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ஆதயாகமம்
௧ துவக்கத்தல் ேதவன் வானத்ைதயும்

பூமிையயும் பைடத்தார். ௨ பூமியானது
ெவறுைமயாக இருந்தது; தண்ணீரின்ேமல்
இருள் சூழ்ந்தருந்தது. ேதவ ஆவயானவர்
அந்தத் தண்ணீரின்ேமல் அைச
வாடிக்ெகாண்டிருந்தார்.

முதல்நாள்-ெவளிச்சம்
௩ அப்ெபாழுது ேதவன், “ெவளிச்சம்

உண்டாகட்டும்” என்றார். ெவளிச்சம்
உண்டாயற்று. ௪ ேதவன் ெவளிச்சத்ைதப்
பார்த்தார். அது நல்லெதன்று
அறந்துெகாண்டார். ப றகு ேதவன்
ெவளிச்சத்ைதயும் இருைளயும்
ெவவ்ேவறாகப் ப ரித்தார். ௫ ேதவன்
ெவளிச்சத்துக்குப் “பகல்” என்று ெபயரிட்டார்.
அவர்இருளுக்கு “இரவு” என்றுெபயரிட்டார்.
மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இதுேவ

முதல்நாளாய ற்று.

இரண்டாம் நாள்-வானம்
௬ ப றகு ேதவன், “இரண்டு பாகமாக

தண்ணீர்ப் பகுத ப ரிந்து ஆகாய வ ரிவு
உண்டாகக்கடவது!” என்றார். ௭ ேதவன்
காற்றன் வ ரிைவ உருவாக்க , தண்ணீைரத்
தனியாகப் ப ரித்தார். தண்ணீரில் ஒரு பகுத
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காற்ற ற்கு ேமேலயும், மறுபகுத காற்ற ற்குக்
கீேழயும் ஆனது. ௮ ேதவன் காற்றன்
வ ரிவுக்கு “வானம்” என்று ெபயரிட்டார்.
மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இது
இரண்டாம் நாள்ஆகும்.

மூன்றாம் நாள்-வறண்ட நலமும்
ெசடிெகாடிகளும்
௯ ப றகு ேதவன், “வானத்தன் கீேழ உள்ள

தண்ணீெரல்லாம் ஓரிடத்தல் ேசர்வதாக,
அதனால் காய்ந்த நலம் உண்டாகட்டும்”
என்று ெசான்னார். அதுஅவ்வாேறஆயற்று.
௧௦ ேதவன் அந்த காய்ந்த நலத்துக்கு
“பூமி” என்று ெபயரிட்டார். ஒன்று ேசர்ந்த
தண்ணீருக்கு ேதவன் “கடல்” என்று
ெபயரிட்டார். ேதவன் இது நல்லது என்று
கண்டார்.
௧௧ ப றகு ேதவன், “பூமியல் புல்லும்

வைதகைளத் தரும் ெசடிகளும் கனிதருக ற
மரங்களும் உருவாகட்டும். கனிமரங்கள்
வைதகைள உைடய கனிகைள
உருவாக்கட்டும். ஒவ்ெவாரு ெசடிெகாடிகளும்
தங்கள் இனத்ைத உண்டாக்கக்கடவது.
இைவ பூமிய ேல வளரட்டும்” என்று
ெசான்னார். அவ்வாேற ஆயற்று. ௧௨ பூமி
புல்ைலயும் தானியங்கைளக் ெகாடுக்கும்
ெசடிகைளயும் முைளப்ப த்தது. பூமி
வைதகைளக்ெகாண்ட பழங்கைளக்
ெகாடுக்கும் மரங்கைள முைளப்ப த்தது.
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ஒவ்ெவாரு ெசடியும் தனக்ேகயுரிய இனத்ைத
உருவாக்கயது. ேதவன் இது நல்லெதன்று
கண்டார்.
௧௩ மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இது

மூன்றாம் நாளாய ற்று.

நான்காவது நாள்-சூரியன், சந்த ரன்,
நட்சத்த ரங்கள்
௧௪ ப றகு ேதவன், “வானத்தல் ெவளிச்சம்

உண்டாகட்டும், இந்த ெவளிச்சமானது
பகைலயும் இரைவயும் ப ரிக்கட்டும்.
இந்த ெவளிச்சங்கள் காலங்கைளயும்
நாட்கைளயும் ஆண்டுகைளயும் குற ப்பதாக
இருக்கட்டும். ௧௫ இந்த ெவளிச்சங்கள்
வானத்தலிருந்து பூமிக்கு ஒளி தரட்டும்”
என்றார். அதுஅவ்வாேறஆயற்று.
௧௬ ேதவன் இரண்டு மகத்தான

ஒளிச்சுடர்கைள உண்டுபண்ணினார்.
ேதவன் ெபரிய ஒளிச்சுடைரப்
பகைல ஆண்டுெகாள்ளவும், ச றய
ஒளிச்சுடைர இரைவ ஆண்டுெகாள்ளவும்
ெசய்தார். நட்சத்த ரங்கைளயும் ேதவன்
உருவாக்கனார். ௧௭ ேதவன் இந்த
ஒளிச்சுடர்கைளப் பூமிக்கு ெவளிச்சம்
தரும்படி வானத்தல் ைவத்தார்.
௧௮ இரைவயும் பகைலயும் ஆள்வதற்கு
இந்த ஒளிச்சுடர்கைளத் ேதவன்
வானத்தல் ஏற்படுத்தனார். இைவ
ெவளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் ேவறுபாட்ைட
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உண்டாக்க ற்று. இது நல்லது என்று ேதவன்
கண்டுெகாண்டார்.
௧௯ மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இது

நான்காம் நாள்.

ஐந்தாம் நாள்-மீன்களும்பறைவகளும்
௨௦ ப றகு ேதவன், “தண்ணீரானது

த ரளானஉய ரினங்கைள ேதாற்றுவப்பதாக,
பூமியலும் வானத்தலும் பறப்பதற்காக
பறைவகள் உருவாகட்டும்” என்றார்.
௨௧ ப றகு ேதவன் கடலில் வாழும்
ெபரிய உய ரினங்கைள உருவாக்கனார்.
கடலுக்குள் அைலந்து த ரிக ற ஏராளமான
உய ரினங்கைளப் பைடத்தார். பல்ேவறு
வைகயான கடல் வாழ் உய ர்கைளயும்
பைடத்தார். வானத்தல் பறந்து த ரிக றதற்கு
பல்ேவறுவைகப் பறைவகைளயும்
பைடத்தார். ேதவன் இது நல்லது என்று
கண்டார்.
௨௨ ேதவன் அைவகைள ஆசீர்வத த்து,

இனப் ெபருக்கம் ெசய்து, எண்ணிக்ைகயல்
வருத்தயைடந்து கடல் தண்ணீைர
ந ரப்புங்கள், ேமலும் பறைவகள் பூமியல்
ெபருகட்டும்என்றுெசான்னார்.
௨௩ மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இது

ஐந்தாம் நாள்ஆயற்று.

ஆறாவது நாள்-மிருகங்களும்
மனிதர்களும்
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௨௪ ப றகு ேதவன், “பூமியானது, கால்
நைடகள், ஊர்வன, காட்டு மிருகங்கள்
முதலியனவற்ைற அதனதன் இனத்தற்கு
ஏற்ப ேதாற்றுவப்பதாக” என்றார். அைவ
அப்படிேயஉண்டானது.
௨௫ இவ்வாறு, ேதவன் எல்லாவைகயான

மிருகங் கைளயும் பைடத்தார். அவர் காட்டு
மிருகங்கைளயும், வீட்டு மிருகங்கைளயும்,
பூமியல் ஊர்ந்து ெசல்லும் வதவதமான
உய ரினங்கைளயும் பைடத்தார். இைவ
நல்லெதன்றுேதவன்கண்டுெகாண்டார்.
௨௬ அதன் பறகு ேதவன், “நாம்

மனுக்குலத்ைத நமது சாயலில்
உருவாக்குேவாம். மனிதர்கள்
நம்ைமப்ேபாலேவ இருப்பார்கள். அவர்கள்
கடலில் உள்ள எல்லா மீன்கைளயும்,
வானத்தலுள்ள பறைவகைளயும்
ஆண்டுெகாள்ளட்டும். அவர்கள் ெபரிய
மிருகங்கைளயும் தைரயல் ஊரும்
உய ரினங்கைளயும் ஆண்டுெகாள்ளட்டும்”
என்றுெசான்னார்.
௨௭ எனேவ ேதவன் தமது ெசாந்த

சாயலிேலேய மனுகுலத்ைதப் பைடத்தார்,
ேதவனுைடய சாயலாகேவ அவர்கைளப்
பைடத்தார். ேதவன் அவர்கைள ஆண்
என்றும் ெபண் என்றும் பைடத்தார்.
௨௮ ேதவன் அவர்கைள ஆசீர்வத த்தார்.
அவர்களிடம், “பள்ைளகைளப் ெபற்று
வருத்தயைடயுங்கள், பூமிைய ந ரப்ப
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அைத ஆண்டுெகாள்ளுங்கள். கடலில்
உள்ள மீன்கைளயும் வானத்தலுள்ள
பறைவகைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுங்கள்.
பூமியல் அைலந்து த ரிகன்ற அைனத்து
உய ரினங்கைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுங்கள்”
என்றார்.
௨௯ ேமலும் ேதவன், “நான் உங்களுக்குத்

தானியங்கைளத் தரும் அைனத்து வைகப்
பய ரினங்கைளயும், எல்லாவைகயான
பழ மரங்கைளயும் தருக ேறன்.
அந்த மரங்கள் வைதகேளாடு கூடிய
கனிகைளத் தரும். அந்த வைதகளும்
கனிகளும் உங்களுக்கு உணவாகும்.
௩௦ நான் புல் பூண்டுகைளெயல்லாம்
மிருகங்களுக்காகக் ெகாடுத்துள்ேளன்.
புல் பூண்டுகள் அவற்றுக்கு உணவாக
இருக்கும். பூமியல் உள்ள அைனத்து
மிருகங்களும் வானத்தலுள்ள அைனத்து
பறைவகளும், தைரயல் ஊர்கன்ற
அைனத்து சறு உய ரினங்களும் அவற்ைற
உணவாகக்ெகாள்ளும்” என்றார். அது
அவ்வாேறஆயற்று.
௩௧ தாம் உண்டாக்கய அைனத்தும் மிக

நன்றாகஇருப்பதாக ேதவன்கண்டார்.
மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இது

ஆறாவதுநாளாய ற்று.

௨
ஏழாவதுநாள்-ஓய்வு
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௧ பூமியும் வானமும் அவற்றலுள்ள
யாவும் பைடக்கப்பட்டு முடிந்தது. ௨ ேதவன்
அைனத்து ேவைலகைளயும் ெசய்து
முடித்தார். ஆைகயால் ஏழாவது நாள்
அவர் ஓய்ெவடுத்தார். ௩ ேதவன்
ஏழாவது நாைள ஆசீர்வத த்து அதைனப்
பரிசுத்தமாக்கனார். அவர் அன்ைறக்குத்
தமது பைடப்பு ேவைலகைளெயல்லாம்
நைறவுெசய்துவ ட்டுஓய்ெவடுத்ததால்அந்த
நாள் ச றப்புக்குரியதாய ற்று.
மனிதகுலத்தன்ெதாடக்கம்
௪இதுதான்பூமி மற்றும்வானம் ேதான்றன

வரலாறாகும். இதுதான் ேதவனாகய
கர்த்தர் வானத்ைதயும் பூமிையயும்
பைடக்கும்ேபாது, நடந்தவற்ைறப்பற்ற க்
கூறும் வபரங்களாகும். ௫ பூமியல் எந்தத்
தாவரமும் இல்லாமல் இருந்தது. வயலிலும்
அதுவைர எதுவும் வளரவல்ைல. எந்தப்
பகுதயலும்எந்தச்ெசடிெகாடிகளும்இல்ைல.
ஏெனனில் ேதவனாகய கர்த்தர் இன்னும்
மண்ணில் மைழ ெபய்யச் ெசய்யவல்ைல.
பூமியல் வவசாயம் ெசய்ய மனுக்குலம்
எதுவும்இல்ைல.
௬ பூமியலிருந்து தண்ணீர்* எழும்ப

நலத்ைத நைனத்தது. ௭ ப றகு ேதவனாகய
கர்த்தர் பூமியலிருந்து மண்ைண எடுத்து
மனிதைன உருவாக்கனார். அவன் மூக்கல்

* ௨:௬: தண்ணீர்அல்லதுமூடுபனி.
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தன் உய ர் மூச்சைன ேதவனாகய கர்த்தர்
ஊதனார். அதனால் மனிதன் உய ர்
ெபற்றான். ௮ ப றகு ேதவனாகய கர்த்தர்
க ழக்குப் பகுதயல் ஒரு ேதாட்டத்ைத
அைமத்துஅதற்கு ஏேதன் என்றுெபயரிட்டார்.
ேதவனாகய கர்த்தர் தாம் உருவாக்கய
மனிதைன அத்ேதாட்டத்தல் ைவத்தார்.
௯ ேதவனாகய கர்த்தர் எல்லாவைகயான
அழகான மரங்கைளயும், உணவுக் ேகற்ற
கனிதரும் மரங்கைளயும் ேதாட்டத்தல்
வளரும்படிச் ெசய்தார். அத்ேதாட்டத்தன்
நடுவல் ேதவனாகய கர்த்தர் ஜீவ
மரத்ைதயும், நன்ைம மற்றும் தீைம பற்ற
அறவுதருகறமரத்ைதயும்ைவத்தார்.
௧௦ ஏேதன் ேதாட்டத்தல் தண்ணீர் பாய

ஒரு ஆற்ைறயும் பைடத்தார். அந்த ஆறு
நான்கு சறு ஆறுகளாகவும் ப ரிந்தது.
௧௧ அந்த முதல் ஆற்றன் ெபயர் ைபேசான்.
அந்த ஆறு ஆவலா நாடு முழுவதும்
ஓடிற்று. ௧௨அந்த நாட்டில் தங்கம் இருந்தது.
அத்தங்கம் நன்றாக இருந்தது. அங்கு
வாசைனப் ெபாருள்களும் ேகாேமதகக்
கல்லும்இருந்தன. ௧௩இரண்டாவதுஆற்றன்
ெபயர் கீேகான். அது எத்த ேயாப்ப யா நாடு
முழுவதும் ஓடிற்று. ௧௪மூன்றாவது ஆற்றன்
ெபயர் இெதக்ேகல் அது அசீரியாவுக்கு
கழக்ேக பாய்ந்தது. நான்காவது ஆற்றன்
ெபயர்ஐப ராத்து.
௧௫ ேதவனாகய கர்த்தர் மனிதைன
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ஏேதன் ேதாட்டத்தல் ைவத்து, அதைனப்
பராமரிக்கவும், காக்கவும் ெசய்தார்.
௧௬ ேதவனாகய கர்த்தர் மனிதனிடம்,
“இந்த ேதாட்டத்தலுள்ள எந்த மரத்தன்
கனிைய ேவண்டுமானாலும் நீ உண்ணலாம்.
௧௭ஆனால் நன்ைம தீைம பற்றய அறைவக்
ெகாடுக்கக் கூடிய மரத்தன் கனிையமட்டும்
உண்ணக் கூடாது. அதைன உண்டால் நீ
மரணமைடவாய்” என்றார்.

முதல்ெபண்
௧௮ ேமலும் ேதவனாகய கர்த்தர், “ஒரு

ஆண்தனியாகஇருப்பது நல்லதல்ல, எனேவ
அவனுக்கு உதவயாக அவைனப்ேபான்று
ஒருதுைணையஉருவாக்குேவன்” என்றார்.
௧௯ ேதவனாகய கர்த்தர் பூமியலிருந்து

மண்ைண எடுத்து காட்டிலுள்ள அைனத்து
மிருகங்கைளயும்,வானத்தலுள்ளஅைனத்து
பறைவகைளயும் பைடத்து அைவகைள
மனிதனிடம் ெகாண்டு வந்தார். அவன்
அைவ ஒவ்ெவான்றுக்கும் ெபயர் ைவத்தான்.
௨௦மனிதன் வீட்டு மிருகங்களுக்கும், வானில்
பறக்கும் பறைவகளுக்கும், காட்டிலுள்ள
மிருகங்களுக்கும் ெபயர் ைவத்தான்.
மனிதன் எல்லா மிருகங்கைளயும்
பறைவகைளயும் கண்டான். எனினும்
அவனுக்கு ஏற்ற துைண காணவல்ைல.
௨௧ எனேவ, ேதவனாகய கர்த்தர்
அவைன ஆழ்ந்து தூங்க ைவத்தார்.
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அவன் தூங்கும்ேபாது அவர் அவனது
சரீரத்தலிருந்து ஒரு வலா எலும்ைப எடுத்து,
அந்த இடத்ைத சைதயால் மூடிவ ட்டார்.
௨௨ ேதவனாகய கர்த்தர் அந்த வலா
எலும்ைபஒருெபண்ணாகப்பைடத்து,அந்தப்
ெபண்ைண மனிதனிடம் அைழத்து வந்தார்.
௨௩அப்ெபாழுதுஅவன்,

“இறுதயல்என்ைனப்ேபாலேவஒருத்த ;
அவளது எலும்பு என் எலும்பலிருந்து
உருவானைவ.

அவளது உடல் எனது உடலிலிருந்து
உருவானது.

அவள்மனிதனிலிருந்துஎடுக்கப்பட்டாள்.
அதனால் அவைள மனுஷ என்று
அைழப்ேபன்” என்றான்.

௨௪அதனால் தான் மனிதன் தன் தாையயும்
தகப்பைனயும் வ ட்டு மைனவேயாடு
ேசர்ந்துெகாள்ளுகறான். இதனால்
இருவரும்ஒேரஉடலாகவடுகன்றனர்.
௨௫ மனிதனும் அவன் மைனவயும்

ந ர்வாணமாக இருந்தாலும் அவர்கள்
ெவட்கப்படவல்ைல.

௩
பாவத்தன்ெதாடக்கம்
௧ ேதவனாகய கர்த்தரால் பைடக்கப்பட்ட

வலங்குகளிேலேய பாம்பானது மிகவும்
தந்த ர குணமுள்ளதாயருந்தது. அது
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அவளிடம், “ெபண்ேண! ேதவன் உங்களிடம்
இத்ேதாட்டத்தல் உள்ள மரத்தன் பழங்கைள
உண்ணக்கூடாது என்று உண்ைமயல்
கூறனாரா?” என்றுேகட்டது.
௨அந்தப் ெபண்ணும் பாம்புக்கு, “இல்ைல!

ேதவன் அவ்வாறு ெசால்லவல்ைல.
நாங்கள் இத்ேதாட்டத்தல் எல்லா
மரங்களின் கனிகைளயும் உண்ணலாம்.
௩ ஆனால் ‘இத்ேதாட்டத்தன் நடுவலுள்ள
மரத்தன் கனிைய உண்ணக் கூடாது.
அம்மரத்ைதத் ெதாடவும் கூடாது. இைத
மீறனால் மரணமைடவீர்கள்’ என்று
ெசால்லியருக்க றார்” எனப் பதல்
ெசான்னாள்.
௪ ஆனால் பாம்ேபா அவளிடம், “நீங்கள்

மரிக்கமாட்டீர்கள். ௫ ேதவனுக்குத் ெதரியும்,
நீங்கள் அதன் கனிைய உண்டால் உங்கள்
கண்கள் தறக்கப்படும், நன்ைம தீைம
பற்றய அறைவப் ெபறுவீர்கள். நீங்களும்
ேதவைனப்ேபான்றுஆவீர்கள்” என்றது.
௬ அந்தப் ெபண் அந்த மரம் அழகாக

இருப்பைதக் கண்டாள். அதன் கனியும்
உண்பதற்குஏற்றதாகஇருப்பைதஅற ந்தாள்.
அப்பழம் தன்ைன அறவாளியாக்கும்
என்பைத எண்ணி அவள் பரவச மைடந்தாள்.
எனேவ அவள் அம்மரத்தன் கனிைய எடுத்து
உண்டதுடன், அவள் தன் கணவனுக்கும்
அைதக் ெகாடுத்தாள். அவனும் அைத
உண்டான்.
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௭ இதனால் அவர்களின் கண்கள்
தறந்தன. அவர்கள் தாங்கள்
ஆைடயல்லாமல் ந ர்வாணமாக இருப்பைத
அற ந்துெகாண்டனர். எனேவஅவர்கள்அத்த
மரத்தன் இைலகைள எடுத்து அவற்ைறத்
ைதத்துஆைடயாகஅணிந்துெகாண்டனர்.
௮ பகலின் குளிர்ச்ச யான ேவைளயல்

ேதவனாகய கர்த்தர் அத்ேதாட்டத்தல்
உலாவக்ெகாண்டிருந்தார். மனிதனும்,
மனுஷயும் அவருைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்டுப் பயந்து ேதாட்டத்தலிருந்த
மரங்களுக்கு இைடயல் தங்கைள
மைறத்துக்ெகாண்டார்கள். ௯ ஆனால்
ேதவனாகய கர்த்தர் மனிதைன அைழத்து,
“நீ எங்ேகஇருக்க றாய்?” என்றுேகட்டார்.
௧௦அதற்கு அவன், “நீர் ேதாட்டத்தல் நடந்து

ேபாவைதக் கண்ேடன். எனக்குப் பயமாக
உள்ளது. நான் ந ர்வாணமாக இருப்பதால்
மைறந்தருக்க ேறன்” என்றான்.
௧௧ அப்ெபாழுது ேதவனாகய கர்த்தர்

மனிதனிடம், “நீ ந ர்வாணமாக இருப்பதாக
யார் உனக்குச் ெசான்னது? நீ உண்ண
ேவண்டாம்என்றுநான்கூறயருந்தமரத்தன்
கனிைய உண்டாயா?” என்று அவனிடம்
ேகட்டார்.
௧௨ அதற்கு அவன், “எனக்காக உம்மால்

பைடக்கப்பட்ட இந்தப் ெபண் அந்த
மரத்தன் கனிையக் ெகாடுத்தாள். நான்
உண்டுவட்ேடன்” என்றான்.
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௧௩ப றகுேதவனாகயகர்த்தர்ெபண்ணிடம்,
“நீ என்ன காரியத்ைதச் ெசய்தாய்?” என்று
ேகட்டார்.
அதற்கு அவள், “பாம்பு என்ைன

வஞ்சத்துவ ட்டது. எனேவ நான் பழத்ைத
உண்டுவட்ேடன்” என்றாள்.
௧௪எனேவேதவனாகயகர்த்தர் பாம்ப டம்:

“நீஇந்தத் தீயெசயைலச்ெசய்தபடியால்,
மற்றஎந்தமிருகத்ைதவ டவும்

நீமிகவும்துன்பப்படுவாய்.
நீஉன்வயற்றாேலேயஊர்ந்துத ரிவாய்.

வாழ்நாள் முழுவதும் மண்ைணத் தன்று
உய ர்வாழ்வாய்.

௧௫ உனக்கும் ெபண்ணுக்கும் பைகைய
உண்டாக்குேவன்.

அேதாடு உன் பள்ைளகளுக்கும்
அவள் பள்ைளகளுக்கும் பைக
உண்டாக்குேவன்.

அவள்பள்ைளயன்காைலநீகடிப்பாய்,
அவர் உன் தைலைய நசுக்குவார்” என்று
ெசான்னார்.

௧௬ப றகுேதவனாகயகர்த்தர்ெபண்ணிடம்:

“நீ கருவுற்றருக்கும்ேபாது
உனதுேவதைனையஅதகப்படுத்துேவன்.

அதுேபால்நீ ப ரசவ க்கும்ேபாதும்
அத க ேவதைனப்படுவாய்.

உனதுஆைசஉன்கணவன்ேமலிருக்கும்.
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அவன் உன்ைன ஆளுைக ெசய்வான்”
என்றார்.

௧௭பன்பு ேதவனாகயகர்த்தர்ஆணிடம்:

“அந்த மரத்தன் கனிைய உண்ணக் கூடாது
என்றுஉனக்குஆைணயட்டிருந்ேதன்.

ஆனால் நீ உன் மைனவயன் ேபச்ைசக்
ேகட்டுஅந்தகனிையஉண்டுவட்டாய்.

ஆைகயால் உன்னிமித்தம் இந்தப் பூமி
சப க்கப்பட்டிருக்கும்.

எனேவ நீ உய ேராடு இருக்கும்
நாெளல்லாம் மிகுந்த கஷ்டத்துடன்
பூமியன்பலைனப்ெபறுவாய்.

௧௮ இந்தப் பூமி உனக்கு முள்ைளயும்
கைளையயும்தரும்.

வைளயும்பய ர்கைளநீஉண்பாய்.
௧௯உனதுமுகம் ேவர்ைவயால்நைறயும்படி

கஷ்டப்பட்டு உைழத்து உனது உணைவ
உண்பாய்.

மரிக்கும்வைர நீ கஷ்டப்பட்டுஉைழப்பாய்.
உன்ைனமண்ணால்உருவாக்க ேனன்.

நீ மரிக்கும்ேபாது மீண்டும் மண்ணுக்ேக
தரும்புவாய்” என்றார்.

௨௦ ஆதாம் தன் மைனவக்கு ஏவாள்
என்று ெபயரிட்டான். ஏெனன்றால் அவள்
உய ேராடுள்ள அைனவருக்கும் தாயாக
வளங்குபவள்.
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௨௧ ேதவனாகய கர்த்தர் மிருகங்களின்
ேதாைல ஆைடயாக்க அவனுக்கும்
அவளுக்கும் அணிந்துெகாள்ளக்
ெகாடுத்தார்.
௨௨ பன்பு ேதவனாகய கர்த்தர், “இேதா,

நன்ைம தீைம அற ந்தவனாக மனிதன்
நம்மில் ஒருவைரப்ேபால் ஆனான்.
இப்ெபாழுது மனிதன் ஜீவமரத்தன் பழத்ைத
எடுத்து உண்டால் என்ெறன்றும் உயருடன்
இருப்பான்” என்றார்.
௨௩ ஆைகயால் அவர்கைள ேதவனாகய

கர்த்தர் ஏேதன் ேதாட்டத்ைத வ ட்டு
ெவளிேயற்றனார். ஆதாம் ஏேதன்
ேதாட்டத்ைத வ ட்டு ெவளிேயற தான்
உருவாக்கப்பட்ட மண்ணிேலேய
உைழக்கும்படி வலியுறுத்தப்பட்டான்.
௨௪ ேதவனாகய கர்த்தர் அவர்கைள ஏேதன்
ேதாட்டத்ைத வ ட்டு துரத்தவ ட்டு அதைனப்
பாதுகாக்க ேதாட்டத்தன் நுைழ வாசலில்
ேகருபீன்கைள ைவத்தார். அேதாடு
ேதவனாகய கர்த்தர் ெநருப்பு வாைளயும்
ைவத்தார். அது மின்னிக்ெகாண்டு,
ஜீவமரத்துக்குச் ெசல்லும் வழிையச் சுற்ற க்
காவல்ெசய்தது.

௪
முதல்குடும்பம்
௧ ஆதாமும் அவன் மைனவயும் பாலின

உறவு ெகாண்டனர். அவள் கர்ப்பமுற்று
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காயீன் என்ற ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்து,
நான், “கர்த்தரின் உதவயால் ஒரு
மனிதைனப்ெபற்றுள்ேளன்” என்றாள்.
௨ அதன் பறகு ஏவாள் இன்ெனாரு

மகைனப் ெபற்றாள். அவன் காயீனின்
சேகாதரனான ஆேபல். ஆேபல்
ஒரு ேமய்ப்பனாகவும், காயீன் ஒரு
வவசாயயாகவும்வளர்ந்தனர்.

முதல்ெகாைல
௩-௪ அறுவைடக் காலத்தல் காயீன் தன்

வயலில் வைளந்த தானியங்கைளக்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு
ேபானான். ஆனால் ஆேபல் தன்
மந்ைதயலிருந்து சல ச றந்த ஆடுகைளக்
ெகாண்டுேபானான்.
கர்த்தர் ஆேபைலயும், அவன்

காணிக்ைகையயும் ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
௫ ஆனால் கர்த்தர் காயீைனயும்
அவன் காணிக்ைககைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. இதனால் காயீன்
துக்கமும் ேகாபமும் ெகாண்டான். ௬ கர்த்தர்
அவனிடம், “ஏன் நீ ேகாபமாயருக்க றாய்?
ஏன் உன் முகத்தல் கவைல ெதரிக றது.
௭ நீ நன்ைம ெசய்தருந்தால் எனக்கு
வருப்பமானவனாகஇருந்தருப்பாய். நானும்
உன்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டிருப்ேபன். ஆனால்
நீ தீைம ெசய்தால் ப றகு அந்தப் பாவம் உன்
வாழ்வல் இருக்கும். உனது பாவம் உன்ைன
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அடக்க ஆளவரும்பும். நீேயாஉன்பாவத்ைத
அடக்க ஆளேவண்டும்”* என்றார்.
௮ காயீன் தனது சேகாதரன் ஆேபலிடம்.

“வயலுக்குப் ேபாேவாம்” என்றான்.
அவர்கள் வயலுக்குப் ேபானார்கள். அங்ேக
காயீன் தன் தம்பையத் தாக்க க் ெகாைல
ெசய்துவ ட்டான்.
௯ ப றகு கர்த்தர் காயீனிடம், “உனது

சேகாதரன்ஆேபல்எங்ேக?” என்றுேகட்டார்.
அதற்கு அவன், “எனக்குத் ெதரியாது.

என் தம்பையக் காவல் ெசய்வது என்
ேவைலயல்ைல” என்றான்.
௧௦-௧௧ அதற்குக் கர்த்தர், “நீ என்ன

காரியம் ெசய்தாய்? நீ உன் சேகாதரைனக்
ெகான்றுவட்டாய். பூமியலிருந்து அவனது
இரத்தம் என்ைனக் கூப்படுகறேத.
இப்ெபாழுது அவனது இரத்தத்ைத உன்
ைககளிலிருந்து வாங்க க்ெகாள்ள தன்
வாையத் த றந்த, இந்தப் பூமியல் நீ
சப க்கப்பட்டிருப்பாய். ௧௨ கடந்த காலத்தல்
நீ பய ர் ெசய்தைவ நன்றாக வைளந்தன.
ஆனால் இனிேமல் நீ பய ரிடுபைவ
வைளயாதவாறு இந்த பூமி தைட ெசய்யும்.
இந்தப்பூமியல் நைலயல்லாமல்ஒவ்ெவாரு

* ௪:௭: நீ...அடக்க ஆளேவண்டும் அல்லது, “நீ நன்ைம
ெசய்யாதருந்தால் பாவம் வாசலண்ைடேய பதுங்க
இருக்கும். பாவம் உன்ைன ஆளுைக ெசய்ய வரும்பும்.
ஆனால்நீஅதன்ேமல்ஆட்ச ெசய்யேவண்டும்.”
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இடமாக அைலந்துெகாண்டிருப்பாய்”
என்றார்.
௧௩ ப றகு காயீன், “என்னால்

தாங்க க்ெகாள்ள இயலாதவாறு இந்தத்
தண்டைன அதகமாக இருக்க றது.
௧௪ எனது பூமிைய வ ட்டுப் ேபாகுமாறு
நீர் என்ைன வற்புறுத்துகன்றீர். நான்
உமது பார்ைவயலிருந்து மைறேவன்.
எனக்ெகன்று ஒரு வீடு இருக்காது.
பூமியல் ஒவ்ெவாரு இடமாக அைலயும்படி
ந ர்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்க ேறன். என்ைனப்
பார்க்க றவன் எவனும் என்ைனக்
ெகான்றுேபாடுவாேன” என்றான்.
௧௫ ப றகு கர்த்தர் காயீனிடம், “அவ்வாறு

நடக்குமாறு நான் வ டமாட்ேடன். எவராவது
உன்ைனக் ெகான்றால் நான் அவர்கைள
மிகுதயாகத் தண்டிப்ேபன்” என்றார்.
ஆைகயால் கர்த்தர் காயீன்மீது ஒரு
அைடயாளம் இட்டார். அதனால் எவரும்
அவைனக்ெகால்லமாட்டார்கள்என்றார்.

காயீன்குடும்பம்
௧௬ காயீன் கர்த்தைரவ ட்டு வலக ப்ேபாய்

ஏேதனின் க ழக்கலிருந்த ேநாத் என்னும்
ேதசத்தல்குடியருந்தான்.
௧௭ காயீன் தன் மைனவயுடன் பாலின

உறவுெகாண்டேபாதுஅவள்ஏேனாக்என்னும்
ெபயருள்ள மகைனப் ெபற்றாள். காயீன் ஒரு
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நகரத்ைத உருவாக்க அதற்குத் தன் மகனின்
ெபயைரைவத்தான்.
௧௮ ஏேனாக்குக்கு ஈராத் என்னும் மகன்

பறந்தான். ஈராத்துக்கு ெமகுயேவல்
என்ற மகன் பறந்தான். ெமகுயேவலுக்கு
ெமத்தூசேவல் என்ற மகன் பறந்தான்.
ெமத்தூசேவலுக்கு லாேமக் என்ற மகன்
பறந்தான்.
௧௯ லாேமக் இரண்டு ெபண்கைள

மணந்துெகாண்டான். ஒருத்தயன் ெபயர்
ஆதாள், இன்ெனாருத்தயன் ெபயர்
சல்லாள். ௨௦ஆதாள் யாபாைலப் ெபற்றாள்.
யாபால் கூடாரத்தல் வாழ்பவர்களுக்கும்,
மந்ைதைய ேமய்க்க றவர்களுக்கும்
தந்ைத ஆனான். ௨௧ ஆதாளுக்கு யூபால்
என்று இன்ெனாரு மகன் இருந்தான்.
அவன் கன்னரக்காரர் நாகசுரக்காரர்
ேபான்ேறாருக்குத் தந்ைத ஆனான்.
௨௨ ச ல்லாள் தூபால்-காயீைனப் ெபற்றாள்.
அவன் பத்தைள, இரும்பு முதலியவற்றன்
ெதாழிலாளர் யாவருக்கும் தந்ைத ஆனான்.
தூபால் காயீனுக்கு, நாமாள் என்ற சேகாதரி
இருந்தாள்.
௨௩லாேமக்குதன்மைனவகளிடம்,

“ஆதாேள, ச ல்லாேள என் ேபச்ைசக்
ேகளுங்கள்.

நீங்கள் லாேமக்கன் மைனவயர், நான்
ெசால்வைதக்கவனியுங்கள்.
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என்ைனஒருவன்துன்புறுத்தனான்,அவைன
நான்ெகான்ேறன்.

என்னுடன் இைளஞன் ேமாதனான்,
எனேவஅவைனயும்ெகான்ேறன்.

௨௪ காயீனின் ெகாைலக்காக ெகாடுக்கப்பட்ட
தண்டைனமிகப்ெபரியது.

என்ைனக் ெகால்வதால் கைடக்கும்
தண்டைனயும் மிக அத கமாகேவ
இருக்கும்” என்றான்.

ஆதாம்-ஏவாளுக்குபுதயமகன்பறந்தது
௨௫ ஆதாம் ஏவாேளாடு பாலின் உறவு

ெகாண்டான். ஏவாள் இன்ெனாரு மகைனப்
ெபற்றாள். அவனுக்குச் ேசத் என்று
ெபயரிட்டனர். ஏவாள், “ேதவன் எனக்கு
இன்ெனாரு மகைனக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
காயீன் ஆேபைலக் ெகான்றான். ஆனால்
நான் ேசத்ைதப் ெபற்ேறன்” என்றாள்.
௨௬ ேசத்துக்கும் ஒரு மகன் பறந்தான்.
அவனுக்குஏேனாஸ்என்றுெபயர்ைவத்தான்.
அப்ெபாழுது மனிதர்கள் கர்த்தரிடத்தல்
நம்ப க்ைகைவக்கஆரம்ப த்தனர்.†

௫

ஆதாமின்குடும்பவரலாறு

† ௪:௨௬: மனிதர்கள்...ஆரம்ப த்தனர் இலக்கய
வழக்கன்படி, மக்கள் ேதவைன ெயேகாவா என்று அைழக்க
ஆரம்ப த்தார்கள்.
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௧ இது ஆதாமின் குடும்பத்ைதப்பற்ற
கூறுகன்ற பகுத . ேதவன் மனிதைரத்
தம் சாயலிேலேய பைடத்தார். ௨ ேதவன்
அவர்கைள ஆண் என்றும் ெபண் என்றும்
பைடத்தார். ேதவன் அவர்கைளப் பைடத்த
அந்நாளிேலேய அவர்கைள ஆசீர்வத த்து
அவர்களுக்கு “மனிதர்” என்றுெபயரிட்டார்.
௩ ஆதாமுக்கு 130 வயது ஆன பறகு

இன்ெனாரு மகன் பறந்தான். அவன்
ஆதாைமப்ேபாலேவ இருந்தான். ஆதாம்
அவனுக்குச் ேசத் என்று ெபயர் ைவத்தான்.
௪ேசத்ப றந்தப றகும்Ԕஆதாம் 800ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். அக்காலத்தல் ஆதாமுக்கு
ஆண்பள்ைளகளும் ெபண்பள்ைளகளும்
பறந்தனர். ௫எனேவஆதாம் ெமாத்தமாக 930
ஆண்டுகள்வாழ்ந்து,மரணமைடந்தான்.
௬ ேசத்துக்கு 105 வயதானேபாது அவனுக்கு

ஏேனாஸ் என்ற மகன் பறந்தான். ௭ ஏேனாஸ்
பறந்த ப றகு ேசத் 807 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். அக்காலத்தல் அவனுக்கு
ஆண்பள்ைளகளும் ெபண் பள்ைளகளும்
பறந்தனர். ௮ ேசத் ெமாத்தம் 912 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்துப றகுமரணமைடந்தான்.
௯ ஏேனாசுக்கு 90 வயதானேபாது

அவனுக்குக்ேகனான்என்றமகன்பறந்தான்.
௧௦ ேகனான் பறந்த ப றகு ஏேனாஸ் 815
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அக்காலத்தல்
அவனுக்கு ஆண்பள்ைளகளும் ெபண்
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பள்ைளகளும் பறந்தனர். ௧௧ ஏேனாஸ்
905 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து பன்னர்
மரணமைடந்தான்.
௧௨ ேகனானுக்கு 70 வயதானேபாது

அவனுக்கு மகலாேலேயல் என்ற மகன்
பறந்தான். ௧௩ மகலாேலேயல் ப றந்த
ப றகு ேகனான் 840 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
அப்ேபாது அவனுக்கு ஆண் பள்ைளகளும்
ெபண்பள்ைளகளும் பறந்தனர். ௧௪ஆகேவ
ேகனான் 910 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து
மரணமைடந்தான்.
௧௫ மகலாேலேயல் 65 வயதானேபாது

அவனுக்கு யாேரத் என்ற மகன்
பறந்தான். ௧௬ யாேரத் ப றந்த
பன் மகலாேலேயல் 830 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். அக்காலத்தல் அவனுக்கு
ஆண்பள்ைளகளும் ெபண்பள்ைளகளும்
பறந்தனர். ௧௭மகலாேலேயல் 895ஆண்டுகள்
வாழ்ந்துமரணமைடந்தான்.
௧௮ யாேரத்துக்கு 162 வயதானேபாது

அவனுக்கு ஏேனாக் என்ற மகன் பறந்தான்.
௧௯ ஏேனாக் ப றந்த பன் யாேரத் 800
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அக்காலத்தல்
அவனுக்கு ஆண்பள்ைளகளும் ெபண்
பள்ைளகளும் பறந்தனர். ௨௦ யாேரத்
ெமாத்தம் 962 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து
மரணமைடந்தான்.
௨௧ ஏேனாக்குக்கு 65 வயதானேபாது

அவனுக்கு ெமத்தூசலா என்ற மகன்
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ப றந்தான். ௨௨ ெமத்தூசலா ப றந்தபன்
ஏேனாக் 300 ஆண்டுகள் ேதவேனாடு
வழிநடந்தான். அக்காலத்தல்
அவன் ஆண்பள்ைளகைளயும்
ெபண்பள்ைளகைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
௨௩ அவன் ெமாத்தம் 365 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். ௨௪ ஒரு நாள் ஏேனாக்
ேதவேனாடு நடந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
அவன்மைறந்து ேபானான். ேதவன்அவைன
எடுத்துக்ெகாண்டார்.
௨௫ ெமத்தூசலாவுக்கு 187 வயதானேபாது

அவனுக்கு லாேமக் என்ற மகன் பறந்தான்.
௨௬ லாேமக் ப றந்தபன் ெமத்தூசலா 782
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அக்காலத்தல்
அவனுக்கு ஆண்பள்ைளகளும்
ெபண்பள்ைளகளும் பறந்தனர்.
௨௭ ெமத்தூசலா 969 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து
மரணமைடந்தான்.
௨௮ லாேமக்க ற்கு 182 வயதானேபாது

அவனுக்கு ஒரு மகன் பறந்தான்.
௨௯ அவனுக்கு ேநாவா என்று ெபயரிட்டான்.
அவன், “நாம் வவசாய களாக
பாடுபடுக ேறாம். ஏெனன்றால் ேதவன்
பூமிையச் சப த்தருக்க றார். ஆனால் ேநாவா,
நமக்கு இைளப்பாறுதைல அளிப்பான்”
என்றான்.
௩௦ ேநாவா ப றந்தபன், லாேமக் 595

ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அக்காலத்தல்
அவன் ஆண் பள்ைளகைளயும்
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ெபண்பள்ைளகைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
௩௧லாேமக்ெமாத்தம் 777ஆண்டுகள்வாழ்ந்து
மரணமைடந்தான்.
௩௨ ேநாவாவுக்கு 500 வயதானபன்

அவனுக்கு ேசம், காம், யாப்ேபத் என்னும்
ஆண்பள்ைளகள்பறந்தனர்.

௬
ஜனங்கள்தீயவர்களாகமாறுதல்
௧-௪ பூமியல் ஜனங்கள் ெதாைக ெபருக

ஆரம்ப த்தது. அவர்களுக்குப் ெபண்
பள்ைளகள் ஏராளமாகப் ப றந்தனர். ேதவ
குமாரர்கள் மானிடப் ெபண்கைள அதக
அழகுள்ளவர்கள் எனக் கண்டு, தாங்கள்
வரும்பயபடி ெபண்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து
மணந்துெகாண்டனர்.
அப்ெபண்களும் பள்ைளகைளப்

ெபற்றனர். அந்நாட்களிலும், அதற்குப்
ப றகும் இராட்சதர்கள் இருந்தார்கள்.
அவர்கள் பழங்காலத்தலிருந்ேத புகழ்ெபற்ற
வீரர்களாகவும்இருந்தனர்.
கர்த்தர், “ஜனங்கள் மனிதப்ப றவகேள,

அவர்களால் என்ெறன்ைறக்கும் எனது ஆவ
துன்புறும்படி அனுமதக்கமாட்ேடன். அவர்கள்
120ஆண்டுகள்வாழும்படி அனுமதக்க ேறன்”
என்றார்.
௫ பூமியல் உள்ள மனிதர்கள் அைனவரும்

ெபரும் பாவ களாக இருப்பைதக் கர்த்தர்
அற ந்தார். அவர்கள் எல்லாக் காலத்தலும்
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பாவ எண்ணங்கைளேய ெகாண்டிருப்பைதக்
கர்த்தர் பார்த்தார். ௬ கர்த்தர் மனிதர்கைளப்
பூமியல் பைடத்ததற்காக வருத்தப்பட்டார்.
௭ எனேவ கர்த்தர், “பூமியல் நான்
பைடத்த அைனத்து மனிதர்கைளயும்,
மிருகங்கைளயும், ஊர்வனவற்ைறயும்,
வானத்தல் பறக்கும் பறைவகைளயும்
அழிக்கப் ேபாக ேறன். ஏெனன்றால் நான்
இவற்ைறெயல்லாம் பைடத்ததற்காக
வருத்தப்படுக ேறன்” என்றார்.
௮ ஆனால் கர்த்தருக்கு வருப்பமான

வழியல் நடப்பவனாக ேநாவா என்னும் ஒேர
ஒருமனிதன்மட்டும்இருந்தான்.

ேநாவாவும்ெபருெவள்ளமும்
௯ இது ேநாவாவன் குடும்பத்ைதப்பற்ற க்

கூறுகன்ற பகுத . ேநாவா ேநர்ைமயான
மனிதனாக இருந்தான். அவன் தன்ைனச்
சுற்றயுள்ள ஜனங்களில் குற்றமற்றவனாக
இருந்தான். அவன் எப்ெபாழுதும் ேதவைனப்
பன்பற்ற வாழ்ந்தான். ௧௦ அவனுக்கு ேசம்,
காம், யாப்ேபத் எனும் மூன்று மகன்கள்
இருந்தனர்.
௧௧-௧௨ ேதவன் பூமிையப் பார்த்தார். அது

மனிதர்களால் ெகடுக்கப்பட்டிருப்பைத
அற ந்தார். எங்கும் வன்முைற
பரவயருந்தது. ஜனங்கள் பாவ களாகவும்,
ெகாடூரமானவர்களாகவும் மாறயருந்தனர்.
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அவர்கள் பூமியல் தம் வாழ்க்ைகையயும்
ெகடுத்தருந்தனர்.
௧௩ எனேவ, ேதவன் ேநாவாவ டம்,

“எல்ேலாரும் பூமியல் பாவத்ைதயும்
வன்முைறையயும் பரவ ைவத்துள்ளனர்.
எனேவ நான் எல்லா உய ர்கைளயும் அழித்து,
அவற்ைற பூமியலிருந்து வலக்குேவன்.
௧௪ ெகாப்ேபர் மரத்ைதப் பயன்படுத்த
நீேய ஒரு ெபரிய கப்பைலச் ெசய். அதல்
பல அைறகைள ஏற்படுத்து. உள்ளும்
புறம்புமாகத் தார் பூச வடு.
௧௫ “கப்பல் 450 அடி நீளமும், 75 அடி

அகலமும், 45 அடி உயரமும் இருக்கட்டும்.
௧௬ இதல் 18 அங்குலம் கூைரைய வ ட்டு
கீேழ ஒரு ஜன்னல் இருக்கட்டும். கப்பலின்
பக்கவாட்டில் ஒரு கதவு இருக்கட்டும். அதல்
ேமல்தளம், நடுத்தளம், கீழ்த்தளம் என்று
மூன்றுதளங்கள்இருக்கட்டும்.
௧௭ “நான் உனக்குச் ெசால்வைதக்

கவனமாகக் ேகள். நான் பூமியல் ஒரு
ெபரியெவள்ளப்ெபருக்ைகஏற்படுத்துேவன்.
வானத்துக்குக் கீேழயுள்ள அைனத்து
உய ர்கைளயும் அழிப்ேபன். மண்ணிலுள்ள
அைனத்தும் மரணமைடயும். ௧௮ ஆனால்
நான் உன்ேனாடு ஒரு ச றப்பான
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்க ேறன். நீயும்
உன் மைனவயும் உன் மகன்களும்,
மகன்களின் மைனவமார்களும் கப்பலுக்குள்
ேபாய்வடுங்கள். ௧௯ பூமியலுள்ள
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அைனத்து உய ர்களிலும் ஆண், ெபண்
என இைணயாகத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.
கப்பலில் அைவகள் உய ேராடு இருக்கட்டும்.
௨௦ ஒவ்ெவாரு பறைவ இனங்களிலும்
ஒவ்ெவாரு ேஜாடியும், ஒவ்ெவாரு மிருக
இனங்களிலும் ஒவ்ெவாரு ேஜாடியும், எல்லா
ஊர்வனவற்றலும் ஒவ்ெவாரு ேஜாடியும்
கண்டுபடித்து,அவற்ைறயும்உனதுகப்பலில்
உய ேராடு ைவத்துக்ெகாள். ௨௧ எல்லாவைக
உணவுப்ெபாருட்கைளயும்கப்பலில்ேசமித்து
ைவ. அவ்வுணவு உங்களுக்கும் மற்ற
மிருகங்களுக்கும் உதவயாக இருக்கட்டும்”
என்றார்.
௨௨ ேநாவா ேதவன் ெசான்னபடி

எல்லாவற்ைறயும் சரியாகச் ெசய்து
முடித்தான்.

௭
ெவள்ளப்ெபருக்கன்ெதாடக்கம்
௧ ப றகு கர்த்தர் ேநாவாவ டம், “நீ நல்லவன்

என்பைத, எல்ேலாரும் ெகட்டுப்ேபான
இக்காலத்தலும் கண்டிருக்க ேறன்.
ஆைகயால் உனது குடும்பத்தனைர
அைழத்துக்ெகாண்டு கப்பலுக்குள் ெசல்.
௨ பலிக்குரிய சுத்தமான வலங்குகளில்*
ஏழு ேஜாடிகைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.
மற்ற மிருகங்களில் ஒரு ேஜாடி

* ௭:௨: சுத்தமானவலங்குகள் ேதவனுக்கு பலிெசலுத்தும்
வைகயலானபறைவகள்மற்றும்வலங்குகள்.
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ேபாதும். இவற்ைறெயல்லாம் உனது
கப்பலுக்குள் ேசர்த்து ைவ. ௩ பறைவகளில்
ஒவ்ெவாரு வைகயலும் ஏழு ேஜாடிகைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள். இதனால்
மற்ற இனங்கள் அழிந்தாலும் இைவ
நைலத்தருக்கும். ௪ இன்றலிருந்து
ஏழு நாட்களானதும் பூமியல் ெபருமைழ
ெபாழியச் ெசய்ேவன். 40 இரவும் 40
பகலுமாக ெதாடர்ந்து மைழ ெபாழியும்.
உலகல் வாழும் அைனத்து உய ர்களும்
அழிந்துேபாகும். என்னால் பைடக்கப்பட்ட
அைனத்தும் அழியும்” என்றார். ௫ ேநாவா
கர்த்தர் ெசான்னபடி எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்துமுடித்தான்.

௬ மைழ ெபய்தேபாது ேநாவாவுக்கு 600
வயதாயருந்தது. ௭ ேநாவாவும் அவனது
குடும்பத்தனரும் கப்பலுக்குள் ெசன்று
ெவள்ளத்தலிருந்து உய ர் பைழத்தனர்.
ேநாவாேவாடு அவனது மைனவயும்
அவனது மகன்களும், மகன்களின்
மைனவயரும் இருந்தனர். ௮ பலிக்குரிய
மிருகங்களும் மற்ற மிருகங்களும்
பறைவகளும் ஊர்வனவும், ௯ ேநாவாேவாடு
கப்பலுக்குள் ெகாண்டுவரப்பட்டன.
அைவ ஆணும் ெபண்ணுமாக ேஜாடி
ேஜாடியாக ேதவனுைடய ஆைணயன்படி
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தன. ௧௦ ஏழு
நாட்களானதும் ெவள்ளப்ெபருக்கு
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துவங்கயது. மைழெதாடர்ந்துெபய்தது.
௧௧-௧௩ இரண்டாவது மாதத்தன்

பத ேனழாவது நாள் பூமிக்கடியல் உள்ள
ஊற்றுகள் எல்லாம் த றந்து பீற ட்டுக்
களம்பன. அன்று ெபருமைழயும் ேசர்ந்து
ெகாட்ட ஆரம்ப த்தது. அது வானத்தன்
ஜன்னல்கள் தறந்துெகாண்டது ேபான்று
இருந்தது. நாற்பது நாட்கள் இரவும்
பகலுமாக மைழ ெதாடர்ந்து ெபய்தது. முதல்
நாேள ேநாவாவும் அவனது மைனவயும்
அவன் மகன்களான ேசம், காம், யாப்ேபத்
ஆக ேயாரும் அவர்களது மைனவமாரும்
கப்பலுக்குள் ெசன்றுவட்டனர். அப்ேபாது
ேநாவாவுக்கு 600 வயது. ௧௪ அவர்களும்
எல்லாவைக மிருகங்களும் கப்பலுக்குள்
இருந்தனர். எல்லா வைக மிருகங்களும்,
எல்லாவைகப் பறைவகளும், எல்லாவைக
ஊர்வனவும் கப்பலுக்குள் இருந்தன.
௧௫ இைவ எல்லாம் ேநாவாேவாடு
கப்பலுக்குள் ெசன்றன. அைவகள் எல்லா
மிருக வைககளிலிருந்தும் ேஜாடி, ேஜாடியாக
வந்தன. ௧௬ இந்த மிருகங்கள் எல்லாம்
இரண்டு இரண்டாக, கப்பலுக்குள் ெசன்றன.
ேதவனுைடய ஆைணயன்படிேய அைவ
கப்பலுக்குள் ெசன்றன. ப றகு கர்த்தர்
கப்பலின்கதைவஅைடத்துவ ட்டார்.
௧௭ பூமியல் 40 நாட்கள் ெதாடர்ந்து

ெவள்ளம் ெபருகயது. அவ்ெவள்ளம்
கப்பைலத் தைரயலிருந்து ேமல் ேநாக்க க்
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களப்பயது. ௧௮ ெவள்ளம் ெதாடர்ந்து
ஏறயது. அதனால் கப்பல் தண்ணீரில் மிதக்க
ஆரம்ப த்தது. ௧௯ உயரமான மைலகளும்
மூழ்கும்படிெவள்ளம்உயர்ந்தது. ௨௦ெவள்ளம்
மைலகளுக்கு ேமலும் உயர்ந்தது. அதன்
உயரம்மைலகளுக்குேமல் 20அடிஇருந்தது.
௨௧-௨௨ உலகல் உள்ள அைனத்து

உய ர்களும் மரித்தன. எல்லா ஆண்களும்
ெபண்களும், பறைவகளும், எல்லா
மிருகங்களும், எல்லா ஊர்வனவும்
மரித்தன. தைரயல் வாழக்கூடிய அைனத்து
உய ர்களும் மரித்துப்ேபாயன. ௨௩இவ்வாறு
ேதவன் பூமிைய அழித்தார். ேதவன் பூமியல்
உயருள்ளஅைனத்ைதயும் மனிதன், மிருகம்,
ஊர்ந்து ெசல்லும் ப ராணிகள், பறைவகள்
உட்பட எல்லாவற்ைறயும் பூமியலிருந்து
முற்றலுமாய்அழித்தார். ேநாவாவும்அவனது
குடும்பத்தனரும் அவேனாடு கப்பலிலிருந்த
பறைவகளும், மிருகங்களும் மட்டுேம உய ர்
பைழத்தன. ௨௪ ெவள்ளமானது ெதாடர்ந்து
150 நாட்கள்பூமியல்பரவயருந்தது.

௮
ெவள்ளப்ெபருக்கன்முடிவு
௧ ஆனால் ேதவன் ேநாவாைவ

மறக்கவல்ைல. ேதவன் அவைனயும்
அவனது குடும்பத்தனைரயும் அவேனாடு
கப்பலிலுள்ள வலங்குகைளயும்
நைனவுகூர்ந்தார். பூமியன்மீது காற்று
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வீசுமாறு ெசய்தார். தண்ணீெரல்லாம்
மைறயத்ெதாடங்கயது.
௨ வானிலிருந்து ெபய்த மைழ நன்றது.

௩-௪பூமியன்மீதருந்ததண்ணீர்கீேழெசல்லத்
துவங்கயது. 150 நாட்கள் ஆனதும் மீண்டும்
கப்பல் பூமிையத் ெதாடுக ற அளவற்குக்
குைறந்து ேபானது. கப்பல் அரராத் என்ற
மைலமீது அமர்ந்தது. அது ஏழாவது
மாதத்தன் 17வது நாள். ௫ ெவள்ளமானது
ேமலும் ேமலும் கீேழ ேபாய ற்று. பத்தாவது
மாதத்தன் முதல் நாளில் அைனத்து
மைலகளின் ேமல்பாகெமல்லாம் ெதரிய
ஆரம்ப த்தது.
௬ நாற்பது நாட்களுக்குப் ப றகு ேநாவா

கப்பலின் ஜன்னைலத் தறந்து, ௭ ஒரு
காகத்ைத ெவளிேய அனுப்பனான். அது
பூமியலுள்ள தண்ணீர் வற்ற ப்ேபாகும்வைர
ேபாவதும் வருவதுமாக இருந்தது. ௮ ேநாவா
ஒரு புறாைவயும் ெவளிேய அனுப்பனான்.
அது தான் தங்க ட ஒரு வறண்ட இடத்ைதக்
கண்டுக்ெகாள்ளும் என எண்ணினான்.
இதன்மூலம்பூமியல்தண்ணீர்வற்றவ ட்டதா
என்பைத அற ந்துெகாள்ளலாம் என
நைனத்தான்.
௯ ஆனால் தண்ணீர் இன்னும் பூமியல்

பரவயருந்தது. எனேவ புறா மீண்டும்
கப்பலுக்ேக தரும்ப வந்தது. ேநாவா
அதைனத் தன் ைகைய நீட்டிப் ப டித்து
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கப்பலுக்குள்ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.
௧௦ ஏழு நாட்களானதும் ேநாவா மீண்டும்

புறாைவ அனுப்பனான். ௧௧ அன்று
மாைலயல் அப்புறா மீண்டும் தரும்ப
வந்தது. அதன் வாயல் ஒலிவ மரத்தன்
புதய இைல இருந்தது. இதன் மூலம்
அவன் தண்ணீர் வற்றவ ட்டது என்பைத
அற ந்துக்ெகாண்டான். ௧௨ ேமலும் 7 நாட்கள்
ஆனதும் மீண்டும் புறாைவ ெவளிேய
அனுப்பனான். ஆனால் அது தரும்ப வரேவ
இல்ைல.
௧௩அதன் பறகு ேநாவா கப்பலின்கதைவத்

தறந்தான். தைர காய்ந்துேபானைத ேநாவா
ெதரிந்துெகாண்டான். இதுதான் அந்த
ஆண்டின் முதல் மாதத்தன் முதல் நாளாக
ஆயற்று. ேநாவா 601 வயதுைடயவன்
ஆனான். ௧௪ இரண்டாவது மாதத்தன்
27வது நாளில் தைர முழுவதும் நன்றாகக்
காய்ந்துவ ட்டது.
௧௫ ப றகு ேதவன் ேநாவாவ டம், ௧௬ “நீயும்

உன் மைனவயும் உன் மகன்களும்
அவர்களின் மைனவயரும் இப்ேபாது
கப்பைல வ ட்டு ெவளிேய வாருங்கள்.
௧௭ உங்கேளாடுள்ள அைனத்ைதயும்
ெவளிேய ெகாண்டு வாருங்கள். பறைவகள்,
வலங்குகள், ஊர்வன அைனத்தும் மீண்டும்
குட்டிகளும் குஞ்சுகளும் இட்டு பூமிைய
ந ரப்பட்டும்” என்றார்.
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௧௮எனேவ ேநாவா தன் மைனவ , மகன்கள்,
மருமகள்கள் ஆக ேயாேராடு ெவளிேய
வந்தான். ௧௯ கப்பலிலுள்ள அைனத்து
மிருகங்களும் பறைவகளும் ஊர்வனவும்
எல்லா வலங்கனங்களும் கப்பைல வ ட்டு
ேஜாடிகளாகெவளிேயவந்தன.
௨௦ ப றகு ேநாவா கர்த்தருக்கு ஓர்

பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். அவன்
பலிக்குரிய சுத்தமான மிருகங்கைளயும்,
பறைவகைளயும் ேதர்ந்ெதடுத்து
ேதவனுக்குப்பலிய ட்டான்.
௨௧ கர்த்தர் அதன் வாசைனைய முகர்ந்தார்.

அது அவருக்கு வருப்பமாக இருந்தது.
கர்த்தர் தமக்குள், “மனிதர்கைளத் தண்டிக்க
நான் மீண்டும் இது ேபான்று பூமிையச்
சப க்கமாட்ேடன். ஜனங்கள் இளைம
முதலாகேவ பாவத்தல் இருக்கறார்கள்.
நான் ெசய்ததுேபால, மீண்டும் ஒருமுைற
உய ர்கைள அழிக்கமாட்ேடன். ௨௨ பூமி
ெதாடர்ந்து இருக்கும் காலம்வைர
நடுவதற்ெகன்று ஒரு காலமும்,
அறுவைடக்ெகன்று ஒரு காலமும் இருக்கும்.
பூமியல் குளிரும் ெவப்பமும், ேகாைடயும்
வசந்தமும், இரவும் பகலும் இருக்கும்”
என்றார்.

௯
புதயதுவக்கம்
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௧ ேதவன் ேநாவாைவயும் அவனது
பள்ைளகைளயும் ஆசீர்வத த்தார். ேதவன்
அவர்களிடம், “குழந்ைதகைளப் ெபற்று,
ஜனங்களால் இப்பூமிைய ந ரப்புங்கள்.
௨ பூமியலுள்ள அைனத்து மிருகங்களும்,
வானத்தலுள்ள அைனத்து பறைவகளும்,
தண்ணீரிலுள்ள அைனத்து மீன்களும், ப ற
அைனத்து ஊர்வனவும் உங்கைளக் கண்டு
அஞ்சும், அைவ உங்கள் அதகாரத்த ற்குள்
இருக்கும். ௩ கடந்த காலத்தல்
பச்ைசயானதாவரங்கைள உங்களுக்கு
உணவாகக் ெகாடுத்ேதன். இப்ேபாது
அைனத்து மிருகங்களும் உங்களுக்கு
உணவாகட்டும். உலகலுள்ள அைனத்தும்
உங்களுக்காகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
௪ ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு ஆைண
இடுக ேறன். இைறச்சைய அதன்
உய ராக ய இரத்தத்துடன் உண்ணாதீர்கள்.
௫ நான் உங்களது உயருக்காக உங்களது
இரத்தத்ைதக் ேகட்ேபன். அதாவது ஒரு
மனிதைனக் ெகால்லுகற வலங்கன்
இரத்தத்ைதக் ேகட்ேபன். ேமலும் மற்ெறாரு
மனிதைனக் ெகால்லுகற மனிதனின்
இரத்தத்ைதக் ேகட்ேபன்.

