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எண்ணாகமம்

இஸ்ரேவலைர ேமாேச கணக்கடுதல்
௧ ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல கர்த்தர்

ேமாேசய டம் ேபசனார். இது சீனாய்
பாைலவனத்தல் நடந்தது. இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எக ப்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்ட
இரண்டாவது ஆண்டின் இரண்டாம்
மாதத்தன் முதல் நாளில் இது நடந்தது.
கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெதாைகைய கணக்கடு.
ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் அவனது
குடும்பத்ேதாடும் ேகாத்த ரங்கேளாடும்
பட்டியலிடு. ௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்களில்
இருபது வயது அல்லது அதற்கு ேமலுள்ள
எல்லா ஆண்கைளயும் நீயும் ஆேரானும்
எண்ணிக் கணக்கடுங்கள். (இந்த
ஆண்கள்தான் இஸ்ரேவல் பைடயல்
பணிபுரிய ேவண்டும்.) இவர்கைள
குழுவன்படி கணக்கடுக. ௪ ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்த ற்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதன்
உங்களுக்கு உதவுவான். அவேன அந்தக்
ேகாத்த ரத்துக்குத் தைலவனாக இருப்பான்.
௫ உங்களுக்குத் துைணயாக நன்று
உங்களுக்கு உதவ ெசய்பவர்களின்
ெபயர்கள்பன்வருவதாகும்.
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ரூபனின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ேசேதயூருைடயமகன்எலிசூர்;

௬ ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
சூரிஷதாயன்மகன்ெசலூமிேயல்;

௭ யூதாவன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
அம்மினதாபன்மகன்நகேசான்;

௮ இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
சூவாரின்மகன்ெநதெனேயல்;

௯ ெசபுேலானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ஏேலானின்மகன்எலியாப்;

௧௦ ேயாேசப்பன் சந்ததயலிருந்து
ேயாேசப்பன்

மகனானஎப்ப ராயீமின்ேகாத்த ரத்தலிருந்து
அம்மியூதன் மகன் எலிஷாமா;
ேயாேசப்பன்

மகனானமனாேசயன்ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ெபதாசூரின்மகன்கமாலிேயல்;

௧௧ ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
கீெதேயானின்மகன்அபீதான்;

௧௨ தாணின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
அம்மிஷதாயன்மகன்அக ேயேசர்;

௧௩ ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ஓக ரானின்மகன்பாக ேயல்

௧௪ காத்தன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ேதகுேவலின்மகன்எலியாசாப்;

௧௫ நப்தலியன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ஏனானின்மகன்அகீரா” என்றுகூறனார்.

௧௬ இவர்கள் அைனவரும் தங்களுைடய
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ேகாத்த ரங்களுக்கு தைலவர்களாக
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். ௧௭ ேமாேசயும்
ஆேரானும் இவர்கைளத் தைலவர்களாக
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். ௧௮ ேமாேசயும்
ஆேரானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச்
ேசர்த்துக் கூட்டினர். ப றகு, அவர்கள் தங்கள்
குடும்பம், மற்றும் ேகாத்த ரங்களின்படி
பட்டியலிடப்பட்டனர். இருபது வயதும்
அதற்கு ேமலும் உள்ள எல்லா ஆண்களும்
பட்டியலிடப்பட்டனர். ௧௯ கர்த்தருைடய
கட்டைளயன்படிேய ேமாேச சரியாக
ெசய்து முடித்தான். ஜனங்கள் சீனாய்
பாைலவனத்தல் இருக்கும்ேபாேத, ேமாேச
அவர்கைளஎண்ணிக்கணக்க ட்டான்.

௨௦ அவர்கள் ரூபனின் ேகாத்த ரத்ைதக்
கணக்க ட்டார்கள். (இஸ்ரேவலின்
மூத்த மகன் ரூபன்.) இருபது
வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள
பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்களும் எண்ணிக்
கணக்க டப்பட்டனர். அவர்கள் தம்
கும்பத்தாேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும்
எண்ணிபட்டியலிடப்பட்டனர். ௨௧ரூபனின்
ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களின்ெமாத்தஎண்ணிக்ைக 46,500.

௨௨ ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைள எண்ணினர். இருபது
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வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல்
பணியாற்றும் தகுதயுைடய எல்லா
ஆண்களும் பட்டியலிடப்பட்டனர்.
அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தாேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். ௨௩ ச மிேயானின்
ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களில்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 59,300.

௨௪காத்தன் ேகாத்த ரத்தல்உள்ளவர்கைள
எண்ணினார்கள். இருபது வயதும்,
அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல்
பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்களும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். அவர்கள் தங்கள்
குடும்பத்தாேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும்
எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர்.
௨௫ காத்தன் ேகாத்த ரத்தல்
கணக்க டப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 45,650.

௨௬ யூதாவன் ேகாத்த ரத்தல் இருபது
வயதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல்
பணியாற்றும் தகுதயுைடய எல்லா
ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர். அவர்கள்
குடும்பத்தாேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும்
எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர்.
௨௭ யூதாவன் ேகாத்த ரத்தல்
கணக்க டப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
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எண்ணிக்ைக 74,600.

௨௮ இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள்.
இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள
பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர்.
அவர்கள் குடும்பத்தாேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். ௨௯ இசக்காரின்
ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களின்ெமாத்தஎண்ணிக்ைக 54,400.

௩௦ ெசபுேலானின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள்.
இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள
பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர்.
அவர்கள் குடும்பத்தாேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். ௩௧ ெசபுேலானின்
ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களின்ெமாத்தஎண்ணிக்ைக 57,400.

௩௨ எப்ப ராயீமின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள்.
(இவன் ேயாேசப்பன் மகன்) இருபது
வயதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல்
பணியாற்றும் தகுதயுைடய எல்லா
ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர். அவர்கள்
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குடும்பத்தாேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும்
எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர்.
௩௩ எப்ப ராயீமின் ேகாத்த ரத்தல்
கணக்க டப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 40,500.

௩௪ மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைள அவர்கள்
எண்ணினார்கள். (மனாேசயும்
ேயாேசப்பன் மகன்.) இருபது வயதும்,
அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல்
பணியாற்றும் தகுதயுைடய எல்லா
ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர்.
அவர்கள் குடும்பத்தனேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். ௩௫ மனாேசயன்
ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களின்ெமாத்தஎண்ணிக்ைக 32,200.

௩௬அவர்கள் ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள்.
இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள
பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர்.
அவர்கள் குடும்பத்தனேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். ௩௭ ெபன்யமீனின்
ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களின்ெமாத்தஎண்ணிக்ைக 35,400.
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௩௮ அவர்கள் தாணின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள்.
இருபது வயதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள
பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர்.
அவர்கள் குடும்பத்தனேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். ௩௯ தாணின்
ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களின்ெமாத்தஎண்ணிக்ைக 62,700.

௪௦ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள
அவர்கள் எண்ணினார்கள். இருபது
வயதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள
பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர்.
அவர்கள் குடும்பத்தனேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப்
பட்டியலிடப்பட்டனர். ௪௧ ஆேசரின்
ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களின்ெமாத்தஎண்ணிக்ைக 41,500.

௪௨ அவர்கள் நப்தலியன் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள்.
இருபது வயதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள
பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர்.
அவர்கள் குடும்பத்தனேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப்
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பட்டியலிடப்பட்டனர். ௪௩ நப்தலியன்
ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களின்ெமாத்தஎண்ணிக்ைக 53,400.

௪௪ ேமாேசயும், ஆேரானும், பன்னிரண்டு
இஸ்ரேவல் தைலவர்களும், இந்த
ஜனங்கைள எண்ணினார்கள். (ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்துக்கும் ஒவ்ெவாரு தைலவர்
இருந்தனர்.) ௪௫ அவர்கள் இருபது
வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல்
பணியாற்றும் தகுத ெகாண்டவர்கைள
எண்ணினார்கள். ஒவ்ெவாருவனும்,
தனது குடும்பத்ேதாடு பட்டியலிடப்பட்டனர்.
௪௬அவர்கள் கணக்க ட்டஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 603,550.
௪௭ ேலவ ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்

இஸ்ரேவலர்கேளாடு ேசர்த்து
எண்ணப்படவல்ைல. ௪௮ கர்த்தர்
ேமாேசய டம், ௪௯ “ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ள ஆண்கைள எண்ணேவண்டாம்.
அவர்கைள இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு
ேசர்க்க ேவண்டாம். ௫௦ ேலவயர்களிடம்,
அவர்கள் உடன்படிக்ைகயன் பரிசுத்தக்
கூடாரத்த ற்கு ெபாறுப்பானவர்கள் என்று
ெசால். அவர்கள் அக்கூடாரத்ைதயும்,
அதற்குரிய ேவைலகைளயும்
கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கள்
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும், அதலுள்ள
ெபாருட்கைளயும் சுமக்கேவண்டும். அவர்கள்
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தங்கள் முகாைம அக்கூடாரத்ைதச் சுற்றலும்
அைமத்து தங்கயருந்து, அவற்ைறக்
கவனித்துக்ெகாள்ளேவண்டும். ௫௧பரிசுத்தக்
கூடாரமானது இடம் ெபயரும்ேபாதும்,
அதற்கான ேவைலகைள ேலவயர்கேள
ெசய்யேவண்டும். பரிசுத்தக் கூடாரமானது
நறுவப்படும்ேபாெதல்லாம் அதற்குரிய
ேவைலகைளயும் ேலவயர்கேள ெசய்ய
ேவண்டும். அவர்கேள பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் சகல ெபாறுப்புகளுக்கும்
உரியவர்கள். ேலவயன் ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசராத ஒருவன், பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
ேவைலகைளச் ெசய்ய முயன்றால் அவன்
ெகால்லப்படேவண்டும். ௫௨ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள், தனித்தனிக் குழுக்களாக தங்கள்
முகாைம அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
தங்கள் குடும்பக் ெகாடியன் அருக ேலேய
ஒவ்ெவாருவனும் தங்கேவண்டும்.
௫௩ ஆனால், ேலவயர்கள் தங்கள்
முகாைம பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதச் சுற்ற ேய
அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கள்
உடன்படிக்ைகயன் பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதப்
பாதுகாக்கேவண்டும். அதனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குஎவ்வதத்தீைமயும்ஏற்படாமல்
இருக்கும்” என்றார்.

௫௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்,
ேமாேசக்குக் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
கீழ்ப்படிந்தனர்.
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௨
முகாமிற்கானமுன்ஏற்பாடுகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும்,

௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதச் சுற்ற ேய, தங்கள் முகாைம
அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு
குழுவும், தங்களுக்ெகன்று தனியான
ெகாடிைய ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
தங்கள் குழுக்ெகாடியன் அருக ேலேய,
ஒவ்ெவாருவனும்தங்க ேவண்டும்.

௩ “யூதா முகாமின் ெகாடியானது
சூரியன் உதக்கன்ற, க ழக்குத் தைசயல்
இருக்க ேவண்டும். யூதாவன் ேகாத்த ரம்,
அக்ெகாடியன் அருக ேலேய தங்கள்
முகாம்கைள அைமத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அம்மினதாபன் மகனான
நகேசான், யூதாவன் ேகாத்த ரத்துக்குத்
தைலவனாக இருப்பான். ௪ அவர்கள்
குழுவல் 74,600ஆண்கள்இருந்தனர்.
௫ “இசக்காரின் ேகாத்த ரம், யூதாவன்

ேகாத்த ரத்த ற்கு அருகல் தங்கயருக்க
ேவண்டும். சூவாரின் மகனான
ெநதேனேயல், இசக்கார் ஜனங்களின்
தைலவனாய் இருப்பான். ௬ அவனுைடய
குழுவல் 54,400ஆண்கள்இருந்தனர்.
௭ “ெசபுேலானின் ேகாத்த ரமானது,

யூதாவன் ேகாத்த ரத்துக்கு அருகல்
தங்கயருக்க ேவண்டும். ஏேலானின்
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மகனான எலியாப், ெசபுேலான்
ஜனங்களின் தைலவனாவான். ௮அவர்கள்
குழுவல் 57,400ஆண்கள்இருந்தனர்.
௯ “யூதாவன் முகாமில் ெமாத்தம்

1,86,400 ஆண்கள் இருந்தனர். இவர்கள்
அைனவரும், தங்கள் ேகாத்த ரங்களின்படி
ப ரிக்கப்பட்டார்கள். ஜனங்கள்
ஓரிடத்தலிருந்து இன்ெனாரு இடத்த ற்குப்
ேபாகும்ேபாது, யூதாவன் ேகாத்த ரேம
முதலில்ெசல்லும்.

௧௦ “ரூபனுைடய முகாமின் ெகாடிையக்
ெகாண்ட பைடகள், பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
ெதன்பகுதயல் இருக்கும். ஒவ்ெவாரு
குழுவும் இக்ெகாடியன் அருகல் இருக்கும்.
ேசேதயூரின் மகனான எலிசூர், ரூபன்
ஜனங்களின் தைலவனாக இருப்பான்.
௧௧இக்குழுவல் 46,500ஆண்கள்இருந்தனர்.
௧௨ “ச மிேயானின் ேகாத்த ரம், ரூபனின்

ேகாத்த ரத்தன் அருகல் இருக்கும்.
சூரிஷதாவன் மகனான ெசலூமிேயல்,
ச மிேயான் ஜனங்களின் தைலவனாக
இருப்பான். ௧௩இக்குழுவல் 59,300ஆண்கள்
இருந்தனர்.
௧௪ “காத்தன் ேகாத்த ரமும், ரூபனின்

ேகாத்த ரத்தன் அருகல் இருக்கும்.
ேதகுேவலின் மகனாகய எலியாசாப்,
காத் ஜனங்களின் தைலவனாயருப்பான்.
௧௫இக்குழுவல் 45,650ஆண்கள்இருந்தனர்.
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௧௬ “ரூபனின் முகாமில் எல்லா
ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும் ெமாத்தம்
1,51,450 ஆண்கள் இருந்தனர். ஜனங்கள்
ஓரிடத்தலிருந்து, இன்ெனாரு இடத்த ற்குப்
ேபாகும்ேபாது இக்குழு இரண்டாவதாகச்
ெசல்லும்.

௧௭ “ஜனங்கள் பயணம் ெசய்யும்ேபாது,
அடுத்ததாக ேலவயரின் குழு ெசல்ல
ேவண்டும். ஆசாரிப்புக் கூடாரமானது
அவர்களுைடய எல்லா முகாம்களுக்கும்
நடுேவ இருக்க ேவண்டும். அவர்கள்
ெசல்லுகற வரிைசப்படிேய தங்கள்
முகாம்கைளயும் அைமத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
குடும்பக் ெகாடிகேளாடுதான் பயணம்
ெசய்யேவண்டும்.

௧௮ “எப்ப ராயீமுைடய முகாமின்
ெகாடிையயுைடய பைடகள் ேமற்கு
பக்கத்தல் தங்கள் முகாைம
அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
அம்மியூதன் மகனான எலிஷாமா
எப்ப ராயீமின் ஜனங்களுக்குத்
தைலவனாக இருப்பான். ௧௯ இக்குழுவல்
ெமாத்தம் 40,500ஆண்கள்இருந்தனர்.
௨௦ “மனாேசயன் ேகாத்த ரமானது

எப்ப ராயீமுைடய குடும்பத்துக்கு அருகல்
தங்க ேவண்டும். ெபதாசூரின் மகனான
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கமாலிேயல், மனாேச ஜனங்களுக்குத்
தைலவனாக இருப்பான். ௨௧ இக்குழுவல்
ெமாத்தம் 32,200ஆண்கள்இருந்தனர்.
௨௨ “ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரமும்

எப்ப ராயீமுைடய குடும்பத்துக்கு அருகல்
தங்க ேவண்டும். கீெதேயானின்
குமாரனாகய அபீதான் ெபன்யமீன்
ஜனங்களுக்குத் தைலவனாக இருப்பான்.
௨௩ அக்குழுவல் உள்ள ஆண்களின்
எண்ணிக்ைக 35,400ஆகும்.
௨௪ “எப்ப ராயீமின் குழு தங்க இருக்கும்

இடத்தல், ெமாத்தத்தல் 1,08,100 ஆண்கள்
இருந்தார்கள். ஜனங்கள் ஓரிடத்தலிருந்து
இன்ெனாரு இடத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது,
மூன்றாவதாகஇவர்கள்ெசல்லேவண்டும்.

௨௫ “தாண் குழுவன் ெகாடியானது
வடக்குப் புறத்தல் இருக்க ேவண்டும்.
தாணின் ேகாத்த ரங்கள், அங்ேக தங்கள்
முகாம்கைள அைமத்தருப்பார்கள்.
அம்மிஷதாயன் மகனான அக ேயேசர்,
தாண் ஜனங்களின் தைலவனாக
இருப்பான். ௨௬ இந்தக் குழுவல் 62,700
ஆண்கள்இருந்தனர்.
௨௭ “ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தனர் தாணின்

ேகாத்த ரத்தனைர அடுத்து இருப்பார்கள்.
ஓக ரானின் மகனான பாக ேயல், ஆேசர்
ஜனங்களின் தைலவனாக இருப்பான்.
௨௮ இக்குழுவல், 41,500 ஆண்கள்
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இருந்தனர்.
௨௯ “நப்தலியன் ேகாத்த ரத்தனரும்

தாணின் ேகாத்த ரத்தனருக்கு அடுத்துக்
கூடாரமிட்டு இருப்பார்கள். ஏனானின்
மகனாகய அகீரா, நப்தலி ஜனங்களின்
தைலவனாக இருப்பான். ௩௦ இக்குழுவல்
53,400ஆண்கள்இருந்தனர்.
௩௧ “தாணின் குழு தங்க இருக்கும்

இடத்தல் ெமாத்தத்தல் 1,57,600 ஆண்கள்
இருந்தார்கள். மக்கள் ஓரிடத்தலிருந்து
இன்ெனாரு இடத்த ற்குச் ெசல்லும்ேபாது,
கைடச யல் ெசல்ல ேவண்டியவர்கள்
இவர்கேள, ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
குடும்பக் ெகாடிகேளாடுஇருக்க ேவண்டும்”
என்றுகூறனார்.

௩௨ இவர்கள்தான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள். அவர்கள் குடும்பவாரியாகக்
கணக்க டப்பட்டனர். எல்லா முகாம்களிலும்
இருந்த ெமாத்த இஸ்ரேவல் ஆண்களின்
எண்ணிக்ைக 6,03,550 ஆகும். ௩௩ ேமாேச
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து, ேலவயர்கைள
மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேசர்த்து
எண்ணவல்ைல.
௩௪ கர்த்தர் ேமாேசய டம் ெசான்னபடி,

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்து முடித்தனர். ஒவ்ெவாரு குழுவும்
தமது ெசாந்தக் ெகாடியன் கீழ் தங்க
இருந்தது. அைனவரும் தங்கள் குடும்பம்,
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மற்றும்ேகாத்த ரத்தன்படிேயப ரயாணப்பட்டு
ேபானார்கள்.

௩
ஆசாரியர்களான ஆேரானின்

குடும்பத்தனர்
௧ சீனாய் மைலயல் கர்த்தர் ேமாேசேயாடு

ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது, ஆசாரியனாகய
ஆேரான், மற்றும் ேமாேசயன் வம்ச வரலாறு
கீழ்க்கண்டவாறுஇருந்தது:
௨ ஆேரானுக்கு நான்கு மகன்கள்

இருந்தனர். நாதாப் முதல் மகன்.
அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார்
என்பவர்கள் இைளயவர்கள். ௩ இவர்கள்
ஆசாரியர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு,
கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யும் ெபாறுப்ைபப்
ெபற்றருந்தனர். ௪ ஆனால் நாதாபும்
அபயூவும் தங்கள் பாவத்தன் காரணமாக,
கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யும்ேபாேத,
மரித்துப்ேபானார்கள். கர்த்தருக்குக்
காணிக்ைகப் பலி ெசலுத்தும்ேபாது
கர்த்தரால் அங்கீகரிக்கப்படாத
ெநருப்ைப அவர்கள் பயன்படுத்தனர்.
எனேவ, நாதாப்பும், அபயூவும் சீனாய்
பாைலவனத்த ேலேய மடிந்தார்கள்.
அவர்களுக்கு மகன்கள் இல்ைல. எனேவ,
அவர்களின் இடத்தல் எெலயாசாரும்,
இத்தாமாரும் ஆசாரியர்களாகக் கர்த்தருக்கு
ஊழியம்ெசய்தனர். அவர்களின்தந்ைதயான
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ஆேரான் உய ேராடு இருக்கும்ேபாேத இது
ந கழ்ந்தது.

ஆசாரியர்களின் உதவயாட்களான
ேலவயர்கள்
௫ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௬ “ேலவயர்களின்

ேகாத்த ரத்தலிருந்து அைனவைரயும்,
ஆசாரியனாகய ஆேரானிடம் அைழத்துக்
ெகாண்டு வா. அவர்கள் ஆேரானின்
உதவயாட்களாக இருப்பார்கள்.
௭ ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல் ஆேரான்
ஊழியம் ெசய்யும்ேபாது, அவனுக்கு
ேலவயர்கள் உதவுவார்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு
ெதாழுதுெகாள்ளவரும்ேபாதும், ேலவயர்கள்
அவர்களுக்கு உதவ ெசய்வார்கள்.
௮ ஆசரிப்புக் கூடாரத்தலுள்ள அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும் பாதுகாப்பது இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் கடைமயாகும். ஆனால்
ேலவயர்கள் இவற்ைறச் சுமந்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்யேவண்டும்.
பரிசுத்தக் கூடாரத்தல் ெதாழுதுெகாள்ள
ேவண்டியமுைறஇதுேவயாகும்.
௯ “ஆேரானிடமும் அவனது மகன்களிடமும்

ேலவயர்கைள ஒப்பைடயுங்கள்.
அவர்கள் ஆேரானுக்கும் அவனது
மகன்களுக்கும் உதவ ெசய்வதற்காகேவ
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
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௧௦ “ஆேராைனயும் அவனது மகன்கைளயும்,
ஆசாரியர்களாக ஊழியம் ெசய்ய நயமனம்
ெசய். அவர்கள் தங்கள் கடைமைய
நைறேவற்ற ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்ய
ேவண்டும். இப்பரிசுத்தமான ெபாருட்களின்
அருகல் ேவறு எவராவது வர முயன்றால்
அவர்கள்ெகால்லப்பட ேவண்டும்” என்றார்.
௧௧ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௧௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் குடும்பம்
ஒவ்ெவான்றலும் முதலில் பறக்கும் மகைன
எனக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று
ஏற்ெகனேவ ெசால்லியருந்ேதன். ஆனால்
இப்ேபாது எனக்கு ஊழியம் ெசய்வதற்காக
ேலவயர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.
அவர்கள் எனக்குரியவர்களாக இருப்பார்கள்;
எனேவ இனி இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தங்கள் முதல் பள்ைளைய எனக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டாம். ௧௩ நீங்கள் எக ப்தல்
இருந்தேபாது நான் எக ப்தலுள்ள முதலில்
பறந்த அைனத்ைதயும் ெகான்ேறன்.
அந்த ேநரத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
ஒவ்ெவாரு முதல் குழந்ைதையயும்
எனக்குரியதாக நான் எடுத்துக்ெகாண்ேடன்.
முதலில் பறந்த அைனத்து குழந்ைதகளும்,
அைனத்து மிருகங்களும் எனக்குரியது.
ஆனால் இப்ேபாது உங்களுக்கு முதலில்
பறக்கும் குழந்ைதகைள உங்களுக்ேக
ெகாடுத்துவடுக ேறன். ேலவயர்கைள
எனக்குச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்ேடன்.
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நாேனகர்த்தர்” என்றார்.
௧௪ கர்த்தர் மீண்டும் சீனாய்

பாைலவனத்தல் ேமாேசேயாடு ேபச ,
௧௫ “ேலவயன் எல்லாக் குடும்பங்கைளயும்,
ேகாத்த ரங்கைளயும் ஒருமாத வயதும்
அதற்கு ேமலும் உள்ள ஆண்கள் மற்றும்
ஆண் குழந்ைதகைளக் கணக்கடு” என்றார்.
௧௬ ேமாேச கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து
அவர்கைளகணக்க ட்டான்.
௧௭ ேலவக்கு ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி
என்றுமூன்றுமகன்கள்இருந்தனர்.

௧௮ஒவ்ெவாருவரும்பலேகாத்த ரங்களுக்குத்
தைலவர்கள்.

ெகர்ேசான் ேகாத்த ரத்தல் லிப்னீயும்,
சீேமயயும்இருந்தனர்.

௧௯ ேகாகாத் ேகாத்த ரத்தல் அம்ராம்,
இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசேயல்
ஆக ேயார்இருந்தனர்.

௨௦ ெமராரி ேகாத்த ரத்தல் மேகலியும்,
மூசயும்இருந்தனர்.

இந்தஅைனத்துக்குடும்பங்களும் ேலவயன்
ேகாத்த ரத்தல்இருந்தனர்.
௨௧ லிப்னீ, சீேமய ஆக ேயாரின்

குடும்பங்கள், ெகர்ேசானின் ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள். ௨௨ அவர்கள் இரு
ேகாத்த ரங்களிலும் ஆண்களும், ஒரு மாத
வயதுக்கு ேமற்பட்ட ஆண் பள்ைளகளுமாக
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7,500 ேபர் இருந்தனர். ௨௩ ேமற்குப்பக்கத்தல்
முகாைம அைமத்துக்ெகாள்ளுமாறு
ெகர்ேசானியர் ேகாத்த ரங்களுக்குச்
ெசால்லப்பட்டது. அவர்கள் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் பன் பகுதயல் தங்கள்
முகாைம அைமத்தனர். ௨௪ லாேயலின்
மகனாகய எலியாசாப் என்பவன்
ெகர்ேசானிய ேகாத்த ரத்தனருக்கு
தைலவன் ஆனான். ௨௫ ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் காவேலாடு பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதயும், ெவளிக் கூடாரத்ைதயும்
அதன் மூடிையயும் கவனித்துக்ெகாள்ளும்
ெபாறுப்பு ெகர்ேசானியருக்கு இருந்தது.
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில் உள்ள
ெதாங்கு தைரையயும் இவர்கேள
கவனித்துக்ெகாண்டனர். ௨௬ ேமலும்
ப ரகாரத்தன் ெதாங்கு தைரகைளயும்,
ப ரகாரத்தன் மூடு தைரகைளயும் அவர்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டனர். ப ரகாரமானது
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும், பலிபீடத்ைதயும்
சுற்றயருந்தது. தைரகளுக்குத் ேதைவயான
கயறு மற்றும் மற்ற ெபாருட்களுக்கும்
அவர்கள்ெபாறுப்புள்ளவர்களாகஇருந்தனர்.

௨௭ அம்ராம், இத்ேசயர் எப்ேரான்,
ஊசேயல் ஆகய குடும்பங்கள்
ேகாகாத்தன் ேகாத்த ரத்தல் இருந்தன.
௨௮ இக்ேகாத்த ரத்தல் ஆண்களும்,
ஒரு மாதத்த ற்கு ேமலான ஆண்
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குழந்ைதகளுமாக 8,300* ேபர் இருந்தனர்.
ேகாகாத்தயர்கள் பரிசுத்தமான
இடத்தலுள்ள ெபாருட்கைளப் பாதுகாக்கும்
ெபாறுப்பு வக த்தார்கள். ௨௯ பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் ெதற்கு பக்கத்தல் ேகாகாத்தன்
ேகாத்த ரங்கள் தங்கள் முகாைம
அைமத்தருந்தனர். ௩௦ ஊசேயலின்
மகனான எல்சாபான் ேகாகாத்தயரின்
ேகாத்த ரங்களுக்குத் தைலவன் ஆனான்.
௩௧ அவர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டி, ேமைஜ,
குத்து வளக்கு, பீடங்கள், பரிசுத்த இடத்தன்
ெபாருட்கள், ெதாங்கு தைர, அங்குள்ள
அைனத்து ேவைலகளுக்கும் உரிய
ெபாருட்கைளயும்காத்துவந்தனர்.
௩௨ ஆேரானின் மகனாகய

ஆசாரியன் எெலயாசார் ேலவயர்களின்
தைலவர்களுக்ெகல்லாம் தைலவனாக
இருந்தான். இவன் பரிசுத்தப் ெபாருட்கைள
காவல் காப்பவர்களுக்ெகல்லாம்
ெபாறுப்பாளியாய்இருந்தான்.
௩௩-௩௪ மேகலி, மூச ஆக ேயாரின்

ேகாத்த ரங்கள் ெமராரியன் குடும்பத்ேதாடு
ேசர்ந்தது. மேகலியன் ேகாத்த ரத்தல்
ஆண்களும், ஒரு மாதத்த ற்கு ேமற்பட்ட
வயதுைடய ஆண் குழந்ைதகளும் 6,200
ேபர் இருந்தனர். ௩௫ அபயாேயலின்

* ௩:௨௮: 8,300 பழங்காலக் க ேரக்க ெமாழி ெபயர்ப்பன்
சல ப ரத களில் “8,300” என்றுஉள்ளது. எப ேரய ப ரத களில்
“8,600” என்றுள்ளது. பார்க்க, எண்ணாகமம் 3:22, 28, 34, 39
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மகனாகயசூரிேயல், ெமராரி ேகாத்த ரத்தன்
தைலவனாய் இருந்தான். பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன்வடக்கு பக்கத்தல்இவர்களுக்கு
இடம் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த
இடத்தல் அவர்கள் தங்கள் முகாைம
அைமத்தருந்தனர். ௩௬ ெமராரி குடும்பத்தல்
உள்ளவர்களுக்கு பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
சட்டங்கள், பலைககள், தாழ்ப்பாள், தூண்கள்,
பாதங்கள் மற்றும் அதற்குரிய ெபாருள்கள்
அைனத்ைதயும் கவனித்துக்ெகாள்ளும்
ெபாறுப்பு ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது.
௩௭ பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் சுற்றுப்
ப ரகாரத்தல் உள்ள தூண்கள், பாதங்கள்,
முைளகள், கயறுகள் அைனத்ைதயும்
அவர்கள்கவனித்துக்ெகாண்டனர்.
௩௮ ேமாேச, ஆேரான், அவனது மகன்கள்

எல்ேலாரும் ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு
எத ரில் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் கழக்கல்
முகாமிட்டனர். பரிசுத்த இடத்ைத
கவனிக்கும் ெபாறுப்பு அவர்களுக்கு
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. இஸ்ரேவலின்
அைனத்து ஜனங்களுக்காகவும் அவர்கள்
இதைனச் ெசய்தனர். ேவறு யாராவது
பரிசுத்த இடத்தன் அருகல் வந்தால்,
அவர்கள்ெகால்லப்பட்டனர்.
௩௯ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள

ஆண்கைளயும், ஒரு மாதத்த ற்கு ேமற்பட்ட
ஆண்பள்ைளகைளயும் கணக்கடுமாறு
கர்த்தர் ேமாேசய டம் கட்டைளய ட்டார்.
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அவர்களின்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 22,000.

முதல் மகன்களின் இடத்ைத ேலவயர்கள்
எடுத்துக்ெகாள்ளுதல்
௪௦ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “இஸ்ரேவலில்

முதலில் பறந்த எல்லா ஆண்கைளயும்,
குைறந்தது ஒரு மாதமாவது ஆன
ஆண் குழந்ைதகைளயும் கணக்கடு.
அவர்களின் ெபயைரயும் எழுத
பட்டியலிடு. ௪௧ கடந்த காலத்தல் நான்,
இஸ்ரேவலில் முதலில் பறக்கும் ஆண்
மக்கைளெயல்லாம் எனக்குரியவர்கள்
என்று கூறயருந்ேதன். கர்த்தராக ய
நான் இப்ேபாது ேலவயர்கைள மட்டும்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். இஸ்ரேவலில்முதலில்
பறக்கும் அைனத்து மிருகங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்வதற்குப் பதலாக,
ேலவயர்களுக்குரிய முதலில் பறந்த
மிருகங்கைள மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன்”
என்றார்.
௪௨ எனேவ ேமாேச, கர்த்தருைடய

கட்டைளப்படி ெசய்தான். அவன்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் முதலில் பறந்த
குழந்ைதகைளக் கணக்ெகடுத்தான்.
௪௩ முதலாவதாக ப றந்த ஆண்கைளயும்,
ஒரு மாதமும் அதற்கு ேமலுமுள்ள ஆண்
குழந்ைதகைளயும், ேமாேச பட்டியலிட்டான்.
அதல்ெமாத்தம் 22,273ெபயர்கள்இருந்தன.
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௪௪ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,
“கர்த்தராக ய நான் இந்தக் கட்டைளையக்
ெகாடுக்க ேறன்: ‘இஸ்ரேவலில் உள்ள
அைனத்துக் குடும்பங்களிலுமுள்ள
முதலில் பறந்த ஆண் குழந்ைதகளுக்கு
பதலாக ேலவயர்வம்சத்தலுள்ள
முதலில் பறக்கும் ஆண்கைள மட்டும்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். ௪௫மற்றஇஸ்ரேவலில்
முதலில் பறந்த மிருகங்களுக்குப் பதலாக
ேலவயர்களிடமுள்ள முதலில் பறக்கும்
மிருகங்கைள மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
ேலவயர்கள் எனக்கு உரியவர்கள்.
௪௬ ெமாத்தம் 22,000 ேலவயர்கள் இருந்தனர்.
ஆனால் மற்ற குடும்பங்களில் 22,273முதலில்
பறந்த ஆண் பள்ைளகள் இருந்தனர்.
ேலவயர்கைள வ ட, முதலில் பறந்த ஆண்
பள்ைளகள் 273 ேபர் மற்ற குடும்பங்களில்
இருந்தனர். ௪௭ அதகாரப் பூர்வமான
அளைவ அடிப்பைடயாய் ைவத்துக்ெகாண்டு,
தைலக்கு ஐந்து ேசக்கல் வீதமாக 273
ேபர்களிடமிருந்தும் வாங்கு. (ஒரு
ேசக்கல் என்பது இருபது ேகரா இருக்கும்.)
௪௮ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் இருந்து
ெவள்ளிையயும் வசூல் ெசய். இவற்ைற
ஆேரானுக்கும், அவனது மகன்களுக்கும்
ெகாடுப்பாயாக. இது 273 இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கான சம்பளத் ெதாைகயாகும்’ ”
என்றார்.
௪௯ மற்ற ேகாத்த ரங்களில் இருந்து
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வந்த 273 ேபர்களின் இடத்ைத ஈடுெசய்ய
ேபாதுமான அளவல் ேலவயர்கள்
இல்லாமல் இருந்தனர். எனேவ ேமாேச
அந்த 273 ேபர்களுக்காக பணம் வசூல்
ெசய்தான். ௫௦ ேமாேச இஸ்ரேவல்
ஜனங்களில் முதலில் பறந்த ஆண்
பள்ைளகளிடமிருந்து ெவள்ளிைய வசூல்
ெசய்தான். அதகாரப் பூர்வமான அளைவ
ைவத்துக்ெகாண்டு, அவன் 1,365 ேசக்கல்
ெவள்ளிைய வசூலித்தான். ௫௧ ேமாேச
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். ெவள்ளிைய
ஆேரானுக்கும் அவனது மகன்களுக்கும்
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேயெகாடுத்தான்.

௪
ேகாகாத்குடும்பத்தன்ேவைலகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டமும் ஆேரானிடமும்,

௨ “ேகாகாத்தன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
குடும்பங்களின் ெமாத்த ஆண்களின்
ெதாைகைய எண்ணிக் கணக்கடு.
(ேகாகாத்தன் ேகாத்த ரமானது ேலவயர்
ேகாத்த ரத்தன் ஒரு பகுதயாகும்.) ௩ 30
வயது முதல் 50 வயது வைரயுள்ள, பைடயல்
பணியாற்றக்கூடிய ஆண்கைளக் கணக்கடு.
இவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல் ேவைல
ெசய்வார்கள். ௪ ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல்
உள்ள மிகப் பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்வேதஇவர்களின் ேவைல.
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௫ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் புதய
இடங்களுக்குப் பயணம் ெசய்யும்ேபாது,
ஆேரானும் அவனது மகன்களும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் உள்ேளச் ெசல்லேவண்டும்.
அவர்கள் தைரைய கீேழ எடுத்து, அதனால்
பரிசுத்த உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய மூட
ேவண்டும். ௬ அதன்ேமல் அழகான
ேதாலினாலான மூடியால் மூடேவண்டும்.
அதன் ேமல் ெகட்டியான நீலத்துணிைய
வ ரித்து, தண்டுகைள வைளயத்தனுள்
ெசலுத்த , பரிசுத்தப்ெபட்டிைய மூட
ேவண்டும்.
௭ “ப றகு ஒரு நீலத்துணிையப் பரிசுத்த

ேமைஜயன்ேமல் வ ரிக்க ேவண்டும்.
அதன் ேமல் தட்டுக்கைள ைவத்து,
கரண்டி, ேகாப்ைப, மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகக்கான ஜாடிைய ைவக்க
ேவண்டும். அேதாடு ச றப்பானஅப்பத்ைதயும்
அதன் ேமல் ைவக்க ேவண்டும். ௮ பன்
அதன்ேமல் சவப்புத் துணிைய ைவத்து,
அதைன ெமல்லிய ேதால் மூடியால்
மூடேவண்டும். ப றகுேமைஜதண்டுகைளயும்
வைளயத்தனுள்கட்டிவ ட ேவண்டும்.
௯ “குத்து வளக்குத் தண்ைடயும் அதலுள்ள

அகல்கைளயும் நீலத் துணியால் மூட
ேவண்டும். வளக்கு எரிவதற்கு உதவுகன்ற
அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும், எண்ெணய்
பாத்த ரங்கைளயும் மூடி ைவக்க ேவண்டும்.
௧௦ ப றகு இைவ அைனத்ைதயும் ெமல்லிய
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ேதாலால் மூடிக்கட்டி, ஒரு தண்ேடாடு
இைணக்க ேவண்டும். இது இவற்ைறத்
தூக்க ச்ெசல்லஉதவயாகஇருக்கும்.
௧௧ “அவர்கள் தங்க பலிபீடத்தன் ேமல்

நீலத் துணிைய மூடி, அதன் ேமல் ெமல்லிய
ேதாைல மூடேவண்டும். அதல் தண்டுகைள
வைளயத்ேதாடுஇைணத்துக்கட்ட ேவண்டும்.
௧௨ “ப றகு பரிசுத்த இடத்தல்

ெதாழுதுெகாள்வதற்குப் பயன்படும்,
அைனத்து சறப்புப் ெபாருட்கைளயும்
ேசகரிக்க ேவண்டும். அவற்ைற
நீலத்துணியல் சுருட்ட ேவண்டும்.
ப றகு அதைன ெமல்லியத் ேதாலால்
மூடிக்கட்டேவண்டும். இவற்ைறத் தூக்க ச்
ெசல்வதற்கு வசதயாக ஒரு தண்ேடாடு
கட்டிக்ெகாள்ளேவண்டும்.
௧௩ “ெவண்கலத்தாலான பலீபீடத்தல்

உள்ள சாம்பைல சுத்தப்படுத்த
ேவண்டும். ப றகு அதைன நீலத்
துணியால் மூட ேவண்டும். ௧௪ பன்
ெதாழுதுெகாள்வதற்கான அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும் ேசகரிக்க ேவண்டும்.
ெநருப்புத்தட்டு, குறடு, சாம்பல் எடுக்கும்
கரண்டி, கலசங்கள் ேபான்றைவகைள
அவர்கள் ெவண்கலத்தாலான பலி
பீடத்தன் ேமல் ைவக்க ேவண்டும்.
பன் ெமல்லியத் ேதாலால் பலிபீடத்ைத
மூடேவண்டும். இவற்ைறத் தூக்க ச் ெசல்ல
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வசதயாக தண்டுகைள வைளயங்களில்
மாட்டிள்ளேவண்டும்.
௧௫ “ஆேரானும் அவனது மகன்களும்,

பரிசுத்த இடத்தலுள்ள பரிசுத்தமான
ெபாருட்கைளெயல்லாம் மூடிைவத்துக்
ெகாள்ளேவண்டும். ப றகு ேகாகாத்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள், இவற்ைறத்
தூக்க ச் ெசல்ல ேவண்டும். இம்முைறயல்
இவர்கள் மரிக்காதபடிக்கு பரிசுத்தமான
இடத்ைதத்ெதாடாதருக்கக்கடவர்கள்.
௧௬ “ஆசாரியன் ஆேரானின்

மகனான எெலயாசார் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் ெபாறுப்புக்குரியவன்.
பரிசுத்த இடத்த ற்கும், அதலுள்ள
ெபாருட்களுக்கும் அவேன ெபாறுப்பானவன்.
வளக்குக்குரிய எண்ெணய்க்கும்,
நறுமணப் ெபாருட்களுக்கும், தனந்ேதாறும்
ெசலுத்தப்படும் பலிகளுக்கும், அப ேஷக
எண்ெணய்க்கும் அவேன ெபாறுப்பானவன்”
என்றார்.
௧௭ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டமும்,

ஆேரானிடமும், ௧௮ “கவனமாக இருங்கள்.
ேகாகாத் ேகாத்த ரம் அழிந்துேபாகாமல்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௯ அவர்கள்
மகா பரிசுத்த இடத்தன் அருகல்
ெசல்லும்ேபாது மரிக்காமல் இருப்பதற்காக,
நீங்கள் அவர்களுக்காக இவற்ைறச்
ெசய்யேவண்டும். ஆேரானும்
அவனது மகன்களும் உள்ேள ேபாய்க்
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ேகாகாத்தயர்கள் என்ெனன்ன ெசய்ய
ேவண்டும் என்று கூறுவார்கள். ஒவ்ெவாரு
ஆணுக்கும் அவனது ேவைலயும், அவன்
சுமக்க ேவண்டியவற்ைறயும் நயமிக்க
ேவண்டும். ௨௦ நீங்கள் இவற்ைறச்
ெசய்யாவ ட்டால் ேகாகாத்தயர்கள் உள்ேள
ேபாய் பரிசுத்த ெபாருட்கைள ஒரு ேவைள
பார்த்துவ டலாம். அவ்வாறு ஒரு வனாடி
பார்த்தாலும்,அவர்கள்மரிக்கேநரிடும்”என்று
கூறனார்.

ெகர்ேசான் குடும்பத்தாருக்குரிய
ேவைலகள்
௨௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௨ “ெகர்ேசான்

குடும்பத்தல் உள்ள அைனத்துԔ
ஜனங்கைளயும் எண்ணிக் கணக்கடு.
அவர்கைளக் குடும்ப வாரியாகவும்,
ேகாத்த ரங்களாகவும் பட்டியலிடு.
௨௩ பைடயல் பணியாற்றக் கூடிய 30 வயது
முதல் 50 வயது வைரயுள்ள ஆண்கைளயும்
கணக்கடுக. இவர்களுக்கு ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதக்கவனிக்கும் ேவைலயுண்டு.
௨௪ “இைவதான் ெகர்ேசான் வம்சத்தாரின்

ேவைலகள். அவர்கள் கீழ்க்கண்டவற்ைறச்
சுமக்க ேவண்டும்: ௨௫ பரிசுத்த கூடாரத்தன்
தைரகைளயும், அேதாடு ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்ைதயும், அதன் மூடிையயும்,
அவற்ைறப் ேபார்த்தயுள்ள ெமல்லியத்
ேதால் மூடிையயும், ஆசாரிப்புக் கூடார
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வாசல் தைரையயும் சுமந்து ெசல்ல
ேவண்டும். ௨௬ அவர்கள் பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதச் சுற்றயுள்ள ப ரகாரத்தன்
ெதாங்கு தைரகைளயும், பலி பீடத்தன்
தைரையயும், ப ரகாரத்ததன் வாசல்
தைரையயும், அேதாடு கயறுகைளயும்,
தைரக்குப்பயன்படும் மற்ற ெபாருட்கைளயும்
சுமக்க ேவண்டும். இவற்றுக்காகச் ெசய்ய
ேவண்டிய அைனத்து ேவைலகைளயும்
ெகர்ேசானியர்கள் ெசய்யேவண்டும்.
௨௭ ெகர்ேசானியர்கள் சுமத்தல் மற்றும் மற்ற
ேவைலகைளயும் ெசய்யும்ேபாது ஆேரானும்
அவனது மகன்களும் இவ்ேவைலகைளக்
கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கள்
சுமக்க ேவண்டிய ெபாருட்கைளப்பற்ற
அவர்களிடம் எடுத்துச் ெசால்ல ேவண்டும்.
௨௮ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்காக ெகர்ேசானிய
ேகாத்த ரம் ெசய்ய ேவண்டிய பணிகள்
இைவதான். ஆசாரியனான ஆேரானின்
மகனான இத்தாமார் இந்த ேவைலகளுக்குப்
ெபாறுப்பானவன்.

ெமராரி குடும்பத்தன்ேவைலகள்
௨௯ “ெமராரி ேகாத்த ரத்தல் உள்ள

எல்லாக் ேகாத்த ரங்கைளயும், எண்ணிக்
கணக்ெகடுக்க ேவண்டும். ௩௦ பைடயல்
பணியாற்றக் கூடிய 30 முதல் 50 வயது
வைரயுள்ள ஆண்கைளக் கணக்கடு.
இவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்காக, ஒரு
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ச றப்பான பணிையச் ெசய்ய ேவண்டும்.
௩௧நீங்கள்பயணம்ெசய்யும்ேபாது,ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்கானமரச்சட்டங்கைள,இவர்கேள
சுமந்து ெசல்ல ேவண்டும். அேதாடு
பாதங்கைளயும், தாழ்ப்பாள்கைளயும்,
தூண்கைளயும். ௩௨ ப ரகாரத்தூண்கைளயும்
சுமக்க ேவண்டும். ப ரகாரத்தலுள்ள
மற்ற பாதங்கள், முைளகள், கயறுகள்,
அவற்றுக்கான சகல கருவகள்
ஆகயவற்ைறயும் சுமக்க ேவண்டும்.
அேதாடு, அைதச் சார்ந்த அைனத்து
ேவைலகைளயும் ெசய்ய ேவண்டும்.
அவர்களின் ெபயைரப் பட்டியலிட்டு,
ஒவ்ெவாருவரிடமும் அவர்கள் எைதச்
சுமந்து ெசல்ல ேவண்டும் என்பைதயும்
ெசால்லுங்கள். ௩௩ இைவதான் ெமராரி
வம்சத்தனர் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்காகச்
ெசய்ய ேவண்டிய பணிகளாகும்.
ஆசாரியனான ஆேரானின் மகனாகய
இத்தாமார் இதற்கான ெபாறுப்புைடயவன்”
என்றார்.

ேலவயர்குடும்பங்கள்
௩௪ ேகாகாத்தயர்கைளயும், மற்ற

இஸ்ரேவல் தைலவர்கைளயும் ேமாேசயும்
ஆேரானும் எண்ணிக் கணக்க ட்டனர்.
அவர்கைளக் குடும்ப வாரியாகவும்,
ேகாத்த ரங்கள் வாரியாகவும் கணக்க ட்டனர்.
௩௫ பைடயல் பணியாற்றக்கூடிய 30 முதல் 50
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வயதுவைரயுள்ள ஆண்கள் அைனவைரயும்
அவர்கள்கணக்க ட்டனர். இவர்கள்ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்கான ச றப்பு ேவைலகைளச்
ெசய்யும்படி நயமிக்கப்பட்டனர்.
௩௬ ேகாகாத்தய ேகாத்த ரத்தல் 2,750

ஆண்கள் இவ்ேவைலையச் ெசய்ய
தகுதயுைடயவர்களாக இருந்தனர்.
௩௭ எனேவ, ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்க்கான
ச றப்பு ேவைலகைளச் ெசய்ய ேகாகாத்தய
ேகாத்த ரத்தனர் நயமிக்கப்பட்டனர். கர்த்தர்
ேமாேசய டம் ெசான்னபடிேய, ேமாேசயும்,
ஆேரானும்இதைனச்ெசய்தனர்.
௩௮ ெகர்ேசானிய ேகாத்த ரத்தனரும்

எண்ணி கணக்க டப்பட்டனர். ௩௯ பைடயல்
பணியாற்றும்தகுதயுைடய 30முதல் 50வயது
வைரயுள்ள ஆண்கள் எண்ணப்பட்டனர்.
அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கான ச றப்பு
பணிகைளச் ெசய்ய நயமிக்கப்பட்டனர்.
௪௦ ெகர்ேசான் ேகாத்த ரத்தல் தகுத
ெகாண்டவர்களாக 2,630 ஆண்கள்
இருந்தனர். ௪௧ எனேவ, ெகர்ேசான்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த இவர்களுக்கு,
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் ச றப்பு ேவைலகள்
ெகாடுக்கப்பட்டன. கர்த்தர் ேமாேசய டம்
ெசான்னபடி ேமாேசயும், ஆேரானும் ெசய்து
முடித்தனர்.
௪௨ ெமராரி குடும்பத்தலும்,

ேகாத்த ரங்களிலும் உள்ள ஆண்கள்
கணக்க டப்பட்டனர். ௪௩ அவர்களில்
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பைடயல் பணியாற்றக்கூடிய 30 முதல் 50
வயதுவைரயுள்ள ஆண்கள் அைனவரும்
எண்ணப்பட்டனர். அந்த ஆண்கள்ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்கான ச றப்பு ேவைலகைளச்
ெசய்ய நயமிக்கப்பட்டனர். ௪௪ ெமராரி
ேகாத்த ரத்தல் தகுத ெகாண்டவர்களாக
3,200 ஆண்கள் இருந்தனர். ௪௫ எனேவ,
ெமராரி ேகாத்த ரத்தல் உள்ள இந்த
ஆண்கள், இச்ச றப்பு ேவைலகளுக்கு
நயமிக்கப்பட்டனர். கர்த்தர் ேமாேசய டம்
ெசான்னபடி ேமாேசயும் ஆேரானும் ெசய்து
முடித்தனர்.
௪௬ எனேவ ேமாேச, ஆேரான்,

இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தைலவர்கள்
ஆக ேயார் ேலவயரின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைளயும் எண்ணிக் கணக்க ட்டனர்.
அவர்கள் ஒவ்ெவாரு குடும்பவாரியாகவும்,
ேகாத்த ர வாரியாகவும் கணக்க டப்பட்டனர்.
௪௭ பைடயல் பணியாற்றக் கூடிய 30
முதல் 50 வயதுவைரயுள்ள ஆண்களும்
எண்ணிக் கணக்க டப்பட்டனர். இவர்களுக்கு
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன், ச றப்பு
ேவைலகள் தரப்பட்டன. அவர்கள் தங்கள்
பயணத்தன்ேபாது, ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச்
சுமக்கும் ேவைலையச் ெசய்தனர்.
௪௮ அவர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக
8,580. ௪௯ எனேவ, கர்த்தர் ேமாேசய டம்
ெசான்னப்படி, ஒவ்ெவாரு ஆண்மகனும்,
கணக்க டப்பட்டான். ஒவ்ெவாருவனுக்கும்
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அவன் ெசய்யேவண்டிய ேவைல
ஒதுக்கப்பட்டது. அவன் எதைனச் சுமந்து
ெசல்லேவண்டும் என்பதும் ெசால்லப்பட்டது.
இைவ யாவும் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
நைடெபற்றது.

