச த்த ரத் ைதயல்காரனால் ெநய்யப்பட்டது.
௨௩ அங்கயன் மத்தயல் ஒரு துைளைய
அவர்கள் உண்டு பண்ணி, அந்தத்
துவாரத்தன் வளிம்ைபச் சுற்றலும் ஒரு
துண்டுத் துணிையத் ைதத்தனர். துவாரம்
க ழிந்து ேபாகாதபடிஅதுபாதுகாத்தது.
௨௪ பன் அவர்கள் ெமல்லிய துகல்,

இளநீலம், இரத் தாம்பரம், சவப்பு ந ற
நூைலக் ெகாண்டு துணியாலான மாதுளம்
பழங்கைள உண்டாக்கனார்கள். அங்கயன்
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கீழ்த்ெதாங்கலில்இந்தமாதுளம்பழங்கைளத்
ைதத்தனர். ௨௫ பன்பு பசும் ெபான்னால்
மணிகைள உண்டாக்கனார்கள். அவற்ைற
அங்கயன் கீழ்த்ெதாங்கலில் மாதுளம்
பழங்களுக்கு இைடேய ெதாங்கவ ட்டனர்.
௨௬அங்கயன் கீழ்த் ெதாங்கைலச் சுற்றலும்
மாதுளம் பழங்களும், ெபான்மணிகளும்
இருந்தன. மாதுளம் பழங்களுக்கு இைடயல்
ஒரு ெபான்மணி இருந்தது. ேமாேசக்குக்
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய, கர்த்தருக்கு
பணிவைட ெசய்யும்ேபாது ஆசாரியன்
அணியும்அங்கயாகஇதுஇருந்தது.
௨௭ஆேரானுக்கும் அவனது மகன்களுக்கும்

சட்ைடகைள ைகேவைலக்காரர்
ெநய்தனர். இைவ ெமல்லிய துகலால்
ெநய்யப்பட்டன. ௨௮ெமல்லியதுகலிலிருந்து
ைக ேவைலயாட்கள் ஒவ்ெவாரு
தைலப்பாைகையயும் ெநய்தனர். உள்
ஆைடகைளயும் ெநற்ற ப்பட்ைடகைளயும்
ெமல்லியதுகலிலிருந்துெசய்தார்கள்.
௨௯ ெமல்லிய துகல், இளநீலம்,

இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற நூலிலிருந்து
கச்ைசையச் ெசய்தனர். ஆைடயல்
ச த்த ர ேவைலப்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டன.
ேமாேசக்குக் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
இைவஅைனத்தும்ைதக்கப்பட்டன.
௩௦ பன் பரிசுத்தக் க ரீடத்த ற்குரிய

ெநற்ற ப்பட்ைடையத் தயாரித்தனர். சுத்தப்
ெபான்னால் அைதச் ெசய்தனர். அந்தப்
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ெபான் தகட்டில் “கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம்”
என்றவார்த்ைதகைளப்பத த்தனர். ௩௧ெபான்
பட்ைடைய நீல நாடாவல் இைணத்தனர்.
ேமாேசக்குக் கர்த்தர் இட்ட கட்டைளப்படிேய
இந்த நீல நாடாைவ தைலப்பாைகேயாடு
இைணத்தனர்.

ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதப்
பார்ைவயடுதல்
௩௨ இவ்வாறு பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்

(அதாவது ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன்) எல்லா
ேவைலகளும் ெசய்து முடிக்கப்பட்டன.
கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒவ்ெவான்ைறயும்
ெசய்தனர். ௩௩ பன் அவர்கள் ேமாேசக்குப்
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும், அதலுள்ள
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் காட்டினார்கள்.
வைளயங்கள், சட்டங்கள், தாழ்ப்பாள்கள்,
தூண்கள், பீடங்கள் ஆகயவற்ைற
அவனுக்குக் காட்டினார்கள். ௩௪ சவப்புச்
சாயம் ேதாய்த்த ஆட்டுக்கடாவன் ேதாலால்
கூடாரம் மூடப்பட்டிருந்தைதக் காட்டினார்கள்.
அதன் கீழ் பதனிடப்பட்ட ெமல்லிய
ேதாலாலாகய மூடிையயும் காட்டினார்கள்.
மகா பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் நுைழவாயைல
மூடிய தைரச் சீைலயயும் அவர்கள்
அவனுக்குக்காட்டினார்கள்.
௩௫ அவர்கள் ேமாேசக்கு உடன்படிக்ைகப்

