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எண்ணாகமம்
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தன் ஆச ரியரும்

பஞ்சாகமத்தன் மற்ற நான்கு புத்தகங்களும்
இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிச யான
ேமாேசயனால் எழுதப்பட்டது என்று யூத
பாரம்பரியம் ெசால்லுகறது. இந்த
புத்தகத்தல், ஜனத்ெதாைகக் குற த்தும்,
ேகாத்த ரங்கைளக் குறத்தும், ஆசாரியர்கள்
வம்சங்கைளக் குறத்தும் மற்றும் பல
இடங்கைளக் குறத்தும் கணக்ெகடுப்புகள்
எடுக்கப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்க றது. எக ப்து
ேதசத்ைத வ ட்டு ெவளிேய வந்த இரண்டாம்
வருடத்தலிருந்து 40 வது வருடம் வைர
சீனாய் மைல பக்கமாகேவ ஏறக்குைறய
38 வருடமாக இஸ்ரேவலர்கள் பாைளயும்
இறங்கயருந்த காலங்களில் நடந்த
சம்பவங்கைள இந்த புத்தகம் வவரிக்க றது.
38 வருட காரியங்கைள குறத்து அதகம்
ெசால்லாமல் 2 ஆம் வருடத்தலும் 40
ஆம் வருடத்தலும் நடந்த சம்பவங்கைளக்
குறத்தும்அதகமாகவவரிக்க றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு. 1446 க்கும் 1405 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.



ii

இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்ைத வ ட்டு
ெவளிேயறய 2ஆம் வருடத்தல் ெதாடங்கன
சம்பவங்கள் 1:1வசனத்தல்ெதாடங்குகறது.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான்

ேதசத்த ற்குள் ப ரேவச க்க ெசய்யப்பட்ட
ப ரயாணங்களின் ஆவணங்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு இந்த புத்தகத்தல் எழுத
ெகாடுக்கபட்டிருக்க றது. பரேலாகத்ைத
ேநாக்க ப ரயாணம் ெசய்க ற நமக்கும்
நம்முைடய ேதவன் நம்ேமாடு இருக்க றார்
என்பைதஞாபகப்படுத்துகறது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
கானான் ேதசத்த ற்குள் ப ரேவச க்க

ஆயத்தமாயருந்த, இஸ்ரேவலின் இரண்டாம்
சந்ததயார்கள் வசுவாசத்ேதாடு ேதவன்
வாக்குதத்தம்ெசய்தேதசத்ைதசுதந்த ரித்துக்
ெகாள்ள இந்த எண்ணாகமம் ேமாேசயனால்
எழுதப்பட்டது. (எண்ணாகமம். 33:
2). ேதவன் தன் ேதச ஜனங்களுக்கு
உண்ைமயுள்ளவராய் இருக்க றார் என்பைத
இந்த புத்தகம் ெவளிப்படுத்துகறது. முதல்
சத்தயார் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகக்கு
உண்ைம இல்லாதவர்களாய் ேபானாலும்
ேதவன் தம்முைடய உடன்படிக்ைகையக்
காக்க றவராயருக்க றார். ஜனங்கள்
முரட்டாட்டம் ெசய்து வணங்காக்
கழுத்துள்ளவர்களாய் இருந்தாலும் இந்த
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இரண்டாம் சந்தத க்கு தாம் வாக்கு ெசய்த
ேதசத்ைதெகாடுத்துஆச ர்வத த்தார்.
ைமயக்கருத்து
ப ரயாணங்கள்.
ெபாருளடக்கம்
1. வாக்குதத்தம் ெசய்யப்பட்ட ேதசத்தல்
ப ரேவச க்கஆயுத்தம்ஆகுதல்— 1:1-10:10.

2. சீனாயலிருந்து காேதசுக்கு ெசய்த
ப ரயாணங்கள்— 10:11-12:16

3. ேமாேசக்கு வ ேராதமாக எழுந்ததால்
உண்டானதாமதங்கள்— 13:1-20:13

4. காேதசலிருந்து ேமாவாபன்
சமெவளிக்கு ெசய்த ப ரயாணங்கள் —
20:14-22:1

5. ேமாவாப் ேதசத்தல் ப ரேவச த்த
இஸ்ரேவலர் கானான் ேதசத்ைத
சுதந்தரிக்க எத ர்ப்பார்ப்ேபாடு
இருந்தார்கள்— 22:2-32:42

6. பன் ேசர்க்ைக, மற்றக் காரியங்கைளக்
குறத்தஉபேதசங்கள்— 33:1-36:13

கணக்ெகடுத்தல்
1இஸ்ரேவல்மக்கள்எக ப்துேதசத்தலிருந்து

புறப்பட்ட இரண்டாம் வருடம் இரண்டாம்
மாதம் முதல் ேததயல், ெயேகாவா சீனாய்
வனாந்த ரத்தல் இருக்க ற ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ேல ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீங்கள்
இஸ்ரேவலர்களின்முழுச்சைபயாகஇருக்க ற
அவர்கள் தகப்பன்மார்களுைடய வீட்டு
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வம்சங்களிலுள்ள ஆண்களாகய எல்லா
தைலகைளயும் ஒவ்ெவாருவராக எண்ணிக்
கணக்ெகடுங்கள். 3 இஸ்ரேவலிேல இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்த ற்குப்
புறப்படக்கூடியவர்கள் எல்ேலாைரயும்
அவர்களுைடய ேசைனகளின்படி நீயும்
ஆேரானும் எண்ணிப்பாருங்கள். 4ஒவ்ெவாரு
வம்சத்த ற்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதன்
உங்கேளாடு இருக்கேவண்டும்; அவன்
தன்னுைடய ப தாக்களின் வம்சத்த ற்குத்
தைலவனாக இருக்கேவண்டும்.
5 உங்கேளாடு ந ற்கேவண்டிய
மனிதர்களுைடய ெபயர்கள்: ரூபன்
ேகாத்த ரத்தல்ேசேதயூருைடயமகன்எலிசூர்.
6 ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தல் சூரிஷதாயன்
மகன் ெசலூமிேயல். 7 யூதா ேகாத்த ரத்தல்
அம்மினதாபன் மகன் நகேசான்.
8 இசக்கார் ேகாத்த ரத்தல் சூவாரின் மகன்
ெநதெனேயல். 9 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தல்
ஏேலானின் மகன் எலியாப். 10 ேயாேசப்பன்
மகன்களாகய எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தல்
அம்மியூதன் மகன் எலிஷாமா; மனாேச
ேகாத்த ரத்தல் ெபதாசூரின் மகன்
கமாலிேயல். 11 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தல்
கீெதேயானின் மகன் அபீதான். 12 தாண்
ேகாத்த ரத்தல் அம்மிஷதாயன் மகன்
அக ேயேசர். 13 ஆேசர் ேகாத்த ரத்தல்
ஓக ரானின் மகன் பாக ேயல். 14 காத்
ேகாத்த ரத்தல் ேதகுேவலின் மகன்
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எலியாசாப். 15 நப்தலி ேகாத்த ரத்தல்
ஏனானின் மகன் அகீரா. 16 இவர்கேள
சைபயல் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்களும்,
தங்கள் தங்கள் முன்ேனார்களுைடய
ேகாத்த ரங்களில் ப ரபுக்களும்,இஸ்ரேவலில்
* ஆயரம்ேபர்களுக்குத் தைலவர்களுமாக
இருப்பவர்கள் என்றார். 17 அப்படிேய
ேமாேசயும் ஆேரானும் ேபர்ேபராகக்
குற க்கப்பட்ட இந்த மனிதர்கைளக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, 18 இரண்டாம் மாதம்
முதல் ேததயல் சைபயார் எல்ேலாைரயும்
கூடிவரச்ெசய்தார்கள். அப்ெபாழுது
அவர்கள் தங்கள்தங்கள்குடும்பத்தன்படியும்,
முன்ேனார்களுைடய வம்சத்தன்படியும்,
ெபயர் கணக்கன்படியும், இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல் தைலதைலயாகத்
தங்களுைடய வம்சாவளிையத்
ெதரிவ த்தார்கள். 19 இப்படிக்
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடிேய, ேமாேச
அவர்கைள சீனாய் வனாந்த ரத்தல்
எண்ணிப்பார்த்தான். 20 இஸ்ரேவலின்
மூத்தமகனாகய ரூபன் சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின்வீட்டுவம்சத்தாரில்இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்த ற்குப்
புறப்படக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாரும்
தைலதைலயாகஎண்ணப்பட்டேபாது, 21ரூபன்
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள், 46,500

* அத்த யாயம் 1:16 1:16ஆயரம்ேபர்களுக்குத்
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ேபர். 22 ச மிேயான் சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின்வீட்டுவம்சத்தாரில்இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்த ற்குப்
புறப்படக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாரும்
தைலதைலயாக எண்ணப்பட்டேபாது,
23 ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள், 59,300 ேபர். 24 காத்
சந்ததயாருைடய முன்ேனார்களின் வீட்டு
வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்
முதல் யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய
ஆண்கள் எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது,
25 காத் ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்,
45,650 ேபர். 26 யூதா சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின்வீட்டுவம்சத்தாரில்இருபது
வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்த ற்குப்
புறப்படக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாரும்
எண்ணப்பட்டேபாது, 27 யூதா ேகாத்த ரத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள், 74,600 ேபர். 28இசக்கார்
சந்ததயாருைடய முன்ேனார்களின் வீட்டு
வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள்
எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 29 இசக்கார்
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள் 54,400
ேபர். 30 ெசபுேலான் சந்ததயாருைடய
புறப்படக்கூடிய முன்ேனார்களின் வீட்டு
வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள்
எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது,
31 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தல்
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எண்ணப்பட்டவர்கள், 57,400 ேபர்.
32 ேயாேசப்பன் மகன்களில் எப்ப ராயீம்
சந்ததயாருைடய முன்ேனார்களின் வீட்டு
வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள்
எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது,
33 எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள், 40,500 ேபர். 34 மனாேச
சந்ததயாருைடய முன்ேனார்களின் வீட்டு
வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள்
எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 35 மனாேச
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள், 32,200
ேபர். 36 ெபன்யமீன் சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின்வீட்டுவம்சத்தாரில்இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல் யுத்தத்த ற்குப்
புறப்படக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாரும்
எண்ணப்பட்டேபாது, 37 ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்,
35,400 ேபர். 38 தாண் சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சத்தாரில்
இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள்
எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 39 தாண்
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்,
62,700 ேபர். 40 ஆேசர் சந்ததயாருைடய
முன்ேனார்களின்வீட்டுவம்சத்தாரில்இருபது
வயதுள்ளவர்கள் முதல் யுத்தத்த ற்குப்
புறப்படக்கூடிய ஆண்கள் எல்ேலாரும்
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எண்ணப்பட்டேபாது, 41ஆேசர் ேகாத்த ரத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள், 41,500 ேபர். 42 நப்தலி
சந்ததயாருைடய முன்ேனார்களின் வீட்டு
வம்சத்தாரில் இருபது வயதுள்ளவர்கள்முதல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடிய ஆண்கள்
எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டேபாது, 43 நப்தலி
ேகாத்த ரத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்,
53,400 ேபர். 44 எண்ணப்பட்டவர்கள்
இவர்கேள; ேமாேசயும் ஆேரானும்
இஸ்ரேவலுைடய ேகாத்த ரங்களின்
வம்சத்தல் ஒவ்ெவாரு வம்சத்த ற்கு
ஒவ்ெவாரு ப ரபுவாகய பன்னிரண்டுேபரும்
எண்ணினார்கள். 45 இஸ்ரேவல்
ப தாக்களின் வம்சத்தல் இருபது
வயதுள்ளவர்கள்முதல், இஸ்ரேவலில்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படக்கூடியவர்களாகய
எண்ணப்பட்ட நபர்கள் எல்ேலாரும், 46 6,03,550
ேபராயருந்தார்கள். 47 ேலவயர்கள் தங்கள்
ப தாக்களுைடய ேகாத்த ரத்தன்படிேய,
மற்றவர்களுடன் எண்ணப்படவல்ைல.
48 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
49 “நீ ேலவ ேகாத்த ரத்தாைர மட்டும்
எண்ணாமலும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள
அவர்களுைடய ெதாைகைய ேசர்க்காமலும்,
50 ேலவயர்கைளச் சாட்ச யன்
வாசஸ்தலத்த ற்கும், அதனுைடய
எல்லா பணிப்ெபாருட்களுக்கும்,
அதலுள்ள அைனத்து ெபாருள்களுக்கும்
ெபாறுப்பாளர்களாக ஏற்படுத்து;
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அவர்கள் வாசஸ்தலத்ைதயும் அதன்
எல்லா பணிப்ெபாருட்கைளயும் சுமக்க
ேவண்டும்; அதனிடத்தல் ஊழியம்
ெசய்து, வாசஸ்தலத்ைதச் சுற்றலும்
முகாமிடேவண்டும். 51சாட்ச யன்வாசஸ்தலம்
புறப்படும்ேபாது, ேலவயர்கள் அைத
இறக்கைவத்து, அது நறுவப்படும்ேபாது,
ேலவயர்கள்அைதஎடுத்துநறுத்தேவண்டும்;
அந்நயன்அதற்குஅருகல்வந்தால் ெகாைல
ெசய்யப்படேவண்டும். 52 இஸ்ரேவல் மக்கள்
தங்கள் தங்கள் முகாேமாடும், தங்கள்
தங்கள் ேசைனயன் ெகாடிேயாடும் கூடாரம்
ேபாடேவண்டும். 53 இஸ்ரேவல் மக்களாகய
சைபயன்ேமல் கடுங்ேகாபம் வராதபடி
ேலவயர்கள் சாட்ச யன் வாசஸ்தலத்ைதச்
சுற்றலும்முகாமிட்டு,ேலவயர்கள்சாட்ச யன்
வாசஸ்தலத்ைதக் காவல்காப்பார்களாக
என்றார். 54 ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி எல்லாவற்ைறயும்
இஸ்ரேவல்மக்கள்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 2
ேகாத்த ரமுகாம்கைளஅைமத்தல்

1 ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
ேநாக்க : 2 “இஸ்ரேவல் சந்ததயார்கள்
அவரவர் தங்கள் தங்கள் ப தாக்களுைடய
வம்சத்ைதச் ேசர்ந்த தங்கள் தங்கள்
ெகாடியருகல் தங்களுைடய கூடாரங்கைளப்
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ேபாட்டு, ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு எத ராகச்
சுற்றலும் முகாமிடேவண்டும். 3 யூதாவன்
முகாமின் ெகாடிைய உைடயஇராணுவங்கள்
சூரியன் உதக்கும் க ழக்குப்புறத்த ேல
முகாமிடேவண்டும்; அம்மினதாபன்
மகனாகய நகேசான் யூதா சந்தத க்குப்
பைடத்தைலவனாக இருக்கேவண்டும்.
4 எண்ணப்பட்ட அவனுைடய இராணுவத்தல்
இருந்தவர்கள் 74,600 ேபர். 5 அவன் அருேக
இசக்கார் ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்;
சூவாரின் மகன் ெநதெனேயல் இசக்கார்
சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 6 எண்ணப்பட்ட
அவனுைடய இராணுவத்தல் இருந்தவர்கள்
54,400 ேபர். 7 அவன் அருேக ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்;
ஏேலானின் மகனாகய எலியாப்
ெசபுேலான் சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 8 அவனுைடய
இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
57,400 ேபர். 9 எண்ணப்பட்ட யூதாவன்
முகாைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலாரும்
தங்களுைடய இராணுவங்களின்படிேய
1,86,400 ேபர்; இவர்கள் பயணத்தல்
முதல் முகாமாகப் ேபாகேவண்டும்.
10 “ரூபனுைடய முகாமின் ெகாடிையயுைடய
இராணுவங்கள் ெதன்புறத்தல்
முகாமிடேவண்டும்; ேசேதயூரின் மகனாகய
எலிசூர் ரூபன் சந்ததயாருக்குப்
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பைடத்தைலவனாக இருக்கேவண்டும்.
11 அவனுைடய இராணுவத்தல்
எண்ணப்பட்டவர்கள் 46,500 ேபர். 12 அவன்
அருேக ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தார்
முகாமிடேவண்டும்; சூரிஷதாயன்
மகனாகய ெசலூமிேயல் ச மிேயான்
சந்ததயாருக்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 13 அவனுைடய
இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
59,300 ேபர். 14 அவன் அருேக காத்
ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்;
ேரகுேவலின் மகனாகய எலியாசாப்
காத் சந்ததயாருக்கு பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 15 அவனுைடய
இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
நாற்பத்ைதயாய ரத்து அறுநூற்று ஐம்பது
45,650 ேபர். 16 எண்ணப்பட்ட ரூபனின்
முகாைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலாரும்
தங்களுைடய இராணுவங்களின்படிேய
1,51,450 ேபர்; இவர்கள் பயணத்தல்
இரண்டாம் முகாமாகப் ேபாகேவண்டும்.
17 “பன்பு ஆசரிப்புக் கூடாரம் ேலவயர்களின்
இராணுவத்ேதாடு முகாம்களின் நடுேவ
ப ரயாணப்பட்டுப் ேபாகேவண்டும்;
எப்படி முகாமிடுக றார்கேளா,
அப்படிேய அவரவர் தங்களுைடய
வரிைசய ேல தங்களுைடய ெகாடிகேளாடு
ப ரயாணமாகப் ேபாகேவண்டும்.
18 “எப்ப ராயீமுைடய முகாமின்
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ெகாடிையயுைடய இராணுவங்கள் ேமற்கு
புறத்தல் இறங்கேவண்டும், அம்மியூதன்
மகனாகய எலிஷாமா எப்ப ராயீமின்
சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 19 அவனுைடய
இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
40,500 ேபர். 20 அவன் அருேக மனாேச
ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்;
ெபதாசூரின் மகனாகய கமாலிேயல்
மனாேச சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 21 அவனுைடய
இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
32,200 ேபர். 22 அவன் அருேக ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்;
கீெதேயானின் மகனாகய அபீதான்
ெபன்யமீன் சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 23 அவனுைடய
இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள் 35,400
ேபர். 24 எண்ணப்பட்ட எப்ப ராயீமின்
முகாைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலாரும்
தங்களுைடய இராணுவங்களின்படிேய
1,08,100 ேபர்;இவர்கள் பயணத்தல்மூன்றாம்
முகாமாகப் ேபாகேவண்டும். 25 “தாணுைடய
முகாமின் ெகாடிையயுைடய இராணுவங்கள்
வடபுறத்தல் இறங்கேவண்டும்;
அம்மிஷதாயன் மகனாகய அக ேயேசர்
தாண் வம்சத்த ற்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 26 அவனுைடய
இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
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62,700 ேபர். 27 அவன் அருேக ஆேசர்
ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்;
ஓக ரானின் மகனாகய பாக ேயல்
ஆேசர் சந்தத க்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 28 அவனுைடய
இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
41,500 ேபர். 29 அவன் அருேக நப்தலி
ேகாத்த ரத்தார் முகாமிடேவண்டும்;
ஏனானின் மகனாகய அகீரா நப்தலி
சந்ததயாருக்குப் பைடத்தைலவனாக
இருக்கேவண்டும். 30 அவனுைடய
இராணுவத்தல் எண்ணப்பட்டவர்கள்
53,400 ேபர். 31 எண்ணப்பட்ட தாணின்
முகாைமச்ேசர்ந்தவர்கள் எல்ேலாரும் 1,57,600
ேபர்; இவர்கள் தங்களுைடய ெகாடிகேளாடு
கைடசயலும் ேபாகேவண்டும்”. 32இவர்கேள
தங்கள் தங்கள் முன்ேனார்களின்
வம்சத்தன்படி இஸ்ரேவல் மக்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள். முகாம்களிேல
தங்கள் தங்கள் இராணுவங்களின்படிேய
எண்ணப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும் 6,03,550
ேபராயருந்தார்கள். 33 ேலவயர்கேளா,
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி,
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குள்ேள
எண்ணப்படவல்ைல. 34 ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்
இஸ்ரேவல் மக்கள் ெசய்து, தங்கள் தங்கள்
ெகாடிகளின்கீழ் முகாமிட்டு, தங்கள் தங்கள்
முன்ேனார்களின் வம்சங்களின்படிேய
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பயணப்பட்டுப் ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 3
ேலவயர்கள்

1 சீனாய் மைலயல் ெயேகாவா
ேமாேசேயாடு ேபசன நாளில், ஆேரான்
ேமாேச என்பவர்களுைடய வம்சவரலாறு:
2 ஆேரானுைடய மகன்கள், முதல்
பறந்தவனாகய நாதாப், அபயூ,
எெலயாசார், இத்தாமார் என்பவர்கேள.
3 ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்வதற்கு அவனால்
ப ரதஷ்ைட ெசய்யப்பட்டு அப ேஷகம்
ெபற்ற ஆசாரியர்களான ஆேரானுைடய
மகன்களின்ெபயர்கள்இைவகேள. 4நாதாபும்
அபயூவும் சீனாய் வனாந்த ரத்தல் அந்நய
அக்கனிையக்ெயேகாவாவுைடயசந்ந தயல்
ெகாண்டுவந்தேபாது, ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் இறந்துேபானார்கள்;
அவர்களுக்குப் பள்ைளகள் இல்ைல;
எெலயாசாரும் இத்தாமாருேம தங்களுைடய
தகப்பனாகய ஆேரானுக்கு முன்பாக
ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்தார்கள்;
5 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 6 “நீ
ேலவ ேகாத்த ரத்தார்கைளச் ேசர்த்து,
அவர்கள் ஆசாரியனாகய ஆேரானுக்குப்
பணிவைட ெசய்யும்படி அவர்கைள நறுத்து.
7அவர்கள்ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு முன்பாக
அவனுைடய காவைலயும் எல்லாச் சைபயன்
காவைலயும் காத்து, வாசஸ்தலத்தன்
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பணிவைட ேவைலகைளச் ெசய்யேவண்டும்.
8 அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
ெபாருட்கள் முதலானைவகைளயும்,
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரத்தன் காவைலயும்
காத்து, வாசஸ்தலத்தன் பணிவைடகைளச்
ெசய்யேவண்டும். 9 ஆைகயால்
ேலவயர்கைள ஆேரானிடத்தலும்
அவனுைடய மகன்களிடத்தலும்
ஒப்புக்ெகாடு; இஸ்ரேவல் மக்களில்
இவர்கள் முழுவதுமாக அவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்.
10 ஆேராைனயும் அவனுைடய
மகன்கைளயுேமா, தங்களுைடய
ஆசாரிய ஊழியத்ைதச் ெசய்வதற்காக
நயமிக்கேவண்டும், அந்த ஊழியத்ைதச்
ெசய்யும்படி ேசருக ற அந்நயன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும் என்றார்.
11 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 12 “இஸ்ரேவல் மக்களில்
கர்ப்பம்த றந்து ப றக்க ற முதற்ேபறான
எல்லாவற்றற்கும் பதலாக, நான்
ேலவயர்கைள இஸ்ரேவல் மக்களிலிருந்து
எடுத்துக்ெகாண்ேடன்; அவர்கள்
என்னுைடயவர்களாக இருக்க றார்கள்.
13 முதற்ேபறானைவெயல்லாம்
என்னுைடயைவ; நான் எக ப்துேதசத்தல்
முதற்ேபறான எல்லாவற்ைறயும்
ெகாைலெசய்த நாளில், இஸ்ரேவலில்
மனிதர்கள்முதல் மிருகஜீவன் வைரயுள்ள
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முதற்ேபறான எல்லாவற்ைறயும்
எனக்ெகன்று பரிசுத்தப்படுத்தனதால்,
அைவகள் என்னுைடயைவகளாக
இருக்கும்; நான் ெயேகாவா என்றார்.
14 பன்னும் ெயேகாவா சீனாய்
வனாந்த ரத்தல் ேமாேசைய ேநாக்க :
15 “ேலவயன் மக்கைள அவர்களுைடய
முன்ேனார்களின் வம்சங்களின்படிேய
எண்ணேவண்டும்; அவர்களில் ஒரு
மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள
ஆண்பள்ைளகைளெயல்லாம் எண்ணு
என்றார். 16 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைத, தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி ேமாேச
அவர்கைள எண்ணினான். 17 ேலவயன்
மகன்கள் தங்களுைடய ெபயர்களின்படிேய,
ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி என்பவர்கள்.
18 தங்களுைடய வம்சத்தன்படிேய
ெகர்ேசானுைடய மகன்களின் ெபயர்கள்,
லிப்னி,சீேமய என்பைவகள். 19தங்களுைடய
வம்சங்களின்படிேய ேகாகாத்துைடய
மகன்கள் அம்ராம், இத்ேசயார்,
எப்ேரான், ஊசேயல் என்பவர்கள்.
20 தங்களுைடய வம்சங்களின்படிேய
ெமராரியனுைடய மகன்கள், மேகலி, மூச
என்பவர்கள்; இவர்கேள ேலவயர்களுைடய
ப தாக்களின் வம்சத்தார். 21 ெகர்ேசானின்
வழியாக லிப்னீயர்களின் வம்சமும்
சீேமயயர்கள் வம்சமும் ேதான்றன;
இைவகேள ெகர்ேசானியர்களின்
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வம்சங்கள். 22 அவர்களில் ஒரு
மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட
வயதுள்ள ஆண்பள்ைளகெளல்லாம்
எண்ணப்பட்டேபாது, எண்ணப்பட்டவர்கள்
7,500 ேபராக இருந்தார்கள்.
23 ெகர்ேசானியர்களின் வம்சங்கள்
வாசஸ்தலத்தன் பன்புறத்தல்
ேமற்ேக முகாமிடேவண்டும்.
24 ெகர்ேசானியர்களுைடய தகப்பன்
வம்சத்த ற்குத் தைலவன் லாேயலின்
மகனாகய எலியாசாப் என்பவன்.
25 ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ெகர்ேசான்
குடும்பத்தாரின் காவலாவது:
வாசஸ்தலமும், கூடாரமும், அதன்
மூடியும், ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசல்
மைறவும், 26 வாசஸ்தலத்தன் அருகலும்
பலிபீடத்தன் அருகலும் சுற்றலும்
இருக்கற முற்றத்தன் ெதாங்கு தைரகளும்,
முற்றத்தன்வாசல் மூடுதைரயும்,
அைவகளின் ேவைலகளுக்ெகல்லாம்
உரிய அைவகளின் கயறுகளுேம.
27 ேகாகாத்தன் வழியாக அம்ராமியர்களின்
வம்சமும் இத்சாரியர்களின் வம்சமும்
எப்ேரானியர்களின் வம்சமும்
ஊச ேயலர்களின் வம்சமும் ேதான்றன;
இைவகேள ேகாகாத்தயர்களின் வம்சங்கள்.
28 ஒரு மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட
வயதுள்ள ஆண்பள்ைளகெளல்லாம்
எண்ணப்பட்டேபாது, பரிசுத்த
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ஸ்தலத்த ற்குரியைவகைளக் காப்பவர்கள்,
8,600 ேபராக இருந்தார்கள். 29 ேகாகாத்
சந்ததயார்களின் வம்சங்கள்
வாசஸ்தலத்தன் ெதன்புறமான பக்கத்த ேல
முகாமிடேவண்டும். 30 அவர்களின்
தைலவன், ஊசேயலின் மகனாகய
எலிசாபான். 31 அவர்களுைடய காவலாவது:
ெபட்டியும், ேமைஜயும், குத்துவளக்கும்,
பீடங்களும், ஆராதைனக்ேகற்ற பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் பணிப்ெபாருட்களும்,
ெதாங்கு தைரயும், அதனுைடய எல்லா
ேவைலகளுக்கும் ஏற்றைவகளுேம.
32 ஆசாரியனாகய ஆேரானின் மகன்
எெலயாசார் என்பவன் ேலவயர்களுைடய
தைலவர்களுக்குத் தைலவனாகப் பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதக் காவல்காக்க றவர்களுக்கு
வசாரிப்புக்காரனாக இருக்கேவண்டும்.
33ெமராரியன்வழியாகமகலியரின்வம்சமும்
மூசயரின் வம்சமும் ேதான்றன; இைவகேள
ெமராரியன் வம்சங்கள். 34 அவர்களில்
ஒரு மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட
வயதுள்ள ஆண்பள்ைளகெளல்லாம்
எண்ணப்பட்டேபாது, எண்ணப்பட்டவர்கள்
6,200 ேபராக இருந்தார்கள். 35அபயாேயலின்
மகனாகய சூரிேயல் என்பவன்
அவர்களுக்குத் தைலவனாக இருந்தான்;
இவர்கள் வாசஸ்தலத்தன் வடபுறமான
பக்கத்தல் முகாமிடேவண்டும்.
36 அவர்களுைடய காவல் வ சாரிப்பாவது:



எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 3:37 xix எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 3:41

வாசஸ்தலத்தன் பலைககளும்,
தாழ்ப்பாள்களும், தூண்களும், பாதங்களும்,
அதனுைடய எல்லாப் பணிப்ெபாருட்களும்,
அதற்குரியைவகள் அைனத்தும்,
37 சுற்றுப்ப ராகாரத்தன் தூண்களும்,
அைவகளின் பாதங்களும், முைளகளும்,
கயறுகளுேம. 38 ஆசரிப்புக் கூடாரமாக ய
வாசஸ்தலத்த ற்கு முன்பாக, சூரியன்
உதக்கும் க ழக்குபக்கத்த ேல ேமாேசயும்
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்
கூடாரங்கைளப் ேபாட்டு இறங்க ,
இஸ்ரேவல் மக்களின் காவலுக்குப்
பதலாகப் பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதக் காவல்
காக்கேவண்டும். வாசஸ்தலத்தல் ேசருக ற
அந்நயன் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.
39 ேமாேசயும், ஆேரானும், ெயேகாவாவுைடய
வாக்கன்படி, ேலவயர்களில் ஒரு
மாதம் முதல் அதற்கு ேமற்பட்ட
வயதுள்ள ஆண்பள்ைளகைளெயல்லாம்
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படிேய
எண்ணினார்கள்; அவர்கள் 22,000 ேபராக
இருந்தார்கள். 40 “அதன் பன்பு ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : நீ இஸ்ரேவல் மக்களில்
ஒரு மாதம்முதல்அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள
முதற்ேபறான ஆண்பள்ைளகைளெயல்லாம்
எண்ணி அவர்கள் ெபயர்கைள
பட்டியலிட்டு, 41 இஸ்ரேவல் மக்களிலுள்ள
முதற்ேபறான எல்லாவற்றற்கும் பதலாக
ேலவயர்கைளயும், இஸ்ரேவல் சந்ததயன்



எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 3:42 xx எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 3:48

மிருகஜீவன்களிலுள்ள தைலயீற்றான
யாவுக்கும் பதலாக ேலவயரின்
மிருகஜீவன்கைளயும் எனக்ெகன்று
ப ரித்ெதடு; நான் ெயேகாவா என்றார்.
42 அப்ெபாழுது ேமாேச, ெயேகாவா
தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, இஸ்ரேவல்
மக்களிலுள்ள முதற்ேபறான எல்ேலாைரயும்
எண்ணினான். 43 ஒரு மாதம் முதல்
அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள முதற்ேபறான
ஆண்பள்ைளகெளல்ேலாரும் ேபர்ேபராக
எண்ணப்பட்டேபாது, 22,273 ேபராக
இருந்தார்கள். 44 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 45 “நீ இஸ்ரேவல்
மக்களிலுள்ள முதற்ேபறான அைனவருக்கும்
பதலாக ேலவயர்கைளயும், அவர்களுைடய
மிருகஜீவன்களுக்குப்பதலாக
ேலவயர்களின் மிருகஜீவன்கைளயும்
ப ரித்ெதடு;ேலவயர்கள்என்னுைடயவர்களாக
இருப்பார்கள்; நான் ெயேகாவா.
46இஸ்ரேவல் மக்களுைடய முதற்ேபறுகளில்
ேலவயர்களின் எண்ணிக்ைகக்கு
அதகமாக இருந்து, மீட்கப்படேவண்டிய
273 ேபரிடத்தலும், 47 நீ தைலக்கு
ஐந்து ேசக்கல் வீதமாகப் பரிசுத்த
ேசக்கல் கணக்கன்படி வாங்கேவண்டும்;
அந்தச் ேசக்கலானது இருபது ேகரா.
48 ேலவயர்களுைடய எண்ணிக்ைகக்கு
அதகமானவர்கள் மீட்கப்படும் பணத்ைத
ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும்



எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 3:49 xxi எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 4:5

ெகாடு” என்றார். 49 அப்படிேய
ேலவயர்களால் மீட்கப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைகக்கு அதகமாக இருந்து,
இன்னும் மீட்கப்படேவண்டியவர்களுக்கு
ஈடாக ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
முதற்ேபறானவர்களிடத்தல், 50 1,365
ேசக்கலாகய பணத்ைத, பரிசுத்த
ஸ்தலத்துச் ேசக்கல் கணக்கன்படி வாங்க ,
51 ெயேகாவாவுைடய வார்ைதயன்படிேய
மீட்கப்பட்டவர்களின் க ரயத்ைத
ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும்,
ெயேகாவா தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
ெகாடுத்தான்.

அத்த யாயம் 4
ேகாகாத்தயர்கள்

1 ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
ேநாக்க : 2 “ேலவயர்களுக்குள்ேள
இருக்கற ேகாகாத் சந்ததயார்களுைடய
முன்ேனார்களின் வீட்டு வம்சங்களில்,
3 ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ேவைலெசய்யும்
கூட்டத்த ற்கு உட்படத்தக்க முப்பது வயது
முதல் ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள
எல்ேலாைரயும்எண்ணி,கணக்ெகடுக்கேவண்டும்.
4 ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ேகாகாத்
சந்ததயாரின் பணிவைட மகா
பரிசுத்தமானைவகளுக்கு உரியது.
5 முகாம் புறப்படும்ேபாது, ஆேரானும்
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அவனுைடய மகன்களும் வந்து,
மைறவன் தைரச்சீைலைய இறக்க ,
அதனாேல சாட்ச யன் ெபட்டிைய
மூடி, 6 அதன்ேமல் ெமல்லிய ேதால்*
மூடிையப்ேபாட்டு, அதன்ேமல் முற்றலும்
நீலமான துப்பட்டிைய வ ரித்து, அதன்
தண்டுகைளப் பாய்ச்ச , 7 சமுகத்து அப்ப
ேமைஜயன்ேமல் நீலத்துப்பட்டிைய வ ரித்து,
தட்டுகைளயும் தூபக்கரண்டிகைளயும்
கண்ணங்கைளயும் மூடுகற தட்டுகைளயும்
அதன்ேமல் ைவக்கேவண்டும்;
ந ரந்தர அப்பமும் அதன்ேமல்
இருக்கேவண்டும். 8 அைவகளின்ேமல்
அவர்கள் சவப்புத்துப்பட்டிைய வ ரித்து,
அைத ெமல்லிய ேதால் மூடியால்
மூடி, அதன் தண்டுகைளப் பாய்ச்ச ,
9 இளநீலத் துப்பட்டிைய எடுத்து,
குத்துவளக்குத்தண்ைடயும், அதன்
அகல்கைளயும், அதன் கத்தரிகைளயும்,
சாம்பல் பாத்த ரங்கைளயும், அதற்குரிய
எண்ெணய்ப் பாத்த ரங்கைளயும் மூடி,
10 அைதயும் அதற்குரிய ெபாருட்கள்
யாைவயும் ெமல்லிய ேதால் மூடிக்குள்ேள
ேபாட்டு, அைத ஒரு தண்டிேல கட்டி,
11ெபாற்பீடத்தன்ேமல் இளநீலத் துப்பட்டிைய
வ ரித்து, அைதத் ெமல்லிய ேதால் மூடியால்
மூடி,அதன்தண்டுகைளப்பாய்ச்ச , 12பரிசுத்த

* அத்த யாயம் 4:6 4:6 பார்க்க,யாத்: 25:5
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ஸ்தலத்தல் வழங்கும் ஆராதைனக்ேகற்ற
எல்லா ெபாருட்கைளயும் எடுத்து, இளநீலத்
துப்பட்டிய ேல ேபாட்டு, ெமல்லிய ேதால்
மூடியனால் மூடி, தண்டின்ேமல் கட்டி,
13 பலிபீடத்ைதச் சாம்பல் ேபாக கழுவ ,
அதன்ேமல் இரத்தாம்பரத் துப்பட்டிைய
வ ரித்து, 14 அதன்ேமல் ஆராதைனக்கு
ஏற்ற எல்லாப் பணிப்ெபாருட்களாகய
கலசங்கைளயும், முள்துறடுகைளயும்,
சாம்பல் எடுக்கும் கரண்டிகைளயும்,
கலசங்கைளயும், பலிபீடத்த ற்குரிய
எல்லாப் பாத்த ரங்கைளயும், அதன்ேமல்
ைவத்து, அதன்ேமல் ெமல்லிய ேதால்
மூடிைய வ ரித்து, அதன் தண்டுகைளப்
பாய்ச்சேவண்டும். 15முகாம் புறப்படும்ேபாது,
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதயும் அதனுைடய எல்லா
பணிப்ெபாருட்கைளயும் மூடிைவத்தபன்பு,
ேகாகாத் சந்ததயார்கள் அைத
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாவதற்கு வரேவண்டும்;
அவர்கள் சாகாதபடிக்கு பரிசுத்தமானைதத்
ெதாடாமலிருக்கேவண்டும்; ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ேல ேகாகாத் சந்ததயனர்
சுமக்கும் சுைம இதுேவ. 16 “ஆசாரியனாகய
ஆேரானின் மகன் எெலயாசார்,
வளக்குக்கு எண்ெணையயும்,
நறுமண தூபவர்க்கத்ைதயும்,
தனந்ேதாறும் இடும் ேபாஜனபலிையயும்,
அப ேஷகத் ைதலத்ைதயும்,
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வாசஸ்தலம் முழுவைதயும், அதலுள்ள
யாைவயும், பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதயும்
அதன் பணிப்ெபாருட்கைளயும்,
வசாரிக்கேவண்டும் என்றார். 17 ெயேகாவா
ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
ேநாக்க : 18 “ேலவயர்களுக்குள்ேள
ேகாகாத் வம்சமாக ய ேகாத்த ரத்தார்
அழிந்துேபாகாதபடி பாருங்கள். 19 அவர்கள்
மகா பரிசுத்தமானைவகளின் அருகல்
வரும்ேபாது, சாகாமல் உய ேராடு
இருக்கும்படி, நீங்கள் அவர்களுக்காகச்
ெசய்யேவண்டியது: 20 ஆேரானும்
அவனுைடய மகன்களும் வந்து, அவர்களில்
அவனவைன அவனவன் ெசய்யும்
ேவைலக்கும்அவனவன்சுமக்கும் சுைமக்கும்
நயமிக்கேவண்டும்; அவர்கேளா சாகாதபடிப்
பரிசுத்தமானைவகள் மூடப்படும்ேபாது
பார்க்க றதற்கு உள்ேள நுைழயாமல்
இருக்கேவண்டும்என்றார்.

ெகர்ேசானியர்கள்
21 பன்னும், ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : 22 “ெகர்ேசான் சந்ததயாருைடய
ப தாக்களின் வீட்டு வம்சங்களிலும்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல பணிவைட
ேவைலெசய்யும் இராணுவத்தற்கு
உட்படத்தக்க, 23 முப்பது வயதுமுதல் ஐம்பது
வயதுவைரக்குமுள்ள எல்ேலாைரயும்
எண்ணி, ெதாைக ஏற்றுவாயாக.
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24 பணிவைட ெசய்க றதலும் சுமக்க றதலும்
ெகர்ேசான் வம்சத்தாரின் ேவைலயாவது:
25 அவர்கள் வாசஸ்தலத்த ற்கும்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கும் உரிய ெதாங்கு
தைரையயும், மூடிையயும், அைவகளின்
ேமல் இருக்கற ெமல்லிய ேதால்
மூடிையயும், ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசல் மைறைவயும், 26 ப ராகாரத்தன்
ெதாங்கு தைரகைளயும், வாசஸ்தலத்தன்
அருகலும் பலிபீடத்தண்ைடயலும்
சுற்றலும் இருக்கற ப ராகாரத்தனுைடய
வாசல் ெதாங்கு தைரையயும்,
அைவகளின் கயறுகைளயும், அைவகளின்
ேவைலக்குரிய கருவகள் யாைவயும்
சுமந்து, அைவகளுக்காகச் ெசய்யேவண்டிய
யாைவயும் ெசய்யக்கடவர்கள். 27 ெகர்ேசான்
சந்ததயார்கள் சுமக்கேவண்டிய சுைமகளும்
ெசய்யேவண்டிய பணிவைடகளாகய
சகல ேவைலகளும் ஆேரானும்
அவனுைடய மகன்களும் ெசால்லுகறபடிேய
ெசய்யேவண்டும்; அவர்கள் சுமக்கேவண்டிய
எல்லா சுைமகைளயும் நீங்கள் நயமித்து,
அவர்களிடம் ஒப்புவயுங்கள். 28 ெகர்ேசான்
சந்ததயாரின் வம்சத்தார் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ேல ெசய்யும் பணிவைட
இதுதான்; அவர்கைள ேவைலெகாள்ளும்
வசாரைண, ஆசாரியனாகய ஆேரானின்
மகன் இத்தாமாருைடய ைகக்குள்
இருக்கேவண்டும்.
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ெமராரியர்கள்
29 “ெமராரி சந்ததயாருைடய ப தாக்களின்

வீட்டு வம்சங்களிலும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ேல பணிவைட ேவைலெசய்யும்
இராணுவத்தற்கு உட்படத்தக்க, 30 முப்பது
வயதுமுதல் ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள
எல்ேலாைரயும் எண்ணேவண்டும்.
31 ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல் அவர்கள்
ெசய்யும் எல்லாப் பணிவைடக்கும்
அடுத்த காவல் வ சாரிப்பாவது:
வாசஸ்தலத்தன் பலைககளும்,
தாழ்ப்பாள்களும், தூண்களும், பாதங்களும்,
32 சுற்றலும் இருக்கற ப ராகாரத்தன்
தூண்களும், அைவகளின் பாதங்களும்,
முைளகளும், கயறுகளும், அைவகளின்
எல்லா கருவகளும், அவற்றற்கு
அடுத்த மற்ெறல்லா ேவைலயும்தாேன;
அவர்கள் சுமந்து காவல்காக்கும்படி
ஒப்புவக்கப்படுக றைவகைளப் ேபர்ேபராக
எண்ணேவண்டும். 33 ஆசாரியனாகய
ஆேரானுைடய மகனான இத்தாமாருைடய
ைகக்குள்ளாக ெமராரி சந்ததயாரின்
வம்சத்தார் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல ெசய்யும்
பணிவைடக்கு அடுத்த எல்லா ேவைலயும்
இதுேவஎன்றார்.