௫

சுத்தப்படுத்துவைதப் பற்றய
வதமுைறகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “நான் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்கு கட்டைளயடுவதாவது:
அவர்கள் தங்கள் முகாம்கைள ேநாய்கள்
பரவாதபடி ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
அவர்களில் யாராவது ஒருவனுக்குத்
ெதாழுேநாய் இருந்தால், அவைன முகாைம
வ ட்டு அனுப்பவ ட ேவண்டும் என்று ெசால்.
முகாமில் யாருக்காவது (இரத்தப் ேபாக்கான)
வலக்கு தீட்டு இருந்தால் அவர்கைளயும்
அனுப்பவ ட ேவண்டும் என்று ெசால்.
முகாமில் யாராவது பணத்ைதத் ெதாட்டு
அதனால் தீட்டாக யருந்தால் அவைனயும்
ெவளிேய அனுப்ப வ டேவண்டும். ௩ஆணா,
ெபண்ணா என்பது பற்ற க் கவைலப்படாமல்
அந்த நபைர ெவளிேயற்ற ேவண்டும்.
அதனால் மற்றவர்களுக்கு அந்த ேநாயும்,
தீட்டும் ஏற்படாமல்இருக்கும். நானும்உங்கள்
முகாமில்உங்கேளாடுவாழ்ேவன்” என்றார்.
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௪ எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். அவர்கள்இத்தைகயவர்கைள
முகாைமவ ட்டு ெவளிேயற்றனர். கர்த்தர்
ேமாேசய டம் கட்டைளய ட்டபடிேய அவர்கள்
ெசய்தனர்.

தவறுக்குச்ெசலுத்தும்அபராதம்
௫ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௬ “இஸ்ரேவல்

ஜனங்களில் ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்குத்
தீைம ெசய்தருந்தால் (ஒருவன்
இன்ெனாருவனுக்குத் தீைம ெசய்வது
என்பது உண்ைமயல் ேதவனுக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்வதாகும்) அவன் தண்டைனக்கு
உரியவன். ௭ எனேவ அவன் தான்
ெசய்த பாவத்ைதப் பற்ற ஜனங்களிடம்
ெசால்ல ேவண்டும். பன் அதற்கான
அபராதத் ெதாைகையயும் ெசலுத்த
ேவண்டும். அதல் ஐந்தல் ஒரு பாகத்ைதயும்
ேசர்த்து பாத க்கப்பட்டவனுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். ௮ பாத க்கப்பட்டவன்
ஒருேவைள மரித்து ேபாயருந்தாேலா,
அத்ெதாைகைய ஏற்றுக்ெகாள்ள
அவனுக்கு ெநருங்கய உறவனர்கள்
யாரும் இல்லாமலிருந்தாேலா, அவன்
அத்ெதாைகைய கர்த்தருக்குச் ெசலுத்த
ேவண்டும். அவன் அம்முழுத்ெதாைகையயும்
ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும். அந்த
ஆசாரியன் அவனது பாவநவ ர்த்த க்காக
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ஆட்டுக் காடாைவ பலியாகச் ெசலுத்த
ேவண்டும். அதைனப் பலியடுவதன் மூலம்
ஜனங்கள் ெசய்த பாவமானது நவ ர்த்த
ெசய்யப்படுக றது. மீத பணத்ைத,ஆசாரியன்
ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
௯ “இஸ்ரேவலனாக இருக்கும் ஒருவன்

ேதவனுக்கு இதுேபால் ச றப்பான
அன்பளிப்புகைளச் ெசலுத்தனால்
ஆசாரியன் அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அது அவனுக்கு உரியது.
௧௦ ஒருவன் இது ேபான்ற ச றப்பு
காணிக்ைககைள ெகாடுக்காமலும்
இருக்கலாம். ஆனால் ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட எதுவும் அவனுக்கு
உரியதாகவடும்” என்றுகூறனார்.

சந்ேதகம்ெகாள்ளும்கணவர்கள்
௧௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௨ “ஒருவனின்

மைனவ அவனுக்கு நம்ப க்ைகத்
துேராகம் ெசய்தருக்கலாம். ௧௩ அவள்
இன்ெனாருவேனாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாண்டுஅதைனக் கணவனுக்குத்
ெதரியாமல் மைறத்துவ டலாம். அவள் தனது
ெசயலில்ப டிபடாமல்அவளுக்குஎத ராகஎந்த
சாட்ச யும் இல்லாமல் இருக்கலாம். எனேவ,
அவள் ெசய்த பாவம் அவளது கணவனுக்குத்
ெதரியாமல் ேபாய்வ டலாம். அவளும் தன்
கணவனுக்குத்தன்பாவம்பற்ற ெசால்லாமல்
இருக்கலாம். ௧௪ ஆனால், அவளது
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கணவன் தனது மைனவ தனக்குத் துேராகம்
ெசய்க றாேளா என்று சந்ேதகப்படலாம்.
அவள் தனக்கு உண்ைமயானவளாகவும்,
சுத்தமானவளாகவும் இல்ைல என்று
அவன் நைனக்கலாம். ௧௫ இவ்வாறு
ந கழ்ந்தால், அவன் தன் மைனவைய
ஆசாரியனிடம் அைழத்துச் ெசல்லேவண்டும்.
அப்ேபாது, அவன் காணிக்ைகயாக ஒரு
எப்பா அளவான வாற் ேகாதுைம மாவ ேல
பத்தல் ஒரு பங்ைகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அவன் அந்த வாற்ேகாதுைம மாவ ேல
எண்ெணேயா, நறுமணப் ெபாருேளா
ேபாடக்கூடாது. இது கர்த்தருக்குத் தானிய
காணிக்ைகயாக இருக்கும். கணவன்
சந்ேதகம்அைடந்ததால்அதற்குப் பரிகாரமாக
இப்பலி அைமகன்றது. தனது மைனவ
தனக்கு உண்ைமயல்லாதவளாக இருந்தாள்
என்றுஅவன்எண்ணியைதஇப்பலிகாட்டும்.
௧௬ “ஆசாரியன் அந்தப் ெபண்ைண

கர்த்தரின் முன்புஅைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய்
அங்ேகஅவைளநறுத்த , ௧௭ப றகுஆசாரியன்
பரிசுத்த தண்ணீைர எடுத்து மண்ஜாடியல்
ஊற்ற ேவண்டும். பன் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் தைரயலிருந்து ெகாஞ்சம்
மண்ைண எடுத்து, அப்பாத்த ரத்தல் ேபாட
ேவண்டும். ௧௮ஆசாரியன் அவைளக் கர்த்தர்
முன் நற்குமாறு ெசய்து பறகு அவளது
கூந்தைல அவழ்க்கச் ெசால்லி, அவள்
ைகயல் தானியக் காணிக்ைகைய ைவக்க
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ேவண்டும். இப்பலி, அவளது கணவனால்
அவனது சந்ேதகத்த ற்காக கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட காணிக்ைகயாகும். அேத
ேநரத்தல் ஆசாரியன் தன் ைகயல்
பரிசுத்த தண்ணீர் இருக்கும் மண் ஜாடிைய
ைவத்தருக்க ேவண்டும். அந்த பரிசுத்த
தண்ணீர் அவள் பாவம் ெசய்தருந்தால்
அவளுக்குசாபத்ைதஉண்டாக்கும்.
௧௯ “ப றகு, ஆசாரியன் அந்தப்

ெபண்ணிடம் அவள் ெபாய் ெசால்லக்கூடாது
என்றும், அவள் உண்ைமையச் ெசால்ல
ேவண்டுெமன்றும் கட்டைளய ட ேவண்டும்.
ஆசாரியன் அவளிடம், ‘நீ இன்ெனாரு
மனிதேனாடு ெதாடர்பு ைவக்காமல்
இருந்தருந்தால், தருமணத்துக்கு பன்
உன் கணவனுக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்யாமல் இருந்தருந்தால், சாபங்கைளக்
ெகாடுக்கும் இந்த தண்ணீரானது
உனக்குத் தீங்கு ெசய்யாது. ௨௦ ஆனால்
நீ உன் கணவனுக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்தருந்தால், உன் கணவன் அல்லாத
ஒருவனுடன் நீ ெதாடர்பு ைவத்தருந்தால்,
நீ தூய்ைமயானவளல்ல. ௨௧ இது
உண்ைமெயன்றால், இந்த பரிசுத்தமான
தண்ணீைர நீ குடிப்பதால் உனக்குத்
துன்பங்கள் வரும். உனக்குக் குழந்ைத
ெபறுகற பாக்கயம் கைடக்காமல்ேபாகும்.
ஒருேவைள நீ இப்ெபாழுது கருவுற்றவளாக
இருந்தால் அக்குழந்ைத மரித்துப்ேபாகும்.
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ப றகு உன் ஜனங்கள் உன்ைன வலக்க
ைவத்து, உன் மீது குற்றங்கைளச்
சுமத்துவார்கள்’ என்றுகூறேவண்டும்.

“ப றகு கர்த்தருக்கு முன்பு ஒரு வேசஷ
உறுதயளிக்கும்படி அப்ெபண்ணிடம்
ஆசாரியன் ெசால்ல ேவண்டும். ெபாய்
ெசான்னால் அவளுக்குத் தீைமகள் ஏற்படும்
என்பைத அவள் உணரச் ெசய்ய ேவண்டும்.
௨௨ நீ ேகடு உண்டாக்கக் கூடிய தண்ணீைரக்
குடிக்க ேவண்டும். நீ பாவம் ெசய்தருந்தால்,
‘உனக்குக் குழந்ைத ஏற்படாமல் ேபாகும்.
நீ கருவுற்றருந்தால் அது பறக்குமுன்
மரித்துப்ேபாகும்’ என்று ஆசாரியன்
அப்ெபண்ணிடம் கூறேவண்டும். அதற்கு
அவள், ‘நீர் ெசால்க றபடி நான் ெசய்ேவன்’
என்றுகூறேவண்டும்.
௨௩ “இந்த எச்சரிக்ைககைளெயல்லாம்

ஒரு நீண்டத் ேதால் சுருளில் ஆசாரியன்
எழுத ைவக்க ேவண்டும். அதைனப்
ப றகு பரிசுத்தத் தண்ணீரால் ச றது கழுவ
ேவண்டும். ௨௪ பன்னர் ேகடு தருகற அந்தத்
தண்ணீைரஅவள்குடிக்க ேவண்டும். அைதக்
குடித்ததும், அவள் பாவம் ெசய்தவளாக
இருந்தால் அத்தண்ணீர் அவளுக்குப்
ெபருந்துன்பத்ைதத்தரும்.
௨௫ “ப றகுஆசாரியன்அவள்ைகயல்உள்ள

தானியக் காணிக்ைகைய வாங்க அதைன
கர்த்தரின் சமூகத்தல் தூக்க ப் ப டிக்க
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ேவண்டும். பன் அதைனப் பலிபீடத்தல்
ைவக்க ேவண்டும். ௨௬ ஆசாரியன்
அத்தானியப் பலிையக் ைக நைறய
அள்ளி பலிபீடத்தன் ெநருப்பல் ேபாட்டு
எரிந்துவ ட ேவண்டும். அதற்குப்
ப றகு ஆசாரியன் அவள் தண்ணீைரக்
குடிக்குமாறு ேகட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
௨௭ அவள் தன் கணவனுக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்தவளாக இருந்தால், அந்த
தண்ணீர் அவளுக்குப் ெபருந்துன்பத்ைத
அளிக்கும். அத்தண்ணீர் அவள் உடம்புக்குள்
ெசன்று அவளுக்குப் ெபருந்துன்பத்ைதக்
ெகாடுக்கும். அவள் கருவலுள்ள எந்தக்
குழந்ைதயும், அது பறக்கு முன்னேர
மரித்துப்ேபாகும். அவள் என்ெறன்றும்
குழந்ைத ெபற முடியாமல் இருப்பாள்.
அவள் அவளது ஜனங்களின் மத்தயல்
சப க்கப்பட்டவளாக இருப்பாள். ௨௮ஆனால்
அவள் தன் கணவனுக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்யாமல், சுத்தமானவளாக இருந்தால்,
ஆசாரியன் அவைளக் குற்றமற்றவள் என்று
கூறுவான். பன்அவள்சாதாரணமானவளாக
குழந்ைதகைளப்ெபறுவாள்.
௨௯ “இதுேவ ெபாறாைம அல்லது சந்ேதகம்

பற்றய சட்டமாகும். ஒருத்த ஒருவனுக்குத்
தருமணத்தன் மூலம் மைனவயான பறகு,
அவனுக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தால்,
நீங்கள் இைதேய ெசய்ய ேவண்டும். ௩௦ ஒரு
கணவன் தன் மைனவ மீது ெபாறாைம
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ெகாண்டு அவைளச் சந்ேதகப்பட்டாலும்,
அவன் இந்தப் பரிகாரத்ைதேய ெசய்ய
ேவண்டும். ஆசாரியன் அந்தப் ெபண்ைண
கர்த்தரின் முன்னிைலயல் நற்கச் ெசய்து
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்ய ேவண்டும்.
இதுதான் சட்டம். ௩௧ அவள் தவறனிமித்தம்
அவள் கணவனுக்கு எதுவும் ேநரிடாது.
ஆனால் அந்தப் ெபண்ேணா தன்
பாவத்தனிமித்தம் துன்பப்படுவாள்” என்று
கூறனார்.

௬
நசேரயர்கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இவற்ைற

இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு. ஒரு
ஆேணா அல்லது ெபண்ேணா தன்
ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய ப ரிந்து
வாழ ேவண்டும் என்று வரும்பலாம்.
இந்த வ ரதகாலம் ஒருவன் தன்ைனேய
முழுக்க கர்த்தருக்கு சல காலம்
ஒப்பைடத்துக்ெகாள்ள அனுமதக்க றது.
இத்தைகயவைன ‘நசேரயன்’ என
அைழப்பார்கள். ௩ இக்காலக் கட்டத்தல்,
அவன் த ராட்ைசரசேமா, ேபாைத
தரும் ேவறு பானேமா குடிக்கக்
கூடாது. அவன் த ராட்ைசரசம் மற்றும்
மதுபானத்தன் காடிையேயா குடிக்கக்
கூடாது. த ராட்ைசரசத்தால் ெசய்த எவ்வத
பானத்ைதேயா த ராட்ைசப் பழங்கைளேயா,
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காய்ந்த த ராட்ைசகைளேயா உண்ணாமல்
இருக்க ேவண்டும். ௪இந்த வ ரத காலத்தல்
அவன் த ராட்ைசச் ெசடியன் எந்த உணவுப்
ெபாருட்கைளயும், உண்ணக் கூடாது,
அவன் த ராட்ைசப் பழத்தன் ேதாைலயும்
வைதகைளயும்கூடஉண்ணக்கூடாது.
௫ “இந்த வ ரதகாலத்தல் அவன்

தனது தைல முடிையக் கூட ெவட்டிக்
குைறத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. தனது
வ ரத நாட்கள் முடியும் வைரயல் அவன்
பரிசுத்தமாக இருக்க ேவண்டும். அவன்
தன் தைலமுடிைய வளரவ ட ேவண்டும்.
அவனது தைல முடியானது அவன்
ேதவனுக்குச் ெசய்த ெபாருத்தைனயன்
ஒரு பகுதயாகும். அவன் அந்த முடிைய
ெவட்டாமலிருப்பது ேதவனுக்குத் தன்ைன
அர்ப்பணித்தருப்பதன் அைடயாளம்.
எனேவ வ ரதகாலம் முடிக றவைர தனது
தைலமுடிையநீளமாகவளரவ ட ேவண்டும்.
௬ “இவ்வ ரதக் காலத்தல் ஒரு நசேரயன்

பணத்தன் அருகல் ெசல்லக்கூடாது.
ஏெனன்றால் அவன் கர்த்தருக்குத் தன்ைன
முழுைமயாக அர்ப்பணித்து இருக்கறான்.
௭ ஒரு ேவைள அவனது தாேயா, தந்ைதேயா,
அல்லது சேகாதரேனா, சேகாதரிேயா கூட
மரித்து ேபாயருக்கலாம். எனினும் அவன்
அவர்கைளத் ெதாடக்கூடாது. அதுஅவைனத்
தீட்டுஉள்ளவனாகஆக்கும். அவன்தன்ைனத்
தனிப்பட்டவன் என்றும், தன்ைன ேதவனுக்கு
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முழுைமயாகக் ெகாடுத்தருக்க றான்
என்பைதயும் காட்ட ேவண்டும். ௮வ ரதகாலம்
முழுைமக்கும் அவன் தன்ைன முழுவதுமாக
கர்த்தரிடம் ஒப்பைடக்க றான். ௯ நசேரய
வ ரதம் ெகாள்பவன், இன்ெனாருவேனாடு
இருக்கும்ேபாது, தீடீெரன்று அந்த மற்றவன்
மரித்துப் ேபானதாக ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
அவைனயறயாமேலேய மரித்தவைனத்
ெதாட்டிருப்பாேனயானால், அவன்
தீட்டுள்ளவனாகக் கருதப்படுக றான்.
இவ்வாறு ந கழ்ந்தால் அவன் தைலமுடிைய
முழுக்க மழித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
(அந்தத் தைல முடியானது அவனது வேசஷ
அர்ப்பணிப்பன் ஒரு பகுதயாகும்.) ஏழாவது
நாள் தன் முடிைய ெவட்டிக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ஏெனன்றால் அன்ைறக்குத்தான்
அவன் தீட்டு இல்லாதவனாக றான்.
௧௦எட்டாவது நாள், நசேரய வ ரதம் ெகாள்ளும்
அவன், இரண்டு புறாக்கைளயும் இரண்டு
புறாக் குஞ்சுகைளயும் ஆசாரியனிடம்
ெகாண்டுவரேவண்டும். அவன்
இவற்ைற ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசலில் ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௧௧ ப றகு ஆசாரியன் அவற்றல்
ஒன்ைறப் பாவப்பரிகாரப் பலியாகவும்
இன்ெனான்ைறத் தகன பலியாகவும்
தரேவண்டும். இந்த தகனபலியானதுநசேரய
வ ரதத்தல் அவன் ெசய்த பாவத்த ற்குரிய
காணிக்ைகயாகும். (அவன் பணத்தன்
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அருகல் இருந்ததால் பாவம் ெசய்தவனாகக்
கருதப்படுக றான்.) அந்த ேவைளயல், அவன்
தன் தைலமுடிைய மீண்டும் ேதவனுக்கு
தருவதாக வாக்களிக்க ேவண்டும். ௧௨அவன்
மீண்டும் ஒருமுைற கர்த்தருக்காகத் தன்ைன
முழுைமயாக ஒப்புக் ெகாடுத்து தனியாக
சல காலம் நசேரய வ ரதம் இருக்க
ேவண்டும். அவன் ஓராண்டான ஆட்டுக்
குட்டிையக் ெகாண்டு வந்து அைத குற்ற
பரிகார பலியாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அவன் வ ரதம் இருந்த நாட்கெளல்லாம்
மறக்கப்படும். எனேவ, அவன் புத தாக
வ ரதம் அனுசரிக்க ேவண்டும். அவன்
முதலில்வ ரதம்இருக்கும்ேபாது, பணத்ைதத்
ெதாட்டதனால் தீட்டானேத இதற்குக்
காரணம்.
௧௩ “அவனது வ ரதகாலம் முடிந்தப றகு,

ஒரு நசேரயன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசலுக்குப் ேபாக ேவண்டும். ௧௪ அவன்
தனது காணிக்ைகையக் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன்:

தகன பலிக்காக ஒரு வயதான,
எவ்வதக் குைறபாடும் இல்லாத
ஆட்டுக்குட்டிையயும்;

பாவப்பரிகார பலிக்காக ஒரு வயதான,
குைறபாடுகளற்ற ஒரு ெபண்
ஆட்டுக்குட்டிையயும்,

சமாதான பலிக்காக குைறபாடுகளற்ற
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ஆட்டுக்கடாைவயும்,
௧௫ தானிய காணிக்ைகக்காக கூைட
நைறய எண்ெணயேல பைசந்த
புளிப்ப ல்லாத ெமல்லிய மாவல் ெசய்த
அத ரசங்கைளயும்,

எண்ெணய் தடவப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத
அைடகைளயும் காணிக்ைகயாக
ெசலுத்த ேவண்டும்.

௧௬ “இைவ அைனத்ைதயும் கர்த்தருக்கு
ஆசாரியன் ெகாடுக்கேவண்டும். ப றகு,
அவன் பாவப் பரிகார பலிையயும்,
தகன பலிையயும் ெசலுத்த ேவண்டும்.
௧௭ புளிப்ப ல்லாத அத ரசங்கள் நைறந்த
கூைடையக் கர்த்தருக்கு ஆசாரியன்
ெகாடுக்க ேவண்டும். சமாதான பலிக்காக
அவன்ஆட்டுக்கடாைவக்ெகால்லேவண்டும்.
ப றகு அவன் தானிய காணிக்ைகையயும்,
பானங்களின் காணிக்ைகையயும் அளிக்க
ேவண்டும்.
௧௮ “நசேரயவ ரதம்ெகாண்டவன்ஆசரிப்புக்

கூடாரத்தன் வாசலுக்குச் ெசல்ல ேவண்டும்.
அவன் அங்ேக கர்த்தருக்காக வளர்த்த தைல
முடிைய மழித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ப றகு
அதைன சமாதானப் பலிக்குக் கீழ் ெநருப்பல்
ேபாட்டு எரிக்க ேவண்டும்.Ԕ
௧௯ “நசேரய வ ரதம் ெகாண்டவன்,

தன் தைல முடிைய மழித்தப றகு
ஆசாரியன் ேவகைவத்த ஆட்டுக்கடாவன்
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ேதாள்பாகத்ைதயும், கூைடயல் உள்ள
புளிப்பல்லாதஅத ரசம் மற்றும்அைடையயும்
அவனுைடய உள்ளங்ைகயல் ைவக்க
ேவண்டும். ௨௦ பன்னர் ஆசாரியன் இவற்ைற
கர்த்தருக்கு முன் அைசவாட்டும் பலியாக
ஏெறடுக்க ேவண்டும். அதுஅைசவாட்டப்பட்ட
மார்க்கண்டத்ேதாடும், ஏெறடுத்துப்
பைடக்கப்பட்ட முன்னந்ெதாைடேயாடும்
ஆசாரியனுக்கு உரியதாகும். ஆட்டுக்
கடாவன் மார்க்கண்டத்ைதயும்,
ெதாைடையயும் கர்த்தருக்கு முன்பு
அைசவாட்டும் பலி ெசய்வார்கள்.
அைவகளும் ஆசாரியனுக்கு உரியதாகும்.
அதற்குப்ப றகுநசேரயவ ரதம்ெகாண்டவன்,
த ராட்ைச ரசம்குடிக்கலாம்.
௨௧ “நசேரய வ ரதம் ெகாள்ளும்

ஒருவன், கைடப்ப டிக்க ேவண்டிய
வதகள் இைவயாகும். அவன் அைனத்து
அன்பளிப்புகைளயும் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆனால் ஒருவன் மிக
அத க அளவல் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பு
தரும் வசதையக் ெகாண்டிருக்கலாம்.
ஒருவன் அவ்வாறு மிகுதயாக அன்பளிப்பு
ெகாடுப்பதாக வாக்குத்தந்தால் ப றகு அந்த
வாக்ைகக் காப்பாற்ற ேவண்டும். ஆனால்
அவன் குைறந்தபட்சமாக நசேரய வத களில்
ெசால்லியபடியாவது காணிக்ைக ெசலுத்த
ேவண்டும்” என்றார்.
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ஆசாரியனின்ஆசீர்வாதங்கள்
௨௨கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௩ “ஆேரானிடமும்

அவனது மகன்களிடமும், ெசால்ல
ேவண்டியதாவது: நீங்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளஆசீர்வத க்கும்ேபாது,

௨௪ “ ‘கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வத த்து,
உன்ைனக்காப்பாற்றுவாராக!

௨௫கர்த்தர்உன்னிடம் நல்லவராகஇருந்து
அவர்உனக்குக்கருைணகாட்டுவாராக!

௨௬ உனது ெஜபங்களுக்கு கர்த்தர் பதல்
தருவாராக!

அவர் உனக்குச் சமாதானத்ைதத்
தருவாராக!’ என்று ெசால்லுங்கள்”
என்றார்.

௨௭ “இவ்வாறு ஆேரானும், அவனது
மகன்களும் எனது நாமத்ைதச் ெசால்லி
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ஆசீர்வத க்க
ேவண்டும். நானும் அவர்கைள
ஆசீர்வத ப்ேபன்” என்றுகூறனார்.

௭
பரிசுத்தக்கூடாரத்ைதஅர்ப்பணித்தல்
௧ ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத அைமத்து

முடித்தான். அந்நாளிேலேய அதைன
கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தான். ேமாேச
கூடாரத்ைதயும் அதலுள்ள ெபாருட்கைளயும்,
பலிபீடத்ைதயும் அதற்குரிய அைனத்து
ெபாருட்கைளயும் அப ேஷகம் ெசய்தான்.
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இைவயைனத்துப் ெபாருட்களும் கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாள்வதற்கு மாத்த ரேம
பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும் என்று இது
காட்டியது.
௨ ப றகு இஸ்ரேவலின் அைனத்து

தைலவர்களும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைக
ெசலுத்தனார்கள். இவர்கள்
அவர்களது குடும்பத்தன் தைலவர்களும்
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும்ஆவார்கள்.
இவர்கேள இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
எண்ணி கணக்கடும் ெபாறுப்புைடயவர்கள்.
௩ இத்தைலவர்கள் கர்த்தருக்கு
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தனர்.
அவர்கள் மூடப்பட்ட ஆறு வண்டிகைளயும்
அைத இழுக்க பன்னிெரண்டு மாடுகைளயும்
ெகாண்டு வந்தனர். (ஒவ்ெவாரு
தைலவர்களும் ஆளுக்ெகாரு மாட்ைடயும்
இருதைலவர்கள் ேசர்ந்துஒருவண்டிையயும்
ெகாடுத்தனர்.) பரிசுத்தக் கூடாரத்தல்
தைலவர்கள் இவற்ைறக் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுத்தனர்.
௪கர்த்தர்ேமாேசய டம்,௫ “தைலவர்களிடமிருந்து

இந்த அன்பளிப்புகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்.
ஆசாரிப்புக்கூடாரத்த ற்கானேவைலகளுக்கு
இக்காணிக்ைககள் உதவயாயருக்கும்படி
இவற்ைற ேலவயர்களிடம் ெகாடு” என்று
கூறனார்.
௬ எனேவ, ேமாேச வண்டிகைளயும்,

அவற்ைற இழுத்து வந்த மாடுகைளயும்
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ஏற்றுக்ெகாண்டு, அவற்ைற ேலவயர்களிடம்
ெகாடுத்தான். ௭ அவன் அவற்றல் இரண்டு
வண்டிகைளயும் நான்கு மாடுகைளயும்
ெகர்ேசான் குழுவனருக்குக் ெகாடுத்தான்.
அவர்களின் ேவைலக்கு அந்த வண்டிகளும்,
மாடுகளும் ேதைவயாய் இருந்தன. ௮ ப றகு
நான்கு வண்டிகைளயும் எட்டு மாடுகைளயும்
ெமராரி குழுவனருக்குக் ெகாடுத்தான்.
அவர்களின் ேவைலக்கு இந்த வண்டிகளும்
மாடுகளும் ேதைவயாய் இருந்தன.
ஆசாரியனான ஆேரானின் மகனான
இத்தாமார் இவர்களின் ேவைலக்கான
ெபாறுப்பைன ஏற்றருந்தான். ௯ ேமாேச
ேகாகாத் குழுவனருக்கு எந்த வண்டிையயும்,
மாடுகைளயும் ெகாடுக்கவல்ைல.
ஏெனன்றால், அவர்களின் ேவைல,
பரிசுத்தமான ெபாருட்கைளத் தங்கள்
ேதாள்களில்தூக்க ச்ெசல்வதாகும்.
௧௦ ேமாேச பலிபீடத்ைத அப ேஷகம்

ெசய்தான். அேத நாளில், தைலவர்கள்
தங்கள் காணிக்ைககைள, அந்தப்
பலிபீடத்ைத அர்பணிப்பதற்காகக்
ெகாண்டு வந்தனர், அவர்கள் தங்கள்
காணிக்ைககைளக் கர்த்தருக்காகப்
பலிபீடத்தன் ேமல் ைவத்தனர். ௧௧ கர்த்தர்
ேமாேசய டம், “ஒவ்ெவாரு நாளும், ஒவ்ெவாரு
தைலவனும் தன் அன்பளிப்ைபக் ெகாண்டு
வந்து பலிபீடத்தல் அர்ப்பணிக்க ேவண்டும்”
என்றார்.
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௧௨-௮௩ பன்னிெரண்டு தைலவர்களில்
ஒவ்ெவாரு வரும் தங்கள் அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவந்தனர். அைவபன்வருமாறு:
ஒவ்ெவாரு தைலவனும் மூன்ேறகால்

பவுண்டு எைடயுள்ள ஒவ்ெவாரு
ெவள்ளித் தட்டுக்கைளயும், ஒன்ேற
முக்கால் பவுண்டு எைடயுள்ள
ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக் ேகாப்ைபகைளயும்
ெகாண்டு வந்தனர். இவ்வ ரண்டு
காணிக்ைககளும் அதகாரப்பூர்வமான
அளவால் நறுக்கப்பட்டன. வட்டமான
கண்ணங்களும், தட்டுகளும் எண்ெணயல்
கலக்கப்பட்ட ெமல்லிய மாவால்
ந ரப்பப்பட்டு இருந்தன. இது தானியக்
காணிக்ைகக்குப் பயன்படுவதாக இருந்தது.
ஒவ்ெவாரு தைலவனும் ெபரிய தங்கக்
கரண்டிையயும் ெகாண்டு வந்தனர். அது
4 அவுன்ஸ் எைடயுள்ளதாய் இருந்தது.
இக்கரண்டி நறுமணப் ெபாருட்களால்
ந ரப்பப்பட்டிருந்தது.
ஒவ்ெவாரு தைலவனும் ஒரு இளம்

காைளையக் ெகாண்டு வந்தனர். அேதாடு
ஒரு ஆட்டுக் கடா, ஒரு வயதான ஒரு
ஆண் ஆட்டுக்குட்டி ஆகயவற்ைறயும்
ெகாண்டு வந்தனர். இம்மிருகங்கள்
தகன பலிக்கு உரியைவ. ஒவ்ெவாரு
தைலவனும் பாவ பரிகார பலிக்குரியதாக
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டு வந்தனர்.
அேதாடு அவர்கள் 2 பசுக்கைளயும் 5
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ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒரு வயதான 5
ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும், 5 ஆண்
ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் ெகாண்டு வந்தனர்.
இைவ அைனத்தும் சமாதான பலிக்காகக்
ெகால்லப்பட்டன.
முதல் நாளில், யூதா ேகாத்த ரத்தன்

தைலவனான அம்மினதாபன் மகனான
நகேசான் அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு
வந்தான்.
இரண்டாம் நாளில், இசக்கார் குழுவன்

தைலவனானசூவாரின் மகன் ெநதெனேயல்
தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
மூன்றாம் நாளில், ெசபுேலான்

ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான ஏேலானின்
மகன் எலியாப் தன் அன்பளிப்புகைளச்
ெகாண்டுவந்தான்.
நான்காம் நாளில், ரூபன் ேகாத்த ரத்தன்

தைலவனான ேசேதயூரின் மகனான எலிசூர்
தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
ஐந்தாம்நாளில், ச மிேயான்ேகாத்த ரத்தன்

தைலவனான சூரிஷதாயன் மகன்
ெசலுமிேயல் தன் அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவந்தான்.
ஆறாம் நாளில், காத் ேகாத்த ரத்தன்

தைலவனானேதகுேவலின்மகன்எலியாசாப்
தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
ஏழாம் நாளில், எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தன்

தைலவனான அம்மியூதன் மகன் எலிஷாமா
தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
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எட்டாம் நாளில், மனாேச ேகாத்த ரத்தன்
தைலவனான ெபதாசூரின் மகன்
கமாலிேயல் தன் அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவந்தான்.
ஒன்பதாம் நாளில், ெபன்யமீன்

ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான கீெதேயானின்
மகன் அபீதான் தன் அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவந்தான்.
பத்தாம் நாளில், தாண் ேகாத்த ரத்தன்

தைலவனான அம்மிஷதாயன் மகன்
அக ேயேசர் தன் அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவந்தான்.
பத ேனாறாம் நாளில், ஆேசர்

ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான ஓக ரானின்
மகன் பாக ேயல் தன் அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவந்தான்.
பன்னிெரண்டாம் நாளில், நப்தலி

ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான ஏனானின்
மகன் அகீரா தன் அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவந்தான்.
௮௪ இஸ்ரேவலின் ஜனங்களின்

தைலவர்களிடமிருந்து இவ்வாறு பல்ேவறு
அன்பளிப்புகள் வந்து ேசர்ந்தன.
அவர்கள் இவற்ைற ேமாேச பலிபீடத்ைத
அப ேஷகம் ெசய்து அர்ப்பணித்த
நாட்களில் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
12 ெவள்ளிக் தட்டுகைளயும், 12
ெவள்ளிக் ேகாப்ைபகைளயும், 12 தங்கக்
கரண்டிகைளயும் ெகாண்டு வந்தனர்.
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௮௫ ஒவ்ெவாரு ெவள்ளித்தட்டும் முன்ேற
கால் பவுண்டு எைடயுள்ளதாய் இருந்தது.
ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக் ேகாப்ைபயும் ஒன்ேற
முக்கால் பவுண்டு எைடயுள்ளதாய் இருந்தது.
ஆக ெமாத்தம் தட்டுகளும் ேகாப்ைபகளும்
ேசர்ந்து 60 பவுண்டு அதகாரப்பூர்வமான
அளவு எைடயுள்ள ெவள்ளியாய் இருந்தது.
௮௬நறுமணப்ெபாருட்கள்நைறந்த 12தங்கக்
கரண்டிகளும், ஒவ்ெவான்றும் 4 அவுன்ஸ்
உைடயதாக இருந்தது. அந்த 12 தங்கக்
கரண்டிகளும் ேசர்ந்து 3 பவுண்டு அதகாரப்
பூர்வமானஅளவுஎைடயுள்ளதாகஇருந்தன.
௮௭ ஆக ெமாத்தம் தகனபலிக்கான 12

காைளகளும் 12 ஆட்டுக்கடாக்களும், 12
ஒரு வயதான ஆண் ஆட்டுக்குட்டிகளும்
ெகாண்டு வரப்பட்டன. அவற்ேறாடு
தானிய காணிக்ைகயும் ெகாடுக்கப்பட்டன.
கர்த்தருக்கு பாவப்பரிகாரப் பலியாக
12 ஆண் ெவள்ளாடுகளும் ெகாண்டு
வரப்பட்டன. ௮௮ சமாதானப் பலிக்குப்
பயன்படுத்துவதற்காகத் தைலவர்கள்
மிருகங்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர்.
அவற்றன் எண்ணிக்ைகயானது 24
காைளகள், 60 ஆட்டுக் கடாக்கள், 60
ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கள், 60 ஒரு வயதான
ஆண் ஆட்டுக்குட்டிகள் என இருந்தன.
இவ்வாறு ேமாேச பலிபீடத்ைத அப ேஷகம்
ெசய்த ப றகு, அவர்கள் அதைன அர்ப்பணம்
ெசய்தனர்.
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௮௯ கர்த்தேராடு ேபசுவதற்காக ேமாேச
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் உள்ேள ெசன்றான்.
அப்ேபாது கர்த்தரின் குரல் அவேனாடு
ேபசுவைதக் ேகட்டான். அந்தக் குரலானது
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் ேமலுள்ள
கருபாசனமானஇரு ேகருபீன்களின் நடுவல்
இருந்துஉண்டாயற்று. ேதவன்ேமாேசேயாடு
ேபச யமுைறஇதுதான்.

௮

வளக்குத்தண்டு
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “நான் காட்டிய

இடத்தல் ஏழு வளக்குகைளயும் ைவக்க
ேவண்டும் என்று ஆேரானிடம் ெசால். ஏழு
வளக்குகளும் வளக்குத் தண்டுக்கு ேநேர
எரிய ேவண்டும்” என்றுகூறனார்.
௩ ஆேரான் அவ்வாேற வளக்குகைளச்

சரியான இடத்தல் ைவத்தான். வளக்குத்
தண்டுக்கு எத ேரயுள்ள பகுதயல் ஒளி
வீசுமாறு வளக்குகள் இருந்தன. கர்த்தர்
ேமாேசக்கு இட்ட கட்டைளக்கு ஆேரான்
கீழ்ப்படிந்தான். ௪ வளக்குத் தண்டு
கீழ்க் கண்டவாறு அைமக்கப்பட்டது. இது
அடித்த ெபான்னால் ெசய்யப்பட்டது.
அடிப்பாகம் முதல் உச்சவைர ெபான்னால்
பூ ேவைலகள் ெசய்யப்பட்டிருந்தது.
ேமாேசய டம் கர்த்தர் ெசான்னபடிேய வளக்கு
அைமக்கப்பட்டிருந்தது.
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ேலவயர்கைளஅர்ப்பணித்தல்
௫கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௬ “மற்ற இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடமிருந்து ேலவயர்கைளப்
ப ரித்து, அவர்கைளச் சுத்த கரிப்பாயாக.
௭ கீழ்க்கண்டவாறு அவர்கைளச் சுத்தப்படுத்த
ேவண்டும். அவர்கள் மீது பாவப்
பரிகாரத்த ற்குரிய ச றப்பான தண்ணீைரத்
ெதளிக்க ேவண்டும். பன் அவர்கள் உடல்
முழுவதலும் சவரம் பண்ணிக் ெகாண்டு
ஆைடகைளச் சலைவெசய்ய ேவண்டும். இது
அவர்களின்உடைலச்சுத்தமாக்கும்.
௮ “ேலவயர்களில் ஆண்கள் ஒரு

இளங்காைளையயும், தானியக்
காணிக்ைகையயும் எடுத்து வரேவண்டும்.
அப்பலியானது எண்ெணேயாடு கலக்கப்பட்ட
ெமல்லிய மாவாக இருக்கும். பன்
இன்ெனாரு இளங்காைளையப் பாவப்
பரிகார பலியாகக் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
௯ ேலவயர்கைள ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு
எத ேரயுள்ள இடத்தல் கூட்டேவண்டும்.
பன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும்
அங்ேககூட்டேவண்டும். ௧௦ பன் ேலவயைரக்
கர்த்தருக்கு முன்னால் அைழத்து வாருங்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவர்கள்மீது தம்
ைககைள ைவக்க ேவண்டும். ௧௧ ப றகு
ஆேரான் ேலவயர்கைளக் கர்த்தருக்கு
அர்ப்பணிக்க ேவண்டும். அவர்கள்
ேதவனுக்கு அளிக்கப்படும் காணிக்ைகையப்
ேபான்று இருப்பார்கள். இம்முைறயல்
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ேலவயர்கள் கர்த்தருக்குத் தாங்கள் ெசய்ய
ேவண்டிய ச றப்பு ேவைலகளுக்காகத்
தயாராயருப்பார்கள்.
௧௨ “தங்கள் ைககைள காைளகளின்

தைல மீது ைவக்குமாறு ேலவயர்களுக்குக்
கூறுங்கள். ஒரு காைள, கர்த்தருக்குரிய
பாவப்பரிகார பலியாகும். இன்ெனாரு
காைள, கர்த்தருக்குரிய தகன பலியாகும்.
இப்பலிகளினால் ேலவயர்கள் சுத்தம்
ெசய்யப்படுகன்றனர். ௧௩ ஆேரான் மற்றும்
அவனது மகன்களின் முன்னிைலயல்
நற்குமாறு ேலவயர்களிடம் கூறு.
ப றகு ேலவயர்கைள கர்த்தருக்கு
அர்ப்பணித்துவடு அவர்கள் அைச வாட்டும்
பலிையப் ேபான்றவர்கள். ௧௪ இது
ேலவயர்கைளப் பரிசுத்தமாக்கும். அவர்கள்
ேதவனுக்காக ஒரு ச றப்பான முைறயல்
பயன்படுத்தப்படுக றார்கள் என்பைதக்
காட்டும். இவர்கள் மற்ற இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்து ேவறுபட்டவர்கள்.
ேலவயர்கள்எனக்குரியவர்கள்.
௧௫ “எனேவ ேலவயர்கைள

சுத்தமாக்குங்கள். அவர்கைளக் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுங்கள். அவர்கள் அைசவாட்டும்
பலிையப் ேபான்றவர்கள். நீங்கள்
இவ்வாறு ெசய்த ப றகு அவர்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குள் வந்து தம் பணிையச்
ெசய்யலாம். ௧௬ இஸ்ரேவலர்கள்
ேலவயர்கைள எனக்குக் ெகாடுப்பார்கள்.
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அவர்கள் எனக்கு உரியவர்கள். ஒவ்ெவாரு
இஸ்ரேவல் குடும்பமும் தனக்கு முதலில்
பறக்கும் ஆண் குழந்ைதகைள எனக்குத்
தர ேவண்டும் என்று கடந்த காலத்தல்
கூறயருக்க ேறன். இஸ்ரேவல் ஜனங்களில்
முதலில் பறக்கும் குழந்ைதகளுக்குப்
பதலாக ேலவயர்கைள நான் இப்ேபாது
எடுத்துக் ெகாண்ேடன். ௧௭இஸ்ரேவலர்களில்
முதலில் பறக்கும் ஆண் குழந்ைதகள்
ஒவ்ெவான்றும் எனக்குரியதாகும். அது
மனிதர்களா, அல்லது மிருகங்களா என்பது
ஒரு ெபாருட்டல்ல. அைவ எனக்குரியதாகும்.
ஏெனன்றால் நான் எக ப்த ேல, முதலில்
பறக்கும் ஆண் குழந்ைதகைளயும்
மிருகங்கைளயும் ெகான்ேறன். அேதாடு
இஸ்ரேவலில் முதலில் பறக்கும் ஆண்
குழந்ைதகைள எனக்குரியவர்களாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்ேடன். ௧௮ ஆனால்
இப்ேபாது இவர்களின் இடத்தல்
ேலவயர்கைள எடுத்துக்ெகாண்ேடன்.
இஸ்ரேவலில் உள்ள மற்ற குடும்பங்களில்
முதலாவதாகப் ப றந்த ஆண்
மகன்களுக்குப் பதலாக ேலவயர்கைள
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். ௧௯ இஸ்ரேவலில்
உள்ள அைனத்து ஜனங்களிலிருந்தும்
ேலவயர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
அவர்கைள ஆேரானுக்கும், அவனது
மகன்களுக்கும் தத்தமாகக் ெகாடுத்ேதன்.
அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல் பணியாற்ற
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ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். அவர்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்காவும்
ேசைவ ெசய்வார்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள சுத்தப்படுத்தும் பலிகைளச்
ெசலுத்த உதவ ெசய்வார்கள். இதனால்
ெபருேநாய்களும், துன்பங்களும்
இஸ்ரேவலர்கள் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குள்
வரும்ேபாதுஏற்படுவதல்ைல” என்றார்.
௨௦ எனேவ ேமாேச, ஆேரான், இஸ்ேரேவல்

ஜனங்கள் அைனவரும் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி அவர்கள் ேலவயேராடு
ேசர்ந்து ெசயல்பட்டனர். ௨௧ ேலவயர்கள்
தங்கைளயும், தங்கள் ஆைடகைளயும்
சுத்தப்படுத்தண்டனர். ஆேரான்
ேலவயர்கைள அைசவாட்டும் பலிேபான்று
கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தான். ஆேரான்
பலிகைளக்ெகாடுத்ததன்மூலம்அவர்களின்
பாவங்கள் நீக்கப்பட்டு, அவர்கள் பரிசுத்தம்
அைடந்தனர். ௨௨ அதன் பறகு ேலவயர்கள்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் தங்கள்
பணிையச் ெசய்ய வந்தனர். ஆேரானும்
அவனது மகன்களும் அவர்கைளக்
கண்காணித்தனர். ேலவயர்களின்
பணிகளுக்குஇவர்கேளெபாறுப்பானவர்கள்.
ேமாேசய டம் கர்த்தர் ெசான்னபடிேய
ஆேரானும் அவனது மகன்களும்
ெசயல்பட்டனர்.
௨௩ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௪ “இது
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ேலவயர்களுக்கான ச றப்புக் கட்டைளகள்
ஆகும். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தலுள்ள
ேவைலகைள ேலவயர்களில் 25 வயதும்
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதும் ெகாண்டவர்கள்
வந்து பங்க ட்டுச் ெசய்ய ேவண்டும்.
௨௫ஆனால், ஒருவனுக்கு 50 வயதாகும்ேபாது
அவன் தன் பணியலிருந்து ஓய்வுெபற
ேவண்டும். அவன் ேமலும் ேவைல
ெசய்ய ேவண்டிய ேதைவ இல்ைல.
௨௬ இப்படிப்பட்ட 50 வயதும் அதற்கு ேமலும்
ஆன ஆண்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல்
தங்கள் சேகாதரர்களின் ேவைலக்கு
உதவயாக இருக்கலாம். ஆனால், அவர்கள்
அவ்ேவைலகைளத் தாமாகேவ ெசய்யக்
கூடாது. நீங்கள் ேலவயர்கைள அவர்களின்
ேவைலக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கும்ேபாது
இவற்ைறச்ெசய்யேவண்டும்” என்றார்.

௯
பஸ்கா
௧ சீனாய் பாைலவனத்தல் ேமாேசய டம்

கர்த்தர் ேபசனார். இதுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்
எக ப்ைத வ ட்டு வந்த இரண்டாவதுஆண்டின்
முதல் மாதமாகும். கர்த்தர் ேமாேசய டம்:
௨ “ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட காலத்தல், பஸ்கா
பண்டிைகையக் ெகாண்டாட ேவண்டும்
என்று இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு.
௩ அவர்கள் பஸ்கா வருந்ைத இம்மாதத்தன்
14ஆம் நாளன்று சூரியன் மைறகற அந்த



எண்ணாகமம்௯:௪ lix எண்ணாகமம்௯:௮

ேவைளயல் உண்ண ேவண்டும். அவர்கள்
அந்தத் ேதர்ந்ெதடுத்த ேநரத்தல் இதைனச்
ெசய்ய ேவண்டும். பஸ்கா பண்டிைகயன்
வதகைள அவர்கள் பன்பற்ற ேவண்டும்”
என்றுகூறனார்.
௪ எனேவ, பஸ்காைவக் ெகாண்டாடும்படி

இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச கூறனான்.
௫ அவர்கள் சீனாய் பாைலவனத்தல், முதல்
மாதத்தன் 14ஆம் நாளன்று, சூரியன்
மைறகன்ற சாயங்கால ேவைளயல்
பஸ்காைவக் ெகாண்டாடினர். கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து
முடித்தனர்.
௬ ஆனால் அந்நாளில் சல ஜனங்கள்

பஸ்காைவக் ெகாண்டாட முடியவல்ைல.
காரணம், அவர்கள் பணத்ைதத் ெதாட்டதால்
தீட்டாக இருந்தனர். எனேவ, அன்றுஅவர்கள்
ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும் ெசன்றனர்.
௭ அவர்கள் ேமாேசய டம், “நாங்கள்
பணத்ைதத் ெதாட்டதால் தீட்டாகவ ட்ேடாம்.
எனேவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ேநரத்தல்
நாங்கள் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்ைபச்
ெசலுத்த முடியாமல் ஆசாரியர்களால்
தடுக்கப்பட்ேடாம். எனேவ, எங்களால்
மற்ற இஸ்ரேவலர்கேளாடு பஸ்காைவக்
ெகாண்டாட முடியவல்ைல. நாங்கள் என்ன
ெசய்யலாம்?” என்றுேகட்டனர்.
௮ ேமாேச அவர்களிடம், “கர்த்தர் இதைனப்
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பற்ற என்னெசால்க றார் என்று ேகட்க ேறன்”
என்றான்.
௯ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௦ “எல்லா

இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடமும்இவற்ைறக்கூறு.
இந்த வதயானது உனக்கும் உனது எல்லாச்
சந்தத க்கும் உரியதாகும். சரியான ேநரத்தல்
ஒருவனால் பஸ்காைவக் ெகாண்டாட
முடியாமல் ேபாகலாம். அவன் பணத்ைதத்
ெதாட்டதால் தீட்டுள்ளவனாக இருக்கலாம்,
அல்லது அவன் பயணத்தன் ெபாருட்டு
ெவளிேய ேபாயருக்கலாம். ௧௧ ஆனாலும்
அவன் இரண்டாவது மாதத்தல் 14ஆம்
ேதத மாைல ேவைளயல் பஸ்காைவக்
ெகாண்டாடலாம். அப்ேபாது அவன்
ஆட்டுக்குட்டியன் இைறச்சையயும்,
புளிப்ப ல்லாத அப்பத்ைதயும், கசப்பான
கீைரையயும் உண்ண ேவண்டும். ௧௨அவன்
மறுநாள் வடியும்வைர அதல் எைதயும் மீத
ைவக்காமல் உண்ண ேவண்டும். அவன்
ஆட்டுக்குட்டியன் எலும்புகள் எைதயும்
உைடக்கக் கூடாது. அவன் பஸ்காவன்
அைனத்து வதகைளயும் பன்பற்ற
ேவண்டும். ௧௩ ஆனால் இயன்றவர்கள்
குற ப்ப ட்ட காலத்த ேலேய பஸ்காைவக்
ெகாண்டாட ேவண்டும். ஆனால் அவன்
தீட்டில்லாமல் இருந்து, பயணம் ேபாகாமல்
இருந்தால் அவனுக்கு மன்னிப்பு இல்ைல.
அவன் சரியான காலத்தல் பஸ்காைவக்
ெகாண்டாடாவ ட்டால், அவன் மற்ற
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ஜனங்களிடமிருந்து ப ரிக்கப்படேவண்டும்.
அவன் குற்றவாளியாக அதனால்
தண்டிக்கப்படுவான். ஏெனன்றால் அவன்
சரியான ேநரத்தல் தன் அன்பளிப்ைபக்
கர்த்தருக்குச்ெசலுத்தவல்ைல.
௧௪ “உங்கேளாடு வாழ்கன்ற அயல்

நாட்டுக்காரன், கர்த்தரின் பஸ்காப்
பண்டிைகைய பக ர்ந்துெகாள்ள
வரும்பலாம், இதைன அனுமதக்கலாம்.
ஆனால், அவன் பஸ்காவன் வதகைளப்
பன்பற்ற ேவண்டும். அவ்வதகள்
அைனவருக்கும்ஒேர மாத ரிதான்” என்றார்.