௬ “ேதவன் மனிதைனத் தமது சாயலாகேவப்
பைடத்தார்.

எனேவ மற்றவைனக் ெகால்லுகற
எவனும் இன்ெனாருவரால்
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ெகால்லப்பட ேவண்டும்.

௭ “ேநாவா, நீயும் உன் மகன்களும்
குழந்ைதகைளப் ெபற்று, உங்கள்
ஜனங்களால்பூமிையந ரப்புங்கள்” என்றார்.
௮ ப றகு ேதவன் ேநாவாவ டமும்

அவனது பள்ைளகளிடமும், ௯ “நான்
உங்கேளாடும் உங்களுக்குப் பன்னுள்ள
வாரிசுகேளாடும், ௧௦ உங்கேளாடு கப்பலிேல
இருந்த பறைவகேளாடும் மிருகங்கேளாடும்
ஊர்வனவற்ேறாடும் பூமியல் உள்ள
அைனத்து உய ர்கேளாடும் எனது
உடன்படிக்ைகையஏற்படுத்த க்ெகாள்க ேறன்.
௧௧ ெவள்ளப்ெபருக்கால் பூமியல் உள்ள
அைனத்து உய ர்களும் அழிக்கப்பட்டன.
ஆனால் மீண்டும் இது ேபால் நைடெபறாது.
இன்ெனாரு ெவள்ளப் ெபருக்கு பூமியல்
உள்ளஉய ர்கைளஅழிக்காது” என்றார்.
௧௨ ேமலும் ேதவன், “உங்களுக்குக்

ெகாடுத்த வாக்குறுதக்கு அைடயாளமாக
ஒன்ைற உங்களுக்குத் தருக ேறன்.
உன்ேனாடும் பூமியல் வாழும் ஒவ்ெவாரு
உய ேராடும் நான் ெசய்துெகாண்ட
உடன்படிக்ைகக்கு அது அத்தாட்ச யாக
இருக்கும். இந்த உடன்படிக்ைக
இனிவரும் எல்லாக் காலத்துக்கும்
உரியதாக இருக்கும். இதுேவ அந்த
அத்தாட்ச . ௧௩ ேமகங்களுக்கு இைடேய
ஒரு வானவல்ைல உருவாக்க உள்ேளன்.
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எனக்கும் பூமிக்குமான உடன்படிக்ைகக்கு
இதுேவ அத்தாட்ச . ௧௪ பூமிக்கு ேமலாய்
ேமகங்கைளக் ெகாண்டுவரும்ேபாெதல்லாம்
நீங்கள் அதல் வானவல்ைலப்
பார்க்கலாம். ௧௫ வானவல்ைலப்
பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் நான் எனக்கும்
உங்களுக்கும் மற்ற உய ர்களுக்கும்
இைடயல் ஏற்படுத்த க்ெகாண்ட
உடன்படிக்ைகைய நைனத்துக்ெகாள்ேவன்.
அந்த உடன்படிக்ைக இனி ஒரு ெவள்ளப்
ெபருக்கு உலகல் ேதான்ற இங்குள்ள
உய ர்கைள அழிக்காது என்று கூறுகறது.
௧௬ ேமகங்களுக்கைடயல் நான்
வானவல்ைலப் பார்க்கும்ேபாெதல்லாம்
எனக்கும் பூமியன் மீதுள்ள அைனத்து
உய ர்களுக்குமிைடயலான ந ரந்தரமான
உடன்படிக்ைகையநைனத்துக்ெகாள்ேவன்.”
௧௭ “நான் பூமியல் உள்ள அைனத்து

உய ர்கேளாடும் ெசய்துெகாண்ட
உடன்படிக்ைகக்கு அத்தாட்ச யாக வானவல்
வளங்குகறது” என்றார்.

ப ரச்சைனகள்மீண்டும்ேதான்றுதல்
௧௮ ேநாவாவன் மகன்கள் கப்பைலவ ட்டு

ெவளிேய வந்தனர். அவர்களின் ெபயர் ேசம்,
காம், யாப்ேபத் ஆகும். காம், கானானின்
தந்ைத. ௧௯இந்த மூன்று ேபரும் ேநாவாவன்
மகன்கள். பூமியல் உள்ள அைனத்து
ஜனங்களும்அவர்களதுவம்சேமயாகும்.
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௨௦ ேநாவா ஒரு வவசாய ஆனான்.
அவன் ஒரு த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதப்
பய ர் ெசய்தான். ௨௧ ேநாவா அதல்
த ராட்ைச ரசத்ைதச் ெசய்து குடித்தான்.
அவன் ேபாைதயல் தன் கூடாரத்தல்
ஆைடயல்லாமல் வழுந்து க டந்தான்.
௨௨கானானின் தந்ைதயான காம்ஆைடயற்ற
தனது தந்ைதையப் பார்த்து அைதக்
கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய இருந்த தன்
சேகாதரர்களிடம் ெசான்னான். ௨௩ ேசமும்
யாப்ேபத்தும் ஒரு ஆைடைய எடுத்து தங்கள்
முதுகன் ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு பன்னால்
நடந்து கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்து அைதத்
தங்கள் தகப்பன் ேமல் ேபாட்டார்கள்.
இவ்வாறு தந்ைதயன் ந ர்வாணத்ைதப்
பார்க்காமல்தவ ர்த்தார்கள்.
௨௪ த ராட்ைச ரசத்ைதக் குடித்ததனால்

தூங்கய ேநாவா எழுந்ததும் தனது இைளய
மகனான காம் ெசய்தது அவனுக்குத்
ெதரியவந்தது. ௨௫எனேவஅவன்,

“கானான்சப க்கப்பட்டவன்.
அவன் தன் சேகாதரர்களுக்கு
அடிைமயலும் அடிைமயாக இருப்பான்”
என்றான்.

௨௬ேமலும்,

“ேசமுைடய ேதவனாகய கர்த்தர்
துத க்கப்படுவாராக.
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கானான் ேசமுைடய அடிைமயாய்
இருப்பான்.

௨௭ ேதவன் யாப்ேபத்துக்கு ேமலும்
நலங்கைளக்ெகாடுப்பார்.

ேதவன்ேசமுைடயகூடாரத்தல்இருப்பார்.
இவர்களின் அடிைமயாகக் கானான்
இருப்பான்” என்றான்.

௨௮ ெவள்ளப் ெபருக்குக்குப் ப றகு ேநாவா
350 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். ௨௯ அவன்
ெமாத்தம் 950 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மரண
மைடந்தான்.

௧௦
நாடுகளின்வளர்ச்ச யும் பரவலும்
௧ ேசம், காம், யாப்ேபத் ஆக ேயார்

ேநாவாவன் மகன்கள். ெவள்ளப்
ெபருக்குக்குப் பன் இவர்கள் ேமலும் பல
பள்ைளகளுக்குத்தந்ைதஆனார்கள். இங்ேக
அவர்களின் பள்ைளகள் பற்றய பட்டியல்
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
யாப்ேபத்தன்சந்தத
௨ ேகாமர், மாேகாகு, மாதாய், யாவான்,
தூபால், ேமேசக்கு, தீராஸ் ஆக ேயார்
யாப்ேபத்தன்மகன்கள்.

௩ அஸ்கனாஸ், ரீப்பாத்து, ெதாகர்மா
ஆக ேயார் ேகாமரின்மகன்கள்.

௪ எலீசா, தர்ஷீஸ், க த்தீம், ெதாதானீம்
ஆக ேயார்யாவானின்மகன்கள்.
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௫ மத்தயத்தைரக் கடல் பகுதயல்
வாழ்ந்த ஜனங்கள் யாப்ேபத்தன் வழி
வந்தவர்கள். ஒவ்ெவாரு மகனும் தனக்குரிய
ெசாந்த நலத்ைதப் ெபற்றருந்தான்.
ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் ெபருக ெவவ்ேவறு
நாடுகளாயன. ஒவ்ெவாரு நாடும்
தனக்ெகன்றுஒருதனிெமாழிையப்ெபற்றது.

காமின் சந்தத
௬கூஷ்,மிஸ்ராயீம்,பூத்,கானான்ஆக ேயார்
காமின் பள்ைளகள்.

௭ ேசபா, ஆவலா, சப்தா, ராமா, சப்த கா,
ஆகேயார்கூஷன்பள்ைளகள்.

ேசபா, த தான் ஆக ேயார் ராமாவன்
பள்ைளகள்.

௮கூஷ் நம்ேராத்ைத ெபற்றான். ந ம்ேராத்
பூமியல் மிக வல்லைம மிக்க வீரன்
ஆனான். ௯ இவன் கர்த்தருக்கு முன்னால்
ெபரிய ேவட்ைடக்காரனாக இருந்தான்.
இதனால் “கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த
ேவட்ைடக்காரனான நம்ேராத்ைதப்ேபால”
என்றவழக்குச்ெசால்உண்டானது.
௧௦ ந ம்ேராத்தன் அரசாட்ச பாேபலிலிருந்து

ஏேரக், அக்காத், ச ெநயார் நாட்டிலுள்ள
கல்ேனவைர பரவயருந்தது. ௧௧ ந ம்ேராத்
அசீரியாவுக்குப் ேபானான், அங்கு நனிேவ,
ெரெகாேபாத், காலாகு, ெரேசன் ஆகய
நகரங்கைளக் கட்டினான். ௧௨ (ெரேசன்



ஆதயாகமம்௧௦:௧௩ xl ஆதயாகமம்௧௦:௨௦

நகரமானது நனிேவக்கும் காலாகுக்கும்
இைடப்பட்ட ெபரிய நகரம்)

௧௩ லூத , ஆனாமீ, ெலகாபீ, நப்தூகீம்,
௧௪பத்ருசீம்,ெபலிஸ்தர்,கஸ்லூ,கப்ெதார்
ஆக ேயாரின்தந்ைதமிஸ்ராயீம்.

௧௫ கானான் சீேதானின் தந்ைதயானான்.
இவன் கானானின் மூத்தமகன்.
கானான் ேகத்துக்கும் தந்ைத. ேகத்
ேகத்தயர்களின் தந்ைத ஆனான்.
௧௬ எபூசயர், எேமாரியர், க ர்காச யர்,
௧௭ ஈவயர், அர்க்கீரியர், சீந யர்,
௧௮அர்வாதயர், ெசமாரியர், காமாத்தயர்,
ஆகேயாருக்கும் கானான் தந்ைத
ஆனான்.

இவனது சந்ததயனர் உலகன் பல
பாகங்களிலும் பரவனர். ௧௯ கானான்
ேதசத்தல் இருந்தவர்களுக்கு தம்
எல்ைலயாகசீேதான்முதல்ேகரார்வழியாய்க்
காசா மட்டும், அது முதல் ேசாேதாம்,
ெகாேமாரா, அத்மா, ெசேபாய ம் வழியாய்
லாசா மட்டும்இருந்தது.
௨௦ இவர்கள் அைனவரும் காமுைடய

சந்ததயார்கள். இக்குடும்பத்தனர்
அைனவரும் தங்களுக்ெகன்று ெசாந்த
ெமாழியும் ெசாந்த பூமியும் உைடயவர்களாய்
இருந்தனர். அவர்கள் தனித்தனி
நாட்டினராயும்ஆயனர்.
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ேசமின் சந்தத
௨௧ ேசம், யாப்ேபத்தன் மூத்த சேகாதரன்.

அவனது சந்ததயல் ஒருவேன ஏேபர்.
எேபேர எப ெரய ஜனங்கள் அைனவருக்கும்
தந்ைதயானான்.*

௨௨ ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம்
ஆக ேயார் ேசமின் பள்ைளகள்.

௨௩ஊத்ஸ்,கூல், ேகத்ெதர்,மாஸ்ஆக ேயார்
ஆராமின் பள்ைளகள்.

௨௪அர்பக்சாத்தன்மகன்சாலா.
சாலாவன்மகன்ஏேபர்.
௨௫ ஏேபருக்கு இரு மகன்கள். ஒருவன் ேபர்
ேபேலகு. அவனுைடய நாட்களில்தான்
பூமி பகுக்கப்பட்டது. ெயாக்தான்
இன்ெனாருமகன்.

௨௬ அல்ேமாதாத், சாேலப் அசர்மாேவத்,
ேயராைக, ௨௭ அேதாராம், ஊசால்,
த க்லா, ௨௮ ஓபால், அபமாேவல், ேசபா,
௨௯ஒப்பீர், ஆவலா, ேயாபா ஆக ேயாைர
ெயாக்தான் பள்ைளகளாகப் ெபற்றான்.
௩௦ இவர்களின் பகுத கள் ேமசா
துவக்க , க ழக்ேகயுள்ள மைலயாகய
ெசப்பாருக்குப் ேபாக ற வழி மட்டும்
இருந்தது.

௩௧ இவர்கள் அைனவரும் ேசமுைடய

* ௧௦:௨௧: அவனது சந்ததயல்...தந்ைதயானான் ேசமுக்கு
பறந்த ஏேபருைடயமகன்களின்தகப்பன்.
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வாரிசுகள். இவர்கள் அைனவரும் தம்
குடும்பங்கள்,ெமாழிகள்,நாடுகள்,ேதசங்கள்,
வழியாகவரிைசப்படுத்தப்பட்டவர்கள்.
௩௨ ேநாவாவன் பள்ைளகளால்

உருவான குடும்பப்பட்டியல் இதுதான்.
இவர்கள் தங்கள் நாடுகளின்படி
வரிைசப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். ெவள்ளப்
ெபருக்குக்குப் ப றகு இக்குடும்பங்கள்
ேதான்ற பூமிமுழுவதும்பரவனர்.

௧௧
உலகம்ப ரிக்கப்பட்டது
௧ ெவள்ளப் ெபருக்குக்குப் ப றகு முழு

உலகமும் ஒேர ெமாழிையப் ேபச யது.
எல்லா ஜனங்களும் ஒேர வ தமாகப்
ேபசனர். ௨ ஜனங்கள் கழக்ேக இருந்து
பயணம் ெசய்து செநயார் நாட்டில் ஒரு
சமெவளிையக் கண்டு அங்ேக தங்கனர்.
௩ ஜனங்கள், “நாம் ெசங்கற்கைளச் ெசய்து,
ெநருப்பல் அவற்ைறச் சுடுேவாம். அது பல
முைடயதாகும்” என்றனர். எனேவ ஜனங்கள்
கற்கைளப் பயன்படுத்தாமல் ெசங்கற்கைளப்
பயன்படுத்த வீடு கட்டினர். சாந்துக்கு
பதலாக தாைரப் பயன்படுத்தனர்.
௪ ேமலும் ஜனங்கள், “நமக்காக நாம் ஒரு

நகரத்ைத ந ர்மாணிக்க ேவண்டும். ஒரு
ெபரிய ேகாபுரத்ைத வானத்ைத எட்டுமளவு
கட்ட ேவண்டும். நாம் புகழ் ெபறுேவாம். அது
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நம்ைம ஒன்றுபடுத்தும். பூமி எங்கும் பரவ ப்
ேபாகாமல்இருக்கலாம்” என்றனர்.
௫ கர்த்தர் பூமிக்கு இறங்க வந்து

அவர்கள் நகரத்ைதயும் ேகாபுரத்ைதயும்
கட்டுவைதப் பார்ைவய ட்டார். ௬ கர்த்தர்,
“இந்த ஜனங்கள் அைனவரும் ஒேர
ெமாழிையேய ேபசுகன்றனர். இவர்கள்
ேசர்ந்து இவ்ேவைலையச் ெசய்வைத நான்
பார்க்க ேறன். இவர்களால் சாத க்கக்
கூடியவற்றன் துவக்கம்தான் இது. இனி
இவர்கள் ெசய்யத்த ட்டமிட்டுள்ள எைத
ேவண்டுமானாலும் ெசய்யமுடியும். ௭எனேவ,
நாம் கீேழ ேபாய் அவர்களின் ெமாழிையக்
குழப்ப வடுேவாம். ப றகுஅவர்கள்ஒருவைர
ஒருவர் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்” என்று
ெசான்னார்.
௮ அவ்வாேற, கர்த்தர் ஜனங்கைளப்

பூமி முழுவதும் ச தற ப் ேபாகும்படி
ெசய்தார். அதனால் அவர்கள் அந்த
நகரத்ைதக் கட்டி முடிக்க முடியாமல்
ேபாய ற்று. ௯ உலகெமங்கும் ேபச ய ஒேர
ெமாழிையக் கர்த்தர் குழப்பவ ட்டபடியால்
அந்த இடத்ைத பாேபல் என்று அைழத்தனர்.
கர்த்தர் அவர்கைள அவ்வ டத்தலிருந்து
பூமிெயங்கும்பரவ ப் ேபாகச் ெசய்தார்.

ேசம்குடும்பத்தன்வரலாறு
௧௦ இது ேசமின் குடும்பத்ைதப்பற்ற

கூறுகன்றபகுத : ெவள்ளப்ெபருக்குஏற்பட்டு



ஆதயாகமம்௧௧:௧௧ xliv ஆதயாகமம்௧௧:௨௧

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பறகு ேசமுக்கு 100
வயதானேபாது அர்பக்சாத் என்னும் மகன்
பறந்தான். ௧௧ அதன் பறகு அவன் 500
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அவனுக்கு ேவறு
மகன்களும்மகள்களும்இருந்தனர்.
௧௨ அர்பக்சாத்துக்கு 35 வயதானேபாது

சாலா என்னும் மகன் பறந்தான். ௧௩ சாலா
ப றந்த பன் அர்பக்சாத் 403 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு ேவறு
மகன்களும்மகள்களும்பறந்தனர்.
௧௪ சாலாவுக்கு 30 வயதானேபாது ஏேபர்

ப றந்தான். ௧௫ ஏேபர் ப றந்தபன் சாலா
403 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது
அவனுக்கு ேவறு மகன்களும் மகள்களும்
பறந்தனர்.
௧௬ஏேபருக்கு 34வயதானேபாதுேபேலைகப்

ெபற்றான். ௧௭ ேபேலக் ப றந்த பன் ஏேபர்
430 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது
அவனுக்கு ேவறு மகன்களும் மகள்களும்
பறந்தனர்.
௧௮ ேபேலக்குக்கு 30 வயதானேபாது

அவனது மகன் ெரகூ பறந்தான். ௧௯ ெரகூ
பறந்த பன் ேபேலகு 209 ஆண்டுகள்
உய ர்வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு
ேவறுமகன்களும்மகள்களும்பறந்தனர்.
௨௦ ெரகூவுக்கு 32 வயது ஆனதும் அவனது

மகன் ெசரூைகப் ெபற்றான். ௨௧ ெசரூகு
பறந்தபன்ெரகூ 207ஆண்டுகள்வாழ்ந்தான்.
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அப்ேபாது அவனுக்கு ேவறு மகன்களும்
மகள்களும்பறந்தனர்.
௨௨ ெசரூகுக்கு 30 வயது ஆனதும் நாேகார்

ப றந்தான். ௨௩ நாேகார் ப றந்தபன் ெசரூகு
200 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது
அவனுக்கு ேவறு மகன்களும் மகள்களும்
பறந்தனர்.
௨௪நாேகாருக்கு 29வயதுஆனதும்அவனது

மகன் ேதராைகப் ெபற்றான். ௨௫ ேதராகு
ப றந்ததும் நாேகார் 119 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு ேவறு
மகன்களும்மகள்களும்பறந்தனர்.
௨௬ ேதராகுக்கு 70 வயதானேபாது அவனது

மகன்கள் ஆப ராம், நாேகார், ஆரான்
பறந்தார்கள்.

ேதராகுகுடும்பத்தன்வரலாறு
௨௭ இது ேதராகு குடும்பத்தன் வரலாறு

ஆகும். ேதராகு என்பவன்ஆப ராம், நாேகார்,
ஆரான் ஆக ேயாரின் தந்ைதயானவன்.
ஆரான் ேலாத்தன் தந்ைதயானவன்.
௨௮ ஆரான் தனது பறந்த நகரமான
பாப ேலானியாவல் உள்ள ஊர் என்ற
இடத்தல்மரண மைடந்தான். அப்ேபாது
அவனது தந்ைதயான ேதராகு உய ேராடு
இருந்தான். ௨௯ ஆப ராமும் நாேகாரும்
தருமணம் ெசய்துெகாண்டனர். ஆப ராமின்
மைனவயன் ெபயர் சாராய். நாேகாரின்
மைனவயன் ெபயர் மில்காள். இவள்
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ஆரானுைடய மகள். ஆரான் மில்காளுக்கும்
இஸ்காளுக்கும் தந்ைத. ௩௦ சாராய்
பள்ைளகள் இல்லாமல் மலடியாய்
இருந்தாள்.
௩௧ ேதராகு தனது குடும்பத்ேதாடு

பாப ேலானியாவல் உள்ள ஊர் எனும்
இடத்ைத வ ட்டுப் ேபானான். அவர்கள்
கானானுக்குப் ேபாகத் த ட்டமிட்டனர்.
ேதராகு தனது மகன் ஆப ராைமயும் ேபரன்
ேலாத்ைதயும், மருமகள் சாராைவயும்
தன்ேனாடு அைழத்துச் ெசன்றான். அவர்கள்
ஆரான் நகரத்துக்கு ேபாய் அங்ேக தங்கவ ட
முடிவு ெசய்தனர். ௩௨ ேதராகு 205ஆண்டுகள்
வாழ்ந்துஅங்ேகேயமரணமைடந்தான்.

௧௨
ேதவன்ஆப ராைமஅைழக்க றார்
௧கர்த்தர்ஆப ராமிடம்,

“நீஉனது
ஜனங்கைளயும், நாட்ைடயும்,

தந்ைதயன் குடும்பத்ைதயும்வ ட்டு
ெவளிேயற நான் காட்டும் நாட்டுக்குப்
ேபா.

௨ நான் உன் மூலமாக ஒரு ெபரிய ேதசத்ைத
உருவாக்குேவன்.

நான்உன்ைனஆசீர்வத ப்ேபன்.
உனதுெபயைரப் புகழ்ெபறச்ெசய்ேவன்.
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ஜனங்கள் மற்றவர்கைள ஆசீர்வத க்க
உன்ெபயைரப் பயன்படுத்துவர்.

௩உன்ைனஆசீர்வத க்க ற ஜனங்கைள நான்
ஆசீர்வத ப்ேபன்.

உன்ைன சப ப்பவர்கைள நான்
சப ப்ேபன்.

நான்உன்மூலம்பூமியலுள்ள
அைனத்து ஜனங்கைளயும்
ஆசீர்வத ப்ேபன்” என்றார்.

ஆப ராம் கானானுக்குப் ேபாக றான்

௪ எனேவ, ஆப ராம் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்
படிந்து ஆராைன வட்டுப் ேபானான்.
ேலாத்து அவேனாடு ெசன்றான். அப்ேபாது
ஆப ராமுக்கு 75 வயது. ௫ ஆப ராம்
ஆராைன வட்டு ேபாகும்ேபாது தன் மைனவ
சாராையயும், தன் சேகாதரனுைடய மகனான
ேலாத்ைதயும், எல்லா அடிைமகைளயும்,
ஆரானில் அவனுக்குச் ெசாந்தமான
அைனத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபானான். அவர்கள் ஆராைன வட்டுக்
கானாைன ேநாக்க ப் பயணம் ெசய்தனர்.
௬ ஆப ராம் கானான் ேதசத்தன் வழியாகப்
பயணம் ெசய்து சீேகம் நகரம் வழிேய
ேமாேரயல் இருக்கும் ெபரிய மரங்கள் உள்ள
இடத்த ற்கு வந்தான். அக்காலத்தல் அங்கு
கானானியர்வாழ்ந்தனர்.
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௭ கர்த்தர் ஆப ராமுக்குக் காட்ச யளித்து,
“நான் உன் சந்தத க்கு இத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன்” என்றார்.
கர்த்தர் காட்ச யளித்த இடத்தல் ஆப ராம்

கர்த்தைரத் ெதாழுைகெசய்ய ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். ௮ பன் ஆப ராம்
அந்த இடத்ைத வ ட்டு ெபத்ேதலுக்குக்
க ழக்ேக இருக்கும் மைலக்குப் ேபானான்.
அங்கு அவன்கூடாரம் ேபாட்டான். ெபத்ேதல்
நகரம் ேமற்காக இருந்தது. ஆயீ நகரம்
அதற்குக் க ழக்ேக இருந்தது. அங்கு
ஒரு பலிபீடத்ைதக் கர்த்தருக்கு அைமத்து
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாண்டான். ௯மீண்டும்
ஆப ராம் பயணம் ெசய்து பாைலவனப்
பகுத க்குச்ெசன்றான்.

எக ப்தல்ஆப ராம்
௧௦அந்நாட்களில்பூமியல்பஞ்சம்ஏற்பட்டது.

மைழ இல்லாததால் உணவுப் ெபாருட்களும்
வைளயாமல் இருந்தது. எனேவ ஆப ராம்
எக ப்த ற்கு பைழப்பதற்காகப் ேபானான்.
௧௧ தன் மைனவ சாராய் மிகவும் அழகாக
இருக்க றாள் என்று எண்ணிய அவன்,
எக ப்ைத ெநருங்குவதற்கு முன் சாராய டம்,
“நீ ெவகு அழகான ெபண் என்பது எனக்குத்
ெதரியும். ௧௨ எக ப்தயர்கள் உன்ைனப்
பார்க்கும்ேபாதுஅவர்கள், ‘இவள்இவனுைடய
மைனவ ’ என்று ேபசுவார்கள் ப றகு
உன்ைன அைடய வரும்ப என்ைனக்
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ெகான்றுவடுவார்கள். ௧௩ அதனால்
நான் அவர்களிடம் நீ என் சேகாதரி என்று
கூறுேவன். ப றகு அவர்கள் என்ைனக்
ெகால்லமாட்டார்கள். நான் உன் சேகாதரன்
என்பதால் அவர்கள் என் மீது கருைணேயாடு
இருப்பார்கள். இவ்வைகயல்நீஎன்உயைரக்
காப்பாற்றலாம்” என்றான்.
௧௪எனேவஆப ராம்எக ப்துக்குப்ேபானான்.

அங்குள்ள ஜனங்கள் சாராய் மிகவும்
அழகானவளாக இருப்பைதப் பார்த்தனர்.
௧௫ ச ல எக ப்தன் தைலவர்களும் அவைளப்
பார்த்தனர். அவள் மிகவும் அழகான ெபண்
என்று அவர்கள் பார்ேவானிடம் கூறனர்.
அவர்கள் அவைளப் பார்ேவானுைடய
வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர்.
௧௬ ஆப ராைமச் சாராயன் சேகாதரனாக
எண்ணிப் பார்ேவானும் ஆப ராமிடம்
அன்பாக இருந்தான். பார்ேவான் அவனுக்கு
ஆடுகள், மாடுகள், ெபண் ேவைலயாட்கள்,
கழுைதகள், ஒட்டகங்கள் என்று பலவற்ைறக்
ெகாடுத்தான்.
௧௭ பார்ேவான் ஆப ராமின் மைனவைய

எடுத்துக்ெகாண்டான். எனேவ பார்ேவானும்
அவனது வீட்டில் உள்ளவர்களும் ெகாடிய
வயாதயுறுமாறு கர்த்தர் சப த்துவ ட்டார்.
௧௮ எனேவ பார்ேவான் ஆப ராைம
அைழத்தான். அவன், “நீ எனக்கு மிகக் ெகட்ட
காரியத்ைதச் ெசய்துள்ளாய்! சாராய் உன்
மைனவ என்று ெசால்லாமல், ௧௯ அவைள
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உன் சேகாதரி என்று ஏன் ெசான்னாய்?
நான் அவைள எடுத்துக்ெகாண்டதால் அவள்
எனது மைனவயாக இருந்தருப்பாேள.
ஆனால் இப்ெபாழுது உன் மைனவைய
உனக்கு நான் தரும்ப க் ெகாடுக்க ேறன்.
அவைள அைழத்துெகாண்டு ேபாய்வடு”
என்றான். ௨௦ ப றகு, பார்ேவான் தன்
வீரர்களிடம், ஆப ராைம நாட்ைடவ ட்டு
ெவளிேய அனுப்புமாறு கட்டைளய ட்டான்.
எனேவ, ஆப ராமும் அவனது மைனவயும்
அவர்களுக்குச் ெசாந்தமானவற்ைற
எடுத்துக்ெகாண்டு அந்த இடத்ைதவ ட்டு
ெவளிேயறனர்.

௧௩
ஆப ராம் கானானுக்குத்தரும்புதல்
௧ ஆப ராம் எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேயற ,

தன் மைனவேயாடும் தனக்குரிய
ெபாருட்கேளாடும் பாைலவனத்தன்
வழியாகப் பயணம் ெசய்தான். ேலாத்துவும்
அவேனாடு ெசன்றான். ௨ ஆப ராம் மிகவும்
ெசல் வந்தனாக இருந்தான். அவனிடம்
ஏராளமான மிருகங்களும் தங்கமும்
ெவள்ளியும்இருந்தன.
௩ ஆப ராம் ெதாடர்ந்து பயணம் ெசய்து

பாைலவனத்ைத வ ட்டுப் ெபத்ேதலுக்குச்
ெசன்று, ெபத்ேதல் நகரத்த ற்கும்
ஆய நகரத்த ற்கும் இைடயல் உள்ள
பகுதயல் தங்கனான். அது ஏற்ெகனேவ
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அவனும் அவன் குடும்பத்தாரும் தங்கய
இடமாகும். ௪ இங்கு தான் ஆப ராம்
பலிபீடம் அைமத்தருந்தான். எனேவ,
ஆப ராம் கர்த்தைர அந்த இடத்தல்
ெதாழுதுெகாண்டான்.

ஆப ராமும் ேலாத்தும்ப ரிக றார்கள்
௫ இந்த ேநரத்தல் ேலாத்தும் ஆப ராேமாடு

பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தான்.
ேலாத்துக்கும் நைறய மிருகங்களும்
கூடாரங்களும் இருந்தன. ௬ ஆப ராமிடமும்
ேலாத்த டமும் இருந்த மிருகங்கள்
வாழ்க ற அளவற்கு அந்த நலம்
அவ்வளவு ேபாதுமானதாக இல்ைல.
௭ அேதாடு கானானியர்களும் ெபரிச யரும்
அவர்களுடன் அங்கு வாழ்ந்து
வந்தனர். ஆப ராமின் ேமய்ப்பர்களும்
ேலாத்தன் ேமய்ப்பர்களும் தங்களுக்குள்
சண்ைடய ட்டனர்.
௮ எனேவ, ஆப ராம் ேலாத்த டம், “நம்மிரு

வருக்கும் இைடயல் எவ்வத வாக்குவாதமும்
ேவண்டாம். உனது ஆட்களுக்கும் எனது
ஆட்களுக்கும் இனி ேமல் எந்த வ ேராதமும்
ேவண்டாம். நாம் சேகாதரர்கள். ௯ நாம்
ப ரிந்து வடுேவாம். உனக்கு வருப்பமான
எந்த இடத்ைதயும் நீ ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.
நீ இடது பக்கமாகப் ேபானால் நான் வலது
பக்கமாகப் ேபாக ேறன். நீ வலது பக்கமாகப்
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ேபானால்நான்இடதுபக்கமாகப்ேபாக ேறன்”
என்றான்.
௧௦ ேலாத்து ேயார்தான் நத க்கு அருகான

சமெவளிையப் பார்ைவய ட்டான். அங்கு
நீர் வளம் இருப்பைதக் கண்டான். (கர்த்தர்
ேசாேதாைமயும் ெகாேமாராைவயும்
அழிப்பதற்கு முன்பு ேசாவாருக்குப்ேபாகும்
வழிவைர அது கர்த்தரின் ேதாட்டம்
ேபாலவும் எக ப்து ேதசத்ைதப்ேபாலவும்
இருந்தது.) ௧௧ எனேவ ேலாத்து ேயார்தான்
சமெவளிையத் ேதர்ந் ெதடுத்தான்.
இருவரும் ப ரிந்தனர். ேலாத்து க ழக்கு
ேநாக்க ப் பயணம் ெசய்தான். ௧௨ ஆப ராம்
கானான் ேதசத்தல் தங்கனான். ேலாத்து
சமெவளிப்பகுதயன் நகரங்களில்
தங்கனான். ேலாத்து ேமலும் ெதற்கு ேநாக்க
நகர்ந்து ேசாேதாமில் கூடாரம் அடித்தான்.
௧௩ேசாேதாம்ஜனங்கள்கர்த்தருக்குஎத ராகப்
பாவம் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர் என்பைத
அற ந்தருந்தார்.
௧௪ ேலாத்து வலக ப்ேபானதும் கர்த்தர்

ஆப ராமிடம், “உன்ைனச் சுற்றலும்
வடக்ேகயும், ெதற்ேகயும், க ழக்ேகயும்,
ேமற்ேகயும்பார். ௧௫ இந்தப் பூமிைய
நான் உனக்கும் உன் சந்ததயனருக்கும்
ெகாடுக்க ேறன். இது என்ெறன்றும்
உங்களுக்குரியதாக இருக்கும். ௧௬ உன்
ஜனங்கைள உலகத்தல் உள்ள புழுதயன்
அளவுக்குப் ெபருகச் ெசய்ேவன். எவராவது
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புழுதைய எண்ண முடியுமானால் அதுேவ
உங்கள் ெதாைகயாக இருக்கும். ௧௭ எனேவ
நாட்டின் நீளமும் அகலமும் எவ்வளேவா
அவ்வளவு தூரம் நட. நான் அவற்ைற
உனக்குத்தருேவன்” என்றார்.
௧௮ எனேவ, ஆப ராம் தனது கூடாரத்ைத

எடுத்துக்ெகாண்டு ெபரிய மரங்களிருக்கும்
எப ேரானிலிலுள்ள மம்ேரயன் சமபூமிக்குச்
ெசன்றான். இங்கு ஆப ராம் கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்ள ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான்.

௧௪
ேலாத்துப டிக்கப்படுதல்
௧ அம்ராப்ேபல் ச ெநயாரின் அரசன்.

அரிேயாகு ஏலாசாரின் அரசன்.
ெகதர்லாேகாேமர் ஏலாமின் அரசன்.
த தயால் ேகாயம் ேதசத்தன் அரசன்.
௨இவர்கள் அைனவரும் மற்ற அரசர்கேளாடு
சண்ைடய ட்டனர். ேசாேதாமின் அரசனான
ேபராேவாடும், ெகாேமாராவன் அரசனான
ப ர்சாேவாடும், அத்மாவன் அரசனான
செநயாேவாடும், ெசேபாயீமின் அரசனான
ெசேமபேராடும் ேபலாவன் அரசேனாடும்
(ேபலா ேசாவார் என்றும் அைழக்கப்பட்டான்)
அவர்கள்ேபார் ெசய்தனர்.
௩ ச த்தீம் பள்ளத்தாக்கல் எல்லா

அரசர்களும் தம் பைடகேளாடு கூடினர்.
(ச த்தீம் பள்ளத்தாக்கு இப்ேபாது உப்புக்
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கடல் என்று அைழக்கப்படுக றது.)
௪ இந்த அரசர்கள் 12 ஆண்டுகள்
ெகதர்லாேகாேமருக்குச் ேசைவெசய்து
13ஆம் ஆண்டில் கலகம் ெசய்தார்கள்.
௫ 14 ஆம் ஆண்டிேல ெகதர்லாேகாேமரும்
அவேனாடு இருந்த அரசர்களும் ேபாருக்கு
வந்தனர்.இவர்கள்அஸ்தேராத்கர்னாயீமிேல
இருந்த ெரப்பாயீமியைரயும் காமிலிருந்த
சூச மியைரயும், சாேவகீரியத் தாயீமிேல
இருந்த ஏமியைரயும், ௬ ேசயீர் மைலகளில்
இருந்த ஒசரியைரயும் வனாந்தரத்த ற்கு
அருக ேல இருந்த எல்பாரான் மட்டும்
ேதாற்கடித்தனர். ௭ அதன்பறகு
அரசன் ெகதர்லாேகாேமர் வடதைசயல்
காேதஸ் என்னும் என்மிஸ்பாத்துக்கு
வந்து அமேலக்கயரின் நாடுகைளயும்
அத்சாத்ேசான் தாமாரிேல இருந்த
எேமாரியைரயும்அழித்துஒழித்தான்.

௮ அப்ேபாது ேசாேதாம், அத்மா,
ெகாேமாரா, ெசேபாயீம், ேசாவார் என்னும்
ேபலா ஆகய நாடுகளின் அரசர்கள்
புறப்பட்டுப் ேபானார்கள். இவர்கள்
ச த்தீம் பள்ளத்தாக்க ேல, ஏலாமின்
அரசனாகய ெகதர்லாேகா ேமேராடும்,
ேகாயம் அரசனாகய த தயாேலாடும்
ச ெநயாரின் அரசனாகய அம்ராப்ேபேலாடும்
ஏலாசாரின் அரசனாகய அரிேயாேகாடும்
யுத்தம் ெசய்தார்கள். ௯ எனேவ நான்கு
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அரசர்கள்ஐந்துேபருக்குஎத ராகஇருந்தனர்.
௧௦ அந்தச் ச த்தீம் பள்ளத்தாக்கு முழுவதும்

தார் நைறந்த குழிகள் இருந்தன. ேசாேதாம்
ெகாேமாராவன் அரசர்கள் ேதாற்ேறாடி
வந்து அதல் வழுந்தார்கள். இன்னும் பலர்
மைலகளுக்குஓடிப்ேபானார்கள்.
௧௧ எனேவ, ேசாேதாம் மற்றும்

ெகாேமாராவனருக்கு உரிய ெபாருட்கைள
எல்லாம் அவர்களின் பைகவர்கள்
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்களது
அைனத்து உணவுப் ெபாருட்கைளயும்,
ஆைடகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
ஓடினார்கள். ஆப ராமின் சேகாதரனுைடய
மகனான ேலாத்து ேசாேதாமில்
வச த்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௧௨அவைனயும்
எத ரிகள் ப டித்துக்ெகாண்டார்கள்.
ேமலும் அவனுைடய உடைமகள்
அைனத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு எத ரிகள்
ஓடினார்கள். ௧௩ ப டிபடாதவர்களில்
ஒருவன் எபெரயனாகய ஆப ராமிடம்
ெசன்று நடந்தைதக் கூறனான். ஆப ராம்
மம்ேர என்னும் எேமாரியனுைடய பூமியல்
குடியருந்தான். மம்ேர, எஸ்ேகால், ஆேநர்
ஆக ேயார் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவுவதாக
ஒப்பந்தம் ெசய்தருந்தனர். அவர்கள்
ஆப ராமுக்கு உதவுவதாகவும் ஒப்பந்தத்தல்
ைகெயழுத்த ட்டிருந்தனர்.

ஆப ராம் ேலாத்ைதமீட்க றான்
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௧௪ ேலாத்து ைகதுெசய்யப்பட்டைத
ஆப ராம் அற ந்துெகாண்டான். அவன்
தனது குடும்பத்தனர் அைனவைரயும்
அைழத்தான் அவர்களிடம் 318 பய ற்ச
ெபற்ற வீரர்கள் இருந்தனர். அவன்
அவர்கேளாடு தாண் நகரம்வைர
பைகவர்கைளத் துரத்த க்ெகாண்டு
ேபானான். ௧௫ அன்று இரவு அவனும்
அவனது வீரர்களும் பைகவைரத் த டீெரன்று
தாக்கனர். அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து
தமஸ்குவன் வடக்ேகயுள்ள ேகாபாவைர
துரத்தனர். ௧௬ ப றகு, பைகவர்கள்
எடுத்துெசன்ற அைனத்து ெபாருட்கைளயும்
ஆப ராம் மீட்டுக்ெகாண்டான். ெபண்கள்,
ேவைலக்காரர்கள், ேலாத்து, அவனது
ெபாருட்கள்அைனத்தும்மீட்கப்பட்டன.
௧௭ ப றகு ஆப ராம் ெகதர்லாேகாமைரயும்

அவேனாடிருந்த அரசர்கைளயும்
ேதாற்கடித்து வ ட்டு தன் நாட்டுக்குத்
தரும்பனான். ேசாேதாமின் அரசன்
புறப்பட்டு சாேவ பள்ளத்தாக்குக்கு வந்து
ஆப ராைம வரேவற்றான். (இப்ேபாது
இப்பள்ளத்தாக்கு அரசனின் பள்ளத்தாக்கு
என்றுஅைழக்கப்படுக றது.)

ெமல்க ேசேதக்
௧௮ சாேலமின் அரசனாகய

ெமல்க ேசேதக்கும் ஆப ராைமச் சந்த க்கப்
ேபானான். இவன் உன்னதமான ேதவனின்
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ஆசாரியன். இவன்அப்பமும் த ராட்ைசரசமும்
ெகாண்டுவந்தான். ௧௯ ெமல்க ேசேதக்
ஆப ராைமஆசீர்வாதம்ெசய்து,

“ஆப ராேம, வானத்ைதயும் பூமிையயும்
பைடத்த

உன்னதமான ேதவன் உன்ைன
ஆசீர்வத ப்பாராக.

௨௦ நாம் உன்னதமான ேதவைனப்
ேபாற்றுேவாம்.

உன் பைகவர்கைள ெவல்ல உனக்குத்
ேதவன்உதவனார்” என்றான்.

ேபாரில் ைகப்பற்றயவற்றல் பத்தல் ஒரு
பங்ைக ஆப ராம் ெமல்க ேசேதக்க ற்குக்
ெகாடுத்தான். ௨௧ ப றகு ேசாேதாமின் அரசன்
ஆப ராமிடம், “இைவ எல்லாவற்ைறயும்
நீ உனக்ேக ைவத்துக்ெகாள். எனது
ஜனங்கைள மட்டும் எனக்குக் ெகாடு அது
ேபாதும்” என்றான்.
௨௨ ஆனால் ஆப ராேமா ேசாேதாம்

அரசனிடம், “நான் உன்னதமான ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் வாக்குப் பண்ணியருக்க ேறன்.
வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்த
உன்னதமான ேதவனுக்கு முன்பாக என்
ைககள் சுத்தமாயருக்க றது. ௨௩உனக்குரிய
எைதயும் நான் ைவத்தருக்க மாட்ேடன்
என்று வாக்குப் பண்ணியருக்க ேறன். நான்
உனக்குரியஒருநூல்அல்லதுபாதரட்ைடயன்
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சறு வாைரயாகலும் கூட ஏற்கமாட்ேடன்.
‘நான்ஆப ராைமப் பணக்காரன்ஆக்க ேனன்’
என்று நீ ெசால்வைத நான்வரும்ப மாட்ேடன்.
௨௪என்னுைடயஇைளஞர்கள்உண்பதற்கான
உணைவ மட்டுேம ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.
ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அவர்களின்
பங்கைனக் ெகாடுத்துவடு. நாம்
ேபாரில் ெவன்ற ெபாருட்கைள ெயல்லாம்
எடுத்துக்ெகாள். ச லவற்ைற ஆேநர்,
எஸ்ேகால், மம்ேர ஆகயவர்களுக்குக் ெகாடு.
இவர்கள் எனக்குப் ேபாரில் உதவனார்கள்”
என்றான்.

௧௫
ஆப ராேமாடு ேதவனின்உடன்படிக்ைக
௧ இைவெயல்லாம் நடந்த ப றகு

கர்த்தரின் வார்த்ைதயானது ஆப ராமுக்குத்
தரிசனத்தல் வந்தது. ேதவன், “ஆப ராேம,
நீ பயப்படேவண்டாம். நான் உன்ைனப்
பாதுகாப்ேபன். உனக்குப் ெபரிய பரிசு
தருேவன்” என்றார்.
௨ ஆனால் ஆப ராேமா, “ேதவனாகய

கர்த்தாேவ! நீர் ெகாடுக்க ற எதுவும் எனக்கு
மக ழ்ச்சையத் தராது, ஏெனன்றால் எனக்குப்
பள்ைளகள் இல்ைல. எனேவ நான் மரித்த
ப றகு எனக்குரிய ெபாருட்கள் எல்லாம்
எனது அடிைமயான தமஸ்குைவச் ேசர்ந்த
எலிேயசருக்கு உரியதாகும்” என்றான்.
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௩ ேமலும் ஆப ராம், “நீர் எனக்கு மகைனக்
ெகாடுக்கவல்ைல. எனேவ என் வீட்டில்
ப றக்கும் அடிைமக்கு இந்த ெசாத்து
முழுவதும்உரிைமயாகுேம” என்றான்.
௪ கர்த்தர் ஆப ராமிடம், “அந்த அடிைம

உனக்குரியவற்ைறப் ெபறமாட்டான்.
உனக்ெகாரு மகன் பறப்பான். அவேன
உனக்குரியவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்வான்”
என்றார்.
௫ ப றகு ேதவன் ஆப ராைம

ெவளிேய அைழத்து வந்து, “வானத்தல்
நைறந்தருக்கும் ஏராளமான
நட்சத்த ரங்கைளப் பார், அவற்ைற உன்னால்
எண்ணமுடியாது, வாருங்காலத்தல் உன்
சந்ததயும்இவ்வாேறஇருக்கும்” என்றார்.
௬ ஆப ராம் ேதவைன நம்பனான்.

ேமலும் ேதவன் ஆப ராமின் நம்ப க்ைகைய
அவனுைடய நீதயான காரியமாக
எண்ணினார். ௭ ேதவன்ஆப ராமிடம், “நாேன
கர்த்தர். உன்ைன பாப ேலானியாவலுள்ள
ஊர் என்னும் பட்டணத்தலிருந்து அைழத்து
வந்ேதன். நாேன இைதச்ெசய்ேதன். இந்தத்
ேதசத்ைத உனக்குக் ெகாடுக்க ேறன். இது
உனக்ேகஉரியதாகும்” என்றார்.
௮ ஆனால் ஆப ராேமா, “கர்த்தராக ய

என் ஆண்டவேர! இந்தத் ேதசம்
எனக்கு உரியதாகும் என்று எப்படி
உறுத ப்படுத்த க்ெகாள்வது?” என்று
ேகட்டான்.
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௯ ேதவன் ஆப ராமிடம், “நாம் ஒரு
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்துெகாள்ேவாம்,
மூன்று ஆண்டுகள் ஆன ஒரு பசுைவ
ெகாண்டு வா. அேதாடு மூன்று ஆண்டுகள்
ஆன ஆட்ைடயும், ஆட்டுக்கடாைவயும்,
ெகாண்டு வா, அேதாடு ஒரு காட்டுப்
புறாைவயும், புறாக் குஞ்ைசயும் என்னிடம்
ெகாண்டுவா” என்றார்.
௧௦ ஆப ராம் இைவ எல்லாவற்ைறயும்

ேதவனிடம் ெகாண்டு வந்தான்.
ஒவ்ெவான்ைறயும் ெகான்று இரண்டு
துண்டுகளாக ெவட்டி, ப றகு ஒரு
பாதைய இன்ெனாரு பாத ேயாடு
ேசர்த்தான். பறைவகைள அவன் அவ்வாறு
ெவட்டவல்ைல. ௧௧ பன்னர், ெபரிய
பறைவகள் வலங்குகளின் உடைல உண்ண
கீேழ பறந்து வந்தன. ஆப ராம் அவற்ைறத்
துரத்தனான்.
௧௨ சூரியன் அஸ்தமிக்கும் ேநரம்

ெநருங்கயேபாது ஆப ராமுக்குத் தூக்கம்
வந்தது. அத்துடன் அச்சுறுத்தும்
இருள் அவைனச் சூழ்ந்துெகாண்டது.
௧௩ ப றகு கர்த்தர் ஆப ராமிடம், “நீ
இவ்வஷயங்கைளப்பற்ற அறய ேவண்டும்.
உனது சந்தத தங்களுக்குச் ெசாந்தமில்லாத
நாட்டிேல அந்நயர்களாக இருப்பார்கள்.
அங்குள்ளவர்கள் அவர்கைள 400 ஆண்டு
காலத்துக்கு அடிைமகளாக ைவத்தருந்து,
ேமாசமாக நடத்துவார்கள். ௧௪ ஆனால்
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நான் அந்த நாட்ைடத் தண்டிப்ேபன். உனது
ஜனங்கள் அந்நாட்ைட வ ட்டு பல்ேவறு
ெபாருட்களுடன்ெவளிேயறுவார்கள்.
௧௫ “நீ நல்ல முத ர் வயதாகும்வைர

வாழ்ந்து, சமாதானமாக மரணமைடவாய்.
௧௬ நான்கு தைலமுைறகளுக்குப்பன் உன்
சந்ததயனர் மீண்டும் இங்ேக வருவார்கள்.
அப்ேபாது உனது ஜனங்கள் எேமாரியைரத்
ேதாற்கடிப்பார்கள். இது எத ர்காலத்தல்தான்
நைடெபறும், ஏெனன்றால் இன்னும்
எேமாரியர்கள் தண்டிக்கப்படுக ற அளவற்கு
மிக ேமாசமாகக் ெகட்டுப்ேபாகவல்ைல”
என்றார்.
௧௭ சூரியன் அஸ்தமித்தபன் ேமலும்

இருளாயற்று. மரித்துப்ேபான மிருகங்கள்
தைரயன் ேமேலேய க டந்தன. இரண்டு
துண்டுகளாகக் க டந்த அவற்றன்
உடலிலிருந்து சூைளயன் புைகயும்
ெநருப்பும்ெவளிவந்தன.
௧௮ஆைகயால்,அன்றுகர்த்தர்ஆப ராேமாடு

ஒரு வாக்குறுதயும், உடன்படிக்ைகையயும்
ெசய்துெகாண்டார். கர்த்தர், “நான் இந்த
நாட்ைட உன் சந்தத க்குத் தருேவன். எக ப்து
நத முதல் யூப்ரடீஸ் நத வைரயுள்ள
இடத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். ௧௯ இந்த பூமி
ேகனியர், ெகனிச யர், கத்ேமானியர்,
௨௦ ஏத்தயர், ெபரிச யர், ெரப்பாயீமியர்,
௨௧ எேமாரியர், கானானியர், க ர்காச யர்
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மற்றும் எபூசயருக்குச் ெசாந்தமானதாகும்”
என்றார்.

௧௬
ஆகார் எனும்ேவைலக்காரப்ெபண்
௧சாராய்ஆப ராமின்மைனவ .அவளுக்கும்

ஆப ராமுக்கும் குழந்ைத இல்லாமல்
இருந்தது. சாராய்க்கு ஒரு எக ப்தய
ேவைலக்காரப் ெபண் இருந்தாள். அவள்
ெபயர் ஆகார். ௨ சாராய் ஆப ராமிடம்,
“கர்த்தர் நான் குழந்ைத ெபற்றுக்ெகாள்ள
அனுமதக்கவல்ைல. எனேவ எனது
ேவைலக்காரப் ெபண்ேணாடு ெசல்லுங்கள்.
அவளுக்குப் ப றக்கும் குழந்ைதைய என்
குழந்ைத ேபால் ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்”
என்றாள். ஆப ராமும் தன் மைனவ சாராய்
ெசான்னபடி ேகட்டான்.
௩ இது ஆப ராம் கானான் நாட்டில்

பத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபன் நடந்தது.
சாராய் தனது ேவைலக்காரப் ெபண்ைண
ஆப ராமுக்குக் ெகாடுத்தாள். (ஆகார்
எக ப்தய ேவைலக்காரப் ெபண்)
௪ ஆப ராமால் ஆகார் கர்ப்பமுற்றாள்.
இதனால் அவளுக்குப் ெபருைம ஏற்பட்டது.
அவள் தன்ைனத் தன் எஜமானிையவ டச்
ச றந்தவளாக எண்ணினாள். ௫ ஆனால்
சாராய் ஆப ராமிடம், “இப்ெபாழுது
என் ேவைலக்காரப் ெபண் என்ைன
ெவறுக்கறாள். இதற்காக நான் உம்ைமேய
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குற்றம்சாட்டுேவன். நான் அவைள உமக்குக்
ெகாடுத்ேதன். அவள் கர்ப்பமுற்றாள். ப றகு
என்ைனவடச் ச றந்தவளாகத் தன்ைன
நைனத்துக்ெகாள்க றாள்.உமக்கும்எனக்கும்
இைடயல் கர்த்தேர ந யாயந்தீர்க்கட்டும்”
என்றாள்.
௬ ஆனால் ஆப ராேமா சாராய டம், “நீ

ஆகாரின் எஜமானி, நீ அவளுக்கு ெசய்ய
வரும்புவைதச் ெசய்யலாம்” என்றான்.
எனேவ சாராய் ஆகாைரக் கடினமாகத்
தண்டித்தபடியால் அவள் சாராைய வ ட்டு
ஓடிப்ேபானாள்.

இஸ்மேவல்-ஆகாரின்மகன்
௭ பாைலவனத்தல் சூருக்குப் ேபாக ற

வழியல் இருந்த நீரூற்றனருகல் ஆகாைரக்
கர்த்தருைடய தூதன் கண்டான். ௮ தூதன்
அவளிடம், “சாராயன் பணிப்ெபண்ணாகய
ஆகாேர. ஏன் இங்ேக இருக்க றாய்? எங்ேக
ேபாக றாய்?” என்றுேகட்டான்.
அவேளா, “நான் சாராய டமிருந்து வலக

ஓடிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றாள்.
௯ அதற்குக் கர்த்தருைடய தூதன்,

“சாராய் உனது எஜமானி. வீட்டிற்குத்
தரும்ப ப் ேபாய் அவளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தரு.
௧௦ உன்னிடமிருந்து ஏராளமான ஜனங்கள்
ேதான்றுவர், அவர்கள் எண்ண முடியாத
அளவற்குஇருப்பார்கள்” என்றான்.
௧௧ேமலும்கர்த்தருைடயதூதன்,
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“ஆகார் நீஇப்ேபாதுகர்ப்பமாகஇருக்க றாய்.
உனக்குஒருமகன்பறப்பான்.

அவனுக்குஇஸ்மேவல்என்றுெபயரிடு.
ஏெனன்றால்நீேமாசமாகநடத்தப்பட்டைத
கர்த்தர் அற ந்தருக்க றார். உன் மகன்
உனக்குஉதவுவான்.

௧௨ இஸ்மேவல் காட்டுக் கழுைதையப்
ேபான்றுமுரடனாகவும்,

சுதந்த ரமானவனாகவும்இருப்பான்.
அவன் ஒவ்ெவாருவருக்கும் வ ேராதமாக

இருப்பான்.
ஒவ்ெவாருவரும் அவனுக்கு வேராதமாக
இருப்பார்கள்.

அவன் ஒவ்ெவாரு இடமாகச் சுற்ற த் தன்
சேகாதரர்கள்அருகல்குடிேயறுவான்.

அவர்களுக்கும் அவன் வேராதமாக
இருப்பான்” என்றான்.

௧௩ கர்த்தர் ஆகாரிடம் ேபசனார், அவள்
அவரிடம், “நீர் என்ைனக் காண்கற ேதவன்”
என்று கூறனாள். அவள், “இத்தைகய
இடத்தலும் ேதவன் என்ைனக் காண்கறார்,
ெபாறுப்ேபாடு கவனிக்க றார். நானும்
ேதவைனக் கண்ேடன்” என்று நைனத்து
இவ்வாறு ெசான்னாள். ௧௪ எனேவ, அந்த
கணற்றற்கு பீர்லாகாய் ேராயீ என்று
ெபயரிடப்பட்டது. அது காேதசுக்கும்
பாேரத்துக்கும்இைடயல்இருந்தது.
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௧௫ ஆகார் ஆப ராமுக்கு ஒரு மகைனப்
ெபற்றாள். அவனுக்கு ஆப ராம் இஸ்மேவல்
என்று ெபயரிட்டான். ௧௬ ஆப ராம் ஆகார்
மூலம் இஸ்மேவைலப் ெபறும்ேபாது
அவனுக்கு 86வயது.

௧௭
உடன்படிக்ைகயன் அைடயாளமான

வருத்தேசதனம்
௧ ஆப ராமுக்கு 99 வயதானேபாது கர்த்தர்

அவனுக்கு காட்ச தந்தார். அவர், “நான்
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன். எனக்குக்
கீழ்ப்படிந்து எனக்கு முன்பாகச் சரியான
வழியல் நட. ௨ நீ இவற்ைறச் ெசய்தால்,
நமக்குள் ஒரு உடன்படிக்ைகைய நான்
ஏற்படுத்துேவன். உனது ஜனங்களுக்காக
ஒருெபரிய நாட்ைட ஏற்பாடுெசய்வதாகவாக்
குறுத ெசய்ேவன்” என்றார்.
௩ ேதவனுக்கு முன் ஆப ராம் பணிந்து

வணங்கனான். ௪ ேதவன் அவனிடம்,
“நான் உன்ைனப் பல நாடுகளின்
தந்ைதயாக்குேவன். ௫ நான் உனது ெபயைர
மாற்றுேவன். இப்ேபாது உனது ெபயர்
ஆப ராம், இனி உன் ெபயர் ஆப ரகாம். நான்
உன்ைனப் பல நாடுகளுக்குத் தந்ைதயாக்கப்
ேபாவதால் இந்தப் ெபயைர உனக்கு
சூட்டுக ேறன். ௬ நான் உனக்கு அேநக
சந்தத கைள ெகாடுப்ேபன். உன்னிடமிருந்து
புதய நாடுகள் உருவாகும். பல அரசர்கள்
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உன்னிடமிருந்து எழும்புவார்கள். ௭ நான்
உனக்கும் எனக்கும் இைடயல் ஒரு
உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்துேவன். இந்த
உடன்படிக்ைக உனக்கு மட்டுமல்லாமல்
உனது சந்தத க்கும் உரியதாகும்.
என்ெறன்ைறக்கும் இந்த உடன்படிக்ைக
ெதாடரும். நான் உனக்கும் உனது
சந்தத க்கும் ேதவன். ௮ நான் இந்த பூமிைய
உனக்கும் உன் சந்தத க்கும் தருேவன். நீ
பரேதச யாய் தங்க வருகற கானான் நாடு
முழுவைதயும் தருேவன். என்ெறன்ைறக்கும்
இது உனக்கு உரியதாகும். நான் உனது
ேதவனாயருப்ேபன்” என்றார்.
௯ ேமலும் ேதவன் ஆப ரகாமிடம், “இது

உடன்படிக்ைகயல்உனதுபகுதயாகும். நீயும்
உனது சந்ததயும் இந்த உடன்படிக்ைகைய
மனதல் ைவத்தருக்க ேவண்டும்.
௧௦ இது தான் நீ கீழ்ப்படிய ேவண்டிய
உடன்படிக்ைக. இதுேவ உனக்கும்
எனக்கும் இைடேயயுள்ள உடன்படிக்ைக.
இது உனது சந்தத களுக்ெகல்லாம்
உரியது. உனது சந்ததயருக்குப்
ப றக்கும் ஒவ்ெவாரு ஆண்பள்ைளயும்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும்.
௧௧ உங்கள் நுனித்ேதாலின் மாம்சத்ைத
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும்.
இதுேவ நீங்கள் உடன்படிக்ைகக்குக்
கீழ்ப்படிக றீர்கள் என்பதற்கான அைடயாளம்.
௧௨ ஒரு ஆண்குழந்ைத ப றந்த எட்டாவது
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நாள் அவனுக்கு வருத்தேசதனம்
ெசய்துவ ட ேவண்டும். அது ேபாலேவ
உங்கள் அடிைமகளுக்குப் ப றக்கும்
ஆண்குழந்ைதகளுக்கும் வருத்தேசதனம்
ெசய்ய ேவண்டும். ௧௩ எனேவ உங்கள்
நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாரு ஆண்களும்
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டவர்களாக
இருக்க ேவண்டும். உங்கள் பள்ைளகளுக்கு
மட்டுமல்லாமல் உங்கள் அடிைமகளுக்கும்
வருத்தேசதனம் ெசய்ய ேவண்டும்.
௧௪ இதுதான் உனக்கும் எனக்கும்
இைடயல் ஏற்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்ைக.
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படாத எந்த ஆணும்
உங்களிடமிருந்து வலக்கப்படுவான்;
ஏெனன்றால்அவன்எனதுஉடன்படிக்ைகைய
உைடத்தவனாக றான்” என்றார்.