ேலவயர்களின் வம்சத்ைத
கணக்ெகடுத்தல்
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34 அப்படிேய ேமாேசயும் ஆேரானும்
சைபயன் ப ரபுக்களும் ேகாகாத்
புத்த ரருைடய ப தாக்களின் வீட்டு
வம்சங்களின்படி ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல
பணிவைட ெசய்யும் இராணுவத்தற்கு
உட்படத்தக்க, 35 முப்பது வயது முதல்
ஐம்பது வயதுவைரக்குமுள்ள எல்ேலாைரயும்
எண்ணினார்கள். 36 அவர்கள் வம்சங்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் 2,750 ேபர். 37ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
ேமாேசயனாலும் ஆேரானாலும் ேகாகாத்
வம்சத்தாரில் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல்
ேவைல ெசய்க றதற்காக எண்ணித்
ெதாைகய டப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும்
இவர்கேள. 38 ெகர்ேசான் சந்ததயாருைடய
ப தாக்களின் வீட்டு வம்சங்களிலும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ேல பணிவைடெசய்யும்
இராணுவத்தற்கு உட்படத்தக்க, 39 முப்பது
வயது முதல் ஐம்பது வயது வைரக்குமுள்ள
எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டார்கள்.
40 அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் அவரவர்
குடும்பத்தன்படியும், ப தாக்களுைடய
வம்சத்தன்படிக்கும் 2,630 ேபர்.
41 ேமாேசயனாலும் ஆேரானாலும்
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடிேய ெகர்ேசான்
புத்த ரரின் வம்சத்தாரில் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தல் ேவைலெசய்ய எண்ணித்
ெதாைகய டப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும்
இவர்கேள. 42 ெமராரி புத்த ரருைடய
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ப தாக்களின் வீட்டு வம்சங்களிலும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ேல பணிவைடெசய்யும்
இராணுவத்தற்கு உட்படத்தக்க, 43 முப்பது
வயதுமுதல் ஐம்பது வயதுள்ளவர்கள்
எல்ேலாரும் எண்ணப்பட்டார்கள்.
44 அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள்
தங்களுைடய குடும்பங்களின்படிேய
3,200 ேபர். 45 ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
ேமாேசயனாலும் ஆேரானாலும் ெமராரி
புத்த ரரின் குடும்பத்தாரில் எண்ணித்
ெதாைகய டப்பட்டவர்கள் எல்ேலாரும்
இவர்கேள. 46 ேலவயர்களுைடய
ப தாக்களின் வீட்டு வம்சங்களில்
முப்பது வயதுமுதல் ஐம்பது
வயதுவைரக்குமுள்ளவர்கள் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ேல ெசய்யும் பணிவைட
ேவைலக்கும் சுைமயன் ேவைலக்கும்
உட்படத்தக்கவர்களும், 47 ேமாேசயனாலும்
ஆேரானாலும் இஸ்ரேவலின் ப ரபுக்களாலும்
எண்ணப்பட்டவர்களும் ஆகய எல்ேலாரும்,
48 8,580 ேபராக இருந்தார்கள். 49 ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, அவர்கள்
தங்கள் தங்கள் பணிவைடக்ெகன்றும்
தங்கள் தங்கள் சுைமக்ெகன்றும்
ேமாேசயனால் எண்ணப்பட்டார்கள்;
இந்த வதமாக, ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய அவர்கள் அவனால்
எண்ணப்பட்டார்கள்.
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அத்த யாயம் 5
முகாைமசுத்த கரித்தல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
2 “குஷ்டேராக கள் யாவைரயும்,
கச யும் புண்ணுள்ள யாவைரயும்,
சவத்தனால் தீட்டுப்பட்டவர்கள்
யாவைரயும் முகாமிலிருந்து
வலக்கவ ட இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
கட்டைளயடு. 3 ஆண்பள்ைளயானாலும்
ெபண்பள்ைளயானாலும்அப்படிப்பட்டவர்கைள
நீங்கள் வலக்க , நான் வாசம்ெசய்க ற
தங்களுைடய முகாம்கைள அவர்கள்
தீட்டுப்படுத்தாதபடி, நீங்கள் அவர்கைள
முகாமிற்கு ெவளிேய அனுப்பவ டேவண்டும்
என்றார். 4 ெயேகாவா ேமாேசக்குச்
ெசான்னபடிேய, இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெசய்து, அவர்கைள முகாமிற்கு ெவளிேய
அனுப்பவ ட்டார்கள்.

தவறுகளுக்கானதண்டைன
5 ேமலும் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : 6 “நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்: ஒரு
ஆேணா ெபண்ேணா, ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளைய மீற மனிதர்கள் ெசய்யும்
பாவங்களில் யாெதாரு பாவத்ைதச் ெசய்து
குற்றவாளியானால், 7 அவர்கள் தாங்கள்
ெசய்த பாவத்ைத அறக்ைகய டேவண்டும்;
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அப்படிப்பட்டவன் தான் ெசய்த குற்றத்தனால்
அபராதத்தன் முதேலாடு ஐந்தல் ஒரு
பங்ைக அதகமாகக் கூட்டி, தான்
குற்றஞ்ெசய்தவனுக்குச் ெசலுத்தேவண்டும்.
8அைதக் ேகட்டு வாங்குகறதற்கு இனத்தான்
ஒருவனும் இல்லாமலிருந்தால், அப்ெபாழுது
அவனுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி
ஆட்டுக்கடா ெசலுத்தப்படுவதுமல்லாமல்,
ெயேகாவாவுக்கு அந்த அபராதம்
ெசலுத்தப்பட்டு, அது ஆசாரியைனச்
ேசரேவண்டும். 9 இஸ்ரேவல்
மக்கள் ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்படி,
ஆசாரியனிடத்தல்ெகாண்டுவருகறஎல்லாப்
பரிசுத்தமான பைடப்பும் அவனுைடயதாக
இருக்கும். 10 ஒவ்ெவாருவரும் பைடக்கும்
பரிசுத்தமான ெபாருட்கள் அவனுைடயதாக
இருக்கும்; ஒருவன் ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுக்க றது எதுவும் அவனுக்ேக உரியது
என்றுெசால்என்றார்.

உண்ைமயல்லாத மைனவக்கான
ேசாதைன

11 ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 12 “நீ இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: ஒருவனுைடய மைனவ
பறர்முகம் பார்த்து, கணவனுக்குத்
துேராகம்ெசய்து, 13 ஒருவேனாடு
உறவு ெகாண்டிருந்த வஷயத்தல்



எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 5:14 xxxi எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 5:17

அவள் தீட்டுப்பட்டவளாக இருந்தும்,
அவளுைடய கணவன் கண்களுக்கு
அது மைறக்கப்பட்டு ெவளிக்கு வராமல்
இருக்க றேபாதும், சாட்ச யல்லாமலும்
அவள் ைகயும் களவுமாகப்
ப டிக்கப்படாமலும் இருக்கறேபாதும்,
14 எரிச்சலின் ஆவ அவன்ேமல்
வந்து, அவன் அவனுைடய மைனவ
தீட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்க, தீட்டுப்படுத்தப்பட்ட
தன்னுைடய மைனவயன்ேமல்
பைகெகாண்டிருந்தாலும், அல்லது அவன்
மைனவ தீட்டுப்படுத்தப்படாதருக்க,
எரிச்சலின் ஆவ அவன்ேமல் வந்து, அவன்
அவள்ேமல் பைகெகாண்டிருந்தாலும்,
15 அந்தக் கணவன் தன்னுைடய
மைனவைய ஆசாரியனிடத்தல்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவளுக்காக
ஒரு எப்பா அளவான வாற்ேகாதுைம
மாவ ேல பத்தல் ஒரு பங்ைகப்
பைடப்பாகக் ெகாடுக்கேவண்டும்; அது
எரிச்சலின் காணிக்ைகயும் அக்க ரமத்ைத
நைனப்பூட்டும் காணிக்ைகயுமாக
இருப்பதால், அதன்ேமல் எண்ெணய்
ஊற்றாமலும் தூபவர்க்கம் ேபாடாமலும்
இருக்கேவண்டும். 16 “ஆசாரியன் அவைளச்
சமீபத்தல் அைழத்து, ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல்நறுத்த , 17ஒருமண்பாைனயேல
பரிசுத்த தண்ணீர் ஊற்ற , வாசஸ்தலத்தன்
தைரயலிருக்கும் புழுதய ேல ெகாஞ்சம்
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எடுத்து, அந்த தண்ணீரில்ேபாட்டு,
18 ெபண்ைணக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல்நறுத்த ,அவளுைடயமுக்காட்ைட
நீக்க , எரிச்சலின் காணிக்ைகயாகய
நைனப்பூட்டுதலின் காணிக்ைகைய
அவளுைடய உள்ளங்ைகய ேல
ைவக்கேவண்டும்; சாபகாரணமான
கசப்பான தண்ணீர் ஆசாரியன் ைகயல்
இருக்கேவண்டும். 19 பன்பு ஆசாரியன்
அவைள ஆைணயட ைவத்து: ஒருவனும்
உன்ேனாடு உறவுெகாள்ளாமலும்,
உன்னுைடய கணவனுக்கு கீழ்பட்டிருக்க ற
நீ தீட்டுப்படும்படி ப றர்முகம் பார்க்காமலும்
இருந்தால், சாபகாரணமான இந்தக்
கசப்பான தண்ணீரின் ேதாஷத்தற்கு
நீங்கலாக இருப்பாய். 20 உன்னுைடய
கணவனுக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்க ற நீ
ப றர்முகம் பார்த்து, உன்னுைடய
கணவைனத்தவ ர அந்நயேனாடு
உறவுெகாண்டு தீட்டுப்பட்டிருப்பாயானால்,
21 ெயேகாவா உன்னுைடய இடுப்பு சூம்பவும்,
உன்னுைடய வயறு வீங்கவும்ெசய்து*,
உன்ைன உன்னுைடய மக்களுக்குள்ேள
சாபமும் ஆைணயடும் அைடயாளமாகவும்
ைவப்பாராக. 22 சாபகாரணமான
இந்த தண்ணீர் உன்னுைடய வயறு
வீங்கவும் இடுப்பு சூம்பவும் ெசய்யும்படி,

* அத்த யாயம் 5:21 5:21 நீ மலடியாவாய்.
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உன்னுைடய குடலுக்குள் ேபாகேவண்டும்
என்கற சாபவார்த்ைதயாேல ெபண்ைண
ஆைணயடைவத்துச் ெசால்வானாக. அதற்கு
அந்தப் ெபண்: ஆெமன், ஆெமன், என்று
ெசால்லேவண்டும். 23 “பன்பு ஆசாரியன்
இந்தச் சாபவார்த்ைதகைள ஒரு சீட்டில்
எழுத , அைவகைளக் கசப்பான தண்ணீரால்
கழுவப்ேபாட்டு, 24 சாபகாரணமான
அந்தக் கசப்பான தண்ணீைர அவள்
குடிக்கும்படிச் ெசய்வான்; அப்ெபாழுது
சாபகாரணமானஅந்ததண்ணீர்அவளுக்குள்
இறங்க க் கசப்பாகும். 25 பன்பு ஆசாரியன்
எரிச்சலின் காணிக்ைகைய அந்த
ெபண்ணின் ைகயலிருந்து வாங்க , அைதக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அைசவாட்டி,
பீடத்தன்ேமல் ெசலுத்த , 26 ஞாபகக்குறயாக
அத ேல ஒரு ைகப்ப டி நைறய எடுத்து,
பீடத்தன்ேமல் தகனித்து, பன்பு
ெபண்ணுக்குஅந்த தண்ணீைரக்குடிக்கும்படி
ெகாடுக்கேவண்டும். 27 அந்த தண்ணீைரக்
குடிக்கச் ெசய்த பன்பு சம்பவ ப்பதாவது:
அவள் தீட்டுப்பட்டு, தன்னுைடய
கணவனுக்குத் துேராகம்ெசய்தருந்தால்,
சாபகாரணமானஅந்ததண்ணீர்அவளுக்குள்
நுைழந்து கசப்புண்டானதால், அவளுைடய
வயறு வீங்க , அவளுைடய இடுப்பு
சூம்பும்; இப்படிேய அந்தப் ெபண்
தன்னுைடய மக்களுக்குள்ேள சாபமாக
இருப்பாள். 28 அந்தப் ெபண் தீட்டுப்படாமல்



எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 5:29 xxxiv எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 6:2

சுத்தமாக இருந்தால், அவள் அதற்கு
நீங்கலாக , கர்ப்பமைடயக்கூடியவளாக
இருப்பாள். 29 “ஒரு ெபண் தன்னுைடய
கணவைனத்தவ ர அந்நய ஆேணாடு
ேசர்ந்து தீட்டுப்பட்டதால் உண்டான
எரிச்சலுக்கும், 30 கணவன்ேமல் எரிச்சலின்†

ஆவ வருகறதனால், அவன் தன்னுைடய
மைனவயன்ேமல்அைடந்த ெபாறாைமக்கும்
அடுத்த ப ரமாணம் இதுேவ. அவன்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் தன்னுைடய
மைனவைய நறுத்தேவண்டும்; ஆசாரியன்
இந்தப் ப ரமாணத்தன்படிெயல்லாம்
அவளுக்குச் ெசய்யேவண்டும். 31 கணவன்
அக்க ரமத்த ற்கு நீங்கலாக இருப்பான்;
அப்படிப்பட்டப் ெபண்ேணா, தன்னுைடய
அக்க ரமத்ைதச் சுமப்பாள் என்று ெசால்”
என்றார்.

அத்த யாயம் 6
நசேரயன்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
“ஆேணா ெபண்ேணா ெயேகாவாக்ெகன்று
வ ரதம் ெசய்து ெகாண்டவர்களாக
இருக்கும்படி நசேரய வ ரதமாக ய*
† அத்த யாயம் 5:30 5:30 சந்ேதகத்தன் ஆவ
* அத்த யாயம் 6:2 6:2 ேதவனுைடய பணிக்காக ேவறு
ப ரிக்கப்பட்டவன்
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ஒரு வேசஷத்த ெபாருத்தைனைய
ெசய்தால், 3 அப்படிப்பட்டவன்
த ராட்ைசரசத்ைதயும் மதுபானத்ைதயும்
வலக்கேவண்டும்; அவன் த ராட்ைசரசத்தன்
காடிையயும் மற்ற மதுபானத்தன்
காடிையயும், த ராட்ைசரசத்தனால்
ெசய்த எவ்வதமான பானத்ைதயும்
குடிக்காமலும், த ராட்ைசப்பழங்கைளேயா
த ராட்ைசவற்றல்கைளேயா சாப்ப டாமலும்,
4 தான் நசேரயனாக இருக்கும் நாெளல்லாம்
த ராட்ைசச்ெசடி வைதமுதல் ேதால்வைர
உள்ளைவகளினால் ெசய்யப்பட்ட எைதயும்
சாப்ப டாமலும் இருக்கேவண்டும். 5 “அவன்
நசேரய வ ரதமிருக்கும் நாட்கெளல்லாம்
சவரகன் கத்த அவனுைடய தைலயன்ேமல்
படக்கூடாது; அவன் ெயேகாவாக்ெகன்று
வ ரதமிருக்கும் காலம் நைறேவறும்வைர
பரிசுத்தமாக இருந்து, தன்னுைடய
தைலமுடிைய வளரவ டேவண்டும். 6 அவன்
ெயேகாவாவுக்ெகன்று வ ரதமிருக்கும்
நாட்கெளல்லாம் யாெதாரு ப ேரதத்தன்
அருகல் ேபாகக்கூடாது. 7 அவன்
தன்முைடய ேதவனுக்ெகன்று ெசய்த
நசேரய வ ரதம் அவனுைடய தைலேமல்
இருக்கறபடியால், மரணமைடந்த
தன்னுைடய தகப்பனாலாகலும்
தாயனாலாகலும் சேகாதரனாேலா
சேகாதரியனாேலா தன்ைனத்
தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது. 8அவன் நசேரயனாக
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இருக்கும் நாட்கெளல்லாம் ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமாக இருப்பான். 9 “அவனருகல்
ஒருவன் தடீெரன மரணமைடந்ததால்,
நசேரய வ ரதமுள்ள அவனுைடய
தைல தீட்டுப்பட்டெதன்றால், அவன்
தன்னுைடய சுத்த கரிப்பன் நாளாகய
ஏழாம் நாளில் தன்னுைடய தைலமுடிையச்
சைரத்துக்ெகாண்டு, 10 எட்டாம் நாளில்
இரண்டு காட்டுப்புறாக்கைளேயா
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளேயா
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில்
ஆசாரியனிடம் ெகாண்டுவரேவண்டும்.
11 அப்ெபாழுது ஆசாரியன் ஒன்ைறப்
பாவநவாரணபலியாகவும், மற்ெறான்ைறச்
சர்வாங்க தகனபலியாகவும்
ெசலுத்த , பணத்தனால் அவனுக்கு
உண்டான தீட்ைட நவ ர்த்த ெசய்து,
அவனுைடய தைலைய அந்தநாளில்
பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும். 12 அவன்
தரும்பவும் தன்னுைடய வ ரதநாட்கைளக்
ேயேகாவாக்ெகன்று காத்து, ஒரு வயதுள்ள
ஆட்டுக்குட்டிையக் குற்றநவாரணபலியாகக்
ெகாண்டுவரேவண்டும்; அவனுைடய
நசேரய வ ரதம் தீட்டுப்பட்டதால் ெசன்ற
நாட்கள் வீணாகும். 13 “நசேரயனுக்குரிய
ப ரமாணமாவது: அவன் வ ரதமிருக்கும்
நாட்கள் நைறேவறன அன்ைறக்ேக, அவன்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல வந்து,
14 சர்வாங்க தகனபலியாக ஒருவயதுைடய
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பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும்,
பாவநவாரணபலியாக ஒருவயதுைடய
பழுதற்ற ஒரு ெபண்ணாட்டுக்குட்டிையயும்,
சமாதானபலியாக பழுதற்ற ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும், 15 ஒரு கூைடயல்
எண்ெணயேல பைசந்த புளிப்ப ல்லாத
ெமல்லிய மாவனால் ெசய்த
அத ரசங்கைளயும், எண்ெணய்
தடவப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத அைடகைளயும்,
அைவகளுக்கு அடுத்த ேபாஜனபலிையயும்,
பானபலிகைளயும் ெயேகாவாவுக்குத்
தன்னுைடய காணிக்ைகயாகச்
ெசலுத்தேவண்டும். 16 அைவகைள
ஆசாரியன் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்து, அவனுைடய
பாவநவாரணபலிையயும் அவனுைடய
சர்வாங்கதகனபலிையயும் ெசலுத்த ,
17 ஆட்டுக்கடாைவக் கூைடயல் இருக்கும்
புளிப்பல்லாத அப்பங்கேளாடுங்கூடக்
ெயேகாவாவுக்குச் சமாதான
பலியாகச் ெசலுத்த , அவனுைடய
ேபாஜனபலிையயும் பானபலிையயும்
பைடக்கேவண்டும். 18 அப்ெபாழுது
நசேரயன் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிேல, ெபாருத்தைன ெசய்யப்பட்ட
தன்னுைடய தைலையச் சைரத்து,
ெபாருத்தைன ெசய்யப்பட்ட தன்னுைடய
தைலமுடிைய எடுத்து, சமாதானபலியன்கீழ்
எரிக ற அக்கனியல் ேபாடேவண்டும்.



எண்ணாகமம்அத்தயாயம்6:19xxxviiiஎண்ணாகமம்அத்தயாயம்6:23

19 நசேரயன் ெபாருத்தைன
ெசய்யப்பட்ட தன் தைலமுடிையச்
சைரத்துக்ெகாண்டபன்பு, ஆசாரியன்
ஆட்டுக்கடாவனுைடய ேவகைவக்கப்பட்ட
ஒரு முன்னந்ெதாைடையயும், கூைடயல்
இருக்கறைவகளிேல புளிப்பல்லாத
ஒரு அத ரசத்ைதயும் புளிப்பல்லாத
ஒரு அைடையயும் எடுத்து, அவனுைடய
உள்ளங்ைககளில் ைவத்து, 20 அைவகைளக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அைசவாட்டேவண்டும்;அதுஅைசவாட்டப்பட்ட
மார்புப்பகுத ேயாடும், ஏெறடுத்துப்
பைடக்கப்பட்ட முன்னந்ெதாைடேயாடும்,
ஆசாரியைனச் ேசரும்; அது பரிசுத்தமானது.
பன்பு நசேரயன் த ராட்ைசரசம்
குடிக்கலாம். 21 “ெபாருத்தைனெசய்த
நசேரயனுக்கும், அவன் தன்னுைடய
ைகக்கு உதவுகறைதத்தவ ர, தன் நசேரய
வ ரதத்த ற்காகெயேகாவாவுக்குச்ெசலுத்தும்
காணிக்ைகயன் ப ரமாணம் இதுேவ. அவன்
ெசய்த ெபாருத்தைனயன்படிேய தன்னுைடய
ெபாருத்தைனயன் ப ரமாணத்துக்ேகற்றபடி
ெசய்து முடிக்கேவண்டும் என்று ெசால்
என்றார். 22 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 23 “நீ ஆேராேனாடும் அவனுைடய
மகன்கேளாடும் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் இஸ்ரேவல்
மக்கைள ஆசீர்வத க்கும்ேபாது, அவர்கைளப்
பார்த்துச்ெசால்லேவண்டியதாவது:
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24 “ெயேகாவா உன்ைன ஆசீர்வத த்து,
உன்ைனக்காப்பார்.

25 “ெயேகாவா தம்முைடய முகத்ைத
உன்ேமல்ப ரகாச க்கச்ெசய்து,
உன்ேமல்கருைபயாகஇருபாராக.
26 “ெயேகாவா தம்முைடய முகத்ைத

உன்ேமல் ப ரசன்னமாக்க , உனக்குச்
சமாதானம்கட்டைளயடுவார்,
என்பேத. 27 “இந்த வதமாக அவர்கள்

என்னுைடய நாமத்ைத இஸ்ரேவல்
மக்கள்ேமல் கூறேவண்டும்; அப்ெபாழுது
நான் அவர்கைள ஆசீர்வத ப்ேபன் என்று
ெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 7
ப ரதஷ்ைடகாணிக்ைக

1 ேமாேச வாசஸ்தலத்ைத
நறுவ , அைதயும் அதன் எல்லாப்
பணிப்ெபாருட்கைளயும், பலிபீடத்ைதயும்
அதன் எல்லாப் பணிப்ெபாருட்கைளயும்
அப ேஷகம்ெசய்து, பரிசுத்தப்படுத்த
முடித்த நாளில், 2 தங்களுைடய
ப தாக்களுைடய வம்சத்தைலவர்களும்,
எண்ணப்பட்டவர்களின் வ சாரிப்புக்கு
ைவக்கப்பட்ட ேகாத்த ரப் ப ரபுக்களுமாகய
இஸ்ரேவலின் ப ரபுக்கள் காணிக்ைககைளச்
ெசலுத்தனார்கள். 3 தங்களுைடய
காணிக்ைகயாக,ஆறுகூண்டுவண்டிகைளயும்,
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பன்னிரண்டு மாடுகைளயும் இரண்டிரண்டு
ப ரபுக்களுக்கு ஒவ்ெவாரு வண்டியும்,
ஒவ்ெவாரு ப ரபுக்கு ஒவ்ெவாரு
மாடுமாக, ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்த
வாசஸ்தலத்த ற்கு முன்பாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 4 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 5 “நீ
அவர்களிடத்தல் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
ஊழியத்த ற்காக அைவகைள வாங்க .
ேலவயர்களுக்கு அவரவர் ேவைலக்குத்
தகுந்தைவகளாகப் பங்க ட்டுக் ெகாடு
என்றார். 6 அப்ெபாழுது ேமாேச அந்த
வண்டிகைளயும் மாடுகைளயும் வாங்க ,
ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்தான். 7 இரண்டு
வண்டிகைளயும் நான்கு மாடுகைளயும்
ெகர்ேசான் சந்ததயார்களுக்கு,
அவர்கள் ேவைலக்குத்தகுந்த பங்காகக்
ெகாடுத்தான். 8 நான்கு வண்டிகைளயும்
எட்டு மாடுகைளயும் ெமராரியன்
சந்ததயனருக்கு, ஆசாரியனாகய
ஆேரானின் மகன்கள் இத்தாமாருைடய
ைகயன் கீழிருக்க ற அவர்களுைடய
ேவைலக்குத்தகுந்த பங்காகக் ெகாடுத்தான்.
9 ேகாகாத்தன் சந்ததயாருக்ேகா ஒன்றும்
ெகாடுக்கவல்ைல; ேதாள்ேமல் சுமப்பேத
அவர்களுக்குரிய பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
ேவைலயாக இருந்தது. 10 பலிபீடம்
அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ட நாளிேல,
ப ரபுக்கள் அதன் ப ரதஷ்ைடக்காகக்



எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 7:11 xli எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 7:17

காணிக்ைககைளச் ெசலுத்த , பலிபீடத்த ற்கு
முன்பாகத் தங்களுைடய காணிக்ைககைளக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 11 “அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேமாேசையேநாக்க : பலிபீடத்தன்
ப ரதஷ்ைடக்காக ஒவ்ெவாரு ப ரபுவும்
தன்தன் நாளில் தன்தன் காணிக்ைகையச்
ெசலுத்தேவண்டும்” என்றார். 12 அப்படிேய
முதலாம் நாளில் தன்னுைடய
காணிக்ைகையச் ெசலுத்தனவன் யூதா
ேகாத்த ரத்தானாகய அம்மினதாபன்
மகன் நகேசான். 13 அவனுைடய
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
பைடப்பதற்காக எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக
நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல்
நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 14 தூபவர்க்கம்
நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
தங்கத்தால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும்,
15 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும்,
ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
16 பாவநவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 17 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து
ஆட்டுக்கடாக்களும்,ஐந்துெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம;
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இது அம்மினதாபன் மகனாகய நகேசானின்
காணிக்ைக. 18 இரண்டாம் நாளில்
இசக்காரின் ப ரபுவாகய சூவாரின்
மகன் ெநதெனேயல் காணிக்ைக
ெசலுத்தனான். 19 அவனுைடய
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
பைடப்பதற்காக, எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக
நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல்
நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 20 தூபவர்க்கம்
நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும்,
21 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும்,
ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
22 பாவநவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 23 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து
ஆட்டுக்கடாக்களும்,ஐந்துெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம;
இது சூவாரின் மகனாகய ெநதெனேயலின்
காணிக்ைக. 24 மூன்றாம் நாளில்
ஏேலானின் மகனாகய எலியாப் என்னும்
ெசபுேலான் சந்ததயாரின் ப ரபு காணிக்ைக
ெசலுத்தனான். 25 அவனுைடய
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
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பைடப்பதற்காக எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக
நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல்
நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 26 தூபவர்க்கம்
நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும்,
27 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும்,
ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
28 பாவநவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 29 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து
ஆட்டுக்கடாக்களும்,ஐந்துெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம;
இது ஏேலானின் மகனாகய எலியாபன்
காணிக்ைக. 30 நான்காம் நாளில்
ேசேதயூரின் மகனாகய எலிசூர் என்னும்
ரூபன் சந்ததயாரின் ப ரபு காணிக்ைக
ெசலுத்தனான். 31 அவனுைடய
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
பைடப்பதற்காக எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக
நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல்
நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
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ஆகய இந்த இரண்டும், 32 தூபவர்க்கம்
நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும்,
33 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும்,
ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
34 பாவநவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 35 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து
ஆட்டுக்காடாக்களும், ஐந்து
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும், ஒருவயதுைடய
ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது
ேசேதயூரின் மகனாகய எலிசூரின்
காணிக்ைக. 36 ஐந்தாம் நாளில்
சூரிஷதாயன் மகனாகய ெசலூமிேயல்
என்னும் ச மிேயான் சந்ததயாரின் ப ரபு
காணிக்ைக ெசலுத்தனான். 37 அவனுைடய
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
பைடக்கும்படியாக எண்ெணயேல
பைசந்த ெமல்லிய மாவனால்
நைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல்
நைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தட்டும்,
எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு
ெவள்ளிகலமும் ஆகய இந்த இரண்டும்,
38 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல்
நைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு
தூபகரண்டியும், 39 சர்வாங்கதகனபலியாக
ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும்,
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ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
40 பாவநவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 41 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து
ஆட்டுக்கடாக்களும்,ஐந்துெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம;
இது சூரிஷதாயன் மகனாகய
ெசலூமிேயலின் காணிக்ைக. 42 ஆறாம்
நாளிேல ேதகுேவலின் மகனாகய
எலியாசாப் என்னும் காத் சந்ததயாரின் ப ரபு
காணிக்ைக ெசலுத்தனான். 43 அவனுைடய
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
பைடக்கும்படியாக எண்ெணயேல
பைசந்த ெமல்லிய மாவனால்
நைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல்
நைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தட்டும்,
எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு
ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்ஆகயஇந்தஇரண்டும்,
44 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல்
நைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு
தூபகரண்டியும், 45 சர்வாங்கதகனபலியாக
ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும்,
ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
46 பாவநவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 47 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து
ஆட்டுக்கடாக்களும்,ஐந்துெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம;
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இது ேதகுேவலின் மகனாகய எலியாசாபன்
காணிக்ைக. 48 ஏழாம் நாளில்
அம்மீயூதன் மகனாகய எலிஷாமா
என்னும் எப்ப ராயீம் சந்ததயாரின் ப ரபு
காணிக்ைக ெசலுத்தனான். 49 அவனுைடய
காணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
பைடக்கும்படியாக எண்ெணயேல
பைசந்த ெமல்லிய மாவனால்
நைறந்ததும், பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
ேசக்கல் கணக்காக நூற்றுமுப்பது ேசக்கல்
நைறயுள்ளதுமான ஒரு ெவள்ளித்தட்டும்,
எழுபது ேசக்கல் நைறயுள்ள ஒரு
ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்ஆகயஇந்தஇரண்டும்,
50 தூபவர்க்கம் நைறந்த பத்துச்ேசக்கல்
நைறயுள்ள ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு
தூபகரண்டியும், 51 சர்வாங்கதகனபலியாக
ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும்,
ஒருவயதுைடய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்,
52 பாவநவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 53 சமாதானபலியாக
இரண்டு மாடுகளும், ஐந்து
ஆட்டுக்கடாக்களும்,ஐந்துெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம;
இதுஅம்மியூதன் மகனாகய எலிஷாமாவன்
காணிக்ைக. 54 எட்டாம் நாளில்
ெபதாசூரின் மகனாகய கமாலிேயல்
என்னும் மனாேச சந்ததயாரின் ப ரபு
காணிக்ைக ெசலுத்தனான். 55 அவனுைடய
காணிக்ைகயாவது: உணவுபலியாகப்
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பைடக்கும்படியாக எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக
நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒரு ெவள்ளித்தட்டும், எழுபது ேசக்கல்
நைறயுள்ள ஒரு ெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகய இந்த இரண்டும், 56 தூபவர்க்கம்
நைறந்த பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும்,
57 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும்,
ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியும், 58 பாவநவாரணபலியாக
ஒருெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 59சமாதானபலியாக
இரண்டுமாடுகளும்,ஐந்துஆட்டுக்கடாக்களும்,
ஐந்து ெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,
ஒருவயதுைடய ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம;
இது ெபதாசூரின் மகனாகய கமாலிேயலின்
காணிக்ைக. 60ஒன்பதாம்நாளில்கீெதேயானின்
மகனாகய அபீதான் என்னும் ெபன்யமீன்
சந்ததயாரின்ப ரபுகாணிக்ைகெசலுத்தனான்.
61அவனுைடயகாணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
பைடக்கும்படியாக எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக
நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒருெவள்ளித்தட்டும்,எழுபதுேசக்கல்நைறயுள்ள
ஒருெவள்ளிப்பாத்த ரமும்ஆகயஇந்தஇரண்டும்,
62தூபவர்க்கம்நைறந்தபத்துச்ேசக்கல்நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும்,
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63 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும்,
ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியும், 64 பாவநவாரணபலியாக
ஒருெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 65சமாதானபலியாக
இரண்டுமாடுகளும்,ஐந்துஆட்டுக்கடாக்களும்,
ஐந்துெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,ஒருவயதுைடய
ஐந்துஆட்டுக்குட்டிகளுேம;இதுகீெதேயானின்
மகனாகயஅபீதானின்காணிக்ைக. 66பத்தாம்
நாளில்அம்மிஷதாயன்மகனாகயஅக ேயேசர்
என்னும்தாண்சந்ததயாரின்ப ரபுகாணிக்ைக
ெசலுத்தனான். 67அவனுைடயகாணிக்ைகயாவது:
ேபாஜனபலியாகப்பைடக்கும்படியாகஎண்ெணயேல
பைசந்த ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும்,
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்காக
நூற்றுமுப்பது ேசக்கல் நைறயுள்ளதுமான
ஒருெவள்ளித்தட்டும்,எழுபதுேசக்கல்நைறயுள்ள
ஒருெவள்ளிப்பாத்த ரமும்ஆகயஇந்தஇரண்டும்,
68தூபவர்க்கம்நைறந்தபத்துச்ேசக்கல்நைறயுள்ள
ெபான்னினால் ெசய்த ஒரு தூபகரண்டியும்,
69 சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளயும்,
ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒருவயதுைடய ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியும், 70 பாவநவாரணபலியாக
ஒருெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 71சமாதானபலியாக
இரண்டுமாடுகளும்,ஐந்துஆட்டுக்கடாக்களும்,
ஐந்துெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,ஒருவயதுைடய
ஐந்துஆட்டுக்குட்டிகளுேம;இதுஅம்மிஷதாயன்
மகனாகயஅக ேயேசரின்காணிக்ைக. 72பத ேனாராம்
நாளில்ஓக ரானின்மகனாகயபாக ேயல்என்னும்
ஆேசர்சந்ததயாரின்ப ரபுகாணிக்ைகெசலுத்தனான்.
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73அவனுைடயகாணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
பைடக்கும்படியாக எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன்ேசக்கல்கணக்காகநூற்றுமுப்பது
ேசக்கல்நைறயுள்ளதுமானஒருெவள்ளித்தட்டும்,
எழுபதுேசக்கல்நைறயுள்ளஒருெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகயஇந்தஇரண்டும், 74தூபவர்க்கம்நைறந்த
பத்துச்ேசக்கல் நைறயுள்ள ெபான்னினால்
ெசய்தஒருதூபகரண்டியும், 75சர்வாங்கதகனபலியாக
ஒருகாைளயும்,ஒருஆட்டுக்கடாவும்,ஒருவயதுைடய
ஒருஆட்டுக்குட்டியும், 76பாவநவாரணபலியாக
ஒருெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 77சமாதானபலியாக
இரண்டுமாடுகளும்,ஐந்துஆட்டுக்கடாக்களும்,
ஐந்துெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,ஒருவயதுைடய
ஐந்து ஆட்டுக்குட்டிகளுேம; இது ஓக ரானின்
மகனாகயபாக ேயலின்காணிக்ைக. 78பன்னிரண்டாம்
நாளில் ஏனானின் மகனாகயஅகீரா என்னும்
நப்தலிசந்ததயாரின்ப ரபுகாணிக்ைகெசலுத்தனான்.
79அவனுைடயகாணிக்ைகயாவது: ேபாஜனபலியாகப்
பைடக்கும்படியாக எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவனால் நைறந்ததும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன்ேசக்கல்கணக்காகநூற்றுமுப்பது
ேசக்கல்நைறயுள்ளதுமானஒருெவள்ளித்தட்டும்,
எழுபதுேசக்கல்நைறயுள்ளஒருெவள்ளிப்பாத்த ரமும்
ஆகயஇந்தஇரண்டும், 80தூபவர்க்கம்நைறந்த
பத்துச்ேசக்கல்நைறயுள்ளெபான்னினால்ெசய்த
ஒருதூபகரண்டியும், 81சர்வாங்கதகனபலியாக
ஒருகாைளயும்,ஒருஆட்டுக்கடாவும்,ஒருவயதுைடய
ஒருஆட்டுக்குட்டியும், 82பாவநவாரணபலியாக
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ஒருெவள்ளாட்டுக்கடாவும், 83சமாதானபலியாக
இரண்டுமாடுகளும்,ஐந்துஆட்டுக்கடாக்களும்,
ஐந்துெவள்ளாட்டுக்கடாக்களும்,ஒருவயதுைடய
ஐந்துஆட்டுக்குட்டிகளுேம;இதுஏனானின்மகனாகய
அகீராவன்காணிக்ைக. 84பலிபீடம்அப ேஷகம்
ெசய்யப்பட்டேபாது, இஸ்ரேவல் ப ரபுக்களால்
ெசய்யப்பட்டப ரதஷ்ைடயாவது: ெவள்ளித்தாலங்கள்
பன்னிரண்டு,ெவள்ளிக்கலங்கள்பன்னிரண்டு,
ெபான்தூபகரண்டிகள்பன்னிரண்டு. 85ஒவ்ெவாரு
ெவள்ளித்தட்டுநூற்றுமுப்பதுேசக்கல்நைறயும்,
ஒவ்ெவாருகலம்எழுபதுேசக்கல்நைறயுமாக,
இந்தப்பாத்த ரங்களின்ெவள்ளிெயல்லாம்பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன்ேசக்கல்கணக்கன்படிஇரண்டாய ரத்து
நானூறுேசக்கல்நைறயாகஇருந்தது. 86தூபவர்க்கம்
நைறந்தெபான்தூபகரண்டிகள்பன்னிரண்டு,
ஒவ்ெவான்று பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கல்
கணக்கன்படிபத்துச்ேசக்கல்நைறயாக,தூப
கரண்டிகளின்ெபான்ெனல்லாம்நூற்றருபது
ேசக்கல்நைறயாகஇருந்தது. 87சர்வாங்கதகனபலியாகச்
ெசலுத்தப்பட்டகாைளகெளல்லாம்பன்னிரண்டு,
ஆட்டுக்கடாக்கள்பன்னிரண்டு,ஒருவயதுைடய
ஆட்டுக்குட்டிகள்பன்னிரண்டு,அைவகளுக்குரிய
ேபாஜனபலிகளும்கூடச்ெசலுத்தப்பட்டது;பாவநவாரணபலியாகச்
ெசலுத்தப்பட்டெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள்பன்னிரண்டு.
88சமாதானபலியாகச்ெசலுத்தப்பட்டகாைளகெளல்லாம்
இருபத்துநான்கு; ஆட்டுக்கடாக்கள் அறுபது,
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள்அறுபது;ஒருவயதுைடய
ஆட்டுக்குட்டிகள்அறுபது;பலிபீடம்அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்ட
பன்புெசய்யப்பட்டஅதன்ப ரதஷ்ைடஇதுேவ.
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89ேமாேசேதவேனாடுேபசும்படிஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள்
நுைழயும்ேபாது,தன்ேனாேடேபசுக றவர்களின்
சத்தம்சாட்ச ப்ெபட்டியன்ேமலுள்ளகருபாசனமான
இரண்டுேகருபீன்களின் *நடுவலிருந்துஉண்டாகக்
ேகட்பான்;அங்ேகஇருந்துஅவேனாடுேபசுவார்.

அத்த யாயம் 8
வளக்குகைளஅைமத்தல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
2 “நீ ஆேராேனாடு ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நீ வளக்குகைள
ஏற்றும்ேபாது ஏழு வளக்குகளும்
வளக்குத்தண்டிற்கு ேநேர எரியேவண்டும்
என்று ெசால் என்றார். 3 ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்ட ப ரகாரம்
ஆேரான் ெசய்து, வளக்குத்தண்டிற்கு
ேநேர ஒழுங்காக அதன் வளக்குகைள
ஏற்றனான். 4 இந்தக் குத்துவளக்கு, அதன்
பாதமுதல் பூக்கள்வைரக்கும் தங்கத்தால்
அடிப்பு ேவைலயாகச் ெசய்யப்பட்டிருந்தது;
ேமாேசக்குக் காண்பத்த மாத ரியன்படிேய
அவன்குத்துவளக்ைகஉண்டாக்கனான்.
ேலவயர்கைளஅைமத்தல்

5 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 6 “நீ இஸ்ரேவல் மக்களிலிருந்து

* அத்த யாயம் 7:89 7:89 ஆத 3. அதகாரத்தல் ஜீவ
வருட்சத்ைத பாதுகாக்க இருந்தது ேபால ெதய்வீக
ெபாருட்கைளபாதுகாக்கஇங்குஇருந்தன.
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ேலவயர்கைளப் ப ரித்ெதடுத்து,
அவர்கைளச் சுத்த கரிக்கேவண்டும்.
7 அவர்கைளச் சுத்த கரிக்கும்படி
அவர்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியதாவது:
அவர்கள்ேமல் சுத்த கரிக்கும் தண்ணீைரத்
ெதளிக்கேவண்டும்; பன்பு அவர்கள் உடல்
முழவதும் சவரம்ெசய்து, தங்களுைடய
ஆைடகைளத் துைவத்து, தங்கைளச்
சுத்த கரிக்கேவண்டும். 8 அப்ெபாழுது
ஒரு காைளையயும், அதற்ேகற்ற
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லியமாவாகய
ேபாஜனபலிையயும் ெகாண்டுவரேவண்டும்;
பாவநவாரணபலியாக ேவெறாரு
காைளையயும் நீ வாங்க . 9 ேலவயர்கைள
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பு வரச்ெசய்து,
இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயார்
எல்ேலாைரயும் கூடிவரச்ெசய். 10 நீ
ேலவயர்கைளக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் வரச்ெசய்தேபாது, இஸ்ரேவல்
மக்கள் தங்களுைடய ைககைள
ேலவயர்கள்ேமல் ைவக்கேவண்டும்.
11 ேலவயர்கள் ெயேகாவாவுக்குரிய
பணிவைட ெசய்யும்ெபாருட்டு, ஆேரான்
அவர்கைள இஸ்ரேவல் மக்களின்
காணிக்ைகயாகக் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக அைசவாட்டப்படும்
காணிக்ைகயாக நறுத்தேவண்டும்.
12 அதன்பன்பு ேலவயர்கள் தங்களுைடய
ைககைளக் காைளகளுைடய
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தைலயன்ேமல் ைவக்கேவண்டும்;
பன்பு நீ ேலவயர்களுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்வதற்காக,
ெயேகாவாவுக்கு அைவகளில் ஒன்ைறப்
பாவநவாரணபலியாகவும், மற்ெறான்ைறச்
சர்வாங்கதகனபலியாகவும் ெசலுத்த ,
13 ேலவயர்கைள ஆேரானுக்கும்
அவனுைடய மகனுக்கும் முன்பாக
நறுத்த , அவர்கைளக் ெயேகாவாவுக்கு
அைசவாட்டப்படும் காணிக்ைகயாக்க ,
14 “இப்படி நீ ேலவயர்கைள இஸ்ரேவல்
மக்களிலிருந்து ப ரித்ெதடுக்கேவண்டும்;
ேலவயர்கள் என்னுைடயவர்களாக
இருப்பார்கள். 15 இப்படி அவர்கைளச்
சுத்த கரித்து, அவர்கைள அைசவாட்டும்
காணிக்ைகயாக்கேவண்டும்; அதன்பன்பு
ேலவயர்கள் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல்
பணிவைட ெசய்ய நுைழயேவண்டும்.
16 இஸ்ரேவல் மக்களிலிருந்து
அவர்கள் எனக்கு முற்றலும்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்; இஸ்ரேவல்
மக்கள் எல்லாரிலும் கர்ப்பம்த றந்து
ப றக்க ற எல்லா முதற்ேபறுக்கும் பதலாக
அவர்கைள எனக்கு எடுத்துக்ெகாண்ேடன்.
17 இஸ்ரேவல் மக்களில் மனிதர்களிலும்
மிருகஜீவன்களிலும் முதற்ேபறானெதல்லாம்
என்னுைடயது; நான் எக ப்துேதசத்த ேல
முதற்ேபறான யாைவயும் ெகான்ற
நாளிேல அைவகைள எனக்ெகன்று
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பரிசுத்தப்படுத்த , 18 பன்பு ேலவயர்கைள
இஸ்ரேவல் மக்களிலுள்ள முதற்ேபறு
சகலத்த ற்கும் பதலாக எடுத்துக்ெகாண்டு,
19 ேலவயர்கள் இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
பணிவைடைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல்
ெசய்யும்படியும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படியும்,
இஸ்ரேவல் மக்கள் தாங்கேள பரிசுத்த
ஸ்தலத்தல் ேசருக றதனால் இஸ்ரேவல்
மக்களில் வாைத உண்டாகாதபடியும்,
ேலவயர்கைள அவர்களிலிருந்து எடுத்து,
ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும்
பரிசாகக் ெகாடுத்ேதன்” என்றார்.
20 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆேரானும்
இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயார் யாவரும்
ெயேகாவா ேலவயர்கைளக்குறத்து
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம்
ேலவயர்களுக்குச் ெசய்தார்கள்.
21 ேலவயர்கள் சுத்த கரிக்கப்பட்டு,
தங்களுைடய ஆைடகைளத் துைவத்தார்கள்;
பன்புஆேரான்அவர்கைளக்ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக அைசவாட்டும் காணிக்ைகயாக
நறுத்த , அவர்கைளச் சுத்த கரிக்க
அவர்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த ெசய்தான்.
22அதற்குப்பன்பு ேலவயர்கள்ஆேரானுக்கும்
அவனுைடய மகன்களுக்கும் முன்பாக
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் தங்களுைடய
பணிவைடையச்ெசய்யும்படிநுைழந்தார்கள்;
ெயேகாவா ேலவயர்கைளக்குறத்து
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ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
அவர்களுக்குச் ெசய்தார்கள். 23 பன்னும்
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
24 ேலவயர்களுக்குரிய கட்டைள
என்னெவன்றால்: “இருபத்ைதந்து
வயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுள்ள
யாவரும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
பணிவைடையச் ெசய்யும் கூட்டத்த ற்கு
ேசவ க்க வரேவண்டும். 25 ஐம்பது வயதற்கு
ேமற்பட்டவர்கள் ேவைலெசய்யாமல்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் பணிவைட ெசய்யும்
கூட்டத்ைதவ ட்டு, 26 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
காவைலக்காக்க றதற்குத் தங்களுைடய
சேகாதரர்கேளாடு ஊழியம் ெசய்வைதத்
தவ ர, ேவெறாரு ேவைலயும்
ெசய்யேவண்டியதல்ைல; இப்படி
ேலவயர்கள் ெசய்யேவண்டிய
ேவைலகைளக்குறத்துத் த ட்டமிடேவண்டும்”
என்றார்.