ேமகமும்ெநருப்பும்
௧௫ பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும்,

உடன்படிக்ைகயன்கூடாரத்ைதயும் அைமத்த
அன்று, கர்த்தரின் ேமகமானது அைத
மூடிற்று. மாைல முதல் காைலவைர
பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு ேமலுள்ள
ேமகமானது ெநருப்பு ேபால் காணப்பட்டது.
௧௬ அம்ேமகம் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ேமல்
எப்ேபாதும் இருந்தது. இரவு ேநரத்தல் அது
ெநருப்புேபால ேதான்றயது. ௧௭ ேமகமானது
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத வ ட்டு நகர்ந்தேபாது,
இஸ்ரேவலரும்கூடேவெசன்றனர். அம்ேமகம்
நன்ற இடத்தல் அவர்கள் தங்கள் முகாைம
அைமத்தனர். ௧௮இவ்வாறு எப்ேபாது புறப்பட
ேவண்டும், எப்ேபாது ந ற்க ேவண்டும்,
முகாைம எங்ேக அைமக்க ேவண்டும்



எண்ணாகமம்௯:௧௯ lxii எண்ணாகமம்௯:௨௩

என்பைதெயல்லாம் இஸ்ரேவலர்களுக்குக்
கர்த்தர் சுட்டிக் காட்டினார். அங்ேக ேமகம்
நைலத்தருக்கும்வைர அவர்கள் அங்ேகேய
தங்கள் முகாைம அைமத்தருந்தனர்.
௧௯ ச ல ேவைளகளில் அம்ேமகமானது
நீண்ட காலம் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ேமல்
தங்கயருக்கும். கர்த்தரின் கட்டைளக்குப்
பணிந்து இஸ்ரேவலர்கள் அைத வ ட்டு
நகராமல் இருந்தனர். ௨௦ ச ல ேவைளகளில்,
ேமகமானது பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்ேமல் சல
நாட்கேள தங்கயருக்கும். எனேவ, அவர்கள்
கர்த்தரின் கட்டைளக்கு அடிபணிந்து, அது
நகரும்ேபாதுஅவர்களும் நகர்ந்தனர். ௨௧ச ல
ேவைளகளில் ேமகமானது இரவு மட்டுேம
தங்கயருக்கும். மறுநாள் காைலயல் அது
நகர்ந்துவடும். அப்ேபாதுஅவர்களும்தங்கள்
ெபாருட்கைள கட்டிக்ெகாண்டு பன்பற்ற ச்
ெசல்வார்கள். ேமகமானது பகலில்
நகர்ந்தாலும், அல்லது இரவல் நகர்ந்தாலும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைதப் பன்பற்ற ச்
ெசன்றனர். ௨௨ அந்த ேமகம் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் ேமல் இரண்டு நாட்கேளா,
ஒரு மாதேமா, ஒரு ஆண்ேடா இருந்தால்
அவர்களும் அங்ேக தங்கயருப்பார்கள்.
கர்த்தரின் ஆைணப்படி ேமகம் நகரும்வைர
அவர்களும் நகரமாட்டார்கள். எப்ேபாது
ேமகம் எழும்ப நகருகறேதா அப்ேபாது
அவர்களும் நகருவார்கள். ௨௩ எனேவ,
ஜனங்கள் இவ்வாறு கர்த்தருைடய
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கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். கர்த்தரின்
ஆைணப்படி முகாைம அைமத்தனர். கர்த்தர்
ெசால்லும்ேபாது முகாைம கைலத்து
வ ட்டுப் புறப்பட்டனர். ஜனங்கள் மிக
எச்சரிக்ைகயாகக் கவனித்து ேமாேசக்குக்
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடி கீழ்ப்படிந்தனர்.

௧௦
ெவள்ளி எக்காளங்கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “ெவள்ளிையப்

பயன்படுத்த அடிப்புேவைலயனால்இரண்டு
எக்காளங்கைள ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
இந்த எக்காளங்கள் ஜனங்கைள கூப்ப ட்டு
எப்ேபாது நகர ேவண்டும் என்பைத
அறவப்பதற்காகப் பயன்படும். ௩ இரண்டு
எக்காளங்கைளயும் ெதாடர்ச்ச யாக
ெபருந்ெதானியாக ஊதனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில்
கூட ேவண்டும். ௪ ஆனால் ஒேர ஒரு
எக்காளத்ைத மட்டும் ெபருந்ெதானியாகத்
ெதாடர்ந்து ஊதனால், தைலவர்கள் மட்டும்,
உன்ைனச் சந்த க்க கூடிவர ேவண்டும்.
(தைலவர்கள் என்பது 12 இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களின்தைலவர்கள்ஆகும்.)
௫ “எக்காளங்கைள குைறந்த ேநரம்

ஊதனால், ஜனங்கள் தங்கும் இடங்கைளக்
கைலத்து வ ட்டுப் புறப்படேவண்டும்
என்று அர்த்தமாகும். முதல்முைற
குைறந்த ேநரம் ஊதும்ேபாது ஆசரிப்புக்
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கூடாரத்தன் கழக்குப் பக்கத்தல் தங்க
இருக்கும் குடும்பங்கள் புறப்பட ேவண்டும்.
௬ இரண்டாவது முைற குைறந்த ேநரம்
ஊதனால், ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் ெதன்
பக்கத்தல் பாைளயமிட்ட குடும்பங்கள்
நகர ேவண்டும். ௭ ஆனால் நீ ஜனங்கள்
அைனவைரயும் கூட்ட ேவண்டும் என்று
வரும்பனால் எக்காளங்கைள சற்று
வத்தயாசமாக ஓயாமல் ெநடுேநரம் ஊத
ேவண்டும். ௮ ஆேரானின் மகன்களான
ஆசாரியர்கள் மாத்த ரேம எக்காளங்கைள
ஊத ேவண்டும். இதுேவ என்ெறன்றும் வரும்
தைலமுைறகளிலும் கைடப்ப டிக்க ேவண்டிய
சட்டமாகும்.
௯ “நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த பூமியல்

பைகவர்கேளாடு சண்ைடய ட ேவண்டி
வந்தால் எக்காளத்ைத மிகச் சத்தமாகப்
ேபாருக்கு முன் ஊதுங்கள். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் அதைனக் ேகட்டு
உங்கள் பைகவரிடமிருந்து உங்கைளக்
காப்பாற்றுவார். ௧௦ உங்களது சறப்புக்
கூட்டங்களுக்கும், மாதப் ப றப்பு நாட்களிலும்,
மக ழ்ச்ச க் காலங்களிலும் எக்காளங்கைள
ஊதுங்கள். நீங்கள் தகன பலியும்,
சமாதான பலியும் ெகாடுக்கும்ேபாெதல்லாம்
எக்காளங்கைள ஊதுங்கள். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள
நைனவுகூருவதற்கு இந்த எக்காளச்
சத்தம் உதவும். இவ்வாறு ெசய்யுமாறு
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நான் கட்டைளயடுக ேறன், நாேன உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்” என்றுகூறனார்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் முகாேமாடு
புறப்படுதல்
௧௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக ப்ைத

வ ட்டுப் புறப்பட்ட இரண்டாவது ஆண்டின்
இரண்டாவது மாதத்தன் 20 ஆம்
நாளில், உடன்படிக்ைகக் கூடாரத்தன்
ேமல் இருந்த ேமகமானது எழும்ப ற்று.
௧௨ எனேவ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள்
பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள்
சீனாய் பாைலவனத்ைதக் கடந்து பாரான்
பாைலவனத்தல் ந ற்கும்வைர பயணம்
ெசய்தனர். ௧௩இதுேவஇஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தம் முகாைம கைலத்துவ ட்டு, முதல் முதலாக
புறப்பட்ட சம்பவம் ஆகும். ேமாேசய டம்
கர்த்தர்ஆைணயட்டபடிேயஅவர்கள் நகர்ந்து
ெசன்றனர்.
௧௪ யூதாவன் முகாமில் உள்ள மூன்று

குழுக்களும் முதலில் ெசன்றன. அவர்கள்
தங்கள் ெகாடிேயாடு பயணம் ெசய்தனர்.
முதல்குழுவானதுயூதாவன்ேகாத்த ரமாகும்.
அம்மினதாபன் மகனான நகேசான்
அக்குழுவன் தைலவனாக இருந்தான்.
௧௫ அடுத்து இசக்காரின் ேகாத்த ரம் வந்தது.
சூவாரின் மகனான ெநதெனேயல் இதற்குத்
தைலவனாக இருந்தான். ௧௬ அதற்கு
அடுத்து ெசபுேலானின் ேகாத்த ரம் வந்தது.
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ஏேலானின் மகனான எலியாசாப் அதற்குத்
தைலவனாகஇருந்தான்.
௧௭ ப றகு, பரிசுத்தக் கூடாரம்

இறக்க ைவக்கப்பட்டது.பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதக் ெகர்ேசான் மற்றும் ெமராரி
குடும்பத்தல் உள்ளவர்கள் சுமந்துெகாண்டு
வந்தனர். எனேவ, இக்குடும்பத்தவர்கள்
இவ்வரிைசயல்அடுத்ததாகவந்தனர்.
௧௮ ப றகு ரூபனின் முகாைமச் ேசர்ந்த

மூன்று குழுக்களும் வந்தன, அவர்கள் தம்
ெகாடிேயாடு பயணம் ெசய்தனர். முதலில்
ரூபனின் ேகாத்த ரம் வந்தது. ேசேதயூரின்
மகன் எலிசூர் இதற்குத் தைலவனாக
இருந்தான். ௧௯ அடுத்து ச மிேயானின்
ேகாத்த ரம் வந்தது. சூரிஷதாயன்
மகனான ெசலூமிேயல் இதற்குத்
தைலவனாயருந்தான். ௨௦ அதற்கு அடுத்து
காத் ேகாத்த ரம் வந்தது, ேதகுேவலின்
மகனான எலியாசாப் அதற்குத் தைலவனாக
இருந்தான், ௨௧ ப றகு ேகாகாத்தயர்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் பரிசுத்த
இடத்தல்இருக்கும் பரிசுத்தப் ெபாருட்கைளச்
சுமந்துவந்தனர். இவர்கள் வந்து ேசருமுன்
மற்றவர்கள் பரிசுத்த கூடாரத்ைத அைமத்து
முடிப்பார்கள்.
௨௨ அதற்குப் ப றகு எப்ப ராயீம்

ேகாத்த ரத்தன் முகாமில் இருந்து மூன்று
குழுக்கள் தங்கள் ெகாடிகேளாடு பயணம்
ெசய்தனர். முதலில்எப்ப ராயீமின்ேகாத்த ரம்
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வந்தது. அம்மியூதன் மகனான எலிஷாமா
அதற்குத் தைலவனாக இருந்தான்.
௨௩ அடுத்து மனாேசயன் ேகாத்த ரம்
வந்தது. ெபதாசூரின் மகனான கமாலிேயல்
அதற்குத் தைலவனாக இருந்தான்.
௨௪ அடுத்து ெபன்யமீன் ேகாத்த ரம் வந்தது.
கீெதேயானின் மகனான அபீதான் அதற்குத்
தைலவனாகஇருந்தான்.
௨௫ இவ்வரிைசயல் உள்ள கைடச

மூன்று ேகாத்த ரங்களும் மற்றக்
ேகாத்த ரங்களுக்குப் பாதுகாவலாக
இருந்தது. அது தாண் ேகாத்த ரத்தன்
ப ரிவுகள் ஆகும். அவர்கள் தங்கள்
ெகாடிேயாடு பயணம் ெசய்தனர். முதலில்
தாணின்ேகாத்த ரம்வந்தது. அம்மிஷதாயன்
மகனான அக ேயேசர் அதற்குத் தைலவனாக
இருந்தான். ௨௬ அடுத்து ஆேசர் ேகாத்த ரம்
வந்தது. ஓக ரானின் மகனான பாக ேயல்
அதற்குத் தைலவனாக இருந்தான்.
௨௭ நப்தலியன் ேகாத்த ரம் அதற்கு அடுத்து
வந்தது. ஏனானின்மகனானஅக ராஅதற்குத்
தைலவனாக இருந்தான். ௨௮இவ்வாறுதான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓரிடத்ைத வ ட்டு
இன்ெனாரு இடத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது
வரிைசமுைறையக்ைகக்ெகாண்டனர்.
௨௯ ஓபாப், மீதயானியனான ெரகுேவலின்

மகன். (ெரகுேவல் ேமாேசயன்
மாமனார்.) ேமாேச ஓபாப டம், “ேதவன்
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எங்களுக்கு தருவதாக வாக்களித்துள்ள
நாட்டிற்கு நாங்கள் ேபாய்ண்டிருக்க ேறாம்.
எங்கேளாடு வாரும், உமக்கு நாங்கள்
நல்லவர்களாக இருப்ேபாம். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் நன்ைம ெசய்வதாக
வாக்களித்துள்ளார்” என்றுகூறனார்.
௩௦ ஆனால் ஓபாப், “இல்ைல நான்

உங்கேளாடு வரமாட்ேடன். நான் எனது தாய்
நாட்டிற்குத் தரும்ப ப் ேபாக ேறன். அங்ேக
என் ெசாந்த ஜனங்கள் இருக்கன்றனர்”
என்றான்.
௩௧ ப றகு ேமாேச, “தயவுெசய்து

எங்கைளவ ட்டுப் ேபாகாதரும், எங்கைளவ ட
இந்தப் பாைலவனத்ைதப்பற்ற உமக்கு
நன்றாகத் ெதரியும். நீர் எங்களுக்கு
வழிகாட்டியாக இரும். ௩௨ நீர் எங்கேளாடு
வந்தால், கர்த்தர் எங்களுக்கு அளிக்கும்
நன்ைமையஉம்ேமாடு பக ர்ந்துெகாள்ேவாம்”
என்றான்.
௩௩ எனேவ, ஓபாப் ஒப்புக்ெகாண்டான்.

ப றகு அவர்கள் கர்த்தரின் மைலயலிருந்து
பயணம் ெசய்தனர். ஆசாரியர்கள்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத்
தூக்க க்ெகாண்டு முன்ேன ெசன்றார்கள்.
மூன்று நாட்கள் அவர்கள் பரிசுத்தப்
ெபட்டிையச் சுமந்து பயணம் ெசய்து
முகாம் அைமப்பதற்காக இடம் பார்த்தனர்.
௩௪ கர்த்தரின் ேமகமானது தனமும்
அவர்களுக்கு ேமல் ெசன்றது. ஒவ்ெவாரு
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நாள் காைலயலும் அது வழிகாட்டிய
வண்ணம்ெசன்றது.
௩௫ ஜனங்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிையத்

தூக்க க்ெகாண்டு நகரும்ேபாெதல்லாம்
ேமாேச:

“கர்த்தாேவஎழுந்தரும்!
உமதுபைகவர்கள்ச தறடிக்கப்படட்டும்.
உமது பைகவர்கள் உம்ைமவ ட்டு
ஓடட்டும்” என்றுெசான்னான்.

௩௬ பரிசுத்தப் ெபட்டிைய அவர்கள்
கீேழ ைவக்கும்ேபாெதல்லாம் ேமாேச
எப்ெபாழுதும்,

“கர்த்தாேவ, அேநக ஆய ரங்களான
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் தரும்ப
வாரும்” என்றுெசான்னான்.

௧௧
ஜனங்கள்மீண்டும்முைறயடுதல்
௧ ஜனங்கள் தங்கள் துன்பங்கைளப்பற்ற

முறுமுறுக்க ஆரம்ப த்தனர். கர்த்தர்
அவர்களது முறுமுறுப்புகைளக்
ேகட்டு அதனால் ேகாபம் ெகாண்டார்.
கர்த்தரிடமிருந்து ெநருப்பு ேதான்ற ,
முகாமின் ஓரங்களில் உள்ள சல
ஜனங்கைள எரித்தது. ௨ எனேவ ஜனங்கள்
ேமாேசய டம் தம் மக்கைளக் காப்பாற்றுமாறு
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கதறனார்கள். ேமாேச கர்த்தரிடம்
ேவண்டுதல் ெசய்ததனால் ெநருப்பு
அைணந்து ேபாய ற்று. ௩ எனேவ அந்த
இடம் தேபரா என்று அைழக்கப்பட்டது.
கர்த்தர் ெநருப்பன் மூலம் அவர்கள் முகாைம
எரித்ததால் இந்தப் ெபயர் அந்த இடத்த ற்கு
ஏற்பட்டது.

எழுபதுமுதயதைலவர்கள்
௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்த

அயல் நாட்டுக்காரர்கள் மற்றப் ெபாருட்கைள
உண்ண ஆைசப்பட்டார்கள். எனேவ,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீண்டும் முைறய ட
ஆரம்ப த்தனர். அந்த ஜனங்கள், “நாங்கள்
இைறச்சைய உண்ண ஆைசப்படுக ேறாம்!
௫ நாங்கள் எக ப்தல் உண்ட மீன்கைள
எண்ணிப் பார்க்க ேறாம். அைவ எங்களுக்கு
வைலயல்லாதது. அங்கு எங்களுக்கு
ெவள்ளரிக்காய், ெகாம்மட்டிக்காய், கீைர,
ெவங்காயம், ெவள்ைளப்பூண்டு ேபான்ற
நல்ல காய்கற களும் இருந்தன. ௬ ஆனால்
இப்ேபாது நாங்கள், எங்கள் பலத்ைத
இழந்துவ ட்ேடாம். இந்த மன்னாைவ
மட்டுேம உண்கேறாம், ேவறு எைதயும்
புச ப்பதல்ைல” என்றனர். ௭ (இந்த
மன்னா ச றய ெகாத்தமல்லி வைத
ேபான்று அளவலும் மரப்ப சன் ேபான்று
ேதாற்றத்தலும் இருக்கும். ௮ ஜனங்கள்
இந்த மன்னாைவப் ெபாறுக்க க்ெகாண்டு
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வந்து அதைனக் கல்லால் அைரத்து
பாைனயல் ேபாட்டு சைமப்பார்கள்.
அல்லது அதைன எந்த ரங்களில் அைரத்து
மாவாக்க அப்பங்களாகச் ெசய்வார்கள்.
இந்த அப்பங்கள் ஒலிவ எண்ெணயால்
ெசய்யப்பட்ட இனிப்பு அப்பங்கைளப்ேபால
சுைவயாக இருக்கும். ௯ பூமி பனியால்
நைனந்தருக்கும்ேபாது ஒவ்ெவாரு இரவும்
இந்தமன்னாதைரயல்வழும்.)
௧௦ ேமாேச ஜனங்களின் முைறயீட்ைடக்

ேகட்டான். ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தல்
உள்ளவர்களும் தங்கள் தங்கள் கூடார
வாசலில்இருந்துெகாண்டுமுைறய ட்டார்கள்.
இதனால்,கர்த்தர்ெபருங்ேகாபம்ெகாண்டார்.
ேமாேசயும் இதனால் சஞ்சலப்பட்டான்.
௧௧ ேமாேச கர்த்தரிடம், “கர்த்தாேவ, ஏன்
எனக்கு இந்தத் ெதால்ைலையத் தந்தீர்?
நான் உமது ஊழியன். நான் என்ன
தவறு ெசய்ேதன்? நான் உமக்கு என்ன
ெபால்லாப்பு ெசய்ேதன்? இவ்வளவு
மிகுதயானஜனங்களுக்கானெபாறுப்பைன
ஏன் எனக்குக் ெகாடுத்தீர்? ௧௨ நான்
இவர்களின் தந்ைத அல்ல என்பைதயும்,
நான் இவர்கைளப் ெபற்ெறடுக்கவல்ைல
என்பைதயும் நீர் அறவீர். ஆனால் ஒரு
தாத ஒரு குழந்ைதையக் ைககளில் தாங்க ச்
ெசல்வது ேபான்று நான் தாங்க ச் ெசல்ல
ேவண்டியதாயருக்க றது. ஏன் இதைன
என்ேமல் சுமத்தனீர்? என் முன்ேனாருக்குத்
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தருவதாகச் ெசான்ன ேதசத்த ற்கு
இவர்கைள அைழத்துப் ேபாகும் ெபாறுப்ைப
என்ேமல் ஏன் சுமத்தனீர்? ௧௩ இவர்கள்
அைனவருக்கும் ேதைவயான இைறச்ச
என்னிடம் இல்ைல. அவர்கள் ெதாடர்ந்து
முைறய ட்டுக்ெகாண்டு ‘எங்களுக்கு
இைறச்சையத் தாரும்’ என்று ேகட்க றார்கள்!
௧௪ நான் ஒருவனாக இவர்கள் அத்தைன
ேபைரயும் கவனித்துக்ெகாள்ளமுடியாது.
இந்தச் சுைம எனக்கு மிகவும் அத கமாக
உள்ளது. ௧௫ இதுேபால் ெதாடர்ந்து நீர்
எனக்கு அவர்களின் ெதால்ைலகைளக்
ெகாடுப்பதாக இருந்தால், இப்ேபாது
என்ைனக்ெகான்றுவடும். உமதுஊழியனாக
என்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டால், இப்ேபாது
எனக்கு மரணத்ைதத் தாரும். நான்,
என் ெதால்ைலகளிலிருந்து வடுதைல
ெபறுேவன்” என்றான்!
௧௬ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “இஸ்ரேவல்

ஜனங்களில் 70 முதய தைலவர்கைள
என்னிடம் அைழத்து வா. இவர்கள்
இஸ்ரேவலர்களின்தைலவர்களாயருக்க றார்கள்.
அவர்கைள ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
அைழத்து வா. அவர்கள் உன்ேனாடு
ந ற்கட்டும். ௧௭ ப றகு நான் இறங்க
வந்து உன்ேனாடு ேபசுேவன். இப்ேபாது
ஆவயானவர் உன்ேமல் உள்ளார். ஆனால்
அவர்களுக்கும் ஆவைய அளிப்ேபன். ப றகு
இந்த ஜனங்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்க ற
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ெபாறுப்பல்அவர்கள்உனக்குஉதவுவார்கள்.
இவ்வைகயல் நீ மட்டும் தனியாக
இவர்களுக்கான ெபாறுப்ைப ஏற்க
ேவண்டியதருக்காது.”
௧௮ “இவற்ைற ஜனங்களிடம் கூறு:

நாைளக்காகஉன்ைனத்தயார்ெசய்துெகாள்!
நாைளநீங்கள்இைறச்ச உண்பீர்கள். நீங்கள்
முைறய ட்டேபாது கர்த்தர் அதைனக் ேகட்டார்.
‘எங்களுக்கு உண்ண இைறச்ச ேவண்டும்,
எக ப்து எங்களுக்கு நன்றாக இருந்தது!’
என்று நீங்கள் ெசான்ன ெசாற்கைளக்
கர்த்தர் ேகட்டார். எனேவ, இப்ேபாது
கர்த்தர் உங்களுக்கு இைறச்சையக்
ெகாடுப்பார். ௧௯ நீங்கள் ஒரு நாள் அல்லது,
இரு நாள் அல்லது, ஐந்து நாள் அல்லது,
பத்து நாள் அல்லது, இருபது நாட்களுக்கு
ேமலாக இைறச்சைய உண்பீர்கள்!
௨௦ நீங்கள் இந்த மாதம் முழுவதும்கூட
இைறச்சையஉண்பீர்கள். அதுஉங்களுக்குத்
த கட்டும்வைரக்கும் உண்பீர்கள். நீங்கள்
கர்த்தருக்கு எத ராக முைறய ட்டதனால் இது
உங்களுக்கு ஏற்படும். கர்த்தர் உங்கேளாடு
வாழ்க றார். உங்களது ேதைவகைள அவர்
அறவார். ஆனால் நீங்கள் அழுதீர்கள்!
அவரிடம் முைறய ட்டீர்கள். நாங்கள் எக ப்ைத
வ ட்டு ஏன் வந்ேதாம்? என்று கூறுகறீர்கள்”
என்றார்.
௨௧ ேமாேச, “கர்த்தாேவ இங்ேக 6,00,000

மனிதர்கள் உள்ளனர். ஆனால் நீர்
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‘இவர்கள் ஒரு மாதத்த ற்குப் ேபாதுமானபடி
உண்ண இைறச்சையக் ெகாடுப்ேபன்’
என்று கூறுகறீர். ௨௨ நாம் இங்குள்ள
அத்தைன ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும்
ெகான்றாலும் கூட அது ேபாதுமானதாக
இராது. கடலில் உள்ள அத்தைன
மீன்கைளயும் ப டித்தாலும்கூட அைவ
ேபாதுமானதாகஇராது” என்றான்.
௨௩ ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

“கர்த்தருைடய வல்லைமையக் குைறவாக
எைட ேபாடாேத! நான் ெசான்னபடி என்னால்
ெசய்யமுடியுமா? என்பைத இப்ேபாது
காண்பாய்” என்றார்.
௨௪ எனேவ, ஜனங்கேளாடு ேபச

ேமாேச ெவளிேய ெசன்றான். கர்த்தர்
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் ேமாேச
ஜனங்களிடம் கூறனான். பன் 70 முதய
இஸ்ரேவல் தைலவர்கைளக் கூட்டி அைழத்து
வந்தான். ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச் சுற்ற
ந ற்குமாறு அவர்களிடம் கூறனான்.
௨௫ ப றகு கர்த்தர் ேமகத்தல் இறங்க வந்து
ேமாேசேயாடு ேபசனார். ேமாேசயன் ேமல்
ஆவயானவர் இருந்தார். அேத ஆவைய
70 முதய தைலவர்கள் ேமலும் கர்த்தர்
ைவத்தார். அவர்கள்ேமல் ஆவ வந்ததும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ஆனால்
அவர்கள் அந்த ேநரத்தல் மட்டுேம அவ்வாறு
நடந்துெகாண்டனர்.
௨௬ அப்ேபாது எல்தாத், ேமதாத்
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எனும் இரு முதய தைலவர்கள் மட்டும்
கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய ேபாகவல்ைல.
அவர்களின் ெபயர் முதய தைலவர்களின்
பட்டியலில் இருந்தது. எனினும் அவர்கள்
கூடாரத்த ற்குள்ேளேய இருந்துவ ட்டனர்.
எனினும் அவர்கள் மீதும் ஆவ வந்தது.
அவர்கள் கூடாரத்த ற்குள்ளிருந்ேத
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ௨௭ ஒரு
இைளஞன் ேமாேசய டம் ஓடிப்ேபாய்,
“எல்தாத்தும், ேமதாத்தும் கூடாரத்த ற்குள்
தீர்க்கதரிசனம்கூறுகறார்கள்” என்றான்.
௨௮ நூனின் மகனாகய ேயாசுவா

ேமாேசய டம், “ேமாேச ஐயா, நீங்கள்
அவர்கைளத் தடுக்கேவண்டும்” என்றான்.
(ேயாசுவா தன் சறு வயதலிருந்ேத
ேமாேசய டம்உதவயாளனாகஇருந்தான்.)
௨௯ ஆனால் ேமாேச, “நான் இப்ேபாது

தைலவன் இல்ைல என்று ஜனங்கள்
நைனத்துவடுவார்கள்என்றுஅஞ்சுகறாயா?
கர்த்தரின் ஜனங்கள் அைனவரும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டும் என்று
நான் வரும்புக ேறன்! அவர்கள் அைனவர்
ேமலும் கர்த்தர் தன் பரிசுத்த ஆவைய
ைவக்க ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்”
என்றான். ௩௦ ப றகு ேமாேசயும் இஸ்ரேவல்
தைலவர்களும்கூடாரத்த ற்குள்ெசன்றனர்.

காைடகள்அனுப்பப்படுதல்
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௩௧ ப றகு கடலிலிருந்து ெபருங்காற்று
அடிக்குமாறு கர்த்தர் ெசய்தார். அக்காற்று
காைடகைளக் ெகாண்டு வந்தது. காைடகள்
கூடாரத்ைதச் சுற்றலும் பறந்து வந்து
தைரயல்வழுந்தன. தைரயன்ேமல்மூன்றடி
உயரத்த ற்கு அைவ வழுந்துக டந்தன. ஒரு
மனிதன் எல்லா தைசகளிலும் ஒரு நாள்
முழுவதும் நடக்கும்தூரம்வைரஅக்காைடகள்
க டந்தன. ௩௨ ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு
ெசன்றனர்! அவர்கள் இரவும் பகலுமாக
அவற்ைறச் ேசகரித்தனர். ஒவ்ெவாருவரும்
மறுநாளும் அவற்ைறச் ேசகரித்தனர்.
அவர்கள் குைறந்தபட்சம் 60 மரக்கால் அளவு
ேசர்த்தனர். அவற்ைற ெவயலில் காயும்படி
முகாம்கைளச்சுற்றலும்பரப்ப ைவத்தனர்.
௩௩ ஜனங்கள் அந்த இைறச்சைய

உண்ண ஆரம்ப த்தனர். ஆனால் கர்த்தேரா
ெபருங்ேகாபம் ெகாண்டார். அவர்கள்
வாயல்இைறச்ச இருக்கும்ேபாேத,அவற்ைற
அவர்கள்தன்றுமுடிக்கும்முன்னேரஅவர்கள்
ேநாயுறும்படி கர்த்தர் ெசய்தார். அதனால்
பலர் மரித்துப்ேபானார்கள். அங்ேகேய
புைதக்கப்பட்டனர். ௩௪ எனேவ ஜனங்கள்
அந்த இடத்த ற்கு “க ப்ேராத் அத்தாவா” என்று
ெபயர் ைவத்தனர். இைறச்ச ேமல் அத க
ஆைசெகாண்டுமரித்தவர்கள் புைதக்கப்பட்ட
இடம் என்றுஇதற்குெபாருள்.
௩௫ க ப்ேராத் அத்தாவா என்ற

இடத்தலிருந்து அவர்கள் பயணப்பட்டு
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ஆஸ்ேராத்துக்குப் ேபாய் அங்ேக
தங்கனார்கள்.

௧௨
மிரியாமும் ஆேரானும் ேமாேச பற்ற

முைறய டல்
௧ மிரியாமும், ஆேரானும் ேமாேசக்கு

எத ராகப் ேபச ஆரம்ப த்தனர். அவன்
ஒரு எத்த ேயாப்ப ய ெபண்ைண
மணந்துெகாண்டதால் அவைனப் பற்ற
அவர்கள் அவதூறு ேபசனார்கள்.
அவன் எத்த ேயாப்ப ய ெபாண்ைன
மணந்துெகாண்டது சரியல்ல என அவர்கள்
எண்ணினார்கள். ௨ அவர்கள் தமக்குள்,
“ஜனங்கேளாடு ேபசுவதற்கு கர்த்தர் ேமாேச
ஒருவைன மட்டும் பயன்படுத்தவல்ைல.
எங்கள்மூலமாகவும்கர்த்தர்ேபசனார்”என்று
கூறக்ெகாண்டனர்!
கர்த்தர் இதைனக் ேகட்டார். ௩ (ேமாேச

மிகவும் தாழ்ைமயான குணமுள்ளவன்.
அவன் தனக்குள் ெபருைமயுள்ளவன்
அல்ல. பூமியலுள்ள மற்ற மனிதர்கைளவ ட
அவன் மிகவும் சாந்த குணமுள்ளவன்.)
௪ எனேவ கர்த்தர் ேமாேச, ஆேரான், மிரியாம்
ஆகய மூவருடனும் ேபச , “நீங்கள் மூவரும்
இப்ெபாழுது ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
வாருங்கள்” என்றுெசான்னார்.
௫ உயரமான ேமகத்தலிருந்து கர்த்தர்

இறங்க வந்து கூடாரத்தன் வாசலில்
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நன்று: “ஆேரான்! மிரியாம்!” என்று
அைழத்தார். ஆேரானும் மிரியாமும்
அவரிடம் ெசன்றனர். ௬ ேதவன், “நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். உங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிச கள் இருக்க றார்கள். கர்த்தராக ய
நான் அவர்களுக்குக் காட்ச யளிப்ேபன்.
அவர்கேளாடு கனவல் ேபசுேவன். ௭ஆனால்
ேமாேச அத்தைகயவன் அல்ல. ேமாேச
எனது உண்ைமயான ஊழியன். நான்
அவைன எனது வீட்டில் எல்லா வதத்தலும்
நம்ப க்ைகயும், உண்ைமயுள்ளவனாகவும்
காண்க ேறன். ௮ நான் அவேனாடு
ேபசும்ேபாது, முகமுகமாய் ேபசுக ேறன்.
மைறெபாருளான கைதகைளயல்ல, அவன்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டியவற்ைற நான்
ெதளிவாகக் கூறவடுேவன். கர்த்தரின்
ேதாற்றத்ைதேய ேமாேச பார்க்க இயலும்.
எனேவ, ஏன் நீங்கள் எனது ஊழியனான
ேமாேசக்கு எத ராகப் ேபசத் துணிந்தீர்கள்?”
என்றுேகட்டார்.
௯கர்த்தர்அவர்கள்மீதுெபருங்ேகாபத்ேதாடு

இருந்தபடியால் அவர்கைளவ ட்டு கர்த்தர்
வலகனார். ௧௦ ேமகம் கூடாரத்தலிருந்து
ேமேல எழும்ப ச் ெசன்றது. ஆேரான் தரும்ப
மிரியாைமப் பார்த்தான். அவளது ேதால்
பனிையப் ேபான்று ெவளுத்தருந்தது.
அவளுக்குப் பயங்கரமான ெதாழுேநாய்
ஏற்பட்டது!
௧௧ ப றகு ஆேரான் ேமாேசய டம், “ஐயா,
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தயவு ெசய்து எங்கைள மன்னித்து
வடுங்கள். நாங்கள் முட்டாள்தனமாக பாவம்
ெசய்துவ ட்ேடாம். ௧௨ மரித்துப் ப றந்த
குழந்ைதையப் ேபால அவள் தன் ேதாைல
இழக்க வ ட்டுவ டாதரும்” என்றான். (ச ல
ேவைளயல் சல குழந்ைதகள் பாத ேதால்
அழுகயநைலயல்மரித்துப் ப றப்பதுண்டு.)
௧௩எனேவேமாேச கர்த்தரிடம்வண்ணப்பம்

ெசய்து, “ேதவேன தயவு ெசய்து இவளது
ெதாழுேநாையப் ேபாக்கவடும்” என்றான்.
௧௪ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “அவளது

தந்ைத அவள் முகத்தன் மீது உமிழ்ந்தால்,
அவளுக்கு ஏழு நாட்கள் அவமானமாக
இருக்கும். எனேவ, அவைள முகாமிற்கு
ெவளிேய ஏழு நாட்கள் ைவத்தரு. அதற்குப்
ப றகு அவள் குணமாவாள். பன்னர் அவள்
கூடாரத்த ற்குத்தரும்பலாம்” என்றார்.
௧௫ ஆைகயால் அவர்கள் மிரியாைம

ஏழு நாட்கள் முகாமிற்கு ெவளிேய
ைவத்தருந்தனர். அவைளத் தரும்பக்
கூடாரத்த ற்குள் அைழத்துக்ெகாள்ளும்வைர
அவர்கள்அந்த இடத்ைத வ ட்டு நகரவல்ைல.
௧௬அதன்பன் அவர்கள் ஆஸ்ேராத்ைத வ ட்டு
பாரான் பாைலவனத்துக்குச் ெசன்று, அங்ேக
முகாமிட்டனர்.

௧௩
கானானுக்குப் ேபானஒற்றர்கள்
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௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “கானான்
ேதசத்ைதக் கண்டு வருமாறு சலைர
அனுப்பு. இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
நான் ெகாடுக்கப்ேபாகும் நாடு இதுதான்.
குடும்பத்த ற்கு ஒரு தைலவன் என்கற
வீதம் 12 ேகாத்த ரங்களில் இருந்தும் 12
தைலவர்கைள அங்கு அனுப்பு” என்று
கூறனார்.
௩ கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு ேமாேச

கீழ்ப்படிந்தான். ஜனங்கள் அைனவரும்
பாரான் பாைலவனத்தல் தங்கயருந்தேபாது
இந்தத் தைலவர்கைள ேமாேச கானானுக்கு
அனுப்ப ைவத்தான்.

௪ரூபனின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து சக்கூரின்
மகனானசம்முவா;

௫ ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ஓரியன்மகனானசாப்பாத்;

௬ யூதாவன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
எப்புன்ேனயன்மகனானகாேலப்;

௭ இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ேயாேசப்பன்மகனானஈகால்;

௮ எப்ப ராயீமின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
நூனின்மகனானஓேசயா;

௯ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ரப்பூவன்மகனானபல்த்த ;

௧௦ ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ேசாத யன்மகனானகாத ேயல்;

௧௧ ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
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(மனாேச)ஆசன்மகனானகாத ;
௧௨ தாண் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ெகமல்லியன்மகனானஅம்மிேயல்;

௧௩ ஆேசர் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
மிகாேவலின்மகனானேசத்தூர்;

௧௪ நப்தலி ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ஒப்ேபதயன்மகனானநாகப ;

௧௫ காத் ேகாத்த ரத்தலிருந்து மாகயன்
மகனானகூேவல்;

௧௬ நாட்ைடப் ேபாய் கண்டுபடிக்கவும்,
அைதப் பற்ற அறயவும் ேமாேசயால்
அனுப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள் இைவகேள
ஆகும். (நூனின் மகனான ஓேசயாவுக்கு
ேமாேச, ேயாசுவா என்று ெபயர்
ைவத்தருந்தான்.)
௧௭ ேமாேச அவர்கைளக் கானான்

ேதசத்ைதக் கண்டு வருமாறு
அனுப்பும்ேபாது அவர்களிடம், “நீங்கள்
இந்தப் பாைலவனத்தன் ெதற்குப்
பகுத வழியாகச் ெசன்று மைலயல்
ஏறேவண்டும். ௧௮ அந்த நாடு எவ்வாறு
ேதாற்றம் அளிக்க றது என்று பார்க்க
ேவண்டும், அங்ேக வாழுகற ஜனங்கைளப்
பற்ற த் ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அவர்கள் பலமானவர்களா, அல்லது
பலவீனமானவர்களா? அவர்களின்
எண்ணிக்ைக குைறவா, மிகுதயா?
௧௯ நாட்ைடப் பற்றயும் அதல்
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வாழும் ஜனங்கைளப் பற்றயும்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள், இது நல்ல
நாடா ெகட்ட நாடா? எந்த வதமான
பட்டணங்களில் குடியருக்க றார்கள்?
நகரங்கைளப் பாதுகாக்க மதல்
சுவர்கள் உள்ளனவா? நகரங்கள்
பலமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளனவா?
௨௦நாட்டிலுள்ளமற்றெசய்த கைளப் பற்றயும்
ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். அங்குள்ள மண்
வவசாயம் ெசய்வதற்குரிய வளம் உள்ளதா,
அல்லதுசாரம்அற்றதா? இந்நாட்டில்மரங்கள்
உள்ளனவா? அங்குள்ள பழவைககளில்
சலவற்ைறக் ெகாண்டு வர முயலுங்கள்”
என்றான். (அதுமுதல் த ராட்ைசகள் பழுக்கும்
காலமாய்இருந்தது.)
௨௧ எனேவ அவர்கள் நாட்ைடப் பற்ற த்

ெதரிந்துக்ெகாள்ளச் ெசன்றனர். பன்
அவர்கள் சீன் பாைலவனம் முதல்
ஆமாத்துக்குப் ேபாக ற வழியாக ய
ேரெகாப்வைர சுற்ற ப் பார்த்தனர்.
௨௨ ெநேகவ் வழியாக நாட்டிற்குள்
நுைழந்தனர். ெதற்ேகயும் எப ேரான் வைர
ெசன்றார்கள். (எப ேரான் எக ப்தலுள்ள
ேசாவானுக்கு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்
கட்டப்பட்டது.) அங்ேக ஆனாக்கன்
சந்ததயாகய அகீமானும், ேசசாயும்
தல்மாயும் இருந்தார்கள். ௨௩ ப றகு அவர்கள்
எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்குவைர ெசன்றனர்.
அங்ேக அவர்கள் த ராட்ைசக் ெகாடியல்
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ஒரு குைலைய அறுத்துக்ெகாண்டனர்.
அதைன ஒரு கம்ப ேல கட்டி, இரண்டு ேபர்
தூக்க க்ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
மாதுளம் பழங்களிலும், அத்த ப்பழங்களிலும்
சலவற்ைறக் ெகாண்டு வந்தனர். ௨௪ அந்த
இடம் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கு என்று
அைழக்கப்பட்டது. காரணம் அந்த
இடத்தல்தான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒரு
குைல த ராட்ைச பழத்ைதக் ெகாடிேயாடு
ெவட்டிக்ெகாண்டுவந்தார்கள்.
௨௫ அவர்கள் 40 நாட்கள் அந்த ேதசத்ைத

நன்கு சுற்ற பார்த்தனர். ப றகு அவர்கள்
தங்கள் முகாமுக்கு தரும்ப வந்தனர்.
௨௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாரான்
பாைலவனத்தல் காேதஷ் என்ற இடத்துக்கு
அருகல் தம் கூடாரங்கைள அடித்தருந்தனர்.
அவர்கள் ேமாேச, ஆேரான் மற்றும் மற்ற
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இருந்த இடத்துக்குத்
தரும்ப வந்தனர். அந்நாட்டிலிருந்து
ெகாண்டு வந்த பழங்கைளக் காட்டினார்கள்.
௨௭ ேமலும் அவர்கள் ேமாேசய டம்,
“நீங்கள் அனுப்பய இடத்த ற்கு நாங்கள்
ெசன்ேறாம். பல நல்ல ெபாருட்களால்
நைறந்த நாடு அது. அங்ேக பழுத்துள்ள
சல பழங்களில் ெகாஞ்சம் இேதா;
௨௮ ஆனால் அங்கு ஜனங்கள் மிகவும் பல
முள்ளவர்களாக வாழ்க றார்கள். நகரங்கள்
மிகவும் வ ரிவானைவ, மிகவும் பலமான
பாதுகாப்பு ெகாண்டைவ. அங்ேக சல
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ஏனாக்கன் ஜனங்கைளயும் கண்ேடாம்.
௨௯ அமேலக்கயர் ெதன்புறமான நாட்டில்
குடியருக்க றார்கள். மைல நாடுகளில்
ஏத்தயரும், எபூசயரும், எேமாரியரும்
குடியருக்க றார்கள். கானானியர்கள்
கடற்கைரகளிலும், ேயார்தான்நத அருேகயும்
வாழ்க றார்கள்” என்றனர்.
௩௦ ேமாேசயன் அருேக இருந்த

ஜனங்கைளக் காேலப் அைமத ப்படுத்த ,
“நாம் ேபாய் அந்நாட்ைட நமக்குரியதாக
எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். நாம் எளித ல்
இவர்கைளெவன்றுவடலாம்” என்றான்.
௩௧ ஆனால் அவேனாடு ெசன்று வந்த

மற்றவர்கேளா, “நாம் அவர்கேளாடு
சண்ைடய ட முடியாது. அவர்கள் நம்ைமவ ட
பலமுள்ளவர்கள்” என்றனர். ௩௨ ேமலும்
அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் தம்மால்
அந்நாட்டில் உள்ளவர்கைள ெவல்ல
முடியாது என்று கருத்து ெதரிவ த்தனர்.
அவர்கள், “நாங்கள் பார்ைவய ட்ட அந்நாட்டில்
பல முள்ளவர்கள் பலர் இருக்கன்றனர்.
எனேவ அங்ேக ெசல்லும் எவைரயும்
அவர்கள் எளிதாக ெவன்று வடுவார்கள்.
௩௩ அங்ேக நாங்கள் இராட்சதர்கைளயும்
பார்த்ேதாம்! (ஏனாக்கன் சந்ததயலுள்ள
சலர் இராட்சதப் ப றவகளாயருந்தனர்.)
எங்கள் பார்ைவயல் அவர்களுக்கு முன்
நாங்கள்ச றயெவட்டுக்களிகைளப்ேபான்று
இருந்ேதாம். அவர்களது பார்ைவயல்
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நாங்களும் அப்படிேய ேதான்ற ேனாம்!”
என்றார்கள்.