ஈசாக்கு சத்தயத்த ற்குரிய மகன்
௧௫ ேதவன் ஆப ரகாமிடம், “உன்

மைனவ சாராய் இனிேமல் சாராள் என்று
அைழக்கப்படுவாள். ௧௬ அவைள நான்
ஆசீர்வத க்க ேறன். அவள் உனக்கு ஒரு
மகைனப் ெபற்றுத்தரும்படி ெசய்ேவன். நீேய
அவன் தந்ைத. சாராள் பல நாடுகளுக்குத்
தாயாக இருப்பாள். அவளிடமிருந்து பல
அரசர்கள்வருவார்கள்” என்றார்.
௧௭ஆப ரகாம் தன் முகம் தைரயல்படும்படி

வழுந்து வணங்க ேதவனுக்கு மரியாைத
ெசலுத்தனான். எனினும் அவன் தனக்குள்
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ச ரித்துக்ெகாண்ேட, “எனக்கு 100 வயது
ஆகறது. என்னால் ஒரு மகன் பறப்பது
கூடியகாரியமா?. சாராளுக்ேகா 90 வயது.
அவள் ஒரு மகைனப் ெபறுவது எப்படி?”
என்றான்.
௧௮ ஆப ரகாம் ேதவனிடம், “இஸ்மேவல்

வாழ்ந்து உமக்குச் ேசைவ ெசய்வான் என
நம்புக ேறன்” என்றான்.
௧௯ ேதவன், “இல்ைல. உன் மைனவ

சாராள் ஒரு மகைனப் ெபறுவாள் என்று
ெசான்ேனன். நீ அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று
ெபயரிடுவாய். நான் அவேனாடு என்
உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்த க்ெகாள்ேவன்.
அந்த உடன்படிக்ைகேய என்ெறன்ைறக்கும்
அவனுக்கும்அவனதுசந்தத க்கும்ெதாடரும்.
௨௦ “நீ இஸ்மேவைலப்பற்ற ச் ெசான்னாய்.

நான் அவைனயும் ஆசீர்வத ப்ேபன்.
அவனுக்கும் நைறய பள்ைளகள் இருக்கும்.
அவன் 12 ெபரிய தைலவர்களுக்குத்
தந்ைதயாவான். அவனது குடும்பேம
ஒரு நாடாகும். ௨௧ ஆனால் நான்
என் உடன்படிக்ைகைய ஈசாக்க டம்
ஏற்படுத்துேவன். ஈசாக்கு சாராளின்
மகனாயருப்பான். அவன் அடுத்த ஆண்டு
இேத ேநரத்தல்ப றந்தருப்பான்” என்றார்.
௨௨ ஆப ரகாமிடம் ேதவன் ேபச முடித்த

ப றகு ேதவன் அவைன வட்டு வலக ப்
ேபானார். ௨௩ ேதவன் ஆப ரகாமிடம் அவன்
குடும்பத்தலுள்ள ஆண்களும், சறுவர்களும்
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வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்று கூறயருந்தார். எனேவ, ஆப ரகாம்
தனதுமகன்இஸ்மேவல்,மற்றும்அவனுைடய
வீட்டில் ப றந்த அடிைமகைளயும், பணம்
ெகாடுத்து வாங்கய அடிைமகைளயும்
கூட்டினான். ஆப ரகாமின் வீட்டிலுள்ள
ஒவ்ெவாரு ஆணும், சறுவனும் அந்த
நாளிேல, ேதவன்ஆப ரகாமிடம் கூறயபடிேய
வருத்தேசதனம்ெசய்யப்பட்டனர்.
௨௪ ஆப ரகாம் வருத்தேசதனம்

ெசய்யப்பட்டேபாது அவனுக்கு 99 வயது.
௨௫ அப்ேபாது ஆப ரகாமின் மகன்
இஸ்மேவலுக்கு 13 வயது. ௨௬ ஆப ரகாமும்
அவனது மகனும் அேத நாளில்
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டனர். ௨௭அன்று
அவனது குடும்பத்தல் உள்ள அைனவரும்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டனர். அவன்
வீட்டில் ப றந்த அடிைமகளும், அவன்
வாங்கய அடிைமகளும்கூட வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டனர்.

௧௮
மூன்றுபார்ைவயாளர்கள்
௧ ப றகு, கர்த்தர் மீண்டும் ஆப ரகாமுக்குக்

காட்ச யளித்தார். ஆப ரகாம்
மம்ேரயலுள்ள ஓக் மரங்களுக்கு அருகல்
வாழ்ந்தான். ஒரு நாள், ெவப்பம்
அத கமான ேநரத்தல் ஆப ரகாம் தனது
கூடாரத்தன் வாசலுக்கருகல் இருந்தான்.
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௨ ஆப ரகாம் ேமேல ஏற ட்டுப் பார்த்தேபாது
முன்றுேபர் அவனுக்கு முன்னால் நன்று
ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்தான். ஆப ரகாம்
அவர்கைளப் பார்த்ததும் குனிந்து
வணங்கனான். ௩ ஆப ரகாம், “ஐயா,
உங்கள் பணியாளாகய என்ேனாடு
தயவுெசய்து தங்கயருங்கள். ௪ உங்கள்
பாதங்கைளக் கழுவ தண்ணீர் ெகாண்டு
வருக ேறன். நீங்கள் மரங்களுக்கடியல்
ஓய்வுெகாள்ளுங்கள். ௫ நான் உங்களுக்கு
உணைவக்ெகாண்டு வருேவன். நீங்கள்
வரும்புக ற அளவற்குச் சாப்ப டலாம்.
ப றகு உங்களது பயணத்ைதத் ெதாடரலாம்”
என்றான்.
அந்த மூன்று மனிதர்களும், “அது நல்லது.

நீ ெசான்னபடி நாங்கள் ெசய்க ேறாம்”
என்றனர்.
௬ ஆப ரகாம் கூடாரத்த ற்கு வைரந்து

ேபானான். அவன் சாராளிடம், “சீக்க ரம்
மூன்றுபடி ேகாதுைம மாைவ எடுத்து
ெராட்டிகள் தயார் ெசய்” என்றான்.
௭ ப றகு ஆப ரகாம் தனது ெதாழுவத்துக்கு
ஓடி இளைமயான கன்றுக் குட்டிையத்
ேதர்ந்ெதடுத்து, அதைன ேவைலக்காரனிடம்
ெகாடுத்தான். அதைன வைரவல்
ெகான்று உணவு தயாரிக்கும்படி கூறனான்.
௮ ஆப ரகாம் இைறச்ச யும், ெகாஞ்சம்
பாலும், ெவண்ெணயும் ெகாண்டு வந்து
மூன்று பார்ைவயாளர்கள் முன்பு ைவத்து
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அவர்கள்அருகல் பரிமாறுவதற்குத் தயாராக
நன்றான். அவர்கள் மரத்தடியல் அமர்ந்து
உண்ணஆரம்ப த்தனர்.
௯ ப றகு அவர்கள் ஆப ரகாமிடம், “உனது

மைனவ சாராள்எங்ேக?” என்றுேகட்டனர்.
அதற்கு ஆப ரகாம், “அவள் அங்ேக

கூடாரத்தல்இருக்க றாள்” என்றான்.
௧௦ ப றகு கர்த்தர், “நான் மீண்டும் அடுத்த

ஆண்டு இேத ேநரத்தல் தரும்ப வருேவன்.
அப்ேபாது உன் மைனவ சாராள் ஒரு
மகேனாடுஇருப்பாள்” என்றார்.
சாராள் கூடாரத்தலிருந்து இவற்ைறக்

ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். ௧௧ ஆப ரகாமும்
சாராளும் மிகவும் முதயவர்களாக
இருந்தனர். சாதாரணமாக ெபண்கள்
குழந்ைத ெபறுவதற்கான வயைத சாராள்
கடந்தருந்தாள். ௧௨ எனேவ, சாராள் அவர்கள்
ெசான்னைத நம்பவல்ைல. அவள்தனக்குள்,
“நானும் முதயவள். என் கணவனும்
முதயவர். நான் குழந்ைத ெபறமுடியாதபடி
முதயவளாகவ ட்ேடன்” என்றாள்.
௧௩கர்த்தர்ஆப ரகாமிடம், “சாராள்,குழந்ைத

ெபறமுடியாத அளவுக்கு முதயவளானதாகக்
கூற ச் ச ரிக்க றாள். ௧௪ கர்த்தருக்கு
கடினமான காரியம் ஏதாவது இருக்கறதா?
இல்ைல. நான் வசந்த காலத்தல் மீண்டும்
வருேவன். அப்ேபாது நான் ெசான்னது
நடக்கும். உனது மைனவ சாராள் மகேனாடு
இருப்பாள்” என்றார்.
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௧௫ ஆனால் சாராேளா, “நான்
ச ரிக்கவல்ைலேய” என்றாள். (அவள்
அச்சத்தால்இவ்வாறுெசான்னாள்)
ஆனால் கர்த்தேரா, “இல்ைல. நீ ெசால்வது

உண்ைமயன்று என எனக்குத் ெதரியும், நீ
ச ரித்தாய்” என்றார்.
௧௬ ப றகு அந்த மனிதர்கள் எழுந்து

ெசன்றனர். அவர்கள் ேசாேதாம் இருந்த
தைச ேநாக்க ப் ேபானார்கள். ஆப ரகாமும்
அவர்கேளாடு ெகாஞ்சம் தூரம் ெசன்று
அவர்கைளஅனுப்ப ைவத்தான்.

ஆப ரகாம் ேதவேனாடுபரிந்து ேபசுதல்
௧௭ கர்த்தர் தனக்குள், “நான்

ெசய்யப்ேபாக றவற்ைற ஆப ரகாமிற்கு
மைறக்கமாட்ேடன். ௧௮ ஆப ரகாம்
ஒரு மகத்தான பலமிக்க ேதசமாவான்.
அவனால் பூமியலுள்ள ஜனங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள். ௧௯ நான்
ஆப ரகாேமாடு ச றந்த உடன்படிக்ைக
ஒன்ைறச் ெசய்து ைவத்தருக்க ேறன்.
நான் இைதச் ெசய்ததால் அவன் தன்
பள்ைளகைளயும், சந்தத கைளயும் எனது
வருப்பப்படி வாழ கட்டைளயடுவான்.
அவர்கள் நீத ேயாடும், ேநர்ைமேயாடும்
வாழும்படி அவர்களுக்குப் ேபாதைன
ெசய்வான் என அற ேவன். கர்த்தராக ய
நான் வாக்குறுதயளித்தபடிேய அவனுக்குச்
ெசய்ேவன்” என்றுெசால்லிக்ெகாண்டார்.
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௨௦ ேமலும் கர்த்தர், “ேசாேதாம், ெகாேமாரா
ஜனங்கள் மிகவும் பாவ கள் என்று நான்
பல முைற ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன்.
௨௧எனேவநான்ேசாேதாமின்உண்ைமநைல
என்னெவன்றுேபாய்ப் பார்ப்ேபன்” என்றார்.
௨௨ ஆைகயால், அந்த மனிதர்கள் தரும்ப

ேசாேதாைம ேநாக்க நடக்க ஆரம்ப த்தனர்.
ஆனால் ஆப ரகாம் கர்த்தருக்கு முன்னால்
நன்றான். ௨௩ ப றகு ஆப ரகாம் கர்த்தரிடம்
ெநருங்க வந்து, “கர்த்தாேவ! நீர் தீயவர்கைள
அழிக்கும்ேபாேத நல்லவர்கைளயும்
அழிக்கப்ேபாக றீரா? ௨௪ அந்த நகரத்தல்
50 நல்ல மனிதர்கள் இருந்தால் என்ன
ெசய்வீர்? அழித்துவடுவீரா? உறுதயாக
நீர் அந்த 50 நல்ல மனிதர்களுக்காக
அந்நகரத்ைதக் காப்பாற்றத்தான் ேவண்டும்.
௨௫உம்மால்உறுதயாகஅந்நகரத்ைதஅழிக்க
முடியாது. தீயவர்கைள அழிப்பதற்காக
அந்த 50 நல்ல மனிதர்கைளயும்
உம்மால் அழிக்க முடியாது. அவ்வாறு
நடந்தால் ப றகு நல்ல மனிதர்களும் தீய
மனிதர்களும் ஒேர மாத ரி ஆகவடுவார்கள்.
இருவருேம தண்டிக்கப்பட்டுவடுவார்கள்.
பூமி முழுவதற்கும் நீேர நீத பத . நீர்
ந யாயமானவற்ைறேய ெசய்வீர் என்று
எனக்குத்ெதரியும்” என்றான்.
௨௬ ப றகு கர்த்தர், “என்னால் ேசாேதாம்

நகரத்தல் நல்லவர்கள் 50 ேபைரக் காண
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முடியுமானால் நான் அந்த நகரத்ைதக்
காப்பாற்றுேவன்” என்றார்.
௨௭ப றகுஆப ரகாம், “கர்த்தாேவ,உம்ேமாடு

ஒப்ப ட்டுப் பார்க்கும்ேபாது நான் ெவறும்
தூசயாகவும், சாம்பலாகவும் இருக்க ேறன்.
என்றாலும் இன்னும் ஒரு ேகள்வையக்
ேகட்க அனுமதயும். ௨௮ அந்நகரத்தல்
45 நல்ல மனிதர்கள் மட்டுேம இருந்தால்
என்ன ெசய்வீர்? அந்த முழு நகரத்ைதயும்
அழித்துவடுவீரா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு கர்த்தர், “நான் அங்கு 45 நல்ல

மனிதர்கைளக் கண்டால் அந்நகரத்ைத
அழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௨௯ஆப ரகாம் மீண்டும் ேபசனான். அவன்,

“நீர் 40 நல்ல மனிதர்கைள மட்டும் கண்டால்
அப்ேபாது அந்நகரத்ைத அழிப்பீரா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர், “நான் 40 நல்ல

மனிதர்கைளக் கண்டால் அந்நகரத்ைத
அழிக்கமாட்ேடன்” என்றுெசான்னார்.
௩௦ ேமலும் ஆப ரகாம், “கர்த்தாேவ தயவு

ெசய்து என்மீது ேகாபம் ெகாள்ளாதரும்.
இைதயும் ேகட்க அனுமதயும், அந்நகரத்தல்
30 நல்ல மனிதர்கள் மட்டும் இருந்தால்,
அந்நகரத்ைத அழித்துவடுவீரா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர், “நான் 30 நல்ல

மனிதர்கைளக் கண்டால் அந்நகரத்ைத
அழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
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௩௧ ப றகு ஆப ரகாம், “கர்த்தாேவ ேமலும்
உம்மிடம் ஒன்று ேகட்கலாமா? அந்நகரத்தல்
20 நல்ல மனிதர்கள் மட்டும் இருந்தால் என்ன
ெசய்வீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர், “நான் அங்ேக 20

நல்ல மனிதர்கைள மட்டும் கண்டாலும்
அந்நகரத்ைதஅழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௩௨ ேமலும் ஆப ரகாம், “கர்த்தாேவ என் மீது

ேகாபம்ெகாள்ள ேவண்டாம். இறுதயாக
இன்ெனான்ைறக் ேகட்க அனுமத தாரும்.
நீர் அங்ேக 10 நல்ல மனிதர்கைள மட்டும்
கண்டால்என்னெசய்வீர்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர், “நான் 10 நல்ல

மனிதர்கைளக் கண்டாலும் அந்நகரத்ைத
அழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௩௩ கர்த்தர் ஆப ரகாமுடன் தன் ேபச்ைச

முடித்து வ ட்டுப் ேபானார். ஆப ரகாமும் தன்
வீட்டிற்குத்தரும்பனான்.

௧௯
ேலாத்தன்பார்ைவயாளர்கள்
௧-௨ அன்று மாைலயல் இரண்டு ேதவ

தூதர்கள் ேசாேதாம் நகரத்த ற்கு வந்தனர்.
நகர வாசலில் இருந்துெகாண்டு ேலாத்து
ேதவதூதர்கைளப் பார்த்தான். அவர்கள்
நகரத்துக்குப் ேபாகும் பயணிகள் என்று
நைனத்தான். அவன் எழுந்து அவர்களிடம்
ெசன்று தைரயல் குனிந்து வணங்கனான்.
ேலாத்து அவர்களிடம், “ஐயா, எனது
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வீட்டிற்கு வாருங்கள். நான் உங்களுக்குச்
ேசைவ ெசய்ேவன். உங்கள் பாதங்கைளக்
கழுவக்ெகாண்டு இரவல் அங்ேக தங்க ,
நாைள உங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடரலாம்”
என்றான்.
அதற்குத்ேதவதூதர்கள், “இல்ைல,நாங்கள்

இரவல் ெவட்டெவளியல் தங்குேவாம்”
என்றனர்.
௩ஆனால்ேலாத்துெதாடர்ந்துதன்வீட்டிற்கு

வருமாறு அவர்கைள வற்புறுத்தனான்.
அவர்களும் ஒப்புக்ெகாண்டு அவனது
வீட்டிற்குப் ேபானார்கள். அவர்களுக்காக
அவன்ஆயத்தம் ெசய்த ெராட்டிையஅவர்கள்
சாப்ப ட்டார்கள்.
௪அன்று மாைல தூங்குவதற்கு முன்னால்,

ேலாத்தன் வீட்டிற்கு நகரின் பலபாகங்களில்
இருந்தும் இைளஞர், முத ேயார்கள் எனப்
பலரும் கூடிவந்து வீட்ைடச் சுற்றலும்
நன்றுெகாண்டு அவைன அைழத்தனர்.
௫ அவர்கள், “இன்று இரவு உன் வீட்டிற்கு
வந்தஇருவரும்எங்ேக?அவர்கைளெவளிேய
அைழத்துவா, நாங்கள்அவர்கேளாடுபாலின
உறவுெகாள்ளேவண்டும்” என்றனர்.
௬ ேலாத்து ெவளிேய வந்து வீட்டின்

கதைவ அைடத்துக்ெகாண்டான். ௭ ேலாத்து
அவர்களிடம், “நண்பர்கேள ேவண்டாம்.
உங்கைளக் ெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
இந்தக் ெகட்டச் ெசயல்கைளச் ெசய்ய
ேவண்டாம். ௮ எனக்கு இரண்டு மகள்கள்
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இருக்கறார்கள். அவர்கள் இதுவைர
எந்த ஆைணயும் அறயாதவர்கள்.
நான் அவர்கைள உங்களுக்குத்
தருக ேறன். நீங்கள் அவர்கேளாடு என்ன
ேவண்டுமானாலும் ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
ஆனால் இந்த மனிதர்கைள எதுவும் ெசய்து
வ டாதீர்கள். இவர்கள் என் வீட்டிற்கு
வந்தருக்க றார்கள். நான் அவர்கைளப்
பாதுகாக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௯ வீட்ைடச் சுற்ற நன்றவர்கள்,

“எங்கள் வழியல் குறுக்க டாேத” என்று
சத்தமிட்டார்கள். ப றகு அவர்கள்
தங்களுக்குள்ேளேய, “ேலாத்து நமது
நகரத்த ற்கு வருந்தாளியாக வந்தான்.
இப்ேபாது நாம் எவ்வாறு நடந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று நமக்ேக கூறுகறான்”
என்றனர். ப றகு அவர்கள் ேலாத்த டம்,
“நாங்கள் அந்த மனிதர்கைள வ ட உனக்ேக
அத கக் ெகாடுைமையச் ெசய்ேவாம்” என்று
கூற ேலாத்ைத ெநருங்க வந்து, கதைவ
உைடப்பதற்குமுயன்றனர்.
௧௦ ஆனால் ேலாத்தன் வீட்டிற்குள்

இருந்த இருவரும் கதைவத் த றந்து
ேலாத்ைத வீட்டிற்குள் இழுத்து கதைவ
மூடிக்ெகாண்டனர். ௧௧ ப றகு அவர்கள்
கதவுக்கு ெவளிேய இருந்த இைளஞர்களும்
முதயவர்களும் தங்கள் பார்ைவைய
இழக்கும்படி ெசய்தனர். எனேவ,அவர்களால்
கதவு இருக்கும் இடத்ைதக் கண்டுபடிக்க
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முடியவல்ைல.

ேசாேதாமிலிருந்துதப்ப த்தல்
௧௨ அந்த இருவரும் ேலாத்த டம், “உன்

குடும்பத்தலுள்ளவர்களில் யாராவது
இந்த நகரத்தல் இருக்க றார்களா?
உனக்கு மரு மகன்கேளா, மகன்கேளா,
மகள்கேளா அல்லது ேவறு யாராவது
இந்நகரத்தல் இருந்தால் அவர்கைள
உடேன இந்நகரத்ைதவ ட்டு வலகச் ெசால்ல
ேவண்டும். ௧௩ நாங்கள் இந்த நகரத்ைத
அழிக்கப் ேபாக ேறாம். இந்த நகரம் எவ்வளவு
ேமாசமானது என்பைதப்பற்ற கர்த்தர்
அற ந்தபடியால் இதைன அழிக்க எங்கைள
அனுப்பனார்” என்றார்கள்.
௧௪ஆகேவ, ேலாத்துெவளிேய ேபாய்,தனது

மகள்கைள மணந்துெகாள்வதாயருந்த
மருமகன்களிடம், “ேவகமாக இந்த நகரத்ைத
வ ட்டு ெவளிேயறுங்கள். வைரவல்
கர்த்தர் இந்த நகரத்ைத அழிக்கப்
ேபாக றார்” என்றான். அவர்கேளா
அவன் ேவடிக்ைகயாகப் ேபசுவதாய்
எண்ணினார்கள்.
௧௫ அடுத்த நாள் காைலயல்

ேதவதூதர்கள் ேலாத்ைத ெவளிேயற
வைரவுபடுத்தனார்கள். அவர்கள்,
“இந்நகரம் தண்டிக்கப்படும். எனேவ, உனது
மைனவையயும், இரண்டு ெபண்கைளயும்,
இன்னும் உன்ேனாடு வருகறவர்கைளயும்,
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அைழத்துக்ெகாண்டு இந்த இடத்ைதவ ட்டு
வலக ப் ேபா. அவ்வாறு ெசய்தால் நீ
இந்நகரத்ேதாடு அழியாமல் இருப்பாய்”
என்றனர்.
௧௬ ேலாத்து குழப்பத்துடன் ேவகமாகப்

புறப்படாமல் இருந்தான், எனேவ அந்த
இரண்டு ேதவதூதர்கள் அவன், அவனது
மைனவ , மகள்கள் ஆக ேயாரின் ைகையப்
ப டித்து அவர்கைளப் பாதுகாப்பாக நகரத்ைத
வ ட்டு ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்றனர்.
ேலாத்ேதாடும் அவனது குடும்பத்ேதாடும்
கர்த்தர் மிகவும் கருைண உைடயவராக
இருந்தார். ௧௭ எனேவ, இரு ேதவதூதர்களும்
ேலாத்ைதயும் அவன் குடும்பத்ைதயும்
பாதுகாப்பாக நகரத்த ற்கு ெவளிேய
ெகாண்டு வந்தபன்னர் தூதர்களில்
ஒருவன், “இப்ேபாது உங்கள் உயைரக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ள ஓடிப் ேபாங்கள்.
இந்நகரத்ைதத் தரும்ப ப் பார்க்காதீர்கள்.
இந்தச் சமெவளியல் எங்கும் ந ற்காதீர்கள்.
மைலக்குப் ேபாய்ச் ேசரும்வைர ஓடுங்கள்.
இைடயல் நன்றால் நகரத்ேதாடு நீங்களும்
அழிந்துேபாவீர்கள்” என்றான்.
௧௮ ஆனால் ேலாத்து அந்த இருவரிடமும்,

“ஐயா, அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஓடும்படி
என்ைனக் கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள்.
௧௯ உங்கள் ேசவகனாகய என் மீது நீங்கள்
மிகவும் இரக்கம் ைவத்தருக்க றீர்கள்.
என்ைனக் காப்பாற்ற கருைணயுடன்



ஆதயாகமம்௧௯:௨௦ lxxx ஆதயாகமம்௧௯:௨௫

இருக்கறீர்கள்.ஆனால்மைலவைரஎன்னால்
ஓட முடியாது. நான் மரித்துப்ேபாய்வ ட
வாய்ப்புண்டு. ௨௦ அருகல் ஒரு ச றய
நகரம் உள்ளது. என்ைன அந்நகரத்த ற்கு
ஓடிப்ேபாகவடுங்கள். அந்த அளவுக்கு
என்னால் ஓடி என்ைன பாதுகாத்துக்ெகாள்ள
முடியும்” என்றான்.
௨௧ அதற்குத் ேதவதூதன், “நல்லது,

அவ்வாறுெசய்யஉன்ைனஅனுமதக்க ேறன்.
நான் அந்நகரத்ைத அழிக்கமாட்ேடன்.
௨௨ ஆனால் அங்கு ேவகமாக ஓடு. அங்கு
நீ பாதுகாப்பாகப் ேபாய்ச் ேசரும்வைர
ேசாேதாம் நகரத்ைத அழிக்கமாட்ேடன்”
என்றான். (அந்நகரின் ெபயர் ேசாவார்.
ஏெனனில்அதுமிகச் ச றயநகரம்)

ேசாேதாமும் ெகாேமாராவும்
அழிக்கப்படுதல்

௨௩ சூரியன் உதயமானேபாது ேலாத்து
ேசாவார் நகரத்த ற்குள் நுைழந்தான்.
௨௪ அேத ேநரத்தல் கர்த்தர் ேசாேதாைமயும்
ேகாேமாராைவ அழிக்க ஆரம்ப த்தார்.
கர்த்தர் வானத்தலிருந்து ெநருப்ைபயும்
கந்தகத்ைதயும் அந்நகரின் ேமல் வழுமாறு
ெசய்து, ௨௫அந்த நகரங்கைளயும்அதன்முழு
சமெவளிையயும், அங்கருந்த ெசடிகைளயும்,
ஜனங்கைளயும்அழித்துவ ட்டார்.
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௨௬அவர்கள்ஓடிப்ேபாகும்ேபாது ேலாத்தன்
மைனவ தரும்ப ப் பார்த்தாள். அதனால்
அவள்உப்புத்தூண்ஆனாள்.
௨௭ அேத நாள் அத காைலயல், ஆப ரகாம்

எழுந்து கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்ளும்
இடத்துக்குச் ெசன்றான். ௨௮ அவன்
அங்கருந்து ேசாேதாம், ெகாேமாரா
நகரங்கள் இருக்கும் தைசையயும், அதன்
சமெவளிையயும் பார்த்தேபாது அங்கருந்து
புைக எழும்புவைதக் கண்டான். அது
ெபரிய ெநருப்பனால் ஏற்படும் புைகேபால்
ேதான்றயது.
௨௯ ேதவன் பள்ளத்தாக்கல் உள்ள

நகரங்கைள அழித்துவ ட்டார். அப்ேபாது
அவர் ஆப ரகாைம நைனத்து,
ஆப ரகாமின் உறவனனான ேலாத்ைத
அழிக்காமல் வ ட்டார். பள்ளத்தாக்கல்
இருக்கும் நகரங்களுக்குள் ேலாத்து
வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த அவ்வ டங்கைள
அழிக்கும் முன்பு ேலாத்ைத ேதவன்
ெவளிேயற்றனார்.

ேலாத்தும்அவனதுமகள்களும்
௩௦ ேசாவாரில் தங்கயருக்க ேலாத்துவுக்கு

அச்சமாக இருந்தது. எனேவ, அவனும்
அவனது மகள்களும் மைலக்குச் ெசன்று
அங்கு ஒரு குைகயல் வச த்தனர்.
௩௧ ஒரு நாள் மூத்தவள் இைளயவளிடம்,
“உலகல் எல்லா இடங்களிலும் ஆண்களும்
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ெபண்களும் மணந்துெகாண்டு குடும்பமாக
வாழ்க றார்கள். ஆனால் நமது தந்ைதேயா
வயதானவராக உள்ளார். நமக்கு குழந்ைத
தர ேவறு ஆண்களும் இங்ேக இல்ைல.
௩௨ எனேவ, நாம் தந்ைதக்கு மதுைவக்
ெகாடுக்கலாம். அவர் மயங்கயபன்
அவேராடு பாலின உறவு ெகாள்ளலாம்.
இப்படியாக நமக்குச் சந்தத உண்டாக நம்
தந்ைதையப் பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம்”
என்றாள்.
௩௩ அன்று இரவு இரண்டு ெபண்களும்

தந்ைதக்கு மதுைவக் ெகாடுத்து குடிக்க
ைவத்தனர். ப றகு மூத்தவள் தந்ைதயன்
படுக்ைகக்குச் ெசன்று அவேராடு பாலின
உறவு ெகாண்டாள். ேலாத்துவுக்குத் தன்
மகள் தன்ேனாடு படுத்ததும், எழுந்து
ேபானதும் ெதரியவல்ைல. அந்தஅளவுக்குக்
குடித்தருந்தான்.
௩௪ மறுநாள் மூத்தவள் இைளயவளிடம்:

“ேநற்று இரவு நான் தந்ைதேயாடு பாலின
உறவு ெகாண்ேடன். இன்று இரவும் அவைர
மீண்டும் குடிக்க ைவப்ேபாம். ப றகு நீ
அவேராடு பாலின உறவுெகாள். இதன்
மூலம் நாம் குழந்ைத ெபற நம் தந்ைதையப்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். நம் குடும்பமும்
அழியாமல்இருக்கும்” என்றாள். ௩௫அதனால்
இருவரும் அந்த இரவலும் தந்ைதைய
மது குடிக்கும்படி ெசய்தனர். ப றகு
இைளயவள் தந்ைதேயாடு படுத்து பாலின
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உறவு ெகாண்டாள். ேலாத்து மதுைவக்
குடித்தருந்தபடியால் அவள் படுத்தைதயும்,
எழுந்துேபானைதயும்அறயாமலிருந்தான்.
௩௬ ேலாத்தன் இரு மகள்களும்

கர்ப்பமுற்றனர். அவர்களின் தந்ைதேய
அவர்களது பள்ைளகளுக்கும் தந்ைத.
௩௭ மூத்தவள் ஒரு ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்றாள். அவள் அவனுக்கு ேமாவாப்
என்று ெபயர் ைவத்தாள். அவன்
ேமாவாப யருக்ெகல்லாம் தந்ைதயானான்.
௩௮இைளயவளும் ஒரு ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்றாள். அவனுக்கு அவள் ெபன்னம்மி
என்று ெபயரிட்டாள். அவன் அம்ேமான்
ஜனங்களுக்குத்தந்ைதஆனான்.

௨௦
ஆப ரகாம் ேகராருக்குப் ேபாக றான்
௧ ஆப ரகாம் அந்த நாட்ைடவ ட்டுப்

பாைலவனப் பகுத க்குச் ெசன்றான். அவன்
காேதசுக்கும், சூருக்கும் நடுவலுள்ள
ேகராரில் தங்கனான். ௨ அவன் ேகராரிேல
தங்க இருந்தேபாது தன் மைனவ
சாராைளச் சேகாதரி என்று ெசான்னான்.
அபெமேலக்குக் ேகராரின் அரசன். அவன்
சாராைள மிகவும் வரும்பனான். எனேவ,
ேவைலக்காரர்கைள அனுப்ப அவைளக்
ெகாண்டு வருமாறு ெசான்னான். ௩ஆனால்
இரவல் ேதவன் அபெமேலக்கன் கனவேல
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ேபச , “நீ மரித்து ேபாவாய். நீ ைகப்பற்றய
ெபண்தருமணமானவள்” என்றார்.
௪ ஆைகயால் அபெமேலக்குச் சாராைளத்

ெதாடவல்ைல. அவன் ேதவனிடம்,
“கர்த்தாேவ! நான் குற்றமுைடயவன்
அல்ல. ஒன்றும் ெதரியாத அப்பாவைய
நீர் ெகால்வீரா? ௫ ஆப ரகாேம என்னிடம்,
‘இவள் என் சேகாதரி’ என்று ெசான்னாேன!
சாராளும்ஆப ரகாைம ‘இவர் என் சேகாதரன்’
என்று கூறவ ட்டாள். நான் அப்பாவ . நான்
ேவண்டுெமன்ேற இைதச் ெசய்யவல்ைல”
என்றான்.
௬ ேதவன் அவனிடம், “நீ என்ன

மனநைலயல் இைதச் ெசய்தாய் என்று
எனக்குத் ெதரியும். நீ என்ன ெசய்க றாய்
என்பது உனக்குத் ெதரியாது. நீ எனக்கு
எத ராகப் பாவம் ெசய்யாதபடி நான்
உன்ைனக் காப்பாற்ற ேனன். நீ அவைளத்
ெதாடாதபடி நாேன உன்ைனத் தடுத்ேதன்.
௭ஆகேவஆப ரகாமிடம்அவன்மைனவையத்
தரும்பக் ெகாடுத்துவடு. ஆப ரகாம் ஒரு
தீர்க்கதரிச . அவன்உனக்காகெஜப ப்பான். நீ
வாழ்வாய். ஆனால்நீசாராைளஆப ரகாமிடம்
தரும்பக்ெகாடுக்காவ ட்டால் நீயும்உன்ைனச்
ேசர்ந்தவர்களும் மரித்துப்ேபாவீர்கள் என்று
அறந்துெகாள்” என்றார்.
௮ எனேவ, மறுநாள் அதகாைலயல்,

அபெமேலக்கு தன் ேவைலக்காரர்கைள
அைழத்து, நடந்த ைவகைளப்பற்ற க்
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கூறனான், அவர்கள் பயந்தார்கள். ௯ ப றகு
அபெமேலக்கு ஆப ரகாைம அைழத்து
அவனிடம்: “நீ ஏன் எங்களுக்கு இதுேபால்
ெசய்தாய்? உனக்கு எத ராக நான்
என்ன ெசய்ேதன்? அவள் உன் சேகாதரி
என்று ஏன் ெபாய் ெசான்னாய்? எனது
அரசுக்கு நீ நைறய ெதாந்தரவுகைளக்
ெகாடுத்துவ ட்டாய். நீ இவ்வாறு
ெசய்தருக்கக் கூடாது. ௧௦ நீ எதற்காகப்
பயந்தாய்? ஏன் இவ்வாறு ெசய்தாய்” என்று
ேகட்டான்.
௧௧ப றகுஆப ரகாம், “நான் பயந்துவ ட்ேடன்,

இந்த இடத்தல் உள்ள எவரும் ேதவைன
மத க்கமாட்டார்கள் என்று நைனத்ேதன்.
சாராளுக்காக என்ைன எவராவது ெகான்று
வடுவார்கேளா என்று நைனத்ேதன்.
௧௨ அவள் எனது மைனவ , ஆனால் அவள்
என் சேகாதரியும் கூட, அவள் என் தந்ைதக்கு
மகள். ஆனால் என் தாய்க்கு மகளல்ல.
௧௩ ேதவன் என்ைன என் தந்ைதயன்
வீட்டிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு
வந்து என்ைனப் பல்ேவறு இடங்களில்
அைலந்து த ரியும்படி ெசய்தருக்க றார்.
அப்ேபாெதல்லாம் சாராளிடம், ‘நாம் எங்கு
ெசன்றாலும் நான் உன் சேகாதரன் என்று
ெசால்லு’ என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேடன்”
என்றான்.
௧௪ என்ன நடந்தது என்பைத அபெமேலக்கு

புரிந்துெகாண்டான். எனேவ சாராைளத்
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தரும்ப ஆப ரகாமிடம் அனுப்பவ ட்டான்.
அவளுக்குச் சல ஆடுகைளயும்
மாடுகைளயும் அடிைமகைளயும்
ெகாடுத்தான். ௧௫ ப றகு, “உன்ைனச்
சுற்றலும் பார், இது எனது நலம், நீ
வரும்புக ற எந்த இடத்தலும் வாழலாம்”
என்றான்.
௧௬ அவன் சாராளிடம், “நான் உன்

சேகாதரன், ஆப ரகாமிடம் 1,000 ெவள்ளிக்
காசுகள் ெகாடுத்ேதன். நடந்தவற்றுக்கு
வருத்தம்ெதரிவ க்கேவஅவ்வாறுெசய்ேதன்.
நான் ெசய்தது சரிெயன்று எல்ேலாருக்கும்
ெதரியேவண்டும்” என்றான்.
௧௭-௧௮ கர்த்தர், சாராளினிமித்தம்

அபெமேலக்கன் குடும்பத்தல் எவருக்கும்
குழந்ைத இல்லாமல் இருக்கும்படி
ெசய்தருந்தார். இப்ேபாது ஆப ரகாம்
ேதவனிடம் ேவண்டிக்ெகாள்ளேவ,
ேதவன் அபெமேலக்கு, அவன் மைனவ ,
ேவைலக்காரப் ெபண்கள் அைனவைரயும்
குணப்படுத்தனார்.

௨௧
இறுதயாக, சாராளுக்குஒருகுழந்ைத
௧ கர்த்தர், சாராளுக்குக் ெகாடுத்தருந்த

வாக்குறுதைய நைறேவற்றனார். ௨ சாராள்
கர்ப்பமுற்றாள். ஆப ரகாமின் வேயாத ப
காலத்தல் அவனுக்கு ஓர் ஆண் மகைனப்
ெபற்றுக் ெகாடுத்தாள். இைவெயல்லாம்
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ேதவன்வாக்களித்தபடிேய நடந்தது. ௩சாராள்
ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். ஆப ரகாம்
அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று ெபயரிட்டான்.
௪ ஈசாக்கு ப றந்து எட்டு நாள் கழிந்தேபாது
ஆப ரகாம் அவனுக்கு வருத்தேசதனம்
ெசய்து ைவத்தான். ேதவனின் ஆைணப்படி
இவ்வாறுநடந்தது.
௫ ஈசாக்கு ப றக்கும்ேபாது அவனது

தந்ைத ஆப ரகாமுக்கு 100 வயதாயருந்தது.
௬சாராள், “ேதவன்என்ைனமகழ்ச்ச யைடயச்
ெசய்தார். இைதக் ேகள்வப்படும் எவரும்
என்ேனாடு ேசர்ந்து மக ழ்ச்ச யைடவார்கள்.
௭ ஆப ரகாமின் குழந்ைதைய நான்
ெபற்ெறடுப்ேபன் என்று எவரும்
நைனத்தருக்கமாட்டார்கள். ஆனால் நான்
இந்த வேயாத ப காலத்தலும் அவருக்கு
ஆண் பள்ைளையப் ெபற்றுக் ெகாடுத்ேதன்”
என்றாள்.

வீட்டில்ப ரச்சைன
௮ ஈசாக்கு பால்குடிக்க மறக்கும்

நாளில் ஆப ரகாம் ெபரிய வருந்து
ெகாடுத்தான். ௯ ஆகார் என்னும் எக ப்தய
அடிைமப்ெபண் ஆப ரகாமின் முதல்
மகைனப் ெபற்றருந்தாள். சாராள்
அவைனப் பார்த்தாள். அவன் ேகலிச்
ெசய்துெகாண்டிருப்பைதக் கண்டு
அவளுக்கு அவன் ேமல் எரிச்சல் வந்தது.
௧௦ சாராள் ஆப ரகாமிடம், “இந்த அடிைமப்
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ெபண்ைணயும் அவள் மகைனயும் ெவளிேய
தள்ளும். நாம் சாகும்ேபாது நமக்குரிய
அைனத்ைதயும் ஈசாக்ேக ெபற ேவண்டும்.
அந்த அடிைமப் ெபண்ணின் மகன் அதல்
பங்கு ேபாடுவைத நான் வரும்பவல்ைல”
என்றாள்.
௧௧இதுஆப ரகாமுக்கு துயரத்ைதத் தந்தது.

அவன் தன் மகன் இஸ்மேவைலப்பற்ற க்
கவைலப்பட ஆரம்ப த்தான். ௧௨ ஆனால்
ேதவன் ஆப ரகாமிடம், “அடிைமப்
ெபண்ைணயும், அவள் மகைனயும்பற்ற க்
கவைலப்படாேத, சாராள் வரும்புவது
ேபாலேவ ெசய். ஈசாக்கு ஒருவேன
உனது வாரிசு. ௧௩ ஆனால் நான் உனது
அடிைமப் ெபண்ணின் மகைனயும்
ஆசீர்வத ப்ேபன். அவனும் உன் மகன்
என்பதால் அவனிடமிருந்தும் ஒரு ெபரிய
ேதசத்ைதஉருவாக்குேவன்” என்றார்.
௧௪ மறுநாள் அதகாைலயல் ஆப ரகாம்

ெகாஞ்சம் தண்ணீரும், உணவும் எடுத்து
அவற்ைற ஆகாரிடம் ெகாடுத்தான். அவள்
அவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு தன் மகேனாடு
ெவளிேயற , ெபெயர்ெசபா பாைலவனத்தல்
அைலந்துத ரிந்தாள்.
௧௫ ெகாஞ்ச ேநரம் கழிந்ததும் தண்ணீர்

தீர்ந்து ேபானதால் குடிப்பதற்கு எதுவும்
இல்லாமல் ேபாய ற்று. எனேவ ஆகார்
தன் மகைன ஒரு புதரின் அடியல்
வ ட்டாள். ௧௬ ஆகார் ெகாஞ்ச தூரம் ேபாய்
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உட்கார்ந்தாள். அவள் தன் மகன் தண்ணீர்
இல்லாமேலேய மரித்துப்ேபாவான் என்று
எண்ணினாள். அவன் மரிப்பைத அவள்
பார்க்க வரும்பவல்ைல. எனேவ அவள்
அங்ேகஉட்கார்ந்துஅழஆரம்ப த்தாள்.
௧௭ சறுவனின் அழுைகைய ேதவன்

ேகட்டார். ேதவதூதன் வானத்தலிருந்து
ஆகாைரக் கூப்ப ட்டு: “ஆகாேர! உனக்கு
என்ன நடந்தது? அஞ்ச ேவண்டாம்,
கர்த்தர் சறுவனின் அழுைகையக் ேகட்டார்.
௧௮ ேபாய் சறுவனுக்கு உதவ ெசய், அவனது
ைகையப் ப டித்து வழிநடத்த ச்ெசல். நான்
அவைன ஏராளமான ஜனங்களுக்குத்
தந்ைதயாக்குேவன்” என்றார்.
௧௯ ப றகு ேதவன், ஆகாைர ஒரு

கணற்ைறப் பார்க்கும்படிச் ெசய்தார். அவள்
அந்த கணற்றன் அருேக ெசன்று, தன் ைப
நைறய தண்ணீைர ந ரப்ப யதுடன், தன்
மகனுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுத்தாள். ௨௦அவன்
வளர்ந்து ஆளாகும்வைர ேதவன் அவேனாடு
இருந்தார். இஸ்மேவல் பாைலவனத்தல்
வாழ்ந்து ெபரிய ேவட்ைடக்காரன்
ஆனான். வல்ைலப் பயன்படுத்தத்
ெதரிந்துெகாண்டான். ௨௧ அவனது தாய்
அவனுக்ெகாரு மைனவைய எக ப்தல்
கண்டுபடித்தாள். அவர்கள் பாரான்
பாைலவனத்தல்வாழ்ந்தனர்.

அபெமேலக்ேகாடு ஆப ரகாமின்
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உடன்படிக்ைக
௨௨ இைவகளுக்குப் பன்னர்

அபெமேலக்கும் ப ேகாலும் ஆப ரகாேமாடு
ேபசனர். ப ேகால் அபெமேலக்கன்
பைடத் தளபத . அவர்கள் ஆப ரகாமிடம்,
“நீ ெசய்க ற எல்லாவற்றலும் ேதவன்
உன்ேனாடு இருக்கறார். ௨௩ எனேவ
இப்ேபாது எனக்கு ேதவனுக்கு முன்பு
ஒரு வாக்குறுத ெகாடு. நீ என்ேனாடும்,
என் பள்ைளகேளாடும் நயாயமாக
நடந்துெகாள்ேவன்என்றும், நீ என்ேனாடும், நீ
வாழ்க றஇந்தத் ேதசத்ேதாடும் கருைணயாய்
இருப்ேபன் என்றும் வாக்குறுதெகாடு. நான்
உன்ேனாடு கருைணயாய் இருப்பதுேபான்று
நீ என்ேனாடு கருைணயாய் இருப்பதாக
உறுதயளி” என்றுேகட்டனர்.
௨௪ ஆப ரகாேமா, “நீங்கள் என்ைன

நடத்துவது ேபான்று நானும் உங்கைள
நடத்துேவன்” என்று ெசான்னான்.
௨௫ ப றகு ஆப ரகாம் அபெமேலக்க டம்
அரசனின் ஆட்கள் அவனது கணற்ைற
அபகரித்துக்ெகாண்டதாய்முைறய ட்டான்.
௨௬ ஆனால் அபெமேலக்ேகா, “யார்

இைதச் ெசய்தது என்று எனக்குத் ெதரியாது,
இதற்கு முன் நீ எனக்கு இைதப்பற்ற
ெசால்லவல்ைல” என்றுகூறனான்.
௨௭ ஆகேவ, அபெமேலக்கும் ஆப ரகாமும்

ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டனர்.
அதன்படி ஆப ரகாம் அரசனுக்குச் சல
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ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும் ஒப்பந்தத்தன்
அத்தாட்ச யாகக் ெகாடுத்தான். ௨௮ஆப ரகாம்
ஏழு ெபண் ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் தனியாக
அபெமேலக்குமுன்புநறுத்தனான்.
௨௯ அபெமேலக்கு ஆப ரகாமிடம்,

“ஏன் இவற்ைறத் தனியாக இதுேபால்
நறுத்தயருக்க றாய்” என்றுேகட்டான்.
௩௦அதற்குஆப ரகாம், “என்னிடத்தலிருந்து

நீ இவற்ைற ஏற்றுக்ெகாண்டால், அது
நான் இந்தக் கணற்ைறத் ேதாண்டியதற்கு
அைடயாளமாகும்” என்றான்.
௩௧ அதற்குப் ப றகு அந்தக் கணறு

ெபெயர் ெசபா என்று அைழக்கப்பட்டது.
ஒருவருக்ெகாருவர் ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்ட இடம் என்று இதற்குப்
ெபாருள்.
௩௨ இவ்வாறு அபெமேலக்கும்

ஆப ரகாமும் அந்த இடத்தல் ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்ட பன்னர் அபெமேலக்கும்
அவனது பைடயும் அந்த இடத்ைத வ ட்டு
ெபலிஸ்தருைடய நாட்டுக்குத் தரும்ப ப்
ேபானார்கள்.
௩௩ ஆப ரகாம் ெபெயர்ெசபாவல் ஒரு

புதய மரத்ைத நட்டு என்ெறன்றும் ஜீவக்கும்
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜப த்தான்.
௩௪ ஆப ரகாம் ெபலிஸ்தருைடய நாட்டில்
நீண்டகாலம்தங்கயருந்தான்.
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௨௨

ஆப ரகாம், ேதவனால் ேசாத க்கப்படுதல்
௧ இதற்குப் ப றகு, ேதவன் ஆப ரகாமின்

வசுவாசத்ைதச் ேசாத க்க வரும்பனார்.
எனேவ ேதவன் “ஆப ரகாேம” என்று
அைழத்தார்.
ஆப ரகாமும், “நான் இங்ேக இருக்க ேறன்”

என்றான்.
௨ ேதவன் அவனிடம், “உன்னுைடய

அன்பற்குரிய, ஒேர மகனான ஈசாக்ைக
அைழத்துக்ெகாண்டு ேமாரியா ேதசத்த ற்குச்
ெசல். அங்கு உன் மகைன எனக்கு தகன
பலியாகக் ெகாடு. எந்த இடத்தல் அைதச்
ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நான் உனக்குச்
ெசால்ேவன்” என்றார்.
௩ காைலயல் ஆப ரகாம் எழுந்து தனது

கழுைதையத் தயார் ெசய்தான். ஈசாக்ைகயும்
இரண்டு ேவைலக்காரர்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டான். பலிக்கு
வறகுகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டான்.
ேதவன்ேபாகச்ெசான்னஇடத்த ற்குஅவர்கள்
ேபானார்கள். ௪ அவர்கள் மூன்று நாட்கள்
பயணம் ெசய்தபன் ெதாைலவல் ேதவன்
குறப்ப ட்ட இடம் ெதரிந்தது. ௫ ஆப ரகாம்
தனது ேவைலக்காரர்களிடம், “கழுைதேயாடு
நீங்கள் இங்ேகேய தங்கயருங்கள்,
நானும் என் மகனும் அவ்வ டத்த ற்கு
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ெதாழுதுெகாள்ளப் ேபாக ேறாம். ப றகு
உங்களிடம் தரும்ப வருேவாம்” என்றான்.
௬ பலிக்கான வறகுகைள எடுத்து

மகனின் ேதாள் மீது ைவத்தான்.
ஆப ரகாம் கத்தையயும், ெநருப்ைபயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு,அவனும்அவனதுமகனும்
ேசர்ந்து ேபானார்கள்.
௭ஈசாக்குதன்தந்ைதையப்பார்த்து, “அப்பா”

என்றுஅைழத்தான்.
ஆப ரகாமும், “என்ன மகேன” எனக்

ேகட்டான்.
ஈசாக்கு அவனிடம், “வறகும், ெநருப்பும்

நம்மிடம் உள்ளது. பலியடுவதற்கான
ஆட்டுக்குட்டி எங்ேக?” என்றுேகட்டான்.
௮அதற்கு ஆப ரகாம், “ேதவேன தனக்கான

பலிக்குரிய ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாடுப்பார்
மகேன” என்றுபதல்ெசான்னான்.
ஆப ரகாமும் அவனது மகனும் ௯ ேதவன்

ேபாகச் ெசான்ன இடத்த ற்கு ேபாய்ச்
ேசர்ந்தனர். அங்ேக ஆப ரகாம் ஒரு
பலிபீடத்ைத கட்டி அதன்ேமல் வறகுகைள
அடுக்கனான். பன் தன் மகன் ஈசாக்ைகப்
பலிபீடத்தன்ேமல் க டத்தனான். ௧௦ ப றகு
ஆப ரகாம் கத்தைய எடுத்து மகைன
ெவட்டுவதற்குத்தயாரானான்.
௧௧ அப்ேபாது கர்த்தருைடய தூதன்

ஆப ரகாைமத் தடுத்து நறுத்த , “ஆப ரகாேம
ஆப ரகாேம” என்றுஅைழத்தார்.
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ஆப ரகாம், “நான் இங்ேக இருக்க ேறன்”
என்றுபதலளித்தான்.
௧௨ ேதவதூதன்: “உனது மகைனக் ெகால்ல

ேவண்டாம். அவைன எவ்வதத்தலும்
காயப்படுத்த ேவண்டாம். நீ ேதவைன
மத ப்பவன் என்றும், கீழ்ப்படிபவன்
என்பைதயும் நான் ெதரிந்துெகாண்ேடன்.
நீ எனக்காக உன் ஒேர ஒரு மகைனயும்
ெகால்லத் தயாராக உள்ளாய் என்பைதயும்
ெதரிந்துெகாண்ேடன்” என்றார்.
௧௩ஆப ரகாம் ெதாைலவல் தன் கண் முன்

ஒரு ஆட்டுக் கடாைவக் கண்டான். அதன்
ெகாம்புகள் புதரில் ச க்க க்ெகாண்டிருந்தன.
ஆப ரகாம் அதைன வடுவத்து ேதவனுக்குப்
பலிய ட்டான். ஆப ரகாமின் மகன்
காப்பாற்றப்பட்டான். ௧௪அதனால் ஆப ரகாம்
அந்த இடத்த ற்கு, “ேயேகாவா யீேர”*
என்று ெபயரிட்டான். “கர்த்தருைடய
பர்வதத்த ேல பார்த்துக்ெகாள்ளப்படும்”
என்று இன்ைறக்கும் கூட ஜனங்கள்
கூறுகன்றனர்.
௧௫ கர்த்தருைடய தூதன் இரண்டாவது

முைறயும் வானத்தலிருந்து ஆப ரகாைம
அைழத்து, ௧௬ “எனக்காக உன் மகைனக்
ெகால்லத் தயாராக இருந்தாய்,இவன்உனது
ஒேர மகன். இைத எனக்காகச் ெசய்தாய்.

* ௨௨:௧௪: ேயேகாவா யீேர “கர்த்தர் பார்க்க றார்” அல்லது
“கர்த்தர் ெகாடுக்க றார்” என்றுஅர்த்தம்.
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௧௭ கர்த்தராக ய நான் உண்ைமயாகேவ
உன்ைன ஆசீர்வத ப்ேபன். வானத்தல்
உள்ள நட்சத்த ரங்கைளப்ேபான்று நான்
உன் சந்ததையப் ெபருகச் ெசய்ேவன்.
கடற்கைரயலுள்ள மணைலப் ேபான்று
எண்ணற்ற வாரிசுகைளயும் தருேவன்.
உனது ஜனங்கள் தங்கள் பைகவர்கைள
ெவல்லுவார்கள். ௧௮ பூமியலுள்ள
ஒவ்ெவாரு நாடும் உனது சந்தத மூலம்
ஆசீர்வாதத்ைதப்ெபறும். நீ எனக்குக்
கீழ்ப்படிந்தாய். அதனால் இைத நான்
உனக்குச்ெசய்ேவன்” என்றார்.
௧௯ப றகு,ஆப ரகாம்தன்ேவைலக்காரர்கள்

இருக்குமிடத்த ற்குச் ெசன்றான், அவர்கள்
அைனவரும் ெபெயர்ெசபாவுக்குத்
தரும்பனார்கள். ஆப ரகாம் அங்ேகேய
தங்கயருந்தான்.
௨௦ இைவ எல்லாம் நடந்து முடிந்த ப றகு

ஆப ரகாமுக்கு ஒரு ெசய்த வந்தது. அதல்,
“உனது சேகாதரன் நாேகாருக்கும் அவனது
மைனவ மில்காளுக்கும் குழந்ைதகள்
ப றந்துள்ளனர். ௨௧ முதல் மகனின் ெபயர்
ஊத்ஸ். இரண்டாவது மகனின் ெபயர் பூஸ்.
மூன்றாவது மகனின் ெபயர் ேகமுேவல்.
இவன்ஆராமின் தந்ைத. ௨௨ ேமலும் ேகேசத்,
ஆேசா, பல்தாஸ், இத்லாப், ெபத்துேவல்
என்பவர்களும் உள்ளனர். ெபத்துேவல்
ெரெபக்காைளப் ெபற்றான்” என்று
கூறப்பட்டிருந்தது. ௨௩ அந்த எட்டு ேபைர
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மில்க்காள் ஆப ரகாமுைடய சேகாதரனாகய
நாேகாருக்குப் ெபற்றாள். நாேகார்
ஆப ரகாமின் சேகாதரன். ௨௪ ேரயுமாள்
என்ற அவனது ேவைலக்காரி ேதபா, காகாம்,
தாகாஸ்,மாகா என்பவர்கைளப்ெபற்றாள்.

௨௩
சாராளின்மரணம்
௧ சாராள் 127 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாள்.

௨ அவள் கானான் நாட்டில் உள்ள கீரியாத்
அர்பா (எப ேரான்) எனும் நகரத்தல்
மரணமைடந்தாள். ஆப ரகாம் மிகவும்
துக்கப்பட்டு அவளுக்காக அழுதான். ௩ ப றகு
அவன் மரித்துப்ேபான மைனவயன் உடைல
வ ட்டு எழுந்து ேபாய் ஏத்தன் ஜனங்கேளாடு
ேபசனான். ௪அவன், “நான் உங்கள் நாட்டில்
தங்க இருக்கும் ஒரு ப ரயாணி. எனேவ
என் மைனவைய அடக்கம் ெசய்ய எனக்கு
இடமில்ைல. ெகாஞ்சம்இடம் தாருங்கள், என்
மைனவைய அடக்கம் ெசய்ய ேவண்டும்”
என்றுேகட்டான்.
௫ ஏத்தன் ஜனங்கேளா ஆப ரகாமிடம்,

௬ “ஐயா எங்களிடமுள்ள மகா ேதவனின்
தைலவர்களுள் நீங்களும் ஒருவர். உமது
மைனவயன் பணத்ைத அடக்கம் ெசய்ய
எங்களிடமுள்ள எந்த நல்ல இடத்ைதயும்
நீர் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். எங்களுக்குரிய
கல்லைறகளில் உமக்கு வருப்பமான
எைதயும்நீர்ெபறமுடியும். உமதுமைனவைய
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அங்ேகஅடக்கம்ெசய்வைதஎங்களில்எவரும்
உம்ைமத்தடுக்கமாட்டார்கள்” என்றனர்.
௭ ஆப ரகாம் எழுந்து அவர்கைளக்

குனிந்து வணங்கனான். ௮ அவன்
அவர்களிடம், “நீங்கள் உண்ைமயல் எனக்கு
என் மைனவைய அடக்கம் ெசய்ய உதவ
வரும்பனால், ேசாகாருைடய மகனாகய
எப்ெபேரானுக்குச் ெசால்லுங்கள். ௯ நான்
மக்ேபலா எனப்படும் குைகைய வைலக்கு
வாங்கவரும்புக ேறன். அதுஎப்ெபேரானுக்கு
உரியது. அது இந்த வயலின் இறுதயல்
உள்ளது. நான்அவனுக்குமுழுவைலையயும்
ெகாடுத்துவடுேவன். நீங்கள் அைனவரும்
இதற்குச் சாட்ச யாக இருக்க ேவண்டும்”
என்றான்.
௧௦ எப்ெபேரான் ஏத்தன் ஜனங்களிைடயல்

உட்கார்ந்தருந்தான். அவன் ஆப ரகாமிடம்,
௧௧ “இல்ைல ஐயா, நான் அந்த நலத்ைதயும்
குைகையயும் உமக்குத் தருேவன். நீர் உமது
மைனவைய அதல் அடக்கம் ெசய்யலாம்”
என்றான்.
௧௨ ப றகு ஆப ரகாம் ஏத்தன் ஜனங்களிடம்

குனிந்து வணங்கனான். ௧௩ ஆப ரகாம்
அைனவருக்கும் முன்பாக எப்ெபேரானிடம்,
“ஆனால் நான் அதற்குரிய வைலையக்
ெகாடுப்ேபன். என்னுைடய பணத்ைத
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். அதன் பன் என்
மைனவையஅடக்கம்ெசய்ேவன்” என்றான்.
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௧௪ எப்ெபேரான் ஆப ரகாமுக்கு, ௧௫ “ஐயா,
நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். நானூறு
ேசக்கல்நைறெவள்ளிஎன்பதுஉங்களுக்கும்
எனக்கும் சாதாரணமானது. எனேவ
நலத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு மரித்த உங்கள்
மைனவைய அடக்கம் ெசய்யுங்கள்”
என்றான்.
௧௬ அதனால் ஆப ரகாம் நானூறு

ேசக்கல் நைற ெவள்ளிைய எைடய ட்டுக்
ெகாடுத்தான்.
௧௭-௧௮ எனேவ, எப்ெபேரானுைடய

நலம் ஆப ரகாமுக்குக் கைடத்தது. இது
மம்ேரவன் கழக்குப் பகுதயலுள்ள
மக்ேபலாவல் இருந்தது. ஆப ரகாமுக்கு
அந்த நலமும் அதலுள்ள மரங்களும்
குைகயும் ெசாந்தமாயன. அவன் ெசய்த
ஒப்பந்தத்ைத அங்கு அைனத்து ஜனங்களும்
கண்டனர். ௧௯இதற்குப்ப றேகஆப ரகாம்தன்
மைனவயான சாராைள மம்ேர அருகலுள்ள
கல்லைறயல் அடக்கம் ெசய்தான். (இது
கானான் நாட்டிலுள்ள எப்ெபேரான்.)
௨௦ இப்படி ஏத்தன் ஜனங்களிடமிருந்து
ெபறப்பட்ட நலம் ஆப ரகாமுக்கு உரியதாக க்
கல்லைறபூமியாகஉறுத ெசய்யப்பட்டது.

௨௪
ஈசாக்குக்குஒருமைனவ
௧ ஆப ரகாம் மிகவும் வேயாத பனாக

இருந்தான். அவைனயும், அவன் ெசய்த
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காரியங்கைளயும் கர்த்தர் ஆசீர்வத த்தார்.
௨ ஆப ரகாமுக்கு ஒரு ேவைலக்காரன்
இருந்தான். அவேன ஆப ரகாமுக்குச்
ெசாந்தமான எல்லாவற்றுக்கும்
ெபாறுப்பானவனாக இருந்தான். ஒரு நாள்
ஆப ரகாம் அவைன அைழத்து, “எனது
ெதாைடயன் கீழ் உன் ைககைள ைவ.
௩ நான் உன்னிடமிருந்து ஒரு வாக்குறுதைய
வாங்க வரும்புக ேறன், வானத்தற்கும்
பூமிக்கும் அத பதயான ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு முன்னால் எனக்கு வாக்குறுதக்
ெகாடு. கானானியர்களிடமிருந்து ஒரு
ெபண்ைண என் மகன் மணந்துெகாள்ள
நீ அனுமதக்கக் கூடாது. நாம் இவர்கள்
மத்தயல் வாழ்க ேறாம். எனினும் ஒரு
கானான் ேதசத்துப் ெபண்ைண, அவன்
மணந்துெகாள்ளக் கூடாது. ௪ எனது ெசாந்த
ஜனங்கள் இருக்கற என் நாட்டிற்குத்
தரும்ப ப்ேபா. அங்கு என் மகன் ஈசாக்குக்கு
மணமுடிக்க ஒரு ெபண்ைணப் பார்த்து
அவைள இங்கு அைழத்துக்ெகாண்டு வா”
என்றான்.
௫ அதற்கு அந்த ேவைலக்காரன்,

“ஒருேவைள அந்தப் ெபண் இந்த நாட்டிற்கு
என்ேனாடு வர மறுக்கலாம். எனேவ உங்கள்
மகைனயும் என்ேனாடு நான் அைழத்துச்
ெசல்லலாமா?” என்றுேகட்டான்.
௬ ஆப ரகாம் அவனிடம், “இல்ைல என்

மகைன அந்த இடத்த ற்கு உன்ேனாடு
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அைழத்துச் ெசல்லக் கூடாது. ௭வானத்தற்கு
ேதவனாகய கர்த்தர் என்ைன என் தாய்
நாட்டிலிருந்து இங்கு அைழத்து வந்துள்ளார்.
அது என் தந்ைதக்கும் என் குடும்பத்த ற்கும்
தாய்நாடு. ஆனால் கர்த்தர் இந்தப் புதய
நாேட எனது குடும்பத்தன் தாய்நாடு என்று
வாக்குறுத ச் ெசய்தருக்க றார். எனேவ
கர்த்தர் தன் தூதைன உனக்கு முன்
அனுப்புவாராக. ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுக்க
உனக்கு உதவுவார். ௮ஆனால் அந்தப் ெபண்
உன்ேனாடு இங்கு வர சம்மத க்காவ ட்டால்
உனது வாக்குறுதயலிருந்து நீ வடுதைல
ெபறுகறாய். ஆனால் என் மகைன மட்டும்
அங்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாகக் கூடாது”
என்றுகூறனான்.
௯ அதன்படி, அந்த ேவைலக்காரன் தன்

எஜமானனின் காலடியல் தன் ைகைய
ைவத்துவாக்குறுத ெசய்தான்.