அத்த யாயம் 9
பஸ்கா

1அவர்கள்எக ப்துேதசத்தலிருந்துபுறப்பட்ட
இரண்டாம் வருடம் முதலாம் மாதத்தல்
ெயேகாவா சீனாய் வனாந்த ரத்தல்
ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “குறத்த
காலத்தல் இஸ்ரேவல் மக்கள் பஸ்காைவ
அனுசரிக்கேவண்டும். 3 இந்த
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மாதம் பதனான்காம்ேதத மாைல
ேவைளயாகய குறத்த காலத்தல்
அைத அனுசரிக்கேவண்டும்; அதற்குரிய
எல்லாக் கட்டைளயன்படிேயயும்
முைறகளின்படிேயயும் அைத
அனுசரிக்கேவண்டும் என்றார். 4 அப்படிேய
பஸ்காைவ அனுசரிக்கும்படி ேமாேச
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான்.
5 அதனால் முதலாம் மாதம் பதனான்காம்
ேதத மாைலேநரமான ேவைளயல்,
சீனாய் வனாந்த ரத்தல் பஸ்காைவ
ஆசரித்தார்கள்; ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெசய்தார்கள். 6 அந்நாளில் சலர்
மனித ப ேரதத்தனால் தீட்டுப்பட்டபடியனால்
பஸ்காைவ அனுசரிக்கத்தகாதவர்களாக
இருந்தார்கள்; அவர்கள் அந்நாளிேல
ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் முன்பாக
வந்து: 7 “நாங்கள் மனித ப ேரதத்தனால்
தீட்டுப்பட்டவர்கள்; குறத்த காலத்தல்
இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெயேகாவாவுக்குக்
காணிக்ைகையச் ெசலுத்தாதபடி, நாங்கள்
வலக்கப்பட்டிருக்கேவண்டியது என்ன
என்றார்கள். 8 ேமாேச அவர்கைள
ேநாக்க : “ெபாறுங்கள்; ெயேகாவா
உங்கைளக்குறத்துக் கட்டைளயடுவது
என்ன என்று ேகட்ேபன் என்றான்.
9 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 10 “நீ
இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது
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என்னெவன்றால்: உங்களிேலா உங்கள்
சந்ததயாரிேலா ஒருவன் ப ேரதத்தனால்
தீட்டுப்பட்டாலும், பயணமாகத் தூரமாக
ேபாயருந்தாலும், ெயேகாவாவுக்குப்
பஸ்காைவ அனுசரிக்கேவண்டும்.
11 அவர்கள் அைத இரண்டாம் மாதம்
பதனான்காம்ேதத மாைலேநரமான
ேவைளயல்ஆசரித்து,அைதப்புளிப்பல்லாத
அப்பங்கேளாடும் கசப்பான கீைரகேளாடும்
சாப்ப ட்டு 12 அதகாைலவைர அதல்
ஒன்றும் மீதயாக ைவக்காமலும், அதல்
ஒரு எலும்ைபயும் முறக்காமலும்,
பஸ்காவனுைடய எல்லா முைறகளின்படியும்
அைத அனுசரிக்கேவண்டும். 13 ஒருவன்
சுத்தமுள்ளவனுமாகப் பயணம்
ேபாகாதவனுமாக இருந்தும், பஸ்காைவ
அனுசரிக்காமல் ேபானால், அந்த ஆத்துமா
குற த்த காலத்தல் ெயேகாவாவன்
பலிையச் ெசலுத்தாதபடியால் தன்னுைடய
மக்களில் இல்லாமல் அறுப்புண்டுேபாவான்;
அந்த மனிதன் தன்னுைடய பாவத்ைதச்
சுமப்பான். 14 ஒரு பரேதச உங்களிடத்த ேல
தங்க , ெயேகாவாவுக்குப் பஸ்காைவ
அனுசரிக்கேவண்டுமானால், அவன் அைதப்
பஸ்காவன் கட்டைளப்படியும் அதன்
முைறயன்படியும் அனுசரிக்கேவண்டும்;
பரேதச க்கும் சுேதச க்கும் ஒேர கட்டைள
இருக்கேவண்டும்என்றுெசால்” என்றார்.
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ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்ேமல் ேமகம்
15 வாசஸ்தலம் ப ரதஷ்ைடெசய்யப்பட்ட

நாளிேல, ேமகமானது சாட்ச யன்
கூடாரமாக ய வாசஸ்தலத்ைத
மூடியது; சாயங்காலமானேபாது,
வாசஸ்தலத்தன்ேமல் அக்கனிமயமான
ஒரு ேதாற்றம் உண்டானது; அது
அதகாைலவைர இருந்தது. 16 இப்படி
எப்ேபாதும் இருந்தது; பகலில் ேமகமும்,
இரவல் அக்கனித்ேதாற்றமும் அைத
மூடிக்ெகாண்டிருந்தது. 17 ேமகம்
கூடாரத்தலிருந்து ேமேல எழும்பும்ேபாது
இஸ்ரேவல் மக்கள் பயணம்ெசய்வார்கள்;
ேமகம் தங்குமிடத்தல் இஸ்ரேவல் மக்கள்
முகாமிடுவார்கள். 18 ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளயன்படிேய இஸ்ரேவல் மக்கள்
புறப்படுவார்கள்; ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளயன்படிேய முகாமிடுவார்கள்;
ேமகம் வாசஸ்தலத்தன்ேமல் தங்கயருக்கும்
நாட்கெளல்லாம் அவர்கள் முகாமில்
தங்கயருப்பார்கள். 19 ேமகம்
ெநடுநாள் வாசஸ்தலத்தன்ேமல்
தங்கயருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவல் மக்கள்
புறப்படாமல் ெயேகாவாவன் காவைலக்
காத்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். 20 ேமகம்
சலநாட்கள் மட்டும் வாசஸ்தலத்தன்ேமல்
தங்கயருக்கும்ேபாது, ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளயன்படிேய முகாமிட்டு,
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படிேய
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புறப்படுவார்கள். 21 ேமகம் மாைலதுவங்க
அதகாைலவைர இருந்து, அதகாைலயல்
உயர எழும்பும்ேபாது, உடேன
புறப்படுவார்கள்; பகலிேலா இரவ ேலா
ேமகம் எழும்பும்ேபாது புறப்படுவார்கள்.
22 ேமகமானது இரண்டு நாளாவது
ஒரு மாதமாவது ஒரு வருடமாவது
வாசஸ்தலத்தன்ேமல் தங்கயருக்கும்ேபாது,
இஸ்ரேவல் மக்கள் பயணம்ெசய்யாமல்
முகாமிட்டிருப்பார்கள்; அது உயர
எழும்பும்ேபாேதா புறப்படுவார்கள்.
23 ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படிேய
முகாமிடுவார்கள்; ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளயன்படிேய பயணம் ெசய்வார்கள்;
ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்டு
கட்டைளயடுகறபடிேய ெயேகாவாவுைடய
காவைலக்காத்துக்ெகாள்வார்கள்.

அத்த யாயம் 10
1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :

2 “சைபையக் கூடிவரவைழப்பதற்கும்
முகாம்கைளப் புறப்படச்ெசய்வதற்கும்
உபேயாகமாக இரண்டு ெவள்ளி
எக்காளங்கைளச் ெசய்துெகாள்;
அைவகள் ஒேர ெவள்ளித்தகட்டால்
ெசய்யப்படேவண்டும். 3 அைவகைள
ஊதும்ேபாது, சைபயார் எல்ேலாரும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில்
உன்னிடத்தல் கூடிவரேவண்டும்.
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4 ஒன்ைறமட்டும் ஊதனால் இஸ்ரேவலில்
ஆய ரம்ேபர்களுக்குத் தைலவர்களாகய
ப ரபுக்கள் உன்னிடத்தல் கூடிவரேவண்டும்.
5 நீங்கள் அைவகைளப் ெபருந்ெதானியாக
முழக்கும்ேபாது, க ழக்ேக இறங்கயருக்க ற
முகாம்கள் புறப்படேவண்டும்.
6 அைவகைள நீங்கள் இரண்டாவது
முைற ெபருந்ெதானியாய் முழக்கும்ேபாது,
ெதற்ேக இறங்கயருக்க ற முகாம்கள்
புறப்படேவண்டும்; அவர்கைளப்
புறப்படச்ெசய்வதற்கு ெபருந்ெதானியாக
முழக்கேவண்டும். 7 சைபையக்
கூட்டுகறதற்கு நீங்கள் ஊதனால் ேபாதும்
ெபருந்ெதானியாக முழக்கேவண்டாம்.
8 ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்கள்
எக்காளங்கைள ஊதேவண்டும்;
உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும் இது
உங்களுக்கு ந ரந்தர கட்டைளயாக
இருக்கேவண்டும். 9உங்களுைடய ேதசத்தல்
உங்கைளத் துன்பப்படுத்துகற எத ரிக்கு
வ ேராதமாக யுத்தத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது,
எக்காளங்கைளப் ெபருந்ெதானியாக
முழக்கேவண்டும்;அப்ெபாழுதுஉங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
சமூகத்த ேல நீங்கள் நைனவுகூரப்பட்டு,
உங்கள் பைகஞருக்கு நீங்கலாக
இரட்ச க்கப்படுவீர்கள். 10 உங்களுைடய
மக ழ்ச்ச யன் நாட்களிலும், உங்களுைடய
பண்டிைககளிலும், மாதப்ப றப்புகளிலும்,
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உங்களுைடய சர்வாங்கதகனபலிகளும்
சமாதானபலிகளும் ெசலுத்தப்படும்ேபாது
எக்காளங்கைளஊதேவண்டும்; அப்ெபாழுது
அைவகள் உங்களுைடய ேதவனுைடய
சமூகத்தல் உங்களுக்கு ஞாபகக்குறயாக
இருக்கும்; நான் உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா” என்றார். 11 இரண்டாம்
வருடம் இரண்டாம் மாதம் இருபதாம்
ேததயல் ேமகம் சாட்ச யனுைடய
வாசஸ்தலத்தன் மீதலிருந்து உயர
எழும்பயது. 12 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
மக்கள் சீனாய் வனாந்த ரத்தலிருந்து
தங்களுைடய பயண வரிைசகளின்படி
புறப்பட்டார்கள்; ேமகம் பாரான்
வனாந்த ரத்தல் தங்கற்று. 13 இப்படிேய
ெயேகாவா ேமாேசையக் ெகாண்டு
கட்டைளய ட்டபடிமுதல்பயணம்ெசய்தார்கள்.
14 யூதா சந்ததயாருைடய முகாமின் ெகாடி
அவர்களுைடய இராணுவங்கேளாடு முதல்
புறப்பட்டது; அவனுைடய இராணுவத்தற்கு
அம்மினதாபன்மகன்நகேசான்தைலவனாக
இருந்தான். 15 இசக்கார் சந்ததயாருைடய
ேகாத்த ரத்தன் இராணுவத்தற்குச்
சூவாரின் மகன் ெநதெனேயல்
தைலவனாக இருந்தான். 16 ெசபுேலான்
சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன்
இராணுவத்தற்கு ஏேலானின் மகன் எலியாப்
தைலவனாக இருந்தான். 17 அப்ெபாழுது
வாசஸ்தலம் இறக்க ைவக்கப்பட்டது;
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அைதக் ெகர்ேசான் சந்ததயாரும்
ெமராரி சந்ததயாரும் சுமந்துெகாண்டு
புறப்பட்டார்கள். 18 அதற்குப்பன்பு
ரூபன் சந்ததயாருைடய முகாமின் ெகாடி
அவர்களுைடய இராணுவங்கேளாடு
புறப்பட்டது; அவனுைடய இராணுவத்தற்குச்
ேசேதயூரின் மகன் எலிசூர் தைலவனாக
இருந்தான். 19 ச மிேயான் சந்ததயாருைடய
ேகாத்த ரத்தன் இராணுவத்தற்குச்
சூரிஷதாயன் மகன் ெசலூமிேயல்
தைலவனாக இருந்தான். 20 காத்
சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன்
இராணுவத்தற்குத் ேதகுேவலின் மகன்
எலியாசாப் தைலவனாக இருந்தான்.
21 ேகாகாத்தயர் பரிசுத்தமானைவகைளச்
சுமந்துெகாண்டு புறப்பட்டார்கள்;
இவர்கள் வந்து ேசருமுன்பு மற்றவர்கள்
வாசஸ்தலத்ைத நறுவுவார்கள்.
22 அதற்குப்பன்பு, எப்ப ராயீம்
சந்ததயாருைடய முகாமின் ெகாடி
அவர்களுைடய இராணுவங்கேளாடு
புறப்பட்டது; அவனுைடய இராணுவத்தற்கு
அம்மியூதன் மகன் எலிஷாமா தைலவனாக
இருந்தான். 23 மனாேச சந்ததயாருைடய
ேகாத்த ரத்தன் இராணுவத்தற்குப்
ெபதாசூரின் மகன் கமாலிேயல் தைலவனாக
இருந்தான். 24 ெபன்யமீன் சந்ததயாருைடய
ேகாத்த ரத்தன் இராணுவத்தற்குக்
கீெதேயானின் மகன் அபீதான் தைலவனாக
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இருந்தான். 25 அதற்குப்பன்பு, தாண்
சந்ததயாருைடய முகாமின் ெகாடி எல்லா
முகாம்களுக்கும் பன்னாக அவர்களுைடய
இராணுவங்கேளாடுபுறப்பட்டது;அவனுைடய
இராணுவத்தற்கு அம்மிஷதாயன் மகன்
அக ேயேசர் தைலவனாக இருந்தான்.
26 ஆேசர் சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன்
இராணுவத்தற்கு ஓக ரானின் மகன்
பாக ேயல் தைலவனாக இருந்தான்.
27 நப்தலி சந்ததயாருைடய ேகாத்த ரத்தன்
இராணுவத்தற்கு ஏனானின் மகன் அகீரா
தைலவனாக இருந்தான். 28 இஸ்ரேவல்
மக்கள் புறப்பட்டேபாது, இந்த வதமாகத்
தங்கள் தங்கள் இராணுவங்களின்படிேய
பயணம்ெசய்தார்கள். 29 அப்ெபாழுது
ேமாேச தன்னுைடய மாமனாகய ெரகுேவல்
என்னும்மீதயானனுைடயமகனானஓபாைவ
ேநாக்க : “உங்களுக்குத் தருேவன் என்று
ெயேகாவா ெசான்ன இடத்த ற்கு நாங்கள்
பயணமாகப் ேபாக ேறாம்; நீயும் எங்கேளாடு
கூட வா, உனக்கு நன்ைமெசய்ேவாம்;
ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்கு நல்ல
வாக்குத்தத்தம் ெசய்தருக்க றார்” என்றான்.
30 அதற்கு அவன்: “நான் வரக்கூடாது;
என்னுைடய ேதசத்த ற்கும் என்னுைடய
இனத்தாரிடத்த ற்கும் ேபாகேவண்டும்
என்றான். 31 அப்ெபாழுது ேமாேச: “நீ
எங்கைள வ ட்டுப் ேபாகேவண்டாம்;
வனாந்த ரத்த ேல நாங்கள் முகாமிடும்
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இடங்கைள நீ அற ந்தருக்க றபடியால்,
எங்களுக்குக் கண்கைளப்ேபால
இருப்பாய். 32 நீ எங்கேளாடு
வந்தால், ெயேகாவா எங்களுக்குச்
ெசய்தருளும் நன்ைமயன்படிேய
உனக்கும் நன்ைமெசய்ேவாம்” என்றான்.
33 அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய
மைலையவ ட்டு, மூன்றுநாட்கள் பயணமாக
ேபானார்கள்; மூன்றுநாட்கள் பயணத்தலும்
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி
அவர்களுக்கு இைளப்பாறும் ஸ்தலத்ைதத்
ேதடிக் காட்டும்படிக்கு அவர்கள் முன்பு
ெசன்றது. 34 அவர்கள் முகாமிலிருந்து
பயணமாக ேபாக றேபாது, ெயேகாவாவுைடய
ேமகம்பகலில்அவர்கள்ேமல்தங்கயருந்தது.
35 உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானது
புறப்படும்ேபாது, ேமாேச: “ெயேகாவாேவ,
எழுந்தருளும், உம்முைடய எத ரிகள்
ச தறடிக்கப்படுவார்களாக; உம்ைமப்
பைகக்க றவர்கள் உமக்கு முன்பாக
ஓடிப்ேபாவார்களாக” என்பான். 36 அது
தங்கும்ேபாது: “ெயேகாவாேவ, அேநக
ஆய ரம்ேபர்களாகய இஸ்ரேவலர்களிடத்தல்
தரும்புவீராக” என்றுெசால்லுவான்.

அத்த யாயம் 11
1 பன்பு, இஸ்ரேவல் மக்கள்

முைறய ட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்;
அது ெயேகாவாவுைடய ெசவகளில்
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தீைமயாக இருந்தது; ெயேகாவா
அைதக் ேகட்டேபாது, அவருைடய ேகாபம்
மூண்டது; ெயேகாவாவுைடய அக்கனி
அவர்களுக்குள்ேள பற்றெயரிந்து, முகாமின்
கைடசயலிருந்த சலைர எரித்தது.
2 அப்ெபாழுது மக்கள் ேமாேசைய ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டார்கள்; ேமாேச ெயேகாவாைவ
ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்தான்;
உடேன அக்கனி அைணந்துேபாய ற்று.
3 ெயேகாவாவுைடய அக்கனி
அவர்களுக்குள்ேள பற்றெயரிந்ததால்,
அந்த இடத்த ற்குத் தேபரா* என்று
ெபயரிட்டான். 4 பன்பு அவர்களுக்குள்
இருந்த பல ஜாதயான அந்நய மக்கள்
மிகுந்த ஆைசயுள்ளவர்களாக மாறனார்கள்;
இஸ்ரேவல் மக்களும் தரும்ப அழுது, “நமக்கு
இைறச்சைய சாப்ப டக்ெகாடுப்பவர் யார்?
5 நாம் எக ப்த ேல வைலயல்லாமல் சாப்ப ட்ட
மீன்கைளயும், ெவள்ளரிக்காய்கைளயும்,
ெகாம்மட்டிக்காய்கைளயும், கீைரகைளயும்,
ெவங்காயங்கைளயும்,ெவள்ைளப்பூண்டுகைளயும்
நைனக்க ேறாம். 6 இப்ெபாழுது
நம்முைடய உள்ளம் வாடிப்ேபாக றது;
இந்த மன்னாைவத் தவ ர, நம்முைடய
கண்களுக்கு முன்பாக ேவெறான்றும்
இல்ைலேய” என்று ெசான்னார்கள். 7 அந்த
மன்னா ெகாத்துமல்லி வைதயளவும்,
அதன் நறம் முத்துப்ேபாலவும் இருந்தது.
* அத்த யாயம் 11:3 11:3 எரிக றது
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8மக்கள் ேபாய்அைதப் ெபாறுக்க க்ெகாண்டு
வந்து, எந்த ரங்களில் அைரத்தாவது
உரல்களில் இடித்தாவது, பாைனகளில்
சைமப்பார்கள்; அைத அப்பங்களாகச்
சுடுவார்கள்; அதன் ருச புது ஒலிவ
எண்ெணயன் ருச ேபாலிருந்தது. 9இரவ ேல
முகாமின்ேமல் பனிெபய்யும்ேபாது,
மன்னாவும் அதன்ேமல் வழும். 10 அந்தந்த
வம்சங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் தங்கள்
தங்கள் கூடாரவாசலில் நன்று அழுகறைத
ேமாேச ேகட்டான்; ெயேகாவாவுக்கு
மிகவும் ேகாபம் மூண்டது; ேமாேசயன்
பார்ைவக்கும் அது தீைமயாக இருந்தது.
11 அப்ெபாழுது ேமாேச ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : நீர் இந்த மக்கள் எல்ேலாருைடய
பாரத்ைதயும் என்ேமல் சுமத்தனதால், உமது
அடியானுக்கு உபத்த ரவம் வரச்ெசய்தது
ஏன்? உம்முைடய கண்களில் எனக்குக்
கருைப கைடக்காமல் ேபானது ஏன்?
12 இவர்களுைடய முன்ேனார்களுக்கு நான்
ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு நீ
இவர்கைள பால்குடிக்க ற குழந்ைதையத்
தகப்பன் சுமந்துெகாண்டுேபாவதுேபால,
உன்னுைடயமார்ப ேலஅைணத்துக்ெகாண்டுேபா
என்று நீர் என்ேனாடு ெசால்லும்படி இந்த
மக்கைளெயல்லாம் கர்ப்பந்தரித்ேதேனா?
இவர்கைளப் ெபற்றது நாேனா? 13 இந்த
மக்கள் எல்லாருக்கும் ெகாடுக்க றதற்கு
எனக்கு இைறச்ச எங்ேகயருந்து
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வரும்? எனக்கு இைறச்ச ெகாடு என்று
என்ைனப் பார்த்து அழுகறார்கேள.
14 இந்த மக்கள் எல்ேலாைரயும் நான்
ஒருவனாகத் தாங்கமுடியாது; எனக்கு
இது மிஞ்சன பாரமாக இருக்க றது.
15 உம்முைடய கண்களிேல எனக்குக்
கருைப கைடத்ததானால், இப்படி
எனக்குச் ெசய்யாமல், என்னுைடய
உபத்த ரவத்ைத நான் காணாதபடி
இப்ெபாழுேத என்ைனக் ெகான்றுேபாடும்”
என்று ேவண்டிக்ெகாண்டான். 16அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு மூப்பர்களும்
தைலவருமானவர்கள் இன்னார் என்று
நீ அற ந்தருக்க றாேய, அந்த மூப்பரில்
எழுபதுேபைரக் கூட்டி, அவர்கைள
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தனிடத்தல் அங்ேக
உன்ேனாடு வந்து நற்கும்படிெசய்.
17 அப்ெபாழுது நான் இறங்கவந்து,
அங்ேக உன்ேனாடு ேபச , நீ ஒருவன்
மட்டும் மக்களின் பாரத்ைதச் சுமக்காமல்,
உன்ேனாடு அவர்களும் அைதச்
சுமப்பதற்காக உன்ேமல் இருக்கற ஆவைய
அவர்கள்ேமலும் ைவப்ேபன். 18 நீ மக்கைள
ேநாக்க : நாைளக்காக உங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்துங்கள்; நீங்கள் இைறச்ச
சாப்படுவீர்கள்; எங்களுக்கு இைறச்ச
சாப்ப டக் ெகாடுப்பவர் யார் என்றும்,
எக ப்த ேல எங்களுக்குச் ெசௗக்கயமாக
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இருந்தது என்றும், ெயேகாவாவுைடய
ெசவகள் ேகட்க அழுதீர்கேள; ஆைகயால்,
நீங்கள் சாப்படும்படி ெயேகாவா
உங்களுக்கு இைறச்ச ெகாடுப்பார்.
19 நீங்கள் ஒருநாள், இரண்டுநாட்கள்,
ஐந்துநாட்கள், பத்துநாட்கள், இருபதுநாட்கள்
மட்டும் இல்ைல, 20 ஒரு மாதம்வைர
சாப்படுவீர்கள்; அது உங்களுைடய
மூக்கலிருந்து புறப்பட்டு, உங்களுக்குத்
ெதவ ட்டிப்ேபாகும்வைர சாப்படுவீர்கள்;
உங்களுக்குள்ேள இருக்கற ெயேகாவாைவ
அசட்ைடெசய்து,நாங்கள்ஏன்எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்ேடாம் என்று அவருக்கு முன்பாக
அழுதீர்கேள என்று ெசால்” என்றார்.
21 அதற்கு ேமாேச: “என்னுடன் இருக்கற
காலாட்கள் ஆறுலட்சம்ேபர்; ஒரு மாதம்
முழுவதும் சாப்படும்படி அவர்களுக்கு
இைறச்ச ெகாடுப்ேபன் என்று ெசான்னீேர.
22 ஆடுமாடுகைள அவர்களுக்காக
அடித்தாலும் அவர்களுக்குப் ேபாதுமா?
சமுத்த ரத்தன் மீன்கைளெயல்லாம்
அவர்களுக்காகச் ேசர்த்தாலும்
அவர்களுக்குப் ேபாதுமா” என்றான்.
23 அதற்குக் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “ெயேகாவாவுைடய ைக
குறுகயருக்க றேதா? என் வார்த்ைதயன்படி
நடக்குேமா நடவாேதா என்று. நீ இப்ெபாழுது
காண்பாய்” என்றார். 24 அப்ெபாழுது
ேமாேச புறப்பட்டு, ெயேகாவாவுைடய
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வார்த்ைதகைள மக்களுக்குச் ெசால்லி,
மக்களின் மூப்பர்களில் எழுபதுேபைரக்
கூட்டி, கூடாரத்ைதச் சுற்றலும் அவர்கைள
நறுத்தனான். 25 ெயேகாவா ேமகத்தல்
இறங்க , அவேனாடு ேபச , அவன்
ேமலிருந்த ஆவைய மூப்பர்களாகய அந்த
எழுபது ேபர்ேமலும் ைவத்தார்; அந்த
ஆவ அவர்கள்ேமல் வந்து தங்கனவுடன்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள்; ெசால்லி,
பன்பு ஓய்ந்தார்கள். 26 அப்ெபாழுது
இரண்டு ேபர் முகாமில் இருந்துவ ட்டார்கள்;
ஒருவன் ேபர் எல்தாத், மற்றவன் ேபர்
ேமதாத்; அவர்களும் ேபர்வழியல்
எழுதப்பட்டிருந்தும், கூடாரத்த ற்குப் ேபாகப்
புறப்படாமலிருந்தார்கள்; அவர்கள்ேமலும்
ஆவ வந்து தங்கனதனால், முகாமில்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். 27 ஒரு
பள்ைள ஓடிவந்து, எல்தாதும், ேமதாதும்
முகாமில் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லுகறார்கள்
என்று ேமாேசக்கு அறவத்தான்.
28 உடேன ேமாேசயனிடத்தலுள்ள
வாலிபர்களில் ஒருவனும் அவனுைடய
ஊழியக்காரனும் நூனின் மகனுமாகய
ேயாசுவா மறுெமாழியாக: “என்னுைடய
ஆண்டவனாகய ேமாேசேய, அவர்கைளத்
தைடெசய்யும்”என்றான். 29அதற்குேமாேச: “நீ
எனக்காக ைவராக்கயம் காண்பக்க றாேயா?
ெயேகாவாவுைடய மக்கள் எல்ேலாரும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும்படி, ெயேகாவா
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தம்முைடய ஆவைய அவர்கள்ேமல்
இறங்கச்ெசய்தால் நலமாக இருக்குேம
என்றான். 30 பன்பு, ேமாேசயும்
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களும் முகாமிேல
வந்து ேசர்ந்தார்கள். 31 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவ டத்தலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு
காற்று சமுத்த ரத்தலிருந்து காைடகைள
அடித்துக்ெகாண்டுவந்து, முகாமிலும்
முகாைமச் சுற்றலும், இந்தப்பக்கம் ஒரு
நாள் பயணம்வைர, அந்தப்பக்கம் ஒரு
நாள் பயணம்வைர, தைரயன்ேமல்
இரண்டு முழ உயரம் வழுந்துக டக்கச்
ெசய்தது. 32 அப்ெபாழுது மக்கள் எழும்ப ,
அன்று பகல்முழுவதும், இரவுமுழுவதும்,
மறுநாள் முழுவதும் காைடகைளச்
ேசர்த்தார்கள்; ெகாஞ்சமாகச் ேசர்த்தவன்
பத்து ஓமர் அளவு ேசர்த்தான்; அைவகைள
முகாைமச் சுற்றலும் தங்களுக்காகக்
குவத்து ைவத்தார்கள். 33 தங்களுைடய
பற்கள் நடுேவ இருக்கும் இைறச்சைய
அவர்கள் ெமன்று சாப்படும்முன்ேன
ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் மக்களுக்குள்ேள
மூண்டது; ெயேகாவா மக்கைள மகா ெபரிய
வாைதயால் வாத த்தார். 34 ஆைசப்பட்ட
மக்கைள அங்ேக அடக்கம்ெசய்ததால்,
அந்த இடத்த ற்குக் க ப்ேராத் அத்தாவா†
என்று ெபயரிட்டான். 35 பன்பு, மக்கள்

† அத்த யாயம் 11:34 11:34 ேபராைசயன் இச்ைசயன்
கல்லைற.
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க ப்ேராத் அத்தாவா என்னும் இடத்ைத
வ ட்டு, ஆஸேராத்த ற்குப் பயணம்ெசய்து,
ஆஸ்ேராத்த ேலதங்கனார்கள்.

அத்த யாயம் 12
1 எத்த ேயாப்ப யா ேதசத்து ெபண்ைண

ேமாேச தருமணம்ெசய்தருந்தபடியால்,
மிரியாமும் ஆேரானும் அவன்
தருமணம்ெசய்த எத்த ேயாப்ப யா
ேதசத்து ெபண்ணினால் அவனுக்கு
வேராதமாகப் ேபச : 2 “ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டுமட்டும் ேபசனாேரா,
எங்கைளக்ெகாண்டும் அவர்
ேபசனதல்ைலேயா என்றார்கள். ெயேகாவா
அைதக் ேகட்டார். 3 ேமாேசயானவன்
பூமியலுள்ள சகல மனிதர்களிலும் மிகுந்த
சாந்தகுணமுள்ளவனாகஇருந்தான். 4உடேன
ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
மிரியாைமயும் ேநாக்க : “நீங்கள்
மூன்று ேபரும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குப்
புறப்பட்டு வாருங்கள் என்றார்;
மூன்றுேபரும் ேபானார்கள். 5 ெயேகாவா
ேமகத்தூணில் இறங்க , கூடாரவாசலிேல
நன்று, ஆேராைனயும் மிரியாைமயும்
கூப்ப ட்டார்; அவர்கள் இருவரும்
ேபானார்கள். 6 அப்ெபாழுது அவர்:
“என்னுைடய வார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்;
உங்களுக்குள்ேள ஒருவன் தீர்க்கதரிச யாக
இருந்தால், ெயேகாவாவாகய நான்
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தரிசனத்தல் என்ைன அவனுக்கு
ெவளிப்படுத்த , ெசாப்பனத்தல் அவேனாடு
ேபசுேவன். 7 என்னுைடய தாசனாகய
ேமாேசேயா அப்படிப்பட்டவன் அல்ல,
என்னுைடய வீட்டில் எங்கும் அவன்
உண்ைமயுள்ளவன். 8 நான் அவனுடன்
மைறெபாருளாக அல்ல, முகமுகமாக
ேபசுக ேறன்; அவன் ெயேகாவாவன்
சாயைலக் காண்கறான்; இப்படியருக்க,
நீங்கள் என்னுைடய தாசனாகய ேமாேசக்கு
வ ேராதமாகப் ேபச, உங்களுக்குப்
பயமில்லாமல் ேபானது என்ன என்றார்.
9 ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் அவர்கள்ேமல்
மூண்டது; அவர் ேபாய்வ ட்டார். 10 ேமகம்
கூடாரத்ைத வ ட்டு நீங்க ப்ேபாய ற்று;
மிரியாம் உைறந்த மைழயன்
ெவண்ைமேபான்றெதாழுேநாயாளியானாள்;
ஆேரான் மிரியாைமப் பார்த்தேபாது, அவள்
ெதாழுேநாயாளியாக இருக்கக் கண்டான்.
11 அப்ெபாழுது ஆேரான் ேமாேசைய
ேநாக்க : “ஆ, என்னுைடய ஆண்டவேன,
நாங்கள் புத்தயீனமாகச் ெசய்த இந்தப்
பாவத்ைத எங்கள்ேமல் சுமத்தாமலிரும்.
12 தன் தாயன் கர்ப்பத்தல் பாத மாம்சம்
அழுக ச் ெசத்துவழுந்த பள்ைளையப்ேபால
அவள் ஆகாமலிருப்பாளாக” என்றான்.
13 அப்ெபாழுது ேமாேச ெயேகாவாைவ
ேநாக்க : “என்னுைடய ேதவேன. அவைளக்
குணமாக்கும் என்று ெகஞ்சனான்.
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14 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“அவளுைடய தகப்பன் அவளுைடய
முகத்த ேல காற த் துப்பனால், அவள்
ஏழுநாட்கள் ெவட்கப்படேவண்டாேமா,
அதுேபாலேவ அவள் ஏழுநாள் முகாமிற்குப்
புறம்ேப வலக்கப்பட்டிருந்து, பன்பு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படேவண்டும் என்றார்.
15 அப்படிேய மிரியாம் ஏழு நாட்கள்
முகாமிற்குப் புறம்ேப வலக்கப்பட்டிருந்தாள்;
மிரியாம் ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்படும்வைர
மக்கள் பயணம் ெசய்யாமலிருந்தார்கள்.
16 பன்பு, மக்கள் ஆஸேராத்தலிருந்து
புறப்பட்டு, பாரான் வனாந்த ரத்த ேல
முகாமிட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 13
கானாைனவவரித்தல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நான்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் ெகாடுக்கும்
கானான்ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்ப்பதற்கு
நீ மனிதர்கைள அனுப்பு; ஒவ்ெவாரு
ப தாக்களின் ேகாத்த ரத்தலும் ஒவ்ெவாரு
ப ரபுவாகய மனிதைன அனுப்பேவண்டும்
என்றார். 3 ேமாேச ெயேகாவாவுைடய
வாக்கன்படிேய அவர்கைளப் பாரான்
வனாந்த ரத்தலிருந்து அனுப்பனான்; அந்த
மனிதர்கள் யாவரும் இஸ்ரேவல் மக்களின்
தைலவர்கள். 4 அவர்களுைடய ெபயர்கள்:
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ரூபன் ேகாத்த ரத்தல் சக்கூரின் மகன்
சம்முவா. 5 ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தல்
ஓரியன் மகன் சாப்பாத். 6 யூதா
ேகாத்த ரத்தல்எப்புன்ேனயன்மகன்காேலப்.
7இசக்கார்ேகாத்த ரத்தல்ேயாேசப்பன்மகன்
ஈகால். 8 எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தல் நூனின்
மகன் ஓேசயா. 9 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தல்
ரப்பூவன் மகன் பல்த்த . 10 ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தல் ேசாத யன் மகன் காத ேயல்.
11 ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த
மனாேச ேகாத்த ரத்தல் சூசன் மகன் காத .
12 தாண் ேகாத்த ரத்தல் ெகமல்லியன்
மகன் அம்மிேயல். 13 ஆேசர் ேகாத்த ரத்தல்
மிகாேவலின் மகன் ேசத்தூர். 14 நப்தலி
ேகாத்த ரத்தல் ஒப்ேபச யன் மகன் நாகப .
15 காத் ேகாத்த ரத்தல் மாகயன் மகன்
கூேவல். 16 ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்க்கும்படி
ேமாேச அனுப்பன மனிதர்களின்
ெபயர்கள் இைவகேள: நூனின் மகனாகய
ஓேசயாவுக்கு ேயாசுவா என்று ேமாேச
ெபயரிட்டிருந்தான். 17 அவர்கைள ேமாேச
கானான்ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்க்கும்படி
அனுப்பும்ேபாது, அவர்கைள ேநாக்க :
“நீங்கள் இப்படித் ெதற்ேக ேபாய், மைலயல்
ஏற , 18 ேதசம் எப்படிப்பட்டது என்றும்,
அங்ேக குடியருக்க ற மக்கள் பலவான்கேளா
பலவீனர்கேளா, ெகாஞ்சம்ேபேரா
அேநகம்ேபேரா என்றும், 19 அவர்கள்
குடியருக்க ற ேதசம் எப்படிப்பட்டது,
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அது நல்லேதா ெகட்டேதா என்றும்,
அவர்கள் பட்டணங்கள் எப்படிப்பட்டது
என்றும், அவர்கள் கூடாரங்களில்
குடியருக்க றவர்கேளா ேகாட்ைடகளில்
குடியருக்க றவர்கேளா என்றும், 20 நலம்
எப்படிப்பட்டது அது வளமானேதா
வளமில்லாதேதா என்றும்; அதல்
மரங்கள் உண்ேடா இல்ைலேயா என்றும்
பாருங்கள்; ைதரியம்ெகாண்டிருந்து,
ேதசத்தன் கனிகளிேல சலவற்ைறக்
ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான். அக்காலம்
த ராட்ைசச்ெசடி முதற்பழம் பழுக்க ற
காலமாக இருந்தது. 21 அவர்கள் ேபாய்,
சீன் வனாந்த ரம்துவங்க , ஆமாத்த ற்குப்
ேபாக ற வழியாக ய ேரெகாப்வைர,
ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்த்து, 22 ெதற்ேகயும்
ெசன்று, எப ேரான்வைர ேபானார்கள்;
அங்ேக ஏனாக்கன் மகன்களாகய
அகீமானும் ேசசாயும் தல்மாயும்
இருந்தார்கள். எப ேரான் எக ப்தலுள்ள
ேசாவானுக்கு ஏழுவருடங்களுக்குமுன்ேன
கட்டப்பட்டது. 23 பன்பு, அவர்கள் எஸ்ேகால்
பள்ளத்தாக்குவைர ேபாய், அங்ேக ஒேர
குைலயுள்ள ஒரு த ராட்ைசக்ெகாடிைய
அறுத்தார்கள்; அைத ஒரு தடிய ேல
இரண்டு ேபர் கட்டித் தூக்க க்ெகாண்டு
வந்தார்கள்; மாதுளம் பழங்களிலும்
அத்த ப்பழங்களிலும் சலவற்ைறக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 24 இஸ்ரேவல் மக்கள்
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அங்ேக அறுத்த த ராட்ைசக்குைலயனால்,
அந்த இடம் எஸ்ேகால்*பள்ளத்தாக்கு
எனப்பட்டது. 25அவர்கள் ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்
பார்த்து, நாற்பதுநாட்கள் ெசன்றபன்பு
தரும்பனார்கள். 26 அவர்கள் பாரான்
வனாந்த ரத்தல் இருக்க ற காேதசுக்கு வந்து,
ேமாேச ஆேரான் என்பவர்களிடத்தலும்
இஸ்ரேவல் மக்களாகய சைபயார்
எல்ேலாரிடத்தலும் ேசர்ந்து, அவர்களுக்கும்
சைபயார் அைனவருக்கும் ெசய்தைய
அறவத்து, ேதசத்தன் கனிகைள
அவர்களுக்குக்காண்பத்தார்கள். 27அவர்கள்
ேமாேசைய ேநாக்க : “நீர் எங்கைள
அனுப்பன ேதசத்த ற்கு நாங்கள் ேபாய்
வந்ேதாம்; அது பாலும் ேதனும்† ஓடுகற
ேதசந்தான்; இது அதனுைடய கனி.
28ஆனாலும், அந்த ேதசத்த ேல குடியருக்க ற
மக்கள் பலவான்கள்; பட்டணங்கள்
பாதுகாப்பானைவகளும் மிகவும்
ெபரியைவகளுமாக இருக்க றது; அங்ேக
ஏனாக்கன் மகன்கைளயும் கண்ேடாம்.
29அமேலக்கயர்கள் ெதன்புறமான ேதசத்தல்
குடியருக்க றார்கள்; ஏத்தயர்களும்,
எபூசயர்களும், எேமாரியர்களும்
மைலநாட்டில் குடியருக்க றார்கள்;
கானானியர்கள் மத்தய தைரக் கடல்
அருகலும் ேயார்தானுக்கு அருகல்

* அத்த யாயம் 13:24 13:24 த ராட்ைச குைல
† அத்த யாயம் 13:27 13:27மிகவும்ெசழிப்பான
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குடியருக்க றார்கள்” என்றார்கள்.
30 அப்ெபாழுது காேலப் ேமாேசக்கு முன்பாக
மக்கைள அமர்த்த : “நாம் உடேன ேபாய்
அைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுேவாம்; நாம்
அைத எளிதாக ெஜயத்துக்ெகாள்ளலாம்”
என்றான். 31 அவேனாடுகூடப் ேபாய்வந்த
மனிதர்கேளா: “நாம் ேபாய் அந்த மக்கேளாடு
எத ர்க்க நம்மாேல முடியாது; அவர்கள்
நம்ைமவ ட பலவான்கள் என்றார்கள்.
32 “நாங்கள் ேபாய்ச் சுற்ற ப் பார்த்து வந்த
அந்த ேதசம் தன்னுைடயகுடிகைளதாங்கேள
உண்கற ேதசம்; நாங்கள் அத ேல கண்ட
மக்கள் எல்ேலாரும் மிகவும் ெபரிய ஆட்கள்.
33அங்ேக இராட்சதப் ப றவயான ஏனாக்கன்
மகன்களாகய இராட்சதர்கைளயும்
கண்ேடாம்; நாங்கள் எங்களுைடய
பார்ைவக்கு ெவட்டுக்களிகைளப்ேபால்
இருந்ேதாம், அவர்களுைடய பார்ைவக்கும்
அப்படிேய இருந்ேதாம்” என்று ெசால்லி,
இப்படிஇஸ்ரேவல்மக்களுக்குள்ேளதாங்கள்
சுற்ற ப்பார்த்து வந்த ேதசத்ைதக்குற த்து
துர்ச்ெசய்த பரம்பச்ெசய்தார்கள்.