௧௪
ஜனங்கள்மீண்டும்முைறயடுதல்
௧ அன்று இரவு, முகாம்களில்

உள்ள அைனவரும் கூக்கூரலிட்டுப்
புலம்பனார்கள். ௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும் எத ராக
முைறய ட்டனர். அவர்கள் அைனவரும்
கூடி ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும், “நாம்
எக ப்து நாட்டிேலா பைலவனங்களிேலா
மரித்துப்ேபாயருக்கலாம், இவ்வாறு புதய
நாட்டில் ெகால்லப்படுவைதவ ட அது
ேமலானது. ௩ நாம் இப்புதய நாட்டில்
ேபாரில் ெகால்லப்படுவதற்காகத்தான்,
கர்த்தர் இங்ேக அைழத்து வந்தாரா?
எத ரிகள் நம்ைமக் ெகான்றுவ ட்டு, நமது
மைனவயைரயும், பள்ைளகைளயும்
அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள். இைதவ ட நாம்
எக ப்துக்குத் தரும்ப ப் ேபாவது நல்லது”
என்றனர்.
௪ ப றகு ஜனங்கள் ஒருவேராடு ஒருவர்,

“நாம் ேவறு தைலவைரத் ேதர்ந்ெதடுத்து,
எக ப்துக்குத் தரும்ப ப் ேபாேவாம்” எனப்
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௫ அங்ேக கூடியருந்த அைனத்து

இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் முன்பும்,
ேமாேசயும், ஆேரானும் தைரயல் பணிந்து
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வணங்கனார்கள். ௬ேயாசுவாவும்காேலப்பும்
மிகவும் மனமுறவைடந்தனர். (ேயாசுவா
நூனின் மகன். காேலப் எப்புன்ேனயன்
மகன். இருவரும் கானான் நாட்ைடச் சுற்ற ப்
பார்த்துவ ட்டு வந்தவர்கள்.) ௭ அங்ேக
கூடியருந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
அந்த இருவரும், “நாங்கள் பார்த்த அந்த
நாடு நன்றாக இருக்க றது. ௮ அது நல்ல
ெபாருட்கள் பலவற்றால் நைறந்த நாடு.
கர்த்தர் நம்மீது வருப்பம் உைடயவராக
இருந்தால், அவர் அந்த நாட்டுக்குள் நம்ைம
வழி நடத்த ச் ெசல்லுவார். அந்த நாட்ைட
கர்த்தர் நமக்குத் தருவார். ௯ எனேவ
கர்த்தருக்கு எத ராக தரும்பாதீர்கள். அந்த
நாட்டின் ஜனங்களுக்குப் பயப்படாதீர்கள்!
நாம் அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க முடியும்.
அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்ைல, எதுவும்
அவர்கைளக் காப்பாற்றாது. ஆனால்,
நம்ேமாடு கர்த்தர் இருக்க றார். எனேவ,
பயப்படேவண்டாம்” என்றனர்.
௧௦ அைனத்து ஜனங்களும்

ேயாசுவாைவயும் கேலைபயும் கல்ெலற ந்து
ெகான்றுவட ேவண்டும் என்று ேபச
ஆரம்ப த்தார்கள். ஆனால்கர்த்தரின்மகைம,
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் ேமேல அவர்கள்
அைனவரும் காணும்படி ேதான்றயது.
௧௧ கர்த்தர் ேமாேசயுடன் ேபசனார். அவர்,
“எவ்வளவு காலத்த ற்கு இந்த ஜனங்கள்
எனக்ெகத ராக இருப்பார்கள்? என்
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மீது நம்ப க்ைகயல்ைல என்பைதக்
காட்டுக றார்கள், என் வல்லைமயன்
மீது நம்ப க்ைக இல்ைல என்பைதக்
காட்டுக றார்கள். நான் எத்தைனேயா
அைடயாளங்கைள அவர்களுக்கு
காட்டியருக்க ேறன். எனினும் என்ைன
அவர்கள் நம்ப மறுக்க றார்கள்.
நான் அவர்களுக்கைடயல் பலப்
ெபருங்காரியங்கைளச் ெசய்தருக்க ேறன்.
௧௨ அவர்கள் அைனவைரயும் ெபருேநாயால்
ெகான்றுவடுேவன். அவர்கைள
அழிப்ேபன். நான் இவர்கைள வ ட உங்கள்
ஜனத்ைத ெபரியதாகவும் பலமிக்கதாகவும்
பண்ணுேவன்” என்றார்.
௧௩ ப றகு ேமாேச கர்த்தரிடம், “நீர்

இதைனச் ெசய்துவ ட்டால், எக ப்தயர்கள்
இதைனப் பற்ற ேகள்வப்படுவார்கள்.
நீர் உமது வல்லைமையப் பயன்படுத்த
உமது ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து
ெவளிேய மீட்டுவந்தீர், என்பைத அவர்கள்
அறவார்கள். ௧௪ எக ப்தய ஜனங்கள்
கானான் ஜனங்களிடம் இைதப்பற்ற
கூறனார்கள். நீேர கர்த்தர் என்பைத
ஏற்ெகனேவ அவர்கள் அற ந்தருக்கன்றனர்.
நீர் உமது ஜனங்கேளாடு இருப்பைதயும்,
ஜனங்கள் உம்ைமப் பார்த்தனர் என்பைதயும்
அற ந்தருக்கன்றனர். அவர்களுக்குத்
தனிச்ச றப்புைடய ேமகத்ைதப் பற்ற
ெதரியும். பகல் ெபாழுதல் நீர் ேமகத்தன்
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மூலம் வழிநடத்த ச் ெசன்றைதயும், இரவல்
அம்ேமகம் ெநருப்பாக ஜனங்களுக்கு
ெவளிச்சம் தந்தைதயும் அவர்கள்
அறவார்கள். ௧௫ எனேவ இப்ேபாது நீர் இந்த
ஜனங்கைளஅழிக்கக்கூடாது. நீர்இவர்கைள
அழித்தால், உமது வல்லைமையப்பற்ற
அற ந்த அைனத்து ஜனங்களும், ௧௬ ‘கர்த்தர்
தான் வாக்களித்தபடி தன் ஜனங்களுக்கு
நாட்ைட அளிக்க முடியவல்ைல. எனேவ,
அவர் அவர்கைள பாைலவனத்தல்
ெகான்றுவட்டார் என்றுேபசுவார்கள்’
௧௭ “இப்ேபாதும், ஆண்டவேர, உமது

பலத்ைதக் காட்டும்! உம்ைமப்பற்ற
நீேர ெசால்லியருக்க றபடி ெசய்யும்!
௧௮ ‘நீர் கர்த்தர் ேகாபப்படுக றதற்கு
தாமதம் பண்ணுகறார். கர்த்தர் ேபரன்பு
ெகாண்டவர். சட்டங்கைள மீற குற்றம்
ெசய்கன்றவர்கைள கர்த்தர் மன்னிப்பார்.
ஆனால் அக்க ரமக்காரர்கைளயும், அவர்கள்
பள்ைளகைளயும், ேபரப்பள்ைளகைளயும்,
அவர்களின் பள்ைளகைளயும்
தண்டிப்பார்’ என்று உம்ைமப்பற்ற
ெசால்லியருக்க றபடியால், ௧௯ இப்ேபாது
உமது ேபரன்ைப இந்த ஜனங்களிடம்
காண்பத்து, இவர்களின் பாவத்ைத
மன்னித்தருளும், எக ப்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்ட
நாள்முதல் நீர் மன்னித்து வருவது ேபாலேவ,
இப்ேபாதும்மன்னித்துவடும்” என்றான்.
௨௦ இதற்கு கர்த்தர், “ஆம்! நீ
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ேகட்டுண்டபடிேய இந்த ஜனங்கைள
மன்னித்துவடுக ேறன். ௨௧ஆனால் உனக்கு
ஒரு உண்ைமையக்கூறுக ேறன். நான் இந்த
பூமியல் இருப்பது எவ்வளவு உண்ைமேயா,
அதுேபாலேவ எனது மகைமயும் பூமியல்
நைறந்தருக்கும் என்பதும் உண்ைமயாகும்.
௨௨ எக ப்தலிருந்து என்னால் அைழத்து
வரப்பட்டவர்கள் எவரும் கானான் நாட்ைடக்
காணமாட்டார்கள். நான் எக ப்தல் ெசய்த
அற்புதங்கைளயும் நான் பாைலவனத்தல்
ெசய்த ெபருஞ்ெசயல்கைளயும், அவர்கள்
கண்டிருக்கறார்கள். ஆனாலும், அவர்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. என்ைனப்
பத்துமுைற ேசாத த்தருக்க றார்கள்.
௨௩ நான் அவர்களின் முற்ப தாக்களிடம்
அவர்களுக்கு ஒரு நாட்ைடத் தருவதாக
வாக்களித்ேதன். ஆனால் எனக்கு எத ராக
உள்ள எவரும் அந்த நாட்டிற்குள் நுைழய
முடியாது. ௨௪ ஆனால் எனது ஊழியனான
காேலப் ேவறுபட்டவன். என்ைன
அவன் முழுைமயாகப் பன்பற்றனான்.
எனேவ அவைன ஏற்ெகனேவ அவன்
பார்ைவய ட்ட நாட்டிற்குள் அைழத்துச்
ெசல்ேவன். அவனதுஜனங்கள்அந்நாட்ைடப்
ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள். ௨௫அமேலக்கயரும்,
கானானியரும் இந்தப் பள்ளத்தாக்கல்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். எனேவ,
நாைள இந்த இடத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டு
ெசங்கடலுக்குச் ெசல்லும் சாைலயன்
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ேமலுள்ள பாைலவனத்துக்குச் ெசல்லுங்கள்”
என்றார்.

கர்த்தர்ஜனங்கைளத்தண்டித்தல்
௨௬ கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும்,

௨௭ “இன்னும் எவ்வளவு காலத்த ற்கு
இந்தத் தீய ஜனங்கள் எனக்கு எத ராக
முைறயடுவார்கள்? நான் இவர்களின்
முைறயீடுகைளயும், புலம்பல்கைளயும்
பலமுைற ேகட்டிருக்க ேறன். ௨௮ நீங்கள்
முைறய ட்டபடிேய கர்த்தர் ந ச்சயம்
உங்களுக்குச் ெசய்வார் என்று அவர்களிடம்
ெசால். இதுதான் உங்களுக்கு
நைட ெபறப்ேபாக றது: ௨௯ நீங்கள்
பாைலவனத்தல் மரித்துப்ேபாவீர்கள்.
இருபதும் அதற்கு ேமலும் வயதுள்ள,
எண்ணி கணக்க டப்பட்ட ஜனங்கள்
மரிப்பார்கள். கர்த்தராக ய எனக்கு
எத ராக முைறய ட்டீர்கள். ௩௦ எனேவ,
நான் வாக்களித்தருந்த நாட்டிற்குள்
எப்புன்ேனயன் மகனான காேலபும், நூனின்
மகனான ேயாசுவாவும் தவ ர ேவறு எவரும்
நுைழய முடியாது. ௩௧ அந்நாட்டிலுள்ள
உங்களது பைகவர்கள், உங்கள்
பள்ைளகைள அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள்
என்று அஞ்ச முைறய ட்டீர்கள். ஆனால்,
நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன், அந்தப்
பள்ைளகள் அந்நாட்டிற்குள் ெசல்வார்கள்.
நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்த மக ழ்ச்சைய
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அவர்கள் அனுபவப்பார்கள். ௩௨உங்கைளப்
ெபாறுத்தவைரயல், நீங்கள் இந்தப்
பாைலவனத்த ேலேயமரித்துப் ேபாவீர்கள்.
௩௩ “உங்கள் பள்ைளகள் இந்தப்

பாைலவனத்தல் ேமய்ப்பர்களாக 40
ஆண்டுகள் அைலந்து த ரிவார்கள்,
நீங்கள் எனக்கு உண்ைமயுள்ளவர்களாக
இல்லாததால், அவர்கள் துன்பப்படுவார்கள்.
நீங்கள் அைனவரும் இப்பாைலவனத்தல்
மரித்து வழும்வைர அவர்கள்
துன்பப்படுவார்கள். ௩௪40ஆண்டுகள்உங்கள்
பாவங்களுக்காக நீங்கள் துன்பப்படுவீர்கள்.
(நீங்கள் கானான் நாட்ைடச் சுற்ற பார்த்தது
40 நாட்கள். ஒரு நாளுக்கு ஒருஆண்டு வீதம்
40ஆண்டுகள்.) உங்களுக்குஎத ராக என்ைன
நறுத்த ைவப்பது எவ்வளவு பயங்கரமானது
என்பைதநீங்கள்அறந்துெகாள்வீர்கள்.
௩௫ “நாேன கர்த்தர். நான்

ெசால்லியருக்க ேறன், தீய ஜனங்கள்
அைனவருக்கும் நான் ெசான்னபடிேய
ெசய்ேவன் என்று உறுதயாய்க் கூறுக ேறன்.
இந்த ஜனங்கள் அைனவரும் எனக்கு
எத ராக ஒன்று ேசர்ந்தார்கள். எனேவ
அைனவரும் இப்பாைலவனத்த ேலேய
மரித்துப்ேபாவார்கள்” என்றார்.
௩௬ புதய நாட்ைடப் பார்ைவய ட்டு வருமாறு

ேமாேச அனுப்ப ைவத்தவர்களில் சலர்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் வதந்தையப்
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பரப்பனார்கள். அந்நாட்டிற்குள் நுைழகற
அளவற்குத் தமக்குப் பலமில்ைல என்றனர்.
௩௭ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மத்தயல்
அவநம்ப க்ைகையப்பரப்ப யதற்குஇவர்கேள
ெபாறுப்பாகும். எனேவ கர்த்தர் அந்த
ஜனங்கைள ெகால்லும்படி ேநாையக்
ெகாண்டு வந்தார். ௩௮ ஆனால் நூனின்
மகனான ேயாசுவாவும், எப்புன்ேனயன்
மகனான காேலபும் கானான் நாட்ைட
பார்ைவய ட்டவர்களில் இந்த இருவைரயும்
கர்த்தர் காப்பாற்றனார். மற்றவர்கைளச்
சாகடித்த அந்ேநாய் இவர்களுக்கு
வரவல்ைல.

கானான் நாட்டிற்குள் ஜனங்கள் நுைழய
முயலுதல்
௩௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச

இைவ அைனத்ைதயும் ெசான்னான்.
அவர்கள் மிகவும் துக்கப்பட்டு மனங்கசந்து
அழுதனர். ௪௦ மறுநாள் அதகாைலயல்
அவர்கள் உயரமான மைலநாட்டிற்குள்
ப ரேவச க்கப் புறப்பட்டனர். அவர்கள்:
“நாங்கள் பாவம் ெசய்துவ ட்ேடாம். நாங்கள்
கர்த்தைர நம்பாமல் ேபானதற்காக
வருத்தப்படுக ேறாம். கர்த்தர் வாக்களித்த
நாட்டிற்குள்நாங்கள்ேபாேவாம்” என்றனர்.
௪௧ ஆனால் ேமாேச, “கர்த்தரின் கட்ட

ைளக்கு ஏன் கீழ்ப்படிய மறுக்க றீர்கள்.
நீங்கள் ெவற்றயைடயப் ேபாவதல்ைல.
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௪௨ அந்த நாட்டிற்குள் ேபாகாதீர்கள். கர்த்தர்
இப்ேபாது உங்கேளாடு இல்ைல. எனேவ,
உங்கள் பைகவர்கள் உங்கைள எளித ல்
ெவன்றுவடுவார்கள். ௪௩ அமேலக்கயரும்,
கானானியரும் உங்களுக்கு முன்ேன அங்ேக
இருக்க றார்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு
எத ராகச் சண்ைடயடுவார்கள். நீங்கள்
கர்த்தரிடமிருந்து வலகவ ட்டீர்கள். எனேவ
நீங்கள் அவர்கேளாடு சண்ைடயடும்ேபாது
கர்த்தர் உங்கேளாடு இருக்கமாட்டார்.
எனேவ நீங்கள் அைனவரும் ேபாரில்
ெகால்லப்படுவீர்கள்” என்றான்.
௪௪ ஆனால் ேமாேசயன் வார்த்ைதகைள

ஜனங்கள் நம்பவல்ைல. அவர்கள் மைல
நாட்ைட ேநாக்க ச் ெசன்றனர். ஆனால்
ேமாேசயும், கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியும் அவர்கேளாடு ேபாகவல்ைல.
௪௫ மைலநாட்டில் வாழ்ந்த அமேலக்கயரும்,
கானானியரும் கீேழ இறங்க வந்து
அவர்கைளத் தாக்க , அவர்கைள எளித ல்
ேதாற்கடித்தனர். அவர்கைள ஓர்மா வைர
துரத்த அடித்தனர்.

௧௫
பலிகைளப்பற்றயவத கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம் ேபச இதைனக் கூறு. உங்கள்
வீடாக இருக்கும்படி நான் உங்களுக்கு
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ஒரு நாட்ைடக் ெகாடுக்க ேறன். நீங்கள்
அதனுள்ேள நுைழந்ததும், ௩ நீங்கள்
கர்த்தருக்குச் சல ச றப்புக்குரிய தகன
பலிகைளச் ெசலுத்த ேவண்டும். அவற்றன்
வாசைனகர்த்தருக்குவருப்பமானது. நீங்கள்
உங்கள் மாடுகைளயும், ஆடுகைளயும்,
ெவள்ளாடுகைளயும் தகனபலிக்குப்
பயன்படுத்தலாம். அவற்ைற ச றப்பு
காணிக்ைககள், உற்சாக பலிகள், சமாதானப்
பலிகள் அல்லது சறப்புப் பண்டிைகப்
பலிகள், ஆகயவற்றுக்காகவும் பயன்படுத்த
ேவண்டும்.
௪ “ஒருவன் கர்த்தருக்கு காணிக்ைகையக்

ெகாண்டு வரும்ேபாது, அவன் தானியக்
காணிக்ைகையயும் ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
தானியக் காணிக்ைக என்பது, ஒரு
மரக்காலில் பத்தல் ஒரு பங்கு ெமல்லிய
மாவல் காற்படி எண்ெணய் பைசந்து
ெகாண்டு வரேவண்டும். ௫ ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையத் தகனபலியாகக்
ெகாண்டுவரும்ஒவ்ெவாருமுைறயும், நீங்கள்
காற்படி த ராட்ைச ரசத்ைதயும், பானங்களின்
காணிக்ைகயாகப் பைடக்கேவண்டும்.
௬ “நீங்கள் ஒரு ஆட்டுக்கடாைவப்

பைடக்கும்ேபாது,தானியக்காணிக்ைகையயும்
ேசர்த்து பைடக்கேவண்டும். இந்தத் தானியக்
காணிக்ைக,ஒருமரக்காலில்பத்தல்இரண்டு
பங்கான, ெமல்லிய மாவ ேல ஒருபடியல்
மூன்றல் ஒரு பங்கு, ஒலிவ எண்ெணேயாடு
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பைசந்துெகாடுக்க ேவண்டும். ௭ஒரு படியல்
மூன்றல் ஒரு பங்கு த ராட்ைசரசத்ைதப்
பானங்களின் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அதன்மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
வருப்பமானது.
௮ “ஓர் இளங்காைளையத்

தகனபலியாகேவா, ச றப்பான
ெபாருத்தைனப் பலியாகேவா, சமாதான
பலியாகேவா, ெகாடுக்கலாம். ௯ அப்ேபாது,
அதேனாடு தானியக் காணிக்ைகையயும்,
ஒரு காைளையயும் பைடக்கேவண்டும்.
அதாவது, ஒரு மரக்காலில் பத்தல்
மூன்று பங்கான ெமல்லிய மாவுடன்,
அைரப்படி ஒலிவ எண்ெணையப் பைசந்து
ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௦ அேதாடு
பானங்களின் காணிக்ைகயாக அைரப்படி
த ராட்ைசரசத்ைதயும் ெகாடுக்கேவண்டும்.
இதன் மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
வருப்பமாக இருக்கும். ௧௧ நீங்கள்
கர்த்தருக்கு தகனபலியாக ெகாடுக்கப்
ேபாகும் பலி, காைள அல்லது ஆட்டுக்கடா
அல்லது ெசம்மற ஆட்டுக் குட்டி அல்லது
ெவள்ளாட்டுக் குட்டிைய இம்முைறயல்தான்
அளிக்கேவண்டும். ௧௨ நீங்கள் பைடக்கும்
ஒவ்ெவாரு மிருகத்த ற்கும் இவ்வாறுதான்
ெசய்யேவண்டும்.
௧௩ “இவ்வாேற ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவலனும்

கர்த்தருக்குப் ப ரியமான முைறயல்
தகன பலிையச் ெசலுத்த ேவண்டும்.
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௧௪ உங்களிைடேய ப றநாட்டு ஜனங்களும்
வாழ்வார்கள். அவர்களும் தகனபலி
ெகாடுத்து கர்த்தைர வழிபட வரும்பனால்
இந்த முைறயல்தான் ெசலுத்தேவண்டும்.
௧௫ இேத வத கள்தான் உங்களுக்கும்,
உங்கேளாடு வாழும் ப ற நாட்டு
ஜனங்களுக்கும் உரியதாகும். இவ்வதகள்
எக்காலத்த ற்கும் உரியதாக வளங்கும்.
கர்த்தருக்கு முன்பு, நீங்களும், உங்கேளாடு
வாழும் மற்றவர்களும், சமமாகக்
கருதப்படுவார்கள். ௧௬ எனேவ, நீங்கள் இந்த
வத கைளயும், சட்டங்கைளயும் கண்டிப்பாகக்
கைடப டிக்கேவண்டும்என்பதுதான்இதற்குப்
ெபாருள். அந்தச் சட்டங்களும், வதகளும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய உங்களுக்கும்,
உங்கேளாடு வாழும் மற்ற ஜனங்களுக்கும்
ெபாருந்தும்” என்றார்.
௧௭ கர்த்தர் ேமலும் ேமாேசய டம்,

௧௮ “இவற்ைற இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
கூறு. நான் உங்கைள ேவறு நாட்டிற்கு
அைழத்துச் ெசல்ேவன். ௧௯ அங்கு
நீங்கள் வைளந்த உணைவ உண்பதற்கு
முன்னால், அதல் ஒரு பங்ைக, கர்த்தருக்கு
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௨௦ நீங்கள் தானியத்ைதச் ேசகரித்து, மாவாக
அைரக்கேவண்டும். அதுஅப்பம் ெசய்வதற்கு
ஏற்றதாக இருக்கேவண்டும். முதலில்
ெசய்யப்படும் அப்பத்ைத, கர்த்தருக்கு
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
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ேபாரடிக்க ற களத்தல் தானியத்ைதக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுப்பது ேபான்று
இது இருக்கும். ௨௧ இவ்வதமுைற
எக்காலத்த ற்கும் ெதாடர்ந்தருக்கும். நீங்கள்
பைசந்தமாவன்முதற்பகுதைய,கர்த்தருக்கு
அன்பளிப்பாகக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௨௨ “இந்தக் கட்டைளைய மறதயனால்

தவற நீங்கள் அநுசரியாமற்ேபானால்,
நீங்கள் அதற்காக என்ன ெசய்யேவண்டும்?
௨௩ இந்தக் கட்டைளகைளக் கர்த்தர்
உங்களுக்கு ேமாேச மூலமாகக் ெகாடுத்தார்.
உங்களுக்கு ெகாடுத்த அந்நாளிேலேய
இக்கட்டைளகள் ெசயல்படத் துவங்கயது.
அந்நாள் முதல் எல்லாக் காலத்த ற்கும்
இக்கட்டைளகள் உங்களுக்குத் ெதாடர்ந்து
வரும். ௨௪ எனேவ, இஸ்ரேவலின்
அைனத்து ஜனங்களும் த ட்டமிடாமல்
இந்தக் கட்டைளகைள காக்கத் தவறனால்
அதற்கு என்ன ெசய்வீர்கள்? இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் இந்தத் தவைறச்
ெசய்தால், அவர்கள் அைனவரும் ேசர்ந்து,
ஓர் இளங்காைளையப் பலி ெகாடுக்க
ேவண்டும். அதன் மணம் கர்த்தருக்கு
மிகவும் வருப்பமானதாகும். அேதாடு
தானியக் காணிக்ைகையயும், பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் ஒரு காைளேயாடு
காணிக்ைகயாக ெகாடுக்கேவண்டும்.
பாவநவாரண பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்
கடாைவயும்பலிெகாடுக்கேவண்டும்.
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௨௫ “ஜனங்கைளத் சுத்தப்படுத்த
ஆசாரியன் அைனத்து சடங்குகைளயும்
ெசய்ய ேவண்டும். அவன் இவற்ைற
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்காகவும்
ெசய்யேவண்டும். தாங்கள் பாவ கள்
என்பது அவர்களுக்குத் ெதரியாமல்
இருக்கலாம். ஆனால், எப்ேபாது
அவர்களுக்கு அது ெதரிய வருகறேதா,
அப்ேபாேத அவர்கள் கர்த்தருக்கு
அன்பளிப்புச் ெசலுத்த ேவண்டும்.
அவர்கள் தகனபலிையயும் பாவ நவாரண
பலிையயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். அதனால்
அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்.
௨௬ இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும்,
அவர்கேளாடு வாழும் மற்ற ஜனங்களும்
மன்னிக்கப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு
நாம் தவறு ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம்
என்று ெதரியாதருந்தால் அவர்களும்
மன்னிக்கப்படுவார்கள்.
௨௭ “ஒேரஒருமனிதன்மட்டும்தவற ப்பாவம்

ெசய்தால் அவன் ஓராண்டு வயதுள்ள ெபண்
ெவள்ளாட்ைடக் ெகாண்டு வர ேவண்டும்.
அது பாவப்பரிகார பலியாகும். ௨௮அவைனத்
சுத்தப்படுத்துவதற்குரிய ந யமனத்ைத
ஆசாரியன் நைறேவற்றேவண்டும். அந்த
மனிதன் கர்த்தர் முன்னால் தவற குற்றம்
ெசய்து பாவயானால் ஆசாரியன் அவனுக்கு
நவாரணம் ெசய்தபன் அவன் சுத்தமாக்க
மன்னிக்கப்படுக றான். ௨௯ குற்றம்
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ெசய்து பாவயாக ற எவனுக்கும் இந்தச்
சட்டம் உரியதாகும். இச்சட்டங்கள்
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தல் ப றந்த
ஜனங்களுக்கும், அவர்களிைடேய வாழும்
அயல்நாட்டுக்காரர்களுக்கும்உரியதாகும்.
௩௦ “ஆனால் ஒருவன் அறந்ேத பாவம்

ெசய்துெகாண்ேடயருக்க றவனாயருந்தால்
அவன் கர்த்தருக்கு எத ராக றான்.
அவன் தம் ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய
ப ரிக்கப்படேவண்டும். இந்தச் சட்டம்
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தல் ப றந்த
ஜனங்களுக்கும், உங்கேளாடு வாழும்
ப றநாட்டு ஜனங்களுக்கும் உரியதாகும்.
௩௧கர்த்தரின் வார்த்ைதகள்முக்கயமானைவ
என்று அந்த மனிதன் நைனக்கவல்ைல.
அவன் கர்த்தரின் கட்டைளைய
உைடத்துவ ட்டான். அப்படிப்பட்டவன்
உங்கள் குழுவலிருந்து ந ச்சயம் வலக்கப்பட
ேவண்டும். அவன் குற்றவாளியாக த்
தண்டிக்கப்படுவான்!” என்றார்.

ஓய்வுநாளில்ஒருவன்ேவைலெசய்தால்
௩௨ இந்த ேநரத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

பாைலவனத்த ேலேய இருந்தனர். ஒருவன்
ஓய்வு நாள் ஒன்றல் எரிப்பதற்கான
வறகுகைளக் கண்டு அவற்ைறச்
ேசகரித்தான். ச லர் இதைனப் பார்த்தனர்.
௩௩ அவன் வறைகச் ேசகரித்துக்ெகாண்டு
வரும்ேபாது, அவர்கள் அவைன
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ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும் அைழத்து
வந்தனர். மற்றவர்களும் அவர்கேளாடு
ேசர்ந்து வந்தனர். ௩௪ அவனுக்கு
என்ன தண்டைன ெகாடுப்பது என்பது
ெதரியாததால் அவைன காவலுக்குள்
ைவத்தருந்தனர்.
௩௫ ப றகு ேமாேசய டம் கர்த்தர், “இவன்

சாகேவண்டும். முகாமிற்கு ெவளிேய
அவைனக் ெகாண்டு ேபாய் அைனவரும்
அவன் ேமல் கல்ெலறயுங்கள்” என்றார்.
௩௬ எனேவ, ஜனங்கள் அவைன முகாமிற்கு
ெவளிேய ெகாண்டு ேபாய் கல்லால்
எற ந்தனர். அவர்கள் இதைன ேமாேசக்குக்
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்தனர்.

ஜனங்கள் வதகைள நைனவுப்
படுத்த க்ெகாள்ளேதவன்உதவுதல்
௩௭ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௩௮ “இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம் ேபச கீழ்க்கண்டவற்ைற
அவர்களிடம் கூறு. எனது கட்டைளகைள
நைனவுப்படுத்த க்ெகாள்ள நான்
உங்களுக்கு உதவுேவன். பல துண்டு
நூல் கயறுகைளச் ேசர்த்து, உங்கள்
ஆைடகளின் மூைலயல் ெதாங்கல்கைளக்
கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். ஒவ்ெவாரு
ெதாங்கலிலும் நீல ந ற நூைலக்
கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். இதைன இப்ேபாதும்
எக்காலத்த ற்கும் அணிந்துெகாள்ள
ேவண்டும். ௩௯ நீங்கள் இம்முடிச்சுகைளப்
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பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளகைள
நைனவுப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாது
நீங்கள் அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிவீர்கள்.
இதனால் மறத காரணமாக பாவம்
ெசய்யாமல் இருப்பீர்கள். உங்கள்
உடம்பும், கண்களும் வரும்புக ற
காரியங்கைள ெசய்யமாட்டீர்கள்.
௪௦ எனது அைனத்து கட்டைளகளுக்கும்
நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும் என்பைத
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாது
நீங்கள் உங்கள் ேதவனுக்ெகன்று
பரிசுத்தமாக இருப்பீர்கள். ௪௧ நான் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர். நாேன உங்கைள
எக ப்தலிருந்து மீட்டுவந்ேதன். நான்உங்கள்
ேதவனாயருக்க இவற்ைறச் ெசய்ேதன்.
நாேன உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்” என்று
கூறனார்.

௧௬
ச ல தைலவர்கள் ேமாேசக்கு எத ராகத்

தரும்புதல்
௧ ேகாராகு, தாத்தான், அப ராம்,

ஓன் ஆக ேயார் ேமாேசக்கு எத ராகக்
களம்பனார்கள். (ேகாராகு இத்ேசயாரின்
மகன். இத்ேசயார் ேகாகாத்தன் மகன்.
ேகாகாத் ேலவயன் மகன். தாத்தானும்,
அப ராமும் சேகாதரர்கள். இவர்கள்
எலியாபன் பள்ைளகள். ஓன் ேபேலத்தன்
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மகன். இவர்கள் அைனவரும் ரூபன்
சந்ததையச் ேசர்ந்தவர்கள்.) ௨ இவர்கள்
நான்கு ேபரும் 250 இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச்
ேசர்த்து ேமாேசக்கு எத ராக நன்றனர்.
இவர்கள் அைனவரும் ஜனங்களால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டத் தைலவர்கள்.
அவர்கைள அைனவருக்கும் ெதரியும்.
௩ அவர்கள் அைனவரும் ஒரு குழுவாக
ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும் எத ராகப்
ேபச வந்தனர். அவர்கள் ேமாேசய டமும்,
ஆேரானிடமும் வந்து, “நீங்கள் அளைவ
மிஞ்ச ப் ேபாய் வ ட்டீர்கள். நீங்கள்
தவறானவர்கள்! இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் பரிசுத்தமானவர்கள். அவர்கள்
மத்தயல் கர்த்தர் வாழ்க றார்! கர்த்தரின்
மற்ற ஜனங்கைளவ ட, நீங்கள் உங்கைள
மட்டும் மிக முக்க மானவர்களாக்க க்
ெகாண்டீர்கள்” என்றனர்.
௪ இைதக் ேகள்வப்பட்டதும் ேமாேச

தைரயல் முகம்குப்புற வழுந்து வணங்க ,
தான் ெபருைம இல்லாதவன் என்பைத
ெவளிப்படுத்தனான். ௫ ப றகு
ேமாேச, ேகாராக டமும் அவைனப்
பன்பற்ற வந்தவர்களிடமும்: “நாைள
காைலயல் கர்த்தர், தனது உண்ைமயான
ஊழியன் யாெரன்றும் உண்ைமயல்
யார் பரிசுத்தமானவன் என்பைதயும்
காட்டுவார். அந்த மனிதைன அவர்
தன்னருகல் அைழப்பார். அந்த
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மனிதைனத் ேதர்ந்ெதடுத்து, கர்த்தர்
தன்னருேக ேசர்த்துக்ெகாள்வார்.
௬ எனேவ, ேகாராேக! நீயும் உன்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களும் ௭ நாைள
தூபகலசங்களில் ெநருப்ைப உண்டாக்க ,
அதல் நறுமணப் ெபாருட்கைளய ட்டு,
அவற்ைறக் கர்த்தருக்கு முன்னால் ெகாண்டு
வாருங்கள். உண்ைமயல் பரிசுத்தமானவன்
யார் என்பைதக் கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.
ேலவயர்களாகய நீங்கள்தான் மிதமிஞ்ச
ேபாக றீர்கள். நீங்கள் தவறானவர்கள்”
என்றான்.
௮ ேமலும் ேமாேச ேகாராக டம்,

“ேலவயர்களாகய நீங்கள் நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். ௯ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் ேதவன் உங்கைளச் ச றப்பாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருப்பதால், நீங்கள் ேமலும்
மக ழ்ச்ச அைடயேவண்டும், இல்ைலயா?
மற்றஇஸ்ரேவல்ஜனங்களிடமிருந்து நீங்கள்
ேவறுபட்டவர்கள். பரிசுத்தக் கூடாரத்தல்
பணிவைட ெசய்வதற்காகக் கர்த்தர்
உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். அவர்
தம்மருேக உங்கைள வரச்ெசய்தருக்க றார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ஆராதைனக்கு
நீங்கள் உதவ ேவண்டும். இது
ேபாதாதா? ௧௦ ஆசாரியர்களுக்கு உதவும்படி
ேலவயர்களாகய உங்கைளக் கர்த்தர்
தன்னருேக அனுமதத்தருக்க றார். ஆனால்
நீங்கள் இப்ேபாது ஆசாரியர்களாக மாறப்
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பார்க்க றீர்கள். ௧௧ நீயும் உன்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களும் ேசர்ந்து கர்த்தருக்கு
எத ராகந ற்க றீர்கள். ஆேரான்ஏதாவதுதவறு
ெசய்தானா? இல்ைலேய! அவ்வாறு இருக்க
அவனுக்கு எத ராக ஏன் முைறயடுகறீர்கள்?”
என்றான்.
௧௨ப றகுேமாேச எலியாப்பன்மகன்களான

தாத்தாைனயும், அப ராைமயும் அைழத்தான்.
ஆனால் அவர்கேளா, “நாங்கள் வரமாட்ேடாம்!
௧௩ நீர் ஏராளமான நன்ைமகள் நைறந்த
நாட்டிலிருந்து ெவளிேயற்ற எங்கைள
ெகால்வதற்காக இப்பாைலவனத்துக்கு
ெகாண்டு வந்தருக்க றீர். இப்ேபாது
எங்கைள வ ட உம்ைம தறைம மிக்கவராக
காட்ட வரும்புக றீர். ௧௪ நாங்கள் ஏன்
உம்ைம பன்பற்ற ேவண்டும்? ேதவன்
வாக்களித்த பாலும் ேதனும் ஓடுகற
ேதசத்துக்குள் நீர் எங்கைளக் ெகாண்டு
வரவல்ைல. நீர் எங்களுக்கு வயல்கேளா,
த ராட்ைச ேதாட்டங்கேளா ெகாடுக்கவல்ைல.
இந்த ஜனங்கைளெயல்லாம் உங்கள்
அடிைமகளாக்குவதுதான் உங்கள்
எண்ணமா? முடியாது. நாங்கள் அங்ேக
வரமாட்ேடாம்” என்றனர்.
௧௫ எனேவ, ேமாேச மிகவும்

ேகாபம் ெகாண்டான். அவன்
மீண்டும் கர்த்தரிடம், “நான் இந்த
ஜனங்களுக்கு எத ராக எந்தத் தவறும்
ெசய்யவல்ைல. நான் அவர்களிடமிருந்து
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எைதயும், ஏன் ஒரு கழுைதையயும்
கூட எடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல!
கர்த்தாேவ, இவர்களது அன்பளிப்ைப
ஏற்றுக்ெகாள்ளாதரும்” என்றான்.
௧௬ ப றகு ேமாேச ேகாராக டம், “நாைள

கர்த்தருக்கு முன்னால் நீயும், உன்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களும் நற்கேவண்டும்.
அங்ேக உங்கேளாடு ஆேரானும் ந ற்பான்.
௧௭ நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் நறுமணப்
ெபாருட்கைள இடுகன்ற தூபகலசத்ைதக்
ெகாண்டு வந்து அவற்ைறக் கர்த்தருக்கு
முன்பு ைவக்க ேவண்டும். மூப்பர்களுக்குரிய
250 தூபகலசத்ேதாடு உனக்கும்,
ஆேரானுக்குமாக இரண்டு தூப கலசங்கள்
இருக்கும்” என்றான்.
௧௮ எனேவ, ஒவ்ெவாரு தைலவரும்

தனக்ெகன்று தூபகலசமும், அதல்
இடுவதற்கு நறுமணப் ெபாருட்களும்
ெகாண்டு வந்தனர். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசலில் அவர்கள் வந்து நன்றனர்.
ேமாேசயும் ஆேரானும் அங்ேக நன்றனர்.
௧௯ ேகாராகும் அைனத்து ஜனங்கைளயும்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில் கூடுமாறு
ெசய்தான். ப றகு அங்குள்ள ழுழு
சைபயனருக்கும் கர்த்தரின் மகைம
காணப்பட்டது.
௨௦ கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும்,

௨௧ “இந்த ஜனங்களிடமிருந்து வலக
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நல்லுங்கள். அவர்கைளஇப்ேபாேதஅழிக்கப்
ேபாக ேறன்!” என்றார்.
௨௨ ஆனால் ேமாேசயும், ஆேரானும்

தைரயல் முகங்குப்புற வழுந்து வணங்கக்
கதறனார்கள், “ேதவேன! நீர் மாம்சமான
எல்லாருைடய ஆவகளுக்கும் ேதவன். ஒேர
ஒருவன் மட்டும் பாவம் ெசய்தால் நீர் முழு
சைபயனர் மீதும் ேகாபங்ெகாள்ளலாமா?”
என்றனர்.
௨௩ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨௪ “ேகாராகு, தாத்தான், அப ராம்
ஆக ேயாரின் கூடாரத்ைத வ ட்டு
வலக ப்ேபாகும்படி ஜனங்களிடம் கூறு”
என்றுேகட்டுண்டார்.
௨௫ ேமாேச எழுந்து, தாத்தானிடமும்,

அப ராமிடமும் ெசன்றான். எல்லா
மூப்பர்களும் அவைனப் பன்பற்றனர்.
௨௬ ேமாேச, ஜனங்கைள எச்சரித்து. “அந்தத்
தீய மனிதர்களின் கூடாரங்கைள வ ட்டு
வலக ப் ேபாங்கள், அவர்களுக்குரிய
எைதயும் ெதாடாதீர்கள், நீங்கள் இவ்வாறு
ெசய்தால் அவர்களது பாவத்தன் காரணமாக
அழிக்கப்படுவீர்கள்” என்றான்.
௨௭ எனேவ ேகாராகு, தாத்தான், அப ராம்

ஆக ேயாரின் கூடாரத்ைத வ ட்டு வலக ப்
ேபானார்கள். தாத்தானும் அப ராமும் தங்கள்
கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய வந்து, தங்கள்
கூடார வாசல்களில், தங்கள் மைனவ ,
குழந்ைதகேளாடுநன்றுெகாண்டிருந்தனர்.
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௨௮ப றகுேமாேச, “இைவஎல்லாவற்ைறயும்
ெசய்யுமாறு கர்த்தர் என்ைன அனுப்பனார்
என்று ஏற்ெகனேவ நான் கூறயுள்ேளன்.
இதுதான் அதற்கான சாட்ச . இைவ எனது
ெசாந்த எண்ணங்கள்அல்ல என்பைதஇைவ
உங்களுக்குக் காட்டும். ௨௯ இங்குள்ள
மனிதர்கள் மரித்துப்ேபாவார்கள். அவர்கள்
சாதாரண ஜனங்கைளப் ேபான்று
மரிப்பார்கேளயானால் ப றகு கர்த்தர்
உண்ைமயல் என்ைன அனுப்பவல்ைல
என்று ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௩௦ஆனால்
கர்த்தர் இவர்கைள அசாதாரணமான
முைறயல் மரிக்க ெசய்வாரானால், இவர்கள்
கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தார்கள்
என்பைதத் ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். பூமி
பளந்து இந்த மனிதர்கைள அப்படிேய
வழுங்கவடும். இதுதான் அதற்கு சான்று,
இவர்கள் உய ேராடு தங்கள் கல்லைறக்குள்
புைதக்கப்படுவார்கள். இவர்களுக்குரிய
அைனத்தும், இவர்கேளாேடேய
ேபாய்ச்ேசரும்” என்றான்.
௩௧ ேமாேச இவற்ைறச் ெசால்லி

முடித்ததும், அவர்கள் நன்ற இடத்தல்
பூமி பளந்தது. ௩௨ பூமி தன் வாையத்
த றந்து, அவர்கைள வழுங்கயது ேபால்
இருந்தது. ேகாரகன் ஜனங்களும்
அவர்களின்குடும்பங்களும்அவர்களுக்குரிய
அைனத்தும் பூமிக்குள் ெசன்றுவட்டன.
௩௩ அவர்கள் தங்கள் கல்லைறக்குள்
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உய ேராடு ெசன்றனர். அவர்களுக்குரிய
ெபாருட்களும், அவர்கேளாடு ெசன்றன.
ப றகு பூமி மூடிக்ெகாண்டது. அவர்கள்
முகாமிலிருந்துமூடப்பட்டுமடிந்தனர்!
௩௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அழிந்து

ேபானவர்களின் அழுகுரல்கைளக் ேகட்டனர்,
அவர்கள் பல தைசகளிலும் ஓடிப்ேபாய்,
“இந்தப் பூமி எங்கைளயும் வழுங்கக்
ெகான்றுவடும்” என்றுகதறனர்.
௩௫ ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து ெநருப்பு

புறப்பட்டு வந்து தூபதீபம் காட்டிய 250
தைலவர்கைளயும்அழித்துப் ேபாட்டது.
௩௬கர்த்தர்ேமாேசய டம்௩௭-௩௮ “ஆசாரியனான

ஆேரானின் மகனான எெலயாசாரிடம்
ெநருப்புக்குள் அகப்பட்ட தூபகலசங்கைள
எடுத்து, அவற்றலுள்ள கரிையயும்,
சாம்பைலயும் ெகாட்டிவ டச் ெசால். அவர்கள்
எனக்ெகத ராகப் பாவம் ெசய்தார்கள்.
அவர்களது பாவம் அவர்களின் உயைரப்
ேபாக்கவ ட்டது. ஆனால், அக்கலசங்கள்
இப்ேபாதும் பரிசுத்தமானைவ. அவற்ைற
கர்த்தருக்குக் ெகாண்டுவந்ததால்
பரிசுத்தமைடந்தன. அவற்ைறத் தகடுகளாக
அடித்து, பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும்
மூடிைவக்கவும். இது எல்லா இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கும் ஒரு எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கும்” என்றுகூறனார்.
௩௯ எனேவ, ஆசாரியனாகய எெலயாசார்

அைனத்து ெவண்கலத் தூபகலசங்கைளயும்
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ேசகரித்தான். அவற்ைறக் ெகாண்டு
வந்த மனிதர்கள் மரித்துப்ேபானார்கள்.
ஆனால், கலசங்கள் இருந்தன. அவன்
அவற்ைற அடித்து, தகடாக்கும்படி ெசய்து,
பன் அத்தகடுகைளப் பலிபீடத்ைதச் சுற்ற
மாட்டி ைவத்தான். ௪௦ ேமாேச மூலமாக
கர்த்தர் எெலயாசாருக்குக் கட்டைளய ட்டபடிச்
ெசய்து முடித்தான். இது இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு ஒரு அைடயாளம் ஆயற்று.
ஆேரான்ஜனங்கைளத்தவ ரேவறுயாேரனும்
நறுமணப் ெபாருள் ெகாண்டு வரக் கூடாது
என்பதற்கு இது நைனவூட்டல் ஆயற்று.
யாராவது கர்த்தருக்கு நறுமணப் ெபாருள்
ெகாண்டுவந்தால், ேகாராகும் அவைனப்
பன்பற்றயவர்களும்மரித்துப்ேபானதுேபால்
மரித்துப்ேபாவார்கள்.

ஆேரான்ஜனங்கைளக்காப்பாற்றுதல்
௪௧ மறுநாள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்,

ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும் எத ராக
முைறய ட்டு, “நீங்கள் கர்த்தருைடய
ஜனங்கைளக் ெகான்று வட்டீர்கள்” எனக்
கூறனர்.
௪௨ ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக்

கூடாரத்தன் வாசலில் நன்று ெகாண்டு
இருந்தனர். ஜனங்கள் அங்ேக கூடி
அவர்களுக்கு எத ராக முைறய ட்டனர்.
ஆனால் அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைத
ேநாக்கயேபாது அைத ேமகம் சூழ்ந்தது.
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அங்ேக கர்த்தரின் மகைம காணப்பட்டது.
௪௩ ப றகு ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன்முன்பாகவந்தனர்.
௪௪ ேமாேசய டம் கர்த்தர், ௪௫ “இந்த

ஜனங்களிடமிருந்து வலக நல்லுங்கள்.
நான்இவர்கைளஉடேனஅழிக்கப்ேபாக ேறன்”
என்றார். எனேவ ேமாேசயும் ஆேரானும்
தைரயல் முகம்குப்புற வழுந்து
வணங்கனார்கள்.
௪௬ ப றகு ேமாேச ஆேரானிடம், “உனது

ெவண்கலத் தூபகலசத்ைத எடுத்துக்ெகாள்,
பலிபீடத்தலுள்ள ெநருப்ைப அதல் இடு,
பன் நறுமணப் ெபாருைளப்ேபாடு, அவற்ைற
ஜனங்களிடம் ெகாண்டு ேபாய் காட்டு, அது
அவர்கைளத் சுத்தமாக்கும். அவர்கள் ேமல்
கர்த்தர் ேகாபமாக உள்ளார். அவர்களுக்கு
துன்பம் ஏற்ெகனேவ ெதாடங்க வ ட்டது”
என்றான்.
௪௭-௪௮ ஆேரான் ேமாேச ெசான்னபடி

தூபகலசமும், ெநருப்பும், நறுமணப்
ெபாருட்களும் எடுத்துக்ெகாண்டு
ஜனங்கள் மத்தயல் ஓடினான். ஆனால்,
ஏற்ெகனேவ ேநாய் அவர்களிைடேய
துவங்கவ ட்டது. எனேவ ஆேரான்
மரித்துப் ேபானவர்களுக்கும், இன்னும்
உய ேராடு இருந்தவர்களுக்கும்
இைடேய நன்று அவர்கைளத்
சுத்தப்படுத்தவதற்குரியவற்ைறச் ெசய்தான்.
ேநாயும் நறுத்தப்பட்டது. ௪௯ ஆனால்
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14,700 ேபர் ேநாயால் மரித்துப்ேபானார்கள்.
ேகாரகனால் மரித்தவர்கள் இதல்
கணக்க டப்படவல்ைல. ௫௦ எனேவ ேநாய்
நறுத்தப்பட்டது. பன் ஆேரான் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் வாசலில் நன்ற ேமாேசய டம்
தரும்ப வந்தான்.

௧௭
ஆேரான்தான் தைலைம ஆசாரியன் என

ேதவன்உறுத ப்படுத்துதல்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடம் ேபசு. அவர்களிடமிருந்து 12
ைகத்தடிகைள வாங்கு. 12 ேகாத்த ரங்களின்
தைலவர்களிடமிருந்தும் ஒவ்ெவாரு
ைகத்தடியாகப் ெபற ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாருவரின் ெபயைரயும் அவரவர்
ைகத்தடியலும் எழுது. ௩ ேலவயன்
ைகத்தடியல் ஆேரானின் ெபயைர
எழுது. ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும்
ஒரு ைகத்தடி வீதம் பன்னிரண்டு
இருக்க ேவண்டும். ௪ அக்ைகத்தடிகைள
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியன் முன்னால் ைவ. அந்த
இடத்தல்தான் நான் உன்ைனச் சந்த ப்ேபன்.
அவர்களில் ஒருவைன நான் உண்ைமயான
ஆசாரியனாக ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். ௫ நான்
யாைரத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபேனா அவனது
ைகத்தடியல் இைலகள் துளிர்த்தருக்கும்.
இதன் மூலம் உனக்கும் எனக்கும் எத ராக
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முைறயடுபவர்கைள நான் தடுப்ேபன்” என்று
கூறனார்.
௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச

ேபசனான். ஒவ்ெவாரு 12 ேகாத்த ரங்களின்
தைலவரும் தங்கள் ைகத்தடிைய
அவனிடம் ெகாடுத்தார்கள். ெமாத்தம் 12
ைகத்தடிகைளப் ெபற்றான். ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்த ற்கும் ஒரு ைகத்தடி என்பதாக
இருந்தது. ஒரு ைகத்தடியல் ஆேரானுைடய
ெபயர் இருந்தது. ௭ ேமாேச அைனத்து
ைகத்தடிகைளயும் கர்த்தருக்கு முன்னால்
உடன்படிக்ைகக்கூடாரத்த ற்குள்ைவத்தான்.
௮ மறுநாள் ேமாேச கூடாரத்த ற்குள்

நுைழந்தேபாதுேலவயன்குடும்பத்தலிருந்து
வந்த ஆேரானின் ைகத்தடியல் புதய
இைலகள் துளிர் வ ட்டிருந்தைத ேமாேச
பார்த்தான். அதல் கைளகளும் ேதான்ற
வாதுைம பழங்களும் காணப்பட்டன.
௯ ேமாேச கர்த்தரின் சமூகத்தலிருந்து
ைகத் தடிகைள எடுத்து வந்து, இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் அவற்ைறக் காட்டினான்.
அவரவர் தங்கள் ைகத்தடிகைள பார்த்து
எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
௧௦ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம், “ஆேரானின்

ைகத்தடிைய மீண்டும் கூடாரத்த ற்குள்
எனது உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் முன்பாக
ைவ. எப்ேபாதும் எனக்கு எத ராகத்
தருப்புேவாருக்கு இது ஒரு எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கும். இது எனக்கு எத ராக அவர்கள்
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முைறயடுவைத தடுக்கும். எனேவ
அவர்கைள நான் அழிக்கமாட்ேடன்” என்று
கூறனார். ௧௧ எனேவ ேமாேச கர்த்தர்
தனக்குக்கட்டைளய ட்டபடிெசய்துமுடித்தான்.
௧௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேமாேசய டம்,

“நாங்கள் மரித்துப் ேபாேவாம் என்பது
எங்களுக்குத் ெதரியும். நாங்கள்
ெதாைலந்ேதாம். நாங்கள் அைனவரும்
அழிந்து ேபாேவாம். ௧௩ எவராவது கர்த்தரின்
பரிசுத்த இடத்தன் அருகல் வந்தாலும்
மரித்துப் ேபாவார்கள். நாங்கள் அைனவரும்
மரித்துப் ேபாேவாம் என்பது உண்ைமயா?”
என்றுேகட்டனர்.