ெபண்ைணத்ேதடுதல்
௧௦ ஆப ரகாமின் ேவைலக்காரன் பத்து

ஒட்டகங்கேளாடு அங்கருந்து புறப்பட்டான்.
அவன் தன்ேனாடு பலவத அழகான
பரிசுப்ெபாருட்கைளயும் எடுத்து ெசன்றான்.
அவன் நாேகாரின் நகரமான ெமெசாப்
ெபாத்தாமியாவ ற்குச் ெசன்றான். ௧௧அவன்
ஊருக்கு ெவளிேய இருந்த கணற்றனருேக
வந்தைடந்தான். அது ெபண்கள் தண்ணீர்



ஆதயாகமம்௨௪:௧௨ ci ஆதயாகமம்௨௪:௧௫

எடுக்க வரும் மாைல ேநரம். அங்ேக
ஒட்டகங்கைளத்தங்கச்ெசய்தான்.
௧௨ அவன், “என் எஜமானனின்

ேதவனாகய கர்த்தாேவ இன்று அவரது
மகனுக்குப் ெபண் ேதட உதவ ெசய்யும்.
என் எஜமானரான ஆப ரகாம் மீது
கருைண காட்டும். ௧௩ நான் இந்தக்
கணற்றருகல் நன்றுெகாண்டிருக்க ேறன்.
நகருக்குள் இருந்து ஏராளமான இளம்
ெபண்கள் தண்ணீெரடுக்க வருகன்றனர்.
௧௪ ஈசாக்குக்குச் சரியான ெபண் யாெரன்று
அறந்துெகாள்ள நான் ஒரு ச றப்பான
அைடயாளத்துக்காகக் காத்தருக்க ேறன்.
அதாவது, நான் ஒரு ெபண்ணிடம், ‘குடிக்க
உன் குடத்ைதச் சாய்க்க ேவண்டும்’ என்று
ெசால்லும்ேபாது எந்தப் ெபண், ‘குடி உன்
ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் தருேவன்’
என்று கூறுகறாேளா அவைளேய ஈசாக்கன்
மைனவயாகத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.
அப்படி நடந்தால், அவேள நீர் ஈசாக்க ற்காக
ேதர்ந்ெதடுத்த சரியான ெபண் என்றும்
அதன்பன் நீர் என் எஜமானன் மீது கருைண
காட்டினீர் என்றும்நம்புேவன்” என்றான்.

ெபண்ைணக்கண்டுபடித்தல்
௧௫ அந்த ேவைலக்காரன் இவ்வாறு

ப ரார்த்தைன ெசய்து முடிப்பதற்குள் ஒரு
இளம் ெபண் தண்ணீெரடுக்க கணற்றருேக
வந்தாள். இவள் ெபத்துேவலின் மகளாகய
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ெரெபக்காள். ெபத்துேவல் நாேகாருக்கும்
மில்காளுக்கும் ப றந்த மகன். நாேகார்
ஆப ரகாமின் சேகாதரன். அவள்
ேதாளில் குடத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு
தண்ணீெரடுக்க வந்தாள். ௧௬ அவள்
மிகவும் அழகுள்ளவளும், புருஷைன
அறயாத கன்னிைகயுமாயருந்தாள். அவள்
கணற்றருேக ெசன்று தண்ணீெரடுத்து தன்
குடத்ைத நைறத்தாள். ௧௭ ேவைலக்காரன்
அவளிடம் ேபாய், “நான் குடிக்கக் ெகாஞ்சம்
தண்ணீைர உன் குடத்தலிருந்து தா” என்று
ேகட்டான்.
௧௮ உடேன ெரெபக்காள் ேதாளிலிருந்து

குடத்ைத இறக்க , “இைதக் குடியுங்கள்
ஐயா” என்றாள். ௧௯ அவன் குடித்து
முடித்ததும் அவள், “உங்கள் ஒட்டகங்கள்
குடிக்கவும் நான் தண்ணீர் ஊற்றுேவன்”
என்று ெசால்லி, ௨௦ குடத்தலுள்ள தண்ணீர்
முழுவைதயும் ஒட்டகம் குடிக்குமாறு
ஊற்றனாள். ப றகு கணற்றுக்குப் ேபாய்
ேமலும் தண்ணீெரடுத்து வந்து எல்லா
ஒட்டகங்களுக்கும்ஊற்றனாள்.
௨௧ ேவைலக்காரன் அவைள அைமதயாகக்

கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான். கர்த்தர்
அவனுக்கு ஒரு பதலளித்தார்
என்பைதயும் அவனது பயணத்ைத
ெவற்ற கரமானதாக்கனார் என்பைதயும்
உறுத ப்படுத்த வரும்பனான்.
௨௨ ஒட்டகங்கள் தண்ணீர் குடித்த பன்
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ேவைலக்காரன் அவளுக்கு அைரச் ேசக்கல்
எைடயுள்ளதங்கக்காதணியும், பத்து ேசக்கல்
எைடயுள்ள இரண்டு ெபான் கடகங்கைளயும்
ெகாடுத்தான். ௨௩அவன் அவளிடம், “உனது
தந்ைத யார்? உன் தந்ைதயன் வீட்டில்
நாங்கள் இரவல் தங்க இடம் உண்டா” என்று
ேகட்டான்.
௨௪ அதற்கு ெரபக்காள், “என் தந்ைத

ெபத்துேவல். அவர் நாேகார் மில்க்காள்
ஆக ேயாரின் மகன்” என்றாள். ௨௫ ப றகு
அவள், “எங்கள் வீட்டில், உங்கள்
ஒட்டகங்களுக்கு உணவும், உங்களுக்குப்
படுக்கஇடமும்உண்டு” என்றாள்.
௨௬ ேவைலக்காரன் பணிந்து கர்த்தைரத்

ெதாழுதுெகாண்டான். ௨௭ அவன், “எனது
எஜமான் ஆப ரகாமின் ேதவனாகய கர்த்தர்
ஸ்ேதாத்தரிக்கப்படுவாராக. அவருக்குக்
கர்த்தர் கருைண காட்டி தமது உண்ைமைய
நரூப த்துள்ளார். என் எஜமானனின்
மகனுக்குஏற்றெபண்ணிடம்கர்த்தர்என்ைன
வழி நடத்தவ ட்டார்” என்றான்.
௨௮ ப றகு ெரெபக்காள் ஓடிப்ேபாய்

தன் குடும்பத்தாரிடம் நடந்தைத எல்லாம்
ெசான்னாள். ௨௯-௩௦ அவளுக்கு ஒரு
சேகாதரன் இருந்தான். அவன் ெபயர்
லாபான். அவள் ெசான்னைதெயல்லாம்
அவன் ேகட்டான். அவன் அவளது
காதணிகைளயும் கடகங்கைளயும்
பார்த்துவ ட்டு கணற்றருேக ஓடினான்.
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அங்கு கணற்றருகல் ஒட்டகங்கைளயும்,
ேவைலயாைளயும் கண்டான்.
௩௧ அவனிடம், “ஐயா, கர்த்தரால்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவேர உங்கைள எங்கள்
வீட்டிற்கு வரேவற்க ேறாம். இங்ேக ெவளிேய
நீங்கள் நன்றுெகாண்டிருக்க ேவண்டாம்.
நீங்கள் இைளப்பாற ஒரு அைறைய ஏற்பாடு
ெசய்துள்ேளன். உங்கள் ஒட்டகங்கள்
தங்கவும்ஏற்பாடுெசய்துள்ேளன்” என்றான்.
௩௨ ஆப ரகாமின் ேவைலக்காரன் அந்த

வீட்டிற்குப் ேபானான். லாபான் அவனுக்கு
உதவனான். ஒட்டகங்களுக்கு உணவு
ெகாடுத்தான். ப றகு ஆப ரகாமின்
ேவைலக்காரனும் அவனது ஆட்களும்
கால்கைளக் கழுவக்ெகாள்ளத் தண்ணீர்
ெகாடுத்தான். ௩௩ ப றகு அவனுக்கு உண்ண
உணவு ெகாடுத்தான். ஆனால் ேவைலயாள்
உண்ண மறுத்துவ ட்டான், “நான் ஏன்
வந்தருக்க ேறன் என்பைதச் ெசால்வதற்கு
முன்உண்ணமாட்ேடன்” என்றான்.
ஆைகயால் லாபான், “ப றகு எங்களுக்குச்

ெசால்லும்” என்றான்.

ெரெபக்காைளப்ெபண்ேகட்டுப் ேபசுதல்
௩௪ ேவைலயாள், “நான் ஆப ரகாமின்

ேவைலக்காரன். ௩௫ கர்த்தர்
எல்லாவைகயலும் என் எஜமானைன
சறப்பாக ஆசீர்வத த்தருக்க றார். என்
எஜமானன் ெபரிய மனிதராகவ ட்டார்.
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அவருக்கு ஆட்டு மந்ைதகைளயும் மாட்டு
மந்ைதகைளயும்கர்த்தர்ெகாடுத்தருக்க றார்.
அவரிடம் தங்கமும் ெவள்ளியும் உள்ளன.
நைறய ேவைலக்காரர்களும் உள்ளனர்.
ஒட்டகங்களும் கழுைதகளும் இருக்கன்றன.
௩௬ சாராள் என் எஜமானனின் மைனவ .
அவள் தனது முதய வயதல் ஆண்
குழந்ைதைய ெபற்றாள். எனது எஜமானன்
தனக்குரிய அைனத்ைதயும் அவனுக்ேக
ெகாடுத்தருக்க றார். ௩௭ என் எஜமானன்
என்ைன ஒரு வாக்குறுத ெசய்யுமாறு
வற்புறுத்தனார். என் எஜமானன்
என்னிடம், ‘என் மகன் கானான் நாட்டுப்
ெபண்ைணமணந்துெகாள்ளநீஅனுமதக்கக்
கூடாது. நாம் கானானியர்களுக்கைடயல்
வாழ்க ேறாம்.ஆனால்இங்குள்ளெபண்ைண
என் மகன் மணந்துெகாள்ளக் கூடாது.
௩௮அதனால் எனது தந்ைதயன் நாட்டிலுள்ள
எனதுகுடும்பத்தாரிடம்ேபாய்என்மகனுக்குப்
ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும்’
என்று ெசான்னார். ௩௯ அதற்கு நான், என்
எஜமானிடம் ‘ஒருேவைள அந்தப் ெபண்
என்ேனாடு இங்கு வர மறுப்பாள்’ என்ேறன்.
௪௦ உடேன அவர், ‘நான் கர்த்தருக்குச்
ேசைவ ெசய்க ேறன். எனேவ கர்த்தர் தன்
தூதைன உனக்கு முன்பாக அனுப்ப உனக்கு
உதவுவார். அங்ேக எனது குடும்பத்தல் என்
மகனுக்ேகற்றெபண்ைணக்கண்டுபடிப்பாய்’
என்று கூறனார். ௪௧ஆனால் அவர்கள் என்
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மகனுக்குப்ெபண்ெகாடுக்கமறுத்தால்ப றகு
நீ ெசய்த வாக்குறுதயலிருந்து வடுதைல
ெபறுவாய்” என்றார்.
௪௨ “இன்று அந்தக் கணற்றருகல்

வந்து ‘என் எஜமானன் ஆப ரகாமின்
ேதவனாகய கர்த்தாேவ! எனது பயணத்ைத
ெவற்ற கரமாக்கும். ௪௩ நான் இந்தக்
கணற்றருகல் ஒரு இளம் ெபண்ணுக்காகக்
காத்தருப்ேபன். அவளிடம் குடிக்க
தண்ணீர் ேகட்ேபன். ௪௪ ெபாருத்தமான
ெபண் எனில் ச றப்பான முைறயல்
சரியான பதைலத் தருவாள். அவள்,
“இந்த தண்ணீைரக் குடியுங்கள். உங்கள்
ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் ெகாடுப்ேபன்”
என்பாள். அதன் மூலம் இந்தப் ெபண்ேண
என் எஜமானின் மகனுக்குக் கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவள் என்று அற ேவன்’ ”
என்றுப ரார்த்தைனெசய்ேதன்.
௪௫ “நான் ேவண்டுதல்கைள முடிக்கும்

முன்னேர ெரெபக்காள் தண்ணீர்
எடுப்பதற்காக கணற்றுக்கு வந்தாள். அவள்
ேதாளில் குடத்ேதாடு வந்து தண்ணீைர
ந ரப்பனாள். நான் அவளிடம் குடிக்க
தண்ணீர் ேகட்ேடன். ௪௬ அவள் உடேன
ேவகமாகக் குடத்ைத இறக்க எனக்கு
தண்ணீர்ஊற்றனதுடன், ‘இந்த தண்ணீைரக்
குடியுங்கள். நான் உங்கள் ஒட்டகங்களுக்கும்
தண்ணீர் ெகாண்டு வருக ேறன்’ என்றாள்.
எனேவ நான் தண்ணீைரக் குடித்ேதன். ப றகு
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அவள் என் ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர்
ெகாடுத்தாள். ௪௭ ப றகு நான் ‘உனது தந்ைத
யார்?’ என்று ேகட்ேடன். அதற்கு அவள், ‘என்
தந்ைத ெபத்துேவல், அவர் நாேகாருக்கும்
மில்க்காளுக்கும் மகன்’ என்றாள். ப றகு
அவளுக்கு நான் காதணிகளும் கடகங்களும்
ெகாடுத்ேதன். ௪௮ பன்னர் நான் குனிந்து
கர்த்தருக்கு நன்ற ெசான்ேனன். என்
எஜமானனாகய ஆப ரகாமின் ேதவனாகய
கர்த்தைரப் புகழ்ந்ேதன். என்ைனச் சரியான
வழியல் நடத்தயதற்காக நான் நன்ற
ெசான்ேனன். என் எஜமானனின் சேகாதரரது
ேபத்தையேய ேதவன் காட்டிவ ட்டார்.
௪௯இப்ேபாது ெசால்லுங்கள். என்எஜமானன்
மீது நீங்கள் கருைணயும் ேநசமும் ைவத்து
உங்கள் ெபண்ைணக் ெகாடுப்பீர்களா?
அல்லது உங்கள் ெபண்ைணக் ெகாடுக்க
மறுப்பீர்களா? ெசால்லுங்கள். பன்னேர
நான் ெசய்ய ேவண்டியைத முடிவு ெசய்ய
ேவண்டும்” என்றான்.

௫௦ லாபானும் ெபத்துேவலும், “இது
கர்த்தரிடமிருந்து வந்த காரியம் என
உணர்க ேறாம். ஆைகயால் ெசால்வதற்கு
ஏதுமில்ைல. ௫௧ இேதா ெரெபக்காள்
இருக்க றாள். அவைள அைழத்துக்
ெகாண்டுேபாம். அவள் உமது எஜமானனின்
மகைன மணந்துெகாள்ளட்டும். இதுேவ
கர்த்தரின்வருப்பம்” என்றனர்.
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௫௨ ஆப ரகாமின் ேவைலயாள் இதைனக்
ேகட்டு தைரயல் வழுந்து கர்த்தைர
வணங்கனான். ௫௩ பன்னர் தான் ெகாண்டு
வந்தருந்த பரிசுப் ெபாருட்கைளெயல்லாம்
ெரெபக்காளுக்குக் ெகாடுத்தான். அவன்
அழகான ஆைடகைளயும், ெபான்னாலும்
ெவள்ளியாலும் ஆன நைககைளயும்
ெகாடுத்தான். அவன் ெரெபக்காளின்
தாய், சேகாதரன் ேபான்றவர்களுக்கும்
வைலயுயர்ந்த பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான்.
௫௪ப றகுஅவனும்அவேனாடுவந்தவர்களும்
அங்ேகஉண்டுஇரவல்உறங்கனர். மறுநாள்
அதகாைலயல் அவர்கள் எழுந்து, “இப்ேபாது
நான் என் எஜமானனிடம் ேபாக ேவண்டும்”
என்றனர்.
௫௫ ெரபக்காளின் தாயும் சேகாதரனும்,

“இவள் இன்னும் பத்து நாட்கள் எங்கேளாடு
இருக்கட்டும். ப றகு அவைள அைழத்துப்
ேபாகலாம்” என்றனர்.
௫௬ ஆனால் ேவைலயாேளா, “என்ைனக்

காத்தருக்கும்படி ெசய்யாதீர்கள். கர்த்தர்
என் பயணத்ைத ெவற்ற கரமாக்கயுள்ளார்.
இப்ேபாது என் எஜமானனிடம்
ேபாகவடுங்கள்” என்றான்.
௫௭ “ெரெபக்காளின் தாயும் சேகாதரனும்,

நாங்கள் ெரெபக்காைள அைழத்து அவளது
வருப்பத்ைத அறயேவண்டும்” என்றனர்.
௫௮ அவர்கள் அவைள அைழத்து, “இப்ேபாது
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இவேராடு ேபாகவரும்புக றாயா?”
என்று ேகட்டனர், “ஆம், நான் ேபாக ேறன்”

என்றுஅவள்ெசான்னாள்.
௫௯ எனேவ, அவர்கள் அவைள

ேவைலயாேளாடும் ஆட்கேளாடும் அனுப்ப
அனுமத ெகாடுத்தனர். ெரெபக்காளின்
தாதயும் அவேளாடு ேபானாள். ௬௦ அவள்
அவர்கைள வ ட்டுப் ேபாகும்ேபாது அவைள
ஆசீர்வத த்து:

“எங்கள் சேகாதரிேய லட்சக்கணக்கான
ஜனங்களுக்குநீதாயாவாய்.

உனது சந்ததயார் தங்கள் பைகவைர
ெவல்லுவார்கள். நகரங்கைளக்
ைகப்பற்றுவார்கள்” என்றனர்.

௬௧ பன் ெரெபக்காளும் அவளது
தாதயும் ஒட்டகத்தன் மீது ஏற அமர்ந்து
ேவைலயாைளப் பன் ெதாடர்ந்து
ேபானார்கள். அவன் அவர்கைள அைழத்துக்
ெகாண்டுேபானான்.
௬௨ ஈசாக்கு, ெபயர்லகாய்ேராயைய

வ ட்டு பாைலவனப் பகுதயல்
வச த்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௬௩ ஒரு நாள்
மாைல தயானம் ெசய்ய அவன் வயலுக்குச்
ெசன்றான். அப்ேபாது ெவகுதூரத்தலிருந்து
ஒட்டகங்கள்வருவைதப் பார்த்தான்.
௬௪ ெரெபக்காளும் ஈசாக்ைகப் பார்த்தாள்.

பன் அவள் ஒட்டகத்தலிருந்து இறங்கனாள்.
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௬௫ அவள் ேவைலக்காரனிடம், “வயலில்
நம்ைமசந்த க்கவருகறாேரஅந்தஇைளஞன்
யார்?”
என்றுேகட்டாள்.அதற்குஅவன், “அவர்தான்

என் எஜமானனின் மகன்” என்று பதல்
ெசான்னான். அவள் தன் முகத்ைதத்
துணியால்மைறத்துக்ெகாண்டாள்.
௬௬ ஈசாக்க டம் ேவைலக்காரன் நடந்தைத

எல்லாம் வ பரமாகச் ெசான்னான். ௬௭ பன்
ஈசாக்கு அவைள அைழத்துக்ெகாண்டு
அவனது தாயான சாராளின் கூடாரத்த ற்குப்
ேபானான். அன்று அவள் அவனது
மைனவயானாள். ஈசாக்கு ெரெபக்காைளப்
ெபரிதும் ேநச த்தான். அவன் தாயன்
மரணத்தனால் அைடந்த துக்கம் குைறந்து
அைமதயும்ஆறுதலும்ெபற்றான்.

௨௫

ஆப ரகாமின்குடும்பம்
௧ ஆப ரகாம் மீண்டும் தருமணம்

ெசய்தான். அவனது மைனவயன் ெபயர்
ேகத்தூராள். ௨ ேகத்தூராள் ச ம்ரான்,
யக்ஷான், ேமதான், மீதயான், இஸ்பாக்,
சூவாக் ேபான்றவர்கைளப் ெபற்றாள்.
௩ யக்ஷான் ேசபாைவயும், ேததாைனயும்
ெபற்றான். ேததானுைடய சந்தத அசூரீம்,
ெலத்தூசீம், ெலயூமீம், என்பவர்கள்.
௪ மீதயானுக்கு ஏப்பா, ஏப்ேபர், ஆேனாக்கு,
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அபீதா, எல்தாகா என்ற மகன்கள் பறந்தனர்.
இவர்கள் அைனவரும் ேகத்தூராளின்
பள்ைளகள். ௫-௬ஆப ரகாம் மரிப்பதற்குமுன்,
அவன் தன் ேவைலக்காரப் ெபண்களின்
பள்ைளகளுக்குப் பரிசுகைளக் ெகாடுத்து
கழக்கு நாடுகளுக்கு ஈசாக்ைக வ ட்டு
அப்பால் அவர்கைள அனுப்ப ைவத்தான்.
பன்ஆப ரகாம் தனக்குரிய எல்லாவற்ைறயும்
ஈசாக்குக்குஉரிைமயாக்கனான்.
௭ ஆப ரகாமுக்கு 175 வயது ஆனது.

௮ அதனால் அவன் ெமலிந்து பலவீனமாக
மரணமைடந்தான். அவன் ஒரு
நீண்ட தருப்தயான வாழ்க்ைக
வாழ்ந்தான். அவன் தனது பதாக்கேளாடு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டான். ௯ அவனது
மகன்களான ஈசாக்கும் இஸ்மேவலும்
அவைன மக்ேபலா குைகய ேல
அடக்கம் ெசய்தனர். அந்தக் குைக
எப்ெபேரானின் வயலில் இருந்தது.
எப்ெபேரான் ேசாகாரின் மகன். அந்த
இடம் மம்ேரக்குக் க ழக்ேக இருந்தது.
௧௦ இந்தக் குைகையத்தான் ஆப ரகாம்
ஏத்தன் ஜனங்களிடமிருந்து வைலக்கு
வாங்கயருந்தான். சாராேளாடு ேசர்த்து
ஆப ரகாைம அடக்கம் ெசய்துவ ட்டனர்.
௧௧ ஆப ரகாம் மரித்துப் ேபானபன் ேதவன்
ஈசாக்ைகஆசீர்வத த்தார். ஈசாக்கு ெதாடர்ந்து
ெபயர்லகாய்ேராயயல்வாழ்ந்துவந்தான்.
௧௨ பன்வருவது இஸ்மேவலின் குடும்பப்
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பட்டியல்: இஸ்மேவல் ஆப ரகாமுக்கும்
ஆகாருக்கும் ப றந்தவன். (ஆகார் சாராளின்
எக ப்தயப் பணிப்ெபண்.) ௧௩இஸ்மேவலின்
பள்ைளகளது ெபயராவன: மூத்தமகன்
ெபயர் ெநபாேயாத், பன் ேகதார், ெதாடர்ந்து
அத்ப ேயல், மிப்சாம். ௧௪ மிஷ்மா, தூமா,
மாசா, ௧௫ ஆதார், ேதமா, ெயத்தூர், நாபீஸ்,
ேகத்மா என்பவர்கள் ப றந்தார்கள். இைவ
அைனத்தும் இஸ்மேவலின் ஜனங்களின்
ெபயர்கள் ஆகும். ௧௬ ஒவ்ெவாரு
மகனும் தங்கள் குடியருப்புகைள
நகரங்களாக்க க்ெகாண்டனர். பன்னிரண்டு
பள்ைளகளும் தம் ஜனங்களுடன்
பன்னிரண்டு அரசகுமாரர்கைளப்ேபால
வாழ்ந்தனர். ௧௭ இஸ்மேவல் 137
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். பன்
அவன் மரித்து தன் முற்ப தாக்கேளாடு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டான். ௧௮இஸ்மேவலின்
சந்தத கள் பாைலவனப் பகுத முழுவதும்
பரவ குடிேயறனார்கள். அப்பகுத ஆவலா
முதல் சூர் வைர இருந்தது. சூர் எக ப்துக்கு
அருகல் இருந்தது. அங்கருந்து அச ரியா
வைர பரவற்று. இஸ்மேவலின் சந்தத கள்
அவ்வப்ேபாது அவனுைடய சேகாதரர்களின்
ஜனங்கைளத்தாக்கனார்கள்.

ஈசாக்கன்குடும்பம்
௧௯ இது ஈசாக்கன் குடும்ப வரலாறு:

ஈசாக்கு ஆப ரகாமின் மகன். ௨௦ ஈசாக்க ற்கு
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40 வயதானேபாது அவன் ெரெபக்காைள
மணந்துெகாண்டான். ெரெபக்காள்
பதான் அராம் என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்த
ெபத்துேவலின் மகள். லாபானுக்குச்
சேகாதரி. ௨௧ ஈசாக்கன் மைனவக்குப்
பள்ைளப்ேபறுஇல்லாமல்இருந்தது. எனேவ,
அவன் தன் மைனவக்காகக் கர்த்தரிடம்
ெஜப த்தான். ஈசாக்கன் ெஜபத்ைதக் ேகட்டு,
கர்த்தர்ெரெபக்காள்கர்ப்பமைடயச்ெசய்தார்.
௨௨ அவள் கர்ப்பமாக இருந்தேபாது,

கருவலுள்ளகுழந்ைதகள்ேமாத க்ெகாண்டதால்
மிகவும் கஷ்டப்பட்டாள். அவள் கர்த்தரிடம்
ெஜப த்து, “ஏன் எனக்கு இவ்வாறு
ஏற்படுக றது?” என்று ேகட்டாள். ௨௩அதற்கு
கர்த்தர்,

“உனது கர்ப்பத்தல் இரண்டு நாடுகள்
உள்ளன.

இரண்டு குடும்பங்களின் அரசர்கள்
உனக்குப்ப றப்பார்கள்.

அவர்கள் ப ரிக்கப்பட்டு ஒருவைனவட
இன்ெனாருவன் பலவானாக
இருப்பான்.

மூத்தவன் இைளயவனுக்குச் ேசைவ
ெசய்வான்” என்றார்.

௨௪சரியான ேநரம்வந்தேபாதுெரெபக்காள்
இரட்ைடக் குழந்ைதகைளப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
௨௫ முதல் குழந்ைத சவப்பாக இருந்தது.
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அவனது உடல் ேராம அங்க ேபார்த்தது
ேபால இருந்தது. எனேவ அவன் ஏசா
என்று ெபயர் ெபற்றான். ௨௬ இரண்டாவது
குழந்ைத ப றந்தேபாது, அவன் ஏசாவன்
குதங்காைலப் ப டித்துக்ெகாண்ேட ெவளிேய
வந்தான். எனேவ அவனுக்கு யாக்ேகாபு
என்று ெபயரிட்டனர். யாக்ேகாபும் ஏசாவும்
ப றக்கும்ேபாது ஈசாக்குக்கு 60வயது.
௨௭ பள்ைளகள் வளர்ந்தார்கள்.

ஏசா த றைம மிக்க ேவட்ைடக்காரன்
ஆனான். அவன் எப்ேபாதும் ெவளிேய
அைலவத ேலேய வருப்பப்பட்டான்.
ஆனால் யாக்ேகாபு அைமதயானவன்,
தன் கூடாரத்த ேலேய தங்கயருந்தான்.
௨௮ ஈசாக்கு ஏசாைவ ேநச த்தான். ஏசா
ேவட்ைடயாடிய மிருகங்கைள உண்ண
ஈசாக்கு வரும்பனான். ஆனால் ெரெபக்காள்
யாக்ேகாைப ேநச த்தாள்.
௨௯ ஒருமுைற ஏசா ேவட்ைட முடித்து

தரும்ப க்ெகாண்டிருந்தான். அவன்
ேசார்வாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தான்.
யாக்ேகாபு ஒரு பாத்த ரத்தல் கூழ்
சைமத்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௩௦ எனேவ
ஏசா யாக்ேகாப டம், “நான் பலவீனமாகவும்
பச யாகவும் இருக்க ேறன். எனக்குக்
ெகாஞ்சம் கூழ் ெகாடு” என்று ேகட்டான்
(இதனாேல அவனுக்கு ஏேதாம் என்றும்
ெபயராய ற்று.)
௩௧ ஆனால் யாக்ேகாேபா, அதற்குப்
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பதலாக: “முதல் மகன் என்ற உரிைமைய
இன்று எனக்கு வற்றுவ ட ேவண்டும்” என்று
ேகட்டான்.
௩௨ ஏசாேவா, “நான் பசயால்

மரித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் மரித்துப்
ேபானால் என் தந்ைதயன் ெசாத்துக்கள்
எல்லாம் எனக்கு உதவுவதல்ைல. எனேவ
நான் எனது பங்ைக உனக்குத் தருக ேறன்”
என்றான்.
௩௩ ஆனால் யாக்ேகாபு, “முதலில்

உன் பங்ைகத் தருவதாகச் சத்தயம்
ெசய்” என்றான். ஆைகயால் ஏசாவும்
சத்தயம் ெசய்தான். அவன் மூதாைதயர்
ெசாத்தாக தனக்குக் கைடக்கவருந்த
பங்ைக யாக்ேகாபுக்கு வற்றுவ ட்டான்.
௩௪ப றகு யாக்ேகாபு ஏசாவுக்குஅப்பத்ைதயும்
பயற்றங்கூைழயும் ெகாடுத்தான். ஏசா
அவற்ைற உண்டு, வலக ப் ேபானான்.
இவ்வாறு ஏசா தனது பறப்புரிைமையப்பற்ற
கவைலப்படாமல்இருந்தான்.

௨௬
ஈசாக்கு அபெமேலக்க டம் ெபாய்

ெசால்க றான்
௧ ஒருமுைற பஞ்சம் உண்டாயற்று. இது

ஆப ரகாம் காலத்தல் ஏற்பட்டது ேபால்
இருந்தது. எனேவ ஈசாக்கு ேகரார் நகருக்குப்
ேபானான். அதைன அபெமேலக்கு ஆண்டு
வந்தான். அவன் ெபலிஸ்தய ஜனங்களின்
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அரசன். ௨கர்த்தர் ஈசாக்கன்முன்பு ேதான்ற ,
“நீ எக ப்துக்குப் ேபாக ேவண்டாம். நான்
எங்ேக உன்ைன வச க்கச் ெசால்க ேறேனா
அங்ேக இரு. ௩ நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன்.
உன்ைன ஆசீர்வத ப்ேபன். நான் உனக்கும்
உன் வாரிசுகளுக்கும் இந்தப் பகுதையத்
தருேவன். உன் தந்ைதயானஆப ரகாமுக்குச்
ெசய்த வாக்கன்படி உனக்குத் தருேவன்.
௪ வானத்து நட்சத்த ரங்ைளப் ேபான்று
உன் குடும்பத்ைதப் ெபருகச் ெசய்ேவன்.
இந்த நலப்பகுத கைளெயல்லாம் உன்
குடும்பத்தாருக்ேக தருேவன். உன் சந்தத கள்
மூலம்உலகலுள்ளஅைனத்து நாடுகைளயும்
ஆசீர்வத ப்ேபன். ௫ நான் இவற்ைறச்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால் உன் தந்ைத
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து நான் ெசான்னபடி
நடந்தான். எனது ஆைணகள், சட்டங்கள்,
வதகள் அைனத்துக்கும் ஆப ரகாம்
கீழ்ப்படிந்தான்” என்றார்.
௬ ஆகேவ, ஈசாக்கு ேகராரிலிேய

தங்கனான். ௭ ஈசாக்கன் மைனவயான
ெரெபக்காள் மிகவும் அழகானவள்.
அங்குள்ளவர்கள் அவைளப்பற்ற ஈசாக்க டம்
ேகட்டனர். அதற்கு ஈசாக்கு, அவர்களிடம்
ெரெபக்காள் தன் மைனவ என்று ெசால்ல
அஞ்ச , “அவள் என் சேகாதரி” என்று
ெசான்னான். தன்ைனக் ெகான்று
அவைள அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள் என
எண்ணினான்.
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௮ ஈசாக்கு அங்ேக நீண்ட காலம்
வாழ்ந்தேபாது, அபெமேலக்கு ஒரு
நாள் தன் ஜன்னல் வழியாக ஈசாக்கு
ெரெபக்காேளாடு வைளயாடுவைதக்
கவனித்தான். ௯ அபெமேலக்கு ஈசாக்ைக
அைழத்து அவனிடம், “இவள் உன் மைனவ
அல்லவா, அவள் உன் சேகாதரி என்று ஏன்
ெபாய்ெசான்னாய்?” என்றுேகட்டான்.
ஈசாக்கு, “என்ைனக் ெகான்று இவைள

அபகரித்துக்ெகாள்வாேயா என்று பயந்ேதன்”
என்றான்.
௧௦ “நீ எங்களுக்குத் தீயைதச்

ெசய்துவ ட்டாய், ஒருேவைள எங்களில்
ஒருவன் உன் மைனவேயாடு பாலின
உறவுெகாண்டிருந்தால்ெபரியகுற்றம்ெசய்த
பாவத்துக்கு அவன்ஆளாக இருக்கக் கூடும்”
என்றுஅபெமேலக்குகூறனான்.
௧௧ ஆைகயால் அபெமேலக்கு

அைனவருக்கும் எச்சரிக்ைக வடுவத்தான்,
“இவைனேயா இவன் மைனவையேயா
யாரும் துன்புறுத்தக்கூடாது. அப்படிச் ெசய்ய
முயல்ேவார் ெகால்லப்படுவர்” என்றான்.

ஈசாக்குெசல்வந்தன்ஆகுதல்
௧௨ ஈசாக்கு அங்ேகேய நலங்களில் வைத

வைதத்தான்.அவ்வாண்டுஅவனுக்குெபரும்
அறுவைட கைடத்தது. கர்த்தர் அவைன
ஆசீர்வத த்தார். ௧௩ ஈசாக்கு ெசல்வந்தன்
ஆனான். ெதாடர்ந்து அவன் ெபரிய
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ெசல்வந்தனாக வளர்ந்துெகாண்டிருந்தான்.
௧௪ அவனுக்கு நைறய மந்ைதகளும்,
அடிைமகளும் இருந்தனர். ெபலிஸ்தய
ஜனங்கள் அவன்மீது ெபாறாைம
ெகாண்டனர். ௧௫ ஆகேவ அவர்கள்
முற் காலத்தல் ஆப ரகாமும் அவனது
ேவைலக்காரர்களும் ேதாண்டிய கணறுகள்
அைனத்ைதயும் மண்ணால் ந ரப்ப
அழித்தனர். ௧௬ அபெமேலக்கு ஈசாக்க டம்,
“எங்கள் நாட்ைடவ ட்டுப் ேபா. நீ எங்கைளவ ட
ெபரும் அத காரம் ெபற்றருக்க றாய்”
என்றான்.
௧௭ எனேவ ஈசாக்கு அந்த இடத்ைத

வ ட்டுப் ேபாய், ேகராரில் உள்ள சறு
நதயன் கைரயல் குடிேயறனான்.
௧௮ இதற்கு ெராம்ப காலத்த ற்கு
முன்ேப ஆப ரகாம் நைறய கணறுகள்
ேதாண்டியருந்தான். ஆப ரகாம் மரித்தபன்பு,
ெபலிஸ்தய ஜனங்கள் அவற்ைற
மண்ணால் தூர்த்துவ ட்டனர். அதன்
பன்பு ஈசாக்கு மீண்டும் அக்கணறுகைளத்
ேதாண்டினான். அவற்றற்கு தன் தந்ைத
இட்ட ெபயர்கைளேய இட்டான். ௧௯ ஈசாக்கன்
ேவைலக்காரர்களும் நத க்கைரயல் ஒரு
கணறு ேதாண்டினார்கள். அதலிருந்து
ஒரு ெபரும் ஊற்று வந்தது. ௨௦ ஆனால்
அங்கு ஆடு ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தவர்கள்
ேவைலக்காரர்கேளாடு வாக்குவாதம் ெசய்து
தண்ணீர் தங்களுைடயது என உரிைம
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ெகாண்டாடினர். அதனால் ஈசாக்கு அதற்கு
ஏேசக்குஎன்றுெபயர்ைவத்தான்.
௨௧ ப றகு ஈசாக்கன் ேவைலக்காரர்கள்

இன்ெனாரு கணற்ைறத் ேதாண்டினர்.
அங்குள்ள ஜனங்கள் அது ெதாடர்பாகவும்
வாக்குவாதம் ெசய்தனர். எனேவ ஈசாக்கு
அதற்குச த்னா என்றுெபயரிட்டான்.
௨௨ ஈசாக்கு அங்கருந்து நகர்ந்து ேபாய்

ேவெறாரு கணறு ேதாண்டினான். எவரும்
அதுபற்ற வாத ட வரவல்ைல. அதனால்
அதற்கு ெரெகாேபாத் என்று ெபயரிட்டான்.
“இப்ேபாது கர்த்தர் நமக்ெகன்று ஒரு
இடத்ைதக் ெகாடுத்துவ ட்டார். எனேவ நாம்
இங்ேக ெசழித்து நாட்டில் ெபருகுேவாம்”
என்றான்.
௨௩அங்கருந்துஈசாக்குெபயர்ெசபாவுக்குப்

ேபானான். ௨௪ அன்று இரவு கர்த்தர்
அவேனாடு ேபச , “நாேன உனது தந்ைத
ஆப ரகாமின் ேதவன், அஞ்சேவண்டாம்.
நான் உன்ேனாடு இருக்க ேறன். நான்
உன்ைனஆசீர்வத ப்ேபன். உன்குடும்பத்ைத
ெபரிதாக்குேவன். எனது ஊழியனான
ஆப ரகாமுக்காக இதைனச் ெசய்ேவன்”
என்று ெசான்னார். ௨௫ எனேவ, ஈசாக்கு
அந்த இடத்தல் ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி
கர்த்தைர ெதாழுதுக்ெகாண்டு அங்ேகேய
குடிேயறனான். அவனது ேவைலக்காரர்கள்
அங்ேகஒருகணறுேதாண்டினர்.
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௨௬ அபெமேலக்கு ேகராரிலிருந்து
ஈசாக்ைகப் பார்க்க வந்தான். அவன்
தன்ேனாடு தன் அைமச்சரான
அகுசாத்ைதயும் அைழத்துவந்தான். மீேகால்
எனும்பைடத் தளபதயும்கூடவந்தான்.
௨௭ “என்ைன ஏன் பார்க்க வந்தீர்கள்?

இதற்கு முன் என்ைன நீங்கள் ெவறுத்தீர்கள்.
உங்கள்நாட்ைடவ ட்டுதுரத்தனீர்கேள”என்று
ஈசாக்கு ேகட்டான்.
௨௮ “கர்த்தர் உன்ேனாடு இருக்கறார்

என்பைத இப்ேபாது ெதரிந்துெகாண்ேடாம்.
நாம் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்ளலாம்.
௨௯ நாங்கள் உன்ைனத் துன்புறுத்தவல்ைல.
நீயும் எங்கைளத் துன்புறுத்தமாட்டாய்
என்று வாக்குறுத ெசய். நாங்கள்
உன்ைனச் சமாதானத்ேதாடுதான் ெவளிேய
அனுப்ப ேனாம். கர்த்தர் உன்ைன
ஆசீர்வத க்க றார் என்பது இப்ேபாது
ெதளிவாகவ ட்டது” என்றனர்.
௩௦ அதனால் ஈசாக்கு அவர்களுக்கு

வருந்து ெகாடுத்தான். அவர்கள்
நன்றாக உண்டு, குடித்தனர். ௩௧ மறுநாள்
அதகாைலயல் ஒருவேராெடாருவர்
வாக்குறுத ெசய்துெகாண்டபன், அவர்கள்
சமாதானத்ேதாடு ப ரிந்து ேபானார்கள்.
௩௨ அன்று, ஈசாக்கன் ேவைலக்காரர்கள்

வந்துதாங்கள்ேதாண்டியகணற்ைறப்பற்ற க்
கூறனர். “அதல் தண்ணீைரக் கண்ேடாம்”
என்றனர். ௩௩ அதனால் ஈசாக்கு அதற்கு
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ேசபா என்று ெபயரிட்டான். அந்த
நகரேம ெபெயர்ெசபா என்று இன்றும்
அைழக்கப்படுக றது.
ஏசாவன்மைனவயர்
௩௪ ஏசாவுக்கு 40 வயது ஆனேபாது,

அவன் ஏத்தயரான இரு ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டான். ஒருத்த ெபேயரியன்
மகளான யூதத், இன்ெனாருத்த
ஏேலானுைடய மகளான பஸ்மாத்.
௩௫ இவர்களால் ஈசாக்கும் ெரெபக்காளும்
பாத க்கப்பட்டனர்.

௨௭
வாரிசு ச க்கல்கள்
௧ ஈசாக்கு வேயாத பன் ஆனான். அவனது

கண்கள் பலவீனமாக அவனால் ெதளிவாகப்
பார்க்க முடியவல்ைல. ஒரு நாள் தன் மூத்த
மகன்ஏசாைவஅைழத்து “மகேன” என்றான்.
ஏசா “இங்ேகஇருக்க ேறன்” என்றான்.
௨ ஈசாக்கு அவைன ேநாக்க , “எனக்கு

வயதாகவ ட்டது. வைரவல் நான் ெசத்துப்
ேபாகலாம். ௩ எனேவ, உன் வல்ைலயும்
அம்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டு ேவட்ைடக்குப்
ேபா. நான் உண்பதற்காக ஒரு மிருகத்ைதக்
ெகான்று வா. ௪ நான் வரும்புக ற அந்த
உணைவத் தயாரித்து வா. அைத நான்
உண்ண ேவண்டும். மரிப்பதற்கு முன்
உன்ைன ஆசீர்வத ப்ேபன்” என்றான்.
௫எனேவஏசா ேவட்ைடக்குப் ேபானான்.
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ஈசாக்கு ஏசாவ டம் கூறுவைத ெரெபக்காள்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். ௬இதைன அவள்
யாக்ேகாப டம் கூறனாள். “கவனி! உன்
தந்ைத உன் சேகாதரனிடம் கூறுவைதக்
ேகட்ேடன். ௭ அவர் ‘நான் உண்பதற்கு
ஒரு மிருகத்ைதக் ெகான்று, எனக்கு
உணைவ சைமத்து வா, நான் உண்ேபன்.
ப றகு நான் மரிப்பதற்கு முன் உன்ைன
ஆசீர்வத ப்ேபன்’ என்றார். ௮ எனேவ மகேன
நான் ெசால்வைதக் கவனித்து அதன்படி
ெசய். ௯ நீ நமது ஆட்டு மந்ைதக்குப்
ேபா இரண்டு இளம் ஆட்டுக் குட்டிகைளக்
ெகாண்டுவா. உன்தந்ைதவரும்புவதுேபால
நான் சைமத்து தருேவன். ௧௦ ப றகு அதைன
உன் தந்ைதக்குக் ெகாடு. அவர் உன்ைனத்
தான் மரிப்பதற்கு முன்னர் ஆசீர்வத ப்பார்”
என்றாள்.
௧௧ ஆனால் அவன் தாய டம், “என்

சேகாதரேனாஉடல்முழுவதும்முடிஉள்ளவன்.
நான் அவ்வாறல்ைல. ௧௨ என் தந்ைத
என்ைனத் ெதாட்டுப் பார்த்தால் நான் ஏசா
இல்ைல என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்வார்.
பன் அவர் என்ைன ஆசீர்வத க்கமாட்டார்;
சப த்துவடுவார். நான் ஏமாற்றயைத
அற ந்துெகாள்வாேர” என்றான்.
௧௩ அதனால் ெரெபக்காள் அவனிடம்,

“ஏதாவது தவறு ஏற்பட்டால் அதற்கான சாபம்
என்ேமல் வழட்டும், நீ ேபாய் எனக்காக
இரண்டு ஆட்டுக் குட்டிகைளக் ெகாண்டு வா”



ஆதயாகமம்௨௭:௧௪ cxxiii ஆதயாகமம்௨௭:௨௦

என்றாள்.
௧௪ அதனால் யாக்ேகாபு ெவளிேய ேபாய்

இரண்டு ஆட்டுக் குட்டிகைளக் ெகாண்டு
வந்தான். அவள் அதைன ஈசாக்கு வரும்பும்
வைகயல் ச றப்பான முைறயல் சைமத்தாள்.
௧௫ பன்னர் ெரெபக்காள் ஏசா வரும்ப
அணியும் ஆைடகைள ேதர்ந்ெதடுத்து
யாக்ேகாபுக்கு அணிவ த்தாள். ௧௬ ஆட்டுத்
ேதாைல யாக்ேகாபன் ைககளிலும்
கழுத்தலும் கட்டினாள். ௧௭ப றகுஅவள்மகன்
யாக்ேகாப டம் அவள் ெசய்த ெராட்டிையயும்
சுைவயான உணைவயும் ெகாடுத்து அனுப்ப
ைவத்தாள்.
௧௮ யாக்ேகாபு தன் தந்ைதய டம் ேபாய்,

“அப்பா” என்றுஅைழத்தான்.
அவன்தந்ைதேயா, “மகேன, நீ யார்?” என்று

ேகட்டான்.
௧௯யாக்ேகாபு தன் தந்ைதய டம், “நான் ஏசா,

உங்கள் மூத்த மகன். நீங்கள் ெசான்னபடி
ெசய்துள்ேளன். இப்ேபாது உட்கார்ந்து நான்
ேவட்ைடயாடிக் ெகாண்டு வந்த இைறச்சைய
உண்ணுங்கள். ப றகு என்ைன ஆசீர்வாதம்
ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௦ ஆனால் ஈசாக்கு தன் மகனிடம்,

“இவ்வளவு ேவகமாக நீ எவ்வாறு
ேவட்ைடயாடி மிருகத்ைதக் ெகான்றாய்?”
என்றுேகட்டான்.
இதற்கு யாக்ேகாபு, “உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தர்வைரவாகேவட்ைடயாடிமிருகத்ைதக்
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ெகால்ல எனக்கு உதவனார்” என்று
ெசான்னான்.
௨௧ ப றகு ஈசாக்கு யாக்ேகாப டம், “என்

அருக ேல வா. உன்ைனத் ெதாட்டுப் பார்க்க
ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் நீ என் மகன்
ஏசாவா இல்ைலயா என்று ெதரிந்துெகாள்ள
முடியும்” என்றான்.
௨௨ யாக்ேகாபு அவனது அருக ேல

ேபானான். ஈசாக்கு அவைனத்
ெதாட்டுப் பார்த்துவ ட்டு, “உனது சத்தம்
யாக்ேகாபனுைடயதுேபால்உள்ளது. ஆனால்
உனது ைககள் ஏசாவன் ைககள் ேபால்
முடி நைறந்ததாய் இருக்க றது” என்றான்.
௨௩ ஈசாக்கனால் அவைன யாக்ேகாபு என்று
கண்டுெகாள்ள முடியவல்ைல. எனேவ,
அவைனஆசீர்வத த்தான்.
௨௪ எனினும் ஈசாக்கு, “உண்ைமயல் நீ

என்னுைடய மகன் ஏசாதானா?” என்று
ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு, “ஆமாம்” என்று பதல்

ெசான்னான்.
யாக்ேகாப ற்குஆசீர்வாதம்
௨௫ ப றகு ஈசாக்கு, “அந்த உணைவக்

ெகாண்டு வா. அதைன உண்டு வட்டு
உன்ைன ஆசீர்வத க்க ேறன்” என்றான்.
எனேவ யாக்ேகாபு உணைவக் ெகாடுத்தான்.
அவனும் அைத உண்டான். பன் யாக்ேகாபு
ெகாஞ்சம் த ராட்ைச ரசத்ைதக் ெகாடுத்தான்.
அைதயும்அவன்குடித்தான்.
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௨௬ ப றகு ஈசாக்கு அவனிடம், “மகேன
அருகல் வந்து என்ைன முத்தமிடு” என்றான்.
௨௭ எனேவ யாக்ேகாபு அருக ேல ேபாய்
தந்ைதைய முத்தமிட்டான். ஈசாக்கு அவனது
ஆைடைய நுகர்ந்து பார்த்து அவைன ஏசா
என்ேற நம்ப ஆசீர்வத த்தான்.

“என் மகன் கர்த்தரால் ஆசீர்வத க்கப்பட்ட
வயைலப் ேபான்றுமணக்கறான்.

௨௮ கர்த்தர் உனக்கு மிகுதயாக மைழையத்
தரட்டும். அதனால் நீ பூமியன்
ெசல்வத்ைதப்ெபறுவாய்.

௨௯ எல்லா ஜனங்களும் உனக்குச் ேசைவ
ெசய்யட்டும்.

நாடுகள்உனக்குஅடிபணியட்டும்.
உன்சேகாதரர்கைளயும்நீஆள்வாய்.
உன் தாயன் மகன்கள் உனக்கு அடிபணிந்து

கீழ்ப்படிவார்கள்.

“உன்ைனச் சப க்க றவர்கள்
சப க்கப்படுவார்கள்.

உன்ைன ஆசீர்வத ப்பவர்கள்
ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்” என்று
கூறனான்.

ஏசாவன்ஆசீர்வாதம்
௩௦ ஈசாக்கு யாக்ேகாைப ஆசீர்வத த்து

முடித்தான். யாக்ேகாபு தந்ைதய டமிருந்து
ேபான உடேனேய ஏசா ேவட்ைடைய
முடித்துவ ட்டு உள்ேள வந்தான்.
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௩௧ தந்ைதக்ெகன ேவட்ைடயாடிய
மிருகத்ைதச் ச றப்பாக சைமத்தான்.
அதைன எடுத்துக்ெகாண்டு தந்ைதய டம்
ேபானான். “தந்ைதேய நான் உங்களின்
மகன் எழுந்தருங்கள். உங்களுக்காக
ேவட்ைடயாடி சைமத்துக்ெகாண்டு வந்த
உணைவ உண்ணுங்கள். ப றகு என்ைன
ஆசீர்வதயுங்கள்” என்றான்.
௩௨ ஆனால் ஈசாக்ேகா “நீ யார்” என்று

ேகட்டான்.
“நான்தான் உங்கள் மூத்தமகன் ஏசா”

என்றான்.
௩௩ அதனால் ஈசாக்கு அத ர்ச்ச யும்

வருத்தமும் அைடந்தான். “நீ வருவதற்கு
முன்னால் இைறச்ச உணவு சைமத்துக்
ெகாடுத்துவ ட்டுப் ேபானாேன அவன்
யார்? நான் அதைன உண்டு அவைன
ஆசீர்வாதம் ெசய்ேதேன. அவன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாகவும் இருப்பான்”
என்றான்.
௩௪ ஏசா தந்ைதயன் வார்த்ைதகைளக்

ேகட்டான். ப றகு ேகாபமும் ஆத்த ரமும்
அைடந்து அழுதான். தந்ைதய டம்
“என்ைனயும் ஆசீர்வாதம் ெசய்யுங்கள்”
என்றான்.
௩௫ ஈசாக்கு அவனிடம், “உன் தம்ப

என்ைன ஏமாற்றவ ட்டான். அவன் வந்து
உனது ஆசீர்வாதத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாய்வ ட்டான்” என்றான்.
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௩௬ “அவன் ெபயேர யாக்ேகாபு,
(தந்த ரசாலி என்றும் ெபாருள்.) அவனுக்குப்
ெபாருத்தமான ெபயர்தான். அவன்
இருமுைற என்ைன ஏமாற்ற இருக்க றான்.
முன்பு முதல் மகன் என்ற உரிைமப்
பங்ைகயும் அவன் ெபற்றுக்ெகாண்டான்.
இப்ேபாேதா எனது ஆசீர்வாதங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டாேன” என்று புலம்பனான்.
ப றகு, “எனக்ெகன்று ஏதாவது ஆசீர்வாதம்
மீத இருக்க றதா” என்றுேகட்டான்.
௩௭ அதற்கு ஈசாக்கு, “இல்ைல. இப்ேபாது

மிகவும் தாமதமாகவ ட்டது. நான்
அவனுக்கு உன்மீது ஆளுைக ெசலுத்தும்படி
ஆசீர்வத த்துவ ட்ேடன்.அவனதுசேகாதரர்கள்
அைனவரும்அவனுக்குேவைலெசய்வார்கள்
என்றும் கூறவ ட்ேடன். ஏராளமான உணவும்
த ராட்ைசரசமும் ெபறுவான் என்றும்
ஆசீர்வத த்து வ ட்ேடன். உனக்ெகன்று தர
எதுவும்இல்ைலேய” என்றான்.
௩௮ ஆனால் ெதாடர்ந்து ஏசா தந்ைதைய

ெகஞ்ச க்ெகாண்டிருந்தான். “அப்பா
உங்களிடம் ஒரு ஆசீர்வாதம்தான் உள்ளதா,
என்ைனயும் ஆசீர்வதயுங்கள்” என்று
அழுதான்.
௩௯ப றகு ஈசாக்கு

“நல்லநலத்தல்நீவாழமாட்டாய்.
அதகமைழஇருக்காது.

௪௦நீஉன்பட்டயத்தால்தான்வாழ்வாய்.
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உன் தம்ப க்கு நீ அடிைமயாகவும் இருக்க
ேவண்டும்.

ஆனால்வடுதைலக்காகச் சண்ைடய ட்டு
அவனது கட்டுகைள உைடத்துவடுவாய்”
என்றார்.

௪௧ அதற்குப் பன் ஏசா யாக்ேகாபுக்கு
எத ராக வஞ்கசம் ெகாண்டான். ஏெனன்றால்
தந்ைதயன் ஆசீர்வாதத்ைத அவன்
ெபற்றுள்ளான். “என் தந்ைத வைரவல்
மரித்துேபாவார். அதனால் நான்
ேசாகமைடேவன். அதற்குப் பன் நான்
யாக்ேகாைப ெகான்றுவடுேவன்” என்று
தனக்குள்ஏசாகூறக்ெகாண்டான்.
௪௨ யாக்ேகாைப ெகால்ல ேவண்டும்

என்ற ஏசாவன் த ட்டத்ைத ெரெபக்காள்
அற ந்துெகாண்டாள். அவள் யாக்ேகாைப
அைழத்து அவனிடம், “உன் சேகாதரன் ஏசா
உன்ைனக் ெகால்லத் த ட்டமிடுக றான்.
௪௩ எனேவ நான் ெசால்க றபடி நீ ெசய்.
ஆரானில் இருக்க ற என் சேகாதரன்
லாபானிடம் ஓடிச் ெசன்று அவேனாடு இரு.
௪௪ உன் சேகாதரனின் ேகாபம் தீரும்வைர
அங்ேகேய இரு. ௪௫ ெகாஞ்சக் காலம்
ஆனதும் உன் சேகாதரன் நீ ெசய்தைத
மறந்துவடுவான். ப றகு உன்ைன
இங்கு அைழக்க ஒரு ேவைலக்காரனிடம்
ெசய்தையச் ெசால்லி அனுப்புேவன். ஒேர
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நாளில் எனது இரண்டு மகன்கைளயும் நான்
இழக்கவரும்பவல்ைல” என்றாள்.
௪௬ ப றகு ெரெபக்காள் ஈசாக்க டம்,

“உமது மகன் ஏசா ஏத்தயர் ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டான். நான் அந்தப்
ெபண்களால் பாத க்கப்பட்டிருக்க ேறன்.
ஏெனனில் அவர்கள் நம் இனத்தவர்களல்ல.
யாக்ேகாபும் இதுேபால் மணம் ெசய்தால்
நான்மரித்துப்ேபாேவன்” என்றாள்.

௨௮
யாக்ேகாபு மைனவையத் ேதடுதல்
௧ ஈசாக்கு யாக்ேகாைப அைழத்து

அவைன ஆசீர்வத த்தான். அவனுக்கு ஒரு
ஆைணயட்டான். “நீ ஒரு கானானியப்
ெபண்ைண மைனவயாக்கக் கூடாது.
௨ எனேவ நீ இந்த இடத்ைதவ ட்டுப் பதான்
ஆராமுக்குப் ேபா. உன் தாயன் தந்ைதயான
ெபத்துேவல் வீட்டிற்குப் ேபா. உன் தாயன்
சேகாதரனான லாபான் அங்கு வாழ்க றான்.
அவனது மகள்களில் ஒருத்தைய
மணந்துெகாள். ௩ சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வத ப்பார். உனக்கு
நைறய குழந்ைதகள் ப றப்பார்கள். ஒரு
ெபரிய ேதசத்தன் தந்ைதயாவாய். ௪ ேதவன்
உன்ைனயும் உன் குழந்ைதகைளயும்
ஆசீர்வத ப்பார். ஆப ரகாைமயும்
அப்படித்தான் ஆசீர்வத த்தார். நீ வாழ்க ற
நாடு உனக்குச் ெசாந்தமாகும். ேதவன்
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ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த நாடு இது”
என்றான்.
௫ ஆகேவ ஈசாக்கு யாக்ேகாைப பதான்

ஆராமுக்குஅனுப்ப ைவத்தான். யாக்ேகாபும்
லாபானிடம் ேபானான். ெபத்துேவல்
லாபானுக்கும் ெரெபக்காளுக்கும் தந்ைத.
ெரெபக்காள் ஏசாவுக்கும் யாக்ேகாபுக்கும்
தாய்.
௬ தன் தந்ைத யாக்ேகாைப

ஆசீர்வத த்தைதயும் ஒரு மைனவையத் ேதட
யாக்ேகாைப பதான் ஆராமுக்கு தன் தந்ைத
அனுப்பயைதயும், கானானியப் ெபண்கைள
மணந்துெகாள்ளக் கூடாது என்று ஆைண
இட்டைதயும் ஏசா அற ந்துெகாண்டான்.
௭ யாக்ேகாபு தன் தாயும், தந்ைதயும்
ெசான்னைதக் ேகட்டு அதற்குக் கீழ்ப்படிந்து
பதான் ஆராமுக்குப் ேபானைதயும்
அற ந்தான். ௮ இதனால் ஈசாக்கு தம்
பள்ைளகள் கானானியப் ெபண்கைள
மணந்துெகாள்வைத வரும்பவல்ைல
என்பைதயும் ெதரிந்துெகாண்டான்.
௯ அவனுக்கு ஏற்ெகனேவ இரண்டு
மைனவயர் இருந்தனர். ஆனாலும் அவன்
இஸ்மேவலிடம் ேபாய் அவன் மகளாகய
மகலாத்ைத மணந்துக்ெகாண்டான்.
இஸ்மேவல் ஆப ரகாமின் மகன். மகலாத்
ெநபாேயாத்தன்சேகாதரி.

ெபத்ேதல்-ேதவனுைடயவீடு
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௧௦ யாக்ேகாபு ெபயர்ெசபாைவ வ ட்டு
ஆரானுக்குப் ேபானான். ௧௧ அவன்
பயணத்தன்ேபாது சூரியன் மைறந்தது.
அன்ைறய இரவு தங்கும்ெபாருட்டு ஒரு
இடத்துக்குச் ெசன்றான். அங்ேக ஒரு கல்ைல
எடுத்து அைத தைலக்கு ைவத்துக்ெகாண்டு
படுத்தான். ௧௨ யாக்ேகாபு ஒரு கனவு
கண்டான். கனவல் வானத்ைதத் ெதாடும்
அளவுக்கு உயரமாய் இருந்த ஒரு ஏணிையக்
கண்டான். ேதவதூதர்கள் அதல் ஏற ேமலும்
கீழும் வந்து ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தனர்.
௧௩ கர்த்தர் ஏணியன் அருகல்
நன்றுெகாண்டிருப்பைதயும் கண்டான்.
கர்த்தர், “நாேன ேதவன். உன் தாத்தாவான
ஆப ரகாமுக்கும் நாேன ேதவன். நான்
ஈசாக்குக்கும் ேதவன். இப்ேபாது நீ
படுத்தருக்க ற பூமிையேய உனக்குக்
ெகாடுப்ேபன். இது உனக்கும் உன்
பள்ைளகளுக்கும் உரியதாகும். ௧௪ உனக்கு
எண்ணிறந்த சந்தத கள் உருவாகுவார்கள்.
பூமியல் உள்ள தூைளப்ேபான்று அவர்கள்
எண்ணிக்ைகயல் நைறந்தருப்பார்கள்.
அவர்கள் கழக்கலும் ேமற்கலுமாக
வடக்கலும் ெதற்கலுமாகப் பரவுவார்கள்.
உன்னாலும் உன் சந்தத களாலும்
உலகலுள்ள குடும்பங்கள் எல்லாம்
ஆசீர்வத க்கப்படும்.