அத்த யாயம் 14
மக்கள்கலகம்ெசய்தல்

1 அப்ெபாழுது சைபயார் எல்ேலாரும்
கூக்குரலிட்டுப் புலம்பனார்கள்;
மக்கள் அன்று இரவுமுழுதும்
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அழுதுெகாண்டிருந்தார்கள். 2 இஸ்ரேவல்
மக்கள் எல்ேலாரும் ேமாேசக்கும்
ஆேரானுக்கும்வ ேராதமாகமுறுமுறுத்தார்கள்.
சைபயார் எல்ேலாரும் அவர்கைள
ேநாக்க : “எக ப்துேதசத்த ேல
ெசத்துப்ேபாேனாமானால் நலமாக இருக்கும்;
இந்த வனாந்த ரத்த ேல நாங்கள் ெசத்தாலும்
நலம். 3 நாங்கள் பட்டயத்தால் மடியும்படியும்,
எங்களுைடய மைனவகளும் பள்ைளகளும்
ெகாள்ைளயாகும்படியும், ெயேகாவா
எங்கைள இந்த ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டு
வந்தது என்ன? எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப்
ேபாக றேத எங்களுக்கு உத்தமம் அல்லேவா”
என்றார்கள். 4 பன்பு அவர்கள்: “நாம்
ஒரு தைலவைன ஏற்படுத்த க்ெகாண்டு
எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாேவாம்
வாருங்கள்” என்று ஒருவேராெடாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டார்கள். 5 அப்ெபாழுது
ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல் மக்களின்
சைபயாராக ய எல்லாக் கூட்டத்தாருக்கு
முன்பாகவும் முகங்குப்புற வழுந்தார்கள்.
6 ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்த்தவர்களில்நூனின்
மகனாகய ேயாசுவாவும், எப்புன்ேனயன்
மகனாகய காேலபும், தங்களுைடய
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
7 இஸ்ரேவல் மக்களின் முழு சைபையயும்
ேநாக்க : “நாங்கள் ேபாய்ச் சுற்ற ப்பார்த்து
ேசாத த்த ேதசம் மகா நல்ல ேதசம்.
8 ெயேகாவா நம்ேமல் ப ரியமாக இருந்தால்,
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அந்தத் ேதசத்த ேல நம்ைமக் ெகாண்டுேபாய்,
நல்ல வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான
அந்தத் ேதசத்ைத நமக்குக் ெகாடுப்பார்.
9 ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகமட்டும்
கலகம்ெசய்யாமலிருங்கள்; அந்த
ேதசத்தன் மக்களுக்கு நீங்கள்
பயப்படேவண்டியதல்ைல; அவர்கள் நமக்கு
இைரயாவார்கள்; அவர்கைளக் காத்த
ந ழல் அவர்கைள வ ட்டு வலக ப்ேபானது;
ெயேகாவா நம்ேமாடு இருக்க றார்;
அவர்களுக்குப் பயப்படேவண்டியதல்ைல”
என்றார்கள். 10 அப்ெபாழுது
அவர்கள்ேமல் கல்ெலறயேவண்டும் என்று
சைபயார் எல்ேலாரும் ெசான்னார்கள்;
உடேன ெயேகாவாவுைடய மகைம
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் இஸ்ரேவல்
மக்கள் எல்ேலாருக்கும் முன்பாகக்
காணப்பட்டது. 11 ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “எதுவைரக்கும் இந்த மக்கள்
எனக்குக் ேகாபம் உண்டாக்குவார்கள்?
தங்களுக்குள்ேள நான் காட்டின சகல
அைடயாளங்கைளயும் அவர்கள் கண்டும்,
எதுவைரக்கும் என்ைன நம்பாமலிருப்பீர்கள்?
12 நான் அவர்கைளக் ெகாள்ைளேநாயனால்
வாத த்து, கானானில் அவர்களுக்குரியைத
ெவளிேய தள்ளி, அவர்கைளவ ட உன்ைனப்
ெபரிதும் பலத்ததுமான ேதசமாக்குேவன்
என்றார். 13 ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்க :
“எக ப்தயர்கள் இைதக் ேகட்பார்கள்,
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அவர்கள் நடுவலிருந்து உம்முைடய
வல்லைமயனாேல இந்த மக்கைளக்
ெகாண்டுவந்தீேர. 14 ெயேகாவாவாகய நீர்
இந்த மக்களின் நடுேவ இருக்கறைதயும்,
ெயேகாவாவாகய நீர் முகமுகமாகத்
தரிசனமாவைதயும், உம்முைடய
ேமகம் இவர்கள்ேமல் ந ற்பைதயும்,
பகலில் ேமகத்தூணிலும், இரவல்
அக்கனித்தூணிலும்,நீர்இவர்களுக்குமுன்பு
ெசல்லுகறைதயும் ேகட்டிருக்க றார்கள்;இந்த
ேதசத்தன் குடிகளுக்கும் ெசால்லுவார்கள்.
15 ஒேர மனிதைனக் ெகால்லுகறது ேபால
இந்த மக்கைளெயல்லாம் நீர் ெகான்று
ேபாட்டால், அப்ெபாழுது உம்முைடய புகைழக்
ேகட்டிருக்கும் புறஜாதயார்: 16 ெயேகாவா
அந்த மக்களுக்குக் ெகாடுப்ேபாம்
என்று ஆைணயட்டிருந்த ேதசத்த ேல
அவர்கைளக் ெகாண்டுேபாய்வ டமுடியாமல்
ேபானபடியால்,அவர்கைளவனாந்த ரத்த ேல
ெகான்றுேபாட்டார் என்பார்கேள.
17 ஆைகயால் ெயேகாவா நீடிய
சாந்தமும் மிகுந்த கருைபயுமுள்ளவர்
என்றும், அக்க ரமத்ைதயும் மீறுதைலயும்
மன்னிக்க றவர்என்றும்,குற்றமுள்ளவர்கைளக்
குற்றமற்றவர்களாக வ டாமல்,
ப தாக்கள் ெசய்த அக்க ரமத்ைதப்
பள்ைளகளிடத்தல் மூன்றாம் நான்காம்
தைலமுைறவைர வ சாரிக்க றவர்
என்றும், நீர் ெசால்லியருக்க றபடிேய,



எண்ணாகமம்அத்தயாயம்14:18lxxxiஎண்ணாகமம்அத்தயாயம்14:24

18 என்னுைடய ஆண்டவருைடய வல்லைம
ெபரிதாக வளங்குவதாக. 19 உமது
கருைபயனுைடய மகத்துவத்தன்படிேயயும்,
எக ப்ைத வ ட்டதுமுதல் இந்நாள்வைரக்கும்
இந்த மக்களுக்கு மன்னித்து
வந்ததன்படிேயயும், இந்த மக்களின்
அக்க ரமத்ைத மன்னித்தருளும்
என்றான். 20 அப்ெபாழுது ெயேகாவா:
“உன்னுைடய வார்த்ைதயன்படிேய
மன்னித்ேதன். 21 பூமிெயல்லாம்
ெயேகாவாவுைடய மகைமயனால்
நைறந்தருக்கும் என்று என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்.
22 என்னுைடய மகைமையயும், நான்
எக ப்தலும் வனாந்த ரத்தலும் ெசய்த
என்னுைடய அைடயாளங்கைளயும்
கண்டிருந்தும், என்னுைடய சத்தத்ைத
ேகட்காமல், இேதாடு பத்துமுைற என்ைனப்
பரீட்ைசபார்த்த மனிதர்களில் ஒருவரும்,
23 அவர்களுைடய ப தாக்களுக்கு நான்
ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்ைதக்
காணமாட்டார்கள்; எனக்குக் ேகாபம்
உண்டாக்கனவர்களில் ஒருவரும் அைதக்
காணமாட்டார்கள். 24என்னுைடயதாசனாகய
காேலப் ேவேற ஆவைய உைடயவனாக
இருக்க றபடியாலும், உத்தமமாக என்ைனப்
பன்பற்ற வந்தபடியாலும்,அவன்ேபாய்வந்த
ேதசத்த ேல அவைனச் ேசரும்படிச்ெசய்ேவன்;
அவனுைடய சந்ததயார் அைதச்
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சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளுவார்கள்.
25 அமேலக்கயர்களும் கானானியர்களும்
பள்ளத்தாக்க ேல குடியருக்க றபடியால்,
நாைளக்கு நீங்கள் தரும்ப சவந்த
சமுத்த ரத்த ற்குப்ேபாக ற வழியாக
வனாந்த ரத்த ற்குப் பயணம்ெசய்யுங்கள்”
என்றார். 26 பன்னும் ெயேகாவா
ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க :
27 “எனக்குவ ேராதமாகமுறுமுறுக்கறஇந்தப்
ெபால்லாத சைபயாைர எதுவைரக்கும்
ெபாறுப்ேபன்? இஸ்ரேவல் மக்கள்
எனக்கு வ ேராதமாக முறுமுறுக்கறைதக்
ேகட்ேடன். 28 நீ அவர்கேளாடு
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
நீங்கள் என்னுைடய காதுகள்
ேகட்கச் ெசான்னபடிேய உங்களுக்குச்
ெசய்ேவன் என்பைத என்னுைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன்
என்று ெயேகாவா உைரக்க றார்.
29 இந்த வனாந்த ரத்தல் உங்களுைடய
ப ேரதங்கள் வழும்; உங்களில் இருபது
வயது முதல் அதற்கு ேமற்பட்டவர்களாக
எண்ணப்பட்டு, உங்கள் ெதாைகக்கு
உட்பட்டவர்களும் எனக்கு வ ேராதமாக
முறுமுறுத்தருக்க றவர்களுமாகய
அைனவரின் ப ேரதங்களும் வழும்.
30 எப்புன்ேனயன் மகன் காேலபும், நூனின்
மகன் ேயாசுவாவும் தவ ர, மற்றவர்களாகய
நீங்கள் நான் உங்கைளக் குடிேயற்றுேவன்
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என்று ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த ேதசத்தல்
நுைழவதல்ைல. 31 ெகாள்ைளயாவார்கள்
என்று நீங்கள் ெசான்ன உங்களுைடய
குழந்ைதகைளேயா நான் அதல் நுைழயச்
ெசய்ேவன்; நீங்கள் அசட்ைடெசய்த
ேதசத்ைத அவர்கள் கண்டறவார்கள்.
32 உங்களுைடய ப ேரதங்கேளா இந்த
வனாந்த ரத்த ேல வழும். 33 அைவகள்
வனாந்த ரத்த ேல வழுந்து தீரும்வைர,
உங்களுைடய பள்ைளகள் நாற்பது
வருடங்கள்வனாந்த ரத்த ேலத ரிந்து,நீங்கள்
ெசய்த கலகங்களின் பலைனச் சுமப்பார்கள்.
34 நீங்கள் ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்பார்த்த
நாற்பதுநாட்கள் இலக்கத்தன்படிேய,
ஒவ்ெவாரு நாள் ஒவ்ெவாரு வருடமாக,
நீங்கள் நாற்பது வருடங்கள் உங்களுைடய
அக்க ரமங்கைளச் சுமந்து, என்னுைடய
உடன்படிக்ைகக்கு வந்த மாறுதைல
உணருவீர்கள். 35 ெயேகாவாவாகய
நான் இைதச் ெசான்ேனன்; எனக்கு
வ ேராதமாகக் கூட்டங்கூடின இந்தப்
ெபால்லாத சைபயார் யாவருக்கும் இப்படிேய
ெசய்ேவன்; இந்த வனாந்த ரத்த ேல
அழிவார்கள்,இங்ேக சாவார்கள்என்றுெசால்
என்றார். 36 அந்தத் ேதசத்ைதச் ேசாத த்துப்
பார்க்கும்படி ேமாேசயால் அனுப்பப்பட்டுத்
தரும்ப , அந்தத் ேதசத்ைதக்குற த்துத்
துர்ச்ெசய்த ெகாண்டுவந்து, 37 சைபயார்
எல்ேலாரும் அவனுக்கு வேராதமாக
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முறுமுறுக்கும்படி அந்தத் துர்ச்ெசய்தையச்
ெசான்னவர்களாகய அந்த மனிதர்கள்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
வாைதயனால் ெசத்தார்கள். 38 ேதசத்ைதச்
சுற்ற ப் பார்க்கப்ேபான அந்த மனிதர்களில்
நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவும்,
எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலபும்
மட்டும் உய ேராடு இருந்தார்கள்.
39 ேமாேச இந்த வார்த்ைதகைள
இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவேராடும்
ெசான்னேபாது, மக்கள் மிகவும்
துக்க த்தார்கள். 40 அதகாைலயல் அவர்கள்
எழுந்து: “நாங்கள் பாவம்ெசய்ேதாம்,
ெயேகாவா வாக்குத்தத்தம்ெசய்த
இடத்த ற்கு நாங்கள் ேபாேவாம்”
என்று ெசால்லி மைலயன் உச்சயல்
ஏறத்துணிந்தார்கள். 41 ேமாேச அவர்கைள
ேநாக்க : “நீங்கள் இப்படி ெயேகாவாவன்
கட்டைளைய மீறுகறெதன்ன?
அது உங்களுக்கு வாய்க்காது.
42 நீங்கள் உங்களுைடய எத ரிகளுக்கு
முன்பாக முறயடிக்கப்படாதபடிக்கு
ஏற ப்ேபாகாமலிருங்கள்; ெயேகாவா
உங்களுைடய நடுவல் இருக்கமாட்டார்.
43 அமேலக்கயர்களும் கானானியர்களும்
அங்ேக உங்களுக்கு முன்ேன
இருக்கறார்கள்; பட்டயத்தனால்
வழுவீர்கள்; நீங்கள் ெயேகாவா ைவ
வ ட்டுப் பன்வாங்கனபடியால், ெயேகாவா
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உங்கேளாடு இருக்கமாட்டார்” என்றான்.
44 ஆனாலும் அவர்கள் மைலயன் உச்சயல்
ஏறத் துணிந்தார்கள்; ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகயன் ெபட்டியும் ேமாேசயும்
முகாைம வ ட்டுப்ேபாகவல்ைல.
45 அப்ெபாழுது அமேலக்கயர்களும்
கானானியர்களும் அந்த மைலய ேல இருந்து
இறங்க வந்து, அவர்கைள முறயடித்து,
அவர்கைளஓர்மாவைரதுரத்தனார்கள்.

அத்த யாயம் 15
மற்ற பலிகள்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “நீ
இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் குடியருக்கும்படி
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்
ேதசத்தல் நீங்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்தபன்பு,
3வேசஷத்தெபாருத்தைனையேயா,உற்சாக
பலிையேயா, உங்களுைடய பண்டிைககளில்
ெசலுத்தும் பலிையேயா, ெயேகாவாவுக்கு
மாடுகளிலாவது ஆடுகளிலாவது
சர்வாங்கதகனபலிையயாவது மற்ற ஏதாவது
ஒரு பலிையயாவது ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயான தகனமாகப்
பலியடும்ேபாது, 4 தன்னுைடய பைடப்ைபக்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்துகறவன்
சர்வாங்கதகனபலிக்காவது மற்றப்
பலிக்காவது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியுடேன,
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ஒரு மரக்காலிேல பத்தல் ஒரு பங்கும்
காற்படி எண்ெணயேல பைசந்ததுமான
ெமல்லிய மாவன் ேபாஜனபலிையச்
ெசலுத்தேவண்டும். 5 பானபலியாக காற்படி
த ராட்ைசரசத்ைதயும் பைடக்கேவண்டும்.
6 ஆட்டுக்கடாவாக இருந்தெதன்றால்,
பத்தல் இரண்டு பங்கானதும், ஒரு
படியல் மூன்றல் ஒரு பங்காகய
எண்ெணயேல பைசந்ததுமான
ெமல்லியமாவன் ேபாஜனபலிையயும்,
7 பானபலியாக ஒரு படியல் மூன்றல்
ஒரு பங்கு த ராட்ைசரசத்ைதயும்
ெயேகாவாவுைடய நறுமண வாசைனயான
பைடப்பாகப் பைடக்கேவண்டும்.
8 நீ சர்வாங்கதகனபலிக்காவது,
வேசஷத்த ெபாருத்தைனபலிக்காவது,
சமாதானபலிக்காவது, ஒரு காைளையக்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்த
ஆயத்தப்படுத்தும்ேபாது, 9 அதேனாடு
பத்தல் மூன்றுபங்கானதும், அைரப்படி
எண்ெணயேல பைசந்ததுமான ெமல்லிய
மாவன்ேபாஜனபலிையயும், 10பானபலியாக
அைரப்படி த ராட்ைசரசத்ைதயும்,
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
தகனபலியாகப் பைடக்கேவண்டும்.
11 “இந்தவதமாகேவ ஒவ்ெவாரு
மாட்டுக்கும், ஆட்டுக்கடாவுக்கும்,
ெசம்மறயாட்டுக் குட்டிக்கும், ெவள்ளாட்டுக்
குட்டிக்கும் ெசய்து பைடக்கேவண்டும்.



எண்ணாகமம்அத்தயாயம்15:12lxxxviiஎண்ணாகமம்அத்தயாயம்15:18

12 நீங்கள் பைடக்க றைவகளின்
எண்ணிக்ைகக்குத்தகுந்தபடி,
ஒவ்ெவான்றற்காகவும் இந்த முைறயல்
ெசய்யேவண்டும். 13 ெசாந்தேதசத்தல்
ப றந்தவர்கள் யாவரும் ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயான தகனபலிையச்
ெசலுத்தும்ேபாது இந்த வதமாகேவ
ெசய்யேவண்டும். 14 “உங்களிடத்த ேல
தங்கயருக்க ற அந்நயனாவது, உங்கள்
நடுவ ேல உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும்
குடியருக்க றவேனா, ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனயான தகனபலி
ெசலுத்தேவண்டுமானால், நீங்கள்
ெசய்க றபடிேய அவனும் ெசய்யேவண்டும்.
15 சைபயாராக ய உங்களுக்கும்
உங்களிடத்தல் தங்குகற அந்நயனுக்கும்
ஒேர ப ரமாணம் இருக்கேவண்டும்
என்பது உங்களுைடய தைலமுைறகளில்
ந ரந்தர கட்டைளயாக இருக்கேவண்டும்;
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக அந்நயனும்
உங்கைளப்ேபாலேவ இருக்கேவண்டும்.
16 உங்களுக்கும் உங்களிடத்தல் தங்குகற
அந்நயனுக்கும் ஒேர ப ரமாணமும்
ஒேர கட்டைளயும் இருக்கேவண்டும்
என்று ெசால்” என்றார். 17 பன்னும்
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 18 நீ
இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: “நான் உங்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாக ற ேதசத்தல்
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நீங்கள் ேசர்ந்து, 19 ேதசத்தன் ஆகாரத்ைத
சாப்படும்ேபாது, ெயேகாவாவுக்கு
ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் காணிக்ைகையச்
ெசலுத்தேவண்டும். 20 நீங்கள் பைசந்த
மாவனால் ெசய்த முதற்பலனாகய
அத ரசத்ைத ஏெறடுத்துப் பைடக்கேவண்டும்;
ேபாரடிக்க ற களத்தன் பைடப்ைப
பைடக்க றதுேபால அைதயும் ஏெறடுத்துப்
பைடக்கேவண்டும். 21 இப்படி உங்களுைடய
தைலமுைறேதாறும் உங்களுைடய பைசந்த
மாவன் முதற்பலனிேல ெயேகாவாவுக்குப்
பைடப்ைபஏெறடுத்துப் பைடக்கேவண்டும்.

அறயாமல்ெசய்த பாவத்த ற்கானபலி
22 “ெயேகாவா ேமாேசயனிடத்தல்ெசான்ன

இந்தக் கற்பைனகள் எல்லாவற்றன்படியும்,
23 ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்டு
கட்டைளெகாடுத்த நாள்முதற்ெகாண்டு அவர்
உங்களுக்கும்உங்களுைடயசந்தத களுக்கும்
நயமித்த எல்லாவற்றன்படிேயயும்
நீங்கள் ெசய்யாமல், 24 அறயாமல்
தவற நடந்தாலும், சைபயாருக்குத்
ெதரியாமல் யாெதாரு தப்ப தம் ெசய்தாலும்,
சைபயார் எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுக்குச்
சுகந்த வாசைனயான தகனபலியாக
ஒரு காைளையயும், கட்டைளயன்படி
அதற்ேகற்ற உணவுபலிையயும்,
பானபலிையயும், பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
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ெசலுத்தேவண்டும். 25 அதனால்
ஆசாரியன் இஸ்ரேவல் மக்களின்
சைபயைனத்தற்காகவும் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யேவண்டும்; அது அறயாைமயனால்
ெசய்யப்பட்டதாலும், அதற்காக அவர்கள்
ெயேகாவாவுக்குத் தகனபலிையயும்
பாவநவாரணபலிையயும் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெகாண்டுவந்ததனாலும், அது
அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும். 26 அது
அறயாைமயனாேல மக்கள் யாவருக்கும்
வந்தபடியால், அது இஸ்ரேவல் மக்களின்
சைபயைனத்தற்கும் அவர்களுக்குள்ேள
தங்குகற அந்நயனுக்கும் மன்னிக்கப்படும்.
27 “ஒருவன் அறயாைமயனால்
பாவஞ்ெசய்தால், ஒருவயதுைடய
ெவள்ளாட்ைடப் பாவநவாரணபலியாகச்
ெசலுத்தேவண்டும். 28 அப்ெபாழுது
அறயாைமயனால் பாவம்ெசய்தவனுக்காக
ஆசாரியன் பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யேவண்டும்; அப்ெபாழுது அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும். 29 இஸ்ரேவல்
மக்களாகய உங்களில் ப றந்தவனுக்கும்
உங்களுக்குள்ேள தங்கும் அந்நயனுக்கும்,
அறயாைமயனால் பாவம்ெசய்தவனுக்கும்,
ஒேர ப ரமாணம் இருக்கேவண்டும்.
30 “அன்றயும் ேதசத்த ேல ப றந்தவர்களிேலா
அந்நயர்களிேலா எவனாவது துணிகரமாக
ஏதாவது ஒன்ைறச்ெசய்தால், அவன்
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ெயேகாவாைவ ந ந்த க்க றான்; அந்த
ஆத்துமா தன்னுைடய மக்களில்
இல்லாதபடி துண்டிக்கப்படேவண்டும்.
31 அவன் ெயேகாவாவன் வார்த்ைதைய
அசட்ைடெசய்து, அவர் கற்பைனைய
மீறனபடியால்,அந்தஆத்துமாதுண்டிக்கப்பட
ேவண்டும்; அவனுைடய அக்க ரமம்
அவன்ேமல்இருக்கும்என்றுெசால்” என்றார்.

ஓய்வு நாள் சட்டத்ைத மீறயவனின் மரண
தண்டைன

32 இஸ்ரேவல் மக்கள் வனாந்த ரத்தல்
இருக்கும்ேபாது, ஓய்வுநாளில் வறகுகைளப்
ெபாறுக்க க்ெகாண்டிருந்த ஒரு மனிதைனக்
கண்டுபடித்தார்கள். 33 வறகுகைளப்
ெபாறுக்கன அந்த மனிதைனக்
கண்டுபடித்தவர்கள், அவைன ேமாேச
ஆேரான் என்பவர்களிடத்த ற்கும் சைபயார்
அைனவரிடத்த ற்கும் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
34 அவனுக்குச் ெசய்யேவண்டியது
இன்னெதன்று சரியான தீர்ப்பு
இல்லாதபடியால், அவைனக் காவலில்
ைவத்தார்கள். 35 “ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : அந்த மனிதன் ந ச்சயமாகக்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; சைபயார்
எல்ேலாரும் அவைன முகாமிற்குப்
புறம்ேப கல்ெலறயேவண்டும் என்றார்.
36 அப்ெபாழுது சைபயார் எல்ேலாரும்
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
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அவைன முகாமிற்குப் புறம்ேப
ெகாண்டுேபாய்க் கல்ெலற ந்தார்கள்; அவன்
ெசத்தான்.

ஆைடயல்ெதாங்கல்கள்
37பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :

38 “நீ இஸ்ரேவல் சந்ததயாரிடத்தல் ேபச ,
அவர்கள் தங்களுைடய தைலமுைறேதாறும்
தங்களுைடய ஆைடகளின் ஓரங்களிேல
ெதாங்கல்கைள உண்டாக்க , ஓரத்தன்
ெதாங்கலிேல இளநீல நாடாைவக்
கட்டேவண்டும் என்று அவர்களுக்குச் ெசால்.
39 நீங்கள் பன்பற்ற ச் ேசாரம்ேபாக ற
உங்களுைடய இருதயத்த ற்கும்
உங்களுைடய கண்களுக்கும் ஏற்க
நடவாமல், அைதப் பார்த்து, ெயேகாவாவன்
கற்பைனகைளெயல்லாம் நைனத்து
அைவகளின்படிேய ெசய்யும்படி,
அது உங்களுக்குத் ெதாங்கலாக
இருக்கேவண்டும். 40 நீங்கள் என்னுைடய
கற்பைனகைளெயல்லாம் நைனத்து,
அைவகளின்படிேய ெசய்து, உங்களுைடய
ேதவனுக்குப் பரிசுத்தராக இருக்கும்படி
அைதப் பார்க்கேவண்டும். 41 நான்
உங்களுக்கு ேதவனாக இருக்கும்படி,
உங்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்த உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா; நாேன உங்களுைடய
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ேதவனாகய ெயேகாவா என்று ெசால்”
என்றார்.

அத்த யாயம் 16
ேகாராகு, தாத்தான்மற்றும்அப ராம்

1 ேலவக்குப் ப றந்த ேகாகாத்தன்
மகனாகய இத்ேசயாரின் மகன் ேகாராகு
என்பவன் ரூபன் வம்சத்தலுள்ள
எலியாபன் மகன்களாகய தாத்தாைனயும்
அப ராைமயும் ேபேலத்தன் மகனாகய
ஓைனயும் கூட்டிக்ெகாண்டு, 2 இஸ்ரேவல்
மக்களில் சைபக்குத் தைலவர்களும்
சங்கத்த ற்கு அைழக்கப்பட்டவர்களும்
ப ரபலமானவர்களுமாகய 250 ேபர்கேளாடும்
கூட ேமாேசக்கு முன்பாக எழும்ப ,
3 ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் வ ேராதமாகக்
கூட்டம்கூடி, அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள்
மிஞ்ச ப்ேபாக றீர்கள்; சைபயார் எல்ேலாரும்
பரிசுத்தமானவர்கள்; ெயேகாவா அவர்கள்
நடுவல் இருக்கறாேர; இப்படியருக்க,
ெயேகாவாவுைடய சைபக்கு ேமலாக
உங்கைள ஏன் உயர்த்துகறீர்கள்”
என்றார்கள். 4 ேமாேச அைதக் ேகட்டேபாது,
முகங்குப்புற வழுந்தான். 5 பன்பு அவன்
ேகாராைகயும் அவனுைடய எல்லாக்
கூட்டத்ைதயும் ேநாக்க : “நாைளக்குக்
ெயேகாவா தம்முைடயவன் இன்னான்
என்றும், தம் அருகல் ேசரத் தாம்
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கட்டைளய ட்ட பரிசுத்தவான் இன்னான்
என்றும் காண்பப்பார்; அப்ெபாழுது
எவைனத் ெதரிந்துெகாள்வாேரா, அவைனத்
தம்மிடத்தல் ேசரக் கட்டைளயடுவார்.
6 ஒன்று ெசய்யுங்கள்; ேகாராேக, ேகாராகன்
கூட்டத்தார்கேள, நீங்கள் எல்ேலாரும்
தூபகலசங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு,
7 நாைளக்கு அைவகளில் அக்கனி
ேபாட்டு, ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
தூபவர்க்கம் ேபாடுங்கள்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா எவைனத் ெதரிந்துெகாள்வாேரா,
அவன் பரிசுத்தவானாக இருப்பான்;
ேலவயன் சந்ததயாராக ய நீங்கேள
மிஞ்ச ப்ேபாக றீர்கள்” என்றான்.
8 பன்னும் ேமாேச ேகாராைக ேநாக்க :
“ேலவயன் சந்ததயாேர, ேகளுங்கள்;
9 ெயேகாவாவுைடய வாசஸ்தலத்தன்
பணிவைடகைளச் ெசய்யவும், சைபயாரின்
முன்நன்று அவர்கள் ெசய்யேவண்டிய
ேவைலகைளச் ெசய்யவும், உங்கைளத் தம்
அருகல் ேசரச்ெசய்யும்படி இஸ்ரேவலின்
ேதவன் இஸ்ரேவல் சைபயாரிலிருந்து
உங்கைளப் ப ரித்ெதடுத்ததும், 10 அவர்
உன்ைனயும் உன்ேனாடு ேலவயன்
சந்ததயாராக ய உன்னுைடய எல்லாச்
சேகாதரைனயும் ேசரச்ெசய்ததும்,
உங்களுக்கு அற்பகாரியேமா? இப்ெபாழுது
ஆசாரியப்பட்டத்ைதயும் ேதடுக றீர்கேளா?
11 இதற்காக நீயும் உன்னுைடய
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கூட்டத்தார் அைனவரும் ெயேகாவாவுைடய
வ ேராதமாகேவ கூட்டம்கூடினீர்கள்;
ஆேரானுக்கு வ ேராதமாக நீங்கள்
முறுமுறுக்கறதற்கு அவன் யார்”
என்றான். 12 பன்பு ேமாேச எலியாபன்
மகன்களாகய தாத்தாைனயும் அப ராைமயும்
அைழத்தனுப்பனான். அவர்கள்: “நாங்கள்
வருகறதல்ைல; 13 இந்த வனாந்த ரத்தல்
எங்கைளக் ெகான்றுேபாடும்படி,
நல்ல வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான
ேதசத்தலிருந்து எங்கைளக் ெகாண்டு
வந்தது அற்பகாரியேமா, எங்கள்ேமல்
அதகாரமும்ெசய்யப்பார்க றாேயா? 14ேமலும்
நீ எங்கைளப் நல்ல வைளச்சல் உள்ள
ெசழிப்பான ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்ததும்
இல்ைல, எங்களுக்கு வயல்கைளயும்
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும்
சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்ததும் இல்ைல;
இந்த மனிதர்களுைடய கண்கைளப்
படுங்கப்பார்க்க றாேயா?* நாங்கள்
வருகறதல்ைல” என்றார்கள். 15அப்ெபாழுது
ேமாேசக்குக் கடுங்ேகாபம் மூண்டது;
அவன் ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “அவர்கள்
ெசலுத்தும் காணிக்ைகைய அங்கீகரியாமல்
இருப்பீராக; நான் அவர்களிடம் ஒரு
கழுைதையக்கூட எடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல;
அவர்களில் ஒருவனுக்கும் யாெதாரு

* அத்த யாயம் 16:14 16:14 இந்த ஜனங்கைள வஞ்சக்க
பார்க்க றாேயா
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தீங்கு ெசய்யவும் இல்ைல” என்றான்.
16 பன்பு ேமாேச ேகாராைக ேநாக்க :
“நீயும் உன்னுைடய கூட்டத்தார் யாவரும்
நாைளக்குக் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
வாருங்கள்; நீயும் அவர்களும் ஆேரானும்
வந்தருங்கள். 17உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்
தங்கள் தங்கள் தூபகலசங்கைள எடுத்து,
அைவகளில் தூபவர்க்கத்ைதப் ேபாட்டு,
தங்கள் தங்கள் தூபகலசங்களாகய 250
தூபகலசங்கைளயும் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் ெகாண்டுவரேவண்டும்; நீயும்
ஆேரானும் தன் தன் தூபகலசத்ைதக்
ெகாண்டுவாருங்கள்” என்றான்.
18 அப்படிேய அவரவர் தங்கள் தங்கள்
தூபகலசங்கைள எடுத்து, அைவகளில்
அக்கனிையயும்தூபவர்க்கத்ைதயும் ேபாட்டு,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலுக்கு முன்பாக
வந்து நன்றார்கள்; ேமாேசயும் ஆேரானும்
அங்ேக நன்றார்கள். 19 அவர்களுக்கு
வேராதமாகக் ேகாராகு சைபையெயல்லாம்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலுக்கு முன்பாகக்
கூடிவரும்படி ெசய்தான்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய மகைம சைபக்ெகல்லாம்
காணப்பட்டது. 20 ெயேகாவா ேமாேசேயாடும்
ஆேராேனாடும் ேபச : 21 “இந்தச் சைபைய
வ ட்டுப் ப ரிந்து ேபாங்கள்; ஒரு நமிடத்த ேல
அவர்கைள அழித்துப்ேபாடுேவன்”
என்றார். 22 அப்ெபாழுது அவர்கள்
முகங்குப்புற வழுந்து: “ேதவேன, மாம்சமான
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யாவருைடய ஆவகளுக்கும் ேதவேன, ஒரு
மனிதன் பாவம் ெசய்தருக்கச் சைபயார்
எல்லார்ேமலும் கடுங்ேகாபம்ெகாள்வீேரா”
என்றார்கள். 23 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 24 “ேகாராகு
தாத்தான் அப ராம் என்பவர்களுைடய
இடத்ைத வ ட்டு வலக ப்ேபாங்கள்
என்று சைபயாருக்குச் ெசால்” என்றார்.
25 உடேன ேமாேச எழுந்தருந்து, தாத்தான்
அப ராம் என்பவர்களிடம் ேபானான்;
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களும் அவைனப்
பன்ெசன்று ேபானார்கள். 26 அவன்
சைபயாைர ேநாக்க : “இந்தப் ெபால்லாத
மனிதர்களின் எல்லா பாவங்களிலும்
நீங்கள் வாரிக்ெகாள்ளப்படாதபடி,
அவர்கள் கூடாரங்கைள வ ட்டு வலக ,
அவர்களுக்கு உண்டானைவகளில்
ஒன்ைறயும் ெதாடாமலிருங்கள்”
என்றான். 27 அப்படிேய அவர்கள் ேகாராகு
தாத்தான் அப ராம் என்பவர்களுைடய
இடத்ைதவ ட்டு வலக ப்ேபானார்கள்;
தாத்தானும் அப ராமும் ெவளிேய வந்து,
தங்களுைடய மைனவகள் பள்ைளகள்
குழந்ைதகேளாடும் தங்களுைடய
கூடாரவாசலிேல நன்றார்கள். 28அப்ெபாழுது
ேமாேச: “இந்தக் க ரிையகைளெயல்லாம்
ெசய்க றதற்குக் ெயேகாவா என்ைன
அனுப்பனார் என்றும், அைவகைள
நான் என்னுைடய மனதன்படிேய
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ெசய்யவல்ைல என்றும், நீங்கள் எதனாேல
அறவீர்கெளன்றால், 29 எல்லா மனிதர்களும்
சாக றபடி இவர்கள் ெசத்து, எல்லா
மனிதர்களுக்கும் ேநரிடுக றதுேபால
இவர்களுக்கும் ேநரிட்டால், ெயேகாவா
என்ைன அனுப்பவல்ைல என்று
அறவீர்கள். 30 ெயேகாவா ஒரு
புதய காரியத்ைத ேநரிடச்ெசய்வதால்,
பூமி தன்னுைடய வாையத்த றந்து,
இவர்கள் உய ேராடு பாதாளத்தல்
இறங்கும்படியாக இவர்கைளயும்
இவர்களுக்கு உண்டான யாைவயும்
வழுங்க ப் ேபாட்டெதன்றால், இந்த
மனிதர்கள் ெயேகாவாைவ அவமத த்தார்கள்
என்பைத அற ந்துெகாள்வீர்கள்” என்றான்.
31 அவன் இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
ெசால்லிமுடித்தவுடேன,அவர்கள்நன்றருந்த
நலம் பளந்தது; 32பூமி தன்னுைடய வாையத்
த றந்து, அவர்கைளயும் அவர்களுைடய
வீடுகைளயும், ேகாராகுக்குரிய எல்லா
மனிதர்கைளயும், அவர்களுக்கு
உண்டான எல்லா ெபாருள்கைளயும்
வழுங்கயது. 33 அவர்கள் தங்களுக்கு
உண்டானைவ எல்லாவற்ேறாடும்
உய ேராடு பாதாளத்தல் இறங்கனார்கள்;
பூமி அவர்கைள மூடிக்ெகாண்டது;
இப்படிச் சைபயன் நடுவலிருந்து
அழிந்துேபானார்கள். 34 அவர்கைளச்
சுற்றலும் இருந்த இஸ்ரேவலர்கள்
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யாவரும் அவர்கள் கூக்குரைலக்ேகட்டு,
பூமி நம்ைமயும் வழுங்க ப்ேபாடும்” என்று
ெசால்லி ஓடினார்கள். 35 அக்கனி
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து
புறப்பட்டு, தூபங்காட்டின 250 ேபைரயும்
பட்ச த்துப் ேபாட்டது. 36 பன்பு ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 37 “ெநருப்ப ற்குள்
அகப்பட்ட தூபகலசங்கைள எடுத்து,
அைவகளிலிருக்க ற அக்கனிைய அப்பாேல
ெகாட்டிப்ேபாடும்படி ஆசாரியனாகய
ஆேரானின் மகன் எெலயாசாருக்குச் ெசால்;
அந்தத் தூபகலசங்கள் பரிசுத்தமானது.
38 தங்களுைடய ஆத்துமாக்களுக்ேக
ேகடு உண்டாக்கன அந்தப் பாவ களின்
தூபகலசங்கைளப் பலிபீடத்ைத மூடும்
தட்ைடயான தகடுகளாக அடிக்கேவண்டும்;
அவர்கள் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அைவகைளக் ெகாண்டுவந்ததால் அைவகள்
பரிசுத்தமானது; அைவகள் இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு ஒரு அைடயாளமாக இருக்கும்”
என்றார். 39 அப்படிேய ஆசாரியனாகய
எெலயாசார் சுட்ெடரிக்கப்பட்டவர்கள்
ெகாண்டுவந்தருந்த ெவண்கலத்
தூபகலசங்கைள எடுத்து, 40 ஆேரானின்
சந்ததயாக இல்லாத அந்நயன் ஒருவனும்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் தூபங்காட்ட
வராதபடியும், ேகாராைகப்ேபாலவும்
அவனுைடய கூட்டத்தாைரப்ேபாலவும்
இல்லாதபடியும், இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு
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நைனவுப்ெபாருளாக இருக்கும்படியாக,
ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்டு தனக்குச்
ெசான்னபடிேய அைவகைளப் பலிபீடத்ைத
மூடும் தகடுகளாக அடிப்ப த்தான்.
41மறுநாளில்இஸ்ரேவல்மக்களின்சைபயார்
எல்ேலாரும் ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும்
வ ேராதமாக முறுமுறுத்து: “நீங்கள்
ெயேகாவாவன் மக்கைளக் ெகான்று
ேபாட்டீர்கள்” என்றார்கள். 42 சைபயார்
ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் வ ேராதமாகக்
கூடி ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு ேநேர
பார்க்க றேபாது, ேமகம் அைத மூடினது,
ெயேகாவாவன் மகைம காணப்பட்டது.
43 ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்கு முன்பாக வந்தார்கள்;
44 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 45 “இந்தச் சைபயாைர வ ட்டு
வலக ப்ேபாங்கள்; ஒரு நமிடத்தல்
அவர்கைள அழிப்ேபன் என்றார். அவர்கள்
முகங்குப்புற வழுந்தார்கள். 46 ேமாேச
ஆேராைன ேநாக்க : “நீ தூபகலசத்ைத
எடுத்து, பலிபீடத்தலிருக்கற அக்கனிைய
அதல் ேபாட்டு, அதன்ேமல் தூபவர்க்கம்
இட்டு, சீக்க ரமாகச் சைபயனிடத்தல்
ேபாய், அவர்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்”; ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்து
கடுங்ேகாபம்புறப்பட்டது.வாைததுவங்கயது
என்றான். 47 ேமாேச ெசான்னபடி ஆேரான்
அைத எடுத்துக்ெகாண்டு சைபயன்
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நடுவல் ஓடினான்; மக்களுக்குள்ேள
வாைத துவங்கயருந்தது; அவன்
தூபவர்க்கம் ேபாட்டு, மக்களுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்து, 48 ெசத்தவர்களுக்கும்
உய ேராடிருக்க றவர்களுக்கும் நடுேவ
நன்றான்; அப்ெபாழுது வாைத
நறுத்தப்பட்டது. 49 ேகாராகன்
காரியத்தனால் ெசத்தவர்கள் தவ ர, அந்த
வாைதயனால் ெசத்துப்ேபானவர்கள் 14,700
ேபர். 50வாைத நறுத்தப்பட்டது; அப்ெபாழுது
ஆேரான் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலுக்கு
ேமாேசயனிடம் தரும்பவந்தான்.