௧௮
ஆசாரியர்கள் மற்றும் ேலவயர்களின்

ேவைல
௧ கர்த்தர் ஆேரானிடம், “நீயும், உனது

மகன்களும், உன் தந்ைதயன் குடும்பத்தல்
உள்ளவர்களுேம பரிசுத்தமான இடத்தல்
ஏற்படும் தவறுகளுக்குப் ெபாறுப்பாவீர்கள்.
ஆசாரியர்களுக்கு எத ராக நைட ெபறும்
தவறுகளுக்கும் நீயும், உனது மகன்களும்
ெபாறுப்பாவீர்கள். ௨ உனது ேகாத்த ரத்தல்
உள்ள மற்ற ேவவயர்கைளயும் உங்கேளாடுச்
ேசர்த்துக்ெகாள். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல்
நீங்களும் உங்கள் மகன்களும் ெசய்யும்
ேவைலகளுக்கு அவர்கள் உதவுவார்கள்.
௩ ேலவயரின் குடும்பத்தல் உள்ளஅைனத்து
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ஜனங்களும் உங்கள் கட்டுபாட்டிற்குள்
இருப்பார்கள். கூடாரத்த ற்குள் ெசய்ய
ேவண்டிய அைனத்து ேவைலகைளயும்
அவர்கள் ெசய்வார்கள். ஆனால் அவர்கள்
பரிசுத்தமான இடத்தன் அருக ேலா,
பலிபீடத்தன் அருக ேலா ேபாகக்கூடாது.
அவ்வாறு ேபானால் மரித்துப்ேபாவார்கள்.
நீங்களும் மரித்துப்ேபாவீர்கள். ௪ அவர்கள்
உங்கேளாடு ேசர்ந்து ேவைல ெசய்வார்கள்.
அவர்கேள ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதக் காக்கும்
ெபாறுப்புள்ளவர்கள். கூடாரத்த ற்குள் நைட
ெபற ேவண்டிய அைனத்து ேவைலகைளயும்
அவர்கள் ெசய்வார்கள். நீங்கள் இருக்கும்
இடத்தல் உங்கள் அருகல் எவரும்
வரக்கூடாது.
௫ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது தரும்பவும்

ேகாபாக்கைன வழாதபடி நீங்கள் பரிசுத்த
இடத்ைதயும் பலிபீடத்ைதயும் காக்க ற
ெபாறுப்புைடயவர்கள். நான் மீண்டும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது ேகாபம்ெகாள்ள
வரும்பவல்ைல. ௬ அைனத்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்தும்நாேனேலவயர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவர்கள்உங்களுக்குஒரு
பரிைசப் ேபான்றவர்கள். நான், அவர்கைள
உங்களுக்காகக் கர்த்தருக்குச் ேசைவ
ெசய்யவும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
சல ேவைலகைளச் ெசய்யவும் தந்ேதன்.
௭ஆனால் ஆேராேன! நீயும் உன் மகன்களும்
மட்டும் ஆசாரியர்களாகப் பணிபுரிய
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ேவண்டும். பலிபீடத்தன் அருகல் ெசல்லும்
தகுதயுைடயவர்கள் நீங்கள் மட்டுேம.
மகாபரிசுத்த இடத்த ற்குள் தைரக்குப்
பன்னால் ெசல்லும் தகுத உைடயவர்களும்
நீங்கள் மட்டுேம. ஆசாரியர்களாகப்
பணிபுரிவைத உங்களுக்கு ஒரு பரிசாகக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். ேவறு எவராவது
எனது பரிசுத்த இடத்த ற்கு அருகல் வந்தால்
ெகால்லப்படுவார்கள்” என்றுகூறனார்.
௮ ப றகு கர்த்தர் ஆேரானிடம்,

“ஜனங்கள் எனக்குத் தருகற எல்லா
அன்பளிப்புகளுக்கும் உங்கைளேய
ெபாறுப்பாளர்களாக ஆக்க ேனன்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ெகாடுக்கும்அைனத்து
பரிசுத்தமான அன்பளிப்புகைளயும் நான்
உங்களுக்குத் தருக ேறன். அவற்ைற நீயும்
உனது மகன்களும் பங்க ட்டுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அைவ எப்ெபாழுதும் உங்களுக்கு
உரியது. ௯ஜனங்கள் பலிகைளயும் தானியக்
காணிக்ைககைளயும், பாவப்பரிகார
பலிகைளயும், குற்றபரிகாரப் பலிகைளயும்
ெகாண்டு வருவார்கள். அைவ
மிகவும் பரிசுத்தமானைவ. தகனம்
ெசய்யப்படாத பலிகெளல்லாம் உங்கள்
பங்காகக் கைடக்கும். அைவ உனக்கும்
உன் மகன்களுக்கும் உரியதாகும்.
௧௦ அவற்ைற மிகப் பரிசுத்தமான இடத்தல்
ைவத்துதான் உண்ண ேவண்டும்.
உங்கள் குடும்பத்தலுள்ள ஒவ்ெவாரு
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ஆணும் உண்ணலாம். ஆனால் அைவ
பரிசுத்தமானைவ என்பைத நீங்கள் மறக்கக்
கூடாது.
௧௧ “இஸ்ரேவலர்கள் தரும் அைசவாட்டும்

பலிகளும், உங்களுக்கு உரியதாகும். நான்
அவற்ைற உனக்கும், உன் மகன்களுக்கும்,
உனது மகள்களுக்கும் தருேவன். இதுஉனது
பங்காகும். உன் குடும்பத்தலுள்ள தீட்டு
இல்லாத எல்லாரும்அதைனஉண்ணலாம்.
௧௨ “அேதாடு நான் உனக்கு ச றந்த

ஒலிவ எண்ெணையயும், புதய
த ராட்ைசரசத்ைதயும், தானியத்ைதயும்
தருேவன். இைவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களால் கர்த்தராக ய எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டைவ. இைவ
அறுவைடயன் ேபாது, முதலில் கைடக்கப்
ெபற்றைவயாயருக்கும். ௧௩ ஜனங்கள்
அறுவைட ெசய்யும்ேபாெதல்லாம் முதலில்
கைடத்தைதக் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். அவற்ைறெயல்லாம்உனக்குத்
தருேவன். உன் குடும்பத்தல் உள்ள
தீட்டு இல்லாத ஒவ்ெவாருவரும் அவற்ைற
உண்ணலாம்.
௧௪ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களால் கர்த்தருக்குக்

ெகாடுக்கப்படும் அைனத்தும் உங்களுக்கு
உரியதாகும்.
௧௫ “ஒரு ெபண்ணின் முதல் குழந்ைதயும்

ஒருமிருகத்தன்முதல்குட்டியும்கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். அந்த வலங்கன்
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முதலீற்று தீட்டுள்ளதாக இருந்தால்
ெகாடுப்பவேர அைதத் தரும்ப வைலக்கு
வாங்க க்ெகாள்ள ேவண்டும். முதலில்
பறந்த குழந்ைத காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்கப்படும்ேபாது அதுவும் தரும்ப
வாங்கப்பட ேவண்டும். அப்ெபாழுது
அக்குழந்ைத மறுபடியும் அேத குடும்பத்த ற்கு
உரியதாகவடும். ௧௬அக்குழந்ைத ஒரு மாத
வயதுைடயதாக இருந்தால், அதற்குரிய
ெதாைகையக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
அத்ெதாைக 2அவுன்ஸ் ெவள்ளியாகும். அது
அதகாரப் பூர்வமான அளவு முைறயல் 5
ேசக்கல்உைடயதாகஎைடய டப்பட ேவண்டும்.
ஒருேசக்கல்அத காரப்பூர்வமானஅளவல் 20
ேகராவாகும்.
௧௭ “ஆனால் நீங்கள் முதலில் பறந்த

காைளக்கும், ஆட்டுக்கும், ெவள்ளாட்டுக்கும்
பணம் ெகாடுக்கக் கூடாது. அைவ
பரிசுத்தமானைவ. அவற்றன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளிக்கேவண்டும்.
அவற்றன் ெகாழுப்ைப எரிக்க
ேவண்டும். இது ெநருப்பலிடப்படும்
தகனபலியாகும். இதன்மணம்கர்த்தருக்குப்
ப ரியமானதாயருக்கும். ௧௮ அவற்றன்
இைறச்சயானது உங்களுக்கு உரியதாகும்.
அைச வாட்டும் பலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட
மார்புக்கண்டமும்,உங்களுக்குஉரியது. மற்ற
பலிகளின் ெதாைடக்கறயும் உங்களுக்கு
உரியது. ௧௯ ஜனங்களால் ெகாடுக்கப்படும்
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பரிசுத்தமான அன்பளிப்புகைளயும்
கர்த்தராக ய நான் உங்களுக்குத்
தருேவன். இது உங்கள் பங்காகும்.
நான் இவற்ைற உனக்கும், உன்
மகன்களுக்கும், உன் மகள்களுக்கும்
தருேவன். இந்த சட்டம் எல்லாக் காலத்த ற்கும்
உரியதாகும். இது கர்த்தேராடு ெசய்யப்பட்ட
உடன்படிக்ைகயாகும். இதைன உைடக்க
முடியாது. நான் இந்த வாக்குறுதைய
உனக்கும், உன் சந்தத களுக்கும்
தந்துள்ேளன், இது மாறாததாகும்” என்று
கூறனார்.
௨௦ கர்த்தர் ேமலும் ஆேரானிடம், “நீ

எவ்வத நலத்ைதயும் ெபறமாட்டாய்.
மற்றவர்களுக்குச் ெசாந்தமான எதுவும்
உனக்குச் ெசந்தமாவதல்ைல. கர்த்தராக ய
நாேன உனக்கு உரியவர். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் நான் வாக்களித்தபடி நலத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள். ஆனால் என்ைன
நாேனஉனக்குசுதந்த ரமாகத் தந்துள்ேளன்.
௨௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்களுக்குரிய

அைனத்தலும் பத்தல் ஒரு பங்ைக
உங்களுக்குத் தருவார்கள். எனேவ
நான் அந்தப் பத்தல் ஒன்ைற ேலவயன்
சந்ததயனருக்குக் ெகாடுக்க ேறன்.
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல் பணிபுரியும்
அவர்களுக்கு இதுேவ சம்பளமாகும்.
௨௨ ஆனால் இஸ்ரேவலரின் ஜனங்களில்
மற்றவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் அருகல்
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ெசன்றால் அவர்கள் சாகடிக்கப்படுவர்!
௨௩ ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
பணியாற்றும் ேலவயர்கள் இதற்கு எத ரான
பாவங்களுக்குப் ெபாறுப்பாவார்கள். இந்த
சட்டம் எல்லாக் காலத்த ற்குரியதாகும். நான்
மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு வாக்களித்த
நலமானது ேலவயர்களுக்கும் கைடக்காது.
௨௪ ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தங்களுக்குரிய அைனத்தலும் பத்தல் ஒரு
பங்ைக எனக்கு தருவார்கள். நான் அதைன
ேலவயர்களுக்குத் தருேவன். எனேவ
ேலவயர்கள் மற்ற இஸ்ரேவலைரப் ேபால
நலம்எைதயும்ெபற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்”
என்றுகூறனார்.
௨௫கர்த்தர்ேமாேசய டம்,௨௬ “ேலவயர்களிடம்

இவற்ைற கூறு: இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தங்களுக்குரிய அைனத்தலும் பத்தல்
ஒரு பங்ைக கர்த்தருக்குத் தருவார்கள்.
அைவ ேலவயர்களுக்கு உரியதாகும்.
ஆனால், நீங்கள் அதல் பத்தல் ஒரு
பங்ைகக் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ௨௭அறுவைடயானதும்
தானியத்ைதயும், த ராட்ைச ரசத்ைதயும்
நீங்கள் ெபறுவீர்கள். அவற்ைறயும்
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக ெசலுத்த
ேவண்டும். ௨௮ இவ்வாறு மற்ற
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசய்வது
ேபாலேவ, நீங்களும் கர்த்தருக்குக்
காணிக்ைகையச் ெசலுத்தேவண்டும்.
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ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும்
பத்தல் ஒரு பங்கு உங்களுக்குரியது.
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும் பத்தல்
ஒரு பங்கல், கர்த்தருக்கு ஒரு பங்ைகத்
தரேவண்டும். ப றகு ஆசாரியனாகய
ஆேரானுக்கும் அதல் பத்தல் ஒரு பங்ைகக்
ெகாடுக்கேவண்டும். ௨௯ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தங்களுக்குரிய அைனத்தலும்
பத்தல் ஒரு பங்ைகத் தரும்ேபாது நீங்கள்
அவற்றல் ச றந்த பரிசுத்தமானவற்ைறத்
ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும். அவற்ைறேய
நீங்கள் உங்கள் பாகத்தல் பத்தல் ஒரு
பங்காகக் கர்த்தருக்குத்தரேவண்டும்.
௩௦ “ேமாேச, ேலவயர்களிடம் கூறு:

இஸ்ரேவல்ஜனங்கள் தங்கள்அறுவைடயன்
ேபாது தானியத்தலும் த ராட்ைசரசத்தலும்
பத்தல் ஒரு பங்ைகத் தருவார்கள். நீங்கள்
அவற்றல் ச றந்த பங்ைகக் கர்த்தருக்குத்
தரேவண்டும். ௩௧மீதமுள்ளவற்ைற நீங்களும்
உங்கள் குடும்பத்தாரும் உண்ணலாம்.
நீங்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் ெசய்யும்
ேவைலகளுக்கு இதுேவ கூலியாகும்.
௩௨ நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்கள் பங்கலுள்ள
சறந்த பகுதைய மட்டும் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுத்து வந்தால் ப றகு எப்ேபாதும்
நீங்கள் குற்றவாளியாகமாட்டீர்கள். அந்த
அன்பளிப்புகைள எல்லாம் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களால் தரப்பட்டப் பரிசுத்த
காணிக்ைககள் என்பைத எப்ேபாதும்
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நைனவல் ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்,
அப்ேபாது நீங்கள் அழியமாட்டீர்கள்” என்று
கூறனார்.

௧௯
சவப்பு பசுவன்சாம்பல்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும்

ேபசனார். அவர், ௨ “இந்த சட்டங்கெளல்லாம்
கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குத்
தந்த ேபாதைனகளாகும். பழுதற்ற
ஒரு சவப்புப் பசுைவக் ெகாண்டு
வாருங்கள். அப்பசு நுகத்தடியல்
பூட்டப்படாததாகவும் ஊனமில்லாததாகவும்
இருக்க ேவண்டும். ௩ கன்று ேபாடாத இளம்
பசுைவ ஆசாரியனாகய எெலயாசாரிடம்
ெகாடுங்கள். அவன் அைத ெவளிேய
ெகாண்டுப்ேபாய் ெகால்லேவண்டும்.
௪ ப றகு எெலயாசார் அதன் இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் தன் வ ரல்களால் ெதாட்டு
பரிசுத்த கூடாரத்த ற்குள் ெதளிக்கேவண்டும்.
இவ்வாறுஅவன்ஏழுமுைறெசய்யேவண்டும்.
௫ பன்பு அவன் கண்களுக்கு முன்னால்
அந்தப் பசுவன் ேதால், சைத, இரத்தம்,
குடல் அைனத்தும் எரிக்கப்பட ேவண்டும்.
௬ ப றகு, ஆசாரியர் ேகதுருக் கட்ைடையயும்,
ஈேசாப்ைபயும், சவப்பு நூைலயும்
எடுத்து காைள எரிக்கப்படும் இடத்தல்
ேபாடேவண்டும். ௭ பன்னர் ஆசாரியன்
தன்ைனயும், தனது உைடகைளயும்
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தண்ணீரால் சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும்.
அதற்குப்பன் அவன் கூடாரத்த ற்குள்
வரேவண்டும். அவன் மாைலவைர தீட்டாக
இருப்பான். ௮ காைளைய எரித்தவனும்
தன்ைனக் கழுவ உடைலச் சுத்தமாக்க
ேவண்டும். ேமலும் தனது ஆைடையயும்
தண்ணீரால் கழுவ ேவண்டும். அவனும்
அன்றுமாைலவைரதீட்டாகஇருப்பான்.
௯ “ப றகு தீட்டு இல்லாத ஒருவன்

எரிந்துேபான காைளயன் சாம்பைலச்
ேசகரித்து அவற்ைறக் கூடாரத்த ற்கு
ெவளிேய சுத்தமான இடத்தல் ெகாட்ட
ேவண்டும். ஜனங்கள் இதைன தம்ைம
சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளும் சடங்குகளில்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். இச்சாம்பல்
ஒருவனின் பாவத்ைதப் ேபாக்கவும்
பயன்படும்.
௧௦ “காைளயன் சாம்பைலச் ேசகரித்தவன்

தனது ஆைடகைளத் துைவக்கேவண்டும்.
அவன் அன்று மாைலவைர தீட்டாக
இருப்பான்.

“இந்த வத கள் எல்லாக் காலத்துக்கும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்கும்
உரியதாக்கும். இந்த வத உங்கேளாடு
வாழ்க ற அயல் நாட்டவருக்கும் உரியதாகும்.
௧௧ எவனாவது, மரித்துப்ேபானவனின்
சரீரத்ைத ெதாட்டால், அவன் ஏழு
நாட்களுக்குத் தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான்.
௧௨ அவன் தன்ைனத் தீட்டுக்கழிக்கும்
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தண்ணீரால் மூன்றாவது நாளும், ஏழாவது
நாளும் கழுவேவண்டும். அவ்வாறு
அவன் ெசய்யாவ ட்டால் ெதாடர்ந்து அவன்
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ௧௩ ஒருவன்
ஒரு மரித்த சரீரத்ைதத் ெதாட்டால்,
அவன் தீட்டுள்ளவன் ஆகறான். அவன்
தீட்டுள்ளவனாக பரிசுத்த கூடாரத்த ற்குள்
ெசன்றால், அதுவும் தீட்டாகவடும். எனேவ
அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து
தனிேய ப ரித்து ைவக்கப்படுவான்.
தீட்டுள்ளவன் ேமல் தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீர்
ெதளிக்கப்படாவ ட்டால், அவன் ெதாடர்ந்து
தீட்டுள்ளவனாகஇருப்பான்.
௧௪ “இைவ அைனத்தும் தங்கள்

கூடாரத்த ற்குள் மரித்துப் ேபாக றவர்கைளப்
பற்றய வத களாகும். ஒருவன் தனது
கூடாரத்தல் மரித்தால், அக்கூடாரத்தலுள்ள
அைனத்துப் ெபாருட்களும் தீட்டாகும்.
அைவ ஏழு நாட்களுக்குத் தீட்டுள்ளைவயாக
இருக்கும். ௧௫ ஒவ்ெவாரு ஜாடியும்,
பாத்த ரமும் மூடப்படாமல் இருந்தால்
தீட்டாகும். ௧௬ ெவளிய ேல எவனாவது
பணத்ைதத் ெதாட்டால், ஏழு நாட்களுக்குத்
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டவைனேயா, மரித்தவனின்
எலும்ைபேயா ெதாட்டாலும் அவன்
தீட்டுள்ளவன்ஆவான்.
௧௭ “எனேவ அவைன மீண்டும்
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சுத்தப்படுத்த எரித்த காைளயன் சம்பைல
நீங்கள் பயன்படுத்தேவண்டும். ஒரு
ஜாடிக்குள் சாம்பைலப்ேபாட்டு தண்ணீைர
அதல் வ டேவண்டும். ௧௮ தீட்டில்லாத
ஒருவன் ஈேசாப்புக் கைளைய எடுத்து
அைத தண்ணீரில் நைனக்கேவண்டும்.
ப றகு அதைனக் கூடாரம், சகல
ெபாருட்கள், ஜனங்கள் ஆகயவற்றன் மீது
ெதளிக்கேவண்டும். மரித்த மனிதனின்
சரீரத்ைதத் ெதாட்டவன் மீதும் இவ்வாறு
ெதளிக்க ேவண்டும். ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட
ஒருவைனத் ெதாட்டவன் மீதும், மரித்துப்
ேபானவனின் எலும்புகைளத் ெதாட்டவன்
மீதும்இவ்வாறுெதளிக்கேவண்டும்.
௧௯ “தீட்டுஇல்லாதஒருவன்,இத்தண்ணீைர

தீட்டுள்ளவன் மீது மூன்றாவது நாளும்,
ஏழாவது நாளும் ெதளிக்கேவண்டும்.
ஏழாவது நாள் தீட்டுள்ளவன் சுத்தமாவான்.
அவன் தனது ஆைடைய தண்ணீரில்
துைவக்கேவண்டும். மாைலயல அவன்
சுத்தமாகவடுவான்.
௨௦ “ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாக

அதலிருந்து சுத்தமாகாமல் இருந்தால்
அவைன இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து
ஒதுக்க ைவக்கேவண்டும். அவன்
மீது தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீர்
ெதளிக்கப்படாததால் அவன்
சுத்தமாகவல்ைல: ஆைகயால்,
அவன் பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும்
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தீட்டாக்கவடுவான். ௨௧ இந்த வத
எல்லாக் காலத்த ற்கும் உரியது,
ஒருவன் தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீரால்
ெதளிக்கப்பட்டாலும் அவன் தன் ஆைடகைள
தண்ணீரில் துைவக்க ேவண்டும்.
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீைரத் ெதாடுக ற
எவனும் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக
இருப்பான். ௨௨ தீட்டுள்ள ஒருவன்
யாைரயாவது ெதாட்டால் அவனும்
தீட்டுள்ளவனாவான். அவன் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாகஇருப்பான்”என்றுகூறனார்.

௨௦
மிரியாமின்மரணம்
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் முதல் மாதத்தல்

சீன்பாைலவனத்ைதஅைடந்தனர். ஜனங்கள்
காேதசல் தங்கயருந்தேபாது மிரியாம்
மரணமைடந்தாள். அவள்அங்ேகேயஅடக்கம்
ெசய்யப்பட்டாள்.
ேமாேசயன்தவறு
௨ அந்த இடத்தல் ஜனங்களுக்குப்

ேபாதுமான தண்ணீர் இல்ைல. எனேவ
ஜனங்கள் ஒன்று கூடி வந்து இைதப்பற்ற
ேமாேசய டமும்ஆேரானிடமும்முைறய ட்டனர்.
௩ அவர்கள், ேமாேசய டம் வவாத த்து,
“எங்கள் சேகாதரர்கைளப் ேபாலேவ
நாங்களும் இந்த இடத்தல் கர்த்தர்
முன்னால் மரித்துப்ேபாயருக்கேவண்டும்?
௪ எதற்காக கர்த்தருைடய ஜனங்கைள
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இந்தப் பாைலவனத்துக்கு அைழத்து
வந்தீர்கள்? நாங்களும் எங்கள் மிருகங்களும்
இங்ேகேய மரித்துப் ேபாகேவண்டும் என்று
வரும்புகன்றீரா? ௫எங்கைளஎக ப்தலிருந்து
இந்த ேமாசமான இடத்த ற்கு ஏன் அைழத்து
வந்தீர்கள்? இங்ேக தானியங்கள் இல்ைல.
அத்தமரமும், த ராட்ைச ெசடிகளும், மாதளஞ்
ெசடியும், குடிக்க தண்ணீர் கூட இல்ைலேய”
என்றனர்.
௬எனேவ, ேமாேசயும்ஆேரானும்கூட்டத்ைத

வ ட்டு வலக ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசலுக்குச் ெசன்று அங்ேக அவர்கள்
தைரயல் வழுந்து வணங்கனார்கள்.
கர்த்தருைடய மகைம அவர்களுக்குக்
காணப்பட்டது.
௭ கர்த்தர் ேமாேசேயாடு ேபசனார்.

௮ அவர், “ச றப்புக்குரிய உன் ைகத் தடிைய
எடுத்துக்ெகாள். உனது சேகாதரன்
ஆேராைனயும் ஜனங்கள் கூட்டத்ைதயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு பாைறயன்மீது ேபா.
ஜனங்கள் முன்னால் பாைறேயாடு ேபசு.
ப றகு பாைறயலிருந்து தண்ணீர் சுரந்து
வரும். அந்த தண்ணீைர நீ ஜனங்களுக்கும்
மிருகங்களுக்கும்தரலாம்” என்றார்.
௯ பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்குள் கர்த்தர்

முன்னிைலயல் ைகத்தடி இருந்தது. கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய ேமாேச ைகத்தடிைய
எடுத்துக்ெகாண்டான். ௧௦ ேமாேசயும்,
ஆேரானும் ஜனங்களிடம் பாைறயன்
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முன்னால் கூடுமாறு ெசான்னார்கள்.
ப றகு ேமாேச, “நீங்கள் எப்ேபாதும்
முைறயடுகறீர்கள். இப்ேபாது நான்
ெசால்வைதக் கவனியுங்கள். நான் இந்த
பாைறயலிருந்து தண்ணீர் வரும்படி
ெசய்ேவன்” என்றான். ௧௧ ேமாேச தன்
ைகைய உயர்த்த பாைறயன் மீது தனது
ேகாலால் இருமுைற அடித்தான். தண்ணீர்
பாைறயலிருந்து பீற ட்டு ெவளிேய
வந்தது. ஜனங்களும் மிருகங்களும் அந்த
தண்ணீைரக்குடித்தனர்.
௧௨ ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசய டமும்

ஆேரானிடமும், “அைனத்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் இங்ேக கூடியுள்ளனர். ஆனால்
நீங்கள் என்ைன கனப்படுத்தவல்ைல.
தண்ணீைர ெபறும் வல்லைம
என்னிடமிருந்து வந்தைத நீங்கள்
ஜனங்களுக்கு காண்பக்கவல்ைல. நீங்கள்
என்னில் நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றீர்கள்
என்பைதயும் ஜனங்களிடம் காட்டவல்ைல.
ஆைகயால் நான் அவர்களுக்கு
ெகாடுக்கப்ேபாகும் ேதசத்த ற்குள் நீங்கள்
ஜனங்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு
ெசல்லமாட்டீர்கள்!” என்றார்.
௧௩ இந்த இடம் ேமரிபாவன் தண்ணீர்

என்று அைழக்கப்படுக றது! இங்குதான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தேராடு தர்க்கம்
பண்ணினார்கள். அங்ேக கர்த்தர் தம்ைம
பரிசுத்தர் என்றுஅவர்களுக்குக்காட்டினார்.
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ஏேதாம் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத்
தைடெசய்தல்
௧௪ ேமாேச காேதசல் இருக்கும்ேபாது,

ச லைர ஏேதாமின் அரசனிடம் பன்வரும்
ெசய்த ேயாடுஅனுப்பனான்:

“உங்கள் சேகாதரர்களாகய
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உங்களுக்குச்
ெசால்லியது என்ன ெவன்றால்: நாங்கள்
அைடந்த துன்பங்கைளப்பற்ற நீங்கள்
அறந்தருப்பீர்கள். ௧௫ ெவகு காலத்த ற்கு
முன்னர் நமது முற்ப தாக்கள் எக ப்துக்குள்
ெசன்றனர். அங்ேக நாங்கள் நீண்ட
காலம் வாழ்ந்ேதாம். எக ப்து ஜனங்கள்
எங்களிடம்ெகாடூரமாகநடந்துெகாண்டனர்.
௧௬ ஆனால் நாங்கள் கர்த்தரிடம் உதவ
ெசய்யுமாறு ேகட்ேடாம். கர்த்தர் எங்கள்
குைறையக் ேகட்டு ேதவதூதைன
அனுப்ப உதவனார். கர்த்தர் எங்கைள
எக ப்ைதவ ட்டு ெவளிேய அைழத்து
வந்தார்.

“இப்ேபாது நாங்கள் உங்கள் நாடு
ெதாடங்குகற காேதசல் இருக்க ேறாம்.
௧௭ நாங்கள் உங்கள் நாட்டின் வழியாகக்
கடந்து ெசல்ல எங்களுக்கு அனுமத
தரேவண்டும். நாங்கள் வயல்
அல்லது த ராட்ைச ேதாட்டத்தன்
வழியாக நடந்து ெசல்லமாட்ேடாம்.
உங்கள் கணறுகளிலிருந்து தண்ணீர்
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ெமாண்டு குடிக்கமாட்ேடாம். நாங்கள்
ராஜபாைத வழியாக மட்டுேம ெசல்ேவாம்.
நாங்கள் அந்தச் சாைலயலிருந்து
வலது புறமாகேவா இடதுபுறமாகேவா
நகரமாட்ேடாம். நாங்கள் உங்கள் நாட்ைடக்
கடந்து ெசல்லும்வைர சாைலய ேலேய
தங்குேவாம்” என்றனர்.

௧௮ ஆனால் ஏேதாம் அரசேனா, “நீங்கள்
எங்கள் நாட்டின் வழியாக பயணம்
ெசய்ய முயன்றால், ப றகு நாங்கள் வந்து
உங்கேளாடு வாளால் சண்ைடயடுேவாம்”
என்றுபதல்அளித்தான்.
௧௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா, “நாங்கள்

ராஜபாைத வழியாக மட்டுேம பயணம்
ெசய்ேவாம். உங்களுக்கு ெசாந்தமான
தண்ணீைரநாங்கேளாஎங்கள்மிருகங்கேளா
குடித்தால் அதற்குரிய ெதாைகையத்
தந்துவடுேவாம். நாங்கள் உங்கள் நாட்டின்
வழியாக நடந்து ெசல்லேவ வரும்புக ேறாம்.
நாங்கள் உங்கள் நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்ள
வரும்பவல்ைல” என்றனர்.
௨௦ ஆனால் மீண்டும் ஏேதாம் அரசன்,

“எங்கள் நாட்டின் வழியாக நீங்கள் நடந்து
ெசல்வைத நாங்கள் அனுமதக்க மாட்ேடாம்”
என்றான்.
ப றகு ஏேதாம் அரசன் மிகப் ெபரியதும்,

பலமுள்ளதுமான பைடையக் கூட்டினான்.
அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேபாரிட
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வந்தனர். ௨௧ ஏேதாம் அரசன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளத்தன்நாட்டின்வழியாகச்ெசல்ல
அனுமதக்க மறுத்துவ ட்டான். அவர்கள்
தரும்ப அந்த நாட்ைடச் சுற்ற க்ெகாண்டு
ெசன்றனர்.

ஆேரானின்மரணம்
௨௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்

காேதசலிருந்து பயணம் ெசய்து ஓர்
என்னும் மைலக்குச் ெசன்றனர். ௨௩ அது
ஏேதாம் நாட்டின் எல்ைலக்கருகல் இருந்தது.
கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும்,
௨௪ “இது ஆேரான் மரிப்பதற்குரிய
ேநரம். அவன் தன் முற்ப தாக்கேளாடு
ேபாய்ச் ேசருவான். நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு வாக்களித்த நாட்டிற்குள்
அவன் நுைழயமாட்டான். ஏெனன்றால்
நீயும் ஆேரானும் எனது ஆைணகளுக்கு
முழுைமயாகக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
ேமரிபாவன் தண்ணீர் பற்றய ந கழ்ச்ச யல்
தவறுெசய்துவ ட்டீர்கள்.
௨௫ “இப்ேபாது, ஆேராைனயும் அவனது

மகன் எெலயாசாைரயும் ஓர் என்னும்
மைல மீது அைழத்து வா. ௨௬ ஆேரானின்
ச றப்புக்குரிய ஆைடைய அவனது மகன்
எெலயாசாருக்கு அணிவத்து அைழத்து வா.
ஆேரான்மைலமீதுமரித்துப்ேபாவான். அவன்
தன் முற்ப தாக்கேளாடு ேபாய்ச் ேசருவான்”
என்றார்.
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௨௭ கர்த்தருைடய ஆைணக்கு ேமாேச
கீழ்ப்படிந்தான். ஓர் என்னும் மைலயன் மீது
ேமாேச, ஆேரான், எெலயாசார் ஆக ேயார்
ஏறனார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் அவர்கள் ெசல்வைதப்
பார்த்தனர். ௨௮ ேமாேச, ஆேரானின்
ச றப்புக்குரிய ஆைடைய அகற்ற அதைன
ஆேரானின் மகனான எெலயாசாருக்கு
அணிவத்தான். ப றகு மைல உச்சய ேலேய
ஆேரான் மரித்துப்ேபானான். ேமாேசயும்
எெலயாசாரும் மைலயலிருந்து இறங்க
வந்தனர் ௨௯ ஆேரான் மரித்துப்ேபானைத
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அறந்துெகாண்டனர்.
எனேவ அவர்கள் 30 நாட்களுக்குத் துக்கம்
ெகாண்டாடினார்கள்.

௨௧
கானானியர்கேளாடு ேபார்
௧ கானானிய ஜனங்களுக்கு ஆராத் என்ற

அரசன் இருந்தான். அவன் பாைலவனத்தன்
ெதன் பகுதயல் குடி இருந்தான். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அத்தாரீம் சாைலவழியாக
வருகறார்கள் என்பைதக் ேகள்வப்பட்டான்.
உடேன அவன் பைடவீரர்கைள அனுப்ப
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தாக்கனான்.
ஆராத் சலைரக் ைகது ெசய்து சைறயல்
அைடத்தான். ௨ ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கர்த்தரிடம் ஒரு வ ேசஷ ேவண்டுதல்
ெசய்தனர். அவர்கள், “கர்த்தாேவ! இந்த
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ஜனங்கைள ெவல்ல எங்களுக்குஉதவும். நீர்
இவ்வாறுெசய்தால்அவர்களின்நகரங்கைள
உமக்கு அர்ப்பணிப்ேபாம். நாங்கள்
அவர்கைளமுழுைமயாக அழித்துவடுேவாம்”
என்றுகூறனார்கள்.
௩இஸ்ரேவல்ஜனங்களின் ேவண்டுதைலக்

கர்த்தர் ேகட்டார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கானானியர்கைள ெவல்வதற்கு கர்த்தர்
உதவ ெசய்தார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கானானியர்கைள முழுைமயாக அழித்தனர்.
அவர்களின் நகரங்களும் அழிக்கப்பட்டன.
எனேவ அந்த இடத்த ற்கு ஓர்மா என்று
ெபயரிட்டனர்.

ெவண்கலப்பாம்பு
௪ ஓர் என்ற மைலைய வ ட்டு இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் ெசங்கடலுக்குச் ெசல்லும் சாைல
வழியாகப் பயணம் ெசய்தனர். ஏேதாம்
நாட்ைடச் சுற்ற க்ெகாண்டு அவர்கள்
ெசன்றனர். இதனால் ஜனங்கள் ெபாறுைம
இழந்தனர். ௫ அவர்கள் ேதவனுக்கும்
ேமாேசக்கும் எத ராக முறுமுறுக்கத்
துவங்கனார்கள். அவர்கள், “ஏன்
எங்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்து
வந்தீர்? நாங்கள் இங்ேக பாைலவனத்தல்
மரித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்! உண்ண
அப்பம் இல்ைல! தண்ணீர் இல்ைல!
இந்த அற்பமான உணைவ நாங்கள்
ெவறுக்க ேறாம்!” என்றனர்.
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௬ எனேவ, கர்த்தர் வஷமுள்ள பாம்புகைள
அனுப்பனார். அைவ அவர்கைளக்
கடித்தன. அேநக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
மரணமைடந்தனர். ௭ஜனங்கள் ேமாேசய டம்
வந்து, “நாங்கள் உமக்கும் கர்த்தருக்கும்
எத ராகப் ேபசும்ேபாெதல்லாம் பாவம்
ெசய்வதாக அற க ேறாம். கர்த்தரிடம்
ெஜபம் ெசய்யும். இப்பாம்புகள் அகலும்படி
கர்த்தரிடம் ேவண்டுதல் ெசய்யும்” என்றனர்.
ேமாேசஜனங்களுக்காக ேவண்டினான்.
௮ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “ெவண்கலத்தால்

ஒரு பாம்பு ெசய்து அதைனக் கம்பத்தன்
ேமல் ைவ. பாம்பால் கடிக்கப்பட்ட எவனும்
கம்பத்தல் உள்ள பாம்ைபப் பார்த்தால்
மரிக்கமாட்டான்” என்றார். ௯ எனேவ
ேமாேச கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து ஒரு
ெவண்கல சர்ப்பத்ைத உண்டுபண்ணி
அதைனக் கம்பத்தல் ைவத்தான். பாம்பால்
கடிக்கப்பட்டவர்கள் கம்பத்தல் உள்ள
பாம்ைபப் பார்த்துஉய ர்பைழத்தனர்.

ேமாவாபுக்குப் பயணம்
௧௦ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவ்வ டத்ைத

வ ட்டுப் பயணம் ெசய்து ஓேபாத்தல்
கூடாரம் ேபாட்டனர். ௧௧ ப றகு அவர்கள்
அதைன வட்டுப்ேபாய் ேமாவாபுக்குக்
க ழக்ேக பாைலவனத்தல் அய் அபாரீமினில்
தங்கனார்கள். ௧௨ ப றகு அங்கருந்து
பயணம் ெசய்து சாேராத் பள்ளத்தாக்கல்
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கூடாரம் ேபாட்டனர். ௧௩ பன்னர் அங்கருந்து
ெசன்று,அர்ேனான்ஆற்ைறக்கடந்துகூடாரம்
ேபாட்டனர், இந்த ஆறு அம்ேமானியர்களின்
எல்ைலயலிருந்து புறப்படுக றது. அந்தப்
பள்ளத்தாக்கானது ேமாவாப யருக்கும்
எேமாரியருக்கும் எல்ைலயாக இருந்தது.
௧௪ இதனால்தான் கர்த்தருைடய யுத்தங்கள்
என்றநூலில்:

“சூப்பாவலுள்ள வாேகபும், அர்ேனானின்
ஆற்றன் பள்ளத்தாக்குகளும்
௧௫ ஓர் எனும் இடத்துக்குப் ேபாகும்
பள்ளத்தாக்குகளும், ேமாவாபன்
எல்ைலையச் சார்ந்தருக்க றது” என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது.

௧௬இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அந்தஇடத்ைதயும்
வ ட்டு ேபயீருக்குப் ேபானார்கள். அங்ேக
கணறு இருந்தது. இந்த இடத்தல்
தான் கர்த்தர் ேமாேசய டம், “ஜனங்கைள
இங்ேக கூட்டிவா அவர்களுக்கு தண்ணீர்
வழங்குேவன்” என்றார்.
௧௭ ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இந்தப்

பாடைலப் பாடினார்கள்:

“கணறு, தண்ணீரால்ந ரம்ப வழிக றது!
இைதப் பற்ற பாடுங்கள்!

௧௮ ெபரிய மனிதர்கள் இந்தக் கணற்ைறத்
ேதாண்டினார்கள்.
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முக்கய தைலவர்களால் ேதாண்டப்பட்ட
கணறுஇது.

அவர்கள் தங்கள் ஆயுதங்களாலும்
தடிகளாலும்அைதத் ேதாண்டினார்கள்.

பாைலவனத்தல்இதுஒருஅன்பளிப்பாகும்.”

எனேவ, அவர்கள் அந்தக்
கணற்ைற “மாத்தனா” என்று
அைழத்தனர். ௧௯ ஜனங்கள்
மாத்தனாவலிருந்து நகாலிேயலுக்கும்,
ப றகு நகாலிேயலிலிருந்து பாேமாத்துக்குப்
பயணம் ெசய்தனர். ௨௦ ஜனங்கள்
பாேமாத்தலிருந்துேமவாப்பள்ளத்தாக்குக்குப்
பயணம் ெசய்தனர். அங்ேக பஸ்கா மைல
உச்சயானது பாைலவனத்துக்கு ேமேல
ெதரிந்தது.

சீேகானும்ஓகும்
௨௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எேமாரியரின்

அரசனாகய, சீேகானிடம் சல மனிதர்கைள
அனுப்பனர். அவர்கள்அரசனிடம்,

௨௨ “உங்கள் நாட்டின் வழியாகப் பயணம்
ெசய்யஅனுமத தாருங்கள். நாங்கள்வயல்
வழியாகேவா த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தன்
வழியாகேவா ெசல்லமாட்ேடாம். உங்கள்
கணறுகளிலுள்ள தண்ணீைரக்
குடிக்கமாட்ேடாம். நாங்கள் ராஜபாைதயன்
வழியாக மட்டுேம ெசல்ேவாம். உங்கள்
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நாட்ைடக் கடந்து ெசல்லும்வைர நாங்கள்
சாைலய ேலேயதங்குேவாம்” என்றனர்.

௨௩ஆனால் சீேகான் அரசேனா, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளத் தன் நாட்டின் வழியாகப்
பயணம் ெசய்ய அனுமதக்கவல்ைல. அந்த
அரசன் தன் பைடகைளத் த ரட்டி பாைல
வனத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
எத ராகப் ேபாரிடப் புறப்பட்டான். யாகாஸ்
எனும் இடத்தல் அவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடு ேபாரிட்டான்.
௨௪இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த அரசைனக்

ெகான்றனர். ப றகு அவர்கள் அவனுைடய
நாட்ைட அர்ேனான் நத முதல் யாப்ேபாக்
நதவைர எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
எடுத்துக்ெகாண்ட நாடானது அன்று வைர
அம்ேமானியர்களின் எல்ைலயாக இருந்தது.
அம்ேமானிய ஜனங்களால் பலமாக
பாதுகாக்கப்பட்டதால் அவர்கள் எல்ைல
வைர நறுத்தண்டார்கள். ௨௫ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எேமாரியரின் அைனத்து
நகரங்கைளயும் ைகப்பற்ற க்ெகாண்டு
அதல் வாழத் துவங்கனார்கள். அவர்கள்
எஸ்ேபான் நகரத்ைதயும் இன்னும்
பல நகரங்கைளயும்கூட ெவன்றனர்.
௨௬ எஸ்ேபான் நகரத்தல் தான் எேமாரியரின்
அரசனான சீேகான் வச த்து வந்தான். கடந்த
காலத்தல் சீேகான், ேமாவாப் அரசேனாடு
சண்ைட ெசய்தருக்க றான். சீேகான்



எண்ணாகமம்௨௧:௨௭ cxxxvii எண்ணாகமம்௨௧:௩௧

அர்ேனான் ஆறுவைரயுள்ள நலத்ைதக்
ைகப்பற்றண்டான். ௨௭ இதனால்தான்
பாடகர்கள்கீழ்க்கண்டவாறுபாடினார்கள்:

“எஸ்ேபாேன, நீ மீண்டும்கட்டப்பட ேவண்டும்!
சீேகானின் நகரமும் பலமுள்ளதாக
ேவண்டும்.

௨௮எஸ்ேபானில்ெநருப்பு ேதான்றயது.
சீேகானின் நகரத்தலும் ெநருப்பு
ேதான்றயது.

ேமாவாபலுள்ள ஒரு நகரத்ைதயும் ெநருப்பு
அழித்தது.

அது அர்ேனான் ஆற்றுக்கு ேமேலயுள்ள
குன்றுகைளயும்எரித்தது.

௨௯ேமாவாேபஉனக்குஐேயா!
ேகேமாஷ்ஜனங்கைளஇழந்தாய்.

அவனதுமகன்கள்ஓடிவ ட்டனர்.
அவனது மகள்கள் எேமாரிய அரசனான
சீேகானால் சைறப்ப டிக்கப்பட்டனர்.

௩௦ ஆனால் நாங்கள் அத்தைகய
எேமாரியர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதாம்.

அவர்களின் நகரங்கைள அழித்ேதாம்.
எஸ்ேபான் முதல் த ேபான்வைரயும்
ேமேதபாவுக்கு அருகலுள்ள
ேநாப்பாவைரஅழித்ேதாம்”

௩௧ பன்னர், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்,
எேமாரியரின் நாட்டில் தங்கள் முகாம்கைள
அைமத்தனர்.
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௩௨ ேமாேச யாேசர் பட்டணத்ைதப்
பார்ைவயடும்படி சலைர அனுப்ப
ைவத்தான். ேமாேச இவ்வாறு ெசய்தப றகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த நகரத்ைதயும்
அைதச் சுற்றயுள்ள சறு பட்டணங்கைளயும்
ைகப்பற்றனார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எேமாரியர்கைளவ ரட்டியடித்தனர்.
௩௩ ப றகு அவர்கள் பாசானுக்குப் ேபாகும்

சாைலயல் பயணம் ெசய்தனர். பாசானின்
அரசனானஓக்என்பவன்தனதுபைடகேளாடு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எத ர்த்து வந்து,
எத்ேர என்னும்இடத்தல்அவன்இவர்கேளாடு
சண்ைடய ட்டான்.
௩௪ ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

“அந்த அரசனுக்குப் பயப்பட ேவண்டாம்.
அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும்படி ெசய்ேவன்.
நீங்கள் அவனது பைடகைளயும், நாட்ைடயும்
ைகப்பற்றள்வீர்கள். எஸ்ேபானில் இருந்த
எேமாரியரின்அரசனானசீேகானுக்குநீங்கள்
ெசய்தது ேபான்று இங்ேகயும் ெசய்வீர்கள்”
என்றார்.
௩௫ எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓக்

அரசைனயும் அவனது பைடகைளயும்
ேதாற்கடித்து, அவைனயும் அவனது
பள்ைளகைளயும் பைடகைளயும்
ெகான்றதுடன் அவனது நாட்ைடயும்
ைகப்பற்றண்டனர்.

௨௨
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ப ேலயாமும் ேமாவாபன்அரசனும்
௧ ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

ேமாவாபலுள்ள ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்குக்குப் பயணம் ெசய்தனர்.
எரிேகாவன் அருகலுள்ள ேயார்தானுக்கு
இக்கைரயல் தங்கள் முகாம்கைள
அைமத்தனர்.
௨-௩ ச ப்ேபாரின் மகனான பாலாக்

எேமாரியர்களுக்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் அற ந்தருந்தான்.
அதனால் ேமாவாபன் அரசன் மிகவும்
பயந்தான். ஏெனன்றால் இஸ்ரேவலரின்
எண்ணிக்ைக மிகுதயானது. ேமாவாப்
உண்ைமயல்கலங்க ப்ேபானான்.
௪மீதயானின் தைலவர்களிடம் ேமாவாபன்

அரசன், “பசுவானது ஒரு நலத்தன் புல்ைல
ேமய்ந்துேபாடுவது ேபால, இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் கூட்டம் நம்ைமச் சுற்றலும்
உள்ளவற்ைறஅழித்துப்ேபாடும்” என்றான்.
அந்த ேநரத்தல் ச ப்ேபாரின் மகனான

பாலாக் ேமாவாபன் அரசனாக இருந்தான்.
௫ அவன் ேபேயாரின் மகனான ப ேலயாைம
அைழத்துவர சலைர அனுப்பனான்.
ப ேலயாம் ஐப ராத்து ஆற்றன் அருகலுள்ள
ெபத்தூரில் இருந்தான். அவனது
ஜனங்களும்அங்ேகேயவாழ்ந்தனர். பாலாக்,

“எக ப்தலிருந்து புதய ஜனங்கள்
கூட்டம் வந்தருக்க றது. முழு
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நாட்ைடயும் ஆக்க ரமித்துக்ெகாள்வது
ேபான்று அவர்கள் எண்ணிக்ைகயல்
மிகுதயாக இருக்கன்றனர்.
எங்கைள அடுத்து அவர்கள்
கூடாரங்கைள அைமத்துக்ெகாண்டு
முகாமிட்டிருக்க றார்கள். ௬ நீ வந்து எனக்கு
உதவெசய். எங்கைளவ ட அவர்கள்
பலமிக்கவர்களாக உள்ளனர். உனக்குப்
ெபரும் வல்லைம உண்டு என்பைத நான்
அற ேவன். நீ ஒருவைன ஆசீர்வத த்தால்
அவனுக்கு நன்ைமகள் ஏற்படும். நீ
ஒருவனுக்கு எத ராகப் ேபசனால்
அவனுக்குத் தீைம ஏற்படும். எனேவ நீ
வந்து அவர்களுக்கு எத ராகப் ேபசு. ஒரு
ேவைள அதனால் நான் இவர்கைளத்
ேதாற்கடித்துவ டலாம். பன் அவர்கைள
இந்நாட்ைடவ ட்டுத் துரத்தவ டலாம்” என்று
ெசய்த அனுப்பனான்.

௭ ேமாவாப் மற்றும் மீதயானின் மூப்பர்கள்
ப ேலயாமிடம் ேபசச் ெசன்றார்கள். அவனது
ேசைவக்குப் பரிசுக் ெகாடுக்கப் பணமும்
ெகாண்டு ெசன்றார்கள். அவர்கள் அங்கு
பாலாக்ெசான்னைதச்ெசான்னார்கள்.
௮ ப ேலயாம் அவர்களிடம், “இரவு இங்ேக

தங்கயருங்கள். நான் கர்த்தேராடு ேபச
அவர் எனக்குச் ெசால்லும் பதைலக்
கூறுேவன்” என்றான். எனேவ அன்று இரவு
ேமாவாபன் தைலவர்கள் ப ேலயாேமாடு
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அங்ேகதங்கயருந்தனர்.
௯ேதவன்வந்து ப ேலயாமிடம், “உன்ேனாடு

இருக்கும்இவர்கள்யார்?” என்றுேகட்டார்.
௧௦ ேதவனிடம் ப ேலயாம், “இவர்கள்

ேமாவாபன்அரசனும்ச ப்ேபாரின்மகனுமான
பாலாக் அனுப்பய தைலவர்கள். அவன்
ஒரு ெசய்தைய அனுப்பயருக்க றான்.
௧௧ எக ப்தலிருந்து ஒரு புது ஜனங்கள்
கூட்டம் இங்ேக வந்தருக்க றது. அவர்கள்
ெபரும் எண்ணிக்ைகயல் நாடு முழுவதும்
நைறந்துவ ட்டனர். அவர்களுக்கு எத ராக
நீ வந்து ேபசேவண்டும். ப றகு என்னால்
அவர்கேளாடுச் சண்ைடய ட்டு அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்து வ ரட்ட முடியும் என்று
கருதுகறான்” என்றான்.
௧௨ ஆனால் ேதவன் ப ேலயாமிடம்,

“அவர்கேளாடு ேபாக ேவண்டாம். அந்த
ஜனங்களுக்கு எத ராகப் ேபசேவண்டாம்.
அவர்கள்எனதுஜனங்கள்” என்றுகூறனார்.
௧௩ மறுநாள் காைலயல் எழுந்து

ப ேலயாம், பாலக்கன் தைலவர்களிடம்,
“உங்கள் ெசாந்த நாட்டிற்குத் தரும்ப ச்
ெசல்லுங்கள். உங்கேளாடு வர கர்த்தர்
என்ைனஅனுமதக்கவல்ைல” என்றான்.
௧௪ எனேவ ேமாவாபன் தைலவர்கள்

பாலாக்க டம் தரும்பனார்கள், “எங்கேளாடு
வர ப ேலயாம்மறுத்துவ ட்டான்” என்றனர்.
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௧௫ எனேவ பாலாக் ேவறு சல
தைலவர்கைள ப ேலயாமிடம் அனுப்பனான்.
இந்த முைற அவன் ேபான முைறையவ ட
மிகுதயான ஆட்கைள அனுப்பனான்.
இவர்கள் முன்பு ெசன்றவர்கைளவ ட
முக்கயமானவர்கள். ௧௬ இவர்கள்
ப ேலயாமிடம் ேபாய், “ச ப்ேபாரின் மகனான
பாலாக் ெசான்னது இதுதான்: நீர் எங்களிடம்
வர தைடப்பட ேவண்டாம். ௧௭ நான்
ேகட்டுக்ெகாண்டபடி நீ ெசய்தால் உனக்கு
மிகுதயாகப் பணம் ெகாடுப்ேபன். எனக்காக
இங்கு வந்து இந்த ஜனங்களுக்கு எத ராகப்
ேபசு” என்றுெசால்லச்ெசான்னார் என்றனர்.
௧௮ ப ேலயாம் பாலாக்கன்அதகாரிகளிடம்,

“என் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு நான்
அடிபணிய ேவண்டும். அவரது ஆைணக்கு
எத ராக நான் எைதயும் ெசய்ய முடியாது.
ச றயேதா ெபரியேதா கர்த்தருைடய
ஆைணயல்லாமல் நான் எைதயும்
ெசய்யமாட்ேடன். பாலாக் அரசன் ஒரு
அழகான மாளிைகயுடன் தங்கமும்
ெவள்ளியும் நைறத்துக் ெகாடுப்பதாக
இருந்தாலும் கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு
எத ராக நான் ஒன்றும் ெசய்யமாட்ேடன்.
௧௯ ஆனாலும் நீங்களும் இன்று இரவு
இங்ேக தங்குங்கள்; இரவு ேநரத்தல்
கர்த்தர் என்ன ெசால்க றார் என்பைதயும்
அற ந்துெகாள்ேவன்” என்றான்.
௨௦ அன்று இரவு ேதவன் ப ேலயாைம
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ேநாக்க , “மீண்டும் தங்கேளாடு வரும்படி
உன்ைன அைழக்க அந்த மனிதர்கள்
வந்தருக்க றார்கள். நீ அவர்கேளாடு
ேபாகலாம். ஆனால் நான் ெசால்வைத
மட்டுேம நீெசய்ய ேவண்டும்” என்றார்.