௧௫ “நான் உன்ேனாடு இருக்க ேறன். நீ
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ேபாக ற ஒவ்ெவாரு இடத்தலும் உன்ைனக்
காப்பாற்றுேவன். நான் மீண்டும் உன்ைன
இங்ேக ெகாண்டுவருேவன். எனது
வாக்குறுதைய முடிக்கும்வைர உன்ைன
வட்டுவலகமாட்ேடன்” என்றார்.
௧௬ உடேன யாக்ேகாபு தனது

தூக்கத்தலிருந்து எழுந்தான். “கர்த்தர்
இங்ேகதான் இருக்கறார் என்பைதத்
ெதரிந்துெகாண்ேடன். நான் தூங்கும்வைர
இைதஅற ந்துெகாள்ளவல்ைல” என்றான்.
௧௭ அவனுக்கு பயம் வந்தது, “இது மிகச்

ச றந்த இடம். இது ேதவனுைடய வீடு,
பரேலாகத்தன்வாசல்” என்றான்.
௧௮ யாக்ேகாபு அத காைலயல் எழுந்ததும்

தைலக்கு ைவத்துப்படுத்த கல்ைல
நமிர்த்த ைவத்து, அதன்ேமல் எண்ெணய்
ஊற்றனான். இவ்வாறு அவன் அந்தக்
கல்ைல நைனவுச் சன்னமாக ஆக்கனான்.
௧௯ இந்த நகரத்தன் ெபயர் லூஸ். ஆனால்
யாக்ேகாபு அதற்குப் ெபத்ேதல் என்று
ெபயரிட்டான்.
௨௦ பன் யாக்ேகாபு: “ேதவன் என்ேனாடு

இருந்து, எங்குேபானாலும்என்ைனத்ேதவன்
காப்பாற்று வாரானால், உண்ண உணவும்
அணியஆைடயும்ேதவன்ெகாடுப்பாரானால்,
௨௧ என் தந்ைதயன் இடத்துக்குச்
சமாதானத்ேதாடு தரும்புேவேனயானால்,
ேதவன் இைதெயல்லாம் ெசய்வாரானால்,
கர்த்தர் என் ேதவனாயருப்பார். ௨௨ இந்த
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இடத்தல் இக்கல்ைல ஞாபகார்த்தக் கல்லாக
நறுத்துேவன். ேதவனுக்கான பரிசுத்த இடம்
இது என்று அைடயாளம் காட்டும். ேதவன்
எனக்குக் ெகாடுக்கும் அைனத்தலும் பத்தல்
ஒரு பங்ைக அவருக்ேக ெகாடுப்ேபன்” என்று
ெபாருத்தைனெசய்தான்.

௨௯
யாக்ேகாபு ராேகைலச் சந்த க்க றான்
௧ ப றகு யாக்ேகாபு தன் பயணத்ைதத்

ெதாடர்ந்து, க ழக்ேக உள்ள நாட்டுக்குப்
ேபானான். ௨ யாக்ேகாபு வயல்ெவளியல்
ஒரு கணற்ைறப் பார்த்தான். அக்கணற்றன்
அருகல் மூன்று ஆட்டு மந்ைதகள்
மடக்கப்பட்டிருப்பைதயும் பார்த்தான்.
அக்கணறுதான்ஆடுகள் தண்ணீர்குடிக்கும்
இடம் ஆகும். கணற்றன் வாயானது ஒரு
ெபரிய கல்லால் அைடக்கப்பட்டிருந்தது.
௩ஆடுகள் எல்லாம் அங்கு ஒன்று ேசர்ந்ததும்
ேமய்ப்பர்கள் கணற்ைற மூடியுள்ள
பாைறைய அகற்ற , ஆடுகளுக்குத்
தண்ணீர் காட்டுவார்கள். ஆடுகள்
வயறு நைறய தண்ணீர் குடித்த ப றகு
ேமய்ப்பர்கள் அக்கணற்ைறப் பாைறயால்
மூடிைவப்பார்கள்.
௪ யாக்ேகாபு அந்த ேமய்ப்பர்களிடம்,

“சேகாதரர்கேள, நீங்கள் எங்கருந்து
வருகறீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
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ேமய்ப்பர்கள், “நாங்கள் ஆரானிலிருந்து
வருக ேறாம்” என்றார்கள்.
௫ ப றகு யாக்ேகாபு “உங்களுக்கு

லாபாைனத் ெதரியுமா? அவர் நாேகாரின்
மகன்” என்றுேகட்டான்.
ேமய்ப்பர்கள் “எங்களுக்குத் ெதரியும்”

என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
௬ “அவர் எப்படி இருக்க றார்?” என்று

ேகட்டான்யாக்ேகாபு.
அதற்கு அவர்கள் “அவர் நன்றாக

இருக்க றார். அேதா பாரும் அவரது
மகள் ராேகல் ஆட்டு மந்ைதேயாடு
வந்துெகாண்டிருக்க றாள்” என்றார்கள்.
௭யாக்ேகாபு, “சூரியன்அஸ்தமிக்கஇன்னும்

ெபாழுது இருக்கறேத. ஆடுகைள இன்னும்
ெகாஞ்சம் ேமய்த்து தண்ணீர் காட்டலாேம!
இது ஆடுகைள அைடக்க ற ேநரமில்ைலேய.
தண்ணீர் காட்டிவ ட்டு மீண்டும் அவற்ைற,
வயல்ெவளிக்குஅனுப்புங்கள்” என்றான்.
௮அதற்கு ேமய்ப்பர்கள், “எல்லா ஆடுகளும்

ேசரு முன்னால் நாங்கள் அவ்வாறு ெசய்யக்
கூடாது. ேசர்ந்த பன்னேர கணற்றன்
கல்ைல அகற்றுேவாம் அப்ேபாது எல்லா
ஆடுகளும்தண்ணீர்குடிக்கும்” என்றனர்.
௯ யாக்ேகாபு ேமய்ப்பர்கேளாடு

ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத ராேகல்
தன் தந்ைதயன் ஆடுகேளாடு வந்தாள்.
(அவளது ேவைலேய ஆடு ேமய்ப்பது தான்.)
௧௦ ராேகல் லாபானின் மகள். லாபான்



ஆதயாகமம்௨௯:௧௧ cxxxv ஆதயாகமம்௨௯:௧௫

யாக்ேகாபன் தாயான ெரெபக்காளின்
சேகாதரன். அவன் ராேகைலக் கண்டதும்
கணற்றன் ேமலுள்ள கல்ைல நகர்த்த
ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்க உதவனான்.
௧௧ ப றகு அவன் ராேகைல முத்தமிட்டு,
அழுதான். ௧௨ அவன் அவளிடம், தான்
அவளது தந்ைதயன் குடும்பத்தலிருந்து
வந்தருப்பதாகச் ெசான்னான். தான்
ெரெபக்காளின்மகன்என்றான். ராேகல்ஓடிப்
ேபாய் தந்ைதய டம்கூறனாள்.
௧௩ லாபான் தன் சேகாதரியன் மகன்

யாக்ேகாைபப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டதும்
அவைனச் சந்த க்க ஓடி வந்தான்.
அவைன அைணத்து முத்தமிட்டு வீட்டிற்கு
அைழத்துச் ெசன்றான். யாக்ேகாபு
நடந்தவற்ைறெயல்லாம்ெசான்னான்.
௧௪ அப்ெபாழுது லாபான் “இது

ஆச்சரியமானது. நீ எனது ெசாந்தக்
குடும்பத்தல் உள்ளவன்” என்றான். எனேவ
யாக்ேகாபு அங்கு ஒரு மாத காலம் தங்க
இருந்தான்.

லாபான் யாக்ேகாப டம் தந்த ரம்
ெசய்க றான்
௧௫ ஒரு நாள் லாபான் யாக்ேகாப டம், “நீ

என்னிடம் ெதாடர்ந்து சம்பளமில்லாமல்
ேவைல ெசய்துெகாண்டிருப்பது சரியல்ல.
நீ எனது அடிைமயல்ல, உறவனன். நான்
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உனக்கு என்ன சம்பளம் தரட்டும்?” என்று
ேகட்டான்.
௧௬ லாபானுக்கு இரண்டு ெபண்கள்

இருந்தனர். மூத்தவள் ெபயர் ேலயாள்
இைளயவள்ெபயர் ராேகல்.
௧௭ ராேகல் மிக அழகானவள். ேலயாளின்

கண்கேளா கூச்சம் உைடயைவ.*
௧௮யாக்ேகாபு ராேகைல ேநச த்தான். எனேவ
அவன் லாபானிடம், “உங்கள் மகள் ராேகைல
மணமுடிக்க நீங்கள்அனுமதத்தால் நான் ஏழு
ஆண்டுகள் உங்களுக்காக ேவைல ெசய்யத்
தயார்” என்றான்.
௧௯ அதற்கு லாபான், “அவள் ேவறு

யாைரயாவது மணந்துெகாள்வைதவ ட
உன்ைன மணந்துெகாள்வது அவளுக்கு
நல்லது” என்றான்.
௨௦ அதனால் யாக்ேகாபு அங்கு ஏழு

ஆண்டுகள் தங்க ேவைல பார்த்தான்.
ஆனால் அவன் ராேகைல ேநச த்ததால்
ஆண்டுகள்ேவகமாகமுடிந்துவ ட்டன.
௨௧ ஏழு ஆண்டுகள் ஆனதும் அவன்

லாபானிடம், “ராேகைல எனக்குத் தாருங்கள்.
நான் அவைள மணமுடிக்க ேவண்டும்.
நான் ேவைல ெசய்ய ேவண்டிய காலமும்
முடிந்துவ ட்டது” என்றான்.
௨௨ அதனால் அந்த இடத்தலுள்ள

எல்லா ஜனங்களுக்கும் லாபான் ஒரு

* ௨௯:௧௭: ேலயாளின் கண்கேளா கூச்சம் உைடயைவ
ேலயாள் அழகல் குைறந்தவள் என்பது ெமன்ைமயாக
கூறப்பட்டிருக்க றது.
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வருந்து ெகாடுத்தான். ௨௩ அன்று இரவு
அவன் தன் மூத்த மகள் ேலயாைள
யாக்ேகாப டம் அைழத்து வந்தான்.
இருவரும் பாலின உறவு ெகாண்டனர்.
௨௪ (லாபான் தன் ேவைலக்காரியாக ய
சல்பாைள ேலயாளுக்கு ேவைலக்காரியாக
ஆக்க இருந்தான்.) ௨௫ காைலயல்
எழுந்ததும் யாக்ேகாபு இரவு முழுக்க
தன்ேனாடு இருந்தது ேலயாள் என்பைத
அற ந்துெகாண்டான். லாபானிடம் ெசன்று
“என்ைன ஏமாற்றவ ட்டீர்கள். நான்
ராேகைல மணம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்பதற்காகேவ ஏழு ஆண்டுகள் கடினமாக
உைழத்தருக்க ேறன். ஏன் என்ைன
ஏமாற்றனீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௨௬ லாபான், “மூத்தவள் இருக்கும்ேபாது

இைளயவளுக்கு மணம் முடிக்க எங்கள்
நாட்டில் அனுமதக்கமாட்ேடாம். ௨௭ ஆனால்
தருமணச் சடங்குகைள ஒரு வாரத்த ற்குத்
ெதாடர்ந்தபன் நான் உனக்கு ராேகைலயும்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ளத் தருேவன்.
ஆனால் நீஇன்னும்ஏழுஆண்டுகள் எனக்குப்
பணியாற்ற ேவண்டும்” என்றான்.
௨௮ எனேவ யாக்ேகாபு அதற்கு

ஒப்புக்ெகாண்டு ஒரு வாரத்ைதக் கழித்தான்.
லாபான் ராேகைலஅவனுக்குமைனவயாகக்
ெகாடுத்தான். ௨௯ (தனது ேவைலக்காரியான
பல்காைள ராேகலுக்கு ேவைலக் காரியாகக்
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ெகாடுத்தான்.) ௩௦ யாக்ேகாபு ராேகேலாடும்
பாலின உறவு ெகாண்டான். அவன்
ேலயாைளவ ட ராேகைலப் ெபரிதும்
ேநச த்ததால் ேமலும் ஏழு ஆண்டுகள் அங்கு
ேவைலெசய்தான்.

யாக்ேகாபன்குடும்பம்ெபருகுதல்
௩௧ யாக்ேகாபு ேலயாைளவ ட ராேகைல

அதகமாக ேநச ப்பைதக் கர்த்தர் கண்டார்.
எனேவ ேலயாள் மட்டுேம கருத்தரிக்குமாறு
கர்த்தர் ெசய்தார். ஆனால் ராேகேலா
மலடியாய்இருந்தாள்.
௩௨ ேலயாளுக்கு ஓர் மகன் பறந்தான்.

அவள் அவனுக்கு ரூபன் என்று ெபயரிட்டாள்.
“கர்த்தர் நான் படும் ெதால்ைலகைளக்
கண்டார். என் கணவன் என்ைன
ேநச க்காமல் இருந்தார். இப்ேபாது ஒரு
ேவைள அவர் என்ைன ேநச க்கலாம்” என்று
நைனத்தாள்.
௩௩ேலயாள் மீண்டும்கர்ப்பமானாள். அவள்

இன்ெனாரு மகைனப் ெபற்றாள். அவனுக்கு
ச மிேயான் என்று ெபயர் ைவத்தாள். “நான்
ேநச க்கப்படாதைதக் கண்டு கர்த்தர் எனக்கு
இன்ெனாரு மகைன ெகாடுத்தார்” என்று
கூறனாள்.
௩௪ ேலயாள் மீண்டும் கர்ப்பமாக

இன்ெனாரு ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்றாள்.
அவனுக்கு ேலவ என்று ெபயரிட்டாள்.
“இப்ெபாழுது என் கணவர் என்ைன
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ந ச்சயம் ேநச ப்பார். நான் அவருக்கு
மூன்று மகன்கைளக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்”
என்றாள்.
௩௫ ேலயாள் ேமலும் ஒரு மகைனப்

ெபற்றாள். அவனுக்கு யூதா என்று
ெபயரிட்டாள். அவள், “நான் இப்ேபாது
கர்த்தைரத் துத ப்ேபன்” என்றாள். ப றகு
குழந்ைதெபறுவதுநன்றுவட்டது.

௩௦
௧ ராேகல், தன்னால் யாக்ேகாபுக்குக்

குழந்ைதகைளக் ெகாடுக்க முடியவல்ைலேய
என்று வருத்தப்பட்டாள். அவளுக்கு
தன் சேகாதரி ேலயாள் மீது ெபாறாைம
வந்தது. அவள் யாக்ேகாப டம் “எனக்குக்
குழந்ைதையக் ெகாடும் அல்லது நான்
மரித்துப் ேபாேவன்” என்றாள்.
௨ அவனுக்கு அவள் மீது ேகாபம் வந்தது.

அவன், “நான் ேதவன் இல்ைல. நீ குழந்ைத
ெபற முடியாததற்குத் ேதவேன காரணம்”
என்றான்.
௩ ப றகு ராேகல் அவனிடம், “நீர் என்

ேவைலக்காரி ப ல்காேளாடு பாலின
உறவு ெகாண்டால், எனக்காக அவள் ஒரு
குழந்ைதையப் ெபற்றுத் தருவாள். அவள்
மூலம் நான் தாயாக வரும்புக ேறன்”
என்றாள்.
௪ பன் தனது ேவைலக்காரி ப ல்காைள

யாக்ேகாப ற்குக் ெகாடுத்தாள். அவன்
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அவேளாடு பாலின உறவு ெகாண்டான்.
௫பல்காள்கருவுற்றுஒருஆண்பள்ைளையப்
ெபற்றாள்.
௬ ராேகல் மக ழ்ந்து, “ேதவன் என்

ப ரார்த்தைனையக் ேகட்டு, எனக்கு
ஒரு மகைன ெகாடுத்தார்” என்று கூற
அவனுக்குத்தாண்என்றுெபயர்ைவத்தாள்.
௭ பல்காள் மீண்டும் கர்ப்பமுற்று

இன்ெனாரு மகைனப் ெபற்றாள். அவனுக்கு
ராேகல் நப்தலி என்று ெபயரிட்டு,
௮ “எனது சேகாதரிேயாடு ேபாராட நான்
கடுைமயாக உைழத்தருக்க ேறன். நான்
ெவன்றுவட்ேடன்” என்றாள்.
௯ ேலயாள் தனக்கு ேமலும் குழந்ைத

இல்லாதைதக் கவனித்தாள். ேமலும்
குழந்ைதேவண்டும்என்றுதன்ேவைலக்காரி
ச ல்பாைள யாக்ேகாபுக்குக் ெகாடுத்தாள்.
௧௦ப றகுசல்பாளுக்கும்ஒருமகன்பறந்தான்.
௧௧ “நான் பாக்கயசாலி” என்று ேலயாள்
மக ழ்ந்தாள். பன் அவனுக்குக் காத் என்று
ெபயரிட்டாள். ௧௨ ச ல்பாள் ேமலும் ஒரு
மகைனப் ெபற்றாள். ௧௩ ேலயாள் “நான்
ேமலும் மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். என்ைன
பார்க்கும் ெபண்களும் மகழ்ச்ச யுடன்
அைழப்பார்கள்”என்றுஎண்ணினாள். எனேவ
அவனுக்குஆேசர் என்றுெபயரிட்டாள்.
௧௪ ேகாதுைம அறுவைடக் காலத்தல்

ரூபன் வயலுக்குப் ேபானான். அங்கு சல
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புதுவைக மலர்கைளக்* கண்டான். அதைனப்
பற த்துக்ெகாண்டு தன் தாயான ேலயாளிடம்
வந்தான். ராேகல் இதைனப் பார்த்து, “உன்
மகன் ெகாண்டுவந்த மலர்களில் சலவற்ைற
எனக்குக்ெகாடு” என்றுேகட்டாள்.
௧௫ அதற்கு ேலயாள், “ஏற்ெகனேவ என்

கணவைன எடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்.
இப்ேபாது என் மகன் ெகாண்டு வந்த
மலர்கைளயும்எடுக்கப்பார்க்க றாயா?” என்று
மறுத்தாள்.
ஆனால் ராேகேலா, “நீ அந்த மலர்கைளக்

ெகாடுத்தால் இன்று இரவு நீ யாக்ேகாேபாடு
பாலின உறவுெகாள்ளலாம்” என்று
ெசான்னாள்.
௧௬ யாக்ேகாபு அன்று இரவு வயலில்

இருந்து தரும்பனான். அவைன ேலயாள்
ேபாய் சந்த த்து, “இன்று இரவு நீங்கள்
என்ேனாடுதூங்கேவண்டும். நான்அதற்காக
என் மகன் ெகாண்டு வந்த மலர்கைளக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன்” என்றாள். அவன்
அன்றுஇரவுஅவேளாடுஇருந்தான்.
௧௭ ேதவன் ேலயாைள மீண்டும்

கர்ப்பவதயாக அனுமதத்தார். அவள்
ஐந்தாவது மகைனப் ெபற்றாள். ௧௮ ேலயாள்,
“நான் என் கணவனுக்கு ேவைலக்காரிைய
ெகாடுத்ததால் ேதவன் எனக்குப் பரிசு

* ௩௦:௧௪: புதுவைக மலர்கள் அல்லது “மாந்தேரக் பூ”
எப ேரய ெமாழியல் “வருப்ப பூ” எனப்படும். இவ்வைகப்
பூக்கள் ெபண்களுக்கு குழந்ைதகைள ெபற உதவும் என
மக்கள்நைனத்தார்கள்.
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ெகாடுத்தருக்க றார்” என்றுமகழ்ந்தாள். தன்
மகனுக்குஇசக்கார் என்றுெபயரிட்டாள்.
௧௯ ேலயாள் மீண்டும் கர்ப்பமாக

ஆறாவது மகைனப் ெபற்றாள். ௨௦ ேலயாள்
“ேதவன் எனக்கு அற்புதமான பரிசு
ெகாடுத்தருக்க றார். இப்ேபாது யாக்ேகாபு
என்ைன ந ச்சயம் ஏற்றுக்ெகாள்வார்.
நான் அவருக்கு ஆறு மகன்கைளக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன்” என்று மகழ்ச்ச
அைடந்தாள். அவனுக்கு ெசபுேலான் என்று
ெபயர்ைவத்தாள்.
௨௧ ப றகு அவள் ஒரு மகைளப் ெபற்றாள்.

அவளுக்குதீனாள்என்றுெபயர்ைவத்தாள்.
௨௨ ப றகு ேதவன் ராேகலின்

ப ரார்த்தைனையக்ேகட்டு,அவளும்குழந்ைத
ெபறுவதற்கான வாய்ப்ைபக் ெகாடுத்தார்.
௨௩-௨௪ அவள் கர்ப்பமாக ஒரு மகைனப்
ெபற்றாள். “ேதவன் எனது அவமானத்ைத
அகற்ற ஒரு மகைனத் தந்துவ ட்டார்” என்று
மகழ்ச்ச யைடந்தாள். அவள் தன் மகனுக்கு
ேயாேசப்பு என்றுெபயர்ைவத்தாள்.

லாபானுடன்யாக்ேகாபன்தந்த ரம்
௨௫ ேயாேசப்பு ப றந்த ப றகு யாக்ேகாபு

லாபானிடம், “இப்ேபாது என்ைனஎன்ெசாந்த
நாட்டிற்குப் ேபாக அனுமதக்க ேவண்டும்.
௨௬ எனக்கு எனது மைனவகைளயும்
குழந்ைதகைளயும் தாருங்கள். நான்
14 ஆண்டுகளாக அவர்களுக்காக
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உைழத்தருக்க ேறன். நான் நன்றாக
உைழத்ேதன் என்பதும் உங்களுக்குத்
ெதரியுேம” என்றான்.
௨௭ லாபான், “என்ைனயும் ஏதாவது

ெசால்லவடு. உன்னால் கர்த்தர் என்ைன
ஆசீர்வத த்தருக்க றார் என்பைத நான்
அற ேவன். ௨௮ நான் உனக்கு என்ன
தரேவண்டும் என்று ெசால், நான் தருேவன்”
என்றான்.
௨௯ “நான் உங்களுக்காக கடினமாக

உைழத்தைத நீங்கள் அறவீர்கள். நான்
கவனித்ததால் உங்கள் மந்ைதகள்
ெபருகயுள்ளன. ௩௦ நான் வந்து
ேசர்ந்தேபாது உங்களிடம் குைறவான
எண்ணிக்ைகய ேலேய மந்ைதகள் இருந்தன.
இப்ேபாது ஏராளமாக உள்ளன. எப்ெபாழுதும்
உங்களுக்காக ஏதாவது ேவைல ெசய்ேதன்.
கர்த்தர் உங்கைளஆசீர்வத த்தார். இப்ேபாது
நான் எனக்காக உைழக்க ேவண்டிய காலம்
வந்துவ ட்டது. நான் ெசாந்தமாக வீடு
கட்டிக்ெகாள்ளேவண்டும்” என்றான்.
௩௧ அதற்கு லாபான், “நான் என்ன தர

ேவண்டும்” என்றுகூறுஎனக்ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு அவனிடம், “நீங்கள் எனக்கு

எதுவும் ெகாடுக்க ேவண்டாம். நான்
ெசய்த ேவைலக்கு மட்டும் சம்பளம்
ெகாடுங்கள். இந்தக் காரியம் மட்டும்
ெசய்யுங்கள். நான் தரும்ப ப் ேபாய் உங்கள்
மந்ைதையக் கவனித்துக்ெகாள்க ேறன்.
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௩௨ அவற்றல் புள்ளியும் வரியும் கறுப்பும்
உள்ள ெசம்மறயாடுகைளயும், வரியும்
புள்ளியுமுள்ள ெவள்ளாடுகைளயும் இன்று
ப ரித்துவடுக ேறன். ஒவ்ெவாரு கறுப்பு இன
ஆட்ைடயும் நான் எடுத்துக்ெகாள்க ேறன்.
புள்ளியும் வரியும் உைடய ஒவ்ெவாரு
ெபண் ஆட்ைடயும் எடுத்துக்ெகாள்க ேறன்.
இதுேவ என் சம்பளமாய் இருக்கும். ௩௩ நான்
ேநர்ைமயானவனாக இருக்க ேறனா
இல்ைலயாஎன்பைதஎத ர்காலத்தல்எளித ல்
கண்டுெகாள்ளலாம்.அப்ேபாதுநீங்கள்எனது
மந்ைதைய வந்து காணலாம். புள்ளியும்
வரியுமில்லாத ஆடுகைளக் கண்டால் அைவ
என்னால் தருடப்பட்டதாகக்ெகாள்ளலாம்”
என்றான்.
௩௪ “நான் இதற்கு ஒத்துக்ெகாள்க ேறன்.

நீ ேகட்டபடிேய தருக ேறன்” என்று
லாபான் கூறனான். ௩௫ அன்று லாபான்
புள்ளி உள்ள ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஆடுகைளயும் ப ரித்து மைறத்துவ ட்டான்.
கறுப்பு ஆடுகைளயும் தனியாகப் ப ரித்து
மைறத்தான். அவற்ைறத் தன் மகன்களிடம்
ெகாடுத்து கவனிக்கும்படி ெசான்னான்.
௩௬ அவர்கள் புள்ளி ஆடுகைளெயல்லாம்
மூன்று நாள் பயணதூரத்த ற்குத் தனியாகக்
ெகாண்டு ேபானார்கள். மிஞ்சயவற்ைற
யாக்ேகாபு கவனித்துக்ெகாண்டான்.
புள்ளிேயா, வரிகேளா ெகாண்ட ஆடுகள்
எதுவும்யாக்ேகாப டம்இல்ைல.
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௩௭ எனேவ அவன் பச்ைசயாக உள்ள
புன்ைன, வாதுைம, அர்ேமான் மரக்
ெகாப்புகைள ெவட்டி, இைடயைடேய
ெவண்ைம ேதான்றும்படி பட்ைடைய
உரித்தான். ௩௮ அவற்ைற அவன்
ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்கும் இடங்களில்
ேபாட்டு ைவத்தான். அைவ தண்ணீர்
குடிக்கும்ேபாது கடாவும் ஆடும் இைணந்தன.
௩௯ ஆடுகள் அந்தக் கைளகளுக்கு
முன்னால் இைணந்ததனால் அைவ
கலப்பு ந றமுள்ளதும் புள்ளியுள்ளதும்
வரியுள்ளதுமானகுட்டிகைளப் ேபாட்டன.
௪௦ யாக்ேகாபு மந்ைதயல் இருந்து

புள்ளிகளும் கறுப்பும் உள்ள ஆடுகைளத்
தனியாகப் ப ரித்தான். அவற்ைற லாபானின்
ஆட்டிலிருந்து தனிப்படுத்தனான்.
௪௧ பலமுள்ள ஆடுகள் இைணயும்ேபாது
அவற்றன் கண்களில் படுமாறு
மரக்கைளகைளக் கால்வாய்க் கைரயல்
ேபாட்டு ைவத்தான். ௪௨ ஆனால் பல
வீனமுள்ள ஆடுகள் இைணயும்ேபாது
ேபாடமாட்டான். அதன் குட்டிகள் எல்லாம்
லாபானுக்கு உரியதாய ற்று. பலமுள்ள
ஆடுகளின் குட்டிகள் எல்லாம் யாக்ேகாபுக்கு
உரியதாய ற்று. ௪௩ இவ்வாறு யாக்ேகாபு
ெபரும் பணக்காரன் ஆனான். அவனிடம்
ெபரிய மந்ைத இருந்தது. அேதாடு
ேவைலக்காரர்களும், ஒட்டகங்களும்
கழுைதகளும்ெசாந்தமாயன.
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யாக்ேகாபு ப ரிந்துெசல்லுதல்
௧ ஒரு நாள், லாபானின் மகன்கள்

ேபச க்ெகாள்வைத யாக்ேகாபு ேகட்டான்.
அவர்கள், “நம் தந்ைதக்குரியஅைனத்ைதயும்
யாக்ேகாபு எடுத்துக்ெகாண்டான்.
அதனால் பணக்காரனாகவ ட்டான். நம்
தந்ைதய டம் இருந்ேத இச்ெசல்வத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டான்” என்றனர்.
௨யாக்ேகாபு,முன்புேபால்லாபான்அன்ேபாடு
இல்ைலஎன்பைதயும்கவனித்தான். ௩கர்த்தர்
யாக்ேகாப டம், “உனது ெசாந்த நாடான, உன்
முற்ப தாக்களின் நாட்டுக்கு தரும்ப ப் ேபா.
நான்உன்ேனாடுஇருப்ேபன்” என்றார்.
௪ அதனால் யாக்ேகாபு ேலயாளிடமும்

ராேகலிடமும் தன்ைன மந்ைதகள் உள்ள
வயலில் சந்த க்குமாறு கூறனான். ௫அங்கு
அவர்களிடம், “உங்கள் தந்ைத என்மீது
ேகாபமாய் இருப்பதாகத் ெதரிக றது. முன்பு
என்னிடம் மிகவும் அன்பாய் இருந்தார்.
இப்ேபாது அப்படி இல்ைல. ௬ நான்
உங்கள் தந்ைதக்காக எவ்வளவு கடினமாக
உைழத்தருக்க ேறன் என்று உங்கள்
இருவருக்குேம ெதரியும். ௭ ஆனால்
உங்கள் தந்ைத என்ைன ஏமாற்றவ ட்டார்.
அவர் என் சம்பளத்ைதப் பத்து முைற
மாற்றவ ட்டார். எனினும்லாபானின் எல்லாத்
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தந்த ரங்களிலிருந்தும் ேதவன் என்ைனக்
காப்பாற்றனார்.
௮ “அவர் ஒருமுைற, ‘புள்ளியுள்ள

ஆடுகைளெயல்லாம் நீேய ைவத்துக்ெகாள்’
அதுேவ உனக்கு சம் பளம் என்றார்.
ஆனால் அப்ேபாது எல்லா ஆடுகளும்
புள்ளி உள்ளைவயாக இருந்ததால் எல்லாம்
எனக்கு உரியதாய ற்று. எனேவ இப்ேபாது,
‘புள்ளி உள்ள ஆடுகள் எல்லாம் எனக்கு
ேவண்டும்.’ கலப்பு ந றம் உள்ள ஆடுகைள
நீ ைவத்துக்ெகாள்” என்கறார். இதன் பறகு
எல்லா ஆடுகளும் கலப்புந றக் குட்டிகைளப்
ேபாட்டன. ௯ ஆைகயால் ேதவன் உங்கள்
தந்ைதய டமுள்ள ஆடுகைளெயல்லாம்
எடுத்துஎனக்குக்ெகாடுத்துவ ட்டார்.
௧௦ “ஆடுகள் எல்லாம் இைணயும்ேபாது

நான் கனவு கண்ேடன். அதல் இைணகற
ஆண் ஆடுகள் மட்டுேம புள்ளியும் வரியும்
உைடயைவயாக இருக்கக் கண்ேடன்.
௧௧ அேதாடு கனவல் ‘யாக்ேகாேப’ என்று
ேதவதூதன்ஒருவர்அைழத்தார்.

“ ‘நான் இங்ேக இருக்க ேறன்’ என்று பதல்
ெசான்ேனன்.
௧௨ “ேதவதூதன் என்னிடம் ‘பார்,

புள்ளிகளும்வரிகளும் உைடய கடாக்கேள
இைணகன்றன. இவற்ைற நாேன
ஏற்படுத்த ேனன், லாபான் உனக்கு எத ராக
ெசய்யும் எல்லாக் காரியங்கைளயும்
நான் பார்த்தருக்க ேறன். எல்லா
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புதய ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் நீ
ெபறேவண்டும் என்பதற்காக இைதச்
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௩ நான்
ெபத்ேதலில் உனக்கு ெவளிப்பட்ட அேத
ேதவன். அங்கு எனக்குப் பலிபீடம்
அைமத்தாய். பலிபீடத்தன்ேமல் ஒலிவ
எண்ெணைய ஊற்றனாய். அங்கு ஒரு
ெபாருத்தைனயும் ெசய்தாய். இப்ேபாதும்
நீ உன் பறந்த நாட்டிற்குப் ேபாகத் தயாராக
இருக்க ேவண்டும், என்று ெசான்னார்’ ”
என்றான்.
௧௪-௧௫ராேகலும்ேலயாளும்யாக்ேகாபுக்குப்

பதலளித்தார்கள், “எங்கள் தந்ைத
மரிக்கும் ெபாழுது எங்களுக்குக்
ெகாடுக்க அவரிடம் ஏதுமில்ைல. அவர்
எங்கைள அந்நயர்களாகேவ நடத்தனார்.
எங்கைள உங்களுக்கு வற்றுவ ட்டார்.
எங்களுைடயதாயருக்க ேவண்டிய பணம்
முழுவைதயும் அவர் ெசலவழித்துவ ட்டார்.
௧௬எனேவ ேதவன்எங்கள்தந்ைதய டமிருந்து
எடுத்த இந்தச் ெசல்வெமல்லாம் நமக்கும் நம்
பள்ைளகளுக்கும் உரியது. எனேவ ேதவன்
உமக்குச்ெசான்னபடிெசய்யும்” என்றார்கள்.
௧௭ எனேவ, யாக்ேகாபு பயணத்துக்குத்

தயாரானான். தன் மைனவகைளயும்
பள்ைளகைளயும் ஒட்டகத்தல் ஏற்றனான்.
௧௮ பன் அவர்கள் அவனது தந்ைத இருக்கும்
கானான் ேதசத்துக்குப் பயணம் ெசய்தனர்.
அவர்களுக்கு முன்னால் அவர்களது
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மந்ைதயும் ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டது.
பதான் அராமிலிருக்கும்ேபாது அவன்
வாங்கய ெபாருட்கைளெயல்லாம் அவன்
எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௧௯ அந்த ேநரத்தல் லாபான் ஆடுகளுக்கு

மய ர் கத்தரிக்கப் ேபாயருந்தான். ராேகல்
வீட்டிற்குள் ேபாய் தந்ைதயனுைடய
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் உருவங்கைளத்
தருடிக்ெகாண்டாள்.
௨௦யாக்ேகாபு தந்த ரமாக லாபானிடம் தான்

ேபாவைதப்பற்ற க் கூறாமல் புறப்பட்டுப்
ேபாய்வ ட்டான். ௨௧ யாக்ேகாபு தன்
குடும்பத்ேதாடும் தனக்குரியவற்ேறாடும்
ேவகமாகச் ெசன்று ஐப ராத்து ஆற்ைறக்
கடந்து கீேலயாத் மைலைய ேநாக்க ப்
ேபானார்கள்.
௨௨ மூன்று நாள் ஆனதும் லாபான்

யாக்ேகாபு ஓடிவ ட்டைதஅற ந்துெகாண்டான்.
௨௩ உடேன தன் ஆட்கைளச்
ேசகரித்துக்ெகாண்டு யாக்ேகாைபத்
துரத்த க்ெகாண்டு ேபானான். ஏழு நாட்கள்
ஆனபறகு லாபான் யாக்ேகாைப கீேலயாத்
மைல நகரம் ஒன்றல் கண்டு படித்தான்.
௨௪ அன்று இரவு ேதவன் லாபானின்
கனவல் ேதான்ற , “எச்சரிக்ைகயாய்
இரு. யாக்ேகாப டம் ேபசும் ஒவ்ெவாரு
வார்த்ைதையயும் எச்சரிக்ைகேயாடு ேபசு”
என்றார்.
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தருடப்பட்ட ேதவர்களின் உருவங்கைளத்
ேதடுதல்
௨௫ மறுநாள் காைலயல் லாபான்

யாக்ேகாைபப் ப டித்தான். யாக்ேகாபு
மைலமீது தன்கூடாரத்ைதப் ேபாட்டிருந்தான்.
எனேவ லாபானும் அவனது ஆட்களும்
கீேலயாத்தன்மைலநகரத்தல்இருந்தனர்.
௨௬ லாபான் யாக்ேகாப டம், “என்ைன

ஏன் ஏமாற்றனாய். ஏன் என் மகள்கைளப்
ேபாரில் ைகப்பற்றய ெபண்கைளப் ேபான்று
கவர்ந்துெகாண்டு ேபாக றாய். ௨௭ என்னிடம்
ெசால்லாமல் கூட ஏன் ஓடிப்ேபாக றாய்?
என்னிடம் நீ ெசால்லியருந்தால் உனக்கு
ஒரு வருந்து ெகாடுத்தருப்ேபேன.
அவ்வருந்தல் ஆடலும் பாடலும் இைசயும்
இருந்தருக்கும். ௨௮நான் என் மகள்கைளயும்
ேபரப்பள்ைளகைளயும் முத்தமிட்டு
வழியனுப்பவும் வாய்ப்பு ெகாடுக்க
வல்ைலேய. இதைன நீ முட்டாள்தனமாகச்
ெசய்துவ ட்டாய். ௨௯உன்ைனத்துன்புறுத்தும்
அளவுக்கு எனக்கு வல்லைம இருக்கறது.
ஆனால் ேநற்று இரவு கனவல் உன்
தந்ைதயன் ேதவன் என்னிடம் வந்தார்.
உன்ைன எந்த வதத்தலும் துன்புறுத்த
ேவண்டாம் என்று அவர் என்ைன
எச்சரித்துவ ட்டார். ௩௦ நீ உன் தந்ைதயன்
வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசல்ல வரும்புக றாய்
என்று அறக ேறன். அதனால் தான் நீ
வலக ப் ேபாக றாய். ஆனால் ஏன் என்
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ேதவர்கைளத் தருடிக்ெகாண்டு ேபாக றாய்?”
என்றுேகட்டான்.
௩௧ அதற்கு யாக்ேகாபு, “நான் எதுவும்

ெசால்லாமல் வந்துவ ட்ேடன். ஏெனன்றால்
எனக்குப் பயமாக இருந்தது. ஒரு
ேவைள நீங்கள் உங்கள் ெபண்கைள
என்னிடமிருந்து ப ரித்துவ டலாம் என்று
நைனத்ேதன். ௩௨ ஆனால் நான் உங்கள்
ேதவர்கைளத் தருடவல்ைல. அைதத்
தருடியவர்கள் யாராவது என்ேனாடு
இருந்தால் அவைர நான் ெகால்லுேவன்.
உங்கள் மனிதர்கேள இதற்குச் சாட்ச .
உங்களுக்குரிய எந்தப் ெபாருளும்
இங்கருக்க றதா என்று நீர் பார்த்து,
இருந்தால் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றான்.
(ராேகல் தன் தந்ைதயன் ெதய்வங்களின்
உருவங்கைளத் தருடிக்ெகாண்டு வந்தது
யாக்ேகாபுக்குத்ெதரியாது.)
௩௩ எனேவ, லாபான் யாக்ேகாபன்

கூடாரத்துக்குள் ேபாய் ேதடிப் பார்த்தான்.
ப றகு ேலயாளின் கூடாரத்தல்
ேதடினான். இரு அடிைமப் ெபண்கள்
இருந்த கூடாரங்களிலும் ேதடினான்.
ஆனால் தருட்டுப்ேபான ேதவர்களின்
சைலகள் கைடக்கவல்ைல. ப றகு
ராேகலின் கூடாரத்த ற்குள் ெசன்றான்.
௩௪ ராேகல் அச்சைலகைள ஒட்டகத்தன்
ேசணத்தற்குள் ஒளித்து ைவத்து அதன்
ேமல் உட்கார்ந்தருந்தாள். லாபான் கூடாரம்
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முழுவைதயும் பார்த்தான். ஆனால் அவனால்
ேதவர்கைளக்காணமுடியவல்ைல.
௩௫ ராேகல் தன் தந்ைதய டம், “அப்பா

என்னிடம் ேகாபப்படாதீர்கள். உங்கள்
முன்னால் என்னால் ந ற்க முடியவல்ைல.
நான் மாத வலக்காக இருக்க ேறன்” என்று
கூறவ ட்டாள். கூடாரம் எங்கும் ேதடிப்
பார்த்தும் தன் ேதவர்களின் சைலகைள
லாபானால்கண்டுபடிக்கமுடியவல்ைல.
௩௬ யாக்ேகாபுக்குக் ேகாபம் வந்தது. “நான்

ெசய்த தவறு என்ன? எந்தச் சட்டத்ைத
உைடத்துவ ட்ேடன்? எதற்கு என்ைனப்
பன் ெதாடர்ந்து வந்து தடுத்து நறுத்த
ேவண்டும். ௩௭ எனக்குரிய எல்லாவற்ைறயும்
ேசாத த்துவ ட்டீர். உமக்குரிய ெபாருள்
இவற்றல் எதுவுமில்ைல. இருந்தால் நம்
மனிதர்கள் காணும்படி அைத இங்ேக
ைவயுங்கள். நம் இருவரில் யாரிடம்
தவறு உள்ளது என்று நம் மனிதர்கேள
தீர்மானிக்கட்டும். ௩௮ நான் உமக்காக
20 வருடங்கள் உைழத்தருக்க ேறன்.
அப்ேபாது எந்தக் குட்டியும் ப றக்கும்ேபாது
மரிக்கவல்ைல. எந்தக் கடாைவயும்
உமது மந்ைதயலிருந்து எடுத்து
நான் உண்டதல்ைல. ௩௯ காட்டு
மிருகங்களால் ஏதாவது ஆடுகள் அடிபட்டு
மரித்தருக்குமானால் அதற்குரிய வைலைய
நாேன தந்தருக்க ேறன். மரித்த
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ஆடுகைளக்ெகாண்டு வந்து உமக்கு முன்
காட்டி இதற்குக் காரணம் நானில்ைல என்று
ெசான்னதல்ைல. ஆனால் நாேனா பகலிலும்
இரவலும் தருடப்பட்ேடன். ௪௦ பகல் ெபாழுது
என் பலத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டது. இரவு
குளிர் என் கண்களிலிருந்து உறக்கத்ைதத்
தருடிக்ெகாண்டது. ௪௧ ஒரு அடிைமையப்
ேபான்று 20 வருடங்களாக உமக்காக
உைழத்தருக்க ேறன். முதல் 14ஆண்டுகளும்
உமது மகள்கைள மணந்துெகாள்வதற்காக
உைழத்ேதன். இறுத ஆறு ஆண்டுகளும்
உமது மிருகங்கைள காப்பாற்றுவதற்கு
உைழத்ேதன். இந்நாட்களில் எனது
சம்பளத்ைதப் பத்து முைற மாற்ற
இருக்க றீர். ௪௨ஆனால்என்முற்ப தாக்களின்
ேதவனும், ஆப ரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கன்
பயபக்த க்குரிய* ேதவனுமானவர் என்ேனாடு
இருந்தார். ேதவன் என்ேனாடு இல்லாமற்
ேபாயருந்தால் நீர் என்ைன ஒன்றும்
இல்லாதவனாக ஆக்க அனுப்ப இருப்பீர்.
ஆனால் என் துன்பங்கைளயும், எனது
உைழப்ைபயும் கண்ட ேதவன் ேநற்று
இரவு நான் நயாயமானவன் என்பைத
நரூப த்துவ ட்டார்” என்றான்.
யாக்ேகாபும்லாபானும்ெசய்தஒப்பந்தம்
௪௩ லாபான் யாக்ேகாப டம், “இந்தப்

ெபண்கள்என்மகள்கள். இந்தக்குழந்ைதகள்
* ௩௧:௪௨: ஈசாக்கன்பயபக்த க்குரியேதவனுைடயெபயர்.



ஆதயாகமம்௩௧:௪௪ cliv ஆதயாகமம்௩௧:௫௦

என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள். இந்த மிருகங்கள்
எல்லாம் என்னுைடயைவ. நான் இங்கு
காண்கற அைனத்தும் என்னுைடயைவ.
ஆனால் எனது மகள்களுக்கும் அவர்களின்
குழந்ைதகளுக்கும் என்னால் தீைம ெசய்ய
முடியாது. ௪௪ எனேவ நான் உன்ேனாடு
ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்க ேறன். நாம்
இங்ேக ஒரு கற்குவயைல அைமத்து அைத
நமது ஒப்பந்தத்த ற்கு நைனவு சன்னமாகக்
கருதுேவாம்” என்றான்.
௪௫ அைத யாக்ேகாபும் ஒப்புக்ெகாண்டு

ஒரு ெபரிய கல்ைல ஒப்பந்தத்துக்கு
அைடயாளமாக நட்டு ைவத்தான்.
௪௬ ேமலும் கற்கைளத் ேதடி எடுத்து வந்து
குவயலாக்குங்கள் என தன் ஆட்களிடம்
ெசான்னான். ப றகு அதன் அருகல் இருந்து
இருவரும் உணவு உண்டனர். ௪௭ லாபான்
அந்த இடத்த ற்கு ெஜகர்சகதூதா என்றும்,
யாக்ேகாபு கலெயத்என்றும்ெபயரிட்டனர்.
௪௮லாபான்யாக்ேகாப டம், “இக்கற்குவயல்

நமது ஒப்பந்தத்ைத நைனவுபடுத்தும்”
என்றான். இதனால் தான் யாக்ேகாபு அந்த
இடத்துக்குகலெயத்என்றுெபயரிட்டான்.
௪௯ ப றகு லாபான், “நாம் ஒருவைர ஒருவர்

வ ட்டுப் ப ரிந்தருந்தாலும் கர்த்தர் நம்ைமக்
கண்காணிக்கட்டும்” என்றான். எனேவ இந்த
இடம்மிஸ்பா என்றும்அைழக்கப்பட்டது.
௫௦ ேமலும் லாபான், “நீ என் ெபண்கைளத்
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துன்புறுத்தனால் ேதவன் உன்ைனத்
தண்டிப்பார். நீ ேவறு ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டாலும் ேதவன் உன்ைனக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருப்பார். ௫௧ நம்
இருவருக்கும் இைடயல் இங்ேக நான் நட்ட
கற்கள் உள்ளன. இந்த வ ேசஷ கல்லானது
நம் ஒப்பந்தத்ைத நைனவுப்படுத்துகறது.
௫௨ நம் இருவருக்கும் இைடயலான
ஒப்பந்தத்ைதஎன்ெறன்றும்ஞாபகப்படுத்தும்
இந்தக் கல்ைலத் தாண்டி வந்து நான்
உன்ேனாடு ேபாரிடமாட்ேடன். நீயும் இைதக்
கடந்து வந்து என்ேனாடு ேபாரிடக் கூடாது.
௫௩ ஆப ரகாமின் ேதவனும் நாேகாரின்
ேதவனும் அவர்களது முற்ப தாக்களின்
ேதவனுமானவர், நாம் இந்த ஒப்பந்தத்ைத
உைடத்தால், குற்றவாளி யாெரன்று
நயாயந்தீர்க்கட்டும்” என்றான்.

யாக்ேகாபன் தந்ைதயான ஈசாக்கு
ேதவைன “பயபக்த க்குரியவர்” என்று
அைழத்தார். யாக்ேகாபு அந்தப் ெபயரிேலேய
வாக்குறுத ெசய்தான். ௫௪ ப றகு, யாக்ேகாபு
ஒரு ஆட்ைடப் பலிய ட்டு மைலயல் வழிபாடு
ெசய்தான். தன் மனிதர்கைள அைழத்து
உணவுஉண்ணுமாறு ேவண்டினான். உணவு
முடிந்தபன் அந்த இரைவ மைலயன்
ேமேலேய கழித்தனர். ௫௫ மறு நாள்
அதகாைலயல், லாபான் எழுந்து தன்
மகள்கைளயும் ேபரப் பள்ைளகைளயும்
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முத்தமிட்டு ஆசீர்வத த்தான். பன் தன்
ஊருக்குத்தரும்ப ப் ேபானான்.

௩௨
ஏசாேவாடுதரும்ப ேசருதல்
௧ யாக்ேகாபும் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப்

புறப்பட்டான். வழியல் அவன் ேதவ
தூதர்கைளக் கண்டான். ௨ அவர்கைளப்
பார்த்ததும், “இதுேவேதவனின்முகாம்”என்று
எண்ணினான். அந்த இடத்த ற்கு மக்னாயீம்
என்றுேபர்ைவத்தான்.
௩ யாக்ேகாபன் சேகாதரனான ஏசா,

ேசயீர் பகுதயல் வாழ்ந்து வந்தான்.
அது ஏேதாம் நாட்ைடச் ேசர்ந்தது.
யாக்ேகாபு ஏசாவ டம் தூதுவர்கைள
அனுப்பனான். ௪ யாக்ேகாபு அவர்களிடம்,
“எனது எஜமானனான ஏசாவ டம் இைதச்
ெசால்லுங்கள்: ‘உங்கள் ேவைலக்காரனான
யாக்ேகாபு இந்த நாள்வைர லாபாேனாடு
வாழ்ந்ேதன். ௫ என்னிடம் நைறய
பசுக்களும், கழுைதகளும், ஆடுகளும்,
ஆண் ேவைலக்காரர்களும், ெபண்
ேவைலக்காரர்களும் உள்ளனர். ஐயா நீர்
எங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்வதற்காகேவ இந்த
தூதுவைரஅனுப்ப ேனன்’ ” என்றான்.
௬ தூதுவர்கள் யாக்ேகாப டம் தரும்ப

வந்து, “நாங்கள் உங்கள் சேகாதரர் ஏசாவ டம்
ெசான்ேனாம். அவர் உங்கைளச் சந்த க்க 400
ேபேராேடவருகறார்” என்றனர்.
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௭ அதனால் யாக்ேகாபு பயந்தான்.
தன்ேனாடு இருந்தவர்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் இரு ப ரிவாகப்
ப ரித்தான். ௮ “ஏசா வந்து ஒரு ப ரிைவ
அழித்தால் இன்ெனாரு ப ரிவு தப்ப ஓடிப்
பைழத்துக்ெகாள்ளும்” என்றுநைனத்தான்.
௯ “என் தந்ைதயாகய ஆப ரகாமின்

ேதவேன! என் தந்ைதயாகய ஈசாக்கன்
ேதவேன, கர்த்தாேவ, என்ைன என் ெசாந்த
நாட்டுக்குத் தரும்ப ப் ேபாகுமாறு ெசான்னீர்.
எனக்கு நன்ைம ெசய்வதாகவும் ெசான்னீர்.
௧௦ என் மீது நீர் ைவத்த மிகுதயான
கருைணக்கும் நன்ைமகளுக்கும் நான்
தகுதயுைடயவனில்ைல. நான் ேயார்தான்
ஆற்ைற முதல் முைறயாகக் கடந்து
ெசன்றேபாது, என்னிடம் எதுவுமில்ைல.
ஒரு ைகத்தடி மட்டுேம இருந்தது. இப்ேபாது
என்னிடம் இரு குழுக்களாகப் ப ரிக்கும்
அளவற்கு எல்லாம் உள்ளது. ௧௧ இப்ேபாது
என்ைனஎன்சேகாதரனாகயஏசாவ டமிருந்து
காப்பாற்றும். அவைனக் குறத்து நான்
அஞ்சுக ேறன். அவன் வந்து அைனவைரயும்
ெகான்றுவடுவான். ௧௨ கர்த்தாேவ, ‘நான்
உனக்குநன்ைமெசய்ேவன்என்றுெசான்னீர்.
உனது குடும்பத்ைதயும் ஜனங்கைளயும்
கடற்கைரயலுள்ள மணைலப் ேபான்று
ெபருகச் ெசய்ேவன்’ என்று ெசான்னீர்” என்று
ப ரார்த்த த்தான்.
௧௩ யாக்ேகாபு இரவு முழுவதும் அங்ேக
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தங்க இருந்தான். ஏசாவுக்குஅன்பளிப்பாகக்
ெகாடுக்க சல ெபாருட்கைளத் தயார் ெசய்து
ைவத்தான். ௧௪ 200 ெவள்ளாடுகைளயும்,
20 கடாக்கைளயும் 200 ெசம்மற
ஆடுகைளயும், ௧௫ பால் ெகாடுக்கும் 30
ஒட்டகங்கைளயும் அதன் குட்டிகைளயும், 40
கடாரிகைளயும், 10 காைளகைளயும் 20ெபண்
கழுைதகைளயும், 10 ஆண் கழுைதகைளயும்
ப ரித்ெதடுத்தான். ௧௬ ேவைலக்காரனிடம்
ஒவ்ெவாரு மந்ைதையயும் தனித்தனியாக
ஒப்புவத்து, “எனக்கு முன்னால் ேபாங்கள்.
ஒவ்ெவாரு மந்ைதக்கும் இைடெவளி
இருக்கட்டும்” என்றான். ௧௭ யாக்ேகாபு
அவர்களுக்குச் சல ஆைணகைளயும்
இட்டான். முதல் குழுவடம், “என்
சேகாதரன் வந்து, ‘யாருைடய மிருகங்கள்
இைவ? எங்ேக ேபாகன்றன? யாருைடய
ேவைலக்காரர்கள் நீங்கள்’ என்று ேகட்டால்
நீங்கள், ௧௮ ‘இைவ உங்கள் அடிைமயான
யாக்ேகாபன் மிருகங்கள். எஜமாேன இைவ
உங்களுக்கான பரிசுகள், யாக்ேகாபும்
பன்னால் வந்துெகாண்டிருக்க றார்’ என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௧௯ யாக்ேகாபு இரண்டாம்

ேவைலக்காரனுக்கும், மூன்றாம்
ேவைலக்காரனுக்கும், மற்ற
ேவைலக்காரர்களுக்கும் இவ்வாேற
கட்டைளய ட்டான். “நீங்கள் ஏசாைவச்
சந்த க்கும்ேபாது. ௨௦ இவ்வாேற ெசால்ல
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ேவண்டும். ‘இைவ உங்களுக்கான
பரிசுகள். உங்கள் அடிைமயான யாக்ேகாபு
பன்னால் வந்துெகாண்டிருக்க றார்’, என்று
ெசால்லேவண்டும்” என்றான்.
யாக்ேகாபு, “இவர்கைளயும் பரிசுகைளயும்

முதலில் அனுப்ப ைவத்ததால் என்
சேகாதரன் ஏசா இவற்ைற ஏற்றுக்ெகாண்டு
என்ைன மன்னித்துவ டலாம்” என்று
எண்ணினான். ௨௧ எனேவ, யாக்ேகாபு
பரிசுகைள அனுப்பவ ட்டு அன்று இரவு
கூடாரத்த ேலேயதங்கவ ட்டான்.
௨௨ பன்னிரவல் எழுந்து அந்த

இடத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டான். அவன்
தனது இரண்டு மைனவகைளயும்,
இரண்டு ேவைலக்காரிகைளயும்,
பத ெனாரு குழந்ைதகைளயும் தன்ேனாடு
அைழத்துக்ெகாண்டு ஆற்ைறக் கடந்தான்.
௨௩ முதலில் தன் குடும்பத்ைத ஆற்ைறக்
கடக்க அனுப்பனான். ப றகு தனக்குரிய
அைனத்தும்கடக்கஉதவனான்.

ேதவேனாடு ேபாராடுதல்
௨௪ யாக்ேகாபு ஆற்ைறக் கடந்தவர்களில்

கைடச நபர். அவன் ஆற்ைறக் கடக்குமுன்,
தனியாக ந ற்கும்ேபாது ேதவதூதைனப்
ேபான்ற ஒருவர் வந்து அவேனாடு
ேபாராடினார். சூரியன் உதயமாகும்
வைரக்கும் அவர் ேபாராடியும், ௨௫ அந்த
மனிதைர யாக்ேகாபு வடுவதாயல்ைல.
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எனேவ, அவர் யாக்ேகாபன் ெதாைடையத்
ெதாட்டார். அப்ேபாது யாக்ேகாபன் கால்
சுளுக்க க்ெகாண்டது.
௨௬அந்த மனிதர் யாக்ேகாப டம், “என்ைனப்

ேபாகவடுகறாயா? சூரியன்உதத்துவ ட்டது”
என்றுேகட்டார்.
அதற்கு யாக்ேகாபு, “நான் உம்ைமப்

ேபாகவ டமாட்ேடன். நீர் என்ைன
ஆசீர்வத த்ேதஆக ேவண்டும்” என்றான்.
௨௭ அந்த மனிதர், “உன் ெபயர் என்ன?”

என்றுேகட்டார்.
அவன், “என்ெபயர்யாக்ேகாபு” என்றான்.
௨௮ ப றகு அந்த மனிதர், “உன் ெபயர்

இனி யாக்ேகாபு அல்ல. உன் ெபயர்
இஸ்ரேவல். நீ ேதவேனாடும் மனிதேராடும்
ேபாராடி ேமற்ெகாண்டபடியால் நான் உனக்கு
இந்தப் ெபயைர ைவக்க ேறன். உன்ைனத்
ேதாற்கடிக்க மனிதர்களால் முடியாது”
என்றார்.
௨௯ யாக்ேகாபு அவரிடம், “உமது ெபயைரத்

தயவுெசய்துெசால்லும்” என்றான்.
ஆனால் அவர், “என் ெபயைர ஏன்

ேகட்க றாய்?” என்று ேகட்டார். அேத
சமயத்தல்அவர்யாக்ேகாைபஆசீர்வத த்தார்.
௩௦ எனேவ, யாக்ேகாபு அந்த இடத்த ற்கு

ெபனிேயல் என்று ெபயர் ைவத்தான். “இந்த
இடத்தல் நான் ேதவைன முகமுகமாய்ப்
பார்த்ேதன். உய ர் தப்ப ப் பைழத்ேதன்”
என்றான். ௩௧ அவன் ெபனிேயைலக் கடந்து
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ேபாைகயல் சூரியன் உதயமாகவ ட்டது.
அவனது ெதாைட சுளுக்க க்ெகாண்டதால்
ெநாண்டி ெநாண்டி நடந்தான். ௩௨ எனேவ,
இன்னும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெதாைடச்
சந்து தைசைய உண்பதல்ைல. ஏெனன்றால்
அது ேதவன் யாக்ேகாபன் ெதாைடச் சந்து
தைசையத்ெதாட்டஇடம்ஆகும்.

௩௩
யாக்ேகாபு தனதுைதரியத்ைதக்காட்டுதல்
௧ யாக்ேகாபு, ஏசா வருவைதப் பார்த்தான்.

அவேனாடு 400 ஆட்கள் வந்தனர். யாக்ேகாபு
தனது குடும்பத்ைத நான்கு குழுக்களாகப்
ப ரித்தான். ேலயாளும்அவள்குழந்ைதகளும்
ஒரு குழு. ராேகலும் ேயாேசப்பும் இன்ெனாரு
குழு. இரண்டு ேவைலக்காரிகளும்
அவர்களின் பள்ைளகளும் தனித்தனியாக
இரண்டு குழுக்கள். ௨ யாக்ேகாபு முதலில்
ேவைலக்காரிகைளயும் பள்ைளகைளயும்
ந ற்க ைவத்தான். பன் ேலயாளும் அவள்
பள்ைளகளும். கைடச யல் ராேகல் மற்றும்
ேயாேசப்புஇருவைரயும்ந ற்கைவத்தான்.
௩ யாக்ேகாபு ஏசாவ டம் முதலில் ேபானான்.