அத்த யாயம் 17
ஆேரானின் ேகால்துளிர்த்தல்

1 பன்பு ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 2 “நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு
ேபச , அவர்களுைடய ப தாக்களின்
வம்சங்களாகய ஒவ்ெவாரு வம்சத்தனுைடய
ப ரபுவனிடத்தல், ஒவ்ெவாரு ேகாலாகப்
பன்னிரண்டு ேகாைல வாங்க , அவனவன்
ேகாலில் அவனவன் ெபயைர எழுது.
3 ேலவயனுைடய ேகாலின்ேமல்
ஆேரானின் ெபயைர எழுதேவண்டும்;
அவர்களுைடய ப தாக்களின் ஒவ்ெவாரு
வம்சத்தைலவனுக்காகவும் ஒவ்ெவாரு
ேகால் இருக்கேவண்டும். 4 அைவகைள
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல நான் உங்கைளச்
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சந்த க்கும் இடமாகய சாட்ச ப்ெபட்டிக்கு*
முன்ேன ைவக்கேவண்டும். 5 அப்ெபாழுது
நான் ெதரிந்துெகாள்ளுகறவனுைடய ேகால்
துளிர்க்கும்; இப்படி இஸ்ரேவல் மக்கள்
உங்களுக்கு வேராதமாக முறுமுறுக்கற
அவர்கள் முறுமுறுப்ைப என்ைனவட்டு
ஒழியச்ெசய்ேவன்” என்றார். 6 இைத
ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசான்னான்;
அப்ெபாழுது அவர்களுைடய ப ரபுக்கள்
எல்ேலாரும் தங்கள் ப தாக்களுைடய
வம்சத்தன்படி ஒவ்ெவாரு ப ரபுவுக்கு
ஒவ்ெவாரு ேகாலாகப் பன்னிரண்டு
ேகால்கைள அவனிடத்தல் ெகாடுத்தார்கள்;
ஆேரானின் ேகாலும் அவர்களுைடய
ேகால்களுடேன இருந்தது. 7 அந்தக்
ேகால்கைள ேமாேச சாட்ச யன்கூடாரத்த ேல
ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல் ைவத்தான்.
8மறுநாள் ேமாேச சாட்ச யன்கூடாரத்த ற்குள்
நுைழந்தேபாது, இேதா, ேலவயன்
குடும்பத்தாருக்கு இருந்த ஆேரானின்
ேகால் துளிர்த்தருந்தது; அது துளிர்வ ட்டு,
பூப்பூத்து, வாதுைமப் பழங்கைளக்
ெகாடுத்தது. 9 அப்ெபாழுது ேமாேச
ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தலிருந்த
அந்தக் ேகால்கைளெயல்லாம் எடுத்து,
இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலாரும் காண
ெவளிேய ெகாண்டுவந்தான்; அவர்கள்

* அத்த யாயம் 17:4 17:4யாத்: 31:18,
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கண்டு, அவரவர் தங்கள் தங்கள்
ேகால்கைள வாங்க க்ெகாண்டார்கள்.
10 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “ஆேரானின் ேகால் அந்தக்
கலகக்காரர்களுக்கு வேராதமான
அைடயாளமாவதற்காக, அைதத் தரும்பவும்
சாட்ச ப்ெபட்டிக்கு முன்ேன ெகாண்டு ேபாய்
ைவ; இப்படி அவர்கள் எனக்கு வ ேராதமாக
முறுமுறுப்பைத ஒழியச்ெசய்வாய்,
அப்ெபாழுது அவர்கள் சாகமாட்டார்கள்”
என்றார். 11 ெயேகாவா தனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச ெசய்தான்.
12 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் புத்த ரர்
ேமாேசைய ேநாக்க : “இேதா, ெசத்து
அழிந்துேபாக ேறாம்; நாங்கள் எல்ேலாரும்
அழிந்துேபாக ேறாம். 13 ெயேகாவாவன்
வாசஸ்தலத்தன் அருகல் வருகற எவனும்
சாக றான்; நாங்கள் எல்ேலாரும் சாகத்தான்
ேவண்டுேமா” என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 18
ஆசாரியர்கள் மற்றும் ேலவயர்களின்

பணிகள்
1 பன்பு ெயேகாவா ஆேராைன ேநாக்க :

“நீயும் உன்னுடன் உன்னுைடய மகன்களும்
உன்னுைடய தகப்பன் வம்சத்தாரும் பரிசுத்த
ஸ்தலத்ைதப்பற்றய அக்க ரமத்ைதச்
சுமக்கேவண்டும்; நீயும் உன்னுடன்
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உன்னுைடய மகன்களும் உங்கள் ஆசாரிய
ஊழியத்ைதப்பற்றய அக்க ரமத்ைதச்
சுமக்க ேவண்டும். 2 உன்னுைடய
தகப்பனாகய ேலவயன் ேகாத்த ரத்தாரான
உன்னுைடய சேகாதரர்கைளயும்
உன்ேனாேட கூடியருக்கவும் உன்னிடத்த ேல
ேசவ க்கவும் அவர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்;
நீயும் உன்னுைடய மகன்களுேமா
சாட்ச யன் கூடாரத்த ற்குமுன்பு ஊழியம்
ெசய்யேவண்டும். 3 அவர்கள் உன்னுைடய
காவைலயும் கூடாரம் அைனத்தன்
காவைலயும் காக்கேவண்டும்; ஆனாலும்
அவர்களும் நீங்களும் சாகாதபடி, அவர்கள்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் பணிப்ெபாருட்களின்
அருகலும் பலிபீடத்தன் அருகலும்
ேசராமல், 4 உன்ேனாேட கூடிக்ெகாண்டு,
கூடாரத்தன் எல்லா ேவைலையயும்
ெசய்ய, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் காவைலக்
காக்கேவண்டும்; அந்நயன் ஒருவனும்
உங்களிடத்தல் ேசரக்கூடாது. 5 இஸ்ரேவல்
மக்கள்ேமல் இனிக் கடுங்ேகாபம் வராதபடி,
நீங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் காவைலயும்
பலிபீடத்தன் காவைலயும் காக்கேவண்டும்.
6 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் ேவைலையச்
ெசய்ய, ெயேகாவாவுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
உங்கள் சேகாதரர்களாகய ேலவயர்கைள
நான் இஸ்ரேவல் சந்ததயாரிலிருந்து
ப ரித்து, உங்களுக்கு பரிசாகக் ெகாடுத்ேதன்.
7 ஆைகயால் நீயும் உன்ேனாேடகூட
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உன்னுைடய மகன்களும் பலிபீடத்த ற்கும்
தைரக்கு உட்புறத்த ற்கும் அடுத்த
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்வதற்காக,
உங்கள் ஆசாரிய ஊழியத்ைதக் காத்துச்
ேசவ க்கேவண்டும்; உங்களுைடய
ஆசாரிய ஊழியத்ைத உங்களுக்கு பரிசாக
அருளிேனன்; அைதச் ெசய்யும்படி ேசருக ற
அந்நயன் ெகாைல ெசய்யப்படேவண்டும்”
என்றார்.
ஆசாரியர்கள் மற்றும் ேலவயர்களின்

காணிக்ைக
8 பன்னும் ெயேகாவா ஆேராைன

ேநாக்க : “இஸ்ரேவல் மக்கள்
பரிசுத்தப்படுத்துகறைவகளிெலல்லாம்
எனக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கப்படும்
பைடப்புகைளக்காத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கேள,
அைவகைள உனக்குக் ெகாடுத்ேதன்;
அப ேஷகத்தனால் அைவகைள
உனக்கும் உன் மகன்களுக்கும் ந ரந்தர
கட்டைளயாகக் ெகாடுத்ேதன். 9 மகா
பரிசுத்தமானைவகளிேல, அக்கனிக்கு
உட்படுத்தப்படாமல் உன்னுைடயதாக
இருப்பது எைவெயனில், அவர்கள்
எனக்குப் பைடக்கும் எல்லாப் பைடப்பும்,
எல்லா உணவுபலியும், எல்லாப்
பாவநவாரணபலியும், எல்லாக்
குற்றநவாரணபலியும், உனக்கும்
உன்னுைடய மகன்களுக்கும் பரிசுத்தமாக
இருக்கும். 10 பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல
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அைவகைளச் சாப்ப டேவண்டும்;
ஆண்மக்கள் யாவரும் அைவகைளச்
சாப்ப டலாம்; அைவகள் உனக்குப்
பரிசுத்தமாக இருப்பதாக. 11 இஸ்ரேவல்
மக்கள் ஏெறடுத்துப்பைடக்க றதும்
அைசவாட்டுக றதுமான அவர்களுைடய
எல்லாக் காணிக்ைககளின் பைடப்பும்
உன்னுைடயைவகளாக இருக்கும்;
அைவகைள உனக்கும் உன்னுைடய
மகன்களுக்கும் உன்னுைடய மகள்களுக்கும்
ந ரந்தர பங்காகக் ெகாடுத்ேதன்;
உன்னுைடய வீட்டிேல சுத்தமானவர்கள்
எல்ேலாரும் அைவகைளச் சாப்ப டலாம்.
12 அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குக் ெகாடுக்கும்
அவர்களுைடய முதற்பலன்களாகய
ச றந்த எண்ெணையயும், ச றந்த
த ராட்ைசரசத்ைதயும், தானியத்ைதயும்
உனக்கு உரியதாகக் ெகாடுத்ேதன்.
13 தங்களுைடய ேதசத்தல் முதற் பழுத்த
பலனில் அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குக்
ெகாண்டு வருவெதல்லாம் உனக்கு
உரியதாகும்; உன்னுைடய வீட்டிேல சுத்தமாக
இருப்பவர்கள் யாவரும் அைவகைளச்
சாப்ப டலாம். 14 இஸ்ரேவலிேல சாபத்தீடாக
ேநர்ந்துெகாள்ளப்பட்டெதல்லாம் உனக்கு
உரியதாக இருக்கும். 15 மனிதரிலும்
மிருகங்களிலும் அவர்கள் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும் எல்லா மிருகங்களுக்குள்ேள
கர்ப்பந்த றந்து ப றக்கும் யாவும்
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உனக்கு உரியதாக இருக்கும்; ஆனாலும்
மனிதரின் முதற்ேபற்ைற ெகால்லப்படாத
ந யமத்தன்படி மீட்கேவண்டும்; தீட்டான
மிருகஜீவனின் தைலயீற்ைறயும்
மீட்கேவண்டும். 16 மீட்கேவண்டியைவகள்
ஒரு மாதத்த ற்கு ேமற்பட்டதானால்,
உன்னுைடய மத ப்புக்கு இைசய பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்கன்படி
ஐந்து ேசக்கல் பணத்தாேல அைவகைள
மீட்கேவண்டும்; ஒரு ேசக்கல் இருபது ேகரா*.
17 மாட்டின் தைலயீற்றும், ெசம்மறயாட்டின்
தைலயீற்றும், ெவள்ளாட்டின் தைலயீற்றுேமா
மீட்கப்படேவண்டாம்; அைவகள்
பரிசுத்தமானைவகள்; அைவகளின்
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல்
ெதளித்து, அைவகளின் ெகாழுப்ைபக்
ெயேகாவாவுக்குச் சுகந்த வாசைனயான
தகனமாகத் தகனிக்கேவண்டும்.
18அைசவாட்டும் மார்புப்பகுதையப்ேபாலவும்
வலது முன்னந்ெதாைடையப்ேபாலவும்
அைவகளின்இைறச்சயும்உன்னுைடயதாகும்.
19 இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாவுக்கு
ஏெறடுத்துப் பைடக்க ற பரிசுத்த
பைடப்புகைளெயல்லாம் உனக்கும்
உன்னுைடய மகன்களுக்கும் உன்னுைடய
மகள்களுக்கும் ந ரந்தர கட்டைளயாகக்
ெகாடுத்ேதன்; ெயேகாவாவுைடய

* அத்த யாயம் 18:16 18:16 55 க ராம்ஸ்
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சந்ந தயல் இது உனக்கும் உன்னுைடய
சந்தத க்கும் என்ைறக்கும் ெசல்லும்
மாறாத உடன்படிக்ைக” என்றார்.
20 பன்னும் ெயேகாவா ஆேராைன ேநாக்க :
“அவர்களுைடய ேதசத்தல் நீ ஒன்ைறயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டாம்,
அவர்கள் நடுேவ உனக்குப் பங்கு
உண்டாயருக்கவும் ேவண்டாம்; இஸ்ரேவல்
மக்கள் நடுவல் நாேன உன்னுைடய
பங்கும் உன்னுைடய சுதந்தரமுமாக
இருக்க ேறன். 21 “இேதா, ேலவயன் சந்தத
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் பணிவைடையச்
ெசய்க ற அவர்களுைடய ேவைலக்காக,
இஸ்ரேவலருக்குள்ளைவ எல்லாவற்றலும்
தசமபாகத்ைத அவர்களுக்குச் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுத்ேதன். 22 இஸ்ரேவல் மக்கள்
குற்றஞ்சுமந்து சாகாதபடி, இனி
ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதக் அருகல்
வராமலிருக்க ேவண்டும். 23 ேலவயர்கள்
மட்டும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச்ேசர்ந்த
ேவைலகைளச் ெசய்யேவண்டும்;
அவர்கள் தங்களுைடய அக்க ரமத்ைதச்
சுமப்பார்கள்; இஸ்ரேவல் மக்கள் நடுேவ
அவர்களுக்குச் சுதந்தரம் இல்ைல என்பது
உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தர
கட்டைளயாக இருக்கும். 24 இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெயேகாவாவுக்கு ஏெறடுத்துப்
பைடக்கும் பைடப்பாக ய தசமபாகத்ைத
ேலவயர்களுக்குச் சுதந்தரமாகக்
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ெகாடுத்ேதன்; ஆைகயால் இஸ்ரேவல்
மக்களின் நடுேவ அவர்களுக்குச்
சுதந்தரமில்ைலெயன்று அவர்களுக்குச்
ெசான்ேனன்” என்றார். 25 பன்னும்
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 26 “நீ
ேலவயேராடு ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் மக்கள்
ைகயல் வாங்க க்ெகாள்ளும்படி நான்
உங்களுக்குச் சுதந்தரமாகக் ெகாடுத்த
தசமபாகத்ைத நீங்கள் அவர்கள் ைகயல்
வாங்கும்ேபாது. தசமபாகத்தல்
பத்தல் ஒரு பங்ைகக் ெயேகாவாவுக்கு
ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பைடப்பாகச்
ெசலுத்தேவண்டும். 27 நீங்கள்
ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் இந்தப் பைடப்பு
களத்தன் தானியத்ைதப்ேபாலும்,
ஆைலயன் இரசத்ைதப்ேபாலும்
உங்களுக்கு எண்ணப்படும். 28 இப்படிேய
நீங்கள் இஸ்ரேவல் மக்கள் ைகயல்
வாங்கும் தசமபாகமாக ய உங்களுைடய
பங்குகளிெலல்லாம் நீங்களும்
ெயேகாவாவுக்கு என்று ஒரு பைடப்ைப
ஏெறடுத்துப் பைடத்து, அந்தப் பைடப்ைப
ஆசாரியனாகய ஆேரானுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 29 உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படுக ற ஒவ்ெவாரு
காணிக்ைகயலுமுள்ள சறந்த பரிசுத்த
பங்ைகெயல்லாம் ெயேகாவாவுக்கு
ஏெறடுத்துப் பைடக்கும் பைடப்பாகச்



எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 18:30 cix எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 19:3

ெசலுத்தேவண்டும். 30 ஆதலால் நீ
அவர்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: அதல் ச றந்தைத
நீங்கள் ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்ேபாது, அது
களத்தன் வரத்தலும்ஆைலயன் வரத்தலும்
இருந்து எடுத்துச்ெசலுத்துகறதுேபால
ேலவயர்களுக்கு எண்ணப்படும். 31 அைத
நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும்
எவ்வ டத்தலும் சாப்ப டலாம்; அது
நீங்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல
ெசய்யும் பணிவைடக்கு ஈடான உங்கள்
சம்பளம். 32 இப்படி அதல் ச றந்தைத
ஏெறடுத்துப் பைடத்தீர்களானால், நீங்கள்
அதற்காக பாவம் சுமக்கமாட்டீர்கள்;
நீங்கள் சாகாதருக்கும்படி, இஸ்ரேவல்
மக்களின் பரிசுத்தமானைவகைளத்
தீட்டுப்படுத்தக்கூடாதுஎன்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 19
சுத்த கரிக்கும்தண்ணீர்

1 ெயேகாவா ேமாேசையயும்
ஆேராைனயும் ேநாக்க : 2 “ெயேகாவா
கற்ப த்த நயமப்ப ரமாணமாவது:
பழுதற்றதும் ஊனமில்லாததும்
நுகத்தடிக்கு பயன்படுத்தாதுமாகய
சவப்பான ஒரு க டாரிைய உன்னிடத்தல்
ெகாண்டுவரும்படி இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச்
ெசால்லுங்கள். 3அைத எெலயாசார் என்னும்
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ஆசாரியனிடத்தல் ஒப்புக்ெகாடுங்கள்;
அவன் அைதப் முகாமிற்கு ெவளிேய
ெகாண்டுேபாகேவண்டும்; அங்ேக அது
அவனுக்கு முன்பாகக் ெகால்லப்படக்கடவது.
4 அப்ெபாழுது ஆசாரியனாகய எெலயாசார்
தன்னுைடய வ ரலினால் அதன் இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு
எத ராக ஏழுதரம் ெதளிக்கேவண்டும்.
5 பன்பு க டாரிைய அவன் கண்களுக்கு
முன்பாக ஒருவன் சுட்ெடரிக்கேவண்டும்;
அதன் ேதாலும் அதன் இைறச்சயும்
அதன் இரத்தமும் அதன் சாணியும்
சுட்ெடரிக்கப்படேவண்டும். 6 அப்ெபாழுது
ஆசாரியன் ேகதுருக்கட்ைடையயும்
ஈேசாப்ைபயும் சவப்பு நூைலயும் எடுத்து,
க டாரி எரிக்கப்படுக ற ெநருப்பன் நடுவ ேல
ேபாடேவண்டும். 7 பன்பு ஆசாரியன்
தன்னுைடய ஆைடகைளத் ேதாய்த்து,
தண்ணீரிேல குளித்து, அதன்பன்பு
முகாமில் நுைழயேவண்டும்; ஆசாரியன்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். 8அைதச்
சுட்ெடரித்தவனும் தன்னுைடய ஆைடகைள
தண்ணீரில் ேதாய்த்து, தண்ணீரில்
குளித்து, மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
9 சுத்தமாக இருக்க ற ஒருவன் அந்தக்
க டாரியன் சாம்பைல வாரிக்ெகாண்டு,
முகாமிற்கு ெவளிேய சுத்தமான ஒரு
இடத்த ேல ெகாட்டிைவக்கேவண்டும்;
அது இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபக்காகத்
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தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீருக்ெகன்று
பாதுகாத்து ைவக்கப்படேவண்டும்; அது
பாவத்ைதப் பரிகரிக்கும். 10 க டாரியன்
சாம்பைல வாரினவன் தன்னுைடய
ஆைடகைளத் துைவக்கேவண்டும்; அவன்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; இது
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும் அவர்கள்
நடுவ ேல தங்குகற அந்நயனுக்கும்
ந த்தய கட்டைளயாக இருப்பதாக.
11 “இறந்தவனுைடய ப ேரதத்ைதத்
ெதாட்டவன் ஏழுநாட்கள் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
12அவன்மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும்
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீரினால் தன்ைனச்
சுத்த கரிக்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது
சுத்தமாவான்; மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம்
நாளிலும் தன்ைனச் சுத்த கரிக்காமல்
இருந்தால் சுத்தமாகமாட்டான்.
13 ெசத்தவனுைடய ப ேரதத்ைதத் ெதாட்டும்,
தன்ைனச் சுத்த கரித்துக்ெகாள்ளாதவன்
ெயேகாவாவன் வாசஸ்தலத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்துகறான்; அந்த ஆத்துமா
இஸ்ரேவலில் இல்லாமல் அழிந்துேபாவான்;
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீர் அவன்ேமல்
ெதளிக்கப்படாததனால், அவன்
தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; அவனுைடய
தீட்டு இன்னும் அவன்ேமல் இருக்கும்.
14 “கூடாரத்தல் ஒரு மனிதன் ெசத்தால்,
அைதச்ேசர்ந்த நயமமாவது: அந்தக்
கூடாரத்தல் நுைழகற யாவரும்
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கூடாரத்தல் இருக்க ற யாவரும் ஏழுநாட்கள்
தீட்டுப்பட்டிருப்பார்கள். 15மூடிக் கட்டப்படாமல்
த றந்தருக்கும் பாத்த ரங்கள் எல்லாம்
தீட்டுப்பட்டிருக்கும். 16 ெவளிய ேல
பட்டயத்தால் ெவட்டப்பட்டவைனேயா,
ெசத்தவைனேயா, மனித எலும்ைபேயா,
ப ேரதக்குழிையேயா, ெதாட்டவன்
எவனும் ஏழுநாட்கள் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
17 ஆைகயால் தீட்டுப்பட்டவனுக்காக,
பாவத்ைதப் பரிகரிக்கும் க டாரியன்
சாம்பலிேல ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஒரு
பாத்த ரத்தல் ேபாட்டு, அதன்ேமல்
ஊற்று தண்ணீர் ஊற்றேவண்டும்.
18 சுத்தமான ஒருவன் ஈேசாப்ைப
எடுத்து, அந்த தண்ணீரிேல நைனத்து,
கூடாரத்தன்ேமலும் அதலுள்ள
எல்லா பணிப்ெபாருட்களின்ேமலும்
அங்ேகயருக்க ற மக்களின்ேமலும்
ெதளிக்க றதும் இல்லாமல், எலும்ைபேயா
ெவட்டப்பட்டவைனேயா ெசத்தவைனேயா
ப ேரதக்குழிையேயா ெதாட்டவன்ேமலும்
ெதளிக்கேவண்டும். 19 சுத்தமாக
இருக்க றவன் தீட்டுப்பட்டவன்ேமல்
மூன்றாம் நாளிலும் ஏழாம் நாளிலும்
ெதளிக்கேவண்டும்; ஏழாம் நாளில் இவன்
தன்ைனச் சுத்த கரித்து, தன்னுைடய
ஆைடகைளத் ேதாய்த்து, தண்ணீரில்
குளித்து, மாைலய ேல சுத்தமாக
இருப்பான். 20 “தீட்டுப்பட்டிருக்க றவன்
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தன்ைனச் சுத்த கரித்துக்ெகாள்ளாமல்
இருந்தால், அவன் சைபயல் இல்லாதபடி
அழிந்துேபாவான்; அவன் ெயேகாவாவன்
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தனான்;
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீர் அவன்ேமல்
ெதளிக்கப்படாததனால் அவன்
தீட்டுப்பட்டிருக்க றான். 21 தீட்டுக்கழிக்கும்
தண்ணீைரத் ெதளிக்க றவனும் தன்னுைடய
ஆைடகைளத் துைவக்கேவண்டும்;
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீைரத் ெதாட்டவனும்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்.
22தீட்டுப்பட்டிருக்க றவன்ெதாடுக றைவகெளல்லாம்
தீட்டுப்படும், அைவகைளத் ெதாடுக றவனும்
மாைலவைரத் தீட்டுப்பட்டிருப்பான்; இது
உங்களுக்கு ந ரந்தர கட்டைளயாகஇருக்கும்”
என்றார்.

அத்த யாயம் 20
கன்மைலயலிருந்துதண்ணீர்

1 இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயார்
எல்ேலாரும் முதலாம் மாதத்தல்
சீன்வனாந்த ரத்த ேல ேசர்ந்து, மக்கள்
காேதச ேல தங்கயருக்கும்ேபாது,
மிரியாம் மரணமைடந்து, அங்ேக
அடக்கம்ெசய்யப்பட்டாள். 2 மக்களுக்குத்
தண்ணீர் இல்லாமல் இருந்தது; அப்ெபாழுது
அவர்கள் ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும்
வ ேராதமாகக் கூட்டம்கூடினார்கள். 3 மக்கள்
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ேமாேசேயாடு வாக்குவாதம்ெசய்து:
“எங்களுைடய சேகாதரர்கள்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் இறந்தேபாது
நாங்களும் இறந்துேபாயருந்தால் நலமாக
இருக்கும். 4 நாங்களும் எங்களுைடய
மிருகங்களும் இங்ேக இறக்கும்படி,
நீங்கள் ெயேகாவாவன் சைபைய இந்த
வனாந்த ரத்த ேல ெகாண்டு வந்தது
என்ன; 5 வைதப்பும், அத்தமரமும்,
த ராட்ைசச்ெசடியும், மாதுளஞ்ெசடியும்,
குடிக்கத்தண்ணீரும் இல்லாத இந்தக் ெகட்ட
இடத்தல் எங்கைளக் ெகாண்டுவரும்படி,
நீங்கள் எங்கைள எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தது ஏன்” என்றார்கள்.
6 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆேரானும்
சைபயாைரவ ட்டு, ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலில் ேபாய், முகங்குப்புற வழுந்தார்கள்;
ெயேகாவாவுைடய மகைம அவர்களுக்குக்
காணப்பட்டது. 7 ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 8 “நீ ேகாைல எடுத்துக்ெகாண்டு,
நீயும் உன்னுைடய சேகாதரனாகய
ஆேரானும் சைபயாைரக் கூடிவரச்ெசய்து,
அவர்கள் கண்களுக்குமுன்ேன
கன்மைலையப் பார்த்துப் ேபசுங்கள்;
அப்ெபாழுது அது தன்னிடத்தலுள்ள
தண்ணீைரக் ெகாடுக்கும்; இப்படி நீ
அவர்களுக்குக் கன்மைலயலிருந்து
தண்ணீர் புறப்படச்ெசய்து, சைபயாருக்கும்
அவர்களுைடய மிருகங்களுக்கும் குடிக்கக்
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ெகாடுப்பாய்” என்றார். 9அப்ெபாழுது ேமாேச
தனக்குக் ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடிேய
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயலிருந்த
ேகாைல எடுத்தான். 10 ேமாேசயும்
ஆேரானும் சைபயாைரக் கன்மைலக்கு
முன்பாகக் கூடிவரச்ெசய்தார்கள்;
அப்ெபாழுது ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க :
“கலகக்காரேர, ேகளுங்கள், உங்களுக்கு
இந்தக் கன்மைலயலிருந்து நாங்கள்
தண்ணீர் புறப்படச்ெசய்ேவாேமா” என்று
ெசால்லி, 11 தன்னுைடய ைகைய
ஓங்க , கன்மைலையத் தன்னுைடய
ேகாலினால் இரண்டுமுைற அடித்தான்;
உடேன தண்ணீர் ஏராளமாகப் புறப்பட்டது,
சைபயார் குடித்தார்கள்; அவர்கள்
மிருகங்களும் குடித்தது. 12 பன்பு
ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
ேநாக்க : “இஸ்ரேவல் மக்கள் கண்களுக்கு
முன்பாக என்ைனப் பரிசுத்தம்ெசய்யும்படி,
நீங்கள் என்ைன வசுவாச க்காமல்
ேபானதால், இந்தச் சைபயாருக்கு
நான் ெகாடுத்த ேதசத்த ற்குள் நீங்கள்
அவர்கைளக் ெகாண்டுேபாவதல்ைல”
என்றார். 13 இங்ேக இஸ்ரேவல்
மக்கள் ேயேகாவாேவாடு வாக்குவாதம்
ெசய்ததனாலும், அவர்களுக்குள்ேள
அவருைடய பரிசுத்தம் வளங்கனதனாலும்
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இதுேமரிபாவன்* தண்ணீர்என்னப்பட்டது.
ஏேதாம் இஸ்ரேவலர்களுக்கு அனுமத

மறுத்தல்
14 பன்பு ேமாேச காேதசலிருந்து

ஏேதாமின்ராஜாவனிடத்த ற்குதூதுவர்கைள
அனுப்ப : 15 எங்களுைடய முற்ப தாக்கள்
எக ப்த ற்குப் ேபானதும், நாங்கள்
எக ப்த ேல ெநடுநாட்கள் வாசம்ெசய்ததும்,
எக ப்தயர்கள் எங்கைளயும் எங்களுைடய
ப தாக்கைளயும் உபத்த ரவப்படுத்தனதும்,
இைவகளினால் எங்களுக்கு ேநரிட்ட எல்லா
வருத்தமும் உமக்குத் ெதரிந்தருக்க றது.
16 ெயேகாவாைவ ேநாக்க நாங்கள்
மன்றாடிேனாம்; அவர் எங்களுக்குச்
ெசவெகாடுத்து, ஒரு தூதைன அனுப்ப ,
எங்கைள எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார்;
இப்ெபாழுது நாங்கள் உமது எல்ைலக்கு
உட்பட்ட காேதஸ் ஊரில் வந்தருக்க ேறாம்.
17 நாங்கள் உமது ேதசத்தன்
வழியாகக் கடந்துேபாகும்படி அனுமத
ெகாடுக்கேவண்டும்; வயல்ெவளிகள்
வழியாகவும், த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கள்
வழியாகவும் நாங்கள் ேபாகாமலும்,
கணறுகளின் தண்ணீைரக் குடிக்காமலும்,
ராஜபாைதயாகேவ நடந்து, உமது
எல்ைலையக் கடந்துேபாகும்வைர,
வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமல்

* அத்த யாயம் 20:13 20:13 சண்ைட, கலவரம்
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இருப்ேபாம் என்று, உமது சேகாதரனாகய
இஸ்ரேவல் ெசால்லி அனுப்புக றான்”
என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 18 அதற்கு
ஏேதாம்: “நீ என்னுைடய ேதசத்தன்
வழியாகக் கடந்துேபாக முடியாது;
ேபானால் பட்டயத்ேதாடு உன்ைன
எத ர்க்கப் புறப்படுேவன் என்று அவனுக்குச்
ெசால்லச்ெசான்னான். 19 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் மக்கள் அவைன ேநாக்க :
“நடப்பான பாைதயன் வழியாகப் ேபாேவாம்;
நாங்களும் எங்களுைடய மிருகங்களும்
உன்னுைடய தண்ணீைரக் குடித்தால்,
அதற்குக் தகுந்த வைலெகாடுப்ேபாம்;
ேவெறான்றும் ெசய்யாமல், கால்நைடயாக
மட்டும் கடந்துேபாேவாம்” என்றார்கள்.
20 அதற்கு அவன்: “நீ கடந்துேபாக முடியாது”
என்று ெசால்லி, கணக்கற்ற மக்கேளாடும்
பலத்த கரங்கேளாடும், பைடேயாடும்
அவர்கைள எத ர்க்கப் புறப்பட்டான். 21இப்படி
ஏேதாம் தன்னுைடய எல்ைலவழியாகக்
கடந்துேபாகும்படி இஸ்ரேவலர்களுக்கு
அனுமத ெகாடுக்கவல்ைல; ஆைகயால்
இஸ்ரேவலர்கள் அவைன வட்டு வலக ப்
ேபானார்கள்.

ஆேரானின்மரணம்
22 இஸ்ரேவல் மக்களான சைபயார்

எல்ேலாரும் காேதைச வ ட்டுப் பயணப்பட்டு,
ஓர் என்னும் மைலக்குப் ேபானார்கள்.



எண்ணாகமம்அத்தயாயம்20:23cxviiiஎண்ணாகமம்அத்தயாயம்20:29

23 ஏேதாம் ேதசத்தன் எல்ைலக்கு அருகான
ஓர் என்னும் மைலய ேல ெயேகாவா
ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க :
24 “ஆேரான் தன்னுைடய மக்கேளாடு
ேசர்க்கப்படுவான். ேமரிபாவன்
தண்ணீைரப்பற்றய காரியத்தல் நீங்கள்
என்னுைடய வாக்குக்குக் கீழ்ப்படியாமல்
ேபானபடியால், நான் இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குக் ெகாடுக்க ற ேதசத்தல் அவன்
நுைழவதல்ைல. 25 நீ ஆேராைனயும்
அவனுைடய மகனாகய எெலயாசாைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அவர்கைள ஓர் என்னும்
மைலயல் ஏறச்ெசய்து, 26 ஆேரான்
உடுத்தயருக்க ற ஆைடகைளக் கழற்ற ,
அைவகைள அவனுைடய மகனாகய
எெலயாசாருக்கு உடுத்து; ஆேரான்
அங்ேக மரித்து, தன்னுைடய மக்கேளாடு
ேசர்க்கப்படுவான்” என்றார். 27 ெயேகாவா
கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச ெசய்தான்;
சைபயார் எல்ேலாரும் பார்க்க, அவர்கள் ஓர்
என்னும் மைலயல் ஏறனார்கள். 28 அங்ேக
ஆேரான் உடுத்தயருந்த ஆைடகைள ேமாேச
கழற்ற ,அைவகைளஅவனுைடய மகனாகய
எெலயாசாருக்கு உடுத்தனான்; அப்ெபாழுது
ஆேரான் அங்ேக மைலயன் உச்சய ேல
இறந்தான்; பன்பு ேமாேசயும் எெலயாசாரும்
மைலயலிருந்துஇறங்கனார்கள். 29ஆேரான்
இறந்துேபானான் என்பைதச் சைபயார்
எல்ேலாரும் கண்டேபாது, இஸ்ரேவல்
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வம்சத்தார் எல்ேலாரும் ஆேரானுக்காக 30
நாட்கள்துக்கம்ெகாண்டாடினார்கள்.

அத்த யாயம் 21
ஆராத்அழிக்கப்படுதல்

1 ேவவுகாரர்கள் காண்பத்த வழியாக
இஸ்ரேவலர்கள் வருகறார்கள் என்று
ெதற்ேக வாழ்க ற கானானியனாகய
ஆராத் ராஜா ேகள்வப்பட்டேபாது,
அவன் இஸ்ரேவலர்களுக்கு எத ராக
யுத்தம் ெசய்து, அவர்களில் சலைரச்
சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபானான்.
2 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்கள்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “ேதவரீர்
இந்த மக்கைள எங்கள் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தால், அவர்களுைடய
பட்டணங்கைளச் அழிப்ேபாம்” என்று
சபதம் ெசய்தார்கள். 3 ெயேகாவா
இஸ்ரேவலின்சத்தத்த ற்குச் ெசவெகாடுத்து,
அவர்களுக்குக் கானானியர்கைள
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அப்ெபாழுது
அவர்கைளயும் அவர்களுைடய
பட்டணங்கைளயும்அழித்து,அந்தஇடத்த ற்கு
ஓர்மா* என்றுெபயரிட்டார்கள்.
ெவண்கலபாம்பு

4 அவர்கள் ஏேதாம் ேதசத்ைதச்
சுற்ற ப்ேபாகும்படி, ஓர் என்னும்

* அத்த யாயம் 21:3 21:3அழிவு



எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 21:5 cxx எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 21:9

மைலையவ ட்டு, சவந்த சமுத்த ரத்தன்
வழியாகப் பயணம்ெசய்தார்கள்;
வழிப்பயணத்தன் காரணமாக மக்கள்
மனேவதைனயைடந்தார்கள். 5 மக்கள்
ேதவனுக்கும் ேமாேசக்கும் வ ேராதமாகப்
ேபச : “நாங்கள் வனாந்த ரத்த ேல சாகும்படி
நீங்கள் எங்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
வரச்ெசய்தது ஏன்? இங்ேக அப்பமும்
இல்ைல, தண்ணீரும் இல்ைல; இந்த
அற்பமான உணவு எங்களுைடய மனதற்கு
ெவறுப்பாக இருக்க றது என்றார்கள்.
6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா வஷமுள்ள
பாம்புகைள மக்களுக்குள்ேள அனுப்பனார்;
அைவகள் மக்கைளக் கடித்ததனால்
இஸ்ரேவலர்களுக்குள்ேள அேநக மக்கள்
இறந்தார்கள். 7 அதனால் மக்கள்
ேமாேசயனிடத்தல் ேபாய்: “நாங்கள்
ெயேகாவாவுக்கும் உமக்கும் வ ேராதமாகப்
ேபசனதனால் பாவம்ெசய்ேதாம்; பாம்புகள்
எங்கைளவ ட்டு நீங்கும்படி ெயேகாவாைவ
ேநாக்க வண்ணப்பம் ெசய்யேவண்டும்”
என்றார்கள்; ேமாேச மக்களுக்காக
வண்ணப்பம்ெசய்தான். 8 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ ஒரு
வஷமுள்ள பாம்பன் உருவத்ைதச் ெசய்து,
அைத ஒரு கம்பத்தன்ேமல் தூக்கைவ;
கடிக்கப்பட்டவன் எவேனா அவன் அைத
ேநாக்க ப்பார்த்தால் பைழப்பான் என்றார்.
9அப்படிேய ேமாேச ஒரு ெவண்கலப் பாம்ைப



எண்ணாகமம்அத்தயாயம்21:10cxxiஎண்ணாகமம்அத்தயாயம்21:16

உண்டாக்க , அைத ஒரு கம்பத்தன்ேமல்
தூக்கைவத்தான்; பாம்பு ஒருவைனக்
கடித்தேபாது, அவன் அந்த ெவண்கலப்
பாம்ைப ேநாக்க ப்பார்த்துப் பைழப்பான்.

ேமாவாபுக்குபயணம்
10 இஸ்ரேவல் மக்கள் பயணப்பட்டுப்ேபாய்,

ஓேபாத்தல் முகாமிட்டார்கள்.
11 ஓேபாத்தலிருந்து பயணம் ெசய்து,
க ழக்குதைசக்கு ேநராக ேமாவாபுக்கு
எத ரான வனாந்த ரத்தலுள்ள
அபாரீமின் ேமடுகளில் முகாமிட்டார்கள்.
12 அங்ேகயருந்து பயணப்பட்டுப் ேபாய்,
ேசேரத் பள்ளத்தாக்க ேல முகாமிட்டார்கள்.
13 அங்ேகயருந்து பயணப்பட்டுப் ேபாய்,
எேமாரியர்களின் எல்ைலயலிருந்து
வருகறதும் வனாந்த ரத்தல் ஓடுகறதுமான
அர்ேனான் ஆற்றுக்கு இந்தப்பக்கம்
முகாமிட்டார்கள்; அந்த அர்ேனான்
ேமாவாபுக்கும் எேமாரியர்களுக்கும்
நடுேவ இருக்கற ேமாவாபன் எல்ைல.
14 அதனால் சூப்பாவலுள்ள வாேகபும்,
அர்ேனானின் ஆற்றுக்கால்களும், 15 ஆர்
என்னும் இடத்த ற்குப் பாயும் நீேராைடயும்
ேமாவாபன் எல்ைலையச் சார்ந்தருக்க றது
என்னும் வசனம் ெயேகாவாவுைடய
யுத்த புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றது.
16அங்ேகயருந்து ேபேயருக்குப் ேபானார்கள்;
“மக்கைளக் கூடிவரச்ெசய், அவர்களுக்குத்
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தண்ணீர் ெகாடுப்ேபன்” என்று ெயேகாவா
ேமாேசக்குச் ெசான்ன ஊற்று இருக்கற
இடம் அதுதான். 17 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்கள் பாடின பாட்டாவது:
“ஊற்றுத் தண்ணீேர, ெபாங்கவா;
அைதக்குறத்துப் பாடுேவாம் வாருங்கள்.
18 நயாயப்ப ரமாணத் தைலவனின்
தூண்டுதலால் அத பத கள் கணற்ைறத்
ேதாண்டினார்கள்; மக்களின் ேமன்மக்கள்
தங்கள் தண்டாயுதங்கைளக்ெகாண்டு
ேதாண்டினார்கள்” என்று பாடினார்கள்.
19 அந்த வனாந்த ரத்தலிருந்து
மாத்தனாவுக்கும், மாத்தனாவலிருந்து
நகாலிேயலுக்கும், நகாலிேயலிலிருந்து
பாேமாத்த ற்கும், 20 பள்ளத்தாக்கலுள்ள
ேமாவாபன் ெவளியல் இருக்க ற
பாேமாத்தலிருந்து எஷேமாைன ேநாக்கும்
பஸ்காவன்உச்ச க்கும் ேபானார்கள்.

சீேகாைனயும்ஓைகயும் ேதாற்கடித்தல்
21 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்கள்

எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய
சீேகானிடத்தல் தூதுவர்கைள
அனுப்ப : 22 “உமது ேதசத்தன்
வழியாகக் கடந்துேபாகும்படி உத்த ரவு
ெகாடுக்கேவண்டும்; நாங்கள் வயல்களிலும்,
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களிலும் ேபாகாமலும்,
கணறுகளின் தண்ணீைரக் குடிக்காமலும்,
உமது எல்ைலையக் கடந்துேபாகும்வைர
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ராஜபாைதயல் நடந்துேபாேவாம்” என்று
ெசால்லச்ெசான்னார்கள். 23 சீேகான்
தன்னுைடய எல்ைல வழியாகக் கடந்துேபாக
இஸ்ரேவலுக்கு உத்த ரவு ெகாடாமல்,
தன்னுைடய மக்கள் எல்ேலாைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, இஸ்ரேவலர்களுக்கு
எத ராக வனாந்த ரத்த ேல புறப்பட்டு,
யாகாசுக்கு வந்து, இஸ்ரேவலர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்தான். 24 இஸ்ரேவலர்கள்
அவைனப் பட்டயக்கூர்ைமயனால் ெவட்டி,
அர்ேனான் துவங்க அம்ேமான் மக்களின்
ேதசத்ைதச்சார்ந்த யாப்ேபாக்குவைரக்கும்
உள்ள அவனுைடய ேதசத்ைதக்
கட்டிக்ெகாண்டார்கள்; அம்ேமான்
மக்களின் எல்ைல பாதுகாப்பானதாக
இருந்தது. 25 இஸ்ரேவலர்கள் அந்தப்
பட்டணங்கள் யாைவயும் ப டித்து,
எஸ்ேபானிலும் அைதச் சார்ந்த எல்லாக்
க ராமங்களிலும் எேமாரியர்களுைடய
எல்லாப் பட்டணங்களிலும் குடியருந்தார்கள்.
26 எஸ்ேபானானது எேமாரியர்களின்
ராஜாவாகய சீேகானின் பட்டணமாக
இருந்தது; அவன் ேமாவாப யர்களின்
முந்தன ராஜாவுக்கு எத ராக யுத்தம்ெசய்து,
அர்ேனான் வைரக்கும் இருந்த
அவனுைடய ேதசத்ைதெயல்லாம்
அவனுைடய ைகயலிருந்து
பற த்துக்ெகாண்டான். 27 அதனாேல
நீத ெமாழிையப் ேபசுக றவர்கள்:
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“எஸ்ேபானுக்கு வாருங்கள்; சீேகானின்
பட்டணம் உறுதயாகக் கட்டப்படட்டும்.
28 எஸ்ேபானிலிருந்து அக்கனியும்
சீேகானுைடய பட்டணத்தலிருந்து
ஜூவாைலயும் புறப்பட்டு, ேமாவாபுைடய
ஆர் என்னும் ஊைரயும், அர்ேனானுைடய
ேமடுகளிலுள்ள ஆண்டவன்மார்கைளயும்
எரித்தது. 29 ஐேயா, ேமாவாேப, ேகேமாஷ்
ேதவனின் ஜனேம, நீ நாசமானாய்;
தப்ப ஓடின தன்னுைடய மகன்கைளயும்
தன்னுைடயமகள்கைளயும்எேமாரியர்களின்
ராஜாவாகய சீேகானுக்குச் சைறகளாக
ஒப்புக்ெகாடுத்தான். 30 அவர்கைள
எய்துேபாட்ேடாம்; எஸ்ேபான் பட்டணம்,
தீேபான் ஊர்வைரக்கும் அழிந்தது†;
ெமெதபாவுக்கு அருகான ேநாப்பா
பட்டணம்வைரஅவர்கைளப்பாழாக்க ேனாம்”
என்று பாடினார்கள். 31 இஸ்ரேவலர்கள்
இப்படிேய எேமாரியர்களின் ேதசத்த ேல
குடியருந்தார்கள். 32 பன்பு, ேமாேச யாேசர்
பட்டணத்தற்கு ேவவுபார்க்க றவர்கைள
அனுப்பனான்; அவர்கள் அைதச்ேசர்ந்த
க ராமங்கைளக் ைகப்பற்ற , அங்ேக இருந்த
எேமாரியர்கைளத் துரத்தவ ட்டார்கள்.
33 பன்பு பாசானுக்குப் ேபாக ற வழியாகத்
தரும்பவ ட்டார்கள்; அப்ெபாழுது பாசான்
ராஜாவாகய ஓக் என்பவன் தன்னுைடய

† அத்த யாயம் 21:30 21:30 கல்ெலற ந்துெகான்றார்கள்
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எல்லா மக்கேளாடும் அவர்கைள எத ர்த்து
யுத்தம்ெசய்யும்படி, எத்ேரய க்குப் புறப்பட்டு
வந்தான். 34 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“அவனுக்குப்பயப்படேவண்டாம்;அவைனயும்
அவனுைடய மக்கள் எல்ேலாைரயும்,
அவனுைடய ேதசத்ைதயும் உன்னுைடய
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; எஸ்ேபானிேல
குடியருந்த எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய
சீேகானுக்கு நீ ெசய்தபடிேய இவனுக்கும்
ெசய்வாய் என்றார். 35 அப்படிேய
ஒருவரும் உயருடன் மீதயாக இல்லாதபடி
அவைனயும், அவனுைடய மகன்கைளயும்,
அவனுைடய எல்லா மக்கைளயும்
ெவட்டிப்ேபாட்டு, அவனுைடய ேதசத்ைதக்
ைகப்பற்ற க்ெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 22
பாலாக் ப ேலயாைமஅைழத்தல்

1 பன்பு இஸ்ரேவல் மக்கள் பயணம்ெசய்து,
எரிேகாவன்அருேகஇருக்கும்ேயார்தானுக்கு
இக்கைரய ேல ேமாவாபன் சமெவளிகளில்
முகாமிட்டார்கள். 2 இஸ்ரேவலர்கள்
எேமாரியர்களுக்குச் ெசய்த யாைவயும்
ச ப்ேபாரின் மகனாகய பாலாக் கண்டான்.
3மக்கள் ஏராளமாகஇருந்தபடியால், ேமாவாப்
மிகவும் பயந்து, இஸ்ரேவல் மக்களினால்
கலக்கமைடந்து, 4 மீதயானியர்களின்
மூப்பர்கைள ேநாக்க : “மாடு ெவளியன்
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புல்ைல ேமய்க றதுேபால, இப்ெபாழுது
இந்தக் கூட்டம் நம்ைமச் சுற்றயருக்க ற
எல்லாவற்ைறயும் ேமய்ந்துேபாடும்
என்றான். அக்காலத்த ேல ச ப்ேபாரின்
மகனாகய பாலாக் ேமாவாப யர்களுக்கு
ராஜாவாக இருந்தான். 5 அவன் ேபேயாரின்
மகனாகய ப ேலயாைம அைழத்துவரும்படி,
தன்னுைடய சந்ததயாருைடய ேதசத்தல்
நதயருேகயுள்ள ேபத்ேதாருக்கு
தூதுவர்கைள அனுப்ப : “எக ப்தலிருந்து
ஒரு மக்கள்கூட்டம் வந்தருக்க றது;
அவர்கள் பூமியன் வசாலத்ைத மூடி,
எனக்கு எத ேர இறங்கயருக்க றார்கள்.
6 அவர்கள் என்ைனவட பலவான்கள்;
இருந்தாலும், நீர் ஆசீர்வத க்க றவன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன், நீர் சப க்க றவன்
சப க்கப்பட்டவன் என்று அற ேவன்; ஆதலால்
நீர் வந்து, எனக்காக அந்த மக்கைள
சப க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது ஒருேவைள
நான் அவர்கைள முறயடித்து, அவர்கைள
இந்த ேதசத்தலிருந்து துரத்தவ டலாம்”
என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 7 அப்படிேய
ேமாவாபன் மூப்பர்களும் மீதயானின்
மூப்பர்களும் குறெசால்லுதலுக்கு
உரிய கூலிையத் தங்களுைடய
ைகயல் எடுத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டு,
ப ேலயாமிடத்தல் ேபாய், பாலாகன்
வார்த்ைதகைள அவனுக்குச் ெசான்னார்கள்.
8 அவன் அவர்கைள ேநாக்க : “இரவு
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இங்ேக தங்கயருங்கள்; ெயேகாவா
எனக்குச் ெசால்லுகறபடிேய உங்களுக்கு
உத்த ரவு ெகாடுப்ேபன்” என்றான்;
அப்படிேய ேமாவாபன் ப ரபுக்கள்
ப ேலயாமிடத்தல் தங்கனார்கள்.
9 ேதவன் ப ேலயாமிடத்தல் வந்து:
“உன்னிடத்தலிருக்கற இந்த மனிதர்கள்
யார்” என்றார். 10 ப ேலயாம் ேதவைன
ேநாக்க : “ச ப்ேபாரின் மகனாகய பாலாக்
என்னும் ேமாவாபன் ராஜா அவர்கைள
என்னிடத்த ற்கு அனுப்ப : 11 பூமியன்
வ சாலத்ைத மூடுகற ஒரு மக்கள்கூட்டம்
எக ப்தலிருந்து வந்தருக்க றது; ஆைகயால்,
நீ வந்து எனக்காக அவர்கைளச்
சப க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது நான்
அவர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்து, ஒருேவைள
அவர்கைளத் துரத்தவ டலாம் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான்” என்றான். 12அதற்குத்
ேதவன் ப ேலயாைம ேநாக்க : “நீ
அவர்கேளாடு ேபாகேவண்டாம்; அந்த
மக்கைளச் சப க்கவும் ேவண்டாம்; அவர்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்” என்றார்.
13 ப ேலயாம் காைலயல் எழுந்து, பாலாகன்
ப ரபுக்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் உங்களுைடய
ேதசத்த ற்குப் ேபாய்வடுங்கள்; நான்
உங்கேளாடு வருவதற்குக் ெயேகாவா
எனக்கு உத்த ரவு ெகாடுக்கமாட்ேடாம்
என்கறார்” என்று ெசான்னான். 14அப்படிேய
ேமாவாப யர்களுைடய ப ரபுக்கள் எழுந்து,
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பாலாக டம் ேபாய்: “ப ேலயாம் எங்கேளாடு
வரமாட்ேடன் என்று ெசான்னான்”
என்றார்கள். 15 பாலாக் மறுபடியும்
அவர்களிலும் கனவான்களான அதக
ப ரபுக்கைள அனுப்பனான். 16 அவர்கள்
ப ேலயாமிடத்தல் ேபாய், அவைன
ேநாக்க : “ச ப்ேபாரின் மகனாகய பாலாக்
எங்கைள அனுப்ப : நீர் என்னிடத்தல்
வருவதற்குத் தைடபடேவண்டாம்; 17 உம்ைம
மிகவும் மரியாைதெசய்ேவன்; நீர்
ெசால்வைதெயல்லாம் ெசய்ேவன்; நீர் வந்து
எனக்காக அந்த மக்கைளச் சப க்கேவண்டும்
என்று ெசால்லச்ெசான்னார்” என்றார்கள்.
18ப ேலயாம்பாலாகன்ஊழியக்காரர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: “பாலாக் எனக்குத்
தன்னுைடய வீடு நைறய ெவள்ளியும்
ெபான்னும் தந்தாலும், ச றய
காரியமானாலும் ெபரிய காரியமானாலும்
ெசய்வதற்காக, என்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவன் கட்டைளைய நான்
மீறக்கூடாது. 19 ஆனாலும், ெயேகாவா
இனிேமல் எனக்கு என்ன ெசால்லுவார்
என்பைத நான் அறயும்படி, நீங்களும் இந்த
இரவு இங்ேக தங்கயருங்கள்” என்றான்.
20 இரவ ேல ேதவன் ப ேலயாமிடம் வந்து;
“அந்த மனிதர்கள் உன்ைனக் கூப்ப ட
வந்தருந்தால், நீ எழுந்து அவர்கேளாடு
கூடப்ேபா; ஆனாலும், நான் உனக்குச்
ெசால்லும் வார்த்ைதயன்படிமட்டும் நீ
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ெசய்யேவண்டும்” என்றார்.