ப ேலயாமும்அவனதுகழுைதயும்
௨௧ மறுநாள் காைல ப ேலயாம் எழுந்து

தன் கழுைதையத் தயார் ெசய்துெகாண்டு
ேமாவாபன் தைலவர்கேளாடு ெசன்றான்.
௨௨ ப ேலயாம் தனது கழுைதேமல்
சவாரி ெசய்தான். அவேனாடு இரு
ேவைலக்காரர்களும் இருந்தனர். ப ேலயாம்
பயணம் ெசய்யும்ேபாது, ேதவன்
ேகாபங்ெகாண்டார். எனேவ கர்த்தருைடய
தூதன் சாைலயல் ப ேலயாமின் முன்னால்
நன்றான். ேதவதூதன்ப ேலயாைமத்தடுத்து
நறுத்தப் ேபானான்.
௨௩ ப ேலயாமின் கழுைத

கர்த்தருைடய தூதன் சாைலயல் நன்று
ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்தது. அத்ேதவ
தூதன் தன் ைகயல் வாள் ஒன்ைற
ைவத்தருந்தான். எனேவ கழுைத
சாைலயலிருந்து தரும்ப வயலில்
இறங்கயது. ப ேலயாமால் ேதவ தூதைனக்
காணமுடியவல்ைல; எனேவ அவன் கழுைத
மீது மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டான். அவன்
கழுைதையஅடித்துசாைலக்குத்தரும்புமாறு
கட்டாயப்படுத்தனான்.
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௨௪ ப றகு கர்த்தருைடய தூதன் சாைல
குறுகலாகும் இடத்தல் நன்றான். இது
இரண்டுத ராட்ைசத் ேதாட்டங்களுக்குநடுேவ
உள்ளஇடம். சாைலயன்இருபக்கங்களிலும்
சுவர்கள் இருந்தன. ௨௫ மீண்டும் அந்தக்
கழுைத கர்த்தருைடய தூதைனப் பார்த்தது.
எனேவ ஒரு சுவைர ஒட்டி ெநருக்கமாகச்
ெசன்றது. இதனால் ப ேலயாமின் கால்
சுவேராடு ேதய்த்து உரச யது. ஆைகயால்
ப ேலயாம்மீண்டும்கழுைதையஅடித்தான்.
௨௬ப றகு கர்த்தருைடயதூதன்இன்ெனாரு

இடத்தல்நன்றான். இதுசாைலகுறுகலாகும்
இன்ெனாருஇடம். ேதவதூதைனச்சுற்றண்டு
ெசல்லசாைலயல்ேபாதுமானஇடம்இல்ைல.
அந்தக் கழுைதயால் இடது பக்கேமா வலது
பக்கேமா தரும்ப முடியவல்ைல. ௨௭ கழுைத
கர்த்தருைடய தூதைனப் பார்த்தது. எனேவ,
கழுைத ப ேலயாம் தன்ேமல்இருக்கும்ேபாேத
தைரயல் படுத்துவ ட்டது. இதனால்
ப ேலயாமுக்கு கழுைத ேமல் மிகுந்த
ேகாபம் வந்தது. எனேவ அதைனத் தனது
ைகத்தடியால்அடித்தான்.
௨௮ ப றகு கர்த்தர் கழுைதையப் ேபசுமாறு

ெசய்தார். அது ப ேலயாமிடம், “என் மீது ஏன்
ேகாபம் ெகாள்க றீர்! நான் உமக்கு என்ன
ெசய்துவ ட்ேடன்? என்ைன மூன்று முைற
அடித்துவ ட்டீேர!” என்றது.
௨௯ ப ேலயாம் கழுைதய டம், “என்ைன

நீ முட்டாளாக்குகன்றாய். இப்ேபாது
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என் ைகயல் ஒரு வாள் இருந்தால்
இந்த ேவைளய ேலேய உன்ைனக்
ெகான்றுவடுேவன்!” என்று பதல்
ெசான்னான்.
௩௦ ஆனால் கழுைதேயா ப ேலயாமிடம்,

“பாரும்! நான்உமக்குச் ெசாந்தமானகழுைத!
பல ஆண்டுகளாக என்மீது சவாரிெசய்து
வருகறீர். நான்இதற்குமுன்னால்இதுேபால்
நடந்துெகாள்ள வல்ைல என்பது உமக்குத்
ெதரியும்!” என்றது.
இதற்குப் ப ேலயாம், “இது உண்ைமதான்”

என்றான்.
௩௧ப றகு ேதவன் ப ேலயாமின் கண்கைளத்

தறந்து தூதைனப் பார்க்கும்படிச் ெசய்தார்.
கர்த்தருைடய தூதன் சாைலயன் ேமல்
நன்றுெகாண்டிருந்தான். அவன் தனது
ைகயல் வாைள ஏந்தயருந்தான். ப ேலயாம்
தைரயல்பணிந்துவணங்கனான்.
௩௨ ப றகு கர்த்தருைடய தூதன்

ப ேலயாமிடம், “ஏன்மூன்றுமுைறகழுைதைய
அடித்தாய்? நான் தான் உன்ைனத்
தடுத்து நறுத்துவதற்காக வந்ேதன்.
ஏெனனில் எனக்கு முன்பாக உனது ேபாக்கு
சீர்ெகட்டதாய் இருக்க றது. ௩௩ ஆனால்
சரியான ேநரத்தல் கழுைத என்ைனப்
பார்த்து என்னிடமிருந்து தரும்பவ ட்டது.
இது மூன்றுமுைற நைடெபற்றது. கழுைத
அவ்வாறு தரும்பாமல் இருந்தருந்தால் நான்
அப்ெபாழுேத உன்ைனக் ெகான்றருப்ேபன்.
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நான் உன் கழுைதைய உய ர் பைழக்க
ைவத்தருப்ேபன்” என்றார்.
௩௪ ப றகு ப ேலயாம் கர்த்தருைடய

தூதனிடம், “நான் பாவம் ெசய்தருக்க ேறன்.
நீர் சாைலயல் நன்றுக்ெகாண்டிருந்தைத
நான்அறந்துெகாள்ளவல்ைல. நான்குற்றம்
ெசய்தருந்தால் நான் தரும்ப வீட்டிற்குப்
ேபாக ேறன்” என்றான்.
௩௫ ப றகு கர்த்தருைடய தூதன்

ப ேலயாமிடம், “இல்ைல! நீ இந்த
மனிதர்கேளாடு ெசல்லலாம். ஆனால்
கவனமாக இரு. நான் எைதச்
ெசால்லச் ெசால்லுக ேறேனா அைதேய
ெசால்லேவண்டும்” என்றார். எனேவ
ப ேலயாம் பாலாக்அனுப்பய மனிதர்கேளாடு
ெசன்றான்.
௩௬ ப ேலயாம் வருவைதப் பற்ற பாலாக்

ேகள்வப்பட்டான். எனேவ பாலாக் அவைனச்
சந்த ப்பதற்குப் புறப்பட்டு ஆர்ேனான்
ஆற்றன் அருகலுள்ள ேமாவாப்பன்
நகரத்த ற்குப் ேபானான். இது நாட்டின்
வட எல்ைலயல் இருந்தது. ௩௭ பாலாக்
ப ேலயாைம பார்த்தான். அவன் இவனிடம்,
“நான் வரச்ெசால்லி முன்ேப ேகட்ேடேன.
அப்ேபாது ஏன் வரவல்ைல? இது மிக மிக
முக்கயமானது என்று ெசால்லி இருந்ேதன்.
நீர் ஏன் என்னிடம் வரவல்ைல? நான் உமக்கு
மரியாைதத் தராமல் ேபாய்வடுேவனா?”
என்றான்.
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௩௮ ப ேலயாம் அவனிடம் “நான் இப்ேபாது
இங்ேக இருக்க ேறன். ஆனால் நீர் ேகட்டபடி
என்னால் உதவ முடியாமல் ேபாகலாம்.
ேதவனாகய கர்த்தர் என்னிடம் எைதச்
ெசால்லச் ெசால்க றாேரா அதைனேய நான்
ெசால்ேவன்” என்றான்.
௩௯ ப ேலயாம் பாலாக்குடன் கீரியாத்

ஊேசாத்த ற்குச் ெசன்றான். ௪௦ பாலாக்
சல ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
பலியாகக் ெகாடுத்தான். அவன் ெகாஞ்சம்
இைறச்சையப் ப ேலயாமுக்கும் தன்ேனாடு
இருந்தசலதைலவர்களுக்கும்ெகாடுத்தான்.
௪௧ மறுநாள் காைலயல் பாலாக்

ப ேலயாைம பேமாத்பால் நகரத்தன்
ேமடுகளுக்கு அைழத்துச் ெசன்றான்.
அங்கருந்து இஸ்ரேவல் பாைளயங்களின்
ஒருபகுதையஅவர்களால்காணமுடிந்தது.

௨௩
ப ேலயாமின்முதல்ெசய்த
௧ ப ேலயாம் பாலாக்க டம், “இங்ேக ஏழு

பலி பீடங்கைள கட்டி. ஏழு காைளகைளயும்,
ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் தயார் ெசய்யும்”
என்றான். ௨ பாலாக் ப ேலயாம் ெசான்னபடி
ெசய்தான். ப றகு பாலாக்கும் ப ேலயாமும்
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும் ஒரு காைளையயும்
ஒவ்ெவாருபலிபீடத்தலும்பலிய ட்டனர்.
௩ ப றகு ப ேலயாம் பாலாக்க டம்,

“இப்பலிபீடத்தன் அருகல் இரும். நான்
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இன்ெனாரு இடத்த ற்குப் ேபாேவன். ப றகு
கர்த்தர் என்னிடம் வருவார். நான் என்ன
ெசால்லேவண்டுேமா அதைன அவர்
ெசால்லுவார்” என்றான். ப றகு ப ேலயாம்
ஓர்உயரமானஇடத்த ற்குச்ெசன்றான்.
௪ அந்த இடத்தல் ப ேலயாமிடம் ேதவன்

வந்தார். ப ேலயாம் அவரிடம், “நான் ஏழு
பலி பீடங்கைளத் தயார் ெசய்துள்ேளன்.
அவற்றல் இரண்டில் ஒரு காைளயும் ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும்பலிய ட்ேடன்” என்றான்.
௫ கர்த்தர் ப ேலயாமிடம் அவன் என்ன

ெசால்ல ேவண்டுேமா அதைனச் ெசன்னார்.
ப றகு கர்த்தர், “பாலாக்க டம் தரும்ப ப்ேபா.
நான் இவற்ைறச் ெசால்லச் ெசான்ேனன்
என்றுஅவனிடம்ெசால்” என்றார்.
௬ எனேவ ப ேலயாம் பாலாக்க டம்

ேபானான். பாலாக்கும் அவேனாடு
ேமாவாபன் தைலவர்களும் பலிபீடத்தன்
அருக ேலேய நன்று ெகாண்டிருந்தனர்.
௭ப றகுப ேலயாம்பன்வருமாறுெசான்னான்:

ேமாவாபன் அரசனான பாலாக் என்ைன
இங்ேகஅைழத்துவந்தான்.

ஆராம் மைலயன் கழக்குப்
பகுதயலிருந்துவந்ேதன்.

பாலாக் என்னிடம்,
“வா, வந்து எனக்காக யாக்ேகாப ற்கு
எத ராகப் ேபச ேவண்டும்,
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இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எத ராகப் ேபச
ேவண்டும்” என்றுேகட்டான்.

௮ ஆனால் ேதவன் அந்த ஜனங்களுக்கு
எத ராகஇல்ைல.

எனேவ, என்னாலும் அவர்களுக்கு
எத ராகப் ேபசமுடியாது!

கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்கு தீைம
ஏற்படும்படி ேபசவல்ைல.

எனேவ என்னால் அவ்வாறுச் ெசய்ய
முடியாது.

௯ நான் மைலயலிருந்து அந்த ஜனங்கைளப்
பார்க்க ேறன்.

உயரமான மைலயலிருந்து அவர்கைளப்
பார்க்க ேறன்.

அவர்கள்தனியாகவாழ்க றார்கள்.
அவர்கள் ேவெறாரு ேதசத்தாைரயும்
ேசர்ந்தவர்கள்அல்ல.

௧௦ யாக்ேகாபன் ஜனங்கைள எவரால்
எண்ணிப் பார்க்கமுடியும்?

அவர்கள் புழுதையப் ேபால அத க
எண்ணிக்ைகயுள்ளவர்கள்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் நாலில் ஒரு
பங்ைகக்கூட எவராலும் எண்ண
இயலாது.

என்ைன ஒரு நல்ல மனிதைனப் ேபான்று
மரிக்கவடு.

அவர்களுைடய வாழ்ைவப் ேபான்று
மகழ்ச்ச ேயாடு என் வாழ்ைவயும்
முடியவடு!.
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௧௧ பாலாக் ப ேலயாமிடம், “நீர் எனக்கு
என்ன ெசய்தீர்? எனது பைகவர்களுக்கு
எத ராகப் ேபசும்படி உம்ைம அைழத்து
வந்ேதன். ஆனால்நீர்அவர்கைளஆசீர்வாதம்
ெசய்க றீேர!” என்றான்.
௧௨ ஆனால் ப ேலயாம், “கர்த்தர் என்னிடம்

ெசால்லுமாறு ெசான்னவற்ைறேய நான்
ெசால்ேவன்” என்றான்.
௧௩ ப றகு பாலாக் அவனிடம், “இன்ெனாரு

இடத்த ற்கு வா. அந்த இடத்தலிருந்து
அவர்களில் மிகுதயான ஜனங்கைள நீ
பார்க்க முடியும். ஆனால் அவர்களில் முழு
பகுதயனைர உன்னால் பார்க்க முடியாது.
ஆனால் அவர்களில் ஒரு பகுதயனைர
உன்னால் பார்க்க முடியும். எனக்காக
அங்கருந்து அவர்களுக்கு எத ராக நீ ேபச
முடியும்” என்றான். ௧௪ எனேவ பாலாக்
ப ேலயாைம காவற்காரன் மைலக்கு
அைழத்துெசன்றான். இதுபஸ்காமைலயன்
உச்சயல் இருந்தது. அங்ேக பாலாக் ஏழு
பலிபீடங்கைளக் கட்டினான். பன் ஒரு
காைளையயும் ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்
தனித்தனியாக ஒவ்ெவாரு பலிபீடத்தலும்
பலியாகெசலுத்தனான்.
௧௫ ப ேலயாம் பாலாக்க டம், “இந்தப் பலி

பீடத்தன் அருக ேல இரு. நான் அந்த
இடத்த ற்குப்ேபாய்ேதவைனச்சந்த த்துவ ட்டு
வருக ேறன்” என்றான்.
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௧௬ எனேவ கர்த்தர் ப ேலயாமிடம் வந்து
ேபச , தான் ெசான்னவற்ைற பாலாக்க டம்
தரும்ப ப்ேபாய் ெசால்லுமாறு கூறனார்.
௧௭ ப ேலயாம் பாலாக்க டம் தரும்ப ப்
ேபானான். அங்ேகபலிபீடத்தன்அருக ேலேய
பாலாக் நன்றுெகாண்டிருந்தான்.
அவேனாடு, ேமாவாபன் தைலவர்களும்
நன்றுெகாண்டிருந்தனர். ப ேலயாம்
வருவைதப் பார்த்து பாலாக், “கர்த்தர் என்ன
ெசான்னார்?” எனக் ேகட்டான்.

ப ேலயாமின்இரண்டாவதுெசய்த
௧௮ப ேலயாம்அவனிடம்,

“பாலாக்! எழுந்து நல். நான் ெசால்வைதக்
கவனி.

ச ப்ேபாரின் மகனான பாலாக்ேக! நான்
ெசால்வைதக்ேகள்:

௧௯ேதவன்ஒருமனிதனல்ல;
அவர்ெபாய்ச்ெசால்லமாட்டார்.

அவர்மானிடன்அல்ல.
அவரதுமுடிவுமாறாதது.

கர்த்தர்ஒன்ைறச்ெசய்வதாகக்கூறனால்
அவர்அதைனந ச்சயம்ெசய்வார்.

கர்த்தர்ஒருவாக்குறுத தந்தால்
அந்த வாக்குறுதைய ந ச்சயம்
காப்பாற்றுவார்.

௨௦ கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள
ஆசீர்வத க்குமாறுெசான்னார்.



எண்ணாகமம்௨௩:௨௧ clii எண்ணாகமம்௨௩:௨௪

அவர் அவர்கைள ஆசீர்வத த்தார்.
அதைனஎன்னால்மாற்றமுடியாது.

௨௧ யாக்ேகாபன் ஜனங்களிடம் ேதவன்
எவ்வததவைறயும்காணவல்ைல.

இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் எவ்வத
பாவத்ைதயும் ேதவன்பார்க்கவல்ைல.

கர்த்தேரஅவர்களின் ேதவன்.
அவர்அவர்கேளாடுஇருக்க றார்.

அந்த மாெபரும் அரசர் அவர்கேளாடு
இருக்க றார்!

௨௨ அவர்கைள அவர் எக ப்தலிருந்து
ெவளிேயெகாண்டுவந்தார்.

அவர்கள் காட்டுக் காைளையப் ேபான்று
பலம்ெபாருந்தயவர்கள்.

௨௩ யாக்ேகாபன் ஜனங்கைளத்
ேதாற்கடிக்க ற வல்லைம எதுவும்
இல்ைல.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள தடுத்து
நறுத்துகறமந்த ரம் எங்குமில்ைல.

‘ேதவன் ெசய்த மாெபரும் ெசயல்கைள
பாருங்கள்’

என்று யாக்ேகாைபயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும் பற்ற ஜனங்கள்
ேபசுவார்கள்.

௨௪ அந்த ஜனங்கள் சங்கம் ேபான்று
பலமுள்ளவர்கள்.

அவர்கள் சங்கத்ைத ேபான்ேற
சண்ைடயடுவார்கள்.
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அந்தச் சங்கம் பைகவைர அடித்துத்
தன்னும்வைரஓய்வுஎடுக்காது.

தனக்கு எத ராக வந்த ஜனங்களின்
இரத்தத்ைதக்குடிக்கும்வைரஅதுஓய்வு
எடுக்காது” என்றான்.

௨௫ ப றகு பாலாக் ப ேலயாமிடம், “நீ
அவர்களுக்கு நன்ைம நடக்குமாறு ேகட்க
ேவண்டாம். நீ அவர்களுக்கு தீைம
ஏற்படுமாறும் ேகட்கேவண்டாம்” என்றான்.
௨௬ ப ேலயாம் அதற்கு, “கர்த்தர்

ெசால்லச் ெசால்லுகறவற்ைறத்தான்
நான் ெசால்ேவன் என்று ஏற்ெகனேவ
உனக்குச் ெசால்லியருக்க ேறன்” என்று
பதலுைரத்தான்.
௨௭ ப றகு பாலாக் ப ேலயாமிடம் “எனேவ

என்ேனாடு இன்ெனாரு இடத்த ற்கு
வா. அங்ேகயருந்து நீ அவர்கைளச்
சப ப்பது ேதவனுக்குப் ப டிக்கலாம்” என்று
அைழத்தான். ௨௮ ப ேலயாைமப் பாலாக்
அைழத்துக் ெகாண்டு ேபேயார் என்னும்
மைலயன் உச்ச க்குப் ேபானான். அது
பாைலவனத்தற்குேமேலெதரிந்தது.
௨௯ ப ேலயாம், “ஏழு பலிபீடங்கைள

இங்ேக கட்டு. ப றகு ஏழு காைளகைளயும்
ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பலிக்ெகன்று
ஆயத்தப்படுத்து” என்றான். ௩௦ ப ேலயாம்
ேகட்டுண்டபடி பாலாக் ெசய்தான்.
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பலிபீடத்தல் காைளகைளயும் ஆட்டுக்
கடாக்கைளயும்பலிய ட்டான்.

௨௪
ப ேலயாமின்மூன்றாவதுெசய்த
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கர்த்தர்

ஆசீர்வத க்கேவண்டும்என்றுவரும்புவைதப்
ப ேலயாம் கவனித்தான். எனேவ,
ப ேலயாம் அதைன மாற்ற எவ்வைகயான
மந்த ரத்ைதயும் பயன்படுத்த முயற்ச
ெசய்யவல்ைல. ஆனால் ப ேலயாம்
தரும்ப பாைலவனத்ைத ேநாக்க ப்
பார்த்தான். ௨ ப ேலயாம் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவைரயும் பார்த்தான்.
அவர்கள் ெவவ்ேவறு பகுத களில் தங்கள்
ேகாத்த ரங்கேளாடு கூடாரமிட்டுத் தங்க
இருந்தார்கள். ேதவனுைடய ஆவ
ப ேலயாமின் மீதுவந்தது. ௩அதனால்அவன்
கீழ்க்கண்டவற்ைறக்கூறனான்:

“ேபேயாரின்குமாரனானப ேலயாமிடமிருந்து
வரும்ெசய்த .

நான் ெதளிவாக பார்த்தவற்ைறப் பற்ற ப்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௪ நான் ேதவனிடமிருந்து இந்த ெசய்தையக்
ேகட்ேடன்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் எனக்குக்
காட்டியைதநான்பார்த்ேதன்.



எண்ணாகமம்௨௪:௫ clv எண்ணாகமம்௨௪:௮

நான் ெதளிவாகப் பார்த்தவற்ைறப்
பணிவாகக்கூறுக ேறன்.

௫ “யாக்ேகாபன் ஜனங்கேள, உங்கள்
கூடாரங்கள்அழகாகஇருக்கன்றன!

இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள உங்கள் வீடுகள்
அழகாகஇருக்கன்றன!

௬ நீங்கள் நத க்கைரயல் அைமக்கப்பட்ட
ேதாட்டம் ேபான்றும்,

ஆற்றங்கைரயல் வளர்ந்த ேதாட்டம்
ேபான்றும்இருக்கன்றீர்கள்.

கர்த்தரால் நடப்பட்டவாசைனநைறந்த
அடர்ந்த ெசடிகைளப் ேபான்று
இருக்கன்றீர்கள்.

தண்ணீர்க்கைரயல்வளர்ந்தருக்கும்
அழகான மரங்கைளப் ேபான்று
இருக்கன்றீர்கள்.

௭உங்கள்வைதகள்வளர்வதற்ேகற்ற
ேபாதுமான தண்ணீைர நீங்கள்
ெபறுவீர்கள்.

ஆகாக் அரசைனவட உங்கள் அரசன்
ெபரியவன்.

உங்கள் ராஜ்யம்மிகப் ெபரியதாகும்.

௮ “ேதவன்அந்த ஜனங்கைள எக ப்ைத வ ட்டு
ெவளிேயெகாண்டுவந்தார்.

அவர்கள் காட்டுக் காைளையப் ேபான்று
பலமுள்ளவர்கள்.
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அவர்கள் பைகவர்கள் அைனவைரயும்
ேதாற்கடிப்பார்கள்.

அவர்களின் எலும்ைப ெநாறுக்க , தங்கள்
அம்புகைளஎய்வார்கள்.

௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் சங்கம்
ேபான்றவர்கள்.

அவர்கள்சுருண்டுபடுத்தருக்க றார்கள்.
ஆமாம்! அவர்கள் இளம் சங்கத்ைதப்

ேபான்றவர்கள்.
எவரும் அவர்கைள எழுப்ப
வரும்பவல்ைல!

உங்கைளஆசீர்வத ப்பவர்கள்
ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்.

உங்கைளசப ப்பவர்கள்
சப க்கப்படுவார்கள்.”

௧௦ ப ேலயாம் மீது பாலாக்குக்கு
ெபருங்ேகாபம் ஏற்பட்டது. பாலாக்
ப ேலயாமிடம், “நீ வந்து என் பைகவருக்கு
எத ராகப் ேபசும்படி அைழத்ேதன்.
ஆனால் நீ அவர்கைள மூன்று முைற
ஆசீர்வத த்தருக்க றாய். ௧௧ இப்ேபாது
இந்த இடத்ைதவ ட்டு வீட்டிற்கு ஓடிப்ேபா.
நான் உனக்கு ஒரு நல்ல ெதாைகையக்
ெகாடுப்பதாகச் ெசால்லியருந்ேதன். ஆனால்
உனது பரிைச நீ இழப்பதற்குக் கர்த்தர்
காரணமாகஇருந்துவ ட்டார்” என்றான்.
௧௨ ஆனால் ப ேலயாம், “நீ என்னிடம்

சலைர அனுப்பனாய், அவர்கள் என்ைன
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அைழத்தனர். ஆனால் நான் அவர்களிடம்,
௧௩ ‘பாலாக் தனது அழகான வீடு நைறய
ெவள்ளியும் தங்கமும் எனக்குத் தரலாம்.
ஆனால் கர்த்தர் எைதச் ெசால்லேவண்டும்
என்று ஆைனயடுகறாேரா அைத மட்டுேம
ெசால்ேவன். நானாக எைதயும் என்னால்
ெசய்ய முடியாது. அது நன்ைமேயா அல்லது
தீைமயாகேவா இருக்கலாம். கர்த்தர்
ஆைணயட்டபடிேய நான் ெசால்ல ேவண்டும்’
என்ேறன். நான் உன் ஆட்களிடம் கூறயைத
நைனத்துப்பார். ௧௪ நான் இப்ேபாது என்
ெசாந்தஜனங்களிடம் தரும்ப ச் ெசல்க ேறன்.
ஆனால் நான் உனக்கு இந்த எச்சரிக்ைகைய
ெகாடுக்க ேறன். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
உனக்கும் உன் ஜனங்களுக்கும் வரும்
நாட்களில் என்ன ெசய்வார்கள் என்பைதயும்
உனக்குக்கூறவடுக ேறன்” என்றான்.

ப ேலயாமின்கைடச ச் ெசய்த
௧௫ ப றகு ப ேலயாம் கீழ்க்கண்டவற்ைறக்

கூறனான்:

“ேபேயாரின்மகனாகயப ேலயாம்ெசால்லும்
ெசய்த இது.

நான் ெதளிவாகப் பார்த்தவற்ைறப் பற்ற
மட்டுேமெசால்க ேறன்.

௧௬ நான் இந்தச் ெசய்த கைள
ேதவனிடமிருந்து ேகட்ேடன்.



எண்ணாகமம்௨௪:௧௭ clviii எண்ணாகமம்௨௪:௧௯

உன்னதமான ேதவன் கற்ப த்தவற்ைற
நான்அறந்ேதன்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
காட்டியவற்ைறநான்கண்ேடன்.

நான்ெதளிவாகப்பார்த்தவற்ைறமட்டுேம
உங்களுக்குப்பணிவுடன்கூறுேவன்.

௧௭ “கர்த்தர்வருவைதநான்காண்க ேறன்.
ஆனால்இப்ெபாழுதுஅல்ல.

நான் அவைரக் காண்ேபன், ஆனால் ெவகு
சீக்க ரம்அல்ல.

யாக்ேகாபன் குடும்பத்தலிருந்து ஒரு
நட்சத்த ரம்வரும்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து ஒரு அரசன்
வருவார்.

அவர் ேமாவாப் ஜனங்களின் தைலகைள
நசுக்க , ேசத்தன் பள்ைளகளது
தைலகைளெயல்லாம் அந்த அரசன்
அழிப்பார்.

௧௮ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பலத்ேதாடு
வளர்வார்கள்!

அவர்கள் ஏேதாமின் நாட்ைடப்
ெபறுவார்கள்.

அவர்களது பைகவர்களான
ேசயர்களின் நாட்ைடயும் அவர்கள்
ைகப்பற்றுவார்கள்.

௧௯ “யாக்ேகாபன் குடும்பத்தலிருந்து ஒரு
புதயஅரசன்வருவார்.
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நகரத்தல் உய ேராடு மிஞ்சயருக்கும்
ஜனங்கைளஅவர்அழிப்பார்.”

௨௦ ப றகு ப ேலயாம் தரும்ப அமேலக்
ஜனங்கைளேநாக்க ,

“அமேலக் நாடானது அைனத்து
நாடுகைளயும்வ டப்பலம்ெபாருந்தயது.

ஆனால் இந்த அமேலக்கும் கூட
அழிக்கப்படும்!” என்றுெசான்னான்.

௨௧ப றகு ேகனியஜனங்கைளப்பார்த்து:

“மைலஉச்சயல்இருக்கும்பறைவயன்
கூடு ேபால உங்கள் நாடு பாதுகாப்புடன்
இருப்பதாக நைனக்கறீர்கள்.

௨௨ ஆனால் ேகனிய ஜனங்களும்
கூடுகைளப் ேபான்று கர்த்தரால்
அழிக்கப்படுவார்கள்.

அசீரியா உங்கைளச் சைற ப டிக்கும்”
என்றான்.

௨௩ேமலும்அவன்:

“ேதவன் இவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது ஒருவனும்
தப்ப க்கமுடியாது.

௨௪ைசப்ரஸிலிருந்துகப்பல்கள்வரும்.
அவர்கள் அசீரியாைவயும், எேபாைரயும்

ேதாற்கடிப்பார்கள்.
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ஆனால் அந்தக் கப்பல்களும்
அழிக்கப்படும்” என்றான்.

௨௫ப றகு ப ேலயாம் எழுந்து தன்வீட்டிற்குத்
தரும்ப ப் ேபானான். பாலாக் தன் பாைதயல்
ெசன்றான்.

௨௫

ேபேயாரில்இஸ்ரேவலர்கள்
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அகாச யாவன்

அருகல் முகாமிட்டிருந்தார்கள். அப்ேபாது
அவர்கள் ேமாவாப் ெபண்கேளாடு பாலுறவுப்
பாவத்தல் ஈடுபட்டார்கள். ௨-௩ ேமாவாப்
ெபண்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
அைழத்துப் ேபாய் தங்கள் ேபாலியான
ேதவர்களுக்குப் பலி ெகாடுக்கச் ெசய்தனர்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அப்ேபாலியான
ெதய்வங்கைள வணங்கவும் அவர்களிட்ட
பலிகைள உண்ணவும் ஆரம்ப த்தனர். அந்த
இடத்தல், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாகால்
ேபேயார் ேபான்ற ேபாலியான ேதவர்கைள
வணங்கத் துவங்கனார்கள். இதனால்
அவர்கள் மீது கர்த்தர் ெபருங்ேகாபம்
ெகாண்டார்.
௪ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “இந்த ஜனங்களின்

தைலவர்கைளெயல்லாம் ஒன்று ேசர். ப றகு
மற்றவர்கள் பார்க்கும்படி அவர்கைளக்
ெகான்றுவடு. அவர்களின் பணங்கைள



எண்ணாகமம்௨௫:௫ clxi எண்ணாகமம்௨௫:௮

என் பார்ைவயல் தூக்கல் ேபாடு. ப றகு
மற்றஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்மீதுநான்ேகாபம்
ெகாள்ளாமல்இருப்ேபன்” என்றார்.
௫ எனேவ ேமாேச இஸ்ரேவலின்

நீத பத களிடம், “நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும்
உங்கள் ேகாத்த ரங்களில், பாகால் ேபேயார்
ேபான்ற ேபாலியான ெதய்வங்கைள
வணங்க அைழத்துப் ேபானவர்கைள கண்டு
படித்து, அவர்கைளக் ெகால்லேவண்டும்”
என்றார்.
௬ அேத ேநரத்தல் ேமாேசயும்

இஸ்ரேவலரின் மூப்பர்களும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் வாசலில் கூடினார்கள்.
இஸ்ரேவலன் ஒருவன் மீதயானிய
ெபண் ஒருத்தையத் தன் சேகாதரனின்
குடியருப்ப ற்கு அைழத்துப் ேபானைத
ேமாேசயும் மற்ற தைலவர்களும் பார்த்து
மிகவும்வருத்தப்பட்டனர். ௭இைதஆேரானின்
ேபரனும், எெலயாசாரின் மகனுமான
பெனகாசும் பார்த்தான். ஒரு ெபண்ைணக்
கூடாரத்த ற்கு இஸ்ரேவலன் அைழத்துச்
ெசல்வைத அந்த ஆசாரியன் பார்த்ததும்
தன் ஈட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௮ அவனும் அக்கூடாரத்த ற்குள் பன்
ெதாடர்ந்து ெசன்றான். அந்த ஈட்டியால்
இஸ்ரேவலைனயும் மீதயானியப்
ெபண்ைணயும் கூடாரத்த ேலேய
ெகான்றான். இருவைரயும் ஒருேசர ஈட்டியால்
குத்த க் ெகான்றுவ ட்டான். அேத ேநரத்தல்



எண்ணாகமம்௨௫:௯ clxii எண்ணாகமம்௨௫:௧௫

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மத்தயல் ேநாய்
பரவவ ட்டது. ப ெனகாஸ் அவர்கைளக்
ெகான்றதும் ேநாய் நறுத்தப்பட்டது.
௯ அந்ேநாயால் 24,000 ஜனங்கள் மரித்துப்
ேபானார்கள்.
௧௦ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க ,

௧௧ “நான் ஜனங்கள் மீது மிகுந்த
ேகாபம் ெகாண்டிருந்ேதன். அவர்கள்
எனக்கு மட்டுேம ெசாந்தமானவர்களாக
இருக்க ேவண்டும் என்று வரும்ப ேனன்.
ஆேரானின் மகனான எெலயாசாரின் மகன்
பெனகாஸ் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள என்
ேகாபத்தலிருந்து காப்பாற்றனான். எனேவ,
நான்அவர்கைளக்ெகால்லவல்ைல. ௧௨நான்
அவேனாடு சமாதான உடன்படிக்ைகச்
ெசய்துெகாள்ேவன் என்று பெனகாச டம்
கூறுங்கள். ௧௩ அவனும் அவனது
குடும்பத்தலுள்ளவர்களும், அவனுக்குப்
பன் வாழும் சந்ததயனரும் எப்ேபாதும்
ஆசாரியர்களாக இருப்பார்கள். ஏெனன்றால்
அவனுக்கு ேதவன் மீது பலமான
பக்தயுள்ளது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
சுத்தப்படுத்தும் ெசயல்கைள அவன்
ெசய்துவ ட்டான்” என்றார்.
௧௪ மீதயானியப் ெபண்ேணாடு

ெகால்லப்பட்ட இஸ்ரேவலனின் ெபயர்
ச ம்ரி. இவன் சாலூவன் மகன்.
இவன் சமிேயான் ேகாத்த ரத்தலுள்ள
தைலவன். ௧௫ ெகால்லப்பட்ட மீதயானிய
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ெபண்ணின் ெபயர் கஸ்ப . அவள் சூரின்
மகள். சூர் மீதயானியக் ேகாத்த ரத்தன்
தைலவனாகவும். குடும்பத் தைலவனாகவும்
வளங்கனான்.
௧௬ கர்த்தர் ேமாேசய டம் ௧௭ “மீதயானிய

ஜனங்கள் உங்கள் பைகவர்கள். நீ
அவர்கைள ெகால்ல ேவண்டும். ௧௮அவர்கள்
ஏற்ெகனேவ உங்கள் அைனவைரயும்
பைகக்கன்றனர். ேபேயாரில் அவர்கள்
தந்த ரம் ெசய்தனர். அவர்கள் கஸ்ப
என்ற ெபண் மூலம் உங்களிடம்
தந்த ரம் ெசய்தனர். அவள் மீதயானிய
தைலவரின் மகள். ஆனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள அழிக்கும் ேநாய் வந்தேபாது
அவள் ெகால்லப்பட்டாள். ஜனங்கள்
தந்த ரத்த ற்குட்பட்டு பாகால்ேபயார் ேபான்ற
ெபாய்யான ேதவர்கைள வணங்கயதால்
இந்ேநாய் ஏற்பட்டது” என்றார்.

௨௬
ஜனங்கள்கணக்க டப்படுதல்
௧ ெபருேநாய் ஏற்பட்ட ப றகு கர்த்தர்

ேமாேசய டமும் ஆேரானின் மகனும்,
ஆசாரியனுமாகய எெலயாசரிடமும்
ேபசனார். ௨அவர், “இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
எண்ணிக் கணக்கடுங்கள். 20 வயதும்
அதற்கு ேமலுமுள்ள ஆண்கைளக்
குடும்ப வாரியாகக் கணக்க ட்டு பட்டியல்
ெசய்யுங்கள். இவர்கேள இஸ்ரேவல்
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பைடயல் ேசர்ந்து பணியாற்றும் தகுத
உைடயவர்கள்” என்றார்.
௩ இந்த ேநரத்தல் ஜனங்கள் ேமாவாபன்

ேயார்தான் பள்ளத்தாக்குப் பகுதயல்
முகாமிட்டிருந்தார்கள். இது, ேயார்தான் ஆறு
எரிேகாவலிருந்து வந்து கடக்கும் இடமாகும்.
எனேவ ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய
எெலயாசாரும் ஜனங்களிடம் இங்ேக
ேபசனர். அவர்கள், ௪ “நீங்கள் 20
வயதும் அதற்கு ேமற்பட்டுமுள்ள
ஆண்கைள எண்ணிக் கணக்க ட ேவண்டும்.
கர்த்தர் ேமாேசய டம் இந்த ஆைணைய
அளித்தருக்க றார்” என்றனர்.
எக ப்தலிருந்து ெவளிேயற வந்த

ஜனங்களின்பட்டியல்இதுதான்:

௫ரூபன் குடும்பத்தல் உள்ளவர்கள் இவர்கள்
தான்: (ரூபன் இஸ்ரேவலின் மூத்த மகன்.)
அந்தக்குடும்பங்களாவன:
ஆேனாக்கயர் குடும்பத்துக்குத்
தந்ைதயானஆேனாக்,

பல்லூவயர் குடும்பத்துக்குத் தந்ைதயான
பல்லூ,

௬ எஸ்ேரானியர் குடும்பத்துக்குத்
தந்ைதயானஎஸ்ேரான்,

கர்மீயர்குடும்பத்துக்குத்தந்ைதயானகர்மீ.
௭ இவர்கள் ரூபனின் குழுவல் உள்ள
குடும்பத்தனர். இவர்களில் ெமாத்தம் 43,730
ஆண்கள்கணக்க டப்பட்டனர்.
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௮ பல்லூவன் மகன் எலியாப்.
௯ எலியாப்புக்கு மூன்று மகன்கள். அவர்கள்
ேநமுேவல், தாத்தான், அப ராம் ஆக ேயார்.
இவர்களில் தாத்தான் அப ராம் என்ற இரு
தைலவர்களும், ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும்
எத ராகத் தரும்பனவர்கள் ஆவார்கள்.
இவர்கள் கர்த்தருக்கு எத ராகச் ெசயல்பட்ட
ேகாராைகப் பன்பற்றனார்கள். ௧௦அப்ேபாது
பூமி பளந்து ேகாராைகயும் அவைனப்
பன்பற்றயவர்கைளயும் வழுங்கவ ட்டது.
அதனால் 250 ேபர் மரித்துப் ேபானார்கள்!
அது இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்கும்
எச்சரிக்ைகயாய் இருந்தது. ௧௧ ஆனால்
ேகாராகன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த பலர்
மரிக்கவல்ைல.

௧௨ ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தலும் பல
குடும்பங்கள்இருந்தன:
ேநமுேவல் குடும்பத்தன் தந்ைதயான
ேநமுேவல்,

யாமினியர் குடும்பத்தன் தந்ைதயான
யாமினி,

யாகீனியர் குடும்பத்தன் தந்ைதயான
யாகீன்,

௧௩ ேசராக யர் குடும்பத்தன் தந்ைதயான
ேசராக ,

சவுலியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானசவுல்.
௧௪ இவர்கேள ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கள். இவர்களில்ஆண்கள்ெமாத்தம்
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22,200 ேபர்இருந்தனர்.

௧௫ காத் ேகாத்த ரத்தல் கீழ்க்கண்டவர்கள்
இருந்தனர்.
ச ப்ேபானியர் குடும்பத்தன் தந்ைதயான
ச ப்ேபான்,

ஆகயரின்குடும்பத்தன்தந்ைதயானஆக ,
சூனியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானசூனி,
௧௬ ஒஸ்னியர் குடும்பத்தன் தந்ைதயான
ஒஸ்னி,

ஏரியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானஏரி,
௧௭ ஆேராத யர் குடும்பத்தன் தந்ைதயான
ஆேராத்,

அேரலியர் குடும்பத்தன் தந்ைதயான
அேரலி,

௧௮இவர்கேளகாத்தன்குடும்பத்தலுள்ளவர்கள்.
இவர்களின் ஆண்கள் ெமாத்தம் 40,500 ேபர்
இருந்தனர்.

௧௯-௨௦ யூதாவன் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்களின்ெபயர்கள்:
ேசலாவயர் குடும்பத்தன் தந்ைதயான
ேசலாவ ,

பாேரச யர் குடும்பத்தன் தந்ைதயான
பாேரச ,

ேசராவயர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானேசரா
ஆக ேயார்.

(யூதாவன் ஏர், ஓனான் எனும் இரு
மகன்களும் கானான் நாட்டில் மரித்துப்
ேபானார்கள்.)
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௨௧பாேரசன்மகன்களின்குடும்பத்தல்,
எஸ்ேரானியர் குடும்பத்தன் தந்ைதயாக
எஸ்ேரானியும்,

ஆமூலியர் குடும்பத்தன் தந்ைதயாக
ஆமூலும்இருந்தனர்.

௨௨ இவர்கள் அைனவரும் யூதாவன்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள். இவர்களில்
ஆண்கள்ெமாத்தம் 76,500 ேபர்இருந்தனர்.

௨௩இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தல்,
ேதாலாவயர் குடும்பத்தன் தந்ைதயாக
ேதாலாவும்

பூவாவயர் குடும்பத்தன் தந்ைதயாக
பூவாவும்.

௨௪ யாசூபயர் குடும்பத்தன் தந்ைதயாக
யாசூபும்

ச ம்ேரானியர் குடும்பத்தன் தந்ைதயாக
ச ம்ேரானும்இருந்தனர்.

௨௫ இவர்கள் இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கள். இவர்களில்ஆண்கள்ெமாத்தம்
64,300 ேபர்இருந்தனர்.

௨௬ெசபுேலானியர் ேகாத்த ரத்தல்,
ேசேரத்தயர் குடும்பத்தன் தந்ைதயாக
ேசேரத்தும்,

ஏேலானியர் குடும்பத்தன் தந்ைதயாக
ஏேலானும்,

யாேலேயலியர் குடும்பத்தன் தந்ைதயாக
யாேலேயலும்இருந்தனர்.
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௨௭ இவர்கள் ெசபுேலானின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கள். இவர்களின் ஆண்கள்
ெமாத்தம் 60,500 ேபர்இருந்தனர்.

௨௮ ேயாேசப்ப ற்கு மனாேச, எப்ப ராயீம்
எனும் இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர், இரு
வரும் தம் ெசாந்தக் குடும்பங்கேளாடு,
ஒரு ேகாத்த ரமாக உருவானார்கள்.
௨௯மனாேசயன்குடும்பங்கள்பன்வருமாறு:

மாகீர்-மாகீரியர் குடும்பம் (மாகீர்
க ெலயாத்தன்தந்ைத)

க ெலயாத்-க ெலயாத்தன்குடும்பம்.

௩௦ க ெலயாத்தன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
குடும்பங்கள்:
ஈேயேசர்-ஈேயேசரியரின்குடும்பம்.
ஏேலக்-ஏேலக்கயரின் குடும்பம்.
௩௧அஸ்ரிேயல்-அஸ்ரிேயலரின்குடும்பம்.

ேசேகம்-ேசேகமியரின்குடும்பம்.
௩௨ெசமீதா-ெசமீதாவயரின்குடும்பம்.
ஏப்ேபர்-ஏப்ேபரியரின்குடும்பம்.
௩௩ ஏப்ேபரின் மகன் ெசேலாப்ப யாத்.
ஆனால் அவனுக்கு மகன்கள் இல்ைல.
மகள்கள் மட்டுேம இருந்தனர். மக்லாள்,
ேநாவாள், ஓக்லாள், மில்காள், த ர்சாள்
என்பைவஅவர்களின்ெபயர்களாகும்.

௩௪ இவர்கள் மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கள். இவர்களில்ஆண்கள்ெமாத்தம்
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52,700 ேபர்இருந்தனர்.

௩௫ எப்ப ராயீமுைடய ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
குடும்பங்கள்:

சுத்ெதலாக -சுத்ெதலாகயரின்குடும்பம்,
ெபேகர்-ெபேகரியரின்குடும்பம்,
தாகான்-தாகானியரின்குடும்பம்,
௩௬ஏரான்சுத்ெதலாகயர்குடும்பத்தவன்.
இவனது குடும்பம் ஏரானியர் குடும்பம்
ஆயற்று.

௩௭இவர்கள் எப்ப ராயீமுைடய ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கள். இவர்களில்ஆண்கள்ெமாத்தம்
32,500 ேபர்இருந்தனர்.

இந்த ஜனங்கள் அைனவரும் ேயாேசப்பன்
குடும்பத்தல்உள்ளவர்கள்:

௩௮ ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
குடும்பங்கள்:
ேபலா-ேபலாவயரின்குடும்பம்,
அஸ்ேபல்-அஸ்ேபலியரின்குடும்பம்,
அக ராம்-அக ராமியரின்குடும்பம்,
௩௯சுப்பாம்-சுப்பாமியரின்குடும்பம்,
உப்பாம்-உப்பாமியரின்குடும்பம்,
௪௦ ேபாலாவன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
குடும்பங்கள்:

ஆேரது-ஆேரதயரின்குடும்பம்,
நாகமான்-நாகமானியரின்குடும்பம்,
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௪௧ இவர்கள் அைனவரும் ெபன்யமீனின்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள். இவர்களில்
ஆண்கள்ெமாத்தம் 45, 600 ேபர்இருந்தனர்.

௪௨ தாணின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
குடும்பங்கள்:
சூகாம்-சூகாமியரின்குடும்பம்.

இது தாணின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்த
ேகாத்த ரங்களாகும். ௪௩ சூகாமியரின்
ேகாத்த ரத்தல் ஏராளமான குடும்பங்கள்
இருந்தன. இவர்களில் ஆண்கள் ெமாத்தம்
64,400 ேபர்இருந்தனர்.

௪௪ ஆேசருைடய ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
குடும்பங்கள்:
இம்னா-இம்னாவயரின்குடும்பம்,
இஸ்வ -இஸ்வயரின்குடும்பம்,
ெபரீயா-ெபரீயாவயரின்குடும்பம்,

௪௫ ெபரீயாவன் குடும்பங்களில்
உள்ளவர்கள்:
ஏேபர்-ஏேபரியரின்குடும்பம்,
மல்க ேயல்-மல்க ேயலியரின்குடும்பம்.

௪௬ சாராள் என்ற ேபரில் ஆேசருக்கு ஒரு
மகள் இருந்தாள். ௪௭ இவர்கள் அைனவரும்
ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள்.
இவர்களில் ஆண்கள் ெமாத்தம் 53,400 ேபர்
இருந்தனர்.

௪௮ நப்தலியனுைடய குடும்பத்தல் உள்ள



எண்ணாகமம்௨௬:௪௯ clxxi எண்ணாகமம்௨௬:௫௬

குடும்பங்கள்:
யாத்ச ேயல்-யாத்ச ேயலியரின்குடும்பம்,
கூனி-கூனியரின்குடும்பம்.
௪௯எத்ேசர்-எத்ேசரியரின்குடும்பம்.
ச ல்ேலமின்-ச ல்ேலமியரின்குடும்பம்.

௫௦ இவர்கள் அைனவரும் நப்தலியன்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள். இவர்களில்
ஆண்கள்ெமாத்தம் 45,400 ேபர்இருந்தனர்.

௫௧ எனேவ ெமாத்தம் 601, 730 இஸ்ரேவல்
ஆண்கள்இருந்தனர்.

௫௨ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௫௩ “இந்த
நாடானது பங்க டப்பட்டு இவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படுக றது. ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரமும் ேபாதுமான நலத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும். ௫௪ ெபரிய ேகாத்த ரம்
மிகுதயான நலத்ைதப் ெபறும். ச றய
ேகாத்த ரம் குைறந்த அளவு நலத்ைதப்
ெபறும். அவர்கள்ெபற்றுள்ளஇந்த நாடானது
சமமாகப் பங்குைவக்கப்பட்டுஅவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும். ௫௫ஆனால் நீேயா சீட்டுக்
குலுக்கல் முைற மூலேம எந்தப் பகுத எந்தக்
ேகாத்த ரத்த ற்கு உரியது என்பைத முடிவு
ெசய்ய ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும்
தனது பங்கைனப் ெபற ேவண்டும்.
அப்பங்கானது ேகாத்த ரத்தன் ெபயரிேலேய
ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். ௫௬ ச றயதும்
ெபரியதுமான அைனத்து ேகாத்த ரத்த ற்கும்
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நலங்கள் ெகாடுக்கப்படும். இதைன
முடிவுெசய்ய சீட்டு குலுக்கல் முைறையக்
ைகயாளேவண்டும்” என்றார்.