ெபட்டிையக் காட்டினார்கள். ெபட்டிையச்
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சுமக்கும் தண்டுகைளயும், ெபட்டியன்
மூடிையயும் காண்பத்தனர். ௩௬ ேமைசைய
அதனுடன்ேசர்ந்த ெபாருட்கேளாடும்,வேசஷ
ெராட்டிேயாடும் காட்டினார்கள். ௩௭ அவர்கள்
அவனுக்குப் பசும் ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட
குத்துவளக்குத் தண்ைடயும் அதன்
அகல்கைளயும் காட்டினார்கள். அகலுக்குப்
பயன்படுத்தேவண்டிய எண்ெணையயும்
ப ற ெபாருட்கைளயும் காண்பத்தனர்.
௩௮ ெபான் நறுமணப்பீடம், அப ேஷக
எண்ெணய், நறுமணப்ெபாருள், கூடாரத்ைத
மூடிய ெதாங்குதைர ஆகயவற்ைறயும்
அவர்கள் ேமாேசக்குக் காட்டினார்கள்.
௩௯ ெவண்கல பலிபீடத்ைதயும்,
ெவண்கல சல்லைடையயும் அவனுக்குக்
காட்டினார்கள். பலிபீடத்ைதச் சுமக்கும்
தண்டுகைளயும் காட்டினார்கள். பலிபீடத்தன்
ெபாருட்கைளயும் காண்பத்தனர்.
ெவண்கலத் ெதாட்டிையயும் அதன்
பீடத்ைதயும்அவனுக்குக்காட்டினார்கள்.
௪௦ பன்பு தூண்கேளாடும் அவற்றன்

பீடங்கேளாடும் கூடிய ெவளிப்ப ரகாரத்ைதச்
சுற்றலும் காணப்பட்ட ெதாங்கு தைரகைள
அவர்கள் ேமாேசக்குக் காட்டினார்கள்.
ப ரகாரத்தன் நுைழ வாயலில் இருந்த
தைரையக் காண்பத்தனர். கயறுகைளயும்,
கூடார ஆணிகைளயும் காட்டினார்கள்.
பரிசுத்த கூடாரத்தன் அதாவது ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
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அவர்கள்அவனுக்குக்காட்டினார்கள்.
௪௧ பரிசுத்த ப ரகாரங்களில் பணிவைட

ெசய்யும் ஆசாரியர்களுக்கான ஆைடகைள
அவர்கள் ேமாேசக்குக் காட்டினார்கள்.
ஆசாரியனான ஆேரானுக்கும், அவனது
மகன்களுக்கும் ைதக்கப்பட்ட வ ேசஷ
ஆைடகைளக் காட்டினார்கள். அவர்கள்
ஆசாரியர்களாகப் பணிவைட ெசய்யும்ேபாது
அணிய ேவண்டியஆைடகள்இைவயாகும்.
௪௨கர்த்தர்ேமாேசக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேய

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இந்த ேவைலகைள
எல்லாம் ெசய்தருந்தனர். ௪௩ ேமாேச எல்லா
ேவைலகைளயும் கூர்ந்து கவனித்தான்.
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய எல்லா
ேவைலகளும் நைறேவற்றப்பட்டைதக்
கண்டான். எனேவ ேமாேச அவர்கைள
ஆசீர்வத த்தான்.

௪௦
ேமாேச பரிசுத்தகூடாரத்ைதநறுவுதல்
௧ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

௨ “முதல் மாதத்தன் முதல் நாளில்
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத, அதாவது ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்ைத எழுப்பு. ௩ பரிசுத்தக் கூடாரத்தல்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவத்துப்
ெபட்டிையத் தைரயால் மூடு. ௪ ப றகு
ேமைசையஉள்ேளெகாண்டுவா. ேமைசயன்
ேமல் ைவக்க ேவண்டிய ெபாருட்கைள ைவ.
பன்பு கூடாரத்தல் குத்து வளக்குத் தண்ைட
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ைவ. சரியான இடங்களில் குத்து வளக்கன்
அகல்கைள ைவ. ௫ கூடாரத்தல் நறுமணப்
ெபாருட்களின் காணிக்ைகையப் பைடக்க
ெபான்னாலான நறுமணப் பீடத்ைத ைவ.
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் முன்புறத்தல்
நறுமணப்பீடத்ைதைவ. அதன்பன்பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் நுைழ வாயலில் தைரகைள
இடு.
௬ “பரிசுத்தக் கூடாரத்தன், அதாவது

ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழவாயலின்
முன்பு தகனபலிக்கான பலிபீடத்ைத
ைவ. ௭ ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்கும்,
பலிபீடத்த ற்கும் இைடேய ெதாட்டிைய ைவ.
ெதாட்டியல் தண்ணீர்ஊற்ற ைவ. ௮ெவளிப்
ப ரகாரத்ைதச்சுற்றலும்தைரச் சீைலகைளத்
ெதாங்கவடு. ப ரகாரத்தன் நுைழவாயல்
தைரையஅதன்ஸ்தானத்தல்ெதாங்கவடு.
௯ “பன்பு அப ேஷக எண்ெணைய எடுத்து

பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும் அதலுள்ள
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் அப ேஷகம்
ெசய். எண்ெணைய இப்ெபாருட்களின்
ேமல் ஊற்றும்ேபாது அைவ பரிசுத்தமாகும்.
௧௦ தகனபலிக்கான பலிபீடத்ைதயும்
அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் அப ேஷகம்
ெசய்து, பலிபீடத்ைத பரிசுத்தமாக்கு. அது
மிகவும் பரிசுத்தமானதாகும். ௧௧ பன்
ெதாட்டிையயும், அதன் அடித்தளத்ைதயும்
அப ேஷகம் ெசய். அப்ெபாருட்கள்
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பரிசுத்தமாவதற்குஇவ்வாறுெசய்.
௧௨ “ஆேராைனயும்,அவனதுமகன்கைளயும்

ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழவாயலுக்கு
அைழத்து வா. அவர்கைளத் தண்ணீரால்
கழுவு. ௧௩ ப றகு ஆேரானுக்கு வ ேசஷ
ஆைடகைள உடுத்த எண்ெணயால்
அப ேஷகம் ெசய்து அவைனப்
பரிசுத்தப்படுத்து. அப்ேபாது அவன்
ஆசாரியனாகப் பணியாற்ற முடியும். ௧௪ பன்
அவனது மகன்களுக்கும் ஆைடகைள அணி
வத்துவடு. ௧௫ அவர்களது தந்ைதக்கு
ெசய்தபடிேய அவர்கள் ேமலும் எண்ெணைய
ஊற்ற அவர்கைளயும் பரிசுத்தப்படுத்து.
அப்ேபாது அவர்களும் ஆசாரியப் பணிவைட
ெசய்யமுடியும். அவர்கள்ேமல் அப ேஷக
எண்ெணைய ஊற்றும்ேபாது, அவர்கள்
ஆசாரியர் ஆவார்கள். வரும் காலங்களில்
எல்லாம் அவர்கள் குடும்பத்தனர்
ஆசாரியர்களாகேவ இருப்பார்கள்” என்றார்.
௧௬ ேமாேச கர்த்தர் கூறயபடிெயல்லாம்
ெசய்தான்.
௧௭ எனேவ, ஏற்ற காலத்தல் பரிசுத்தக்

கூடாரம் எழுப்பப்பட்டது. எக ப்ைதவ ட்டுப்
புறப்பட்ட இரண்டாம் வருடத்தன் முதல்
மாதம் முதல் ேததயன்று ௧௮ கர்த்தர்
கூறயபடிேய ேமாேச பரிசுத்த கூடாரத்ைத
நறுவனான். முதலில்பீடங்கைளைவத்தான்.
ப றகு பீடங்களின்மீது சட்டங்கைள
ெபாருத்தனான். பன்பு தாழ்ப்பாள்கைள
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ைவத்து, தூண்கைள நறுவனான். ௧௯அதன்
பறகு ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு
ேமல் ெவளிக் கூடாரத்ைத அைமத்தான்.
ப றகு பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ேமல் மூடிைய
அைமத்தான். கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
இவற்ைறெயல்லாம்ெசய்தான்.

௨௦ ேமாேச உடன்படிக்ைகைய எடுத்து
அைத பரிசுத்தப் ெபட்டியல் ைவத்தான்.
ேமாேச ெபட்டியன்மீது தண்டுகைள ைவத்து
ெபட்டியன் மூடிைய ெபாருத்தனான்.
௨௧ பன்பு ேமாேச பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
பரிசுத்தக் கூடாரத்தல் ைவத்தான். அைதப்
பாதுகாப்பதற்காக ெதாங்கு தைரைய
அதற்குரிய இடத்தல் ெதாங்கவ ட்டான்.
இவ்வாறுஅவன் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
ெதாங்கு தைரகளுக்குப் பன்ேன உடன்
படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவத்து பாதுகாத்தான்.
௨௨ ப றகு ேமாேச ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல்
ேமைசைய ைவத்தான். அைதக் கூடாரத்தன்
வடக்குத் தைசயல் இருந்த பரிசுத்தக்
கூடாரத்தல் தைரகளுக்கு முன்ேன ைவத்
தான். ௨௩ ப றகு கர்த்தருக்கு முன்ேன ேமைச
யன்மீது பரிசுத்த அப்பத்ைத ைவத்தான்.
கர்த்தர் ெசான்னபடிேய அவன் இைதச்
ெசய்தான். ௨௪ ப றகு ேமாேச ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தல் குத்துவளக்குத் தண்ைட
ைவத்தான். கூடாரத்தன் ெதற்குப் பகுதயல்
ேமைசக்கு எத ராக அதைன ைவத்தான்.
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௨௫ அதன் பன் ேமாேச கர்த்தருக்கு முன்
இருந்த வளக்குத் தண்டில் அகல்கைள
ைவத்தான். கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
இைதச்ெசய்தான்.
௨௬ பன்பு ேமாேச ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல்