அவன் ேபாகும்ேபாேத ஏழுமுைற தைரயல்
குனிந்துவணங்கனான்.
௪ அப்ேபாது ஏசா எத ர்ெகாண்டு ஓடிவந்து

அவைனத் தழுவக்ெகாண்டான். ஏசா
யாக்ேகாைப ைககளால் கழுத்தல்
அைணத்துக்ெகாண்டு முத்தமிட்டான். பன்
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இருவரும் அழுதனர். ௫ ஏசா ஏற ட்டுப்
பார்த்து ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும்
கவனித்தான். “இவர்கள் அைனவரும் யார்?”
எனக் ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு, “இவர்கள் ேதவன் ெகாடுத்த

என் பள்ைளகள். ேதவன் எனக்கு நன்ைம
ெசய்தருக்க றார்” என்றான்.
௬ ப றகு இரு ேவைலக்காரிகளும்

குழந்ைதகளும் ஏசாவன் அருகல் ெசன்று
அவன்முன்கீேழ குனிந்து வணங்கனார்கள்.
௭ ப றகு ேலயாளும் அவளது பள்ைளகளும்
ேபாய் பணிந்து வணங்கனார்கள். பன்னர்
ராேகலும், ேயாேசப்பும் ஏசாவன் அருகல்
ெசன்றுபணிந்துவணங்கனார்கள்.
௮ஏசாஅவனிடம், “நான்வரும்ேபாதுபார்க்க

ேநர்ந்த இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் யார்?
இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் எதற்காக?” என்று
ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு, “என்ைன நீர் ஏற்றுக்ெகாண்ட

தன்அைடயாளமாக இப்பரிசுப் ெபாருட்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்” என்றான்.
௯ ஆனால் ஏசாேவா, “எனக்கு நீ

பரிசுப் ெபாருட்கள் ெகாடுக்க ேவண்டிய
ேதைவயல்ைல. என்னிடம்ேபாதுமானஅளவு
இருக்கறது” என்றான்.
௧௦ அதற்கு யாக்ேகாபு, “இல்ைல. நான்

ெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன், என்ைன
நீர் உண்ைமயல் ஏற்றுக்ெகாள்வதானால்
இப்ெபாருட்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
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உமது முகத்ைத மீண்டும் பார்த்ததல் மிகவும்
மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். இது ேதவனின்
முகத்ைதப் பார்ப்பதுேபால் இருக்க றது.
என்ைன நீர் ஏற்றுக்ெகாண்டைதப் பார்த்து
மிகவும்சந்ேதாஷப்படுக ேறன். ௧௧ஆைகயால்
நான் ெகாடுக்கும் பரிசுப் ெபாருட்கைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுமாறு ேவண்டுக ேறன்.
ேதவன் எனக்கு நைறய நன்ைமகள்
ெசய்தருக்க றார். ேதைவக்குேமல் என்னிடம்
உள்ளது” என்றான். இவ்வாறு யாக்ேகாபு
ெகஞ்சயதால் ஏசா பரிசுப் ெபாருட்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்டான்.
௧௨ ஏசா, “இப்ேபாது உனது பயணத்ைதத்

ெதாடரலாம். நான் உனக்கு முன் வருேவன்”
என்றான்.
௧௩ ஆனால் யாக்ேகாேபா, “எனது

குழந்ைதகள் பலவீனமாய் இருக்க றார்கள்
என்பது உமக்குத் ெதரியும். எனது
மந்ைதகைளப்பற்றயும், அவற்றன் இளம்
கன்றுகைளப்பற்றயும் நான் கவனமாக
இருக்க ேவண்டும். நான் அவற்ைற ஒரு
நாளில் அத கதூரம் நடக்கைவத்தால் எல்லா
வலங்குகளும் மரித்துப்ேபாகும். ௧௪ எனேவ
நீங்கள் ேபாய்க்ெகாண்ேட இருங்கள், நான்
ெமதுவாகப் பன் ெதாடர்ந்து வருக ேறன்.
ஆடுமாடுகளும் மற்ற மிருகங்களும்
பாதுகாப்பாக இருக்கும் வைகயல் நான்
ெமதுவாக வருக ேறன். என் குழந்ைதகள்
மிகவும் ேசார்ந்து ேபாகாதபடி ெமதுவாக
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வருக ேறன். நான் உங்கைள ேசயீரில்
சந்த ப்ேபன்” என்றான்.
௧௫ எனேவ ஏசா, “ப றகு நான் எனது

சல மனிதர்கைள உனக்கு உதவயாக
வ ட்டுவ ட்டுப் ேபாக ேறன்” என்றான்.
ஆனால் யாக்ேகாபு, “உம் அன்புக்காக

நன்ற , ஆனால் அது ேதைவயல்ைல”
என்றான். ௧௬எனேவஅன்றுஏசா ேசயீருக்குப்
பயணம் புறப்பட்டான். ௧௭ ஆனால்
யாக்ேகாேபா சுக்ேகாத்த ற்குப் பயணம்
ெசய்தான். அங்ேக அவன் தனக்ெகன்று
வீடு கட்டிக்ெகாண்டதுடன், மிருகங்களுக்கும்
ெதாழுவம் அைமத்துக்ெகாண்டான். எனேவ
அந்தஇடம்சுக்ேகாத் என்றுெபயர்ெபற்றது.
௧௮ யாக்ேகாபு தனது பயணத்ைதச்

சுகமாகபதான் அராமிலிருந்து கானான்
நாட்டிலிலுள்ளசீேகம்பட்டணத்தற்குஅருகல்
முடித்துவ ட்டான். நகரத்த ற்கு அருகலுள்ள
வயலில் தன் கூடாரத்ைதப் ேபாட்டான்.
௧௯ யாக்ேகாபு அந்த வயைலச் சீேகமின்
தந்ைதயான ஏேமாரிடமிருந்து வைலக்கு
வாங்கனான். அவன் அதற்கு 100 ெவள்ளிக்
காசுகள் ெகாடுத்தான். ௨௦ யாக்ேகாபு
ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்ள அங்ேக ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். யாக்ேகாபு அந்த
இடத்த ற்கு “ஏல் எல்ேலாேக இஸ்ரேவல்”
என்றுெபயரிட்டான்.

௩௪
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தீனாள்கற்பழிக்கப்படுதல்
௧ யாக்ேகாபுக்கும் ேலயாளுக்கும்

ப றந்த மகள் தீனாள். ஒரு நாள்
அவள் அப்பகுதயலுள்ள ெபண்கைளப்
பார்ப்பதற்காகச் ெசன்றாள். ௨ ஏேமார்
அந்தப் பகுதயல் அரசன். தனது மகனான
சீேகம் தீனாைளப் பார்த்தான். அவன்
அவைளக் கடத்த க் ெகாண்டுேபாய்
அவைளக் கற்பழித்தான். ௩ ப றகு சீேகம்
அவைள மணந்துெகாள்ள வரும்பனான்.
௪ அவன் தன் தந்ைதய டம் ெசன்று, “நான்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ளும்ெபாருட்டு
இந்தப் ெபண்ைண ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள்”
என்றான்.
௫ யாக்ேகாபு தன் மகளுக்கு ஏற்பட்ட

தீய நைலைமைய அறந்துெகாண்டான்.
அப்ேபாது யாக்ேகாபன் மகன்கள் ஆடு
ேமய்ப்பதற்காக வயலுக்கு ெவளிேய
ேபாயருந்தார்கள். அவர்கள் தரும்ப
வரும்வைர எதுவும் ெசய்ய முடியவல்ைல.
௬ அப்ேபாது சீேகமின் தந்ைதயாகய ஏேமார்
யாக்ேகாேபாடு ேபசுவதற்குப் ேபானான்.
௭ வயலில் யாக்ேகாபன் மகன்கள்

நடந்தைதப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டனர்.
இதனால் அவர்களுக்குக் கடும் ேகாபம்
வந்தது. நடந்த காரியம் அவர்களுக்கு
அவமானமாகஇருந்தது. சீேகம் யாக்ேகாபன்
மகைளக் கற்பழித்ததால் இஸ்ரேவலுக்ேக
அவன் இழிைவ ெகாண்டு வந்தான்.
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அவர்கள் உடேன வயல்களிலிருந்து தரும்ப
வந்தார்கள்.
௮ ஏேமார் அவர்கேளாடு ேபசனான்.

“என் மகன் சீேகம் தீனாைளப் ெபரிதும்
வரும்புக றான். அவைள அவன்
மணந்துெகாள்ளுமாறு அனுமதயுங்கள்.
௯இந்தத் தருமணம் நமக்குள்ஒரு ச றப்பான
ஒப்பந்தம் உண்டு எனக் காண்பக்கும். ப றகு
உங்கள் ஆண்கள் எங்கள் ெபண்கைளயும்
எங்கள் ஆண்கள் உங்கள் ெபண்கைளயும்
மணந்துெகாள்ளட்டும். ௧௦ நீங்கள் இங்ேகேய
எங்கேளாடு வாழலாம். இந்த நலத்ைத
நீங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு இங்ேகேய
வயாபாரம்ெசய்யலாம்” என்றான்.
௧௧ சீேகம் யாக்ேகாேபாடும் தீனாளின்

சேகாதரர்கேளாடும் கூட ேபசனான்.
“என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள் நீங்கள்
என்ன ெசய்யச் ெசான்னாலும் நான்
உங்களுக்காகச் ெசய்ேவன். ௧௨உங்களுக்கு
எந்த அன்பளிப்பு ேவண்டுமானாலும் நான்
ெகாடுப்ேபன். ஆனால் தீனாைள மணக்க
என்ைன அனுமதக்க ேவண்டும்” என்று
ெகஞ்சனான்.
௧௩ யாக்ேகாபன் மகன்கேளா சீேகைமயும்

அவனது தந்ைதையயும் வஞ்ச க்க
வரும்பனார்கள். தங்கள்சேகாதரிக்குஅவன்
ெசய்த ேகடான காரியத்ைத அவர்களால்
மறக்க முடியவல்ைல. ௧௪அதனால், “எங்கள்
சேகாதரிைய நீமணந்துெகாள்ளஅனுமதக்க
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முடியாது. ஏெனன்றால் நீ இன்னும்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளவல்ைல.
அதனால்இந்தமணம்தவறாகும். ௧௫ஆனால்
நீயும் உன் நகரத்தலுள்ள அைனத்து
ஆண்களும் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும். அப்ேபாது எங்கள் சேகாதரிைய
மணந்துெகாள்ள அனுமதக்க ேறாம்.
௧௬ ப றகு உங்கள் ஆண்கள் எங்கள்
ெபண்கைளயும், எங்கள் ஆண்கள் உங்கள்
ெபண்கைளயும் மணந்துெகாள்ளலாம்.
ப றகு நாம் ஒேர ஜனங்கள் ஆகலாம்.
௧௭ இல்லாவ ட்டால் நாங்கள் தீனாைள
அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாய்வடுேவாம்”
என்றனர்.
௧௮ இந்த ஒப்பந்தத்தால் ஏேமாரும் அவன்

மகன் சீேகமும் மக ழ்ச்ச அைடந்தனர்.
௧௯சீேகம்தீனாைளவரும்பயதால்தீனாளின்
சேகாதரர்கள் ெசான்னைதச் ெசய்வதல்
சீேகம்மிக்க மக ழ்ச்ச யைடந்தான்.
சீேகம் அவனது குடும்பத்த ேலேய

மத ப்ப ற்குரிய மனிதன். ௨௦ ஏேமாரும்
சீேகமும் நகரத்த ற்குள்ேள ஜனங்கள்
கூடும் இடத்த ற்குச் ெசன்று, அவர்கேளாடு
ேபசனார்கள். ௨௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
நம்ேமாடு நட்பாக இருக்க வரும்புகன்றனர்.
நாம் இந்தப் பூமியல் அவர்கைள
வாழவடுேவாம். அவர்கள் நம்ேமாடு
சமாதானமாய் இருக்கட்டும். நம்
அைனவருக்கும் ேபாதுமான நலம் இங்ேக
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உள்ளது. அவர்களின் ெபண்கைள
நாம் மணந்துெகாள்ளலாம். நமது
ெபண்கைளயும் அவர்களுக்கு மணமுடித்துக்
ெகாடுக்கலாம். ௨௨ஆனால்நாம்ஒருகாரியம்
ெசய்ய ஒப்புக்ெகாள்ள ேவண்டும். நமது
ஆண்கள் அைனவரும் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். ஏெனன்றால்
அவர்களும் அவ்வாேற ெசய்தருக்க றார்கள்.
௨௩ நாம் இவ்வாறு ெசய்தால் நாம்
அவர்களின் ஆடு மாடுகைளப் ெபற்று
பணக்காரர்களாகவடுேவாம். எனேவ இந்த
ஒப்பந்தத்ைத நாம் நைறேவற்றுேவாம்.
அவர்களும் நம்ேமாடு இங்ேக தங்கட்டும்”
என்றான். ௨௪அக்கூட்டத்தல்கலந்துெகாண்ட
அைனவரும் இதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
அப்ேபாது ஒவ்ெவாரு ஆண் மகனுக்கும்
வருத்தேசதனம்ெசய்யப்பட்டது.

௨௫ மூன்று நாட்கள் ஆனதும்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்ட
ஆண்களுக்குப் புண் ஆறாமல் இருந்தது.
யாக்ேகாபன் மகன்களில் இருவரான
ச மிேயானும் ேலவயும், பட்டணத்தலுள்ள
ஆண்களின் நைலைய அறந்துெகாண்டு,
அங்கு ேபாய் ஆண்கைள எல்லாம்
ெவட்டிக் ெகான்றார்கள். ௨௬ தீனாளின்
சேகாதரர்களாகய ச மிேயானும் ேலவயும்
ஏேமாைரயும் சீேகைமயும் ெகான்றனர்.
ப றகு தீனாைள அைழத்துக்ெகாண்டு
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சீேகமின் வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேயறனர்.
௨௭ யாக்ேகாபன் மகன்கள் நகரத்த ற்குள்
ேபாய் அங்குள்ள ெசல்வங்கைளெயல்லாம்
ெகாள்ைளய ட்டனர். அவர்கள் தங்கள்
சேகாதரிக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்த ற்காக
இன்னும் ேகாபம் தணியாமல்
இருந்தனர். ௨௮ அவர்கள் எல்லா
மிருகங்கைளயும் ெகாண்டு ெசன்றதுடன்,
கழுைதகைளயும் ப றவற்ைறயும் வயலில்
உள்ளவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
௨௯ தீனாளின் சேகாதரர்கள் சீேகம்
ஜனங்களின் அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டேதாடு அவர்களின்
மைனவ மார்கைளயும் குழந்ைதகைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டனர்.
௩௦ ஆனால் யாக்ேகாபு, “நீங்கள் எனக்கு

மிகுதயாகத் ெதால்ைல ெகாடுக்க றீர்கள்.
இந்தப் பகுதயலுள்ள அைனவரும்
என்ைன ெவறுப்பார்கள். அைனத்து
கானானியர்களும் ெபரிச யர்களும் எனக்கு
எத ராகத் தரும்புவார்கள். நாம் ெகாஞ்சம்
ேபர்தான் இருக்க ேறாம். இங்குள்ள
ஜனங்கள்எல்லாம்கூடிநம்ேமாடுசண்ைடக்கு
வந்தால் நாம்அழிக்கப்பட்டுவடுேவாம். நமது
ஜனங்கள்அைனவரும்அழிந்து ேபாவார்கள்”
என்று சமிேயானிடமும் ேலவய டமும்
ெசான்னான்.
௩௧ ஆனால் அச்சேகாதர்கேளா, “எங்கள்

சேகாதரிைய அவர்கள் ஒரு ேவசையப்
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ேபான்று நடத்தனார்கேள. அைத நாங்கள்
அனுமதக்க முடியுமா? முடியாது. அவர்கள்
எங்கள்சேகாதரிக்குத்தீங்குெசய்துவ ட்டனர்”
என்றார்கள்.

௩௫

ெபத்ேதலில்யாக்ேகாபு
௧ ேதவன் யாக்ேகாப டம், “ெபத்ேதல்

நகரத்த ற்குப் ேபாய், அங்ேக வாசம் ெசய்.
ெதாழுதுெகாள்ள எனக்ெகாரு பலிபீடம்
கட்டு. நீ உன் சேகாதரனாகய ஏசாவற்குப்
பயந்து ஓடிப்ேபானேபாது உனக்குக் காட்ச
தந்த ேதவனுக்கு அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைத
அைமத்துஅங்கு ேதவைனத்ெதாழுதுெகாள்”
என்றார்.
௨ எனேவ, யாக்ேகாபு தன் குடும்பத்தார்

ேவைலக்காரர்கள் அைனவரிடமும்,
“உங்களிடம் உள்ள மரத்தாலும்
உேலாகங்களாலும் ெசய்யப்பட்ட
அந்நய ெதய்வங்கைளெயல்லாம்
அழித்துப் ேபாடுங்கள். உங்கைளத்
தூய்ைமப்படுத்த க்ெகாண்டு, சுத்தமான
ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
௩ நாம் இந்த இடத்ைதவ ட்டு ெபத்ேதலுக்குப்
ேபாக ேறாம். அங்ேக எனக்குத் துன்பத்தல்
உதவய ேதவனுக்கு நான் பலிபீடம்
கட்டப்ேபாக ேறன். அந்த ேதவன் நான்
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எங்கு ேபானாலும் என்ேனாடு இருக்கறார்”
என்றான்.
௪ எனேவ, ஜனங்கள் தம்மிடம்

இருந்த அந்நய ெதய்வங்கைளயும்,
தங்கள் காதுகளில் அணிந்தருந்த
வைளயங்கைளயும் யாக்ேகாப டம்
ெகாடுத்தார்கள். அவற்ைற சீேகம்
நகருக்கருகல்இருந்தஒருகர்வாலிமரத்தன்
அடிய ேலபுைதத்துவ ட்டான்.
௫ யாக்ேகாபும் அவனது மகன்களும்

அவ்வ டத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டுப்
ேபானேபாது, அப்பகுதயல் உள்ள
ஜனங்கள் அவர்கைளப் பன் ெதாடர்ந்து
ேபாய் அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய
வரும்பனார்கள். ஆனால் ேதவனால்
ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பயம் அவர்களுக்கு
ஏற்பட்டபடியால் அவர்கள் யாக்ேகாைபப்
பன்ெதாடரவல்ைல. ௬ எனேவ, யாக்ேகாபும்
அவைனச் ேசர்ந்தவர்களும் கானானிலுள்ள
லூைச அைடந்தனர். லூஸ் இப்ேபாது
ெபத்ேதல் என்று அைழக்கப்பட்டது.
௭யாக்ேகாபுஅவ்வ டத்தல்ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான். அதற்கு “ஏல் ெபத்ேதல்”
என்று ெபயரிட்டான். காரணம் அவன்
சேகாதரனுக்குப் பயந்து ஓடியேபாது ேதவன்
அந்த இடத்தல் தான் அவனுக்கு முதலில்
காட்ச யளித்தார்.
௮ ெதேபாராள் எனும் ெரெபக்காளின்

தாத அங்கு மரித்துேபானாள். ெபத்ேதலில்
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கர்வாலி மரத்தன் அடியல் அவைள அடக்கம்
ெசய்தனர். அந்த இடத்த ற்கு அல்ேலான்
பாகூத்என்றுெபயர்ைவத்தனர்.

யாக்ேகாபன்புதயெபயர்
௯பதான்அராமிலிருந்துயாக்ேகாபுதரும்ப

வந்தேபாது ேதவன் மீண்டும் அவனுக்குக்
காட்ச யளித்தார், ேதவன் யாக்ேகாைப
ஆசீர்வத த்தார். ௧௦ ேதவன், யாக்ேகாப டம்,
“உன் ெபயர் யாக்ேகாபு, உன் ெபயர் இனி
யாக்ேகாபு என அைழக்கப்படாது. உன்
ெபயர் இஸ்ரேவல் எனப்படும்” என்று கூற
அவனுக்கு “இஸ்ரேவல்” என்றுெபயரிட்டார்.
௧௧ ேதவன் அவனிடம், “நான் சர்வ

வல்லைமயுள்ள ேதவன். உனக்கு இந்த
ஆசீர்வாதத்ைதத் தருேவன். நீ நைறய
குழந்ைதகைளப் ெபற்று ஒரு நாட்ைட
உருவாக்குவாய். ேவறு ஜாத களின்
கூட்டமும், அரசர்களும் உன்னிடமிருந்து
ேதான்றுவார்கள். ௧௨ நான் ஆப ரகாமுக்கும்
ஈசாக்குக்கும் ச றந்த இடங்கைளக்
ெகாடுத்தருந்ேதன். இப்ேபாது அதைன
உனக்குக் ெகாடுக்க ேறன். உனக்குப்
பன்னால் வரும் உன் பள்ைளகளுக்கும்
ெகாடுப்ேபன்” என்றார். ௧௩ ப றகு ேதவன்
அந்த இடத்ைத வ ட்டு எழுந்தருளிப் ேபானார்.
௧௪-௧௫ யாக்ேகாபு ேதவன் தன்ேனாடு
ேபசன அந்த இடத்தல் ஒரு ஞாபகக்
கல் நறுத்த அதல் த ராட்ைசரசத்ைதயும்
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எண்ெணையயும் ஊற்றனான். இது ஒரு
சறப்பான இடம். ஏெனன்றால் அதுதான்
ேதவன் அவனிடம் ேபச ய இடம். எனேவ
யாக்ேகாபு அதற்கு “ெபத்ேதல்” என்று
ெபயரிட்டான்.

ராேகல்மரணமைடதல்
௧௬ யாக்ேகாபு அவனது கூட்டமும்

ெபத்ேதைல வ ட்டுப் புறப்பட்டது.
எப்ப ராத்தாவுக்கு வர இன்னும் ெகாஞ்ச
தூரம் இருந்தது. அப்ேபாது ராேகல் பள்ைள
ெபற்றாள். ௧௭ ஆனால் ப ரசவ ேவதைன
அதகமாக இருந்தது. தாத ேயா, “பயப்படாேத
நீ இன்ெனாரு குழந்ைதையயும் ெபறுவாய்”
என்றாள்.
௧௮ ஆனால் அவள் ஆண் குழந்ைத

ெபறும்ேபாேத மரித்துேபானாள். மரிக்கும்
முன்னால் தன் மகனுக்குப் ெபேனானி என்று
ெபயர் சூட்டினாள். ஆனால் யாக்ேகாபு
அவைனப்ெபன்யமீன்என்றுஅைழத்தான்.
௧௯ ராேகல் எப்ப ராத்தாவுக்குப்

ேபாகும் சாைல ஓரத்த ேலேய அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டாள். (எப்ப ராத்தா என்பது
ெபத்ேலகம் ஆகும்) ௨௦ யாக்ேகாபு அதல்
ஒரு ச றப்பான கல்தூைண நட்டு ராேகலின்
கல்லைறையப் ெபருைமப்படுத்தனான்.
இன்றும் அக்கல் (தூண்) உள்ளது.
௨௧இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு)தன்பயணத்ைதத்
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ெதாடர்ந்தான். ஏேதர் ேகாபுரத்த ற்குத் ெதன்
பகுதயல்கூடாரமிட்டான்.
௨௨ இஸ்ரேவல் அங்கு ெகாஞ்சக்காலேம

தங்கனான். அப்ேபாது ரூபன், தன்
தந்ைதயன் ேவைலக் காரியான
பல்காேளாடு பாலின உறவு ெகாண்டைத
அற ந்து இஸ்ரேவல் கடுங்ேகாபம்
ெகாண்டான்.

இஸ்ரேவலின்குடும்பம்

யாக்ேகாப ற்கு (இஸ்ரேவலுக்கு) 12
மகன்கள்இருந்தார்கள்.

௨௩ ரூபன், ச மிேயான், ேலவ , யூதா,
இசக்கார், ெசபுேலான் ஆக ேயார்
யாக்ேகாபுக்கும் ேலயாளுக்கும் முதலில்
பறந்தவர்கள்.

௨௪ ேயாேசப்பும் ெபன்யமீனும்
யாக்ேகாபுக்கும் ராேகலுக்கும்
ப றந்தவர்கள்.

௨௫ தாண், நப்தலி ஆகய இருவரும்
யாக்ேகாபுக்கும் பல்காளுக்கும்
ப றந்தவர்கள்.

௨௬ காத், ஆேசர் இருவரும் யாக்ேகாபுக்கும்
சல்பாளுக்கும்ப றந்தவர்கள்.

இவர்கள் அைனவரும் பதான் அராமில்
யாக்ேகாப ற்குப் (இஸ்ரேவலுக்கு)
ப றந்தவர்கள்.
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௨௭ யாக்ேகாபு தனது தந்ைத ஈசாக்கு
இருந்த கீரியாத் அர்பாவலிருந்த மம்ேரக்கு
ெசன்றான். அங்ேகதான் ஆப ரகாமும்
வாழ்ந்தான். ௨௮ ஈசாக்கு 180 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். ௨௯ ப றகு ஈசாக்கு பலவீனமாக
மரித்துப் ேபானான். அவன் நீண்ட
முழுைமயான வாழ்க்ைக வாழ்ந்தான்.
ஏசாவும் யாக்ேகாபும் ஆப ரகாைம அடக்கம்
ெசய்த இடத்த ேலேய ஈசாக்ைகயும் அடக்கம்
ெசய்தனர்.

௩௬
ஏசாவன்குடும்பம்
௧ இது ஏசாவன் குடும்ப வரலாறு.

௨ ஏசா கானான் நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டான். அவன் ஏத்தயனான
ஏேலானின் மகளான ஆதாைளயும்,
ஏவயனாகய ச ப ேயானின் மகளும்
ஆனாகன்மகளுமானஅேகாலிபாமாைளயும்
முதலில் மணந்துெகாண்டான்.
௩ இஸ்மேவலின் மகளும் ெநபாேயாத்தன்
சேகாதரியுமான பஸ்மாத்ைதயும் ப றகு
மணந்தான். ௪ ஏசாவுக்கும் ஆதாளுக்கும்
எலீப்பாஸ் என்ற மகன் பறந்தான்.
பஸ்மாத்துக்கு ெரகுேவல் என்ற மகன்
பறந்தான். ௫ அேகாலி பாமாளுக்கு எயூஷ்,
யாலாம், ேகாரா என்ற மூன்று மகன்கள்
பறந்தனர். ஏசாவன் இந்தப் பள்ைளகள்
கானான்நலப் பகுதய ேலேயப றந்தனர்.
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௬-௮ யாக்ேகாபு மற்றும் ஏசா ஆக ேயாரின்
குடும்பங்கள்கானான்நாட்டில்வளர்ந்துமிகப்
ெபரிதாயன. எனேவ ஏசா தன் சேகாதரன்
யாக்ேகாைப வ ட்டு வலக ப்ேபானான். ஏசா
தனது மைனவயைரயும், பள்ைளகைளயும்,
அடிைமகைளயும், பசுக்கள் மற்றும்
மிருகங்கைளயும் மற்ற ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேசயீர் எனும் மைலப்
பகுத க்குச் ெசன்றான். (ஏசாவுக்கு ஏேதாம்
என்ற ேபரும் உண்டு. ேசயீர் நாட்டுக்கும்
இந்தப்ெபயர்உண்டு)
௯ ஏசா ஏேதாம் ஜனங்களுக்குத்

தந்ைதயானான். ேசயீர் எனும் மைலப்
பகுதயல் வாழ்ந்த ஏசா குடும்பத்தனரின்
ெபயர்கள்பன்வருமாறு:

௧௦ ஏசாவுக்கும் ஆதாவுக்கும் ப றந்த மகன்
எலிப்பாஸ். ஏசாவுக்கும் பஸ்மாத்துக்கும்
ப றந்தமகன்ெரகுேவல்.

௧௧ எலிப்பாசுக்கு ேதமான், ஓமார், ெசப்ேபா,
கத்தாம், ேகனாஸ்எனும்ஐந்துமகன்கள்.

௧௨ எலிப்பாசுக்குத் த ம்னா என்ற
ேவைலக்காரி இருந்தாள். அவளுக்கும்
அவனுக்கும் அமேலக்கு என்ற மகன்
பறந்தான்.

௧௩ ெரகுேவலுக்கு நகாத், ெசராகு, சம்மா,
மீசா என்றுநான்குமகன்கள்.

இவர்கள் ஏசாவுக்கு பஸ்மாத் மூலம் வந்த
ேபரக்குழந்ைதகள்.
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௧௪ ஏசாவன் மூன்றாவது மைனவயான
ச ப ேயானின் மகள் ஆனாகனின்
மகளான அேகாலிபாமாள் எயூஷ்,
யாலாம், ேகாராகு எனும் மகன்கைளப்
ெபற்றாள்.

௧௫ ஏசாவன் மகன்களில் கீழ்க்கண்ட
ேகாத்த ரங்கள்ேதான்றனர்.
ஏசாவன் மூத்த மகன் எலீப்பாஸ்.
எலீப்பாசலிருந்து ேதமான், ஓமார்,
ெசப்ேபா, ேகனாஸ், ௧௬ ேகாராகு, கத்தாம்,
அமேலக்குஎன்பவர்கள்.

இவர்கள் ஏேதாம் நாட்டில் எலீப்பாசன்
சந்ததயும் ஏசாவன் மைனவ வழி வந்த
ஆதாளின் ேகாத்த ரங்கள்.

௧௭ ஏசாவன் மகனாகய ெரகுேவலின்
மகன்களில் நகாத், ெசராகு, சம்மா, மீசா
என்பவர்கள்முக்கயமானவர்கள்.

இவர்கள் ஏேதாம் நாட்டில் ெரகுேவலின்
சந்ததயும் ஏசாவன் மைனவயாகய
பஸ்மாத்தன்மகனுமாயருந்த ப ரபுக்கள்.

௧௮ ஏசாவன் மைனவயாகய
அேகாலிபாமாளின் மகன்கள் எயூஷ்,
யாலாம், ேகாராகு என்பவர்கள்.
இவர்கள் ஆனாகன் மகளும் ஏசாவன்
மைனவயுமாகய அேகாலிபாமாளின்
சந்ததயாயருந்ததைலவர்கள்.

௧௯ இவர்கள் எல்ேலாரும் ஏசாவன்
குடும்பத்தலிருந்துவந்தவர்கள்.
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௨௦ அந்த நாட்டில் ஏசாவுக்கு முன் வாழ்ந்த
ேசயீருக்கு
ேலாத்தான், ேசாபால், ச ப ேயான், ஆனாகு,
௨௧ த ேஷான், ஏதேசர், தஷான் என்னும்
மகன்கள் இருந்தனர். இவர்கள்
ஏேதாம் நாட்டில் ேசயீரின் மகன்களாகய
ஓரியருைடய சந்ததயாயருந்த
ப ரபுக்கள்.

௨௨ ேலாத்தானுக்கு ஓரி, ஏமாம் எனும்
மகன்கள் இருந்தனர். ேலாத்தானின்
சேகாதரி த ம்னாள்என்பவள்.

௨௩ ேசாபாலினுக்கு அல்வான், மானகாத்,
ஏபால், ெசப்ேபா, ஓனாம் எனும் மகன்கள்
இருந்தனர்.

௨௪ ச ப ேயானுக்கு அயா, ஆனாகு
எனும் மகன்கள் இருந்தனர். ஆனாகு
தன் தகப்பனாகய ச ப ேயானின்
கழுைதகைளப் பாைலவனத்தல்
ேமய்க்ைகயல் ெவந்நீர் ஊற்றுகைளக்
கண்டுபடித்தான்.

௨௫ ஆனாகனுக்கு த ேஷான்,
அேகாலிபாமாள் எனும் பள்ைளகள்
இருந்தனர்.

௨௬ த ேஷானுக்கு எம்தான், எஸ்பான்,
இத்தரான், ெகரான் எனும் மகன்கள்
இருந்தனர்.

௨௭ ஏத்ேசனுக்கு பல்கான், சகவான்,
அக்கான்என்னும்மகன்கள்இருந்தனர்.

௨௮ தஷானுக்கு ஊத்ஸ், அரான், என்னும்
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மகன்கள்இருந்தனர்.
௨௯ ஓரியரின் சந்ததய ேல ேலாத்தான்,
ேசாபால், ச ப ேயான், ஆனாகு,
௩௦ த ேஷான், ஏத்ேசர், தஷான்
என்பவர்கள் தைலவர்கள் ஆனார்கள்.
இவர்கேள ேசயீர் நாட்டிேல தங்கள்
பகுத களில் இருந்த ஓரியர் சந்ததய ேல
உள்ளப ரபுக்கள்.

௩௧ அப்ெபாழுது ஏேதாமிேல இராஜாக்கள்
இருந்தார்கள். இஸ்ரேவலுக்கு நீண்ட
காலத்த ற்கு முன்ேப ஏேதாமில் பல
மன்னர்கள்இருந்தனர்.
௩௨ ேபேயார் எனும் அரசனின் மகனாகய
ேபலா ஏேதாமில் ஆட்ச ெசலுத்த
வந்தான். அவன் தன்காபா எனும்
நகரிலிருந்துஆண்டான்.

௩௩ ேபலா மரித்ததும் ேயாபாப் அரசன்
ஆனான். இவன் ேபாஸ்றாவலுள்ள
ேசராகுவன்மகன்.

௩௪ ேயாபாப் மரித்ததும் ஊசாம்
அரசாண்டான். இவன் ேதமானிய
நாட்டினன்.

௩௫ ஊசாம் மரித்ததும் ஆதாத்
அரசாண்டான். இவன் ேபதாதன்
மகன். (ஆதாத் ேமாவாப ய நாட்டிேல
மீதயானியைர ெவற்ற ெபற்றவன்)
இவன்ஆவீத்நாட்டிலிருந்துவந்தவன்.

௩௬ஆதாத்மரித்தபன்சம்லாஅரசாண்டான்.
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இவன்மஸ்ேரக்காஊைரச் சார்ந்தவன்.
௩௭ சம்லா மரித்தபன் சவுல் அரசாண்டான்.
இவன் அங்குள்ள ஆற்றன் அருகலுள்ள
ெரெகாேபாத்ஊைரச் ேசர்ந்தவன்.

௩௮ சவுல் மரித்தபன் பாகால்கானான்
அரசாண்டான். இவன் அக்ேபாருைடய
மகன்.

௩௯ பாகால் கானான் மரித்தபன் ஆதார்
அரசாண்டான். இவன் பாகு எனும்
நகைரச் ேசர்ந்தவன். இவனது
மைனவயன்ெபயர் ெமேகதேபல். இவள்
மத்ேரத் மற்றும் ேமசகாவன்மகள்.

௪௦-௪௩ ஏசாேவ ஏேதாமிய குடும்பங்களின்
தந்ைதஆவான்.
ஏசாவன் வம்சத்தல் த ம்னா, அல்வா,
ஏேதத், அேகாலிபாமா, ஏலா, ப ேனான்,
ேகனாஸ், ேதமான், மிப்சர், மக்த ேயல்,
ஈராம் எனும் ப ரபுக்கள் இருந்தனர்.
ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் அந்தந்த
குடும்பப் ெபயர்களால் அைழக்கப்படுக ற
பகுத களில்வாழ்ந்துவந்தனர்.

௩௭
கனவுகாணும்ேயாேசப்பு
௧ கானான் ேதசத்த ேலேய யாக்ேகாபு

வாழ்ந்து வந்தான். இேத நாட்டில் தான்
அவனதுதந்ைதயும்வாழ்ந்தருந்தான். ௨இது
யாக்ேகாபன்குடும்பவரலாறு:
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ேயாேசப்பு ஓர் 17 வயது இைளஞன்.
தன் சேகாதரர்கேளாடு ேசர்ந்து ஆடு
மாடுகைளக் கவனித்துக்ெகாள்வது அவனது
ேவைல. பல்காள், ச ல்பாள், ஆகேயாரின்
மகன்களும் அவேனாடு இருந்தனர்
(பல்காளும,ச ல்பாளும்அவனதுதந்ைதயன்
மைனவகள்.) ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்கள்
ெசய்த ெகட்ட ெசயல்கைளத் தந்ைதய டம்
ெசான்னான். ௩ ேயாேசப்பு ப றக்கும்ேபாது
இஸ்ரேவலுக்கு மிக முதய வயது. எனேவ
அவன் மற்ற மகன்கைளவ ட ேயாேசப்ைபப்
ெபரிதும் ேநச த்தான். அவனுக்ெகன்று
ஒரு தனி அங்கையக் ெகாடுத்தருந்தான்.
அது மிக நீளமானதாகவும் அழகானதாகவும்
இருந்தது. ௪ ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள்,
தங்கள் தந்ைத தங்கைளவ ட ேயாேசப்ைப
அத கமாக ேநச ப்பதாக உணர்ந்தனர்.
இதனால் அவர்கள் அவைன ெவறுத்தனர்.
எனேவ அவர்கள் அவேனாடு அன்பாகப்
ேபசுவதல்ைல.
௫ ஒரு நாள் ேயாேசப்புக்கு வ ேசஷமான

கனவு வந்தது. அவன் அதைனச்
சேகாதரர்களிடம் ெசான்னான். அதனால்
அவர்கள்அவைனேமலும்ெவறுத்தனர்.
௬ ேயாேசப்பு, “நான் ஒரு கனவு கண்ேடன்.

௭ நாம் எல்ேலாரும் வயலில் ேவைல
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம். ேகாதுைம
அரிகைளக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
அப்ேபாதுஎன்னுைடயகட்டுந மிர்ந்தருந்தது.
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உங்கள் கட்டுகள் என் கட்டுகைளச் சுற்ற
வந்துவணங்கன” என்றான்.
௮ அவனுைடய சேகாதரர்கள், “இதனால்

நீ அரசனாக எங்கைளெயல்லாம் ஆளலாம்
என்று நைனக்கறாயா?” எனக் ேகட்டனர்.
அவன் சேகாதரர்கள் இக்கனைவப்பற்ற
அற ந்தப றகு அதகமாக அவைன
ெவறுத்தனர்.
௯ ப றகு ேயாேசப்புக்கு இன்ெனாரு கனவு

வந்தது. அைதயும் அவன் அவர்களிடம்
ெசான்னான். “நான் இன்ெனாரு கனவு
கண்ேடன். அதல் சூரியனும் சந்த ரனும்
பதெனாரு நட்சத்த ரங்களும் என்ைன
வணங்கன” என்றான்.
௧௦ அவன் அக்கனைவத் தந்ைதய டமும்

ெசான்னான். ஆனால் அவனது தந்ைத
அவைன வமர்சனம் ெசய்து, “என்ன
மாத ரியான கனவு இது? நானும்
உனது தாயும் சேகாதரர்களும் உன்ைன
வணங்குேவாம் என நைனக்கறாயா?”
என்று ேகட்டான். ௧௧ ேயாேசப்பன்
சேகாதரர்கள் ெதாடர்ந்து அவன்மீது
ெபாறாைமெகாண்டிருந்தனர், அவன்
தந்ைதேயா அவன் ெசான்னைத மனத ேல
ைவத்துக்ெகாண்டு, அது என்னவாக
இருக்கும்என்றுேயாசைனெசய்தான்.
௧௨ ஒரு நாள் ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள்

சீேகமிற்குத் தங்கள் தந்ைதயன் ஆடுகைள
ேமய்க்கப் ேபானார்கள். ௧௩ ச ல நாட்களான
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பன்பு யாக்ேகாபு ேயாேசப்ப டம், “சீேகமிற்குப்
ேபா. அங்கு உன் சேகாதரர்கள் ஆடு
ேமய்க்க றார்கள்” என்றான்.
ேயாேசப்பும், “நான் ேபாக ேறன்” என்று

கூறனான்.
௧௪ யாக்ேகாபு அவனிடம், “ேபாய்

உன் சேகாதரர்களும், ஆடுகளும்
பத்த ரமாக இருக்க றார்களா என்று
பார்த்து வா” என்றான். அவைன
எப ேரான் சமெவளியலிருந்து சீேகமிற்கு
அனுப்பனான்.
௧௫ சீேகமிற்குப் ேபாகும்ேபாது ேயாேசப்பு

வழிதப்பவ ட்டான். ஒரு மனிதன் இவன்
அைலந்துெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்து,
“யாைர நீ ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றாய்?” என்று
ேகட்டான்.
௧௬ “நான் என் சேகாதரர்கைளத்

ேதடிக்ெகாண்டிருக்க ேறன். அவர்கள்
மந்ைதகேளாடு எங்ேகஇருக்க றார்கள் என்று
ெசால்லமுடியுமா?” என்றுேகட்டான்.
௧௭ அவேனா, “அவர்கள் ஏற்ெகனேவ

ேதாத்தானுக்குப் ேபாயருப்பதாகக்
ேகள்வப்பட்ேடன்” என்றான். எனேவ
ேயாேசப்பும் ேதாத்தானுக்குப் ேபாய்
சேகாதரர்கைளக்கண்டுெகாண்டான்.

அடிைமயாக ேயாேசப்புவற்கப்படுதல்
௧௮ ேயாேசப்பு தூரத்தல் வரும்ேபாேத

அவனது சேகாதரர்கள் அவைனப்
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பார்த்துவ ட்டு, அவைனக் ெகான்றுவட
முடிவுெசய்தார்கள். ௧௯ அவர்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர், “கனவு காணும்
ேயாேசப்பு வந்துெகாண்டிருக்க றான்.
௨௦ இப்ெபாழுது நம்மால் அவைனக்
ெகால்லமுடியும். ெகான்று ஏதாவது
ஒரு கணற்றல் அவன் பணத்ைத
எற ந்துவடுேவாம். ஏேதா காட்டு மிருகம்
அவைனக் ெகான்றுவட்டதாகத் தந்ைதய டம்
ெசால்லுேவாம். அவனது கனவுகள்
பயனற்றைவ என்று நீரூப ப்ேபாம்” எனப்
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௨௧ ஆனால் ேயாேசப்ைபக் காப்பாற்ற

ரூபன் வரும்பனான். “அவைனக்
ெகால்ல ேவண்டாம். ௨௨ அவைனத்
தூக்க பாைலவனத்தலுள்ள இந்தக்
கணற்றல் ேபாட்டுவடுங்கள்” என்றான்.
ப றகு அவைனக் காப்பாற்ற தந்ைதய டம்
அனுப்பலாம் என்றுஅவன்த ட்டம் ேபாட்டான்.
௨௩ ேயாேசப்பு சேகாதரர்களிடம் வந்தான்.
அவர்கள் அவைன அடித்து அவனது
அழகான ேமல் அங்கையக் க ழித்தனர்.
௨௪ ப றகு அவைன ஒரு வறண்ட கணற்றல்
தூக்க ப்ேபாட்டனர்.
௨௫ அவன் கணற்றல் க டக்கும்ேபாது

அவர்கள் ேமேல உணவு உண்ண
உட்கார்ந்தனர். அப்ேபாது வயாபாரிகள்
கூட்டமாகக் கீேலயாத்தலிருந்து எக ப்து
ேநாக்க ப் ேபாவைதக் கண்டனர். அவர்கள்
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ஒட்டகங்களில் நைறய ெசல்வங்கைளயும்
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்
ஏற்ற ச் ெசன்றனர். ௨௬ எனேவ யூதா
சேகாதரர்களிடம், “ேயாேசப்ைபக்
ெகான்று மைறத்து வடுவதால் நமக்கு
என்ன லாபம்? ௨௭ அைதவ ட அவைன
வயாபாரிகளிடம் வற்றுவ ட்டால் நைறய
லாபம் கைடக்குேம, ெசாந்த சேகாதரைனக்
ெகான்ேறாம் என்ற பழியும் இருக்காேத”
என்றான். மற்ற சேகாதரர்களும் இதற்கு
ஒப்புக்ெகாண்டனர். ௨௮ மீதயானிய
வயாபாரிகள் அருகல் வந்ததும்
ேயாேசப்ைபக் கணற்றலிருந்து ெவளிேய
எடுத்து 20 ெவள்ளிக்காசுகளுக்கு அவைன
வற்றுவ ட்டனர். அவர்கள் ேயாேசப்ைப
எக ப்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபானார்கள்.
௨௯ இச்சமயத்தல் ரூபன் அவர்கேளாடு

இல்ைல. அவனுக்கு அவர்கள் ேயாேசப்ைப
வற்றுவ ட்டார்கள் என்பது ெதரியாது.
அவன் கணற்ைறப் பார்த்தேபாது அவன்
இல்லாதைத அற ந்து வருத்தப்பட்டு தன்
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டான்.
௩௦ ரூபன் தன் சேகாதரர்களிடம் ேபாய்,
“அந்த இைளஞன் கணற்றல் இல்ைலேய,
நான் என்ன ெசய்வது?” என்று ேகட்டான்.
௩௧ அச்சேகாதரர்கள் ஒரு ஆட்ைடக்
ெகான்று அதன் இரத்தத்ைத ேயாேசப்பன்
அங்கயல் ேதாய்த்தனர். ௩௨ ப றகு அைதக்
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ெகாண்டுேபாய் தந்ைதய டம் காட்டி, “இந்த
அங்கையக் கண்ெடடுத்ேதாம். இது
ேயாேசப்பனுைடயதா?” என்றுேகட்டனர்.

௩௩ தந்ைத அந்த அங்கையப் பார்த்துவ ட்டு
அது ேயாேசப்பனுைடயது என்று
அறந்துெகாண்டான். “ஆமாம் இது
அவனுைடயதுதான். ஒருேவைள
ஏதாவது காட்டு மிருகம் அவைனக்
ெகான்றருக்கும். என் மகன் ேயாேசப்பு
காட்டு மிருகத்தால் உண்ணப்பட்டான்”
என்று கூறனான். ௩௪ அவனுக்கு
வருத்தம் அத கமாக த் தன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டான். ப றகு அவன் தன்
ேசாகத்ைத சாக்கனாலான ஆைடைய
அணிந்து ெவளிப்படுத்தனான். அவன்
ெதாடர்ந்து நீண்ட நாள் மகைனப் ப ற்றய
துக்கத்தல் இருந்தான். ௩௫யாக்ேகாபன் பற
மகன்களும், மகள்களும் அவனுக்கு ஆறுதல்
கூற முயன்றார்கள். ஆனால் அவன்ஆறுதல்
அைடயவல்ைல. “நான் மரிக்கும்வைர
என் மகனுக்காக வருத்தப்படுேவன்” என்று
கூறனான்.

௩௬ மீதயானிய வயாபாரிகள்
எக ப்தல் ேயாேசப்ைப வற்றுவ ட்டார்கள்.
பார்ேவானின்ப ரதானியும்தைலயாரிகளுக்குத்
தைலவனுமான ேபாத்த ப்பாருக்கு அவைன
வற்றார்கள்.
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யூதாவும்தாமாரும்
௧அந்த ேநரத்தல்யூதா தன்சேகாதரர்கைள

வ ட்டுவ ட்டு ஈரா என்ற ெபயருைடய
மனிதேனாடு இருந்தான். ஈரா அதுல்லாம்
என்ற நகரிலிருந்து வந்தவன். ௨ யூதா ஒரு
கானானிய ெபண்ைணச் சந்த த்து அவைள
மணந்துெகாண்டான். அவளது தந்ைதயன்
ெபயர் சூவா. ௩ அவளுக்கு ஒரு மகன்
பறந்தான். அவனுக்கு ஏர் என்று ெபயர்
ைவத்தனர். ௪ அவள் இன்ெனாரு மகைனப்
ெபற்றாள். அவனுக்கு ஓனான் என்று
ேபர் ைவத்தார்கள். ௫ இன்ெனாரு மகன்
அவளுக்கு பறந்தான். அவனுக்கு ேசலா
என்று ெபயர் ைவத்தார்கள். அவன் பறந்த
ேபாதுஅவர்கள்ெகசீப ேலவாழ்ந்தனர்.
௬ யூதா தன் மூத்த மகனான ஏர்

என்பவனுக்கு மணம் முடிக்க ஒரு
ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அந்த
ெபண்ணின் ெபயர் தாமார். ௭ ஆனால் ஏர்
பல தீய ெசயல்கைளச் ெசய்தான். கர்த்தர்
அவைனப்பற்ற சந்ேதாஷமைடயாததால்,
கர்த்தர் அவைன அழித்துவ ட்டார். ௮ ப றகு
யூதா, ஏரின் சேகாதரனான ஓனானிடம்,
“ேபாய் உன் சேகாதரனின் மைனவயச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டுஅவளுக்குக்கணவனாகு.
அவளுக்குக் குழந்ைதகள் ப றந்தால் அைவ
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உன் சேகாதரன் ஏருக்கு உரியதாகும்”
என்றான்.
௯ இந்தச் ேசர்க்ைகயனால் ப றக்கும்

குழந்ைதகள் தன்னுைடயதாக இருக்காது
என்பைத ஓனான் அறந்தான். ஓனான்
தாமாருடன் பாலின உறவுெகாள்ளும்ேபாது
தனது சேகாதரனுக்கு சந்தத
உண்டாகாதருக்கத் தனது வத்துைவத்
தைரயல் வழச் ெசய்தான். ௧௦ இது
கர்த்தருக்கு மிகவும் ேகாபம் மூட்டியது.
எனேவ கர்த்தர் ஓனாைனயும் அழித்தார்.
௧௧ ப றகு யூதா தன் மருமகளான தாமாரிடம்,
“உன் தந்ைத வீட்டிற்குப் ேபா. என்
இைளய மகன் வளர்ந்து ஆளாக ற வைர
நீ அவனுக்காகக் காத்தரு” என்றான்.
ேசலாவும் அழிந்து ேபாவாேனா என்று யூதா
அஞ்சனான். தாமார் தன் தந்ைத வீட்டிற்குப்
ேபானாள்.
௧௨ பன்னர் சூவாவன் மகளான யூதாவன்

மைனவ மரித்துப் ேபானாள். யூதாவன்
துக்க காலத்தல் அதுல்லாம் நகைரச்
ேசர்ந்த தன் நண்பன் ஈராேவாடு தன்
ஆடுகளுக்கு மய ர்கத்தரிக்க த ம்னாவுக்குப்
ேபானான். ௧௩ தன் மாமனாராக ய யூதா
ஆடுகளின் மயைரக் கத்தரிக்கும்படி
த ம்னாைவ ேநாக்க ச் ெசல்க றார்
என்பைதத் தாமார் அற ந்துெகாண்டாள்.
அவள் எப்ேபாதும் வதைவக்குரிய
ஆைடகைளேய அணிந்து வந்தாள்.
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௧௪ எனேவ இப்ேபாது ேவறு ஆைடகைள
அணிந்து, தன் முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு
தம்னா நகருக்கு அருகல் உள்ள
ஏனாயம் என்னும் இடத்துக்குச் ெசல்லும்
பாைதக்கு அருகல் உட்கார்ந்துெகாண்டாள்.
யூதாவன் இைளய மகனான ேசலா
அப்ெபாழுது வளர்ந்துவ ட்டான் என்பைதத்
தாமார் அற ந்தாள். ஆனால் தாமார்
அவைன மணப்பதற்கானத் த ட்டத்ைத
யூதா ெசய்யமாட்டான் என்று அவள்
உணர்ந்துெகாண்டாள்.
௧௫ யூதா அவ்வழியாகப் ேபானேபாது

அவைளப் பார்த்தான். அவள் தன் முகத்ைத
மூடியருந்தபடியால் அவைள ேவச என்று
நைனத்துக்ெகாண்டான். ௧௬யூதா அவளிடம்
ேபாய், “நான் உன்ேனாடு பாலின உறவு
ெகாள்ளலாமா” என்று ேகட்டான். (அவனுக்கு
அவள் தன் மருமகளான தாமார் என்பது
ெதரியாது) அவேளா, “எனக்கு எவ்வளவு
ெகாடுப்பீர்?” என்றுேகட்டாள்.
௧௭ அவேனா, “என் மந்ைதயலிருந்து ஓர்

இளம்ஆட்ைடஅனுப்புேவன்” என்றான்.
அவள்அதற்கு, “நான்ஒத்துக்ெகாள்க ேறன்.

ஆனால் முதலில் ஆடு வரும்வைர
அடமானமாக ஏதாவது ெகாடுத்துவ ட்டுப்
ேபாகேவண்டும்” என்றுேகட்டாள்.
௧௮ அவன், “என்னிடமிருந்து அடமானமாக

என்ன ெபாருைள வரும்புக றாய்” என்று
ேகட்டான்.
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அவள், “உம்முைடய முத்தைர ேமாத ரமும்,
ஆரமும், ைகக்ேகாலும் ேவண்டும்”
என்று ேகட்டாள். யூதாவும் அவ்வாேற
ெகாடுத்துவ ட்டு அவேளாடு பாலின உறவு
ெகாண்டான். அதனால்அவள்கர்ப்பமானாள்.
௧௯தாமார் தன் வீட்டிற்குப் ேபாய் முக் காட்ைட
எடுத்துவ ட்டாள். பன் வதைவக்குரிய
ஆைடகைளஅணிந்துெகாண்டாள்.
௨௦ யூதா தான் வாக்களித்தபடி ேவசய டம்

ஆட்டுக் குட்டிையக் ெகாடுக்க தன் நண்பன்
ஈராைவ அனுப்பனான். அவளிடம் ெகாடுத்த
அடமானப்ெபாருட்கைளயும்வாங்க வருமாறு
ெசான்னான். ஆனால் அவனால் அவைளக்
கண்டுபடிக்கமுடியவல்ைல. ௨௧ஈராஅந்நகர
ஜனங்கள் பலரிடம் அந்த ேவசையப்பற்ற
வ சாரித்தான்.
அவர்கள், “அத்தைகய ேவச இங்கு

இல்ைல” என்றனர்.
௨௨ எனேவ அவன் யூதாவ டேம

தரும்ப வந்தான். “என்னால் அந்தப்
ெபண்ைணக் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல.
அங்குள்ளவர்கள் அத்தைகய ேவச
அங்கல்ைலஎனக்கூறுகன்றனர்” என்றான்.
௨௩ அதனால் யூதா, “அவள் எனது

ெபாருட்கைள ைவத்தருக்கட்டும்.
ஜனங்கள் எங்கைள நைகயாடுவைத
நான் வரும்பவல்ைல. ஆட்டுக்குட்டிைய
அவளுக்குக் ெகாடுக்க முயன்ேறன். அங்ேக
அவேளாஇல்ைல,இதுேபாதும்” என்றான்.
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தாமார் கர்ப்பமாகுதல்
௨௪ மூன்று மாதங்கள் ஆனதும் சலர்

யூதாவ டம், “உன் மருமகள் தாமார் ஒரு
ேவசையப்ேபால பாவம் ெசய்துவ ட்டாள்.
இப்ேபாது அவள் கர்ப்பமாக இருக்க றாள்”
என்றனர்.
யூதாேவா, “அவைள அைழத்துப் ேபாய்

எரித்துவடுேவாம்” என்றான்.
௨௫ அந்த மனிதர்கள் தாமாைரக்

ெகால்வதற்காக அவளிடம் ெசன்றார்கள்.
ஆனால் அவள் தன் மாமனாருக்கு ஒரு
ெசய்தைய அனுப்பனாள், “என்ைனக்
கர்ப்பவதயாக்கய மனிதருக்குரிய
ெபாருட்கள் சல என்னிடம் உள்ளன.
இப்ெபாருட்கைளப் பாருங்கள், அவர் யார்?
யாருைடய முத்தைரயும், ஆரமும் இது?
யாருைடயேகால்இது?” என்றுேகட்டிருந்தாள்.
௨௬ யூதாவுக்கு எல்லாம் புரிந்து ேபாய ற்று,

“அவள் ெசால்வது சரி, நாேன தவறு
ெசய்து வ ட்ேடன். நான் ெசான்னபடி
என் மகன் ேசலாைவ நான் அவளுக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைல” என்று உணர்ந்தான்.
அவன் மீண்டும் தாமாேராடு பாலின உறவு
ெகாள்ளவல்ைல.
௨௭ தாமார் குழந்ைதெபறும் காலம் வந்தது.

அவளுக்கு இரட்ைடக் குழந்ைத ப றக்கும்
என்றார்கள். ௨௮ முதலில் ஒரு குழந்ைத
ைகைய நீட்டியதும் அதன் ைகயல் சவப்புக்
கயற்ைறக்கட்டி “அது மூத்த குழந்ைத”
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என்றாள் தாத . ௨௯ ஆனால் அக்குழந்ைத
ைககைள உள்ேள இழுத்துக்ெகாண்ட ேபாது
இன்ெனாருகுழந்ைதப றந்தது. எனேவதாத ,
“நீ மீற க்ெகாண்டுவந்தாய். அதனால்மீறுதல்
உன்னிடம் ந ற்கும்” என்று அதற்கு பாேரஸ்
என்று ேபரிட்டாள். ௩௦ பன்னேர அடுத்த
குழந்ைத ப றந்தது. அதன் ைகயல் சவப்புக்
கயறுஇருந்ததால்ேசரா என்றுெபயரிட்டனர்.

௩௯
ேயாேசப்பு ேபாத்த பாரிடம்

வற்கப்படுக றான்
௧ ேயாேசப்ைப வாங்கய வயாபாரிகள்

அவைன எக ப்தல் பார்ேவானின் பைடத்
தைலவன் ேபாத்த பாரிடம் வற்றார்கள்.
௨ ஆனால் கர்த்தர் அவனுக்கு உதவனார்.
ேயாேசப்பு ஒரு ெவற்றயுள்ள மனிதன்
ஆனான். அவன் தன் எஜமானனின் வீட்டில்
வச த்தான்.
௩ கர்த்தர் ேயாேசப்ேபாடு இருப்பைதயும்,

அவன் ெசய்க ற எல்லாவற்றலும்
கர்த்தரின் உதவயால் ெவற்ற
ெபறுவைதயும் பார்த்தான். ௪ அதனால்
ேயாேசப்ைபப்பற்ற மிகவும் மக ழ்ச்ச
அைடந்தான். எனேவ, தனக்காக ேயாேசப்பு
ேவைல ெசய்வைத அனுமதத்ததுடன்,
தன் வீட்ைடக் கவனித்துக்ெகாள்ளவும்
ைவத்தான். ேபாத்த பாருக்குச் ெசாந்தமான
எல்லாவற்ைறயும் ேயாேசப்பு ஆளுைக
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ெசய்தான். ௫ ேயாேசப்ைபத் தனது
வீடு முழுவதற்கும் அதகாரியாக்கயதும்
கர்த்தர் அந்த வீட்ைடயும், ேபாத்த பாருக்குச்
ெசாந்தமான எல்லாவற்ைறயும்
ஆசீர்வத த்தார். இைவ அைனத்ைதயும்
கர்த்தர் ேயாேசப்புக்காகச் ெசய்தார்.
ேபாத்த ப்பாருக்குரிய வீடு மற்றும்
வயல்கைளயும் கர்த்தர் ஆசீர்வத த்தார்.
௬ ஆகேவ ேபாத்த பார் ேயாேசப்ப ற்கு
வீட்டிலுள்ள எல்லா ெபாறுப்புகைளயும்
ெகாடுத்துவ ட்டான். அவன் உண்ணும்
உணைவத் தவ ர ேவறு எைதப்பற்றயும்
கவைலப்படவல்ைல.

ேயாேசப்பு ேபாத்த பாரின் மைனவயுடன்
பாவம்ெசய்யமறுத்தல்
ேயாேசப்பு கம்பீரமாகவும் பார்ப்பதற்கு

அழகாகவும் இருந்தான். ௭ ெகாஞ்சக் காலம்
ஆனதும், ேயாேசப்பன் எஜமானனின்
மைனவ ேயாேசப்பு மீது ஆைசப்பட
ஆரம்ப த்தாள். ஒரு நாள் அவனிடம்,
“என்ேனாடு பாலின உறவுெகாள்ள வா”
என்றாள்.
௮ ஆனால் ேயாேசப்பு மறுத்துவ ட்டான்.

“என் எஜமானன் என்ைன நம்ப வீட்டிலுள்ள
எல்லாவற்ைறயும் ஒப்பைடத்தருக்க றார்.
௯ என் எஜமானன் இந்த வீட்டில்
ஏறக்குைறய என்ைனத் தனக்குச் சமமாக
ைவத்தருக்க றார். நான் அவரது
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மைனவேயாடு பாலின உறவுெகாள்ளக்
கூடாது. இதுதவறு, ேதவனுக்குவேராதமான
பாவம்” என்றுகூறனான்.
௧௦ அவள் ஒவ்ெவாரு நாளும்

ேயாேசப்ேபாடு ேபச அவைன அைழத்தாள்.
அவேனா அவேளாடு பாவத்தல் ஈடுபட
மறுத்துவ ட்டான். ௧௧ ஒரு நாள் அவன்
வீட்டிற்குள் ேவைல ெசய்வதற்காகப்
ேபானான். அப்ேபாது வீட்டில் அவன் மட்டும்
தான் இருந்தான். ௧௨அவனது எஜமானனின்
மைனவ அவனது அங்கைய பற்ற ப்
ப டித்து, “என்ேனாடு பாலின உறவுெகாள்ள
வா” என்றாள். எனேவ அவன் ேவகமாக
வீட்ைடவ ட்டு ெவளிேய ஓடிவ ட்டான்.
அப்ேபாது அவனது அங்க அவளது ைகயல்
ச க்க க்ெகாண்டது.
௧௩ அவள் அதைனக் கவனித்தாள்.

நடந்தைதப்பற்ற அவள் ெபாய்யாகச்
ெசால்லத்த ட்டமிட்டாள். ௧௪அவள்வீட்டிலுள்ள
ேவைலக்காரர்கைள அைழத்து “பாருங்கள்,
நம்ைம அவமானம் ெசய்வதற்காக இந்த
எப ெரயஅடிைமெகாண்டுவரப்பட்டுள்ளான்.
அவன் வந்து என்ேனாடு படுக்க முயன்றான்.
௧௫ நான் சத்தமிட்டதால் அவன் ஓடிப்
ேபாய்வ ட்டான். அவனது அங்க மட்டும்
ச க்க க்ெகாண்டது” என்று முைறய ட்டாள்.
௧௬ அவள் அந்த அங்கைய அவள் புருஷன்
வரும் வைர ைவத்தருந்து, ௧௭ அவனிடமும்
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அேத கைதையக் கூறனாள். “நீங்கள்
ெகாண்டுவந்த எப ெரய அடிைம என்ைனக்
ெகடுக்கப் பார்த்தான். ௧௮அவன்என்னருகல்
வந்ததும் நான் சத்தமிட்ேடன், அவன்
ஓடிவ ட்டான். அவனது அங்க மட்டும்
ச க்க க்ெகாண்டது” என்றாள்.
௧௯ ேயாேசப்பன் எஜமானன் அவனது

மைனவ ெசான்னைதக் ேகட்டு ேகாபம்
ெகாண்டான். ௨௦ அரசனுைடய
பைகவர்கைளப் ேபாடுவதற்ெகன்றருந்த
சைறய ேல ேபாத்த பார் ேயாேசப்ைபப்
ேபாட்டுவ ட்டான். ேயாேசப்பு அங்ேகேய
தங்கனான்.