௫௭ அவர்கள் ேலவயன் ேகாத்த ரத்ைதயும்
எண்ணிக் கணக்க ட்டனர். ேலவயன்
ேகாத்த ரத்தல்உள்ளகுடும்பங்கள்:
ெகர்ேசான்-ெகர்ேசானியரின்குடும்பம்.
ேகாகாத்-ேகாகாத்தயரின்குடும்பம்.
ெமராரி-ெமராரியரின்குடும்பம்.

௫௮ஆகய இைவ ேலவயரின் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளகுடும்பங்கள்:
லிப்னீயரின்குடும்பம்,
எப்ேரானியரின்குடும்பம்,
மகலியரின்குடும்பம்,
மூசயரின்குடும்பம்,
ேகாராக யரின்குடும்பம்

அம்ராமும் ேகாகாத் ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவன் ௫௯ அம்ராமின் மைனவயன்
ெபயர் ேயாெகேபத். இவளும் ேலவயன்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவள். அவள் எக ப்த ேல
ப றந்தவள். ேயாெகேபத்தும் அம்ராமும்
ஆேராைனயும் ேமாேசையயும் ெபற்றனர்.
அவர்களுக்குமிரியம் என்றமகளும்உண்டு.
௬௦ ஆேரான் நாதாப், அபயூ, எெலயாசார்,

இத்தாமார் ஆக ேயாரின் தந்ைத. ௬௧ஆனால்
நாதாபும் அபயூவும் மரித்துப்ேபானார்கள்.
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ஏெனன்றால் அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்படாத
அக்கனியால் கர்த்தருக்கு பலிையச்
ெசலுத்தனார்கள்.
௬௨ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல் ஆண்கள்

ெமாத்தம் 23,000 ேபர் இருந்தனர். ஆனால்
இவர்கள் மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு
ேசர்த்து எண்ணி கணக்க டப்படவல்ைல.
அவர்கள், மற்றவர்களுக்குக் கர்த்தர்
ெகாடுத்த நாட்டின் பங்குகைளயும்
ெபறவல்ைல.
௬௩ ேமாேசயும் எெலயாசாராக ய

ஆசாரியனும் ேசர்ந்து அைனத்து
ஜனங்கைளயும் எண்ணிக் கணக்க ட்டனர்.
ேமாவாபன் ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கல்
இருந்தேபாது அவர்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எண்ணிக் கணக்க ட்டனர். இந்த
இடம் ேயார்தானுக்கு அப்பால் எரிேகாவன்
அருகல் இருந்தது. ௬௪ பல ஆண்டுகளுக்கு
முன்னால், சீனாய் பாைலவனத்தல்
ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எண்ணிக் கணக்க ட்டனர்.
ஆனால் அவர்கள் மரித்துவ ட்டனர்.
அவர்களில் யாரும் உய ேராடு இல்ைல.
௬௫ ஏெனன்றால் அவர்கள் அைனவரும்
பாைலவனத்த ேலேய மரித்துப் ேபாவார்கள்
என்று கர்த்தர் ெசால்லியருந்தபடியால்
அவர்கள் மரித்தார்கள். அவர்களில்
இருவர் மட்டுேம உய ேராடு இருந்தனர்.
ஒருவன், எப்புன்ேனயன் மகனான காேலப்.
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இன்ெனாருவன் நூனின் மகனாகய
ேயாசுவா.

௨௭
ெசேலாப்ப யாத்தன்மகள்கள்
௧ ெசேலாப்ப யாத் ஏேபரின் மகன். ஏேபர்

க ெலயாத்தன் மகன். க ெலயாத் மாகீரின்
மகன். மாகீர் மனாேசயன் மகன். மனாேச
ேயாேசப்பன் மகன். ெசேலாப்ப யாத்த ற்கு
ஐந்து மகள்கள் இருந்தனர். அவர்களின்
ெபயர்கள் மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள்,
மில்காள், த ர்சாள் என் பைவயாகும். ௨இந்த
ஐந்து ேபரும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குச்
ெசன்று அங்ேக ேமாேச, ஆசாரியனாகய
எெலயாசார், தைலவர்கள் மற்றும் ஜனங்கள்
முன்னால்நன்றனர்.
அந்த ஐந்து ேபரும், ௩ “நாங்கள் பாைல

வனத்தன் வழியாகப் பயணம் ெசய்தேபாது
எங்கள் தந்ைத மரித்துப்ேபானார். அவரது
மரணம் ஒரு இயற்ைக மரணம். அவர்
ேகாராவன்குழுைவச்ேசர்ந்தவரல்ல. (ேகாரா
கர்த்தருக்கு எத ராக மாறயவன்.) ஆனால்
எங்கள் தந்ைதக்கு ஆண் பள்ைளகள்
இல்ைல. ௪ எங்கள் தந்ைதயன் ெபயர்
ெசால்ல ஆண் வாரிசுகள் இல்ைல.
எங்கள் தந்ைதயன் ெபயர் ெதாடர்ந்து
வழங்கப்படாதது சரியல்ல. அவருக்கு
ஆண் குழந்ைதகள் இல்லாததால் அவரது
ெபயர் முடிந்து ேபாக றது. ஆைகயால்
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எங்கள் தந்ைதயன் சேகாதரர்கள் ெபற்ற
நலங்களில் ஒரு பங்ைக எங்களுக்கும்
தருமாறு நாங்கள் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம்”
என்றுமுைறய ட்டார்கள்.
௫ இதனால் என்னச் ெசய்யலாம் என்று

ேமாேச கர்த்தரிடம் ேகட்டான். ௬ கர்த்தர்
ேமாேசய டம், ௭ “ெசேலாப்ப யாத்தன்
மகள்கள் கூறுவது சரிதான். அவர்கள்
தம் தந்ைதயன் சேகாதரர்கேளாடு தங்கள்
பங்ைகப் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். எனேவ
இவர்களின் தந்ைதக்குரிய நலத்ைத
இவர்களுக்ேகெகாடுக்கவும்.
௮ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு

இந்தச் சட்டத்ைதயும் ஏற்படுத்து:
‘ஒருேவைள ஒருவனுக்கு ஆண்பள்ைள
இல்லாவ டில் அவன் மரித்தபன்
அவனுக்குரிய அைனத்தும் அவனது
ெபண் பள்ைளகளுக்கு உரியதாகும்.
௯ ஒருவனுக்கு ெபண் குழந்ைதகளும்
இல்லாவ ட்டால் அவனுக்குரிய அைனத்தும்
அவனது சேகாதரர்களுக்கு உரியதாகும்.
௧௦ ஒருவனுக்குச் சேகாதரர்களும்
இல்லாவ ட்டால் அவனுக்குரிய அைனத்தும்
அவனது தந்ைதயன் சேகாதரர்களுக்கு
உரியதாகும். ௧௧ ஒருவனது தந்ைதக்கும்
சேகாதரர்கள் இல்லாவ ட்டால் ப றகு அவன்
குடும்பத்தலுள்ள ெநருங்கய உறவனருக்கு
அவனுக்குரியஅைனத்தும்உரியதாகும். இது
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இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ஒரு சட்டமாக
ேவண்டும்’ ” என்றார்.

புதயதைலவராக ேயாசுவா
௧௨ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம், “ேயார்தான்

நத க்குக் க ழக்ேகயுள்ள பாைலவனப்
பகுதயல் உள்ள மைலகள் ஒன்றன் மீது
ஏற ச்ெசல். அங்ேக நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு அளித்த பூமிைய நீ
பார்க்கலாம். ௧௩ நீ அந்த நாட்ைடப்
பார்த்த ப றகு, நீயும் உனது சேகாதரன்
ஆேராைனப்ேபான்று மரித்துப் ேபாவாய்.
௧௪ சீன் என்னும் பாைலவனத்தல் தண்ணீர்
வஷயமாக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கலகம்
ெசய்தைத நைனத்துப்பார். நீயும் உனது
சேகாதரன் ஆேரானும் நான் கூறயபடி
ெசய்யவல்ைல. நான் பரிசுத்தமானவர்
என்பைத ஜனங்களுக்குக் காட்டி என்ைன
கனப்படுத்தாமல் வ ட்டு வ ட்டீர்கள்.” (இது
சீன் என்னும் பாைலவனத்தல், காேதஸ்
என்ற இடத்தல் ேமரிபா தண்ணீருக்காக
ந கழ்ந்தது.)
௧௫ேமாேச கர்த்தரிடம், ௧௬ “ஜனங்கள்என்ன

நைனக்கறார்கள் என்பது கர்த்தராக ய
உமக்கு நன்கு ெதரியும். கர்த்தாேவ! இந்த
ஜனங்களுக்கு ஒரு புதய தைலவைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்து வ ட ேவண்டும் என்று
உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். ௧௭ இந்த
ஜனங்கைள இந்த நாட்டிலிருந்து அைழத்துப்
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ேபாய் புதய நாட்டில் ேசர்க்கும் புதய
தைலவைன கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்க
ேவண்டும்என்றுேவண்டிள்க ேறன். அதற்குப்
பன்பு இந்த ஜனங்கள் ேமய்ப்பன் இல்லாத
ஆடுகைளப் ேபான்று ஆகமாட்டார்கள்”
என்றான்.
௧௮ எனேவ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “நூனின்

மகனான ேயாசுவாேவ புதய தைலவன்.
அவன்மிகவும்ஞானம்உள்ளவன். அவைனப்
புதய தைலவனாக்கு. ௧௯முதலில் அவைன
ஆசாரியனாகய எெலயாசார் முன்பும் மற்ற
ஜனங்கள்முன்பும் நறுத்து. ப றகுஅவைனத்
தைலவனாக ஏற்படுத்து.
௨௦ “நீ அவைனத் தைலவனாக்குவைத

ஜனங்கள் காணும்படி ெசய். அப்ேபாது
ஜனங்கள் அவனுக்கு அடங்க நடப்பார்கள்.
௨௧ ேயாசுவா எைதப்பற்றயாவது
முடிவு எடுக்க ேவண்டுமானால், அவன்
ஆசாரியனாகய எெலயாசார் முன்
நற்கேவண்டும். எெலயாசார் ஊரிைமப்
பயன்படுத்த கர்த்தருைடய பதைல
அறந்துெகாள்வான். பன் கர்த்தர்
ெசால்வைத ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் ெசய்ய ேவண்டும். அவன்,
‘ேபாருக்குப் ேபாங்கள்’ என்று ெசான்னால்
அவர்கள் ேபாருக்குப் ேபாவார்கள். அவன்
‘வீட்டிற்குப் ேபாங்கள்’ என்று ெசான்னால்,
அவர்கள்வீட்டிற்குப் ேபாவார்கள்” என்றார்.
௨௨கர்த்தருைடயவார்த்ைதகளுக்கு ேமாேச
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கீழ்ப்படிந்தான். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும்
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும் முன்பு
ந றக்குமாறு ேயாசுவாவ டம் ேமாேச
கூறனான். ௨௩ பன் தனது ைகைய
அவன்ேமல் ைவத்து அவைனப் புதய
தைலவனாக ஆக்கனான். அவன் இதைனக்
கர்த்தர் ெசான்னபடிேயெசய்துமுடித்தான்.

௨௮
அனுதனபலிகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம் ேபசனார். அவர்,

௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இந்தக்
கட்டைளையயும் ெகாடு. எனக்குரிய
தானியக் காணிக்ைகையயும், பலிகைளயும்
உரிய காலத்தல் ெகாடுக்க ேவண்டும்
என்று ெசால். அவற்றல் தகனபலியும்
ஒன்று. அதன் நறுமணம் கர்த்தருக்கு
மிகவும் ப டிக்கும். ௩ கர்த்தருக்கு
ஜனங்கள் ெகாடுக்க ேவண்டிய பலிகளில்
ெநருப்பல் இடப்படும் தகன பலியும்
ஒன்று. ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒரு வயதுைடய
பழுதற்ற இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகைளப்
பலிய ட ேவண்டும். ௪ இவற்றல் ஒன்ைறக்
காைலயலும், மற்ெறான்ைறச் சூரியன்
அஸ்தமிக்கும் ேவைளயலும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௫ ப றகு தானியக் காணிக்ைகயும்
தரேவண்டும். அதாவது ஒரு மரக்காலில்
பத்தல் ஒரு பங்கான ெமல்லிய மாைவ,
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காற்படி ஒலிவ எண்ெணயேல பைசந்து
ெசலுத்த ேவண்டும். ௬ (சீனாய்
மைலயல் அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்யத்
ெதாடங்கனார்கள். அவர்கள் இதைன
ெநருப்பல் தனகபலியாகச் ெசய்தனர்.
அதன் நறுமணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
ப டித்தமாயருந்தது.) ௭ அவர்கள்
தகனபலிேயாடுச் ேசர்த்து பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் ெகாடுத்தனர்.
ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக் குட்டிேயாடும் அவர்கள்
காற்படி த ராட்ைச ரசத்ைதயும் அளிக்க
ேவண்டும். பலிபீடத்தன் பரிசுத்தமான
இடத்தல் பானங்களின் காணிக்ைகைய
ஊற்ற ேவண்டும். இது கர்த்தருக்குத்
தரும் அன்பளிப்பாகும். ௮ மாைலயல்
சூரியன் அஸ்தமித்த ப றகு இன்ெனாரு
ஆட்டுக்குட்டிையப் பலிய ட ேவண்டும்.
காைலயல் ெசய்தது ேபாலேவ மாைலயலும்
ெசய்ய ேவண்டும். அேதாடு பானங்களின்
பலிையயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். இந்தப்
பலியானது ெநருப்பன் மூலம் ெசலுத்தப்பட
ேவண்டும். இதன் நறுமணம் கர்த்தருக்குப்
ப டிக்கும்.”

ஓய்வுநாள்பலிகள்
௯ “ஓய்வு நாளுக்கு, நீங்கள் ஒரு வயதான 2

ஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அைவ பழுதற்றதாக இருக்க ேவண்டும்.
அேதாடு தானியக் காணிக்ைகையயும்
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ெகாடுக்க ேவண்டும். ெமல்லிய மாவ ேல
பத்தல் இரண்டு பங்கைன ஒலிவ
எண்ெணயேல பைசந்து தரேவண்டும்.
பானங்களின் காணிக்ைகையயும்
தரேவண்டும். ௧௦ இது ஓய்வு நாளுக்குரிய
ச றப்பான பலியாகும். இது, வழக்கமான
தனப் பலிகேளாடு ேசர்த்து ெகாடுக்க
ேவண்டிய பலியாகும் பானங்களின்
காணிக்ைகயும்இேதாடு ேசரேவண்டும்.

மாதாந்தரகூட்டங்கள்
௧௧ “ஒவ்ெவாரு மாதத்தன் முதல்

நாளிலும் கர்த்தருக்கு வ ேசஷமான ஒரு
தகனபலி ெகாடுக்க ேவண்டும். இரண்டு
காைளகைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்,
ஒரு வயதுைடய ஏழு பழுதற்ற ஆட்டுக்
குட்டிகைளயும் பலி தரேவண்டும்.
௧௨ ஒவ்ெவாரு காைளேயாடும் தானியக்
காணிக்ைகயும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அது பத்தல் மூன்று பங்கான ெமல்லிய
மாைவ ஒலிவ எண்ெணயேல பைசந்து
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆட்டுக்கடாேவாடு
ெகாடுக்கப்படும் உணவுப் பலியல் பத்தல்
இரண்டு பங்கான ெமன்ைமயான மாைவ
ஒலிவ எண்ெணயுடன் பைசந்து ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௧௩ ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்
குட்டிேயாடும் தரப்படும் தானியப்பலியல்
பத்த ேல ஒரு பங்கான ெமன்ைமயான
மாைவ ஒலிவ எண்ெணயுடன் பைசந்து
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ெகாடுக்க ேவண்டும். இவற்ைற ெநருப்பல்
தகன பலிகயாகக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
இதன் நறுமணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
ப டித்தமானதாக இருக்கும். ௧௪ பானங்களின்
காணிக்ைகயானதுஒவ்ெவாரு காைளேயாடு
அைரப்படி த ராட்ைசரசமாக இருக்க
ேவண்டும். ெசம்மற ஆட்டுக்கடாேவாடு
ஒரு படியல் மூன்றல் ஒரு பங்கு த ராட்ைச
ரசத்ைதயும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்குட்டிேயாடும்
அைரப்படி த ராட்ைசரசமும் ெகாடுக்க
ேவண்டும். இைவ தகன பலியாக ஒவ்ெவாரு
மாதத்தன் முதல் நாளில் அளிக்க ேவண்டும்.
௧௫ வழக்கமாக நாள் ேதாறும் தரப்படும்
தகன பலிேயாடும், பானபலிேயாடும் ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப் பாவப்பரிகாரப்
பலியாகக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.

பஸ்கா
௧௬ “முதல் மாதத்தன் 14வது நாள்

கர்த்தருைடய பஸ்கா பண்டிைகயாகும்.
௧௭அம்மாதத்தன் 15வதுநாளில் புளிப்ப ல்லா
அப்பப் பண்டிைக துவங்குகறது. இது ஏழு
நாட்களுக்கு இருக்கும். இந்த நாட்களில்
புளிப்ப ல்லாத அப்பத்ைத மட்டும் சாப்ப ட
ேவண்டும். ௧௮ இதன் முதல் நாளில் ஒரு
ச றப்புக் கூட்டம் இருக்கும். அந்நாளில்
நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது.
௧௯ கர்த்தருக்கு தகனபலி தர ேவண்டும்.
அதல் 2 காைளகள், 1 ஆட்டுக்கடா, ஒரு
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வயதுைடய 7 ஆட்டுக்குட்டிகள் இருக்க
ேவண்டும். இவற்றல் எந்தக்குைறயும்
இருக்கக் கூடாது. ௨௦-௨௧ தானியக்
காணிக்ைகயாக ஒவ்ெவாரு காைளேயாடும்
பத்தல் மூன்று பங்கான ெமல்லிய மாவைன
எண்ெணேயாடு பைசந்து தரேவண்டும்.
ஆட்டுக் கடாேவாடு பத்தல் இரண்டு பங்கான
ெமல்லிய மாவைன எண்ெணேயாடு
பைசந்து தர ேவண்டும்; ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்
குட்டிேயாடும் பத்தல் ஒரு பங்கான ெமல்லிய
மாவைன எண்ெணேயாடு பைசந்து தர
ேவண்டும். ௨௨ அத்ேதாடு நீங்கள் ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அது உங்கைள சுத்தப்படுத்தும்
பாவப்பரிகாரப் பலியாகும். ௨௩ இதைன
நீங்கள்வழக்கமாகக் காைலயல் ெகாடுக்கும்
பலிேயாடு ேசர்த்துக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௨௪ “இதுேபாலேவ, ஏழு நாட்கள் ஒவ்ெவாரு

நாளிலும் இவற்ைற ெநருப்பல் தகன
பலியாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அதேனாடு
பானங்களின் காணிக்ைகயும் ேசரும்.
கர்த்தருக்கு இம்மணம் மிகவும் ப டிக்கும்.
இப்பலிகள் ஜனங்களுக்கு உணவாகும்.
நீங்கள் இதைன வழக்கமாக ஒவ்ெவாரு
நாளும் ெகாடுக்கும் பலிேயாடு ேசர்த்து
ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௨௫ “இதன் ஏழாவது நாள் இன்ெனாரு

ச றப்புக்கூட்டம்இருக்கும். அந்நாளில்நீங்கள்
எவ்வத ேவைலயும்ெசய்யக்கூடாது.
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வாரங்களின்வழா (ெபந்ெதேகாஸ்ேத)
௨௬ “முதல் கனிகைளச் ெசலுத்தும்

பண்டிைகயன் ேபாதும் (ெபந்ெதேகாஸ்ேத
என்னும் வாரங்களின் பண்டிைக) புதய
அறுவைடயன்ேபாது கர்த்தருக்கு தானியக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அப்ேபாதுஒருச றப்புக்கூட்டத்த ற்கும்நீங்கள்
ஏற்பாடு ெசய்யேவண்டும். அந்த நாளில்
நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது.
௨௭ நீங்கள் ஒரு தகன பலிையக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். இது ெநருப்பன் மூலம்
அளிக்கப்பட ேவண்டும். இந்த வாசைன
கர்த்தருக்கு மிகவும் ப டிக்கும். அப்ேபாது
நீங்கள் 2 காைளகைளயும், 1 ெசம்மற
ஆட்டுக்கடாைவயும், 7 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
பலிதர ேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள்ஓராண்டு
வயதுைடயதாய் பழுதற்றதாய் இருக்க
ேவண்டும். ௨௮ஒவ்ெவாரு காைளேயாடும் 24
கண்ணம் ெமல்லிய மாைவ எண்ெணயுடன்
பைசந்து தரேவண்டும்; ஒவ்ெவாரு
ெசம்மற ஆட்டுக் கடாேவாடும், 16
கண்ணம் ெமல்லியமாைவ எண்ெணயுடன்
பைசந்து தரேவண்டும். ௨௯ ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்குட்டிேயாடும், 8 கண்ணம் ெமல்லிய
மாைவ எண்ெணயுடன் பைசந்து தர
ேவண்டும். ௩௦ ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவ
உங்கைளச் சுத்தப்படுத்த பாவப்பரிகார
பலியாகத் தர ேவண்டும். ௩௧ நீங்கள்
இந்தப் பலிகைள வழக்கமாகத்தரும்
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தனப் பலிகேளாடு ேசர்த்துத் தர
ேவண்டும். மிருகங்களில் எவ்வத
குைறயும் இல்லாதவாறு எச்சரிக்ைகயாகக்
கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
பானங்களின் காணிக்ைககளிலும்
குைறயல்லாதவாறு பார்த்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.

௨௯
எக்காளங்களின்பண்டிைக
௧ “ஏழாவது மாதத்தன் முதல் நாளில் ஒரு

ச றப்பு கூட்டம் ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும்.
அந்த நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. அந்நாளில் எக்காளம்
ஊதேவண்டும். ௨அப்ேபாதுநீங்கள்தகனபலி
தரேவண்டும். இதன் மணம் கர்த்தருக்கு
மிகவும் ப ரியமாயருக்கும். நீங்கள் ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒரு
வயதுள்ள எவ்வத குைறயும் இல்லாத 7
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் பலி தரேவண்டும்.
௩ அேதாடு உணவுபலியும் தரேவண்டும்.
அதல் காைளேயாடு 24 கண்ணம்
ெமல்லிய மாைவ எண்ெணயுடன் பைசந்து
தரேவண்டும். ஆட்டுக்கடாேவாடு 16
கண்ணம் ெமல்லிய மாைவ எண்ெணயுடன்
பைசந்துதர ேவண்டும். ௪ஒவ்ெவாருஆட்டுக்
குட்டிேயாடும் 8 கண்ணம் ெமன்ைமயான
மாைவ எண்ெணயுடன் பைசந்து
தரேவண்டும். ௫ அேதாடு பாவப்ப ரிகாரப்
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பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும்
உங்கைளசுத்தப்படுத்த ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௬ இப்பலிகள் வழக்கமான மாதப்ப றப்பன்
நாளின் சர்வாங்க தகன பலிேயாடு
ேசரேவண்டும். அத்துடன் தானியக்
காணிக்ைகயும் தர ேவண்டும். இது
தனந்ேதாறும் அளிக்கப்படும் தகனபலி,
தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு ேசர்ந்தருக்க ேவண்டும்.
இப்பலிகள் வதகளின்படி அைமந்தருக்க
ேவண்டும். இப்பலிகள் ெநருப்பல் தகனம்
ெசய்யப்பட ேவண்டும். இந்த நறுமணம்
கர்த்தருக்குப் ப ரியமானது.

பாவப்பரிகார நாள்
௭ “ஏழாவது மாதத்தன் பத்தாவது நாளில்

ஒரு ச றப்புக் கூட்டம் இருக்கும். அந்த
நாளில் எந்த உைணைவயும் உண்ணக்
கூடாது. அன்று ேவறு ேவைலகள்
எைதயும் ெசய்யக் கூடாது. ௮ நீங்கள்
அன்ைறக்குத் தகனபலி தர ேவண்டும்.
அவற்றன் நறுமணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
ப ரியமாயருக்கும். நீங்கள் 1 காைளையயும்
1 ஆட்டுக் கடாைவயும், ஒரு வயதுைடய
7 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் தர ேவண்டும்.
இைவ பழுதற்றதாக இருக்கேவண்டும்.
௯ இத்துடன் உணவுப்பலி தரேவண்டும்.
காைளேயாடு 24 கண்ணம் ெமன்ைமயான
மாைவ ஒலிவ எண்ெணயுடன் பைசந்து
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தரேவண்டும். ஆட்டுக் கடேவாடு 16 கண்ணம்
ெமன்ைமயான மாைவ எண்ெணயுடன்
பைசந்து தரேவண்டும். ௧௦ ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்குட்டிேயாடும் 8 கண்ணம்
ெமன்ைமயான மாைவ எண்ெணயுடன்
பைசந்து தரேவண்டும். ௧௧ அத்துடன்
உங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்த பாவப்பரிகாரப்
பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் பலி
தரேவண்டும். இது வழக்கமான தனப் பலி,
தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு கூடுதலான ஒன்றாக
அைமயும்.

அைடக்கலகூடாரப் பண்டிைக
௧௨ “ஏழாவது மாதத்தன் பதைனந்தாவது

நாளில் ஒரு ச றப்புக் கூட்டம் இருக்கும். இது
அைடக்கல கூடாரப் பண்டிைக எனப்படும்.
அந்த நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. கர்த்தருக்காக அந்ேநரத்தல்
ஏழுநாட்கைளச றப்புவடுமுைறநாட்களாகக்
ெகாண்டாடேவண்டும். ௧௩ நீங்கள்
தகன பலிையயும் தரேவண்டும். அைவ
ெநருப்பல் தகனிக்கப்படேவண்டும்.
அந்த மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
ப ரியமாயருக்கும். நீங்கள் 13
காைளகைளயும் 2 ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்
14 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் தரேவண்டும்.
ஆட்டுக் குட்டிகள் ஒரு வயதுைடயதாக
இருப்பதுடன், எவ்வத குைறபாடும்
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இல்லாததாகவும் இருக்கேவண்டும்.
௧௪ இேதாடு உணவுப்பலியும் தரேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு காைளக்கும் 24 கண்ணம்
ெமல்லிய மாைவ எண்ெணயுடன் பைசந்து
தரேவண்டும். ஒவ்ெவாருஆட்டுக்கடாவுக்கும்
16 கண்ணம் ெமன்ைமயான மாைவ
எண்ெணயுடன் பைசந்து தரேவண்டும்.
௧௫ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்குட்டிக்கும் 8 கண்ணம்
ெமன்ைமயான மாைவ எண்ெணயுடன்
பைசந்துதரேவண்டும். ௧௬ஒருெவள்ளாட்டுக்
கடாைவயும் நீங்கள் இவற்ேறாடு தனிேய
தரேவண்டும். இைவ தனந்ேதாறும்
அளிக்கப்படும் தகனபலி, தானியக்
காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு ேசர்த்துத்தரேவண்டும்.
௧௭ “இந்த வடுமுைறயன் இரண்டாவது

நாளில் 12 காைளகைளயும், 2 ஆட்டுக்
கடாக்கைளயும், 14 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள் ஒரு
வயதுைடயதாகவும், எவ்வத குைறயும்
இல்லாததாகவும், இருக்கேவண்டும்.
௧௮ நீங்கள் இந்த மிருகங்களுக்கு ஏற்ற
சரியான தானியக் காணிக்ைகையயும்
தரேவண்டும். அேதாடு பானங்களின்
காணிக்ைகயும் காைளேயாடும்,
ஆட்டுக்கடாேவாடும், ஆட்டுக்குட்டிகேளாடும்
தரேவண்டும். ௧௯ பாவநவாரணப் பலியாக
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும் தரேவண்டும்.
இைவ தனந்ேதாறும் தரப்படும் தானியக்
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காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு ேசர்க்ைகயாக
இருக்கேவண்டும்.
௨௦ “இந்த வடுமுைறயன் மூன்றாவது

நாளில் நீங்கள் 11 காைளகைளயும்,
2 ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், 14
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் தரேவண்டும்.
ஆட்டுக்குட்டிகள் ஒரு வயதும்
எவ்வத குைறயும் இல்லாததாகவும்
இருக்கேவண்டும். ௨௧ நீங்கள் இந்தக்
காைள, கடா மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகேளாடு
சரியான அளவல் தானியக் காணிக்ைகயும்
பானங்களின் காணிக்ைகயும்
ெகாடுக்கேவண்டும். ௨௨ நீங்கள் பாவப்
பரிகாரப் பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்
கடாைவயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். இைவ
தனந்ேதாறும் ெகாடுக்கப்படும் தானியக்
காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு ேசரேவண்டும்.
௨௩ “இந்த வடுமுைறயன் நான்காவது

நாளில் நீங்கள் 10 காைளகைளயும், 2
ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும், 14 ஆட்டுக்
குட்டிகைளயும் தர ேவண்டும். குட்டிகள் ஒரு
வயதும், எவ்வதக்குைறயும் இல்லாததாகவும்
இருக்க ேவண்டும். ௨௪ இந்தக்
காைளகள், கடாக்கள், ஆட்டுக்குட்டிகள்
ஆகயவற்ேறாடு சரியான அளவல்
தானியக் காணிக்ைகயும், பானங்களின்
காணிக்ைகயும் ெகாடுக்கேவண்டும்.
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௨௫ பாவப்பரிகாரப் பலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் தரேவண்டும்.
இைவ தனந்ேதாறும் ெகாடுக்கப்படும்
தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகயுடன் கூடுதலான ஒன்றாகச்
ெசலுத்த ேவண்டும்.
௨௬ “இந்த வமுைறயன் ஐந்தாவது நாளில்

நீங்கள் 9 காைளகைளயும், 2 ஆட்டுக்
கடாக்கைளயும், 14 ஆட்டுகுட்டிகைளயும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆட்டுக் குட்டிகள்
ஒரு வயதும், எவ்வதக் குைறகளும்
இல்லாததாகவும் இருக்கேவண்டும்.
௨௭ நீங்கள் இவற்றுக்குச் சரியான
அளவல் தானியக் காணிக்ைகயும்,
பானங்களின் காணிக்ைகையயும்
காைளகேளாடும், ஆட்டுக்கடாக்கேளாடும்
ஆட்டுக் குட்டிகேளாடும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௨௮ நீங்கள் இவற்ேறாடு ஒரு ெவள்ளாட்டுக்
கடாைவயும் பாவப்பரிகாரப் பலியாகத்
தரேவண்டும். இைவதனந்ேதாறும்தரப்படும்
தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு கூடுதலான ஒன்றாக
அைமயும்.
௨௯ “இந்த வடுமுைறயன் ஆறாவது

நாளில் நீங்கள் 8 காைளகைளயும் 2 ஆட்டுக்
கடாக்கைளயும் 14 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள் ஒரு
வயதுைடயதாகவும், எவ்வதக் குைறயும்
இல்லாததாகவும் இருக்க ேவண்டும்.
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௩௦ நீங்கள் இவற்றுக்குச் சரியான
அளவல் தானியக் காணிக்ைகயும்
பானங்களின் காணிக்ைகையயும்
காைளகேளாடும், ஆட்டுக்கடாக்கேளாடும்,
ஆட்டுக் குட்டிகேளாடும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௩௧ நீங்கள் இவற்றல் ஒரு ெவள்ளாட்டுக்
கடாைவப் பாவப்பரிகாரப் பலியாக ெசலுத்த
ேவண்டும். இைவ தனந்ேதாறும் தரப்படும்
தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு கூடுதலாகச் ெசலுத்த
ேவண்டும்.
௩௨ “இந்த வடுமுைறயன் ஏழாவது

நாளில் நீங்கள் 7 காைளகைளயும் 2 ஆட்டுக்
கடாக்கைளயும் 14 ஆட்டுக் குட்டிகைளயும்
தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள் ஒரு
வயதுைடயதாகவும், குைற இல்லாததாகவும்
இருக்க ேவண்டும். ௩௩ நீங்கள்
இதற்கு ஏற்ற சரியான அளவுைடயதாக
தானியக் காணிக்ைகயும் பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் காைளகேளாடும்,
ஆட்டுக் கடாக்கேளாடும், ஆட்டுக்
குட்டிகேளாடும் தர ேவண்டும். ௩௪ நீங்கள்
ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவப் பாவப்பரிகாரப்
பலியாகக் ெகாடுக்கேவண்டும். இது
வழக்கமாகதனந்ேதாறும்தரப்படும்தானியக்
காணிக்ைகயும் மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகக்கும் ேசர்க்ைகயாகும்.
௩௫ “இந்த வடுமுைறயன் எட்டாவது

நாளில் ஒரு மிகச் ச றப்பான கூட்டம்
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நைடெபறும். அந்நாளில், நீங்கள் எவ்வத
ேவைலயும் ெசய்ய ேவண்டாம். ௩௬ நீங்கள்
ஒரு தகன பலி ெகாடுக்கேவண்டும். இைத
ெநருப்பல் தகனம் ெசய்யேவண்டும்.
அதன் மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
ப ரியமாயருக்கும். நீங்கள் 1 காைளையயும்,
1 ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும், 7 ஆட்டுக்
குட்டிகைளயும்தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள்
ஓராண்டு வயதும் எவ்வதக் குைறயும்
இல்லாததாயும் இருக்க ேவண்டும்
௩௭ இவற்றுக்கு ஏற்ற சரியான அளவல்
தானியக் காணிக்ைகையயும் பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் காைளகேளாடும்
ஆட்டுக் கடாக்கேளாடும் ஆட்டுக்
குட்டிகேளாடும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௩௮ நீங்கள் பாவப் பரிகாரப் பலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் தரேவண்டும்.
இைவ வழக்கமாகத் தனந்ேதாறும்
தரப்படும் தானியம் மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைககேளாடு கூடுதலான ஒன்றாக
அைமயும்.
௩௯ “ச றப்பான வடுமுைறகளில் நீங்கள்

தகனபலித் தரேவண்டும். அேதாடு தானியக்
காணிக்ைக, பானங்களின் காணிக்ைக,
மற்றும் சமாதானபலிகைளயும்தரேவண்டும்.
நீங்கள் இவற்ைறக் கர்த்தருக்கு
தரேவண்டும். இப்பலிகள் நீங்கள் ெகாடுக்க
வரும்பும் ச றப்பான அன்பளிப்புகளுக்குச்
ேசர்க்ைகயாக இருக்கும். இவற்ைற
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வேசஷ வாக்குறுதகைளச் ெசய்யும்ேபாதும்
ெகாடுக்கேவண்டும்” என்றார்.
௪௦ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச

கர்த்தர் ஆைனயட்ட அைனத்ைதயும்பற்ற
கூறனான்.

௩௦
வேசஷெபாருத்தைனகள்
௧ இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில் உள்ள

தைலவர்கைளப் பார்த்து ேமாேச ேபசனான்.
கர்த்தர் தனக்குச் ெசான்னஇக்கட்டைளகைள
எல்லாம் ேமாேச அவர்களிடம் ெசான்னான்.
அவன்,
௨ “ஒருவன் கர்த்தருக்கு ஏதாவது வ ேசஷ

ெபாருத்தைனெசய்யவரும்பனால்,அல்லது
கர்த்தருக்கு வ ேசஷமானவற்ைறக் ெகாடுக்க
வரும்பனால்,அவன்அவ்வாேறெசய்யட்டும்.
ஆனால் அவன் வாக்களித்தபடிக் ெகாடுக்க
ேவண்டும்!
௩ “ஓர் இளம் ெபண் தன் தகப்பன் வீட்டில்

இருக்கும்ேபாது சலவற்ைற ெகாடுப்பதாக
அவள்கர்த்தரிடம்ஒருவ ேசஷெபாருத்தைன
பண்ணியருக்கலாம். ௪ இைதப்பற்ற
அவளது தந்ைத ெதரிந்துெகாண்டு அந்த
வாக்ைக நைறேவற்ற ஒப்புண்டால் ப றகு
அவள் தன் ெபாருத்தைனைய நைறேவற்ற
ேவண்டும். ௫ஆனால்அவளதுேவண்டுதைல
அவளது தந்ைத அற ந்து அைதத் தடுத்தால்,
ப றகுஅவள்தன்வாக்கல்இருந்துவடுதைல
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ெபறுகறாள். அவள்தனதுெபாருத்தைனைய
நைறேவற்றத் ேதைவயல்ைல. அவளது
தந்ைத அவைளத் தடுத்துவ ட்டால் அவைள
கர்த்தர் மன்னித்துவடுவார்.
௬ “ஒரு ெபண் தான் கர்த்தருக்கு

சலவற்ைறக் ெகாடுப்பதாக வ ேசஷ
வாக்ைக கர்த்தரிடம் ெசய்த ப றகு
தருமணம் ஆகயருக்கலாம். ௭ அவளது
கணவன் அந்த ேவண்டுதைல அறந்து
அதற்கு ஒப்புண்டுவட்டால் அவள் அைத
நைறேவற்ற ேவண்டும். ௮ஆனால் அவளது
கணவன் அவளது ேவண்டுதைல அறந்து
மறுத்துவ ட்டால் ப றகு அவள் தன் வாக்ைக
நைறேவற்ற ேவண்டாம். அவளது கணவன்
அந்தவாக்ைகமுறத்துஅதைனநைறேவற்ற
முடியாதபடி ெசய்துவ ட்டதால் கர்த்தர்
அவைளமன்னித்துவடுவார்.
௯ “ஒரு வதைவ அல்லது வவாகரத்து

ெசய்துெகாண்ட ெபண் சறப்பான
ெபாருத்தைன ெசய்தருக்கலாம். அப்ேபாது
அவள்தனதுெபாருத்தைனைய நைறேவற்ற
ேவண்டும்.
௧௦ “ஒரு தருமணமானப் ெபண் கர்த்தருக்கு

ஒரு ெபாருத்தைன ெசய்தருக்கலாம்.
௧௧ இைதப்பற்ற அவளது கணவன்
அறந்து அைத அவன் அனுமதத்துவ ட்டால்
ப றகு அவள் தன் ெபாருத்தைனைய
நைறேவற்ற ேவண்டும். அவள் வாக்கன்படி
அைனத்ைதயும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
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௧௨ ஆனால் அவளது கணவன் அதைன
அறந்து மறுத்துவ ட்டால், அவள் தன்
வாக்ைக நைறேவற்ற ேதைவயல்ைல.
அவளது வாக்ைக அவளது கணவன்
முறத்துவ ட்டதால் அது ெபாருட்படுத்தக்
கூடியதாக இல்ைல. எனேவ கர்த்தர்
மன்னித்துவடுவார். ௧௩ ஒரு தருமணமான
ெபண் கர்த்தருக்குச் சலவற்ைறத் தருவதாக
வாக்களித்தருக்கலாம்; அல்லது அவள்
தன் ஆத்துமாைவத் தாழ்ைமப்படுத்தும்படி
ஆைணயட்டிருக்கலாம் அல்லது ேவறு
ஏதாவது வ ேசஷ வாக்குறுதகைளச்
ெசய்தருக்கலாம். அவற்ைற அவளது
கணவன்தடுக்கேவாஅல்லதுகாப்பாற்றேவா
ெசய்யலாம். ௧௪ எவ்வாறு ஒரு கணவன்
தன் மைனவயன் வாக்ைக நைறேவற்ற
உதவ முடியும்? அவன் அைதப் பற்ற
அற ந்தைத ஏற்றுக்ெகாண்டால் ேபாதும்.
அவன் மறுக்காத பட்சத்தல் அவள் அதைன
முழுைமயாகச் ெசய்துமுடித்துவ ட ேவண்டும்.
௧௫ ஆனால் அவளது கணவன் அவளது
வாக்ைக அற ந்தும் தடுத்துவ ட்டால்,
வாக்குறுதையஉைடத்தெபாறுப்புஅவைனச்
சார்ந்ததாகும்” என்றான்.
௧௬ இந்தக் கட்டைளகைளேய ேமாேசய டம்

கர்த்தர் கூறனார். இைவ, ஒருவனுக்கும்
அவன்மைனவக்கும்உரியகட்டைளகளாகும்.
இைவ, ஒரு தந்ைதக்கும் தந்ைத வீட்டில்
வாழும் இளம் ெபண்ணுக்கும் உரிய
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கட்டைளகளாகும்.

௩௧
மீதயானியர்களுடன் இஸ்ரேவலர்களின்

யுத்தம்
௧ ேமாேசய டம் கர்த்தர் ேபசனார்.

அவர், ௨ “மீதயானியர்கைளயும்
ேமற்ெகாள்ளும்படியாக நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு உதவுேவன். அதன் பறகு நீ
மரித்துப் ேபாவாய்” என்றார்.
௩ எனேவ ேமாேச ஜனங்கேளாடு

ேபசனான். அவன் “உங்கள் ஆண்களில்
வீரர்கைளத் ேதர்வு ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
கர்த்தர் அவர்கைள மீதயானியர்கைளயும்
ெவல்லும்படி ெசய்வார். ௪ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தல்
இருந்தும் 1,000 ஆண்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுங்கள். ௫ஆகெமாத்தம்இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களில் இருந்து 12,000 ேபர்
வீரர்களாவார்கள்” என்றான்.
௬ ேமாேச அவர்கைளப் ேபாருக்கு

அனுப்பனான். ஆசாரியனாகய
எெலயாசாரின் மகனான ப ேனகாைசயும்
அவர்கேளாடு அனுப்பனான். எெலயாசார்
பரிசுத்தமான ெபாருட்கேளாடு,
ெகாம்புகைளயும், எக்காளத்ைதயும் எடுத்து
ெசன்றான். ௭இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேய மீதயானியர்கேளாடு
ேபாரிட்டு அவர்கைளக் ெகான்றனர்.
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௮ மீதயானிய அரசர்களில் ஏவ , ேரக்ேகம்,
சூர், ஊர், ேரபா என்னும் ஐந்து ேபைரயும்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். அவர்கள் ேபேயாரின்
மகனான ப ேலயாைமயும் வாளால்
ெகான்றார்கள்.
௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீதயானிய

ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும்
ைகத களாகப் ப டித்தனர். அவர்களது
மந்ைதகைளயும் பசுக்கைளயும் மற்ற
யாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
௧௦ ப றகு அவர்களது நகரங்கைளயும்,
க ராமங்கைளயும் எரித்துவ ட்டனர்.
௧௧ அவர்கள் அைனத்து ஜனங்கைளயும்,
மிருகங்கைளயும்ைகப்பற்றனர். ௧௨தாங்கள்
ைகப்பற்றய அைனத்ைதயும் ேமாேசய டம்,
ஆசாரியனாகய எெலயாசார் மற்றும்
மற்ற ஜனங்களிடத்தலும் ெகாண்டு
வந்தனர். அங்ேக அவர்கள் கவர்ந்த
அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் முகாமுக்குள்
ெகாண்டு வந்தனர். ேமாவாபலுள்ள
ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கல் அவர்கள்
கூடாரம் அைமத்தருந்தனர். அந்த இடம்
ேயார்தாைனக் கடந்து க ழக்குப் பகுதயல்
எரிேகாவன் எத ரில் இருந்தது. ௧௩ ப றகு
ேமாேசயும், ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும்,
ஜனங்கள் தைலவர்களும் கூடாரத்ைதவ ட்டு
ெவளிேயவந்துவீரர்கைளச் சந்த த்தனர்.
௧௪ பைடத்தைலவர்களுக்கு எத ராக

ேமாேச ேகாபங்ெகாண்டான். அவன்
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ேபாரிலிருந்து தரும்ப வந்தருந்த
1,000 வீரர்களின் தைலவேராடும்
100 வீரர்களின் தைலவேராடும்
ேகாபங்ெகாண்டான். ௧௫ ேமாேச
அவர்களிடம், “ஏன் ெபண்கைள உய ேராடு
வ ட்டீர்கள். ௧௬ இப்ெபண்கேள ப ேலயாமின்
நாட்களில் ேபேயாரில் நடந்ததுேபால்
இஸ்ரேவல் ஆண்கள் கர்த்தைர வ ட்டு
வலகுவதற்கு காரணமாயருந்தவர்கள்.
கர்த்தருைடய ஜனங்களுக்கு மீண்டும்
அந்த ேநாய் ஏற்படும். ௧௭ இப்ேபாது
எல்லா மீதயானிய சறுவர்கைளயும்,
வாழ்க்ைகப்பட்ட மீதயானிய ெபண்கைளயும்,
ஒருவேனாடு பாலின உறவுெகாண்ட
ஒவ்ெவாரு மீதயானிய ெபண்ைணயும்
ெகான்றுவடுங்கள். ௧௮ எந்தெவாரு
மனிதேனாடும் பாலின உறவுெகாள்ளாத
இளம் ெபண்ைண மட்டும் வாழவடுங்கள்.
௧௯ ப றகு மற்றவர்கைளக் ெகான்ற
அைனவரும் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய
ஏழு நாட்கள் தங்க இருங்கள்.
உங்களில் எவேரனும் பணத்ைதத்
ெதாட்டிருந்தாலும் அவன் கூடாரத்த ற்கு
ெவளிேய இருக்கேவண்டும். மூன்றாவது
நாள், நீங்களும் உங்கள் ைகத களும்
சுத்தப்படுத்தப்பட ேவண்டும். இவற்ைற
மீண்டும் நீங்கள் ஏழாவது நாள் ெசய்ய
ேவண்டும். ௨௦ நீங்கள் உங்கள் ஆைடகைளத்
துைவக்க ேவண்டும். அேதாடு ேதால்,
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கம்பளி, மரம் ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்பட்டப்
ெபாருட்கைளயும் கழுவேவண்டும். நீங்கள்
சுத்தமாக ேவண்டும்” என்றார்.
௨௧ ப றகு ஆசாரியனாகய எெலயாசார்

வீரர்கேளாடு ேபசனான். அவன்,
“இவ்வதகள் எல்லாம் கர்த்தரால்
ேமாேசக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டைவ.
இவ்வதகள் ேபாரிலிருந்து தரும் பவரும்
வீரர்களுக்கு உரியைவ. ௨௨-௨௩ ஆனால்
ெநருப்பல் இடப்படும் ெபாருள்களுக்கு
உரிய வ த கள் ேவறு வதமானைவ. நீங்கள்
ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு,
தகரம் ேபான்றவற்ைற ெநருப்பல் இடலாம்.
ப றகு அவற்ைற தண்ணீரில் கழுவும்ேபாது
அைவ சுத்தமாகும். ெநருப்பல் இட முடியாத
ெபாருட்கைளதண்ணீரால்தான்சுத்தப்படுத்த
முடியும். ௨௪ ஏழாவது நாளில் உங்கள்
ஆைடகைளத் துைவக்க ேவண்டும். ப றகு
நீங்கள் சுத்தம்அைடவீர்கள். அதன் பன்னேர
நீங்கள்கூடாரத்த ற்குள்வரமுடியும்”என்றான்.
௨௫ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம்,

௨௬ “நீயும் ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும்
தைலவர் அைனவரும் ைகத கைளயும்,
மிருகங்கைளயும், ைகப்பற்ற வந்த
ெபாருட்கைளயும், எண்ணிக் கணக்க ட
ேவண்டும். ௨௭ ப றகு அவற்ைறப் ேபாருக்குச்
ெசன்று வந்த வீரர்களுக்கும், மற்ற
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் பங்க ட
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ேவண்டும். ௨௮ ேபாருக்குச் ெசன்று
வந்த வீரர்களிடமிருந்து ஒரு பகுதைய
எடு. அது கர்த்தருக்கு உரியது. 500-
ல் ஒன்று கர்த்தருைடய பங்காகும்.
இது ஜனங்கள், பசுக்கள், கழுைதகள்,
ஆடுகள் என அைனத்தற்கும் ெபாருந்தும்.
௨௯ அவர்களுைடய பாத ப்பங்கல் எடுத்து
ஆசாரியனாகயஎெலயாசாருக்குக்ெகாடுக்க
ேவண்டும். இதுகர்த்தருக்குஉரிய பங்காகும்.
௩௦ ப றகு ப ற ஜனங்களுைடய பங்கல் 50-
ல் ஒன்ைற எடு. இது ஜனங்கள், பசுக்கள்,
கழுைதகள், ஆடுகள் ஆகயவற்றுக்குப்
ெபாருந்தும். இப்பங்ைக ேவவயர்களுக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ஏெனன்றால்
ேலவயர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தக்
கூடாரத்த ற்குப்ெபாறுப்பாளிகள்” என்றார்.
௩௧ ேமாேசக்குக் கர்த்தர் ெகாடுத்த

கட்டைளயன்படி ேமாேசயும் எெலயாசாரும்
ெசய்தனர். ௩௨ வீரர்கள் 6,75,000
ஆடுகைளயும், ௩௩ 72,000 பசுக்கைளயும்
௩௪ 61,000 கழுைதகைளயும், ௩௫ 32,000
ெபண்கைளயும் ைகப்பற்றயருந்தனர்.
(இப்ெபண்கள் எந்த ஆேணாடும் இதுவைர
பாலின உறவு ெகாள்ளாதவர்கள்.)
௩௬ இவற்றல் ேபாருக்குச் ெசன்ற வீரர்கள்
3,37,500 ஆடுகைளப் ெபற்றார்கள்.
௩௭ அவர்கள் 675 ஆடுகைளக் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுத்தனர். ௩௮வீரர்கள் 36,000 பசுக்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு அவற்றல் 72 பசுக்கைளக்
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கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தனர். ௩௯ வீரர்கள்
30,500 கழுைதகைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
அவற்றல் 61 கழுைதகைள கர்த்தருக்குக்
ெகாடுத்தனர். ௪௦வீரர்கள் 16,000 ெபண்கைள
அைடந்தனர். அவர்களில் 32 ெபண்கைளக்
கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தனர். ௪௧ கர்த்தர்
அவனுக்கு ஆைணயட்டபடி கர்த்தருக்கு
உரிய இந்த அன்பளிப்புகைளெயல்லாம்
ஆசாரியனான எெலயாசாரிடம் ேமாேச
ெகாடுத்தான்.
௪௨ ப றகு ேமாேச வீரர்கள் ைகப்பற்றய