ப ேலயாமின்கழுைத
21 ப ேலயாம் காைலயல் எழுந்து,

தன்னுைடய கழுைதயன்ேமல் ேசணங்கட்டி
ேமாவாபன் ப ரபுக்கேளாடு கூடப் ேபானான்.
22 அவன் ேபாவதனாேல ேதவனுக்குக்
ேகாபம் மூண்டது; ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் வழிய ேல அவனுக்கு
எத ராளியாக நன்றார். அவன் தன்னுைடய
கழுைதயன்ேமல் ஏற ப்ேபானான்;
அவனுைடய ேவைலக்காரர்கள்
இரண்டுேபரும் அவேனாேட இருந்தார்கள்.
23 ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர்
உருவன பட்டயத்ைதத் தம்முைடய
ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு வழிய ேல
ந ற்க றைதக் கழுைத கண்டு, வழிைய
வ ட்டு வயலிேல வலக ப்ேபானது;
கழுைதைய வழியல் தருப்ப ப ேலயாம்
அைத அடித்தான். 24 ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் இருபுறத்தலும் சுவர்
ைவத்தருந்த த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களின்
பாைதய ேல ேபாய் நன்றார். 25 கழுைத
ெயேகாவாவுைடய தூதைனக்கண்டு, சுவர்
ஒரமாக ஒதுங்க , ப ேலயாமின் காைலச்
சுவேராடு ெநருக்கயது; தரும்பவும் அைத
அடித்தான். 26அப்ெபாழுதுெயேகாவாவுைடய
தூதன்அப்புறம்ேபாய்,வலதுபுறம்இடதுபுறம்
வலக வழியல்லாத இடுக்கமான இடத்த ேல



எண்ணாகமம்அத்தயாயம்22:27cxxxஎண்ணாகமம்அத்தயாயம்22:32

நன்றார். 27 கழுைத ெயேகாவாவுைடய
தூதைனக்கண்டு, ப ேலயாமின் கீழ்ப்
படுத்துக்ெகாண்டது; ப ேலயாம் ேகாபம்
வந்தவனாக , கழுைதையத் தடியனால்
அடித்தான். 28உடேனெயேகாவா கழுைதயன்
வாையத் த றந்தார்; அது ப ேலயாைமப்
பார்த்து: “நீர் என்ைன இப்ெபாழுது மூன்று
தரம் அடிக்கும்படி நான் உமக்கு என்ன
ெசய்ேதன்” என்றது. 29 அப்ெபாழுது
ப ேலயாம் கழுைதையப் பார்த்து: “நீ
என்ைன ேகலி ெசய்துெகாண்டு வருகறாய்;
என்னுைடய ைகயல் ஒரு பட்டயம்மட்டும்
இருந்தால், இப்ெபாழுேத உன்ைனக்
ெகான்றுேபாடுேவன்” என்றான். 30 கழுைத
ப ேலயாைம ேநாக்க : “நீர் என்ைனக்
ைகக்ெகாண்டகாலமுதல்இந்நாள்வைரக்கும்
நீர் ஏறன கழுைத நான் அல்லவா? இப்படி
உமக்கு எப்ேபாதாவது நான் ெசய்தது
உண்டா” என்றது. அதற்கு அவன்: “இல்ைல”
என்றான். 31 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ப ேலயாமின் கண்கைளத் தறந்தார்;
வழிய ேல நன்று உருவன பட்டயத்ைதத்
தம்முைடய ைகய ேல ப டித்தருக்க ற
ெயேகாவாவுைடய தூதைன அவன் கண்டு,
தைலகுனிந்து முகங்குப்புற வழுந்து
பணிந்தான். 32 ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் அவைன ேநாக்க : “நீ
உன்னுைடய கழுைதைய இேதாடு
மூன்றுமுைற அடித்தது ஏன்? உன்னுைடய
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வழி எனக்கு மாறுபாடாக இருக்க றதனால்,
நான் உனக்கு எத ரியாகப் புறப்பட்டு
வந்ேதன். 33 கழுைத என்ைனக் கண்டு, இந்த
மூன்றுமுைற எனக்கு வலகயது; எனக்கு
வலகாமல் இருந்தருந்தால், இப்ெபாழுது
நான் உன்ைனக் ெகான்றுேபாட்டு,
கழுைதைய உய ேராடு ைவப்ேபன்” என்றார்.
34 அப்ெபாழுது ப ேலயாம் ெயேகாவாவுைடய
தூதைன ேநாக்க : “நான் பாவம்ெசய்ேதன்;
வழிய ேல நீர் எனக்கு எத ராக ந ற்க றைத
அறயாமலிருந்ேதன்; இப்ெபாழுதும்
உமது பார்ைவக்கு இது ப ரியமில்லாமல்
இருந்தால்,நான்தரும்ப ப்ேபாய்வடுக ேறன்”
என்றான். 35ெயேகாவாவுைடயதூதனானவர்
ப ேலயாைம ேநாக்க : “அந்த மனிதர்கேளாடு
கூடப்ேபா; நான் உன்ேனாடு ெசால்லும்
வார்த்ைதைய மட்டும் நீ ெசால்லேவண்டும்”
என்றார்; அப்படிேய ப ேலயாம் பாலாகன்
ப ரபுக்கேளாடு கூடப்ேபானான். 36 ப ேலயாம்
வருகறைதப் பாலாக் ேகட்டவுடன்,
கைடச எல்ைலயான அர்ேனான் நதயன்
ஓரத்தலுள்ள ேமாவாபன் பட்டணம்வைர
அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டு ேபானான்.
37 பாலாக் ப ேலயாைம ேநாக்க : “உம்ைம
அைழக்கும்படி நான்ஆவேலாடுஉம்மிடத்தல்
ஆள் அனுப்பவல்ைலயா? என்னிடத்த ற்கு
வராமல்இருந்ததுஏன்? ஏற்றபடிஉமக்குநான்
மரியாைத ெசலுத்தமாட்ேடனா என்றான்.
38அப்ெபாழுது ப ேலயாம் பாலாைக ேநாக்க :
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“இேதா, உம்மிடத்த ற்கு வந்ேதன்; ஆனாலும்,
ஏதாவது ெசால்வதற்கு என்னாேல ஆகுேமா?
ேதவன் என்னுைடய வாய ேல அளிக்கும்
வார்த்ைதையேய ெசால்லுேவன்” என்றான்.
39 ப ேலயாம் பாலாகுடேன கூடப்ேபானான்;
அவர்கள் கீரியாத்ஊேசாத்தல் ேசர்ந்தார்கள்.
40 அங்ேக பாலாக் ஆடுமாடுகைள
அடித்து, ப ேலயாமுக்கும் அவேனாடிருந்த
ப ரபுக்களுக்கும் அனுப்பனான். 41 மறுநாள்
காைலயல் பாலாக் ப ேலயாைமக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அவைனப் பாகாலுைடய
ேமடுகளில்* ஏறச்ெசய்தான்; அந்த
இடத்தலிருந்து ப ேலயாம் ஜனத்தன் கைடச
முகாைமப் பார்த்தான்.

அத்த யாயம் 23
ப ேலயாமின்முதல்ேதவவாக்கு

1 ப ேலயாம் பாலாைக ேநாக்க : “நீர்
இங்ேக எனக்கு ஏழு பலிபீடங்கைளக்
கட்டி, ஏழு காைளகைளயும் ஏழு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் இங்ேக எனக்கு
ஆயத்தப்படுத்தும்” என்றான். 2 ப ேலயாம்
ெசான்னபடிேய பாலாக் ெசய்தான்;
பாலாகும் ப ேலயாமும் ஒவ்ெவாரு பீடத்தல்
ஒவ்ெவாரு காைளையயும் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்கடாைவயும் பலிய ட்டார்கள். 3 பன்பு
ப ேலயாம் பாலாைக ேநாக்க : “உம்முைடய

* அத்த யாயம் 22:41 22:41 பேமாத்-பால்
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சர்வாங்கதகனபலி அருகல் நல்லும்,
நான் ேபாய்வருக ேறன்; ெயேகாவா
வந்து என்ைனச் சந்த ப்பதாக இருக்கும்;
அவர் எனக்கு ெவளிப்படுத்துவைத
உமக்கு அறவப்ேபன் என்று ெசால்லி,
ஒரு ேமட்டின்ேமல் ஏறனான். 4 ேதவன்
ப ேலயாைமச் சந்த த்தார்; அப்ெபாழுது
அவன் அவைர ேநாக்க : “நான் ஏழு
பலிபீடங்கைள ஆயத்தம்ெசய்து, ஒவ்ெவாரு
பலிபீடத்தல் ஒவ்ெவாரு காைளையயும்
ஒவ்ெவாருஆட்டுக்கடாைவயும் பலிய ட்ேடன்”
என்றான். 5 ெயேகாவா ப ேலயாமின்
வாய ேலவாக்குஅருளி: “நீபாலாகனிடத்தல்
தரும்ப ப் ேபாய், இந்த வதமாகச்
ெசால்லேவண்டும்” என்றார். 6 அவனிடம்
அவன் தரும்ப ப்ேபானான்; பாலாக்
ேமாவாபுைடய எல்லா ப ரபுக்கேளாடுங்கூட
தன்னுைடய சர்வாங்கதகனபலி அருக ேல
நன்று ெகாண்டிருந்தான். 7 அப்ெபாழுது
அவன் தன்னுைடய வாக்கயத்ைத
எடுத்துைரத்து:
“ேமாவாபன் ராஜாவாகய பாலாக்

என்ைனக் கழக்கு மைலகளிலுள்ள
ஆராமிலிருந்துவரவைழத்து:

நீ வந்து எனக்காக யாக்ேகாைபச்
சப க்கேவண்டும்;

நீவந்துஇஸ்ரேவைலெவறுத்துவ டேவண்டும்”
என்றுெசான்னான்.
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8 ேதவன் சப க்காதவைன நான்
சப ப்பெதப்படி?

ெயேகாவா ெவறுக்காதவைன நான்
ெவறுப்பெதப்படி?

9உயரமானமைலயலிருந்து நான்அவைனக்
கண்டு,

குன்றுகளிலிருந்துஅவைனப்பார்க்க ேறன்;
அந்தமக்கள்ேதசத்ேதாடுகலக்காமல்தனிேய

வாழ்வார்கள்.
10 “யாக்ேகாபன் தூைள எண்ணத்தக்கவன்

யார்?
இஸ்ரேவலின் காற்பங்ைக எண்ணுகறவன்

யார்?
நீத மான்மரிப்பதுேபால் நான்மரிப்ேபனாக,
என்னுைடய முடிவு அவனுைடய முடிவுேபால்

இருப்பதாக” என்றான்.
11 அப்ெபாழுது பாலாக் ப ேலயாைம

ேநாக்க : “நீர் எனக்கு என்ன ெசய்தீர்;
என்னுைடய எத ரிகைளச் சப க்கும்படி
உம்ைம அைழத்து வந்ேதன்; நீர் அவர்கைள
ஆசீர்வத க்கேவ ஆசீர்வத த்தீர்” என்றான்.
12 அதற்கு அவன்: “ெயேகாவா என்னுைடய
வாயல் அருளினைதேய ெசால்வது
என்னுைடயகடைமயல்லவா” என்றான்.

ப ேலயாமின்இரண்டாவதுேதவவாக்கு
13 பன்பு பாலாக் அவைன ேநாக்க : “நீர்

அவர்கைளப் பார்க்கத்தக்க ேவெறாரு
இடத்த ற்கு என்ேனாடுகூட வாரும்; அங்ேக
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அவர்கள் எல்ேலாைரயும் பாரக்காமல்,
அவர்களுைடய கைடச முகாைம மட்டும்
பார்ப்பீர்; அங்ேகயருந்து எனக்காக
அவர்கைளச் சப க்கேவண்டும்” என்று
ெசால்லி, 14 அவைனப் பஸ்காவன்
உச்சயல் இருக்கற ேசாப்பீமின்
ெவளிய ேல அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
ஏழு பலிபீடங்கைளக் கட்டி, ஒவ்ெவாரு
பீடத்தல் ஒவ்ெவாரு காைளையயும்
ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்கடாைவயும் பலிய ட்டான்.
15அப்ெபாழுது ப ேலயாம் பாலாைக ேநாக்க :
“இங்ேக உம்முைடய சர்வாங்கதகனபலி
அருகல் நல்லும்; நான் அங்ேக ேபாய்க்
ெயேகாவாைவச் சந்த த்துவருக ேறன்”
என்றான். 16 ெயேகாவா ப ேலயாைமச்
சந்த த்து, அவனுைடய வாய ேல வசனத்ைத
அருளி; “நீ பாலாகனிடம் தரும்ப ப்ேபாய்,
இந்த வதமாகச் ெசால்லேவண்டும்” என்றார்.
17 அவனிடத்த ற்கு அவன் வருகறேபாது,
அவன் ேமாவாபன் ப ரபுக்கேளாடுங்கூடத்
தன்னுைடய சர்வாங்கதகனபலி அருக ேல
நன்று ெகாண்டிருந்தான்; பாலாக் அவைன
ேநாக்க : “ெயேகாவா என்ன ெசான்னார்”
என்று ேகட்டான். 18 அப்ெபாழுது அவன்
தன்னுைடயவாக்கயத்ைதஎடுத்துைரத்து:
“பாலாேக, எழுந்தருந்து ேகளும்; ச ப்ேபாரின்

மகேன,
எனக்குச்ெசவெகாடும்.
19ெபாய்ெசால்லேதவன்ஒருமனிதன்அல்ல;
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மனம்மாறஅவர்ஒருமனுபுத்த ரனும்அல்ல;
அவர்ெசால்லியும்ெசய்யாமல்இருப்பாரா?
அவர் வாக்களித்தும் நைறேவற்றாமல்

இருப்பாரா?
20இேதா,ஆசீர்வத க்கக் கட்டைளெபற்ேறன்;
அவர் ஆசீர்வத க்க றார், அைத நான்

தருப்பக்கூடாது.
21 அவர் யாக்ேகாப ேல அக்க ரமத்ைதக்

காண்கறதும்இல்ைல,
இஸ்ரேவலிேல குற்றம் பார்க்க றதும்

இல்ைல;
அவர்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா

அவர்கேளாடுஇருக்க றார்;
ராஜாவன் ெவற்றயன் ெகம்பீரம்

அவர்களுக்குள்ேளஇருக்கறது.
22 ேதவன் அவர்கைள எக ப்தலிருந்து

புறப்படச்ெசய்தார்;
காண்டாமிருகத்த ற்கு இைணயான ெபலன்

அவர்களுக்குஉண்டு.
23 யாக்ேகாபுக்கு வ ேராதமான மந்த ரவாதம்

இல்ைல,
இஸ்ரேவலுக்கு வேராதமான

குறெசால்லுதலும்இல்ைல;
ேதவன் என்ெனன்ன ெசய்தார் என்று

ெகாஞ்சக்காலத்த ேல யாக்ேகாைபயும்
இஸ்ரேவைலயும் குறத்துச்
ெசால்லப்படும்.

24 அந்த மக்கள் ெகாடிய சங்கம்ேபால
எழும்பும்,
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இளம்சங்கம்ேபால ந மிர்ந்துந ற்கும்;
அதுதான்ப டித்தஇைரையச் சாப்ப ட்டு,
ெவட்டுண்டவர்களின் இரத்தத்ைதக்

குடிக்கும்வைரபடுத்துக்ெகாள்வதல்ைல”
என்றான்.

25 அப்ெபாழுது பாலாக் ப ேலயாைம
ேநாக்க : “நீர் அவர்கைளச் சப க்கவும்
ேவண்டாம், அவர்கைள ஆசீர்வத க்கவும்
ேவண்டாம்” என்றான். 26 அதற்குப்
ப ேலயாம் பாலாைகப் பார்த்து: “ெயேகாவா
ெசால்லுகறபடிெயல்லாம் ெசய்ேவன் என்று
உம்ேமாடு நான் ெசால்லவல்ைலயா”
என்றான்.

ப ேலயாமின்மூன்றாவதுேதவவாக்கு
27 அப்ெபாழுது பாலாக் ப ேலயாைம

ேநாக்க : “வாரும், ேவெறாரு இடத்த ற்கு
உம்ைமஅைழத்துக்ெகாண்டுேபாக ேறன்; நீர்
அங்ேக இருந்தாவது எனக்காக அவர்கைளச்
சப க்க றது ேதவனுக்குப் ப ரியமாக
இருக்கும்” என்று ெசால்லி, 28 அவைன
எஷேமானுக்குஎத ராகஇருக்க றேபேயாரின்
உச்ச க்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான்.
29அப்ெபாழுது ப ேலயாம் பாலாைக ேநாக்க :
“இங்ேக எனக்கு ஏழு பலிபீடங்கைளக் கட்டி,
இங்ேக எனக்கு ஏழு காைளகைளயும் ஏழு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ஆயத்தம்ெசய்யும்”
என்றான். 30 ப ேலயாம் ெசான்னபடி
பாலாக் ெசய்து, ஒவ்ெவாரு பீடத்தல்
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ஒவ்ெவாரு காைளையயும் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்கடாைவயும்பலிய ட்டான்.

அத்த யாயம் 24
1 இஸ்ரேவைல ஆசீர்வத ப்பேத

ெயேகாவாவுக்குப் ப ரியம் என்று
ப ேலயாம் பார்த்தேபாது, அவன்
முந்த ச் ெசய்து வந்ததுேபால
ெயேகாவாைவப் பார்க்கப் ேபாகாமல்,
வனாந்த ரத்த ற்கு ேநராகத் தன்னுைடய
முகத்ைதத் தருப்ப , 2 தன்னுைடய
கண்கைள ஏெறடுத்து, இஸ்ரேவல்
தன்னுைடய ேகாத்த ரங்களின்படிேய
முகாமிட்டிருக்க றைதப் பார்த்தான்; ேதவஆவ
அவன்ேமல் வந்தது. 3 அப்ெபாழுது அவன்
தன்னுைடயவாக்கயத்ைதஎடுத்துைரத்து:
“ேபேயாரின் மகனாகய ப ேலயாம்

ெசால்லுகறதாவது,
கண்தறக்கப்பட்டவன்உைரக்க றதாவது,
4ேதவன்அருளும்வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு,
சர்வவல்லவரின் தரிசனத்ைதக்

கண்டு தாழவழும்ேபாது, கண்
தறக்கப்பட்டவன்ெசால்லுகறதாவது,

5 யாக்ேகாேப, உன்னுைடய கூடாரங்களும்,
இஸ்ரேவேல,

உன்னுைடய தங்குமிடங்களும் எவ்வளவு
அழகானைவகள்!

6 அைவகள் பரவ ப்ேபாக ற
ஆறுகைளப்ேபாலவும்,
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நத ேயாரத்தலுள்ளேதாட்டங்கைளப்ேபாலவும்,
ெயேகாவாநாட்டினசந்தனமரங்கைளப்ேபாலவும்,
தண்ணீர் அருேக உள்ள ேகதுரு

மரங்கைளப்ேபாலவும்இருக்க றது.
7அவர்களுைடய வாளிகளிலிருந்து தண்ணீர்

பாயும்;
அவர்கள் வைத த ரளான தண்ணீர்களில்

பரவும்;
அவர்களுைடய ராஜா ஆகாைக வ ட

உயருவான்;
அவர்களுைடயராஜ்ஜியம்ேமன்ைமயைடயும்.
8 ேதவன் அவர்கைள எக ப்தலிருந்து

புறப்படச்ெசய்தார்;
காண்டாமிருகத்த ற்கு இைணயான ெபலன்

அவர்களுக்குஉண்டு;
அவர்கள் தங்களுைடய எத ரிகளாகய

ேதசத்ைததன்று,
அவர்களுைடயஎலும்புகைளெநாறுக்க ,
அவர்கைளத் தங்களுைடய அம்புகளாேல

எய்வார்கள்.
9 சங்கம்ேபாலவும் ெகாடிய

சங்கம்ேபாலவும் மடங்க ப்
படுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்;

அவர்கைளஎழுப்புக றவன்யார்?
உங்கைள ஆசீர்வத க்க றவன்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்,
உங்கைளச் சப க்க றவன்சப க்கப்பட்டவன்”
என்றான். 10 அப்ெபாழுது பாலாக்

ப ேலயாமின்ேமல் ேகாபம் வந்தவனாக ,
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ைகேயாடு ைகதட்டி, ப ேலயாைம ேநாக்க :
“என்னுைடய எத ரிகைளச் சப க்க
உன்ைன அைழத்து வந்ேதன்; நீேயா இந்த
மூன்றுமுைறயும் அவர்கைள ஆசீர்வத க்கேவ
ஆசீர்வத த்தாய். 11 ஆைகயால் உன்னுைடய
இடத்த ற்கு ஓடிப்ேபா; உன்ைன மிகவும்
ேமன்ைமப்படுத்துேவன் என்ேறன்; நீ
ேமன்ைம அைடயாதபடி ெயேகாவா தடுத்தார்
என்றான். 12 அப்ெபாழுது ப ேலயாம்
பாலாைக ேநாக்க : “பாலாக் எனக்குத்
தன்னுைடய வீடு நைறய ெவள்ளியும்
ெபான்னும்ெகாடுத்தாலும்,நான்என்னுைடய
மனதாக நன்ைமையேயா தீைமையேயா
ெசய்க றதற்குக்ெயேகாவாவன்கட்டைளைய
மீறக்கூடாது; ெயேகாவா ெசால்வைதேய
ெசால்ேவன் என்று, 13 நீர் என்னிடத்த ற்கு
அனுப்பன தூதுவர்களிடத்தல் நான்
ெசால்லவல்ைலயா? 14 இேதா, நான்
என்னுைடய மக்களிடத்த ற்குப் ேபாக ேறன்;
ப ற்காலத்த ேல இந்த மக்கள் உம்முைடய
மக்களுக்குச் ெசய்வது இன்னெதன்று
உமக்குத் ெதரிவ ப்ேபன் வாரும்” என்று
ெசால்லி.
ப ேலயாமின்நான்காவதுேதவவாக்கு

15 அவன் தன்னுைடய வாக்கயத்ைத
எடுத்துைரத்து:
“ேபேயாரின் மகன் ப ேலயாம்

ெசால்லுகறதாவது,
கண்தறக்கப்பட்டவன்உைரக்க றதாவது,



எண்ணாகமம்அத்தயாயம் 24:16cxliஎண்ணாகமம்அத்தயாயம் 24:20

16ேதவன்அருளும்வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு,
உன்னதமான ேதவன் அளித்த அறைவ

அறந்து,
உன்னதமான ேதவனுைடய தரிசனத்ைதக்

கண்டு,
தாழவழும்ேபாது, கண் தறக்கப்பட்டவன்

ெசால்லுகறதாவது;
17அவைரக்காண்ேபன்,இப்ெபாழுதுஅல்ல;
அவைரத்தரிச ப்ேபன்,அருகாைமயல்அல்ல;
ஒருநட்சத்த ரம்யாக்ேகாபலிருந்துஉதக்கும்,
ஒரு ெசங்ேகால் இஸ்ரேவலிலிருந்து

எழும்பும்;
அதுேமாவாபன்எல்ைலகைளெநாறுக்க ,
ேசத் சந்தத * எல்ேலாைரயும் ந ர்மூலமாக்கும்.
18 ஏேதாம் சுதந்தரமாகும், ேசயீர் தன்னுைடய

எத ரிகளுக்குச்சுதந்தரமாகும்;
இஸ்ரேவல்பராக்க ரமம்ெசய்யும்.
19 யாக்ேகாபலிருந்து ேதான்றும் ஒருவர்

ஆளுைகெசய்வார்;
பட்டணங்களில் மீதயானவர்கைள

அழிப்பார்”
என்றான்.

ப ேலயாமின்கைடச ேதவவாக்கு
20ேமலும்,அவன்அமேலக்ைகப் பார்த்து,
தன்னுைடயவாக்கயத்ைதஎடுத்துைரத்து:

* அத்த யாயம் 24:17 24:17 கலகக்காரரின்தைலகைள
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“அமேலக்குமுந்தெயழும்பனவன்;ஆனாலும்
அவன்முடிவல்முற்றலும் நாசமாவான்
என்றான்.

21அன்றயும்அவன்ேகனியைனப்பார்த்து,
தன்னுைடயவாக்கயத்ைதஎடுத்துைரத்து:
“உன்னுைடயதங்குமிடம் பாதுகாப்பானது;
உன்னுைடய கூட்ைடக் கன்மைலயல்

கட்டினாய்.
22ஆகலும்ேகனியன்அழிந்துேபாவான்;
அசூர்உன்ைனச்சைறப டித்துக்ெகாண்டுேபாக

எத்தைனநாட்கள்ஆகும்” என்றான்.
23 பன்னும் அவன் தன்னுைடய

வாக்கயத்ைத எடுத்துைரத்து: “ஐேயா,
ேதவன் இைதச்ெசய்யும்ேபாது யார்
பைழப்பான்; 24 க த்தீமின் கடல்
துைறயலிருந்து கப்பல்கள் வந்து,
அசூைரச் சறுைமப்படுத்த , ஏேபைரயும்
வருத்தப்படுத்தும்; அவனும் முற்றலும்
அழிந்துேபாவான்” என்றான். 25 பன்பு
ப ேலயாம் எழுந்து புறப்பட்டு, தன்னுைடய
இடத்த ற்குத் தரும்பனான்; பாலாகும்
தன்னுைடயவழிேய ேபானான்.

அத்த யாயம் 25
இஸ்ரேவல் ேமாவாப யப் ெபண்கேளாடு

வபசாரம்ெசய்தல்
1இஸ்ரேவல்ச த்தீமிேலதங்கயருக்கும்ேபாது,

மக்கள் ேமாவாபன் மகள்கேளாடு
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வபசாரம் ெசய்யத் ெதாடங்கனார்கள்.
2 அவர்கள் தங்களுைடய ெதய்வங்களுக்கு
ெசலுத்தய பலிகைள வருந்துண்ணும்படி
மக்கைள அைழத்தார்கள்; மக்கள் ேபாய்
சாப்ப ட்டு, அவர்கள் ெதய்வங்கைளப்
பணிந்துெகாண்டார்கள். 3 இப்படி
இஸ்ரேவலர்கள் பாகால்ேபேயாைரப்
பற்ற க்ெகாண்டார்கள்; அதனால்
இஸ்ரேவலர்கள்ேமல் ெயேகாவாவுைடய
ேகாபம் வந்தது. 4 ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “ெயேகாவாவுைடய கடுைமயான
ேகாபம் இஸ்ரேவைல வ ட்டு நீங்கும்படி
நீ மக்களின் தைலவர் எல்ேலாைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு, அப்படிச் ெசய்தவர்கைளச்
சூரிய ெவளிச்சத்த ேல ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தானத்தல்* தூக்கல்ேபாடும்படி
ெசய் என்றார். 5 அப்படிேய ேமாேச
இஸ்ரேவலின் நயாயாத பத கைள
ேநாக்க : “நீங்கள் அவரவர்
பாகால்ேபேயாைரப் பற்ற க்ெகாண்ட
உங்களுைடய மனிதர்கைளக்
ெகான்றுேபாடுங்கள்” என்றான்.
6 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் இஸ்ரேவல்
மக்களாகய சைபயார் அைனவரும்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்வாசலுக்கு முன்பாக
அழுதுெகாண்டு நற்கும்ேபாது, அவர்கள்
கண்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரேவல்

* அத்த யாயம் 25:4 25:4 எல்லாரும்பார்க்கும்படி
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மக்களில் ஒருவன் ஒரு மீதயானிய
ெபண்ைணத் தன்னுைடய சேகாதரர்களிடம்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான். 7 அைத
ஆசாரியனாகய ஆேரானின் மகனான
எெலயாசாரின் மகன் பெனகாஸ்
பார்த்தேபாது, அவன் நடுச்சைபயலிருந்து
எழுந்து,ஒருஈட்டிையத்தன்னுைடயைகய ேல
ப டித்து, 8 இஸ்ரேவலனாகய அந்த மனிதன்
வபசாரம்ெசய்யும் அைறய ேல அவன்
பன்னாேல ேபாய், இஸ்ரேவல் மனிதனும்
அந்த ெபண்ணுமாகய இருவருைடய
வயற்றலும் ஈட்டி ெவளிேய ேபாகுமளவுக்கு
அவர்கைளக் குத்த ப்ேபாட்டான்;
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்களில்
உண்டான வாைத நன்றுேபாய ற்று.
9 அந்த வாைதயால் இறந்தவர்கள்
24,000 ேபர். 10 ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 11 “நான் என்னுைடய எரிச்சலில்
இஸ்ரேவல் மக்கைள அழிக்காதபடி,
ஆசாரியனாகய ஆேரானின் மகனான
எெலயாசாரின் மகன் பெனகாஸ், எனக்காக
அவர்கள் நடுவல் பக்தைவராக்கயம்
காண்பத்ததனால், இஸ்ரேவல் மக்கள்ேமல்
உண்டான என்னுைடய கடுங்ேகாபத்ைத
தருப்பனான். 12 ஆைகயால், “இேதா,
அவனுக்கு என்னுைடய சமாதானத்தன்
உடன்படிக்ைகையக் கட்டைளயடுக ேறன்.
13 அவன் தன்னுைடய ேதவனுக்காக
பக்தைவராக்கயம் காண்பத்து,
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இஸ்ரேவல் மக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்தபடியனால், அவனுக்கும் அவனுக்குப்
பன்பு அவன் சந்தத க்கும் ந ரந்தர
ஆசாரிய பட்டத்த ற்குரிய உடன்படிக்ைக
உண்டாயருக்கும் என்று ெசால்” என்றார்.
14 மீதயானிய ெபண்ேணாடு குத்தப்பட்டு
இறந்த இஸ்ரேவல் மனிதனுைடய ெபயர்
ச ம்ரி; அவன் சல்லூவன் மகனும்,
ச மிேயானியர்களின் தகப்பன் வம்சத்தல்
ஒரு ப ரபுவாகவும் இருந்தான். 15குத்தப்பட்ட
மீதயானியெபண்ணின்ெபயர்கஸ்ப ,அவள்
சூரின் மகள், அவன் மீதயானியர்களுைடய
தகப்பன் வம்சத்தாரான மக்களுக்குத்
தைலவனாக இருந்தான். 16 ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 17 “மீதயானியர்கைள
வீழ்த்த அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்.
18 ேபேயாரின் காரியத்தலும் ேபேயாரினால்
வாைத உண்டான நாளிேல குத்தப்பட்ட
அவர்களுைடய சேகாதரியாக ய கஸ்ப
என்னும் மீதயான் ப ரபுவனுைடய மகளின்
காரியத்தலும்,அவர்கள்உங்களுக்குச்ெசய்த
துேராகங்களினால்உங்கைளேமாசம்ேபாக்க
ெநருக்கனார்கேள” என்றார்.

அத்த யாயம் 26
இரண்டாவதுகணக்ெகடுப்பு

1 அந்த வாைத தீர்ந்தபன்பு, ெயேகாவா
ேமாேசையயும் ஆேரானின் மகனும்
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ஆசாரியனுமாகய எெலயாசாைரயும்
ேநாக்க : 2 “இஸ்ரேவல் மக்களின் எல்லா
சைபயாைரயும் அவர்கள் ப தாக்களுைடய
வம்சத்தன்படி இருபது வயதுமுதல் அதற்கு
ேமற்பட்ட இஸ்ரேவலிேல யுத்தத்த ற்குப்
புறப்படக்கூடியவர்கள் எல்ேலாைரயும்
எண்ணுங்கள்” என்றார். 3 அப்ெபாழுது
ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும்
எரிேகாவன்அருேகஇருக்கும்ேயார்தானுக்கு
அருக ேல ேமாவாபன் சமெவளிகளிேல
அவர்கேளாடு ேபச : 4 “ெயேகாவா
ேமாேசக்கும் எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்பட்ட இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும்
கட்டைளய ட்டிருக்க றபடிேய, இருபது
வயது முதற்ெகாண்டிருக்க றவர்கைள
எண்ணுங்கள்” என்றார்கள். 5 ரூபன்
இஸ்ரேவலின் மூத்த மகன்: ரூபனுைடய
மகன்கள், ஆேனாக்கயர்களின்
குடும்பத்த ற்குத் தகப்பனான ஆேனாக்கும்,
பல்லூவயர்கள்குடும்பத்த ற்குத்தகப்பனான
பல்லூவும், 6 எஸ்ேரானியர்களின்
குடும்பத்த ற்குத் தகப்பனான எஸ்ேரானும்,
கர்மீயர்களின் குடும்பத்த ற்குத்
தகப்பனான கர்மீயுேம. 7 இைவகேள
ரூபனியர்களின் குடும்பங்கள்; அவர்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் 43,730 ேபர். 8பல்லூவன்
மகன் எலியாப். 9 எலியாபன் மகன்கள்
ேநமுேவல், தாத்தான், அப ராம் என்பவர்கள்;
இந்தத் தாத்தான் அப ராம் என்பவர்கேள
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சைபயல் ெபயர்ெபற்றவர்களாக
இருந்து, ெயேகாவாவுக்கு எத ராகப்
ேபாராட்டம்ெசய்து, ேகாராகன்
கூட்டாளிகளாக , ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
எத ராக வவாதம்ெசய்தவர்கள். 10 பூமி
தன்னுைடயவாையத்த றந்து,அவர்கைளயும்
ேகாராைகயும் வழுங்கனதனாலும்,
அக்கனி 250 ேபைர எரித்ததனாலும்,
அந்தக் கூட்டத்தார் ெசத்து, ஒரு
அைடயாளமானார்கள். 11 ேகாராகன்
மகன்கேளா சாகவல்ைல. 12ச மிேயானுைடய
மகன்களின் குடும்பங்களாவன:
ேநமுேவலின் சந்ததயான ேநமுேவலர்களின்
குடும்பமும், யாமினியன் சந்ததயான,
யாமினியர்களின் குடும்பமும், யாகீனின்
சந்ததயான யாகீனியர்களின் குடும்பமும்,
13 ேசராகன் சந்ததயான ேசராக யர்களின்
குடும்பமும், சவுலின் சந்ததயான
சவுலியர்களின் குடும்பமுேம. 14 இைவகேள
ச மிேயானியர்களின் குடும்பங்கள்; அவர்கள்
22,200 ேபர். 15 காத்துைடய மகன்களின்
குடும்பங்களாவன: ச ப்ேபானின் சந்ததயான
ச ப்ேபானியர்களின் குடும்பமும், அகயன்
சந்ததயான ஆகயர்களின் குடும்பமும்,
சூனியன் சந்ததயான சூனியர்களின்
குடும்பமும், 16 ஒஸ்னியன் சந்ததயான
ஒஸ்னியர்களின் குடும்பமும், ஏரியன்
சந்ததயான ஏரியர்களின் குடும்பமும்,
17 ஆேராதன் சந்ததயான ஆேராத யர்களின்
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குடும்பமும், அேரலியன் சந்ததயான
அேரலியர்களின் குடும்பமுேம. 18இைவகேள
காத் சந்ததயன் குடும்பங்கள்; அவர்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் 40,500 ேபர். 19யூதாவன்
மகன்கள் ஏர், ஓனான் என்பவர்கள்; ஏரும்,
ஓனானும் கானான்ேதசத்தல் ெசத்தார்கள்.
20 யூதாவுைடய மற்ற மகன்களின்
குடும்பங்களாவன: ேசலாவன் சந்ததயான
ேசலாவயர்களின் குடும்பமும், பாேரசன்
சந்ததயான பாேரச யர்களின் குடும்பமும்,
ேசராவன் சந்ததயான ேசராக யர்களின்
குடும்பமுேம. 21 பாேரசுைடய மகன்களின்
குடும்பங்களாவன: எஸ்ேரானின்சந்ததயான
எஸ்ேரானியர்களின் குடும்பமும், ஆமூலின்
சந்ததயான ஆமூலியர்களின் குடும்பமுேம.
22 இைவகேள யூதாவன் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 76,500
ேபர். 23 இசக்காருைடய மகன்களின்
குடும்பங்களாவன: ேதாலாவன் சந்ததயான
ேதாலாவயர்களின் குடும்பமும், பூவாவன்
சந்ததயான பூவாவயர்களின் குடும்பமும்,
24 யாசூபன் சந்ததயான யாசூபயர்களின்
குடும்பமும், ச ம்ேரானின் சந்ததயான
ச ம்ேரானியர்களின் குடும்பமுேம.
25 இைவகேள இசக்காரின் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் அறுபத்து
64,300 ேபர். 26 ெசபுேலானுைடய
மகன்களின் குடும்பங்களாவன: ேசேரத்தன்
சந்ததயான ேசேரத்தயர்களின் குடும்பமும்,
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ஏேலானின் சந்ததயான ஏேலானியர்களின்
குடும்பமும், யாேலேயலின் சந்ததயான
யாேலேயலியர்களின் குடும்பமுேம.
27 இைவகேள ெசபுேலானியர்களின்
குடும்பங்கள்;அவர்களில்எண்ணப்பட்டவர்கள்
60,500 ேபர். 28 ேயாேசப்புைடய மகனான
மனாேச எப்ப ராயீம் என்பவர்களின்
குடும்பங்களாவன: 29 மனாேசயனுைடய
மகன்களின் குடும்பங்கள்; மாகீரின்
சந்ததயான மாகீரியர்களின் குடும்பமும்,
மாகீர் ெபற்ற கீேலயாத்தன் சந்ததயான
கெலயாதயர்களின் குடும்பமும்,
30 கீேலயாத் ெபற்ற ஈேயேசர்களின்
சந்ததயான ஈேயேசரியர்களின் குடும்பமும்,
ஏேலக்கன் சந்ததயான ஏேலக்கயர்களின்
குடும்பமும், 31 அஸ்ரிேயலின் சந்ததயான
அஸ்ரிேயலர்களின் குடும்பமும்,
ேசேகமின் சந்ததயான ேசேகமியர்களின்
குடும்பமும், 32 ெசமீதாவன் சந்ததயான
ெசமீதாவயர்களின் குடும்பமும்,
எப்ேபரின் சந்ததயான எப்ேபரியர்களின்
குடும்பமுேம. 33 எப்ேபரின் மகனான
ெசெலாப்ப யாத்த ற்கு மகன்கள் இல்லாமல்,
மகள்கள் மட்டும் இருந்தார்கள்; இவர்கள்
ெபயர்கள் மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள்,
மில்காள், த ர்சாள் என்பைவகள்.
34 இைவகேள மனாேசயன் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 52,700
ேபர். 35 எப்ப ராயீமுைடய மகன்களின்
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குடும்பங்களாவன: சுத்ெதலாகன்
சந்ததயான சுத்ெதலாகயர்களின்
குடும்பமும், ெபேகரின் சந்ததயான
ெபேகரியர்களின் குடும்பமும், தாகானின்
சந்ததயான தாகானியர்களின் குடும்பமும்,
36 சுத்ெதலாக் ெபற்ற ஏரானின் சந்ததயான
ஏரானியர்களின் குடும்பமுேம. 37இைவகேள
எப்ப ராயீம் சந்ததயன் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 32,500
ேபர்; இவர்கேள ேயாேசப்பு சந்ததயன்
குடும்பங்கள். 38 ெபன்யமீனுைடய
மகன்களின் குடும்பங்களாவன: ேபலாவன்
சந்ததயான ேபலாவயர்களின் குடும்பமும்,
அஸ்ேபலின்சந்ததயானஅஸ்ேபலியர்களின்
குடும்பமும், அக ராமின் சந்ததயான
அக ராமியர்களின் குடும்பமும், 39 சுப்பாமின்
சந்ததயான சுப்பாமியர்களின் குடும்பமும்,
உப்பாமின் சந்ததயான உப்பாமியர்களின்
குடும்பமும், 40 ேபலா ெபற்ற ஆேரதன்
சந்ததயான ஆேரதயர்களின் குடும்பமும்,
நாகமானின்சந்ததயானநாகமானியர்களின்
குடும்பமுேம. 41 இைவகேள
ெபன்யமீன் சந்ததயன் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 45,600
ேபர். 42 தாணுைடய மகன்களின்
குடும்பங்களாவன: சூகாமின் சந்ததயான
சூகாமியரின் குடும்பேம; இைவகள்
தாணின் குடும்பம். 43 சூகாமியர்களின்
வம்சங்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள்
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எல்ேலாரும் 64,400 ேபர். 44 ஆேசருைடய
மகன்களின் குடும்பங்களாவன: இம்னாவன்
சந்ததயான இம்னாவயர்களின்
குடும்பமும், இஸ்வயன் சந்ததயான
இஸ்வயர்களின் குடும்பமும், ெபரீயாவன்
சந்ததயான ெபரீயாவயர்களின் குடும்பமும்,
45 ெபரீயா ெபற்ற ஏேபரின் சந்ததயான
ஏேபரியர்களின் குடும்பமும், மல்க ேயலின்
சந்ததயான மல்க ேயலியர்களின்
குடும்பமுேம. 46 ஆேசருைடய மகளின்
ெபயர் ேசராள். 47 இைவகேள ஆேசர்
சந்ததயன் குடும்பங்கள்; அவர்களில்
எண்ணப்பட்டவர்கள் 53,400 ேபர்.
48 நப்தலியனுைடய மகன்களின்
குடும்பங்களாவன: யாத்ச ேயலின்
சந்ததயான யாத்ச ேயலியர்களின்
குடும்பமும், கூனியன் சந்ததயான
கூனியர்களின் குடும்பமும், 49 எத்ெசரின்
சந்ததயான எத்ெசரியர்களின்
குடும்பமும், ச ல்ேலமின் சந்ததயான
சல்ேலமியர்களின் குடும்பமுேம.
50 இைவகேள நப்தலியன் குடும்பங்கள்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள் 45,400 ேபர்.
51 இஸ்ரேவல் மக்களில் எண்ணப்பட்டவர்கள்
6,01,730 ேபராக இருந்தார்கள். 52 ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 53 “இவர்களுைடய
ேபர்களின் எண்ணிக்ைகக்குத் தகுந்தபடி
ேதசம் இவர்களுக்குச் சுதந்தரமாகப்
பங்க டப்படேவண்டும். 54 அேநகம்ேபருக்கு
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அதக சுதந்தரமும் ெகாஞ்சம்ேபருக்குக்
ெகாஞ்ச சுதந்தரமும் ெகாடுக்கேவண்டும்;
அவர்களில் எண்ணப்பட்ட எண்ணிக்ைகக்குத்
தகுந்தபடி அவரவர்களுக்குச்
சுதந்தரம் ெகாடுக்கப்படேவண்டும்.
55 ஆனாலும் சீட்டுப்ேபாட்டு, ேதசத்ைதப்
பங்க டேவண்டும்; தங்கள் ப தாக்களுைடய
ேகாத்த ரங்களுக்குரிய ெபயர்களின்படிேய
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
56 அேநகம்ேபேரா ெகாஞ்சம்ேபர்கேளா
சீட்டு வழுந்தபடிேய அவரவர்களுைடய
சுதந்தரங்கள் பங்க டப்படேவண்டும்”
என்றார். 57 எண்ணப்பட்ட ேலவயர்களின்
குடும்பங்களாவன: ெகர்ேசானின்
சந்ததயான ெகர்ேசானியர்களின்
குடும்பமும், ேகாகாத்தன் சந்ததயான
ேகாகாத்தயர்களின் குடும்பமும்,
ெமராரியன் சந்ததயான ெமராரியர்களின்
குடும்பமும்; 58 ேலவயன் மற்றக்
குடும்பங்களாகய லிப்னீயர்களின்
குடும்பமும், எப்ேரானியர்களின்
குடும்பமும், மகலியர்களின் குடும்பமும்,
மூசயர்களின் குடும்பமும், ேகாராக யர்களின்
குடும்பமுேம. ேகாகாத் அம்ராைமப்
ெபற்றான். 59 அம்ராமுைடய மைனவக்கு
ேயாெகேபத் என்று ெபயர்; அவள்
எக ப்த ேல ேலவக்குப் ப றந்த மகள்; அவள்
அம்ராமுக்கு ஆேராைனயும் ேமாேசையயும்
அவர்கள் சேகாதரியான மிரியாைமயும்
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ெபற்றாள். 60 ஆேரானுக்கு நாதாபும்
அபயூவும் எெலயாசாரும் இத்தாமாரும்
ப றந்தார்கள். 61 நாதாபும் அபயூவும்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அந்நய
அக்கனிையக் ெகாண்டுவந்தேபாது,
ெசத்துப்ேபானார்கள். 62 அவர்களில்
ஒரு மாத ஆண்பள்ைளயலிருந்து
எண்ணப்பட்டவர்கள் 23,000 ேபர்; இஸ்ரேவல்
சந்ததயன் நடுேவ அவர்களுக்குச் சுதந்தரம்
ெகாடுக்கப்படாதபடியனால், அவர்கள்
இஸ்ரேவல் மக்களின் எண்ணிக்ைகக்கு
உட்படவல்ைல. 63 ேமாேசயும்
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும் எரிேகாவன்
அருகலிருக்கும் ேயார்தானுக்கு அருக ேல
ேமாவாபன் சமனான ெவளிகளில்
இஸ்ரேவல் மக்கைள எண்ணுகறேபாது
இருந்தவர்கள்இவர்கேள. 64முன்புேமாேசயும்
ஆசாரியனாகய ஆேரானும் சீனாய்
வனாந்த ரத்தல் இஸ்ரேவல் சந்ததைய
எண்ணும்ேபாது இருந்தவர்களில் ஒருவரும்
இவர்களுக்குள் இல்ைல. 65வனாந்த ரத்தல்
ந ச்சயமாக சாவார்கள் என்று ெயேகாவா
அவர்கைளக் குறத்துச்ெசால்லியருந்தார்;
எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலபும்
நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவும் தவ ர,
ேவெறாருவரும் அவர்களில் மீதயாக
இருக்கவல்ைல.
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அத்த யாயம் 27
ெசேலாப்ப யாத்தன்மகள்கள்

1 ேயாேசப்பன் மகனாகய மனாேசயன்
குடும்பங்களில், மனாேசயன் மகனாகய
மாகீரின் மகனான கெலயாத்த ற்குப்
ப றந்த எப்ேபருக்குப் மகனாயருந்த
ெசெலாப்ப யாத்தன் மகள்களாகய மக்லாள்,
ேநாவாள், ஒக்லாள், மில்காள், த ர்சாள்
என்பவர்கள் வந்து, 2 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசலிேல ேமாேசக்கும், ஆசாரியனாகய
எெலயாசாருக்கும், ப ரபுக்களுக்கும்,
சைபயைனத்தற்கும் முன்பாக
நன்று: 3 “எங்களுைடய தகப்பன்
வனாந்த ரத்தல் மரணமைடந்தார்; அவர்
ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகக் கூடின
ேகாராகன் கூட்டத்தாரில் ேசர்ந்தவர்
அல்ல, தம்முைடய பாவத்தனாேல
இறந்தார்; அவருக்கு மகன்கள் இல்ைல.
4 எங்களுைடய தகப்பனுக்கு மகன்
இல்லாததனாேல, அவருைடய ெபயர்
அவருைடய வம்சத்தல் இல்லாமல்
அற்றுப்ேபாகலாமா? எங்கள் தகப்பனுைடய
சேகாதரருக்குள்ேள எங்களுக்குக் ெசாந்த
நலம் ெகாடுக்கேவண்டும்” என்றார்கள்.
5 ேமாேச அவர்களுைடய நயாயத்ைதக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் ெகாண்டு
ேபானான். 6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 7 “ெசெலாப்ப யாத்தன்
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மகள்கள் ெசால்லுகறது சரிதான்;
அவர்களுக்கு அவர்கள் தகப்பனுைடய
சேகாதரர்களுக்குள்ேள ெசாத்து
ெகாடுக்கேவண்டும்; அவர்கள் தகப்பன்
பன்ைவத்த ெசாத்ைத அவர்களுக்குக்
கைடக்கும்படி ெசய். 8 ேமலும் நீ இஸ்ரேவல்
மக்கைள ேநாக்க : ஒருவன் மகன்இல்லாமல்
இறந்தால், அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைத
அவன் மகளுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
9அவனுக்குக் மகளும்இல்லாமல் இருந்தால்,
அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைத அவன்
சேகாதரர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
10 அவனுக்குச் சேகாதரர்களும் இல்லாமல்
இருந்தால், அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைத
அவன் தகப்பனுைடய சேகாதரர்களுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 11அவன் தகப்பனுக்குச்
சேகாதரர்கள் இல்லாமல் இருந்தால்,
அவனுக்குரிய சுதந்தரத்ைத அவன்
வம்சத்த ேல அவனுக்குக் ெநருங்கய
உறவன் முைறயானுக்குச் சுதந்தரமாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும்; இது, ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி, இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு நயாயவத ப்ப ரமாணமாக
இருப்பதாக என்றுெசால்” என்றார்.