சைறயல்ேயாேசப்பு
௨௧ ஆனால் கர்த்தர் ேயாேசப்ேபாடு

இருந்தார். அவர் ெதாடர்ந்து தனது
இரக்கத்ைத அவன்மீது காட்டி வந்தார்.
சைறயத காரி ேயாேசப்ைப வரும்ப
ஆரம்ப த்தான். ௨௨ ேயாேசப்ைப
ைகத கைளக் கண்காணிப்பவனாக
நயமித்தான். அங்கு நடப்பவற்றுக்கு அவன்
ெபாறுப்பாளியாக்கப்பட்டான். ௨௩ அந்த
அத காரி அவைன முழுைமயாக நம்பனான்.
கர்த்தர் ேயாேசப்ேபாடு இருந்ததால் இது
இவ்வாறு நடந்தது. அவன் ெசய்க ற
ஒவ்ெவாரு காரியத்ைதயும் ெவற்ற கரமாக்க
கர்த்தர்உதவனார்.
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௪௦
ேயாேசப்பு இரண்டு கனவுகளுக்கு

வளக்கம்கூறுதல்
௧ ப றகு, பார்ேவானுக்கு எத ராக

ெராட்டி சுடுபவனும், த ராட்ைசரசம்
ெகாடுப்பவனுமான இரண்டு
ேவைலக்காரர்கள் தவறு ெசய்தனர்.
௨ அவர்கள் மீது பார்ேவானுக்கு மிகுந்த
ேகாபம் இருந்தது. ௩ அரசன் அவர்கைள
ேயாேசப்பு இருந்த சைறய ேலேய
அைடத்துவ ட்டான். ேபாத்த பார் இந்தச்
சைறயன் ெபாறுப்பாளன். ௪ அதகாரி,
இந்த இருவைரயும் ேயாேசப்பன்
கண்காணிப்பல் ைவத்தார். இருவரும்
சைறயல் ெகாஞ்சக் காலம் ெதாடர்ந்து
இருந்தனர். ௫ ஓரிரவு, இருவருக்கும் கனவு
வந்தது. இருவரும் ெவவ்ேவறு கனவுகைளக்
கண்டனர். இருவரும் எக ப்தய அரசனின்
ேவைலக்காரர்கள். ஒருவன் ெராட்டி
சுடுபவன், மற்ெறாருவன் த ராட்ைசரசம்
ெகாடுப்பவன். ஒவ்ெவான்றுக்கும் தனிதனிப்
ெபாருள் இருந்தது. ௬ மறுநாள் காைலயல்
ேயாேசப்புஅவர்களிடம் ெசன்றான். அவர்கள்
இருவரும் கவைலயாயருப்பைதக் கண்டான்.
௭ அவர்களிடம், “ஏன் இவ்வாறு இன்று
கவைலேயாடு இருக்க றீர்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
௮ அவர்கள், “ேநற்று நாங்கள் இருவரும்

கனவு கண்ேடாம். அதன் ெபாருள்



ஆதயாகமம்௪௦:௯ cxcvii ஆதயாகமம்௪௦:௧௪

புரியவல்ைல. அதன் ெபாருைளேயா,
வளக்கத்ைதேயா ெசால்பவர்கள் யாரும்
எங்களுக்குஇல்ைல” என்றனர்.
ேயாேசப்பு அவர்களிடம், “ேதவன் ஒருவேர

நமது கனவுகைளப் புரிந்துெகாண்டு வளக்க
வல்லவர். என்னிடம் உங்கள் கனவுகைளக்
கூறுங்கள் என்று ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்”
என்றான்.

த ராட்ைசரசம் பரிமாறுபவனின்கனவு
௯த ராட்ைசரசம்ெகாடுப்பவன்தன்கனைவ

ேயாேசப்ப டம் கூறனான். “என் கனவல்
நான் ஒரு த ராட்ைசக் ெகாடிையக் கண்ேடன்.
௧௦ அதல் மூன்று கைளகள் இருந்தன.
அைவ வளர்ந்து பூக்கள் வ ட்டு கனிவைதக்
கண்ேடன். ௧௧ நான் பார்ேவானின்
ேகாப்ைபைய ஏந்தயருந்ேதன். எனேவ
அந்தத் த ராட்ைசையப் ப ழிந்து சாறு
எடுத்ேதன். ப றகுஅதைனப் பார்ேவானுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்” என்றான்.
௧௨ ப றகு ேயாேசப்பு, “இந்தக் கனைவ

உனக்கு வளக்குேவன். மூன்று கைளகள்
என்பது மூன்று நாட்கள். ௧௩ இன்னும்
மூன்று நாளில் பார்ேவான் உன்ைன
மன்னித்து, உன்ைன வடுதைல ெசய்து,
முன்பு அவரது கண்ணம் ஏந்துபவனாக
இருந்தது ேபால் உன்ைன ஏற்றுக்ெகாள்வார்.
௧௪ ஆனால் நீ வடுதைலயானதும் என்ைன
நைனத்துக்ெகாள். எனக்கும் உதவ ெசய்.
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பார்ேவானிடம் என்ைனப்பற்ற க் கூறு. அவர்
என்ைன வடுதைல ெசய்வார். ௧௫ நான்
என் ெசாந்த எப ெரய நாட்ைடவ ட்டு இங்கு
பலவந்தமாக ெகாண்டு வரப்பட்ேடன்.
இங்ேகயும் நான்தவறுெசய்யவல்ைல. நான்
சைறயல் இருக்க ேவண்டியவன் அல்ல”
என்றான்.

ெராட்டிச் சுடுபவனின்கனவு
௧௬ெராட்டி சுடுபவன்மற்றவனின்கனவுக்கு

நல்ல ெபாருள் இருப்பைத அற ந்தான்.
தன் கனைவயும் ேயாேசப்ப டம் கூறனான்.
“நானும்ஒருகனவுகண்ேடன். என்தைலயல்
மூன்றுெராட்டிக்கூைடகள்இருந்தன. ௧௭ேமல்
கூைடயல் எல்லா வைகயான சைமத்த
உணவுகளும் இருந்தது. அது பார்ேவானுக்கு
உரியது. ஆனால் பறைவகள் அவற்ைறத்
தன்றுெகாண்டிருந்தன” என்றான்.
௧௮ ேயாேசப்பு, “நான் உனக்கு அக்கனவன்

ெபாருைளச்ெசால்க ேறன். மூன்றுகூைடகள்
மூன்றுநாட்கைளக்குறக்கும். ௧௯மூன்றுநாள்
முடிவதற்குள் நீ ெவளிேய ெசல்வாய். அரசன்
உன் தைலைய ெவட்டிவடுவான். உனது
உடைலக் கம்பத்தல் ெதாங்கவடுவான்.
பறைவகள் உன் உடைலத் தன்னும்” என்று
ெசான்னான்.
ேயாேசப்பு மறக்கப்படுதல்
௨௦ மூன்று நாளானதும் பார்ேவானுைடய

ப றந்த நாள் வந்தது. அவன்
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தன் ேவைலக்காரர்களுக்ெகல்லாம்
வருந்து ெகாடுத்தான். அதனால்
ெராட்டி சுடுபவைனயும் த ராட்ைசரசம்
ெகாடுப்பவைனயும் வடுதைல
ெசய்தான். ௨௧ பார்ேவான் த ராட்ைசரசம்
ெகாடுப்பவனுக்கு மீண்டும் ேவைல
ெகாடுத்தான். அவனும் பார்ேவானிடம்
ஒரு ேகாப்ைப த ராட்ைச ரசத்ைத
ெகாடுத்தான். ௨௨ஆனால்பார்ேவான்ெராட்டி
சுடுபவைனக் ெகான்றுவட்டான். ேயாேசப்பு
ெசான்னதுேபாலேவ அைனத்தும் ந கழ்ந்தது.
௨௩ ஆனால் த ராட்ைசரசம் வழங்குபவன்
உதவெசய்ய மறந்துவ ட்டான். அவன்
ேயாேசப் ைபப்பற்ற பார்ேவானிடம் எதுவும்
ெசால்லவல்ைல.

௪௧
பார்ேவானின்கனவுகள்
௧இரண்டுஆண்டுகள்கழிந்தது. பார்ேவான்

ஒரு கனவு கண்டான். ைநல் நதயன்
அருகல் நன்றுெகாண்டிருப்பதாகக் கனவு
கண்டான். ௨ ஆற்றலிருந்து ஏழு பசுக்கள்
ெவளிேய வந்து புல் தன்றுெகாண்டிருந்தன.
அைவ ெசழுைமயாகவும்ஆேராக்கயமாகவும்
இருந்தன. ௩ ேமலும் ஏழு பசுக்கள்
ஆற்றலிருந்து ெவளிேய வந்து கைரயல்
நன்ற மற்ற பசுக்கேளாடு நன்றன. அைவ
ெமலிந்தும் பார்க்க அருவருப்பாகவும்
இருந்தன. ௪ ெமலிந்த அருவருப்பான
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பசுக்கள் ெகாழுத்த ஆேராக்கயமான ஏழு
பசுக்கைளயும் உண்டன. ப றகு பார்ேவான்
எழும்பனான்.
௫ பார்ேவான் மீண்டும்தூங்க கனவு காண

ஆரம்ப த்தான். அப்ேபாது ஒேர ெசடியல்
ஏழு ெசழுைமயான கத ர்கள் வந்தருந்தன.
௬ ேமலும் ஒரு ெசடியல் ஏழு கத ர்கள்
வந்தன. ஆனால்அைவ ெசழுைமயல்லாமல்
இருந்தன. காற்றல் உத ர்ந்துேபாயன.
௭ ெமலிந்த ஏழு கத ர்களும் ெசழுைமயான
ஏழு கத ர்கைள வழுங்கவ ட்டன. பார்ேவான்
மீண்டும் எழுந்து தான் கண்டது கனவு என
உணர்ந்தான். ௮ மறுநாள் காைலயல் அவன்
இைதப்பற்ற மிகவும் கவைலப்பட்டான்.
அவன் எக ப்தலுள்ள அைனத்து
மந்த ரவாத கைளயும், ஞானிகைளயும்
அைழத்தான். அவர்களிடம் தன் கனைவச்
ெசான்னான். ஆனால் ஒருவராலும் அதற்கு
வளக்கம்ெசால்லமுடியவல்ைல.

ேயாேசப்ைபப்பற்ற ேவைலக்காரன்
பார்ேவானிடம்கூறுதல்
௯ ப றகு த ராட்ைசரசம் ெகாடுப்பவனுக்கு

ேயாேசப்ைபப்பற்றய நைனவு வந்தது.
அவன் பார்ேவானிடம், “எனக்கு
ஏற்பட்டது இன்று நைனவுக்கு வருகறது.
௧௦ உங்களுக்குக் ேகாபம் வந்து என்ைனயும்,
ெராட்டி சுடுபவைனயும் சைறயல்
அைடத்தருந்தீர்கேள, ௧௧ அப்ேபாது
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ஓரிரவல் நாங்கள் கனவு கண்ேடாம்.
இரண்டும் ெவவ்ேவறு கனவுகள்.
௧௨ அங்கு எப ேரய இைளஞன் ஒருவன்
இருந்தான். அவன் சைறயத காரியன்
உதவயாள். நாங்கள் அவனிடம் கனைவச்
ெசான்ேனாம். அவன்அைதப்பற்ற வளக்கம்
ெசான்னான். ௧௩ அவன் ெசான்னெதல்லாம்
உண்ைமயாயற்று. நான் மூன்று நாளில்
வடுதைலயாக ப் பைழய ேவைலையப்
ெபறுேவன் என்றான். அது அவ்வாறாய ற்று.
ெராட்டி சுடுபவன் தூக்கலிடப்படுவான்
என்றான். அதுேபாலேவநடந்தது” என்றான்.

ேயாேசப்பு வளக்கம் ெசால்ல
அைழக்கப்படுதல்
௧௪ எனேவ, பார்ேவான் சைறயல்

இருந்து ேயாேசப்ைப அைழத்தான்.
அதகாரி உடேன ேயாேசப்ைப ெவளிேய
ெகாண்டு வந்தான். அவன் சவரம் ெசய்து
நல்ல ஆைடகள் அணிந்துெகாண்டு,
பார்ேவாைனப் பார்க்கப்ேபானான்.
௧௫ பார்ேவான் ேயாேசப்ப டம், “நான்
கனவு கண்ேடன். எவராலும் அதற்கு
ெபாருள் ெசால்லமுடியவல்ைல. உன்னிடம்
அவற்ைறப்பற்ற ெசான்னால் நீ அதற்கு
வளக்கம் ெசால்லமுடியும் என்றுஅறந்ேதன்”
என்றான்.
௧௬ேயாேசப்பு, “என்னால்முடியாது. ஆனால்

ேதவன் உமக்காக வளக்கம் தருவார்”



ஆதயாகமம்௪௧:௧௭ ccii ஆதயாகமம்௪௧:௨௪

என்றான்.
௧௭ ப றகு பார்ேவான், “கனவல்

நான் ைநல் ஆற்றன் கைரயல்
நன்றுெகாண்டிருந்ேதன். ௧௮ அப்ேபாது
ஏழு பசுக்கள் ஆற்றலிருந்து ெவளிேய
வந்து புல் ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தது. அைவ
ெசழுைமயாகவும், பார்க்க அழகாகவும்
இருந்தன. ௧௯ ப றகு ேமலும் ஏழு பசுக்கள்
ஆற்றலிருந்து ெவளிேய வந்தன. அைவ
ெமலிந்து, ேநாய் ெகாண்டைவயாக
இருந்தன. அவற்ைறப் ேபான்று ேமாசமான
பசுக்கைள நான் எக ப்த ேல எங்கும்
பார்த்ததல்ைல. ௨௦ அைவ ெசழுைமயான
பசுக்கைள உண்டுவட்டன. ௨௧ அைவ
அதற்குப் ப றகும் ஒல்லியாகவும், ேநாயுற்றும்
ேதான்றன. அைவ பசுக்கைளத் தன்றுவடும்
என்று ெசால்ல முடியாத வைகய ேலேய
இருந்தன. அதற்குள்நான்எழுந்துவ ட்ேடன்.
௨௨ “அடுத்த கனவல் ஒரு ெசடியல் ஏழு

கத ர்கைளக் கண்ேடன். அைவெசழுைமயாக
இருந்தன. ௨௩ ப றகு ெசடியல் ேமலும்
ஏழு கத ர்கள் வளர்ந்தன. காற்றல் உத ரக்
கூடிய நைலயல் ெமலிந்து இருந்தன.
௨௪ ப றகு இைவ ெசழுைமயான கத ர்கைள
வழுங்கவ ட்டன.

“நான்இந்தக்கனைவமந்த ரவாத களிடமும்
ஞானிகளிடமும் கூற ேனன். ஆனால்
யாராலும் இவற்றற்கு பதல் ெசால்ல முடிய
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வல்ைல, இவற்றன் ெபாருள் என்ன?” என்று
ேகட்டான்.

ேயாேசப்பு கனைவவளக்குதல்
௨௫ ப றகு ேயாேசப்பு பார்ேவானிடம்,

“இரண்டு கனவுகளுக்கும் ஒேர ெபாருள்
தான். வைரவல் என்ன நடக்கும் என்பைதத்
ேதவன் கூறவ ட்டார். ௨௬ ஏழு ெசழுைமயான
பசுக்கள், ஏழு ெசழுைமயான கத ர்கள்
என்பது ஏழு வளமான ஆண்டுகைளக்
குறக்கும். ௨௭ ஏழு ெமலிந்த பசுக்கள்
ஏழு ெமலிந்த கத ர்கள் என்பது பஞ்சமான
ஏழு ஆண்டுகைளக் குறக்கும். வளமான
ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் ப றேக பஞ்சமான
ஏழு ஆண்டுகள் வரும். ௨௮ வைரவல்
என்ன நடக்கும் என்பைத ேதவன் உமக்கு
காண்பத்தருக்க றார். இவ்வாேற ேதவன்
நடத்துவார். ௨௯இன்னும்ஏழுஆண்டுகளுக்கு
எக ப்தல் ஏராளமான உணவுப் ெபாருட்கள்
வைளயும். ௩௦ப றகுஏழுஆண்டுகள்பஞ்சமும்
பசயும் இருக்கும். எக ப்து ஜனங்கள் முன்பு
கடந்த காலத்தல் தாங்கள் ைவத்தருந்த
உணவன் மிகுதைய மறந்துவடுவார்கள்.
இப்பஞ்சம் நாட்ைட அழித்துவடும்.
௩௧ ஏெனன்றால் ெதாடர்ந்து வரும் பஞ்சம்
அவ்வளவுகடுைமயாகஇருக்கும்.
௩௨ “நீர் ஏன் ஒேர ெபாருள்பற்றய இரு

கனவுகைளக் கண்டிருக்கறீர் ெதரியுமா?
இது ந ச்சயம் நடக்கும் என்பைத ேதவன்
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உமக்குக் காட்ட வரும்புக றார். அேதாடு
ேதவன் இதைன வைரவல் ந கழைவப்பார்.
௩௩ எனேவ, நீர் புத்த சாலியான ஒருவனிடம்
எக ப்தன் ெபாறுப்புகைள வ டேவண்டும்.
௩௪ ப றகு ேமலும் ச றந்த ஆட்கைள
ேதர்ந்ெதடுத்து உணவுப் ெபாருட்கைள
எல்லாம் ேசகரிக்க ேவண்டும். இனியுள்ள
ஏழு வருடங்களும் ஜனங்கள் தங்கள்
வைளச்சலில் ஐந்தல் ஒரு பங்ைக
அரசனுக்குரியெதன இவர்களிடம் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௩௫ இவ்வாறு அந்த ஆட்கள்
உணவுப் ெபாருட்கைளச் ேசகரித்து,
ேதைவப்படும் அளவுக்கு நன்றாகச் ேசமித்து
ைவக்கேவண்டும். இந்த உணவு உமது
கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்கேவண்டும்.
௩௬ ப றகு ஏழு பஞ்ச ஆண்டுகளில்
ேதைவயான உணவுப் ெபாருள் எக ப்து
நாட்டில் இருக்கும். அதனால் எக ப்து
பஞ்சத்தல்அழியாமல்இருக்கும்” என்றான்.
௩௭ இந்த வளக்கம் பார்ேவானுக்கும்

அவனது அதகாரிகளுக்கும்
ெபாருத்தமானதாக இருந்தது.
அேதாடு ௩௮ பார்ேவான் அவர்களிடம்,
“ேயாேசப்ைபவ டப் ெபாருத்தமானவன் ேவறு
யாரும் இருப்பதாகத் ெதரியவல்ைல. ேதவ
ஆவயானவர் அவன் ேமல் இருக்கறார்.
அவைன மிக ஞானமுள்ளவனாக
ஆக்கயருக்க றார்!” என்றான்.
௩௯ எனேவ, பார்ேவான் ேயாேசப்ப டம்,
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“ேதவன் இவற்ைற உனக்குத் ெதரியச்
ெசய்தார். உன்ைனப்ேபால் அறவுக்
கூர்ைமயும், ஞானமும் உள்ளவர்கள்
ேவறு யாருமில்ைல. ௪௦ உன்ைன என்
நாட்டிற்கு அதகாரியாய் ஆக்குக ேறன். உன்
கட்டைளகளுக்கு என் ஜனங்கள் அடங்க
நடப்பார்கள். நான் மட்டுேம உன்ைனவட
மிகுந்த அத காரம் ெபற்றவனாக இருப்ேபன்”
என்றுகூறனான்.
௪௧ ேயாேசப்ைப ஆளுநர் ஆக்குவதற்குரிய

வ ேசஷச் சடங்கும், ஊர்வலமும் ச றப்பான
முைறயல் நடந்தன. “உன்ைன எக ப்து
முழுைமக்கும் ஆளுநர் ஆக்குக ேறன்”
என்றான். ௪௨ பார்ேவான் ேயாேசப்புக்கு
தனது வேசஷ ேமாத ரத்ைதக் ெகாடுத்தான்.
அம்ேமாத ரத்தல் அரசமுத்தைர
ெபாற க்கப்பட்டிருந்தது. இத்ேதாடு
அழகான ஆைடகைளயும், அவன் கழுத்தல்
ெபான்மாைலயும் அணிவ த்தான்.
௪௩ ேயாேசப்ைபத் தனது இரண்டாவது
இரதத்தல் ஏற்ற ஊர்வலமாகப் ேபாகச்
ெசய்தான். காவல் அதகாரிகள் அவன்
முன்ேன ேபாய் ஜனங்களிடம், “ேயாேசப்புக்கு
அடிபணியுங்கள்” என்றனர். இவ்வாறு
ேயாேசப்பு எக ப்து முழுவதற்கும் ஆளுநர்
ஆனான்.
௪௪ பார்ேவான் ேயாேசப்ப டம், “நான்

எக ப்தன் அரசனாகய பார்ேவான்.
எனக்கு வருப்பமான முைறயல் நான்
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நடந்துெகாள்ேவன். ேவறுயாரும் இந்நாட்டில்
உன் அனுமத இல்லாமல் ைகையத்
தூக்கேவா காைல நகர்த்தேவா முடியாது”
என்றான். ௪௫ பார்ேவான் ேயாேசப்புக்கு
சாப்னாத்பன்ேனயா என்று ேவறு ெபயர்
சூட்டினான். அவனுக்கு ஆஸ்நாத் என்ற
மைனவையயும் ெகாடுத்தான். அவள் ஓன்
நகரத்து ஆசாரியனாகய ேபாத்த ப ராவன்
மகள்.இவ்வாறாகேயாேசப்புஎக ப்துேதசத்து
ஆளுநரானான்.
௪௬ ேயாேசப்புக்கு அப்ேபாது 30

வயது. அவன் நாடு முழுவைதயும்
சுற்ற ப்பார்க்கப் புறப்பட்டான். ௪௭ ஏழு
ஆண்டுகளாக எக ப்தல் நல்ல வைளச்சல்
இருந்தது. ௪௮ ேயாேசப்பு அவற்ைற
நன்கு ேசமித்து ைவத்தான். ஒவ்ெவாரு
நகரத்தலும் அதன் சுற்றுப்புறத்தலுள்ள
தானியங்கைளெயல்லாம் ேசமித்து
ைவத்தான். ௪௯ ேயாேசப்பு ஏராளமாக
கடற்கைர மணைலப்ேபான்று
தானியங்கைளச்ேசமித்துைவத்தான். அவன்
ேசமித்த தானியமானது அளக்கமுடியாத
அளவல்இருந்தது.
௫௦ ேயாேசப்பன் மைனவ ஆஸ்நாத்து

ஓன் பட்டணத்து ஆசாரியனாகய
ேபாத்த ப ராவன் மகள். முதலாண்டு பஞ்சம்
வருவதற்கு முன்னால் அவளுக்கு இரண்டு
மகன்கள் பறந்தார்கள். ௫௧ முதல் மகனுக்கு
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மனாேச என்று ேபரிட்டான். ஏெனன்றால்,
“ேதவன் என் துன்பங்கைளெயல்லாம்
மறக்கச் ெசய்தார். என் வீட்ைடயும் மறக்கச்
ெசய்துவ ட்டார்” என்றான். ௫௨ ேயாேசப்பு
இரண்டாவது மகனுக்கு எப்ப ராயீம் என்று
ேபரிட்டான். “நான் சறுைமப்பட்டிருந்த
ேதசத்தல் ேதவன் என்ைனப் பலுகப்
பண்ணினார்” என்று ெசால்லி இந்தப்
ெபயைரைவத்தான்.

பஞ்சம்துவங்குகறது
௫௩ ஏழு ஆண்டுகளுக்குத் ேதைவயான

உணவுப் ெபாருட்கள் இருந்தன. அந்த
ஆண்டுகள் முடிந்தன. ௫௪ அதன் பறகு
ேயாேசப்பு ெசான்னைதப்ேபாலேவ பஞ்ச
காலம் துவங்கயது. எந்த நாடுகளிலும்
உணவுப் ெபாருட்கள் வைளயவல்ைல.
ஆனால் எக ப்தல் உணவுப் ெபாருட்கள்
ஏராளமாக ேசமிக்கப்பட்டிருந்தன. இதற்குக்
காரணம் ேயாேசப்பன் த ட்டம். ௫௫ பஞ்சம்
துவங்கயதும் ஜனங்கள் பார்ேவானிடம்
வந்து உணவுக்கு அழுதனர். பார்ேவான்
ஜனங்களிடம், “நீங்கள் ேபாய் ேயாேசப்ப டம்
என்ன ெசய்யலாம் எனக் ேகளுங்கள்”
என்றான்.
௫௬ எங்கும் பஞ்சம் அதனால் ேயாேசப்பு

ஜனங்களுக்குச் ேசமிப்பலிருந்து
தானியத்ைத எடுத்துக் ெகாடுத்தான்.
ேசர்த்து ைவத்த தானியங்கைள ேயாேசப்பு
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எக ப்தயருக்கு வற்றான். பஞ்சம் ேமலும்
ேமாசமாக யது. ௫௭ எல்லா இடத்தலும்
ேமாசமான அளவல் பஞ்சம் இருந்தது.
எக ப்ைதச் சுற்ற பல் ேவறு நாடுகளிலிருந்து
ஜனங்கள் உணவுப் ெபாருட்கைள
வாங்குவதற்காக எக ப்த ற்குவந்தார்கள்.

௪௨
கனவுகள்நைறேவறுகன்றன
௧ கானான் ேதசத்தலும் ெகாடிய பஞ்சம்

இருந்தது. யாக்ேகாபு எக ப்தல் உணவுப்
ெபாருட்கள் இருப்பதாக அற ந்தான். எனேவ
அவன்தன்மகன்களிடம், “எதுவும்ெசய்யாமல்
இங்ேக இருந்து என்ன பயன்? ௨ எக ப்தல்
உணவுப் ெபாருட்கைள வற்பதாகக்
ேகள்வப்பட்ேடன். எனேவ நாம் ெசத்துப்
ேபாவதற்குப்பதலாகஅங்ேகேபாய்உணவுப்
ெபாருட்கைளவாங்க வருேவாம்” என்றான்.
௩ எனேவ, ேயாேசப்பன் பத்து

சேகாதரர்களும் உணவுப் ெபாருட்கள்
வாங்க எக ப்து நாட்டிற்குப் ேபானார்கள்.
௪ யாக்ேகாபு ெபன்யமீைன அவர்கேளாடு
அனுப்பவல்ைல. (அவேன ேயாேசப்பன்
முழுைமயான சேகாதரன்) அவனுக்கும்
ஏதாவது ேகடு ஏற்படலாம் என்று யாக்ேகாபு
பயந்தான்.
௫ கானான் பகுதயல் பஞ்சம் மிகவும்

ெகாடுைமயாகஇருந்தது. எனேவஏராளமான
ஜனங்கள் எக ப்துக்குப் ேபானார்கள்.
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அவர்களுள் இஸ்ரேவலின் மகன்களும்
இருந்தனர்.
௬ ேயாேசப்புதான் எக ப்தன் ஆளுநராக

அச்சமயத்தல் இருந்தான். எக ப்துக்கு
வரும் ஜனங்களுக்கு வற்கப்படும்
தானியத்ைதக் கண்காணிக்கும் ெபாறுப்பு
அவனிடேம இருந்தது. எனேவ ேயாேசப்பன்
சேகாதரர்கள் அவனிடம் வந்து குனிந்து
வணங்க நன்றனர். ௭ ேயாேசப்பு
தன் சேகாதரர்கைளப் பார்த்ததும்,
உடேன அைடயாளம் கண்டுெகாண்டான்.
எனினும் ெதரிந்துெகாண்டைதப்ேபால்
காட்டிெகாள்ளாமல் அவர்களிடம் கடுைமயாக
நடந்துெகாண்டான். “எங்ேகயருந்து
வருகன்றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அவர்கள், “நாங்கள் கானான்

பகுதயலிருந்து வருக ேறாம். உணவுப்
ெபாருட்கைள வாங்குவதற்காக வந்ேதாம்”
என்றனர்.
௮ ேயாேசப்புக்கு அவர்கள் அைனவரும்

தன் சேகாதரர்கள் என்று புரிந்தது. ஆனால்
அவர்களுக்கு அவைன அைடயாளம்
ெதரியவல்ைல. ௯ அவன் தன்
சேகாதரர்கைளப்பற்ற தான் கண்ட கனைவ
நைனத்துப்பார்த்தான்.
ேயாேசப்பு அவர்களிடம், “நீங்கள் உணவுப்

ெபாருட்கள் வாங்க வரவல்ைல, நீங்கள்
ஒற்றர்கள். எங்கள் நாட்டின் பலவீனத்ைதத்



ஆதயாகமம்௪௨:௧௦ ccx ஆதயாகமம்௪௨:௧௫

ெதரிந்துெகாள்ள வந்தருக்க றீர்கள்”
என்றான்.
௧௦ அவர்கேளா, “இல்ைல ஐயா!

நாங்கள் உங்கள் ேவைலக்காரர்களாக
வந்தருக்க ேறாம். உணவுப் ெபாருட்கைள
வாங்கேவ வந்துள்ேளாம். ௧௧ நாங்கள்
அைனவரும் சேகாதரர்கள். எங்கள்
அைனவருக்கும் ஒேர தந்ைத. நாங்கள்
ேநர்ைமயானவர்கள். நாங்கள் தானியம்
வாங்கேவவந்ேதாம்” என்றனர்.
௧௨ பன்னும் ேயாேசப்பு, “இல்ைல!

நீங்கள் எங்கள் பலவீனத்ைத அறயேவ
வந்துள்ளீர்கள்” என்றான்.
௧௩ அவர்கேளா, “இல்ைல நாங்கள்

அைனவரும் சேகாதரர்கள். ெமாத்தம்
பன்னிெரண்டு ேபர். எல்ேலாருக்கும் ஒேர
தந்ைத. எங்கள் இைளய தம்ப வீட்டில்
தந்ைதேயாடு இருக்க றான். இன்ெனாரு
சேகாதரன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்
மரித்து ேபானான். இப்ேபாது உங்கள்
முன் ேவைலக்காரர்கைளப் ேபான்று
இருக்க ேறாம். நாங்கள் கானான்
நாட்டிலிருந்துவந்துள்ேளாம்” என்றார்கள்.
௧௪ ஆனால் ேயாேசப்ேபா, “இல்ைல!

நீங்கள் ஒற்றர்கேள. ௧௫ ஆனால், நீங்கள்
ெசால்வது உண்ைம என்பைத நரூப க்க
அனுமதக்க ேறன். உங்கள் இைளய
சேகாதரன் வந்தால் நீங்கள் ேபாகலாம், இது
பார்ேவான்ேமல் நான் இடுகற ஆைண.
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௧௬ உங்களில் ஒருவர் மட்டும் ஊருக்குப்
ேபாய் இைளய சேகாதரைன அைழத்துவர
அனுமதக்க ேறன். மற்றவர்கள் அைனவரும்
சைறயல் இருக்கேவண்டும். நீங்கள்
ெசால்வது உண்ைமயா என்று பார்ப்ேபன்.
ஆனால் உங்கைள நான் ஒற்றர்கள் என்ேற
நைனக்க ேறன்” என்றான். ௧௭ பன்பு
அவர்கைள மூன்று நாட்களுக்குச் சைறயல்
அைடத்தான்.

ச மிேயான்ஜாமீனாகைவக்கப்படுக றான்
௧௮ மூன்று நாட்கள் ஆனதும் ேயாேசப்பு

அவர்களிடம், “நான் ேதவனுக்குப் பயந்தவன்.
நான் ெசால்க றபடி ெசய்தால் உங்கைள
வடுேவன். ௧௯ நீங்கள் உண்ைமயல்
ேநர்ைமயானவர்கள் என்றால் உங்களில்
ஒருவன்சைறயல்இருக்கட்டும். மற்றவர்கள்
உணவுப் ெபாருட்கேளாடு உங்கள் நாட்டிற்கு
ெசல்லுங்கள். ௨௦ ஆனால் நீங்கள்
உங்கள் இைளய சேகாதரைன என்னிடம்
அைழத்துவர ேவண்டும். அதனால் உங்களது
வார்த்ைதகள் உண்ைம என்று அற ேவன்.
நீங்களும்மரிக்காமல்இருக்கலாம்”என்றான்.
சேகாதரர்கள் இதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டனர்.

௨௧ அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “நாம்
நமது இைளய சேகாதரனுக்குச் ெசய்த
தீைமக்ேக இந்தத் தண்டைன. அவன்
துன்பப்படுவைதப் பார்த்ேதாம். தன்ைனக்
காப்பாற்றும்படி அவன் எவ்வளேவா
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ெகஞ்சனான். ஆனால் நாம் அவன்
ெசான்னைதக் கவனிக்க மறுத்துவ ட்ேடாம்.
இப்ேபாது அதற்கு அனுபவக்க ேறாம்” என்று
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௨௨ ப றகு ரூபன் அவர்களிடம், “அவனுக்கு

எந்தத் தீைமயும் ெசய்யேவண்டாம் என்று
நான் உங்களிடம் ெசான்ேனன். ஆனால்
நான் ெசான்னைத நீங்கள் ேகட்கவல்ைல.
அவனது மரணத்துக்கு நாம் இப்ேபாது
தண்டைனஅனுபவக்க ேறாம்” என்றான்.
௨௩-௨௪ேயாேசப்புெமாழிெபயர்ப்பாளைனக்

ெகாண்டு அவர்கேளாடு ேபச யதால்
தாங்கள் ெசான்னைத அவன்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டான் என்று அவர்கள்
நைனத்தார்கள். ஆனால் ேயாேசப்பு
அவர்கள் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்
புரிந்துெகாண்டான். அவர்களின்
வார்த்ைதகள் அவைனப் ெபரிதும்
வருந்தச்ெசய்தது. எனேவ,அவன்அவர்கைள
வ ட்டுப் ேபாய் கதற அழுதான். ப றகு
அவர்களிடம் வந்து, சேகாதரர்களுள்
ஒருவனான சமிேயாைனக்ைகது ெசய்தான்.
மற்ற சேகாதரர்கள் இைதப் பார்த்தார்கள்.
௨௫ ேயாேசப்பு ேவைலக்காரர்களிடம்
அவர்களின் ைபகைள உணவுப்
ெபாருட்களால் ந ரப்ப ய பன்னர் அவர்கள்
ெகாடுத்த பணத்ைத அவர்கள் ைபய ேலேய
ேபாட்டு, அவர்களின் பயணத்துக்குத்
ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம் ெகாடுத்து
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அனுப்பச்ெசான்னான்.
௨௬ சேகாதரர்கள் உணவுப் ெபாருட்கைளக்

கழுைதகளில் ஏற்ற க்ெகாண்டு ேபானார்கள்.
௨௭ அன்று இரவு வழியல் ஓரிடத்தல்
தங்கனார்கள். அப்ேபாது ஒருவன்
கழுைதக்காக உணவு எடுக்கப் ைபையத்
த றந்து பார்த்தேபாது உள்ேள பணம்
இருந்தது. ௨௮அவன் மற்ற சேகாதரர்களிடம்,
“பாருங்கள். இங்ேக பணம் இருக்கறது.
நான் தானியத்துக்குப் பணம் ெகாடுத்ேதன்.
ஆனால் பணம் என் ைபயல் தரும்பப்
ேபாடப்பட்டிருக்க றது” என்றான். அவர்கள்
பயந்தார்கள், “ேதவன் நமக்கு என்ன
ெசய்க றார்?” என்று ஒருவருக்ெகாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டனர்.

சேகாதரர்கள் யாக்ேகாப டம்
ெதரிவ க்க றார்கள்
௨௯ அவர்கள் கானான் பகுத க்குப் ேபாய்

தம் தந்ைதயான யாக்ேகாைபச் சந்த த்து,
நடந்தைவ அைனத்ைதயும் ெசான்னார்கள்.
௩௦ “அந்நாட்டின் ஆளுநர் எங்களிடம் மிகக்
கடுைமயாகப் ேபசனான். எங்கைள
ஒற்றர்கள் என்று குற்றம் சாட்டினான்”
௩௧ நாங்கள் அவ்வாறு இல்ைல என்று
மறுத்ேதாம். நாங்கள் ேநர்ைமயானவர்கள்
என்ேறாம். ௩௨ நாங்கள் பன்னிரண்டு
சேகாதரர்கள் என்றும் தந்ைதையப்பற்றயும்
இைளயதம்பையப்பற்றயும்ெசான்ேனாம்.
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௩௩ “ப றகு அந்த ஆளுநர் ‘நீங்கள்
ெகௗரவமானவர்கள் என்பைத இதன் மூலம்
நரூபயுங்கள். ஒரு சேகாதரைன வட்டு
வ ட்டுப் ேபாங்கள். உங்கள் உணவுப்
ெபாருட்கைள எடுத்துச் ெசல்லுங்கள்.
௩௪ ப றகு உங்கள் இைளய சேகாதரைன
அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள். அதன்
பறகு நீங்கள் ெகௗரமானவர்களா, இல்ைல
ஒற்றர்களா என்பைத அற ந்துெகாள்ேவன்.
நீங்கள் ெசான்னது உண்ைம என்றால்
உங்கள் சேகாதரைன வட்டு வடுேவாம்.
நீங்களும் இந்த ேதசத்த ேல வயாபாரம்
பண்ணலாம், என்று ெசான்னான்’ ”
என்றார்கள்.
௩௫ ப றகு சேகாதர்கள் அைனவரும் தங்கள்

ைபகைள அவழ்த்து தானியத்ைத ெவளிேய
எடுத்தனர். எல்லாப் ைபகளிலும் பணம்
இருந்தது. சேகாதரர்களும் தந்ைதயும்
அவற்ைறப் பார்த்துஅஞ்சனார்கள்.
௩௬ யாக்ேகாபு அவர்களிடம், “நான் எனது

எல்லா மகன்கைளயும் இழக்கேவண்டும்
என்று வரும்புக றீர்களா? ேயாேசப்பு
ேபாய்வ ட்டான். ச மிேயானும் ேபாய்வ ட்டான்.
நீங்கள் இப்ேபாது ெபன்யமீைனயும்
ெகாண்டுேபாக றீர்களா?” என்றுேகட்டான்.
௩௭ அதற்கு ரூபன், “தந்ைதேய, நான்

ெபன்யமீைன மீண்டும் உங்களிடம்
அைழத்து வராவ ட்டால் எனது இரண்டு
மகன்கைளயும் ெகான்றுவடுங்கள். என்ைன
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நம்புங்கள். நான் ெபன்யமீைனத் தரும்ப
அைழத்துக்ெகாண்டுவருேவன்” என்றான்.
௩௮ ஆனால் யாக்ேகாபு, “ெபன்யமீைன

உங்கேளாடுஅனுப்பமாட்ேடன். அவனதுஒேர
சேகாதரன் மரித்துேபானான். ராேகலின்
மகன்களில் இவன் ஒருவன் மட்டுேம
உள்ளான். எக ப்துக்கு ேபாக ற வழியல்
ஏதாவது நடந்தால் அதுேவ என்ைனக்
ெகான்றுவடும். வயதான என்ைன
துக்கத்துடேன கல்லைறக்கு அனுப்புவீர்கள்”
என்றான்.

௪௩
யாக்ேகாபு ெபன்யமீைன எக ப்துக்கு

அனுப்ப சம்மத த்தல்
௧ நாட்டில் பஞ்சம் மிகக் ெகாடியதாய்

இருந்தது.
௨ அவர்கள் எக ப்தலிருந்து வாங்க

வந்த தானியங்கள் எல்லாம் தீர்ந்துவ ட்டது.
யாக்ேகாபு தன் மகன்களிடம், “எக ப்துக்குப்
ேபாய் இன்னும் ெகாஞ்சம் தானியங்கைள
வாங்க வாருங்கள்” என்றான்.
௩ ஆனால் யூதாேவா யாக்ேகாப டம்,

“அந்நாட்டின் ஆளுநர் எங்கைள
எச்சரித்தருக்க றார். ‘உங்கள் இைளய
சேகாதரைன அைழத்துக்ெகாண்டு
வராவ ட்டால் உங்கேளாடு ேபசமாட்ேடன்’
என்றார். ௪ நீங்கள் ெபன்யமீைன
எங்கேளாடு அனுப்பனால் நாங்கள் ேபாய்
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தானியங்கைளவாங்க வருேவாம். ௫ஆனால்
நீங்கள் ெபன்யமீைன அனுப்ப மறுத்தால்
நாங்கள் ேபாகமாட்ேடாம். அந்த மனிதன்
இவன் இல்லாமல் வரேவண்டாம் என்று
எச்சரித்துள்ளான்” என்றான்.
௬ இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) “அவனிடம்

ஏன் உங்கள் இைளய சேகாதரைனப்பற்ற
ெசான்னீர்கள்? ஏன் இதுேபால் ஒரு ெகட்டச்
ெசயைல எனக்குச் ெசய்தீர்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
௭ அதற்கு சேகாதரர்கள், “அந்த மனிதன்

ஏராளமான ேகள்வகைளக் ேகட்டான்.
அவன் எங்கைளப்பற்றயும் நமது
குடும்பத்ைதப்பற்றயும் ேகட்டான். அவன்
எங்களிடம், ‘உங்கள் தந்ைத உய ேராடு
இருக்க றாரா? இன்ெனாரு தம்ப வீட்டில்
இருக்க றானா?’ என்று ேகட்டான். நாங்கள்
பதைலமட்டும்ெசான்ேனாம்.அவன்இைளய
சேகாதரைனயும் அைழத்துக்ெகாண்டு
வரச்ெசால்லுவான் என்பைத நாங்கள்
அற ேயாம்” என்றார்கள்.
௮ ப றகு யூதா, “தன் தந்ைதயாகய

இஸ்ரேவலிடம் ெபன்யமீைன என்ேனாடு
அனுப்ப ைவயுங்கள் அவனுக்கு நான்
ெபாறுப்பு. உணவுப் ெபாருட்களுக்காக
எக ப்துக்குப் ேபாகேவ ேவண்டும். நாம்
ேபாகாவ ட்டால் நீரும், நமது குழந்ைதகளும்
மரித்துேபாேவாம். ௯அவைனப்பாதுகாப்பாக
அைழத்து வருேவாம் என்று உறுத
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கூறுகேறன். அவைன நாங்கள் தருப்ப
அைழத்து வாராவ ட்டால் நீங்கள் என்ைன
எப்ெபாழுதும் பழிகூறுங்கள். ௧௦ நீங்கள்
முன்னேம ேபாகவ ட்டிருந்தால் இதற்குள்
இரண்டுமுைற ேபாய் வந்தருக்கலாம்” என்று
ெசான்னான்.
௧௧ ப றகு அவர்கள் தந்ைத இஸ்ரேவல்,

“இது உண்ைம என்றால் ெபன்யமீைன
உங்கேளாடு அைழத்துப்ேபாங்கள். ஆனால்
ஆளுநருக்குச் சல அன்பளிப்புகைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நம் நாட்டில்
ேசகரிக்கத்தக்கவற்ைறச் ேசகரியுங்கள்.
ேதன், ப சன்ைதலம், கந்தவர்க்கம்,
ெவள்ைளப்ேபாளம், ெதாப ந்துெகாட்ைடகள்,
வாதுைமக் ெகாட்ைடகள் ேபான்றவற்ைற
எடுத்துச் ெசல்லுங்கள். ௧௨ பணத்ைத
இரட்டிப்பாய் எடுத்துப்ேபாங்கள். கடந்த
முைற நீங்கள் ெகாடுத்த பணம் தவற
உங்களிடேம வந்துவ ட்டது ஆளுநர் தவறு
ெசய்தருக்கலாம். ௧௩ ெபன்யமீைனயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு அவரிடம் ேபாங்கள்.
௧௪ நீங்கள் ஆளுநர் முன்னால் ந ற்கும்ேபாது
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் உங்களுக்கு
உதவுவார். அவர் ச மிேயாைனயும், ெபன்ய
மீைனயும்தருப்ப அனுப்பும்படிப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறன். இல்லாவ ட்டால் நான் மீண்டும்
மகைன இழந்த துக்கத்துக்கு ஆளாேவன்”
என்றான்.
௧௫ எனேவ, சேகாதரர்கள் காணிக்ைகப்
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ெபாருட்கேளாடும் இரண்டு மடங்கு
பணத் ேதாடும் எக ப்துக்குப் புறப்பட்டுப்
ேபானார்கள். இப்ேபாது ெபன்யமீனும்
அவர்கேளாடு ேபானான்.

சேகாதரர்கள் ேயாேசப்பன் வீட்டிற்கு
அைழக்கப்படுக றார்கள்
௧௬ எக ப்தல், அவர்கேளாடு ெபன்யமீைன

பார்த்த ேயாேசப்பு ேவைலக்காரனிடம்,
“இவர்கைள என் வீட்டிற்கு அைழத்து
வாருங்கள். ஒரு மிருகத்ைதக் ெகான்று
சைமயுங்கள். இன்று மத்தயானம் அவர்கள்
என்ேனாடு சாப்படுவார்கள்” என்றான்.
௧௭ ேவைலக்காரன் ேயாேசப்பு ெசான்னபடி
ெசய்தான். அவர்கைள ேயாேசப்பன்
வீட்டிற்குஅைழத்துப் ேபானார்கள்.
௧௮ அவர்கள் ேயாேசப்பன் வீட்டிற்கு

அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டேபாது பயந்தனர்.
“ெசன்ற முைற பணத்ைத ைபக்குள்ேள
ேபாட்டுவ ட்டதால் இப்ேபாது தனது வீட்டிற்கு
அைழக்க றார். அது நமக்கு எத ரான
சாட்ச யாகப் பயன்படுத்தப்படும். நமது
கழுைதகைளப் பற த்துக்ெகாண்டு நம்ைம
அடிைமகளாக்கவடுவார்கள்” என்று
ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
௧௯ ஆகேவ அவர்கள் அைனவரும்

ேயாேசப்பன் வீட்டின் ெபாறுப்பாளனாகய
ேவைலக்காரனிடம் வந்தனர். ௨௦ அவர்கள்
அவனிடம், “ஐயா, இதுதான் உண்ைம என்று
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வாக்குறுத ச் ெசய்க ேறாம். ெசன்றமுைற
தானியம் வாங்க வந்ேதாம். ௨௧-௨௨வீட்டிற்குத்
தரும்பும்ேபாது வழியல் ைபக்குள் பணம்
இருப்பைதப் பார்த்ேதாம். அதற்குள் எவ்வாறு
வந்தது என்று எங்களுக்குப் புரியவல்ைல.
ஆனால் அந்தப் பணத்ைதத் தருப்ப க்
ெகாடுக்க ெகாண்டு வந்தருக்க ேறாம். இந்த
முைற உணவுப் ெபாருள் வாங்குவதற்கு
அதகப்படியான பணமும் ெகாண்டு
வந்தருக்க ேறாம்” என்றனர்.
௨௩ ஆனால் ேவைலக்காரேனா,

“பயப்பட ேவண்டாம், நம்புங்கள்
உங்கள் ேதவனும் உங்கள் தந்ைதயன்
ேதவனும் அந்தப் பணத்ைத உங்கள்
ைபகளில் ேபாட்டிருக்கலாம். கடந்த
முைற தானியத்துக்கான பணத்ைதக்
ெகாடுத்துவ ட்டீர்கள் என்று நைனக்க ேறன்”
என்றான்.
ப றகு அவன் சமிேயாைனச்

சைறயலிருந்து வடுவத்தான். ௨௪அவர்கள்
அைனவைரயும் அைழத்துக்ெகாண்டு
ேவைலக்காரன் வீட்டிற்குள் ேபானான்.
அவர்களுக்குத் தண்ணீர் ெகாடுத்தான்.
அவர்கள் பாதங்கைளக் கழுவக்ெகாண்டனர்.
அவர்களின் கழுைதகளுக்கும் உணவு
ெகாடுத்தான்.
௨௫ அவர்கள் ஆளுநேராடு உண்ணப்

ேபாக ேறாம் என்பைத அற ந்தனர்.
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எனேவ, அவனுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டிய
காணிக்ைககைளஎடுத்துதயார் ெசய்தனர்.
௨௬ மதயம் ஆனேபாது ேயாேசப்பு

வீட்டிற்கு வந்தான். அவர்கள் அவனுக்குக்
காணிக்ைககைளக் ெகாடுத்தனர்.
ப றகு அவனுக்கு முன்னால் பணிந்து
வணங்கனார்கள்.
௨௭ ேயாேசப்பு அவர்களிடம் நடந்தைத

எல்லாம் ேகட்டான், “உங்கள்வயதான தந்ைத
எப்படி இருக்க றார். இப்ேபாதும் அவர்
உய ேராடும் நலமாகவும் இருக்க றாரா?”
என்றுேகட்டான்.
௨௮ சேகாதரர்கள் அைனவரும், “ஆமாம்

ஐயா,அவர்இன்னும்உய ேராடுஇருக்க றார்”
என்றனர். மீண்டும் அவைனப் பணிந்து
வணங்கனார்கள்.
௨௯ ப றகு ேயாேசப்பு தன் தம்பையப்

பார்த்தான். (இருவரும் ஒேர தாயன்
வயற்றல் ப றந்தவர்கள்.) “இதுதான்
எனக்கு நீங்கள் ெசான்ன உங்கள் இைளய
சேகாதரனா?” என்று ேகட்டான். ப றகு
ேயாேசப்பு, “என் மகேன ேதவன் உன்ைன
ஆசீர்வத க்கட்டும்” என்று ெபன்யமீனிடம்
ெசான்னான்.
௩௦ ப றகு அவன் அந்த அைறைய

வ ட்டு ெவளிேய ஓடினான். தன்
சேகாதரன் ெபன்யமீைனத் தான் மிகவும்
வரும்புவைத அவனுக்கு உணர்த்தப்
ெபரிதும் வரும்பனான். அவனுக்கு
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அழேவண்டும்ேபாலஇருந்தது. ஆனால் தான்
அழுவைதத் தன் சேகாதரர்கள் பார்த்துவ டக்
கூடாேத என்று அஞ்சனான். இதனால்தன்
அைறக்குச் ெசன்று அழுதான். ௩௧ ப றகு
முகத்ைதக் கழுவக்ெகாண்டு வந்தான்.
அவன் தன்ைனத் தாேன அடக்க க்ெகாண்டு,
“இதுஉணவுஉண்ணும்ேநரம்” என்றான்.
௩௨ அவனுக்கும் அவர்களுக்கும் மற்ற

எக ப்தயர்களுக்கும் தனித்தனியாக
ேமைஜ ேபாடப்பட்டிருந்தது. அவர்களும்
தனித் தனியாக அமர்ந்தார்கள்.
எக ப்தயர்கள் எப ெரயர்கேளாடு ேசர்ந்து
சாப்படுவதல்ைல. ௩௩ ேயாேசப்பன்
சேகாதரர்கள் அவனுக்கு முன்னால்
அமர்ந்தார்கள். மூத்தவன்முதல்இைளயவன்
வைர வரிைசயாக அமர்ந்தருந்தார்கள்.
அவர்கள் நடப்பைதப்பற்ற வயப்புடன்
ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துக்ெகாண்டார்கள்.
௩௪ ேவைலக்காரர்கள் ேயாேசப்பன்
ேமைஜயலிருந்து உணைவ எடுத்து
வந்து அவர்களிடம் ெகாடுத்தார்கள்.
அவர்கள் ெபன்யமீனுக்கு மற்றவர்கைளக்
காட்டிலும் ஐந்து மடங்கு அதகமாக உணவு
ெகாடுத்தனர். சேகாதரர்கள் ேயாேசப்ேபாடு
சாப்ப ட்டுமக ழ்ச்ச யாகஇருந்தார்கள்.

௪௪
ேயாேசப்பன்தந்த ரமானத ட்டம்
௧ப றகு ேயாேசப்பு ேவைலக்காரர்களிடம்:
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“இவர்களின்ைபகளில் எவ்வளவு தானியம்
ேபாட முடியுேமா அவ்வளவு ேபாடுங்கள்.
அவர்களால் ெகாண்டுேபாக முடிக றவைர
ேபாடுங்கள். தானியத்ேதாடு அவர்களின்
பணத்ைதயும் ேபாட்டுவடுங்கள். ௨ இைளய
சேகாதரனின் ைபக்குள் பணத்ேதாடு
குற ப்பாக எனது ெவள்ளிக் ேகாப்ைபையயும்
ேபாடுங்கள்” என்றான். ேவைலக்காரர்களும்
அவ்வாேறெசய்தார்கள்.
௩மறுநாள் அதகாைலயல் சேகாதரர்களும்

அவர்களின் கழுைதகளும் அவர்களின்
நாட்டுக்குத் தரும்ப அனுப்பப்பட்டனர்.
௪ அவர்கள் புறப்பட்டுப் ேபானதும் அவன்
ேவைலக்காரர்களிடம் “ேபாய் அவர்கைளப்
பன் ெதாடருங்கள். அவர்கைள நறுத்த ,
‘நாங்கள் நல்லபடியாக நடந்துெகாண்ேடாம்.
நீங்கள் ஏன் இவ்வாறு நடந்துெகாள்க றீர்கள்,
எங்கள் எஜமானின் ெவள்ளிக் ேகாப்ைபைய
ஏன் தருடினீர்கள்? ௫ எங்கள் எஜமானர்
அந்தக் ேகாப்ைபயல்தான் த ராட்ைசரசம்
குடிப்பார். அவர் இதைனக் குறகூறவும்
பயன்படுத்துவார். நீங்கள் என்ன
ெசய்தீர்கேளாஅதுதவறுஎன்றுேகளுங்கள்’ ”
என்றான்.
௬ ேவைலக்காரர்களும் அவ்வாேற

ெசய்து, ேயாேசப்பு ெசால்லச் ெசான்னைதச்
ெசான்னார்கள்.
௭ ஆனால் சேகாதரர்கேளா

ேவைலக்காரர்களிடம், “ஏன் இவ்வாறு
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ஆளுநர் ெசான்னார்? நாங்கள் எதுவும்
அவ்வாறு ெசய்யவல்ைலேய. ௮ எங்கள்
ைபகளில் கண்டுபடித்த பணத்ைதத்
தரும்பக்ெகாண்டு வந்தருக்க ேறாம்.
நாங்கள் ஏன் உங்கள் எஜமானரின்
ெவள்ளிையயும் தங்கத்ைதயும்
தருடுக ேறாம்? ௯ எங்களில் எவராவது
ஒருவரது ைபயல் அந்த ெவள்ளிக் ேகாப்ைப
இருக்குமானால் அவன் சாகட்டும். நீங்கள்
அவைனக் ெகால்லுங்கள். நாங்கள் உங்கள்
அடிைமயாக ேறாம்” என்றனர்.
௧௦ ேவைலக்காரேனா, “நீங்கள் ெசால்வது

ேபாலேவ ெசய்ேவாம். ஆனால் அந்த
மனிதைன நான் ெகால்லமாட்ேடன்.
அந்த ெவள்ளிக் ேகாப்ைப யாரிடம்
உள்ளேதா அவன் எங்கள் அடிைமயாவான்.
மற்றவர்கைளவ ட்டுவடுேவன்” என்றான்.

ெபன்யமீன்ச க்க க்ெகாள்ளுதல்
௧௧ ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ைபைய

வைரவாக அவழ்த்து தானியத்ைதத்
தைரயல் ெகாட்டினர். ௧௨ ேவைலக்காரன்
ஒவ்ெவாரு ைபயலும் ேதடினான்.
மூத்தவனிலிருந்து இைளயவன் வைர
என வரிைசயாகத் ேதடினான். அவன்
ெபன்யமீனின் ைபயல் ேகாப்ைபையக்
கண்டு படித்தான். ௧௩ சேகாதரர்கள்
மிகவும் துக்கப்பட்டனர். தம் துயரத்ைத
ெவளிப்படுத்தும்படி தங்கள் ஆைடகைளக்
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க ழித்துக்ெகாண்டனர். தங்கள் ைபகைளக்
கழுைதகளின்மீது ைவத்துக்ெகாண்டு
நகரத்த ற்குத்தரும்பனார்கள்.
௧௪ யூதாவும் ப ற சேகாதரர்களும்

ேயாேசப்பன் வீட்டிற்கு வந்தனர். ேயாேசப்பு
அங்ேகேய இருந்தான். அவர்கள் அவனுக்கு
முன்னால் வழுந்து வணங்கனார்கள்.
௧௫ ேயாேசப்பு, “ஏன் இவ்வாறு ெசய்தீர்கள்?
நான் இரகச யங்கைள அறந்துெகாள்ள
ச றப்பான வழிகள் உண்டு என்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? என்ைனத் தவ ர
ேவறுஎவராலும்ச றப்பாகச்ெசய்யமுடியாது!”
என்றான்.
௧௬ யூதா, ஐயா, “நாங்கள் ெசால்வதற்கு

எதுவுமில்ைல. வளக்க ச் ெசால்லவும்
வழியல்ைல. நாங்கள் குற்றமற்றவர்கள்
என்பைத நரூப க்க முடியவல்ைல. நாங்கள்
எப்ேபாேதா ெசய்த தவறுக்கு இப்ேபாது
ேதவன் தண்டிக்கறார். நாங்களும்
ெபன்யமீனும் இனி உங்கள் அடிைமகள்”
என்றான்.
௧௭ ஆனால் ேயாேசப்ேபா, “உங்கள்

அைனவைரயும் அடிைமயாக்க நான்
வரும்பவல்ைல. என் ேகாப்ைபையத்
தருடியவைன மட்டுேம அடிைமயாக்குேவன்.
உங்கள் தந்ைதய டம் நீங்கள் அைனவரும்
சமாதானமாகத் தரும்ப ப் ேபாகலாம்”
என்றான்.
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யூதாெபன்யமீனுக்காகவாதாடுதல்
௧௮ யூதா ேயாேசப்ப டம் ேபாய், “ஐயா!

எங்கைளெவளிப்பைடயாகப் ேபசவடுங்கள்.
எங்களிடம் ேகாபப்படாதீர்கள். நீங்கள்
பார்ேவான் மன்னைரப் ேபான்றவர்
என்பைத அற ேவாம். ௧௯ முன்பு இங்கு
வந்தேபாது ‘உங்களுக்குத் தந்ைதேயா
சேகாதரேரா இருக்க றார்களா’ என்று
ேகட்டீர்கள். ௨௦நாங்கள் எங்களுக்குத் தந்ைத
இருக்க றார், அவர் முதயவர். இைளய
சேகாதரன் இருக்கறான். அவன் எங்கள்
தந்ைதயன் முதய வயதல் ப றந்ததால்
அவைனப்ெபரிதும் ேநச க்க றார். அவேனாடு
கூடப்ப றந்தவன் மரித்துப் ேபானான். இவன்
ஒருவன் தான் அத்தாயன் மகன்களில்
உய ேராடு இருக்க றான். எனேவ எங்கள்
தந்ைத இவைனப் ெபரிதும் ேநச க்க றார்
என்ேறாம். ௨௧ ப றகு நீங்கள், ‘அவைனயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள். நான்
அவைனப்பார்க்கவரும்புக ேறன்’என்றீர்கள்.
௨௨அதற்கு நாங்கள், ‘அவனால் வரமுடியாது
அவைனத் தந்ைத வ டமாட்டார். அவைனப்
ப ரிந்தால் எங்கள் தந்ைத மரித்துேபாவார்’
என்ேறாம். ௨௩ஆனால் நீங்கேளா எங்களிடம்,
‘நீங்கள் அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு
வரேவண்டும் இல்லாவ ட்டால் இனிேமல்
தானியம் தரமுடியாது’ என்றீர்கள்.
௨௪ அதனால் நாங்கள் எங்கள் தந்ைதய டம்
ேபாய் நீங்கள் ெசான்னைதெயல்லாம்
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ெசான்ேனாம்.
௨௫ “இறுதயல் எங்கள் தந்ைத, ‘ேபாய்

இன்னும் தானியம் வாங்க க்ெகாண்டு
வாருங்கள்’ என்றார். ௨௬ நாங்கள்
எங்கள் தந்ைதய டம் ‘நாங்கள் எங்கள்
இைளய சேகாதரன் இல்லாமல்
ேபாகமாட்ேடாம். ஆளுநர் இவைனப்
பார்க்காவ ட்டால் தானியம் தர முடியாது
என்று கூறயருக்க றார்’ என்ேறாம்.
௨௭ ப றகு என் தந்ைத, ‘என் மைனவ
ராேகல் எனக்கு இரண்டு மகன்கைளக்
ெகாடுத்தாள். ௨௮ ஒரு மகைன ெவளிேய
அனுப்ப ேனன். அவைனக் காட்டு மிருகங்கள்
ெகான்றுவட்டன. அவைன இன்றுவைர
காணவல்ைல. ௨௯ அடுத்த மகைனயும்
நீங்கள்அைழத்துப்ேபாய்அவனுக்குஏதாவது
நடந்தால் நான் மரணமைடயுமளவுக்கு
வருத்தமைடேவன்’ என்றார். ௩௦ இப்ேபாதும்
எங்களின் இைளய சேகாதரன் இல்லாமல்
நாங்கள் ேபாகும்ெபாழுது என்ன நடக்கும்
என்பைதக் கற்பைன ெசய்யுங்கள்.
அவேன எங்கள் தந்ைதயன் வாழ்வல் மிக
முக்கயமானவன். ௩௧ அவன் எங்களுடன்
இல்ைல என்பைத எங்கள் தந்ைத அற ந்தால்
அவர் மரித்துவடுவார். ேமலும் அது
எங்களுைடய தவறாகும். நாங்கள் எங்கள்
தந்ைதையமிகக் கவைலெகாண்டமனிதராக
அவரதுகல்லைறக்குஅனுப்புேவாம்!
௩௨ “நான் என் தந்ைதய டம் இவனுக்காக
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ெபாறுப் ேபற்று வந்துள்ேளன். ‘நான்
இவைனத் தரும்ப அைழத்துக்ெகாண்டு
வராவ ட்டால் என் வாழ்க்ைக முழுவதும்
என்ைனப் பழிக்கலாம்’ என்ேறன்.
௩௩ எனேவ நான் உங்கைள ெகஞ்ச க்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். இவைன
இவர்கேளாடு அனுப்ப ைவயுங்கள்.
நான் இங்ேக உங்களுக்கு அடிைமயாக
இருக்க ேறன். ௩௪ இவன் இல்லாமல் நான்
என் தந்ைதய டம் ேபாகமாட்ேடன். என்
தந்ைதக்கு என்ன ேநருேமா என்று எனக்கு
அச்சமாகஇருக்க றது” என்றான்.