ெபான் நறுமணப்பீடத்ைத தைரக்கு
முன்னால் நறுவனான். ௨௭ பன்
நறுமணப் பீடத்தல் சுகந்தவாசைனயுள்ள
நறுமணப் ெபாருள்கைள எரித்தான்.
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய அவன்
இதைனயும் ெசய்தான். ௨௮ ப றகு ேமாேச
பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் நுைழவாயலில்
ெதாங்குதைரையெதாங்கவ ட்டான்.
௨௯ பரிசுத்தக் கூடாரம், அதாவது

ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழ வாயலில்
தகன பலிக்கான பலி பீடத்ைத ேமாேச
ைவத்தான். பன் ேமாேசஅந்தப் பலிபீடத்தன்
ேமல் ஒரு தகன பலிையச் ெசலுத்தனான்.
தானிய காணிக்ைககைளயும் கர்த்தருக்குச்
ெசலுத்தனான். கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
அவன்இக்காரியங்கைளச்ெசய்தான்.
௩௦ பன்பு ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்கும்,

பலி பீடத்த ற்கும் மத்தயல் ேமாேச
ெதாட்டிைய ைவத்தான். கழுவுவதற்கான
தண்ணீைரேமாேச,ெதாட்டியல்ந ரப்பனான்.
௩௧ ேமாேச, ஆேரான், ஆேரானின்
மகன்கள் ஆக ேயார் தங்கள் ைககைளயும்,
கால்கைளயும் கழுவுவதற்கு இந்தத்
ெதாட்டிையப் பயன்படுத்தனார்கள்.
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௩௨ அவர்கள் ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல்
நுைழயும்ேபாெதல்லாம் தங்கைளக்
கழுவக்ெகாண்டனர். பலிபீடத்தன் அருேக
ெசல்லும்ேபாெதல்லாம் அவர்கள் தங்கள்
ைக, கால்கைளக் கழுவக்ெகாண்டனர்.
ேமாேசக்குக் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
அவர்கள்இக்காரியங்கைளச்ெசய்தார்கள்.
௩௩ பன்பு ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்

ெவளிப் ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலும்
தைரகைளத் ெதாங்கவ ட்டான். ேமாேச பலி
பீடத்ைத ெவளிப்ப ரகாரத்தல் ைவத்தான்.
ெவளிப்ப ரகாரத்தன்நுைழவாயலில்தைரச்
சீைலகைளத் ெதாங்கவ ட்டான். கர்த்தர்
ெசய்யுமாறு கூறய எல்லா ேவைலகைளயும்
ேமாேச ெசய்துமுடித்தான்.

கர்த்தரின்மகைம
௩௪ அப்ேபாது ஆசாரிப்புக் கூடாரத்ைத

ேமகம் வந்து மைறத்துக்ெகாண்டது.
கர்த்தரின் மகைம பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
ந ரப்ப யது. ௩௫ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
ேமாேச ெசல்ல முடியவல்ைல. ஏெனனில்,
ேமகம் அதன் மீது மூடியருந்தது. ேமலும்
கர்த்தரின் மகைம பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
ந ரப்ப யருந்தது.
௩௬ இந்த ேமகேம ஜனங்கள் புறப்பட

ேவண்டிய ேநரத்ைத உணர்த்த வந்தது.
பரிசுத்தக்கூடாரத்தலிருந்து ேமகம் எழும்பய
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ேபாது, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பயணத்ைதத்
ெதாடங்கனார்கள்.
௩௭ ஆனால் பரிசுத்தக் கூடாரத்தல் ேமகம்

மூடியருந்த ேபாது ஜனங்கள் பயணத்ைதத்
ெதாடர முயலவல்ைல. ேமகம் களம்பும்
வைரயலும் அவர்கள் அவ்வ டத்த ேலேய
தங்கனார்கள். ௩௮ எனேவ பகலில்
கர்த்தரின் ேமகம் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
மீது இருந்தது. இரவல் ேமகத்தல் ெநருப்பு
காணப்பட்டது. எனேவஇஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ப ரயாணத்தன் ேபாெதல்லாம் ேமகத்ைதப்
பார்க்கமுடிந்தது.
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