ேமாேச ேயாசுவாைவேதர்ந்ெதடுத்தல்
12 பன்பு ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :

“நீ இந்த அபாரீம் மைலயல் ஏற , நான்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் ெகாடுத்த
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ேதசத்ைதப் பார். 13 நீ அைதப் பார்த்தபன்பு,
உன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேரான்
ேசர்க்கப்பட்டது ேபால, நீயும் உன்னுைடய
மக்களிடத்தல் ேசர்க்கப்படுவாய்; 14 சைபயார்
வாக்குவாதம்ெசய்த சீன் வனாந்த ரத்தல்
தண்ணீரின் காரியத்தல் அவர்கள்
கண்களுக்கு முன்பாக என்ைனப்
பரிசுத்தம்ெசய்யேவண்டிய நீங்கள்
என்னுைடய கட்டைளைய மீறனீர்கேள
என்றார். இது சீன் வனாந்த ரத்தல் காேதஸ்
ஊர் அருேக உண்டான ேமரிபாவன்
தண்ணீரின் காரியேம. 15 அப்ெபாழுது
ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்க :
16 “ெயேகாவாவுைடய சைப ேமய்ப்பன்
இல்லாத மந்ைதையப்ேபால் இல்லாதபடி,
17 அந்தச் சைபக்கு முன்பாகப் ேபாக்கும்
வரத்துமாக இருக்கும்படி, அவர்கைளப்
ேபாகவும் வரவும் ெசய்யும்படி, மனிதர்களான
எல்ேலாருைடய ஆவகளுக்கும் ேதவனாகய
ெயேகாவா ஒரு வாலிபைன அவர்கள்ேமல்
அதகாரியாக ஏற்படுத்தேவண்டும்
என்றான். 18 ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “ஆவையப் ெபற்றருக்க ற
வாலிபனாகய ேயாசுவா என்னும் நூனின்
மகைன நீ ெதரிந்துெகாண்டு, அவன்ேமல்
உன்னுைடய ைகைய ைவத்து, 19 அவைன
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும்
சைபயைனத்தற்கும் முன்பாக நறுத்த ,
அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக அவனுக்குக்
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கட்டைளெகாடுத்து, 20 இஸ்ரேவல்
மக்களாகய சைபயார் எல்ேலாரும்
அவனுக்குக் கீழ்ப்படியும்படி, உன்னுைடய
அதகாரத்தல் ெகாஞ்சம் அவனுக்குக்
ெகாடு. 21 அவனுைடய ஆசாரியனாகய
எெலயாசாருக்கு முன்பாக ந ற்கேவண்டும்;
அவனுக்காக அந்த ஆசாரியன்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல்
வந்து, ஊரீம் என்னும் நயாயத்தனாேல*
ஆேலாசைன ேகட்கேவண்டும்; அவருைடய
கட்டைளயன்படிேய, அவனும் அவேனாடுகூட
இஸ்ரேவல் மக்களாகய சைபயார்
எல்ேலாரும் ேபாகவும் அவருைடய
கட்டைளயன்படிேய வரவும் ேவண்டியது”
என்றார். 22 ேமாேச தனக்குக்
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடி ேயாசுவாைவ
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைன
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும்
சைபயைனத்தற்கும் முன்பாக நறுத்த ,
23 அவன்ேமல் தன்னுைடய ைககைள
ைவத்து,ெயேகாவாதனக்குச்ெசான்னபடிேய
அவனுக்குக்கட்டைளெகாடுத்தான்.

அத்த யாயம் 28
அனுதனகாணிக்ைக

* அத்த யாயம் 27:21 27:21 ேதவனுைடய ச த்தத்ைத
அறத்துக்ெகாள்ளஊரிம்உபேயாக க்கப்பட்டது
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1ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 2 “எனக்கு
நறுமணவாசைனயாக,தகனபலிகளுக்குரிய
காணிக்ைகையயும், அப்பத்ைதயும்,
குறத்தகாலத்தல் எனக்குச் ெசலுத்தும்படி
கவனமாக இருக்கேவண்டும் என்று நீ
இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக் கட்டைளயடு.
3 ேமலும் நீ அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தேவண்டிய
தகனபலி என்னெவன்றால்: ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலியாக நாள்ேதாறும்
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற இரண்டு
ஆட்டுக்குட்டிகைளப் பலிய டேவண்டும்.
4 காைலயல் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும்,
மாைலயல் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையயும்
பலிய ட்டு, 5 உணவுபலியாக ஒரு
மரக்காலிேல பத்தல் ஒரு பங்கானதும்
இடித்துப் ப ழிந்த காற்படி* எண்ெணயேல
பைசந்ததுமாகய ெமல்லிய மாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 6 இது சீனாய்
மைலய ேல கட்டைளய டப்பட்ட ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலி; இது ெயேகாவாவுக்கு
நறுமண வாசைனக்கான தகனபலி.
7 காற்படி த ராட்ைசரசம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு
அடுத்த பானபலி; பரிசுத்த ஸ்தலத்த ேல
ெயேகாவாவுக்கு அந்த இரசம் பானபலியாக
வார்க்கப்படேவண்டும். 8 காைலயன்
ேபாஜனபலிக்கும் அதன் பானபலிக்கும்

* அத்த யாயம் 28:5 28:5 1. க ேலா,
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மாைலயல் மற்ற ஆட்டுக்குட்டிையயும்
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
தகனபலியாகச்ெசலுத்தேவண்டும்.

ஓய்வுநாள்காணிக்ைக
9 “ஓய்வுநாளிேலா உணவுபலிக்காக

ஒருவயதுைடய பழுதற்ற இரண்டு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், பத்தல்
இரண்டு பங்கானதும் எண்ெணயேல
பைசந்ததுமான ெமல்லிய மாைவயும்,
அதன் பானபலிையயும் ெசலுத்தேவண்டும்.
10 எப்ெபாழுதும் ெசலுத்தும்
சர்வாங்கதகனபலியும் அதன் பானபலியும்
அன்ற ஒவ்ெவாரு ஓய்வுநாளிலும்
இந்தச் சர்வாங்க தகனபலியும்
ெசலுத்தப்படேவண்டும். 11 “உங்கள்
மாதப்ப றப்புகளில் நீங்கள்ெயேகாவாவுக்குச்
சர்வாங்க தகனபலியாக இரண்டு
காைளகைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் ெசலுத்தேவண்டும்.
12 உணவுபலியாக ஒவ்ெவாரு
காைளக்குப் பத்தல் மூன்றுபங்கானதும்
எண்ெணயேல பைசந்ததுமான ெமல்லிய
மாைவயும், உணவுபலியாக ஒரு
ஆட்டுக்கடாவுக்குப் பத்தல் இரண்டு
பங்கானதும் எண்ெணயேல பைசந்ததுமான
மாைவயும், 13 உணவுபலியாக ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பத்தல் ஒரு பங்கானதும்
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எண்ெணயேல பைசந்ததுமான
மாைவயும் ெயேகாவாவுக்கு நறுமண
வாசைனயான சர்வாங்கதகனபலியாகச்
ெசலுத்தேவண்டும். 14 அைவகளுக்ேகற்ற
பானபலிகள் த ராட்ைசரசத்தல் காைளக்கு
அைரப்படியும், ஆட்டுக்கடாவுக்குப் படியல்
மூன்றல் ஒரு பங்கும், ஆட்டுக்குட்டிக்குக்
காற்படி ரசமுமாக இருக்கேவண்டும்;
இது வருடமுழுவதும் மாதம்ேதாறும்
ெசலுத்தப்படேவண்டிய சர்வாங்கதகனபலி.
15 எப்ெபாழுதும் ெசலுத்தப்படும்
சர்வாங்கதகனபலியும் அதன் பானபலியும்
அன்ற , பாவநவாரணபலியாகக்
ெயேகாவாவுக்கு ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாவும்
ெசலுத்தப்படேவண்டும்.

பஸ்கா
16 “முதலாம் மாதம் பதனான்காம்

ேதத ெயேகாவாவுக்கு உரிய பஸ்கா.
17 அந்த மாதம் பதைனந்தாம் ேதத
பண்டிைக நாள்; ஏழு நாட்களளவும்
புளிப்பல்லாத அப்பம் சாப்ப டேவண்டும்.
18 முதலாம் நாளிேல பரிசுத்த சைபகூடுதல்
இருக்கேவண்டும்; அன்ைறயதனம்
சாதாரணமான எந்த ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. 19 அப்ெபாழுது நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்குச் சர்வாங்கதகனபலியாக
இரண்டு காைளகைளயும், ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதுைடய
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பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
20 அைவகளுக்ேகற்ற உணவுபலியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவ ேல
காைளக்காகப் பத்தல் மூன்று பங்ைகயும்,
ஆட்டுக்கடாவுக்காகப் பத்தல் இரண்டு
பங்ைகயும், 21 ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில்
ஒவ்ெவான்றற்காகப் பத்தல்ஒரு பங்ைகயும்,
22 உங்கள் பாவநவ ர்த்த க்ெகன்று
பாவநவாரணபலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்ெசலுத்தேவண்டும்.
23 காைலய ேல எப்ெபாழுதும் ெசலுத்தும்
சர்வாங்கதகனபலிையயும் தவ ர
இைவகைளயும் ெசலுத்தேவண்டும்.
24இப்படியாக ஏழுநாட்களளவும் நாள்ேதாறும்
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
தகனபலி ெசலுத்தேவண்டும்; எப்ெபாழுதும்
ெசலுத்தப்படும் சர்வாங்கதகனபலிையயும்
அதன் பானபலிையயும் தவ ர, இைதயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 25 ஏழாம் நாளிேல
பரிசுத்த சைபகூடுதல் இருக்கேவண்டும்;
அதல் சாதாரணமான எந்த ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது.

பண்டிைககளின்வாரம்
26 “அந்த வாரங்களுக்குப்பன்பு

நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் புதய
உணவுபலியாக முதற்கனிகைளச்
ெசலுத்தும் பண்டிைக நாளிலும் பரிசுத்த
சைபகூடுதல் இருக்கேவண்டும்; அதல்
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சாதாரணமான எந்த ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. 27 அப்ெபாழுது
நீங்கள் ெயேகாவாவுக்கு நறுமண
வாசைனயான சர்வாங்கதகனபலியாக
இரண்டு காைளகைளயும், ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதுைடய ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 28 அைவகளின்
உணவுபலியாக எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவல் ஒரு காைளக்காகப்
பத்தல் மூன்று பங்ைகயும், அந்த ஒரு
ஆட்டுக்கடாவுக்காகப் பத்தல் இரண்டு
பங்ைகயும், 29 ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில்
ஒவ்ெவான்றற்காகப் பத்தல் ஒரு
பங்ைகயும், 30உங்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்யும்படி ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 31 ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலிையயும் அதன்
உணவுபலிையயும் அதன் பானபலிையயும்
தவ ர, இைவகைளயும் ெசலுத்தேவண்டும்;
இைவகள் பழுதற்றைவகளாக
இருக்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 29
எக்காளபண்டிைக

1 “ஏழாம் மாதம் முதல் ேதத பரிசுத்த
சைபகூடும் நாளாக இருக்கேவண்டும்;
அதல் சாதாரணமான எந்தஒரு
ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது; அது
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உங்களுக்கு எக்காளம் ஊதும் நாளாக
இருக்கேவண்டும். 2 அப்ெபாழுது நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளையயும்,
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதுைடய
பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
3 அைவகளுக்கு அடுத்த உணவுபலியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய
மாவ ேல காைளக்காகப் பத்தல் மூன்று
பங்ைகயும், ஆட்டுக்கடாவுக்காக இரண்டு
பங்ைகயும், 4 ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில்
ஒவ்ெவான்றற்காக ஒரு பங்ைகயும்,
5 உங்கள் பாவநவ ர்த்த க்கான பலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்த ,
6 மாதப்ப றப்பன் சர்வாங்கதகனபலிையயும்,
அதன் உணவுபலிையயும், தனந்ேதாறும்
ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலிையயும்,
அதன் உணவுபலிையயும், அைவகளின்
முைறைமக்ேகற்ற பானபலிகைளயும் தவ ர,
இைவகைளயும் ெயேகாவாவுக்கு நறுமண
வாசைனயான சர்வாங்கதகனபலியாகச்
ெசலுத்தேவண்டும்.

பரிகாரத்தன்நாள்
7 “இந்த ஏழாம் மாதம் பத்தாம் ேதத

உங்களுக்குப் பரிசுத்த சைபகூடும்
நாளாக இருக்கேவண்டும்; அத ேல நீங்கள்
எந்தஒரு ேவைலயும் ெசய்யாமல், உங்கள்
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ஆத்துமாக்கைளத் தாழ்ைமப்படுத்த *,
8 ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயான
சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு காைளையயும்,
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒருவயதுைடய
பழுதற்ற ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்,
9 அைவகளின் உணவுபலியாக
எண்ெணயேல பைசந்த ெமல்லிய மாவ ேல
காைளக்காகப் பத்தல் மூன்று பங்ைகயும்,
அந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவுக்காக இரண்டு
பங்ைகயும், 10 ஏழு ஆட்டுக்குட்டிகளில்
ஒவ்ெவான்றற்காகப் பத்தல் ஒரு
பங்ைகயும், 11 பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் ெசலுத்த ,
பாவநவாரணபலிையயும், ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன்
உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும் தவ ர, இைவகைளயும்
ெசலுத்தேவண்டும்.
ஆசரிப்புக்கூடார பண்டிைக

12 “ஏழாம் மாதம் பதைனந்தாம் ேதத
உங்களுக்குப் பரிசுத்த சைபகூடும் நாளாக
இருக்கேவண்டும்; அதல் சாதாரணமான
எந்த ஒரு ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது;
ஏழு நாட்கள் ெயேகாவாவுக்குப்
பண்டிைக அனுசரிக்கேவண்டும்.
13 நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குச் சுகந்த
வாசைனயுள்ள சர்வாங்கதகனபலியாக

* அத்த யாயம் 29:7 29:7உபவாச த்து
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பதன்மூன்று காைளகைளயும்,
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 14 அைவகளின்
உணவுபலியாக எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாவ ேல அந்தப் பதன்மூன்று
காைளகளில் ஒவ்ெவான்றற்காகப்
பத்தல் மூன்று பங்ைகயும், அந்த
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்களில்
ஒவ்ெவான்றற்காக இரண்டு பங்ைகயும்,
15 பதனான்கு ஆட்டுக்குட்டிகளில்
ஒவ்ெவான்றற்காக ஒரு பங்ைகயும்,
16 ந ரந்தர தகனபலிையயும், அதன்
உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிையயும்
தவ ர, பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 17 “இரண்டாம்
நாளிேல பன்னிரண்டு காைளகைளயும்,
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 18 காைளகளும்,
ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும்
இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத் தகுந்தபடி
முைறைமயன்படி அைவகளின்
உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 19 ந ரந்தர சர்வாங்க
தகனபலிையயும், அதன் உணவுபலிையயும்,
அைவகளின் பானபலிகைளயும்
அன்ற , பாவநவாரணபலியாக
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ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 20 “மூன்றாம்
நாளிேல பத ெனாரு காைளகைளயும்,
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 21 காைளகளும்
ஆட்டுக்கடாக்களும் ஆட்டுக்குட்டிகளும்
இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத் தக்கதாக
முைறைமயன்படி அைவகளின்
உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 22 ந ரந்தர
சர்வாங்க தகனபலிையயும், அதன்
உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிையயும்
தவ ர, பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 23 “நான்காம்
நாளிேல பத்துக் காைளகைளயும்,
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 24 காைளகளும்,
ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும்
இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக
முைறைமயன்படி அைவகளின்
உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 25 ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன்
உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிையயும்
அன்ற , பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
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ெசலுத்தேவண்டும். 26 “ஐந்தாம்
நாளிேல ஒன்பது காைளகைளயும்,
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 27 காைளகளும்,
ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும்
இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக
முைறைமயன்படி அைவகளின்
உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 28 ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன்
உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிையயும்
அன்ற , பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 29 “ஆறாம்
நாளிேல எட்டுக் காைளகைளயும்,
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 30 காைளகளும்,
ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும்
இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக
முைறைமயன்படி அைவகளின்
உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 31 ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன்
உணவுபலிையயும்,அதன்பானபலிகைளயும்
தவ ர, பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 32 “ஏழாம்
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நாளிேல ஏழு காைளகைளயும்,
இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற பதனான்கு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 33 காைளகளும்,
ஆட்டுக்கடாக்களும், ஆட்டுக்குட்டிகளும்
இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக
முைறைமயன்படி அைவகளின்
உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 34 ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன்
உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிையயும்
தவ ர, பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 35 “எட்டாம் நாள்
உங்களுக்கு வேசஷத்த ஆசரிப்பு
நாளாக இருக்கேவண்டும்; அதல்
சாதாரணமான எந்த ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. 36 அப்ெபாழுது நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்கு நறுமண வாசைனயுள்ள
தகனமான சர்வாங்கதகனபலியாக ஒரு
காைளையயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும்,
ஒருவயதுைடய பழுதற்ற ஏழு
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 37 காைளயும்,
ஆட்டுக்கடாவும், ஆட்டுக்குட்டிகளும்
இருக்கற எண்ணிக்ைகக்குத் தகுந்தபடி
முைறைமயன்படி அைவகளின்
உணவுபலிையயும், அைவகளின்
பானபலிகைளயும், 38 ந ரந்தர
சர்வாங்கதகனபலிையயும், அதன்
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உணவுபலிையயும், அதன் பானபலிையயும்
தவ ர, பாவநவாரணபலியாக
ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்
ெசலுத்தேவண்டும். 39 “உங்களுைடய
ெபாருத்தைனகைளயும், உங்களுைடய
உற்சாகபலிகைளயும், உங்களுைடய
சர்வாங்கதகனபலிகைளயும்,
உங்களுைடய உணவுபலிகைளயும்,
உங்களுைடய பானபலிகைளயும்,
உங்களுைடய சமாதானபலிகைளயும்
அன்ற , நீங்கள் உங்களுைடய
பண்டிைககளிேல ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தேவண்டியைவகள்இைவகேளஎன்று
ெசால் என்றார். 40 ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெயல்லாம் ேமாேச
இஸ்ரேவல்மக்களுக்குச்ெசான்னான்.

அத்த யாயம் 30
ெபாருத்தைனகள்

1 ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்கைள
ேநாக்க : “ெயேகாவா கட்டைளயடுவது
என்னெவன்றால்: 2 “ஒருவன்
ெயேகாவாவுக்கு எந்த ஒரு ெபாருத்தைன
ெசய்தாலும், அல்லது எந்த ஒரு
காரியத்ைதச் ெசய்யும்படி ஆைணயட்டுத்
தன்னுைடய ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு
உட்படுத்த க்ெகாண்டாலும், அவன்
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ெசால்தவறாமல் தன்னுைடய வாயலிருந்து
புறப்பட்ட வாக்கன்படிெயல்லாம்
ெசய்யேவண்டும். 3 தன்னுைடய
தகப்பன் வீட்டிலிருக்கற ஒரு
ெபண்பள்ைள தன்னுைடய சறுவயத ேல
ெயேகாவாவுக்குப் ெபாருத்தைனச்ெசய்து
எந்த ஒரு காரியத்ைதச் ெசய்யும்படி
தன்னுைடய ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு
உட்படுத்த க்ெகாண்டால், 4 அவள்
ெசய்த ெபாருத்தைனையயும், அவள்
ெசய்துெகாண்ட ந பந்தைனையயும்
அவளுைடய தகப்பன் ேகட்டும் அவளுக்கு
ஒன்றும் ெசால்லாமல் இருப்பானானால்,
அவள் ெசய்த எல்லாப் ெபாருத்தைனகளும்
அவள் தன்னுைடய ஆத்துமாைவ
ந பந்தைனக்கு உட்படுத்த க்ெகாண்ட
ந பந்தைனயும் நைறேவறேவண்டும்.
5 அவள் ெசய்த ெபாருத்தைனகைளயும்,
அவள் ெசய்யும்படி தன்னுைடய
ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு உட்படுத்தன
ந பந்தைனையயும் அவளுைடய
தகப்பன் ேகட்க ற நாளில் அவன்
ேவண்டாம் என்று தடுத்தால், அது
நைறேவறேவண்டியதல்ைல; அவளுைடய
தகப்பன் ேவண்டாம் என்று தடுத்தபடியால்,
ெயேகாவா அைத அவளுக்கு மன்னிப்பார்.
6 அவள் ெபாருத்தைன ெசய்யும்ேபாதும்,
தன்னுைடய உதடுகைளத் தறந்து
தன்னுைடய ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு
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உட்படுத்த க்ெகாள்ளும்ேபாதும், அவளுக்கு
கணவன் இருந்தால், 7 அப்ெபாழுது
அவளுைடய கணவன் அைதக் ேகட்டிருந்தும்,
அைதக் ேகள்வப்படுக ற நாளில் அவளுக்கு
ஒன்றும் ெசால்லாமல் இருந்தால்,
அவளுைடய ெபாருத்தைனகளும்
அவள் தன்னுைடய ஆத்துமாைவ
ந பந்தைனக்கு உட்படுத்தன ந பந்தைனயும்
நைறேவறேவண்டும். 8 அவளுைடய
கணவன் அைதக் ேகட்க ற நாளில்
அவன் ேவண்டாம் என்று தடுத்து,
அவள் ெசய்த ெபாருத்தைனயும் அவள்
தன்னுைடய ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு
உட்படுத்த க்ெகாண்ட ந பந்தைனயும்
ெசல்லாதபடி ெசய்தாெனன்றால்,
அப்ெபாழுது ெயேகாவா அைத
அவளுக்கு மன்னிப்பார். 9 ஒரு
வதைவயாவது, தள்ளப்பட்டுப்ேபான
ஒரு ெபண்ணாவது தன்னுைடய
ஆத்துமாைவ எந்த ந பந்தைனக்கு
உட்படுத்த க்ெகாள்ளுகறாேளா அந்த
ந பந்தைன நைறேவறேவண்டும். 10 அவள்
தன்னுைடய கணவனுைடய வீட்டில் எந்த
ஒரு ெபாருத்தைன ெசய்தாலும், அல்லது
எந்த ஒரு காரியத்ைதச் ெசய்யும்படி
ஆைணயட்டுத் தன்னுைடய ஆத்துமாைவ
ந பந்தைனக்கு உட்படுத்த க்ெகாண்டாலும்,
11 அவளுைடய கணவன் அைதக் ேகட்டும்
அவளுக்கு அைத ேவண்டாெமன்று
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தடுக்காமல் மவுனமாக இருந்தால், அவள்
ெசய்த எல்லாப் ெபாருத்தைனகளும்,
அவள் தன்னுைடய ஆத்துமாைவ
ந பந்தைனக்கு உட்படுத்தன எல்லா
ந பந்தைனகளும் நைறேவறேவண்டும்.
12அவளுைடய கணவன் அைவகைளக்ேகட்ட
நாளில் அைவகைளச் ெசல்லாதபடி
ெசய்தால், அப்ெபாழுது அவள் ெசய்த
ெபாருத்தைனகளும், அவள் தன்னுைடய
ஆத்துமாைவ ந பந்தைனக்கு உட்படுத்தன
ந பந்தைனையக்குறத்து அவள்
வாயலிருந்து புறப்பட்டெதான்றும்
நைறேவறேவண்டியதல்ைல; அவளுைடய
கணவன் அைவகைளச் ெசல்லாதபடி
ெசய்ததனாேல ெயேகாவா அைத
அவளுக்கு மன்னிப்பார். 13 எந்தப்
ெபாருத்தைனையயும், ஆத்துமாைவத்
தாழ்ைமப்படுத்தும்படி ெசய்யப்பட்ட எந்த
ஆைணையயும், அவளுைடய கணவன்
உறுதப்படுத்தவும் முடியும், ெசல்லாதபடி
ெசய்யவும் முடியும். 14 அவளுைடய
கணவன் ஒருநாளும் அவளுக்கு ஒன்றும்
ெசால்லாமல் இருந்தால்,அவன்அவளுைடய
எல்லாப் ெபாருத்தைனகைளயும், அவள்
ெபயரிலிருக்க ற அவளுைடய எல்லா
ந பந்தைனகைளயும் உறுத ப்படுத்துகறான்;
அவன் அைதக் ேகட்ட நாளிேல அவளுக்கு
ஒன்றும் ெசால்லாமல்ேபானதனால்,
அைவகைள உறுத ப்படுத்துகறான்.
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15 அவன் அைவகைளக் ேகட்டபன்பு
ெசல்லாதபடி ெசய்தால், அவளுைடய
அக்க ரமத்ைத அவன் சுமப்பான் என்றார்.
16 கணவைனயும், மைனவையயும்,
தகப்பைனயும், தகப்பனுைடய வீட்டில் சறு
வயதல் இருக்கற அவனுைடய மகைளயும்
குறத்து, ெயேகாவா ேமாேசக்கு வத த்த
கட்டைளகள்இைவகேள.

அத்த யாயம் 31
மீதயானியர்கைளப்பழிவாங்குதல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
2 “இஸ்ரேவல் மக்களுக்காக
மீதயானியர்களிடத்தல் பழிவாங்கு;
அதன் பன்பு உன்னுைடய மக்களிடத்தல்
ேசர்க்கப்படுவாய்” என்றார். 3 அப்ெபாழுது
ேமாேச மக்கைள ேநாக்க : “ெயேகாவாக்காக
மீதயானியர்களிடம் பழிவாங்கத்தக்க,
உங்களில் அவர்கள்ேமல் யுத்தத்த ற்குப்
ேபாகும்படியாக மனிதர்கைளப்
ப ரித்ெதடுங்கள். 4 இஸ்ரேவலர்களுைடய
எல்லாக் ேகாத்த ரங்களிலும் ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்தல் 1,000 ேபைர யுத்தத்த ற்கு
அனுப்பேவண்டும்” என்றான்.
5 அப்படிேய இஸ்ரேவலர்களாகய
அேநகம் ஆய ரங்களில், ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்தல் ஆய ரமாய ரம் ேபராகப்
12,000 ேபர் யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தமாக
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நறுத்தப்பட்டார்கள். 6 ேமாேச அவர்கைளயும்
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரின்
மகன் பெனகாைசயும் யுத்தத்த ற்கு
அனுப்பும்ேபாது, அவனுைடய ைகய ேல
பரிசுத்த ெபாருட்கைளயும், ெதானிக்கும்
பூரிைககைளயும் ெகாடுத்து அனுப்பனான்.
7 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி
அவர்கள் மீதயானியர்களுடன்
யுத்தம்ெசய்து, ஆண்கள் எல்ேலாைரயும்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 8 அவர்கைளக்
ெகான்றுேபாட்டதும் அல்லாமல்,
மீதயானியர்களின் ஐந்து ராஜாக்களாகய
ஏவ , ேரக்ேகம், சூர், ஊர், ேரபா
என்பவர்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
ேபேயாரின் மகனாகய ப ேலயாைமயும்
பட்டயத்தனாேல ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
9 அன்றயும் இஸ்ரேவல் இராணுவம்
மீதயானியர்களின் ெபண்கைளயும்
குழந்ைதகைளயும் சைறப டித்து,
அவர்களுைடய மிருகஜீவன்களாகய
ஆடுமாடுகள் யாைவயும், மற்ற ெசாத்துகள்
அைனத்ைதயும் ெகாள்ைளய ட்டு, 10அவர்கள்
குடியருந்த ஊர்கள் ேகாட்ைடகள் யாைவயும்
அக்கனியால் சுட்ெடரித்து, 11 தாங்கள்
ெகாள்ைளய ட்ட ெபாருள்கைளயும்
தாங்கள் ப டித்த மனிதர்கள்
மிருகங்கள் அைனத்ைதயும் ேசர்த்து,
12 சைறப்ப டிக்கப்பட்ட மனிதர்கைளயும்,
மிருகங்கைளயும், ெகாள்ைளய ட்ட
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ெபாருள்கைளயும், எரிேகாவன்
அருகலுள்ள ேயார்தானுக்கு இக்கைரயல்
ேமாவாபன் சமெவளிகளிலுள்ள
முகாமிலிருந்த ேமாேசயனிடத்த ற்கும்,
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரினிடமும்,
இஸ்ரேவல் மக்களாகய சைபயாரிடமும்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 13 ேமாேசயும்
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும்
சைபயன் ப ரபுக்கள் எல்ேலாரும்
அவர்கைளச் சந்த க்க முகாமிற்கு
ெவளிேய புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
14 அப்ெபாழுது ேமாேச யுத்தத்தலிருந்து
வந்த ஆய ரம்ேபருக்குத் தைலவர்களும்,
நூறுேபருக்குத் தைலவர்களுமாகய
ேசனாபத கள்ேமல் ேகாபங்ெகாண்டு,
15 அவர்கைள ேநாக்க : “ெபண்கள்
எல்ேலாைரயும் உய ேராடு வ ட்டுவ ட்டீர்களா?
16 ேபேயாரின் சங்கதய ேல ப ேலயாமின்
ஆேலாசைனயனால் இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகத்
துேராகம்ெசய்யக் காரணமாக இருந்தவர்கள்
இவர்கள்தாேன; அதனால் ெயேகாவாவன்
சைபய ேல வாைதயும் ேநரிட்டேத.
17 ஆைகயால் குழந்ைதகளில் எல்லா
ஆண்பள்ைளகைளயும், ஆண்ெதாடர்பு
ெகாண்டுள்ள எல்லா ெபண்கைளயும்
ெகான்றுேபாடுங்கள். 18 ெபண்களில்
ஆண்ெதாடர்பு அறயாத எல்லாப்
ெபண்பள்ைளகைளயும் உங்களுக்காக
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உய ேராடு ைவயுங்கள். 19 பன்பு நீங்கள்
ஏழுநாட்கள்முகாமிற்குெவளிேயதங்குங்கள்;
மனித உயைரக் ெகான்றவர்களும்.
ெவட்டுண்டவர்கைளத் ெதாட்டவர்களுமாகய
நீங்கள் யாவரும் மூன்றாம் நாளிலும்
ஏழாம் நாளிலும் உங்கைளயும்
உங்களால் சைறப டிக்கப்பட்டவர்கைளயும்
சுத்த கரித்து, 20 அந்தப்படிேய எல்லா
ஆைடகைளயும், ேதாலால் ெசய்த
கருவகைளயும், ெவள்ளாட்டுமுடியனால்
ெநய்தைவகைளயும், மரச்சாமான்கைளயும்
சுத்த கரிக்கேவண்டும்” என்றான்.
21 ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும்
யுத்தத்த ற்குப் ேபாய்வந்த பைடவீரர்கைள
ேநாக்க : “ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்ட வ த ப்ப ரமாணம்
என்னெவன்றால்: 22 அக்கனிக்கு
ந ற்கத்தக்கைவகளாகய ெபான்,
ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு, தகரம்,
ஈயம் ஆகய இைவகெளல்லாம்
சுத்தமாகும்படி, 23 அைவகைள
அக்கனிய ேல ேபாட்டு எடுக்கேவண்டும்;
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீராலும் அைவகள்
சுத்த கரிக்கப்படேவண்டும்; அக்கனிக்கு
ந ற்கத் தகாதைவகள் எல்லாம்
தண்ணீரினால் சுத்தம் ெசய்யேவண்டும்.
24 ஏழாம் நாளில் உங்களுைடய ஆைடகைளத்
ேதாய்க்கேவண்டும்; அப்ெபாழுது சுத்தமாக
இருப்பீர்கள்; பன்பு நீங்கள் முகாமிற்குள்
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வரலாம்” என்றான்.

ெகாள்ைளய டப்பட்டைவகைளபங்கடுதல்
25 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :

26 “ப டித்துக்ெகாண்டு வரப்பட்ட
மனிதர்கைளயும் மிருகங்கைளயும்
நீயும் ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும்
சைபயனுைடய முன்ேனார்களாகய
தைலவர்களும் கணக்க ட்டு,
27 ெகாள்ைளய டப்பட்டைத இரண்டு
பங்காகப் பங்க ட்டு, யுத்தத்த ற்குப்
பைடெயடுத்துப்ேபானவர்களுக்கும்
சைபயைனத்தற்கும் ெகாடுங்கள். 28 ேமலும்
யுத்தத்த ற்குப் ேபான பைடவீரர்களிடத்தல்
ெயேகாவாக்காக மனிதர்களிலும்,
மாடுகளிலும், கழுைதகளிலும், ஆடுகளிலும்
ஐந்நூற்றற்கு ஒரு மிருகம் வீதமாக
வரி வாங்க , 29 அவர்களுைடய
பாத ப்பங்கல் எடுத்து, ெயேகாவாவுக்கு
ஏெறடுத்துப்பைடக்கும் பைடப்பாக
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கு
ெகாடுக்கேவண்டும். 30 இஸ்ரேவல்
மக்களின் பாத ப்பங்க ேலா மனிதர்களிலும்,
மாடுகள், கழுைதகள், ஆடுகளாகய
எல்லா வத மிருகங்களிலும், ஐம்பத ற்கு
ஒன்று வீதமாக வாங்க , அைவகைளக்
ெயேகாவாவுைடய வாசஸ்தலத்தன்
காவைலக்காக்கும் ேலவயர்களுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்” என்றார். 31 ெயேகாவா
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ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி, ேமாேசயும்
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும் ெசய்தார்கள்.
32 பைடவீரர்கள் ெகாள்ைளய ட்ட ெபாருளில்,
6,75,000 ஆடுகளும், 33 72,000 மாடுகளும்,
34 61,000 கழுைதகளும் மீதயாக இருந்தது.
35 ஆணுடன் உடலுறவுக்ெகாள்ளாத
ெபண்களில் 32,000 ேபர் இருந்தார்கள்.
36 யுத்தம்ெசய்யப் ேபானவர்களுக்குக்
கைடத்த பாத ப்பங்கன் ெதாைகயாவது:
ஆடுகள் 3,37,500. 37 இந்த ஆடுகளிேல
ெயேகாவாவுக்கு வரியாக வந்தது
675. 38 மாடுகள் 36,000; அைவகளில்
ெயேகாவாவுக்கு வரியாக வந்தது 72.
39 கழுைதகள் 30,500; அைவகளில்
ெயேகாவாவன் பகுதயாக வந்தது 61.
40 மனிதஉய ர்கள் 16,000 ேபர்; அவர்களில்
ெயேகாவாவுக்கு வரியாக வந்தவர்கள்
32 ேபர். 41 ெயேகாவாவுக்கு ஏெறடுத்துப்
பைடக்கும் அந்தப் பகுதைய, ேமாேச
ெயேகாவா தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி.
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரிடம்
ெகாடுத்தான். 42யுத்தம்ெசய்த ேபர்களுக்கும்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும் ேமாேச பாத
பாத யாகப் பங்க ட்டதன்படி சைபயாருக்கு
வந்த பாத ப்பங்காவது: 43 ஆடுகளில்
3,37,500 44 மாடுகளில் 36,000, 45 கழுைதகளில்
30,500, 46 மனிதஉய ர்களில் 16,000 ேபருேம.
47இஸ்ரேவல்மக்களின்பாத ப்பங்குக்குவந்த
இந்த மனிதஉய ர்களிலும் மிருகங்களிலும்
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ேமாேச ஐம்பத ற்கு ஒன்று வீதமாக,
எடுத்து அைவகைளக் ெயேகாவா தனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி, ெயேகாவாவுைடய
வாசஸ்தலத்தன் காவைலக் காக்க ற
ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்தான். 48 பன்பு
ஆய ரம்ேபருக்குத் தைலவர்களும்
நூறுேபருக்குத் தைலவர்களுமான
அதகாரிகள் ேமாேசய டம் வந்து, 49 “உமது
ஊழியக்காரராக ய நாங்கள் எங்களுைடய
ைகயன் கீழிருக்க ற யுத்தமனிதர்கைள
கணக்கு பார்த்ேதாம்; அவர்களுக்குள்ேள
ஒரு ஆளும் குைறயவல்ைல. 50ஆைகயால்,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் எங்களுைடய
ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்வதற்காக, எங்களுக்குக் கைடத்த
ெபாற்பணிகளாகய காலணிகைளயும்,
ைக அணிகைளயும், ேமாத ரங்கைளயும்,
காதணிகைளயும், காப்புகைளயும்
ெயேகாவாவுக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுவந்ேதாம்” என்றார்கள்.
51 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய
எெலயாசாரும் எல்லாவத ேவைலப்பாடுள்ள
ெபாருட்களான அந்தப் ெபான்
ஆபரணங்கைள அவர்களிடத்தல்
வாங்கனார்கள். 52இப்படி ஆய ரம்ேபருக்குத்
தைலவர்களானவர்களாலும் நூறுேபருக்குத்
தைலவர்களானவர்களாலும்
ெயேகாவாவுக்கு ஏெறடுத்துப் பைடக்கும்
காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தப்பட்ட ெபான்
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முழுவதும் பதனாறு ஆய ரத்து எழுநூற்று
ஐம்பது ேசக்கல் நைறயாக இருந்தது.
53 யுத்தத்த ற்குப் ேபான மனிதர்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் தங்களுக்காக
ெகாள்ைளய ட்டிருந்தார்கள். 54 அந்தப்
ெபான்ைன ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய
எெலயாசாரும் ஆய ரம் ேபருக்குத்
தைலவர்களானவர்களின் ைகயலும்,
நூறு ேபருக்குத் தைலவர்களானவர்களின்
ைகயலும் வாங்க , இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு ஞாபகக்குறயாக ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
ெகாண்டுவந்துைவத்தார்கள்.