ைவகளில் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குரிய
பங்காகய பாத ப்பகுதைய எண்ணினான்.
ேபாருக்குச் ெசன்ற வீரர்களிடமிருந்து ேமாேச
ஜனங்களுக்காகப் ெபற்றுக்ெகாண்டதாவது.
௪௩ 3,37,500 ஆடுகள், ௪௪ 36,000 பசுக்கள்.
௪௫ 30,500 கழுைதகள், ௪௬ 16,000
ெபண்கைளயும் ெபற்றனர். ௪௭ இவற்றல்
50-ல் ஒன்ைறக் கர்த்தருக்காக ேமாேச
எடுத்துக்ெகாண்டான். இவற்றல்
ஜனங்களும் மிருகங்களும் அடங்கும்.
ப றகு அவன் அவற்ைற ேலவயர்களுக்குக்
ெகாடுத்தான், ஏெனன்றால் அவர்கள்
கர்த்தருைடய பரிசுத்தமான கூடாரத்ைதக்
கவனிப்பவர்கள். ேமாேச இதைனக்
கர்த்தருைடய கட்டைளப்படி ெசய்து
முடித்தான்.
௪௮ ப றகு பைடத்தைலவர்கள் (இவர்கள்

1,000 ேபருக்கு தைலவராகவும் 100
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ேபருக்கு தைலவராகவும் இருந்தனர்.)
ேமாேசய டம் வந்தனர். ௪௯ அவர்கள்
ேமாேசய டம், “நாங்கள் உங்களது
ேவைலக்காரர்கள். எங்கள் வீரர்கைள
எண்ணி கணக்க ட்டிருக்க ேறாம். அவர்களில்
யாைரயும் தவறவ டவல்ைல. ௫௦ நாங்கள்
ஒவ்ெவாரு வீரரிடமிருந்தும் கர்த்தருக்குரிய
அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்துள்ேளாம்.
நாங்கள் ெகாண்டு வந்தவற்றுள்,
தங்கத்தாலான வைளயங்கள், ைக
வைளயல்கள், ேமாத ரங்கள், காதணிகள்,
கழுத்தணிகள் ஆகயைவ அடங்கும்.
கர்த்தருக்கான இந்த அன்பளிப்புகள்
எங்கைளத்சுத்தப்படுத்தும்” என்றார்கள்.
௫௧ எனேவ ேமாேச ெபான்னாலான

அத்தைன அணிகலன்கைளயும்
எடுத்து ஆசாரியனான எெலயாசாரிடம்
ெகாடுத்தான். ௫௨ 1,000 ேபருக்கும், 100
ேபருக்கும் தைலவரானவர்கள் ெகாடுத்த
ெபான்னணிகள் 420 பவுண்டு இருந்தது.
௫௩ வீரர்கள் தங்கள் பங்காகக் கைடத்த
ெபாருட்கைள ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
௫௪ ேமாேசயும், ஆசாரியனான எெலயாசாரும்
1,000 ஆண்களுக்கும் 100 ஆண்களுக்கும்
உரிய தைலவர்களிடமிருந்து ெபான்ைனப்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். ப றகு அவர்கள்
அவற்ைறஆசரிப்புக்கூடாரத்தல்ைவத்தனர்.
இது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நைனவு
அைடயாளமாகைவக்கப்பட்டது.
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௩௨
ேயார்தான் நத க்குக் கீழ்ப்பகுதயலுள்ள

ேகாத்த ரங்கள்
௧ ரூபன் மற்றும் காத்தன் ேகாத்த ரத்தனர்

ஏராளமான பசுக்கைளப் ெபற்றருந்தனர்.
அந்த ஜனங்கள் யாேசர் மற்றும் கீேலயாத்
நாட்ைடப்பார்த்ததும்அைவஆடுமாடுகளுக்கு
ஏற்றஇடம் என்றுஎண்ணினார்கள். ௨எனேவ
காத் மற்றும் ரூபனின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
ஜனங்கள் ேமாேசய டம் வந்தனர். அவர்கள்
ேமாேச, ஆசாரியரான எெலயாசார் மற்றும்
தைலவர்கேளாடுேபசனார்கள். ௩-௪அவர்கள்,
“உங்கள் ேவைலக்காரர்களாகய
எங்களிடம் ஏராளமான ஆடுமாடுகைள
ைவத்தருக்க ேறாம். கர்த்தரால்
ெகாடுக்கப்பட்ட இந்த பூமியானது கால்
நைடகளுக்கு ஏற்ற நல்ல இடமாக உள்ளது.
இந்த நாடானது அதேராத், தீேபான், யாேசர்,
ந ம்ரா, எஸ்ேபான், எேலயாெல, ேசபாம்,
ேநேபா, ெபேயான் எனும் நகரங்கைளக்
ெகாண்டது. ௫ உங்கள் கண்களில்
எங்களுக்குத் தயவு கைடத்தால் அவற்ைற
நீங்கள் எங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்
என்று வரும்புக ேறாம். எங்கைள ேயார்தான்
நதயன் அக்கைரக்கு அைழத்துச் ெசல்ல
ேவண்டாம்” என்றார்கள்.
௬ ரூபன் மற்றும் காத்தன்

ேகாத்த ரங்களுடன் ேமாேச ேபச , “உங்கள்
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சேகாதரர்கள் ேபாருக்குப் ேபாகும்ேபாது
நீங்கள் மட்டும் இங்ேக இருப்பீர்கேளா?
௭ நீங்கள் எதற்காக இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
அைதரியப்படுத்துகறீர்கள்? அவர்கள்
நதையக் கடந்து ெசன்று கர்த்தர்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த நாட்ைடப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள ஏன் தைடயாக
இருக்க றீர்கள்? ௮ உங்கள் தந்ைதமார்களும்
இைதேய முன்பு என்னிடம் ெசய்தார்கள்.
அவர்கைள காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து
அனுப்பனேபாது இது நடந்தது. ௯ அவர்கள்
எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கு வைர ெசன்று
அந்நாட்ைடப் பார்த்தார்கள். பன்
அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
அைதரியப்படுத்தனார்கள். கர்த்தர்
ெகாடுத்த நாட்டுக்குப் ேபாகாதபடிக்கு
அவர்கள் ெசய்துவ ட்டனர். ௧௦ கர்த்தர்
அந்த ஜனங்கள் மீது மிகுந்த
ேகாபம் ெகாண்டார். கர்த்தர் இந்த
ஆைணைய இட்டார்: ௧௧ ‘எக ப்தலிருந்து
வந்தவர்களில் 20 வயதும் அதற்கு ேமலும்
உள்ளவர்களில் எவரும் அந்த நாட்ைட
காண்பதற்கு அனுமதக்கப்படுவதல்ைல.
நான் ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும்
யாக்ேகாபுக்கும்இந்தநாட்ைடக்ெகாடுப்ேபன்
என்று வாக்குறுத ெகாடுத்ேதன். ஆனால்
அவர்கள் என்ைன உண்ைமயாக
பன்பற்றவல்ைல. எனேவ இந்த
நாட்ைட அவர்கள் ெபறுவதல்ைல.
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௧௨ ேகேனசயனான எப்புன்ேனயன்
மகனான காேலபும் நூனின் மகனான
ேயாசுவாவும் கர்த்தைர உண்ைமயாகேவ
பன்பற்றயபடியால் அந்நாட்ைடப்
ெபாறுவார்கள்!’
௧௩ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எத ராக

கர்த்தர் ெபருங்ேகாபம் ெகாண்டிருந்தார்.
எனேவ கர்த்தர் அவர்கைள 40 ஆண்டுகள்
பாைலவனத்தல் இருக்கும்படி ெசய்தார்.
கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தவர்கள்
எல்ேலாரும் மரிக்கும் வைரக்கும்
அவர்கைள பாைலவனத்த ேலேய இருக்கச்
ெசய்தார். ௧௪ இப்ேபாது நீங்களும்
உங்கள் தந்ைதமார்கள் ெசய்தது ேபாலேவ
ெசய்க றீர்கள். பாவ களாகய நீங்கள், ேமலும்
கர்த்தர் தமது ஜனங்களுக்கு வேராதமாக
இன்னும் ேகாபங்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று
நீங்கள் வரும்புக றீர்களா? ௧௫ நீங்கள்
கர்த்தைரப் பன்பற்றாமல் வலக ப்ேபானால்
அவர் உங்கைள மீண்டும் பாைலவனத்தல்
இருக்கச் ெசய்வார். ப றகு நீங்கள்அைனத்து
ஜனங்கைளயும் அழித்து வடுவீர்கள்!” என்று
கூறனான்.
௧௬ ஆனால் ரூபன் மற்றும் காத்

ேகாத்த ரங்களிலுள்ள ஜனங்கள்
ேமாேசய டம், “நாங்கள் எங்கள்
பள்ைளகளுக்காக நகரங்கைளயும், எங்கள்
மிருகங்களுக்குத் ெதாழுவங்கைளயும்
உருவாக்குேவாம். ௧௭ ப றகு இந்நாட்டிலுள்ள
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ஜனங்களிடமிருந்து எங்கள் பள்ைளகள்
பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். ஆனால்,
மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நாங்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு வந்து உதவ ெசய்ேவாம்.
அவர்களின் நாட்டுக்கு அவர்கைளக்
ெகாண்டு வருேவாம். ௧௮ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் இந்நாட்டில்
தங்களின் பங்ைகப் ெபறும் வைர,
நாங்கள் வீட்டிற்குத் தரும்பவரமாட்ேடாம்!
௧௯ ேயார்தான் ஆற்றுக்கு ேமற்ேக உள்ள
அந்த நாட்ைடயும் நாங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ள
மாட்ேடாம்! ேயார்தான் ஆற்றுக்குக் க ழக்ேக
உள்ள நாடுகள் தான் எங்கள் பங்குக்கு
உரியைவ” என்றனர்.
௨௦ எனேவ ேமாேச அவர்களிடம்,

“நீங்கள் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்தால்,
இந்த நாடு உங்களுக்கு உரியதாகும்.
ஆனால் உங்கள் வீரர்கள் கர்த்தருக்கு
முன் ேபாருக்குச் ெசல்லேவண்டும்.
௨௧ உங்கள் வீரர்கள் ேயார்தாைனக் கடந்து
ெசன்று அங்ேகயுள்ள எத ரிகேளாடு
ேபாரிட ேவண்டும். ௨௨ எல்ேலாரும்
தங்கள் நாட்ைடப்ெபற கர்த்தர் உதவய
ப றகு நீங்கள் வீட்டிற்குத் தரும்பலாம்.
அப்ேபாது கர்த்தரும் இஸ்ரேவலரும்
உங்கைளக் குற்றவாளிகளாகக் கருதாமல்
நீங்களும் இந்த நாட்ைடப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
உதவுவார். ௨௩ ஆனால், நீங்கள்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்யாவ ட்டால்,
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கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவ கள்
ஆவீர்கள். உங்கள் பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள் என்பைதயும்
உறுதயாகத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்.
௨௪உங்கள் பள்ைளகளுக்கு நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்குத் ெதாழுவங்கைளயும்
அைமயுங்கள். ஆனால் நீங்கள்
வாக்களித்தபடி ெசய்து முடிக்க ேவண்டும்”
என்றான்.
௨௫ ப றகு காத் மற்றும் ரூபனின்

ேகாத்த ரங்களில் உள்ள ஜனங்கள்
ேமாேசய டம், “நாங்கள் உம்முைடய
ேவைலக்காரர்கள், நீர் எங்கள் எஜமானர்.
எனேவ நீர் ெசான்னபடிேய நாங்கள்
ெசய்ேவாம். ௨௬ எங்கள் மைனவயரும்,
குழந்ைதகளும் அைனத்து மிருகங்களும்
கீேலயாத்தன் நகரங்களில் தங்க
இருப்பார்கள். ௨௭ ஆனால் உம்
அடியார்களாகய நாங்கள் ேயார்தான்
ஆற்ைறக் கடப்ேபாம். எங்கள் எஜமானர்
ெசன்னபடி நாங்கள் ஆயுதபாணிகளாகக்
கர்த்தருக்கு முன்னால் ெசல்லுேவாம்”
என்றனர்.
௨௮ எனேவ ேமாேச, ஆசாரியனாகய

எெலயாசார், நூனின் மகனாகய ேயாசுவா
மற்றும் இஸ்ேரேவலின் அைனத்து
ேகாத்த ரங்களிலும் உள்ள தைலவர்கள்
அைனவரும் அவர்களின் வாக்குறுதையக்
ேகட்டனர். ௨௯ ப றகு ேமாேச அவர்களிடம்,
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“காத் மற்றும் ரூபனின் ேகாத்த ரங்களில்
உள்ளஜனங்கள்ேயார்தான்ஆற்ைறக்கடந்து
ெசல்வார்கள். கர்த்தரின்முன்னால்ேபாருக்கு
ஆயுதபாணிகளாகஅணிவகுத்துநற்பார்கள்.
உங்கள் நாட்ைட ைகப்பற்றுவதற்கு
அவர்கள் உதவுவார்கள். பன்பு நீங்கள்
கீேலயாத் பகுதைய அவர்களது நாட்டின்
சுதந்த ரமாகும்படிெகாடுப்பீர்கள். ௩௦கானான்
ேதசத்ைத நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்வதற்கு
அவர்கள் உதவ ெசய்வதாக வாக்குறுத
ெகாடுத்தருக்கன்றனர்” என்றான்.
௩௧ காத் மற்றும் ரூபனின் ஜனங்கள்

பதலாக, “கர்த்தர் ஆைணயட்டபடிேய
நாங்கள் ெசய்வதாக வாக்களித்துள்ேளாம்.
௩௨ நாங்கள் ேயார்தான் நதையக் கடந்து
ெசல்ேவாம். நாங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக
ஆயுதம் தரித்தவர்களாகக் கானான்
நாட்டிற்குச் ெசல்ேவாம். ேயார்தான்
ஆற்றுக்குக்க ழக்ேகஉள்ளநாடுகேளஎங்கள்
பங்குக்குஉரிய நாடுகளாகும்” என்றனர்.
௩௩ எனேவ ேமாேச, காத்தன்

ஜனங்களுக்கும் ரூபனின் ஜனங்களுக்கும்
மனாேசயன் ஜனங்களில் பாத ப்ேபருக்கும்
அந்த பகுதையக் ெகாடுத்தான். (மனாேச
ேயாேசப்பன் மகன்.) இந்த பூமியானது
எேமாரிருைடய அரசனாகய சீேகானின்
பட்டணத்ைதயும் பாசானுைடய அரசனாகய
ஓகன் பட்டணத்ைதயும் அவற்ைறச் ேசர்ந்த
பூமிையயும் ெகாண்டது. அந்த பூமியானது
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அவற்றன் எல்ைலையச் சுற்றலுமுள்ள
நகரங்கைளயும்ெகாண்டது.
௩௪பன்புகாத்ஜனங்கள்தீேபான்,அதேராத்,

ஆேராேவர், ௩௫ஆத்ேராத், ேசாபான், யாேசர்,
ெயாக ேபயா, ௩௬ ெபத்ந ம்ரா, ெபத்தாரன்
எனும் நகரங்கைளயும் அவற்றன் பலமான
சுவர்கைளயும், களஞ்சயங்கைளயும்,
ெதாழுவங்கைளயும்கட்டினார்கள்.
௩௭ ரூபன் ஜனங்கேளா, எஸ்ேபான்,

எெலயாெல, கீரியத்தாயீம், ௩௮ ேநேபா,
பாகால் ெமேயான், சீப்மா என்னும்
நகரங்கைளக் கட்டினார்கள். அவர்கள்
ேநேபா, பாகல் ெமேயான் எனும் ெபயர்கைள
மாற்றண்டனர்.
௩௯ மாகீரின் ஜனங்கள் கீேலயாத்த ற்கு

ேபானார்கள். (மாகீர் மனாேசயன்
மகன்.) அவர்கள் அந்நகரத்ைதத்
ேதாற்கடித்துஅங்குவாழ்ந்த எேமாரியர்கைள
வ ரட்டியடித்தனர். ௪௦ எனேவ ேமாேச,
மனாேசயன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த மாகீர்
ஜனங்களுக்கு கீேலயாத்ைதக் ெகாடுத்தான்.
எனேவ அந்தக் குடும்பம் அங்ேக தங்கற்று.
௪௧ மனேசயன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த
யாவீர் அங்குள்ள சறு நகரங்கைளத்
ேதாற்கடித்தான். பன்அந்நகரங்கைளயாவீர்
நகரங்கள் என்று அைழத்தான். ௪௨ ேநாபாக்,
ேகனாத்ைதயும் அதன் அருகலுள்ள
நகரத்ைதயும் ேதாற்கடித்தான். ப றகு அந்த
இடத்ைதத்தன்ெபயரால்அைழத்தான்.
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௩௩
எக ப்தலிருந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்

பயணம்
௧ ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல்

ஜனங்கைளக் குழுக் குழுவாக எக ப்ைத
வ ட்டு அைழத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள்
கீழ்க்கண்ட இடங்களின் வழியாகப் பயணம்
ெசய்தனர். ௨ ேமாேச தாம் பயணம் ெசய்த
இடங்கைளப்பற்ற எழுதனான். கர்த்தருைடய
வருப்பப்படிேயேமாேசஎழுதனான். அவர்கள்
எக ப்ைதவ ட்டுபயணம்ெசய்தஇடங்கள்பன்
வருவனவாகும்:

௩ முதல் மாதத்தன் 15வது நாளில்
அவர்கள் ராமேசைச வ ட்டனர். அன்று
காைல பஸ்காவுக்குப் ப றகு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எக ப்ைத வ ட்டு ெவற்ற
முழக்கங்கேளாடு ெவளிேயறனார்கள்.
அவர்கைள எக ப்து ஜனங்கள் அைனவரும்
பார்த்தனர். ௪ கர்த்தர் ெகான்ற தங்கள்
பள்ைளகைளெயல்லாம் எக ப்தயர்
அடக்கம் ெசய்தார்கள். அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டவர்கெளல்லாம் முதலாவது
பறந்த பள்ைளகள். அவர்களது
ேதவர்களின்மீதும்கர்த்தர் தீர்ப்பளித்தார்.
௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ராமேசைச

வ ட்டு சுக்ேகாத்த ற்குப் பயணம்
ெசய்தனர். ௬ சுக்ேகாத்தலிருந்து அவர்கள்
ஏத்தாமிற்குச் ெசன்றனர். ஜனங்கள்
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பாைலவனத்தன்ஓரத்தல்தம்முகாம்கைள
ஏற்பாடு ெசய்துெகாண்டனர். ௭ அவர்கள்
ஏத்தாைம வ ட்டு ஈேராத்துக்குச் ெசன்றனர்.
அது பாகால் ெசேபானுக்கு அருகல்
இருந்தது. அவர்கள்மிக்ேதாலுக்குஅருகல்
தம்முகாைமஅைமத்தனர்.
௮ ஜனங்கள் ஈேராத்ைதவ ட்டு கடல்

நடுேவ நடந்து பாைலவனத்ைத ேநாக்க ச்
ெசன்றனர். பன் அவர்கள் மூன்று நாள்
பயணம் ெசய்து மாராவ ேல தம் முகாைம
அைமத்தனர்.
௯ஜனங்கள் மாராைவ வ ட்டு ஏலிமிற்குச்

ெசன்று அங்ேக கூடாரமிட்டனர். அங்ேக
12 நீருற்றுகளும், 70 ேபரீச்சம் மரங்களும்
இருந்தன.
௧௦ பன் ஏலிமிலிருந்து வலக

ெசங்கடலுக்குஅருேகமுகாமிட்டனர்.
௧௧ பன் ெசங்கடைலவ ட்டு சீன்

பாைலவனத்தல்முகாமிட்டனர்.
௧௨ பன் சீன் பாைலவனத்ைத வ ட்டு

ெதாப்காவல்முகாமிட்டனர்.
௧௩ பன் ெதாப்காைவ வ ட்டு ஆலூசேல

முகாமிட்டனர்.
௧௪ பன் ஆலூைசவ ட்டு ெரவ தீமிேல

முகாமிட்டனர். அந்த இடத்தல் ஜனங்கள்
குடிப்பதற்குதண்ணீர்இல்லாதருந்தது.
௧௫ பன் ெரவ தீைம வ ட்டு சீனாய்

பாைலவனத்தல்முகாமிட்டனர்.
௧௬ பன் சீனாைய வ ட்டு க ப்ேராத்
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அத்தாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௧௭ பன் க ப்ேராத் அத்தாைவ வ ட்டு

ஆஸ்ேராத்த ேலமுகாமிட்டனர்.
௧௮பன்ஆஸ்ேராத்ைதவ ட்டு ரித்மாவ ேல

முகாமிட்டனர்.
௧௯ பன் ரித்மாைவ வ ட்டு ரிம்ேமான்

ேபேரச ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௦ பன் ரிம்ேமான்ேபேரைச வ ட்டு

லிப்னாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௧ பன் லிப்னாைவ வ ட்டு ரீசாவ ேல

முகாமிட்டனர்.
௨௨ பன் ரீசாைவ வ ட்டு ேகலத்தாவ ேல

முகாமிட்டனர்.
௨௩ பன் ேகலத்தாைவ வ ட்டு சாப்ேபர்

மைலயல்முகாமிட்டனர்.
௨௪ பன் சாப்ேபர் மைலைய வ ட்டு

ஆரதாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௫ பன் ஆரதாைவ வ ட்டு

மக்ெகேலாத்த ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௬ பன் மக்ெகேலாத்தாைவ வ ட்டு

தாகாத்த ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௭ பன் தாகாத்ைத வ ட்டு தாராக ேல

முகாமிட்டனர்.
௨௮ பன் தாராகைய வ ட்டு மித்காவ ேல

முகாமிட்டனர்.
௨௯ பன் மித்காைவ வ ட்டு

அஸ்ேமானாவல்முகாமிட்டனர்.
௩௦ பன் அஸ்ேமானாைவ வ ட்டு

ேமாெசேராத்த ேலமுகாமிட்டனர்.
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௩௧ பன் ேமாெசேராத்ைத வ ட்டு
ெபேனயாக்கானிேலமுகாமிட்டனர்.
௩௨ பன் ெபெனயாக்காைன வட்டு

க த்காத் மைலய ேலமுகாமிட்டனர்.
௩௩ பன் க த்காத் மைலைய வ ட்டு

ேயாத்பாத்தாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௩௪ பன் ேயாத்பாத்தாைவ வ ட்டு

எப்ேரானாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௩௫ பன் எப்ேரானாைவ வ ட்டு எச ேயான்

ேகேபரிேலமுகாமிட்டனர்.
௩௬ பன் எச ேயான் ேகேபரிைல

வ ட்டு காேதசாக ய சீன் என்னும்
பாைலவனத்த ேலேயமுகாமிட்டனர்.
௩௭பன்காேதசாக யசீன்பாைலவனத்ைத

வ ட்டுஓர்என்னும்மைலயல்முகாமிட்டனர்.
இது ஏேதாம் ேதசத்தன் எல்ைலயல்
உள்ளது. ௩௮ ஆசாரியனாகய
ஆேரான் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து, ஓர்
என்னும் மைல மீது ஏறனான். பன்
அங்ேகேய மரணமைடந்தான். அவன்
ஐந்தாவது மாதத்தல் முதல் நாளன்று
மரித்துப்ேபானான். அது இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எக ப்ைதவ ட்டு வந்த 40வது
ஆண்டு. ௩௯ அப்ேபாது ஆேரானுக்கு 123
வயது.
௪௦ கானான் நாட்டில் ெநேகவ் என்ற

பாைலவனத்தல்ஆராத்என்றநகரம்ஒன்று
இருந்தது. கானானிய அரசன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் வருவைதப் பற்ற அற ந்தான்.
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௪௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓர் மைலைய
வ ட்டு சல்ேமானாவல்முகாமிட்டனர்.
௪௨ பன் சல்ேமானாைவ வ ட்டு

பூேனானில்முகாமிட்டனர்.
௪௩ பன் பூேனாைன வட்டு ஓேபாத்தல்

முகாமிட்டனர்.
௪௪ பன் ஓேபாத்ைத வ ட்டு அபாரீமின்

ேமடுகளில்முகாமிட்டனர். இதுேமாவாபன்
எல்ைலயல்இருந்தது.
௪௫ பன் அபாரீமிைன வ ட்டு தீேபான்

காத்த ேலமுகாமிட்டனர்.
௪௬ பன் தீேபான்காத்ைத வ ட்டு

அல்ேமான் த ப்லத்தாய மிேல
முகாமிட்டனர்.
௪௭ பன் அல்ேமான் த ப்லாத்தாயைம

வ ட்டு ேநேபாவுக்கு அருகலுள்ள அபாரீம்
மைலகளில்முகாமிட்டனர்.
௪௮ பன் அபாரீம் மைலகைள,

வ ட்டு ேமாவாப ேல உள்ள ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கல் முகாமிட்டனர். இது
ேயார்தான் நதையக்கடந்து எரிேகாவன்
அருக ேல உள்ளது. ௪௯ பன் ேயார்தாைனச்
சார்ந்த ேமாவாபன் சமெவளிகளில்
முகாமிட்டனர். அவர்களது பாைளயம்
ெபத்ெயச ேமாத்ைதத் ெதாடங்க ஆேபல்
ச த்தீம்வைரஇருந்தது.

௫௦ அந்த இடத்தல் ேமாேசேயாடு
கர்த்தர் ேபசனார். அவர், ௫௧ “இஸ்ரேவல்
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ஜனங்களிடம் இவற்ைற கூறு: நீங்கள்
ேயார்தான் நதைய கடந்து கானான்
நாட்டிற்குள் நுைழவீர்கள். ௫௨ நீங்கள்
அங்ேக காணும் ஜனங்களிடமிருந்து
அந்நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள்.
அவர்களின் ெசதுக்கப்பட்ட சைலகைளயும்,
வக்ரகங்கைளயும் அழித்துவடுவீர்கள்.
அவர்களின் ேமைடகைளயும் நீங்கள் அழிக்க
ேவண்டும். ௫௩ நீங்கள் அந்நாட்ைடக்
ைகப்பற்ற அங்ேகேய குடியருப்பீர்கள்.
ஏெனன்றால்நான்இந்தநாட்ைடஉங்களுக்கு
ெகாடுத்தருக்க ேறன். இது உங்கள்
குடும்பத்தாருக்கு உரியது. ௫௪ உங்கள்
குடும்பத்தலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும்
இந்நாட்டின் பங்ைகப் ெபறுவார்கள்.
எந்தக் குடும்பத்தனர் எந்தப் பகுதையப்
ெபறுவது என்பைதச் சீட்டுக் குலுக்கல் மூலம்
அற ந்துெகாள்வீர்கள். ெபரிய குடும்பத்தனர்
ெபரும் பகுதையப் ெபறுவார்கள். ச றய
குடும்பத்தனர் ச றயப் பகுதையப்
ெபறுவார்கள். எந்தக் குடும்பம் நாட்டின்
எந்தப் பகுதையப் ெபறும் என்பைத சீட்டுக்
குலுக்கல் மூலம் தீர்மானிக்க ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும் இந்த ேதசத்தன்
பங்ைகச்சுதந்தரிக்கும்.

௫௫ “நீங்கள் அந்த அந்நய ஜனங்கைள
இந்நாட்ைட வ ட்டுத் துரத்த ேவண்டும்.
அவர்கைள இந்நாட்டிேல தங்கவ ட்டால்
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ப றகு அவர்கள் உங்களுக்கு மிகுந்த
ெதாந்தரவுகைள ெகாண்டுவருவார்கள்.
அவர்கள் உங்கள் கண்களில்
முள்ளாகவும், வலாக்களில் கூராகவும்
இருப்பார்கள். அவர்கள் உங்களுக்குப் பல
ப ரச்சைனகைளக் ெகாண்டுவருவார்கள்.
௫௬ நான் அப்ேபாது அவர்களுக்குச் ெசய்ய
த ட்டமிட்டைதஉங்களுக்குச்ெசய்ேவன்என்று
ெசால்” என்றார்.

௩௪
கானான்நாட்டின்எல்ைலகள்
௧ ேமாேசய டம் கர்த்தர் ேபசனார்.

அவர், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் இந்த
கட்டைளகைளக் கூறு: நீங்கள் கானான்
நாட்டிற்குேபாய்க் ெகாண்டு இருக்கறீர்கள்.
நீங்கள் கானான் நாடு முழுவைதயும்
ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள். ௩ ெதற்குப் பக்கம்
ஏேதாம் அருகலுள்ள சீன் பாைலவனத்தன்
ஒரு பகுதையப் ெபறுவீர்கள். உங்களது
ெதற்கு எல்ைலயானது கழக்ேக இருக்க ற
சவகடலின் கைடசயல் ெதாடங்கும். ௪ இது
ஸ்கார்ப்ப யன் கணவாயன் ெதற்காகக்
கடந்து ெசல்லும். சீன் பாைலவனத்தன்
வழியாக, காேதஸ்பர்ேனவுக்கும்
ப றகு ஆத்சார் ஆதாருக்கும், பன்
அங்கருந்து அஸ்ேமானாவுக்கும் ெசல்லும்.
௫அஸ்ேமானிலிருந்துஎல்ைலயானதுஎக ப்து
நதயல் ேபாய், ப றகு அது மத்தயத்தைரக்
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கடலில் ேபாய் முடியும். ௬ மத்தயத்தைரக்
கடல் உங்களது ேமற்கு எல்ைலயாக
இருக்கும். ௭உங்கள் வடக்கு எல்ைலயானது
மத்தயத்தைரக் கடலில் ெதாடங்க ,
ெலபனானில்உள்ளஓர்மைலக்குச்ெசல்லும்.
௮ஓர் என்னும் மைலயலிருந்து, இது ெலேபா
ஆமாத்த ற்குப் ேபாகும். ப றகு ேசதாத்த ற்குப்
ேபாகும். ௯ பன்னர் அவ்ெவல்ைலயானது,
ச ப்ேரானுக்குப் ேபாய் ஆத்சார் ஏனானிேல
முடியும். அதுதான் உங்கள் வடக்கு
எல்ைலயாகும். ௧௦ உங்கள் கழக்கு
எல்ைலயானது ஏனானிேல ெதாடங்க , அது
ேசப்பாமுக்குப் ேபாகும், ௧௧ ேசப்பாமிலிருந்து
ஆயனுக்குக் க ழக்கலுள்ள ரிப்லாவற்குப்
ேபாகும். எல்ைலயானது ெதாடர்ந்து
கலிேலயா ஏரிக்குத் ெதாடரும். ௧௨ ப றகு
அந்த எல்ைலயானது ேயார்தான் நதவைரத்
ெதாடரும். அதுமரணக்கடலில்ேபாய்முடியும்.
இைவ தான் உங்கள் நாட்ைடச் சுற்றயுள்ள
எல்ைலகள்ஆகும்” என்றார்.
௧௩ எனேவ, ேமாேச இந்த கட்டைளகைள

இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ெகாடுத்தான்.
“அதுதான் நீங்கள் ெபறப்ேபாக ற நாடு.
இதைனச் சீட்டுக்குலுக்கல் மூலமாக 9
ேகாத்த ரங்களுக்கும் மனாேசயன் பாத
குடும்பத்த ற்கும் பங்க ட்டுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௧௪ ரூபன் மற்றும் காத்தன்
ேகாத்த ரத்தனரும் மனாேசயன் பாத க்
குடும்பத்தனரும் ஏற்ெகனேவ தங்கள்



எண்ணாகமம்௩௪:௧௫ ccxvii எண்ணாகமம்௩௪:௨௫

நாட்ைடப் ெபற்றுள்ளனர். ௧௫ அந்த
இரண்டைரக் ேகாத்த ரத்தனரும்எரிேகாவன்
அருகல் ேயார்தானுக்குக் க ழக்ேக உள்ள
நாடுகைளப்ெபற்றுள்ளனர்” என்றான்.
௧௬ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசேயாடு ேபசனார்.

௧௭ அவர், “நாட்ைடப் பங்கு ைவக்க
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும், நூனின்
மகனான ேயாசுவாவும், ௧௮ ேகாத்த ரங்களின்
தைலவர்களும் உங்களுக்கு உதவுவார்கள்.
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும் ஒரு தைலவர்
இருப்பார். அவர்கள்நாட்ைடப்பங்குேபாட்டுக்
ெகாடுப்பார்கள். ௧௯ பன் வருபைவ அந்த
தைலவர்களின்ெபயர்களாகும்:

யூதாவன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
எப்புன்ேனயன்மகனானகாேலபு;

௨௦ ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
அம்மியூதன்மகனானசாமுேவல்;

௨௧ ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
கஸ்ேலானின்மகனானஎலிதாது;

௨௨ தாணின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ெயாக்லியன்மகனானபுக்க ;

௨௩ ேயாேசப்பன் மகனான மனாேசயன்
ேகாத்த ரத்தலிருந்து எேபாதன்
மகனாகயஅன்னிேயல்:

௨௪ எப்ப ராயீமின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ச ப்தானின்மகனாகய ேகமுேவல்;

௨௫ ெசபுேலானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
பர்னாகன்மகனாகயஎலிசாப்பான்;
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௨௬ இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ஆசானின்மகனாகயபல்த்த ேயல்;

௨௭ ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ெசேலாமியன்மகனானஅகயூத்;

௨௮ நப்தலியன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
அம்மியூதன் மகனான ெபதாக்ேகல்”
என்றார்.

௨௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மத்தயல்
கானான் ேதசத்ைதப் பங்கடும்படி கர்த்தர்
இவர்கைளத்ெதரிந்ெதடுத்தார்.

௩௫

ேலவயரின்நகரங்கள்
௧ ேயார்தான் நத க்கருகல் ேமாவாபலுள்ள

ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கல் கர்த்தர்,
ேமாேசய டம் ேபசனார். கர்த்தர்,
௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள் பங்குகளில்
உள்ள நகரங்களின் சல இடங்கைள
ேலவயர்களுக்குத் தரேவண்டும் என்று
கூறு, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நகரப்
பகுத களிலும்அைதச்சுற்றலும்உள்ளெவளி
ந லங்கைளயும் ேலவயருக்குத் தந்துவ ட
ேவண்டும். ௩ ேலவயர்கள்இந்த நகரங்களில்
குடிேயறுவார்கள். அவர்களின் பசுக்களும்,
மற்ற மிருகங்களும் ெவளி ந லங்களில்
ேமய்ந்துெகாள்ளும். ௪ உங்கள் நலங்களில்
ேலவயர்களுக்கு நீங்கள் ெகாடுக்க
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ேவண்டிய பாகமாவது: நகரச் சுவர்களில்
1,500 அடி தூரமும் அதற்கைடயல் உள்ள
நலங்களும் ௫ நகரத்தன் ேமற்ேகயுள்ள
3,000 அடி தூரமும், க ழக்ேகயுள்ள 3,000
அடி துரமும், வடக்ேகயுள்ள 3,000 அடி
தூரமும், ெதற்ேகயுள்ள 3,000 அடி தூரமும்,
ேலவயர்களுக்கு உரியதாகும். (அைனத்து
நலங்களுக்கும் நடுவல் நகரம் இருக்கும்.)
௬இத்தைகயஆறுநகரங்களும்பாதுகாப்பன்
நகரங்களாகும். வபத்தாக எவராவது
ஒருவைரக் ெகான்றுவ ட்டால், உடேன அவன்
இந்த நகரத்த ற்குள் ஓடிப்ேபானால் இது
அவர்களுக்குப் பாதுகாப்ைபத்தரும். இந்த
ஆறு நகரங்கேளாடும் ேமலும் 42 நகரங்கைள
ேலவயர்களுக்குத் தரேவண்டும். ௭ எனேவ
ெமாத்தமாக நீங்கள் ேலவயர்களுக்கு 48
நகரங்கைளயும், அவற்ைறச் சுற்றயுள்ள
நலங்கைளயும் தரேவண்டும். ௮ ெபரிய
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெபரிய பங்ைகப் ெபறுவார்கள். ச றய
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ச றய பங்ைகப் ெபறுவார்கள். எனேவ
ெபரிய ேகாத்த ரத்தனர் தங்கள் பங்கல்
அதக நகரங்கைள ேலவயர்களுக்குக்
ெகாடுத்துவ ட ேவண்டும். ச றய
ேகாத்த ரத்தனர் சல நகரங்கைள
ேலவயர்களுக்கு ெகாடுத்துவ ட ேவண்டும்”
என்றார்.
௯ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்:
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௧௦ “ஜனங்களிடம் இவற்ைறயும் கூறு:
நீங்கள் ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடந்து
கானான் நாட்டிற்குள் ேபானபன்பு ௧௧ நீங்கள்
அைடக்கல பட்டணங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க
ேவண்டும். எவனாவதுஒருவன்தற்ெசயலாய்
யாைரயாவதுெகான்றுவட்டால்,அைடக்கலப்
பட்டணங்களுக்குள் ஓடிப்ேபாக ேவண்டும்.
௧௨ சாகடிக்கப்பட்டவனின் உறவனர்
யாராலும் இைடயூறு வராமல், வழக்கு
மன்றத்தல் தீர்ப்பளிக்கப்படும்வைர அங்கு
பாதுகாப்பாக இருப்பான். ௧௩ஆறு நகரங்கள்
பாதுகாப்பன் நகரங்களாக வளங்கும்.
௧௪ இவற்றல் மூன்று நகரங்கள் ேயார்தான்
நத க்கு க ழக்ேக இருக்கும். ேமலும் மூன்று
நகரங்கள் கானான் நாட்டிற்குள் ேயார்தான்
நத க்குேமற்ேகஇருக்கும். ௧௫இந்தநகரங்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் அவர்களிைடேய
வாழும் அயல்நாட்டு ஜனங்களுக்கும்
பயணிகளுக்கும்பாதுகாப்ப ற்காகஇருக்கும்.
வபத்தல் எவைனயாவது ெகான்றுவட்டால்,
பாதுகாப்புக்காக இந்நகரங்களுக்குள் ஓடி
ஒளிந்துெகாள்ளலாம்.

௧௬ “எவனாவது இரும்பு ஆயுதத்ைத
பயன்படுத்த இன்ெனாருவைனக்
ெகான்றால், அவன் ெகாைல ெசய்யப்பட
ேவண்டும். ௧௭ எவனாவது கல்ைலப்
பயன்படுத்த இன்ெனாருவைனக்
ெகான்றால், அவனும் ெகாைல
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ெசய்யப்டேவண்டும். (ஆனால் ெபாதுவாக
ெகாைலெசய்யப்படத்தக்க அளவுள்ள கல்ேல
ெகாைல ெசய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க
ேவண்டும்.) ௧௮ ஒருவன் இன்ெனாருவைன
மரத்தடிையப் பயன்படுத்த க் ெகான்றால்,
அவனும்ெகாைலெசய்யப்பட ேவண்டியவன்.
(ெபாதுவாக மரத்தடிேய ப றைரக் ெகால்ல
ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்படும்.) ௧௯ ெகாைல
ெசய்யப்பட்டவனின் குடும்பத்தலுள்ள
ஒருவன் ெகாைலகாரைன வ ரட்டிப்ேபாய்
ெகான்றுவ டலாம்.
௨௦-௨௧ “ஒருவன் இன்ெனாருவைனத் தன்

ைகயால் அடித்துக் ெகாைலெசய்து வ டலாம்
அல்லது ஒருவன் இன்ெனாருவைனத் தள்ளி
வ ட்டுக் ெகான்றுவ டலாம். அல்லது ஒருவன்
இன்ெனாருவன் மீது எைதயாவது வீசயும்
ெகான்றுவடலாம். ஒருவன் இவற்ைற
ெவறுப்பன் காரணமாகச் ெசய்தால் அவன்
ெகாைலகாரனாக றான். அவன் ெகாைல
ெசய்யப்பட ேவண்டியவன்ஆவான். ெகாைல
ெசய்யப்பட்டவனின் குடும்பத்தலுள்ள
ஒருவன் ெகாைலகாரைன வ ரட்டிப்ேபாய்
ெகான்றுவ டலாம்.
௨௨ “ஆனால் ஒருவன் எத ர்பாராத

வ தத்தல் ஒருவைனக் ெகான்றுவடலாம்.
ெகான்றுவட்ட மனிதனின் ேமல் அவனுக்கு
ெவறுப்பு எதுவும் இல்ைல. எத ர்பாராத
வ தத்தல் நடந்தது இது அல்லது ஒருவன்
எைதேயா வீச அது எத ர்பாராதவ தமாக
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இன்ெனாருவன்மீதுபட்டுஅவன்மரிக்கலாம்.
அவன் த ட்டமிட்டுக் ெகாைல ெசய்யவல்ைல.
௨௩ அல்லது ஒருவன் ஒரு கல்ைல வீச அது
இன்ெனாருவன் மீது பட்டு அவன் மரித்துப்
ேபாகலாம். அவன் யாைரயும் ெகால்லத்
த ட்டமிட வல்ைல. அவன் யாைரயும்
ெவறுக்கவல்ைல. எத ர்பாராத வ தத்தல்
ெகாைல ெசய்து வ ட்டான். ௨௪ இவ்வாறு
ந கழ்ந்தால், ப றகு சமுதாயம் தான்
முடிெவடுக்க ேவண்டும். அவர்களுக்குரிய
வழக்குமன்றேமநைறேவற்றேவண்டியைதத்
தீர்மானிக்கும். சமூக நீத மன்றேம
ெகாைல ெசய்யப்பட்டவனின் குடும்பத்தல்
உள்ள ஒருவன், ெகாைலகாரைன
ெகாைல ெசய்யலாமா என்பைதத்
தீர்மானிக்கும். ௨௫ சமுதாய நீத மன்றமானது
ெகாைலகாரைனத் தண்டிக்க ேவண்டாம்
என்று எண்ணினால் அவைன அைடக்கலப்
பட்டணத்துக்கு அனுப்பவ டலாம். அவன்,
அப்ேபாைதய தைலைம ஆசாரியன்
மரிக்கும்வைர அந்த பட்டணத்தல் இருக்க
ேவண்டும்.
௨௬-௨௭ “அவன் பாதுகாப்பான நகரத்தன்

எல்ைலகைள வ ட்டு ெவளிேய ேபாகாமல்
இருக்க ேவண்டும். அவ்வாறு ேபானால்,
அப்ேபாது ெகாைல ெசய்யப்பட்டவனின்
குடும்பத்தல் உள்ளவர்கள் அவைனப்
ப டித்துக் ெகான்றால், அது ெகாைல
குற்றம் ஆகாது. ௨௮ எத ர்பாராத வ தமாக
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இன்ெனாருவைனக் ெகான்ற ஒருவன்
தைலைம ஆசாரியன் மரிக்கும்வைர
பாதுகாப்பான நகரத்த ற்குள்ேளேய இருக்க
ேவண்டும். தைலைம ஆசாரியனின்
மைறவற்குப் பன்னர் அவன் தன்
ெசாந்த இடத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாகலாம்.
௨௯ உங்கள் ஜனங்கள் வாழும் நகரங்களில்
எல்லாம் இந்த வத கள் என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்.
௩௦ “சாட்ச கள் இருந்தால்தான், ஒருவைனக்

ெகாைலகாரன் என்று முடிவு ெசய்து
ெகான்றுவட தீர்ப்பளிக்க முடியும். ஒரு சாட்ச
மட்டும் இருந்தால் ஒருவைனக் ெகாைலக்
குற்றவாளியாக்கமுடியாது.
௩௧ “ஒருவன் ெகாைலகாரன் என்று

முடிவானால், அவன் மரண தண்டைனக்குத்
தகுதயாவான். அவனிடம் பணத்ைத
ெபற்றுக்ெகாண்டு தண்டைனைய மாற்ற
ேவண்டாம். ெகாைலகாரன் ெகால்லப்பட
ேவண்டும்.
௩௨ “ஒருவன் மற்ெறாருவைனக்

ெகான்றுவட்டு பாதுகாப்பான நகரத்த ற்கு
ஓடிவ ட்டால் அவனிடம் பணத்ைத
வாங்க க்ெகாண்டு அவைன வீட்டிற்கு
அனுப்பவ டாதீர்கள். அவன் தைலைம
ஆசாரியன் மரிக்கும்வைர அந்நகரத்த ேலேய
இருக்க ேவண்டும்.
௩௩ “குற்றமில்லாத இரத்தம் ச ந்த

உங்கள் நாட்ைட அசுத்தப்படுத்தவ டாதீர்கள்.
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இரத்தம் ச ந்தய பூமிைய ெகாைலகாரனின்
இரத்தத்ைதக் ெகாண்டு தவ ர ேவறு
எதனாேலயும் பரிகாரம் ெசய்ய முடியாது.
௩௪ நாேன கர்த்தர், நான் உங்கள் நாட்டில்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு வாழ்ேவன்.
நான் அங்ேக வாழ்வதால் அந்த இடத்ைத
அறயாதவர்களின் இரத்தத்தால் தீட்டு
உள்ளதாகச்ெசய்யேவண்டாம்” என்றார்.

௩௬
ெசேலாப்ப யாத்தன்மகள்களின்பகுத
௧ மனாேச ேயாேசப்பன் மகன். மாகீர்

மனாேசயன் மகன். கீேலயாத் மாகீரின்
மகன். கீேலயாத் ேகாத்த ரத்தன்தைலவர்கள்
ேமாேசேயாடும் மற்ற இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்கேளாடும் ேபசப்
ேபானார்கள். ௨ அவர்கள், “ஐயா, எங்கள்
நலத்தன் பங்குகைளச் சீட்டுக்குலுக்கல்
மூலம் நாங்கள் ெபறுமாறு கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டு இருக்கறார். அேதாடு
ெசேலாப்ப யாத்தன் நலப்பங்கானது
அவனது மகள்களுக்குச் ேசர ேவண்டும்
என்றும் கர்த்தர் கூறயருக்க றார்.
ெசேலாப்ப யாத் எங்களது சேகாதரன்.
௩ ேவறு ஒரு ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள்
ெசேலாப்ப யாத்தன் மகைள மணக்க
ேநரிடலாம். அப்ேபாது அந்தப் பங்கு எங்கள்
குடும்பத்ைத வ ட்டுப் ேபாய்வடுேம. ேவறு
ஒரு ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் அந்தப்
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பூமிைய ெபற்றுக்ெகாள்வார்களா? இவ்வாறு
சீட்டுக் குலுக்கல் மூலம் நாங்கள் ெபற்ற
நலப்பாகத்ைத நாங்கள் இழந்துவடுவதா?
௪ ஜனங்கள் தங்கள் நலத்ைத வற்கலாம்.
ஆனால் யூபலி ஆண்டில் எல்லா நலமும்
உண்ைமயல் நல உரிைமயாளனுக்ேக
தரும்ப அளிக்கப்படும். அப்ேபாது
ெசேலாப்ப யாத்தன் மகள்களுக்குரிய நலம்
யாருக்கு வந்து ேசரும்? ந த்தயத்துக்கும்
எங்கள்குடும்பம்அந்த நலத்ைதஇழந்துவ ட
ேவண்டியதுதானா?” என்றுேகட்டனர்.
௫ ேமாேச பன்வரும் கட்டைளைய

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ெகாடுத்தான்.
இந்தக் கட்டைள கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது. “ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ள மனிதர்கள் கூறுவது சரிேய.
௬ெசெலாப்ப யாத்தன்மகள்கள்வஷயத்தல்
கர்த்தர் கூறும் கட்டைளகளாவன: அவர்கள்
தங்களுக்கு வருப்பமானவர்கைள
மணந்துெகாள்ளலாம். எனினும் அவர்கள்
தங்கள் தந்ைதயன் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைள மட்டுேம மணந்துெகாள்ள
ேவண்டும். ௭ இதனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் ஒரு ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
ெசாத்தானது இன்ெனாரு ேகாத்த ரத்த ற்குச்
ெசல்லாமல் இருக்கும். எனேவ ஒவ்ெவாரு
இஸ்ரேவலனும் தன் முற்ப தாக்களுக்குரிய
நலங்கைளப் பாதுகாத்துக்ெகாள்வான்.
௮ஒரு ெபண் தன் தந்ைதக் குரிய நலத்ைதப்
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ெபற்றால், பன்னர் அவள் தந்ைதயன்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள மட்டுேம
மணந்துெகாள்ளேவண்டும். இந்தமுைறயல்
ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல் குடிமகனும் தங்கள்
முற்ப தாக்களின் ெசாத்துக்கைளத் தம்
வசேம ைவத்தருப்பார்கள். ௯ எனேவ,
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ஒரு ேகாத்த ரத்தல்
இருந்து இன்ெனாரு ேகாத்த ரத்த ற்கு
நலம் ேபாகாமல் இருக்கும். ஒவ்ெவாரு
இஸ்ரேவலனும் தன் முற்ப தாக்களுக்குரிய
நலத்ைதபாதுகாத்துக்ெகாள்வான்.”
௧௦ ெசெலாப்ப யாத்தன் மகள்கள்,

ேமாேசக்கு கர்த்தர் அளித்த
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிந் தனர். ௧௧எனேவ
மக்லாள், த ர்சாள், ஓக்லாள், மில்காள்,
ேநாவாள் எனும் ெசெலாப்ப யாத்தன்
மகள்கள் தம் தந்ைதயன் சேகாதரரின்
மகன்கைள மணந்துெகாண்டனர்.
௧௨ அவர்கள் ேயாேசப்பன் மகனாகய
மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தனைர
மணந்துெகாண்டபடியால் அவர்களின்
ெசாத்தானது அக்ேகாத்த ரத்த ற்குள்ேளேய
இருந்தது.
௧௩ எரிேகாவன் எத ேர, ேயார்தானுக்கு

இக்கைரயல் ேமாவாப் சமெவளியல்
கர்த்தர் ேமாேசக்கு ெகாடுத்த சட்டங்களும்
கட்டைளகளும்இைவகேளயாகும்.
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