௪௫

தான்யாெரன்றுேயாேசப்புெசால்க றான்
௧ ேயாேசப்பு அத க ேநரம் தன்ைனக்

கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ள முடியவல்ைல.
அங்கருந்தவர்களின் முன்னால்
அவன் உள்ளம் உைடந்து கண்ணீர்
ச ந்தனான். ேயாேசப்பு “எல்ேலாைரயும்
ெவளிேய ேபாகச்ெசால்” என்று
கட்டைளய ட்டான். அைனவரும்
ெவளிேயறனர். அச்சேகாதரர்கள் மட்டுேம
அங்கருந்தார்கள். ப றகு அவன் தன்ைன
யாெரன்று ெசான்னான். ௨ ேயாேசப்பு
ெதாடர்ந்து அழுதான். அந்த வீட்டில் உள்ள
எக ப்தயர்கள்அைனவரும்அைதக்ேகட்டனர்.
௩ ேயாேசப்பு தனது சேகாதரர்களிடம், “நான்
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உங்களின்சேகாதரன்ேயாேசப்பு. என்தந்ைத
உய ேராடு நலமாக இருக்க றாரா?” என்று
ேகட்டான். சேகாதரர்கள் அவனுக்குப் பதல்
ெசால்லவல்ைல. அவர்கள் குழப்பமும்
பயமும்ெகாண்டனர்.
௪ ேயாேசப்பு மீண்டும், “என்னருேக

வாருங்கள். ெகஞ்ச ேகட்க ேறன்,வாருங்கள்”
என்றான். சேகாதரர்கள்அவனருேகவந்தனர்.
அவர்களிடம், “நான் உங்கள் சேகாதரன்
ேயாேசப்பு. எக ப்தய வயாபாரிகளிடம்
உங்களால் வற்கப்பட்டவன். ௫ இப்ேபாது
அதற்காக வருத்தப்படாதீர்கள். நீங்கள்
ெசய்தவற்றுக்காக உங்கைளேய
ேகாப த்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். இங்ேக நான்
வரேவண்டும் என்பது ேதவனின் த ட்டம்.
உங்கள் வாழ்க்ைகையக் காப்பாற்றேவ
இங்ேக இருக்க ேறன். ௬ இந்தப் பஞ்சம்
இரண்டு ஆண்டுகளாக இருக்கன்றன.
இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கும்.
௭ ஆகேவ ேதவன் என்ைன உங்களுக்கு
முன்னதாக அனுப்ப இருக்க றார். அதனால்
உங்கைள காப்பாற்றமுடியும். ௮ என்ைன
இங்ேக அனுப்பயது உங்களது தவறு
அல்ல. இது ேதவனின் த ட்டம். பார்ேவான்
மன்னருக்ேக தந்ைத ேபான்று நான் இங்ேக
இருக்க ேறன். நான் அரண்மைனக்கும்
இந்த நாட்டிற்கும் ஆளுநராக இருக்க ேறன்”
என்றான்.
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இஸ்ரேவல்எக ப்த ற்குஅைழக்கப்படுதல்
௯ ேயாேசப்பு அவர்களிடம், “ேவகமாக

என் தந்ைதய டம் ேபாங்கள். அவரது
மகன் ேயாேசப்பு இந்தச் ெசய்தைய
அனுப்பயதாகக் கூறுங்கள்: ‘ேதவன்
என்ைன எக ப்தன் ஆளுநராக ஆக்கனார்.
எனேவ என்னிடம் வாருங்கள். காத்தருக்க
ேவண்டாம். இப்ேபாேத வாருங்கள்.
௧௦ என்னருகல் ேகாேசன் நலப்பகுதயல்
வாழலாம். நீங்களும்,உங்கள் பள்ைளகளும்,
ேபரப்பள்ைளகளும், மிருகங்களும் இங்ேக
வரேவற்கப்படுக றீர்கள். ௧௧ இனிவரும்
ஐந்தாண்டு பஞ்சத்தலும் உங்கள்
அைனவைரயும் பாதுகாத்துக்ெகாள்ேவன்.
எனேவ, நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும்
உங்களுக்குரிய எைதயும் இழக்கமாட்டீர்கள்’
என்றுகூறுங்கள்” என்றான்.

௧௨ ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களிடம்,
“நன்றாகஉறுத ெசய்துெகாள்ளுங்கள். நான்
தான் ேயாேசப்பு. உங்கள் சேகாதரனாகய
எனது வாய்தான் ேபசுக றது என்பைத
நீங்களும் ெபன்யமீனும் கண்களால்
காண்கறீர்கள். ௧௩ எக ப்த ேல எனக்குள்ள
மரியாைதையயும் இங்ேக நீங்கள்
பார்க்கன்றவற்ைறயும் தந்ைதய டம்
ெசால்லுங்கள். ேவகமாகப் ேபாய்
தந்ைதைய அைழத்து வாருங்கள்” என்று
ெசான்னான். ௧௪ ப றகு தன் தம்ப
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ெபன்யமீைன அைணத்துக்ெகாண்டான்.
இருவரும் அழுதார்கள். ௧௫ ப றகு
அவன் சேகாதரர்கள் அைனவைரயும்
முத்தமிட்டான். அவர்களுக்காக அழுதான்.
இதற்குப் ப றகு அவர்கள் அவேனாடு ேபசத்
ெதாடங்கனார்கள்.
௧௬ ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் வந்த

ெசய்தைய பார்ேவான் அறந்துெகாண்டான்.
பார்ேவான் அரண்மைன முழுக்க
அச்ெசய்த பரவயது. அரசனும் அவனது
ேவைலக்காரர்களும் மக ழ்ச்ச யைடந்தனர்.
௧௭ அரசன் ேயாேசப்ப டம் வந்து, “உங்கள்
சேகாதரர்களுக்குத் ேதைவயான உணவுப்
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு கானான்
பகுத க்குப் ேபாகட்டும். ௧௮ உனது
குடும்பத்ைதயும் தந்ைதையயும் என்னிடம்
அைழத்து வருமாறு கூறு. உங்களுக்கு வாழ
நல்ல நலத்ைதக் ெகாடுக்க ேறன். இங்குள்ள
சறந்த உணைவ அவர்கள் உண்ணலாம்”
என்றான். ௧௯ “அேதாடு இங்குள்ள சறந்த
வண்டிகைள உன் சேகாதரர்களுக்கு ெகாடு.
அவர்கள் கானான் பகுத க்குச் ெசன்று
உன் தந்ைதையயும், ெபண்கைளயும்,
குழந்ைதகைளயும் ஏற்ற க்ெகாண்டு
வரட்டும். ௨௦ அங்கருந்து எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு வருவைதக்
குறத்துக் கவைலெகாள்ள ேவண்டாம்.
எக ப்தலுள்ளவற்றல் ச றந்தவற்ைற
அவர்களுக்குக்ெகாடுக்கலாம்” என்றான்.
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௨௧ எனேவ இஸ்ரேவலின் பள்ைளகளும்
அவ்வாேற ெசய்தனர். பார்ேவான் மன்னன்
ெசான்னது ேபால் நல்ல வண்டிகைளயும்,
பயணத்தற்கு ேவண்டிய உணைவயும்
ேயாேசப்பு ெகாடுத்து அனுப்பனான்.
௨௨ சேகாதரர் அைனவருக்கும் ேயாேசப்பு
அழகான ஆைடகைளக் ெகாடுத்தான்.
ஆனால் ேயாேசப்பு ெபன்யமீனுக்கு மட்டும்
ஐந்து ேஜாடி ஆைடகைளயும், 300 ெவள்ளிக்
காசுகைளயும் ெகாடுத்தான். ௨௩ ேயாேசப்பு
தன் தந்ைதக்கும் அன்பளிப்புகைளக்
ெகாடுத்து அனுப்பனான். 10 கழுைதகள்
சுமக்குமளவு எக ப்தலுள்ள சறந்த
ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெகாடுத்தான்.
10 ெபண் கழுைதகள் சுமக்கும்படி
உணவுப் ெபாருட்களும், ெராட்டியும் ப ற
ெபாருட்களும் தன் தந்ைதயார் தரும்பவரும்
பயணத்தற்குப் பயன்பட ெகாடுத்தான்.
௨௪ ப றகு சேகாதரர்கைள அனுப்பனான்.
அவர்கள் ப ரிந்து ேபாகும்ேபாது “ேநராக
வீட்டிற்குப் ேபாங்கள், வழியல் சண்ைட
ேபாடாதீர்கள்” என்றான்.
௨௫ எனேவ, சேகாதரர்கள் எக ப்ைத

வ ட்டு கானான் பகுத க்குத் தந்ைதய டம்
ேபானார்கள். ௨௬ அவர்கள் அவரிடம்,
“ேயாேசப்பு உய ேராடு இருக்க றான் அவன்
எக ப்து நாடு முழுவதற்கும் ஆளுநராக
இருக்க றான்” என்றனர்.
இந்தச் ெசய்தையக் ேகட்டதும் யாக்ேகாபு
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புரியாமலிருந்தான். முதலில் அவனால்
நம்ப முடியவல்ைல. ௨௭ ஆனால்
அவர்கள் ேயாேசப்பு ெசான்னைத எல்லாம்
ெசான்னார்கள். தன்ைன அைழத்துப்
ேபாவதற்காக ேயாேசப்பு அனுப்பயருந்த
வண்டிகைளெயல்லாம் பார்த்தான். ப றகு
யாக்ேகாபு புத்துணர்வு ெபற்று மிக்க
சந்ேதாஷமைடந்தான். ௨௮ “இப்ேபாது
உங்கைள நம்புக ேறன், என் மகன்
ேயாேசப்பு இன்னும் உய ேராடு இருக்க றான்.
மரிப்பதற்கு முன்னால் அவைனப் பார்க்கப்
ேபாேவன்” என்றுஇஸ்ரேவல்கூறனான்.

௪௬
ேதவன் இஸ்ரேவலுக்கு வாக்குறுத

தருதல்
௧ எனேவ, இஸ்ரேவல் எக ப்துக்குப்

பயணம் ெதாடங்கனான். அவன் முதலில்
ெபெயர் ெசபாவுக்குப் ேபானான். அவன்
அங்ேக தன் தகப்பனாகய ஈசாக்கன்
ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டு, பலிகளும்
ெசலுத்தனான். ௨ இரவல் ேதவன்
கனவல் இஸ்ரேவலிடம் ேபசனார். ேதவன்,
“யாக்ேகாேப,யாக்ேகாேப” என்றுகூப்ப ட்டார்.

“நான் இங்ேக இருக்க ேறன்” என்றான்
இஸ்ரேவல்.
௩ அப்ெபாழுது அவர், “நான் ேதவன், உன்

தந்ைதக்கும் ேதவன். எக ப்த ற்குப் ேபாகப்
பயப்படேவண்டாம். அங்கு உன்ைனப் ெபரிய
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இனமாக்குேவன். ௪ உன்ேனாடு நானும்
எக ப்துக்கு வருேவன். மீண்டும் உன்ைன
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய வரவைழப்ேபன்.
நீ எக ப்த ேலேய மரணமைடவாய். ஆனால்
ேயாேசப்பு உன்ேனாடு இருப்பான். நீ
மரிக்கும்ேபாது அவன் தன் ைகயாேலேய
உன்கண்கைளமூடுவான்” என்றார்.
இஸ்ரேவல்எக ப்துக்குப் ேபாக றான்
௫ ப றகு, யாக்ேகாபு ெபயர்ெசபாைவ

வ ட்டு எக ப்துக்குப் பயணம்
ெசய்தான். அவனது பள்ைளகளும்,
பள்ைளகளின் பள்ைளகளும், அவர்களின்
மைனவமார்களும் எக ப்துக்கு வந்து
ேசர்ந்தார்கள். அவர்கள் பார்ேவான் மன்னன்
அனுப்பய வண்டியல் பயணம் ெசய்தனர்.
௬ தங்கள் ஆடு மாடுகைளயும் கானான்
பகுதயல் சம்பாத த்த ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு எக ப்துக்குப் ேபானார்கள்.
எனேவ இஸ்ரேவல் தன் குடும்பத்ேதாடும்
தன் எல்லாப் பள்ைளகேளாடும் எக ப்த ற்குச்
ெசன்றான். ௭ அவர்கேளாடு அவனது
பள்ைளகளும் ேபரன்களும், ேபத்த களும்,
இருந்தனர். ெமாத்த குடும்பமும் அவேனாடு
எக ப்ைதஅைடந்தது.
யாக்ேகாபன்குடும்பம்
௮ எக ப்துக்கு இஸ்ரேவேலாடு ெசன்ற

அவனது மகன்களின் ெபயர்களும்
குடும்பத்தன்ெபயர்களும்பன்வருமாறு:
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ரூபன்முதல்மகன். ௯ரூபனுக்குஆேனாக்கு,
பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ ஆகய மகன்கள்
இருந்தனர்.

௧௦ச மிேயானுக்குஎமுேவல்,யாமின்,ஓகாத்,
யாகீன்,ெசாகார்,கானானியெபண்ணின்
மகனான சவுல் ஆகய பள்ைளகள்
இருந்தனர்.

௧௧ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி ஆக ேயார்
ேலவயன்பள்ைளகள்.

௧௨ ஏர், ஓனான், ேசலா, பாேரஸ், ேசரா
ஆக ேயார் யூதாவன் பள்ைளகள்.
(ஏர் மற்றும் ஓனான் கானானில்
இருக்கும்ேபாேத மரணமைடந்தனர்)
எஸ்ேரான்,ஆமூல்இருவரும்பாேரசுைடய
குமாரர்.

௧௩ ேதாலா, பூவா, ேயாபு, ச ம்ேரான்
என்பவர்கள்இசக்காரின் பள்ைளகள்.

௧௪ ெசேரத், ஏேலான், யக்ேலல் ஆக ேயார்
ெசபுேலானுைடயபள்ைளகள்.

௧௫ யாக்ேகாபுக்கும் ேலயாளுக்கும் ப றந்த
பள்ைளகள் ரூபன், ச மிேயான், ேலவ ,
யூதா, இசக்கார், ெசபுேலான் ஆக ேயார்.
அவள் இக்குழந்ைதகைள பதான் ஆராமில்
ெபற்றாள். அவளுக்கு தீனாள் என்ற மகளும்
உண்டு. ெமாத்தம் 33 ேபர்கள்இருந்தனர்.

௧௬ காத்துக்கு ச ப ேயான், அக , சூனி,
எஸ்ேபான், ஏரி, அேராத , அேரலி எனும்
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பள்ைளகள்இருந்தனர்.
௧௭ ஆேசருக்கு, இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வ ,
ெபரீயா எனும் பள்ைளகள் இருந்தனர்.
இவர்களுக்கு ெசராக்கு எனும் சேகாதரி
இருந்தாள். ெபரீயாவுக்கு ஏேபர்,
மல்க ேயல்என்றபள்ைளகள்இருந்தனர்.

௧௮ இவர்கள் அைனவரும் யாக்ேகாபன்
மைனவயான ேலயாளின் ேவைலக்காரப்
ெபண்சல்பாவுக்குப் ப றந்தவர்கள். அவர்கள்
ெமாத்தம் 16 ேபர்.
௧௯ யாக்ேகாபன் மைனவயான
ராேகலுக்கு இரண்டு பள்ைளகள்,
ேயாேசப்பும் ெபன்ய மீனும். ெபன்யமீன்
யாக்ேகாேபாடு இருந்தான். ேயாேசப்பு
ஏற்ெகனேவஎக ப்தல்இருந்தான்.

௨௦ எக ப்தல் ேயாேசப்புக்கு இரண்டு
மகன்கள். அவர்கள் மனாேசயும்
எப்ப ராயீமும். அவன் மைனவ
ஆஸ்நாத், ஓன் நகரத்து ஆசாரியனாகய
ேபாத்த ப்ப ராவன்மகள்.

௨௧ ெபன்யமீனுக்கு ேபலா, ெபேகர்,
அஸ்ேபல், ேகரா, நாகமான், ஏக ,
ேராஷ், முப்ப ம், உப்ப ம், ஆர்து என்னும்
பள்ைளகள்.

௨௨ இவர்கள் அைனவரும் யாக்ேகாப ற்கு
ராேகல்மூலம்வந்தவர்கள். ெமாத்தம் 14 ேபர்.
௨௩தாணின்மகன்உசீம்.
௨௪ நப்தலியன் மகன்களான யாத்ச ேயல்,
கூனி, எத்ேசர், ச ல்ேலம்என்பவர்கள்.



ஆதயாகமம்௪௬:௨௫ ccxxxvi ஆதயாகமம்௪௬:௩௦

௨௫இவர்கள் யாக்ேகாப ற்கும் பல்காளுக்கும்
ப றந்தவர்கள். (பல்காள் ராேகலின்
ேவைலக்காரி.) ெமாத்தம் ஏழுேபர்.

௨௬ஆக ெமாத்தம் யாக்ேகாபு குடும்பத்தன்
ேநர் சந்ததயார் 66 ேபர் இருந்தனர். இவர்கள்
அைனவரும் எக ப்துக்குச் ெசன்றார்கள்.
இதல் யாக்ேகாபு மருமகள்கள் ெபயர்
ேசர்க்கப்படவல்ைல. ௨௭ ேயாேசப்புக்கும்
இரண்டுபள்ைளகள்.அவர்கள்எக ப்த ேலேய
ப றந்தவர்கள். எனேவ ஒட்டுெமாத்தமாக 70
ேபர் யாக்ேகாபுகுடும்பத்தல்இருந்தனர்.

இஸ்ரேவல்எக ப்துவந்தைடதல்
௨௮ முதலில் யாக்ேகாபு யூதாைவ

ேயாேசப்ேபாடு ேபச அனுப்பனான்.
யூதா ேயாேசப்ப டம் ேபாய் அவைனக்
ேகாேசனில் பார்த்தான். ப றகு யாக்ேகாபும்
மற்றவர்களும் அவேனாடு ேபானார்கள்.
௨௯ ேயாேசப்பு தன் தந்ைத வருவைத
அற ந்து தன் ேதைரத் தயார் ெசய்து அவைர
எத ர்ெகாண்டைழக்கப் ேபானான். அவன்
தன் தந்ைதையப் பார்த்ததும் ஓடிப்ேபாய்
மார்ேபாடு கட்டிப்ப டித்துக்ெகாண்டு நீண்ட
ேநரம்அழுதான்.
௩௦ இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ப டம், “இப்ேபாது

நான் சமாதானமாக மரிப்ேபன். உன்
முகத்ைதப் பார்த்துவ ட்ேடன். இன்னும் நீ
உய ேராடுஇருக்க றாேய” என்றான்.
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௩௧ ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களிடமும்
அவர்களின் குடும்பத்தனரிடமும், “நான்
இப்ேபாது ேபாய் பார்ேவான் மன்னரிடம்
நீங்கள் இங்ேக இருப்பைதப்பற்ற க்
கூறுேவன். அவரிடம், ‘என்
சேகாதரர்களும் அவர்களது குடும்பமும்
கானான் நாட்ைட வ ட்டு என்னிடம்
வந்தருக்க றார்கள். ௩௨ அவர்கள் ேமய்ப்பர்
குடும்பத்தனர். அவர்கள் எப்ேபாதும்
ஆடு மாடுகள் ைவத்தருப்பார்கள்.
அவர்கள் ஆடு மாடுகைளயும்
அவர்களுக்குரிய அைனத்ைதயும்
ெகாண்டு வந்தருக்க றார்கள்’ என்ேபன்.
௩௩ அவர் உங்கைள அைழத்து ‘நீங்கள்
என்ன ேவைல ெசய்க றீர்கள்?’ என்று
ேகட்டால், ௩௪ அவரிடம் நீங்கள் ‘நாங்கள்
ேமய்ப்பர்கள், எங்கள் வாழ்க்ைக முழுவதும்
ேமய்ப்பது தான் எங்கள் ெதாழில். எங்கள்
முற்ப தாக்களும் ேமய்ப்பர்கள்தான்’ என்று
ெசால்லுங்கள். ப றகு பார்ேவான் மன்னன்
உங்கைள ேகாேசன் பகுதயல் வாழ
அனுமத ப்பார். எக ப்தயர்கள் ேமய்ப்பர்கைள
வரும்பமாட்டார்கள். எனேவ நீங்கள்
இங்ேக ேகாேசனில் இருப்பதுதான் நல்லது”
என்றான்.

௪௭

இஸ்ரேவல்ேகாேசனில்குடிேயறுதல்
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௧ ேயாேசப்பு பார்ேவானிடம் ெசன்று, “எனது
தந்ைதயும் சேகாதரர்களும் அவர்களின்
குடும்பமும் வந்துள்ளது. அவர்கள் தங்கள்
மிருகங்கைளயும், ெபாருட்கைளயும்
ெகாண்டுவந்துள்ளனர். அவர்கள் இப்ேபாது
ேகாேசன் பகுதயல் உள்ளனர்” என்றான்.
௨ ேயாேசப்பு தம் சேகாதரர்களில் ஐந்து
ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்து அைழத்துச் ெசன்று
பார்ேவான்முன்நறுத்தனான்.
௩ பார்ேவான் அவர்களிடம், “நீங்கள் என்ன

ேவைலெசய்க றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அவர்கள், “ஐயா, நாங்கள் ேமய்ப்பர்கள்.

எங்கள் முற்ப தாக்களும் ேமய்ப்பர்கள்”
என்றனர். ௪ேமலும், “கானான்நாட்டில்பஞ்சம்
அத கம். எங்கள் மிருகங்களுக்கு அங்ேக புல்
மிகுந்த வயல் எதுவுேம இல்ைல. எனேவ,
இங்ேக வாழ்வதற்காக வந்துள்ேளாம்.
ேகாேசனில் வாழ அனுமதக்குமாறு
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம்” என்றனர்.
௫ பார்ேவான் ேயாேசப்ப டம், “உனது

தந்ைதயும் சேகாதரர்களும் உன்னிடம்
வந்தருக்க றார்கள். ௬ எனேவ, நீ
எந்த இடத்ைத ேவண்டுமானாலும்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளலாம். அவர்களுக்கு
நல்ல நலத்ைதக் ெகாடு. அவர்கள்
ேவண்டுமானால் ேகாேசனிேலேய வாழட்டும்.
அவர்கள் தறைமயுள்ள ேமய்ப்பர்கள்
என்றால் எனது ஆடுமாடுகைளயும்
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பார்த்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றான்.
௭ ேயாேசப்பு தன் தந்ைதையப்

பார்ேவாைனப் பார்ப்பதற்காக அைழத்தான்.
யாக்ேகாபு பார்ேவாைனஆசீர்வத த்தான்.
௮ பார்ேவான் அவனிடம், “உங்களுக்கு

எத்தைனவயதாக றது?” என்றுேகட்டான்.
௯ “ஏராளமான துன்பங்கேளாடு மிகக்

குறுகய காலேம வாழ்ந்தருக்க ேறன். என்
வயது 130 ஆண்டுகேள. எனது தந்ைதயும்
அவருைடய முற்ப தாக்களும் என்ைனவட
அத கக் காலம் வாழ்தருக்க றார்கள்”
என்றான்.
௧௦ யாக்ேகாபு பார்ேவாைன வாழ்த்த ,

அங்கருந்துபுறப்பட்டுச்ெசன்றான்.
௧௧ பார்ேவான் ெசான்னதுேபாலேவ

ேயாேசப்பு தந்ைதக்கும் சேகாதரர்களுக்கும்
நல்ல நலத்ைத ேகாேசனில் ெகாடுத்தான்.
இது எக ப்த ேலேய ச றந்த இடம்.
இது ராமேசஸ் நகரத்துக்கு அருகல்
உள்ளது. ௧௨ ேயாேசப்பு தன் தந்ைதக்கும்
சேகாதரர்களுக்கும் குடும்பத்துக்கும்
ேவண்டிய உணவுப் ெபாருட்கைளயும்
ெகாடுத்தான்.

ேயாேசப்பு பார்ேவானுக்காக நலம்
வாங்குதல்
௧௩ பஞ்சம் மிகவும் ேமாசமாக யது. பூமியல்

எங்கும்உணவுஇல்ைல. எக ப்தும்கானானும்
இக்காலத்தல் மிகவும் ேமாசமாக யது.
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௧௪ ஜனங்கள் நைறய தானியங்கைள
வைலக்கு வாங்கனார்கள். ேயாேசப்பு
அச்ெசல்வத்ைதச் ேசர்த்து ைவத்து
பார்ேவானின் வீட்டிற்குக் ெகாண்டு
வந்தான். ௧௫ெகாஞ்ச காலத்தல் எக ப்தலும்
கானானிலும் உள்ள ஜனங்களிடம் தானியம்
வாங்கப் பணம் இல்ைல. தம்மிடம்
இருந்த பணத்ைத ஏற்ெகனேவ தானியம்
வாங்குவதல் ெசலவழித்தருந்தார்கள்.
எனேவ அவர்கள் ேயாேசப்ப டம் ெசன்று,
“தயவு ெசய்து தானியம் ெகாடுங்கள். எங்கள்
பணம் தீர்ந்துவ ட்டது. நாங்கள் உணவு
உண்ணாவட்டால் உங்கள் முன்னாேலேய
மரித்துவடுேவாம்” என்றுேவண்டினார்கள்.
௧௬ ஆனால் ேயாேசப்ேபா, “உங்கள் ஆடு

மாடுகைளக்ெகாடுங்கள்உணவுதருக ேறன்”
என்றான். ௧௭ எனேவ ஜனங்கள் தங்கள்
ஆடு மாடுகைளயும் குதைரகைளயும் மற்ற
மிருகங்கைளயும் உணவுக்காக வற்றனர்.
ேயாேசப்பு அவற்ைற வாங்க க்ெகாண்டு
உணைவக்ெகாடுத்தான்.
௧௮ ஆனால் அடுத்த ஆண்டு அவர்களிடம்

வற்க மிருகங்களும் இல்ைல. எனேவ,
ேயாேசப்ப டம் ஜனங்கள் ேபாய், “எங்களிடம்
உணவு வாங்கப் பணம் இல்ைல. எங்களது
மிருகங்கேளா உங்களிடம் உள்ளது.
எங்களிடம் எதுவும் இல்ைல. எங்கள்
சரீரமும், நலங்களும் மட்டுேம உள்ளது.
௧௯ நீங்கள் பார்க்கும்ேபாேத நாங்கள்
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மரித்துவடுேவாம். ஆனால் நீங்கள் உணவு
ெகாடுத்தால் பார்ேவான் மன்னருக்கு எங்கள்
நலங்கைளக் ெகாடுப்ேபாம். நாங்கள்
அவரது அடிைமகளாக இருப்ேபாம். வைத
ெகாடுங்கள்வைதக்க ேறாம். ப றகு நாங்கள்
மரிக்காமல் உய ர் வாழ்ேவாம். நலத்தல்
மீண்டும்உணவுவைளயும்” என்றனர்.
௨௦ எனேவ, ேயாேசப்பு எக ப்தல் உள்ள

எல்லா நலங்கைளயும் பார்ேவானுக்காக
வாங்கவ ட்டான். அைனவரும் தங்கள்
நலங்கைள ேயாேசப்ப டம் வற்றுவ ட்டார்கள்,
அவர்கள் பசயாய் இருந்ததால் இவ்வாறு
ெசய்தார்கள். ௨௧ எக ப்த ேல, எல்ேலாரும்
பார்ேவான் மன்னனின் அடிைமகள்
ஆனார்கள். ௨௨ ஆசாரியர்களுக்கு உரிய
நலத்ைதமட்டுேமேயாேசப்புவாங்கவல்ைல.
அவர்களின் உணவுக்கு ஆசாரியர்கள்
தங்கள் நலத்ைத வற்கேவண்டிய ேதைவ
ஏற்படவல்ைல. ஏெனனில் மன்னன்
ேதைவயானவற்ைறச் சம்பளமாகக்
ெகாடுத்துவந்தான். அைதேயஉணவுவாங்க
ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
௨௩ ேயாேசப்பு ஜனங்களிடம், “இப்ேபாது

நான் உங்கள் நலத்ைதயும் உங்கைளயும்
பார்ேவானுக்காக வாங்கவ ட்ேடன்.
எனேவ வைத ெகாடுக்க ேறன். நீங்கள்
அந்நலங்களில் பய ர் ெசய்யுங்கள்.
௨௪ அறுவைடக் காலத்தல், நீங்கள் ஐந்தல்
ஒரு பாகம் எங்களுக்குக் ெகாடுக்க
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ேவண்டும். ஐந்தல் நான்கு பாகம்
நீங்கள் ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். அதல்
வைத ைவத்தருந்து அடுத்த ஆண்டுக்குப்
பயன்படுத்தலாம். இப்ேபாது உங்கள்
குழந்ைதகளுக்கும் குடும்பத்துக்கும் உணவு
ெகாடுக்கலாம்” என்றான்.
௨௫ ஜனங்கேளா, “எங்கள் உயைரக்

காப்பாற்றனீர்கள். நாங்கள் பார்ேவானுக்கு
அடிைமயாக இருப்பதல் மக ழ்க ேறாம்”
என்றனர்.
௨௬ எனேவ, ேயாேசப்பு அப்ேபாது ஒரு

சட்டத்ைத இயற்றனான். அது இன்றும்
உள்ளது. அதன்படி நல வருவாயல் ஐந்தல்
ஒரு பாகமானது பார்ேவானுக்குரியது.
பார்ேவானுக்கு எல்லா நலமும் ெசாந்தமாக
இருக்கும். ஆசாரியர்களின் நலம் மட்டுேம,
பார்ேவானுக்குச்ெசாந்தமாகவல்ைல.

“தன் மரணம் பற்ற யாக்ேகாபன்
அறவப்பு”
௨௭ இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) எக ப்தல்

ேகாேசன் பகுதயல் வாழ்ந்தான். அவனது
குடும்பம் வளர்ந்து மிகப் ெபரியதாக
அப்பகுதயல்நன்றாகவாழ்ந்தனர்.
௨௮ யாக்ேகாபு எக ப்தல் 17 ஆண்டுகள்

வாழ்ந்தான். எனேவ அவனுக்கு 147
வயது ஆனது. ௨௯ தான் வைரவல்
மரித்துப் ேபாேவன் என்று இஸ்ரேவலுக்குத்
(யாக்ேகாபு) ெதரிந்தது. அவன் ேயாேசப்ைப
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அைழத்துஅவனிடம்: “நீ என்ைனேநச த்தால்,
உன் ைகைய என் ெதாைடயன் கீழ் ைவத்து
ஒருவாக்குறுதையச்ெசய். நான்ெசால்வைத
நீ ெசய்யேவண்டும். எனக்கு உண்ைமயாக
இருக்கேவண்டும். நான் மரித்தால் என்ைன
எக ப்தல் அடக்கம் ெசய்யேவண்டாம்.
௩௦ எனது முற்ப தாக்கைள அடக்கம் ெசய்த
இடத்த ேலேய என்ைனயும் அடக்கம்
ெசய்துவடு. இங்கருந்து ெகாண்டுேபாய்
நமது குடும்பக் கல்லைறயல் என்ைன
அடக்கம்ெசய்” என்றான்.
ேயாேசப்பு, “நீர் ெசான்னபடிேய நான்

ெசய்ேவன் என்று வாக்குறுத ெசய்க ேறன்”
என்றான்.
௩௧ ப றகு யாக்ேகாபு, “எனக்கு வாக்கு

ெகாடு” என்று ேகட்டான். ேயாேசப்பும்
அவ்வாேற வாக்குறுத அளித்தான். பன்
இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) படுக்ைகயல் தன்
தைலையச் சாய்த்தான்.

௪௮
மனாேசையயும் எப்ப ராயீைமயும்

ஆசீர்வத த்தல்
௧ ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப் ப றகு,

ேயாேசப்பு தன் தந்ைத உடல் நலம்
குன்ற இருப்பைத அற ந்தான். ஆகேவ
அவன் மனாேச மற்றும் எப்ப ராயீம் எனும்
தன் இரண்டு மகன்கைளயும் அவனிடம்
அைழத்து ெசன்றான். ௨ ேயாேசப்பு
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ேபாய்ச் ேசர்ந்தேபாது ஒருவர், “உங்கள்
மகன் ேயாேசப்பு உங்கைளப் பார்க்க
வந்தருக்க றார்” என்று யாக்ேகாப டம்
ெசான்னார். அவன் பலவீனமானவராக
இருப்பனும் கஷ்டப்பட்டு எழுந்து உட்கார
முயன்றான்.
௩ அவன் ேயாேசப்ப டம், “சர்வ

வல்லைமயுள்ள ேதவன் கானான்
நாட்டிலுள்ள லூஸ் என்னுமிடத்தல்
என் முன் ேதான்ற அங்ேக என்ைன
ஆசீர்வத த்தார். ௪ ேதவன் என்னிடம்,
‘உன்ைனப் ெபரிய குடும்பமாக ெசய்ேவன்.
நைறய குழந்ைதகைளத் தருேவன். நீங்கள்
ெபரிய இனமாக வருவீர்கள். உன் குடும்பம்
இந்த நலத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்’
என்றார். ௫ இப்ேபாது உனக்கு இரண்டு
மகன்கள் இருக்கறார்கள். நான் வருவதற்கு
முன்னேர அவர்கள் இந்த எக ப்து நாட்டில்
ப றந்தருக்க றார்கள்.உன்பள்ைளகள்எனது
ெசாந்தப் பள்ைளகைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் எனக்கு ச மிேயாைனயும்
ரூபைனயும் ேபான்றவர்கள். ௬ எனேவ இந்த
இருவரும் என் பள்ைளகள். எனக்குரிய
அைனத்ைதயும் இவர்களுக்குப் பங்க ட்டுத்
தருக ேறன். ஆனால் உனக்கு ேவறு
குழந்ைதகள் ப றந்தால் அவர்கள் உன்
பள்ைளகள். ஆனால்அவர்கள் மனாேசக்கும்
எப்ப ராயீமுக்கும் பள்ைளகள் ேபால்
இருப்பார்கள். எனேவ, வருங்காலத்தல்
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இவர்களுக்குரியவற்ைற அவர்களும்
பங்க ட்டுக்ெகாள்வார்கள். ௭ பதான்
அராமிலிருந்து வரும்ேபாது ராேகல்
மரித்துப்ேபானாள். அது என்ைன மிகவும்
வருத்தத்த ற்குள்ளாக்கயது. அவள்
கானான் நாட்டிேலேய மரித்தாள். நாங்கள்
எப்ப ராத்தாைவ ேநாக்க வந்ேதாம்.
சாைலேயாரத்தல் அவைள அடக்கம்
ெசய்ேதாம்” என்றான். (எப்ப ராத்தா என்பது
ெபத்லேகைமக்குற க்கும்.)
௮ பன் இஸ்ரேவல் ேயாேசப்பன்

பள்ைளகைளப் பார்த்து, “இவர்கள் யார்?”
என்றுேகட்டார்.
௯ ேயாேசப்பு தந்ைதய டம், “இவர்கள் என்

பள்ைளகள், எனக்குத் ேதவன் ெகாடுத்த
மகன்கள்” என்றான்.
இஸ்ரேவல் அவனிடம், “என்னிடம்

அவர்கைள அைழத்து வா, நான் அவர்கைள
ஆசீர்வத க்க ேறன்” என்றான்.
௧௦இஸ்ரேவலுக்குவயதானதால்கண்களும்

சரியாகத் ெதரியவல்ைல. எனேவ,
ேயாேசப்பு தன் மகன்கைள மிக அருகல்
அைழத்து வந்தான். இஸ்ரேவல் அவர்கைள
முத்தமிட்டு அைணத்துெகாண்டான்.
௧௧ ப றகு அவன் ேயாேசப்ப டம், “நான்
உனது முகத்ைத மீண்டும் பார்ப்ேபன்
என்று நைனக்கவல்ைல. ஆனால் ேதவன்
உன்ைனயும் உன் பள்ைளகைளயும்
பார்க்கும்படிெசய்துவ ட்டார்” என்றான்.
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௧௨ ப றகு ேயாேசப்பு தன் மகன்கைள
இஸ்ரேவலின் மடியல் இருந்து
இறக்கவ ட்டான். அவர்கள் அவைரக்
குனிந்து வணங்கனார்கள். ௧௩ ேயாேசப்பு
எப்ப ராயீைம தனது வலது பக்கத்தலும்
மனாேசைய தனது இடது பக்கத்தலும்
அமர ைவத்தான். ௧௪ ஆனால் இஸ்ரேவல்
தனது ைககைளக் குறுக்காக ைவத்து
வலது ைகைய இைளயவன் மீதும்
இடது ைகைய மூத்தவன் மீதும் ைவத்து
ஆசீர்வாதம் ெசய்தான். மனாேசமூத்தவனாக
இருப்பனும் அவன் மீது இடது ைகைய
ைவத்து ஆசீர்வத த்தான். ௧௫ இஸ்ரேவல்
ேயாேசப்ைபயும்ஆசீர்வத த்தான். அவன்,

“என்முற்ப தாக்களானஆப ரகாமும்ஈசாக்கும்
நம் ேதவைனவழிபட்டனர்.

அேத ேதவன் என் வாழ்க்ைக முழுவதும்
என்ைனவழி நடத்தனார்.

௧௬ எனது அைனத்து துன்பங்களிலும்
என்ைனக் காப்பாற்றும் ேதவதூதனாக
இருந்தார்.

இந்தப் பள்ைளகைள ஆசீர்வத க்கும்படி
அந்த ேதவைனேவண்டுக ேறன்.

இப்ேபாதுஇவர்கள்எனதுெபயைரயும்,எனது
முற்ப தாக்களான ஆப ரகாம் மற்றும்
ஈசாக்கன்ெபயைரயும்ெபறுவார்கள்.

இவர்கள் வளர்ந்து மகத்தான
குடும்பமாகவும், ேதசமாகவும்
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இப்பூமியல் வளங்கேவண்டும் என்று
ப ரார்த்த க்க ேறன்” என்றான்.

௧௭ ேயாேசப்பு தன் தந்ைத வலது
ைகைய எப்ப ராயீம் மீது ைவத்தருப்பைதப்
பார்த்தான். இது ேயாேசப்புக்கு மக ழ்ச்ச
தரவல்ைல. ேயாேசப்பு தன் தந்ைதயன்
வலது ைகைய எப்ப ராயீம் தைலயலிருந்து
எடுத்து மனாேசயன் தைலயல் ைவக்க
வரும்பனான். ௧௮அவன் தன் தந்ைதய டம்,
“உமது வலது ைகையத் தவறாக
ைவத்தருக்க றீர், மனாேசதான் முதல் மகன்”
என்றான்.
௧௯ ஆனால் யாக்ேகாேபா, “எனக்குத்

ெதரியும் மகேன! மனாேசதான் மூத்தவன்,
அவன் ெபரியவன் ஆவான். அவனும்
ஏராளமான ஜனங்களின் தந்ைதயாவான்.
ஆனால் இைளயவேன மூத்தவைனவட
ெபரியவனாவான். அவனதுகுடும்பமும்மிகப்
ெபரியதாகஇருக்கும்” என்றான்.
௨௦ இவ்வதமாக இஸ்ரேவல் அன்று

அவர்கைளஆசீர்வத த்தான்.

“இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் உங்கள் ெபயைரப்
பயன்படுத்த

மற்றவைரவாழ்த்துவார்கள்.
அவர்கள், ‘எப்ப ராயீமும்மனாேசயும்ேபால

ேதவன் உங்கைள வாழ ைவக்கட்டும்
என்பார்கள்’ ” என்றான்.
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இவ்வாறு இஸ்ரேவல் எப்பீராயைம
மனாேசையவ டப்ெபரியவனாக்கனான்.
௨௧ ப றகு இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ப டம்,

“பார், நான் மரிப்பதற்குரிய காலம்
ெநருங்கவ ட்டது. ஆனாலும் ேதவன்
உன்ேனாடு இருக்கறார். அவர் உன்ைன
உன் முற்ப தாக்களின் பூமிக்கு வழி
நடத்த ச் ெசல்வார். ௨௨ நான் உன்
சேகாதரர்களுக்குக் ெகாடுக்காத சலவற்ைற
உனக்குக் ெகாடுத்தருக்க ேறன். எேமாரிய
ஜனங்களிடம் இருந்து நான் ெவன்ற
மைலைய உனக்குக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
நான் என் பட்டயத்ைதயும், வல்ைலயும்
பயன்படுத்த அைத நான் ெவன்ேறன்”
என்றான்.

௪௯
யாக்ேகாபு தன்மகன்கைளஆசீர்வத த்தல்
௧ பன்பு யாக்ேகாபு தன் அைனத்து

பள்ைளகைளயும் அைழத்து, “பள்ைளகேள!
என்னிடம் வாருங்கள். எத ர்காலத்தல் என்ன
நடக்கும்என்றுெசால்க ேறன்.

௨ “ேசர்ந்து வாருங்கள், கவனியுங்கள்.
யாக்ேகாபன்பள்ைளகேள.

இஸ்ரேவலாகய உங்கள் தந்ைத
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.

ரூபன்
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௩ “ரூபேன! என் முதல் மகேன! நீ எனக்கு
முதல்பள்ைள.

எனது மனித சக்தயன் முதல்
அைடயாளம்நீேய.

நீேயவல்லைமயும்
மரியாைதயும் உள்ள மகனாக
வளங்கயருக்கலாம்.

௪ ஆனால் உனது உணர்ச்ச கைள
ெவள்ளம்ேபால உன்னால்
கட்டுப்படுத்தமுடியாததாகஇருக்க றது.

எனேவ நீ மரியாைதக்குரியவனாக
இருக்கமாட்டாய்.

நீ உன் தந்ைதயன் படுக்ைகயல் அவர்
மைனவகளுள் ஒருத்த ேயாடு
படுத்தவன்.

நீ எனது படுக்ைகக்ேக அவமானம் ேதடித்
தந்தவன்.

ச மிேயானும்ேலவயும்
௫ “ச மிேயானும்ேலவயும் சேகாதரர்கள்.

அவர்கள் வாள்களால் சண்ைடயடுவைத
வரும்புவார்கள்.

௬ இரகசயமாகப் பாவம் ெசய்யத்
த ட்டமிடுவார்கள்.

அவர்களின் த ட்டங்களில் என் ஆத்துமா
பங்குெகாள்ளவரும்பவல்ைல.

அவர்களின் இரகச யக் கூட்டங்கைள
நான் ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
ேகாபமாக இருக்கும்ேபாது
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மனிதர்கைளக் ெகால்லுகறார்கள்,
மிருகங்கைள ேவடிக்ைகக்காகேவ
துன்புறுத்துகறார்கள்.

௭அவர்களின் ேகாபேமஒருசாபம்.
அது வலிைமயானது. அவர்கள்
ைபத்தயமாகும்ேபாதுெகாடூரமானவர்களாக றார்கள்.

யாக்ேகாபன் பூமிய ேல அவர்கள் ெசாந்த
பூமிையப்ெபறமாட்டார்கள்.

அவர்கள் இஸ்ரேவல் முழுவதும் பரவ
வாழ்வார்கள்.

யூதா
௮ “உன்ைன உன் சேகாதரர்கள்

ேபாற்றுவார்கள்.
நீஉன்பைகவர்கைளெவல்வாய்.
உன் சேகாதரர்கள் உனக்கு
அடிபணிவார்கள்.

௯யூதாஒருசங்கத்ைதப் ேபான்றவன்.
என் மகேன, தான் ெகான்ற மிருகத்தன்
ேமல் ந ற்கும் ஒரு சங்கத்ைத
ேபான்றவன்நீ.

நீஓய்ெவடுக்கும்ேபாதுஉன்ைனஎவரும்
ெதாந்தரவுெசய்யமுடியாது.

௧௦யூதாவன்குடும்பத்தல்வருபவர்கள்அரசர்
ஆவார்கள்.

சமாதான கர்த்தர் வரும்வைர உன்ைன
வட்டுெசங்ேகால்நீங்குவதல்ைல.

ஏராளமான ஜனங்கள் அவனுக்கு
அடிபணிந்து ேசைவெசய்வார்கள்.
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௧௧ அவன் தன் கழுைதையத் த ராட்ைசக்
ெகாடியல்கட்டிைவப்பான்.

அவன் தன் இைளய கழுைதைய ச றந்த
த ராட்ைடக்ெகாடியல்கட்டிைவப்பான்.

அவன் சறந்த த ராட்ைசரசத்ைத
ஆைடெவளுக்கப் பயன்படுத்துவான்.

௧௨ அவன் கண்கள் த ராட்ைசரசத்தனால்
சவப்பாகும்.

அவன்பற்கள்பாலால்ெவளுக்கும்.
ெசபுேலான்

௧௩ “இவன்கடற்கைரயல்வச ப்பான்.
அவனது துைறமுகம் கப்பல்களுக்கு
ஏற்றதாகஇருக்கும்.

அவனதுஎல்ைலசீேதான்வைரஇருக்கும்.
இசக்கார்

௧௪ “இசக்கார் ஒரு கழுைதையப்ேபால
கடினமாகஉைழப்பான்.

இரண்டு ெபாதயன் நடுேவ
படுத்தருப்பவைனப்ேபான்றவன்.

௧௫ தன் ஓய்வ டத்ைத நன்றாக இருக்கும்படி
பார்த்துக்ெகாள்வான்.

தன் பூமிைய ெசழிப்பாக
ைவத்துக்ெகாள்வான்.

அடிைமையப்ேபால
ேவைலெசய்ய சம்மத ப்பான்.
தாண்

௧௬ “தாண் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தல்
ஒருவனாக
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தன் ெசாந்த ஜனங்கைளேய
நயாயம்தீர்ப்பான்.

௧௭ இவன் சாைலேயாரத்தல் அைலயும்
பாம்ைபப் ேபான்றவன்.

இவன் பாைதய ேலபடுத்தருக்கும்
பாம்ைபப் ேபான்றுபயங்கரமானவன்.

இப்பாம்பு ஒரு குதைரயன் காைல
கடிக்க றது,

சவாரி ெசய்தவன்கீேழவழுகறான்.

௧௮ “கர்த்தாேவ நான் உமது இரட்ச ப்புக்காகக்
காத்தருக்க ேறன்.

காத்
௧௯ “ஒரு ெகாள்ைளக் கூட்டம் காத்ைதத்

தாக்கும்.
ஆனால் அவர்கைள அவன்
துரத்தவடுவான்.

ஆேசர்
௨௦ “இவனதுநலம்அதகமாகவைளயும்.

ஒரு அரசனுக்கு ேவண்டிய உணவு
ெபாருட்கைளத்தருவான்.

நப்தலி
௨௧ “இவன் சுதந்த ரமாக ஓடுகற மாைனப்

ேபான்றவன்.
அவன் வார்த்ைதகள் குழந்ைதகைளப்
ேபான்றுஅழகானைவகள்.”

ேயாேசப்பு
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௨௨ “இவன்ெவற்ற ெபற்றவன்.
இவன் பழத்தால் மூடப்பட்ட
த ராட்ைசக்ெகாடிையப் ேபான்றவன்.

நீரூற்றுக்கருகலும் ேவலிக்குள்ளும்
இருக்கறெகாடிையப் ேபான்றவன்.

௨௩பலர்அவனுக்குஎத ராகப்ேபாரிடுவார்கள்.
வல்வீரர்கேளஅவன்பைகவர்.

௨௪ஆனால்அவன்பலம்வாய்ந்தவல்லாலும்
தறைமயானைககளாலும்சண்ைடயல்
ெவன்றான்.

அவன் யாக்ேகாபன் வல்லவரும்,
ேமய்ப்பரும், இஸ்ரேவலின் பாைறயும்
ஆனவரிடமிருந்தும் உன் பதாவன்
ேதவனிடமிருந்தும்வலிைமெபற்றான்.

௨௫ேதவன்உன்ைனஆசீர்வத க்க றார்.
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்

வானத்தலிருந்தும், கீேழ
ஆழத்தலிருந்தும் உன்ைன
ஆசீர்வத க்கட்டும்.

ஸ்தனங்களுக்கும், கர்ப்பங்களுக்குமுரிய
ஆச கைளஅவர்உனக்குவழங்கட்டும்.

௨௬ எனது ெபற்ேறார்களுக்கு எவ்வளேவா
நன்னைமகள் ஏற்பட்டன எனினும்
எனது ஆசீர்வாதங்கள் அவற்ைறவ ட
ேமலானது.

உனது சேகாதரர்கள் உன்ைன
எதுவுமில்லாமல் வ ட்டுவ ட்டுப்
ேபானார்கள்.
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ஆனால், இப்ேபாது எனது
ஆசீர்வாதங்கைளெயல்லாம்மைலயன்
உயரம்ேபால்கூட்டித் தருக ேறன்.

ெபன்யமீன்
௨௭ “ெபன்யமீன்ஒருபச த்த நரி ேபான்றவன்.

காைலயல்ெகான்றுதன்பான்.
மாைலயல் மிஞ்சயைதப்
பக ர்ந்துெகாள்வான்.”

௨௮ இவர்கள் அைனவரும் இஸ்ரேவலின்
12 குடும்பத்தனர். இவ்வாறு யாக்ேகாபு
அவர்கள்ஒவ்ெவாருவருக்கும்அவரவருக்குப்
ெபாருத்தமான ஆசீர்வாதங்கைளக்
ெகாடுத்தான். ௨௯ பன் இஸ்ரேவல் ஒரு
ஆைணயட்டான். “நான் மரிக்கும்ேபாது
என் ஜனங்கேளாடு இருக்க வரும்புக ேறன்.
என் முற்ப தாக்கேளாடு நான் அடக்கம்
ெசய்யப்பட ேவண்டும். அந்தக் கல்லைற
ஏத்தயரிடம் வாங்கய எப்ெபேரானில்
உள்ளது. ௩௦அந்தக் குைக மம்ேரக்கு அருகல்
மக்ேபலா எனும் இடத்தல் வயலில் உள்ளது.
இது கானான் நாட்டில் உள்ளது. இதைன
ஆப ரகாம் எப்ேரானிடமிருந்து வைலக்கு
வாங்க கல்லைறயாக மாற்றவ ட்டார்.
௩௧ ஆப ரகாமும் அவன் மைனவ சாராளும்
அேத குைகயல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டனர்.
ஈசாக்கும் அவர் மைனவ ெரெபக்காளும்
அேத குைகயல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டனர்.
நான் என் மைனவ ேலயாைளயும் அேத
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குைகயல் அடக்கம் பண்ணிேனன்.
௩௨ அந்தக் குைக இருக்கும் நலம் ஏத்தன்
மகன்களிடமிருந்துவாங்கப்பட்டது” என்றான்.
௩௩ யாக்ேகாபு ேபச முடித்ததும் படுத்தான்.
கால்கைளக் கட்டிலின்ேமல் மடக்கயபடிேய
மரணமைடந்தான்.

௫௦
யாக்ேகாபன்இறுத ச் சடங்கு
௧ இஸ்ரேவல் மரித்ததும் ேயாேசப்பு

மிகவும் துக்கப்பட்டான். அவன் தன்
தந்ைதையக்கட்டிப்ப டித்துக்ெகாண்டுஅழுது
முத்தமிட்டான். ௨ ப றகு ேயாேசப்பு தன்
ேவைலக்காரர்களுக்கு அவனது தந்ைதயன்
உடைல அடக்கத்த ற்கு தயார் ெசய்யும்படி
ஆைணயட்டான். (அவர்கள் அைனவரும்
மருத்துவர்கள்.) அடக்கம் ெசய்வதற்கு ஏற்ற
முைறயல் அதைனத் தயார்படுத்தனர்.
எக ப்தய முைறயல் அவ்வாறு ெசய்தனர்.
௩ சரியான முைறயல் தயார் ெசய்ய 40
நாட்கள் ஆகும். அந்தபடிேய அந்த நாட்கள்
நைறேவறன. எக ப்தயர்கள்அவனுக்காக 70
நாட்கள்துக்கம்ெகாண்டாடினர்.
௪ 70 நாட்கள் ஆனதும் துக்க நாட்கள்

முடிந்தன. எனேவ ேயாேசப்பு பார்ேவான்
மன்னனின் அதகாரிகேளாடு ேபசனான்.
“இதைனப் பார்ேவான் மன்னனுக்குச்
ெசால்லுங்கள். ௫ ‘என் தந்ைத மரணத்ைத
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ெநருங்கும்ேபாது அவருக்கு நான் ஒரு
வாக்குக் ெகாடுத்ேதன். அவைரக் கானான்
நாட்டில் ஓரிடத்தல் அடக்கம் ெசய்வதாக
ஒப்புக்ெகாண்ேடன். அதுேவஅவர்வரும்பய
குைக. எனேவ, நான் ேபாய் அவைர அடக்கம்
ெசய்ய எனக்கு அனுமத ேவண்டும். பன்னர்
நான் உங்களிடம் தரும்ப வருேவன்’ ”
என்றான்.
௬பார்ேவானும், “உன்வாக்ைகக்காப்பாற்று.

ேபாய் உன் தந்ைதைய அடக்கம் ெசய்”
என்றான்.
௭ எனேவ ேயாேசப்பு அடக்கம்

ெசய்யக் களம்பனான். பார்ேவானின்
மூப்பர்களும் (தைலவர்களும்) எக ப்தலுள்ள
முதயவர்களும்ேயாேசப்ேபாடுெசன்றார்கள்.
௮ ேயாேசப்பன் குடும்பத்தனரும், அவனது
சேகாதரர்களின் குடும்பத்ததனரும்
தந்ைதயன் குடும்பத்தனரும் அவேனாடு
ெசன்றார்கள். குழந்ைதகளும் மிருகங்களும்
மட்டுேம ேகாேசன் பகுதயல் தங்கனார்கள்.
௯ அவர்கள் ெபருங்கூட்டமாகப் ேபானார்கள்.
வீரர்களும் இரதங்களிலும் குதைரகளிலும்
ஏற ப் ேபானார்கள்.
௧௦ அவர்கள் ேகாரான் ஆத்தாத் நதயன்

கீழ்க்கைரயல் உள்ள ேகாேசன் ஆத்தாத ற்கு
வந்தனர். அங்ேக இஸ்ரேவலுக்கு இறுத ச்
சடங்குகைளெயல்லாம் ெசய்தனர். இது ஏழு
நாட்கள் நடந்தது. ௧௧ கானான் நாட்டிலுள்ள
ஜனங்கெளல்லாம் இந்தச் சடங்கல்
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கலந்துெகாண்டனர். அவர்கேளா, “அந்த
எக ப்தயர்கள் ெபரிய துக்கமான சடங்ைகக்
ெகாண்டுள்ளனர்” என்றனர். இப்ேபாதுஅந்த
இடத்த ற்கு ஆேபல்மிஸ்ராயீம் என்று ெபயர்
வழங்குகறது.
௧௨ யாக்ேகாபன் மகன்கள் தந்ைத

ெசான்னபடிேய ெசய்தனர். ௧௩ அவர்கள்
அவனது உடைல கானானுக்குள்
எடுத்துச் ெசன்று மக்ேபலாவல் அடக்கம்
ெசய்தனர். இந்தக் குைக ஆப ரகாம்
ஏத்தன் ஜனங்களிடமிருந்து வாங்கய
நலத்தல் மம்ேரக்கு அருகல் இருந்தது.
ஆப ரகாம் இதைனக் கல்லைறக்காகேவ
வாங்கயருந்தான். ௧௪ ேயாேசப்பு தன்
தந்ைதையஅடக்கம்ெசய்தப றகு,அவேனாடு
அைனவரும்Ԕ எக ப்துக்குத் தரும்ப ப்
ேபானார்கள்.

சேகாதரர்கள் ேயாேசப்புக்குப் பயப்படுதல்
௧௫ யாக்ேகாபு மரித்தப றகு ேயாேசப்பன்

சேகாதரர்கள் மிகவும் கவைலப்பட்டனர்.
அவர்கள் பயந்தார்கள். அவர்கள்
ேயாேசப்புக்கு தாங்கள் ெசய்த தீைமைய
எண்ணிப் பயந்தனர். “நாம் ேயாேசப்ப ற்குச்
ெசய்த தீைமக்காக அவன் இப்ேபாது நம்ைம
ெவறுக்கலாம். நம் தீைமகளுக்ெகல்லாம்
அவன் பழி தீர்க்கலாம்” என்று அவர்கள்
ேபச க்ெகாண்டனர். ௧௬ எனேவ அவனது
சேகாதரர்கள் அவனுக்குக் கீழ்க்கண்ட
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ெசய்தையஅனுப்பனர்: “தந்ைதமரிப்பதற்கு
முன்னால் உனக்கு ஒரு ெசய்த ெசால்லும்படி
ெசான்னார். ௧௭அவர், ‘ேயாேசப்புக்கு நீங்கள்
முன்பு ெசய்த தீைமைய மன்னிக்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்றார்.
எனேவ நாங்கள் உன்ைனக் ெகஞ்ச க்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம். நாங்கள் உனக்குச்
ெசய்த தீைமக்கு எங்கைள மன்னித்துவடு.
நாங்கள் ேதவனின்அடிைமகள். அவர்உனது
தந்ைதக்கும் ேதவன்” என்றனர்.
இந்தச் ெசய்த ேயாேசப்ைப மிகவும்

துக்கப்படுத்தயது. அவன் அழுதான்.
௧௮அவனது சேகாதரர்கள் அவனிடம் ெசன்று
பணிந்து வணங்கனார்கள். “நாங்கள் உன்
ேவைலக்காரர்கள்” என்றனர்.
௧௯ ப றகு ேயாேசப்பு, “பயப்படேவண்டாம்,

நான் ேதவன் அல்ல. உங்கைளத் தண்டிக்க
எனக்கு உரிைமயல்ைல. ௨௦ எனக்குக்
ேகடு ெசய்ய நீங்கள் த ட்டம்ேபாட்டீர்கள்
என்பது உண்ைம. ஆனால் உண்ைமயல்
ேதவன் நன்ைமக்குத் த ட்டமிட்டிருக்க றார்.
நான் பலரது உயைரக் காப்பாற்ற
ேவண்டும் என்பது ேதவனின் த ட்டம்.
இன்னும் அவரது த ட்டம் அதுதான்.
௨௧ எனேவ அஞ்ச ேவண்டாம். நான்
உங்கைளயும் உங்கள் பள்ைளகைளயும்
ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாள்ேவன்” என்றான்.
இவ்வாறு ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களுக்கு
இனிைமயாகப் பதல் ெசான்னான். இதனால்



ஆதயாகமம்௫௦:௨௨ cclix ஆதயாகமம்௫௦:௨௫

அவர்கள்மக ழ்ச்ச அைடந்தார்கள்.
௨௨ ேயாேசப்பு ெதாடர்ந்து எக ப்தல்

தன் தந்ைதயன் குடும்பத்ேதாடு
வாழ்ந்தான். அவனுக்கு 110 வயதானேபாது
மரணமைடந்தான். ௨௩ ேயாேசப்பு
உய ேராடு இருக்கும்ேபாேத எப்ப ராயீமுக்குப்
பள்ைளகளும் ேபரப்பள்ைளகளும்
இருந்தனர். மனாேசக்கு மாகீர் என்ற மகன்
இருந்தான். மாகீரின் பள்ைளகைளயும்
ேயாேசப்பு பார்த்தான்.

ேயாேசப்பன்மரணம்
௨௪ மரணம் ெநருங்கயதும் ேயாேசப்பு

தன் சேகாதரர்களிடம், “எனது மரண ேநரம்
ெநருங்கவ ட்டது. ேதவன் உங்கைள
கவனித்துக்ெகாள்வார் என்பைத நான்
அற ேவன். உங்கைள இந்த நாட்டிலிருந்து
ெவளிேய அைழத்துச் ெசல்வார். ஆப ரகாம்,
ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆக ேயாருக்கு ேதவன்
ெகாடுப்பதாகச் ெசான்ன நாடுகைள
உங்களுக்குக்ெகாடுப்பார்” என்றான்.
௨௫ பன் ேயாேசப்பு இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம் ஒரு வாக்குறுத ச் ெசய்தான்.
அவன், “நான் மரித்த ப றகு என்
எலும்புகைள எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் ேதவனால் வழி நடத்தப்பட்டு புதய
பூமிக்குப் ேபாகும்ேபாது அைதயும் ெகாண்டு
ெசல்லுங்கள்” இைதப்பற்ற வாக்குறுத
ெசய்யுங்கள்என்றான்.
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௨௬ ேயாேசப்பு எக ப்த ேலேய
மரணமைடந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு
110 வயது. மருத்துவர்கள் அவனது உடைல
அடக்கம் ெசய்வதற்காகத் தயார் ெசய்தனர்.
அதைனஒருெபட்டியல்ைவத்தார்கள்.
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