அத்த யாயம் 32
1 ரூபன், காத் சந்தத க்கும் ஆடுமாடுகள்

மிகவும் த ரளாக இருந்தது; அவர்கள் யாேசர்
ேதசத்ைதயும் கீேலயாத் ேதசத்ைதயும்
பார்த்தேபாது,அதுஆடுமாடுகளுக்குத்தகுந்த
இடெமன்று கண்டார்கள். 2 ஆைகயால்
ரூபன் சந்ததயும் காத் சந்ததயும்
வந்து, ேமாேசையயும் ஆசாரியனாகய
எெலயாசாைரயும் சைபயன் ப ரபுக்கைளயும்
ேநாக்க : 3 “ெயேகாவா இஸ்ரேவல்
சைபக்கு முன்பாக முறயடித்த அதேராத்,
தீேபான், யாேசர், ந ம்ரா, எஸ்ேபான்,
எெலயாெல, ேசபாம், ேநேபா, ெபேயான்
என்னும் பட்டணங்கைளச் ேசர்ந்த நாடானது
ஆடுமாடுகளுக்குத் தகுந்த இடம். 4 உமது
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அடியார்களுக்கு ஆடுமாடுகள் உண்டு.
5 “உம்முைடய கண்களில் எங்களுக்குத் தயவு
கைடத்ததானால், எங்கைள ேயார்தான்
நத க்கு அப்புறம் கடந்துேபாகச்ெசய்வாராக;
இந்த நாட்ைட உமது அடியார்களுக்குக்
ெசாந்த நலமாக ெகாடுக்கேவண்டும்”
என்றார்கள். 6 அப்ெபாழுது ேமாேச காத்
சந்ததையயும் ரூபன் சந்ததையயும்
ேநாக்க : “உங்கள் சேகாதரர்கள்
யுத்தத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது, நீங்கள் இங்ேக
இருப்பீர்கேளா? 7 ெயேகாவா இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு ெகாடுத்த ேதசத்த ற்கு
அவர்கள் ேபாகாதபடி, நீங்கள் அவர்கள்
இருதயத்ைதத் த டனற்றுப்ேபாகச்ெசய்க றது
ஏன்? 8 அந்த ேதசத்ைதப் பார்ப்பதற்கு
நான் உங்களுைடய தகப்பன்மார்கைள
காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து
அனுப்பனேபாது அவர்களும் இப்படிேய
ெசய்தார்கள். 9 அவர்கள் எஸ்ேகால்
பள்ளத்தாக்கு வைர ேபாய், அத்ேதசத்ைதப்
பார்த்துவந்து,இஸ்ரேவல்மக்கள்ெயேகாவா
தங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்த ற்குப்
ேபாகாதபடி அவர்கள் இருதயத்ைதத்
த டனற்றுப்ேபாகச்ெசய்தார்கள். 10அதனால்
ெயேகாவா அந்த நாளிேல ேகாபம்
வந்தவராக : 11 உத்தமமாக என்ைனப்
பன்பற்றனேகேனசயனானஎப்புன்ேனயன்
மகன் காேலபும், நூனின் மகன் ேயாசுவாவும்
தவ ர, 12 எக ப்தலிருந்து வந்தவர்களில்
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இருபது வயதுமுதல் அதற்கு ேமற்பட்ட
மனிதர்களில் ஒருவரும் என்ைன
உத்தமமாகப் பன்பற்றாதபடியால், அவர்கள்
நான் ஆப ரகாமுக்கும், ஈசாக்குக்கும்,
யாக்ேகாபுக்கும் ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த
ேதசத்ைதக் காண்பதல்ைல என்று
ஆைணயட்டிருக்க றார். 13 அப்படிேய
ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் இஸ்ரேவலின்
ேமல் வந்தது; ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல்
தீங்குெசய்த அந்தச் சந்தத ெயல்லாம்
அழிந்துேபாகும்வைர அவர்கைள
வனாந்த ரத்த ேல 40 வருடங்கள்
அைலயச்ெசய்தார். 14 இப்ெபாழுதும்
இேதா இஸ்ரேவலர்களின் ேமல் இருக்கும்
ெயேகாவாவுைடய ேகாபத்தன் கடுைமைய
இன்னும் அதகரிக்கச்ெசய்யும்படி,
நீங்கள் உங்களுைடய தகப்பன்களின்
இடத்த ேல பாவமுள்ள ெபருங்கூட்டமாக
எழும்பயருக்க றீர்கள். 15 நீங்கள்
அவைரவ ட்டுப் பன்வாங்கனால், அவர்
இன்னும் அவர்கைள வனாந்த ரத்தல்
இருக்கச்ெசய்வார்; இப்படி நீங்கள் இந்த
மக்கைளெயல்லாம் அழியச்ெசய்வீர்கள்”
என்றான். 16 அப்ெபாழுது அவர்கள்
அவன் அருகல் வந்து: “எங்களுைடய
ஆடுமாடுகளுக்காகத் ெதாழுவங்கைளயும்,
எங்களுைடய பள்ைளகளுக்காகப்
பட்டணங்கைளயும் இங்ேக கட்டுேவாம்.
17 நாங்கேளா இஸ்ரேவலர்களுைடய
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ராணுவத்ைத அவர்கள் இடத்த ேல
ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்க்கும்வைரயும்,
யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தமாக தீவ ரத்ேதாடு
அவர்களுக்கு முன்பாக நடப்ேபாம்;
எங்களுைடய பள்ைளகள் இத்ேதசத்து
மக்களின் ெபாருட்டு பாதுகாப்பான
பட்டணங்களிேல குடியருக்கக்
ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறாம். 18 இஸ்ரேவல்
மக்கள் எல்ேலாரும் தங்கள்தங்கள்
சுதந்தரத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்
வைரக்கும், நாங்கள் எங்களுைடய
வீடுகளுக்குத் தரும்புவதல்ைல.
19 ேயார்தானுக்கு இப்புறத்தல்
க ழக்ேக எங்களுக்குச் சுதந்தரம்
உண்டானபடியனாேல, நாங்கள்
அவர்கேளாடுேயார்தானுக்குஅக்கைரயலும்,
அதற்கு அப்புறத்தலும் சுதந்தரம்
வாங்கமாட்ேடாம்” என்றார்கள். 20அப்ெபாழுது
ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் இந்த
வார்த்ைதயன்படி ெசய்து, ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்தல் யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தமாக ,
21 ெயேகாவா தம்முைடய எத ரிகைளத்
தம்முைடய முகத்த ற்கு முன்னின்று
துரத்தவடும்வைர, நீங்கள் எல்ேலாரும்
அவருைடய சமுகத்தல் யுத்தத்த ற்கு
ஆயத்தமாக ேயார்தாைனக் கடந்து
ேபாவீர்களானால், 22 அந்த ேதசம்
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக கைடத்தபன்பு,
நீங்கள் தரும்ப வந்து, ெயேகாவாவுக்கு
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முன்பாகவும், இஸ்ரேவலர்களுக்கு
முன்பாகவும், குற்றமில்லாமல் இருப்பீர்கள்;
அதற்குப்பன்பு இந்த ேதசம் ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக உங்களுக்குச் ெசாந்தமாகும்.
23 நீங்கள் இப்படிச் ெசய்யாமல்ேபானால்,
ெயேகாவாவுக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்தவர்களாக இருப்பீர்கள்; உங்கள் பாவம்
உங்கைளத் ெதாடர்ந்து ப டிக்கும் என்று
ந ச்சயமாக அறயுங்கள். 24 உங்களுைடய
பள்ைளகளுக்காகப் பட்டணங்கைளயும்,
உங்களுைடய ஆடுமாடுகளுக்காகத்
ெதாழுவங்கைளயும் கட்டி, உங்களுைடய
வாய்ெமாழியன்படிேய ெசய்யுங்கள்”
என்றான். 25 அப்ெபாழுது காத் சந்ததயும்
ரூபன் சந்ததயும் ேமாேசைய ேநாக்க :
“எங்களுைடய ஆண்டவன் கட்டைளய ட்டபடி
உமது ஊழியக்காரராக ய நாங்கள்
ெசய்ேவாம். 26 எங்களுைடய பள்ைளகளும்
எங்களுைடய மைனவகளும், எங்களுைடய
ஆடுமாடு முதலான எங்களுைடய
எல்லா மிருகஜீவன்கேளாடும், இங்ேக
கீேலயாத்தன் பட்டணங்களில் இருப்பார்கள்.
27 உமது ஊழியக்காரர்களாகய
நாங்கேளா எங்களுைடய ஆண்டவன்
ெசான்னபடி, ஒவ்ெவாருவரும் யுத்தத்த ற்கு
ஆயத்தமாக, ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல்
யுத்தத்த ற்குப் ேபாேவாம்” என்றார்கள்.
28 அப்ெபாழுது ேமாேச அவர்களுக்காக
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும், நூனின்
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மகனாகய ேயாசுவாவுக்கும், இஸ்ரேவல்
மக்களுைடய ேகாத்த ர ப தாக்களாகய
தைலவர்களுக்கும் கட்டைளய ட்டு:
29 “காத் சந்ததயும் ரூபன் சந்ததயும்
அவரவர் ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல்
யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தமாக உங்கேளாடுகூட
ேயார்தாைனக் கடந்துேபானால், அந்த ேதசம்
உங்களுக்கு கைடத்தபன்பு, அவர்களுக்குக்
கீேலயாத் ேதசத்ைதச் ெசாந்தமாகக்
ெகாடுக்கக்கடவீர்கள். 30 உங்கேளாடுகூட
யுத்தவீரர்களாகக் கடந்துேபாகாமல்
இருந்தார்கேளயானால், அவர்கள் உங்கள்
நடுேவ கானான் ேதசத்த ேல சுதந்தரம்
அைடயேவண்டும்” என்றான். 31 காத்
சந்ததயும் ரூபன் சந்ததயும் மறுெமாழியாக:
“உம்முைடய ஊழியக்காரர்களாகய
நாங்கள் ெயேகாவா எங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேயெசய்ேவாம். 32ேயார்தானுக்கு
இக்கைரய ேல எங்கள் சுதந்தரத்தன்
ெசாந்தநலம் எங்களுக்கு உரியதாகும்படி
நாங்கள் ெயேகாவாவுைடய சமுகத்தல்
யுத்தத்த ற்கு ஆயத்தமாக கானான்
ேதசத்த ற்குப் ேபாேவாம்” என்றார்கள்.
33 அப்ெபாழுது ேமாேச காத் சந்தத க்கும்,
ரூபன் சந்தத க்கும், ேயாேசப்பன் மகனாகய
மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்தாருக்கும்,
எேமாரியருைடய ராஜாவாகய சீேகானின்
ராஜ்ஜியத்ைதயும், பாசானுைடய
ராஜாவாகய ஓகன் ராஜ்ஜியத்ைதயும்,
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அைவகைளச் ேசர்ந்த ேதசங்கைளயும்
அைவகளின் எல்ைலையச் சுற்றலுமுள்ள
பட்டணங்கைளயும் ெகாடுத்தான். 34 பன்பு
காத் சந்ததயார் தீேபான், அதேராத்
ஆேராேவர், 35 ஆத்ேராத், ேசாபான், யாேசர்,
ெயாக ேபயா, 36 ெபத்ந ம்ரா, ெபத்தாரன்
என்னும் பாதுகாப்பான பட்டணங்கைளயும்
ஆட்டுத்ெதாழுவங்கைளயும் கட்டினார்கள்.
37ரூபன் சந்ததயார் எஸ்ேபான், எெலயாெல,
கீரியத்தாயீம், 38 ெபயர்கள் மாற்றப்பட்ட
ேநேபா, பாகால்ெமேயான், சீப்மா
என்பைவகைளக் கட்டி, தாங்கள் கட்டின
பட்டணங்களுக்கு ேவறு ெபயர்கைளக்
ெகாடுத்தார்கள். 39 மனாேசயன் மகனாகய
மாகீரின் சந்தத கீேலயாத்த ற்குப் ேபாய்,
அைதக் கட்டிக்ெகாண்டு, அதலிருந்த
எேமாரியர்கைளத் துரத்தவ ட்டார்கள்.
40 அப்ெபாழுது ேமாேச கீேலயாத்ைத
மனாேசயன் மகனாகய மாகீருக்குக்
ெகாடுத்தான்; அவர்கள் அத ேல
குடிேயறனார்கள். 41மனாேசயன் மகனாகய
யாவீர்ேபாய்,அவர்களுைடயக ராமங்கைளக்
கட்டிக்ெகாண்டு, அைவகளுக்கு யாவீர்*
என்று ெபயரிட்டான். 42 ேநாபாக் ேபாய்,
ேகனாத்ைதயும், அதன் க ராமங்கைளயும்
கட்டிக்ெகாண்டு, அதற்குத் தன்னுைடய
ெபயரின்படி ேநாபாக் என்றுெபயரிட்டான்.

* அத்த யாயம் 32:41 32:41யாவீரின்க ராமங்கள்.
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அத்த யாயம் 33
இஸ்ரேவல்பயணத்தன்நைலகள்

1 ேமாேச ஆேரான் என்பவர்களுைடய
ைகயன்கீழ்த் தங்கள்தங்கள்
இராணுவங்களின்படிஎக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்பட்ட இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
பயணங்களின் வபரம்: 2 ேமாேச
தனக்குக் ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடி
அவர்கள் புறப்பட்ட முைறயாக
அவர்களுைடய பயணங்கைள எழுதனான்;
அவர்கள் ஒவ்ெவாரு இடங்களிலிருந்து
புறப்பட்டு பயணித்த பயணங்களாவன:
3 முதலாம் மாதத்தன் பதைனந்தாம்
ேததய ேல அவர்கள் ராமேசைச வ ட்டுப்
புறப்பட்டார்கள்; பஸ்காவுக்கு மறுநாளிேல,
எக ப்தயர்கள் எல்ேலாரும் பார்க்க,
இஸ்ரேவல் மக்கள் பலத்தைகயுடன்
புறப்பட்டார்கள். 4 அப்ெபாழுது
எக ப்தயர்கள் ெயேகாவா தங்களுக்குள்ேள
அழித்த மூத்தபள்ைளகைளெயல்லாம்
அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அவர்களுைடய
ெதய்வங்களின் ெபயரிலும் ெயேகாவா
நீத ெசலுத்தனார்*. 5 பன்பு
இஸ்ரேவல் மக்கள் ராமேசசலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், சுக்ேகாத்த ேல
முகாமிட்டார்கள். 6 சுக்ேகாத்தலிருந்து

* அத்த யாயம் 33:4 33:4 ெயேகாவா எக ப்தயர்
ெதய்வங்கைள வ ட வல்லைமயுள்ளவர் என்று
நருப த்தருக்க றார்
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புறப்பட்டுப்ேபாய், வனாந்த ரத்தன்
எல்ைலயலிருக்கற ஏத்தாமிேல
முகாமிட்டார்கள். 7 ஏத்தாமிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், பாகால்ெசேபானுக்கு
எத ராக இருக்க ற ஈேராத் பள்ளத்தாக்கன்
முன்னடிக்குத் தரும்ப , மிக்ேதாலுக்கு
முன்பாக முகாமிட்டார்கள். 8 ஈேராத்ைத
வ ட்டுப் புறப்பட்டு, சமுத்த ரத்ைத
நடுவாகக் கடந்து வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபாய், ஏத்தாம் வனாந்த ரத்த ேல மூன்று
நாட்கள் பயணம்ெசய்து, மாராவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 9 மாராவலிருந்து
புறப்பட்டு, ஏலிமுக்குப் ேபானார்கள்;
ஏலிமிேல பன்னிரண்டு நீரூற்றுகளும்
எழுபது ேபரீச்சமரங்களும் இருந்தது;
அங்ேக முகாமிட்டார்கள். 10 ஏலிமிலிருந்து
புறப்பட்டு, சவந்த சமுத்த ரத்தன்
அருேக முகாமிட்டார்கள். 11 சவந்த
சமுத்த ரத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய், சீன்
வனாந்த ரத்த ேல முகாமிட்டார்கள். 12 சீன்
வனாந்த ரத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ெதாப்காவ ேல முகாமிட்டார்கள்.
13 ெதாப்காவலிருந்து புறப்பட்டுப்
ேபாய், ஆலூசேல முகாமிட்டார்கள்.
14 ஆலூசலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ெரவ தீமிேல முகாமிட்டார்கள். அங்ேக
மக்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர்
இல்லாமல் இருந்தது. 15 ெரவ தீமிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், சீனாய் வனாந்த ரத்த ேல
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முகாமிட்டார்கள். 16 சீனாய்
வனாந்த ரத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
க ப்ேராத் அத்தாவ ேல முகாமிட்டார்கள்.
17 க ப்ேராத் அத்தாவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ஆஸேராத்த ேல
முகாமிட்டார்கள். 18 ஆஸேராத்தலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ரித்மாவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 19 ரித்மாவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ரிம்ேமான்ேபேரச ேல
முகாமிட்டார்கள். 20 ரிம்ேமான்ேபேரசலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், லிப்னாவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 21 லிப்னாவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ரீசாவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 22 ரீசாவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ேகலத்தாவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 23 ேகலத்தாவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், சாப்ேபர் மைலய ேல
முகாமிட்டார்கள். 24 சாப்ேபர் மைலயலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ஆரதாவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 25 ஆரதாவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், மக்ெகேலாத்த ேல
முகாமிட்டார்கள். 26 மக்ெகேலாத்தலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், தாகாத்த ேல
முகாமிட்டார்கள். 27 தாகாத்தலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், தாராக ேல
முகாமிட்டார்கள். 28 தாராகலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், மித்காவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 29 மித்காவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், அஸ்ேமானாவ ேல
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முகாமிட்டார்கள். 30 அஸ்ேமானாவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ேமாெசேராத்த ேல
முகாமிட்டார்கள். 31 ேமாெசேராத்தலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ெபெனயாக்கானிேல
முகாமிட்டார்கள். 32ெபெனயாக்கானிலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், க த்காத் மைலய ேல
முகாமிட்டார்கள். 33 க த்காத் மைலயலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ேயாத்பாத்தாவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 34 ேயாத்பாத்தாவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், எப்ேரானாவ ேல
முகாமிட்டார்கள். 35 எப்ேரானாவலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், எச ேயான் ேகேபரிேல
முகாமிட்டார்கள். 36 எச ேயான்
ேகேபரிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
காேதசாக ய சீன் வனாந்த ரத்த ேல
முகாமிட்டார்கள். 37 காேதசலிருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், ஏேதாம் ேதசத்தன்
எல்ைலயலிருக்கற ஓர் என்னும் மைலய ேல
முகாமிட்டார்கள். 38 அப்ெபாழுது
ஆசாரியனாகய ஆேரான் ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளயன்படிஓர் என்னும்மைலயன்ேமல்
ஏற , அங்ேக இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட 40 ஆம்
வருடம் ஐந்தாம் மாதம் முதல் ேததய ேல
மரணமைடந்தான். 39 ஆேரான் ஓர் என்னும்
மைலய ேல மரணமைடந்தேபாது, 123
வயதாக இருந்தான். 40 அந்த நாட்களிேல
கானான் ேதசத்தன் ெதன்தைசயல்
குடியருந்த கானானியனாகய ஆராத்
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என்னும் ராஜா இஸ்ரேவல் மக்கள்
வருகறைதக் ேகள்வப்பட்டான். 41 ஓர்
என்னும் மைலைய வ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
சல்ேமானாவ ேல முகாமிட்டார்கள்.
42 சல்ேமானாவலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
பூேனானிேல முகாமிட்டார்கள்.
43 பூேனானிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ஓேபாத்த ேல முகாமிட்டார்கள்.
44 ஓேபாத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ேமாவாபன் எல்ைலயலுள்ள அபாரிமீன்
ேமடுகளிேல முகாமிட்டார்கள். 45 அந்த
ேமடுகைள வ ட்டுப்பறப்பட்டுப்ேபாய்,
தீேபான்காத்த ேல முகாமிட்டார்கள்.
46 தீேபான்காத்தலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
அல்ேமான் த ப்லத்தாய மிேல
முகாமிட்டார்கள். 47 அல்ேமான்
த ப்லத்தாய மிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ேநேபாவுக்கு எத ரான அபாரீம்
மைலகளிேல முகாமிட்டார்கள். 48 அபாரீம்
மைலகளிலிருந்து புறப்பட்டுப்ேபாய்,
எரிேகாவன் அருேக ேயார்தாைனச்சார்ந்த
ேமாவாபன் சமனான ெவளிகளிேல
முகாமிட்டார்கள். 49 ேயார்தாைனச் சார்ந்த
ேமாவாபன் சமனான ெவளிகளில் அவர்கள்
ெபத்ெயச ேமாத்ைதத் துவங்க , ஆேபல்
ச த்தீம்மட்டும் முகாமிட்டிருந்தார்கள்.
50 எரிேகாவன் அருேக ேயார்தாைனச்
சார்ந்த ேமாவாபன் சமனான ெவளிகளிேல
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 51 நீ
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இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் ேயார்தாைனக்
கடந்து, கானான்ேதசத்தல் ேபாய்ச்
ேசரும்ேபாது, 52 அத்ேதசத்துக்
குடிகைளெயல்லாம் உங்களுக்கு முன்பாகத்
துரத்தவ ட்டு, அவர்களுைடய எல்லாச்
சைலகைளயும் வார்ப்ப க்கப்பட்ட
அவர்களுைடய எல்லா வக்க ரகங்கைளயும்
அழித்து, அவர்கள் ேமைடகைளெயல்லாம்
ந ர்மூலமாக்க , 53 ேதசத்தலுள்ளவர்கைளத்
துரத்தவ ட்டு, அத ேல குடியருக்கேவண்டும்;
அந்தேதசத்ைதச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி
அைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
54 சீட்டுப்ேபாட்டு, ேதசத்ைத உங்களுைடய
குடும்பங்களுக்குச் சுதந்தரங்களாகப்
பங்க ட்டு, அதக மக்களுக்கு அதக
சுதந்தரமும், ெகாஞ்ச மக்களுக்குக்
ெகாஞ்ச சுதந்தரமும் ெகாடுக்கக்கடவீர்கள்;
அவரவர்க்குச் சீட்டு வழும் இடம் எதுேவா,
அந்தஇடம்அவரவர்க்குஉரியதாகும்;உங்கள்
முன்ேனார்களுைடய ேகாத்த ரங்களின்படிேய
சுதந்தரம் ெபற்றுக்ெகாள்ளக்கடவீர்கள்.
55 நீங்கள் ேதசத்தன் குடிகைள
உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்தவ டாமல்
இருப்பீர்களானால், அப்ெபாழுது அவர்களில்
நீங்கள் மீதயாக ைவக்க றவர்கள்
உங்களுைடய கண்களில் முட்களும்
உங்களுைடய வலாக்களிேல கூர்களுமாக
இருந்து, நீங்கள் குடியருக்க ற ேதசத்த ேல
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உங்கைள உபத்த ரவப்படுத்துவார்கள்.
56 அன்றயும், நான் அவர்களுக்குச் ெசய்ய
நைனத்தைத உங்களுக்குச் ெசய்ேவன்
என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 34
கானானின்எல்ைலகள்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
2 நீ இஸ்ரேவல் மக்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டுச் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: கானான்ேதசம்
அதன் எல்ைலகள் உட்பட உங்களுக்குச்
சுதந்தரமாகக் கைடக்கப்ேபாக றது; நீங்கள்
கானான்ேதசத்தல் ேசரும்ேபாது, 3 உங்கள்
ெதன்புறம் சீன்வனாந்த ரம் துவங்க
ஏேதாம் ேதசத்தன் ஓரம்வைர இருக்கும்;
க ழக்ேக இருக்க ற சவக்கடலின் கைடச
துவங்க உங்களுைடய ெதன் எல்ைலயாக
இருக்கும். 4 உங்களுைடய எல்ைல
ெதற்கலிருந்து அக்கராபீம் ேமடுகைளச்
சுற்ற , சீன்வனாந்த ரம் வைரயல் ேபாய்,
ெதற்க ேல காேதஸ்பர்ேனயாவுக்கும்,
அங்ேகயருந்து ஆத்சார் ஆதாருக்கும்,
அங்ேகயருந்து அஸ்ேமானாவுக்கும்
ேபாய், 5 அஸ்ேமானாவலிருந்து எக ப்தன்
நதவைரக்கும் சுற்ற ப்ேபாய்க் மத்தய
தைரக் கடலில் முடியும். 6 ேமற்கு தைசக்குப்
மத்தயதைரக் கடேல உங்களுக்கு எல்ைல;



எண்ணாகமம்அத்தயாயம்34:7cxcivஎண்ணாகமம்அத்தயாயம்34:14

அதுேவ உங்களுக்கு ேமற்கு புறத்து
எல்ைலயாக இருக்கும். 7 உங்களுக்கு
வடதைச எல்ைல மத்தயதைரக் கடல்
துவங்க , ஓர் என்னும் மைலைய
உங்களுக்குக் குற ப்பாக ைவத்து, 8 ஓர்
என்னும் மைல துவங்க , ஆமாத்த ற்குப்
ேபாக ற வழிையக் குற ப்பாக ைவத்து,
அங்ேகயருந்து அந்த எல்ைல ேசதாத்த ற்குப்
ேபாய், 9அங்ேகயருந்து அது ச ப்ேரானுக்குப்
ேபாய், ஆத்சார் ஏனானிேல முடியும்; அதுேவ
உங்களுக்கு வடபுறத்து எல்ைலயாக
இருக்கும். 10 உங்களுக்குக் க ழக்குத்தைச
எல்ைலக்கு ஆத்சார் ஏனானிலிருந்து
ேசப்பாைமக் குற ப்பாக ைவத்து,
11 ேசப்பாமிலிருந்து எல்ைலயானது
ஆயனுக்குக் க ழக்கலுள்ள ரிப்லாவைரயும்,
அங்ேகயருந்து கலிேலயா கடல் வைரயும்
அதன் கழக்குக் கைரேயாரமாக,
12 அங்ேகயருந்து ேயார்தான் நத
வைரயும் ேபாய், சவக்கடலில் முடியும்;
இந்தச் சுற்று எல்ைலகைளயுைடய
ேதசேம உங்களுக்குரிய ேதசம் என்று
ெசால்” என்றார். 13 அப்ெபாழுது ேமாேச
இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : ஒன்பதைரக்
ேகாத்த ரத்தாருக்குக் ெகாடுக்கும்படி
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டதும், நீங்கள்
சீட்டுப்ேபாட்டுச்சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளேவண்டியதுமான
ேதசம்இதுேவ. 14ரூபன்சந்ததயர்கள்தங்கள்
முன்ேனார்களுைடய வம்சத்தன்படியும், காத்
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சந்ததயர்கள் தங்கள் முன்ேனார்களுைடய
வம்சத்தன்படியும், தங்களுைடய
சுதந்தரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டதும்
அல்லாமல், மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்தாரும் தங்களுைடய
சுதந்தரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.
15 இந்த இரண்டைரக் ேகாத்த ரத்தாரும்
சூரிேயாதய தைசயாகய க ழக்ேக
எரிேகாவன் அருகலுள்ள ேயார்தானுக்கு
இப்புறத்த ேல தங்களுைடய சுகந்தரத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்” என்றான்.
16 ேமலும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
17 உங்களுக்கு ேதசத்ைதப் பங்க ட்டுக்
ெகாடுக்கும் மனிதர்களின் ெபயர்களாவன:
“ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும், நூனின்
மகனாகய ேயாசுவாவுேம. 18 அன்றயும்,
ேதசத்ைதப் பங்கடும்படி ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்தல் ஒவ்ெவாரு தைலவைனயும்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். 19 அந்த
மனிதர்களுைடய ெபயர்களாவன: யூதா
ேகாத்த ரத்த ற்கு எப்புன்ேனயன் மகனாகய
காேலபும், 20 ச மிேயான் சந்ததயாரும்
ேகாத்த ரத்த ற்கு அம்மியூதன் மகனாகய
சாமுேவலும், 21ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்த ற்குக்
கஸ்ேலானின் மகனாகய எலிதாதும்,
22 தாண் சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு
ெயாக்லியன் மகனாகய புக்க என்னும்
ப ரபுவும், 23 ேயாேசப்பன் மகனாகய
மனாேச சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு
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எேபாதன் மகனாகய அன்னிேயல் என்னும்
ப ரபுவும், 24 எப்ப ராயீம் சந்ததயாரின்
ேகாத்த ரத்த ற்கு ச ப்தானின் மகனாகய
ேகமுேவல் என்னும் ப ரபுவும், 25 ெசபுேலான்
சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு பர்னாகன்
மகனாகய எலிசாபான் என்னும் ப ரபுவும்,
26 இசக்கார் சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு
ஆசானின் மகனாகய பல்த்த ேயல்
என்னும் ப ரபுவும், 27 ஆேசர் சந்ததயாரின்
ேகாத்த ரத்த ற்கு ேசேலாமியன் மகனாகய
அகயூத் என்னும் ப ரபுவும், 28 நப்தலி
சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு அம்மியூதன்
மகனாகய, ெபதாக்ேகல் என்னும் ப ரபுவுேம”
என்றார். 29 கானான்ேதசத்த ேல இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களுக்குச் சுதந்தரங்கைளப்
பங்க ட்டுக் ெகாடுக்க றதற்குக் ெயேகாவா
கட்டைளய ட்டவர்கள்இவர்கேள.

அத்த யாயம் 35
ேலவயர்களுக்கானபட்டணங்கள்

1 எரிேகாவன் அருேக ேயார்தாைனச்
ேசர்ந்த ேமாவாபன் சமெவளிகளிேல
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
2 “இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்களுைடய ெசாந்த
நலத்ைத ேலவயர்கள் குடியருக்கும்படி
பட்டணங்கைளக் ெகாடுக்கேவண்டும்
என்று அவர்களுக்குக் கட்டைளயடு;
அந்தப் பட்டணங்கைளச் சூழ்ந்தருக்க ற
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ெவளிந லங்கைளயும் ேலவயர்களுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 3 அந்தப் பட்டணங்கள்
அவர்கள் குடியருப்பதற்கும், அைவகைளச்
சூழ்ந்த ெவளிந லங்கள் அவர்களுைடய
ஆடு மாடுகளுக்கும், அவர்களுைடய
ெசாத்துக்களுக்கும், அவர்களுைடய எல்லா
மிருகஜீவன்களுக்கும்குறக்கப்படேவண்டும்.
4 நீங்கள் ேலவயர்களுக்கு ெகாடுக்கும்
பட்டணங்கைளச் சூழ்ந்த ெவளிந லங்கள்
பட்டணத்தன் மதல்துவங்க , ெவளிய ேல
சுற்றலும் 1,500 அடிகள் தூரத்த ற்கு
எட்டேவண்டும். 5 பட்டணம் மத்தயல்
இருக்க, பட்டணத்தன் ெவளிப்புறம் துவங்க ,
க ழக்ேக 3,000அடிகள், ெதற்ேக 3,000, அடிகள்
வடக்ேக 3,000 அடிகள் ேமற்ேக 3,000 அடிகள்
அளந்துவ டேவண்டும்; இது அவர்களுைடய
பட்டணங்களுக்கு ெவளிந லங்களாக
இருப்பதாக.

அைடக்கலப்பட்டணம்
6 நீங்கள் ேலவயர்களுக்கு ெகாடுக்கும்

பட்டணங்களில் அைடக்கலத்த ற்காக ஆறு
பட்டணங்கள் இருக்கேவண்டும்; ெகாைல
ெசய்தவன் அங்ேக தப்ப ஓடிப்ேபாக றதற்கு
அைவகைளக் குறக்கேவண்டும்;
அைவகைளயல்லாமல், 42 பட்டணங்கைள
அவர்களுக்குக்ெகாடுக்கேவண்டும். 7நீங்கள்
ேலவயர்களுக்கு ெகாடுக்கேவண்டிய
பட்டணங்கெளல்லாம் 48 பட்டணங்களும்
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அைவகைளச் சூழ்ந்த ெவளிந லங்களுேம.
8 நீங்கள் இஸ்ரேவல் மக்களின்
சுதந்தரத்தலிருந்து அந்தப் பட்டணங்கைளப்
ப ரித்துக் ெகாடுக்கும்ேபாது,
அதகமுள்ளவர்களிடத்தலிருந்து அதகமும்,
ெகாஞ்சமுள்ளவர்களிடத்தலிருந்து
ெகாஞ்சமும் ப ரித்துக்ெகாடுக்கேவண்டும்;
அவரவர் சுதந்தரித்துக்ெகாண்ட
சுதந்தரத்தன்படி தங்களுைடய
பட்டணங்களில் ேலவயர்களுக்கு
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றார். 9 பன்னும்
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : 10 “நீ
இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் ேயார்தாைன
நதையக் கடந்து, கானான் ேதசத்தல்
நுைழயும்ேபாது, 11 ைக தவற ஒருவைனக்
ெகான்று ேபாட்டவன் ஓடிப்ேபாயருக்கும்
அைடக்கலப்பட்டணங்களாகச் சல
பட்டணங்கைளக் குறக்கேவண்டும்.
12 ெகாைலெசய்தவன் நயாயசைபய ேல
நயாயம் வ சாரிக்கப்படும் முன்பு
சாகாமல், பழிவாங்குகறவன் ைகக்குத்
தப்ப ப்ேபாயருக்கும்படி, அைவகள்
உங்களுக்கு அைடக்கலப்பட்டணங்களாக
இருக்கேவண்டும். 13 நீங்கள்
ெகாடுக்கும் பட்டணங்களில் ஆறு
பட்டணங்கள் அைடக்கலத்த ற்காக
இருக்கேவண்டும். 14 ேயார்தானுக்கு
நத க்கு கழக்கு புறத்தல் மூன்று
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பட்டணங்கைளயும், கானான்ேதசத்தல்
மூன்றுபட்டணங்கைளயும்ெகாடுக்கேவண்டும்;
அைவகள் அைடக்கலப்பட்டணங்களாகும்.
15 ைக தவற ஒருவைனக் ெகான்றவன்
எவேனா,அவன்அங்ேகஓடிப்ேபாயருக்கும்படி,
அந்த ஆறு பட்டணங்களும்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும் உங்களின்
நடுேவ இருக்கும் பரேதச க்கும்
அந்நயனுக்கும் அைடக்கலப்பட்டணங்களாக
இருக்கேவண்டும். 16 “ஒருவன்
இரும்பு ஆயுதத்தனால் ஒருவைன
ெவட்டினதனால் அவன் ெசத்துப்ேபானால்,
ெவட்டினவன் ெகாைலபாதகனாக
இருக்க றான்; ெகாைலபாதகன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 17 ஒருவன்
ஒரு கல்ைல எடுத்து, சாகத்தக்கதாக
ஒருவன்ேமல் எற க றதனாேல அவன்
ெசத்துப்ேபானால் கல்ெலற ந்தவன்
ெகாைலபாதகனாக இருக்க றான்; அவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும். 18 ஒருவன்
தன்னுைடய ைகயல் ஒரு மர ஆயுதத்ைத
எடுத்து, சாகத்தக்கதாக ஒருவைன
அடித்ததனால் அவன் ெசத்துப்ேபானால்,
அடித்தவன் ெகாைலபாதகனாக
இருக்க றான்; ெகாைலபாதகன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.
19 பழிவாங்கேவண்டியவேன
ெகாைலபாதகைனக் ெகால்லேவண்டும்;
அவைனக் கண்டவுடன் அவைனக் ெகான்று
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ேபாடலாம். 20 ஒருவன் பைகயனால்
ஒருவைன வழத்தள்ளினதனாேலா,
பதுங்கயருந்துஅவன் சாகும்படிஅவன்ேமல்
ஏதாகலும் எற ந்ததனாேலா, 21 அவைனப்
பைகத்து, தன்னுைடய ைகயனால்
அடித்ததனாேலா, அவன் ெசத்துப்ேபானால்,
அடித்தவன் ெகாைலபாதகன்; அவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்,
பழிவாங்குகறவன் ெகாைலபாதகைனக்
கண்டவுடன் ெகான்றுேபாடலாம். 22 “ஒருவன்
பைகெயான்றும் இல்லாமல் த டீெரன
ஒருவைனத் தள்ளி வ ழச்ெசய்ததாேலா,
பதுங்காமல் எந்த ஒரு ஆயுதத்ைத
அவன்ேமல் பட எற ந்ததனாேலா,
23 அவனுக்கு எத ரியாக இல்லாமலும்
அவனுக்குத் தீங்கு ெசய்ய நைனக்காமலும்
இருக்கும்ேபாது, ஒருவைனக்
ெகான்றுேபாடும்படியான ஒரு கல்லினால்
அவைனபார்க்காமல் எறய, அது அவன்ேமல்
பட்டதனாேலா, அவன் ெசத்துப்ேபானால்,
24 அப்ெபாழுது ெகாைலெசய்தவைனயும்
பழிவாங்குகறவைனயும் சைபயார்
இந்த நயாயப்படி வ சாரித்து,
25ெகாைலெசய்தவைனப்பழிவாங்குகறவனுைடய
ைகக்குத்தப்புவ த்து,அவன்ஓடிப்ேபாயருந்த
அைடக்கலப்பட்டணத்தற்கு அவைனத்
தரும்பப்ேபாகும்படி ெசய்யேவண்டும்;
பரிசுத்த ைதலத்தனால் அப ேஷகம்
ெபற்ற ப ரதான ஆசாரியன்
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மரணமைடயும்வைர அவன் அத ேல
இருக்கேவண்டும். 26 ஆனாலும்
ெகாைலெசய்தவன் தான் ஓடிப்ேபாயருக்க ற
அைடக்கலப்பட்டணத்தன் எல்ைலைய
வ ட்டு ெவளிப்பட்டிருக்கும்ேபாது,
27 பழிவாங்குகறவன் ெகாைல ெசய்தவைன
அைடக்கலப்பட்டணத்தற்கு ெவளிேய
கண்டுபடித்துக் ெகான்றுேபாட்டால்,
அவன்ேமல் இரத்தப்பழி இல்ைல.
28 ெகாைலெசய்தவன் ப ரதான
ஆசாரியன் மரணமைடயும்வைர
அைடக்கலப்பட்டணத்தல் இருக்கேவண்டும்;
ப ரதான ஆசாரியன் மரணமைடந்தபன்பு,
தன்னுைடய சுதந்தரமான தன்னுைடய
ெசாந்த நலத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாகலாம்.
29 “இைவகள் உங்களுைடய வீடுகளில்
எங்கும் உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும்
உங்களுக்கு நயாயவத ப் ப ரமாணமாக
இருப்பதாக. 30 எவனாவது, ஒரு
மனிதைனக்ெகான்றுேபாட்டால், அப்ெபாழுது
சாட்ச களுைடய வாக்குமூலத்தன்படி
அந்தக் ெகாைலபாதகைனக்
ெகாைலெசய்யேவண்டும்; ஒேர
சாட்சையக்ெகாண்டுமட்டும் ஒரு மனிதன்
சாகும்படி தீர்ப்புச்ெசய்யக்கூடாது.
31 சாக றதற்ேகற்ற குற்றம் சுமந்த
ெகாைலபாதகனுைடய உயருக்காக நீங்கள்
மீட்கும் ெபாருைள வாங்கக்கூடாது; அவன்
தப்பாமல் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.
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32 தன்னுைடய அைடக்கலப்பட்டணத்தற்கு
ஓடிப்ேபானவன் ஆசாரியன்
மரணமைடயாததற்கு முன்ேன தன்னுைடய
நாட்டிற்குத் தரும்பவரும்படி நீங்கள்
அவனுக்காக மீட்கும் ெபாருைள
வாங்கக்கூடாது. 33 நீங்கள்
இருக்கும் ேதசத்ைதப் பரிசுத்தக்
குைலச்சலாக்காமல் இருங்கள்; இரத்தம்
ேதசத்ைதத் தீட்டுப்படுத்தும்; இரத்தம்
ச ந்தனவனுைடய இரத்தத்தனாேல அன்ற ,
ேவெறான்றனாலும் ேதசத்த ேல ச ந்தப்பட்ட
இரத்தத்த ற்காகப் பாவநவ ர்த்தயல்ைல.
34 நீங்கள் குடியருக்கும் என்னுைடய
வாசஸ்தலமாகய ேதசத்ைதத்
தீட்டுப்படுத்தேவண்டாம்; ெயேகாவாவாகய
நான் இஸ்ரேவல் மக்களின் நடுேவ வாழ்ந்து
ெகாண்டிருக்க ேறன்என்றுெசால்” என்றார்.

அத்த யாயம் 36
ெசெலாப்ப யாத்தன் மகள்களுைடய

சுதந்த ரம்
1 ேயாேசப்பன் மகனுைடய

வம்சத்தாரில் மனாேசயன் மகனாகய
மாகீருக்குப் ப றந்த கீேலயாத்தன்
வம்ச ப தாக்களான தைலவர்கள்
ேசர்ந்து, ேமாேசக்கும் இஸ்ரேவலின்
முன்ேனார்களுைடய ப தாக்களில்
தைலவர்களாகய ப ரபுக்களுக்கும்
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முன்பாக வந்து, அவர்கைள ேநாக்க :
2 “சீட்டுப்ேபாட்டு, ேதசத்ைத இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு சுதந்தரமாகக் ெகாடுக்கும்படி
எங்களுைடய ஆண்டவனுக்குக் ெயேகாவா
கட்டைளய ட்டாேர; அன்றயும், எங்களுைடய
சேகாதரனாகய ெசெலாப்ப யாத்தன்
சுதந்தரத்ைத அவன் மகள்களுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றும் எங்களுைடய
ஆண்டவனுக்குக் ெயேகாவாவாேல
கட்டைளய டப்பட்டேத. 3 இப்படியருக்க,
இவர்கள் இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
ேவெறாரு ேகாத்த ரத்தன் ஆண்களுக்கு
மைனவகளானால், அந்த மகள்களுைடய
சுதந்தரம் எங்கள் முற்ப தாக்களுைடய
சுதந்தரத்தலிருந்து நீங்க , அவர்கள்
உட்படுக ற ேகாத்த ரத்தன் சுதந்தரத்ேதாடு
ேசர்ந்துேபாகும்; இப்படி எங்களுைடய
சுதந்தரத்த ற்குச் சீட்டினால் வழுந்த
பங்கல் இல்லாமல் அற்றுப்ேபாகுேம.
4 இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு யூபலி வருடம்
வந்தாலும், அவர்களுைடய சுதந்தரம்
அவர்கள் உட்பட்டுப்ேபான ேகாத்த ரத்தன்
சுதந்தரத்ேதாடு ேசர்ந்துேபாகும்; இப்படி
எங்கள் ப தாக்களுைடய ேகாத்த ரத்தன்
சுதந்தரத்தலிருந்து அது நீங்க ப்ேபாகுேம”
என்றார்கள். 5 அப்ெபாழுது ேமாேச
ெயேகாவாவுைடய கட்டைளயன்படி
இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : “ேயாேசப்பு
சந்ததயாரின் ேகாத்த ரத்தார் ெசால்லுகறது
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சரிேய. 6 ெயேகாவா ெசெலாப்ப யாத்தன்
மகள்கைளக்குறத்த காரியத்தல்
கட்டைளயடுகறதாவது: அவர்கள்
தங்களுக்கு இஷ்டமானவர்கைள
தருமணம்ெசய்யலாம்; ஆனாலும்,
தங்களுைடய ப தாவன் ேகாத்த ர
வம்சத்தாரில் மட்டும் அவர்கள் தருமணம்
ெசய்யேவண்டும். 7 இப்படிேய இஸ்ரேவல்
மக்களின்சுதந்தரம்ஒருேகாத்த ரத்ைதவ ட்டு,
ேவறு ேகாத்த ரத்த ற்குப் ேபாகாமல்
இருக்கும்; இஸ்ரேவல் மக்கள் அவரவர்
தங்கள்தங்கள் முன்ேனார்களுைடய
ேகாத்த ரத்தன் சுதந்தரத்த ேல
நைலெகாண்டிருக்கேவண்டும். 8இஸ்ரேவல்
மக்கள் அவரவர் தங்கள்தங்கள்
முற்ப தாக்களின் சுதந்தரத்ைத
அநுபவக்கும்படி, இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
ஒரு ேகாத்த ரத்த ேல சுதந்தரம்
அைடந்தருக்க ற எந்தக் மகளும் தன்னுைடய
முன்ேனாரின் ேகாத்த ர வம்சத்தாரில்
ஒருவனுக்கு மைனவயாகேவண்டும்.
9 சுதந்தரமானது ஒரு ேகாத்த ரத்ைத வ ட்டு
ேவெறாரு ேகாத்த ரத்ைதச் ேசரக்கூடாது;
இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரமும் தன்தன் சுதந்தரத்த ேல
நைலெகாண்டிருக்கேவண்டும் என்று
கட்டைளய ட்டிருக்க றார்” என்றான்.
10 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி
ெசெலாப்ப யாத்தன் மகள்கள் ெசய்தார்கள்.
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11 ெசெலாப்ப யாத்தன் மகள்களாகய
மக்லாள், த ர்சாள், ஒக்லாள், மில்காள்,
ேநாவாள் என்பவர்கள் தங்களுைடய
ப தாவன் சேகாதரர்களுைடய சந்ததயாைர
தருமணம் ெசய்தார்கள்; அவர்கள்
ேயாேசப்பன் மகனாகய மனாேச
சந்ததயாரின் வம்சத்தாைரத் தருமணம்
ெசய்தபடியால், 12 அவர்களுைடய
சுதந்தரம் அவர்கள் ப தாவன் வம்சமான
ேகாத்த ரத்ேதாடு இருந்தது. 13 எரிேகாவன்
அருேக ேயார்தான் நத க்கு இப்புறத்தலுள்ள
ேமாவாபன் சமெவளிகளில் ெயேகாவா
ேமாேசையக் ெகாண்டு இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு வதத்த கட்டைளகளும்
நயாயங்களும்இைவகேள.
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